الس الم)
قال اإلمام ّ
علي الباقر (عليه ّ
حمم د بن ّ

ّ
ُ
شيعة ع ّل ي ..كثريٌة َص الُت هم كثريٌة
«إنا
تالوُت هم للق رآن»

الســــــالم عليكـم

بس��م اهلل الرمح��ن الرحيم واحلم��د هلل رب العاملني
والص�لاة والس�لام عل��ى املبعوث رمح��ة للعاملني وعلى
آله الغر امليامني السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
ال خيتلف اثنان يف ما يقع على الشباب من مسؤولية
كبرية يف بناء اجملتمعات يف حاضر االمم ومس��تقبلها
ّ
ألن اهلل ق��د وضع فيه��م حكمته بأن أعطاهم من القوة
والعزمي��ة م��ا مل يضعه يف عمر غريهم من االطفال أو
الش��يوخ ويف ذلك يقول احلق تبارك وتعاىل َُّ
(الل َّال ِذي
��ف ُث َّم َج َع َ
��ل ِمن ب َْع�� ِد َض ْع ٍف ُق َّ��و ًة ُث َّم
َخ َل َق ُك��م ِّم��ن َض ْع ٍ
ْ
َج َع َ
َش�� ْي َب ًة َي ُل ُق َما ي َ
��ل ِم��ن ب َْع ِد ُق َّ��و ٍة َض ْعفاً و َ
َش��ا ُء و ُ
َه َو
ْ
ي��م ال َق ِدي ُر) وبالتأكيد أنه��م من رمسوا حضارات
ْال َعِل ُ
اجيال من سبقونا من األمم والشعوب.
وتع��ود األفضلي��ة هلذه املرحلة م��ن العمر ملا يتمتع
ب��ه اإلنس��ان فيها من الق��وة والنش��اط ،دون غريها ،وملا
يتواف��ر ل��ه فيه��ا م��ن كمال احل��واس وحس��ن التدبري
والتفك�ير ،فه��و يف ه��ذه املرحل��ة أق��در عل��ى االنتف��اع
حبواس��ه م��ن أي مرحل��ة أخ��رى حيث تتص��ف بالقوة
(ح َّت��ى ِإ َذا َب َل َغ أَ ُش َّ
��د ُه
والنش��اط واحليوي��ة ،ق��ال تع��اىل َ
َو َب َل َ
��غ أَ ْر َب ِع�ي َ
ن َس�� َن ًة ) دالل��ة عل��ى أن التكام��ل ينته��ي
باألربع�ين بع��د أن يبدأ يف عمر الرابعة عش��رة ومبا ال
يتنافى مع ما ميتلكه الش��يوخ وكبار الس��ن من خربة
ودراي��ة خلفته��ا التج��ارب ودروس احلي��اة ،ل��ذا كان
لزام��اً على الش��باب النه��وض مبرحلة البن��اء واإلنتاج
ال��ذي تقوم عليه احلضارات يف كل زمان ومكان ومما
يدل على كون هذه املرحلة هي أفضل مراحل العمر،
ه��و أن اهلل س��بحانه وتع��اىل جيازي الناس بعد حس��اب
ي��وم القيام��ة ،بأن جيع��ل أهل اجلنة ش��باباً ال يهرمون
أب��داً وذل��ك إكم��ا ً
ال للس��عادة .كم��ا أن راح��ة احلي��اة
وبهجتها غالباً ما تكون يف مرحلة الشباب وهي مرحلة
العم��ل واملثاب��رة واملتعة والعطاء ،فه��ي مرحلة يتطلع
إليه��ا الصغ�ير ،ويتمن��ى الكب�ير أن ترج��ع ،مم��ا جع��ل
الشعراء يتغنون بها ويبكي عليها الشيوخ والكهول.
وم��ن ه��ذه األهمي��ة س��عت أمان��ة مس��جد الكوف��ة
وامل��زارات امللحق��ة ب��ه لاللتف��ات اىل ش��رحية الش��باب
وحماول��ة احتضانه��م خبل��ق جمموع��ة م��ن الربام��ج
الفكري��ة الثقافية اهلادفة اليت ميكن أن تفيد االنس��ان
يف ه��ذه املرحل��ة أكث��ر م��ن غريه��ا بتنمي��ة مداركه
أو االجاب��ة عل��ى تس��اؤالته أو تبس��يط أم��ور دين��ه
ومعتقدات��ه ،يف وق��ت كث��رت في��ه االف��كار والتي��ارات
اليت قد يكون ٌ
بعض منها منحرفا عن أخالق أو مبادئ
جمتمعن��ا احملاف��ظ أو بعي��دا ع��ن ديننا احلني��ف الذي
ّ
بش��ر به م��ن بعثه اهلل رمح��ة للعاملني ليتم��م به مكارم
االخ�لاق أو مذه��ب أه��ل البي��ت عليه��م الس�لام الذين
وصفهم الصادق األمني بالثقل الثاني بعد الكتاب .

فكان��ت املس��ابقات القرآني��ة الس��نوية حي��ث وفرت
األجواء املناس��بة جلمع الق ّراء واحل ّفاظ من حمافظات
الع��راق مشاهل��ا وجنوبه��ا وش��رقها وغربه��ا للتناف��س
حتت ظالل القرآن اجمليد مبس��ابقة الس��فري القرآنية
الوطني��ة يف الت�لاوة واحلف��ظ أو مس��ابقة اجلامع��ات
العراقي��ة القرآنية اليت يتن��وع بها احلضور من الطلبة
اجلامعي�ين يف اجلامعات االهلية واحلكومية العراقية
وكال املسابقتني واليت أصبح هلما الصدى املسموع يف
دور القرآن الكريم ويف نفوس من يش��ارك من الشباب
واألوس��اط القرآني��ة الس��يما وأنه��م ّ
يطلع��ون عل��ى
ً
عال من كفاءة التحكيم أو ما يكتس��بونه من
مس��توى ٍ
ّ
مالحظات السادة احملكمني.
كم��ا أن اس��تمرار االقس��ام الثقافي��ة يف الش��ؤون
الفكرية والش��ؤون الدينية والعالقات واإلعالم وبقية
األقس��ام الس��اندة األخ��رى مب��ا يقدمون��ه من سلس��لة
حملاض��رات ق ّيم��ة يلقيه��ا اس��اتذة احل��وزة العلمي��ة
الش��ريفة خ�لال املواس��م الثقافي��ة اليت تس��تمر طيلة
األشهر األربعة بدءاً من شهر ربيع األول وربيع الثاني
ومج��ادى األوىل ولغاي��ة مج��ادى اآلخ��رة يف حم��راب
أم�ير املؤمنني عليه الس�لام الذي يعب��ق بأنفاس موىل
املوحدي��ن وس��يد الوصي�ين علي��ه الس�لام وما تش��هده
هذه املواسم من حضور شبابي جيد حترص فيه أمانة
مسجد الكوفة على أن يكون للشباب اجلامعي ولطلبة
االقسام الداخلية من احملافظات األخرى احلظ االوفر
في��ه لفهم مبادئ اإلس�لام الصحي��ح بأصوله وفروعه
وح��ل الش��بهات واألس��ئلة الفقهية اليت ق��د تتبادر إىل
ذهن الطالب اجلامعي فيصعب عليه الوصول اىل ذوي
الشأن يف حل تلك التساؤالت.
هذا فض ً
ال عن توفري فرص املش��اركة يف معارض
اخل��ط العربي والتصوي��ر الفوتوغرايف أو بقية الفنون
التشكيلية األخرى وما متثله من فرصة لتوفري الدعم
املعن��وي أو امل��ادي مل��ن يه��وى ه��ذه الفن��ون أو يتخذه��ا
ً
وس��يلة لكس��ب رزق��ه ه��ذا من جان��ب ومن جان��ب آخر
ض��رورة العم��ل عل��ى حتس�ين الذائقة واحل��س الفين
عند شرحية هي يف قمة عطائها وعليها تعتمد نهضة
األم��ة ،أو م��ن خ�لال إقام��ة ه��ذه املع��ارض ومعارض
الكت��اب املختلفة يف األوس��اط اجلامعي��ة للوصول اىل
م��ن نرج��و رعايت��ه وتذلي��ل الصعوبات أمام��ه يف وقت
تالطمت فيه الش��بهات  ،نس��ال من اهلل جل وعال حسن
التوفي��ق والس��داد وأن نك��ون عند حس��ن ظ��ن اجلميع
وآخ��ر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني والس�لام عليكم
ورمحة اهلل وبركاته.

املشرف العام

رئيس ديوان الوقف الشيعي سماحة السيد عالء الموسوي (دام عزه)

السيد جواد ظريف وزير خارجية إيران والوفد المرافق له

سماحة آية اهلل السيد هادي المدرسي (دامت توفيقاته)

مدير شؤون شرطة النجف األشرف العقيد عماد حسن الشمري

الحاج فاضل معرفي والوفد المرافق له من الكويت

مدير بلدية الكوفة األستاذ عامر الغزالي

وفد من المسيحيين الكاثوليك

وفد من مديرية زراعة النجف األشرف
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سكرتري التحرير

وحدات جديدة للتفتيش قرب باب المراد في امانة مسجد الكوفة

تواص��ل أمان��ة مس��جد الكوف��ة املعظ��م وامل��زارات امللحق��ة به
توف�ير اخلدم��ات للزائرين القادم�ين من داخل الب�لاد وخارجها
م��ن خ�لال توس��عة وتأهيل نق��اط التفتي��ش واملراف��ق اخلدمية
االخرى من اجل تسهيل أداء الزيارة هلم.
حي��ث نف��ذ القس��م اهلندس��ي والف�ني جمموعة من املش��اريع
ال�تي تصب يف هذا اجملال منها مش��روع انش��اء وح��دات للتفتيش
للرج��ال وللنس��اء يف باب املراد املطلة عل��ى الصحن املطهر ملرقد
السفري مسلم بن عقيل (عليه السالم).
وق��ال مس��ؤول القس��م الس��يد حي��در كاظ��م املوس��وي يف
حدي��ث للمرك��ز اخلربي ان العمل مبش��روع وح��دات التفتيش
يش��مل بناء وحدة تفتيش للرجال ومكان اس�تراحة للمنتس��بني
وكابين��ة مراقب��ة ،مبس��احة كلي��ة تبل��غ ( ٧٦م )٢وبن��اء وحدة
تفتيش للنس��اء مع مكان اسرتاحة للمنتسبات وكابينة مراقبة
وم��كان تس��ليم العب��اءة النس��ائية للزائ��رات ،ومحاي��ة للم��كان
ومبساحة كلية تبلغ ( ٨٨م.)٢
مش�يراً إىل ّ
أن أمان��ة املس��جد املعظ��م تعم��ل بكاف��ة كوادرها
ومنتس��بيها من اجل تقديم افضل اخلدمات اىل الزائرين الكرام
واظهار املكان وفق مكانته املقدسة لدى مجيع املسلمني.
مضيف��ا « ان عم��ل القس��م اهلندس��ي يف االمان��ة وف��ق رؤى

منهجي��ة وخط��ط توض��ع من خ�برات عراقي��ة وفق مكانة املس��جد
املعظم االسالمية.
كما اكد السيد املوسوي ان بناء املشروع تضمن العمل بالطابوق
اجلمه��وري ورفع العوارض املتمثلة باألبراج الطابوقية املوجودة يف
جدار الصحن ومعاجلة التكسرات املوجودة يف انابيب تصريف مياه
االمطار املوجودة داخل االبراج ومد وتثبيت انابيب خاصة بالتغذية
الكهربائي��ة والتربي��د والكام�يرات واالتص��االت كما متت املباش��رة
حاليا بأعمال القالب اخلشيب لسقف الوحدات.

مسجد الكوفة المعظم يطلق تطبيق الزائر االفتراضي للهواتف الذكية

ّ
أك َ
��د أمني مس��جد الكوفة الس��يد حممد جميد املوس��وي يف
حدي��ث للمرك��ز اخل�بري ان خدم��ة الزائري��ن تتطل��ب جه��وداً
كبرية يف ش��تى اجملاالت وخاصة التقني��ة والتكنولوجيا ،لذلك
أصدرت ش��عبة الربجمة يف قسم اإلعالم تطبيقاً إلكرتونيا على
اهلوات��ف الذكي��ة خاص��اً بالزائ��ر االفرتاض��ي ألداء الزي��ارة من
خارج املسجد املعظم.
مضيف��ا :ان العامل�ين يف مس��جد الكوفة املعظ��م يعملون بكل
جد واخالص من اجل تقديم االفضل اىل هذا املكان املعظم.
مؤك��داً ان ه��ذا العمل اس��تغرق اكث��ر من مثانية اش��هر مت
جبه��ود املربجم�ين يف قس��م اإلع�لام واهل��دف من��ه زي��ارة املكان
املق��دس م��ن اي م��كان يف الع��امل ،والتعري��ف بأهمي��ة األماكن
التارخيي��ة واحلضارية لش��عوب الع��امل وخاص��ة اذا ترجم لعدة
لغات ،واظهار اهتمام املس��لمني الشيعة بنش��ر وابراز مقدساتهم
بأحدث التقنيات االعالمية املس��تخدمة يف هذا العصر ،واهداف
اخرى كثرية .
م��ن جهت��ه ذك��ر املستش��ار الثق��ايف ألمان��ة مس��جد الكوف��ة
د .ه��ادي التميم��ي ان التطبي��ق اخل��اص بالزائ��ر االفرتاض��ي
اس��تخدمت في��ه تقنية ثالث��ي االبع��اد إذ يكون الزائ��ر يف حرية
تام��ة بالتج��ول يف مقام��ات املس��جد من جه��ة واملراق��د اجملاورة
كمرق��د الس��فري مس��لم بن عقي��ل والصحاب��ي هاني ب��ن عروة
والنصري املختار الثقفي من جهة اخرى.
واش��ار التميم��ي :ان التطبي��ق او الربنام��ج األخ��رى س��يتم

حتديثه��ا لتش��مل أك�بر ع��دد م��ن الزائري��ن ،كما س��يتم ترمجته
ألكث��ر من لغ��ة والذي يتي��ح للراغب�ين بالتجول يف اجواء املس��جد
املعظ��م وهم يف اماكن س��كناهم ،كما يتم االس��تفادة من التطبيق
يف التوثيق احلضاري االس�لامي التارخيي للمكان املقدس كما ان
التطبيق متوفر على منصيت االندرويد و()ios
م��ن اجلدي��ر بالذك��ر ان امانة مس��جد الكوفة املعظ��م واملزارات
امللحقة به تسعى خلدمة الزائرين واملؤمنني يف العامل اإلسالمي يف
مجي��ع بقاع املعمورة من اجل نش��ر ثقافة ومب��ادئ آل البيت (عليهم
الس�لام) م��ن خ�لال مواكبة التط��ور التق�ني والتكنولوج��ي يف هذا
اجملال.

7
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تعاون امانة مسجد الكوفة المعظم
والمركز الوطني لعلوم القرآن الكريم
بالتع��اون م��ع امانة مس��جد الكوفة
ودار الق��رآن الكري��م التابع��ة هل��ا أق��ام
املرك��ز الوطين لعلوم الق��رآن الكريم
يف الوق��ف الش��يعي مس��ابقة النخب��ة
السنوية احلادية عشرة حلفظ وتالوة
الق��رآن الكري��م واملؤهل��ة للمس��ابقات
الدولية برعاية وتوجيه معالي رئيس
دي��وان الوق��ف الش��يعي الس��يد ع�لاء
املوس��وي (دام ع��زه) كان دور االمان��ة
توف�ير الدع��م اللوجس�تي واالعالم��ي
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واملعنوي هلذه املسابقة وذلك من خالل
اللق��اءات واالجتماع��ات ال�تي اجري��ت
م��ع اعض��اء وكادر املرك��ز الوط�ني
لعل��وم الق��رآن وام�ين مس��جد الكوف��ة
املعظم (الس��يد حممد جميد املوسوي)
وحبضور رئيس قسم الشؤون الدينية
الش��يخ ه��ادي زجني��ل واعض��اء ش��عبة
الق��ران الكري��م باإلضافة اىل االقس��ام
االخرى يف االمانة.
فقد متت دراسة عمل املسابقة اليت

س��تجرى عل��ى اروق��ة مس��جد الكوفة
وحتى نهاية املسابقة واعالن النتائج.
امان��ة مس��جد الكوف��ة املعظ��م
تعم��ل جاه��دة عل��ى القي��ام بدوره��ا
االداري واالش��رايف والتش��ريفي هل��ذه
املس��ابقة م��ن طباع��ة بطاق��ات الدعوة
والبوس�ترات والفلكس��ات االعالني��ة
وتهيئ��ة وتزيني قاعة املس��ابقة واعداد
قاعة خاصة باحملكمني وتوفري السكن
والطع��ام والضياف��ة ونقل املتس��ابقني
والضي��وف من واىل القاع��ة اثناء فرتة
االختبارات،
كم��ا ش��كلت جلن��ة علي��ا م��ن قبل
االمان��ة ت��وزع امله��ام املذك��ورة عل��ى
اجله��ات التنفيذي��ة أش��رف عليه��ا
الش��يخ هادي زجنيل وكذلك تش��كيل
جلن��ة اداري��ة مكون��ة من الس��يد عادل
الياسري واالستاذ جاسم الشحماني.
وقد مت الشروع يف فعاليات املسابقة
مس��اء يوم اخلميس  2018/12/20بإقامة
حف��ل االفتت��اح حيث حض��ر فيه مجع
غف�ير م��ن املؤمن�ين باإلضاف��ة اىل
الش��خصيات احلوزوي��ة والعلمي��ة

واالجتماعي��ة ،كم��ا حض��ر املس��ابقة مدي��ر دائ��رة العتب��ات
املقدس��ة وامل��زارات الش��يعية الش��ريفة الس��يد موس��ى تق��ي
اخللخالي.
ب��دا احلف��ل بت�لاوة عط��رة من الق��ران الكريم ث��م كلمة
املرك��ز ألقائه��ا االس��تاذ الق��ارئ راف��ع العام��ري ،ث��م الكلم��ة
الرتحيبية لألمانة القاها الشيخ هادي زجنيل اليت استعرضت
عم��ل االمان��ة وكيفي��ة اجن��اح ه��ذه املس��ابقة باإلضاف��ة اىل
ع��رض فل��م وثائق��ي ع��ن املواس��م الس��ابقة ملس��ابقة النخب��ة
وكذل��ك فقرة ش��عر ،ويف الي��وم الثاني بدأ اج��راء االختبارات
التمهيدي��ة ل��كل م��ن الق��راء واحلف��اظ ،واس��تمرت فعالي��ات
االختب��ار التمهي��دي حت��ى مس��اء ي��وم الس��بت ،بعده��ا عق��دت
جلس��ة حوارية بني مدير املركز الوطين احلاج رافع العامري
والق ّراء واحلفاظ لدراسة املالحظات واملقرتحات اليت ابدوها يف
ما خيص املس��ابقات القرآني��ة واخذها بعني االعتبار باإلضافة
اىل آلية التنس��يق مع الفائزين األوائل لغرض ترش��يحهم اىل
املسابقات الدولية اليت خياطب فيها ديوان الوقف الشيعي.
وانتهت فعاليات هذه املرحلة برتشيح مخسة من الق ّراء اىل
املرحل��ة النهائية والذين تنافس��وا مجيعا على املراكز الثالثة
االوىل وجاءت كالتي:
فقرة التالوة:
املركز االول :اسامة عبد احلمزة /كربالء املقدسة
املركز الثاني :حممد رضا سلمان /الكوت
املركز الثالث :حممد زليف عطية /السماوة
فقرة احلفظ:
االول :حسن عبد الرضا عبد اهلل
الثاني :حيدر شرقي ثامر
الثالث :حسني عبد الرضا عبد اهلل
ومت خت��ام مس��ابقة النخب��ة احلادية عش��رة حلف��ظ وتالوة
الق��ران الكريم بإقامة احلفل اخلتامي الذي حضره مجع غفري
من املؤمنني والذي ابتدأ بتالوة قرآنية أداها قارئ ومؤذن مسجد
الكوفة عالء الصادقي تلتها كلمة رئيس املركز الوطين احلاج
راف��ع العامري الذي اش��اد ب��دور االمان��ة باس��تضافتها فعاليات
هذه املس��ابقة ش��اكرا كل القائمني والعاملني واملساهمني من
امانة مسجد الكوفة بدءا بأمينها السيد حممد املوسوي وانتهاء
بكل الكوادر اليت ش��اركت وس��اهمت مجيعا يف اجناح املس��ابقة،
الس��يما الديني��ة واالداري��ة واالع�لام والعالق��ات واخلدم��ات
والضيافة ،ثم تلتها كلمة معالي رئيس ديوان الوقف الش��يعي
السيد عالء املوسوي القاها بالنيابة عنه السيد موسى اخللخالي
مدير دائرة العتبات املقدس��ة واملزارات الش��يعية الش��ريفة شكر
فيها اجلهود اليت يبذهلا املركز يف اقامة هذه املسابقة واإلعداد
العال��ي واجلي��د هل��ا ب��دءا مبدي��ر املرك��ز وانتهاء باخ��ر موظف
في��ه ويف اخلت��ام مت تكري��م ومن��ح الش��هادات التقديري��ة مل��دراء
االقسام املساهمة يف إقامة املسابقة من امانة مسجد الكوفة ثم
اعضاء اللجنة التحكيمية ،وانتهاء بالفائزين األوائل يف فقرتي
احلفظ والتالوة.
9
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استمرار فعاليات الموسم الثقافي الثامن في
مسجد الكوفة المعظم
اليص��ال الرس��الة الواضح��ة لالس�لام احلقيق��ي ونش��ر
ثقاف��ة وعل��وم اه��ل البي��ت عليهم الس�لام تس��تمر امانة مس��جد
الكوف��ة املعظ��م مبومسه��ا الثق��ايف الثام��ن عل��ى اروق��ة املس��جد
املعظ��م حبض��ور خنبة كب�يرة من طلب��ة اجلامع��ات والزائرين
وحماض��رات إرش��ادية وتوعوي��ة وثقافي��ة وعقائدي��ة وفقهي��ة
يلقيها أكادمييون وحوزويون.
حيث ألقى مساحة الس��يد عب��د اجلبار العوادي حماضرة عن
معرفة اهلل س��بحانه مفس��راً اآلية الكرمية من س��ورة فاطر ( يَا
الل َو َُّ
ال ِميد) قائ ً
�ني ْ َ
أَ ُّيهَ��ا َّ
الل ُه�� َو ْال َغ ِ ُّ
ال
��اس أَ ْن ُت ُ
الن ُ
��م ْال ُف َق َ
��را ُء ِإ َل َّ ِ
ان االفتق��ار إىل اهلل ُسْ��ب َحا َن ُه َو َت َع َ
��ال ش��أن كل خمل��وق يف هذه
احلي��اة ،واهلل تعاىل يقول :يَا أَ ُّيهَا َّ
اس أَ ْن ُت ُم ،فخاطب بها الناس
الن ُ
مجيع��اً ،فامللوك فقراء إىل اهلل تع��اىل ،وأصحاب األموال الطائلة
فق��راء إىل اهلل تع��اىل ،والش��باب والكبار ،والعبي��د والصغار فقراء
إىل اهلل ،وكل م��ن عل��ى ه��ذه األرض فه��و فقري بال��ذات إىل اهلل
تعاىل ،واهلل هو املتفرد بالغنى املطلق.
مؤك��دا ان هناك حاجة للجميع بأن يطعمنا ربنا ،ويكس��ونا،
وأن يهدينا الصراط املستقيم ،فانظروا إىل كمال غناه ُس ْب َحا َن ُه
َو َت َع َ
غن��ى مطلق��اً م��ن مجي��ع الوج��وه ،وانظ��روا إىل ش��دة
��ال ً
افتقارنا إليه ُس ْب َحا َن ُه َو َت َع َال ،فهو فقر من مجيع الوجوه ،فنحن
مفتق��رون إلي��ه يف غذائن��ا ،ولباس��نا ،وهدايتن��ا ،ويف كل ش��يء،
فم��ا ه��ي حيات��ك يا بن آدم؟ م��ا هي إال أنفاس تدخ��ل وخترج! إن
توقفت مل يعد هذا النفس ،وقالوا :رحم اهلل فالناً ،أصابته س��كتة
قلبية فمات ،فهذا هو حال الذي يسري وكأنه خيرق األرض ،أو
يبل��غ اجلبال طو ًال ،فهذه هي حالنا وهذا هو فقرنا وحاجتنا إليه
ُس ْب َحا َن ُه َو َت َع َال.
ش�بر معلة أحد
كما أل ِق َيت حماضرة ثانية لفضيلة الش��يخ َّ
أس��اتذة احل��وزة العلمي��ة ع��ن انتظ��ار الف��رج حبدي��ث للرس��ول
األك��رم (صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم) قال :لو مل يب��ق من الدنيا
إال ي��وم واح��د لط��ول اهلل ذلك اليوم حتى خي��رج رجل من ولدي
ميلؤها عدال وقسطا كما ملئت جورا وظلما ،وقوله :جهاد اميت،
انتظار الفرج.
وحتدث الشيخ َّ
معلة مفسراً مضامني احلديث بان قد يتصور
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البع��ض ،ان مفهوم احلديث الش��ريف يع�ني ان نضع يدا على يد،
ال حن��رك س��اكنا وال نغ�ير منك��را وال جناه��د نفوس��نا االم��ارة
بالس��وء وال نعاش��ر الن��اس باحلس��نى وال نندم��ج م��ع اجملتم��ع،
فنعت��زل احلياة والن��اس ،ألننا ننتظر القادم ،وه��ذا بكل تأكيد،
فه��م خاطئ ملفهوم االنتظار ليس له اي معنى ال يف االس�لام وال
عند العقالء ،فاملنتظر ،بكسر الضاد ،جيب ان يكون حاله يف تعب
دائ��م ،ج��ادا وجمته��دا وب��اذال كل طاقته ليك��ون االفضل عندما
يلتق��ي حمبوب��ه ،كح��ال املضي��ف ال��ذي ينتظر وص��ول ضيفه،
وال��ذي ق��د تراه س��اهرا ليل��ه وجماه��دا يف نهاره ليك��ون على امت
االستعداد وقت ازوف حلظة اللقاء.
داعياً اىل التمسك مبنهج أهل البيت (عليهم السالم) وااللتزام
مبب��ادئ االنتظ��ار فاإلم��ام امله��دي (عج��ل اهلل فرج��ه الش��ريف)
يري��د منا التخل��ق بأخالق اإلس�لام ،منكراً الظواهر الس��لبية يف
اجملتمعات املسلمة واليت أخذت تتسع يف االنتشار ومنها الطالق
فه��و أبغ��ض احل�لال عند اهلل (ع ّز ّ
وج��ل) وأول خط��وة يف طريق
تفكك األسرة وبروز املشكالت االجتماعية ،وتبقى املشكلة فيمن
يستخدم الطالق كأول احللول للتعامل مع املشكالت الزوجية
ويسيء استخدام هذا التشريع.
ام��ا احملاض��رة الثالث��ة قدمه��ا مساح��ة الس��يد ع�لاء احلكي��م
أح��د التدريس��يني يف احل��وزة العلمي��ة ،حت��ت عن��وان التخطيط
اإلهلي لثورة اإلمام احلس�ين (عليه السالم) قائ ً
ال أن مواقف اهل
البيت (عليهم الس�لام) وس�يرتهم معصومة ومنزهة عن اخلطأ،
وعصمته��م مل تك��ن م��ن أجله��م ،ب��ل م��ن أج��ل حفظ الش��ريعة
االس�لامية ،وحفظ اجملتمع البش��ري حتى يعي��ش العصمة عن
السري يف خط االحنراف والضالل يف ساحة هذه احلياة.
وهن��اك نظري��ات ح��ول التخطي��ط للث��ورة احلس��ينية هو ان
التخطي��ط للث��ورة انطل��ق م��ن قناعات وحس��ابات مادي��ة بهدف
االستيالء على السلطة ونزعها من يد االمويني ،ولكن نتيجة ان
الق��راءة ل��دى االمام مل تكن مكتملة عن ظروف أهل الكوفة أدت
اىل فش��ل ثورته ،وكانت تلك املأس��اة اليت حلت باإلمام احلسني
(عليه الس�لام) وأهل بيت��ه وأصحابه القل��ة ،ونظرية أخرى هي
ان ث��ورة االم��ام احلس�ين كان��ت خاضع��ة لتخطيط اهل��ي وهذا

م��ا ذه��ب الي��ه فري��ق كب�ير م��ن املس��لمني واعت�بر أن الث��ورة مل
تك��ن بتخطيط مباش��ر م��ن قبله وهذا ه��و الصواب لقي��ام االدلة
القاطعة على ذلك.
يف احملاضرة الرابعة اليت ضمن املوس��م الثقايف الثامن المانة
مسجد الكوفة املعظم كانت للمحاضر اإلسالمي مساحة السيد
عب��د اجلبار الع��وادي قال فيها اننا نتفق مجيع��اً على أن األخالق
احلس��نة الزم��ة اجملتمع الس��عيد ،وا ّنها مبنزلة القل��ب والضمري
يعم
إىل جان��ب العق��ل والتفكري ،وأن التطور التق�ني والعلمي لن ّ
اجلميع ّإل من خالل منظومة القيم األخالقية.
وذك��ر الس��يد الع��وادي وه��و يلق��ي حماض��رة عل��ى طلب��ة
اجلامع��ات والزائرين آية مباركة من س��ورة القل��م ( َوِإَّن َك َل َع َلى
ُُ
يم) فالباحثون يف ش��أن الس�يرة النبوية ،وس�يرة األئمة
خل ٍق َع ِظ ٍ
املعصوم�ين ،واألولي��اء الصاحل�ين ،لي��س فق��ط يكش��فون الوجه
األبرز من حياتهم املليئة باملكارم والفضائل مبا يسع العاملّ ،إنا
يسلطون الضوء أيضاً إىل الوجه اآلخر لسريتهم وكيف أوجدوا
املصادي��ق العملي��ة لألخ�لاق يف جمتمعاته��م ،بل وكيف ش��قوا
طري��ق األخ�لاق وس��ط ج��دب النف��وس ومتردها عل��ى األخالق
ّ
وكل ما يلزم اإلنسان من أحكام وأخالق وآداب.
واستشهد احملاضر حبديث لإلمام الصادق (عليه السالم) «ان
اهلل ع��ز وجل أدب نبيه فاحس��ن أدب��ه ،فلما أكمل ل��ه األدب قال:
وانك لعلى خلق عظيم» ،ومن تأكيد اهلل (جل وعال) ان الرسول
(صلى اهلل عليه وآله وس��لم) على خلق عظيم؛ يتبني انه ما كان
يتكلف االخالق ،وال كانت عرضية تأتي وتزول ،بل هي سجايا
وملكات اختلطت بكيانه فال تفارقه وال يفارقها ،وذلك من أفضل
م��ا يص�ير اليه بش��ر يف االخالق .وإمن��ا بلغ (صل��ى اهلل عليه وآله
جس��د الدين يف
وس��لم) النيب تل��ك العظمة واملكانة الرفيعة ألنه ّ
حياته.
ام��ا احملاض��رة اخلامس��ة فق��د ج��اءت حت��ت عن��وان اس��تثمار
الش��باب الق��ى األس��تاذ صف��اء الس��لطاني حماض��رة ع��ن تنمي��ة
القدرات بعنوان ( حتديد وتوجيه األهداف الش��خصية وكيفية
استثمار الطاقات الكامنة عند االنسان ).
واك��د االس��تاذ الس��لطاني إن الش��باب ه��م صمام أم��ان األمم
ومقي��اس قوته��ا ،وه��م ثروته��ا وخري م��ن يقودها ،وه��م مقياس
تقدمها أو تأخرها ومعيار رقيها أو تدهور أحواهلا ،ومع ذلك فهم
ال حيظون باالهتمام من بعض اجلهات املختصة بهذه الشرحية
الواس��عة ،فف��ي كل ي��وم جن��د أن م��ا ينتجه الش��باب ه��و نتيجة
أعمال فردية مرجتلة ال يس��بقها ختطيط واضح وعمل مرتجم
ورؤية مستقبلية ناضجة .

