للفكر منطلق

احلم���د هلل الذي د ّلنا على ج���ادة النجاة وهدانا إىل
ما يوجب عل ّو الدرجات ،والصالة على أش���رف الربايا
وأفضل أهل األرض والس���ماوات حمم���د وآله الذين
مبواالته���م تقب���ل الصل���وات ،وبربكته���م تس���تجاب
الدعوات.
كان حمط س���رورنا أن نقف يف ه���ذا العدد على
جان���ب من جوان���ب الفكر وتوثيق���ه ،ومل يكن أي فكر
بل هو ذلك الرقي املعريف الذي حرصت أمانة املسجد
املعظم عل���ى حتقيقه من خالل م���ا تقطفه من مثار
كانت حمصول النتاجات الفكرية والثقافية بش���تى
فروعه���ا مبا تب ّنته األمانة من طبع كتب ،وجلس���ات
فكري���ة مبواس���م ثقافي���ة ،وجم�ل�ات ب�ي�ن ش���هرية
وحولي���ة ،ومنه���ا ما ب�ي�ن أيدين���ا اآلن؛ لتك���ون نقطة
تس���اهم بانط�ل�اق الفكر احملم���دي العل���وي ،وإظهاراً
لدور هذه املدينة العظيمة مبا حققته من رقي فكري
عل���ى مدار الدهور ،وما حوته من رجاالت كانوا رواد
هذه احلركة.
فق���د ش���هدت العلوم على م���دى أربعة عش���ر قرناً
جمموع���ة كبرية من اخلطوات ال�ت�ي كانت ترتاوح
بني التط���ور والتأخر ٌ
كل حبس���ب قاعدته ،وفعالية
دوره ،وم���دى ارتباط���ه مبركز اإلش���عاع الثقايف ،أال
وهو الن�ب�ي األكرم واألئمة األطه���ار عليهم صلوات
الرمحن أينما حلوا وذكروا بشتى العلوم كالتاريخ
وارتباطه باجلغرافية ،والفلك وعش���قه للرياضيات،
والفقه وكينونة علم االخالق ،والفلسفة ومصداق

العل���وم العقلي���ة وغريها م���ن العلوم مم���ا ال يعد وال
حيصى.
فانطلق���ت األمان���ة برف���د كل مثق���ف ،وطال���ب
عل���م جبهود خصبة من كتب قوم���ت على يد أكفأ
األساتذة واملفكرين من خمتلف اجلامعات العراقية،
مجعت حتت عنوان جائزة الس���فري لإلب���داع الفكري
اليت نظمت بعدد من احملاور من التأليف ،والتحقيق،
والدراس���ات القرآنية ،واملقالة ،والقصة ،واملس���رحية،
والرواية ،ضمن فعاليات مهرجان السفري الذي يقام
يف يوم  5ش���وال م���ن كل عام ،إضافة إىل املنش���ورات
املس���تمرة عل���ى طيلة الس���نة كمجلة الس���فري اليت
أخذت على عاتقها االس���تمرار ومواصلة اإلس���هام يف
رفد اجملتم���ع العراق���ي باجلوانب الثقافي���ة وإيصال
صوت الس���فري إىل كل املس���لمني يف الع���امل والذين
هلم عالقة روحية مع هذا املكان املقدس.
هذا وال أنس���ى أن أش���كر مجيع العاملني يف قس���م
الش���ؤون الفكرية والثقافية خاصة وكل من ساهم
فيه���ا عامة على االس���تمرار باجل���د واملثابرة إلظهار
رسالة املسجد إىل النور.
أم���ا الق���ارئ الكري���م فل���ه َ
الق َ
���دحُ املعلى بالش���كر
واإلجالل واالحرتام مبا يقدم���ه من متابعة واهتمام
ومالحظات قيمة تسعى للرقي بهذا العمل املتواضع.
أمري كريم الصائغ
رئيس قسم الشؤون الفكرية والثقافية

المتشرفون بالزيارة..

رئيس ديوان الوقف الشيعي سماحة السيد عالء الموسوي

قائد القوات البرية الفريق الركن رياض جالل توفيق

الداعية األزهري الكبير المستبصر فضيلة الشيخ د .مصباح أمين الدريني

وزير الخارجية األسبق في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية السيد كمال خرازي

وزير المالية االيراني والوفد المرافق له

محافظ بابل االستاذ صادق مدلول السلطاني والوفد المرافق له

وفد من مختلف الجنسيات

النائب السيد عبد الهادي الحكيم
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األخبار ..

االعتكاف في مسجد الكوفة المعظم وسط أجواء
إيمانية وروحانية

���را َب ْي َ ِل َّ
َْ َ
اك ِف َ
لطا ِئ ِف��ي� َ
ني
ن َو ْال َع ِ
ق����ال اهلل تعاىل يف س����ورة البقرة( :أن ط ِّه� َ تيِ
الر َّ
الس ُجو ِد).
ك ِع ُّ
َو ُّ
أعتك����ف املؤمن����ون من داخ����ل العراق وخارج����ه يف مس����جد الكوفة املعظم
وس����ط أجواء إميانية وروحانية يف األيام البيض من ش����هر رجب األصب يف
أروقة املسجد املعظم.
وأكد مس����ؤول وحدة الش����ؤون الدينية فضيلة الشيخ حتسني البلداوي
يف حدي����ث جملل����ة الس����فري أن أمانة املس����جد املعظم قام����ت بتوفري خمتلف
اخلدم����ات اليت تس����هل عل����ى املعتكف��ي�ن صيامهم ،وقض����اء ف��ت�رة اعتكافهم
بالذك����ر وق����راءة الق����رآن واإلكثار م����ن النوافل ،بعيدا ع����ن أماكن توافد
الزائرين إىل املسجد واىل مراقده املطهرة.
مضيف����ا أن ع����دد املعتكفني وصل هذا الع����ام إىل ( )500معتك����ف من داخل
وخارج البالد من الدول االس��ل�امية اجملاورة ،مت تس����جيلهم بكتاب تزكية
خ����اص م����ن مكات����ب املراجع العظ����ام أو برفقة مع����رف ،ومت توف��ي�ر الطعام
والش����راب واملبيت املناس����ب هل����م  ،إضاف����ة إىل توفري طبيب يع����اجل احلاالت
املرضية الطارئة للمعتكفني.
م����ن جانبهم أش����اد املعتكفون باجله����ود اليت تبذهلا أمانة مس����جد الكوفة
املعظ����م من أجل توفري األجواء اإلميانية اليت تس����اعد املعتكفني على القيام
بأعماهلم ،معتربين أنها أجواء من اجلنة حبسب قوهلم.
جدير بالذكر أن االعتكاف من العبادات العظيمة اليت يستحب للمسلم
العمل بها يف األشهر املباركة (رجب ،شعبان ،رمضان) وله شروطه وأحكامه
ويستحب االعتكاف يف املساجد األربعة بضمنها مسجد الكوفة املعظم.
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األخبار ..

توزيع جوائز مسابقة سيد األوصياء عليه السالم لإلبداع
الفكري واألدبي

اختتم���ت يف أمان���ة مس���جد الكوف���ة املعظم
وامل���زارات امللحق���ة ب���ه ي���وم اجلمع���ة املصادف
 2016 /4/22فعالي���ات ع���ام اإلم���ام عل���ي علي���ه
الس�ل�ام ال�ت�ي أطلقتها األمانة مبناس���بة مرور
أربعة عش���ر قرنا لدخول أمري املؤمنني علي بن
أبي طالب عليه السالم ملدينة الكوفة عام ()36
ه���ـ واختياره���ا عاصم���ة حلكومته اإلس�ل�امية
املبارك���ة ،حبض���ور مساح���ة العالمة الس���يد
ع�ل�اء املوس���وي رئيس دي���وان الوقف الش���يعي
ومدير ع���ام دائ���رة العتبات املقدس���ة واملزارات
الش���ريفة وفضيل���ة الش���يخ خال���د املال وش���يخ
طائفة املندائيني الش���يخ س���تار جب���ار وممثلي
العتب���ات املقدس���ة وامل���زارات وعدد من رؤس���اء
اجلامع���ات وع���دد م���ن الش���خصيات الثقافية
واألكادميي���ة ووس���ائل اإلع�ل�ام املختلف���ة،
تضم���ن حفل االختت���ام توزي���ع اجلوائ���ز على
الفائزين يف مس���ابقة س���يد األوصي���اء لإلبداع
الفك���ري واألدبي ال�ت�ي اطلقتها أمانة مس���جد
الكوفة املعظم ضمن فعاليات اإلمام علي عليه
الس�ل�ام ،حيث ش���اركت يف املس���ابقة عدد من
الدول إضافة إىل العراق لبنان واليمن واملغرب
وإي���ران وبريطاني���ا واألم���م املتح���دة – مكتب
العراق حيث ش���اركت اجلامعات واملؤسس���ات
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الثقافية يف كتابة البحوث والقصائد .
ودارت حم���اور البح���وث والقصائ���د ح���ول
أس���باب اختاذ اإلمام علي عليه الس�ل�ام مدينة
الكوف���ة عاصم���ة ل���ه وأبعادها االس�ت�راتيجية
واملوضوعي���ة ،واملالم���ح العام���ة للحكوم���ة
العلوي���ة يف الكوف���ة م���ن النواح���ي اإلداري���ة
واملالية واالقتصادية والعسكرية واالجتماعية
والسياس���ية ،وأوض���اع اجملتم���ع الك���ويف خالل
عهد حك���م أمري املؤمنني عليه الس�ل�ام ،وأخريا
مؤام���رة اغتياله يف مس���جد الكوف���ة وما ترتب
عليها من آثار يف الواقع اإلسالمي.
وتأت���ي هذه املس���ابقة لتس���ليط الضوء على
اجلوانب املضيئة واملشرقة حلياة أمري املؤمنني
علي���ه الس�ل�ام ،وإظه���ار عراق���ة الش���خصية
اإلس�ل�امية م���ن خالل تقدمي���ه رمزا إنس���انيا
يقتدى ب���ه ،إضاف���ة إىل توثي���ق أواصر احملبة
والوح���دة ب�ي�ن قل���وب املس���لمني عل���ى أس���اس
حمبة أه���ل البي���ت عليهم الس�ل�ام ،فضال عن
التواصل الفكري والعلمي واألدبي بني العلماء
واملثقف�ي�ن م���ن األكادميي�ي�ن وغريه���م م���ن
األساتذة واملبدعني.
وق���د ش���ارك خنب���ة م���ن االكادميي�ي�ن يف
تقوي���م البح���وث والقصائد فاللجن���ة العلمية

لتقويم البحوث مشلت:
(األس���تاذ الدكتور طالب حمسن العنزي،
األس���تاذ الدكت���ور الش���يخ صاح���ب حمم���د
حس�ي�ن نصار ،األستاذ املساعد الدكتور عباس
علي الفحام ،األس���تاذ املس���اعد الدكتور رزاق
املوس���وي واألس���تاذ املس���اعد الدكت���ور ع���دي
احلجار).
أم���ا اللجن���ة العلمي���ة لتقوي���م القصائ���د
الشعرية فقد مشلت:
(األس���تاذ الدكت���ور ص�ل�اح الفرطوس���ي،
األس���تاذ الدكت���ور صب���اح عن���وز ،األس���تاذ
املس���اعد الدكتور مهند مجال الدين ،االس���تاذ
الش���اعر جناح العرسان ،االس���تاذ الشاعر مضر
اآللوسي).
أما البحوث اخلمسة االوىل الفائزة فكانت
.1مفه���وم ت���داول الس���لطة الديني���ة يف
اخلطب���ة الشقش���قية للباح���ث أمح���د حس���ن
ودري���د الظاه���ري ،وب�ي�ن البح���ث منت وس���ند
اخلطبة والش���بهات اليت أث�ي�رت حوهلا وبعض
املصطلح���ات ال�ت�ي وردت فيها ،وتن���اول البحث
مب���ادئ ت���داول الس���لطة وكان ضم���ن مب���دأ
الوصية والشورى.
 .2أسس بناء الدولة املتحضرة يف فكر اإلمام
علي علي���ه الس�ل�ام للباحث الدكت���ور حممد
خضري عباس واألستاذ نصري علي موسى.
وأك���د الباحث ان الفرد املس���لم يتطلع إىل
دولة كرمية ليحيا فيه���ا بكرامة وطمأنينة،
أمام مناذج التكفري والذبح والقتل على اهلوية،
مبينا من خالل البحث كيف أرس���ى الرس���ول
األكرم حممد بن عبد اهلل صلى اهلل عليه واله
وسلم قواعد وأسس الدولة بكلماته وتوجيهاته
وأفعاله ،إذ اعتمدها املسلمون يف إدارة شؤونهم
السياسية واالقتصادية والعسكرية.
.3الغدير والتأس���يس حلكوم���ة اإلمام علي
بن أبي طالب عليه السالم يف فكر املستشرقني
للباحث األستاذ كريم جهاد احلساني ،وصف

خ�ل�ال البح���ث االخت�ل�اف يف فه���م القضي���ة
الك�ب�رى وهي واقعة الغدير وه���ي واقعة ترتب
عليها حكم مهم يف التاريخ اإلسالمي لتأسيس
حكومة اخلالفة بعد رس���ول اإلنسانية حممد
بن عبد اهلل.
.4مج���ع الق���رآن الكريم ب�ي�ن مصحف أمري
املؤمن�ي�ن وصحف الش���يخني للباحث األس���تاذ
الدكت���ور كاطع ج���ار اهلل س���طام ،وهو حبث
يوث���ق س���بق أم�ي�ر املؤمن�ي�ن عليه الس�ل�ام إىل
مجع القرآن الكريم تاما متنا وتفس�ي�را ومرتبا
حبس���ب النزول لكن ضجي���ج الذين ال يعقلون
ح���ال دون ش���يوع مصحف أم�ي�ر املؤمنني عليه
الس�ل�ام ب�ي�ن الن���اس ألن فيه كش���ف نفاقهم
وبيان كفرهم فاس���تبدلوا بهذا احلق نس���خة
ش���ابها الكثري م���ن اللغ���ط والدس الس���يما يف
ترتيب املصحف كما أنزل.
.5م���ن نوادر الكل���م عند أم�ي�ر املؤمنني عليه
الس�ل�ام للباح���ث الدكت���ور عب���د علي حس���ن
ناعور اجلامس���ي ،ناقش الباح���ث نهج البالغة
واملفردات ال�ت�ي وردت عن لس���ان أمري املؤمنني
علي���ه الس�ل�ام والتفس�ي�رات اليت ص���درت من

املفسرين يف خمتلف املذاهب.
وق���د بلغ ع���دد البح���وث مئة حب���ث وواحد
تناولت جوانب كثرية من س�ي�رة أمري املؤمنني
عليه السالم
أم���ا القصائ���د الش���عرية الفائ���زة باملرات���ب
اخلمسة االوىل يف جائزة املسابقة فهي:
 .1تنامى غموضا حزنه ،للشاعر حيدر أمحد
عبد الصاحب.
 .2إمام الندى ،للشاعر حممد باقر جابر من
لبنان
 .3على حافة املوت ،للشاعر شاكر الغزي.

 .4سر علي ،للشاعرة محيدة العسكري.
 .5إكلي���ل جرحك ،قبلة للش���اعر حمس���ن
العويسي.
يذك���ر أن اجلوائ���ز ال�ت�ي منحته���ا أمان���ة
مس���جد الكوف���ة املعظ���م وامل���زارات امللحقة به
للعش���رة األوائ���ل الفائزي���ن بقس���م البح���وث
والعش���رة الفائزي���ن بقس���م القصائ���د كان���ت
عبارة عن مس���كوكات ذهبية ،كما مت تكريم
مجي���ع املش���اركني بش���هادة املش���اركة م���ع
مس���كوكة فضية ضرب���ت يف مس���جد الكوفة
املعظم حتمل شعار املناسبة وتارخيها.

كلية التربية األساسية تقيم مؤتمر نهج البالغة الثاني
في أروقة مسجد الكوفة المعظم
برعاية أمانة مس����جد الكوفة املعظم واملزارات امللحقة ب����ه وبالتعاون مع بقية
العتبات املقدس����ة وحتت ش����عار (نهج البالغة منهج ومنهل) عقدت كلية الرتبية
األساس����ية جامع����ة الكوف����ة مؤمتره����ا الثاني حول نه����ج البالغة وقد اس����تضافت
األمانة اجللسة املسائية للمؤمتر العلمي يف أروقة املسجد املعظم.
وقال املعاون العلمي لكلية الرتبية األساسية الدكتور عباس الفحام ان أمانة
مس����جد الكوفة قدمت الدعم امل����ادي واملعنوي والفين إلجناح املؤمتر الذي س����بقه
عقد املؤمتر األول لنهج البالغة يف عام 2011م حيث صدرت س����بعة حبوث نوقش����ت
من قبل باحثني متخصصني.
مضيفا أن اجللس����ة املسائية س����تناقش مخسة عشر حبثا مصنفا إلثراء املكتبة
العربي����ة وتليب حاج����ات الباحث ح����ول نهج البالغ����ة ،وهناك حاج����ة كبرية إىل
العديد من املؤمترات والبحوث والندوات لإلملام به.
وذكر الدكتور الفحام أن املؤمتر ش����هد مش����اركة باحثني م����ن دول عربية
وإس��ل�امية إضاف����ة إىل باحث��ي�ن عراقي��ي�ن ،توزعت حبوثه����م على عدة جلس����ات
ومل����دة يومني ،واهم املواضيع اليت ناقش����تها هذه البحوث كان����ت يف علوم البالغة
والفصاحة واللغة املوجودة كلها يف كتاب نهج البالغة.
وعلى هامش املؤمتر مت إقامة معرض للكتب والدراس����ات التخصصية يف نهج
البالغة يف مكتبة أمانة مس����جد الكوفة املعظم بالتعاون مع مركز دراس����ات نهج
البالغة التابع للعتبة احلسينية املقدسة .
9
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للكوفة رجالها ..

أعالم الكوفة ..

المختار الثقفي إنموذج ًا

اجلمالي  /جامعة بغداد
د .مخائل شاكر
ّ

ول���د املختار بن أبي عبيد بن مس���عود بن عم���رو بن عمري
بن عوف ب���ن عفرة بن عمرية بن عوف بن ثقيف الثقفي يف
الطائف يف السنة األوىل للهجرة وأمه السيدة ،وأبوه أبو عبيد
الثقفي قائد املس���لمني يف معركة اجلسر ،وق ّد أسلم أبوه يف
حياة الرس���ول وكان صحابياً وانتقل م���ع والده إىل املدينة
يف زمن عمر بن اخلطاب ،واستش���هد والده يف أثناء معركة
كب�ي�رة مع الفرس من ضمن الفتوحات اإلس�ل�امية وكان
عم���ر املختار ثالث عش���رة س���نة حين���ذاك ،وكان مصاح ًبا
لوال���ده وأخيه ،ونش���أ يف املدينة متأث ًرا باإلم���ام علي بن أبي
طالب عليه السالم وأصبح من حم ّبيه.
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ش���جاعا،
فارس���ا
ً
ُع���رف عنه أنه كان ً
وق���د ورث ه���ذا ع���ن أبي���ه ،ويتهم���ه ابن
كث�ي�ر بأن���ه كان ناصبياً يبغ���ض عل ًيا
ً
بغضا شدي ًدا؛ مع أن املختار من املعروفني
ً
تارخييا مبناصرة احلسن واحلسني.
حياته:
كان املخت���ار ذا مكان���ة اجتماعي���ة
راقية وهو أحد وجوه الشيعة يف اجملتمع
الكويف وق���د تعرض لالعتقال مع أربعة
عش���ر نف���راً م���ن وجه���اء الكوفة بس���بب
مواالتهم وتش���يعهم أله���ل البيت عليهم
الس�ل�ام وكان ذلك أثن���اء تولي زياد بن
أبيه اإلمارة على الكوفة ،ومما يشري إىل
مكانت���ه يف اجملتمع الكويف نزول مس���لم
ب���ن عقي���ل يف داره حينم���ا ق���دم الكوفة
سفرياً للحسني عليه السالم.
وطالب املختار بدم اإلمام احلس�ي�ن
ب���ن علي عليهما الس�ل�ام ،وقت���ل مجعاً
من قتلته ،مم���ن كان بالكوفة وغريها
أمث���ال عم���ر بن س���عد ،وعبي���د اهلل بن
زي���اد ،وحرمل���ة بن كاه���ل ،ومشر بن
ذي جوش���ن ،وغريه���م وس���يطر عل���ى
احلكم بالكوفة ورفع ش���عار ي���ا لثارات
احلس�ي�ن وكان خيط���ط لبن���اء دول���ة
علوي���ة يف العراق ،وقد ُقت���ل يف الكوفة
ع���ام  67للهجرة على يد جيش مصعب
ب���ن الزب�ي�ر ،ودف���ن يف الكوف���ة ق���رب
مسجدها.
مواالته ألهل البيت
كان املخت���ار من املوالني ألهل البيت
عليهم الس�ل�ام وممن نهج على نهجهم،
ونش���ر فكره���م وكان ال خيفي تش���يعه
هلم ،وهك���ذا فإنه ناصر اإلمام عليا عليه
الس�ل�ام يف أي���ام حيات���ه ،وباي���ع املخت���ار
الثقفي احلس���ن بن علي عليهما السالم
باخلالفة بع���د مقتل االمام علي بن أبي
طالب عليه الس�ل�ام عام40ه���ـ ،كما فعل
أهل العراق.
أم���ا يف عه���د اإلم���ام احلس�ي�ن علي���ه
الس�ل�ام فإن���ه كان مم���ن أعل���ن والءه
ل���ه وكان مم���ن اس���تضاف مس���لم ب���ن
عقي���ل ملا قدم إىل الكوفة س���فرياً لإلمام
احلس�ي�ن عليه الس�ل�ام إىل أهلها ،وهكذا
بايع املختار ومعه كثري من أهل الكوفة
اإلم���ام احلس�ي�ن عليه الس�ل�ام بني يدي
مس���لم بن عقيل على نصرة أهل الكوفة
م���ع اإلمام احلس�ي�ن ضد ظل���م يزيد بن
معاوية وجتربه.

ثورته
كان���ت القاع���دة الفكري���ة ال�ت�ي ارتك���ز
عليها املختار الثقف���ي يف ثورته على احلكم
األم���وي ،ه���ي طل���ب ث���أر اإلم���ام احلس�ي�ن
علي���ه الس�ل�ام ،ولق���د اس���تجابت مجاه�ي�ر
الكوف���ة لدع���وة املختار ،عل���ى امل االصالح
االجتماعي لألمور ،مع نكوصهم أمام والي
ابن الزبري ولسياس���ة االخري بش���كل عام ،اذ
مل يتحرك حنو قاتلي اإلمام احلسني عليه
الس�ل�ام واليزال���ون حينها يتمتع���ون بنفوذ
ومكان���ة قريب���ة م���ن الس���لطة ،ومل حيقق
اب���ن الزب�ي�ر اي تغي�ي�ر سياس���ي او برنام���ج
اصالح���ي ،بل وكأنه ميث���ل امتداداً للحكم
األموي م���ن حيث املنه���ج يف احلكم يف مكة
والعراق.
هك���ذا جنح���ت ث���ورة املخت���ار الثقف���ي،
وحتققت معها تطلعاته الس���تالم احلكم يف
الكوف���ة  ،إذ هرب عامله���ا املُعني من قبل ابن
الزب�ي�ر إىل البصرة ومعه مائ���ة الف درهم،
ام���ا االش���راف يف الكوفة فقد طلب���وا األمان
فأجابه���م املخت���ار ،وبذلك خضع���ت الكوفة
بكل فئاتها رمسياً له ،فاعتلى املنرب يف املسجد
ليعلن برناجمه السياسي واإلصالحي.
نتيج���ة لذلك حت���رك اجلي���ش األموي
بقيادة ابن زي���اد ،ووصلوا إىل املوصل لوقف
ثورة املختار وباملقابل ارس���ل األخري جيش���اً
من ثالثة االف مقاتل لالشتباك هناك قبل
وصوهلم الكوف���ة ،ومتكن جيش املختار من
حتقي���ق االنتصار ،وعن���د ذلك متكن جيش
املخت���ار من قت���ل ابن زياد ومحل رأس���ه إىل
الكوف���ة ليوضع يف املكان نفس���ه الذي وضع
فيه رأس اإلمام احلسني عليه السالم.
إن بل���وغ املختار قمة اجملد السياس���ي مل
ت���دم طوي ً
ال ،فقد فوجئ جبي���ش ابن الزبري
من البصرة بقيادة أخيه مصعب بن الزبري،
والتح���م اجليش���ان ،واس���فرت ع���ن تف���وق
جيش ابن الزبري بشكل ملحوظ ،مما اضطر
وحصر
املخت���ار أن يلجأ اىل قصر اإلم���ارةُ ،
هن���اك فقت���ل بعد مقاوم���ة بطولي���ة نادرة،
وانط���وت فك���رة حكومة املخت���ار يف الكوفة،
واس���تلم مصع���ب بن الزب�ي�ر مقالي���د حكم
الكوفة.
كان النظ���ام األم���وي ق��� ّد أصبح أكثر
مناع���ة واجت���از ازمات���ه العائلي���ة والقبلية
بعد وصول عبد امللك ب���ن مروان للخالفة،
وبعد أن قضى هذا اخلليفة على مش���اكله
الداخلي���ة ومعاجل���ة الوض���ع العس���كري،
حتول حنو معركته املصريية مع منافس���ه

يف اخلالفة عبد اهلل ب���ن الزبري ،فقاد محلة
عس���كرية اىل الع���راق س���نة  72هجري���ة؛
لتوجي���ه ضربته األوىل ملصعب ب���ن الزبري،
فاش���تبك مبعرك���ة مع���ه وانته���ت بقت���ل
األخري وحلفائه ،ليتوىل احلجاج بن يوسف
الثقفي والية العراق ،وليرتأس جيش���اً إىل
مك���ة وحياصر عبد اهلل ب���ن الزبري فيها ملدة
ستة اشهر ،انتهت مبقتل األخري مبوقف له
مل ختنه الش���جاعة ،ووضعت هذه املعركة
اخلاس���رة لعبد اهلل بن الزب�ي�ر نهاية ثورات
دموي���ة متواصلة على احلكم االموي س���نة
 73هجرية.
وبذل���ك ع���ادت املركزي���ة السياس���ية
يف عه���د عب���د امللك ب���ن مروان بع���د عام 73
هجري���ة ،واكتس���بت الدول���ة يف عه���ده
مالحمها اخلاص���ة بوصفها دول���ة ،إال أنها
واجه���ت جبه���ات جدي���دة يف اخل���روج على
س���لطة الدولة ،متثلت باجتاهات املعارضة
فيه���ا ،وأه���م ه���ذه االجتاه���ات اخل���وارج
املعارض���ة للحك���م األم���وي من���ذ معرك���ة
صفني ،لكنها بقيت خارج التطاحن الدموي
املباش���ر ،وق���ادت اجملابهة ض���د االمويني يف
تلك املدة.
مل تنت���ه حركات اخلروج على س���لطة
اخلالف���ة األموي���ة بعد ح���ركات اخلوارج،
إذ تش���عب التيار الثوري بش���كل عام بدوافع
خمتلفة ،من هذه الثورات أو التمردات ،مترد
عبد اهلل بن اجلارود يف البصرة واشرتك فيها
املوال���ي إىل جانبه ،إذ مجعهم قاس���م النقمة
على سياسة احلجاج االقتصادية ،واستطاع
األخ�ي�ر القض���اء على ه���ذا التمرد بس���هولة

يف عهد اإلمام احلسني
عليه السالم كان املختار
الثقفي (رضوان اهلل عليه)
ممن أعلن والءه له وكان
ممن استضاف مسلم بن
عقيل ملا قدم إىل الكوفة
سفرياً لإلمام احلسني
عليه السالم إىل أهلها..

وقت���ل اجلارود ،ثم وقعت ث���ورة مطرف بن
املغرية بن شعبة س���نة  77هجرية ،واألخري
كان وال���ي املدائن ثار عل���ى احلجاج وخلع
عب���د امللك بن مروان رافضاً سياس���ة الدولة
األموية يف العراق ،وامتداداً لنهج ابن الزبري
بش���كل عام ،إال أن احلجاج قمع هذا التمرد
مبقتل مط���رف على مقربة م���ن اصفهان،
لكنها طرحت سياقاً جديداً يف اخلروج على
السلطة كونها أول حترك للمعارضة من
داخل اطار احلكم األموي.
وفاته
يف سنة 67هـ وىل عبد اهلل بن الزبري أخاه
مصعب بن الزبري على العراق ،بعد أن عزل
احلارث بن عبد اهلل بن أبي ربيعة املخزومي
عن واليته ،وطلب منه أن ال يبقي للمختار
وأصحابه باقي���ة يف العراق ،وقد كان كل
م���ن يطلب���ه املختار ق���د فر م���ن الكوفة إىل
البصرة ،وأرس���ل مصعب بن الزبري يف طلب
املهلب بن أبي صف���رة ،وجاء إىل البصرة يف
جيش كبري ملساندة جيش مصعب املتوجه
لقت���ال املخت���ار يف الكوفة ،أم���ا املختار فقد
أرسل ً
جيشا بقيادة أمحر بن مشيط ،وجعل
على ميمنته عبد اهلل بن كامل الش���اكري
وعلى ميس���رته عبد اهلل بن وهب اجلش���مي
وعل���ى اخلي���ل وزير ب���ن عبد اهلل الس���لولي
وعل���ى املوال���ي كي���ان أب���و عم���رة وعل���ى
الرجالة كثري بن إمساعيل الكندي ،وس���ار
جي���ش أمحر ب���ن مشي���ط حت���ى ورد املذار
ق���رب الكوف���ة ،وعس���كر جي���ش مصعب بن
الزبري بالقرب منها ،فالتقى اجليشان فيها،
ويف اليوم األول م���ن القتال ،قتل كيان أبو
عم���رة ورجاله ،ث���م أمر مصعب ب���ن الزبري
باهلج���وم على جيش املخت���ار ،فهجم جيش
مصعب وقتل أمحر بن مشيط وعبد اهلل بن
كامل الش���اكري ،وبعد ذلك ،س���ار جيش
مصعب بن الزبري إىل الكوفة لقتال املختار،
فحصر املختار يف قصره ألربعة أشهر.
ُ
مل يع��� ّد أم���ام املخت���ار م���ن خي���ار س���وى
اخل���روج م���ن القص���ر ملقاتل���ة حماصريه،
فاغتس���ل وحتن���ط ثم وض���ع الطي���ب على
رأس���ه وحليته وخرج يف تس���عة عشر رج ً
ال
للقتال ،فقاتل حتى قت���ل ،ثم قطعت كفه
ومسرت مبس���مار إىل جانب املسجد ،وقطع
رأس���ه ،وقد كان مقتله يف الرابع عشر من
رمضان س���نة س���بع وس���تني ،وله من العمر
س���بع وس���تون س���نة ،ويقع ضري���ح املختار
الثقف���ي يف رواق ضري���ح مس���لم ب���ن عقيل
عليه السالم.
11
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مقاالت ..

اجلدال يف الدين
وأثره في سلوك اإلنسان

عبد الرسول زين الدين

اجل���دال يف اللغة هو املخاصمة واملدافعة ،وهو ظاهرة واس���عة
االنتش���ار يف اجملتمعات االنس���انية على مر التاري���خ ،وهو نوعان
منه مذموم ومنه ممدوح ،فاملذموم يس���مى مراء ،وهو املخاصمة
يف الدين ال ألجل شيء إال إلظهار القدرة على غلبة اآلخرين ،أما
املمدوح فهو اجلدال الذي وصف باليت هي أحسن ،وهو أن تدافع
حج���ة اخلصم الباطل���ة حبجة ح���ق ،ال تس���تدل لغلبة اخلصم
بالباطل وإال يكون جمادلة باليت هي أسوأ.
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ق���ال اإلم���ام الص���ادق عليه الس�ل�ام
وق���د ذك���ر عن���ده اجل���دال يف الدي���ن،
وأن رس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه
واألئم���ة عليهم الس�ل�ام قد نه���وا عنه،
فقال الصادق عليه الس�ل�ام :مل ينه عنه
مطلق���ا ،ولكنه نه���ى عن اجل���دال بغري
اليت هي أحسن أما تسمعون قول اهلل عز
وجل يقولَ { :ولاَ تجُ َ ا ِد ُلوا أَ ْه َل ْال ِك َتاب ِإلاَّ
ِ
َ
إ
ِب َّالتيِ ِه َي أ ْح َس ُن} وقوله تعاىلْ {:اد ُع ِلىِ
يل َرب َ
ِّك ِبالحْ ِ ْك َم ِة َوالمَْ ْو ِع َظ ِة الحْ َ َس َن ِة
َس ِب ِ
لهْ
َ
َو َجا ِد ُ ���م ِب َّالتيِ ِه َي أ ْح َس ُ
���ن} ،فاجلدال
بال�ت�ي ه���ي أحس���ن ق���د قرن���ه العلم���اء
بالدين ،واجلدال بغري اليت هي أحس���ن
حمرم حرمه اهلل تعاىل على شيعتنا.
اجلدال يف القرآن
ويتأك���د النهي عن اجل���دال املذموم
يف القرآن وتفس�ي�ر آياته وأمور العقائد
أيض���ا ،فالش���ائع يف زمانن���ا م���ا يس���مى
باملناظ���رات هي باحلقيقة نوع من أنواع
اجل���دال وقد أك���د أهل البي���ت عليهم
الس�ل�ام يف النه���ي عنه���ا يف أخباره���م
املنقولة لنا بواسطة ثقاتهم فعن اإلمام
الصادق عليه السالم قالّ :
إن رجال قال
للحسني بن علي عليهما السالم :اجلس
حت���ى نتناظر يف الدين! ق���ال :يا هذا أنا
علي هداي ،فإن
بصري بديين ،مكش���وف ّ
كن���ت جاه�ل�ا بدينك فاذه���ب واطلبه،
مالي وللمماراة وإن الشيطان ليوسوس
للرجل ويناجيه ،ويقول :ناظر الناس يف
الدين ،كيال يظنوا بك العجز واجلهل
! ثم املراء ال خيلو من أربعة أوجه:
إم���ا أن تتمارى أن���ت وصاحبك فيما
تعلمان ،فقد تركتما بذلك النصيحة،
وطلبتم���ا الفضيح���ة ،وأضعتم���ا ذل���ك
العل���م ،أو جتهالن���ه فأظهرمت���ا جهال،
وخاصمتم���ا جه�ل�ا ،وإم���ا تعلم���ه ان���ت
فظلم���ت صاحب���ك بطلب���ك عثرت���ه ،أو
يعلم���ه صاحبك فرتك���ت حرمته ،ومل
تنزله منزلته ،وه���ذا كله حمال ،فمن
أنص���ف وقب���ل احلج���ة ،وت���رك املماراة
فقد أوثق إميانه وأحس���ن صحبة دينه،
وصان عقله.
فف���ي هذا ال���كالم لس���يد الش���هداء -

قال الصادق عليه
السالم :مل ينه عنه
مطلقا ،ولكنه نهى عن
اجلدال بغري اليت هي
أحسن أما تسمعون قول
اهلل عز وجل يقولَ { :ولاَ
تجُ َ ا ِد ُلوا أَ ْه َل ْال ِك َتاب ِإلاَّ
ِ
ِب َّالتيِ ِه َي أَ ْح َس ُن} ..
باب���ي هو وأم���ي – مل يدع ل���كل من رام
ج���داال رخصة س���واء كان���ت مناظرات
وغريه���ا وم���ا أكثره���ا يف زمانن���ا،
وال�ت�ي جترأ عليه���ا جهال الن���اس حتى
اصبح���وا يناظرون يف مس���ائل التوحيد
والنب���وة واإلمام���ة واملع���اد وتكلفوا علم
م���ا مل يكلفه���م ب���ه أح���د ،فقال���وا جهال
وكتبوا باطال عل���ى صفحات التواصل
االجتماع���ي ويف القن���وات الفضائي���ة،
وحت���ى النس���اء اصبح ليس هل���ن هم اال
ال���كالم والنقاش يف أدق مس���ائل الدين،
واحل���ال ان ه���ذا الفعل فيه ج���رأة على
اهلل ورسوله وأوليائه الطاهرين ،وجرأة
يف الدين وتهوين ألمر التش���ريع وسنة
س���يد املرس���لني واألئمة الطاهرين الن

وورد اللعن يف من يفعل
ذلك قال أمري املؤمنني
عليه السالم :لعن اهلل
الذين جيادلون يف
دينهم أولئك ملعونون
على لسان نبيهم صلى
اهلل عليه وآله.

اجلدال يورث الشك ويفسد اليقني فان
من طلب الدين باجلدل تزندق.
النهي عن اجلدال واملراء
ولقد أمرنا اهل البيت عليهم السالم
ب�ت�رك اجل���دل وان كنا عل���ى حق فقد
قال االم���ام الكاظم عليه الس�ل�ام لعلي
بن يقطني :مر أصحاب���ك أن يكفوا من
ألس���نتهم ،ويدعوا اخلصومة يف الدين،
وجيتهدوا يف عب���ادة اهلل عز وجل ،وعن
االم���ام الصادق علي���ه الس�ل�ام :إياكم
واخلصوم���ة ،فانه���ا تش���غل القل���ب عن
ذك���ر اهلل ع���ز وج���ل ،وت���ورث النف���اق،
وتكسب الضغائن وتستجيز الكذب.
وق���ال االم���ام الرض���ا علي���ه الس�ل�ام
لعبد العظيم احلس�ن�ي :ي���ا عبد العظيم
أبل���غ ع�ن�ي أوليائي الس�ل�ام ،وق���ل هلم:
أن ال جتعل���وا للش���يطان على أنفس���كم
س���بيال ،ومره���م بالص���دق يف احلديث
وأداء األمانة ،ومرهم بالس���كوت وترك
اجلدال فيما ال يعنيهم.
وورد اللع���ن يف م���ن يفع���ل ذل���ك
قال أم�ي�ر املؤمن�ي�ن عليه الس�ل�ام :لعن
اهلل الذي���ن جيادل���ون يف دينه���م أولئك
ملعون���ون على لس���ان نبيه���م صلى اهلل
عليه وآله.
ام���ا من جيادل يف الق���رآن وآياته فهو
على حد الكفر ألن اهلل س���بحانه وتعاىل
يقول:
للهَّ
َ���ات ا ِ ِإلاَّ َّال ِذ َ
ين
َ
{م���ا يجُ َ ���ا ِد ُل فيِ آي ِ
ْ
ْ
لاَ
ُّ
َلاَ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ك َف ُروا ف يَغ ُررك تقل ُبهُم فيِ ال ِب ِد}.
والش���ك يف أن آي���ات اهلل تدويني���ة
وتكوينية والتكوينية منها آفاقية ومنها
أنفسية ومنها رجال ال تلههم جتارة وال
بيع عن ذكر اهلل ،وهم ائمة اهل البيت
عليهم السالم فهم االيات والبينات فمن
جيادل فيهم ومياري بشك فهو كافر.
فهل بعد هذا البيان من س���امع لكالم
االطهار ،مس���لم يف قلبه ولس���انه مطيع
هل���م عارف به���م ،مس���تجيب مل���ا أمروا،
تارك ملا تركوا ،منته عما نهوا.
نس���أل اهلل اهلداية والتوفيق لطاعته
وصلى اهلل على حممد وآله واحلمد هلل
رب العاملني..
13
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مقاالت ..

فلسفة ألقاب اإلمام الكاظم ( )
عليه
السالم

السيد الدكتور رزاق حسني املوسوي /جامعة الكوفة

احلم���د هلل رب العامل�ي�ن والصالة والس�ل�ام على اش���رف اخللق
أمجعني حممد وعلى آله الطيبني الطاهرين.
عندما يق���رأ القارئ س�ي�رة األنبياء واملرس���لني واألئمة عليهم
الس�ل�ام جند كل نيب او رس���ول او إمام قد لق���ب بألقاب معينة،
وهذه األلق���اب مل تأت جزافا او لقضية عابرة كما هي يف بعض
ألقاب الناس العاديني..
وإمن���ا ه���ذه األلق���اب تكش���ف لن���ا ع���دة
خصوصيات معينة هلا ارتباط بالوضع العام
ل���ذات النيب أو اإلمام او هل���ا ارتباط بالوضع
العام مله���ام النبوة أو اإلمام���ة او قد يكون له
ارتب���اط ب���كال األمري���ن ،فمثال لق���ب النيب
إبراهي���م اخللي���ل بألقاب عدي���دة منها لقب
اخللة فإبراهيم عليه السالم خليل الرمحن
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فهو يعكس لنا م���دى ارتباط وقرب إبراهيم
من اهلل س���بحانه؛ وهلذا روى الش���يخ الكليين
قدس سره يف الكايف ،بسنده عن زيد الشحام
قال :مسعت أبا عبد اهلل عليه الس�ل�ام يقول:
((ان اهلل تب���ارك وتعاىل اخت���ذ إبراهيم عبدا
قب���ل ان يتخذه نبي���ا وان اهلل اختذه نبيا قبل
ان يتخذه رس���وال وان اهلل اختذه رسوال قبل

ان يتخذه خلي�ل�ا ،وان اهلل اختذه خليال قبل
ان جيعل���ه إمام���ا فلما مجع اهلل له األش���ياء،
قال :إني جاعلك للناس إماما.))..
ولق���ب ببطل التوحيد وفيه إش���ارة إىل
األمرين معا ،أما األمر األول ففيه إش���ارة
إىل ان اخللي���ل بع���ث إىل ق���وم متع���ددي
االعتق���ادات الباطل���ة واملنحرف���ة وق���د
أبط���ل تل���ك العقائد الباطلة فق���د أتى إىل
كل منه���م بدلي���ل يبط���ل ش���ركه فق���د
اس���تدل عل���ى النم���رود مدع���ي اإللوهي���ة
بدليل واس���تدل على من يعبدون األصنام
واألوث���ان بدليل واس���تدل عل���ى من اختذ
الكواك���ب والش���مس والقم���ر أرباب���ا م���ن
دون اهلل بأدل���ة أخ���رى ،فأبط���ل كل هذه
االعتقادات الفاس���دة ،هذا م���ن جهة ،ومن
جه���ة أخرى ف���ان اخللي���ل ملا ابتل���ي بتلك
االبت�ل�اءات العظيمة من رمي���ه باملنجنيق
يف النار ومن أمره برتك زوجته يف ش���عاب
مك���ة ال�ت�ي تفتقر إىل امل���اء والغ���ذاء وأمره
بذبح ولده إمساعيل وكل هذه االبتالءات
كان ال يفك���ر أب���دا باالس���تعانة بأحد إال
بالواح���د األح���د وهل���ذا مل���ا أم���ر النم���رود
بإلقائه يف النار يف أثناء إلقائه يف النار نزل
عليه جربائيل عليه الس�ل�ام فق���ال(( :ألك
حاجة ،فقال اخلليل :أما إليك فال)).
وهذا ما رواه الشيخ الصدوق رمحه اهلل يف
علل الشرائع عن اإلمام الصادق عليه السالم
قال(( :ملا ألقي إبراهيم عليه السالم يف النار
تلق���اه جربائي���ل عليه الس�ل�ام يف اهلواء وهو
يهوي ،فقال يا إبراهيم ألك حاجة؟ فقال أما
إليك فال)) ،فهذا اليقني اإلبراهيمي والفناء
يف اهلل تع���اىل حبي���ث إبراهيم عليه الس�ل�ام
وهو بذلك الوضع الش���ديد احلرج إذ ان بينه
وب�ي�ن النار ثوان���ي قليلة ويق���ول جلربائيل:
((أما إلي���ك فال حاجة لي مع���ك)) ،فهذا هو
التوحيد اخلالص ،لذا لقب ببطل التوحيد.
وهك���ذا يف ألق���اب نبينا حمم���د صلى اهلل
عليه وال���ه كحبيب اهلل ،والص���ادق األمني،
واخل���امت ،ورمح���ة العامل�ي�ن ،وال���رؤوف،
والرحي���م ،وما إىل ذل���ك ،وكذلك يف ألقاب
اإلم���ام عل���ي علي���ه الس�ل�ام كالصدي���ق،
وحيدرة الكرار ،وأم�ي�ر املؤمنني ،والولي وما
إىل ذلك ،وهكذا يف ألقاب الس���يدة الصديقة
وأبنائها صلوات اهلل عليها وعلى أبنائها.
ومن أبنائه���ا هو اإلمام الس���ابع من أئمة
أه���ل البيت عليهم الس�ل�ام فقد لقب بألقاب
عظيمة وعدي���دة فمن ألقابه عليه الس�ل�ام
الكاظ���م ،والعبد الص���احل ،والنفس الزكية،

وزين اجملتهدين ،والويف ،والصابر ،واألمني،
والزاه���ر ،والزاه���د ،وحليف الس���جدة كما
رواه الش���يخ اجمللس���ي رمح���ه اهلل يف حب���ار
األنوار.
فلو أردنا ان نعرف ملاذا لقب اإلمام موسى
ب���ن جعفر عليه الس�ل�ام بالكاظم لوجدنا ان
هذا اللقب الش���ريف فيه داللة وإش���ارة إىل
ع���دة أبع���اد ،فكظ���م الغيظ ه���و الصرب على
الش���دة وحب���س النف���س ع���ن املقابل���ة عليه
بالق���ول او الفع���ل كم���ا ذك���ره أب���و هالل
العس���كري يف الف���روق اللغوي���ة ،وق���د صرب
اإلم���ام علي���ه الس�ل�ام عل���ى الش���دة وحبس
نفس���ه ع���ن مقابل���ة كل ما تع���رض له وما
كان يراه بالقول وبالفع���ل ،وبعبارة أخرى
ان كظم الغيظ هو ان تكتم غيظك.
أي ال يظهر علي���ك ردة فعل من جراء ما
تتعرض له أو تراه من منكر ،فتصرب نفسك
عل���ى إخف���اء غيظك وردة فعل���ك وهذا يعرب
عنه بكظم الغيظ ،ولكن اإلمام الكاظم عليه
الس�ل�ام كان يكتم غيظه ويبدي جتاه ذلك
يف بعض م���ا يتعرض له من إي���ذاء بقول او
فع���ل مجي���ل وحس���ن ،ف���كان كظ���م غيظه
خيتل���ف عن كظم الغي���ظ العادي املعروف
ب�ي�ن الناس ،فمث ً
ال ق���د وردت الروايات كما
أورده الش���يخ املفيد قدس س���ره يف اإلرش���اد
وغ�ي�ره ،ان رج�ل�ا كان باملدين���ة ي���ؤذي أب���ا
احلسن موسى بن جعفر عليه السالم ويسبه
إذا رآه ويش���تم علي���ا عليه الس�ل�ام ،فقال له
بعض جلس���ائه يوما :دعنا نقتل هذا الفاجر،
فنهاهم عن ذلك اش���د النهي وزجرهم اش���د
الزجر ،فس���أل عن الرج���ل؛ فذكر انه يزرع
بناحي���ة ،فركب إليه فوج���ده يف مزرعة له
فدخ���ل املزرعة حبماره ،فصاح به الرجل :ال
تط���أ زرعنا ،فوطأ أبو احلس���ن عليه الس�ل�ام
باحلم���ار حت���ى وصل إلي���ه ،فن���زل وجلس
عن���ده وباس���طه وضاحك���ه وقال ل���ه(( :كم
غرمت يف زرعك هذا؟
فقال :له مائة دينار.
قال :وكم ترجو ان تصيب؟
قال :لست اعلم الغيب.
ق���ال له :إمنا قل���ت لك ترج���و ان جييئك
فيه.
قال :أرجو ان جييئين فيه مائتا دينار.
ق���ال :فأخ���رج أبو احلس���ن عليه الس�ل�ام
ص���رة فيه���ا ثالث مائ���ة دين���ار ،وق���ال :هذا
زرع���ك على حاله واهلل يرزقك فيه ما ترجو،
ق���ال :فق���ام الرج���ل فقبل رأس���ه وس���أله ان
يصفح عن خاطره ،فتبس���م إليه أبو احلسن

عليه الس�ل�ام وانص���رف)) ،فال���ذي فعله أبو
احلسن موسى عليه الس�ل�ام مل يكن كظم
غيظ فحس���ب وإمن���ا مقابلة الفعل الس���يئ
والكالم السيئ بفعل وقول حسن.
وكظ���م الغي���ظ ه���و عب���ارة ع���ن احللم
واألناة الذي أوصت به الش���رائع الس���ماوية
وخصوص���ا الدي���ن اإلس�ل�امي قرآنا وس���نة،
ومل���ا متك���ن بنو العب���اس من الس���يطرة على
اجملتم���ع اإلس�ل�امي وخصوص���ا يف زم���ن
املنص���ور وأوالده امله���دي واهلادي العباس���ي
ويف زم���ن هارون الذي عاص���ره اإلمام عليه
الس�ل�ام ،وكان ه���ؤالء الطواغي���ت م���ن بين
العب���اس ما عرف عنهم إال الغضب الش���ديد
واشد القتل مبن يظهر عدم رضاه على سوء
إدارتهم وسياس���تهم؛ وهلذا فتكوا اشد الفتك
بأوالد عمهم من بين هاشم وخصوصا ذرية
اإلمام احلسن عليه السالم فقد قتلوهم شر
تقتي���ل وس���بوا ذراري اإلم���ام احلس���ن عليه
الس�ل�ام من املدين���ة إىل الع���راق وأودعوهم
يف غياه���ب الس���جون والطوامري وش���تتوهم
ش���ر تش���تيت ،توزعت ذرية اإلمام علي عليه
الس�ل�ام ال���ذي أحس���ن إىل أوالد العب���اس
كثريا يف زم���ن خالفته على بقاع الس���احة
اإلس�ل�امية هرباً من مالحقة ب�ن�ي العباس
هلم ،وقد تفنن بن���و العباس يف كيفية قتل
هذه الذري���ة الطاهرة إذ كانت طريقة من
الط���رق لقتل ذري���ة اإلمام عل���ي انه يوضع
ال���ذي يري���دون قتل���ه وهو ح���ي يف البناء ثم
يبن���ى عليه ومل يفع���ل األموي���ون ذلك رغم
عدائه���م املتأص���ل آلل حمم���د صل���وات اهلل
عليه هلذا قال الشاعر:

روى الشيخ اجمللسي بسنده
عن ربيع بن عبد الرمحن
قال( :كان واهلل موسى بن
جعفر من املتومسني بعلم
من يقف عليه بعد موته،
وجيحد اإلمام بعد إمامته،
فكان يكظم غيظه عليهم،
وال يبدي هلم ما يعرفه
منهم ،فسمي الكاظم لذلك).

تاهلل ما فعلت أمية فيهم
معشار ما فعلت بنو العباس.
ف���كان ه���ؤالء الطغ���اة الذي���ن حيكم���ون
املس���لمني منقادي���ن مت���ام االنقي���اد إىل
ش���هواتهم الغضبي���ة واحلاك���م ينبغ���ي ان
يتحلى باحللم واألن���اة وخصوصا احلاكم
اإلسالمي كي يرتجم للناس خلق اإلسالم
وخلق نيب اإلس�ل�ام ،فتصرف اإلمام الكاظم
ب���ذاك احللم واألن���اة وكظم الغي���ظ فكان
عبارة عن إعطاء ص���ورة لألجيال :ان القائد
احلقيقي للمس���لمني واحلاكم هلم والذي
يسوس���هم ويديرهم هو الب���د ان يكون إماما
كاإلمام موسى بن جعفر عليه السالم.
وال���ذي دمر اإلس�ل�ام واملس���لمني منذ ان
زوي احل���ق عن األئمة املعصومني إىل يومنا
ه���ذا هو التصرفات الطائش���ة وعدم االنقياد
للحل���م واألن���اة ب���ل اغل���ب تصرف���ات حكام
املس���لمني هي نتاج حاالت غضبية انية ،فقد
حت���دث حروب يس���فك فيه���ا دم���اء كثرية
نتيجة النقياد حكام املس���لمني إىل ش���هوات
غضبه���م وخري مثال على ذلك احلروب اليت
شنت على الشعوب املظلومة.
واجلهة الثالث���ة لكظم غيظ اإلمام عليه
الس�ل�ام على تفرق الش���يعة بعد وفاة اإلمام
الص���ادق علي���ه الس�ل�ام فمنه���م م���ن ص���ار
افطحي���اً نتيج���ة الدعاء اك�ب�ر أوالد اإلمام
الص���ادق عب���د اهلل االفط���ح اإلمام���ة كذبا
وزورا ،ومنه���م من ص���ار امساعيليا ،هذا من
جان���ب ،وم���ا ذكره ال���رواة من عل���م اإلمام
الكاظ���م عليه الس�ل�ام بتف���رق أصحابه بعد
ش���هادته فقد روى الش���يخ اجمللس���ي بسنده
عن ربيع بن عب���د الرمحن قال( :كان واهلل
موس���ى بن جعفر م���ن املتومس�ي�ن بعلم من
يق���ف عليه بع���د موته ،وجيح���د اإلمام بعد
إمامته ،فكان يكظم غيظه عليهم ،وال يبدي
هلم ما يعرفه منهم ،فسمي الكاظم لذلك).
وحاله عليه السالم كحال جده املصطفى
إذ كان يعل���م جبملة من أصحابه ما س���وف
يعملون���ه بعد وفاته من نكران حق علي عليه
الس�ل�ام واالعت���داء عل���ى بضعت���ه الطاه���رة،
وكظم غيظه منهم أو سكت عنهم.
ه���ذه هي اجله���ات ال�ت�ي لقب به���ا اإلمام
موس���ى بن جعف���ر بالكاظ���م عليه الس�ل�ام،
وكل ألقاب���ه هلا جهات عديدة يف فلس���فتها
وملاذا لقب اإلمام الكاظم بها ،وسوف نبحثها
مبناس���بات أخرى ،وآخر دعوانا ان احلمد هلل
رب العامل�ي�ن والصالة والس�ل�ام على حممد
وآله الطاهرين.
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مقاالت ..

أسماء القرآن الكريم
بين الحقيقة والتوهم
ا.د .سريوان عبد الزهرة اجلنابي
جامعة الكوفة

إن الس���ائد واملش���هور يف النطاق املعريف للتنظري القرآني َّ
َّ
أن املعجزة اليت
الدفتني واليت أنزهلا اهلل س���بحانه على الرس���ول حمم���د (صلى اهلل عليه
بني
ِ
أن من العلما ِء ْ
َ
سمى (القرآن)؛ غري َّ
النطاق لتسمية هذه
فتح
من َ
وآله وسلم) ُت َّ
فتعدد ْ
املعجزة العظيمة َّ
َت لديه االمساء ح ّتى جتاوزت اخلمسني امساً..
ومن أولئك العلم���اء الذين كانوا
يعتق���دون بوج���ود أكث���ر م���ن اس���م
للقرآن هو الزركش���ي؛ إذ كان يرى
َّ
أن القرآن ليس هو االسم الوحيد هلذه
سمى جبملة
املعجزة الس���ماوية؛ بل ُت ّ
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من االمساء منه���ا :الكتاب ،والفرقان،
والذك���ر ،والكالم ،والن���ور ،واهلدى،
والتبيان ،والبالغ ،والبش�ي�ر ،والعزيز،
واجملي���د ،وغريها ح ّتى جت���او َز تعدا ُد
امس���اء الق���رآن لديه العش���رين امساً،

الس���يوطي على
اقتص���ر
عل���ى ح�ي�ن
َ
ُّ
سبعة عشر امساً منها.
اقتصر فيه ُ
بعض
يف الوقت ال���ذي
َ
العلم���اء عل���ى أربع���ة أمس���اء ومنهم
الدكت���ور صبح���ي الص���احل؛ إذ يرى

َّ
أن مثة أمس���اء أخرى للق���رآن الكريم وهي
(الكت���اب ،والفرق���ان ،والذك���ر ،والتنزيل)،
وأم���ا باق���ي م���ا يُدَّع���ى َّ
بأنها أمس���اء للقرآن
الكريم كـ (اجمليد ،والعزيز ،واحلكيم) فما
ه���ي إال صفات وليس���ت أمس���اء للقرآن من
عقباً
منظ���وره؛ إذ يق���ول صبحي الص���احل ُم ِّ
بعد أن يذكر هذه األمساء األربعة للقرآن:
(وهذه األمساء هي الش���ائعة املش���هورة ،غري
َّ
أن بعضه���م بال���غ يف تع���داد ألق���اب القرآن،
حت���ى ذك���ر منه���ا الزركش���ي مخس���ة
ومخس�ي�ن ..وال ري���ب أن���ه خل���ط فيه���ا بني
التسمية والوصف).
وبه���ذا جند َّ
أن هذه األمساء هي األش���هر
للق���رآنَّ ،
وأن م���ا دونه���ا هي صف���ات وليس
حنس���ب َّ
أن ه���ذه األمساء
أمس���اء؛ غري َّأنن���ا
ُ
األربع���ة أيض���ا هي صف���ات وليس���ت أمساء
ذلك َّ
بأن اس���م املعجزة اليت أنزهلا اهلل تعاىل
تسمى
على رس���وله حممد وحياً من السماء َّ
(القرآن) وليس هلا اسم آخر غري هذا االسم،
أما سائر ما َح َس َب العلما ُء َّ
بأنها أمساء للقرآن
فهي يف حقيقة أمرها ليست بأمساء؛ بل هي
صفات ،فما تلك اليت يحُ ْ َس ُب َّ
بأنها أمساء له
إال صف���ات وال خت���رج ع���ن نط���اق الصفات
ُمطلق���اً؛ وإلثب���ات ذل���ك ننظر إىل تس���مية
فالكتاب صف ٌة
القرآن بـ (الكتاب والفرقان)،
ُ
للق���رآن َّ
ألن مآله بع���د التنزيل إىل التدوين
وصريورت���ه كتاباً مدون���اً ومصفوفاً يقرأه
الن���اس بني دفيت مصح���ف؛ إذ ُص َّف القرآن
ُ
الكريم بعد نزوله على أيدي الصحابة فغدا
ُقرأ ،وذلك بداع���ي مجعه وتدوينه
كتاب���اً ي َ
ب�ي�ن دف�ت�ي مصح���ف؛ وبه���ذا فق���د أضحى
ألنه ُ
كتاباً بنا ًء على هذا املنطلق؛ أي َّ
ك ِت َب
بع���د نزوله ،يُ���زاد على ه���ذا َّ
فإن م���ا يعض ُد
القول َّ
ب���أن اط�ل�اق لفظة (الكت���اب) ما هي
ْ
إال صفة للقرآن وليس���ت امس���اً له هو قوله
تاب ِبالحْ َ ِّق ُم َصدِّقاً
تعاىلَ [ :وأَ ْن َز ْلن���ا ِإ َل ْي َك ْال ِك َ
ْ
تاب َو ُم َه ْي ِمناً َع َل ْي ِه َف ْ
لمِ ا َبينْ َ ي َ
اح ُك ْم
َد ْي ِه ِم َن ال ِك ِ
ْ
ُ
ُم بمِ ���ا أَن َز َل اهلل َوال َت َّت ِب ْ
َب ْي َنه ْ
���ع أَ ْهوا َء ُه ْم َع َّما
ْ
لحْ
ْ
ج���ا َء َك ِم َن ا َ ِّق ِل��� ُك ٍّل َج َعلنا ِمن ُك ْم ِش ْ
���ر َع ًة
َو ِم ْنهاج���اً] فلفظة (الكت���اب) األوىل يف قوله
تع���اىل [ َوأَ ْن َز ْلنا ِإ َل ْي َ
ت���اب ِبالحْ َ ِّق] تعين
���ك ْال ِك َ
الـم َ
الق���رآن َّ
خاطب هو الرس���ول والذي
ألن ُ
ِّ
باحلق هو الرسول حممد
نزل عليه القرآن
صلى اهلل عليه وآله ال غري.
أما لفظة (الكتاب) الثانية يف قوله تعاىل
ْ
ت���اب َو ُم َه ْي ِمناً
[م َصدِّق���اً لمِ ا َبينْ َ ي َ
ُ
َد ْي��� ِه ِم َن ال ِك ِ
َع َل ْي��� ِه] فهي تعين َّ
لة قبل
���ب ُ
الـمن َز ِ
كل ال ُك ُت ِ
الق���رآن كالت���وراة االجنيل وغريه���ا؛ وهذا

يعين َّ
أن لفظ���ة (الكتاب) ُتط َل ُق على القرآن
كما ُتط َل ُ
���ق على التوراة واالجنيل وس���ائر
ُ
الكتب الس���ماوية اليت أن َزهلا اهلل تعاىل على
ُر ُس��� ِل ِه وانبيائ���ه؛ أي ُتط َل ُق لفظ���ة (الكتاب)
ْ
نزل���ت قبل الق���رآن كما
عل���ى ال ُكت���ب اليت
���ق على الق���رآن وهذا ُّ
ُتط َل ُ
يدل مب���ا ال يقبل
الش���ك أو ال�َّت�رَّ دُّد َّ
بأن هذه اللفظ���ة إمنا هي
َ
صف��� ٌة ِّ
كت���اب َن َزل من الس���ماء س���واء
لكل
ٍ
أكان الق���رآن أم غريه ،ول���و كانت امساً –
علماً -للقرآن ملا أطلقها س���بحانه على غريه
االس���م ُّ
م���ن الكتب؛ َّ
س���مى
ألن
الـم َّ
يدل على ُ
َ
ً
به تعييناً وختصيصا من دون اش�ت�راك فلما
ُ
االش�ت�راك يف لفظة (الكتاب) من حيث
وقع
َ
ت���دل على القرآن وعل���ى غريه َّ
َّإنها ُّ
دل ذلك
على َّأنها صف ٌة وليس امساً له ُمطلقاً.
أما لفظة (الفرق���ان) فهي صفة للقرآن
وليس���ت امساً ل���ه َّ
ألنها تع�ن�ي َّ
أن الق���رآن ملا
هداية َّ
ُف���ر ُق بني احلق
كت���اب
كان
َ
فإنه ي ِّ
ٍ
ُ
والدلي���ل عل���ى َّ
أن لفظة
والباط���ل ُمطلق���اً،
ً
(الفرق���ان) ليس���ت امسا للقرآن ه���و َّ
أن هذه
اللفظة أُ ْط ِل َق ْ
���ت على التوراة أيضاً؛ إذ يقولُ
ْ
ون ال ُف ْر َ
سبحانه [ َو َل َق ْد آ َت ْينا ُموسى َوها ُر َ
قان
ْ
َو ِضيا ًء َو ِذ ْك���راً ِل ْل ُم َّت ِق َ
ني] فلما أُ ْط ِل َقت على
أن َّ
(الت���وراة)؛ َّ
دل ْت عل���ى َّ
كل م���ا ُي َن ِّز ُل ُه اهلل
ن�ب�ي م���ن أنبيائه أو رس���ول من
تع���اىل على ٍّ
ُ
ٌ
يفص���ل بني احلق
فرق���ان
ُر ُس��� ِل ِه م���ا هو إال
والباط���ل بني احل�ل�ال واحلرام ب�ي�ن الظلم
والعدال���ة ب�ي�ن احلقيق���ة والتوه���م ،وعليه
ميك���ن ُ
بأن لفظة (الفرقان) امساً
القول َّ
ُ
فال
للقرآن الكريم؛ َّ
ألن هذه اللفظة قد أُط ِل َق ْت
ن���زل آخر غري الق���رآن اال هو
عل���ى
كتاب ُم ٍ
ٍ
الت���وراة ،وك���ذا احل���ال للفظ�ت�ي (الذكر)

إن للقرآن الكريم امساً
َّ
واحداً هو (القرآن)،
ُّ
وكل ما ُيط َل ُق عليه
من أمساء أُخرى هي
ْ
ليست
يف حقيقتها
أمساء؛ بل صفات له ال
أكثر..

والتنزي���ل) فعن���د النظر يف س���ياقات النص
القرآن���ي س���نجد َّ
بأنهم���ا أطلقت���ا على غري
القرآن الكريم أيضاً.
أم���ا لفظة (الذك���ر) فق���د أطلقت على
م���ا أوحي للن�ب�ي ص���احل (عليه الس�ل�ام)؛ إذ
[ك َّذب ْ
يقول س���بحانه َ
َت ثمَ ُ و ُد ِب ُّ
الن ُذ ِر َفقا ُلوا
أَ ب َ
الل
َش���راً ِمَّنا ِ
واح���داً َن َّت ِب ُع ُه ِإَّن���ا ِإذاً َل ِفي َض ٍ
���ن َب ْي ِننا بَلْ
ْ
الذ ْك ُر َع َل ْي��� ِه ِم ْ
ُ
َ
���ي ِّ
َو ُس��� ُع ٍر أ أل ِق َ
ْ
َ
َ
َ
ً
ُه َو َ
َّ
ْ
َ
اب
ك َّذ ٌ
اب أَ ِش��� ٌر َس��� َيعل ُمون غدا َم ِن الكذ ُ
َ
األ ِش��� ُر] ويقول س���بحانه كذل���ك [ َوقا ُلوا يا
���ذي ُن ِّز َل َع َل ْي ِه ِّ
الذ ْك��� ُر ِإَّن َك لمَجَ ْ ُن ٌ
ون]؛
أَ ُّيهَا َّال ِ
إذ عن���د النظر جند َّ
أن لفظ���ة (الذكر) قد
اس ُت ْع ِم َل ْت يف اآليات األوىل للداللة على غري
َ
الق���رآن الكريم؛ ذلك َّ
اآليات
س���ياق هذه
بأن
ِ
الكرمي���ات ُم َت َحد ٌ
ِّث عن الن�ب�ي صاحل (عليه
ِ
َ
قوم ُه عل���ى (الوحي)
الس�ل�ام) ،وق���د
أطل���ق ُ
ُ
َ
ال���ذي كان ينزل عليه لفظ���ة (الذكر) يف
قوهل���م [أَ أُ ْل ِق َي ِّ
الذ ْك ُر َع َل ْي ِه ِم ْن َب ْي ِننا]؛ وهذا
يش�ي�ر اىل َّ
أن لفظ���ة (الذك���ر) ُتط َل ُق على
ُ
نيب بدليل َّأنها أُط ِل َقتْ
الكالم املوحى اىل ِّ
أي ٍّ
عل���ى ال���كالم املوح���ى اىل الرس���ول األكرم
(صلى اهلل عليه وآله وسلم) يف االية الثانية
أيض���اً ول���و كان���ت لفظ���ة (الذك���ر) امساً
خاصاً للقرآن ملا أُط ِل َق على غريه من الكالم
املوحى اىل األنبياء.
وك���ذا احل���ال للفظ���ة (التنزي���ل) ففي
ْ
قول���ه تعاىل [ َوي ْ
َ���و َم َت َش َّ
مام
���ق ُق َّ
الس���ما ُء ِبال َغ ِ
ْ
ً
َ
َو ُن ِّ
���ز َل المَْال ِئ َك ُ
���ة تن ِزي�ل�ا] جن���د َّ
أن لفظ���ة
(تنزيل) ق���د أطلق ههنا على تنزيل املالئكة
يف يوم القيامة وليست على القرآن الكريم،
ْ
آن
على ح�ي�ن جند قوله تع���اىل [ي���س َوال ُق ْر ِ
الحْ َ ِكي���م ِإَّن َ
���ن المُْ ْر َس��� ِل َ
���ك لمَِ َ
راط
ني َعل���ى ِص ٍ
يل ْ
ُم ْس��� َت ِق ِيم َت ْ
َ
يم] قد أطلقت
ح
الر
يز
ز
ع
ال
ز
ن
َ
َّ
ِ
ِ ِ
ٍ ِ
ِ
فيه لفظ���ة (تنزيل) على الق���رآن مما يدعو
ب���أن لفظة (تنزيل) ليس���ت امساً
اىل القول َّ
للقرآن بل هي مصدر يطلق على أي تنزيل
من السماء س���واء أكانت املالئكة أم القرآن
العظيم نفسه؛ ذلك َّ
بأن هذه اللفظة مشتقة
م���ن الفعل َّ
(نز َل) وعليه َّ
ف���إن َّ
تنزيل من
أي
ٍ
السماء يصدق عليه القول َّ
بأنه (تنزيل) وملا
َّ
كان َث ّم اشرتاك يف اللفظ دل ذلك على ان
لفظة (تنزيل) ليست امساً للقرآن قط.
ُ
القول َّ
وتأسيس���اً عليه ُ
بأن للقرآن
ميكن
الكري���م امس���اً واح���داً ه���و (الق���رآن) ،وكلُّ
م���ا يُط َل ُ
���ق علي���ه من أمس���اء أُخ���رى هي يف
ْ
ليس���ت أمس���اء؛ بل صف���ات له ال
حقيقته���ا
أكثر ،فللقرآن تسمي ٌة واحد ٌة هي (القرآن)
ال غري.
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مقاالت ..

جدلية الصراع بين األصالة واالنحراف في
القضية المهدوية
فضيلة الشيخ جميد الصائغ

رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني
احلمد هلل ّ
ّ
الطاهرينّ ،
احلق
إن على مدى الليالي واأليام هنالك صراع بني
والباطل ،والباطل دائماً يكون أضعف نصرياً وبالتالي يصبح زهوقاً
كما يعرب القرآن بذلك.