مس��تذكراً أحادي��ث الرس��ول األك��رم (صل��ى اهلل علي��ه وآله
وس��لم) ورواي��ات أه��ل البيت (عليه��م الس�لام) يف إن النيب(صلى
بى االنس��ان على الرتبية املتوازنة القائمة
اهلل عليه وآله وس��لم) َر َّ
على املوازنة بني العاطفة والعقل ،الروح واجلس��د ،العلم والعمل
وهذا التوازن الدقيق هو املنهج الس��ليم يف الرتبيةَ ،ب ْي َد أن طغيان
خلل يف بناء الذات،
جانب على حساب اجلانب اآلخر ،سيؤدي إىل ٍ
واحنراف عن منهج اإلس�لام ،وعن اإلمام الصادق (عليه السالم)
قال :لس��ت أحب أن أرى الش��اب منكم إال غادياً يف حالني ،إما عاملاً
ف��رط وض ّيع ،ف��إن ض ّيع أث��م ،وإن أثم
أو متعلم��اً ،ف��إن مل يفع��ل َّ
سكن النار والذي بعث حممداً باحلق.
والب��د من ذكر الكوفة عرب التاريخ يف املوس��م الثقايف الثامن
فخصص��ت حماض��رة مساحة الس��يد ع�لاء احلكيم ع��ن الكوفة
مهد الرس��االت وموط��ن األنبياء وعاصمة اإلم��ام املهدي َ
املنتظر
(عجل اهلل فرجه الشريف).
ً
ابت��دأ مساح��ة الس��يد ع�لاء احلكي��م حماضرت��ه قائ�لا ه��ذه
ويعرفون
الصف��ات جعل��ت األئم��ة (عليهم الس�لام) يهتمون به��ا ِّ
ع��ن فضلها ،فعلى الباحث�ين واملؤمنني االهتمام بهذه البقعة اليت
اختارها اهلل س��بحانه لتكون مقر احلكومة اإلهلية لإلمام املهدي
(عجل اهلل فرجه الشريف) لينشر العدل على املعمورة.
مشرياً اىل ان قلب الكوفة هو مسجدها العظيم مصلى األنبياء
الس�لام) والقطب ال��ذي حتلقت حوله القبائ��ل العربية،
(عليه��م ّ
تلتمس فيه فخراً إىل فخر ،لتصبح الكوفة معه «كوفة القبائل»
أيض��اً ،وق��ال ام�ير املؤمن�ين (عليه الس�لام) وهو يف مس��جدها  :يا
حيب ب��ه احداً ..
اه��ل الكوف��ة لق��د حباكم اهلل (عز وج��ل) مبا مل ُ
وان مس��جدكم ه��ذا احد املس��اجد األربعة ال�تي اختارها اهلل (عز
وج��ل) ألهلها ،وليأتني عليه زمان يكون مصلى املهدي من ولدي
ومصل��ى كل مؤم��ن ،وال يبق��ى على االرض مؤم��ن إال كان به
أو َح ّ
��ن قلب��ه إليه ،فال تهج ُر َّن وتقرب��وا اىل اهلل عز وجل بالصالة
في��ه ،وارغب��وا اليه يف قضاء حوائجكم ،فلو يعلم الناس ما فيه من
الربكة ألتوه من اقطار االرض ولو حبوا على الثلج.
وأكد الس��يد احلكي��م ان املؤمن حني يدع��و يف هذه االماكن
املقدس��ة جي��ب ان يتوجه بعقل��ه وقلبه اىل اهلل أثن��اء دعائه وبن ّية
صادق��ة ،متيقناً االس��تجابة ،ثم اجاب مساحته على استفس��ارات
احلاضرين من الطلبة والزائرين بعدها ختم حماضرته بالدعاء
والتوفيق للمؤمنني والقائمني على اقامة هذه الفعاليات.
وتس��تمر أمان��ة مس��جد الكوف��ة املعظ��م وامل��زارات امللحقة به
بتقديم ثقافة اهل البيت عليهم من اجل نشرها يف اجملتمع وبني
الطلبة .
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االصبغ بن نباته
الصحابي المحدث
الباحث عبد احلسن الشافعي

ن نباتة بن
ُيع ّد األصبغ ب 
احلارث بن عمرو بن فاتك
بن عامر بن جماشع بن
دارم التميمي احلنظلي
الكويف ،املكنى بأبي القاسم
من خواص أصحاب أمري
املؤمنني اإلمام علي (عليه
السالم) ،إذ كان شيخاً
متعبداً زاهداً ،من أش ّد
الرجال تعّلقاً بشخص
مواله أمري املؤمنني (عليه
السالم) ،وباملقابل كان
(عليه السالم) ّ
يكن لألصبغ
كل االحرتام والتقدير ،إذ
وّ
اله شرطة اخلميس فكان
من أمرائها..
أم��ا جهاده م��ع علي (عليه الس�لام) فقد
شهد مع أمري املؤمنني (عليه السالم) حربه
يف اجلم��ل وصف�ين معاه��دا اإلم��ام علي��اً
(عليه الس�لام ) على التضحية والفداء من
أجل الدين وأع�لاء كلمة احلق ،وقد امتد
به العم��ر بعد أمري املؤمنني (عليه الس�لام)
حت��ى قي��ل أنه ت��ويف يف أوائل الق��رن الثاني
للهجرة.
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وق��د ع ّد علم��اء الرجال االصبغ بن
نباتة من ال��رواة املوثوقني ،فهو يروي
يف الغال��ب ع��ن اإلم��ام أم�ير املؤمن�ين
(عليه السالم) وله منه روايات كثرية
موزعة يف الكتب واملصادر منها روايات
يف الفق��ه والتفس�ير واحلك��م ،وم��ن
أب��رز مارواه ع��ن اإلمام أم�ير املؤمنني
(عليه الس�لام) عه��ده ملالك األش�تر ملا
واله مص��ر ،ووصيت��ه لول��ده حمم��د
ب��ن احلنفية ،كم��ا ُع�� ّد األصبغ ممن
روى عن اإلمامني احلس��ن واحلس�ين
(عليهم��ا الس�لام) ،وق��د نس��ب إلي��ه
الش��يخ الطوس��ي كتاب مقت��ل اإلمام
احلس�ين (علي��ه الس�لام) م��ع ذك��ر
سنده إىل الكتاب.
روى األصب��غ ب��ن نبات��ة ع��ن أب��ي
أي��وب خال��د بن زيد األنص��اري وعمار
ب��ن ياس��ر ،أم��ا م��ن روى عن��ه فه��م
كث�ير منه��م :س��عد ب��ن طري��ف وأبو
مح��زة الثمال��ي وأب��و الصب��اح الكناني
وخال��د النوفل��ي وأب��و مري��م وعبد َّ
الل
ب��ن جري��ر العب��دي وعلي ب��ن احل ّزور
الغن��وي واحل��ارث ب��ن املغ�يرة وعب��د
احلميد الطائي وغريهم كثري.
نق��ل ابن ش��هر آش��وب يف مناقبه أن
االصب��غ ب��ن نبات��ة توج��ه حن��و اإلمام
أم�ير املؤمنني (عليه الس�لام) يف حرب
صف�ين وق��ال ل��ه :ي��ا أم�ير املؤمن�ين
قدّم�ني يف البقي��ة الباقي��ة م��ن الناس
فإن��ك ال تفق��د ل��ي الي��وم ص�براً وال
نصرا ،أما أهل الشام فقد أصبنا منهم،
وأم��ا حنن ففين��ا بعض البقي��ة ،أئذن
َّ
فأتق��دم ؟ ،فق��ال ل��ه اإلم��ام (عليه
ل��ي
الس�لام) تق��دم باس��م اهلل وبركت��ه
فأخ��ذ الراية وتقدم حن��و األعداء وهو
يرجتز ويقول:
حتى متى ترجو البقا يا أصبغ
إن الرجاء بالقنوط يدمغ
أما ترى أحداث دهر تنبغ
فادبغ هواك واألديم يُدبَغ
والرفق فيما قد تريد أبلغ
اليوم شغل وغداً ال تفرغ
فأوغ��ل فيه��م وقتل وأص��اب منهم
العشرات واستمر يالحق فلوهلم وهم
يهربون من أمامه لعلمهم بشدة بأسه
وبطولت��ه حي��ث كان معروف��اً ل��دى

أهل الشام بأنه من فرسان أهل العراق
الشجعان.
بع��د أن صب��غ س��يفه ورحم��ه ب��دم
األع��داء ع��اد إىل معس��كر املس��لمني
فاس��تقبله أم�ير املؤمن�ين اإلم��ام علي
(عليه السالم) يهنئه على تلك الوقفة
الش��جاعة ،وظ��ل االصب��غ ثابت��ا م��ع
م��ن ثبت حت��ى نهاي��ة املعرك��ة وعاد
م��ع اإلم��ام (عليه الس�لام) إىل الكوفة
ليواصل مسرية اجلهاد معه فكان خري
عون له يف ّ
كل مواقعه حتى استش��هد
(عليه السالم) يف حمرابه بالكوفة.
يروى ع��ن األصبغ ب��ن نباتة قوله:
كن��ت واقفا م��ع أمري املؤمن�ين (عليه
الس�لام) ي��وم اجلم��ل فج��اء رج��ل
حت��ى وقف ب�ين يدي��ه فقال( :ي��ا أمري
وكبن��اَّ ،
وهلل
كب الق��وم َّ
املؤمن�ين َّ
الق��وم َّ
وهللن��ا ،وصّلى الق��وم وصّلينا،
فع�لام تقاتلهم؟) فقال أم�ير املؤمنني
(علي��ه الس�لام)( :عل��ى م��ا أن��زل اهلل
ج��ل ذك��ره يف كتاب��ه) .فق��ال( :ي��ا
أم�ير املؤمن�ين ليس كل م��ا أنزل اهلل
يف كتاب��ه أعلم��ه ِّ
فعلمني��ه) فق��ال
علي(علي��ه الس�لام)( :م��ا أن��زل اهلل يف
س��ورة البقرة) .فقال( :يا أمري املؤمنني
ليس كل ما أنزل اهلل يف سورة البقرة
أعلم��ه ِّ
فعلمني��ه) ،فق��ال علي(علي��ه
ْ
الر ُس ُ
الس�لام) ه��ذه اآلي��ةِ ( :تل َ
��ل
��ك ُّ
ْ
َف َّض ْل َن��ا ب َْع َضه ْ
��ض ِّمنهُم َّمن
ُم َع َلى ب َْع ٍ
كَّل َم َُّ
َ
الل َو َر َف َع ب َْع َضه ْ
ات َوآ َت ْي َنا
ُم َد َر َج ٍ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
وح
يسى اب َن َم ْري َ
ِع َ
َم ال َب ِّين ِ
ات َوْأيَّدنا ُه ِب ُر ِ
ْال ُق��دُس َو َل ْ��و َش��ا َء َُّ
الل َما اق َت َت َ
��ل َّال ِذينَ
ِ
ُم ْال َب ِّي َن ُ
ات
ِمن ب َْع ِد ِهم ِّمن ب َْع ِد َما َجا َء ْته ُ
��ن ْاخ َت َل ُفوا َف ِم ْنهُ��م َّم ْن َآم َن َو ِم ْنهُم
َو َل ِك ِ
ْ
َُّ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّمن كف َر َولو شا َء الل َما اقتتلوا َول ِك َّن
ََّ ْ
ُريدُ) فنح��ن الذين آمنا
الل يَف َعُ��ل َما ي ِ
وه��م الذي��ن كف��روا ،فق��ال الرج��ل:
(كف��ر الق��وم ورب الكعب��ة) ثم محل
فقاتل حتى قتل رمحه اهلل.
وع��ن اب��ن نبات��ة ع��ن عل��ي ب��ن أبي
طالب(علي��ه الس�لام) أنه ق��ال( :هبط
جربئي��ل عل��ى آدم عليه الس�لام فقال:
يا آدم إني أمرت أن أخريك واحدة من
ثالث ،فاخرت واح��دة ودع اثنتني فقال
ل��ه آدم :وما الثالث ي��ا جربئيل؟ فقال:
العق��ل ،واحلي��اء ،والدي��ن ،ق��ال آدم

فإن��ي قد اخرتت العق��ل ،فقال جربئيل
للحي��اء والدي��ن :انصرف��ا ،ودعاه فقاال
ل��ه :ي��ا جربئي��ل إن��ا أمرن��ا أن نكون مع
العق��ل حيثم��ا كان ،ق��ال :فش��أنكما
وعرج).
إمت�� ّد العم��ر باالصب��غ ب��ن نبات��ة
رضوان اهلل تعاىل عليه بعد اإلمام علي
بن أبي طالب (عليه السالم) طوي ً
ال ،إذ
تويف س��نة مئة من اهلج��رة يف الكوفة
ودفن يف مقابرها.
وم��ن أب��رز ماقال��وا يف األصب��غ:
ذكره النجاش��ي بالقول( :األصبغ بن
نباتة اجملاش��عي كان من خاصة أمري
املؤمن�ين (علي��ه الس�لام) وعم��ر بعده)
فيم��ا ع�� ّده الش��يخ الطوس��ي يف رجال��ه
م��ن أصح��اب أم�ير املؤمن�ين (علي��ه
السالم) ،وعدّه الربقي يف أصحاب علي
(عليه السالم) من اليمن ،مع توصيفه
ل��ه بالتميم��ي احلنظل��ي م��ن خ��واص
أصحاب أمري املؤمنني (عليه الس�لام)،
فيم��ا ق��ال عن��ه األمي�ني :كان م��ن
خ��واص أصح��اب أم�ير املؤمنني(علي��ه
الس�لام) وش��هد مع��ه صف�ين وكان
على ش��رطة اخلميس وكان ش��اعرا،.
وخنت��م بق��ول الس��يد اخلوئ��ي (قدس
اهلل س��ره) عنه أنه كان من املتقدمني،
من سلفنا الصاحلني.

توجه االصبغ بن نباتة حنو
أمري املؤمنني (ع) بصفني
وقال له :قدِّمين يف البقية
الباقية من الناس..؟ ،فقال
له اإلمام (ع) تقدَّم باسم
اهلل وبركته ،فأخذ الراية
وتقدم حنو األعداء فأوغل
فيهم..
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مسجد الكوفة المعظم

ودوره التارخيي املشرق يف احلضارة اإلسالمية

الدكتور عاطي عبیات /إیران

العـراق مـهد احلـضارة
اإلنسانیة فی تارخیه
البعید .إذ قامت علی
ربوعه أقدم احلضارات
اليت أسهمت مساهمة
كبریة فی بناء التاریخ
البشري واحلضاري،
وملا جاء اإلسالم أصبح
العراق جزءاً من الدولة
اإلسالمية لتتواىل
املنجزات احلضاریة
على أرضه ،وكان من
أبرز تلك اإلجنازات بناء
املساجد كونها حتتل يف
اإلسالم مساحة كبرية
من القداسة والعظمة
ملا هلا من أهمية وأثر يف
اجملتمع اإلسالمي..
فاملسجد يف اإلسالم يُع ّد قاعدة معنویة
واجتماعی��ة تق��وم بوظائف عدّة تهدف إیل
تنمي��ة اجملتم��ع وترش��يده ل��دوره العبادي
والروح��ي فضال ع��ن الواجب��ات والوظائف
األخرى كونه مؤسس��ة ثقافیة وتعلیمیة
واجتماعیة وسیاس��یة وعس��كریة وتربویة
تأخ��ذ عل��ی عاتقه��ا معاجل��ة قضای��ا األمة
اإلس�لامیة وش��ؤون املس��لمنی يف مجی��ع
العصور ،ومن أبرز املساجد اليت أسهمت يف
تعزیز وازدهار احلضارة اإلسالمیة مسجد
الكوفة املعظم.
جملة السفري ـ العدد ( ) 55
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عندما مصرت الكوفة سنة  17هـ إستعان
س��عد ب��ن أبي وق��اص بعمار بن ياس��ر وأبي
ّ
األس��دی أح��د رواة أم�یر املؤمن�ین
اهل ّی��اج
الس�لام) لتخطی��ط الكوف��ة ،وعن��د
(علی��ه ّ
وض��ع اخلط��ط ملس��جد الكوفة جعله س��عد
ليتس��ع ألربع�ین ال��ف إنس��ان كان��وا ع��دة
جيش��ه حني مصرت الكوف��ة ،،ثم زاد املغرية
يف مس��احته ش��يئا ،ثم زاد فيه زي��اد ابن أبيه
ليتس��ع لس��تني ألفا ،وقد بناه باآلجر ،وجاء
له بأس��اطني من األهواز ،وتداولت ال ّروایات
عظم��ة ه��ذا املس��جد ،إذ كان قب��ل بنائ��ه

كم��ا تق��ول الرواي��ات املتوات��رة بأن��ه كان
ّ
وخ��ط مكاناً
مهب��ط املالئك��ة ،وفیه م�� ّر آدم
للعبادة ،وكان موضع صناعة س��فینة نوح
الس�لام) وقد وصفه السید امساعیل
(علیه ّ
احلمریی شعرا فقال :
َلعم ُرك ما من مسجد بعد مسجد
مبكة ظهراً أومصّلی بیثرب
بشـرق والغرب علمنا مكانه
من األرض معموراً والمتجنب
نی فض ً
بأب َ
ال من مصلی مبارك
بكوفان رحب ذي أواس وخمصب

مصّلی به نوح تأثل وابتنی
ّ
به ذات حیزوم وصـدر حمنب
وفار به التنورماء وعنده
له قیل یا نوح يف الفلك فاركب
وباب أمریاملؤمننی الذي به
ممر أمری املؤمنـنی امله ّذب
ٌّ
لق��د أس��هم بازدي��اد أهمي��ة مس��جد
الكوف��ة اخت��اذ أمریاملؤمن�ین (علي��ه
الس�لام) الكوفة عاصمة خلالفته خالل
م��ا یقرب م��ن اربع س��نوات ونصف ،فيما
اخت��ذه أئمة أهل البيت (عليهم الس�لام)
وأتباعهم مكانا لنشر علومهم ومعارفهم
ليص��ل اىل ذروة مكانت��ه يف عه��د اإلم��ام
الصادق (عليه السالم).
وتنق��ل لن��ا املص��ادر التأرخيي��ة أن
أم�ير املؤمن�ين (علی��ه الس�لام) عندم��ا
إخت��ار الكوف��ة عاصم��ة له ومن مس��جد
الكوف��ة مرك��زا حلكومت��ه ،دخله��ا مع��ه
رجل م��ن اهلاجرين واألنصار
تس��عمائة ٍ
عل��ى م��ا يذك��ر اب��ن قتيب��ة وال يُع��رف
توط��ن الكوف��ة منه��م ،لكنه��م
ع��دد م��ن َّ
ع��دّوا مم��ن ثب��ت توطن��ة منه��م مائ��ة
وتس��عة وأربعني صحابياً ،منهم س��بعون
ممن ش��هد ب��دراً وبيعة الرض��وان ،وأبرز
ّ
هؤالء الصحابة :عمار بن یاس��ر ،س��لمان
احملمدي ،عبد اهلل بن مس��عود ،عثمان بن
حنی��ف ،مالك بن ح��ارث النخعي ،عمرو
ب��ن زرارة ،كمی��ل ب��ن زی��اد النخع��ي،
زی��د ب��ن صوح��ان العب��دي ،صعصعة بن
صوح��ان ،حجربن ع��دي الكن��دي ،عدي
ب��ن ح��امت الطائ��ي ،الرباء ب��ن ع��ازب ،أبو
مس��عود االنصاري ،س��هل ب��ن حنیف ،ابو
قتادة بن ربعي ،زید بن أرقم ،سلیمان بن
ص��رد اخلزاعي ،أما التابعون فقد ع ّد ابن
سعد يف طبقاته مثنمائة ومخسني تابعیاً
أقام��وا يف الكوفة وترعرع��وا فيها ،ونهلوا
من علوم مدرس��تها علما وفقهاً ليش��كلوا
تل��ك الطبق��ة الب��ارزة م��ن أع�لام الرواة
الثقات والفقه��اء واحملدثني الذين كان
یشار إلیهم بالبنان.
ونتيج��ة لتواجد هذا العدد الكبري من
الصحاب��ة يف رب��وع الكوف��ة فق��د هاج��ر
إليه��ا َّ
الناس وط�لاب العلم على اختالف
أجناس��هم ل ُتصبح الكوفة مركزا روحيا
فض�لا ع��ن كونه��ا املرك��ز السياس��ي
األوَّل يف العامل اإلسالمي.
لق��د كان أم�ير املؤمن�ين (علي��ه
الس�لام) يقوم بكاف��ة الوظائف والربامج

احلكومي��ة م��ن خ�لال مس��جد الكوف��ة
إذ كان ل��ه في��ه عالم��ات خمتلفة مسي
ّ
كل منه��ا بـ(دك��ة) وكان ل��كل منه��ا
وظائ��ف خاص��ة مث��ل ( :دك��ة القض��اء،
دكة الطش��تّ ،
ّ
دكة الفتوى) ،لقد نش��أ
يف عهد اإلمام علي (عليه السالم) تغيري
ج��ذري يف عالق��ة احلكومة باملس��جد ،إذ
مل يعد املس��جد مكانا للعبادة فحس��ب بل
أن املس��جد أصبح مقرا إلحي��اء الوظيفة
املعنوي��ة والرتبوي��ة واألخالقي��ة ومن�برا
للوعظ واخلطابة ،من أجل زيادة الوعي
اإلجتماع��ي ،ومكان��ا للرتبي��ة والتعلي��م،
ت��د ّرس فيه عل��وم الفقه والدي��ن واللغة،
ومن��ه كان��ت خت��رج ق��رارات احلاك��م
وفيه كان األصحاب يُستش��ارون ،فضال
عن كون��ه مكانا إليواء الفقراء ،وتنظيم
ش��ؤون احلس��بة ،باإلضاف��ة اىل كون��ه
مق��را لتجم��ع املقاتل�ين عن��د احلاج��ة
ومركزا للتنظيم العسكري للدولة يتم
من خالله إسناد املقاتلني.
وبع��د استش��هاد أم�ير املؤمن�ين (علي��ه
الس�لام) يف حم��راب املس��جد ،اخت��ذ
اإلم��ام احلس��ن (علي��ه الس�لام) الكوف��ة
عاصم��ة خلالفت��ه ،وبهدنته م��ع معاوية
انتقل��ت العاصمة اىل الش��ام ليق��لّ ثقلها
السياسي ،مع بقاء ثقلها العلمي واملعريف،
حت��ى هالك يزيد لرتجع مس��تقرا حلكم
املخت��ار أي��ام حركت��ه لألخ��ذ بالث��أر من
قتل��ة اإلم��ام احلس�ين (علي��ه الس�لام)،
وإذا ماتراج��ع أث��ر الكوف��ة ومس��جدها
أي��ام األموي�ين بس��بب الظل��م واحلي��ف
ال��ذي وق��ع عل��ى أهله��ا ،فإنه��ا أصبح��ت
أول عاصم��ة للعباس��يني بع��د زوال حكم
األموي�ين ومن مس��جدها خطب الس��فاح
معلن��ا قي��ام دول��ة ب�ني العب��اس ،ورغ��م
مغ��ادرة املنصور للكوفة بع��د بنائه ملدينة
بغ��داد  ،ف��إن مس��جد الكوف��ة أضح��ى
س فيه��ا
أول جامع��ة إس�لامية ُت��د ّر ُ
خمتلف أن��واع العل��وم واملع��ارف والفنون
اإلس�لامية م��ن لغ��ة ،وحن��و ،وص��رف،
َّ
وفصاح��ة ،وبالغة وبي��ان ،وش��عر ،ونثر،
وكالم ،وفلس��فة ،وتص��وف ،وتفس�ير،
وق��راءات وخط��وط ،وحدي��ث ،ورج��ال،
وس�يرة ،وتأري��خ ،وأص��ول ،وفق��ه ،وطب،
خت��رج م��ن
ورياضي��ات ،وكيمي��اء ،وق��د َّ
تلك اجلامعة العلمية مجاعة من عظماء
عمار بن ياس��ر ،وعبد اهلل
اإلس�لام أمثال َّ
عباس ،وحج��ر بن عدي ،وكميل بن
بن َّ

زياد ،وأبي األس��ود الدؤل��ي ،وميثم الثمار،
وجابر بن حيان وغريهم من ا ّلذين أقاموا
العلمية يف اإلسالم ،كما
صروح النهضة
َّ
اش��تهر مس��جد الكوف��ة بأن��ه كان أوّل
وأوس��ع مدرس��ة لق��راءة الق��رآن الكري��م
ففي��ه كان ش��یوخ الق��راء الذي��ن كان��وا
جیلس��ون يف املس��جد یلقنون طالب العلم
الق��راءات التـ��ی رووه��ا بأس��انیدهم وأبرز
ه��ؤالء  :عب��د اهلل ب��ن حبی��ب ب��ن ربیع��ة
الضری��ر ،وعب��د الرمح��ن الس��لمي ،وعبد
اهلل ب��ن مس��عود ،و عاص��م بن أب��ي النجود
االس��دي ،ومح��زة ب��ن حبي��ب املع��روف
بالزي��ات ،وعل��ي ب��ن مح��زة الكس��ائي،
وه��والء مجيعاً م��ن الق ّراء الس��بعة لذلك
ص��ارت مدرس��ة الكوف��ة أش��هر مدرس��ة
للق�� ّراء يف الع��امل اإلس�لامي ،وكان
ملدرس��ة الكوف��ة النحوي��ة منه��اج ومسات
متمي��زة ع��ن نه��ج مدرس��ة البص��رة ،أم��ا
يف الفق��ة والعلوم اإلس�لامية فقد نش��أت
فيها مدرس��ة الرأي ،ورأس��ها أب��و حنيفة،
وحني جاء اإلمام الصادق (عليه الس�لام)،
ازدحم عليه املئ��ات من طالب العلم ،ح ّتى
ّ
أن «حمم��د بن مع��روف اهلاللي» مل يصل
إلي��ه لكثرة الن��اس ،إ ّال يف اليوم الرابع من
قدومه.
وش��اركت مدرس��ة الكوفة احلديثية
مش��اركة فعال��ة يف حرك��ة تدوی��ن
الس��نة النبوی��ة وعلومه��ا وأصبح��ت
مرك��زاً هام��ا لعل��وم احلدی��ث مم��ا دف��ع
بكب��ار أئم��ة احملدث�ین أن يش��دوا الرح��ال
إليها ،واس��تطاعت هذه املدرس��ة أن خت ّرج
العش��رات م��ن احملدث�ين منه��م  :علقم��ة
ب��ن قیس ب��ن عبداهلل النخع��ي وعبیدة بن
عمرو الس��لمانی املرادي وس��عید بن جبری
واألس��ود ب��ن یزی��د ب��ن قی��س اخلزاع��ي
والش��عيب وأبو اسحاق السبیعي واألعمش
ومنصور بن املعتمر وغریهم كثري.
إن هذا الكم اهلائل من العلوم واملعارف
فض�لا عن ذل��ك العدد الكبري م��ن العلماء
والفقه��اء والق��راء واحملدث�ين واألدب��اء
والشعراء وأهل اللغة يدعونا اىل أن نعمل
جاهدي��ن عل��ى إدام��ة الصلة ب�ين املاضي
واحلاض��ر والعمل عل��ى إظهار معامل هذا
الص��رح الدی�ني الرفی��ع ال��ذي كان م��ن
أب��رز أعمدة احلض��ارة اإلس�لامیة حاول
طغاة التأريخ أن خيفوا فضله ّ
ولكن ضوع
عطره فاح ونش��ر معامله وعلومه ومعارفه
يف كل اآلفاق.
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وشاركت
مدرسة
الكوفة
احلديثية
مشاركة
فعالة يف
حركة
تدوین السنة
النبویة
وعلومها
وأصبحت
مركزاً
هاما لعلوم
احلدیث
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مفهوم األميّ واألمية في
القرآن الكريم

الدكتورعادل عباس النصراوي /جامعة الكوفة

وردت لفظة (األمي واألميني) يف بعض اآليات مرة ينسب إليها النيب (صلى اهلل
ب ُ
الر ُس َ
عليه وآله وسلم) كما يف قوله تعاىلَّ :
ول َّ
ين َي َّت ِب ُع َ
(ال ِذ َ
األ ِّم َّي َّال ِذي
الن ِ َّ
ون َّ
يدُو َن ُه َم ْك ُتوباً ِع ْن َد ُه ْم ِف َّ
يل ) االعراف  -اآلية  ،157ومرة أخرى
اإل
الت ْو َرا ِة َو
َ
جن ِ
ِ
ِ
ِ
اب ِإ َّ
ُينسب هلا بعض األقوام من حنو قوله تعاىلَ ( :و ِم ْنه ْ
ون ال َي ْع َل ُم َ
ُم أُ ِّم ُّي َ
ال
ون ْال ِك َت َ
أَ َما ِن َّي َوِإ ْن ُه ْم ِإ َّ
ال َي ُظُّن َ
ون) البقرة  -اآلية  ،78واملقصود أناس من العرب اعتنقوا
اليهودية وال علم هلم بكتاب التوراة وال علم له به..
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ّ
وإن��ا خيتلق��ون كالم��اً وينس��بونه اىل الت��وراة،
ْ
وكذل��ك قوله س��بحانه وتعاىلَ ( :و ُق��ل ِلَّل ِذ َ
ي��ن أُو ُتوا
��اب َو ُ
األ ِّم ِّي َ
ني أَأَ ْسَ��ل ْم ُت ْم َفإِ ْن أَ ْس�� َل ُموا َف َق ْد ْاه َت َدوا)
ْال ِك َت َ
آل عم��ران  -اآلية  ،20فالذين أوتوا الكتاب هم اليهود
والنصارى ،وأما األميني فهم العرب.
ّ
وأم��ا قوله تعاىلَ ( :و ِم ْن أَ ْهل ِْ
َ
اب َم ْن ِإ ْن َت ْأ َم ْن ُه
ت
ك
ال
ّ
ِ
ِ
ُ��م َم ْ
ِب ِق َ
��ار يُ�� َؤ ِّد ِه ِإ َل ْي َ
��ك َو ِم ْنه ْ
��ن ِإ ْن َت ْأ َم ْن�� ُه ِب ِدي َن ٍار ال
نط ٍ
َ
َّ
ً
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
يُ�� َؤ ِّد ِه ِإل ْي��ك ِإال َما د ْ
ُم َت َعل ْي�� ِه قا ِئما َذ ِل��ك ِبأ َّنه ْ
ُم قالوا
��س َع َل ْي َن��ا ف ُ
َّ
ٌ
َ
ُ
ُ
َ
َ
الل
َل ْي َ
األ ِّم ِّي�ين َس ِ��بيل َو َيقول��ون َعل��ى ِ
ِ
ْال َك ِذ َب َو ُه ْم ي ْ
َع َل ُم َ
ون ) آل عمران  -اآلية  ،75واملقصود
باألميني هنا العرب أيضاً.
َّ
واألمرنفس��ه يف قول��ه س��بحانهُ :
��ذي َب َع َث
(ه�� َو ال ِ
ف ُ
ال ِم ْنه ْ ْ
ني َر ُس��و ً
ِّ
َ
يهمْ
األ ِّم ِّي َ
ُم يَت ُلو َع َل ْي ِه ْم آيَا ِت ِه َو ُيزك ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
الك َم َ
َو ُي َعِّل ُمه ْ
��ة) اجلمع��ة  -اآلي��ة ،2
ُ��م ال ِك َت َ
��اب َو ِ
واملقصود باألميون هنا هم العرب.
نالح��ظ ّ
أن يف اق�تران لف��ظ (األمي�ين) بالكت��اب
يف جمم��ل اآليات إحي��ا ًء بالضدي��ة ،أي ضدية العلم
بالكت��اب الس��ماوي وع��دم العل��م ب��ه ،ملّ��ا كان أه��ل
والنصارى يعلم��ون الكتاب قراءة
الكت��اب من اليه��ود
ّ
وكتابة وأخباراًّ ،
ف��إن غريهم من األميني يفتقرون
ّ
النص املبارك هم
اىل ذلك ،ومبنى آخر أن األميني يف ّ
الذين جيهلون الكتب السماوية وأخبارها عن السماء
بوص��ف الكت��ب الس��ماوية قب��ل الرس��الة احملمدي��ة
كانت من ّز ً
لة من اهلل تعاىل وترفدهم بأخبار السماء
وغريه��ا من قص��ص األولني يف ح�ين يفتقراألم ّيون
لذلك ،وقد تن ّبه أحدهم هلذه املس��ألة فقال( :املس��ألة
ج��دال طوي��ل « ،الن�بي األم��ي « يع�ني
ال حتت��اج اىل
ٍ
ّ
الن�بي املبعوث من غري بين اس��رائيل) ،وعلل ذلك مبا
كان لب�ني اس��رائيل من مفاهي��م وتقاليد يف وصف
ّ
أمي�ين «
أم��ي « و «
غريه��م ،ح�ين ق��ال( :ولكلم��ة « ّ
أمم ُع� َ
لام « أي أمم العاملني
مقاب��ل بالعربي��ة ،وهي « ُ
من غري بين اس��رائيل ،وكان اليه��ود مي ّيزون بينهم
آن) ،إذاً
وب�ين اآلخري��ن ،واملفه��وم دي�ني وعرق��ي يف ٍ
كان األمي��ون ليس��وا مم��ن جيهل الق��راءة والكتابة،
فق��د َن َقل��ت املصادر ّ
أن هناك م��ن كان يقرأ ويك ُتب،
َ
ً
جمموعة
��ر املس��لمون
والدلي��ل عل��ى ذلك عندما أ َس َ
م��ن قري��ش يف بدر جع��ل النيب (صل��ى اهلل عليه وآله
وس��لم) فداءهم أن يعّلم ٌّ
كل أس�ير منهم عشر ًة من
املسلمني القراءة والكتابة.
ّ
غ�ير َّ
أن أغلب العرب كان خيفيها ولعل الس��بب
ْ
ّ
يف ذل��ك يع��ود اىل أنهم كانوا يُعيب��ون على َمن يقرأ
ويكتب وخاصة من الش��عراء إذ (كانوا يتوهمون ّ
أن

معرف��ة الش��اعر بالكتابة عيب ينقص من ش��اعريته
وذل��ك ألنه��م كانوا يظن��ون ّ
أن معرف��ة الكتابة أم ٌر
ٌ
حادث طاري ٌء على العرب وهو من األمور املدنية اليت
كانت تفسد األعراب س��ليقتهم اللغوية الفطرية)،
وم��ن مظاه��ر ه��ذه احلال��ة م��ا نقل��ه اب��ن قتيب��ة (ت
ي��ب علي��ه
الرم��ة م��ن ش��اهد وق��د ِع َ
276ه��ـ) ع��ن ذي ُّ
الرم��ة إذ يقول( :وقال
مبعرفت��ه الكتابة فأنكرها ذو ُّ
الرمة :ارفع هذا احلرف،
عيسى بن عمر :قال لي ذو ُّ
َ
ُ
فقل��ت ل��ه :أتكتب؟ فق��ال بيده عل��ى في��ه ،أي :اكتم
أن ه��ذا مل يكن مانعاً
عل��ي :فأ ّن�� ُه عندنا عي��ب !) ،غري ّ
َّ
ك ّتاباً
م��ن تعّل��م الق��راءة والكتابة ،ب��ل كان هن��اك ُ
من الشعراء وغري الشعراء ،وقد عثر الدكتور ناصر
الدي��ن األس��د عل��ى جمموعة م��ن ش��عراء اجلاهلية
كانوا يكتب��ون ،منهم زيد بن عدي العبادي ،ولقيط
ب��ن يعم��ر اإلي��ادي ،واملر ّق��ش وأخ��وه حرمل��ة ،وم��ن
شعراء املدينة سويد بن صامت األوسي وعبد اهلل بن
رواح��ة وكع��ب بن مال��ك األنصاري ،ومن الش��عراء
كذل��ك الربي��ع بن زياد العبس��ي ،وكان هو وأخوته
م��ن ال َك َمل��ةّ ،
وأن م��ن صف��ات الكام��ل يف اجلاهلي��ة
أن ُيس��ن الكتاب��ة وكذل��ك كعب ب��ن زهريوأخوه
جبري ،ولبيد بن ربيعة العامري.
ُ
األمي��ة (مبعن��ى اجله��ل بالق��راءة
إذن ،مل تك��ن
والكتاب��ة متفش��ية عن��د الع��رب يف اجلاهلية وصدر
وييدها
ير منهم حيس��نها ُ
اإلس�لام ،ب��ل هناك كث� ٌ
ّ
غ�ير ّ
أن مس��ألة العي��ب هي ال�تي غلبت ذل��ك عليهم،
ّ
األم��ي واألم ّي��ة مل يكن
ولع��ل م��ا ُذكر م��ن آيات يف
ّ
ُرد على
حيتم��ل اجله��ل بالق��راءة والكتابة ،كم��ا وي ُّ
َم ْ
األم��ي واألم ّي�ين م��ن األلف��اظ
��ن ق��ال أن لفظ��ة
ّ
املعرب��ة بادّعائه��م أن ال أص��ل هل��ا يف اللغ��ة العربية،
َّ
عربي يعين األص��ل واملرجع واجلماعة
لف��ظ
هو
ب��ل
ّ
والدين كما قال ابن فارس يف مقاييس اللغة.
ّ
إن ه��ذه املعان��ي تش�ترك يف الرج��وع اىل أصال��ة
ّ
الش��يء ،ومل��ا كان األم��ي على رأي ابن منظورلس��ان
األم��ة مل يتعّل��م
الع��رب ه��و م��ن كان (عل��ى خلق��ة ّ
أمه ،أي ال يكتب ،فكأ ّنه ُنس��ب
الكتاب فهو على جبلة ّ
أم ُه عليه) ،مبعنى
اىل ما يُولد عليه أي على ما ولدته ُّ
ّ
معان
أن لف��ظ
ّ
األم��ي قد تط ّور عن أص��ل وضعه اىل ٍ
أخ��رى تش�ترك مع األصول العام��ة يف أصل الوضع،
َّ
مع��ان ودالالت أخ��رى يف بع��ض اللغ��ات
وإن ورود
ٍ
الس��امية ال خي��دش عروب��ة ه��ذه اللفظ��ة واالدّع��اء
على أ ّنها أعجمية.