ّ
واحل���ق ه���و عب���ارة ع���ن الص���دق واليقني
واألصالة والشيء الثابت بال ّ
شك ،والباطل هو
عبارة عن الفاس���د الساقط وهو نقيض احلق،
اط َل وَيحُ ِ ُّ
���ق الحْ َ َّق
ق���ال تع���اىل[ :وَيمَ ْ ُ
���ح اللهَُّ ْال َب ِ
ِب َكِل َما ِت��� ِه] ،وقال تعاىلَ [ :و ُق ْل َج���اء الحْ َ ُّق َو َز َه َق
اط َل َ
كَ
ان َز ُهو ًقا].
اط ُل ِإ َّن ْال َب ِ
ْال َب ِ
وعن اإلمام علي عليه الس�ل�ام قال(( :احلق
طريق اجل ّن���ة والباطل طريق الن���ار)) ،وعلى
ّ
كل طري���ق داع ،وللباط���ل وأهل���ه ص���والت
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وج���والت تنتهي بعد فرتة م���ن الزمن بالغرور
واخل���داع فتك���ون عاقبته خ���زي الدنيا وعذاب
باق ما بق���ي الوجود
اآلخ���رةّ ،
وأما احلق فه���و ٍ
وتبقى العاقبة له يف الدنيا والنعيم يف اآلخرة.
فأم���ا دع���اة الباط���ل الذي���ن تن���اول البحث
ّ
احلديث عنهم وه���م الذين يدّعون النيابة عن
اإلمام ومتثيله (ع) فهؤالء من شياطني اإلنس
الذين يظه���رون قبل ظهوره عليه الس�ل�ام أو
يدّع���ون النيابة عن���ه ،وقد اتف���ق العلماء على

تكذيب مدّعي النيابة اخلاصة وذلك للتوقيع
الصادر م���ن الوكيل األخ�ي�ر يف عصر الغيبة
الصغ���رى ،حي���ث ورد(( :بس���م اهلل الرمح���ن
الرحيم ،يا علي بن حممد السمري أعظم اهلل
أج���ر إخوانك في���ك فإ ّنك م ّيت م���ا بينك وبني
س���تة أيام فأمجع أم���رك وال ت���وص إىل أحد
فيق���وم مقامك بعد وفاتك فق���د وقعت الغيبة
التام���ة فال ظه���ور إلاّ بع���د إذن اهلل وذلك بعد
ط���ول األمد وقس���وة القلوب وامت�ل�اء األرض
جوراً وسيأتي من ش���يعيت من يدّعي املشاهدة
أال فمن ادّعى املش���اهدة قبل خروج الس���فياني
والصيحة فهو كذاب مفرت وال حول وال قولة
إلاّ باهلل العلي العظيم)).
ومما ّ
يؤكد على انقط���اع النيابة اخلاصة
يف الغيب���ة الثاني���ة –الكربىّ -
أن هذه املس���ألة
اخلط�ي�رة واحلساس���ة املؤ ّث���رة يف تغيرّ املس���ار
عام���ة البل���وى وحم���ل للرص���د واحملاس���بة
الدقيق���ة فل���و كان إم���كان النياب���ة اخلاصة
مفتوح���اً لظه���ر عل���ى مس���توى األث���ر وح ّتى
الفتوى وال س��� ّيما مع طول الفرتة بل املنعكس
من املس���ارات الفقهي���ة النفي الت���ام لفتح باب
النيابة وتعامل الس���لف معها معاملة االنسداد
الكام���ل والتصدّي هل���ا بروح ش���فافة وكالم
واضح ال غموض فيه وال غبار عليه.
ّ
فف���ي الوق���ت ال���ذي س���جل ال���رواة حت���ى
املطال���ب اجلزئية كيف أس���قطوا ه���ذا األمر
فيما ل���و كان ممكناً فال يبقى تردّد يف احلكم
بعدم النيابة لذي مسكة بعد الفحص والتتبع
التام يف أمر تعم به البلوى جلميع األنام وعدم
الظفر بشيء هلو خري شاهد على بدعة املدّعي
لذل���ك ،وكي���ف كان ،فالنياب���ة اخلاص���ة ال
تثبت إلاّ بواحد من هذه الطرق.
نص اإلمام عليه السالم.
االولّ :
نص النائب اخلاص.
ثانياًّ :
ثالثاً :ظهور املعجزة على من يدّعي النيابة
اخلاصة.
وللمعج���زة ش���رائط مذك���ورة يف حملها
يص���ح التعوي���ل على الس��� ّذج م���ن الناس
ف�ل�ا
ُّ
الذي���ن يعتم���دون عل���ى أبس���ط األس���اليب
لالع�ت�راف بثبوت املعج���زة حيث يرجعون إىل
الظن���ون واملنام���ات واألوه���ام واخلراف���ات وما
يشبه ممارس���ة الطقوس اهلندوسية وحنوها
ب���ل ال ب ّد من التش���ديد والتدقيق والتمحيص
يف ه���ذه الطرق وإلاّ الدّعى ذل���ك املقام كثري
من عبدة الدنيا ال س���يما بع���د ما كان مدّعي
الوكال���ة اخلاص���ة ك ّذاب���اً م���ردوداً بإمج���اع
الن���ص بل يع��� ّد ذلك من ضروري���ات اإلمامية
ّ
ح ّتى إن الذين حدّثونا ب���والدة اإلمام وكثري

م���ن اخلصوصي���ات يف عقيدة اإلم���ام املنتظر
عج���ل اهلل فرج���ه الش���ريف ه���م الذي���ن نف���وا
حص���ول النيابة اخلاص���ة يف الغيب���ة الكربى،
فالتش���كيك بوثاقته���م يعين التش���كيك بأصل
فكرة املنقذ الذي ميأل األرض قسطاً وعد ًال.
وق���د ورد ع���ن ش���يخ الطائف���ة يف كت���اب
نصه( :ممن ادّعى النيابة أ ّوهلم
الغيبة ما ه���ذا ّ
ّ
املع���روف بالتش���ريعي ،وروي أن���ه كان م���ن
ثم العس���كري وه���و أ ّول من
أصح���اب اهل���ادي َّ
ادّع���ى مقام���اً مل جيعله اهلل في���ه وكذب على
اهلل وعل���ى حجته عليه الس�ل�ام ونس���ب إليهم
ما ال يليق بهم وهم منه براء ،فلعنته الش���يعة
وت�ب�رأت منه وخ���رج التوقي���ع بلعن���ه والرباءة
ّ
ث���م ظهر من���ه الق���ول بالكف���ر واإلحلاد،
من���ه َّ
حممد بن نصري النمريي وإليه تنسب
ومنهمّ :
النصريي���ة ،ادّع���ى بع���د الش���ريعة مق���ام أب���ي
جعفر حممد بن عثمان العمري ،وفضحه اهلل
مبا ظهر فيه من اإلحلاد واجلهل.)..
وم���ا روي يف كم���ال الدي���ن مس���نداً إىل
حمم���د بن عثم���ان العمري -الس���فري الثاني-
ق���ال :مسعت���ه يق���ول( :واهلل ّ
إن صاح���ب ه���ذا
األمر حيضر املراس���م كل س���نة فريى الناس
ويعرفهم وال يعرفونه) ،ومدّعي النيابة يدّعي
أ ّنه يعرفه ويلتقي بشخصه.
وملا كان أصحاب النفوس الدنية يستغّلون
الناس الطيبني إلضالهلم عن الصواب واحلق
كم���ا حدّثن���ا القرآن عن ذل���ك يف ضمن فتنة
الس���امري كان ال ب��� ّد م���ن التفك�ي�ر يف إجياد
مناعة عامة وحصانة علمية لدى اجلميع.
وقد حدّثت الروايات ع���ن ذلك حيث قالت
يف رواية النعماني بس���ند صحيح ،عن عبد اهلل
بن سنان قال :دخلت أنا وأبي على أبي عبد اهلل
الص���ادق عليه الس�ل�ام فق���ال(( :إذا كان ذلك
ومل تدرك���ه فتمس���كوا مب���ا يف أيديك���م ح ّتى
يص���ح لكم األمر)) ،قال الص���دوق( :واملراد مبا
ّ
ُ
يف أيديهم هو ما أمروا به من األصول والفروع
والس���نن ومتابع���ة العلماء العامل�ي�ن وحفظة
أخبار األئمة الطاهرين.
وع���ن زرارة ،عن أبي عبد اهلل الصادق عليه
الس�ل�ام قال(( :يأت���ي على الن���اس زمان يغيب
عنه���م إمامهم)) ،فقلت له :ما يصنع الناس يف
ذلك الزمان؟
((يتمس���كون باألم���ر الذي ه���م عليه
ق���ال:
ّ
ح ّتى يتبينّ هلم)).
فالنه���ج ال���ذي رمس���ه أه���ل العصم���ة
كحص���ن من ه���ذه الفتنة هو :ثب���وت النيابة
العامة بنصوص النيب واألئمة عليهم السالم
واإلمجاع والس�ي�رة املتصل���ة العظيمة وديدن

العقالء أيضاً.
فق���د ورد يف اخل�ب�ر عن النيب صل���وات اهلل
تعاىل علي���ه أ ّنه قال(( :الله���م ارحم خلفائي))
ثالثاً ،قيل :يا رسول اهلل ومن خلفاؤك؟
ق���ال(( :الذي���ن يأت���ون من بع���دي ويروون
وس ّنيت)).
حديثي ُ
هذه القواعد العام���ة واخلطوط العريضة
ال�ت�ي رمسه���ا أه���ل البي���ت عليه���م الس�ل�ام
حتس���باً
لش���يعتهم يف زم���ن الغيب���ة الك�ب�رى ّ
م���ن مكائ���د الش���يطان وإغوائه لعام���ة الناس
ووقوعه���م يف الفتن���ة العمي���اء واجنراره���م
إىل األدعي���اء املتق ّول�ي�ن الذي���ن يبغون تش���ويه
العقيدة املهدوية واجنرارها حتت غطاء الدين
واالضمحالل وتضييع احلقائق احملمدية.
وم���ا ّ
أك���د عليه أه���ل البيت م���ن ّ
أن اإلمام
الثاني عش���ر هو اإلم���ام امله���دي املنتظر عجل
اهلل فرجه الش���ريف ال بدي���ل عنه وال تغيري يف
شخصه الكريم.
وكلما حاول الش���يطان ومن يوحي إليهم
متزيق هذه العقيدة الراس���خة الواضحة فإ ّنه
يت���م نوره ولو
ال يتم ّك���ن أل ّنه يأب���ى اهلل إلاّ أن ّ
كره املشركون.
ومل تقتص���ر الدع���اوي الباطل���ة على زمن
الغيب���ة الك�ب�رى ب���ل كان���ت يف زم���ن األئمة
أنفس���هم فقد ادّعي���ت املهدوية آن���ذاك وإليك
أمثل���ة لبعضه���ا وألن���اس مل يدّعوه���ا ه���م
ألنفس���هم ومل يرتضوه���ا وإنمّ ���ا ادّعاه���ا هل���م
أتباعهم وحمبوهم أو املغالون فيهم.
1ـ إمساعيل ب���ن اإلمام جعفر الصادق عليه
الس�ل�ام ،فإ ّنه ادّعيت له وأ ّنه القائم بعد اإلمام
الصادق عليه الس�ل�ام وهم على انتظار خروج
إمساعي���ل على الرغم م���ن تواتر اخلرب بوفاته
يف حياة أبيه ،وأيضاً البنه حممد بن إمساعيل

روي يف كمال الدين
مسنداً إىل حممد بن
عثمان العمري -السفري
الثاني -قال :مسعته يقول:
(واهلل ّ
إن صاحب هذا األمر
حيضر املراسم كل سنة
فريى الناس ويعرفهم وال
يعرفونه)..

وهم اإلمساعيلية وهي فرقة باقية إىل اليوم.
2ـ حمم���د ب���ن عب���د اهلل احمل���ض املش���هور
بـالنف���س الزكي���ة ،فق���د ّ
ظ���ن كث�ي�ر م���ن
الن���اس ومنهم علماء أجالء أ ّن���ه املهدي وأفتى
كثري من األئمة باخلروج معه وباس���تحقاقه
للخالف���ة ،فخ���رج عل���ى أب���ي جعف���ر املنصور
العباسي ووقعت له معه حروب مشهورة ح ّتى
استشهد.
3ـ حمم���د ب���ن احلنفية رض���وان اهلل عليه،
ف���أ ّول م���ن أدّعيت ل���ه املهدوية ه���و حممد بن
عل���ي بن أبي طالب العل���وي اهلامشي املعروف
باب���ن احلنفي���ة عليه وعلى أبيه الس�ل�ام حيث
ادّع���ت الكيس���انية ّ
أن ه���ذه الغيب���ة حملمد بن
احلنفية.
فروي عن ح ّيان السراج قال :مسعت السيد
بن حممد احلمريي يقول :كنت أقول بالغلو
وأعتق���د غيب���ة حممد ب���ن علي ب���ن احلنفية
ضلل���ت يف ذلك زماناً َّ
علي بالصادق
فم���ن اهلل ّ
جعفر بن حممد عليه الس�ل�ام به وأنقذني به
من النار وهداني إىل س���واء الصراط ،فس���ألته
صح عندي بالدالئل اليت شاهدتها منه
بعد ما ّ
أ ّن���ه حج���ة اهلل علي وعل���ى مجيع أه���ل زمانه
وأ ّن���ه اإلمام ال���ذي ف���رض اهلل طاعته وأوجب
االقتداء به فقلت له :يا ابن رسول اهلل قد روي
لنا أخبار ع���ن آبائك عليهم الس�ل�ام يف الغيبة
وصح���ة كونه���ا فأخربن���ي مب���ن تق���ع فقال
ّ
علي���ه الس�ل�امّ :
((إن الغيبة س���تقع بالس���ادس
م���ن ولدي وهو الثاني عش���ر من األئمة اهلداة
بعد رس���ول اهلل أوهل���م أمري املؤمن�ي�ن علي بن
أب���ي طالب وآخرهم القائم باحلق بقية اهلل يف
األرض وصاحب الزمان واهلل لو بقي يف غيبته
م���ا بقي نوح يف قومه مل خيرج من الدنيا ح ّتى
يظهر فيمأل األرض قسطاً وعد ًال كما ملئت
جوراً وظلماً)).
ق���ال الس���يد :فلما مسعت ذل���ك من موالي
الص���ادق جعف���ر ب���ن حمم���د علي���ه الس�ل�ام
ُتب���ت إىل اهلل تع���اىل ذك���ره على يدي���ه وقلت
قصيدتي اليت أ ّوهلا:
فلما رأيت الناس يف الدين قد غووا
جتعفرت باسم اهلل فيمن جتعفروا
وناديت باسم اهلل واهلل أكرب
وأيقنت ّ
أن اهلل يعفو ويغف ُر
ودنت بدين اهلل ما كنت ديّنا
به ونهاني سيد الناس جعف ُر
فقلت :فهبين قد ته ّودت برهة
يتنص ُر
وإلاّ فديين دين من ّ
وإ ّني إىل الرمحن من ذاك تائب
وإ ّني قد أسلمت واهلل أكرب
19
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مقاالت ..

الظلم..

الداء الوبيل

مدير التحرير :أمري كريم الصائغ

إن األخالق املذمومة كالظلم واجلنب وسوء الظن والعجلة واالفراط والتفريط
والتكرب ،وغريها هي إطفاء لنور القلب وإغالق ألبواب الرمحة اإلهلية ،وأما اضدادها
من فضائل األخالق كالعدل والشجاعة وحسن الظن واألناة واالعتدال والتواضع،
هي السفينة اليت ينتقل بها اإلنسان من تالطم أمواج الفنت وافواج احملن إىل دار
الرضا والبهجة والسرور وإبصار طرق السداد واحلق واليقني..
ومبا أن اإلنسان بفطرته يسعى لتحقيق وقال تعاىل[َ :م ْن َع ِم َل َصالحِ ً ا َف ِل َن ْف ِس��� ِه َو َم ْن
أمس���ى غاي���ة ُفط���ر عليه���ا فنج���ده جيتهد أَ َس���ا َء َف َع َل ْيهَا َو َما َرب َ
ُّك ِب َظلاَّ ٍم ِل ْل َع ِبي ِد] س���ورة
للوصول بالنفس إىل أعلى درجات الس���عادة فصلت آية .46
األبدي���ة ولكن بالغفلة ال�ت�ي امثرت اإلبتعاد
الظلم وأثره:
ع���ن فضائل األخالق والتق���رب إىل الرذائل
إن الظل���م هو اجلام���ع لرذائ���ل األخالق
املؤدية إىل اهلالك الس���رمدي ن���رى النفس
قد اصبحت رهن االضطراب وفقدان اآلمال باسرها وضده العدالة ،ويطلق الظلم ويراد
جزا ًء مب���ا عملت ،وهو مص���داق قوله تعاىل :ب���ه اجلور ،وقد ي���راد به ما ي���رادف اإلضرار
[ َف َم ْن ي َْع َم ْل ِم ْث َق َ
َر ُه َو َم ْن ي َْع َم ْل وااليذاء للغري من ضرب ،أو ش���تم ،أو قذف،
ال َذ َّر ٍة َخيرْ ً ا ي َ
ِم ْث َق َ
َرهُ] سورة الزلزلة آية  ،8-7أو غيبة ،أو اخذ مال ،سواء كان نهباً أو غصباً
ال َذ َّر ٍة َش ًّرا ي َ
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أو س���رقة ،أو غريه���ا من األق���وال أو األفعال
املؤذية ملن كان حمطاً لرحال الظلم.
فالظلم ال ينته���ي بصاحبه دون أن تكون
ل���ه أثار ،وقد ذكره���ا اهلل يف حمكم كتابه:
ي���ن ي ْ
���ب ُ
���ون َّ
َظ ِل ُم َ
يل َع َلى َّال ِذ َ
اس
ِ[إنمَّ َ ���ا َّ
الن َ
الس ِ
لأْ
لحْ
َ
ُ
ض ِب َغ�ْي�رْ ِ ا َ ِّ
َو َي ْب ُغ َ
���ق أو َل ِئ َك لهَ ُ ْم
���ون فيِ ا ْر ِ
يم] س���ورة الشورى اية  ،42وكذلك
َع َذ ٌ
اب أَ ِل ٌ
يف قوله تع���اىلَ [ :و َ
ال تحَ ْ َسَّ نَ�َب� اللهََّ َغا ِفلاً َع َّما
ْ
ي َْع َم ُل َّ
الظالمُِ َ
ص
ون ِإنمَّ َ ا ُي َؤ ِّخ ُر ُه ْم ِل َي ْو ٍم َتشَ���خ ُ
في���ه ْ
األ ْب َصا ُر] س���ورة إبراهيم آي���ة  ,42وقال
ِ ِ

النيب حممد صلوات الرمح���ن عليه(( :اتقوا
الظلم ,فانه ظلمات يوم القيامة)).
وقال اإلمام الصادق عليه السالم(( :ما من
أح���د يظلم مبظلمة إال أخ���ذه اهلل تعاىل بها
يف نفس���ه أو ماله)) ،وقال عليه السالم أيضاً:
((أما ّ
إن املظلوم يأخذ من دين الظامل أكثر
مم���ا يأخذ الظ���امل من مال املظل���وم)) ،وقال
عليه الس�ل�ام أيض���اً(( :اذا كان يوم القيامة
نادى من���ا ٍد اين الظلمة وأعوان الظلمة ومن
الق هل���م دواة أو ربط هلم كيس���اً أو مدهم
مبدة قلم فاحش���روهم معهم)) ،وغريها من
األخب���ار الكثرية اليت تبني عظ���م الظلم وما
يرتتب علي���ه من آثار قد تعجز األقالم حتى
عن وصفه.
أقسام الظلم:
وال ينتهي الظل���م إىل هذا احلد بل جعل
الفقهاء له أقساماً ،هذا إن دل على شيء فهو
ي���دل على مكان���ة الظامل واملظل���وم وموقعه
بعني اهلل تع���اىل ،وهذا ما يظهر بقول اإلمام

ين َظ َل ُموا أَ َّي ُم ْن َق َل ٍب ي َْن َق ِل ُب َ
الباقر علیه السالم عنما حيدد أقسام الظلمَ [ :و َس��� َي ْع َل ُم َّال ِذ َ
ون]
((الظلم ثالثة :ظلم يغفره اهلل تعاىل وظلم سورة الشعراء آية .227
ال يغفره اهلل تع���اىل وظلم ال يدعه اهلل ,فاما
عالجه:
الظل���م ال���ذي ال يغف���ره اهلل ع���ز وج���ل فهو
فبع���د ان عرفنا ما هو الظل���م واثره ،وما
الش���رك ,والظلم الذي يغف���ره اهلل عز وجل
هو ظلم الرجل نفسه فيما بينه وبني اهلل عز اقس���امه ،وما يرتتب عليها ،وجب علينا اآلن
وجل وام���ا الظلم الذي ال يدع���ه هو املداينة أن نع���رف أن الدنيا دار مكاف���أة وانتقام وإن
كان أكث���ر اجل���زاء يؤج���ل إىل اآلخ���رة؛
بني العباد)).
ّ
فم���ن هنا نق���ول إن الظلم ثالثة اقس���ام ،فتك���ون فائدة ذل���ك بالنس���بة إىل الظامل ان
مينع���ه ذل���ك عن الظل���م ،وأما بالنس���بة إىل
وهي كاآلتي:
أو ً
ال :ظلم ال يغفره اهلل هو ظلم اإلنس���ان املظل���وم ففائ���دة العق���اب العاج���ل ه���و لكي
لربه بالش���رك واالحلاد ،وهو ما جاء يف قوله يستبش���ر بني���ل االنتق���ام بالدني���ا والث���واب
تع���اىلَ [ :وِإ ْذ َق َ
���ال ُل ْق َم ُ
ال ْب ِن ِه َو ُه��� َو َي ِع ُظ ُه يَا باآلخرة.
ان ِ
ْ
للهَّ
أن الظ���امل ال جي���د طريق���اً
ُبنيَ َّ لاَ ُت ْشِ���ر ْك ِبا ِ ِإ َّن ِّ
فالنتيج���ة ّ
يم]
الش ْر َك َل ُظل ٌم َع ِظ ٌ
س���ورة لقمان آي���ة  ،13فما اعظم���ه من ظلم للنجاة من هذا ال���وادي وهو طريق ال ميكن
ّ
ف���إن مصري الظامل فيه اهلالك مامل يس���ارع أن يوق���د له فيه نور وهنال���ك خالق عادل ال
يرضى بالظلم ،إال م���ن أختذ طريق العمل
بالتوبة يف دار الدنيا قبل فوات األوان.
ثاني���اً :ظل���م يغف���ره اهلل هو ظل���م الرجل بالع���دل والتوب���ة عم���ا ف���ات ،واالبتع���اد عن
لنفس���ه باتباع الش���هوات ،وإهمال الواجبات ،الظل���م مهما كان نوع���ه ،والعمل على عدم
وارتداء ثوب الذن���وب ،وهو ما ذكر يف قوله الوق���وع بالغفلة حتى تصب���ح فضيلة العدل
تع���اىلَ [ :و َما َظ َل ُمو َن���ا َو َل ِك ْن َ
كا ُنوا أَ ْن ُف َس���ه ْ
ُم ملكة ال ميك���ن ان جتتمع معها رذيلة ،وهذا
يْ
َظِل ُم َ
ون] س���ورة البقرة آية  ،57وهذا القسم ال يتحقق إال باجملاهدة مع النفس لتحقيق
ال يقل عن الذي سبقه فمثله كالذي يلقي رض���ا اهلل واألم���ن م���ن انتقامه ،فبه���ذا قال
اإلمام الصادق عليه الس�ل�ام(( :من أصبح ال
بنفسه يف بركان ذي محم ملتهبة.
ثالث���اً :ظل���م ال يدع���ه اهلل إال بنص���ر ينوي ظلم أح���د غفر اهلل تعاىل له ذنب ذلك
للمظل���وم وانتقام م���ن الظامل ،هذا القس���م اليوم ,مامل يس���فك دماً أو ي���أكل مال يتيم
يناله م���ن غرته الدني���ا وأكل أموال الناس حرام���اً)) ،وقال عليه الس�ل�ام أيضاً(( :العدل
ً
باط�ل�ا ،واس���تطالت ي���ده عل���ى الضعف���اء ،أحل���ى من الش���هد وأل�ي�ن من الزب���د واطيب
وتعدى على غريه بالضرب والشتم والقذف رحياً من املسك)).
مس���تغ ً
وقد سبقه النيب األكرم عندما قالّ :
((إن
ال ما منحه اهلل من قوة يف جس���ده أو
نف���وذ أو مال أو ضع���ف املظلوم دون أن يرى يف اجلن���ة مدائن من نور وعلى املدائن أبواب
أن م���ا لديه فتن���ة ،وأن ق���وة وعظمة وعدل من ذه���ب مكللة بال���در والياقوت ويف جوف
اهلل املبس���وط على اخللق ،فبه���ذا قال تعاىل :املدائن قباب من مس���ك وزعف���ران ,من نظر
اىل تل���ك املدائ���ن يتمنى أن تك���ون له مدينة
منها فقيل :يا نيب اهلل ملن هذه املدائن؟
ق���ال :للتائب�ي�ن النادم�ي�ن املرضي�ي�ن
اخلصماء من انفسهم)) ،فبعد هذا هل يوجد
أحل���ى ج���زاء يف الدني���ا واآلخرة م���ن العدل
ً
ظلمة من سوء األخالق؟
واإلحسان ،وأكثر
وخري م���ا أختم به قولي هذا أبيات املرآة اليت
جتلى بها عدل اهلل تعاىل أمري املؤمنني وسيد
الوصيني وقائ���د الغر احملجلني علي بن أبي
طالب عليه الس�ل�ام عندما قاهلا خماطباً بها
كل نفس قد سولت بالظلم:
َ
ك ْن َت ُم ْق َت ِدراً
ال َت ْظ ِل َم َّن ِإذا ما ُ
ْ
ْ
َف ُ
الظل ُم َم ْر َت ُع ُه يُف ِضي إىل َّ
الن َد ِم
ْ
تنــــا ُم َعيــْ ُن َك واملَظلو ُم ُمــ َن َت ِب ٌه
يْ
َ
َدعو َع َل ْي َك َو َعينْ ُ اللهِ مل ت َن ِم

قال اإلمام الصادق عليه
السالم :ما من أحد

يظلم مبظلمة إ ّ
ال
أخذه اهلل تعاىل بها
يف نفسه أو ماله.
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مقاالت ..

أبـو طالـب شيخ البطحـاء وكافـل
االستاذ جاسم سعيد

زخر زمن البعثة برجال كانوا املثل األعلى
باإلميان العميق باهلل والتضحية يف سبيل
إعالء كلمة احلق ،والعمل الصاحل خلري
البشرية ،ففي حياتهم معني ال ينضب من
اخلربة والعربة والصرب واإلميان ،فلم خينق
الزمن أصواتهم على مر العصور ،ومل ميح
الكالم آثارهم من اآلذان على مر الدهور.
وتراثنا حافل بأولئك املش����اهري ويف مقدمتهم أبو طالب بن
عب����د املطلب ال����ذي ولد يف س����نة ( 85ق هـ) وت����ويف قبل اهلجرة
بثالث س����نوات ،وهو عم النيب ،ع����اش يف اجلاهلية بروح الدين
احلني����ف ناب����ذا الع����ادات والتقالي����د الذميم����ة ،مهتدي����ا ب����روح
التوحيد ،آمن باهلل وكتبه ورسله ومالئكته واليوم اآلخر.
وعندم����ا ب����زغ فج����ر اإلس��ل�ام كان أول من ناص����ر الدعوة
احملمدي����ة ،وذاد عنه����ا ومح����ى صاحبه����ا ودافع عن����ه وأول من
ثب����ت دعائم أركان اإلس��ل�ام ،وصدع صوته مغردا يف مس����امع
الده����ر نش����يدا إمياني����ا صادق����ا خالدا من خ��ل�ال اميان����ه املبكر
بنب����وة اب����ن اخيه نور اهلدى ،فاعز اهلل االس��ل�ام بعمه ابي طالب
اشرف رجال قريش وحاكم مكة ورئيسها والبطل يف مواقفه
لإلس��ل�ام يف صفاء سريرته وطهارة وجدانه وسحر بيانه ونبل
أخالقه ولطف انسانيته وعمق اميانه .
واب����و طال����ب امت����داد للس��ل�الة الرفيع����ة م����ن أج����داد النيب
وال����وارث لقيمه����م ومواقعهم السياس����ية واالجتماعي����ة ولعلو
مقامهم وعراقة أصلهم وعظم كرمهم فان ابا طالب يفتخر
بهم قائال:
به العز واخلطـر األعظــم
فانــــا مبكــــــــة قدما لنـــــا
حديـــثا فعزتنــا األقـــــــــدم
ومن يك فيهـــــا له عـــــزة
ون والقائدون ومن حيكم
وحنن ببطحائها الرائـسـ
مناني شيبة ساقي احلجيج وجمد منيف الذرى معلـم
وأب����و طالب عب����د مناف ت����زوج من بن����ت عم����ه فاطمة بنت
أس����د بن هاش����م ،وهي اول هامشية ول����دت هامشيا وقد اجنبت
من الذك����ور طالبا وبه يكنى وعقيال وجعف����راً وأمري املؤمنني
علياً عليه السالم وكان بني كل واحد وآخر عشر سنني ومن
اإلناث أم هانئ ومجانة وريطة وكان ابو طالب وسيما جسيما
عليه بهاء امللوك ووقار احلكماء ،وكانت قريش تسميه الشيخ،
وكان����وا يهابون����ه وخيافون س����طوته فهو ش����يخ قريش وس����يد
البطحاء ورئيس مكة كما كان ابوه يلقب بذلك .
لق����د خل����ف ابو طال����ب اباه يف الزعام����ة للمزايا ال��ت�ي يتمتع
جملة السفري ـ العدد ( ) 42

22

سيد األنبياء

به����ا م����ن كري����م الصف����ات فألق����ت قريش
أموره����ا إلي����ه ألنه����ا رأت فيه ش����يخاً ذا رأي
وعق����ل وخربة وحكمة وأخ��ل�اق وقدر؛ فهو
الذي تلج����أ إليه يف مهماته����ا وتعتمد عليه
يف ملماته����ا ،وهو املط����اع الرئيس املهيب مع
فقره ،فلم يس����د يف اجلاهلية أحد إ ّ
ال مبال
غري أبي طالب وعتبة بن ربيعة .
ومج����ع اب����و طال����ب اىل جان����ب الس����يادة
واحلك����م والش����رف وعراقة النس����ب ،احللم
واالدب فلق����د قيل ألكثم بن صيفي :ممن
تعلمت احلكم والرياسة واحللم والسياسة؟
فقال :من حليف احللم واألدب سيد العجم
والعرب ابي طالب بن عبد املطلب.
وقد تعرضت ش����خصية اب����ي طالب اىل
التكف��ي�ر وكان القصد من ه����ذا التعريض
الطعن بش����خصية ابنه امري املؤمنني االمام
علي عليه السالم من قبل االمويني والذين
س����اروا مع ركب السياس����ة االموية ،واتبع
بع����ض احملدث��ي�ن واملفس����رين واملؤرخني ما
خاضت����ه السياس����ة األموية بقص����د أو بغري
قص����د فألفت عش����رات الكت����ب والبحوث يف
ه����ذا املوضوع وأكد الباحث����ون ان ابا طالب
ع����م الن��ب�ي مطه����ر م����ن ارج����اس اجلاهلية
ومنزه من عبادة االوثان ومن الرعيل األول
م����ن املؤمنني بالرس����الة احملمدي����ة ،وكان
موح����دا عل����ى دي����ن ابراهي����م اخللي����ل عليه
الس��ل�ام قبل االس��ل�ام ،ث����م مس����لما وحاميا
البن اخيه ومدافعا عن اإلس��ل�ام بالوس����ائل
كلها.
فعندم����ا كان عمر النيب صلى اهلل عليه
وآله مثان س����نني توىل ابو طالب رعاية ابن

قال صلى اهلل
عليه وآله :ما
نالــت مين
قريش شيئا
أكرهه حتى
مات ابو طالب.

اخي����ه الذي حرم من ح����ب االب وحنان االم
بعد كفالة جده عبد املطلب له ،وقد التزم
ابو طالب بكفالة رسول اهلل بناء على تكليف
عب����د املطل����ب ل����ه فعندم����ا حضرت����ه الوفاة
أوصاه حبفظ رس����ول اهلل وحياطته وخص
ابا طالب من دون س����ائر ابنائه بش����رف هذه
الكفالة ملا عرف من ابنه من حمبته وحنانه
وعطفه على ابن اخي����ه فهذا احلب العظيم
دفع����ه اىل رعاي����ة اب����ن اخي����ه س����واء اكلفه
ابوه بهذا االمر ام ال ،اش��ت�ركت معه زوجه
فاطمة بنت اسد فشاطرته احلنان والعطف
والرعاية لرسول اهلل.
وتش����رب الن��ب�ي صلى اهلل علي����ه وآله من
االخ��ل�اق الكرمي����ة ال��ت�ي نبع����ت م����ن عب����د
املطل����ب وابنه ابي طالب وكأن اهلل ملا اختار
رس����وله من بين عبد املطلب اختار لتنشئته
ه����ذا الع����م الفاض����ل ال����ذي كان حيبه حبا
ش����ديدا اكثر من حبه لولده وكان ال ينام
اال اىل جنب����ه ،وخيرج فيخرج معه فقال يف
حبه للنيب صلى اهلل عليه وآله:
إن األمني حممدا يف قومه
عندي يفوق منازل األوالد
وعين اب����و طالب بابن اخي����ه فكان املربي
والراع����ي واحلارس واحلاف����ظ لوصية ابيه
عب����د املطلب وكان من رقة ابي طالب عند
النظ����ر اىل اب����ن اخي����ه تهمل عيناه ش����فقة
ورمحة فقال :
فأرفض من عيين دمع ذارف
مثل اجلمان مفرق األفراد
راعيت فيــه قرابـــة موصولــة
وحفظت فيه وصية االجداد
ان ه����ذا املوقف يرتب����ط بيتم النيب صلى
اهلل عليه وآله فهو األوىل بالعطف والرمحة
م����ن غريه ويبدو ان عل����ة بكاء عمه تعود اىل
يتم����ه يذك����ره باخي����ه عبد اهلل وال����د النيب
صلى اهلل عليه وآله فقال:
ذكرت اباه ثم رقرقت عربة
جتود على اخلدين ذات سجام
مات ابو طالب يف السنة العاشرة للبعثة،
بع����د ان كفل النيب وعض����ده ومنعه وقاوم
رؤوس الش����رك ضده ووق����ف جبانبه زهاء
اثن��ي�ن واربع��ي�ن عام����ا وش����عر رس����ول اهلل
صل����ى اهلل علي����ه وآله خبس����ارة عم����ه وفقد
ب����ه نص��ي�را يفدي����ه بنفس����ه واوالده مدافعا
عن����ه اذى قريش وملجأ حصينا يلوذ به من
املشركني املس����تبدين فقال صلى اهلل عليه
وآله(( :م����ا نالت مين قريش ش����يئا أكرهه
حتى مات ابو طالب)).
23
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مقاالت ..

تتجلى الوصية بالنص
اللفظي على اإلمام أو
باإلشارة اليه بفعل يكون
قرينة على أن املطلوب من
هذا الفعل هو النص على
اإلمام الالحق أو من خالل
ما يقوم به اإلمام الالحق
بأمور اإلمام السابق عند
موته من جتهيزه والصالة
عليه ودفنه ،فان االمام
ال يلي أمره اإل إمام مثله
كما ورد يف كثري من
اقواهلم عليهم السالم،
وبهذا الفعل يعرف اإلمام
الالحق وصايته لإلمام
السابق.

من وصايا اإلمام..

محمد بن علي الباقر (

عليه
السالم

)

مساحة السيد حممد علي احللو
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فقد أش���هد اإلم���ام حمم���د الباقر
عليه الس�ل�ام أناس���ا من قريش على
تغس���يله وتكفين���ه ومجي���ع جتهيزه
ودفن���ه ،ويق���وم بذل���ك كل���ه ول���ده
الصادق عليه الس�ل�ام ،فق���د ورد عن
عل���ي بن ابراهي���م ،عن ابي���ه ،عن ابن
اب���ي عمري ،عن محاد ب���ن عثمان ،عن
اب���ي عبد اهلل عليه الس�ل�ام ،قال(( :إن
ابي عليه الس�ل�ام قال لي ذات يوم يف
مرضه :يا بين أدخل أناساً من قريش
من أهل املدينة حتى أشهدهم.
قال :فأدخلت عليه أناسا منهم.
فقال :يا جعفر إذا أنا مت فغسلين
وكف�ن�ي ،وارف���ع قربي ارب���ع أصابع

ّ
ورش���ه باملاء ،فلما خرجوا قلت :يا أبت لو
أمرتين بهذا صنعته ،فلم تريد أن أدخل
عليك قوما تشهدهم؟
فقال :يا بين أردت أن ال تنازع.
واألمر كما هو مع���روف ال يقتضي
أن يش���هد عل���ى ه���ذا األم���ر أناس���ا م���ن
قري���ش ،ف���ان املي���ت يت���وىل أم���ره أهله
خصوص���ا ولده ،فل���م أمر اإلم���ام الباقر
علي���ه الس�ل�ام أن حيض���ر م���ن قري���ش
ليشهدهم على ذلك؟
ولإلجاب���ة الب���د من االش���ارة بش���كل
يسري اىل أن اإلمامة ال تكون اال بالنص،
أي ن���ص اإلم���ام الس���ابق عل���ى اإلم���ام
الالحق ،عهد عهده رس���ول اهلل صلى اهلل
عليه وآله من اهلل تعاىل اىل خلفائه.
أم���ر الن���ص متعل���ق بقضي���ة مهمة
يعتقد بها اإلمامية وهي وجوب عصمة
اإلم���ام املنصوص عليه ومبا أن العصمة
أمر خفي يتعل���ق بنفس املعصوم اليت ال
يعلم كنها اال خالقها ،ال حيرز أحد من
الن���اس الوقوف عل���ى دواخلها واالطالع
عل���ى مكنونه���ا؛ فاألمر كذل���ك يتعلق
بأس���رار النفس ألن العصم���ة أمر خفي
ف�ل�ا يت���م اال بالنص م���ن اهلل تعاىل على
ذلك املعصوم وهو االمام.
وه���ذا ما فعله اإلم���ام حممد بن علي
عليه الس�ل�ام حني عه���د اىل ولده االمام
جعف���ر بأم���ور جتهي���زه والص�ل�اة عليه
ودفنه فهو قرينة مقامية للتأكيد على
وصايته وخالفته م���ن بعده وكأن هذا
االم���ر مركوز يف اذهان القرش���يني بان
اإلم���ام ال يلي ام���ره إال إمام مثله ،وعلل
اب���و جعف���ر عليه الس�ل�ام اش���هاد قريش
عل���ى األم���ر لئال ين���ازع من قب���ل اخوته
وأه���ل بيت���ه ليت���م األم���ر اليه م���ن دون
منازع.
قبل الوداع ..نوادب منى:
عن أمح���د بن حمم���د ،ع���ن علي بن
احلك���م ،عن يونس بن يعق���وب ،عن أبي
عب���د اهلل علي���ه الس�ل�ام ،ق���ال(( :قال لي
أب���ي :يا جعفر أوقف ل���ي من مالي كذا
وك���ذا ،الن���وادب تندب�ن�ي عش���ر س���نني
مبن���ى)) ،وأوص���ى أب���و جعف���ر ان يوقف
من ماله ش���يئا لتندبه الن���وادب يف منى،
والندب معروف ومنه ندب امليت أي بكى

عليه وعدد والندب أن تدعو النادبة امليت
حبسن الثناء.
وق���د رغ���ب األئم���ة عليه���م الس�ل�ام
ش���يعتهم يف ندبهم ،فقد روى ابو طالب
القم���ي انه ق���ال :كتب���ت اىل ابي جعفر
علي���ه الس�ل�ام :ت���أذن ل���ي أن أرث���ي أب���ا
احلسن عليه السالم – أعين أباه -؟ قال:
((وكتب الي :اندبين واندب ابي)).
وق���د عرفت قضي���ة االمام احلس�ي�ن
عليه الس�ل�ام بأنها من اهم القضايا اليت
اثارت مش���اعر اهل البيت عليهم السالم
وش���يعتهم ،وعملوا على احلث يف ذكر
مص���اب اإلم���ام احلس�ي�ن عليه الس�ل�ام
وندب���ه ،ومنه���م االمام ابو جعف���ر الباقر
عليه السالم فقد حث على ذكر مصاب
احلس�ي�ن عليه الس�ل�ام حت���ى روي عنه
أنه ق���ال(( :اميا مؤمن دمعت عيناه لقتل
احلسني دمعة حتى تسيل على خده بوأه
اهلل بها يف اجلنة غرفا يسكنها أحقابا)).
وجاء يف كام���ل الزي���ارات عن مالك
اجلهين :ان الباقر قال يف يوم عاش���وراء:
((وليندب احلس�ي�ن ويبكه ويأمر من يف
داره بالبكاء عليه ،ويقيم يف داره مصيبة
بإظه���ار اجلزع عليه ،ويتالق���ون بالبكاء
عليه بعضهم يف البي���وت وليعز بعضهم
بعضا مبصاب احلس�ي�ن فأنا ضامن على
اهلل هلم اذا فعلوا ذل���ك ان يعطيهم ثواب
الفي حجة وعمرة وغزوة مع رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله واألئمة الراشدين)).
فتش���جيع أئم���ة اه���ل البي���ت عليهم

عن أبي عبد اهلل
عليه السالم ،قال:
قال لي أبي :يا جعفر
أوقف لي من مالي
كذا وكذا ،النوادب
تندبين عشر سنني
مبنى.

الس�ل�ام ش���يعتهم وحثه���م عل���ى احي���اء
ذك���رى مصيب���ة االمام احلس�ي�ن عليه
الس�ل�ام ينطلق م���ن بي���ان مظلوميتهم
وحقوقه���م امله���دورة واملهتضم���ة ف���ان
املصيب���ة كفيل���ة عل���ى جل���ب انظ���ار
األم���ة اىل حق���وق مهضوم���ة مضيع���ة
هدرها اع���داء اهل البيت عليهم الس�ل�ام
وأبعدوه���م ع���ن حقوقه���م وأضاع���وا
تراثهم وارثهم املهدور.
من هنا جن���د اهمية احياء مناس���بات
اهل البيت عليهم ومظلوميتهم وهذا ما
دفع الظاملني اىل التصدي ملنع مثل هذه
الش���عائر ان تنظ���م وتقام إلظه���ار ظلم
الظاملني وتعدي املتس���لطني على حقوق
اهل البيت عليهم السالم.
هذا ه���و ديدن األئمة عليهم الس�ل�ام
يف ه���ذا الش���أن بل تع���دى األم���ر اىل ان
يوصي االمام الباقر بأن توقف له اوقاف
تص���رف على ندبه عليه الس�ل�ام عش���ر
س���نني يف من���ى ،واختي���ار من���ى كونها
جمتم���ع احلجي���ج م���ن كل االط���راف
واس���تغالل ه���ذا التجمع لتنبي���ه الناس
اىل مظلومي���ة مل تع���رف ومل يكش���ف
النق���اب عنه���ا ولتس���خري مث���ل ه���ذه
املناسبة الس�ت�رعاء انتباه اجملتمعني اىل
مظلومي���ة االم���ام الباق���ر عليه الس�ل�ام
اليت تتصل مظلوميته بآبائه الطاهرين
عليه���م الس�ل�ام ليح���رز االم���ام الباق���ر
بي���ان مظلوميت���ه ومظلومي���ة آبائه من
خالل االعالن عن ندبه والبكاء عليه ،ال
ألجل البكاء وحده ب���ل ألجل بيان احلق
املضي���ع املهدور الذي س���عى اه���ل البيت
عليهم الس�ل�ام للحفاظ عليه من خالل
تنبيه األمة اىل فضح ما يعمله الظاملون
وما جينيه املتس���لطون عل���ى اهل البيت
وشيعتهم.
واختي���ار هذه املدة عش���ر س���نني مدة
تكفل ان يتناقل احلجيج على مدى هذه
املدة مظلومية اهل البيت عليهم السالم
اىل االقط���ار كاف���ة واىل اهليهم عامة،
فنع���م االختي���ار وحس���نت طريقته���م
عليه���م الس�ل�ام ال�ت�ي ضمن���ت بي���ان
مظلوميتهم وحقوقه���م وظلم الظاملني
هلم عل���ى م���دى التاريخ املمت���د بقرونه
املتطاولة.
25

جملة السفري ـ العدد ( ) 42

تقرير ..

مراقد ومزارات كرمها اهلل ..لتمــ

حب أهل البيت عليهم الســـالم مبدأ رســــــالي يتضمن أبعـــاداً مهمة ،هلـــــــ
ّ
عالقة قلبية أو ارتباط عاطفي يشدّنا إىل أفراد معينني َ
النهم قربى النــــــــيب
إىل األرض بعد النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم والذي يتحقق من
وق���ال رس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه وال���ه
وس���لم(( :ش���فاعيت ُ
الم�ت�ي م���ن أح���ب أه���ل
بي�ت�ي ،وه���م ش���يعيت)) ،وقال أم�ي�ر املؤمنني
عليه الس�ل�ام(( :من أح ّبنا أه���ل البيت عظم
إحس���انه ،ورجح ميزانه ،وقب���ل عمله ،وغفر
له اهلل ،ومن أبغضنا ال ينفعه إسالمه)).
وكث�ي�ر م���ن حم�ب�ي آل البي���ت عليه���م
الس�ل�ام يرتمجون حبهم ومودته���م بالتربع
أو النذر للمراقد املقدس���ة إميان���ا منهم بأن
أصحابها األقرب إىل اهلل عز وجل وبهم تنال
الش���فاعة ،فرتى الشباك املقدس الذي يضم
األجس���اد الطاهرة قد اكتس���ى مب���ا يقدمه
احملب���ون من األم���وال وما جادت ب���ه االيادي
من مقتني���ات مثينة كاملصوغ���ات الذهبية
واخلوامت الفضية واالحجار الكرمية ،وكل
نفس مبا وسعت.
فان اختلف كل شخص مبا قدمه ولكن
تش���ابه اجلميع مبا يطلبون وهو التقرب إىل
اهلل بهذه األبواب املقدس���ة ،وه���ذا هو مبتغى
زوار ه���ذه الري���اض العطرة ،أم���ا ما خيص
اصح���اب التولي���ة واملس���ؤولية الش���رعية
واإلدارة يف مجي���ع العتب���ات املقدس���ة فه���و
حتم���ل مجي���ع التبع���ات ال�ت�ي ت�ل�ازم حفظ
ه���ذه االم���وال حل�ي�ن صرفه���ا يف امل���كان
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والوق���ت املناس���بني ،وم���ن ه���ذه العتبات هي
املراق���د الطاهرة للس���فري مس���لم ب���ن عقيل
عليه الس�ل�ام والصحابيني هان���ي بن عروة
واملخت���ار الثقفي رض���وان اهلل تعاىل عليهما
ضمن مزارات أمانة مسجد الكوفة املعظم.
فق���د عمل���ت أمان���ة املس���جد املعظم على
تش���كيل جلنة مش���رفة على فتح الش���بابيك
لألضرح���ة املقدس���ة إضاف���ة إىل ش���باك
حمراب أمري املؤمنني وس���يد الوصيني علي
ب���ن أب���ي طال���ب (عليه الس�ل�ام) يف مس���جد
الكوفة املعظم ،من داخل املسجد ،وتتكون من
السيد أمني مسجد الكوفة واملزارات امللحقة
به ،والس���يد املعاون اإلداري ،والس���يد املعاون
املالي ،إضافة إىل كادر متكامل من الكوادر
املختصة مبجال احلس���ابات من حماس���بني
ومدققني وخرباء عمل���ة ،وخبري باملصوغات
بأنواعها ،وع���دد من املنتس���بني وهم يتبنون
مس���ألة العد والفرز وهم يرتدون زيا خاصا
هلذا الغرض.
وهذا العمل يب���دو صغريا لو وصف بعدد
الكلم���ات ولكنه كبري جبهده ،وحرصاً على
الدقة يكون هذا العمل حبضور جلنة أخرى
م���ن خ���ارج املس���جد وتتك���ون ه���ذه اللجن���ة
من الس���يد مدي���ر مص���رف الرافدي���ن فرع

مس���لم بن عقيل (عليه السالم) ،وممثل عن
مديرية الوقف الشيعي يف النجف األشرف،
وقاض م���ن حمكم���ة الكوفة يكون مش���رفاً
بشكل مباشر.
أم���ا آلي���ة فت���ح األضرح���ة فتك���ون كما
يل���ي :يب���دأ فت���ح األضرحة يف الي���وم احملدد
من قبل االمانة وحبض���ور عدد من الوجهاء
والشخصيات واملسؤولني من داخل احملافظة
وخارجه���ا ،وممك���ن أن يتج���اوز األم���ر إىل
أن يك���ون من ضمن الضيوف أش���خاص من
خ���ارج الع���راق ،وذلك يت���م بتوجي���ه الدعوة
إليهم للتربك بفتح شباك الضريح الطاهر،
ويف بداي���ة النهار يتوجه اجلميع إىل حضرة
السفري اليت تكون قد هيأت هلذا الغرض من
حيث أخالء احلضرة من الزائرين ،وجيتمع
احلضور ألداء الزيارة مشاركني مع كافة
اللجان اخلاص���ة لفرز وعد النق���ود وبعدها
يب���دأ اجلمي���ع بزي���ارة الضري���ح الطاهر ثم
يق���وم أم�ي�ن املس���جد بإخ���راج املفاتي���ح من
الظ���رف اخل���اص واملقف���ل واملوق���ع علي���ه
من قب���ل جلنة الفتح���ة الس���ابقة للضريح
املقدس أمام مجيع احلاضرين ،ليقوم بفتح
الضريح وإخراج األموال.
ويس���تغرق عم���ل املنتس���بني واللجان يف

ــنح الطمأنينة والعطاء للمؤمنين

إعداد حيدر كاظم الكالبي

ـــــــا آثارها يف حياة الفرد املسلم وحياة اجملتمع اإلسالمي ،فحبهم مل يكن جمرد
ــــــــيب صلى اهلل عليه وآله وسلم وعرتته ،بل إ ّنه تعّلق حببل اهلل املمدود من السماء
خالله ارتباط حياة الفرد واجملتمع بتعاليم السماء وبإرادة اخلالق العزيز.
فتح ش���باك الس���فري مس���لم بن عقيل (عليه
الس�ل�ام) والنصري املختار الثقف���ي (رضوان
اهلل علي���ه) مل���دة ي���وم كامل كم���ا يتم فرز
وع���د النق���ود وتنظي���ف الش���باك وتعط�ي�ره
بالعط���ور الفاخ���رة والبخ���ور ملدة س���بع إىل
مثان س���اعات ،وباقي األضرح���ة يتم فتحها
وف���رز وع���د األم���وال يف الي���وم الثان���ي ،مع
مالحظ���ة أن الكادر املس���ؤول عن اس���تخراج
األموال يرتدي زياً خاصا خاليا من اجليوب
رغم نزاهة العاملني.
ومن ثم يتوجه اجلمي���ع أيضاً ليجتمعوا
عل���ى مائدة الغ���داء اليت أعدت لني���ل الثواب
والربكة باسم من تشرفوا خبدمته بعد أن
نال التعب منهم نصيباً.
وأم���ا العم�ل�ات النقدي���ة املوج���ودة يف
الضري���ح الش���ريف ،فهن���اك الكث�ي�ر م���ن
العم�ل�ات األجنبي���ة إضاف���ة إىل العمل���ة
العراقية مبختلف الفئ���ات النقدية فاملراقد
املقدس���ة لالئم���ة واألولي���اء الصاحلني هي
أماكن يؤمه���ا الناس من خمتل���ف البلدان
والديان���ات والثقافات ،وهي مه���وى االفئدة
والقاصدي���ن فه���ي أيضاً مت���ر مبرحلة العد
والف���رز وينظ���م حمض���ر تثب���ت في���ه ه���ذه
العمالت بفئاته���ا ومقدارها ،وت���ودع العملة

العراقية يف مصرف الرافدين ،وتعاد العملة
األجنبي���ة إىل الضري���ح لتب���اع يف مزاي���دة
علنية تقام داخل االمانة املقدس���ة بني فرتة
وأخ���رى حس���ب كمي���ة العمل���ة اجملتمعة،
وضم���ن الضوابط املعمول بها ،ومن ثم تودع
هذه االموال لدى مصرف الرافدين أيضاً.
تس����جل ه����ذه األم����وال باس����م الضري����ح
العائ����دة ل����ه فأموال مرقد مس����لم ب����ن عقيل
(علي����ه الس��ل�ام) تس����جل حبس����اب خ����اص
بامسه ،وكذلك احلال فيما خيص احملراب
ومرق����دي هانئ بن ع����روة واملخت����ار الثقفي

(رضوان اهلل عليهما) ،ورب س����ائل يس����أل عن
املصري الذي تنتهي إليه هذه األموال؟ فيكون
اجل����واب ه����و :إن حاج����ة امل����زار حت����دد جه����ة
صرفه����ا فممك����ن صرفه����ا يف املش����اريع اليت
يتم تنفيذها يف املرقد الطاهر ،أو استثمارها
لص����احل امل����زار ،أو أي موض����ع ي����راه صاح����ب
الوالي����ة عل����ى امل����كان مناس����باً ،وه����ذا ال يت����م
إال بع����د أخذ املوافق����ات الرمسي����ة واملأذونية
الش����رعية لذلك ،ه����ذا ونس����أل اهلل أن يتقبل
صاحل اعمال املؤمنني ،وان جيعل ما يقدمونه
درجة يثقل بها ميزان حسناتهم.
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اشراقات فقهية..

الصدقة

ين َآم ُنوا لاَ ُت ْل ِه ُك ْم أَ ْم َوا ُل ُك ْم َولاَ أَ ْولاَ د ُ
قال تعاىلَ [ :يا أَ ُّيهَا َّال ِذ َ
ُك ْم َع ْن
اس��� ُر َ
ون َوأَ ْن ِف ُقوا ِم ْن َما
ِذ ْك ِر اللهَّ ِ َو َمْ���ن َي ْف َع ْل َذ ِل َك َفُأو َل ِئ َك ُه ُم الخْ َ ِ
ك ُم المَْ ْو ُت َف َي ُق َ
ول َر ِّب َل ْولاَ أَ َّخ ْر َ
���م ِم ْن َق ْب ِل أَ ْن َي ْأ ِت َي أَ َح َد ُ
َر َز ْق َن ُ
اك ْ
ت
نيِ
َ
يب َفَأ َّصد َ
َّق َوأَ ُ
الصالحِ ِ َ
ني َو َل ْن ُي َؤ ِّخ َر اللهَُّ َن ْف ًسا
ك ْن ِم َن َّ
ِإلىَ أ َج ٍل َق ِر ٍ
ري بمِ َا َت ْع َم ُل َ
ون] ،سورة املنافقون آية .11-9
ِإ َذا َجا َء أَ َج ُلهَا َواللهَُّ َخ ِب ٌ
وروي ع���ن اإلمام عل���ي عليه الس�ل�ام إنه قال لرس���ول اهلل(( :ما
ال���ذي يباعد الش���يطان م ّنا؟ قال :الصوم يس��� ّود وجه���ه ،والصدقة
تكسر ظهره)).
ويف الصدق���ة وردت مجل���ة م���ن
االستفتاءات ،ومنها:
الس���ؤال :هل جيوز لي عدم إعطاء سائل
للصدق���ة إذا عرف���ت أنه ليس���ت له حاجة
هلذه الصدقة؟
اجلواب :جيوز ولكن يكره ر ّد السائل ولو
م���ع ظن الغن���ى ،فيجوز أن يدفع له ش���يئاً
يسرياً.
الس���ؤال :اذك���روا لنا م���ا ورد يف القرآن
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الكري���م عن االنف���اق يف س���بيل اهلل ،وما
ورد ع���ن االئم���ة املعصوم�ي�ن عليه���م
السالم يف االنفاق والبذل؟
اجلواب :حثنا اهلل س���بحانه وتعاىل يف
كتاب���ه الكري���م على اإلنفاق يف س���بيله
ووصف���ه بأن���ه جت���ارة ل���ن تب���ور ،فقال
س���بحانه وتعاىل يف كتابه الكريمِ [ :إ َّن
ي���ن ي َْت ُل َ
َّال ِذ َ
الصلاَ َة
اب اللهَّ ِ َوأَ َق ُ
ك َت َ
اموا َّ
ون ِ
َوأَ َ
���را َو َعلاَ ِن َي ً
اه ْ
نف ُق���وا ممِ َّ ���ا َر َز ْق َن ُ
���ة
���م ِس ًّ
ون تجِ َ ا َر ًة َّلن َت ُبو َر ِل ُي َو ِّف َيه ْ
َر ُج َ
يْ
ُم أُ ُجو َر ُه ْم
ْ
َز َ
يد ُهم ِّمن َفضِل ِه ِإَّن ُه َغ ُفو ٌر َش ُكو ٌر]،
َوي ِ

وقال ّ
جل وعال يف سورة أخرى[ :من ذا
الذي يقرض اهلل قرضاً حسناً فيضاعفه
له ول���ه أجر كريم  ،ي���وم ترى املؤمنني
واملؤمن���ات يس���عى نوره���م ب�ي�ن أيديهم
وبأميانهم بشراكم اليوم جنات جتري
م���ن حتتها األنهار خالدين فيها ذلك هو
الفوز العظيم].
ّ
وذكرنا اهلل س���بحانه وتع���اىل يف اَية
ثالث���ة باإلس���راع يف اإلنف���اق قب���ل فوات
األوان فقالَ [ :وأَن ِف ُقوا ِم���ن َّما َر َز ْق َن ُ
اكم
���م المَْ ْو ُت َف َي ُق َ
ِّم���ن َق ْب ِل أَن ي َْأ ِت َي أَ َح َد ُ
ول
ك ُ
َ
لاَ َ
يب َفَأ َّصد َ
َّق
َر ِّب َل ْو أ َّخ ْر َتنيِ ِإلىَ أ َج ٍل َق ِر ٍ
َوأَ ُ
الصالحِ ِ َ
كن ِّم َ
ني {َ }10و َل���ن ُي َؤ ِّخ َر
���ن َّ
اللهَُّ َن ْف ً
ري بمِ َا
س���ا ِإ َذا َج���اء أَ َجُلهَ���ا َواللهَُّ َخ ِب ٌ
َت ْع َم ُل َ
ون ].
ث���م ب�ّي�نّ لن���ا س���بحانه تع���اىل مصري
أولئ���ك الذين جيمع���ون املال ف���وق املال
فيكنزون���ه وال ينفقون���ه يف س���بيل اهلل،
فوصف���ه مبا يره���ب وخيي���ف ،فقال يف
ين ي َْك ِن ُز َ
حمكم كتابه اجملي���دَ [ :و َّال ِذ َ
ون
الذ َه َ ْ
َ
َّ
يل
���ب ِ
���ب َوال ِف َّض َة َوال يُن ِف ُقو َنهَا فيِ َس ِ
اللهّ ِ َف َب ِّشْ���ر ُهم ب َع َذ َ
ي���م * ي َْو َم يحُ ْ َمى
ِ ٍ
اب أ ِلْ ٍ
َع َل ْيهَ���ا فيِ َن ِار َجهَّ
اهه ْ
َن َم َف ُتك��� َوى ِبهَا ِج َب ُ
ُم
ك َن ْزتمُ ْ
���م َه َـذا َم���ا َ
ُ���م َو ُظهُو ُر ُه ْ
َو ُجنو ُبه ْ
َ
ألن ُف ِس ُك ْم َف ُذو ُق ْوا َما ُ
كن ُت ْم َت ْك ِن ُز َ
ون ].
وق���د م ّث���ل اإلمام عل���ي عليه الس�ل�ام
وجس���دها
مب���ادئ اإلس�ل�ام العظيم���ة ّ
فأنف���ق م���ا وس���عته ي���داه زه���داً يف هذه
الدني���ا الفاني���ة وإعراض���اً ع���ن زخرفها
وزينته���ا ي���وم كان���ت حتت ي���ده موارد
بي���ت م���ال املس���لمني بأمجعه���ا ،فق���ال
أم�ي�ر املؤمنني واصفاً حاله(( :ولو ش���ئت
الهتدي���ت الطري���ق اىل مص ّف���ى ه���ذا
العس���ل ،ولباب هذا القمح ،ونس���ائج هذا
الق��� ّز ،ولك���ن هيه���ات أن يغلب�ن�ي هواي،
ويقودني جش���عي ،ا َ
ىل َ
خت�ي�ر األطعمة،
ولعل باحلجاز أو اليمامة من ال طمع له
بالش���بع أ َو أبيت
يف القرص ،وال عهد له
ِ
مبطان���اً ،وحولي بطون غرث���ى ،وأكباد
حرى ،أو أكون كما قال القائل:
َّ
وحسبك داء أن تبيت ببطنة
وحولك أكباد ُّ
حتن اىل القدّ))
وقد وردت أحاديث عن النيب صلى اهلل

علي���ه وآله وس���لم واألئمة عليهم الس�ل�ام ف���ان مل تعترب صدق���ة فيجوز له ان يفي
تصرح بآث���ار ومنافع جينيه���ا املنفق ،وهو منه دينه ،واما مع صريورته صدقة فال
ِّ
بع���د يف دار الدني���ا ،زيادة عل���ى ما ينتظره جيوز له التصرف فيه.
م���ن عظيم األج���ر ي���وم ال ينفع م���ال وال
السؤال :ما حكم اجلائزة اليت متنحها
بنون.
فما جيني���ه املنفق هو ال���رزق ،قال النيب البنوك احلكومية؟
صل���وات الرمحن عليه(( :اس���تنزلوا الرزق اجل���واب :ميكن لصاح���ب اجلائزة ولو
ال او بعضاً
كان غني���اً التصرف به���ا ـ ك ً
بالصدقة)).
ومم���ا جيني���ه املنف���ق هو ع�ل�اج املرض ،ـ بإذن من احلاكم الشرعي بناء علي ما
فع���ن النيب صل���ى اهلل عليه وآل���ه أنه قال :هو االقرب م���ن ثبوت واليت���ه على املال
اجملهول مالكه ،وك���ون امره بيده ،واما
((داووا مرضاكم بالصدقة)).
ومم���ا جيني���ه املنف���ق ه���و زي���ادة العمر بن���اء على احنص���ار مصرفه يف التصدق
ودف���ع ميت���ة الس���وء ،فع���ن اإلم���ام الباقر ف�ل�ا حيق ل���ه التص���رف فيه لنفس���ه اال
الرب والصدقة اذا كان خم���و ً
ال ع���ن بع���ض الفق���راء
عليه الس�ل�ام أنه ق���ال(( :إن َّ
ينفيان الفقر ويزيدان العمر ويدفعان عن املس���تحقني يف تق ّب���ل املال ل���ه علي وجه
الصدقة ثم التصرف فيه.
صاحبهما سبعني ميتة من السوء)).
ومم���ا جيني���ه املنف���ق ه���و قض���اء الدين
والربك���ة ،فع���ن اإلم���ام الص���ادق علي���ه السؤال :ما املقصود باهلبة؟
الس�ل�ام أن���ه ق���ال(( :إن الصدق���ة تقض���ي اجل���واب :اهلب���ة هي :متلي���ك عني من
دون ع���وض عنه���ا ،ويع�ب�ر ع���ن بع���ض
الدين ِّ
وختلف الربكة)).
ومم���ا جيني���ه املتصدق حس���ن اخلالفة أقس���امها بالعطي���ة والنحل���ة واجلائزة
عل���ى أوالده ،فع���ن اإلم���ام الص���ادق عليه والصدقة.
الس�ل�ام أنه قال(( :ما أحسن عبد الصدقة واهلب���ة عق���د يتوق���ف عل���ى إجي���اب
ال أحس���ن اهلل اخلالف���ة عل���ى وقبول ،و يكف���ي يف اإلجياب كل ما دل
يف الدني���ا إ ّ
ولده م���ن بعده)) ،كما ق���ال اإلمام الباقر عل���ى التمليك املذكور من لفظ أو فعل
عليه الس�ل�ام(( :وألن أع���ول أهل بيت من أو إش���ارة وال يعترب في���ه صيغة خاصة
املسلمني وأشبع جوعتهم وأكسو عريهم وال العربي���ة ويكف���ي يف القبول كل ما
إلي من دل عل���ى الرض���ا باإلجياب م���ن لفظ أو
وأك���ف وجوههم عن الناس ُّ
أحب َّ
أن أح���ج حجة وحجة وحجة ،حتى انتهى فعل أو حنو ذلك.
اىل عش���رة مثلها ،ومثلها حت���ى انتهى اىل
السؤال :الفقري هو الذي ال ميلك قوت
سبعني)).
تلم سنته ال فعال وال قوة ،فهل القوت يشمل
واإلنفاق يف س���بيل اهلل باب واسع ال ُّ
املس���كن والدراس���ة وال���زواج ،وهل جيوز
جوانبه هذه العجالة.
صرف الصدقة املس���تحبة أو الواجبة يف
الس���ؤال :هل جيوز لش���خص مديون أن هذه اجملاالت؟
يتص���دق بالقلي���ل لدف���ع البالء وكس���ب اجل���واب :االعتب���ار باملؤون���ة املناس���بة
االج���ر؟ وه���ل جيوز ل���ه ان يض���ع صدقته لشأنه.
يف صندوق بعن���وان الصدقة ،ثم يف نهاية
الش���هر يقضي بها دينه؟ وه���ل تعترب هذه الس���ؤال :ه���ل جي���وز التص���دق عل���ى
الطف���ل اب���ن تارك الص�ل�اة علم���اً انه ال
صدقة؟
اجلواب :اما تصدقه بالش���يء القليل من يصيب االب شيء من الصدقة؟
مال���ه لدفع البالء وحنوه فال باس به ،واما اجلواب :جيوز.
املال اجملم���ع يف الصندوق بعنوان الصدقة

الس���ؤال :م���ا املقص���ود م���ن الصدق���ة
اجلارية؟
اجل���واب :امل���راد املص���احل العام���ة
كاملساجد واملدارس.
الس���ؤال :هل يعترب يف الصدقة شيء؟
وهل هلا وقت حمدد؟
اجل���واب :يعت�ب�ر يف الصدق���ة قص���د
القربى هلل تعاىل ،ويستحب التبكري بها،
ش���ر ذل���ك اليوم
ف���اِن التبك�ي�ر بها يدفع ِّ
ويس���تحب دفعه���ا يف أول الليل كذلك؛
فاِن دفعها يف أول الليل يدفع ش��� ّر الليل،
يقول معلى بن خنيس :خرج أبو عبد اهلل
عليه الس�ل�ام يف ليلة قد ّ
رش���ت الس���ماء
وهو يريد ظلة بين س���اعدة فاتبعته فاذا
هو قد سقط منه شيء ،فقال(( :بسم اهلل
الّلهم ر ّد علينا.
قال :فأتيته فسّلمت عليه.
فقال :أنت معلى؟
قلت :نعم ،جعلت فداك.
وق���ال ل���ي: التمس بي���دك فما وجدت
الي.
من شيء فادفعه ّ
قال :ف���اِذا خببز منتث���ر فجعلت أدفع
اِليه ما وجدته فاِذا أنا جبراب من خبز.
فقلت :جعلت فداك أمحله عنك؟
فقال :ال ،أنا أوىل به منك ولكن امض
معي.
ق���ال :فاتين���ا ظل���ة ب�ن�ي س���اعدة ف���اِذا
حن���ن بقوم ني���ام فجعل ي���دس الرغيف
والرغيفني حت���ت ثوب كل واحد منهم
حتى أتى على آخره ثم انصرفنا.
فقل���ت :جعل���ت ف���داك يع���رف هؤالء
احلق؟
فق���ال :لو عرف���وا لواس���يناهم بالدقة ـ
أي املل���ح ـ اِن اهلل مل خيل���ق ش���يئاً اِ ّ
ال وله
خ���ازن خيزن���ه اِ ّ
ال الصدق���ة ف���اِن ال���رب
تبارك وتعاىل يليها بنفس���ه ،وكان أبي
اِذا تص���دّق بش���يء وضعه يف يد الس���ائل
ثم أرتده منه وقبله ّ
ومشه ثم ردّه يف يد
ّ
الس���ائل وذلك أ ّنها تقع يف يد اهلل قبل أن
تقع يف يد السائل)).
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مقاالت ..

التكافل االجتماعي
جزء من عقيدة املسلم
والتزامه الديين ،وهو
نظام أخالقي يقوم على
احلب واإليثار ويقظة
ّ
الضمري ومراقبة اهلل َّ
عز
ّ
وجل ،وال يقتصر على
حفظ حقوق اإلنسان
املادية ،بل يشمل أيضاً
املعنوية؛ وغايته التوفيق
بني مصلحة اجملتمع
ومصلحة الفرد..

التكافل االجتماعي..