س
(َ ..قا ُلوا َل ْي َ
َع َل ْي َنا ِف
ُ
ني َس ِب ٌ
األ ِّم ِّي َ
يل
َو َي ُقو ُل َ
ون
الل
َع َلى َّ ِ
ْال َك ِذ َب َو ُه ْم
َي ْع َل ُم َ
ون)،
واملقصود
باألميني هنا
العرب ..
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مشكاة السفين
وسفير الخلود
السيد شاكر القزويين

كان ذكرها قمح خبزهم،
هو اصطكاك النبض
عندهم ليولد النور ،نسغا
صاعدا للحياة ،والطرقات
مدهلمة باخلوف والطوى
والضاللة والوهم ،اآليات
تتهافت على بيتها الدافئ
بأسباب احلب واملعجزات
الربانية ،فكان طعامهم
معطرا بالرضى واحلبور،
يدور على اليتامى
واملساكني ،ليشبعهم ،وهم
جياع ،وكان كساؤهم
ثيابا ُت ْس َ ُ
ت بها األيام العارية
اخلاوية حتى من سرت
الليل.
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متر األنهار واألمطار وإشعاعات الشمس
بهم ،لتتطهر من الرجس ،كأنها تولد من
جديد ،كالزيتونة يف املشكاة ،كالبعث أول
مرة من رحم الوجود ،نقية بريئة فرحة ،ال
سوء فيها ،كمج ّرة تنجب الكواكب الد ّرية
املزهرة بأروع صور اخللق املبدع ،أحلى الصفات
وأفضل ُ
اخل ُلق ،إمام يف إثر إمام ،قاموا أم قعدوا.
أم أبيها ،يسوق املنطق واليتها على العاملني،
على العارفني بغاية الرسالة وفحواها ،هي
السيدة املُ ْطلقة على رتب العاملني ،هي املودة
يف القربى ،أم كل زكي يسري يف إثر بنيها،
هناك على شاطئ تؤول كل الطرق اليه ،وال
عاصم سوى سفينة جناة واحدة ،وكان ابن
عقيل حيث اخلطى ،أنى اجتهوا ّ
يول وجهه،
ميسك بتالبيب الدهور اذا حّلت ،يلوي عنقها
اذا ما مالت اىل غري هدى ،فارس خرب ترويض
اجلياد وبيض اهلند فتسري طائعة اىل حيث
هوى فؤاده وسكن ،ساعيا حثيث اخلطى اىل
القرار املكني يف والية علي وبنيه (عليهم
السالم) ،ومل تك الكوفة حمطة اختبار لديه،
هي نقطة االنطالق مرة بعد مرة للصعود
والتحليق ،هناك حيث اآلل الذي سكن اليهم
وكان منهم ،وقد كان انتماؤهم مصريا ال
بديل عنه ،ألنه الفوز العظيم ،والدماء اليت
سالت يف ملحمته اخلالدة يف الكوفة ،هي
دماؤهم وقضيتهم ،انهم الرسالة اليت بعثها اهلل
للعاملني ،وهو خري ولي دم وقائد حيمل رسالة
األنبياء وأبنائهم ،فهو السفري الوتر ،الوكيل
الواثق العرى ،هو ابن ذاك البيت املطهر ،وهو
نقطة الوصل آلل عقيل مع السماء ،خامتهم،
حامل رسالتهم اىل اهلل ،التضحية اليت منحت
كل شيء ميت للحياة الدنيا بصلة.
الوحي يأتي بالدروب من عند اهلل تعاىل،
ويلملم بعض ما ارجتى خريا فيها عرب أزمنة
خلت أو تقدمت منتظرة جميئه ،يفرشها بني
أيديهم ،لتكون النهاية والبداية عندهم ،فهم
منتهى ومنطلق الدروب اليت أرادها اهلل ليفوز
االنسان برحلة السعي الضنكة ،هم اخلالص،

حقيقته املتجلية للخلق ،بشرا سويا.
املسافات ،أحالم تتهافت فوق بعضها،
لتمنح عاملهم ّ
الفضي املضيء بالصدق واهلناء.
املسافات عندهم ،أبعا ٌد ورؤى ،تصنع عوا َ
مل ال
تنتمي لسواهم ،فهي تقوى هلل فرحة بالعطاء
غري املنقطع ،والشجاعة واحللم والرأفة اليت
ال حدود هلا ،سوى معجزات كاألساطري،
تلتف حوهلا األرواح ،تلك اليت تتوق للجمال،
واحلرية املفرطة باحلب ،والبذل اخلرايف
السعيد.
مالحمهم حمنة وموقف عسري لآلخرين،
الظاملني ،يف األبعاد الغريبة الضالة ،فهم الوهج
الذي ينتفض أمام كل زيف وخديعة ومكر
وسوء ،كاشفا معادنهم الصدأة وقبح قلوبهم،
ذائعا ان يف تلك الوجوه الكاحلة يبين الشيطان
عشه ،هناك يعسكر جبيشه ،حيث طرق
اخلراب واملوت واخلواء واخلسران املبني.
املالحم وحكايات اآلهلة واألساطري ،توقفت
مبهورة مشدوهة ،أمام الشدو املتقن للفضائل
والقيم الراسخة يف الوجدان النقي ،أحكم
النور املتدفق من سلوكهم وأقواهلم طوقه
عليها ،فباتت باهتة ،ال لون هلا ،وال حياة ،اال
اذا اقرتنت بهم ،أو سارت يف اثرهم ،حينها تدب
فيها كينونة الوجود احلي ،وتنتشي املعاني
السامية والبطوالت وكل اخلوارق وهي
تشرب من كؤوس البعث يف ذلك االنتماء
البهيج ،كل شيء يف رحلة وجودهم السرمدي
اخلالد مكتمل ،ال ينقصه شيء أو ملمح أو
نربة صوت ما أو همس ،كالطف جاء مكتمال
ناصع البياض مكتمل الطرق ،متقن النصر،
راسخا بقيمه وخلوده العابر لألزمان ،كرحلة
ابن عقيل مسلم (عليه السالم) للكوفة ،وهو
يتسنم دوره الذي ال نظري له ،سفريا للطف
العظيم ،مواجها خذالن املارقني الضالني ،فكان
أمام كل التاريخ االنساني ،وجهة أخرى فذة،
تفرز الصفوف وتفك اشتباك األقدار امللتحمة
يف صراعها األبدي.

رحلة ابن
عقيل
مسلم (عليه
السالم)
للكوفة،
وهو يتسنم
دوره الذي
ال نظري له،
سفريا للطف
العظيم،
مواجها
خذالن
املارقني
الضالني..

19

جملة السفري ـ العدد ( ) 55

المستبصر اإلسالمي األستاذ صالح الورداني
في ضيافة السفير
حاوره :أمحد الكعيب

املس��تبصر مصطلح يطلق على من يتحول من أحد األديان أو املذاهب اإلس�لامية
إىل املذهب الشيعي اإلمامي االثين عشري اجلعفري ,الذي يعمل بفق ِه أهل البيت
(عليهم السالم) من عبادات ومعامالت ومستحدثات.
ولع��ل م��ن أه��م املس��تبصرين الش��يخ
حمم��د مرع��ي األم�ين االنطاك��ي
احلل�بي املول��ود يف انطاكي��ا ع��ام 1314هـ،
وكذل��ك م��ن أش��هر املس��تبصرين
الدكت��ور حمم��د التيجان��ي الس��ماوي
املالك��ي التونس��ي املول��ود ع��ام 1943م،
وكذلك م��روان خليفات ،وأمحد راس��م
النفي��س ،باالضاف��ة اىل ضي��ف عددن��ا
الباحث االسالمي املعروف األستاذ صاحل
الورداني الش��افعي املولود يف القاهرة عام
1952م ،الذي كان معه جمللة السفري هذا
احل��وار ليحدثن��ا ع��ن س�يرته ومس�يرته
املعرفي��ة والعلمية املبارك��ة ..فض ً
ال عن
مؤلفات��ه القيم��ة اليت انتش��رت يف العامل
االس�لامي منه��ا( :رحل�تي من الس��نة اىل
الش��يعة) و (اخلدعة) و(فرق اهل السنة)
و(السيف والسياسة) و(الشيعة يف مصر)
وغريها الكثري..
يسعدنا ويشرفنا أن نلتقي بشخصية
ٍ كان��ت والزال��ت هل��ا احلض��ور يف العامل
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االس�لامي الدكت��ور الباحث االس�لامي
ص��احل الوردان��ي م��ن مجهوري��ة مص��ر
العربي��ة م��ن خ�لال عطاءات��ه االدبي��ة
والثقافية واملعرفية..
أه� ً
لا ومرحب��اً بك��م يف جملتك��م
(الس��فري) وأن��ه م��ن الش��رف والفخ��ر
والس��عادة أن اك��ون يف رح��اب مس��جد
الكوف��ة املعظ��م وس��فري االم��ام احلس�ين
(ع) مس��لم ب��ن عقي��ل (علي��ه الس�لام).
ال��ذي يبع��ث الروح االس�لامية يف نفوس
املؤمنني.
الس��فري :م��ن ه��و الباح��ث االس�لامي
صاحل الورداني؟
ص��احل الوردان��ي م��ن الباحث�ين
املتخصص�ين يف ال�تراث والتاري��خ
االس�لامي والقضاي��ا العقدي��ة واملذهبية
ً
خاص��ة .كن��ت م��ن العامل�ين يف جم��ال
الصحافة يف فرتة السبعينيات من القرن
املنص��رم ومت القبض علينا مع جمموعة
م��ن الصحفي�ين والكت��اب ع��ام 1981م

عندم��ا أص��در الس��ادات ق��رارات القب��ض
عل��ى الكت��اب والصحفيني أه��ل الرأي يف
مص��ر بع��د ذهاب��ه اىل الكي��ان الصهيوني
وانتفاض��ة الش��ارع املص��ري والكيان��ات
الثقافي��ة يف مص��ر وكان مم��ن س��جنوا
الداعي��ة الش��يخ عب��د احلمي��د كش��ك,
وباب��ا االقباط وض��ع يف االقامة اجلربية
والكات��ب حممد حس��نني هي��كل وحممد
ش��هر مت االفراح
فائ��ق وزير االعالم بعد ٍ
ع��ن االخ��وة الصحفي�ين إال أن��ا مكث��ت
ع��دة س��نني بس��بب نش��اطي اإلعالم��ي
واإلس�لامي  ,حتى أفرج ع�ني عام 1983م
رغ��م الصعوب��ات والعقبات ال�تي واجهتها
يف السجن.
يف منتص��ف الثمانينات عند اش��تعال
احل��رب العراقية االيرانية بدأت حركة
معرفية حنو الش��يعة والتش��يع يف مصر
وب��دأت ح��ركات وموج��ات عدي��دة هلذا
املذه��ب احل��ق ,وق��د أعلن��ت الس��فارة
الس��عودية والعراقية يف مصر عن متويل

كبري ملن يريد أن يكتب أو يؤلف كتاباً
عن الشيعة.
ب��دأت التف��ت هل��ذه الظاه��رة؟ ومل��اذا
ه��ذه احلمل��ة ض��د الش��يعة فك��راً وأدب��اً
فكانت ردة الفعل هلذه احلمالت الضالة
أن تشيع الكثري من الشباب يف مصر وأنا
واح��د منهم بفض��ل اهلل تع��اىل وكرمه
ولطفه.
الس��فري :كيف اعتنقتم مذهب أهل
البيت (عليهم الس�لام) بع��د ماتقدم من
حديثكم القيم؟
كم��ا أس��لفنا يف حدي��ث الش��يعة
واالرادة الرباني��ة ال�تي جعل��ت من��ا أن
نكون على ه��دى ونور بأن نلتزم املذهب
احلقيق��ي وامل��ؤدي اىل اهلل تعاىل مذهب
أه��ل البي��ت (عليه��م الس�لام) االثن��ى
عش��ري االمامي التزاما عقديا ومعرفيا
ومنهجيا يف حياتنا اليومية ،ومس��لكا يف
تعامالتنا مع االخرين.
ولك��ن كان ل��ي عالق��ات م��ع االخوة
الش��يعة من��ذ الس��بعينات م��ن الق��رن
املنص��رم مم��ا جعل�ني عل��ى دراي��ة
ومقرب��ة منهم ومن افكارهم وخصوصا
العراقي�ين املقيم�ين يف مجهورية مصر
العربي��ة ،الذي��ن كان��وا يدرس��ون يف
جامع��ات القاه��رة ،منه��م االن موج��ود
من أس��اتذة جامعات بغ��داد ،وقد دعوني
اىل بغ��داد العاصم��ة اي��ام حكوم��ة البكر
ع��ام 1977م ،وأقم��ت يف ضيافتهم بضعة
اي��ام ،ومنه��ا أجته��ت اىل الكوي��ت الن��ي
كن��ت اعمل صحفي��ا يف جملة (البالغ)
كن��ت فيها أش��غل مدي��را للتحري��ر ،اذاً
أرتباطي باالخوة الش��يعة يسبق حتولي
وارتباط��ي اىل مذهبه��م املب��ارك ،ولك��ن
أقوهل��ا بصراح��ة عندم��ا أعلن��ت حتولي
اىل مذه��ب اه��ل البي��ت عليه��م الس�لام
ش��كل ه��زة يف اجلماع��ات االس�لامية
اليت كنت أنا ضم��ن قياداتهم املهمة يف
مناهجهم العقدية والفكرية.
الس��فري :ه��ل س��اعدتك الصحافة يف
عملي��ة البح��ث عن احلقيق��ة لالرتباط
باملذهب؟
نع��م االعالم ل��ه دور كب�ير و واضح
يف حتولي وأس��تبصاري ،اضافة اىل هذا
املعن��ى ان ل��ي س��فرات كث�يرة وعديدة
اىل ال��دول العربي��ة ه��ذا مم��ا جعل�ني

اكون ش��يعيا واعي��ا وذا خ�برة ومعرفة
عن هذا املذهب اجلعفري املبارك.
الس��فري :م��ن خ�لال جتوالك��م
وخرباتك��م ه��ل اس��تطعتم ان تؤث��روا يف
افراد املذاهب وجتعلوهم مستبصرين؟
هن��اك طريق��ان يس��لكان ب��ك اىل
التحول (االستبصار) االول ان تكون لك
رغب��ة بالبح��ث ع��ن احلقيق��ة والوقوف
عليه��ا واالخذ بها .وثانيا ان يؤخذ بيدك
اىل املذه��ب الصحي��ح ال��ذي يري��ده اهلل
تع��اىل ورس��وله الكريم (صل��ى اهلل عليه
وآل��ه) ،وق��د اخذت بيد العدي��د من افراد
اجلماع��ات االس�لامية ،وجعله��م م��ن
الش��يعة الواعني واملثقفني الثقات فضال
ع��ن دراس��اتهم املعمق��ة يف فه��م اص��ول
التش��يع والش��يعة ومراح��ل النش��اءة
واالصل.
الس��فري :لق��د كتب يراعك��م العديد
من املؤلفات القيمة اليت طبعت ونشرت
يف الب�لاد االس�لامية ايه��ا االق��رب اىل
نفسك؟
نعم أحب كث�يرا كتابي (دفاعا عن
الرس��ول ضد الفقهاء واحملدثني) وذلك
عندما ظهرت دعوى ش��تم النيب الكريم
(صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه) واب��راز اللوحات
والرس��ومات الدمناركي��ة ال�تي جتع��ل
م��ن ن�بي االس�لام وخ��امت الرس��ل به��ذه

الصورة غري االنسانية من اعداء االسالم،
اكتشفت ان هؤالء أعتمدوا على روايات
اس��رائيلية ال�تي جتع��ل منهم أداة لس��ب
نبين��ا العظي��م حمم��د بن عب��د اهلل(ص)
والتج��اوز عل��ى مقامه الس��امي .جعلتين
ه��ذه االح��داث اش��رع يف كتاب��ة ه��ذا
الكت��اب املذكور حت��ى أدافع ول��و بالنزر
القليل عن نبينا احلبيب املصطفى (ص)
حي��ث مجعت ( )500رواية تس��يئ حلضرة
الرس��ول يف كتب الصحاح ،فتكون منها
كت��اب حت��ت ه��ذا العن��وان وق��د ترج��م
الكتاب اىل الفارسية وطبع عدة مرات.
الس��فري :كي��ف وج��دت الع��راق م��ن
خالل زيارتكم املباركة له؟
رغ��م احمل��ن واحل��روب واملصاع��ب
أراه الي��زال يكت��ب ويؤل��ف وخي��رج م��ن
جامعات��ه ومعاه��ده العلم��اء واالدب��اء
والفقه��اء والباحث�ين الذي��ن يتحف��ون
املكتب��ات بالعل��م والفضيل��ة يف فض��اء
احلري��ة بعد ه�لاك الظاملني ع��ام 2003م،
وهذا يدل على ان العراق شامخ وقوي
بعون اهلل تعاىل وهو يتحدى الصعاب
م��ن االرهاب واالعداء ،واخريا اش��كركم
عل��ى حس��ن ضيافتك��م وطي��ب لقائك��م
معن��ا راج�ين لك��م التوفي��ق والس��داد
خلدم��ة املس��جد املعظم وس��يد الس��فراء
مسلم بن عقيل عليه صلوات ربي.

رغم احملن واحلروب واملصاعب أرى
العراق اليزال يكتب ويؤلف
َُ
وي ِّرج من جامعاته ومعاهده العلماء
واألدباء والفقهاء والباحثني..
21
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مسجد الحمراء ..

تاريخ أعيدت له الحياة
حتقيق :غزوان العيساوي

مس��جد احلمراء أو مس��جد النيب يونس (عليه الس�لام) هو أحد مس��اجد مدينة الكوفة
التارخيي��ة واآلثاري��ة ويع ّد واحداً من أقدم املس��اجد اليت ش�� ّيدت يف مدينة الكوفة ،يقع
ه��ذا املس��جد عل��ى ضف��اف نهرالف��رات يف مدين��ة الكوفة من جهت��ه اليمنى ،وش�� ّيد هذا
املس��جد يف زم��ن اإلم��ام عل��ي (عليه الس�لام) ختليداً ملق��ام النيب يونس (عليه الس�لام)،
وترجح الروايات احتمالية أن يكون احلوت قد ألقاه يف هذا املكان ،وبقي فيه حتى بعثته
إىل أهل املوصل وعندما تويف ُب ِن له مرقد كبري يف هذا املكان ،فأصبح هذا املقام.
مس��جد احلم��راء م��زار يصل��ي في��ه
العلم��اء وي��زار م��ن قب��ل املس��لمني ،وق��د
مس��ي بـ(احلم��راء) نس��بة لقبيل��ة أصلها
م��ن ب�لاد الديلم نزل��وا الكوف��ة وحتالفوا
م��ع ب�ني عب��د القي��س ع��ام  16للهج��رة،
وكانت العرب تطلق اس��م احلمراء عادة
عل��ى العجم الذين يتميزون بلون بش��رة
بيض��اء مش��وبة باحلم��رة الواضح��ة يف
الوجه نتيجة لسكناهم يف مناطق جبلية
ذات طبيعة صافية وبيئة مناسبة جتعل
سكانها ذوي وجوه مميزة بهذه الصفات،
وق��د عرف��ت ه��ذه القبيل��ة بوالئه��ا ألهل
البي��ت (عليه��م الس�لام) ،وعندم��ا اخت��ذ
أم�ير املؤمن�ين (علي��ه الس�لام) الكوف��ة
عاصم��ة خلالفت��ه كان��وا م��ن املقرب�ين
إلي��ه وازداد تواجده��م يف الكوف��ة بش��كل
ملح��وظ ،ح ّت��ى أن األش��عث ب��ن قي��س
الس�لام)
اع�ترض عل��ى اإلم��ام (علي��ه ّ
قائال( :ي��ا أمري املؤمنني ،لق��د َغ َل َبتنا هذه
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احلمرا ُء على ُقربك).
وق��د ُعرف مس��جد احلمراء مبس��جد
الن�بي يون��س ب��ن مت��ى ق��ال في��ه أم�ير
املؤمنني (عليه السالم)( :مسجد احلمراء
وه��و يف موضع بس��تان ال تذه��ب الليالي
واألي��ام حت��ى تنب��ع عنه ع�ين تنطف ماء
حوالي��ه وفيه ق�بر أخي يونس ب��ن م ّتى)،
وتذك��ر االخب��ار :ان االم��ام علي��اً (علي��ه
الس�لام) صل��ى في��ه ،وق��د ع�� ّد ُه (علي��ه
السالم) ضمن البقاع املقدسة يف الكوفة.
وذك��ر الباح��ث حمم��د س��عيد
الطرحيي أن( :املس��جد احلالي قائم على
أنق��اض بنائه القدي��م وكان مندثراً إىل
عه��د قري��ب إال أن��ه كان واض��ح املع��امل
واحل��دود) ،لك��ن امل��ؤرخ كام��ل س��لمان
اجلب��وري يق��ول( :اندث��ر ه��ذا املس��جد
وض��اع أث��ره وغمرت��ه املي��اه فل��م يب��ق
من��ه س��وى بض��ع أحجاروصخوروس��ط
ج��زرة يف ش��اطئ الكوف��ة كما ش��وهدت

يف ب��دء تأس��يس الكوف��ة احلديث��ة ،ث��م
ب��دأ الن��اس يدفن��ون بع��ض املناط��ق م��ن
النهر ويش��يدون عليه��ا بيوتاً من القصب
والس��عف إىل أن مشله الط��م عام 1314هـ،
فق��ام مجاع��ة م��ن جريان��ه وصف��وا عليه
(مجال��ي) م��ن القصب والس��عف والطني
ّ
ويف عام 1312هـ إنربى احملس��ن املغفور له
(آخن��ده علي) وش��يد له غرف��ة من اآلجر
وصحن��اً كب�يراً عل��ى نفقت��ه اخلاص��ة
وم��ن ذل��ك الوقت تس��لم س��دانة املس��جد
آل الس��يد إدري��س املوس��ويون وال ت��زال
السدانة بأيديهم).
ورغ��م إندث��ار بن��اء املس��جد القدي��م
اال ّ
أن معامل��ه وح��دوده وم��كان حمراب��ه
األصل��ي ظل��ت واضح��ة املع��امل ،فت��م
تش��ييد املس��جد وجتديد بنائه س��نة 1312
هـ ،ويقول الطرحيي إن حمراب املس��جد
األصل��ي ماي��زال حت��ت احمل��راب احلال��ي
الذي مت تشييده يف التجديد الذي حصل

يف املس��جد ع��ام  1312ه��ـ ،وق��د أرخ
لتجديد بناء املس��جد ش��عراً السيد
جعفر احللي قائال:
احلمد هلل الذي من فضله
أحيى مجيل مآثر القدماء
قد جددت آثار مسجد يونس
ِب ّ
أجل تأسيس وخري بناء
يا طالب االعمال قد ارخته
اعمل فهذا مسجد احلمراء
يف س��نة  1342ه��ـ ش��يدت
للمس��جد من��ارة اس��طوانية يرقى
اليه��ا بس��لمني حلزوني�ين األول
م��ن قاعدته��ا إىل س��لتها والثان��ي
م��ن الس��لة إىل مقدمه��ا ،والس��لة
حماطة مبقرنصات مجيلة اهلياة
وزين��ت القاعدة والوس��ط بنقوش
على القاشاني امللون.
وق��د ح��دد املس��يو لوي��س
ماس��نيون أبع��اد ه��ذا املس��جد عن��د
زيارته له فكت��ب يف كتابه خطط
الكوف��ة( :ميت��د ه��ذا اجلام��ع على
مس��احة مس��تطيلة يبل��غ طوهل��ا
(35م) وعرضها (30م).
كان املسجد واملقام يدخالن يف
محل��ة ترميم بني احل�ين واآلخر،
من��ذ أربعيني��ات الق��رن املاض��ي،
ويف مثانيني��ات القرن املاضي َت َب ّنى
الس��يد اخلوئ��ي (ق��دس) مش��روع
تعم�ير املس��جد واملش��هد مع��اً م��ع
إضاف��ة س��كن لطلب��ة احل��وزة
الديني��ة يف أعل��ى البناء ،فضال عن
إنش��اء مدرس��ة للعل��وم احلوزوي��ة
حت��ت تل��ك املس��اكن ،وق��د رص��د
يف حينه��ا مبل��غ (مخس�ين ملي��ون
دين��ار) لعملي��ة اإلعم��ار ،وق��ام
ول��ده حمم��د تقي بصحب��ة احلاج
مع�ين ج��دي بزي��ارة للمس��جد
لإلش��راف عل��ى آلي��ات ب��دء العمل
مصطحب��ا مع��ه اخلرائ��ط ال�تي
أعده��ا املهن��دس فاض��ل عجين��ة،
وبالفع��ل مت الش��روع بالعم��ل ،إذ
مت تهيئ��ة املوق��ع وردم البن��اء م��ن
العق��ارات املس��تملكة احمليط��ة
باملس��جد ،لك��ن العم��ل يف املش��روع
كان بطيئ��ا إذ اس��تمر حتى نهاية
الثمانيني��ات ،وفج��أة توقف العمل
كلي��اً ألن احلكومة أمرت بإيقاف

العم��ل يف املش��روع بع��د أن علم��ت
أن العم��ل يتضم��ن بن��اء مدرس��ة
دينية ومس��اكن للطلب��ة ،إضافة
لتجديد البناء القائم ،وبقي العمل
متوقف��ا باس��تثناء إق��دام احلكومة
على هدم املنارة األثرية للمس��جد
يوم الرابع من آذار عام  ،1989وبقي
املسجد على حاله حتى وفاة السيد
اخلوئ��ي (ق��دس) بع��د اإلنتفاض��ة
الش��عبانية يعان��ي م��ن اإلهم��ال
واخلراب.
بع��د س��قوط نظ��ام البع��ث عام
 ،2003ب��دأت محل��ة إعم��ار مكثف��ة
للمق��ام واملس��جد م��ن قب��ل هيئ��ة
األعم��ار يف احملافظ��ة واعتم��دت
اخلرائ��ط القدمي��ة إلع��ادة
اإلعمارفت��م إكم��ال إزال��ة البن��اء
القدي��م كلي��اً ث��م القي��ام بأعمال
األس��س ،وكان��ت الفك��رة تنص��ب
على بناء مقام النيب يونس منفرداً
لوحده ويف خلفه مسجد احلمراء،
ث��م انتق��ل العم��ل من عه��دة هيئة
اإلعم��ار اىل الوق��ف الش��يعي،
فعم��ل دي��وان الوق��ف عل��ى تكملة
بن��اء املس��جد ومق��ام الن�بي يون��س
(علي��ه الس�لام) فت��م إفتت��اح املكان
ي��وم الثال��ث م��ن كان��ون األول
ع��ام  ،2018وحض��ر حف��ل اإلفتت��اح
رئي��س دي��وان الوق��ف الش��يعي
الس��يد عالء املوس��وي مع مجع من
العلم��اء وفض�لاء احل��وزة العلمية
وحمافظ النجف االشرف ورئيس
اللجنة العليا لدعم احلشد الشعيب
والس��يد مديرالوق��ف الش��يعي
يف النج��ف األش��رف وام�ين ع��ام
العتبة العلوية املقدسة وامني عام
املزارات الشيعية الشريفة.
وقد أش��ار الس��يد عالء املوسوي
يف كلمت��ه قائ�لا :بفض��ل اهلل
تب��ارك وتع��اىل مت اكم��ال ه��ذا
املس��جد املب��ارك ال��ذي كان حمل
عناي��ة واهتمام علمائن��ا ومراجعنا
منذ القدم وآخر من اهتم بتوس��عة
ه��ذا املق��ام وبن��اء ه��ذا املس��جد من
مراجعن��ا العظ��ام مرج��ع الطائفة
يف زمان��ه مساحة اي��ة اهلل العظمى
الس��يد ابو القاسم اخلوئي (قدس)

إذ اش�ترى االراض��ي احمليط��ة بهذا
املق��ام لتوس��عته وجعل��ه الئق��ا ،اال
ان االج��ل مل ميهله إلمتام املش��روع
وخباص��ة أن االزم��ات عصف��ت
بالبل��د نتيج��ة القم��ع الش��ديد
للنظ��ام البائ��د ،واض��اف مساحت��ه:
ان امت��ام ه��ذا البناء واجه مش��اكل
عدي��ده كاالزم��ة املالي��ة ال�تي
عصف��ت بالبلد مما عط��ل التمويل
احلكومي للمش��اريع االستثمارية،
لذل��ك بق��ي األم��ر معط�لا حت��ى
مايق��ارب الس��نتني عندم��ا ش��رعت
الدائ��رة اهلندس��ية ببغ��داد مبعونة
الش��عبة اهلندس��ية يف النج��ف
األش��رف ومبتابعة حثيثة من قبل
السيد سالم اخلفاجي مدير الوقف
الشيعي يف النجف األشرف ليصبح
هذا املكان جاهزا للخدمة واالرشاد
الديين واستقبال الزائرين.
يط��ل مقام الن�بي يون��س (عليه
السالم) على الشارع املطل على نهر
الف��رات وتنتص��ب قبت��ه الش��اخمة
بارتف��اع (5.55م) وبقط��ر(6.65م)،
وعل��ى جان�بي املق��ام تط��ل بارتف��اع
(27.5م) منارت��ان ،ويف قم��ة كل
من��ارة أرب��ع س��اعات ألرب��ع جهات،
وتبل��غ مس��احة املق��ام حوال��ي ()119
م�ت ً
را مرب ًع��ا ،ويفص��ل ب�ين املق��ام
واملس��جد باح��ة مفتوح��ة توص��ل
الق��ادم بالب��اب الرئيس��ي للمس��جد
ال��ذي يتقدم��ه س��قف رب��ع دائري،
واملس��جد ينقس��م إىل قس��مني،
احدهم��ا للرج��ال مبس��احة تبل��غ
حوال��ي ( )532م�ت ً
را مرب ًع��ا فيم��ا
يبلغ قسم النساء حوالي ( )177مرتا
مربع��ا ،وتلح��ق باملس��جد مكتبت��ان
إحداهم��ا للرج��ال تبل��غ مس��احتها
حوال��ي ( )112مرتمرب��ع وأخ��رى
للنس��اء تبلغ مس��احتها حوالي ()35
م�ت ً
را مرب ًع��ا ،وعل��ى أي��ة ح��ال فقد
بلغت املساحة اإلمجالية للمشروع
بع��د إكمال��ه حوال��ي  2931م�ت ً
را
مرب ًع��ا موزع��ة عل��ى أربع��ة مرافق
هي املس��جد واملقام ومكتبة الرجال
ومكتبة النساء فضال عن اخلدمات
الصحي��ة وغرف��ة اإلدارة وغرف��ة
اخلدمات.
23
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حيدثنا التاريخ املختص برجاالت
اهل العلم واملعرفة دوما عن
اناس كانوا نقاط ارتكاز يف
منظومة البناء العلمي الصحيح
اليت تراكمت عليها لبنات
بنائه صاغتها ايدي علماء نذروا
أنفسهم إلعالء كلمة العلم حتت
ظل مدرسة أهل البيت (عليهم
السالم) لتستمد من أولئك
األعاظم قبساتها وتعلو بربكاتهم
طبقاتها لتكون صرحا علميا بارزا
على مر العصور اليغيبه شر وال
ميحق نوره مكر..