يف اإلسالم فلسفته وأمناطه ومستحقوه

وق���د ُعين الق���رآن بالتكافل ليك���ون نظاماً
لرتبي���ة روح الف���رد ،وضم�ي�ره ،وش���خصيته،
وسلوكه االجتماعي ،وليكون نظاماً لتكوين
األسرة وتنظيمها وتكافلها ،ونظاماً للعالقات
االجتماعي���ة ،وم���ن هنا ّ
رب،
ف���إن مدل���والت ال ّ
واإلحس���ان ،والصدق���ة ،تتض���اءل أم���ام ه���ذا
املدل���ول الش���امل للتكاف���ل ،ق���ال اهلل تع���اىل:
َسَأ ُلو َن َك َما َذا يُن ِف ُق َ ْ َ ْ
ْ
[ي ْ
ون ُقل َما أن َفق ُتلمْم ِّمن َخيرْ ٍ
ْ
ْ
ْ
َ
���ن َواألق َر ِب َ
ني
ني َوال َي َت َامى َوا َ َس ِ
���اك ِ
َفِلل َوا ِل َد ْي ِ
يل َو َما َت ْف َع ُل ْوا ِم ْن َخ�ْي�رْ ٍ َفإِ َّن اللهَّ ِب ِه
َوا ْب ِن َّ
���ب ِ
الس ِ
ْ
َ
ّ
َّ
يل
َعِل ٌ
���ب ِ
ي���م] ،وقال اهلل عز وجلَ [ :وأن ِف ُقوا فيِ َس ِ
اللهّ ِ َو َال ُت ْل ُق ْوا ِبَأ ْي ِدي ُك ْم ِإلىَ َّ
الت ْه ُل َك ِة َوأَ ْح ِس ُن َوْا ِإنَّ
اللهَّ يحُ ِ ُّب المْحُ ْ ِس ِنني].
فلسفة التكافل االجتماعي يف اإلسالم:
ّ
إن اإلميان ليس قضية فلس���فية جم ّردة،
أو جم��� ّرد عالق���ة ب�ي�ن الف���رد وربّ���ه بعي���داً
عن توجي���ه أنش���طته ،وممارس���ته ،وعالقاته
يت���م رب���ط الفك���ر
اليومي���ة؛ فف���ي اإلمي���ان ّ
بالفعل ،والنية باحلركة والس���لوك القويم،
وقد نفى الرس���ول صلى اهلل عليه واله وس���لم
كمال اإلميان عن الذي يبيت ش���بعان وجاره
جائع ،وهو يعلم (( :ما آمن بي من بات شبعان
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وج���اره جائ���ع ،وهو يعل���م)) ،وقد ع��� ّد القرآن
اإلمس���اك وع���دم اإلنف���اق س���بي ً
ال للتهلك���ة،
ْ
للهّ
يل ا ِ
بقوله س���بحانه وتعاىلَ [ :وأَن ِف ُقوا فيِ َس ِب ِ
الت ْه ُل َك ِة َوأَ ْح ِس ُن َوْا إ َّن اللهَّ
َو َال ُت ْل ُق ْوا ِبَأ ْي ِدي ُك ْم ِإلىَ َّ
ِ
يحُ ِ ُّب المْحُ ْ ِس ِنني].
وكذا ع ّد الكنـز وحجب املال عن وظيفته
االجتماعي���ة ،مدع���ا ًة للعذاب األلي���م ،وليس
هذا فحس���ب ،بل َّ
رتب املس���ؤولية التقصريية
أيضا على اإلنس���ان الذي ِّ
ً
يعطل س���بل الكسب
وف���رص العم���ل مهم���ا ادّع���ى الص�ل�اح ،ب���ل
ودخول اجلنة يف إعانة احليوان ِّ
لسد حاجته.
ولقد ُع�ن�ي القرآن بالتكاف���ل ليكون نظاماً
لرتبي���ة روح الف���رد ،وضم�ي�ره ،وش���خصيته،
وسلوكه االجتماعي ،وليكون نظاماً لتكوين
األسرة وتنظيمها وتكافلها ،ونظاماً للعالقات
االجتماعية ،مبا يف ذل���ك العالقة اليت تربط
الفرد بالدولة ،ويف النهاية نظاماً للمعامالت
املالي���ة والعالق���ات االقتصادي���ة ال�ت�ي تس���ود
اجملتم���ع اإلس�ل�امي ومن هناّ ،
ف���إن مدلوالت
الرب ،واإلحس���ان ،والصدقة ،تتضاءل أمام هذا
املدلول الشامل للتكافل.
ولق���د وض���ع الق���رآن أسس���اً
ً
نفس���ية

وأخ���رى مادي���ة ،إلقامة التكاف���ل االقتصادي
واالجتماع���ي ب�ي�ن أفراد اجملتمع اإلس�ل�امي،
َّ
أهم األس���س النفس���ية ه���و إقامة
ولع���ل من ِّ
العالقات املادية واملعنوية على أساس األخ ّوة،
لقوله تع���اىل[ِ :إنمَّ َ ���ا المُْ ْؤ ِم ُن َ
���ون ِإ ْخ��� َو ٌة] ،وربط
اإلمي���ان باستش���عار حق���وق األخ ،كم���ا َّ
رتب
على رابطة األخ ّوة احلب؛ فال يؤمن اإلنس���ان
حيب ألخيه
املس���لم ،وال ينجو بإميانه ،م���ا مل ّ
حيب لنفس���ه ،وي ِعش معه كالبنيان ،يش ّد
ما ّ
بعض���ه بعضاً ،وجعل الع���دل وحفظ احلقوق
م���ن قيم الدين األساس���ية ،بل ُن���دب إىل عدم
االقتص���ار على الع���دل وهو إحق���اق احلق ،أو
إعطاء ِّ
كل إنس���ان ح ّقه من دون ظلم ،وإنمّ ا
االرتق���اء إىل اإلحس���ان ،وه���و التن���ازل له عن
بعض احلقوق ،ومن األس���س النفس���ية أيضاً
اإليثار ،وهو عكس األثرة واألنانية.
واإليثار تفضيل اآلخر على النفس ،من
أجل إش���اعة ج ّو العفو والرمحة ،وهي الغاية
اليت جاءت من أجلها الشريعة.
أمناط التكافل االجتماعي:
أو ًال :التكافل األدبي ُ
(اخللقي)
وهو ش���عور ّ
كل فرد حنو إخوانه يف الدين
احل���ب والعطف والش���فقة وحس���ن
مبش���اعر
ّ
املعامل���ة ،ويتع���اون معه���م يف س��� ّراء احلي���اة
وض ّرائها ،ويفرح لفرحهم ،ويأس���ى ملصابهم،
ويتم ّنى هلم اخلري ،ويكره أن ينزل الش ّر بهم،
وقد ّ
دل على ذلك املعنى قول رسول اهلل صلى
اهلل عليه واله وسلم(( :ال يؤمن أحدكم حتى
حيب لنفسه)).
حيب ألخيه ما ّ
ّ
ثانياً :التكافل العلمي
بينّ النيب صلى اهلل عليه واله وس���لم ثواب
ُم ِّ
علم الناس ،فقال صلى اهلل عليه واله وسلم:
(( إ ّنه ليس���تغفر للعالمِ َم ْن يف الس���موات ومن
يف األرض ،حت���ى احليتان يف البح���ر)) ،وهذا
ن���وع من التكافل العلم���ي ،الذي يعين أن يعّلم
الع���امل اجلاه���ل ،وعل���ى اجلاه���ل أن يتعّل���م
م���ن الع���امل ،ف���إذا كان من ّ
ح���ق ّ
أي جمتمع
يس���مي نفس���ه جمتم ًعا مث ّق ًف���ا ،فمجتمع
أن ّ
اإلس�ل�ام هو أول من يطلق عليه هذا الوصف؛
وذل���ك لتكافل أف���راده مجيعاً للقي���ام بواجب
العلم وإزالة آثار اجلهل.
ثالثا :التكافل العبادي
يف اإلسالم ش���عائر وعبادات جيب أن يقوم
به���ا اجملتم���ع وحياف���ظ عليه���ا ،كاالجتهاد
وصالة اجلنازةّ ،
فإن املسلم إذا مات وجب على
اجملتمع تكفينه والصالة عليه ودفنهْ ،
فإن مل
يقم بذل���ك أحد أثم اجملتمع ،وهو ما يس���مى
فرض الكفاي���ة يف العبادات ،ومثل ذلك إقامة

اجلمع���ة ،وإقامة ص�ل�اة اجلماعة يف األوقات
اخلمس���ة ،وغري ذل���ك من العب���ادات اليت تقام
ً
مجاعة.
رابعا :التكافل املعيشي
يُقص���د به إل���زام اجملتمع بكفال���ة ورعاية
أح���وال الفق���راء واملرض���ى واحملتاج�ي�ن،
واالهتم���ام مبعيش���تهم م���ن طع���ام وكس���اء
ومس���كن وحاجات اجتماعية ،ال يستغين عنها
ّ
أي إنس���ان يف حيات���ه ،ومس���ي ه���ذا النوع من
التكافل باملعيش���ي أل ّنه يتعّلق بكفالة اجملتمع
ملعيشة هؤالء معيش���ة كرمية ،تليق بكرامة
اإلنس���ان .وذكر الفقهاء العدي���د من الفئات
اليت هلا األولوية يف التكافل املعيشي.
ّ
تستحق التكافل:
الفئات اليت
 .1اليتيم:
ع�ن�ي اإلس�ل�ام باليتي���م عناية بالغ���ة ،من
ناحي���ة تربيت���ه ،ومعاملت���ه واحل���رص عل���ى
أموال���ه وضم���ان معيش���ته ،حتى ينش���أ عضواً
ب���ارزاً يف اجملتم���ع ،ويق���وم مبس���ؤولياته على
أحسن وجه .فمن اهتمام القرآن الكريم بشأن
ّ
واحل���ط م���ن كرامته،
اليتي���م ،ع���دم قهره،
ّ
والغض من ش���أنه ،ق���ال تعاىل[ :أَ َرأَ ْي َ
���ت َّال ِذي
ْ
يم].
ِّين َف َذ ِل َك َّال ِذي َيد ُّ
ُع ال َي ِت َ
ُي َك ِّذ ُب ِبالد ِ
وأم���ر اهلل س���بحانه وتع���اىل باحملافظة
عل���ى أموال اليتي���م ،وعدم االق�ت�راب منها إال
بال�ت�ي ه���ي أحس���ن ،ق���ال تع���اىلَ [ :و َال َت ْق َرب ْ
ُوا
َم َ
يم ِإ َّال ِب َّالتيِ ِه َي أَ ْح َس ُ
���ن َح َّت���ى َي ْبُل َغ
���ال ْال َي ِت
ِ
لمْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ِّ
َ
َ
َ
أَ ُش َّ
���د ُه َوأ ْوفوا الك ْيل َوا ِي َز َان ِبال ِق ْس ِط ال ُنكل ُف
َن ْف ًس���ا ِإ َّال ُو ْس��� َعهَا َوِإ َذا ُق ْل ُت ْم َف ْاع ِد ُل ْوا َو َل ْو َ
كَ
ان
���م َو َّص ُ
َذا ُق ْربَ���ى َو ِب َع ْه��� ِد اللهّ ِ أَ ْو ُف ْوا َذ ِل ُك ْ
اكم ِب ِه
���م َت َذ َّ
َل َعَّل ُك ْ
ك��� ُر َ
ون] ،ونه���ى ع���ن أكل أموال
ْ
ُ
ً
َّ
ين يَأ ُ
كل َ
اليتي���م ظلما ،قال تع���اىل[ِ :إ َّن ال ِذ َ
ون
ون فيِ ب ُ
أَ ْم َو َال ْال َي َت َامى ُظ ْل ًما ِإنمَّ َ ا ي َْأ ُ
ُطو ِن ِهمْ
ك ُل َ
ري].
َنا ًرا َو َس َي ْص َل ْو َن َس ِع ً
ومن عناية الرس���ول صل���ى اهلل عليه واله
وس���لم بش���أن اليتيم ،أ ّن���ه َّ
���ب يف كفالته،
رغ َ
واالهتم���ام برعايت���هّ ،
وبش���ر األوصي���اء أ ّنهم
سيكونون معه باجلنة .قال عليه السالم (( أنا
وكاف���ل اليتيم كهاتني يف اجلنة )) ،وأش���ار
بإصبعيه؛ يعين الس���بابة والوس���طى .ورعاية
اليتيم وكفالته واجب���ة يف األصل على ذوي
األرح���ام واألقرباء ،وجيب على املس���لمني أن
يتعاون���وا فيم���ا بينه���م إلقام���ة دُور لرعاي���ة
األيتام ،لتش���رف املؤسس���ات اإلس�ل�امية على
تربيته���م واإلنفاق عليهم ،ويك���ون ذلك أبعد
هلم عن االحنراف والتش ّرد والضياع ،وتساهم
خال من
كفالة اليتيم يف بناء
جمتمع سليم ٍ
ٍ
احلقد والكراهية ،وتسو ُد ُه روح احملّبة والودّ.

 .2أصحاب اإلعاقات:
قد يتع ّرض اإلنس���ان لعاهة من العاهات،
وربمّ ���ا لظ���روف تتعّل���ق باحلم���ل وال���والدة،
يول���د بعاه���ة مس���تدمية كفق���د البص���ر أو
الس���مع .فيجب أن تتضاف���ر جهود اجملتمع يف
حتقيق التكافل والعي���ش األفضل ملثل هؤالء
احملتاجني ،حتى يش���عروا بالرمحة والتعاون
ّ
حم���ل العناي���ة واالهتمام
والعط���ف ،وأ ّنه���م
الكامل يف نظر الناس واجملتمع على السواء.
 .3رعاية املنكوبني واملكروبني:
ح ّث���ت الش���ريعة اإلس�ل�امية عل���ى إغاثة
املنك���وب ،والتفريج عن املك���روب ،والنصوص
القرآنية يف ذل���ك كثرية ،واألحاديث النبوية
عدي���دة ،قال اهلل تعاىلَ [ :وِإن َ
كَ
���ر ٍة
ان ُذو ُع ْس َ
ْ
���ر ٍة َوأَن َت َص َّد ُقوا َخيرْ ٌ َّل ُك ْم ِإن
َف َن ِظ َر ٌة ِإلىَ َم ْي َس َ
ُ
كن ُت ْ
���م َت ْع َل ُم َ
���ون] ،وقال رس���ول اهلل صلى اهلل
عليه واله وسلم(( :من ن ّفس عن مسلم كربةً
من ُ
���رب الدنيا ،ن ّف���س اهلل عنه كربة من
ك َ
كرب يوم القيامة ،ومن كان يف حاجة أخيه
كان اهلل يف حاجت���ه ،))..وال ش���ك أن اجملتمع
املس���لم ح�ي�ن يرتبى عل���ى ه���ذه املعان���يّ ،
فإن
أف���راده ينطلقون يف مضم���ار التعاون الكامل،
والتكافل الش���امل ،واإليثار الكريم ،ويأخذون
بيد من إصابته مصيبة يف ماله ونفسه.
خامساً :التكافل مسؤولية اجملتمع
ال ميك���ن لدول���ة أن تق���وم بواجبها حنو
حتقي���ق التكاف���ل االجتماع���ي ،إال إذا س���اهم
معها أبناء اجملتم���ع يف بناء العدل االجتماعي
قس���مت
والب���ذل واإلنفاق يف س���بيل اهلل ،وقد ّ
الش���ريعة مس���ؤولية اجملتم���ع يف حتقي���ق
التكافل إىل قسمني:
القسم األول :يُطالب به األفراد على سبيل

قال الرسول صلى
اهلل عليه وآله وسلم:

أنــــــا وكافل
اليتيم كهاتني
يف اجلنة

الوجوب واإللزام.
القس���م الثان���ي :يُطال���ب ب���ه األف���راد على
سبيل التط ّوع واالستحباب.
أهم األمور اآلتية:
فالقسم األول ويشمل ّ
أ -فريضت���ا اخلم���س وال���زكاة :وقد ثبت
وجوبهم���ا يف الكت���اب والس��� ّنة ،وال خيتل���ف
اثنان ّ
أن مبدأ اخلمس والزكاة حني طّبق يف
العصور اإلسالمية السابقة ،جنح يف حتقيق
وإقامة التكافل االجتماعي ،وحماربة الفقر،
وع ّود املؤمنني على الب���ذل والعطاء ،واإلنفاق
يف سبيل اهلل.
ب -النذور والكفارات :من وس���ائل التكافل
م���ا ينذره املس���لم م���ن م���ال وحن���وه ،والوفاء
بنص الكتاب وعند مجيع فقهاء
بالنذر واجب ّ
املسلمني .ومن وسائل التكافل أيضاً الكفارات،
وه���ي ما يوجب���ه اهلل على املس���لم م���ن إطعام
مس���اكني أو التصدّق عل���ى الفقراء ،إذا عمل
ً
خمالفة ش���رعية يف الصوم أو احلج أو ميني..
ً
وعقوبة على خمالفته.
تكفرياً خلطئه،
ج -صدق���ة الفطر :وه���ي واجبة على كلّ
مس���لم ،وعل���ى ّ
كل م���ن تلزم���ه نفقت���ه ،من
زوجة وأوالد وخادم وأبوين ،وجعلت للفقراء
واملس���اكني واأليت���ام واملش���اريع اخلريي���ة
وحنوها.
ً
أما القس���م الثان���ي ،فهو يش���مل أيضا على
أمور كثرية ،منها:
أ -الوق���ف اخل�ي�ري :وه���و م���ن الصدق���ات
املس���تحّبة ،وال�ت�ي يس���تم ّر خريه���ا ،ويتج���دّد
ثوابه���ا إىل م���ا بعد املمات ،وهو يش���مل مجيع
جه���ات اخلري ،م���ن مس���اجد وم���دارس ودور
لأليت���ام والعج���زة ومستش���فيات ومعاه���د
وغريه���ا ،واألص���ل يف ذل���ك ق���ول رس���ول اهلل
صلى اهلل عليه واله وس���لم « :إذا مات اإلنسان،
انقطع عمله إال م���ن ثالث :صدقة جارية ،أو
علم ينتفع به ،أو ولد صاحل يدعو له».
ب -الوصي���ة :وه���و أن يوصي املس���لم قبل
رب واخلري.
موته جبزء من ماله جلهات ال ّ
ج -العاري���ة :وه���و االنتف���اع حبوائج الغري
جماناً ،كأن يس���تعري الرجل من جاره متاعاً،
ثم يردّه له بع���د االنتفاع به دون مقابل ،وهي
ّ
ّ
م���ن أعمال اخل�ي�ر واإلنس���انية؛ ألن الناس ال
غنى هلم عن االس���تعانة ببعضه���م ،والتعاون
فيما بينهم.
د -اهلدي���ة أو اهلب���ة :م���ن وس���ائل التكافل
االجتماعي ،واليت ّ
حث اإلس�ل�ام عليها اهلدية
أو اهلبة ،وه���ي من العوامل اليت تق ّوي روابط
والود واأللفة بني فئات اجملتمع ،كما
احملّبة ِّ
ورد يف العديد من الروايات.
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مقاالت ..

الرسول األعظم ..

(صلى اهلل عليه وآله) واستخدامه الطرق الرتبوية والتنمية العقلية للمسلمني
علي سعيد الكالبي

ّ
إن استعراض حياة الرسول العلمية ،ودراسة طرائقه الرتبوية اليت غيرّ بها سلوك أصحابه فنقلهم
من ظلمات اجلهل اىل أنوار املعرفة ،ومن خش����ن الطباع اىل األدب الرفيع ،ومن األنانية اىل اإلنس����انية
ومن القبل ّية والعصبية العمياء اىل االخوة الغامرة يف اهلل ومن ضياع احلاضر اىل بناء املستقبل ،يؤكد
لنا ّ
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله هو املربي العظيم ألجيال املسلمني.
وتع����د العاطف����ة النبوية م����ن أوىل وأهم
اخلصائ����ص واملي����زات اليت متيز به����ا النيب
األك����رم صل����ى اهلل علي����ه وآله والش����ك يف
ص����دق العاطف����ة النبوية وحرارته����ا ،حتى
وصفه الب����اري عز وج����ل يف حمكم كتابه
بقولهَ [:ل َق� ْ
اءك ْم َر ُس� ٌ
���د َج ُ
���ول ِّم ْن أَن ُف ِس���� ُك ْم
َ
ُ
َع ِزي���� ٌز َع َل ْي���� ِه َم����ا َع ِن ُّت� ْ
���ص َعل ْيك����م
���م َح ِري� ٌ
ن َر ُؤ ٌ
ِبالمُْ ْؤ ِم ِن��ي� َ
يم} فالنيب كإنس����ان
وف َّر ِح ٌ
حيم����ل عواط����ف بش����رية س����اخنة ب����ل هي
عن����د الن��ب�ي صل����ى اهلل علي����ه وآل����ه أس����خن
وأكث����ر م����ن غ��ي�ره ،فعاطفت����ه تتق����د حبا
وحنانا لالنس����ان ،حتى لغري املسلم ،وكان
حني يش����رح او يصور او يتناول موضوعا او
جانب����ا من جوانب االنس����ان فامنا يهدف اىل
ترقية املش����اعر واالرتف����اع بها بع����د إثارتها
إثارة مجالية وتصويرها تصويرا فنيا رائعا
لت��ت�رك واقعا وأثرا يف نفس املتلقي ،فيقول
خماطب����ا تلميذه االول أم��ي�ر املؤمنني عليه
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الس��ل�ام :يا علي ّ
إن هذا الدين ملتني ،فأوغل
فيه برفق وال تبغض اىل نفسك عبادة ربك،
إن املنب� ّ
���ت – يعين املف����رط – ال ظهرا أبقى،
ً
وال أرض����ا قطع ،فاعمل عم����ل من يرجو أن
مي����وت هرم����ا ،واحذر حذر م����ن يتخوف أن
ميوت غدا.
واحلكمة أسلوب آخر من األساليب اليت
اس����تخدمها النيب األكرم صل����ى اهلل عليه
وآل����ه وآت����ت أكلها كان هلا م����ن التأثري ما
كان يف نف����وس املتلق��ي�ن ،وليس خبفي ما
للحكم����ة ولقائله����ا من االعتب����ار يف كتاب
اهلل جل وعال ،فكيف بها اذا اقرتنت بوظيفة
النب����وة ،فارتفع����ت اىل ه����ذا املق����ام يف قول����ه
ني َر ُس����و ً
���ذي َب َع� َ
���ث فيِ الأْ ُ ِّم ِّي َ
ُ
ال
تعاىل[:ه���� َو َّال� ِ
ِّم ْنه ْ ْ
ِّ
َ
ُ
ِّ
ُم
يه ْم َو ُي َعل ُمه ُ
ُم يَتلو َعل ْي ِه ْم آيَا ِت ِه َو ُي َزك ِ
���اب َوالحْ ِ ْك َم َة َوِإن َ
كا ُن����وا ِمن َق ْب ُل َل ِفي
ْال ِك َت� َ
ني} ،ولشرف احلكمة جعل النيب
َضلاَ ٍل ُّم ِب ٍ
صلى اهلل عليه وآله ملن يعيها ويستهدي بها

منزلة يتدانى دونه����ا العابد فقال( :كلمة
حكمة يس����معها املؤم����ن فيعمل بها خري من
عبادة سنة).
وقد س����أل النيب صلى اهلل عليه وآله ربه
ليلة املعراج عن م��ي�راث احلكمة ،فقال جل
وع��ل�ا :الص����وم ي����ورث احلكم����ة ،واحلكمة
ت����ورث املعرف����ة ،وم��ي�راث احلكم����ة يوج����ب
السؤدد والشرف.
مل يغفل النيب صلى اهلل عليه وآله جانب
الشعر وما له من أهمية ،وقد وصف اهلادف
منه باحلكمة فقال :إن من الشعر حلكمة.
ومن االساليب الرتبوية اليت استخدمها
الرس����ول الكري����م صل����ى اهلل علي����ه وآل����ه
أس����لوب احلوار وهو م����ن الوس����ائل املعمول
به����ا يف الرتبي����ة واالص��ل�اح ،ففي����ه يط����رح
االنس����ان متبنيات����ه الفكري����ة والعاطفي����ة
والس����لوكية ويرد على شبهات احملاورين،
ويط����رح األدل����ة والرباه��ي�ن وجيي����ب عل����ى

حجج املقاب����ل ،وباحلوار يتمكن احملاور من
معرفة اآلخرين ويتعرف ايضا على نقاط
الق����وة والضع����ف يف ش����خصياتهم ويتفهم
مش����كالتهم بعم����ق ويعي����ش جتربتهم بكل
جوانبها وعلى ضوء هذه املعرفة يس����تطيع
ان يضع لكل فرد االسس والقواعد املناسبة
لتوجيه����ه ،وقد اس����تخدم الرس����ول االعظم
صلى اهلل عليه وآله هذا االسلوب.
فعن اب����ي أمام����ة الباهلي :أن فتى ش����ابا
ات����ى الن��ب�ي صل����ى اهلل علي����ه وآله فق����ال :يا
رس����ول اهلل إئ����ذن ل����ي بالزن����ا ،فأقب����ل عليه
القوم فزجروه ،وهن����ا جتلت عبقرية النيب
صل����ى اهلل عليه وآل����ه الرتبوية فق����ال :إدن،
فدن����ا منه قريبا فجلس ،ودار بينهما احلوار
التالي :س����أل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
الفتى الشاب :أ حتبه ألمك ؟ قال :ال واهلل يا
رسول اهلل ،جعلين اهلل فداك ،فقال الرسول:
وال الن����اس حيبون����ه ألمهاته����م ،ثم س����أل :أ
فتحبه البنتك ؟ قال :ال واهلل يا رس����ول اهلل،
جعلين اهلل فداك ،فقال الرسول :وال الناس
حيبونه لبناتهم ،ثم سأل :أ فتحبه ألختك ؟
قال الفتى :ال واهلل يا رس����ول اهلل جعلين اهلل
فداك ،قال :وال الن����اس حيبونه ألخواتهم...
قال :فوضع رس����ول اهلل صلى اهلل عليه وآله
ي����ده عليه وق����ال( :اللهم أغف����ر ذنبه وطهر
قلبه وحص����ن فرجه) قال :فل����م يكن الفتى
بعد ذلك يلتفت اىل شيء من ذلك.
هنا ن����رى كي����ف اس����تأصل النيب صلى
اهلل علي����ه وآله من نفس الفتى تعلقه بالزنا
ع����ن طري����ق احل����وار واحملاكمة النفس����ية
واملوازن����ة العقلية ،دون ان يذكر له اآليات
ال����واردة يف حتري����م الزن����ا والوعي����د للزاني
والزاني����ة ،نظرا منه ان ه����ذا اقلع للباطل –
يف ذل����ك الوقت – من قلب الش����اب حبس����ب
تصوره وإدراكه.
فالعقل اذن ميثل جانبا مهما يقوم عليه
احلوار واجلدل ،وعن طريقه يتمكن الفرد
م����ن رؤية الص����واب واخلطأ ،كم����ا يتمكن
م����ن التمييز بني احل����ق والباط����ل والقبيح
واحلس����ن باحلج����ة والربه����ان واالقن����اع ،ال
بالقص����ر واالك����راه والتعن����ت او التقلي����د
االعم����ى ،حي����ث ان ش����ريعة االس��ل�ام تقوم
عل����ى االمي����ان الصحي����ح وال����ذي يق����وم هو
اآلخر على العلم ،فكلما علم االنسان وآمن
مبا علم ،ازداد اميانه وترسخ.
واالخ��ل�اق يف نظ����ر النيب االك����رم هي
جوه����ر الرتبية ،ق����ال صلى اهلل علي����ه وآله:
(إمنا بعثت ألمتم مكارم االخالق).

وق����د أح����ب الرس����ول الكري����م اخالقيات
بع����ض الش����خصيات يف اجلاهلي����ة ،مث����ل
الشاعر اجلاهلي عنرتة العبسي يف قوله:
وأغض طريف إن بدت لي جارتي
حتى يواري جارتي مأواها
وملا أتى املس����لمون بس����بايا ط����يء كانت
من بينه����م جارية ،وهي س����فانة بنت حامت
الطائي فقالت :يا حممد إن رأيت أن ختلي
عين وال تش����مت بي أحياء العرب فإني ابنة
رج����ل من أفض����ل الن����اس ؛ كان اب����ي يفك
العاني (االس��ي�ر) ويعط����ي الفاني (املقيم يف
البل����د) وحيم����ي الذم����ار (ما يل����زم محايته
والدف����اع عن����ه) ويق����ري الضي����ف ويش����بع
اجلائع ويكس����و املعدم ويف����رج عن املكروب،
أن����ا ابن����ة ح����امت الطائ����ي ،فق����ال صل����ى اهلل
عليه وآله :خل����وا عنها فإن أباها كان حيب
مكارم االخالق ،فقام اليه رجل يقال له ابو
ب����ردة فقال :يا رس����ول اهلل ،اهلل حيب مكارم
االخ��ل�اق ؟ فقال صل����ى اهلل عليه وآله :يا أبا
بردة ال يدخل أحد اجلنة إال حبسن اخللق.
ومن اخالق نبينا الكريم صلى اهلل عليه
وآله – ومما ال شك فيه أنها مدعاة للتأسي
– أن����ه كان ال جيل����س وال يق����وم اال على
ذك����ر اهلل ج����ل أمس����ه ،واذا انته����ى اىل قوم
جلس حيث ينتهي به اجمللس ،وأمر بذلك،
وكان يعط����ي كال م����ن جلس����ائه نصيب����ه
حتى ال حيسب جليسه أن أحدا أكرم عليه
منه ،ومن جالسه أو قاومه يف حاجة صابره
حت����ى يكون ه����و املنصرف عنه ،ومن س����أله
حاجة مل يرده إال بها أو مبيسور من القول،
قد وس����ع الناس منه بس����طه وخلق����ه ،فكان
هلم أبا وصاروا عنده يف احلق سواء ،جملسه

سأل النيب صلى اهلل
عليه وآله ربه ليلة
املعراج عن مرياث
احلكمة ،فقال جل وعال:
الصوم يورث احلكمة،
واحلكمة تورث املعرفة،
ومرياث احلكمة يوجب
السؤدد والشرف.

جمل����س حلم وحياء وصرب وأمانة ،ال ترفع
في����ه األص����وات ،متعادل����ون متفاضلون فيه
بالتق����وى ،متواضعون يوق����رون فيه الكبري
ويرمحون فيه الصغري ويؤثرون ذا احلاجة
وحيفظون الغريب.
وحدث ابن مس����عود فقال :كان الرسول
صل����ى اهلل علي����ه وآله جيلس ب��ي�ن ظهراني
اصحاب����ه فيج����يء الغريب فال ي����دري أيهم
هو حتى يس����أل ،فطلبنا اىل النيب ان جيعل
جملس����ا يعرف����ه الغري����ب اذا ات����اه ،فبنينا له
دكة من طني فكان جيلس عليها وجنلس
جبانبه.
وعن ابن عباس قال :كان الرسول صلى
اهلل عليه وآله جيلس على األرض ،ويأكل
على األرض ،ويعتقل الش����اة ،وجييب دعوة
اململوك.
وعن أمس����اء بنت يزي����د قال����ت :ان النيب
صل����ى اهلل علي����ه وآل����ه م����ر بنس����وة فس����لم
عليه����ن ،وعن أنس بن مالك ق����ال :أن النيب
صل����ى اهلل عليه وآله أدرك����ه اعرابي فاخذ
بردائه فجذبه جذبة ش����ديدة ،حتى نظرت
اىل صفح����ة عنق رس����ول اهلل وقد أثرت بها
حاش����ية الرداء من ش����دة جذبته ثم قال له:
يا حممد جز ل����ي من مال اهلل الذي عندك،
فالتف����ت الي����ه الن��ب�ي صل����ى اهلل علي����ه وآله
فضحك وأمر له بالعطاء.
وع����ن ابن مس����عود ق����ال :قال رس����ول اهلل
صلى اهلل علي����ه وآله :ال يبلغ��ن�ي أحد منكم
ع����ن أصحاب����ي ش����يئا ،فإني أح����ب أن أخرج
اليكم وأنا سليم الصدر.
ول����ذا ف����ان عل����ى املؤسس����ة التعليمي����ة
أن تتعام����ل م����ع ش����خصية الرس����ول صلى
اهلل علي����ه وآل����ه عل����ى أنه����ا منهج����ا فكري����ا
متكام��ل�ا ،ك����ون أس����اس االس����تقاء واملنهل
ال����ذي يتعاطى مع����ه الرس����ول االكرم هو
الق����رآن الكري����م ،ال����ذي ج����اء في� ْ
���ه[:اد ُع إِلىِ
َس����بيل َر ِّب� َ لحْ ْ
���ة َوالمَْ ْو ِع َظ ِة الحْ َ َس���� َن ِة
���ك ِبا ِ ك َم� ِ
ِ ِ
���ن ِإ َّن َرب َ
َو َجا ِدلهْ ُ م ِب َّالتيِ ِه َي أَ ْح َس� ُ
َّك ُه َو أَ ْع َل ُم
���بي ِل ِه َو ُه َو أَ ْع َل ُم ِبالمُْ ْه َت ِد َ
ين}،
بمِ َن َض َّل َعن َس� ِ
وهنا نؤكد عل����ى املناهج الرتبوية اخلاصة
مب����ادة التاري����خ ،واليت جي����ب أن يصار فيها
اىل تن����اول منصف لش����خصية ه����ذا القائد
العظي����م واملعل����م الكب��ي�ر ،والرتكي����ز على
س��ي�رته العبق����ة بش����كل مفصل حتى تنش����أ
أجيالنا وه����م يعرفون الفض����ل الذي قدمه
لن����ا الرس����ول صل����ى اهلل عليه وآل����ه يف كل
جان����ب من جوان����ب احلي����اة والرتكيز فيها
على اجلانب الرتبوي.
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فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم صاحل الساري

عقــــود االذعـــان

قال تع���اىلَ [ :وِإن َي ُكن لهَُّ ُم الحْ َ ُّق َي ْأ ُتوا ِإ َل ْي��� ِه ُم ْذ ِع ِن َ
ني] ،ان طبيعة
احلي���اة املعاصرة فرضت عق���ودا جتارية مس���تحدثة واغلب هذه
العقود جتري بني األفراد والشخصيات االعتبارية مثل الشركات
التجاري���ة ال�ت�ي تليب حاج���ات اجملتم���ع الضروري���ة واملعاصرة اذ
أصبح���ت املعاق���دات بني ف���رد وآخر قليل���ة بالنس���بة اىل مثل هذه
العقود واليت تعترب الش���ركات التجارية هي الطرف الذي يتوىل
توف�ي�ر م���ا يرغب في���ه الناس م���ن خدم���ات مثل عقود ش���ركات
الكهرباء واهلاتف النقال واالنرتنيت وغريها.
كم���ا ان كثرة اإلرباح أدت باملؤسس���ات
إىل مزي���د م���ن الكف���اءة يف أداء األعم���ال
والضغ���ط عل���ى تكالي���ف اإلنت���اج ونفقاته
اإلدارية ،فنتج من ذينك األمرين ما يسمى
بالعقود النمطية.
النم���ط العق���دي :ه���و عالق���ة تعاقدي���ة
يعده���ا اح���د ط���ريف العقد بص���ورة منفردة
ويعرض���ه على الطرف اآلخر الذي ليس له
اال املوافق���ة عليه كما ه���و او رفضه دون ان
يك���ون له ان يغري يف العب���ارات الواردة فيه او
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الشروط واألحكام اليت يتضمنها ،وليس له
ان يدخل يف مس���اومة على الش���روط املعدة
هلذا العقد (وهذه العق���ود تقع على وحدات
منطي���ة تع���د مبئ���ات اآلالف او باملالي�ي�ن
حبي���ث تك���ون تكلفة الواح���دة قليل���ة ومن
النمط العقدي عقود اإلذعان فلس���ان حاله
يقول :أقبل العقد كم���ا هو او تركه كما
هو.
والغاي���ة يف حب���ث ه���ذا املوض���وع ان���ه
لالطالع على تاريخ وقدم هذه العقود وآراء

القانونيني فيها كما نستوضح اراء الفقهاء
يف م���دى صح���ة هذه العق���ود م���ن الناحية
القانوني���ة والش���رعية وس���وف يتضح ذلك
من خالل اإلحاطة بفوائد هذه العقود اليت
تعود على الناس باملنفعة ومن فوائدها.
 -1اختص���ار الوق���ت وتقلي���ل اإلج���راءات
اإلدارية ،فالصيغ���ة جاهزة حصلت املوافقة
عليها من قبل املؤسس���ة او الشركة وجعل
الش���روط يف كل معاملة ال يس���تغرق وقتا
وصعوب���ة ال يتحمله���ا الوق���ت الراهن وهو
وقت السرعة.
 -2تؤدي عقود اإلذعان إىل جعل العالقة
بني املؤسسة وعمالئها ذات طبيعة موحدة،
فيك���ون التعام���ل م���ع العم�ل�اء او املوظفني
بصورة مجاعية بدال من العالقات املختلفة
م���ع كل واح���د منه���م ،وحينئ���ذ تتف���ادى
التفرقة حبسب القوة التفاوضية.
 -3وهذا يؤدي اىل وضوح الصياغة ودقة
العبارة ووضوح الفهم مما يؤدي اىل تسهيل
عم���ل احملاكم وجه���ات ف���ض املنازعات يف
كل اختالف حيدث بني العميل والشركة.
يعت�ب�ر عقد اإلذع���ان من بني ما يس���مى
بالعق���ود النمطي���ة وم���ن العق���ود النمطية

م���ا ميكن للمش�ت�رك في���ه من العل���م بكافة
الش���روط ال���واردة يف العقد مع الس���ماح له
مبناقش���ته او تغي�ي�ر اي ش���رط في���ه ،بل له
ان يواف���ق عل���ى اجلمي���ع فيعق���د العق���د او
يع�ت�رض عل���ى البع���ض او الكل ف�ل�ا يعقد
العق���د وينصرف ،وهذا ه���و اللون األول من
ال���وان ه���ذه العق���ود اما الل���ون الثان���ي عقد
إذعان ويف هذا العقد ال يتاح للطرف القابل
االطالع على نصوص العقد او على صيغته
او ش���روطه ب���ل جي���ب علي���ه ان يوافق على
العق���د وما جاء فيه قبل اطالعه على النص
مثل ان يقال ملن يريد ش���راء حمل للبيع يف
مكان معني ،ادفع كذا مقدر من املال وحنن
نس���لم لك حمال يف هذا الس���وق من دون ان
يطلع على املس���احة او املكان او الشروط يف
العق���د ،وقد قيل من قب���ل املنظرين الفقهاء
والقانوني�ي�ن ان ما يفرض���ه املوجب يف اصل
العق���د م���ن ش���روط تعس���فية او اكراهية
فه���ل ت���ؤدي اىل بطالن العق���د وكونه غري
ش���رعي او قانوني وهذا ما سنالحظه خالل
البح���ث اما عب���ارة اإلذع���ان Ladhesion
فهي من ابتكار سالي الفرنسي حيث عرف
عقد اإلذع���ان بانه (العقد الذي يفرض فيه

احد األطراف ش���روطه على الطرف اآلخر
وحيررها مبفرده وملصلحت���ه دون إمكانية
مناقشتها حبرية)
ويتض���ح م���ن ه���ذا ان���ه لي���س كل عقد
منط���ي هو عق���د إذع���ان اال اذا دخل���ت عليه
بع���ض الش���روط املع���دة م���ن قب���ل الطرف
االول ترجح مصلحت���ه على الطرف القابل
وحتمي حق���وق معد العقد وتل���زم الطرف
اآلخ���ر اي القاب���ل بالتزام���ات ال يقبله���ا لو
ت���رك االم���ر له وم���ن تل���ك الش���روط على
سبيل اإلمجال
 -1اش�ت�راط التن���ازل ع���ن اللج���وء اىل
القضاء بفض النزاع ان حصل
 -2جع���ل العقد جائزا من ط���رف القوي
فق���ط ،اال ان���ه الزم م���ن جه���ة الضعي���ف
فالقوي له احلق يف فس���خ العق���د متى اراد،
كم���ا ان له احل���ق يف تغيري ش���روط العقد
دون موافق���ة الط���رف االخ���ر ،مث�ل�ا حي���ق
للبن���ك الغ���اء بطاقة االق���رار (اإلئتم���ان) او
اي بطاقة اضافية قد صدرت ،بدون اش���عار
العمي���ل بايقاف العمل به���ا ،كما ان للبنك
احلق يف تعديل ش���روط واح���كام االتفاقية
م���ع العميل كليا او جزئي���ا وبدون موافقة
العميل.
 -3ال�ب�راءة م���ن كل عي���ب والتحلل من
كل الت���زام باالضافة اىل املبالغة يف محاية
حقوق القوي على حساب االخر ففي عقود
اس���تخدام برام���ج احلاس���وب يق���ال هك���ذا
يتنازل املستخدم (مستخدم احلاسوب) عن
كل حق له ويرتك كل اس���تحقاق او ادعاء
يدعيه على الش���ركة او موظفيها ومالكي
اس���همها وممثليه���ا وكل م���ن ل���ه صلة او

عقود االذعان
ختتصر الوقت،
وتقــلل اإلجــــراءات
اإلدارية ،وتسهل عمل
احملاكم وجهات
فض املنازعات

عالق���ة بها عن اي ح���ق او ضرر او خس���ارة
تق���ع عليه ج���راء اس���تخدام ه���ذا الربنامج،
س���واء كانت بصفة مباشرة او غري مباشرة
خطأ كانت او عمدا.
 -4اش�ت�راط ان جمرد ارس���ال االشعارات
اىل القابل بعد تس���ليمها له ف���اذا بلغ القابل
بتغيري رس���وم اخلدمات ع���ن طريق الربيد
وعل���ى عنوان���ه تع���د ناف���ذة ويتحم���ل اجور
اخلدم���ة او م���ا يرتت���ب عليها م���ن غرامات
وليس له االعت���ذار بان التبلي���غ او الفاتورة
مل تصل اليه.
بعض االمثلة لعقود االذعان
 -1مثل عقود ش���ركات الكهرب���اء والغاز
واملياه والربيد واهلاتف اذا كانت منحصرة
يف جه���ة واح���دة ومتل���ي ش���روطها ب���دون
مناقش���ة وختفف من مسؤليتها وتشدد من
مسؤلية املتعاقد
 -2عقود النقل بوسائله املختلفة
 -3عق���ود ش���ركات التأم�ي�ن اذا كانت
منحصرة بيد الدولة ومؤسس���اتها وكانت
ضرورية
 -4الس���لع الضروري���ة اليت تس���توردها او
تصنعها الدولة ومتنع غريها من االس���ترياد
وتتحكم يف بيعها بدون منافس هلا للشروط
اليت تضعها بدون مناقشة
وهك���ذا جن���د ان القاب���ل يك���ون مضطرا
ملث���ل هذه العق���ود ويذعن هلا مع ش���روطها
التعسفية غالبا عند عدم وجود منافس اخر
.
فوائد هذه العقود:
بالرغ���م من وجود س���لبيات يف مثل هذه
العق���ود اال ان اجيابياته���ا كب�ي�رة بالنس���بة
للمستهلكني والفوائد باختصار هي:
أو ً
ال :تقدي���م خدم���ة او بي���ع او تأم�ي�ن
للمش�ت�رك م���ع اختص���ار الوق���ت وتقلي���ل
االجراءات االدارية.
ثاني���اً :ي���ؤدي التنمي���ط يف مث���ل ه���ذه
العق���ود اىل جعله���ا موحدة فيك���ون التعامل
مع املش�ت�ركني او العمالء بصورة مجاعية
مع وحدة االسعار اليت يشرتك فيها االالف
او املالي�ي�ن ،فبع���د هذه الدراس���ة ول���و بهذا
اجلزء اليسري انه ميكن القول :إن ادراج هذه
العقود املس���تحدثة حتت القاعدة الشرعية
القائلة( :صح���ة املعاملة عل���ى كل ما فيه
غ���رض عقالئ���ي حمل���ل) ،وه���ذه القاعدة
حيث استدلوا بامجاع املس���لمني عليها ،وهو
حمس���وس وجدانا وتؤي���ده كلمات العلماء
يف ان امساء املعامالت عرفية او عقالئية وان
35
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املعامالت مل تقرتحها الش���ريعة االسالمية
وامنا امضتها ،باعتبار انها شريعة عقالئية،
نع���م ما نهت عنه باخلصوص يكون حمرما
وان كان معاملة موجودة خارجا واستدلوا
للقاعدة بعموم قوله تعاىل[ :اوفوا بالعقود].
وقول���ه تع���اىل [اح���ل اهلل البي���ع] ،وقول���ه
تع���اىل[ :اال ان تك���ون جت���ارة ع���ن ت���راض]،
ويؤيدها ايضا اصالة االباحة على اعتبار ما
ورد من ان كل ش���يء لك حالل حتى تعلم
انه حرام بعينه ،وهذه قاعدة ثانية وكذلك
ميكن تاييد هذه العقود برواية احلس���ن بن
عل���ي بن ش���عبة ع���ن االم���ام الص���ادق عليه
الس�ل�ام(( :فكل م���ا يتعلم العب���اد او يعلمون
غريهم من صنوف الصناع���ات مثل الكتابة
واحلساب ..وانواع صنوف االالت اليت حيتاج
اليه���ا العباد اليت منها منافعهم وبها قوامهم
وفيه���ا بلغة مجيع حوائجه���م فحالل فعله
وتعليمه والعمل به.))..
أي ان النق���اش حقيقة لي���س يف الكربى
الن عق���ود االذعان مندرجة حت���ت القواعد
العام���ة للعق���ود وفيها اجي���اب وقبول يؤدي
التملي���ك اواملنفع���ة ب���ل ان البح���ث فيه���ا،
واالش���كال امن���ا جيري يف صغ���رى القضية
واالش���كاالت اليت ترد م���ن ان عقود االذعان
فيه���ا الطاب���ع التعس���في واالحت���كاري
واالكراه والشروط اجملحفة حبق املشرتي
او املشرتك فيها.
واحلقيقة انه ميكن معاجلة هذه االمور
ع�ب�ر القوان�ي�ن املدنية اليت ختض���ع للدولة
مبا يؤمن حق املش�ت�ركني واحلد من حيف
الط���رف االول -الش���ركة او املؤسس���ة-
باللج���وء اىل القضاء مث�ل�ا ان امكن واما من

انقسم فقهاء القانون
يف طبيعة عقود
االذعان ،فذهب فريق
اىل انكار صيغة العقد
على عقود االذعان اذ
العقد توافق ارادتني
عن حرية واختيار..
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حيث احلكم الش���رعي فان���ه حيرم االكراه
يف العقود ويعتربه���ا باطلة اال اذا كان هذا
االك���راه من ب���اب رغب���ة املش�ت�ري يف ذلك
كم���ن يبيع داره مكرها لس���وء اجلوار طلبا
للحص���ول على دار اخ���رى وبهذا نفرق بني
ه���ذا االك���راه وغريه ولذل���ك مثال حنن يف
عق���ود (املبايل) مضطرون لش���راء االرصدة
وان ادت باالجح���اف حبقنا ولكن ما يف اليد
حيلة سوى االش�ت�راك مع شركات اهلاتف
اليت تق���دم اخلدم���ة املس���تمرة ،فعلى كل
حال ان موضوع االكراه والتعس���ف يف مثل
ه���ذه العقود ميك���ن الرجوع ب���ه اىل القضاء
وام���ا م���ن ناحية ش���رعيتها فهي مش���روعة
كم���ا ن���رى حي���ث نس���تعملها يف حياتن���ا
اليومية دائما اما من الناحية القانونية:
انقس���م فقه���اء القان���ون يف طبيعة عقود
االذع���ان ،فذه���ب فري���ق اىل ان���كار صيغ���ة
العق���د على عق���ود االذعان اذ العق���د توافق
ارادت�ي�ن عن حري���ة واختيار ،ام���ا القبول يف
عق���د االذع���ان فه���و اذع���ان ورض���وخ فعقد
االذع���ان اق���رب اىل ان يك���ون قانون���ا اخذت
ش���ركات االحتكار الن���اس باتباع���ه ،لذلك
جيب تفس�ي�ره كما يفسر القانون ويراعى
يف تطبيقه مقتضيات العدالة وحسن النية
وفريق ث���ان وهم اغلبية فقه���اء القانون
املدن���ي ي���رى ان عقد االذع���ان عقد حقيقي
خيض���ع للقواع���د ال�ت�ي ختض���ع هلا س���ائر
العقود ،ف���اذا كان احد الطرفني يف مركز
ضعف فه���ذه ظاه���رة قانوني���ة ،عالجها ان
يتدخل املش���رع بتنظيم عقود االذعان ،وقد
نظ���م التقن�ي�ن املدني العراق���ي بعض عقود
االذع���ان مث���ل عق���د الت���زام املراف���ق العامة
وعقد العمل وعقد التأم�ي�ن ثم اتى باحكام
عام���ة لتنظيم عقد االذع���ان تظمنتها املادة
( )167مدني فنصت على انه.
أو ً
ال :القب���ول يف عقود االذع���ان ينحصر
يف جمرد التس���ليم مبش���روع عقد ذي نظام
مقرر يضعه املوجب واليقبل فيه املناقشة
ثانياً :اذا مت العقد بطريق االذعان وكان
قد تضمن شروطا تعس���فية،جازللمحكمة
ان تع���دل ه���ذه الش���روط او تعف���ي الطرف
املذع���ن منها وذلك وفقا ملا تقتضيه العدالة،
ويقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك.
ثالث���اً :ال جيوز ان يكون تفس�ي�ر العبارات
الغامضة يف عق���ود االذعان ضارا مبصلحة
الط���رف املذعن ولو كان دائنا ،واخر دعوانا
ان احلمد هلل رب العاملني.

الخط الكوفـ
دخلت الفنون واالهتمام
ب� �ه ��ا م� ��ع أُوىل خ� �ط ��وات
ال�� �ن�� �ه� ��وض ب� ��احل � �ض� ��ارة
اإلس �ل��ام� � �ي � ��ة ،وب� ��أق� ��رب
امل��ق��دس��ات م �ن �ه��ا اال وه��ي
االهتمام بالقرآن الكريـم
والنصوص الدينية وتدوين
ك ��اف ��ة ال��ع��ل��وم ب��واس �ط��ة
اخل ��ط ال �ع��رب��ي وت �ط��وي��ره
واالع� �ت� �ن ��اء جب �م��ال �ي��ات��ه ملا
متلكه حروفه من مقومات
تنطلق به اىل االبداع.
رغ���م ّ
أن اخل���ط العرب���ي وج���د
قبل اإلس�ل�ام ،والذي كان بأمساء
خمتلفة حسب املدن اليت تطور بها،
إذ كانت تس���مى اخلطوط بأمساء
امل���دن ال�ت�ي يزدهر به���ا مثل اخلط
احلريي واخلط االنباري.
وم���ع ظه���ور اإلس�ل�ام تط���ور
وأزده���ر يف مك���ة واملدين���ة فس���مي
باخلط املكي واخلط املدني ،وبقية
االمس���اء ختتل���ف م���ع انتقاهلا اىل
م���دن أُخ���رى وتطورها فيه���ا كما
كان ذلك يف احلج���از والبصرة ،إذ
مسي���ت باخلط احلج���ازي واخلط
البصري.
وبانتش���ار احلضارة اإلس�ل�امية
وحت���ول عاصمته���ا اىل الكوف���ة
مس���ي باخل���ط الكويف ،ال���ذي القى
االعتن���اء والتجوي���د امله���م هن���اك،
فتعددت ص���وره وغدت له مس���حة
زخرفية خاصة به مبا جاد الفنانون

ــي وجمالياته
األستاذ علي الكندي

معهد الفنون اجلميلة
اخلط العربي والزخرفة اإلسالمية

املسلمون حبروفه ،فأوصلوه بأبداعهم اىل
أرقى مستوياته.
كم���ا كانت له ثالث صور هي اليابس
الذي اصطل���ح عليه بالك���ويف التذكاري،
واملخف���ف (اللني) وهو خ���ط التحرير ،أما
الثالث فجم���ع بني النوع�ي�ن آنفي الذكر
وأطل���ق علي���ه خ���ط املصاح���ف أو (اخلط
الكويف املصحفي).
وبتط���ور هذه اخلط���وط به���ذه املدينة
واس���تخدامها يف التدوي���ن أخ���ذ (اخل���ط
املخفف اللني) منحى آخر والذي أش���تقت
من���ه اخلط���وط اللين���ة األخ���رى ،وبق���ي
النوع���ان اآلخ���ران معرف�ي�ن بالك���ويف ،أما
الكويف التذكاري فمن امسه أُس���تخدم يف
العم���ارة وعلى امل���واد الصلب���ة كاألحجار
واخلش���ب من اآلي���ات القرآني���ة والعبارات
التأرخيية ،وكان مثرياً لالنتباه ملا أُضفي
علي���ه م���ن مجالي���ة وإث���راء يف الزخرف���ة
وتراب���ط يف حروف���ه ،كم���ا كان صع���ب
القراءة على العك���س من الكويف املصحفي
الذي مجع بأس���لوبه اللني واجلاف سهولة
الق���راءة ،اال أن���ه حيتاج اىل امله���ارة والدقة
العالي���ة ،إذ أُس���تخدم يف كتابة املصاحف
الكربى للقرون الثالثة ُ
األوىل من اهلجرة.
وتن���وع اخل���ط الك���ويف م���ع املراح���ل
التأرخيي���ة املتعاقب���ة ،فف���ي كل عص���ر
وزم���ن ت���زداد مكانت���ه م���ع تفان���ي الفنان
املسلم باالعتناء به ،والذي أنتج منه أشكا ً
ال
متنوع���ة وذات ج���ودة ومج���ال كبري اليت
أُضفيت على حروفه.
وم���ن أنواع���ه :الكويف البس���يط والكويف
امل���ورق ال���ذي انبعثت من حروف���ه زخارف
عل���ى أش���كال أوراق األش���جار ،والكويف ذو
األرضي���ة النباتي���ة ال���ذي تب���دو حروف���ه
مرس���ومة عل���ى أرضي���ة م���ن الزخ���ارف
النباتي���ة احللزوني���ة ،كم���ا كان هن���اك
الك���ويف املضفور (املعق���د أو املرتابط) الذي
تتش���ابك بع���ض حروف���ه لتك���ون أش���كا ً
ال
زخرفي���ة أش���به بالضفائر ،وأيض���اً الكويف

املرب���ع (اهلندس���ي) الذي متيز باس���تقامة
حروفه وزواياه القائمة.
ُ
وهن���اك أش���كال وأن���واع أخ���رى غ�ي�ر
املذكورة ،ظهرت تبعاً ألسلوب أو مميزات
خص���ت املدن أو العصور ال�ت�ي ازدهرت بها،
ومنها الكويف الشامي والبغدادي واملوصلي
أو حس���ب العص���ر مث���ل الك���ويف الفاطمي
واأليوب���ي وغريها ،لكن ما جيدر اإلش���ارة

ألي���ه أن مج���ال وروعة احل���روف العربية
وارتباطه���ا بالق���رآن الكري���م م���ن أه���م
الدواف���ع اليت جعلت الفنان املس���لم يتفانى
يف التطوي���ر واالعتن���اء جبمي���ع اخلطوط
العربي���ة الس���يما اخلط الك���ويف ،ووصوله
اىل مراح���ل ومس���تويات متقدمة من بني
الفن���ون اإلس�ل�امية أو غريه���ا م���ن فن���ون
العامل القديم واحلديث.
37
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دأب���ت احلال���ة الش���يعية يف زمان حض���ور األئم���ة املعصومني
(عليه���م الس�ل�ام) عل���ى االهتم���ام باحلدي���ث الش���ريف ،رواي���ة
وتدويناً ،وفقهاً ودراية ،حتى صار واحداً من مالمح الش���خصية
الشيعية ،وجزءا مهماً من ثقافة اجملتمع الشيعي ..

الشيعة ..

وثقافة الحديث
الدكتور علي عبد الزهرة الفحام
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فل���م يك���ن اإلفت���اء إال بالرواي���ة ،وال
تفس�ي�ر للق���رآن إال بالرواي���ة ،وليس مثة
َ
يف جمال���س ال���درس إال جمالس احلديث،
وم���ا كان الفقهاء واملتكلمون واملفس���رون
إال حمدث�ي�ن ،وه���ذه احلال���ة اجملتمعي���ة
والفكري���ة إمن���ا من���ت وتبل���ورت بفع���ل
التأكيد الش���ديد ،واإلش���راف املباش���ر من
األئمة املعصومني (عليهم الس�ل�ام) ،الذين
حرص���وا عل���ى حتص�ي�ن اجملتمع الش���يعي
جت���اه أي اخ�ت�راق م���ن قب���ل اجلماع���ات
الضال���ة ،وامللل املنحرفة ،اليت انتش���رت يف
اجملتمع اإلسالمي بفعل قلة الوازع الديين،
وترهل املنظومة الفكرية ملؤسسات الدولة،
وانش���غال حكام اجلور بامللذات واحملرمات،
وظل���م الن���اس ،وكن���ز األم���وال وتصفية
اخلص���وم السياس���يني ،فض ً
ال ع���ن تقريب
متعمد لطبقة علماء البالط الذين أسسوا
لالحنراف���ات الفكري���ة والس���لوكية يف
اإلسالم.
لقد جاء تأكيد األئمة (عليهم السالم)
واضحاً يف وجوب تعلم أحاديثهم ،وحفظها،
ودرايتها ،حبيث تكون جزءا من معامل املنهج
الرتبوي حتى ألطفال الشيعة ،ولذلك ورد
عن اإلمام الصادق (عليه السالم)(( :بادروا
أحداثكم باحلديث قبل أن تس���بقكم إليهم
املرجئة)) ،وق���د وردت نصوص متواترة يف
احلديث على تعلم احلديث ،نذكر منها:
عن حن���ان بن س���دير ق���ال :مسع���ت أبا
عب���د اهلل (عليه الس�ل�ام) يق���ول :من حفظ
عنا أربعني حديثاً م���ن أحاديثنا يف احلالل
واحل���رام بعثه اهلل يوم القيام���ة فقيهاً عاملاً
ومل يعذبه.
وروي ع���ن حمم���د الكناس���ي إن���ه قال:
حدثن���ا م���ن رفع���ه إىل أبي عب���د اهلل (عليه
الس�ل�ام) يف قول���ه عز ذك���ره[ :وم���ن يتق
اهلل جيع���ل له خمرج���اً ويرزق���ه من حيث
ال حيتس���ب] ،قال(( :هؤالء قوم من شيعتنا
ضعفاء ليس عندهم م���ا يتحملون به إلينا
فيس���معون حديثنا ويقتبس���ون م���ن علمنا
فريح���ل ق���وم فوقه���م وينفق���ون أمواهل���م
ويتعب���ون أبدانه���م حت���ى يدخل���وا علين���ا
فيس���معوا حديثن���ا فينقلونه إليه���م فيعيه
ه���ؤالء وتضيع���ه ه���ؤالء ،فأولئ���ك الذي���ن
جيعل اهلل عز ذكره هلم خمرجا ويرزقهم
من حيث ال حيتسبون)).
عن معاوية بن عمار قال :قلت ألبي عبد
اهلل (عليه الس�ل�ام) :رج���ل راوية حلديثكم
يب���ث ذل���ك يف الن���اس ويس���دده يف قلوبهم

وقلوب ش���يعتكم ،ولعل عابدا من ش���يعتكم
ليس���ت له هذه الرواية ،أيهما أفضل؟ قال:
((الراوية حلديثنا ،يش���د به قلوب ش���يعتنا
أفضل من ألف عابد)).
وج���اء ع���ن عب���د الس�ل�ام اهل���روي ،عن
الرضا (عليه السالم) قال(( :رحم اهلل عبداً
أحيى أمرنا ،قلت :كيف حييي أمركم؟
ق���ال :يتعل���م علومن���ا ،ويعلمه���ا الناس،
ف���ان الن���اس ل���و علم���وا حماس���ن كالمنا
التبعونا)).
الشيعة ونقد االحاديث:
ولعل من أهم مظاهر الثقافة احلديثية
الش���يعية ال�ت�ي أسس���ها األئم���ة (عليه���م
الس�ل�ام) ه���و نق���د الرواي���ات ،ومتحي���ص
األحادي���ث ،وم���ن أفضله���ا ثقاف���ة -النق���د
املت�ن�ي -ألنه���ا طريق���ة أكث���ر رصان���ة
وموضوعي���ة من طريقة (النقد الس���ندي)
اليت أسسها املخالفون ،وقد نقل لنا التاريخ
ع���دداً كب�ي�راً م���ن ص���ور الس���ؤال والنق���د
ال�ت�ي كان ال���رواة الش���يعة ميارس���ونها يف
متحي���ص األحاديث من خ�ل�ال التعلم من
األئم���ة (عليه���م الس�ل�ام) ،وحن���ن نذكر
بعضاً من تلك الصور:
الص���ورة األوىل :الش���يخ الطوس���ي ،عن
املفي���د  ،ع���ن أمحد بن حمم���د العلوي ،عن
حي���در بن حممد بن نعي���م ،عن حممد بن
عمر الكش���ي ،عن محدويه ،عن حممد بن
عيس���ى ،عن احلس�ي�ن ب���ن خالد ق���ال :قلت
ألبي احلسن الرضا (عليه السالم) :إن عبد
اهلل ب���ن بكري كان يروي حديث���اً وأنا أحب
أن أعرض���ه عليك ،فقال :ما ذلك احلديث؟
قلت :ق���ال ابن بكري :حدثين عبيد بن زرارة
قال :كنت عند أبي عبد اهلل (عليه السالم)
أي���ام خرج حمم���د بن عبد اهلل بن احلس���ن
إذ دخ���ل عليه رجل م���ن أصحابنا فقال له:
جعل���ت ف���داك إن حمم���د بن عب���د اهلل قد
خرج فما تقول يف اخلروج معه؟
فقال :اسكنوا ما سكنت السماء واألرض،
فق���ال عب���د اهلل ب���ن بكري :ف���إن كان األمر
هك���ذا أو مل يكن خروج ما س���كنت الس���ماء
واألرض فما من قائم وما من خروج ،فقال
أبو احلسن (عليه السالم)(( :صدق أبو عبد
اهلل (علي���ه الس�ل�ام) ولي���س األم���ر على ما
تأوله ابن بكري ،إمنا عنى أبو عبد اهلل (عليه
السالم) اسكنوا ما سكنت السماء من النداء،
واألرض من اخلسف باجليش)).
أق���ول :كان الس���ؤال ع���ن تأويل اخلرب

من قبل اب���ن بكري ،فأخرب اإلمام خبطأ هذا
التأويل ،وأحاط ال���راوي باملعنى الصحيح،
ومث���ل ه���ذا الن���وع م���ن النق���د ال ميك���ن
االس���تغناء عنه يف تنش���ئة اجملتمع الواعي؛
ألن االحنراف���ات واألخط���اء إمنا تنش���أ من
خطأ التأويل ،وس���وء توظيف النصوص يف
تأصيل املباني الفكرية.
الصورة الثانية :روى الشيخ الكليين ،عن
حممد بن حييى ،عن أمحد بن حممد ،عن
احلس�ي�ن بن س���عيد ،عن النضر بن سويد،
عن هشام بن س���امل ،عن حممد بن مسلم،
قال :قلت ألبي عبد اهلل (عليه الس�ل�ام) :إن
عمار الس���اباطي روى عنك رواية قال :وما
هي؟ قل���ت :روى أن الس���نة فريضة ،فقال:
((أين يذهب أين يذهب! ليس هكذا حدثته
إمنا قلت له :م���ن صلى فأقبل على صالته
مل حيدث نفس���ه فيها أو مل يس���ه فيها أقبل
اهلل علي���ه ما أقبل عليها ،فرمبا رفع نصفها
أو ربعه���ا أو ثلثه���ا أو مخس���ها ،وإمنا أمرنا
بالسنة ليكمل بها ما ذهب من املكتوبة)).
أقول :وهذا اخلرب أيضاً كس���ابقه ،وهو
مهم يف نقد التأويل ،وكذلك نقد احلديث
باملعنى دون تفقه أو دراية.
الص���ورة الثالث���ة :ع���ن حنان بن س���دير
ق���ال :قل���ت ألبي عب���د اهلل (عليه الس�ل�ام):
إن احلس�ي�ن بن املنذر روى عنك أنك قلت:
إن الذبيح���ة باالس���م وال يؤم���ن عليه���ا إال
أهله���ا ،فق���ال(( :إنهم أحدثوا فيها ش���يئا ال
أش���تهيه)) ،ق���ال حن���ان :فس���ألت نصراني���اً
فقلت له :أي شيء تقولون إذا ذحبتم؟
فقال :نقول باسم املسيح.

عن ابي عبد اهلل
(عليه السالم):
((الراوية حلديثنا،
ُّ
يشد به قلوب
شيعتنا أفضل من
ألف عابد)).

أق���ول :ويف هذا اخلرب س���ؤال عن ش���رح
الن���ص الغام���ض ،أو االطالع عل���ى ما وراء
النص من احلكم وعلة التشريع.
الص���ورة الرابع���ة :روى الكلي�ن�ي ،ع���ن
احلسني بن حممد ،عن معلى ،عن الوشاء،
عن أبان بن عثمان ،عن إمساعيل اجلعفي،
ق���ال :قلت ألب���ي جعفر (عليه الس�ل�ام) إن
املغ�ي�رة بن س���عيد روى عنك أن���ك قلت له:
إن احلائ���ض تقضي الصالة؟ فقال(( :ماله
ال وفق���ه اهللً ،
إن امرأة عم���ران نذرت ما يف
بطنه���ا حم���رراً ،واحملرر للمس���جد يدخله
ث���م ال خيرج منه أبداً ،فلما وضعتها[ :قالت
رب إن���ي وضعته���ا أنث���ى ولي���س الذك���ر
كاألنثى] ،فلما وضعتها أدخلتها املس���جد،
فس���اهمت عليها األنبي���اء فأصابت القرعة
زكري���ا ،وكفلها زكري���ا ،فلم خترج من
املس���جد حتى بلغ���ت ،فلم���ا بلغت م���ا تبلغ
النس���اء خرجت فهل كانت تق���در على أن
تقض���ي تلك األيام اليت خرجت وهي عليها
أن تكون الدهر يف املسجد)).
أقول :ويف هذا احلديث إشارة إىل طرق
الدس اليت كان يقوم بها البعض يف كتب
الش���يعة ،وحبمد اهلل فإن كتبنا احلديثية
اليوم خالية من رواياتهم.
الصورة اخلامسة :روى الشيخ الصدوق،
قال :حدثنا حممد بن احلسن ،قال :حدثنا
احلس�ي�ن بن احلس���ن بن أبان ،عن احلسني
بن سعيد ،عن محاد بن عيسى ،عن معاوية
بن وه���ب ،قال :قل���ت ألبي عب���د اهلل (عليه
السالم) مكة واملدينة كسائر البلدان؟
قال :نعم.
قل���ت :ق���د روى عن���ك بع���ض أصحابنا
إنك قلت هلم أمتوا باملدينة خبمس ،فقال:
((إن أصحابك���م ه���ؤالء كان���وا يقدم���ون
فيخرج���ون م���ن املس���جد عن���د الص�ل�اة
فكرهت ذلك هلم فلذلك قلته)).
أقول :ويف هذا احلديث يستفهم الراوي
من اإلمام عن سبب شذوذ إحدى الروايات،
أو خمالفتها للمش���هور ،وقد أبان له اإلمام
عن سبب ذلك.
فإن إش���اعة ثقافة احلديث يف الوس���ط
الش���يعي من ش���أنه زي���ادة الوع���ي ،وتنمية
الش���خصية الش���يعية ،وتعزي���ز حصان���ة
اجملتم���ع جت���اه االحنراف���ات الفكري���ة
والسلوكية ،وهذا ما حنتاجه اليوم وسط
عصر الف�ت�ن واالحنراف���ات الذي نعيش���ه،
واحلمد هلل رب العاملني.
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مقاالت ..

ورد لفظ الشمس
والقمر يف العديد من
اآليات يف القرآن الكريم،
ومنها سورة الشمس
ترتيبها  91من سور القرآن
الكريم ويف سورة يس،
قال تعاىلَ [ :و َّ
س
الش ْم ُ
تجَ ْ ِري لمُِ ْس َت َق ٍّر لهََّ ا َذ َ
لك
َت ْق ِدي ُر ْال َعز ْ
يم
ِ ِ
يز ال َعِل ِ
َو ْال َق َم َر َقد ْ
َّر َنا ُه َم َن ِاز َل
َح َّتى َعا َد َ ْ
ون
كال ُع ْر ُج ِ
ْال َق ِديم لاَ َّ
س َين َب ِغي
الش ْم ُ
ِ
لهَ َ ا أَن ُت ْدر َك ْال َق َم َر َولاَ
ِ
َّ
َار َو ُ
َّ
الل ْي ُل َس ِاب ُ
ك ٌّل
ه
الن
ق
ِ
فيِ َف َل ٍك َي ْس َب ُح َ
ون].

الشمس والقمر

اجليولوجية :سارة كاظم حممد اهلامشي
الشمس:
للش���مس مكان���ة خاص���ة ل���دى األقدمني
فق���د اعتق���د املصري���ون القدماء أن الش���مس
تولد كل يوم من جديد لتموت مساء  ،كما
كان االعتق���اد الس���ائد ل���دى ش���عوب البحر
املتوسط أن الشمس تغرق كل مساء يف مياه
البح���ر وق���د تص���ور اليوناني���ون القدامى إله
الشمس كشاب أبدي اجلمال ميتطي عربة
بأربعة أجنحة حتمله يومياً من الش���رق اىل
الغ���رب وقد بدأت النظرة اىل الش���مس تأخذ
طابعاً علمي���اً بتطور اهلندس���ة باليونان على
ي���د فيثاغ���ورس وأفالطون حيث اس���تطاعوا
بوسائط بس���يطة قياس املسافة بني الشمس
واألرض ،وق���د كان ارمخي���دس أول م���ن
استخدم األشعة الشمسية كمصدر حراري
ق���وي باس���تخدام مراي���ا عاكس���ة مقع���رة
تسلط اش���عة الشمس على السفن الرومانية
احملاص���رة وحترقها ،وق���د اس���تخدم العرب
الشمس يف التدفئة وتس���خني املياه؛ كما أن
أول جترب���ة الس���تخدام جهاز لتقط�ي�ر املياه
يعمل بالطاقة الشمسية تعود لعام 1888م.
الش���مس هي جنم عادي متوسط احلجم،
وهي واحدة من باليني النجوم التابعة جملرة
درب التبان���ة ( ،)Milky wayوهي ش���ديدة
احلرارة جداً حبيث تضيء نفسها وال تستمد
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أي ض���وء م���ن كوك���ب أخ���ر تبل���غ درج���ة
حرارته���ا أكثر من  6000درج���ة مئوية وتزيد
احل���رارة تدرجيياً باالجتاه حن���و باطنها اىل
أن تبلغ درجة احلرارة يف مركزها  15مليون
درج���ة مئوي���ة تقريب���اً يبل���غ قطر الش���مس
695000ك���م وتبتع���د الش���مس ع���ن االرض
مسافة 150مليون كيلو مرت.
تتك���ون الش���مس من غ���از البالزم���ا الذي
يتكون بشكل رئيسي من اهلدروجني واهلليوم
وبقي���ة الغ���ازات توجد بنس���ب ضئيل���ة كما
حت���وي الش���مس معظ���م العناص���ر املوجودة
على األرض ،وترجع قوة اإلش���عاع الشمس���ي
اىل التفاع�ل�ات النووي���ة يف باط���ن الش���مس
وتنت���ج الطاقة من التح���ام ذرات اهلدروجني
مكون���ة ذرات اهللي���وم ،واالش���عة الشمس���ية
ه���ي أش���عة كهرطيس���ية بأط���وال موجي���ة
عديدة ذات طاقات خمتلفة متتد من أش���عة
غاما الش���ديدة الطاقة اىل االش���عة الضوئية
الصغرية جداً.
للش���مس العمر نفسه أو أكرب بقليل من
كواكب اجملموعة الشمسية  ،واعتمادا على
حساب تناقص كمية اهليدروجني فقد قدر
عمرها بنح���و  5آالف مليون س���نة وقد مرت
الش���مس خالل مراح���ل كث�ي�رة مميزة من
التقلي���ل من دورانه���ا والتقليل م���ن كتلتها

واضاءتها مقرتبة خبط���ى كبرية من القزم
االبيض.
أما سطح الشمس فغري متجانس له مظهر
جييب  ،وأعمق طبقات الش���مس الفوتوسفري
( )photosphereمساكتها 400كم ،تصل
درجة حرارته���ا اىل حوال���ي 6000درجة مئوية
ترتف���ع منها أعمدة غازية تس���مى ش���واظات
مشسية ،يف الفوتوس���فري يوجد بقع مشسية
(الكلف الشمس���ي ) sunspotsغامقة اللون
الن حرارته���ا تبلغ  5000درج���ة مئوية أقل من
حرارة احمليط حوهلا طول البقع يبلغ حوالي
1500ك���م وقد يصل اىل  150000كم معدل عمر
البقع  3أش���هر وقد يصل اىل السنة والنصف
يق���ل ع���دد البق���ع ال�ت�ي تظه���ر عل���ى س���طح
الش���مس تدرجيياً حتى ختتف���ي كلياً لتعود
بالظه���ور م���رة أخرى وت���زداد بش���كل كبري
هل���ذه البقع الشمس���ية جم���ال مغناطيس���ي
أقوى ب���آالف املرات م���ن اجملال املغناطيس���ي
لألرض.
يظه���ر بالق���رب من البقع الشمس���ية بقع
س���اطعة  ))Solar Flaresخي���رج هل���ب
مشسي يستمر من بضع دقائق لعدة ساعات
ويؤث���ر على طبقة االيونوس���فري من طبقات
الغ�ل�اف اجل���وي ل�ل�أرض وتس���بب انقط���اع
االتصال بالراديو.