الشيخ حسن بن الشهيد الثاني

ميثم مهدي اخللخالي

فأجنبت تلك النفوس الطاهرة العاملة
يف تلك املدرسة اناساً نذروا أنفسهم لنشر
فقه مذه��ب اه��ل البيت(عليهم الس�لام)،
ف��كان الص��دوق واملفي��د والطوس��ي واب��ن
ادري��س والكرك��ي والعالم��ة واحملق��ق
واحل��ر والش��هيدين وص��وال اىل عصورنا
املتأخ��رة سلس��لة ماس��ية تت�لأأل بق��دم
االي��ام ،وكان مم��ن ب��رع يف العص��ور
املتأخ��رة عامل تقي ورع هو الش��يخ حس��ن
اب��ن الش��هيد الثان��ي (رمحهم��ا اهلل) ه��ذا
الرج��ل كان م��ن بي��ت جل��ه م��ن العلماء
وخباص��ة أج��داد الش��هيد الثان��ي الثالثة
واخوان��ه وابن��اء عمومت��ه وس��وف نس��لط
الض��وء يف ه��ذه الس��طور املختص��رة على
شخصية الش��يخ حسن الشهري بـ(صاحب
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املعامل) نسبة لكتابه معامل الدين وهو من
اجل كتبه.
ه��و الش��يخ مج��ال الدي��ن أب��و منصور
حس��ن اب��ن الش��يخ زي��ن الدي��ن( الش��هيد
الثان��ي) ب��ن علي بن أمحد ب��ن حممد بن
مج��ال الدي��ن ب��ن تق��ي الدي��ن ب��ن صاحل
تلمي��ذ العالم��ة اب��ن ش��رف أو مش��رف
العامل��ي النحاري��ري اجلبع��ي ول��د كما
وج��د خبطه الش��ريف يف العش��ر األخرية
من شهر رمضان سنة (959هـ).
حت��دث عنه العلماء فذك��روه بأمجل
صف��ات املديح لثقله العلمي واملعريف فقد
ج��اء يف أم��ل اآلم��ل( :كان عامل��ا فاض�لا
عام�لا متبحرا حمققا ثق��ة فقيها وجيها
نبيه��ا حمدث��ا جامعا للفنون أديبا ش��اعرا

زاه��دا عاب��دا ورع��ا جلي��ل الق��در عظي��م
الش��أن كثري احملاسن وحيد دهره أعرف
أه��ل زمانه بالفق��ه واحلدي��ث والرجال...
وكان حس��ن اخلط جيد الضبط عجيب
االس��تحضار حافظ��ا للرج��ال واألخب��ار
واألش��عار ...وقد نقلت من خطه يف بعض
جماميع��ه م��ا ذكرت��ه من ش��عره ورأيت
أكث��ر ش��عره ومؤلفاته خبط��ه) وذكره
حفيده الش��يخ علي ب��ن حممد يف كتاب
ال��در املنثور فقال (بلغ من التقوى والورع
أقصاهم��ا ومن الزهد والعب��ادة منتهاهما
ومن الفضل والكمال ذروتهما وأسناهما)
ويف ري��اض العلم��اء قيل عنه ( :الفقيه
اجلليل واحمل��دث األصولي الكامل النبيل
املع��روف بصاح��ب املع��امل ذو النف��س

الطاه��رة والفض��ل اجلام��ع وامل��كارم
الباه��رة )  ،و ُنق��ل أن الش��يخ حس��ن مل��ا
ع��زم عل��ى الرج��وع لب�لاده طل��ب م��ن
أس��تاذه األردبيلي ش��يئا يك��ون تذكرة
ل��ه ونصيح��ة فكت��ب( :عل��م التحقي��ق
والتدقي��ق اجلام��ع ب�ين ال��رأي الوثي��ق
واللف��ظ الرش��يق أوح��د زمان��ه علم��ا
وعم�لا وفض�لا وأدب��ا وأرفعه��م ذكرا
وش��أنا وحس��با ونس��با حق��ق الفق��ه
واحلدي��ث واألص��ول والرج��ال أحس��ن
حتقي��ق وبي��ان وصن��ف فيه��ا أيض��ا
التصانيف اجليدة احلس��ان ...وأحسنها
كت��اب معامل الدين وم�لاذ اجملتهدين
وكت��اب منتق��ى اجلم��ان يف األحاديث
الصحاح واحلس��ان وقد خرج من األول
مقدمت��ه املوضوعة يف األص��ول املتلقاة
يف األقط��ار بالقب��ول واملعتين بش��رحها
وتعليقه��ا كث�ير م��ن العلم��اء الفحول
وقلي��ل من الفروع ينبئ عن فقه كثري
وعل��م غزي��ر وم��ن الثان��ي وه��و املنتقى
الذي بلغ يف ضبط احلديث سندا ومتنا
أعلى مرتقى متام العبادات وهو كتاب
نفي��س عظي��م الش��أن عدي��م النظ�ير
يف مصنف��ات العلم��اء األعي��ان وه��و مع
م��ا فيه م��ن احملاس��ن والفوائ��د الكثرية
املتعلقة بضبط األسانيد واملتون) .
وكان صاحب املعامل والسيد حممد
ب��ن عل��ي صاح��ب امل��دارك ش��ريكني يف
ال��دروس عن��د موالنا أمح��د األردبيلي
وموالنا عبد اهلل اليزدي والسيد علي بن
أبي احلسن وغريهم وقال صاحب الدر
املنث��ور كان صاح��ب املع��امل وصاح��ب
امل��دارك كفرس��ي ره��ان ورضيع��ي
لبان وكانا متقاربني يف الس��ن والسيد
حممد أكرب فبقي الش��يخ حسن بعده
بقدر تفاوت ما بينهما يف الس��ن تقريبا،
واحل��ق ان بينهم��ا فرق��ا يف دق��ة النظر
يظهر ملن تأمل مصنفاتهما بأن الش��يخ
حس��ن كان أدق نظ��را وأمج��ع ألن��واع
العل��وم وكان��ا م��دة حياتهم��ا إذا اتف��ق
س��بق أحدهما إىل املس��جد وج��اء االخر
يقت��دي ب��ه يف الص�لاة ب��ل كان كل
منهم��ا إذا صن��ف ش��يئا عرض��ه عل��ى
االخ��ر لرياجع��ه فيتفق��ان في��ه على ما
يوجب التحرير وكذا إذا رجح أحدهما
مس��ألة وسئل عنها االخر يقول ارجعوا

إليه فقد كفاني مؤنتها.
وكان الشيخ حسن شريكا لصاحب
املدارك يف املش��ايخ الذين قرءا كالهما
عليه��م يف جب��ل عام��ل والع��راق وروي��ا
عنه��م وم��ن أولئ��ك املش��ايخ :الش��يخ
امح��د ب��ن س��ليمان العامل��ي النباط��ي
والس��يد عل��ي والد صاحب امل��دارك وله
من��ه إج��ازة ومنه��م أيض��ا الس��يد عل��ي
الصائ��غ املدف��ون بقري��ة صدي��ق ق��رب
تبن�ين والظاه��ر أن ذل��ك قب��ل ذهابه��م
للع��راق فق��د حكى صاحب ال��در املنثور
ع��ن مجاع��ة م��ن مش��اخيه وغريهم ان
الش��هيد الثان��ي كان ل��ه اعتق��اد تام يف
الس��يد عل��ي الصائ��غ ه��ذا وان��ه كان
يرج��و م��ن فض��ل اهلل ان رزق��ه اهلل ولدا
شريطة أن يكون مربيه ومعلمه السيد
عل��ي الصائ��غ فحقق اهلل رج��اءه وتوىل
الس��يد عل��ي الصائ��غ والس��يد عل��ي بن
أب��ي احلس��ن رمحهم��ا اهلل تربيت��ه إىل
أن ك�بر وق��رأ عليهم��ا أكث��ر العل��وم
ال�تي اس��تفاداها م��ن والده م��ن معقول
ومنق��ول وف��روع وأص��ول وعربي��ة ،
وم��ن مش��اخيه أيض��ا الش��يخ حس�ين
ب��ن عب��د الصم��د العامل��ي والد الش��يخ
البهائي وله منه إجازة  ،وقد قرأ املنطق
والرياضيات عند املوىل امحد األردبيلي
واملوىل عبد اهلل اليزدي يف جبل عامل.
ام��ا تالمذت��ه فه��م كث�ير نذك��ر
منه��م جني��ب الدي��ن عل��ي ب��ن حمم��د
ب��ن مكي بن عيس��ى بن حس��ن العاملي
اجلبيل��ي ثم اجلبعي وه��و الذي مخس
قصي��دة ل��ه يف كش��كول البحران��ي
والش��يخ عبد اللطيف بن حميي الدين
العاملي والس��يد جنم الدين بن حممد
املوس��وي الس��كيكي وال يعلم اق��رأ عليه
أم ال وم��ن تالمي��ذه الش��يخ أب��و جعف��ر
حمم��د والش��يخ أبو احلس��ن عل��ي هلما
منه إجازة
لق��د ت��رك الش��يخ حس��ن صاح��ب
املع��امل (رمحه اهلل) الكثري م��ن املؤلفات
واملصنف��ات منه��ا م��ا اصبح��ت مع��وال
عليه��ا فيما بع��د ككتاب مع��امل الدين
وم�لاذ اجملتهدي��ن وب��رز من��ه ج��زء يف
أص��ول الفق��ه يع��رف مبع��امل األص��ول
ص��ار علي��ه املع��ول يف التدري��س م��ن
عص��ره إىل الي��وم و منتق��ى اجلمان يف

األحادي��ث الصح��اح واحلس��ان ،ومنه��ا
أيض��ا التحري��ر الطاووس��ي يف الرجال،
وش��رح ألفي��ة الش��هيد حممد ب��ن مكي
املش��تملة على أل��ف واجب يف الصالة يف
الرياض على م��ا وجدته خبط الفاضل
اهلن��دي عل��ى ظهر املع��امل ،ومنه��ا أيضا
مش��كاة الق��ول الس��ديد يف االجته��اد
والتقلي��د ،وكت��اب اإلج��ازات وغريه��ا
الكثري من الرس��ائل واحلواش��ي اليس��ع
اجمل��ال لذكره��ا ودي��وان ش��عر كب�ير
مجعه تلميذه الش��يخ جنيب الدين علي
ب��ن حممد بن مكي العاملي  ،إذ كان ذا
ذائق��ة ادبية ش��فافه ومن مجيل ش��عره
قوله:
ولقد عجبت وما عجبت
لكل ذي عني قريرة
وأمامه يوم عظيم
فيه تنكشف السريره
هذا ولو ذكر ابن آدم
ما يالقي يف احلفريه
لبكى دما من هول ذا
لك مدة العمر القصريه
فاجهد لنفسك يف اخلال
ص فدونه سبل عسريه
وقوله من قصيدة طويلة يف احلكمة
واملوعظ��ة ومساه��ا النفح��ة القدس��ية
إليقاظ الربية نذكر منها مجيل قوله:
حتققت ما الدنيا عليك حتاوله
فخذ حذ ُر َمن يدري مبن هو قاتله
ودع عنك آماال طوى املوت نشرها
ملن أنت يف معنى احلياة متاثله
وال تك ممن ال يزال مفكرا
خمافة قوت الرزق واهلل كافله
ومن مجيل قوله أيضا:
أبهضين محل النصب
وغالين فرط التعب
أذم حاالت النوى
علي دهري قد كتب
ال تعجبوا من سقمي
ان حياتي لعجب
ت��ويف الش��يخ حس��ن صاح��ب املع��امل
(رمح��ه اهلل) يف األول م��ن حم��رم س��نة
(1011هـ) يف جبع ودفن قرب تربة صاحب
املدارك وقربهما اليوم مزار يزار.
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جاء يف كتاب
(أمل اآلمل)
متحدثا عن
الشيخ (قدس
سره):

كان عاملا
فاضال
عامال
متبحرا
حمققا
ثقة فقيها
وجيها نبيها
حمدثا
جامعا
للفنون
أديبا شاعرا
زاهدا عابدا
ورعا ..
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قراءة في كتاب السيد
محمد علي الحلو ( طيبثراهاهلل)
الشيخ هادي عبد احلسني زجنيل

تطرق املؤلف املرحوم السيد العالمة
احللو يف مقدمة كتابه اىل الوسطية
التارخيية احملاصرة ،وهي الرتكة
التارخيية الثقيلة اليت جيب على
احملقق حتملها ليصل اىل احلقيقية
اليت حجبها تأريخ مهزوم َيلد
احلقائق بسوط النص التارخيي
ويقمع انفاس التحري ويقهر ارادة
البحث  -وهكذا تبقى الكوفة متعلقة
بركاب املؤرخني ينصفونها متى ما
انصفتهم ظروفهم..
ولذل��ك بقي��ت الكوف��ة حبيس��ة م��وروث
س��اهم فيه السياس��ي وارهقه امل��ؤرخ واضناه
العامة ،وأوضح املؤلف ان دراسته هذه عبارة
عن حماوالت لفك بعض رموز اللغز الكويف
واحملي مرة أخرى ،الس��تجالء
املتحريم��رة
ّ
دوافع النكوص الكويف الذي خلفته سياس��ة
البط��ش االم��وي ،وص��وال اىل ذك��ر املؤلف
ألسباب نهضة االمام احلسني عليه السالم.
امتنع اإلمام احلس�ين (عليه السالم) من
البيعة ليزيد عندما طلب منه الوليد البيعة
فقالَّ :
(إنا أهل بيت النبوة ،ومعدن الرسالة،
وخمتل��ف املالئك��ة ،بن��ا فت��ح اهلل ،وبنا ختم،
ويزي��د فاس��ق ،فاج��ر ش��ارب اخلم��ر ،قات��ل
النف��س احملرتمة معل��ن بالفس��ق والفجور،
مثل��ي ال يباي��ع مثل��ه) ،فح��رض م��روان بن
احلك��م الولي��د عل��ى أخ��ذ البيعة م��ن اإلمام
(علي��ه الس�لام) قس��را وقال( :ايه��ا االمري ان
فارق��ت الس��اعة ومل يباي��ع فأن��ك مل تق��در
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من��ه عل��ى مثلها ابدا حتى تكث��ر القتلى بينه
وبين��ك )...مطالباً الولي��د بقتل اإلمام (عليه
الس�لام) إن مل يباي��ع ،فق��ال له اإلم��ام عليه
الس�لام( :يااب��ن الزرق��اء ان��ت تأم��ر بقتل��ي
كذبت يا بن اخلنا.)...
يف ه��ذا الوق��ت كان��ت الكوف��ة تتطل��ع
للتغي�ير متوجه��ة وراغب��ة يف اعط��اء البيعة
ملن هو احق بها من يزيد ،إنه اإلمام احلسني
(عليه السالم) الذي عرفته الكوفة بالعدالة
كم��ا عرفته حري��ا بقي��ادة األم��ة فتتابعت
عل��ى اإلم��ام احلس�ين(عليه الس�لام) الكتب
حت��ى اجتم��ع عن��ده اثن��ا عش��ر ال��ف كتاب
كله��ا تش��دد عل��ى اهمي��ة حض��وره عندهم
وبيعته��م ل��ه وقد ج��اء يف بعض تل��ك الكتب
ان (الن��اس ينتظرون��ك ال رأي هل��م غ�يرك
فالعجل العجل يابن رس��ول اهلل فقد اخضر
اجلن��اب وأينع��ت الثم��ار ،))...ف��كان اجل��واب
اىل هان��ي ب��ن هان��ئ وس��عيد ب��ن عب��د اهلل

احلنف��ي بإعط��اء البيعة اىل ابن عمه مس��لم
ب��ن عقيل(عليه الس�لام) ،ان كان��وا صدقوا
م��ا عاه��دوا اهلل عليه وج��اء يف كتابه (عليه
الس�لام)( ،بس��م اهلل الرمح��ن الرحي��م (م��ن
احلس�ين ب��ن عل��ي اىل امل�لأ م��ن املؤمن�ين
واملس��لمني أما بعدّ :
فإن هانئاً وس��عيداً قدما
عل��ي بكتبك��م ،وكانا آخر م��ن قدم علي من
َّ
رس��لكم وقد فهم��ت كل ال��ذي اقتصصتم،
وذك��رمت ومقال��ة جّلك��م ،أن��ه لي��س علين��ا
ام��ام فاقبل لع��ل اهلل جيمعنا بك على اهلدى
واحلق
وق��د بعثت لك��م أخي وابن عم��ي ،وثقيت
م��ن أهل بييت ،وأمرته أن يكتب إلي حبالكم
وأمرك��م ورأيكم) ،ثم طوى الكتاب وختمه
ودعا مبس��لم وأمره بالش��خوص اىل الكوفة
قائ�لا ل��ه ...( :أرج��و أن أك��ون ان��ا وان��ت يف
درج��ة الش��هداء ،فام��ض عل��ى برك��ة اهلل
وعون��ه حت��ى تدخ��ل الكوف��ة ف��اذا دخلته��ا

فأن��زل عن��د أوث��ق أهله��ا واد ُع الن��اس إىل
طاع�تي ف��ان رأيتهم جمتمع�ين على بيعيت
فعج��ل َع َل َّي باخلرب حتى أعمل على حس��ب
ِّ
ذل��ك ان ش��اء اهلل تع��اىل) ،ومل يك��ن إختي��ار
مس��لم بن عقيل (عليه الس�لام) إعتباطا بل
مت اإلختيار لتميزه ومتتعه بعدة خصائص
أهمها:
اخلاصية االوىل :الفقاهة فقد كان من
فقهاء اهلامشيني الذين نشؤوا على يد االمام
أم�ير املؤمنني (عليه الس�لام) يف الفقه ،لكن
مع وجود أئمة أهل البيت (عليه الس�لام) مل
ينبغ ملس��لم(عليه السالم) ان يظهر فضله او
يذيع فقهه فدأبه كما هو دأب كل العلماء
فان التلميذ ال يفيت يف حضرة استاذه.
اخلاصي��ة االثاني��ة :معرفت��ه باإلمام��ة
احلق��ة ويقين��ه بإم��ام زمان��ه وتش��خيص
ومعرفة واجباته الشرعية ،فضال عن والئه
املطل��ق لألمام احلس�ين(عليه الس�لام) على
ان��ه االم��ام املف�ترض الطاع��ة ،وأن م��ا رواه
وتطي ّ
البعض من ّ
إنا
أن مس��لماً قد تشا َءم َّ
ه��و خمال��ف متاما لس�يرته ومنهاج��ه الذي
ُعرف به.
اخلاصي��ة الثالث��ة :اتصفت قيادة مس��لم
(علي��ه الس�لام) حبنك��ة سياس��ية عجيب��ة
كان ابرزه��ا التعام��ل م��ع اطي��اف املك��ون
الك��ويف عل��ى اس��اس معرف��ة االنس��اب ال�تي
ورثها من ابيه عقيل بن أبي طالب.
اخلاصي��ة الرابع��ة :وه��ي الش��جاعة
املنقطع��ة النظري فعندما طلب ابن االش��عث
املدد والمه ابن زياد قال له ( يا بن زياد اتظن
ان��ك بعثت�ني اىل ب ّق��ال م��ن بقاقي��ل الكوف��ة
اواىل جرمقان��ي م��ن جرامق��ة احل�يرة أومل
تعل��م ان��ك بعثتين اىل أس��د ضرغام وس��يف
حسام)...
اخلاصية اخلامس��ة :اميانه املطلق بنهج
اه��ل البيت(عليه��م الس�لام) الداع��ي اىل
التمس��ك بنه��ج اإلس�لام ومبادئ��ه ،إذ كان
بإمكان��ه ان يقت��ل اب��ن زي��اد يف دار هان��ي بن
ع��روة عندما جاء ليعود ش��ريك بن عبداهلل،
لكنه التزم بقول رس��ول اهلل (صلى اهلل عليه
وآله)( :االميان ق ّيد الفتك وال يفتك مؤمن)
ث��م ب�ين املؤل��ف (رمح��ه اهلل) األبع��اد
القيادية لش��خصية مس��لم بن عقيل (عليه
الس�لام) بعد اختاذه قرار اعالن الثورة على
خلفي��ة تداعي��ات اعتق��ال هان��ي ب��ن ع��روة،
إذ حاص��ر دار االم��ارة بأربع��ة االلف مقاتل
بص��ورة اس��تطاع م��ن خالهل��ا ارب��اك اب��ن
زي��اد حتى ان��ه نزل عن املنرب مس��رعا واغلق

اب��واب القص��ر ،اال ان االع�لام املض��اد كان
ل��ه دوره يف كس��ب اجلولة ،فبعدما ش��ارف
إع�لان النصر احملتوم بدخول مس��لم (عليه
الس�لام) القصر ،اس��تخدم عبيد اهلل احليلة
فجع��ل اصحاب��ه ينادون اال يا ش��يعة مس��لم
اال يا ش��يعة احلس�ين اهلل اهلل بأنفس��كم فان
جنود اهل الش��ام قد اقبلت فكانت املرأة تأتي
اخاه��ا واباه��ا اوزوجه��ا فتأخذ بي��ده ،وجعل
القوم يتسللون فما غابت الشمس حتى بقى
مس��لم (عليه الس�لام) بعش��رة م��ن اصحابه
الذي��ن ترك��وه وحي��دا يف املس��جد االعظ��م
عندم��ا دخ��ل ألداء ص�لاة املغ��رب ،فلما رأى
ذل��ك اس��توى على فرس��ه ومض��ى يف بعض
أزق��ة الكوفة حت��ى صار اىل ام��رأة يقال هلا
طوعة اليت مثلت االمنوذج األمثل حلركة
املناصري��ن الذي��ن اعط��وا بيعته��م ملس��لم
(علي��ه الس�لام) فه��ي ام��رأة عربي��ة موالية
آلل حمم��د (صلى اهلل عليه وآله) وهلا ش��أن
كب�ير يف نس��اء الكوف��ة واغل��ب الظ��ن أنه��ا
قتلت بعد أن علم ابن زياد بإيوائها مسلم.
أرسل ابن زياد قوة كبرية بقيادة حممد
بن االش��عث حملاصرة مس��لم (عليه السالم)
وه��و يف دار طوع��ة فلما وصل��ت القوة لبس
المة حرب��ه وقال لطوعة قد أديت ما عليك
من الرب وأخذت نصيبك من ش��فاعة رسول
اهلل ،وخرج اليهم مرجتزا:
ال أقتل إ ّ
أقسمت أ ّ
ال حراً
وإن رأيت املوت شيئا نكرا
وقاتل(علي��ه الس�لام) قت��ال األبط��ال
حت��ى اثخنته اجلراحات واعي��اه نزف الدم،
فأس��تند اىل جن��ب تل��ك الدار وه��م يرمونه
بالس��هام واحلجارة ،ومل يس��تطع القوم من
أخذه إال بعد أن وعده ابن األشعث باألمان،
فت��م إقتي��اده اىل قصر اإلم��ارة فدخل على
اب��ن زياد الذي قال ل��ه :خرجت على إمامك
وش��ققت عص��ا املس��لمني واحلق��ت الفتن��ة،
فق��ال ل��ه مس��لم (علي��ه الس�لام) كذب��ت،
امنا ش��ق العصا معاوية وابنه يزيد والفتنة
أحلقه��ا اب��وك وان��ا ارج��و ان يرزق�ني اهلل
الشهادة على يد شر بريته.
ث��م طل��ب مس��لم ان يوص��ي اىل بع��ض
قوم��ه ،ف��أذن ل��ه فأوص��ى عمر بن س��عد أن
يقضي من مثن س��يفه ودرعه ديناً اس��تدانه
من��ذ دخ��ل الكوف��ة وان يس��توهب جثت��ه
م��ن اب��ن زي��اد ويدفنه��ا وان يكت��ب لإلم��ام
احلس�ين(عليه الس�لام) خب�بره ،وكان��ت
النهاي��ة ب��أن أم��ر ب��ن زي��اد رجال ش��اميا ان
يصع��د ب��ه اىل أعل��ى القص��ر ليحت��ز رأس��ه

ويرم��ي جبس��ده الطاه��راىل االرض ،فت��م
الصع��ود به وهو يس�� ّبح اهلل ويكربه ثم توجه
حن��و املدين��ة وس��لم عل��ى اإلم��ام احلس�ين
(علي��ه الس�لام) ث��م ضرب��وا عنقه س�لام اهلل
عليه ورموا جبثت��ه من أعلى القصر ،وهكذا
كانت نهاية مسلم (عليه السالم).
لق��د توص��ل املؤل��ف (رمح��ه اهلل) يف ه��ذا
البحث اىل عدة نتائج كان من أهمها:
اوال :مل تكن مهمة مسلم بن عقيل(عليه
السالم) يف الكوفة مهمة قتالية بقدر ماهي
تعبوي��ة أراد به��ا ان يش��حذ هم��م الكوفي�ين
ويهيأه��م للق��اء اإلم��ام احلس�ين (علي��ه
السالم).
ثاني��ا :ان مس��لم بن عقيل(عليه الس�لام)
مل خياطب الذين وقفوا ضده وقاتلوه بأنهم
اصح��اب غ��در ،مبا يعين ان الذي��ن قاتلوه مل
يكونوا اه��ل الكوفة من الذين كتبوا لإلمام
احلسني (عليه السالم) بل إن الذين ضيقوا
علي��ه وحارب��وه ه��م األموي��ون وأتباعهم من
أهل الكوفة.
ثالثا :لقد كانت مهمة مس��لم بن عقيل
(عليه الس�لام) دعوة لتثبي��ت املبادئ والقيم
االس�لامية األصيل��ة اليت ص��ودرت من قبل
النظام األموي.
رابع��ا :إعتم��اد النظ��ام االم��وي أس��لوب
الدعاي��ات اليت اوهن��ت من عزائ��م الكوفيني
وخ ّذل��ت هم��م عوائ��ل املقاتلني ع��ن النصرة
واالستمرار باملعركة.
خامس��ا :مهد مسلم (ع) يف مهمته لقدوم
االم��ام احلس�ين(عليه الس�لام) م��ن خ�لال
توضيح الرؤية الكاملة للكوفيني عن نهضة
االم��ام احلس�ين (علي��ه الس�لام) وحركت��ه
وأسباب موقفه الرافض من بيعة ليزيد.
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عمل المرأة خارج البيت

الس��ؤال :ما هو احلكم الشرعي من عمل املرأة
املعيشي؟
اجل��واب :ه��ي غ�ير ممنوع��ة م��ن ذل��ك اذا مل
يتن��اف م��ع التزاماتها الش��رعية ،ب��ل رمبا جيب
كما اذا توقف عليه تامني نفقة نفسها او نفقة
م��ن جتب نفقته عليه��ا كأوالدها مع فقد االب
واجل��د على ما هو املش��هور ب�ين الفقهاء رضوان
اهلل عليهم.
الس��ؤال :ه��ل هن��اك ش��روط خاص��ة حتي��ط
بعمل املرأة؟
اجل��واب :الش��رط االس��اس ه��و ان ال يتناف��ى
العم��ل م��ع تكاليفه��ا الديني��ة ،ومنه��ا الس�تر
واحلج��اب ،ومنه��ا عدم احلضور يف امل��كان الذي
ال تأمن على نفس��ها فيه من الوقوع يف املعصية،
ومنه��ا رعاية حقوق ال��زوج اذا كانت متزوجة،
ومنها رعاية حقوق الوالدين إذا كانا ح ّيني.
الس��ؤال :اذا كان عم��ل امل��رأة مباح��اً فه��ل
يع��د عمله��ا يف امليادي��ن العام��ة اليت يك��ون فيها
االختالط مقبو ً
ال؟
اجلواب :يكره هلا االختالط بالرجال األجانب
وان خال عن كل حم ّرم ،واذا مل تأمن الوقوع يف
احلرام لزمها التجنب عنه.
الس��ؤال :بعض حمالت جتميل النساء حتتاج
جتم��ل
اىل عام�لات ،فه��ل حي��ق للمؤمن��ة أن ّ
يتجملن أمام األجانب
النس��اء الس��افرات الالتي ّ
الغرباء ،مسلمات كن أو غري مسلمات؟
اجل��واب  :إذا ع ّد ذلك إس��هاماً يف ترويج املنكر
وأش��اعته فلي��س هل��ا ذل��ك ،ولك��ن حص��ول ه��ذا
العنوان بعيد جداً.
الس��ؤال :يف املستش��فيات تق��وم املمرض��ات
جب��س النب��ض وقي��اس ضغ��ط ال��دم وتضمي��د
ّ
اجلرح وغري ذلك :
فهل على الرجل املريض رفض ملس املمرضة
جلسده؟
اجلواب :ميكن��ه ان يطلب قيام احد املمرضني
باألعم��ال املذك��ورة أو يطل��ب م��ن املمرضة أن
تلب��س قف��ازاً او تض��ع حاجزاً كاملندي��ل ليحول
ذلك دون ملس جسده .
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الس��ؤال :م��ا ه��و الواج��ب عل��ى املضم��دة يف
اثناء عملها؟
اجل��واب :ال جيوز هلا ملس ب��دن املريض وال
النظ��ر إىل م��ا حي��رم النظر إلي��ه اختي��اراً اال
م��ع اضط��رار املري��ض اىل التضمي��د وحن��وه
وتوقفه على ش��يء من اللمس او النظر وعدم
توف��ر املماثل الكفوء فانه يف هذه احلال جيوز
هل��ا اللم��س والنظر مع االقتص��ار فيهما على
مقدار الضرورة .
السؤال :عمل املرأة يف بيت زوجها باملتعارف
م��ن طب��خ وكن��س وم��ا ش��اكل بلغ��ت ح��د
الش��رط اإلرت��كازي حبي��ث ال يؤث��ر ع��دم
الشرط االرتكازي يف ثبوت الوجوب عليها؟
اجل��واب :إق��دام الرج��ل عل��ى ال��زواج م��ع
إرت��كاز قي��ام امل��رأة باألعم��ال املنزلي��ة ك ً
ال
أو بعض��اً يف اجملتمع��ات الش��رقية جري��اً على
املتع��ارف واملعم��ول ال حيق��ق معن��ى الش��رط
ألن��ه يتق�� ّوم بكون املنش��أ هو الزوجي��ة املقيدة
بالت��زام امل��رأة بالقي��ام باألعم��ال املنزلية وال
يوج��د مث��ل ه��ذا التقييد ف��إن املتع��ارف قيام
امل��رأة بهذه األعمال عن ط��وع منها أو بتصور
ل��زوم ذل��ك ش��رعاً أو عرف��اً ال وف��اء بالت��زام
فرضته على نفسها ضمن العقد.
الس��ؤال :م��ا رايك��م يف عم��ل امل��رأة يف
الشركات اليت يكثر فيها الشباب واختالطها
معه��م (اي احلدي��ث معه��م  )...يف خمتل��ف
املواضيع سواء يف العمل او خارج العمل؟
اجل��واب :جي��وز م��ع األم��ن م��ن الوق��وع يف
احلرام وإال فيجب أن تتجنب االختالط .
الس��ؤال :ل��و رأى ال��زوج ان عم��ل امل��رأة يف
اخلارج س��وف يؤثر س��لباً على واجباتها داخل
البيت ،فهل حيق له منعها من العمل؟
اجل��واب :خ��روج الزوج��ة من بيته��ا للعمل
او ّ
ألي غ��رض آخ��ر اذا مل يكن مبوافقة الزوج
فه��و ح��رام وإن مل يكن منافي��اً ألداء واجباتها
البيتي��ة ـ كحضان��ة طفله��اـ فض�لاً عم��ا اذا
كانت كذلك ،علماً انه ليس من واجب املرأة
يف بي��ت زوجها القيام خبدمته وحوائجه اليت
ال تتعل��ق باالس��تمتاعات الزوجية ـ كالطبخ
والتنظيف ـ إال إذا كان له ش��رط عليها بهذا
اخلصوص.
الس��ؤال :عم��ل املرأة هل هو مب��اح أم حمرم
أم مكروه علماً انها غري حمتاجة للعمل؟
اجل��واب :ال مان��ع من��ه إن أمنت م��ن الوقوع

يف احلرام.
الس��ؤال :هل جيوز لل��زوج اذا وافق ان تعمل
زوجته ان يش�ترط عليه��ا ان تعطيه جزءاً من
امل��ال ه��و حي��دده؟ واذا مل تعط��ه يأمره��ا ان
توقف العمل؟
اجل��واب :اذا مل تكون��ي موظفة قب��ل الزواج
ومل تش�ترطي علي��ه العم��ل جي��وز ل��ه ان ال
يوافق علي عملك خارج البيت ،ولكن اذا وافق
بدون ش��رط فال جيوز له بعد عقد التوظيف
ان يش�ترط علي��ك ذل��ك وال ان مينع��ك م��ن
االستمرار يف العمل.
الس��ؤال :ان��ا موظ��ف يف ش��ركة وتوج��د
مع��ي موظفة يف نفس املكت��ب ويف كثري من
االحيان ال يوجد احد فهل جيوز ذلك؟
اجل��واب :ال جي��وز اذا مل تأم��ن الوق��وع يف
احلرام .
الس��ؤال :يرجى بي��ان عدة الزوج��ة املتوفى
زوجه��ا وم��ا ه��ي تصرفاته��ا املس��موح به��ا اذا
كانت موظفة وتذهب لغرض التسوق؟
اجل��واب :عدته��ا أربعة أش��هر وعش��رة أيام
وعليه��ا جتنب ما يعد زينة يف اللباس والبدن
وال حيرم عليها شيء آخر.
الس��ؤال :ه��ل جي��وز للم��رأة املس��لمة ان
تعم��ل يف دار العج��زة م��ع املس��نني م��ع العل��م
يوجد قس��م منهم مرضى حباج��ة اىل رعاية
خبص��وص لب��س احلافظ��ات والغس��ل نظ��را
لعجزه��م وطبع��ا اذا قامت بغس��له يف احلمام
فهل جيوز هلا ان تضع على عورته منشفة؟
اجل��واب :ال مانع من ذلك مع جت ّنب النظر
إىل الع��ورة وجت ّن��ب اللم��س للبش��رة بلب��س
الكفوف مث ً
ال .واهلل املوفق.
الس��ؤال :ه��ل جي��وز للزوج��ة ان تعم��ل يف
اح��دى الش��ركات ال�تي ختل��ط ب�ين النس��اء
والرج��ال يف ح��ال ع��دم موافق��ة زوجه��ا م��ن
العمل؟
اجل��واب :اذا مل تش�ترط حريته��ا يف جم��ال
العمل فيجب ان يكون عملها مبوافقة الزوج.
الس��ؤال :ما هي نظرة االسالم للعالقة بني
الشاب والش��ابة ال تتجاوز اعمارهم العشرين
سنة؟
اجلواب :هذه العالقات غري جائزة وحرام.
السؤال :هل جيوز مصادقة البنات؟
اجل��واب :ال جي��وز مل��ا فيه من خ��وف الوقوع
يف احلرام.
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المختار الثقفي..
سيــف الــوالء ونجـم
الدراما
الباحث هشام اموري ناجي

منذ عقود طويلة مل تقدم الدراما التلفزيونية الدينية نتاجاً يلفت انتباه املشاهدين على
الرغم من صرف بعض املنتجني واملؤسسات اإلعالمية ماليني الدوالرات على مسلسالت
وأعمال درامية أما بائسة من حيث املضمون واإلخراج أو أعمال خادشة للحياء..
فبع��د ه��ذا الرك��ود قدم��ت الدرام��ا
التلفزيوني��ة اإليراني��ة اعم��ا ً
ال تارخيية
ودينية القت استحسان املشاهدين العرب
وغريهم مبختلف أصنافهم رغم ّ
أن هذه
األعم��ال مت انتاجها يف أجواء وأفكار غري
عربي��ة ،ومن بني هذه االعمال املسلس��ل
التأرخي��ي (املخت��ار الثقف��ي) الذي حقق
جناح��ات كب�يرة عل��ى املس��توى الف�ني
والس��يناريو رغ��م بع��ض املالحظات اليت
مت تس��جيها م��ن قبل النق��اد فيما خيص
االحداث التارخيية واالخراج الفين.
املختار بني اوراق التاريخ:
ّ
ش��ك أن األح��داث والوقائ��ع
ال
التارخيية ختض��ع للكثري من اجلدليات
واالش��كاليات ب�ين املؤرخ�ين والك ّت��اب
والباحثني وهذه من ّ
املس��لمات يف قضية
البح��ث ح�ين نتناوهل��ا على ش��كل مؤلف
أوسيناريوا أوأي عمل آخر كون املسافة
ال�تي وقع��ت ب�ين ذل��ك احل��دث وبني من
حي��اول ان يس��تنهضها م��ن جدي��د متتد
مل��دة زمنية طويلة ،ومبا ان حديثنا حول
ش��خصية املخت��ار الثقف��ي ال�تي ت ّعد من
الش��خصيات املهمة يف التاريخ االسالمي
وخباصة بعد واقعة كربالء واستش��هاد
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اإلم��ام احلس�ين(عليه الس�لام) وتعلقه��ا
بالث��أر مم��ن ش��ارك بهت��ك حرم��ة آل
الرسول (صلى اهلل عليه وآله وسلم) بعد
الواقعة املريعة.
ووف��ق م��ا ذكرناه م��ن الطبيعي جداً
ان جن��د يف أروق��ة التاري��خ وصفح��ات
كتب��ه العديد من االش��ارات الصحيحة
أواملغلوط��ة حول هذه الش��خصية املثرية
للج��دل بني املؤرخ�ين ،ويعتمد هذا على
اآلراء أوالظ��روف أواملي��ول ال�تي مت��ت
عل��ى أساس��ها كتاب��ة التاري��خ آن��ذاك
وم��ن كتب��ه من الكت��اب واملؤرخني ،فقد
يتعرض ش��خص ما للتش��ويه واخلدش
ويُكت��ب عنه ما ال يس��تحقه من االس��اءة
والعكس صحيح.
وحت��ى النغم��ط الرج��ل حق��ه ف��إن
الفيص��ل يف تقييم املختار هو قول اإلمام
املعص��وم (علي��ه الس�لام) وم��ن ث��م ق��ول
ثق��ات الرواة في��ه ،وننقل هن��ا مجلة من
أق��وال أئمة أه��ل البيت (عليهم الس�لام)
أو الثق��ات م��ن الرواة يف املخت��ار الثقفي،
فق��د ورد يف الروايات التأرخيية املوثوقة
أن رأس عبي��د اهلل ب��ن زي��اد وعم��ر ب��ن
س��عد ملا وص�لا إىل اإلمام زي��ن العابدين

(علي��ه الس�لام) كان جالس��ا فلما رآهما
خ�� ّر س��اجدا وق��ال احلم��د هلل ال��ذي
أدرك ل��ي ث��اري م��ن أعدائ��ي ،وج��زى
اهلل املخت��ار خ�يرا ،ويف رواي��ة أخ��رى عن
اإلم��ام الص��ادق (عليه الس�لام) أن��ه قال:
(ماامتش��طت فينا هامشي��ة والاختضبت
حت��ى بع��ث إلينا املخت��ار ب��رؤوس الذين
قتل��وا اإلم��ام احلس�ين (علي��ه الس�لام))،
ويف رواي��ة أخ��رى أن إب��ن املخت��ار ج��اء
س��ب الناس
إىل اإلمام الصادق متأملا من ّ
ألبي��ه فق��ال (علي��ه الس�لام) :ال تس��بوا
املختار ،ثم قال :رحم اهلل املختار ثالثا .
أم��ا ابن عب��اس (ت  68هـ) فإنه يذكر
َ
(أدرك ثأرن��ا ،وقض��ى
املخت��ار فيق��ول:
ديوننا ،وأنفق علينا)
وينق��ل البالذري واب��ن األثري الرواية
اآلتي��ة( :ق��ال عب��د اهلل ب��ن الزب�ير الب��ن
عباس :أمل يبلغك قتل الكذاب؟!
قال ابن عّباس :ومن الكذاب ؟
قال ابن الزبري :ابن أبي عبيد.
فق��ال اب��ن عّب��اس :ق��د بلغ�ني قت��ل
املختار.
ّ
قال ابن الزبري :كأنك تكره تس��ميته
كذاباً
وتتوجع له؟
ّ

فق��ال ابن ع ّب��اس( :ذل��ك رجل قتل
قتلتن��ا ،وطل��ب بدمائن��ا ،وش��فى غليل
صدورن��ا ،ولي��س ج��زاؤه م ّن��ا الش��تم
والشماتة) .
هذه الش��خصية اليت ح��اول أعداؤه
من كتاب السلطة ووعاظ السالطني
تشويهها بش ّتى السبل كانت موضوعا
ملسلس��ل درام��ي إس��تغرقت مراح��ل
البح��ث وكتاب��ة الس��يناريو ل��ه وم��ن
ث��م تصوي��ره تس��ع س��نوات ،إذ مت
بن��اء ديك��ورات ألرب��ع م��دن إس�لامية
حتاكي مكة املكرمة والكوفة واملدائن
وكربالء ،لريى املسلس��ل بعدها النور
عرب حلقات تلفزيونية تعدت األربعني
حلقة.
قام بإخراج العم��ل املخرج اإليراني
املع��روف داوود م�ير باق��ري ،وق��ام
بتمثي��ل األدوار األصلي��ة في��ه أكث��ر
م��ن مائ��ة ممث��ل بينه��م العدي��د م��ن
كب��ار املمثل�ين اإليراني�ين امث��ال
(فریربزع��رب نيا ،وفرهـ��اد أصـ�لاني،
ومه��دي فخی��م زاده ،وداود رش��یدي،
وأكرب زجنانب��ور ،وغريهم من كبار
فنان��ي الدرام��ا اإليراني��ة) ،وعل��ى
العم��وم ف��إن املسلس��ل حيك��ي أح��داث
ثورة املختار بن عبيدة الثقفي املشهور
بـ(أب��ي اس��حاق) ال��ذي اخذ بالث��أر من
أغلب املشاركني بقتل اإلمام احلسني
(عليه السالم) وأهل بيته وأصحابه يف
كربالء.
الق��ى املسلس��ل اعج��اب املش��اهدين
بع��د عرض��ة يف وس��ائل إع�لام عربية
وخباص��ة عندم��ا مت��ت دبلجت��ه اىل
اللغة العربية ،غري ان املسلسل تعرض
لالنتقادات حاله حال اي عمل درامي أو
س��ينمائي وذلك الحتوائه على مشاهد
(اكش��ن) رمب��ا كان��ت غ�ير متوف��رة
يف ذل��ك الوق��ت ،أو أن فيها ش��خصيات

داود مري باقري خمرج مسلسل املختار الثقفي

وأح��داث لي��س هل��ا أص��ل يف التاري��خ،
اال ان املسلس��ل رغ��م ه��ذه اهلنات حقق
جناح��اً ملفت��ا للنظر مس��تمدا جناحه
ذاك م��ن احلبك��ة الدرامي��ة العالي��ة
فض�لا ع��ن روع��ة اإلع��داد لألماك��ن
والديكورات القدمية املصممة مبنتهى
الدقة ومبا تتميز به احملاكاة لألبنية
واالماكن املوجودة يف املسلسل إضافة
اىل املالب��س واالكسس��وارات واملكياج،
لقد إس��تطاع كادر العمل يف املسلسل
إرج��اع املش��اهدين اىل مئ��ات الس��نني
اىل ال��وراء وطب��ع يف اذهانه��م الص��ورة
الذهنية لألحداث املاضية.
ولع��ل م��ن أفض��ل مااس��تطاع
القائم��ون عل��ى العم��ل م��ن إجن��ازه
وتركي��زه يف الذهني��ة املتلقي��ة هل��ذا
العم��ل التأرخي��ي ،كان إزال��ة الكث�ير
من التحريفات التأرخيية اليت حلقت
حبقب��ة مهمة م��ن التاريخ اإلس�لامي
وش��خصياته ح��اول كت��اب الس��لطة
ووع��اظ الس�لاطني تبيي��ض صفحتها
أو التربير لش��خصياتها عل��ى مافعلته
م��ن جرائ��م على أق��ل تقدي��ر ،بصورة
مس��حت الكثري من املفاهي��م اخلاطئة
ال�تي كان أبناؤن��ا يتلقونه��ا يف دروس
التأريخ ومناهجه يف مدارسهم .
وإذا ماكان��ت عملية إعادة كتابة
التاري��خ عملية تفس��ح اجمل��ال لتزوير
التأري��خ عن��د بع��ض ذوي النف��وس
الضعيف��ة ف��إن عملية معمق��ة لقراءة
التأري��خ وحتلي��ل أحداث��ه وق��راءة
مابني الس��طور ستفضح بال شك كل
املخالف��ات والرواي��ات املدسوس��ة ال�تي
يت��م تلقينه��ا ابنا َءن��ا يف امل��دارس واليت
كرس��ت يف اذاهنهم األف��كار اخلاطئة
عن أح��داث التأري��خ ،إن عملي��ة إعادة
ق��راءة األح��داث التأرخيي��ة بص��ورة
منصف��ة وم��ن ث��م قي��ام املؤسس��ات

فرهاد أصالني ممثل دور املختار الثقفي

االعالمي��ة والثقافي��ة يف إنتاجه��ا
بالش��كل املبه��ر ال��ذي كان علي��ه
مسلس��ل املختار سيعمل ومن دون شك
على كش��ف الزيف الذي س��ارت عليه
الدولت��ان األموية والعباس��ية من تآمر
أس��هم يف س��لب ح��ق آل بي��ت الرس��ول
(صلى اهلل عليه وآله وس��لم ) س��واء من
ح��كام هات�ين الدولت�ين أم م��ن كت��اب
الس��لطة وفقه��اء الس��لطان مم��ن عمل
عل��ى تزوي��ر احلقائ��ق التأرخيي��ة مب��ا
يالق��ي م��ن ه��وى يف نف��وس الس��لطان
الظامل وحاشيته ومريديه .
وإذا كان لدين��ا بع��ض املآخ��ذ على
بع��ض أح��داث املسلس��ل وال�تي أرجعها
القائم��ون عل��ى املسلس��ل اىل الس��عي
للحص��ول على حبكة درامية متكاملة،
ف��إن ذل��ك اليعفيه��م م��ن املس��ؤولية
الش��رعية يف التعام��ل الص��ادق م��ع
املش��اهدين ،وإال لت��م النظ��ر إليه��م
بنف��س املنظ��ار ال��ذي ينظ��ر ب��ه اىل
مزوري التأريخ ،وهذا مما النتمناه هلم
وه��م خيوض��ون يف ه��ذا املس��ار الصعب
م��ن الدرام��ا ،ولذلك فإنن��ا نتمنى على
القائم�ين عل��ى إنت��اج هك��ذا أعم��ال
تأرخيي��ة بالرج��وع اىل النب��ع الص��ايف
يف ق��راءة أح��داث التأري��خ ،إنه��ا دع��وة
للرج��وع اىل الرواي��ات ال�تي مت نقله��ا
ع��ن أئم��ة أهل البي��ت (عليهم الس�لام)
الذين مل جيرب على أحد منهم الكذب
والتحري��ف والتدليس كما اش��تهر به
س��واهم ،م��ن أجل أن نس��هم بتأس��يس
جي��ل واع متفه��م وغ�ير خم��دوع يف
تارخي��ه مس��اهمة م��ن املؤسس��ات
اإلعالمي��ة ببناء مس��تقبل مزدهر على
املس��توى اإلجتماع��ي ويكفين��ا ت��وارث
اجله��ل والقبلي��ة والتعص��ب م��ن جيل
آلخر.

القى
املسلسل
اعجاب
املشاهدين
بعد
عرضة
يف وسائل
إعالم
عربية..

مهدي فخیم زاده ممثل دور عمر بن سعد
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اإلســـــالم ..

يف املنظور االستشراقي بني املاضي واحلاضر
احلساني
الباحث كريم جهاد ّ

يوص ُ
ٌ
كي��ان
ل��م ل��ه
َ
��ف اإلستش��راق يف الواق��ع الثق��ايف والفك��ري ،بأ ّن�� ُه ِع ٌ
ٌ
معاهدهم
وأغراضَ ،يت َبع ُه الباحثون واملتخصصون يف
ومدارس،
ومنه��اج،
ٌ
ٌ
ِ
ومؤمتراته��م؛ لذلك ل ِع َب دوراً ُمهماً وخطرياً يف رس��م الدراس��ة التارخيية
ِ
ُ
آن واحد،
حلض��ارة األمة اإلس�لامية ،ع� َ
بر قرونها املتع��ددة واملختلف��ة يف ٍ
فكانت ُمرجات ُه من النتائج الس��لبية واإلجيابية واضحة املعامل للباحث
املتخصص يف الشؤون اإلسرتاتيجية والتارخيية للحضارة اإلسالمية.
كمنه��ج ونظ��ا ٌم َد َرس�� ُه املستش��رقون
واإلس�لام
ٌ
مشلت
وخاض��وا فيه م��ن كل جوانبه العملي��ة اليت ِ
فعرفوا إ ّن��ه ٌ
يت��م تبليغ ُه
دين ُّ
مجي��ع مراف��ق احلي��اةِ ،
للمؤمنني بواس��طة الشريعة اإلس�لامية ،اليت تقوم
ومعطي��ات احلديث أي
بدوره��ا عل��ى أحكام الق��رآن ُ
الس ّنة النبوية.
ُ
أم��ا ه��دف ال ُبني��ة السياس��ية للدولة اإلس�لامية
فه�� َو صيان��ة ح��دود اهلل وضم��ان حق��وق املس��لمني
ومصاحلهم من جهة ،وفرض الطاعة لش��ريعة اهلل
ُ
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على املواطن�ين من خالل تطبيق األحكام الش��رعية
يف احلي��اة العملية من جه��ة أُخرى ،وما احلاكمية
الس��لطوية إ ّ
ً
وس��يلة لتوطي��د س��يادة اهلل ،وتعزي��ز
ال
هيمنة اإلسالم وتوسيع رفعتها.
لذل��ك َّ
ف��إن م��ا ميكن مالحظت�� ُه هو أثر اإلس�لام
ُ
ّ
الواض��ح عل��ى الطبق��ة املثقفة يف الع��امل الغربي من
خ�لال حركة الدخول فيه؛ إذ َّ
إن الظاهرة الفكرية
اإلس�لامية شرعت بالدخول يف اجملتمع الغربي من
قمت ِه ال من قاعدته.
ّ

وه��ذا يع��ود بالطب��ع اىل وض��وح العقي��دة
احل ّق��ة للتوحيد اإلس�لامي ،ومشوهل��ا لنواحي
الك��ون واجملتم��ع واحلي��اة اإلنس��انية بص��ورة
خاص��ة ،والبن��اء الروح��ي للوح��ي احملم��دي
علي��ه الصالة والس�لام على املقدم��ات العقلية
الصحيحة.
كل ذل��ك ق��ا َد ه��ؤالء املفكري��ن اىل الوقوف
أمام س��فينة اإلس�لام ،وعظمة قائدها صاحب
َرجون الدخول اىل س��احة
احلقيق��ة الك�برى ،ي َ
اجل��ود احملم��دي يف س��فينة النج��اة آمن�ين
مطمئنني اليائسني وال حائرين.
وق��د رص��دت بواب��ة الس��فينة كث�يراً م��ن
مشاهري الغرب املفكرين الذين إستضاؤوا بنور
اإلس�لام ،فهذا املفكر والرسام الفرنسي (إيتان
رسم
دينيه) املتوفى سنة 1277هـ 1861 -م ،الذي َ
رهف ،وآصفاً
بأنامله اإلسالم من خالل ِح ّس ِه املُ َ
فأحس ُ
ُ
س��ت
(عرفت اإلس�لا َم
اإلس�لام ،بقول��ه :
َ
بإجنذاب حنوه ،وميل إليه ،فدرست ُه يف كتاب
ً
ُ
ووجدت فيه
هداية لعموم البشر،
اهلل ،فوجدت ُه
ُ
فاعتقدت
ما يكفل خري اإلنس��ان روحياً ومادياً،
أ ّن�� ُه أق��وم األدي��ان لعب��ادة اهلل ،وا خذت�� ُه ديّن��اً،
ُ
وأعلنت ذلك رمسياً على رؤوس املأل).
وال ميك��ن أن يُنس��ى الل��ورد (هدل��ي) س��ليل
ُ
األس��رة املالكة الربيطانية املتوفى سنة 1335هـ
 1935م ،وصاحب الوالدة الربوتس��تانية ،الذيكان حائ��راً عل��ى مراس��ي الس��فن العائمةَّ ،
َ
إال
إ ّن��ه كان ينتظ��ر األمل املنش��ود للس��فينة اليت
َ
حصل
ُتنجي��ه م��ن البحار املُتالطم��ة ،وبالفعل
على ُمبتغاه بعد جولته الفكرية لسنني طويلة.
والفيلس��وف واحلكي��م الفرنس��ي (ريني��ه
َ
اعتنق
جينو) املتوفى سنة 1370هـ 1951 -م ،الذي
َ
فأح��دث
اإلس�لام بع��د دراس��ته ع��ن األدي��ان،
��ة ُ
ضج ً
ك�برى يف أورب��ا وأمري��كا،
إس�لامه َّ
َ
وكان سبباً يف دخول الكثريين اىل اإلسالم.
واختا َر يف التالثينيات من القرن العش��رين
اإلس�لام املفك��ر الكب�ير النمس��اوي (ليوبول��د
فاي��س)  -حمم��د أس��د  ،-املتوفى س��نة 1412هـ -
1992م ،بعد جولته يف العامل اإلسالمي.
أما ُمفكرو الغرب الذين درسوا اإلسالم ومل
يعتنق��وه ،وإمن��ا أُعجب��وا مب��ا فيه م��ن التوحيد
اخلال��ص ،واألنظم��ة القانوني��ة َ
اخلصب��ة ،وما
احت��وا ُه م��ن الرفع��ة والس��ماحة واإلنس��انية،
فقال��وا وكتب��وا عن��ه الكث�ير ،فالفيلس��وف
املع��روف (توم��اس كارلي��ل) املتوف��ى س��نة
1298ه��ـ 1881 -م ،صاح��ب كت��اب ( :االبط��ال
َ
كشف نواحي الصدق
وعبادة البطولة) ،الذي

والعظم��ة اإلنس��انية يف حياة الرس��ول الكريم
حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم.
ورف��ع الكات��ب الفرنس��ي (ج��ان ب��روا) النيب
َ
حمم��د صل��ى اهلل عليه وآل��ه وس��لم اىل أمسى
مكان��ة يف التاري��خ بكتاب��ه ( :حمم��د نابلي��ون
السماء).
أما املستش��رق االنكليزي (جورج برناردشو)
املتوف��ى س��نة 1319ه��ـ 1950 -م ،فق��د تنب��أ َّ
ب��أن
أورب��ا َ
الب��د أن تتح��ول اىل اإلس�لام ،وأ ّن��ه ال
َّ
َّ
ُ
ح��ل للمش��اكل ال�تي تعانيها اإلنس��انية إال يف
مبادىء اإلس�لام ،ومن خالل تلك النظرة اليت
عرضه��ا (برناردش��و) وغريه عن اإلس�لام ،فقد
عما ّ
ّ
إتذ ُه
إت َذ اإلستش��راق منهجاً ُمعاص��راً ّ
ً
ُ
س��ابقا ؛ إذ مل تع��د الص��ورة القدمي��ة ذاته��ا من
دراس��ة وحض��ارة التاري��خ اإلس�لامي فق��ط،
ّ
وإن��ا التأث�ير السياس��ي ال��ذي خّلف�� ُه إنتش��ار
مم��ا دفع��ت حرك��ة اإلستش��راق
اإلس�لامّ ،
اىل دع��وة املؤرخ�ين واملفكري��ن اىل التكثي��ف
والتخصي��ص يف دراس��ة العوام��ل السياس��ية،
وملتابع��ة التح��والت العميق��ة يف بُني��ة الش��رق
السياسية والدينية.
ولق��د ل ِعب��ت الث��ورة اإلس�لامية اإليراني��ة
س��نة 1399ه��ـ 1979 -م ال�تي فاج��أت الع��امل م��ن
نواح��ي كثرية دوراً كب�يراً ومهماً يف توجهات
املستشرقني لدراسة نهضة اإلسالم احلالية يف
أبعادها الدينية والسياس��ية ،ورصد حتركات
املس��لمني يف كثريمن أحناء العامل ج ّراء تأثري
تلك الثورة العظيمة ،إذ أ ّل َف املستشرق األملاني
(جرهارد كونس��لمان) كتاباً بعنوان ( :سطوع
جن��م الش��يعة) ويقصد بتعبري(س��طوع) الثورة
اإلس�لامية اإليراني��ة املبارك��ة ،ومل��ا هل��ا م��ن
تأثري على الساحة العاملية.
فكان��ت تل��ك الث��ورة املعط��اء مفتاح��اً
للمستش��رقني للول��وج اىل معرف��ة اإلس�لام
احلقيق��ي ال��ذي حاول��ت السياس��ات الغربي��ة
احلاكم��ة م��ن خ�لال األق�لام املأج��ورة اىل
اس��تهداف (األس�� َل َمة) الكام��ل للمجتم��ع
والدول��ة؛ لطم��س احلقائ��ق الناصع��ة ملعامل�� ِه،
ورسم الصورة العدوانية ال اإلنسانية.
كان مرصداً
ً
ف��إن اإلس�لام َ
ونتيج��ة لذلك َّ
ومؤث��راً عل��ى أصح��اب اخللفي��ات الفكري��ة
الغربي��ة ؛ أل ّن��ه الفك��ر ب َعين��ه ،فكان��ت املناه��ج
املُعتدلة واضحة عن��د بعضهم من خالل جعل
اإلس�لام ديناً هلم ،والبعض اآلخر تب ّنا ُه ُمتأثراً
بأنظمتة اإلنسانية السمحاء.

ُ
عرفت اإلسال َم
فأحس ُ
ست بإجنذاب
َ
حنوه ،فدرست ُه يف
كتاب اهلل ،فوجدت ُه
ً
هداية لعموم
ُ
ووجدت أ ّن ُه
البشر..
أقوم األديان لعبادة
اهلل ،وا خذت ُه د ّيناً،
وأعلنت ذلك رمسياً
ُ
على رؤوس املأل..
املفكر والرسام الفرنسي (إيتان
دينيه)
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أبان بن تغلب الرَبعي الكوفي ..

من أصحاب اإلمام الصادق (عليه السالم)

الدكتورة مرضية حممد زاده /جامعة املذاهب اإلسالمية  -إيران

ُي ًع ُّ
��د عص��ر اإلم��ام الص��ادق (علي��ه الس�لام) من أكث��ر العص��ور تأث�يرا يف تاري��خ الفقه،
واحلديث ،والكالم والتصوف اإلسالمي ،ففي ذلك العصرَ ،ت َسَّنت الفرصة لظروف جيدة
لنقل الروايات ،وإجراء جلسات العلم والتدريس ،وتشكيل حلقات املناظرة والنقاش..
إذ ق��ام اإلمام (عليه الس�لام) بتش��كيل
حلق��ات ال��درس وجلس��ات املناظ��رة
املكثف��ة ،وق��ام برتبي��ة تالمذت��ه ونش��ر
الفك��ر والوع��ي الش��يعي بينه��م ،وكان
الذين حيضرون دروس��ه ط�لاب علم من
أماك��ن بعي��دة وخمتلفة ،وقد تس��نى له
ذل��ك بع��د ضعف س��لطة الدول��ة األموية
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وانهياره��ا وجم��يء الدولة العباس��ية اىل
احلك��م ،ويف ظ��ل هذه املرحل��ة اإلنتقالية
أخ��ذت م��دن الكوف��ة والبص��رة وواس��ط
واحلجاز ترس��ل الصف��وة من طلبة العلم
فيه��ا إىل املدين��ة املن��ورة ك��ي يتلق��وا
درس اإلم��ام الص��ادق (علي��ه الس�لام)،
فج��اء إليه جمموعة كبرية م��ن العلماء

كط�لاب لتلق��ي العل��م عل��ى يدي��ه ،وقد
صنف أبو العباس ابن عقدة اهلمذاني (ت
332ه��ـ) قائمة كبرية ذكر فيها تالمذة
اإلم��ام الذي��ن تلق��وا العلم عل��ى يديه من
خمتل��ف األصق��اع ،وأكم��ل القائم��ة
فيم��ا بع��د هارون ب��ن موس��ى التلعكربي،
وق��د ُذك��رت يف القائمت�ين طلب��ة تلق��وا

عل��وم ال��كالم والفق��ه وعل��وم الق��رآن
م��ن بالد املغ��رب األقصى وب�لاد ماوراء
النه��ر ،وق��د مج��ع لنا الش��يخ الطوس��ي
قائم��ة مكتمل��ة يف رجال��ه أخذه��ا م��ن
قائم�تي اب��ن عق��دة والتلعك�بري ،وم��ع
ذلك فقد أش��ار الشيخ املفيد اىل إن تلك
القائم��ة كان��ت ناقص��ة إذ ذك��ر ب��أن
الرواة الثق��ات الذين نقلوا احلديث عن
اإلم��ام الص��ادق (علي��ه الس�لام) كانوا
أكث��ر من أربعة آالف ش��خص ،ضمت
الكوف��ة منه��م زه��اء تس��عمائة إنس��ان
ّ
كل منه��م يق��ول حدث�ني جعف��ر ب��ن
حممد (عليه السالم) ،إذ كان من أهم
طالب��ه يف الكوف��ة :أبو حنيفة ،س��فيان
الث��وري ،ش��عبة ب��ن احلج��اج ،حف��ص
ب��ن الغياث النخعي ،حس��نب��ن الصاحل
ب��ن احل��ي ،حس��ن ب��ن العي��اش ،أب��ان
ب��ن تغل��ب ،معاوي��ة ب��ن عم��ار ،زي��د بن
احلس��ن االمناطي وحممد ب��ن ميمون
الزعفراني.
كان اإلمام الصادق (عليه السالم)،
يبع��ث املتميزي��ن م��ن تالمي��ذه لنش��ر
العل��وم اإلس�لامية ودع��وة الن��اس إىل
التمس��ك مبض��ان اإلس�لام احملم��دي
األصي��ل وبي��ان مكان��ة اه��ل البي��ت
(عليه��م الس�لام) ،وكان��ت الظ��روف
تقتض��ي يف بع��ض األحي��ان أن يق��وم
أولئ��ك الط�لاب بالدعوة خالل موس��م
احل��ج ،إذ كان اإلم��ام الص��ادق (علي��ه
السالم) حيدد ملن خيتاره من أصحابه
اإلجابة على األسئلة املطروحة حوهلا،
إذ كان اإلم��ام يدع��و أصحاب��ه لع��دم
الفصل ب�ين العمل واملعتقد والس��لوك،
ناصحا إياه��م بتعليم الناس من خالل
س��لوكهم وتصرفاته��م معه��م ،وليس
من خالل الوعظ واإلرشاد فقط.
كان م��ن ب�ين أصح��اب اإلم��ام
الص��ادق (علي��ه الس�لام) اثن��ا عش��ر
ش��خصا كان��وا خالص��ة الفقه��اء م��ن
أصحاب��ه وق��د أمج��ع علم��اء الش��يعة
اإلمامي��ة عل��ى فقهه��م وموثوقيته��م،
يق��ول الكش��ي يف كتاب��ه :لق��د اع�ترف
اإلمامي��ة بتأكي��د جمموعة م��ن أتباع
اإلم��ام الباقر واإلمام الص��ادق (عليهما
الس�لام) ،وأمجع��وا عل��ى فقههم .س��تة
منه��م تلق��وا العل��م م��ن اإلم��ام الباق��ر

(علي��ه الس�لام) وس��تة منه��م اس��تقوا
العلم من اإلمام الصادق (عليه السالم)
ومس��ي ه��ؤالء بالصحاب��ة الس��تة،
واع�ترف مجي��ع علم��اء عل��م الرج��ال
واحلدي��ث عن��د اإلمامي��ة بوثاقته��م
ومكانته��م الكبرية واهلامة ،وكان أحد
هؤالء األصحاب أبان بن تغلب.
وأب��ان ه��ذا ه��و :اب��و س��عيد ب��ن ُرباح
ال َبك��ري ُ
الربَع��ي
اجل َري��ري الكن��دي َ
َ
الكويف (ت141هـ) ُع ِرف بأنه أديب ،قارئ،
مفس��ر ومن احملدثني الكبار عند
فقيهّ ،
اإلمامي��ة ،ويق��ال ل��ه اجلري��ري نس��بة
إىل كونه م��وىل لبين جرير بن ُعبادة،
ويق��ال له أيض��ا البكري نس��بة اىل بكر
ب��ن وائ��ل ولي��س لدين��ا أي معلوم��ات
ع��ن م��كان والدته ،س��وى كون��ه يل ّق ُب
بالك��ويف ،فم��ن املرج��ح أن يك��ون ق��د
ول��د فيه��ا أو أن��ه أمض��ى معظ��م حياته
يف الكوف��ة ،وق��د َّ
ع��د ُه إب��ن حب��ان أح��د
املش��اهري من أتب��اع التابع�ين يف الكوفة،
لكن النجاشي نقل عن أبي زرعة قوله:
إن��ه روى ع��ن أنس بن مال��ك الصحابي
(ت  93هـ) ،وعلى ذلك ّ
فإن أبان ُّ
يعد من
التابعني.
عاص��ر أب��ان اإلمام الس��جاد والباقر
والصادق (عليهم الس�لام) ،وتلقى على
أيديه��م علوم��ه ال�تي ب��رع فيه��ا وم��ن
ذل��ك عل��م احلدي��ث إذ وص��ل عل��ى ي��د
اإلم��ام الصادق يف هذا العلم اىل الذروة
فقي��ل بأن��ه نق��ل ثالث�ين أل��ف حدي��ث
عنه ،وكان أح��د الذين حفظوا القرآن
عن��د األعمش ،فأصبح م��ن كبار قراء
الق��رآن الكري��م ،وكان��ت ل��ه طريق��ة
خاص��ة بقراءته اش��تهر بها لدى القراء،
وق��ال الش��يخ الطوس��ي عنه (إن��ه كان
أب��رز ش��خص يف عصره يف ه��ذا الفن)،
وأض��اف الطوس��ي على أن��ه كان بارعا
يف الفقه والشعر واملفردات والنحو.
كان أب��ان أح��د الذي��ن بذل��وا ج��لّ
همه��م للدف��اع ع��ن التش��يع ونش��ر
تعاليم��ه ،لذل��ك كان يتمت��ع مبكان��ة
عالي��ة لدى األئم��ة معصومني (عليهم
الس�لام) ،يقول النجاشي :أن معاصريه
كان��وا يس��تميلونه لإلف��ادة م��ن
معلومات��ه يف عل��م احلدي��ث وكيفي��ة
اس��تخدامه يف القضايا واملسائل،وكان

الناس يتوافدون على أبان عندما يذهب
للمدينة املنورة فإذا دخل املس��جد يغص
بالن��اس واليبقى مكان خال غري أعمدة
املس��جد ،لذل��ك كان اإلم��ام الص��ادق
(علي��ه الس�لام) يق��ول ل��ه( :اجل��س يف
مسجد املدينة وأعط الفتاوى يف األمور
الدينية وناقش أهالي املدينة ،ألني أريد
أن أرى بعض الناس مثلك بني ش��يعيت،
وتكون من رواتي وعلماء علم الرجال).
وإذا كان علم��اء الش��يعة يعدُّون��ه
أمين��اً ً
ثق��ة ،فق��د أك��د علم��اء الف��رق
األخ��رى مث��ل أمح��د بن حنب��ل وحييي
ب��ن معني وابي حامت بأن أبان ثقة ،وقد
مس��ع ال��رواة الثق��ات يف الق��رن الثان��ي
احلدي��ث عن اب��ان ونقلوه عن��ه ويعتقد
املامقان��ي أن عدده��م بل��غ قراب��ة 50
ش��خصا ،وقد نس��بت إليه بع��ض الكتب
وال�تي مل تص��ل إلين��ا ،ومنه��ا (معان��ي
الق��رآن ،كت��اب الق��راءات ،الغري��ب يف
الق��رآن ،الفضاي��ل ،كت��اب ص ّف�ين)،
ُّ
ويع��د أب��ان ه��و أول م��ن كت��ب يف علم
غري��ب الق��رآن ،وق��د اعتم��د اللغوي��ون
واملفس��رون يف الق��رن الثان��ي عل��ى هذا
ّ
الكت��اب يف عمله��م ،إذ ينق��ل الكش��ي
عن مس��لم ب��ن أبي حي��ة قول��ه( :كنت
م��ع اإلم��ام الصادق (عليه الس�لام) ويف
خدمت��ه ،وعندم��ا طلب��ت الذه��اب عنه،
قم��ت بتوديع��ه وقل��ت :أود أن تهدي�ني
ش��ي ًئا يكون متاعي يف يوم القيامة ،قال
اإلمام :اذهب إىل خدمة أبان،ألنه مسع
وأرو كل ما
م�ني كثرياً من األحاديث ِ
يرويه عين يف اإلستشهاد يف كالمك).
كان أب��ان ش��يعيا خملص��ا ،ع�� ّرف
املذهب الش��يعي بنفس��ه فقال( :الش��يعة
ه��م الذي��ن ،كلم��ا اختل��ف الن��اس يف
قول النيب األكرم صلوات اهلل وس�لامه
علي��ه ،ع��ادوا ل��كالم اإلم��ام عل��ي علي��ه
الس�لام وإخت��ذوه معي��اراً هل��م ،ف��إذا ما
ُقبُل َ
ون على كالم
اختلفوا يف كالمه ،ي ِ
اإلمام جعفر بن حممد عليه السالم).
تويف أبان بن تغلب سنة 141هـ��جرية
يف العص��ر العباس��ي يف حك��م املنص��ور
العباس��ي وق��ال اإلم��ام الص��ادق (علي��ه
السالم) عند مساعه خبرب موته( :الشك
يف أن موت ابان أوجع قليب).
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قال اإلمام
الصادق (ع)
يف حق أبان
بن تغلب
يف حديثه
ملسلم بن
حية( :إنه
مسع مين
كثرياً من
األحاديث،
وأرو كل
ِ
ما يرويه
عين يف
اإلستشهاد
يف كالمك)
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التعايش الديني في الكوفة ..