أما الكروموسفري ()Chromosphere
هي الطبقة احملمرة املمتدة خارج الفونوسفري
مسكه���ا حوالي 8000ك���م والطبقة اخلارجية
للشمس تس���مى الكورونا ( )Coronaتظهر
هذه الطبقة وقت كس���وف الشمس ،حييط
بالش���مس جمموعة م���ن الكواك���ب هي من
األقرب اىل األبعد :عط���ادر ،الزهرة ،األرض،
املريخ ،املشرتي ،زحل أورانوس نبتون ،بلوتو.
وت���دور ه���ذه الكواكب حول الش���مس يف
اجت���اه واحد من الغرب اىل الش���رق ،مبدارات
اهليجي���ة أو بيضاوي���ة الش���كل ،وختتل���ف
الكواك���ب م���ن حي���ث احلج���م والكثاف���ة،
وتع���د الش���مس أعظ���م كواك���ب اجملموعة
الشمس���ية كتلة ،وتك���ون كثافة الكواكب
القريب���ة م���ن الش���مس والصغ�ي�رة احلج���م
أكثر من تلك الكواكب اليت تقع بعيدة عن
الش���مس والكبرية يف احلجم ،ومعنى ذلك أن
ه���ذه الكواكب اليت تقع بعيدة عن الش���مس
والكبرية يف احلجم ،تتألف من الغازات ومواد
خفيفة الوزن قليلة الكثافة.
نظريات نشأة الشمس وكواكبها:
يعت�ب�ر الع���امل الفرنس���ي بف���ون أول م���ن
اعط���ى تفس�ي�راً ألص���ل األرض واجملموع���ة
الشمس���ية يعتقد بإنها تكون���ت من اصطدام
الش���مس وأحد االجرام الس���ماوية الضخمة
وكان نتيج���ة التص���ادم انفص���ال اجزاء من
الش���مس متوضعت عل���ى مس���افات خمتلفة
منها وأخذت تدور حوهلا مش���كلة الكواكب،
أم���ا النظري���ة الثاني���ة تعتق���د ان اجملموع���ة
الشمس���ية تتك���ون يف البداية م���ن جمموعة
ال حص���ر هلا من األجس���ام الصلب���ة الصغرية
جداً ومعتمة تس���بح بالفضاء الكوني بسرعة
كبرية ثم جتمعت هذه االجس���ام وتصادمت
م���ع بعضه���ا وحولته���ا احل���رارة الش���ديدة
الناجت���ة م���ن التص���ادم اىل غ���ازات متوهجة
ث���م اخ���ذت الغ���ازات بال���دوران حول نفس���ها
بسرعة عظيمة وانفصلت اىل حلقات غازية
بفع���ل الق���وة الط���اردة املركزي���ة ومن هذه
احللقات املنفصلة تكونت الكواكب الس���يارة
والش���مس ثم توالت النظريات واألفكار حول
نشأة اجملموعة الشمسية من قبل كثري من
العلماء.
الطاقة الشمسية:
هي الطاقة اليت تصل لس���طح األرض عن
طريق األش���عة الشمس���ية ،وه���ي ناجتة من
تفاعل االندماج النووي اجلاري باستمرار يف
مركز الش���مس وتنشأ من الطاقة الشمسية
طاق���ات أخ���رى كطاق���ة الري���اح اليت تنش���أ

حتت تأثري أشعة الشمس على طبقات اهلواء
مشكلة اجلو األرضي وتنمو النباتات بعملية
الرتكي���ب الضوئ���ي اليت تق���وم به���ا أوراقها
واليت تس���تمد طاقتها من الش���مس وختتلف
كمية الطاقة الواردة من الشمس من مكان
آلخر ومن فصل ألخر ولذلك فإن االستفادة
منه���ا ال تتم بنج���اح إال يف مناطق معينة من
الكرة األرضية.
وتعت�ب�ر الطاق���ة الشمس���ية م���ن الطاقات
املتج���ددة والبديل���ة ال�ت�ي يس���تعاض بها عن
الطاق���ات األحفوري���ة كالنف���ط والغاز اليت
تسبب التلوث يف الغالف احلراري (االحتباس
احلراري).
وميكن جتميع الش���مس يف أبسط صورة
من شرحية من األملنيوم أو النحاس املعدنية
أو الصلب وتوضع يف مواجهة الشمس وتطلى
هذه الش���رائح باللون االس���ود لزي���ادة قدرتها
على امتص���اص احلرارة وتغط���ى بغطاء من
الزجاج أو البالستيك لزيادة كفاءتها.
القمر:
بدأت قص���ة القمر قبل حوال���ي  4.6بليون
س���نة ويعتقد بأن القمر نشأ كنشوء األرض
من جتمع الغبار الكوني حيث جتمع ماليني
من احلبيب���ات الصلبة الصغ�ي�رة املوجودة يف
اجمل���رة وم���ع جتم���ع ال���ذرات ازدادت جاذبية
القم���ر مم���ا ادى اىل ازدي���اد س���رعة ارتط���ام
الذرات بس���طح القمر حتى وصلت س���رعتها
اىل أن درجة احلرارة املتكونة من االصطدام
كانت عالية جداً حبيث انها وصلت يف نهاية
التجمع اىل احلد الذي صهرت فيه الصخور
املمتدة بني 200-15كم عمقاً من جس���م القمر
اخلارج���ي وبانته���اء ف�ت�رة التجم���ع ب���دأت

أعمق طبقات
الشمس الفوتوسفري
()photosphere
مساكتها 400كم ،تصل
درجة حرارتها اىل حوالي
6000درجة مئوية ترتفع
منها أعمدة غازية تسمى
شواظات مشسية

الطبقة اخلارجية للقمر بالربودة والتبلور .
املظاهر الطبيعية على س���طح القمر هي
نوعان:
الن���وع االول :منطقة اجلب���ال أو االراضي
املرتفع���ة وتظه���ر بش���كل خاف���ت الل���ون عند
النظر اىل سطح القمر متتد فيها اجلبال اىل
ارتفاع���ات تص���ل لعش���رات الكيلومرتات فوق
االراضي املنخفضة.
الن���وع الثاني :املاريا أو البح���ار وهي عبارة
ع���ن أراض منخفضة منبس���طة و تظهر لنا
كمناطق قامتة اللون على سطح القمر .
يؤثر القم���ر على االرض بتأثري فيزيائي
يساهم يف حدوث ظاهرتي املد واجلزر.
وينقس���م القم���ر اىل ثالث طبق���ات كما
االرض وه���ي من االعلى لالس���فل  :القش���رة
واملعط���ف والن���واة وق���د جل���ب رواد الفض���اء
اثن���اء دراس���تهم للقمر ثالثة أن���واع من املواد
القمرية:
النوع األول :الصخور النارية (Igneous
 )rockهل���ا ثالثة تراكي���ب خمتلفة االول
(األق���دم) :ن���وع متكون من طف���وح بركانية
غني���ة بالفلدس���بار  ،الرتكي���ب الثان���ي م���ن
الصخ���ور النارية  :هي البازل���ت الذي حيوي
تركي���زا عاليا م���ن البوتاس���يوم والفس���فور
والرتكي���ب الثال���ث :صخ���ور بازلتي���ة غنية
باحلديد والتيتانيوم.
الن���وع الثاني من املواد القمرية :الربيش���يا
( )Brecciaالغط���اء الس���طحي الريكول���ث
والغبار القمري (.) Moon Dest
وحتدث الزالزل على س���طح القمر كما
اثبتت القياسات اليت قام بها رواد الفضاء عند
دراس���تهم القمر باجهزة قياس الزالزل على
س���طح االرض بان اهل���زات القمرية ضعيفة
كم���ا انه���ا ليس���ت متع���ددة احل���دوث كما
الزالزل على س���طح االرض ،وحتدث معظم
الزالزل على سطح القمر عندما يكون القمر
يف م���داره اق���رب م���ا ميك���ن فت���ؤدي جاذبية
األرض اىل سحب بعض األجزاء أي الصخور
املتكس���رة وحركتها على س���طح القمر مما
ي���ؤدي اىل ح���دوث ال���زالزل واهل���زات عل���ى
س���طحه ،س���جلت مراكز اهلزات على سطح
القمر على عمق 800كم ودلت على ان سطح
القمر صلب كاالرض له خاصية املرونة.
يفتقر القم���ر حالياً للحقل املغناطيس���ي
مث���ل األرض ولكن حتتفظ الصخور النارية
القمري���ة مبغناطيس���ية قدمي���ة يعتق���د بأن
هذه املغناطيسية كانت موجودة عند تشكل
هذه الصخور.
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احلجاب..
مقاالت ..

عنـــوان العفـــاف

د .سحر جبار يعقوب حممد جمي
جامعة الكوفة

ورد ع���ن اإلمام الصادق عليه الس�ل�ام أ ّن���ه قال(( :ما
اعتص���م احد مبثل ما اعتصم بغض البصر فان البصر
ال يغض عن حمارم اهلل اال وقد سبق اىل قلبه مشاهدة
العظمة واجلالل))..
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لذل���ك يعد قان���ون احلجاب م���ن احكم
عرى النجاة من مهالك الفساد والضاللة،
وان���ه اق���رب الط���رق اىل ان تعرف النس���اء
بالس�ت�ر والعف���اف ب�ي�ن املؤمن�ي�ن حت���ى
حيفظ���ن من التع���رض ،واي���ذاء الذين يف
قلوبه���م م���رض ،كما عرب ع���ن ذلك جل
وع�ل�ا يف القرآن الكريم[ :ي���ا ايها النيب قل
الزواج���ك وبنات���ك ونس���اء املؤمنني يدنني
عليهن من جالبيبهن ذلك ادنى ان يعرفن
فال يؤذين].
وقد جاء التش���ريع االسالمي باحلجاب
بع���د ان كان���ت النس���اء قبل االس�ل�ام غري
حمجب���ات ،اذ ك���ن خيتلط���ن بالرج���ال،
وحيضرن اجملالس العام���ة ويعاملنهم يف
االس���واق والش���وارع ،ويف وص���ف نس���اء ما
قبل االسالم ورد عن الزخمشري( :كانت
جيوبهن واسعة تبدو حنورهن وصدورهن
وم���ا حواليها ،وك���ن يس���دلن اخلمر من
ورائهن فتبق���ى مكش���وفة ..وكانت املرأة
تضرب االرض برجلها فيتقعقع خلخاهلا
فتعل���م انه���ا ذات خلخ���ال ،وق���د كان���ت
تضرب احدى رجليها باألخرى ليعلم انها
ذات خلخالني.
فلسفة احلجاب:
لقد جاء االس�ل�ام الذي يعد من اكمل
االديان االهلية ،وقد نزل القرآن املش���تمل
عل���ى احس���ن القوان�ي�ن يف س���بيل تكام���ل
االنس���ان ،فح���ددت آياته كيفي���ة ارتباط
امل���رأة بالرج���ل وح���دود الس�ت�ر واحلجاب
بتش���ريعات منها قوله تعاىل [يَا أَ ُّيهَا ا َّل ِذ َ
ين
َآم ُن���وا لاَ َت ْد ُخ ُلوا ُب ُي َ
���وت ال َّن�ِب�يِ ِّ ِإَاّل أَ ْن ي ُْؤ َذ َن
ين إ َن���ا ُه َو َل ِكنْ
َل ُك ْ
اظ ِر َ
���م ِإلىَ َط َع
���ام َغ�ْي�رْ َ َن ِ
ِ
ٍ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
ُعيت���م فادخلوا فإِذا ط ِعمتم فانت ِش��� ُروا
ِإ َذا د ِ
ْ
���م َ
ي���ث ِإ َّن َذ ِل ُك ْ
َولاَ ُم ْس َتأ ِن ِس َ
كَ
ان
�ي�ن لحِ َ ِد ٍ
ي ْ
ْ
هُّ
َ
���م َوالل لاَ
ُ���ؤ ِذي ال َّن�ِب�يِ َّ َف َي ْس��� َت ْح ِيي ِمن ُك ْ
يْ
َس��� َت ْح ِيي ِم َن الحْ َ ِّق َوِإ َذا َسَأ ْل ُت ُم ُ
اعا
وه َّن َم َت ً
ْ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
َف ْ
اس���أل ُ
اب ذ ِلك���م أط َه ُر
وه َّن ِم���ن َو َرا ِء ِح َج ٍ
ْ
وب ِه َّن َو َما َ
وب ُك ْ
كَ
ان َل ُك ْم أَ ْن ُتؤ ُذوا
���م َهَّو ُق ُل ِ
ِل ُق ُل ِ
ْ
ْ
ْ
اج��� ُه ِم ْ
َر ُس َ
���ن
الل َولاَ أَن َتن ِك ُح���وا أَز َو َ
���ول ِ
ْ
هّ
َ
ب َْع ِد ِه أَبَ���دًا ِإ َّن َذ ِل ُك ْم َ
كَ
يما]،
الل َع ِظ ً
ان ِعن َد ِ
ْ َْ
اج َك
وقوله جل وعال لمْ[ ْيَا أَ ُّيهَا ال َّنبيِ ُّ ُقل لأِ ز َو ِ
ني ي ْ
ُد ِن َ
َو َب َنا ِت َك َو ِن َس���ا ِء ا ُؤ ِم ِن َ
ني َع َل ْي ِه َّن ِم ْن
ْ
ْ
يب ِه َّن َذ ِل َك أَ ْد َنى أَ ْن ي ْ
ُع َرف َن فَلاَ يُؤ َذ ْي َن
َجلاَ ِب ِ
هُّ
َ
َو َ
كَ
يما].
ان الل َغ ُفو ًرا َر ِح ً
ويأت���ي تش���ريع احلج���اب بالتأكي���د
نتيج���ة إلخت�ل�اف الرج���ال والنس���اء يف

كيفية اخللقة وتنوع الغرائز والعواطف
والعق���ول ،اال أن اخت�ل�اف وتنوع وظيفة
املراة والرجل ال يع�ن�ي باية حال تفضيل
الب���اري جل وع�ل�ا للرجال على النس���اء،
ب���ل اخلالق تب���ارك امسه اصطفى نس���اء
وجعله���ا ق���دوة للرجال مث���ل مريم بنت
عم���ران واس���يا بن���ت مزاح���م ،وفاطم���ة
الزهراء وخدجية عليهن السالم مجيعا.
وق���د وردت س���ورة كامل���ة يف القرآن
باسم النساء ،فضال عن سورة مريم ،وما
هذا بتفضيل للنس���اء على الرجال بل هو
تكريم للمرأة وبيان لقدرها ومكانتها يف
اجملتمع.
فقد ورد يف القرآن الكريم قوله تبارك
لمْ
ْ
َم إ َّن َهَّ
الل
امس���ه [ َوِإذ َقا َل ِت ا َلاَ ِئ َك ُة يَ���ا َم ْري ُ ِ
ّر ِك َو ْ
ْ
اك َع َلى ِن َسا ِء
اك َو َط َه َ
اص َط َف ِ
اص َط َف ِ
ْ
لمَ
ُ
ْال َعا ِ َ
���ج ِدي
ّك َو ْاس ُ
ني يَ���ا َم ْري ُ
َم اقنتيِ ِل َر ِب ِ
َو ْار َ
اك ِع َ
�ي�ن] ،ل���ذا ب���ات
ك ِع���ي َم َ
���ع َّ
الر ِ
احلج���اب حصنا واقيا للم���رأة من الوقوع
يف ش���باك الفنت اليت ما انفكت حتيط بنا
يف ظ���ل جمتمع م���ا زال يرج���ع اىل زمن
اجلاهلية.
أنواع احلجاب:
احلج���اب بالتأكي���د ال يع�ن�ي تغطية
اجزاء الب���دن عن الناظ���ر االجنيب فقط،
وإمن���ا ميتد ليش���مل امورا اخ���رى تدخل
ضم���ن منط���ق احلج���اب ايض���ا ،وه���ي
كاالت���ي :احلج���اب امل���ادي ،وي���راد به ما
حتج���ب ب���ه امل���رأة بدنه���ا وش���عرها ع���ن
الناظ���ر االجنيب ع���دا اجلزء املس���موح به
ق���رص الوج���ه والكف�ي�ن ،وهن���ا حج���اب
أخر هو احلج���اب املعنوي وهو ال يقتصر
على النس���اء وامن���ا الرجال ايض���ا ،ويعين
حج���اب اجل���وارح ع���ن نظ���ر او مس���ع او
قول وكل م���ا ال حيل له ذلك كحجاب
اللس���ان عن التفوه مبا ال حي���ل وال يليق
بالش���خص وحج���اب الس���مع ع���ن مساع
الس���وء والفحش���اء ،وحج���اب البصر عن
كل املش���اهدات اليت نراها يوميا سواء يف
الشارع او يف العمل او يف التلفزيون.
لذل���ك جي���ب ان يك���ون احلج���اب
احلقيقي مشتمال على النوعني معا ،واال
ال تكفي قطعة القماش لتحجيب النساء،
اذا كانت غ�ي�ر صائنه للس���انها ومسعها
وبصرها ،فضال عن عدم التزامها باآلداب
وحدود الشرع وهو ما موجود اليوم حيث

االلوان الصاخب���ة واملكياج واحلجاب غري
امللت���زم وتقلي���د الغرب او بع���ض البلدان
األخرى يف لبس املالبس الضيقة.
اثار احلجاب:
يلعب احلج���اب الش���رعي دورا يف بناء
شخصية املرأة املستقلة املتوازنة القادرة
على التأث�ي�ر يف اجملتمع اجيابا ،ومن بني
ه���ذه االث���ار ان م�ل�اك احلج���اب اجيابي
يتمثل بإجياد الس�ت�ر والعف���اف وصيانة
املرأة والرجل على حد سواء من الفحشاء
والفس���اد واملنك���رات والرذائ���ل املوجب���ة
للضاللة ،واحلجاب يس���اعد على تطهري
القلوب وتنقيتها من درن شوائب النظرة
احملرم���ة ،واحلجاب يعم���ل على احلفاظ
على االس���رة م���ن التفكك ،فق���د ورد عن
االم���ام الرض���ا علي���ه الس�ل�ام(( :وح���رم
النظ���ر اىل ش���عور النس���اء احملجوب���ات
ب���األزواج واىل غريهن من النس���اء ملا فيه
من تهييج الرجال وما يدعو اليه التهييج
من الفس���اد والدخول فيما ال حيل)) ،عن
االم���ام الص���ادق عليه الس�ل�ام(( :النظرة
سهم من سهام ابليس مسمومة)).
واحلج���اب يعم���ل عل���ى من���ع وق���وع
اجلرائم االخالقية يف اجملتمع وانتشارها
وكما يعم���ل احلجاب عل���ى بقاء احملبة
بني الزوج�ي�ن واس���تمرارها وزرع الثقة،
فقد اثبت علماء النفس أن املرأة احملجبة
حتظ���ى مبحبة زوجها هلا واحرتامه ،هذا
عل���ى عك���س املرأة غ�ي�ر احملجب���ة ،وهذه
احملب���ة املس���تمرة ناش���ئة بالتاكي���د من

ورد عن االمام الرضا عليه
السالم :وحرم النظر اىل
شعور النساء احملجوبات
باألزواج واىل غريهن
من النساء ملا فيه من
تهييج الرجال وما يدعو
اليه التهييج من الفساد
والدخول فيما ال حيل.

حرص اإلنس���ان بطبيعته على النيل من
األم���ور اليت منع غ�ي�ره منها ،اذ س���تكون
امل���رأة احملجب���ة أق���رب لقل���ب الرج���ل
ورغبات���ه من امل���رأة غري احملجب���ة ،واليت
تربز حماس���نها للرج���ال ،وتكون عرضة
لالط�ل�اع من قبل اجلمي���ع؛ فتفقد املرأة
غ�ي�ر امللتزمة باحلجاب جاذبيتها وعفتها
يف نظ���ر الرجل مع م���رور الزمن ،خالفاً
للم���رأة احملجب���ة اليت ختفي حماس���نها
عن األجنيب.
إن ع���دم االلتزام باحلج���اب يؤدي اىل
انتشار مس���اوئ االختالط بني اجلنسني،
الن حجاب النس���اء ينعكس على الرجال
ايض���ا ،الس���يما أن حتجب النس���اء حيول
دون نظ���ر املتطفل�ي�ن للتطل���ع إىل
حماس���نهن ،وجيع���ل كل زوج ال يعرف
غري زوجته ،وال يتطلع لس���وى حماس���ن
أهل���ه ،وه���ذه فائ���دة تع���ود عل���ى النس���اء
أنفس���هن أيض���اً ،إذ يضمن هل���ن دميومة
العالقة الزوجية وسالمة أسرهن.
أم���ا ل���و كان���ت امل���رأة أو الزوج���ة قد
اختلط���ت بالرج���ال ومل حتاف���ظ عل���ى
عفتها وحجابها ،وهكذا الرجل إذا اختلط
بالنس���اء املتربج���ات ،فس���تكون النتيج���ة
م���ن ه���ذا االخت�ل�اط ضع���ف االرتب���اط
ب�ي�ن الزوجني ،وبالتالي ح���دوث الطالق
بينهم���ا وتدمري كيان األس���رة وهذا من
أس���باب ما ن���راه م���ن كث���رة الطالق يف
العديد م���ن ال���دول ومنها الع���راق حيث
يتم تطليق س���بعة من اصل عشر حاالت
زواج يف الي���وم ،وه���ي نس���بة مهولة فيما
ل���و مت النظر اليها والتعرف على اس���باب
التفريق وتهديم االس���ر ه���ذا يف اجملتمع
العراقي فكيف بباقي بلدان العامل.
فاحلج���اب يص���ون اجملتم���ع م���ن
االحن���راف ،الن اجملتم���ع ال���ذي تك���ون
في���ه امل���رأة حمافظ���ة عل���ى حجابه���ا
وش���رفها ،والرج���ل حمافظ���اً في���ه عل���ى
عفته وكرامت���ه ونزاهته يف التعامل مع
االخري���ن ،يكون جمتمعاً نزيهاً ،ونادراً ما
حتدث فيه املفاس���د األخالقية واالعتداء
على األعراض.
أم���ا اجملتمع الذي مل تلت���زم فيه املرأة
حبجابها ومل حتفظ عفتها ،ومل يسيطر
الرجل على شهواته ،فيكون ذلك اجملتمع
متفسخا.
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مقاالت ..

لعله من النافع أن نبدأ
هذا املوضوع بإمجال القول
يف املصادر األساسية يف
الثقافة العربية اإلسالمية
اليت اوحت العناية بهذا
االجتاه التفكريي  -النقد
الفكري  -ومن ثم حناول
الكشف عما انطوت عليه
تلك املصادر من بواعث
وحوافز قادت املعنيني بهذا
األسلوب من التفكري إىل
تقعيد األسس العقالنية
يف التفكري الثقايف العربي
بشكل عام والثقافة
النقد ّية بشكل خاص..
وتتمثل :باآلي���ات القرآني���ة احلا ّثة على
تدب���ر معامل الكون واالسرتش���اد بنور العقل،
ونشأة اجلدل حول قضية فلسفة احلكم يف
اإلس�ل�ام املتمثلة بعد حكم اإلمام علي عليه
السالم واحتدام التفكري حول قدرة اإلنسان
وأفعاله من خالل قدرته املرهونة بإرادته أو
املقه���ور عليها ،ثم دور الفرق اإلس�ل�امية يف
خلق الصراع الدي�ن�ي والعقلي بإدارة األفكار
و سياسة احلكم.
أوال :تع���د مرحلة التدوي���ن اليت بدأت يف
عهد الرس���ول صلى اهلل عليه واله وسلم هي
م���ن املراح���ل األوىل واملعروف���ة بأدلة وضع
األحاديث ،وقد ألف يف هذا املوضوع دراستان
مس���تفيضتان لكل الظروف التارخيية منها
دراس���ة الس���يد عل���ي الشهرس���تاني بكتابه:
من���ع تدوي���ن احلدي���ث ،وأيض���اً عند الس���يد
اجلاللي ،كانت دراس���ة تتناول أسباب املنع
ومراحله بصورة مفصلة أكثر من دراس���ة
الشهرس���تاني ،الن الس���يد اجلالل���ي وق���ف
عل���ى مرحل���ة املن���ع األوىل مبن���ع الصحابة
وناقشه بش���كل تفصيلي ،ثم املرحلة الثانية
وه���ي االكتف���اء بالق���رآن وع���دم التمس���ك
بالس���نة من مقول���ة احد دعاة ه���ذه املرحلة
بقوله( :حسبنا كتاب اهلل) ،ثم مرحلة عدم
فه���م االحادي���ث الختالفها وكث���رة رواتها
ويقص���دون روايات املعنى ،ث���م مرحلة عدم
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نقد السند في الفكر اإلمامي
معرفة الرواة الراوين للحديث وهو الطعن
بهم.
وت���دور عملي���ة نقد الرواي���ات بني اخلرب
اليقيين واخلرب الظين ،وهذا معلوم يف الفكر
اإلمامي الش���يعي االجته���ادي ،ولكن عملية
نق���د األس���انيد تبح���ث يف خص���وص اخلرب
الظين ،وعدم النظر إىل مضمونه ،ألنه ينظر
فيه إىل ما يس���مى باملبنى والوثاقة ،ويعتمد
هذا املبنى اجتهاد علم���اء الرجال يف التوثيق
والتضعي���ف ضم���ن آرائه���م واجتهاداته���م
اخلاصة للسند ،وهذا ما أدى إىل تضارب يف
أقواهلم يف توثيق الراوي أو تضعيفه ،بل قد
خيتلف أو يرتدد فيه املمارس نفس���ه لعملية
النق���د للرج���ال يف م���كان وموض���ع واح���د،
فل���م تك���ن هن���اك مقايي���س موضوعية هلذا

املوضوع بصورة أساسية حتى يتوقف عليها
م���ن خ�ل�ال النص���وص او اآلراء االجتهادية
للعلماء األعالم ،فوجد من املناسب ان يقف
البحث العلمي الي���وم على هذه اآلراء ضمن
ش���خصية ب���ارزة يف جم���ال نق���د األس���انيد
وه���ي تبدا من الس���يد امحد ب���ن طاووس يف
تعليقات���ه عل���ى رواي���ات الكش���ي يف كت���اب
االختيار املنسوب اىل الشيخ الطوسي وحتى
السيد اخلوئي وحتى املعاصرين.
ثانياً :ان الدرس الرجالي والدراياتي شهد
تطورا ملحوظ���ا يف القرون األخ�ي�رة ،ولكن
بق���ي بطيء اخلطوة ومغيب���ا اىل حد كبري،
وم���ن خ�ل�ال اطالعنا على الكت���ب الرجالية
وجدنا ضمن اس���تقرائنا ان أكثر املتفردين
يف دراس���ة الس���ند بعد صاحب امل���دارك وهو

الس���يد مشس الدين حممد بن الس���يد علي
بن ابي احلس���ن بن احلسن العاملي املوسوي
(1009ه���ـ) صاح���ب كت���اب امل���دارك يف ش���رح
ش���رائع اإلس�ل�ام وهو من مدرس���ة العالمة
امح���د بن حممد االردبيل���ي :وهو من كبار
علماء الش���يعة (ت 993هـ) الذي كان له دور
يف خمالفة املش���هور انذاك املتمثل بالنزعة
التس���احمية يف األس���انيد فله االهتمام بأمر
األس���انيد مل���ا له م���ن آراء يف الرج���ال أعطت
ال وممارس���اً
التط���ور الرجالي حض���ورا فاع ً
لالجته���اد باعتق���اده بأخب���ار االح���اد وعدم
إميان���ه بالش���هرة الفتوائي���ة وكون���ه يؤمن
بالتقسيم الرباعي ،فقد ألف كتاب :جممع
الفائدة والربهان يف شرح إرشاد األذهان.
فقد خ��� ّرج االردبيل���ي جي ً
ال م���ن العلماء
هل���م ال���دور يف التعام���ل مع أس���انيد األخبار
وابرز هذه الش���خصيات :زكي الدين عناية
اهلل القهبائ���ي (ق 11ه���ـ) ل���ه دراس���ات ح���ول
كتب ابن داود والتفريش���ي واالس�ت�رابادي،
واملوىل عبد اهلل التس�ت�ري (1021هـ) له حاشية
حول رجال ابن داود ،والش���يخ حسن صاحب
املع���امل (1011ه���ـ) له منتقى اجلم���ان ــ حترير
الطاووسي ،والسيد حممد بن علي العاملي
(1009ه���ـ) صاح���ب امل���دارك ،وامل�ي�رزا حمم���د
االس�ت�رآبادي (1028هـ) صاحب كتاب منهج
املقال يف عل���م الرجال ،وتلخيص األقوال يف
معرف���ة الرجال ،ومري فيض اهلل التفرش���ي
(1025هـ) له رجال الشيعة.
تعد هذه احلقبة من التش���دد يف الس���ند،
وظه���ور الوحي���د البهبهان���ي (1205ه���ـ) بع���د
احلرك���ة اإلخبارية املتمثلة باالس�ت�رآبادي
مؤث���رة بالتح���ول النق���دي لألس���انيد ال�ت�ي
ش���هدت ضم���ورا واضح���ا يف االت���كاء عل���ى
املعاي�ي�ر الس���ندية ،ف�ل�ا جن���د اجته���ادا على
السند ومعايري علم الرجال ،على الرغم من
وج���ود بعض العلم���اء يف األوس���اط العلمية
كالكلباس���ي والربوج���ردي إال ّ
أن االجت���اه
الع���ام مل يك���ن يهتم كث�ي�را بعل���م الرجال
واألس���انيد ،وكم���ا ق���ال الش���يخ االيرواني
وهو يتحدث عن جتربت���ه العلمية( :فتحت
عيين يف مدرسة النجف األشرف ،يف كتابة
الدروس التمهيدية يف علم الرجال).
فلم جند درس���اً رجالي���اً ج���ادا ،ومتقناً ذا
أسس علمية واسعة املباني والتغيري ،خالف
كل م���ا أل���ف م���ن املش���هور ،إال عند الس���يد
اخلوئي قدس س���ره فأجاد بدرسه يف البحث
الرجالي عن عقل ش���يعي متجدد ،فقد أشار
الباح���ث حيدر حب اهلل إىل ه���ذه املفارقة يف

كثري من مدونات العلماء املعاصرين بسبب
البحث املطول واتس���اع النظ���ام التعليمي يف
احل���وزة الش���يعية ال���ذي ميث���ل املوضوعات
الس���ندية والرجالي���ة :وهلذا جت���د املهتمني
مبوض���وع الس���ند والرج���ال اليوم ي���رون يف
الربوجردي واخلوئي مرجعيتهم ،اذ حيضر
امسا هذي���ن الرجلني كثريا يف مصنفاتهم؛
وم���ن هنا جند ان ش���خصية الس���يد اخلوئي
ق���د ب���رزت مبش���روعه الرجال���ي واالهتمام
الس���ندي يف معج���م رجال احلدي���ث متمثال
بعدة امور:
 -1عين يف علم الرجال بتأليف موسوعته
الرجالي���ة القيم���ة :معج���م رج���ال احلديث
ال�ت�ي مجع فيها أمساء كل ال���رواة الذكور
واإلن���اث مم���ن وردت أمساؤه���م يف الكت���ب
األربعة او يف مصادر الرجال ،وكان تنظيم
املوسوعة على نظام االلفبائي.
 -2تطبيقات واس���عة النط���اق ملوضوعات
الس���ند وهذا ما جنده يف كث�ي�ر من جهوده
الفقهي���ة والتفس�ي�رية ،كم���ا يف كتاب���ه:
مصباح الفقاهة.
 -3عمل السيد بأس���لوب اجتهادي مغاير
ملا هو معهود يف النظريات الس���ابقة نتج عن
تش���دد يف االسانيد؛ لذا جند ان السيد ضعف
كثريا من الروايات بسبب الرواة الذين هلم
االالف من الروايات مثل :حممد بن س���نان،
وسهل بن زياد االدمي ،الن السيد مل يتعامل
مع املشهور بشكل كما تعامل معه االخرون
من العلماء بل كان يعمل ضمن ما يراه من
احلاس���ة الذوقية لالجتهاد الفقهي املطلوب
يف استعماالت الرواية.
ً
فكان التش���دد واضحا عند السيد بضرب

تدور عملية نقد الروايات
بني اخلرب اليقيين واخلرب
الظين ،وهذا معلوم يف
الفكر اإلمامي الشيعي
االجتهادي ،ولكن عملية
نقد األسانيد تبحث يف
خصوص اخلرب الظين،
وعدم النظر إىل مضمونه

النظري���ات ال�ت�ي كان���ت عامال مس���اعدا يف
الكثري من الروايات عند العلماء ،وهذا واضح
ج���دا من الس���يد وم���ن اتبع���ه م���ن تالمذته
كم���ا يف جترب���ة حمم���د اص���ف حمس�ن�ي
القنده���اري املعاصر ال���ذي اصدر كتابه يف
س���نة2000م املوس���وم مش���رعة حبار األنوار إذ
يهدف هذا الكتاب ملشروع يكسر به مرجعية
حب���ار األنوار يف الثقافة الش���يعية املعاصرة،
وس���بب ذلك هو :التحفظ الشديد من نسبة
الرواي���ات غ�ي�ر الصحيح���ة إىل املعصومني
عليهم السالم.
ثالثاً :تبني من س���رد هذا املوضوع بش���كل
خمتص���ر ملفه���وم النق���د أن���ه كان يتج���ه
مبحورين:
احمل���ور األول :من���ع التدوي���ن وه���و على
نوعني:
 -1ن���وع س���ليب :وه���و رف���ض كل عملية
تدوي���ن خوف���اً م���ن التصريح املعل���ن يف حق
إتب���اع الق���رآن وأه���ل البي���ت علي���ه الس�ل�ام
ولغرض سياس���ي او غرض عقائدي بش���كل
عام.
 -2ون���وع اجياب���ي :وه���و رف���ض كل
الرواي���ات ال�ت�ي تع���ارض الق���ران والس���نة
القطعي���ة ،بقاع���دة ع���رض الرواي���ات على
القرآن الكريم .
احملور الثاني :التش���دد يف األس���انيد ،وهو
على نوعني:
 -1التش���دد التقلي���دي يف نقد األس���انيد،
وقوام���ه النظ���ر إىل أم���ور عقائدي���ة منه���ا:
العدال���ة واإلمي���ان ،واإلس�ل�ام .وم���ن رواده
مدرس���ة ابن ط���اووس وتالمذت���ه ومن جاء
بعهد من مدرس���ة العالمة امحد بن حممد
االردبيلي.
 -2التش���دد باألس���س واملبان���ي وقوام���ه
النظ���ر إىل األم���ور العقلي���ة يف كيفي���ة
اس���تنباط اآللي���ات وقواع���د نقدي���ة لنق���د
الرواي���ة ،وه���ذا مثال���ه ش���خصية الس���يد
اخلوئ���ي ق���دس س���ره يف منهج���ه العقالني
الناظ���ر إىل ال�ت�راث ككل ث���م اآللي���ة يف
اس���تخدام هذا الرتاث بشكل حمدث وجديد
وه���و :من ناحية ع���دم مدافعته عن الس���ائد
يف اس���تخدام اآللي���ات الس���ابقة التقليدي���ة،
بل توجيه وحتديد األس���س اليت بنيت عليها
هذه القواعد واآللي���ات التقليدية ثم دخول
احلس الذوق���ي يف نقده للرواي���ة وكيفية
استعماهلا يف استنباط احلكم الشرعي ،وهذا
ما جنده مغايراً لآلخرين يف حتديد منهجه
يف املوسوعة الفقهية والرجالية.
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طبيبك ..