منذ متصريها حتى منتصف القرن
ال ّثاني اهلجري  ..مع إطاللة على
الواقع املعاصر
اجلزء األول

الدكتور كامل سلمان اجلبوري

عند متصري الكوفة س��نة 17هـ ،سكنت فيها عدة
قبائ��ل عربية وحددت مواطنه��ا ا ّليت نزلت بها،
فمن حيث القومية سكنت املصر عناصر أخرى
غري العناصر العربية مع العرب جنباً إىل جنب
مث��ل العبي��د واملوالي ،أما من حي��ث املعتقد فقد
والس��ريان
نزهلا أهل ال ّذمة من اليهود واملس��يح ّ
الذي��ن جاؤوا إليها من احلرية والقرى احمليطة
بها والس ّيما بعد زوال جمد احلرية وعزها..
الصفات
وبال ّرغم من أ ّنها مل تنصهر متاماً لتكون شعباً كوفياً متحد ّ
والس��مات ،إذ بق��ي ه��ؤالء على دينه��م ومعتقداتهم ،ولكن ه��ذا االندماج
ّ
ً
ً
ّ
َش�� ّكل عام�لا مهم��ا يف االخت�لاط والتعاي��ش وانصهار ه��ذه العناصر يف
بوتق��ة واح��دة ،بوصفها منوذجاً ألهمية ه��ذه املدينة ا ّليت ضمت مزجياً
من أناس ختتلف لغاتهم وتتباين ألوانهم وطباعهم وثقافاتهم وأديانهم
وعاداته��م ،فق��د كان العرب��ي إىل جانب الفارس��ي وال ّنبط��ي املوالي إىل
جان��ب العبي��د وغريه��م ،كم��ا تع��ددت األدي��ان ف�ترى املس��لم اىل جانب
املس��يحي واليهودي ،وترى املسلمني على اختالف مشاربهم بعضهم إىل
جنب بعض.
وق��د كان ال ّنصارى ا ّلذين س��كنوا الكوفة من خارجه��ا ،فأغلبهم من
الس��بخي،
أه��ل جن��ران ،إال ا ّلذين جاؤوا إليها يف حاالت نادرة مثل فرقد ّ
ا ّلذي كان من نصارى أرمينيا وقيل عنه بأ ّنه من س��بخة الكوفة وعده
ال ّذه�بي م��ن احملدث�ين وال ّزه��اد ا ّلذي��ن أس��لموا ،وجميئه م��ن أرمينيا ال
أن احل��دود كانت مفتوح��ة ّ
يعرتي��ه ش��ك باعتب��ار ّ
وأن اجلي��ش العربي
ق��د فت��ح أرمينيا ووقع م��ع األرمن -معاهدة ش��ريفة  -وتوطدت عالقة
العرب بهم منذ القرون األوىل للهجرة.
أما نصارى جنران فقد قصدوا الكوفة سنة 20هـ وأقاموا فيها مبوضع
عرف بامسهم جنران يقع على نهر أبان وهو نفس نهر أبا ا ّلذي ذكره
ياقوت يف معجمه ،ويقع بني الكوفة وقصر ابن هبرية وينسب إىل أبا بن
الصمغان أحد ملوك ال ّنبط.
ّ
وهل��ؤالء ال ّنص��ارى حمل��ة بالكوف��ة تس��مى بال ّنجراني��ة وتق��ع ب�ين
جام��ع الكوف��ة ودار بين أود ،ويب��دو ّ
أن موقع حملته��م كان على جانب
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م��ن األهمي��ة إذ إ ّننا نعل��م ّ
أن أبا الع ّباس
السفاح قد أقام فيه ردحاً من ال ّزمن وأنّ
ال ّنص��ارى احتف��وا مبقدم��ه إىل الكوف��ة
الس��فاح القاضي
احتفا ًء كبرياً فأوصى ّ
احلج��اج ب��ن أرط��أة ال ّنخع��ي به��م خرياً
ون ّق��ص جزيته��م ،وامتهن ه��ؤالء مهنة
الصريف��ة ح ّتى غلبت عليهم فاش��تهروا
ّ
الصيارف��ة تق��ع
حواني��ت
وكان��ت
به��ا
ّ
قبال مسجد بين جذمية بالكوفة.
إن عملي��ة الصريف��ة كان هل��ا دور
مهم يف حياة الكوفة من مجيع النواحي
الصيارف��ة بال ّتس��ليف
إذ اش��تغل ه��ؤالء ّ
والق��روض وكان��وا يتوس��طون ب�ين
ال ّناس ودار ّ
الضرب كما كانوا عناصر
ّ
فاعل��ة يف تيس�ير األم��ور التجارية ،وقد
بالصريف��ة
اش��تغل مس��يحيو الكوف��ة ّ
وكون��وا س��وقاً هل��ا وص��ار يف أيديه��م
الصريف��ة يف املدينة ،إذ
أك�بر حم�لات ّ
كان صيارفة اللخميني قدمياً أساقفة
الصريف��ة
احل�يرة ،فق��د أتقن��وا عم��ل ّ
فنظم��وه بش��كل يش��ابه بن��وك الي��وم،
الصيارف��ة واس��طة
وق��د كان ه��ؤالء ّ
ال ّتب��ادل الوحي��دة ب�ين مس��كوكات
الف��رس الفضية ومس��كوكات ال ّرومان
ال ّذهبي��ة ،كما اش��تغلوا مبنح القروض
لتس��هيل ال ّتجارة فكانت جت��ارة ال ّتبادل
والصريف��ة يف أيديه��م ،وعندم��ا هاج��ر
ّ
س��كان احل�يرة إىل الكوف��ة كان م��ن
بينه��م عدد ضخم من ال ّتجار لعبوا دوراً
كبرياً يف تنش��يط جت��ارة املدينة ملا هلم
م��ن خ�برة واس��عة وجترب��ة طويل��ة يف
ه��ذا املي��دان ،إذ كانوا جيوب��ون مناطق
كثرية من العامل طلباً للكسب وال ّربح.
وم��ن امله��ن ا ّل�تي اش��تهر يف مزاولتها
املس��يح مهن��ة ّ
الط��ب ،إذ كان أس��اقفة
احل�يرة يعاجل��ون املرض��ى ،فكان��ت
أديرته��م مستش��فيات يلج��أ إليه��ا
املرض��ى طلب��اً للش��فاء والع�لاج ،وكان
م��ن أح��ذق أطب��اء اجلراح��ة يف عص��ره
الطبي��ب املس��يحي أث�ير ب��ن عم��رو ب��ن
الس��كوني ال��ذي تص��دى ملعاجل��ة
هان��ي ّ
أم�ير املؤمن�ين (علي��ه الس�لام) عندم��ا
ضرب��ه اب��ن ملج��م يف حم��راب الصالة،
وحلذاقت��ه يف الط��ب ومعرفت��ه بأن��واع
اجلراح��ات ع��رف أن اإلم��ام (علي��ه
السالم) سيلحق بالرفيق األعلى فطلب
م��ن أم�ير املؤمن�ين (علي��ه الس�لام) أن
يعه��د عه��ده ألنه مي��ت بعد ث�لاث ،وقد

اس��تخدمت الدي��ارات يف بع��ض األحيان
للع�لاج ،ف��كان دي��ر الكل��ب مثال يش��تهر
بعالج إصابة عقر الكلب.
والس�ير
وق��د أوردت كت��ب ال ّتأري��خ ّ
أخباراً متفرقة عن أن مسيحيي جنران
من أهل الكوفة اشتغلوا بصناعة النسيج
فضال عن اش��تغاهلم بالصريفة ،فإليهم
تنس��ب احلل��ل ال ّنجرانية ا ّليت اش��تهرت
بها الكوفة.
وق��د ت��وىل أتب��اع الديان��ة املس��يحية
الوظائ��ف الكث�يرة يف الدّول��ة الس�� ّيما
كتاب��ة الدّواوي��ن يف الكوف��ة إذ كان��ت
لغ��ة الكتاب��ة فيها بغ�ير العربية ،فاختذ
أب��و موس��ى األش��عري مث�لا كاتب��ا
أن رج ً
مس��يحيا ليكتب له ،فض� ً
لا عن ّ
ال
مس��يحياً ت��وىل إدارة س��جن قري��ب م��ن
الكوف��ة س��نة 126ه��ـ743/م عندم��ا كان
الوليد بن عقبة أمرياً عليها ،وقد اشتهر
الولي��د ه��ذا بتقريب��ه أتباع ه��ذه الديانة
بدرجة أن املس��لمني كانوا حيسدونهم
عليه��ا ،إذ اخت��ذ أب��و زبي��د ال ّنصران��ي
صديق��اً محيماً وجليس��ا ل��ه يف جمالس
ّ
الش��راب واألنس ،بل وذك��ر البعض ّ
أن
الولي��د كان يُدخ��ل ال ّنص��ارى املس��اجد
وجي��ري عليهم اخلم��ر واخلنازير ّ
كل
شهر ،وضمن هلم أرزاقهم شهرياً.
لق��د عامل ح��كام الدولة والوالة أهل
ال ّذمة معاملة حس��نة ،فقد أمر عمر بن
اخلط��اب أن حيس��نوا معاملته��م وأن ال
يكلفوهم فوق طاقاته��م ،وكان كثرياً
ما يس��أل والته عن أحواهلم فيقولون له
(ما نعلم إال وفاء حسن ملكه).
وقد أحسن اإلمام علي بن أبي طالب
(عليه السالم) معاملتهم حني ساوى يف
العطاء بني املسيح وبني املسلمني العرب
واملوال��ي ،وكان لعم��ر ب��ن عب��د العزيز
مواق��ف طيب��ة إزاء أه��ل ال ّذمة إذ كتب
إىل عامل��ه بالكوف��ة قائ� ً
لا( :انظ��ر م��ن
كان م��ن أه��ل ال ّذم��ة فأظه��ر اإلس�لام
فأس��قط اجلزي��ة عن��ه) ،ومل يس��قطها
عمن أظهر اإلس�لام حس��ب بل أسقطها
ع��ن أه��ل ال ّذم��ة ،فم��ن ك�برت س��نه
وضعف��ت قوت��ه وول��ت مكاس��به أج��ري
عليه قوته من بيت مال املسلمني.
ومل��ا كان اإلس�لام ق��د حف��ظ
حرياتهم وأمواهلم ودما َءهم وشعائرهم
فق��د حازوا يف ه��ذه املدينة على اش��تداد
ق��وة ومنعة ،ح ّتى أ ّنه��م كانوا يتقلدون

أن ّ
الصلب��ان دومن��ا تقييد ،وورد ّ
الش��اعر
ّ
األخط��ل وه��و مس��يحي كان يتقل��د
صليب��اً م��ن ال ّذهب وهو ينش��د ش��عره يف
جام��ع الكوف��ة ،وم��ن النس��اء املعروف��ات
بالكوف��ة نائل��ه بن��ت الفرافص��ة ام��رأة
عثم��ان ب��ن عف��ان وكان قومه��ا م��ن
مسيحيي الكوفة.
وانتمى البعض من مسيحيي الكوفة
السياس��ية ،فلم��ا
حل��ركات املعارض��ة ّ
حممد بن األش��عث
ثارعب��د ال ّرمحن بن ّ
عل��ى احلج��اج انض��م إلي��ه أتب��اع الديانة
املس��يحية أيض��اً ،وق��د عدّه��م احلج��اج
مس��ؤولني عن ه��ذه ال ّث��ورة  -ولعل ذلك
الس��يئة معه��م،
كان س��بباً يف معاملت��ه ّ
السياس��ة خ��داش وهو
ومم��ن اش��تغل يف ّ
مس��يحي م��ن الكوف��ة ،أس��لم فيم��ا بع��د
ث��م انضم إىل
واش��تغل بتدريس القرآنّ ،
الدّع��وة الع ّباس��ية فأخ��ذ يب��ث الدّع��وة
حملمد بن علي ،ومل يلبث أن انصرف عن
ّ
ً
الع ّباسيني ...وقيل ّ
إن خداشا كان يعمل
على حتوي��ل الدّعوة من البيت العباس��ي
اىل البيت العلوي.
وم��ن ّ
الش��واهد عل��ى م��ا بلغ��ه أتب��اع
ه��ذه الديان��ة م��ن مكان��ة يف الق��رون
األوىل للهج��رة ّ
أن خال��د ب��ن عب��د اهلل
القسري والي الكوفة ،أمر ببناء كنيسة
نصراني��ة ،وم��ن الغري��ب أ ّن��ه اخت��ذ هل��ا
موقع��اً حساس��اً وجعله��ا يف ظه��ر قبل��ة
مس��جد الكوف��ة ،وكان��ت ترانيمه��م
الدّيني��ة تعل��و عل��ى ص��وت اإلم��ام ف�لا
يس��مع ،وحظ��ي اجلاثلي��ق مارفايث��ون
املتوف��ى س��نة 741م مبنزل��ة ك�برى عند
القس��ري ،ف��كان إذا دخ��ل علي��ه بالكوفة
جيلس��ه عل��ى كرس��ي وخيل��ع علي��ه
ويس��أله الدّعاء ،ووافقه على ش��يء يسري
يؤديه من اخل��راج باملدائن ،أما اجلاثليق
مارآب��ا ال ّثان��ي املتوف��ى س��نة 752م فق��د
كان يلق��ى حف��اوة كب�يرة م��ن عام��ل
الكوف��ة يوس��ف ب��ن عم��ر ،رغ��م تضييق
األخري على أتباع الديانة املسيحية.
واش��تهر من أساقفة الكوفة ،األسقف
جرج��س املتوف��ى س��نة 725م ،وكان
أس��قفاً لب�ني ط��ي وعقيل وتن��وخ وعرف
بأس��قف العرب أوأس��قف عرب اجلزيرة
املؤمن�ين وكان��ت عاق��وال  -الكوف��ة
كرس��ي أبرشيته وهو من علماء عصره
يف الفلسفة والعلوم األخرى..

37

اشتهر من
أساقفة
الكوفة،
األسقف
جرجس
املتوفى سنة
725م ،وكان
أسقفاً لبين
طي وعقيل
وتنوخ وعرف
بأسقف العرب
أو أسقف
عرب اجلزيرة
املؤمنني
وكانت
عاقوال
 الكوفةكرسي
أبرشيته ..
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أخالقية الرضا والتسليم..

وعالقتهما بأهل البيت (عليهم السالم)  -رؤية قرآنية
الدكتور أمحد حسن السعيدي /اجلامعة االسالمية  -النجف االشرف

م��ن األحب��اث ال�تي أواله��ا االخالقي��ون والعرف��اء اهتمام��اً بالغ��اً الرضا والتس��ليم،
مس��الك إىل اهلل تع��اىل ال ميك��ن ْأن ينه��ل م��ن غ��دق املعرفة واإلمي��ان اذ مل يتصف
راض ومس��ّلم يف قرارة أمره ونفس��ه ّ
بأن األمر كّله هلل وحده ال ش��ريك له،
بكونه ٍ
لذلك كانت هذه الصفة هي البارزة يف حال االنبياء ،ففي البالء العظيم من قصة
ابراهي��م وامساعيل (عليهما الس�لام) قص اهلل حاهلما بأنهم��ا كانا كذلك بقوله:
ْ
�ين) [الصافات ،]103 :وهذا ما كان األنبي��اء يرجونه من اهلل
( َف َل َّم��ا أَ ْس�� َل َما َو َتَّل�� ُه ِلل َج ِب ِ
تعاىل يف دعائهم إذ جاء على لسان زكريا (عليه السالم) قوله تعاىلَ ( :ي ِر ُث ِن َو َي ِر ُث
وب َو ْاج َع ْل ُه َر ِّب َر ِض ًّيا) [مريم.]6 :
آل َي ْع ُق َ
ِم ْن ِ
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وعلي��ه ُع�� ّرف الرض��ا بأن��ه :ت��رك
االع�تراض والس��خط باطن��اً وظاه��راً،
قو ً
ال وفع ً
ال ،وال خيتلف التسليم كثرياً
ع��ن معن��ى الرضا ،إذ ُع�� ّرف بأنه :عبارة
ع��ن ترك االع�تراض يف األم��ور الواردة
علي��ه ،وحوالته��ا بأس��رها هلل ،ف��كال
املعني�ين ي��راد منهم��ا ت��رك االع�تراض
ويك��ون يف ح��ال التفوي��ض والتس��ليم
املطلق هلل تعاىل كونه االلطف واالعلم
واالبصر به.
إن الرض��ا والتس��ليم متفرع��ان م��ن
احملب��ة ال�تي يك ّنه��ا الس��الك بقلب��ه لربه
وثقت��ه العالي��ة ب��اهلل بان��ه ال يفع��ل اال
اخل�ير ب��ه ،والعك��س صحي��ح ،وق��د ّ
بي
اهلل تع��اىل ه��ذه الثنائي��ة املتعاكس��ة يف
مس��الة الرضا ،وما تتمخ��ض من نتائج
عليها قال تعاىلَ ( :و ِم ْنه ْ
ُم َم ْن ي َْل ِم ُز َك ِف
��ات َفإ ْن أُ ْع ُطوا ِم ْنهَا َر ُضوا َوإ ْن َ ْ
َّ َ
ل
ِ
الص َدق ِ ِ
َس َ
ون َو َل ْو أََّنه ْ
��خ ُط َ
ي ُْع َط ْ��وا ِم ْنهَا ِإ َذا ُه ْم ي ْ
ُم
اه ُم َُّ
َر ُضوا َما آ َت ُ
الل َو َر ُسو ُل ُه َو َقا ُلوا َح ْس ُب َنا
َُّ
َُّ
ْ
ْ
الل َسُ��ي ْؤ ِتي َنا الل ِم��ن َفضِل ِه َو َر ُس��و ُل ُه ِإَّنا
الل َر ِاغ ُب َ
��ون) [التوب��ة ،]59-58 :لق��د
إىل َّ ِ
ذك��ر اهلل تع��اىل النتيج��ة املتفرعة من
الرض��ا األول وه��و الس��خط عل��ى النيب
االك��رم (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم)
وه��و بطبيعت��ه س��خط عل��ى اهلل تع��اىل،
بينما نتيجة الرضا الثاني هو الرغبة له
حب��اً وش��وقاً ،وميك��ن ْأن يطلق اصطالح
معن��ى الرض��ا األول ( الرض��ا الس��ليب)،
والثان��ي (الرضا االجياب��ي) ،والكالم هنا
يتعل��ق باملعن��ى الثان��ي االجياب��ي ملعن��ى
الرض��ا والتس��ليم ال��ذي ج��اء يف الق��رآن
الكريم بثالثة مقامات هي:
املقام األول :هو املعنى املتبادر للذهن
ال��ذي ينطبق عليه التعريف ْ
بأن يس��ّلم
العب��د ويرض��ى ع��ن اهلل س��بحانه بغ�ير
اع�تراض باطن��اً أو ظاهراً ق��والًأو فع ً
ال،
وق��د ذكر س��بحانه وتعاىل ه��ذا املعنى
بقول��هَ ( :ف َ
�لا َو َرب َ
ِّ��ك َل ي ُْؤ ِم ُن َ
��ون َح َّت��ى
ي ِّك ُم َ
��ج َر َب ْي َنه ْ
��م َل
َُ
يم��ا َش َ
ُ��م ُث َّ
��وك ِف َ
ْ
َ
م��ا َق َض ْي َت
ي��دُوا ِف أن ُف ِس ِ��ه ْم َح َر ًج��ا ِ َّ
َِ
ِّ
َ
يما) [النس��اء ،]65 :فق��د
ُس��ل ُموا ت ْس��ِل ً
َوي َ
ذك��ر اهلل تع��اىل التس��ليم هل��م والرضا
حبك��م رس��وله (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
وس��لم) وه��و مدع��اة لإلميان ب��ه ،إ ّ
ال ّ
إن
حقيقة األمر أن اهلل قد ذكر الرضا أو

التس��ليم من ِقبلهم فق��ط ،ومل يَر ُد من
اهلل تعاىل ،مبعنى ّ
إن وظيفتهم التسليم
مبعن��ى االنقي��اد التام للحك��م وال يفهم
من��ه ّ
ب��أن اهلل ق��د رض��ا عنه��م برضاهم
عنه.
املقام الثاني :هو يف حقيقة ذاته أعلى
مقاماً وارفع شأناً من املعنى األول ،وهو
م��ا يعل��م منه رضا اهلل تع��اىل عن العبد،
وبتعبري أخر يكون رضا متبادل بني اهلل
تعاىل وبني عبده وليس أحادي الطرف
كم��ا م�� ّر يف املق��ام األول ،وق��د ذك��ر
اهلل تع��اىل ه��ذا املعن��ى صرحي��اً ،بقول��ه
َ
��اب ُق َ
األولون ِم َن
ون
ع��ز من قائ��لَ ( :و َّ
الس ِ
ْالُهَاجر َ ْ َ ْ
َّ
َّ
��ار َوال ِذ َ
ي��ن ات َب ُع ُ
وه ْ��م
ِِ
ي��ن َوالن َص ِ
��ي َُّ
الل َع ْنه ْ
ُ��م َو َر ُض��وا َع ْن ُه
ِبإِ ْح َس
��ان َر ِض َ
ٍ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
��د َ ُ
َوأَ َع َّ
��ات َت ِري َت َتهَ��ا النهَا ُر
ل ْم َجَّن ٍ
ْ
ْ
َخا ِل ِد َ
يم)
ي��ن ِفيهَا أَبَ��دًا َذ ِل َك ال َف ْ��و ُز ال َع ِظ ُ
ً
[التوب��ة ،]100 :وق��ال تع��اىل ايض��ا( :يَ��ا
أَ َّي ُتهَا َّ
ِّك
الن ُْف��س ْالُ ْط َم ِئَّن ُة ْار ِج ِعي إىل َرب ِ
��ة َم ْر ِض َّي ً
اض َي ً
��ة َف ْاد ُخِل��ي ِف ِع َب��ا ِدي
َر ِ
َو ْاد ُخِلي َجَِّن�تي) [الفجر ]30-27 :فاملعنى
راضي��ة بالث��واب مرضي��ة عن��ك يف
األعم��ال ال�تي عملته��ا يف الدني��ا ،وبهذا
يتحق��ق الرض��ا املتب��ادل ،ومم��ا ال ش��ك
في��ه ّ
إن املق��ام احلالي أعل��ى وأمسى من
السالف.
املعنى ّ
املقام الثالث :أما هذا املقام؛ فيختلف
اختالف��اً متام��اً ع��ن س��ابقيه ،إذ مل يكن
األم��ر يتعل��ق برض��ا عب�� ٍد اجت��اه س��يده
او رض��ا الرب ع��ن عبده ،فاالم�� ُر أعظم
وأهم من ذل��ك بكثري؛ وهو ّ
أن اهلل تعاىل
حصر رضاه برض��ا العبد ،وجعل مالك
الرض��ا ه��و رض��ا العب��د نفس��ه ال رض��ا
ال��رب ،فرض��ا رب الع��زة معل��ق عل��ى
رض��ا العب��د ،وه��ذا االم��ر المص��داق له
يف العبي��د كلهم س��وى الن�بي االكرم
(ص) وأه��ل بيت��ه االطه��ار (ع) ،ق��ال
ُّك َف َ ْ
يك َرب َ
تعاىلَ ( :و َل َس ْ��و َف ي ُْع ِط َ
ت َضى)
[الضحىّ ،]5 :
أي يا رس��ول اهلل سيعطيك
اهلل ويعطي��ك حت��ى ترض��ى ،فرض��ا
الرسول االكرم مالك يف حتقيق رضا
اهلل ،بعب��ارة اخ��رى ّ
ب��أن رض��ا اهلل تعاىل
متعل��ق على رضا الن�بي االكرم (ص)،
ٌ
س��ؤال مف��اده:
ورمب��ا يق��دح يف الذه��ن
م��ا ه��و العط��اء ال��ذي أعط��اه اهلل لنبي��ه
رض��ي ب��ه؟ ،واجل��واب موج��و ٌد يف
حت��ى
َ

الق��رآن الكري��م ،فق��د أجاب علي��ه تعاىل
بقوله(ِ :إَّن��ا أَ ْع َط ْي َن َ
��ر) [الكوثر:
��اك ْال َك ْو َث َ
 ،]1والكوثر العطاء الذي رضي به رسول
اهلل (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) مهما
اختلف��ت اراء املفس��رين فيه ،ف�لا نعتقد
اال باعتقاد واحد هو الذرية الطاهرة من
نس��ل الس��يدة الزه��راء (عليها الس�لام)،
يق��ول العالم��ة الطباطبائ��ي يف تفس�ير
املي��زان( :وق��د اس��تفاضت الرواي��ات أن
السورة إمنا نزلت فيمن عابه (صلى اهلل
عليه وآله وسلم) بالبرت بعد ما مات ابناه
القاسم وعبد اهلل ،وبذلك يندفع ما قيل:
ّ
إن م��راد الش��انئ بقول��ه( :أب�تر) املنقطع
ع��ن قومه أو املنقط��ع عن اخلري فرد اهلل
علي��ه بأ ّنه هو املنقطع من ّ
خري ،وملا
كل ٍ
يف قول��ه( :إ ّن��ا أعطين��اك) م��ن االمتن��ان
علي��ه (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم)،
واجلمل��ة ال ختلو من داللة على ّ
أن ولد
فاطمة (عليها السالم) ذريته (صلى اهلل
علي��ه وآله وس��لم) ،وما يدل��ل ايضا على
أن رض��ا اهلل قد حصره برضا أهل البيت
عليهم السالم قول النيب االكرم (صلى
اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) (إن اهلل ليغض��ب
لغضب فاطمة ،ويرضى لرضاها) ،وهذا
احلديث ورد حبد االس��تفاضة من كال
الفريق�ين ،وق��د ذك��ر االم��ام احلس�ين
(علي��ه الس�لام) به��ذا املعن��ى عندما عزم
اخل��روج إىل الع��راق ،إذ ق��الّ ...( :
خ��ط
امل��وت على ول��د آدم ّ
خمط الق�لادة على
جي��د الفت��اة ...،رض��ا ّ
الل رضان��ا أه��ل
البي��ت نص�بر على بالئ��ه ويوفين��ا أجور
الصابرين).
ّ
وختام��اً فإن م��ن نافلة الق��ول إن ع ّد
أه��ل األخ�لاق رض��ا العبد وتس��ليمه هلل
م��ن الط��رق املوصل��ة ملعرف��ة اهلل ،فه��و
ال يأت��ي جزاف��ا ب��ل حيت��اج إىل رياض��ة
روحي��ة ت��ؤدي بصاحبه��ا إىل الرض��ا
والتس��ليم والحيمل ماوص��ل إليه العبد
إال ب��أن حيم��ل عل��ى املق��ام األول ال��ذي
أوضحن��اه آنف��اً ،وأما ح��ال صاحب املقام
الثال��ث ،ف�لا ن��دري ّ
أي جه��اد جياه��د
اإلنس��ان نفس��ه حت��ى يص��ل إىل تل��ك
الكم��االت اليت يصبح رضا صاحبها قيداً
برض��ا اخلال��ق ،وكما اس��لفت ّ
ب��أن هذا
املقام مل يتصف به خملوق سوى حممد
وآل حممد (صلى اهلل عليه وآله وسلم).
39

رضا العبد
وتسليمه هلل
من الطرق
املوصلة
ملعرفة اهلل،
فهو ال يأتي
جزافا بل
حيتاج إىل
رياضة
روحية
تؤدي
بصاحبها
إىل الرضا
والتسليم
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التاريخ وفلسفته

الدكتور صاحل حمروس حممد
مجهورية مصر العربية  -جامعة بين سويف

ّ
إن استقالل العلوم عن الفلسفة ال يعين
استغناءها عنها فعلم التاريخ يلتمس
احلكمة من الفلسفة .وطاملا يرد على
أمساعنا كثرياً على لسان العامة عبارات
مثل التاريخ يعيد نفسهَ ،س ِّج ْل يا تاريخ،
هذا احلدث للتاريخ ،اليوم يوم تارخيي..
إن ه��ذه العب��ارات تدع��و لوج��ود أح��كام عام��ة حت��رك التاري��خ
وفلسفة ُتؤخذ من أحداثه ،لكن ماهو موضوع التاريخ؟ مبعنى ملن
ي��ؤرخ امل��ؤرخ؟ االجابة ببس��اطة ملن دخل��وا التاريخ ولعب��وا دورا فيه
وم��ن ث��م حي ّركون مس��ار أحداثه ،وهذا يقودن��ا اىل جمموعة من
األس��ئلة املهم��ة مفاده��ا  :م��ن هم الذي��ن حركوا التاري��خ وحددوا
مس��اره؟ هل هم الساس��ة والقادة أم هم خالص��ة فكر األمة ممثلة
يف علمائه��ا وفالس��فتها ومفكريه��ا وش��عرائها وفنانيه��ا ،وقب��ل
ه��ؤالء أنبياؤه��ا ،ث��م ه��ل يقتصر التاري��خ على اجلانبني السياس��ي
والعس��كري باعتبارهما أبرز أحداثه أم يؤرخ لفكر األمة املعرب عن
شخصيتها؟ هل يؤرخ لشخصيات أم حضارات؟ ألفراد أم ألمم؟
لق��د ظه��ر يف العص��ر احلدي��ث أن انتق��ل التأري��خ م��ن األف��راد
وتأثريه��م إىل التأري��خ حلض��ارات وظه��ر مصطلح جدي��د يعرف
بفلسفة احلضارة.
ويع ّد ابن خلدون مؤسس لعلم االجتماع والتاريخ ،فهو أول من
حتدث عن فلسفة التاريخ دون إطالق االسم وفولتري يف احلضارة
الغربية أول من أطلق هذه التس��مية ( فلسفة التاريخ) ،يقول ابن
خل��دون ع��ن التاري��خ (إذ ّ
إن ظاه��ره اليزي��د عل��ى أخبارع��ن األيام
وال��دول والس��وابق م��ن الق��رون األوىل والعب��ارة تفي��د أن التاري��خ
جم��رد أخبار وحوليات وتقوي��م ..ويف باطنه نظر وحتقيق وتعليل
للكائن��ات ومبادئه��ا دقي��ق وعلم بكيفي��ات الوقائع وأس��بابها عميق
فه��و لذل��ك أصي��ل وللحكم��ة عري��ق وجدي��ر ب��أن يع��د يف علومها
خليق) ،وتش�ير هذه العبارة إىل فلس��فة التاريخ التى هى على حد
تعبريه أصيلة يف احلكمة أو الفلسفة ،إذن فللتاريخ ظاهر وباطن،
وباط��ن التاري��خ ه��و معرف��ة أس��باب األح��داث ونتائجه��ا وأثره��ا،
وحرك��ة التاري��خ وقي��ام ال��دول وس��قوطها ه��و جوه��ر فلس��فة
التاري��خ ،وقد ّ
وضح ابن خلدون أن الدول مثل االنس��ان متر بثالث
مراح��ل نش��أة وازده��ار وق��وة ث��م ضع��ف وس��قوط ،وقد تعل��م ابن
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خل��دون م��ن املنه��ج القرآن��ى يف التأمل
بالظاه��رة ومعرف��ة أس��بابها وأس��باب
ن��زول اآلي��ات القرآني��ة وق��وة األم��م
وضعفه��ا يف القصص القرآنى ،فرتجم
ذل��ك عل��ى فلس��فة التاري��خ م��ن خالل
كيفية فحص احل��دث والتعامل معه
والس��عي للوصول إىل األسباب الكامنة
وراءه والقوانيني التى حتكم احلركة
التارخيي��ة إذ أن فلس��فة التاري��خ عن��د
اب��ن خل��دون تع�ني إعم��ال التفك�ير
يف األح��داث التارخيي��ة واس��تنتاج
الع�برة والعظ��ة منه��ا وامت�لاك املؤهل
الس��تيعاب احلاض��ر وتفس�يره والتنبؤ
بتداعيات��ه ومآالت��ه وعواقب��ه فالتاريخ
هو املفتاح الكبري حلل املشكالت املعقدة
والس��نن
واملدخ��ل املأم��ون للقوان�ين ُ
الت��ى تع�ين عل��ى ح��ل تل��ك املش��كالت
وليس جمرد س�ير األبط��ال والزعماء،
واخلالص��ة أن فلس��فة التاري��خ عن��د
الع��رب كم��ا وضحه��ا اب��ن خل��دون
تق��وم عل��ى أن التاريخ ينف��ع يف العظة
والعربة ،فنحن ندرس التاريخ اخلاص
بال��دول واملل��وك لنتعلم وندرس س�ير
األنبي��اء لنتأس��ى بهم ون��درس جتارب
األم��م لنرى م��ا وقعت فيه م��ن أخطاء
لننج��و بأنفس��نا ع��ن امل��ذالت ومواطن
الض��رر هل��ذا جن��د أن اب��ن خل��دون قد
مس��ى كتاب��ه (الع�بر يف دي��وان املبت��دأ
ّ
واخلرب.)..
أم��ا ع��ن فلس��فة التاري��خ يف الغرب
فق��د وض��ح فولت�ير قص��ور الكتاب��ات
التارخيي��ة إذ ق��ال (إن بع��ض املؤرخني
ّ
ولك�ني
يهت��م باحل��روب واملعاه��دات
بع��د ق��راءة وص��ف ما ب�ين ثالثة آالف
وأربعة آالف معركة وبضع مئات من
املعاه��دات مل أجد نفس��ي أكثر حكمة
م��ن قبله��ا حي��ث مل أتع��رف إال عل��ى
جمرد حوادث ال تستحق عناء املعرفة)
والس��بب يف ذل��ك إن وقائ��ع التأري��خ
تعوزها احلكمة ومساره ينقصة إدراك
املغزى أواملعنى وذلك مااغفله املؤرخون
واهتم به فالسفة التاريخ فوجد فريق
آخر يف مس��اره تعاقباً دورياً للحضارات
كتعاق��ب اللي��ل والنه��ار أو الفص��ول
األربع��ة أو س��ائر ظواهرالك��ون ،فيم��ا
وج��د فري��ق آخ��ر مس��اره م��ن خ�لال

عناية اهلل باإلنس��ان ،بينم��ا عدّه فريق
ال إلجن��ازات اإلنس��ان قدماً
ثال��ث س��ج ً
إىل األمام.
إما فلس��فة التاري��خ وحركته عند
الفيلس��وف األملانى هيجل فقد أورد يف
حماضرته الش��هرية (فلس��فة التاريخ)
وال�تي كتب��ت بعد ابن خل��دون بأربعة
ق��رون وني��ف ،ق��ال فيه��ا ( :إن تاري��خ
البش��ر كل��ه ميك��ن أن يوص��ف بأن��ه
عملي��ة طويل��ة اس��تطاعت البش��رية
خالهل��ا أن حت��رز تقدم��اً روحي��اً وه��ذا
التقدم هو ما استطاع العقل البشري أن
حيرزه يف طريق معرفته لنفسه وقال
إن التاريخ يس�ير وفق��اً خلطة ()plan
ومهم��ة املؤرخ الفيلس��وف هى معرفة
ه��ذه اخلط��ة ولق��د عج��ز املؤرخون يف
الكش��ف ع��ن خط��ة التاري��خ واكتف��وا
فق��ط برواية األح��داث ووج��د آخرون
مفت��اح التاري��خ يف القوان�ين املختلف��ة
فذهب��وا إىل أن الطبيعة تعمل مبوجب
ه��ذه القوانني أما تفك�ير هيجل فيقوم
عل��ى اإلمي��ان ب��أن التاريخ ه��و حتقيق
الغاية التى أرادها اهلل من وراء اخللق)،
إن هيج��ل توص��ل اىل أن احلكمة تلقن
يف أحل��ك األوق��ات وليس هن��اك أعظم
من حكمة يتعلمها اإلنس��ان أعظم من
العرب واحلكم اليت يتعلمها من التاريخ.
أم��ا ش��بنجلر فقد ق��اس احلضارات
من خالل تأثريها على الكائنات احلية
فوج��د فيها ميالدا وش��بابا وش��يخوخة
وفن��اء ،وه��ي ص��ورة مقارب��ة مل��ا ذه��ب
إلي��ه ابن خل��دون ،فيما حت��دث توينيب
عن نظرية التحدّي واالستجابة ذاهبا
اىل أن اجنازات احلضارات إمنا حصلت
نتيجة حتد قوي واجهته الشعوب.
كثريا مانردد لفظ (حكم التاريخ)
ونتص��وره ب��ل نتخيل��ه ش��يخا مهي��ب
الطلع��ة ممس��كا بي��ده قلم��ا يس��طر به
عل��ى قرط��اس األبدي��ة حكم��ه العادل
عل��ى م��ن دخل��وا التاريخ فه��ل من حق
امل��ؤرخ أن يرت��دي زي القض��اة ليحك��م
عل��ى أفعال ش��خصيات التاريخ؟ أم أنه
يق��ف أم��ام مآس��ي التاري��خ وم��ا أكثر
مآس��ي البش��ر يف التاري��خ وه��ل جي��ب
عدم االكرتاث باس��م احلياد التارخيي
وه��ل يكتف��ي باحلي��اد أم علي��ه أيض��ا

أن يربرع��دم أخالقي��ة بع��ض صن��اع
التاريخ؟
ّ
إن احلكم على األحداث واألشخاص
م��ن قبل بعض املؤرخني يأخذ يف بعض
األحي��ان إجتاه��ا تقوميي��ا إذ جن��د أن
امل��ؤرخ يعّل��ق عل��ى س��لوك ش��خصيات
نتيج��ة إس��تثارة ه��ذا الس��لوك للنزعة
التقييمية يف االنسان مثل ادانة توينيب
ألخ�لاق موس��وليين يف ح��رب احلبش��ة
1935م  ،أو ق��ول فيش��ر ع��ن نابلي��ون أنه
متعج��رف مغ��رور وذل��ك عل��ى أس��اس
الق��ول ب��أن واج��ب امل��ؤرخ أن يُق ّي��م
أعم��ال بع��ض (الش��خصيات املؤث��رةيف
التأري��خ اإلنس��اني) عل��ى م��ا ارتكب��وا
م��ن أه��وال وفظائ��ع ومذاب��ح ،ويق��ول
آخرون يتزعمهم كروش��يه ( :ان إدانة
املؤرخ�ين للش��خصيات التارخيي��ة فيه
جتاه��ل ألص��ول القض��اء ،ذل��ك انن��ا يف
حماكمتن��ا العادي��ة حناك��م متهمني
أحي��اء فاليص��ح إذن أن نس��تدعي م��ن
أصبح��وا يف ذم��ة التاري��خ للمحاكمة
ألنه��م أصبحوا ينتم��ون للماضي الذي
يرق��د يف ه��دوء ويكف��ي أن يصبح��وا
موضع دراسة التاريخ يف حماولة تفهم
دوافع أعماهلم دون ادانة او تربئة).
إن الرك��ون اىل هذه النظرية تفقد
امل��ؤرخ ح��س التحلي��ل والتمحي��ص
للوص��ول اىل احلقيق��ة التارخيي��ة
وبذل��ك يصب��ح كالقصاص�ين الذي��ن
حيك��ون قصصهم يف احلان��ات واملقاهي
مب��ا كان يع��رف يف الزم��ن املاض��ي
بـ(احلكواتي) ،إذ أن على املؤرخ اإلتصاف
باملوضوعي��ة واحليادي��ة وه��و يدقق يف
أح��داث التأري��خ ويس��تنطقها م��ن أجل
الوص��ول اىل احلقيق��ة أومالمس��ة
احلقيقة اليت من خالهلا يستلهم العرب،
وإال م��ا الفائ��دة م��ن اس��تنطاق تأري��خ
مزي��ف م��زور وأي ع�برة نس��تلمها من
جمموعة م��ن األقاصيص واألكاذيب
ال�تي س��طرتها أق�لام مأج��ورة ترضية
لسلطان أو حاكم جائر.
ويبق��ي البح��ث يف فلس��فة التاري��خ
حباج��ة إىل املزيد من فالس��فة التاريخ
للوق��وف عل��ى حم��ركات التاري��خ
والع�برة والعظ��ة وال��دروس املس��تفادة
من دراسته.
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إن بعض
املؤرخني يهتم
باحلروب
واملعاهدات
ولكين بعد
قراءة وصف
ما بني ثالثة
آالف معركة
وبضع مئات
من املعاهدات
مل أجد نفسي
أكثر حكمة
من قبلها حيث
مل أتعرف إال
على جمرد
حوادث ال
تستحق عناء
املعرفة( ..فولتري)
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من أعالم الكوفة

عبد اهلل سفيان الثوري قراءة يف سريته العطرة

الدكتور علي عبد املطلب املدني /جامعة الكوفة

ما أعظم رجال الفكر وأهمية التذكري برتاثهم العظيم وما أحوج أمتنا اإلسالمية
الي��وم إىل أن تراجع تاريخ علمائها ومفكريه��ا واعادة الرتكيزعلى منهج حياتهم،
وس��لوكهم ومنهج��م الرتب��وي يف احلياة ،ومعرف��ة اجتاههم للعلم واالش��تغال يف
مس��الكه ،فبس�يرتهم ترتق��ي األم��م وتلهج النف��وس إىل معرفة تارخيه��م واثارهم
م��ن أج��ل ا ّتباع نهجهم والعمل على اتباع خطاهم ل�ترك الفتور واالبتعاد عن الرياء
والنفاق وهذا نهج العلماء الصادقني والعباد الربانيني.
ان التذك�ير بتل��ك النم��اذج املصلحة
يثب��ت القي��م االخالقية وتقام بواس��طته
اس��س متين��ة للفضيل��ة واتب��اع الس��لك
الرمحان��ي اهل��ادف للرتبي��ة االس�لامية
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القائم��ة عل��ى مب��ادئ الق��ران والس��نة
املبارك��ة ومنه��ج اه��ل البي��ت (عليه��م
السالم) ومن أولئك الرجال الذين سطر
هل��م التاري��خ تارخي��اً مش��رقاً وذك��رى

خال��دة ط��وال الف�ترات املختلف��ة بكل ما
تعنيه الكلمة من خلود واحياء للذكرى
العامل الفذ سفيان بن سعيد الثوري..
ويع�� ّد ه��ذا الرج��ل من تالم��ذة االمام

جعف��ر ب��ن حمم��د الص��ادق (عليه��م
الس�لام) ال��ذي كان��ت ل��ه مكان��ة عند
االم��ام بع��د ان وج��د في��ه االخ�لاق
االس�لامية احملمدي��ة االصيلة وعرف
عن��ه عش��قه للعب��ادة والزه��د وكان��ت
والدت��ه عام  97هـ ،وعمل طوال تارخيه
عل��ى متابعة دروس��ه الفقهي��ة واالخذ
م��ن املع�ين االول املتمث��ل بفك��ر اه��ل
البي��ت (عليه��م الس�لام) ،اذ واض��ب
بص��ورة مس��تمرة عل��ى أن حيض��ر
دروس االم��ام الص��ادق علي��ه الس�لام
وتفق��ه يف مدرس��ته ونه��ل م��ن عظي��م
علم��ه لكي يرتقي بذل��ك املنهج القويم
والس�يرة الرباني��ة اىل اعل��ى املنص��ات
الفكري��ة ومنها بلوغ��ه التفقه يف علوم
الق��رآن ،فض�لا ع��ن نش��أته يف الكوف��ة
وتل ّق��ى العلم بها ،وقد مسع س��فيان يف
أي��ام ش��بابه من ع��دد كبري م��ن علماء
إماما ألهل احلديث
عصره ،حتى صار ً
يف زمانه وعلما فكريا بارزا ،ومع غزارة
علم س��فيان الثوري فقد كان حريصاً
عل��ى أن ال يف�تي إال مب��ا يعلمه ،وحني
يك��ون قلب��ه مليئ��ا بالس��كينة والوق��ار
إس��تعدادا إلص��دار الفت��وى ،حت��ى
الخيتلج بصدره أمر من أمور الدنيا .
ُع��رف س��فيان الث��وري يف اوس��اط
املفكري��ن والعلم��اء بان��ه كان صاحب
جمل��س يؤم��ه العلم��اء ،وكان دائ��م
الذك��ر للم��وت يف جملس��ه حت��ى
ق��ال أحد رواد جملس��ه :ما رأي��ت أحدًا
كان أكث��ر ذك�� ًرا للم��وت من��ه،
رأس��ا يف الزه��د والتأله
وكان س��فيان ً
واخل��وف م��ن اهلل س��بحانه وتع��اىل،
رأس��ا يف احلف��ظ
كان رمح��ه اهلل ً
رأس��ا
والعدال��ة واالجته��اد ،وكان ً
يف معرف��ة اآلث��ار واجله��ر بفضائ��ل
اه��ل البي��ت عليه��م الس�لام ،ضليع��ا
يف الفق��ه واالص��ول .ال خي��اف يف اهلل
لومة الئم ،ولش��دة ورعه وتقواه عرف
بأن��ه دائ��م االحتج��اب ع��ن جمالس��ة
الطغ��اة واالبتعاد عنه��م رغم الظروف
املختلفة اليت مرت عليه يف حياته.
عمل سفيان الثوري على طرح فكر
التذك�ير واالص�لاح ومعرف��ة ح��دود
االنس��ان واهمي��ة ع��دم التج��اوز عل��ى
م��ا ح��دد له م��ن اخلط��وات ال�تي جيب

االلتزام به��ا وكان من أبرزطروحاته
قول��ه :أصل��ح س��ريرتك يصل��ح اهلل
عالنيت��ك ،وأصل��ح فيم��ا بين��ك وب�ين
اهلل يصل��ح اهلل فيما بينك وبني الناس،
واعمل آلخرتك يُكفك اهلل أمر دنياك،
وبع دنياك بآخرت��ك ترحبهما مجيعاً،
والتب��ع آخرت��ك بدني��اك فتخس��رهما
مجيع��اً ،ويذك��ر يف م��كان اخ��ر قوله:
اح��ذر س��خط اهلل يف ث�لاث :اح��ذر أن
تقص��ر فيم��ا أم��رك ،اح��ذر أن ي��راك
وأن��ت ال ترض��ى مب��ا قس��م ل��ك ،وأن
تطل��ب ش��يئاً م��ن الدني��ا فال جت��ده أن
تس��خط عل��ى رب��ك .ال تبغ��ض أح��داً
مم��ن يُطيع اهلل ،وك��ن رحيماً للعامة
واخلاص��ة ،وال تقط��ع رمح��ك وإن
قطع��ك ،وجت��اوز عم��ن ظلم��ك تك��ن
رفيق األنبياء والشهداء.
لق��د س��عى س��فيان الث��وري عل��ى
تلق��ي علوم��ه م��ن ان��وار العل��م والفكر
متمس��كا بالعرتة املطه��رة من رجاالت
آل البيت (عليهم الس�لام) ،وقد محلت
وصي��ة االم��ام الص��ادق علي��ه الس�لام
اىل س��فيان الث��وري الكث�ير م��ن القيم
واملعاني اليت حفظها وكانت له معينا
يف تق��دم علم��ه إذ ورد عن س��فيان ما
نصه ،قال( :دخلت على اإلمام الصادق
عليه السالم فقلت له :اوصين بوصية
أحفظه��ا م��ن بع��دك ،ق��ال :فتحف��ظ
ياس��فيان؟ قلت اجل يا بن بنت رس��ول
اهلل ق��ال :يا س��فيان ،ال م��روءة لكذوب،
والراحة حلسود ،والأخا مللول ،والخلة
ملخت��ال ،والس��ؤدد لس��يء اخلل��ق ،ث��م
امس��ك فقل��ت :ياب��ن بن��ت رس��ول اهلل
زدن��ي؟ فقال :يا س��فيان ،ث��ق باهلل تكن
عارفا مؤمنا وارض مبا قسمه لك تكن
غنياً ،وأحسن جماورة من جاورك تكن
مس��لماً ،صاح��ب مبثل م��ا يصاحبونك
ب��ه ت��زداد اميان��ا ،والتصاح��ب الفاج��ر
فيعلمك من فجوره ،وش��اور يف أمرك
الذي��ن خيش��ون اهلل ،ثم أمس��ك فقلت:
يابن رس��ول اهلل زدني؟ فقال :ياسفيان
م��ن اراد عزا ب�لا س��لطان ،وكثرة بال
عش�يرة ،وغن��ى ب�لا م��ال ،وهيب��ة ب�لا
س��لطان ،وكث��رة ب�لا اخ��وان ،وهيب��ة
ب�لا م��ال فلينتق��ل م��ن ذل معاص��ي
اهلل اىل ع��ز طاعت��ه ،ثم أمس��ك فقلت:

زدني يابن رس��ول اهلل ،فقال :يا س��فيان
أدبين أبي بثالث ونهاني عن ثالث فأما
اللوات��ي أدبين بهن فانه ق��ال لي :يا بين
م��ن يصح��ب صاح��ب الس��وء ال يس��لم،
وم��ن اليقي��د الفاظه او(وم��ن ال ميلك
لسانه) يندم ،ومن يدخل مداخل السوء
يتهم ،فقلت يابن رسول اهلل فما الثالث
اللوات��ي نه��اك عنه��ن؟ ق��ال نهان��ي أن
اصاحب حاسد نعمة ،وشامتاً مبصيبة،
او حام��ل منيم��ة) ،لق��د اك��د االم��ام
الصادق عليه السالم على تلك املبادئ،
اذ نش��ر االم��ام التعالي��م الصحيح��ة
لإلس�لام وب�ين األف��كار القرآني��ة
وخطوط��ه الواضح��ة ،وجعله��ا هدف��اً
لتحقي��ق مبادئ��ه الرتبوي��ة االخالقي��ة
االجتماعية واالنسانية وعكس حقائق
الفك��ر االس�لامي احملم��دي املعت��دل
االصيل بأساليب تتناغم مع كل زمان
وجيل.
لق��د زه��د س��فيان يف الدني��ا وامتنع
ع��ن تس��لم أمورالس��لطة واالدارة أو
التدخ��ل بهم��ا ،راغب��ا يف احلف��اظ عل��ى
منهجه الرامي للتفرغ للدرس والعلم،
ثم
وق��د طلب��ه املنصور العباس��ي وم��ن ّ
ابن��ه املهدي العباس��ي من بع��ده لتولي
القض��اء ،فته ّرب منهما وأعياهما ،حتى
غضبا عليه وطاردوه جبميع الوس��ائل
وس��لطوا علي��ه العي��ون واجلواس��يس،
م��ن اج��ل إجباره عل��ى تقدي��م خدماته
لدولته��م رغما عن��ه ،ولكنه اختفى عن
أنظار الس��لطة وأعوانهم وبقى مطاردا
مش��ردا ملدة طويلة حتى ت��ويف متخف ًيا
يف البصرة سنة  161هـ.
ان ق��راءة س�يرة الش��خصيات
التارخيي��ة وخباصة تلك الش��خصيات
ال�تي كان��ت لصيقة بأئم��ة أهل البيت
(عليه��م الس�لام) إمن��ا تع��زز املواق��ف
الرتبوية اهلادفة اليت ركزوا عليها من
خ�لال س�يرتهم العط��رة فمنه��ا ميكن
بن��اء مناب��ع الفك��ر والس��لوك القوي��م
ال�تي من خ�لال اإلعتماد عليه��ا ميكننا
بن��اء اجملتمع��ات االنس��انية الس��ليمة
وف��ق القواع��د الش��رعية املبني��ة عل��ى
تعالي��م القرآن الكريم والس��نة النبوية
الش��ريفة واحادي��ث اه��ل البي��ت عليهم
السالم.
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قال االمام الصادق
(ع) ناصحا تلميذه
سفيان الثوري
(رض):

 ..يا سفيان،
ثق باهلل تكن
عارفا مؤمنا
وارض مبا
قسمه لك
تكن غنياً،
وأحسن
جماورة من
جاورك تكن
مسلماً ..
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تعاون المشركين مع اليهود

يف الوقوف ضد دعوة النيب األكرم (صلى اهلل عليه وآله وسلم)

يف العهد املكي

بقلم :رئيس التحرير

ّ
إن دراس��ة متأني��ة لآلي��ات القرآنية ال�تي نزلت يف
العه��د املك��ي ،ميكنه��ا أن توصلن��ا إىل حقيق��ة أن
مش��ركي مكة كانوا يستخدمون معلومات ذات
أص��ل يهودي حملاججة الرس��ول (صل��ى اهلل عليه
وآل��ه وس��لم) يف حماول��ة منه��م إلحراج��ه ،عل��ى
اعتب��ار أن اليه��ود أه��ل كتاب وعنده��م من العلم
بأم��ور األنبي��اء والرس��ل ما لي��س لدى القرش��يني
منه..
وكان��ت القص��ة ه��ي الوس��يلة
الفعال��ة ال�تي اس��تثمرها الق��رآن
الكري��م يف كل آي��ات الق��رآن املك��ي
تقريب��ا ،لش��رح الدع��وة وبي��ان العقي��دة،
وكان االس��تثمار األك�بر للقص��ة
التارخيي��ة ،تل��ك ال�تي كان��ت ت��دور
حول موس��ى (علي��ه الس�لام) وذلك
بسبب تواجد أهل الكتاب من اليهود
الذي��ن كان يس��تأنس به��م فيم��ا
خيص العقيدة الدينية ،خاصة وأن
املتتبع لنصوص القرآن الكريم يرى
أن اجلدل يف الرس��االت السماوية بدأ
من��ذ عه��د موس��ى (علي��ه الس�لام) ث��م
انتق��ل م��ن بع��ده إىل األنبي��اء الذي��ن تلوه
وص��وال إىل الرس��ول الكريم (صل��ى اهلل عليه
وآل��ه وس��لم) وكان ج��دل األق��وام املش��ركة م��ع
أنبيائها على شبهة توارثها بعضهم عن بعض.
وكان ب�ين املش��ركني ع��دد حم��دود ل��ه عل��م يس�ير
بالقص��ص وس�ير األول�ين تعلم��وه م��ن خ�لال جتواهلم
يف الب�لاد لغ��رض التج��ارة ومنهم النضر ب��ن احلارث،
وكان م��ن ش��ياطني قري��ش مم��ن يؤذي رس��ول اهلل
(صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) وينص��ب ل��ه العداوة
والبغض��اء ،وكان ينظ��ر يف كت��ب األول�ين
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وخيال��ط اليهود والنص��ارى ،فكان إذا جلس الرس��ول
(صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم) جملس��ا فذك��ر اهلل به،
إلي ،ويذكر
خلفه النضر وقال أنا أحس��ن من��ه فهلم ّ
أن مث��ان آيات من القرآن نزل��ت يف النظر بن احلارث،
مث��ل قول��ه تع��اىل ْ
[إذ ُت ْتل��ى َع َلي�� ِه آياتن��ا َق َ
ري
��اط ُ
��ال َ
أس ِ
األو ِلَ�ين] ،وم��ن املمك��ن أن القرش��يني استش��اروا يف
حمم��د (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) م��ن كان��وا
يدعونه��م األحناف ،ومنه��م طائف��ة كانواموجودين
يف مك��ة أو من بع��ض النصارى ومنهم ورقة بن نوفل
الذي قرأ الكتب ومسع من أهل التوراة واإلجنيل.
ولعل املش��ركني استش��اروا من ل��ه دراية ومعرفة
بلغ��ة اليه��ود من املش��ركني أنفس��هم ،ومنهم على ما
تذك��ر بع��ض املص��ادر التارخيية ،عمر ب��ن اخلطاب
قب��ل إس�لامه ،فق��د روى ابن تيمي��ة يف كتاب (جواب
أه��ل العل��م واإلمي��ان) أن الن�بي (صل��ى اهلل عليه وآله
وسلم) رأى نسخة من التوراة يف يد عمر فقال له :ما
ه��ذه؟ ،فقال :إنها التوراة ،فس��كت الرس��ول (صلى اهلل
علي��ه وآل��ه وس��لم) وجعل عم��ر يقرأ ،ووجه الرس��ول
(صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم) يتغري ،فق��ال له أبو بكر:
ثكلت��ك الث��واكل ي��ا ابن اخلط��اب ،أال ت��رى إىل وجه
رس��ول اهلل (صل��ى اهلل علي��ه وآله وس��لم)؟ فنظر عمر
إىل وج��ه الرس��ول (صلى اهلل عليه وآله وس��لم) وقال:
أع��وذ باهلل من غضب اهلل ،رضينا باهلل ربا ،وباإلس�لام

دين��ا ومبحم��د (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
وسلم) نبيا ،فقال رسول اهلل (صلى اهلل
عليه وآله وس��لم) وال��ذي نفس حممد
بي��ده ل��و ب��دا لك��م موس��ى فاتبعتم��وه
وتركتمون��ي لضللت��م ع��ن س��واء
الس��بيل ،ول��و كان حي��ا وأدرك نبوت��ي
ألتبعين ،ويف ذلك نزل قوله تعاىل [أَو َ ْ
َل
ي َْك ِف ِه ْ��م أََّن��ا أَ ْن َز ْل َن��ا َع َل ْي َ
��اب ي ُْت َلى
��ك ْال ِك َت َ
َع َل ْي ِه ْ��م ِإ َّن ِف َذ ِل َ
حً
��رى
��ك َل َر ْ َ
��ة َو ِذ ْك َ
ِل َق ْو ٍم ي ُْؤ ِم ُن َ
ون] ،ولعل املش��ركني جلأوا
إىل عمر يف مقاومة الرسول (صلى اهلل
عليه وآله وس��لم) خاص��ة إذا عرفنا أنه
كان من املتشددين قبل إسالمه.
ومهم��ا تك��ن الطريقة اليت اس��تعان
به��ا املش��ركون يف حماج��ة الرس��ول
(صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) ف��إن
كتب الس�يرة تنقل لن��ا روايات عديدة
ع��ن أس��ئلة وجهه��ا مش��ركو مكة إىل
الرس��ول (صل��ى اهلل علي��ه وآله وس��لم)
يستش��ف الق��ارئ منه��ا ،أن املش��ركني
مل يكون��وا عل��ى اط�لاع عليه��ا ،ل��وال أن
هن��اك من يوجههم فيها ،والقارئ هلذه
النصوص ال بد وأنه سيجد تشابها بني
ما حاجج به املشركون الرسول (صلى
اهلل علي��ه وآله وس��لم) ،مع ما حاجج به
بنو إسرائيل أنبياءهم يف األيام الغابرة،
وه��و م��ا يدلل على وجود ذل��ك التعاون
املشرتك بني املشركني واليهود.
وتنق��ل لن��ا كت��ب الس�يرة رواي��ة
واح��دة تصرح بارس��ال مش��ركي مكة
وف��داً إىل يه��ود يث��رب يس��ألونهم ع��ن
الن�بي (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم)
عل��ى اعتبارهم أهل كت��اب وهلم علماً
باألنبي��اء ،إذ أرس��لت قري��ش النض��ر
وعقب��ة ب��ن أبي معي��ط إىل أحبار يهود
يف يثرب وقالوا هلم :سلوهم عن حممد
(صلى اهلل عليه وآله وسلم) وأخربوهم
بقول��ه ،ألن عنده��م عل��م لي��س عندن��ا
من��ه م��ن عل��م األنبي��اء ،فخرج��ا حت��ى
قدم��ا يث��رب فس��أال أحب��ار اليه��ود ع��ن
رس��ول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم)
بع��د وصف��ه ،واالخب��ار ع��ن أقوال��ه،
فق��ال األحب��ار :س��لوه ع��ن ث�لاث ،ف��إن
أخربك��م بهن فهو نيب مرس��ل ،س��لوه
ع��ن فتية ذهبوا يف أول الدهر ،ما كان
م��ن أمره��م؟ فإنه��م كان هل��م حديث
عجيب ،وس��لوه عن رجل طواف قد بلغ

مش��ارق األرض ومغاربه��ا ،وم��ا كان
م��ن نب ِئ�� ِه؟ وس��لوه ع��ن ال��روح م��ا هي؟
فقدم��ا عل��ى قري��ش باألس��ئلة ،وذهب
املش��ركون إىل الرس��ول (صل��ى اهلل
عليه وآله وس��لم) ،فس��ألوه عن املس��ائل
الث�لاث ،فج��اءه جربيل (عليه الس�لام)
م��ن اهلل ع��ز وجل بس��ورة الكه��ف ،فيها
إخب��ار عم��ا س��ألوه ،إذ ق��ال تع��اىل [أَ ْم
ي��م
َح ِس�� ْب َت أَ َّن أَ ْص َح َ
��ف و َّ
��اب ْال َك ْه ِ
َالر ِق ِ
كا ُن��وا ِم ْ
َ
��ن آيَا ِت َن��ا َع َج ًب��ا] يف ال��رد ع��ن
َ
أم��ر الفتي��ة ،وقوله تع��اىل [ َوي ْ
َس��أ ُلو َن َك
ْ
ْ ْ
ْ
ُ
ْ
ْ
ي ُق ْل َس َ��أ ْت ُلو َع َليكم ِمن ُه
َع��ن ِذي ال َق ْر َن ِ
ِذ ْك�� ًرا] يف ال��رد ع��ن الرج��ل الط��واف،
وقول��ه تعاىل [ ُق ْ
ال��ر ُ ْ َ
��ر َربِّي
��ل ُّ
وح ِمن أ ْم ِ
َم��ا أُو ِتي ُت ْ��م ِم ْ
��ن ْال ِع ْل��م ِإ َّ
ال َق ِلي� ً
لا] يف
وَ
ِ
رد س��ؤاهلم ع��ن ال��روح ،فلم��ا جاءه��م
الرس��ول (صل��ى اهلل علي��ه وآله وس��لم)
مبا عرفوا أنه احلق حال احلس��د بينهم
وبني أتباعه وتصديقه.
أم��ا الرواي��ات األخ��رى فل��م يذكر
الذين نقلوها عن مصدر األس��ئلة ومن
عل��م املش��ركني به��ا ،س��وى أن رج��اال
من قريش س��ألوها ،وعل��ى ما يبدو من
س��ياق الرواية األوىل ،أن اليهود كانوا
يزودنهم بهذه األسئلة إلحراج الرسول
(صلى اهلل عليه وآله وس��لم) فقد سأله
ُس�ير هلم جبال تهامة،
املش��ركون أن ي ّ
أو يزي��د هل��م يف احل��رم ،أو يبع��ث م��ن
مض��ى من املوت��ى حت��ى يتبع��وه ،فنزل
�ير ْت ِب�� ِه
قول��ه تع��اىل [ َو َل ْ��و أَ َّن ُق ْرآ ًن��ا ُس َِّ
��ت ب�� ِه َ
ْ
ْال َب ُ َ
ض أَ ْو ُ
األ ْر ُ
كِّل َم
ِ
��ال أ ْو ُق ِّط َع ِ
ب�� ِه ْالَ ْو َتى ب ْ
ل َ
َ��ل َِّ
ْ
جي ًعا] ،يف الرد
ر
��
م
األ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
عل��ى م��ا س��ألوه ،وس��ألته قري��ش أن
جيع��ل لنفس��ه جنانا وقص��ورا وكنوزا
ويبع��ث معه مل��كا يصدقه ،فن��زل قوله
َُ
ن��ز َل ِإ َل ْي�� ِه َم َل ٌ
��ك َف َي ُك َ
��ون
تع��اىل [ َل ْ��وال أ ِ
ْ
َم َع�� ُه َن ِذي ًرا أَ ْو يُل َقى ِإ َل ْي�� ِه َ
كن ٌز أَ ْو َت ُك ُ
ون
َل�� ُه َجَّن ٌة ي ْ
ون إنْ
َّ
ك ُل ِم ْنهَا َو َق َ
ُ
َ��أ ُ
��ال الظ ِال َ ِ
��ون ِإ َّ
َت َّت ِب ُع َ
��حو ًرا] يف ال��رد
ال َر ُجً�لا َم ْس ُ
عل��ى ما طلب��وه ،واجتمعت رجاالت من
قري��ش ،وطلب��وا م��ن الرس��ول االتي��ان
ببعض املعجزات بقصد احراج الرسول
(صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) ،فن��زل
قول��ه تع��اىل يف ال��رد عليهم [ َو َقا ُل��وا َل ْن
ْ َ
ْ
ُن ْؤ ِم َ
ض
��ن َل َك َح َّت��ى َتف ُج َر َل َنا ِم��ن األ ْر ِ
وع��ا * أَ ْو َت ُك َ
يل
ي َْن ُب ً
��ون َل َك َجَّن�� ٌة ِم ْن َ ِ
ن ٍ
َ
ْ
��ر األنهَا َر ِخ َ
ال َ َ
ريا
ل��ا َتف ِج ً
��ب َف ُت َف ِّج َ
وِ
َع َن ٍ

��ما َء َ
ك َما َز َع ْم َت َع َل ْي َنا
الس َ
* أَ ْو ُت ْس�� ِق َط َّ
ْ
الل و ْ
��ة َق ِبي ً
َالَ َ
ال *
ك َس�� ًفا أَ ْو َتأ ِت َ
ِ
��ي ِب َّ ِ
ال ِئ َك ِ
��ون َل َ
أَ ْو َي ُك َ
��ك َب ْي ٌ
��ت ِم ْن ُز ْخ�� ُر ٍف أَ ْو َت ْر َقى
الس َما ِء َو َل ْن ُن ْؤ ِم َن ِل ُر ِق ِّي َك َح َّتى ُت َن ِّز َل
ِف َّ
ان َربِّي َهلْ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
كتابًا نق َرؤه قل ُس ْب َح َ
َع َل ْي َنا ِ
َش ًرا َر ُسو ً
نت ِإ َّ
ال ب َ
ُ
ك ُ
ال].
وقال له املشركون :بأن بعض عبيد
أه��ل الكتاب يعلمه ما يقوله من القرآن،
فقال��وا :إن��ه عاي��ش غ�لام حويط��ب ب��ن
عب��د العزى ،وكان صاحب كتاب وقد
أس��لم ،وهو ال��ذي يعلم الرس��ول (صلى
اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) وقي��ل :إمن��ا ه��و
بلع��ام وكان قينا رومي��ا نصرانيا مبكة
ه��و م��ن يعلم��ه ،وقال��وا :جرب عب��د لبين
احلضرم��ي غ�لام نصران��ي ،م��ا يعلم��ه
كث�يرا مما يأتي غ�يره ،وقالوا :غالمان
من عني التمر ،يسار وخري كانا يقرآن
كتب��ا هلم بلس��انهم ،وكان رس��ول اهلل
(صل��ى اهلل علي��ه وآله وس��لم) مير بهما
فتعل��م منهم��ا ،وق��ال بعضه��م أن م��ن
يعلمه هو س��لمان الفارس��ي ،فنزل قوله
تعاىل يف فضح املشركني بأقواهلم تلك
��ون ِإ َّ َ
��م أََّنه ْ
ُ��م َي ُقو ُل َ
ن��ا ُي َعِّل ُم ُه
[ َو َل َق ْ��د َن ْع َل ُ
ْ
بَ
��ان َّال ِذي يُل ِحد َ
َش ٌر ِل َس ُ
ُون ِإ َل ْي ِه أَ ْع َج ِم ٌّي
َ
ان َع َر ِب ٌّي ُم ِب ٌ
َهذا ِل َس ٌ
وَ
ني].
لق��د وق��ف اليه��ود م��ع املش��ركني
طيل��ة العه��د املك��ي ال��ذي اس��تمر ثالث
عش��رة س��نة حيارب��ون اإلس�لام ،ورمبا
يتبادل��ون الوف��ود ب�ين احل�ين واآلخ��ر،
كل يش��جع صاحب��ه لإلطاح��ة به��ذا
الدي��ن قب��ل أن ينم��و ع��وده ويصبح من
الصعوبة القضاء عليه ،وكان من أبرز
مظاه��ر الدعوة يف مكة ،اليت وقف منها
املش��ركون موق��ف املس��تهزئ ،حادث��ة
اإلس��راء واملع��راج ،ال�تي حدث��ت قبي��ل
اهلجرة النبوية إىل يثرب بثمانية عشر
ش��هرا فلما وصل اخلرب إىل املش��ركني
قال��وا :انظ��روا إىل اب��ن كبش��ة يزع��م
أن��ه أتى بي��ت املقدس الليل��ة ،فأعطاهم
الرس��ول (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم)
األدل��ة ع��ن قافلة هل��م بأوصافها ووقت
وصوهل��ا إىل مكة ،وص��ح ما قال عنه يف
ما بعد.
وأيد القرآن الكريم حصول اإلس��راء
[س ْب َح َ
ان َّال ِذي أَ ْس َرى ِب َع ْب ِد ِه
بقوله تعاىل ُ
َل ْي ً ْ ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
��ج ِد
��ج ِد ال َ
�لا ِم��ن الَ ْس ِ
��ر ِام ِإل الس ِ
َْ
ال ْق َصى]
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وقف اليهود
مع املشركني
طيلة العهد
املكي الذي
استمر ثالث
عشرة سنة
حياربون
اإلسالم،
ويتبادلون
الوفود
بني احلني
واآلخر،
لإلطاحة بهذا
الدين قبل أن
ينمو ..
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زيد الشهيد قدوة الثائرين ومنار المجتهدين