السموم الفطرية وتأثيرها على صحة اإلنسان
األستاذ الدكتور حممد عامر فياض
جامعة الكوفة

الفطري���ات كائن���ات حقيقية النواة  -نواة اخللية حماطة بغش���اء يفصلها عن الس���ايتوبالزم  -ليس
هلا القدرة على تصنيع غذائها بنفس���ها؛ لذلك فهي أم���ا أن ترتمم على املواد العضوية امليتة او تتطفل على
كائنات أخرى ،ومعظمها جمهرية جسمها يتكون من خلية واحدة كما يف اخلمائر او من خيوط دقيقة
تسمى مبجموعها غزل فطري كما يف معظم الفطريات ،تتكاثر جنسيا وال جنسيا وجدار اخللية يتكون
من مادة الكايتني أو الكلوكان أو االثنني معا.
للفطري���ات ادوار متع���ددة فه���ي تع���د
األس���اس يف حتلي���ل املادة العضوي���ة املعقدة
كبقاي���ا النبات���ات واحليوان���ات ،وبذل���ك
تس���تغل قدرته���ا ه���ذه يف حتلي���ل النفاي���ات
كما ينت���ج بعضها مض���ادات حياتية مهمة
مثل البنس���لني وبعضها يستخدم يف صناعة
املعجن���ات واجل�ب�ن ولبعضه���ا الق���درة على
إنت���اج م���واد مض���ادة للس���رطان مث���ل مادة
التاكس���ول ،تنت���ج الفطري���ات مركب���ات
ع���دة عل���ى امل���واد املخزونة خاص���ة احلبوب
وهل���ذه املركب���ات تأث�ي�رات متنوع���ة عل���ى
صحة اإلنس���ان واحليوان ،تس���مى املواد اليت
تنتجها الفطريات وهل���ا تأثريات ضارة على
صحة اإلنسان واحليوان بالسموم الفطرية،
يبل���غ ع���دد املركبات الس���امة ال�ت�ي تنتجها
الفطري���ات  350مركب���ا تنت���ج م���ن أن���واع
خمتلفة من الفطري���ات وعلى مواد غذائية
متنوعة ،لذا أضحت مش���كلة تلوث األغذية
واألع�ل�اف به���ذه املركب���ات من املش���اكل
اجلدي���ة واملعق���دة لصعوبة الس���يطرة على
الفطري���ات املنتج���ة هلا وصعوب���ة التخلص
م���ن هذه املركبات عن���د تواجدها على املواد
واملنتجات الزراعية املخزونة وس���نتناول يف
ه���ذا املقال أهم أنواع الس���موم الفطرية اليت
تنتجها الفطريات:
االفالتوكسني:
يعد اكتش���اف مس���وم االفالتوكس�ي�ن
البداي���ة احلقيقي���ة لالهتم���ام بالس���موم
الفطري���ة ،فف���ي ع���ام 1960م أنتش���ر مرض
مبهم يف حقول الديكة الرومية –أي الدجاج
الروم���ي -يف انكلرتا أدى إىل ه�ل�اك  100ألف
طري ،مسي املرض يف وقته���ا X-Disease
لعدم معرفة السبب احلقيقي للمرض ،بعد
سلس���لة من األحباث والتقصي أكتشف ان
العليقة املستوردة من الربازيل واملستخدمة
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يف تغذي���ة الدواجن كان���ت ملوثة بالفطر
أس�ب�رجلس فليف���ص Aspergillus
 flavusث���م اكتش���ف أن راش���ح مزرع���ة
الفطر يس���بب أع���راض املرض نفس���ها عند
إعطائ���ه إىل بع���ض أن���واع الدواج���ن ،مت
استخالص وتنقية املادة اليت يفرزها الفطر
ومسيت افالتوكسني نسبة إىل اسم الفطر
املنتج هلا بعد ذلك آلت الدراسات الالحقة يف
هذا اجملال اىل ان هناك أربعة أنواع رئيس���ة
م���ن ه���ذه الس���موم مسي���ت G2،G1،B2،B1
حس���ب ل���ون التألق ال���ذي يص���دره املركب
عند التعرض إىل األشعة فوق البنفسجية.
حيث يش�ي�ر احل���رف Bإىل اللون األزرق
واحلرف  Gإىل اللون األخضر ،كما ميكن
ان تتح���ول ه���ذه املركبات إىل م���واد أكثر
مسية تفرز مع احللي���ب عند تغذية األبقار
عل���ى أع�ل�اف ملوث���ة بها مسي���ت املركبات
ال�ت�ي تف���رز م���ع احللي���ب ،M1،M2ويع���د
الس���م  B1من أكثر أنواع الس���موم انتش���ارا
يف الطبيع���ة وأكثرها خط���ورة على صحة
اإلنس���ان واحليوان فقد وج���د ملوثا للعديد
من املنتجات الزراعي���ة مثل حبوب احلنطة
والشعري والرز والذرة وفستق احلقل وزهرة
الش���مس والسمس���م ويف أع�ل�اف الدواج���ن
وعلى الثمار اجملففة ويف أغذية األطفال.
تنم���و الفطري���ات املنتج���ة لس���موم
االفالتوكس�ي�ن يف مدى واس���ع من درجات
احلرارة 43-12م إال ان الدرجة املثلى لنموها
وإنتاج الس���موم ت�ت�راوح ب�ي�ن 37 -25م كما
حتت���اج إىل رطوب���ة نس���بية أكث���ر من %70
ويتأث���ر منوه���ا بعوام���ل أخ���رى كالض���وء
والغ���ازات واحلموضة وغريه���ا ،وتعد مسوم
االفالتوكس�ي�ن م���ن اخط���ر أنواع الس���موم
الفطري���ة ال�ت�ي تتس���بب يف العدي���د م���ن
احلاالت املرضية،تدخ���ل هذه املركبات اىل
جسم اإلنس���ان أو احليوان عن طريق الغذاء

امللوث او عن طريق اجلهاز التنفسي خاصة
للعامل�ي�ن يف خم���ازن او مطاح���ن احلب���وب
وعند وص���ول هذه املركب���ات الكبد يتحول
قس���م منه���ا إىل مركب���ات أكث���ر مسي���ة
ترتب���ط مع امل���ادة الوراثية للخاليا مس���ببة
طفرات وراثية او تأثريات مس���رطنة إذ تعد
ه���ذه املركبات من أهم مس���ببات س���رطان
الكبد.
وبش���كل ع���ام يقس���م التس���مم الناتج عن
التع���رض لس���موم االفالتوكس�ي�ن اىل
نوع�ي�ن :األول يعرف بالتس���مم احلاد ،ناجم
عن تناول مس���تويات عالية من هذه السموم
تتمث���ل أعراضه بالتقيؤ واإلس���هال والنزف
والتلي���ف الكب���دي والتنخ���ر ،ام���ا التس���مم
املزم���ن فنات���ج ع���ن تن���اول كمي���ات قليلة
م���ن ه���ذه الس���موم بص���ورة مس���تمرة ومن
أهم املش���اكل النامجة عن التس���مم املزمن
هي س���رطان الكبد ونق���ص املناعة وتضخم
الصفراء وتش���وه األجنة وس���وء هض���م املواد
الربوتيني���ة والدهني���ة وهشاش���ة العظ���ام
النامجة عن نقص الكالسيوم.
االوكراتوكسني:
اكتشف هذا الس���م ألول مرة عام 1965م
يف جنوب أفريقيا ،يفرز بش���كل رئيس���ي عن
بعض أنواع الفطر أس�ب�رجلس والبنسيليوم
خاص���ة يف املناط���ق احل���ارة واملعتدل���ة وجد
هذا السم يف حبوب الذرة الصفراء والبيضاء
واحلنط���ة والش���عري وال���رز وعل���ى حب���وب
القهوة احملمص���ة واخلضراء وعلى خمتلف
ب���ذور البقوليات والت�ي�ن اجملفف واألعالف
املرك���زة ،كما وجد يف عصري العنب وزيت
الزيتون ومرافقا للحليب ومنتجات األلبان،
يس���بب هذا الس���م الفش���ل الكل���وي وضمور
الكلية كما قد يس���بب أوراما س���رطانية يف
ح���وض الكلي���ة واحلالب واملثان���ة وقد يؤثر

عل���ى الكب���د ويف الدواج���ن يس���بب طف���رات
وراثي���ة واخنف���اض الوزن ونق���ص يف إنتاج
البي���ض كما خيفض من نس���بة االلبومني
والكلوبيول�ي�ن يف ال���دم ويس���بب زي���ادة يف
حامض اليوريك واكرياتنني.
الزيرالينون:
يفرز م���ن بعض أنواع الفط���ر فيوزيريم
عل���ى احلب���وب املخزون���ة خاص���ة ال���ذرة
الصفراء ميت���ص من قبل اجله���از اهلضمي
للحيوان���ات وم���ن ث���م يتجه���ه إىل الكب���د
ليتح���ول اىل مركب���ات ع���دة من اهم���ا الفا
وبيت���ا زيرالينون اليت تتحد مع مس���تقبالت
هرم���ون االس�ت�روجني يف الرح���م واملبايض
والضرع واخلصيتني وغريها وذلك لتش���ابه
تركيب هذا السم مع هرمون االسرتوجني
لذلك يعد هذا الس���م من اهم مسببات نقص
اخلصوبة واإلجهاض.
الرتايكوثسني
ه���ي جمموع���ة مس���وم فطري���ة تفرزها
أجن���اس فطري���ة خمتلفة ،وه���ي مركبات
متباين���ة الس���مية ،وم���ن أه���م املركب���ات
الس���امة اليت تعود هل���ا هو الس���م املقيء وقد
يس���مى أحيانا عامل رفض الغ���ذاء اذ جيعل
العلف غ�ي�ر مستس���اغ فرتفض���ه احليوانات،
تسبب هذه املركبات عند تناول غذاء ملوث
بها ح���االت تقيؤ وإس���هال واحتقان األوعية
الدموي���ة ون���زف رئ���وي وتقرح���ات يف الفم
واجلهاز اهلضمي إضافة إىل اخنفاض عدد
كري���ات ال���دم البي���ض واخنف���اض املناعة
ونق���ص يف ختلي���ق الربوتين���ات يف اجلس���م

التسمم احلاد الناجم
عن تناول مستويات
عالية من مسوم
االفالتوكسني تتمثل
أعراضه بالتقيؤ
واإلسهال والنزف
والتليف الكبدي
والتنخر..

استخدمت هذه السموم يف تصنيع األسلحة
البيولوجية ومسيت باملطر األصفر.
كم���ا توج���د أن���واع أخ���رى من الس���موم
الفطري���ة مث���ل فيومانزي���ن ال���ذي يعد من
أهم مس���ببات س���رطان امل���ريء والباتيولني
ال���ذي يع���د من الس���موم املس���رطنة وغريها
من املركبات الس���امة ،ووضعت العديد من
ال���دول تش���ريعات حت���دد مبوجبه���ا كمية
الس���موم املس���موح بتواجده���ا عل���ى امل���واد
الغذائي���ة وختتل���ف ه���ذه الكمي���ات حس���ب
الدول���ة وحس���ب ن���وع امل���ادة الغذائي���ة ونوع
وعمر املس���تهلك ففي اليابان مثال ال يسمح
بوجود أي كمية من مسوم االفالتوكسني
يف احلليب أو األغذية املستخدمة يف تغذية
األطفال يف حني تش�ت�رط بعض الدول مثل
اس�ت�راليا وكندا ان ال تزيد كمية السموم
الفطري���ة املوج���ودة عل���ى خمتل���ف امل���واد
الغذائية عن  5مايكرو غرام /كغم من املادة
وبش���كل عام ترتواح احلدود العليا املس���موح
بها لتواجد الس���موم الفطرية على خمتلف
املواد بني  50-5مايكرو غرام /كغم من املادة.
وس���ائل الوقاي���ة م���ن التل���وث بالس���موم
الفطرية:
تعتمد وسائل الوقاية من التلوث بالسموم
أساس���ا عل���ى من���ع اإلصاب���ة بالفطري���ات
املنتج���ة هلا ،ويف هذا اجمل���ال تتخذ إجراءات
يف احلق���ل ملن���ع اإلصاب���ة مث���ل اس���تخدام
املبي���دات الفطري���ة أو األصن���اف املقاومة أو
املكافح���ة البيولوجي���ة للفطري���ات املنتج���ة
للس���موم وغريها ،اما بع���د احلصاد فترتكز
اإلج���راءات عل���ى خفض احملت���وى الرطوبي
للحب���وب إىل اقل من  %13قب���ل خزنها ويعد
م���ن أهم االج���راءت للخزن األم���ن للحبوب
وكذلك اخل���زن يف خمازن م�ب�ردة لتقليل
نشاط الفطريات ومكافحة حشرات املخازن
اليت تس���اعد على انتش���ار اإلصابة واستبعاد
احلب���وب واملنتج���ات الغذائي���ة القدمية اليت
تع���د مص���درا لالصاب���ة ،وكم���ا تس���تخدم
بع���ض اإلج���راءات الفيزياوي���ة كاحلرارة
والتش���عيع وبع���ض اإلج���راءات الكيمياوية
كاس���تخدام مواد تس���اعد عل���ى امتصاص
السموم الفطرية على أسطحها أو إجراءات
بيولوجي���ة مث���ل بع���ض أن���واع البكرتيا اليت
تنتج أنزميات حتطم الس���موم الفطرية إال
إن تأث�ي�ر ه���ذه الط���رق خيتلف حس���ب نوع
الس���م كما ان بعضه���ا حم���دودة التأثري أو
صعبة التطبيق.

صورة جمهرية
ألحد انواع السموم الفطرية

الفطريات املنتجة للسموم نامية على خمتلف املواد
الغذائية

خلية كبد مصابة بالسرطان

صورة طفل مصاب بسرطان الكبد نتيجة تناول غذاء
ملوث بسموم االفالتوكسني
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ايقونات ماسية ..

مصباح

النسيان المتكرر وضعف الذاكرة
وليس هذا فقط بل ميكن عالج ضعف
يص���اب العدي���د م���ن الن���اس بضع���ف
الذاكرة والنس���يان املتكرر حبس���ب تقدم الذاك���رة م���ن خ�ل�ال التغذي���ة الس���ليمة
السن أو نتيجة االعراض اجلانبية لبعض فالعقل الس���ليم باجلس���م الس���ليم مقولة
االدوي���ة وق���د يزي���د ضعف الذاك���رة اىل يعرفه���ا اجلمي���ع ويطبقه���ا القلي���ل حيث
درج���ة مزعج���ة ت���ؤرق الكث�ي�ر وملقاوم���ة معظمن���ا ال يتب���ع أي نظ���ام غذائ���ي يومي
ذل���ك وعدم الوص���ول اىل النس���يان املتكرر س���ليم ملى بالفيتامين���ات واملعادن حبيث
جيب استش���ارة الطبي���ب املختص لفحص ميكنن���ا مقاوم���ة ضعف الذاك���رة ،حبيث
اذا كان هن���اك س���بب عض���وي أم ال ،جيب االهتمام باملواد الغذائية اليت حتتوي
ومراجع���ة االدوية ال�ت�ي تناوهلا واعراضها على فيتام�ي�ن  ،12Bواالمح���اض الدهنية
اجلانبية ومع هذا يوجد عدد من النصائح املفي���دة للعقل مثل اوميج���ا  ،3واوميجا ،6
واالرشادات الطبية ميكن اتباعها لتحسني حي���ث انها تفيد يف اع���ادة بناء خاليا العقل
الذاكرة وتقليل النسيان جلميع االعمال وينصح بها االطباء كث�ي�راً وهي موجودة
يف املكسرات واخلضروات والفواكه.
وخصوصاً كبار السن ومنها:
وميك���ن أن يعاجل ضع���ف الذاكرة من
ميك���ن مقاوم���ة ضع���ف الذاك���رة من
خالل تدريب املخ فهو مثل عضالت اجلسم خ�ل�ال االكث���ار م���ن تن���اول املاء ف�ل�ا تدع
حتت���اج اىل تدريب وإال س���وف تضعف مع جسمك يصل اىل درجة العطش واجلفاف
الوق���ت والتدري���ب يك���ون م���ن خ�ل�ال حل فيج���ب االكث���ار م���ن ش���رب امل���اء بق���در
مس���ائل وحسابات رياضية أو حل كلمات اإلمكان فمن ال يش���رب املاء بش���كل مقبول
متقاطع���ة ،وحماولة حفظ ارقام اهلواتف يتع���رض للجف���اف وبالتال���ي العديد من
عل���ى قدر اإلم���كان وع���دم االعتم���اد على املضاعف���ات املضرة بالدورة الدموية وعدم
انه���ا مس���جلة باملوبايل وحماول���ة كتابة تدف���ق ال���دم للمخ بش���كل س���ليم ومن ثم
وتلخيص ما نقرأ من املواضيع والقصص تصاب الذاكرة وتقل قدرة االنس���ان على
التذكر.
وتذكرها بأدق التفاصيل.
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اخت�ب�ر علم���اء طريقة جدي���دة لتوصيل
االنرتنت باس���تخدام وس���يط مرئي ،وليس
موج���ات الرادي���و املعت���ادة يف التوصي���ل
الالس���لكي ،وحتمل التقنية اجلديدة اس���م
الي ف���اي ،وتوصل االنرتنت بس���رعة تفوق
تقنية واي فاي التقليدية حبوالي مئة مرة،
إذ تصل سرعة الي فاي إىل واحد غيغابايت
يف الثاني���ة ،ويتطل���ب الي ف���اي مص���دراً
لإلض���اءة ،مثل املصابي���ح العادية ،وطريقة
للتوصيل باألنرتنت ،وكاشف للصور.
واختربت ش���ركة م���ن إس���تونيا تقنية
الي ف���اي وأثبت���ت التجرب���ة العملية جناح
التوصي���ل عن طري���ق مصب���اح كهربائي،
بس���رعة غيغاباي���ت يف الثاني���ة ،وكان���ت
االختب���ارات املعملي���ة ق���د أثبت���ت نظري���اً

فاكهة

يعت��ب�ر الربقوق م����ن الفواك����ه الرائعة
واللذي����ذة وينتمي إلي عائل����ة اخلوخ ،فهو
م����ن الفواك����ه املنتش����رة يف مجي����ع أحن����اء
الع����امل مث����ل الص��ي�ن والوالي����ات املتح����دة
واليابان وأوربا وخيتلف الربقوق يف الشكل
واحلجم واللون حس����ب املنطق����ة اليت يتم
زراعت����ه فيها ت����زن مثرة الربق����وق الواحدة
حوال����ي  50جراما ،غالب����اً ما خيتلف لون لب
الربقوق فهناك األصفر ،القرمزي ،األزرق
الفاتح ،األخضر الفات����ح ،أما جلد الربقوق
فيمك����ن أن يكون أمح����ر ،أرجواني ،أس����ود،

 ...كرار الشحماين

الكهرمان (الكهرب)

الي فاي
إمكاني���ة وصول الس���رعة إىل  224غيغابايت
يف الثانية.
وأُجري االختبار يف أحد املكاتب ،ليتمكن
العاملون من االتص���ال باألنرتنت ،وكذلك
يف منطق���ة صناعي���ة ،حي���ث توج���د تقنيات
لإلض���اءة الذكي���ة ،لك���ن ه���ذه التقني���ة
هل���ا بع���ض العي���وب ،أهمه���ا أن���ه ال ميك���ن
اس���تخدامها يف األماك���ن املفتوح���ة حي���ث
أش���عة الش���مس اليت تتعارض مع إشاراتها،
كما أن موج���ات الي فاي ال تعرب اجلدران،
مما يعين أن اس���تخدامها سيكون يف أماكن
حم���ددة كمس���اعد لش���بكات واي ف���اي،
مث���ل املناط���ق املزدمح���ة ،أو األماك���ن اليت
يش���كل فيه���ا اس���تخدام واي ف���اي خط���ورة،
كاملستشفيات.

الكهرم���ان راتن���ج متحج���ر من األش���جار
الصنوبري���ة املنقرض���ة يف بع���ض مناطق
الغاب���ات الصنوبري���ة العاملي���ة وحتج���رت
وتش���كلت قب���ل اآلف الس���نني ،والكهرمان
ال يعترب إطالقاً م���ن جمموعات األحجار
الكرمي���ة املعدني���ة األساس���ية وإمن���ا مواد
عضوية متحجرة مبعنى من املواد النباتية
العضوي���ة ،ولذلك هو ه���ش ويبعث روائح
الش���جر الصنوب���ري عند فرك���ه باليد أو
إحراقه ويتدرج لونه يف العادة من األصفر
إىل أصف���ر الداك���ن ،ويوجد إما بأش���كال
دائري���ة أو كت���ل غري منتظمة الش���كل أو
بش���كل حب���وب أو قط���رات ،توج���د أصناف
من احلش���رات املنقرض���ة مغلفة أحياناً يف
عينات الكهرمان.
أماكن تواجده:
مت احلصول عليه يف العصور القدمية من
ساحل حبر البلطيق اجلنوبي ومجهورية
الدوميني���كان ،ويوجد من���ه أيضا كميات

صغرية يف صقلية ،ورومانيا ،وس���ايبرييا،
وغرينالند ،ومينامار ،أسرتاليا ،والواليات
املتحدة ،وتعترب بلدان البلطيق وامتدادها
ش���رقا إىل روس���يا وخباص���ة اج���زاء م���ن
س���يبرييا من أكرب خمزونات العامل ومن
ث���م تأت���ي دول���ة الدومني���كان ول���كل منها
جودة خاصة به.
خواصه:
البش���ر القدم���اء يف مجي���ع أحن���اء الع���امل
يعتق���د أن الكهرم���ان كان���ت ل���ه فوائ���د
وخصائ���ص طبية حي���ث يُطحن ويخُ لط
م���ع العس���ل لعالج الرب���و ووب���اء الطاعون
األس���ود وغريه ،وكان يرت���دى الكهرمان
للحماية من السحر والش���ر ،وأن البحارة
يس���تخدمونه حلماية سفنهم من وحوش
البح���ر ،وتس���تخدمه األمه���ات بوضع���ه
للموالي���د اجل���دد ملس���اعدتهم عل���ى النمو
الق���وي ،واس���تعمل الكهرم���ان مؤخ���راً
ملساعدة االطفال يف التسنني.

البرقوق

أخض����ر وينمو حوالي  12نوع����ا من الربقوق
يف مجيع أحناء العامل.
فوائده:
يعم����ل الربقوق على التخل����ص من أثار
اجل����ذور احلرة الض����ارة وبذلك حيمي من
اإلصاب����ة باملش����اكل الصحي����ة املختلف����ة
مث����ل الرب����و ،وإلته����اب املفاصل ،والس����كتة
الدماغي����ة ،ومش����اكل القل����ب واألوعي����ة
الدموي����ة ،وتعمل املواد املضادة لألكس����دة
املوج����ودة يف ه����ذه الفاكهة عل����ى احلماية
من أثار الشيخوخة وحتسني الذاكرة.
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السفير يف ضمير الشعراء..

محمد البغدادي

الش���اعر والقاص العراقي حممد البغدادي من مواليد  2تشرين 1972م ،نائب
رئيس رابطة الشعراء الشباب يف العراق وأحد املوقعني على بيان قصيدة الشعر.
ص���درت له جمموعته الش���عرية األوىل (ما مل يكن ممكنا) ع���ام 2004م ،وفازت
قصيدت���ه (عي���ون طفل) جبائزة احت���اد الكت���اب العرب ،كما ف���ازت جمموعته
القصصية (ينتمي املوت للعبث) جبائزة دمش���ق عاصمة الثقافة العربية .يقيم
يف سوريا منذ 2002م.
وهذه القصيدة ألقيت له ضمن مشاركته يف مهرجان السفري الثقايف الثالث
بعنوان (قدر):

قــــدر

َّ
األود ه������و األل� ُّ
�������د
أن
����رد
َّ
ق��������د ٌر ول����ي����س ل�����ه م� ُّ
أسئلة ت��ق� ُ
أن القصيد َة حم� ُ
�رد
�ض
�ال وال ُت� ُّ
ٍ
�ب اإلن��س� َ
ُّ
يستمد
�ان م��ا م��ن مقلتي ِه
أن ُي��رع� َ
أو ْأن ي�����ط�����ار َد م��س��ل��م �اً
���ل وغ � ُد
ح����� ّراً ..زن��ي� ُ�م األص� ِ
رج� ٌ
���ة وال��ع��دو إل��ي � ِه يعدو
��ل وح��ي � ٌد يف األز ّق� ِ
ْ
��رب واح���� ٍد ..وال��غ��د ُر حش ُد
مل
يستجر إال ب� ٍّ
رج� ٌ
�ف ح�ين ُّ
تشتد ال��وغ��ى فهو األش� ُّ�د
��ل ب��أل� ٍ
�ل�أرض زن � ُد
دم���� ُه ع��م��ا ٌد ل��ل��س��م��ا ِء وزن������ ُد ُه ل�
ُ
ِ
مح� َ
�����ل ال�����رس�����ال� َ
����ة ق���ل��� ُب��� ُه
�ب غم ُد
س��ي��ف�اً وحل� ُ
��م ال��ق��ل� ِ
ص���ي��� ٍد اذا ض��ي��م��وا أع�����دّوا
ه������و س������ ّي������ ٌد م������ن س��������اد ٍة
�ت اجل� ِّ�د ج �دّوا
وت��راه� ُ�م قبل اللقا ِء وقبل وق� ِ
وه����م َ
أوان ال��س��ل� ِ�م ج��ن� ُد
�س
ج��ن � ٌد إذا مح���ي ال��وط��ي� ُ
رس� ُ
م��ي�را ُث����ه����م زه������� ٌد وس���ه��� ُد
�����ل امل����������روء ِة وال��ت��ق��ى
رؤوس����ه����م م���ن���اراً وامل���ن���اي���ا ت��س��ت��ب� ُّ�د
ن��ص��ب��وا َ
أرواحهم جس ٌر من الدنيا إلـى األخ��رى يمُ ُّد
ُ
هلل ت��س��ب��ي� ٌ�ح وت���ه���ل���ي� ٌ
��ل ومح���� ُد
وق���ل���و ُب���ه���م ِ
����د ن����ص����راً اذ ُي���ع� ُّ
و ُي�����ع� ُّ
��د
ول���������ذا ي����������د ّوي م���و ُت���ه���م
ه���ذا ه��و ال���ق���د ُر اإلهل����ي ال����ذي ع��ق��ب��ا ُه خل ُد
ّ
األود ه������و األل� ُّ
�������د
أن
����رد
َّ
ق��������د ٌر ول����ي����س ل�����ه م� ُّ
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رئيس التحرير ..

ضياء المياحي

هو ضياء بن ش���ريف بن جعاز املياحي ول���د يف حمافظة ذي قار عام 1976م،
اكم���ل دراس���ته االعدادية املهنية نظم الش���عر الش���عيب 2005م متأثرا بش���عراء
مدينة الناصرية شارك يف مهرجانات العراق الوطنية االسالمية.
وه���ذه القصي���دة ألقيت ل���ه ضمن مش���اركته يف مهرجان الس���فري الثقايف
الثالث بعنوان (اليصعد بالسفينه):

اليصعد بالسفينه

ت���ره ال��ك��وف��ه ش��ل��ي��ل وخ��ب��ز م�تروس
ل���وم���ا ي�����دري ب��ي��ه ت��ك��ح��ل ال��ع��ي��ون
الشمس الحت ظنوني وسومرن خوف
اس��وي ضلوعي ال��ك عن احل��ر فياي
اض����م ل��ش��ت��ه دف����و م���ن ض��ل��وع مت��وز
اب��ن�ي اخل�����ان ب��ي��ك وه���ال���ول���د ع��اق
من��ش��ي ان����ه واب������وه وال���ل���ي���ل وامل����اي
ميسلم وان���ت اخ��ي��ي وغ��رب��ت��ك ه��اي
م���ن ك���د م���ا اخ�����اف وم����ا اث����ق بيه
م��ث��ل زي��ن��ب س�تر م��اف��ارك��ه البيت
ادور ب�����ال�����وج�����وه امل����������اره ع��ل��ي��ك
ي���ردن���ي امل��ال��ك��ي��ت��ك وامس����ع ال��ن��اس
م�����اي�����درون ب���ي���ه م��ع��ل��ك��م��ه اري�����اك
ب��ي��ك ال���ن���اس ت��ط��م��ع بالصفحتني
واكو يصريون خبصه اعله التوابيت
ش��ف��ت ت��ن��وري يلهب دم��ع��ت ليش؟
حبميده روحي��ت��ك باملستحه البيك
ال��ب��ي��ه ك��ل��س��اع ط��ي��ف مت��ل��ه العيون
مش���اه���ود حم��ن��ه واغ���ف���ه اف����ز بيك
ي���ت���ارخي���ي ال���ب���ع���د ي���وم�ي�ن ي��ن��ك��ال
واذا ردي����ت ج��ي��ب ان���ص���ارك وي���اك
واذا ت��ي��ه��ت ب���ي�ت�ي وواف����ك����ت ل��ي��ل
دك اي ب��اب وامس���ع ص��وت اليصيح
اب�لاش ال��ش��وف بالك تشرتي عيون
ك��ت��ل��ك خ��اي��ف��ه وش���اورت���ك س��ي��وف
ش��ف��ت��ك ان�����ت ب���ي���ه ش������راع وال������واح
وش��ف��ت��ك ان����ت م��س��ل��م واط��م��ئ��ن��ي��ت
ال��ي��ص��ع��د بالسفينه ال��ب��ي��ه احلسني

ع��ل��ي وح��ن��ي��ت��ه ودم����وع����ه وي��ت��ام��اه
ع���م���ك ج�����ا ع���ب��ره وم����اب����ن����ه ه���ن���اه
ب��ه��ا ي��ب��ت��دي ال���ي���وم وي��ن��ت��ه��ي ب��ه��اه
وص���ل���ت ب���ي���ه امل���ل���م ك����ل ٌ
يف ه��ن��اه
اك���ول���ن خ����اف ي��ب�رد وامس�����ع اش���اه
وم���ث���ل ه����ذا ال���ن���دم ث���ق م��ان��دم��ن��اه
طفل ج��ان اع��ل��ه اي���دي ومامشرناه
وان��������ه وي��������اك ب�����س م�����اح�����رم اهلل
كمت البس حجاب من اكعد وياه
بس اسرتخص من احلشمه كل عام
اط���ل���ع ك���ب���ل ك����ل ع����اش����ور ب��ي��ام
ش��خ��ل��ك ه����اي امل����ره م��ام��ل��ت اوه����ام
منهد طيحت علي ماضايكه اسالم
اكو من يرضي جيبه بدرهم اعدام
ح���ت���ى ت���ص�ي�ر ك���ب���ه وه�����م ك����وام
جبتلك خ��ب��زة ب��ي��دي وان����ت م��اه��ام
ص���اف���ن ع���ل���ى ال����ن����ار اب����ال����ك خ��ي��ام
رحي املامش كلت جبفون االحالم
وارك��ض وارد افلش كل السطوح
ش���ك ط��اب��و امل�����روه ال��ب��س��م��ك وروح
ب��ي��ه م���ن ارد اع�����زب خ��ل��ك مم��ل��وح
واف��رض ج��ان صوتي شويه مبحوح
واش��ب�ر خ��اط��رك ش���وف اهل��ل��ه تلوح
اذا ظ��ل��م��ت غ���رب���ة وت���اه���ت ج���روح
ش��ف��ت رؤي����ة ال��ن�بي ب��ال��غ��ار م��ذب��وح
م��ص��د ل��ل��ع��اص��ف��ه وس���ف���ان جم���روح
الن ع��ن��دي ي��ق�ين خم��ال��ط ال����روح
الزم ع������االق������ل م����ص����اب����ح ب���ن���وح
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محطات ..

معاونية الشؤون
اإلدارية..

مل ينحصر يف مثل هذه األيام
دور املس ��جد عل ��ى الس ��لوكيات
العبادي ��ة فقط ب ��ل ُع ّد املس ��جد
أح ��د أك�ب�ر املؤسس ��ات ال�ت�ي
وصفت بكونها مركزاً لإلش ��عاع
الفكري مبا يقدم ��ه من خدمات
بش ��تى االصع ��دة س ��واء كان ��ت
خدمي ��ة أو ثقافي ��ة أو إعالمية،
وهذه االصعدة ال ميكن أن تكون
هادفة بغ�ي�ر نواة تقومها بقوانني
وتعليم ��ات إدارية حتفظ حقوق
اجلميع.
مدير التحرير

 ل����ذا كان����ت جملل����ة الس����فري وقف����ة معاملع����اون اإلداري الس����يد عب����د األمري ش����اكر
جب����ك لتس����ليط الض����وء عل����ى ه����ذا اجلانب
احلي����وي م����ن جوان����ب أمانة مس����جد الكوفة
واملزارات امللحقة به أال وهو املعاونية اإلدارية
مبا تقدم����ه من خدمات وليطلعن����ا على أهم
األعمال اليت تشغلها الشؤون اإلدارية.
ال وس����ه ً
أه ً
ال بكم وبقراء اجمللة األعزاء ال
خيفى أن الشؤون اإلدارية اخذت على عاتقها
جمموع����ة م����ن األعمال مبا فيه����ا من منافع
تص����ب يف خدم����ة امل����كان واملنتس����ب وأهمه����ا
عمل قاعدة بيانات جلميع منتس��ب�ي األمانة،
إضافة إىل طباعة مجي����ع الباجات واهلويات
اليت تصدر عن األمانة ،وادخال مجيع الكتب
واملخاطب����ات اإلداري����ة الصادرة وال����واردة يف
برنام����ج احلوكم����ة االلكرتوني����ة ،وحف����ظ
ملفات منتس��ب�ي األمانة وفق آلي����ة متطورة
ودقيقة باس����تخدام الرتمي����ز االلكرتوني مع
حف����ظ امللف����ات الورقية ،ه����ذا وال ننس����ى أن
الش����ؤون اإلداري����ة عملت على إع����داد برامج
اداري����ة حديثة تس����هل األعم����ال اليت وكلت
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بها مجيع وحدات القسم.
عفواً جناب األستاذ هل لنا أن نتعرف على
الوحدات اليت تتبنى أجناز هذه املهام املتميزة
مبا تقدمه؟
نعم ،قد ضمت معاونية الش����ؤون اإلدارية
جمموع����ة م����ن الش����عب والوح����دات ،وه����ي:
شعبة الذاتية ،وش����عبة األرشيف واألضابري،
وشعبة الصادرة والواردة ،ووحدة احلوكمة
االلكرتوني����ة ،واملخ����ازن كاف����ة وه����ي تابعة
بالكامل إىل مركزية املعاون اإلداري.
كم����ا ه����و واض����ح أن األعمال ال��ت�ي تقوم
به����ا اإلدارية هي أعم����ال إدارية منظمة وفق
قانون مش����رع فس����ؤالي هو :هل هذه القوانني
محل����ت رس����الة خدم����ة امل����كان املق����دس ث����م
املوظف أو لزيادة الضغط والروتني؟
نش����كر االلتفاتة هلذا املوضوع الذي شغل
ذهن أكثر العامل��ي�ن مبضمار العمل ضمن
البق����اع املقدس����ة ،وميك����ن ل����ي أن اختص����ر
جلنابك����م الكري����م اجلواب ّ
بأن أه����م األعمال
ال��ت�ي تقوم به����ا اإلداري����ة هي وف����ق تعليمات
صادرة من دائرة العتبات املقدس����ة واملزارات

الش����يعية الش����ريفة أو م����ن األمانة مباش����رة
وكّلها تهدف إىل تقليل الروتني يف خمتلف
اجمل����االت اإلداري����ة خدم����ة للم����كان املقدس
واملنتس����ب الذي ص����ب اهتمام����ه خدمة هلذه
البقاع الطاهرة.
هل هنالك رس����الة تبناها املع����اون اإلداري
بنفسه وصب اهتمامه لتحقيقها؟
جزاكم اهلل خرياً ،فقد تشرفت يف خدمة
���خاص بذلوا انفس����هم
مكان قد تش����رف بأش� ٍ
يف خدم����ة اإلس��ل�ام؛ ل����ذا عق����دت يف نفس����ي
على محل رس����الة خدمة ه����ذا املكان املقدس
واصحابه ،وخدمة املنتسب والزائرين الكرام
مب����ا يليق بقدس����ية املكان ،وس����نبقى نس����عى
لتذليل كافة الصعاب والعقبات.
أخ��ي�راً نش����كر س����عة صدرك����م ونتمن����ى
لك����م دوام التوفيق يف خدمة مس����جد الكوفة
وخدمة من يرقد جبانب����ه من رجاالت بذلوا
أنفس����هم يف مرضاة اهلل من س����فري احلس��ي�ن
مس����لم بن عقيل عليهما السالم والشهيدين
هان����ئ ب����ن ع����روة واملخت����ار الثقف����ي عليه����م
رضوان الرمحن.

The most important articles ..Translated by: Nabeel Taha

The compliance contracts, this is the tittle of essay talked about the types
of contracts obligated by the modern life where most of them signed between
individuals and prominent figures such as trade companies. These contracts
meet the necessary need of society. The pattern of these kinds of contracts
represent by an contraction relation prepare by one of parties individually to be
displayed to the another one which agrees on it as it or changes some of its items
or rejects it.

The name of Quran among fact or illusion, this is the tittle of essay
talked about the most well-known Quran›s names where none of them
are considered just adjectives not names. This issue was discussed within
its differences existed in it. Thus depending on facts by proved Quran that
Noble Quran has one ( Quran) and whole other are just not names just
adjectives.

The argumentative conflict between authenticity and deviation in
Mahdawyah, the title of essay stated the common rules and the
outlines put by Ahlu-elbeit ( A.S) to their followers during the great
occultation considering the schemes of Satan and seductions of people
aim at disfiguring Mahdawyah creed and losing the facts of our Prophet
Muhammad( Allah peace be upon him and his pure progeny)

The veil is the tittle for pureness, this is the tittle of essay cleared that the
veil is a law considered the lug saved from the corruption and aberrance and
it is the closest ways to make the women know that by the pureness and
veil for protecting from the harming. Therefore the Islamic legislation
concentrates on the veil.
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Editorial

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

Thought has a logic

Praise be to Allah, Lord of the worlds
and Allah›s salutations upon our prophet
Muhammed and his pure progeny.
It was from our deepest pleasure to talk
about one of thought sides in this issue and
it was not any thought but we mean the
knowledge advancement that the secretariat
of Alkufa grand mosque keens on achieving
it by intellectual, cultural products, seminar
in cultural seasons and issuing monthly and
annual magazines in order to be founded a
platform for spreading real Islam and to
appear the role of this great city for what
it achieved in civilized advancement by its
figures across the times.
The sciences in this city had witnessed big
steps for fourteen century fluctuated between
progressing and backwardness where that
depended on contacting with source of
cultural base represented by the prophet
Muhammad (APBUH&HF) and his
progeny.
Therefore the secretariat of Alkufa grand
mosque started in supporting every educated
person by books edited by sufficient scholars

from Iraqi universities and all of these
publishing assembled under the title
of Assafer award for the intellectual
creativity which is included a number of
interlocutors such as writing, editing ,
Quranic studies, essays, story , play and
novel where that holds annually on 5th of
Shawal beside the continuous in publishing
the leaflets and Assafer magazine which
undertakes the responsibility in boosting
the Iraqi society with cultural concepts
and approaching the sound of Assafer
around the world especially those who
have a spiritual relation with this holy
edifice.
I want to appreciate the efforts of the
employees of Intellectual and cultural
affairs also I thank the honorable reader
of this magazine for its notes aimed at
developing this magazine

Ameer Kareem Asa›gh

Head of Cultural &Intellectual
Department
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