الباحث جواد أبو غنيم

التأري��خ غ�ني يف أحداث��ه ويف مراحله ...غ�ني بالدروس والعرب وأهم الع�بر اليت حنتاجها
يف واقعن��ا املعاص��ر تل��ك الوش��ائج والصالت ال�تي تربطنا مبآثر وس�ير الرم��وز واالعالم
الذي��ن نتطل��ع لإلقتداء بهم باعتبارهم القدوة واالمت��داد االصيل ملبادئ الدين احلنيف،
الذي ضحى من اجله رجال أشداء وقدموا ارواحهم وابنا َءهم وأصحابهم وما ميلكون يف
س��بيل دميومة اإلس�لام ومبادئه الس��امية ،وعندما نتحدث عن مثل أولئك الرجال يربز
لن��ا ذك��ر الثائر البطل زيد بن علي (عليه الس�لام) ،واحلديث ع��ن ثورته ونهضته وعن
استشهاده إمنا هو حديث عن حمطة تارخيية مهمة غنية بالدروس والعرب وذات اهمية
قصوى حنتاج إليها يف واقعنا وطبيعة ما نواجهه من حتديات.
وألن كان احلديث عن هذا الرجل قليال
وخمتص��را يف احلق��ب املاضية ،ف��إن العامل
الي��وم عل��ى س��عته أصبح بوس��اطة وس��ائل
اإلتص��ال احلديثة قرية صغرية،يس��تطيع
اإلنس��ان من خالهل��ا الوص��ول اىل املعلومة
بس��هولة ويس��ر ،وق��د وف��ر األنرتني��ت لن��ا
حس��ن م��ا أظهره املنصفون م��ن الكتاب من
حماس��ن هذا الرجل ،فزيد (عليه الس�لام)
لي��س بالش��خصية املغم��ورة ،ب��ل كان
حيظ��ى مبكان��ة كب�يرة يف اوس��اط األم��ة
اإلس�لامية مبختل��ف اجتاهاته��ا الفكري��ة
والثقافي��ة املرموق��ة واملتمي��زة فه��و زي��د
ب��ن علي ب��ن األم��ام الس��جاد وج��ده اإلمام
احلس�ين (علي��ه الس�لام) س��بط الرس��ول
وس��يد الش��هداء ،فيما كان ُّ
جد أبيه االمام
أم�ير املؤمن�ين عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب (عليه
الس�لام) وه��ذه السلس��لة املبارك��ة ه��ي
سلس��لة الذهب من اهل بيت النبوة ومعدن
الرس��الة واع�لام اهلداي��ة الذي��ن يفخر أي
إنس��ان يف الدنيا أن ينتسب إليهم فكيف به
إذا كان ينحدر من ذلك النسب.
ول��د زي��د الش��هيد يف ه��ذه البيئ��ة س��نة
 66هـ��جرية وترب��ى يف كن��ف والده اإلمام
الس��جاد (علي��ه الس�لام) ال��ذي اعتن��ى
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برتبيت��ه ،م��ن واق��ع نظ��رة ملؤه��ا االم��ل
به��ذا املولود على انه س��يكون له دور متميز
وحرك��ة يف واق��ع األم��ة ،ل��ذا فق��د حظي
املول��ود بأعظم تربي��ة فضال عما اعطاه اهلل
من ملكات و قدرات وما هيأ له يف نفسه من
إباء للظيم ،فاكتس��ب من والده الكثري ثم
تعل��م من اخيه االم��ام حمم��د الباقر(عليه
الس�لام) كثريا م��ن العلوم مم��ا زاده علما
ومعرف��ة ،فكانت هذه الرتبي��ة املؤثر األول
يف س��لوكه ويف روحيته واليت أثرت تأثريا
عظيم��اً وبارزا يف نفس��يته لدرجه انه قال:
(واهلل م��ا كذبت كذبة منذ عرفت مييين
م��ن مشال��ي وم��ا انتهك��ت هلل حمرم��ا منذ
عرفت ان اهلل عز وجل يعاقب عليه).
لق��د نش��أ زي��د عل��ى الص��دق والطه��ارة
والتق��وى واالس��تقامة ومتي��ز عل��ى ه��ذا
كله ،ولعل ولعه ومتسكه الشديد بالقران
الكري��م واهتمام��ه املميز بكل اي��ة من آياته
جعلت��ه معروف��ا ب�ين الناس بلق��ب (حليف
الق��رآن) وكان ذل��ك يف مرحل��ة مبك��رة
من عمره الش��ريف وخباصة بني س��اكين
املدين��ة املن��ورة ،وجاء لصوق ه��ذا اللقب به
تعب�يرا ع��ن الصل��ة الوثيق��ة ال�تي كان��ت
تربطه بكتاب اهلل العزيز ،لقد ظهرت بوادر

ه��ذا اإلرتباط من خالل احملاورة واملناظرة
والتعلي��م واالحتج��اج بكت��اب اهلل تع��اىل،
كما ُع��رف عن زيد خش��يته العظيمة من
اهلل س��بحانه وتع��اىل ف��كان يص��ل يف تل��ك
االج��واء القرآني��ة اليت يعيش��ها م��ع كتاب
اهلل ع��ز وج��ل اىل حال��ة االغم��اء علي��ه من
خش��يه اهلل ،وكان من ابرز جتليات التأثري
القرآن��ي يف زي��د الش��هيد تب��دو واضح��ة
يف روحيت��ه ويف ثقافت��ه ويف نظرت��ه ويف
اهتمامه ما كان عليه من االستثمار الكبري
للش��عور باملس��ئولية جتاه االم��ة لتصحيح
واقعه��ا وضرورة العمل على دفع ما تعانيه
االم��ة م��ن ظل��م وعل��ى مواجه��ة الطاغوت
االم��وي وض��رورة احق��اق احل��ق واقام��ة
الع��دل بع��د ان اوغل بنو امي��ة يف جرائمهم
وس��عيهم لتخريب الدي��ن وتغيريمفاهيمه
احلق��ة املتمثل��ة مبظان اإلس�لام احملمدي
األصي��ل ،مبفاهيم باطلة بديلة عن املبادئ
احلقيقية تتمثل باإلسالم األموي ،فعملوا
على افساد واقع االمة الرتبوي واالخالقي.
لقد كان هدف زيد الشهيد يف حركته
االص�لاح وتقوي��م م��ا وصل��ت الي��ه االم��ة
إذ ق��ال يف احد خطب��ه اليت وثقه��ا التاريخ:
(ل��وددت ان ي��دي ملصق��ة بالثري��ا ث��م اقع

ق ّرر زيد (ع) الرحيل إىل الكوفة من أجل
فتحرك بروحية عالية
إعالن الثورة منها،
َّ
األمة داعيا إياها إىل اجلهاد
أستنهض بها أبناء ّ
وخاض معركة ّ
احلق ضد الباطل ..

على االرض اوحيث اقع فأتقطع قطعة
قطع��ة وان هلل صاحل بذلك المة حممد
(صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) لفعلت)،
إن ه��ذه ال��روح العالي��ة وذل��ك االهتمام
الكب�ير بش��ؤون األم��ة اإلس�لامية إمن��ا
تغ��ذت علي��ه نفس��ه م��ن خ�لال عش��قه
للقران الكريم والتمسك به.
إن زي��دا عاي��ش مرحل��ة خطرية من
مراح��ل التأري��خ اإلس�لامي فه��و من��ذ
والدت��ه القريب��ة م��ن ذك��رى مأس��اة
استش��هاد ج��ده االم��ام احلس�ين (علي��ه
السالم) يف واقعة الطف عام  61هـجرية،
ث��م وهو ينم��و ويرتعرع يف ّ
ظ��ل ماالقاه
وال��ده اإلم��ام الس��جاد (علي��ه الس�لام)
م��ن احل��كام اجلائري��ن إذ إن الس��نوات
األوىل م��ن عمره متثلت بتلك الس��نوات
القاس��ية اليت بل��غ فيها احلك��م االموي
ذروته من الظلم والطغيان ،وما احدثته
تلك السنوات من تأثري على نفسية زيد،
لق��د كانت الس��لطة األموي��ة بال ًء على
كلم��ة تلك اليت
الدي��ن ،وم��ا ادقه��ا من
ٍ
قاهل��ا الصحابي إبن مس��عود وهو يصف
حكم بين أمية( :لكل ش��يء آفة وآفة هذا
الدي��ن بنو أمية) ،ومل يق��ل الرجل قوله

ذاك اعتباط��ا إذ أن طغي��ان ب�ني أمي��ة
كان ق��د بل��غ يف عص��ر الطاغية هش��ام
بن عبد امللك ذروته ،فقد عمل جالوزته
عل��ى إهان��ة الن��اس وس��لب كرامته��م
وامتهانه��ا حت��ى بدت م��دة حكمه ش��راً
كبري ومس��تطريا على األمة فاستشعر
الن��اس أنهم عبيد خول لبين امية وأنهم
ال ينبغ��ي هل��م ان خيالفوه��م يف اي
ش��يء وأن ينفذوا هلم كل م��ا يريدونه
وإن كان خ�لاف الدي��ن وتعاليم��ه،
وس��اعدهم على جناح مس�يرتهم ش��راء
الذم��م وكس��ب ال��والءات م��ن ضع��اف
النفوس الذين أصبحوا أذرعاً عس��كرية
للبط��ش باألم��ة والتجرب عليه��ا ،فضال
ع��ن األب��واق الثقافي��ة والفكري��ة ال�تي
س��عت جاه��دة للتضلي��ل والتزيي��ف
والتحري��ف ع��ن طري��ق ما يقدم باس��م
الدين وباس��م الفتاوي الدينية ،ويف ّ
ظل
ه��ذا الواق��ع حترك زي��د بن عل��ي (عليه
الس�لام) متنق�لا ب�ين البل��دان ،ناش��راً
مفاهيم��ه ودعوت��ه للث��ورة عل��ى الظلم،
فبع��د مدين��ة ج��ده الرس��ول (صلى اهلل
علي��ه وآل��ه وس��لم) ،حت��رك حن��و مك��ة
املكرم��ة ،ث��م اىل الع��راق وبعده��ا اىل

الش��ام منادي��ا( :عب��اد اهلل أعينون��ا عل��ى
م��ن اس��تعبد امتنا وخ��رب أمانن��ا وعطل
كتابن��ا ،عط��ل كت��اب اهلل) فاس��تدعاه
الطاغي��ة هش��ام ب��ن عب��د املل��ك لكن��ه مل
يت��وان يف أن يق��ول كلمت��ه املدوي��ة يف
وج��ه س��لطان جائ��ر( :اتق اهلل يا هش��ام)،
كالم ال يروق حلاكم ظامل متجرب.
وق��رر زي��د الرحي��ل اىل الكوف��ة م��ن
أج��ل إع�لان الث��ورة منه��ا ،فتح��رك
بروحي��ة عالي��ة أس��تنهض به��ا ابن��اء
االم��ة داعي��ا إياه��ا اىل اجله��اد وخ��اض
ّ
احل��ق ض��د الباط��ل ب��كل اب��اء
معرك��ة
وع��زة واستبس��ال حت��ى اصاب��ه س��هم
املني��ة يف جبهت��ه الش��ريفة وحينه��ا رفع
رأس��ه اىل خالق��ه طالباً الش��هادة م��ردداً:
(احلم��د هلل ال��ذي رزق�ني به��ا متأس��ياً
جب��ده أم�ير املؤمن�ين األمام عل��ي (عليه
الس�لام) إذ قال (فزت ورب الكعبة) ،لقد
كان اس��تقباله للشهادة استقبال الواثق
بقضيت��ه ومبوقف��ه ومبس��اره ،مؤمن��ا
مبنهج��ه وبعاقبت��ه املنتظ��رة ،فهنيئ��ا له
الش��هادة ورحم اهلل زيدا الشهيد يوم ولد
ويوم استشهد ويوم يبعث حيا..
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اللحن اللغويّ واألخطاء الشائعة

أ.د .عصام كاظم الغاليب /جامعة الكوفة

اللغوية،
أهم الظواهر ا ّليت أدَّت إىل نشأة العلوم
ُت َع ُّد ظاهر ُة
َّ
اللحن من ِّ
ِ
ري من
تنبه اللغو ّيون هلذه الظاهرة ،فأ ّلفوا منذ
القرن الثاني الكث َ
وقد َّ
ِ
الكت��ب ا ّل�تي ُتع َنى بال َلحن يف اللغة وبيان الصحيح من عدمه ،فجاءت
ِ
ُ
الكس��ائي (ت 189هـ) يف كتابه
علي بن محزة
ّ
احملاولة األوىل على يد ّ
ُ
ثم ابن الس�� ّكيت (ت244ه��ـ) يف كتابه (إصالح
(م��ا
تلح��ن به ّ
العام��ة)ّ ،
ثم ثعلب
ث��م ابن قتيبة (ت 276ه��ـ) يف كتابه (أدب الكات��ب) ّ
املنط��ق)ّ ،
ثم أب��ي بكر ال ُزبي��دي(ت 379هـ) يف
(ت291ه��ـ) يف كتاب��ه (الفصي��ح)ّ ،
كتابه (حلن العوا ّم) ،وغريهم.
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ُ
مستمرا ح ّتى
التأليف
وما زال
ًّ
َّ
يومنا هذا ،ولعل أبرز من كتب
ّ
اللغوي يف العصر
يف التصحيح
احلديث من اللغويّني العراق ّيني األب
الكرملي واملرحوم
أنستاس ماري
ّ
الدكتور مصطفى جواد يف كتابه
(قل وال تقل) ومساحة الشيخ
الكرباسي يف
حممد جعفر
اجلليل ّ
ّ
كتابه (نظرات يف أخطاء املنشئني)
وأستاذي املرحوم الدكتور نعمة
رحيم الع ّز ّ
اوي يف كتابَيه (التعبري
الصحيح) و(معجم األوهام
واألخطاء يف علل األمساء) وكذلك
أستاذي املرحوم الدكتورهاشم
طه شالش الذي وصل به شغ ُفه
ّ
اللغوي أن جعله ما ّد ًة
بالتصحيح
درس يف الدراسات ال ُعليا ،فقد
ُت َّ
كان يُد ّرس طلبته يف املاجستري
األخطاء الصرف ّية الشائعة ،ولديه
ٌ
أغلب هذه األخطاء،
حبث مجع فيه َ
ِّ
مرت ًبا إيّاها على أبواب الصرف
املختلفة ُمستعي ًنا يف بيان ما يقابلها
من الفصيح واألفصح مبعينه األ ّول
ّ
اللغوي فضال عن إمكان ّياته
املُعجم
يف علم الصرف.
واللغويّون ليسوا سوا ًء يف التعامل
مع األخطاء اللغويّة وطريقة
معاجلتها ،فمنهم املُ ِّ
تشد ُد ا ّلذي ال
يقبل إ ّ
ال باألفصح من كالم العرب،
ُ
املتساهل ا ّلذي يرضى بكثري
ومنهم
احملدثني ْ
مما جاء على ألسنة َ
وإن
ّ
ْ
العرب أواستعملوه
مل يستعمله
ُ
ولكن بداللة ختتلف عن داللته
احلال ّية ،ومنهم ا ّلذي وقف ً
وسطا
يقبل َّ
بني هؤالء وهؤالء ،فال هو ُ
كل
َ
ُستحدث من الكلمات أو دالالتها،
ما ي
َّ
ُ
بأس
وال هو
يرفضها كلها ،فال َ
ُ
َ
ستحدثة
عنده بكثري من الكلمات امل
أو دالالتها ما ْ
ً
مقيسة على لغة
دامت
العرب وأبنية كلماتها.
ُ
وسأحاول التنبي َه على عدد من
األخطاء اللغويّة ا ّليت ُي ِطئ فيها
َّ
املتخصصني
ري من
ّ
املثقفون وكث ٌ
َ
وبيان السبب يف كونها
يف اللغة،
ً
ذكر األلفاظ الصحيحة
خاطئة ّ
ثم َ
ّ
ا ّليت ُتقابلها ،وال أدّعي أني أ ّول من
نّبه على هذه األخطاء ّ
وإنا أكث ُرها

ّ
اللغوي،
موجو ٌد يف كتب التصحيح
َ
وعد ٌد منها أخذ ُتها من لساني
أستا َذ َّي مباشرة أو درس ُتها على
َ
ّ
القليل جدّا منها
ولعل
أيديهما،
هو ما اكتشف ُته بنفسي من خالل
االعتماد على القواعد الصرف ّية
والرجوع إىل املعجمات اللغويّة.
أك ّفاء)،
* يقولون( :رجال ِ
مجع
و(أساتذة أك ّفاء) ،يريدون
َ
ُ
(ك ْفء) ،والصحيح( :رجال
ْ
ْ
أك ِفياء) ،و(أساتذة أكفياء)؛
َّ
لـ(كفي) أي
مجع كثرة
ألنها
ُ
ّ
ذي كفاية كما يقال أولياء يف
يب،
ولي ،وأنبياء يف مجع ن ّ
مجع ّ
مجع (كفيف)
فهي
اء)
(أك ّف
ّ
ُ
أما ِ
وهو األعمى ،ومث ُله طبيب وأطّباء،
وعزيز وأع ّزاء ،وشديد وأشدّاء
وغريها ،ومثة مجع ثالث وهو
ْ
(أكفاء) مجع كفء أي النظري.
* يقولون( :اإلعدادية املِهَن ّية)
و(العمل املِ َه ّ
ين) ،والصحيح:
ْ
ّ
(اإلعداديّة املِ ْه ِن ّية) و(العمل املِه ِن)؛
َّ
ألنها نسب ٌة إىل املِ ْهنة بسكون اهلاء،
فال داعي لفتحها يف االسم املنسوب،
وقد يقول ٌ
قائل :إ ّنها نسب ٌة إىل املِهَن
َ
النسبة
مجع ِم ْهنة ،وأقول :إذا أردنا
إرجاعه إىل املفرد
وجب
ُ
إىل اجلمع َ
ثم النسبة إليه.
ّ
َ
* يقولون( :األعمال اخل َدم ّية)
و(املؤسسات َ
اخل َدم ّية) و(الوزارات
ّ
اخل َدم ّية)ّ ،
َ
كل ذلك بفتح اخلاء
(اخل ْدم ّية)
والدال ،والصحيح:
ِ
بكسر اخلاء وسكون الدال يف مجيع
اخل ْدمة،
ما سبق؛ أل ّنها نسب ٌة إىل ِ
ُ
ساكنة الدال.
وهي مكسور ُة اخلاء
(ح َل ِويّات) بفتح احلاء
* يقولونَ :
والالم وكسر الواو وتضعيف
(ح ْل َويات) بفتح
الياء،
والصحيحَ :
ُ
احلاء والواو وسكون الالم وختفيف
الياء؛ أل ّنها نسب ٌة إىل احللوى ،وهو
اسم مقصو ٌر أل ُفه رابعة ،وعند
مجعه ُتق َل ُب أل ُفه يا ًء ،ثم يُزاد عليه
ُ
أما
(ح ْل َويَات)ّ ،
األلف والتاء ،فيصري َ
مجع لـ(حلويَّة) إن
َح َل ِويّات فكأ ّنها ٌ
ُو ِج َد ْت.
* يقولونَ ( :و ِف ّيات) مج ًعا
لـ(وفاة) ،والصحيحَ ( :و َف َيات)

بتخفيف الياء وفتح الفاء؛ َّ
ألن
اسم مقصو ٌر أل ُفه ثالث ٌة وحني
(وفاة) ٌ
ُي َم ُع ُت َر ُّد أل ُفه إىل أصِلها وهو اليا ُء،
ُ
األلف والتا ُء فتصبح
ثم يُزا ُد عليها
ّ
ّ
َ
ُ
( َوف َيات) ،إال َّأنهم ي ِطئون يف مجعها
ضعفون
فيقولونَ ( :و ِف ّيات) ،ف ُي ِّ
اليا َء ويكسرون الفا َء َّ
مجع
فكأنها
ٌ
لـ(وف ّية).
ُ
* يقولون( :هذا الرجل َح ْو َز ِو ٌّي
) و(العلوم َ
والصحيح:
احل ْو َز ِويَّة)،
ُ
ُ
الرجل َح ْو ِز ّي) و(العلوم
(هذا
َ
احل ْو ِزيّة) حبذف الواو الثانية؛
أل ّنها نسب ٌة إىل (احلوزة) ،وهي
اسم خمتو ٌم بتاء تأنيث ،وهذه التا ُء
ٌ
ُت َذف عند النسب ،فوجب أن ي َ
ُقال:
(حوز ّي) كما قيل يف (كوفة):
ِ
ِّ
ّ
(بصري)،
(كوف) ويف (بصرة):
إّ
ال ّ
الناس ُيطئون فيأتون بواو
أن
َ
ثانية غري موجودة يف املنسوب إليه،
(حو َز ِو ّي) ،كأ ّنها نسب ٌة
فيقولونَ :
إىل احلوزى باأللف املقصورة.
الرئيس ّي)
* يقولون( :األمر
ِ
و(املسألة الرئيس ّية) ،والصحيح:
(األمر الرئيس) و(املسألة الرئيسة)،
َ
الوصف،
بال ياء نسبة؛ أل ّنك تريد
والرئيس صف ٌة فال حتتاج إىل
ُ
النسبة إليها؛ ّ
ألن الغرض من النسبة
والرئيس
هو التحويل إىل الصفة،
ُ
أساسا.
صف ٌة ً
فالن اجملالَ
(أفسح ٌ
* يقولون:
َ
إفساح
و(جيب
الكالم)
لغريه يف
ُ
ُ
ِ
ٌ
فالن
(فسح
اجملال) ،والصحيح:
َ
َ
فسح اجملال)؛ ّ
ألن
اجملال)،
و(جيب ُ
ُ
(فسح) ٌ
تعد بنفسه ،وال حيتاج
َ
فعل ُم ٍّ
إىل همزة التعدية ،وكذلك مصد ُره
( َف ْسح).
ْ
ُ
احملكمة)،
* يقولون( :أدانته
ْ
ُ
(دانت ُه احملكمة) ،بال
والصحيح:
همزة؛ َّ
بدين،
باع
مبعنى:
(أدان)
ألن
ٍ
أو صا َر له على الناس ٌ
دين.
ُ
املرض عن
* يقولون( :أعاقه
ٌ
اجمليء) و(حدثت له إعاقة يف
ُ
املرض عن
بد ِن ِه) ،والصحيح( :عاقه
اجمليء) ،و(حدث له َع َو ٌق يف بد ِن ِه)؛
َّ
ري موجو ٍد يف
ألن الفعل (أعاق) غ ُ
العرب ّية ،وكذلك مصد ُره (اإلعاقة).
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اللغو ّيون
ليسوا سوا ًء
يف التعامل
مع األخطاء
اللغو ّية
وطريقة
معاجلتها،
فمنهم
املُ ِّ
تشد ُد ا ّلذي
ال يقبل إ ّال
باألفصح
من كالم
العرب،
ومنهم
ُ
املتساهل
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عليه
السالم)
نهضة اإلمام الحسين (

حنو التغيري واإلصالح يف األمة اإلسالمية

اجلمالي /جامعة بغداد
الدكتورة مخائل شاكر
ّ

إن كل نهض��ة أو حرك��ة تغيريي��ة يف العامل الب ّد هلا من قاعدة فكرية تبين عليها
منهجه��ا ومس�يرتها يف احلي��اة ،وحت��دد أهدافه��ا ال�تي تري��د الوص��ول إليه��ا ،وهذه
القاع��دة تتمث��ل يف الرؤية الكلية اليت تتبناها تلك النهض��ة أو احلركة التغيريية
اإلصالحية..
إن من أهم األس��س واملبادئ الفكرية
ال�تي الت��زم به��ا اإلم��ام (علي��ه الس�لام)،
اليت اس��تطيع إن أس��تخلصها عن طريق
بيان��ات التح��رك واخلروج ال�تي أطلقها
بوج��ه منه��ج الس��لطة األموي��ة بقي��ادة
معاوي��ة ويزي��د ،وال�تي تتجس�� ّد يف ع��دة
منطلقات فكرية ُصبت يف النهاية مبنبع
اإلص�لاح السياس��ي للدول��ة اإلس�لامية
باجتاهاته��ا العام��ة كاف��ة؛ إذ أن أس��س
اإلصالح السياس��ي ليس��ت إال ج��زءاً من
منظورع��ام يش��مل اإلص�لاح الدي�ني
واالقتصادي واالخالقي؛ إذ ال ميكن عزل
هذه األجزاء بعضها عن البعض اآلخرأو
إفراده��ا ع��ن اإلص�لاح السياس��ي ،فع��ن
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50

طريق اإلصالح السياس��ي ميكن إصالح
العقي��دة وإص�لاح الوض��ع االجتماع��ي
واالقتص��ادي واالخالقي ،مبعنى إصالح
احلي��اة اإلنس��انية بش��كل ع��ام؛ ألن أي
موضوع يتصل أو يتعلق باإلصالح حتى
لو طرح من القاعدة ،فان أس��اس تنفيذه
واستكمال امتداده وتأثريه ال يتجلى وال
يرتس��خ إال م��ن قمة اهلرم السياس��ي ،اي
الس��لطة املس��يطرة عل��ى احلك��م ،فما إن
تتبن��ى ه��ذه الس��لطة موض��وع اإلصالح،
أو ُتغ�ير ه��ذه الس��لطة لتصل ب��د ً
ال عنها
سلطة بديلة يتحقق اإلصالح السياسي
العام يف األمة عن طريقها.
ويب��دو إن األم��ر باملع��روف والنه��ي

ع��ن املنك��ر كان م��ن األس��س الفكري��ة
املهم��ة لإلص�لاح يف نهض��ة اإلم��ام
احلس�ين (علي��ه الس�لام)؛ ألن عوام��ل
النه��وض كان��ت ترتكز بش��كل عام على
االحن��راف الش��امل لألوض��اع العام��ة
للدولة االس�لامية (الدينية ،السياسية،
واالقتصادي��ة) فاألمر باملع��روف والنهي
ع��ن املنكريدخ�لان يف صل��ب األوض��اع
العام��ة عن��د املطالبة بالتغي�ير من خارج
الس��لطة ،فلم تكن دع��وة أهل الكوفة وال
املبايع��ة ل��ه باخلالفة ه��ي الدافع لإلمام
(عليه السالم) باخلروج ،إمنا كانت هذه
العوام��ل ثانوي��ة ب��ل إن اإلم��ام احلس�ين
(علي��ه الس�لام) ق��رر التح��رك لفس��اد

أوض��اع األم��ة اإلس�لامية بش��كل ع��ام
وشيوع املفاسد واملنكرات فيها ،وبتعبري
اإلم��ام احلس�ين (عليه الس�لام) حتول
احلالل إىل ح��رام واحلرام إىل حالل،
وتعطل��ت احل��دود ،ومت االس��تئثار
وعمل باملنكر؛
بالف��يء ،و ُترك املعروف ُ
ثم فان رؤية هذا الوضع املنحرف
ومن َّ
للمجتم��ع ،وض��ع أم��ام اإلم��ام (علي��ه
الس�لام) منعط��ف املواجه��ة ،وأوج��ب
علي��ه القيام باإلصالح والنهضة؛ ألنه
تيق��ن إن األم��ر باملع��روف والنهي عن
املنك��ر ه��و املب��دأ الوحي��د ال��ذي يضمن
بقاء اإلسالم ،وبعبارة أخرى هو (العلة
املبقي��ة) كم��ا يصطلح علي��ه الفقهاء،
وهلذا فأن نهضة اإلمام احلسني (عليه
الس�لام) يف جانبه��ا الدي�ني اس��تقت
قيمته��ا وأهميته��ا األساس��ية م��ن
بُع��د هذي��ن العامل�ين ،اللذي��ن أصبحا
احمل��رك األس��اس للمطالب��ة بإحي��اء
بقي��ة األس��س الديني��ة يف اجملتم��ع
اإلسالمي اليت حرفها معاوية ويزيد.
وإن القاع��دة الفكري��ة األساس��ية
ال�تي أنطل��ق منه��ا اإلم��ام احلس�ين
(عليه الس�لام) يف نهضته اإلصالحية
��م عل��ى
صم َ
يف الكوف��ةَ ،ب َي َنه��ا حينم��ا َ
القيام حبركته التغيريية يف اجملتمع
االس�لامي وقته��ا ،فب��دأ بتوضي��ح
تل��ك القاع��دة الفكري��ة ال�تي انطل��ق
منه��ا ،وح��دد منهج��ه وأهداف��ه عليها؛
إذ كان��ت ه��ذه القاع��دة الفكري��ة
متجس��دة يف وصيت��ه ألخي��ه حمم��د
ب��ن احلنفية ..( :إن احلس�ين يش��هد إن
ال ال��ه إال اهلل وح��ده ال ش��ريك له ،وإن
حممداً عبده ورس��وله ،جاء باحلق من
عن��ده ،وإن اجلنة حق ،والنار حق ،وإن
الساعة آتية الريب فيها ،وإن اهلل يبعث
من يف القبور .وإني مل اخرج اش��راً ،وال
بط��راً ،وال مفس��داً ،وال ظامل��اً ،وإمن��ا
خرج��ت لطلب اإلص�لاح يف أمة جدي
(ص��ل اهلل علي��ه وال��ه وس��لم)؛ أري��د أن
آمر باملعروف وأنهى عن املنكر ،وأس�ير
بس�يرة جدي وأبي عل��ي بن أبي طالب
(عليهم��ا الس�لام) ،فمن قبل�ني بقبول
علي
احلق ،ف��اهلل أوىل باحلق ،ومن ر ّد ّ
أص�بر ،حت��ى يقض��ي اهلل بي�ني وب�ين
الق��وم باحل��ق وه��و خ�ير احلاكم�ين

وه��ذه وصي�تي ي��ا أخ��ي إلي��ك وم��ا
توفيق��ي إال ب��اهلل عليه توكل��ت وإليه
انيب).
أش��رت نهضة اإلمام احلس�ين
لق��د
َ
(عليه الس�لام) إن االحنراف احلاصل
يف النظام السياس��ي اإلسالمي ينحدر
من موق��ع احلاكم الذي يس��وس أمر
املس��لمني بإس��م خالف��ة رس��ول اهلل
(صلى اهلل عليه وآله وسلم) ،فاخلالفة
كان��ت متتل��ك قدس��ية كب�يرة يف
نفوس املسلمني ،غري إن األمويني رغم
حماولتهم االعتماد بشكل كبري على
اضف��اء صفة الش��رعية عل��ى موقعهم
السياس��ي واالجتماع��ي ،لكنه��م اوحواّ
إىل األم��ة بطريق��ة أو ُبأخ��رى أن
موق��ع اخلالف��ة اق��وى لديه��م م��ن
موقع الرس��الة اإلس�لامية ،لذلك قال
قائله��م( :إن خليف��ة احدك��م أفض��ل
من رسوله).
لقد س��جلت نهضة اإلمام احلس�ين
(عليه السالم) جناحاً يف إبراز مفاهيم
فكرية وثقافية يف اجملتمع اإلس�لامي
بص��ورة عامة ،والكوفة بصورة خاصة
م��ن املمك��ن حتديده��ا حت��ت عن��وان
اهلوي��ة العقيدي��ة للنهضة ،اس��تهدفت
حتقي��ق متطلب��ات الوع��ي اإلس�لامي
املعاص��ر؛ إن م��ن الس��مات األصيل��ة
للنهض��ة تداخله��ا العض��وي باهلوي��ة
جتس��د اإلسالم فكراً
ّ
اإلسالمية ،فهي
حياً ،وهي ش��عار املس��لم ال��ذي يلتمس
منها دروس��اً حلياته ال�تي يرجو بناءها
عل��ى أس��س التوحي��د؛ ف��كل مب��ادئ
اإلس�لام وجوان��ب العقي��دة جتس��دّت
عملياً يف هذه النهضة ،إذ جن ّد اإلسالم
يف الس��ياق الفك��ري ،ويف العم��ل ،ويف
مرحلة التحقيق والتطبيق هلا.
إن عنصر الدميومة واالستمرارية
يف احلضور اليت أوجدتها نهضة اإلمام
احلس�ين (علي��ه الس�لام) يف مجي��ع
اجلوان��ب (الديني��ة ،واالجتماعي��ة،
والسياس��ية ،واالخالقي��ة)؛ أه��م م��ا
اتس��مت ب��ه تل��ك النهض��ة ،وعالقته��ا
باإلص�لاح السياس��ي؛ كونه��ا مثل��ت
دوراً ال من��اص من وج��وده يف حركة
اي جمتم��ع بش��ري يس��تهدف حتقيق
متطلب��ات اإلص�لاح عل��ى ال��دوام يف

جتربت��ه البش��رية ،ورفده��ا بعناص��ر
دميوم��ة البق��اء والتق��دم ،فاإلص�لاح
بوصفه ممارس��ة دائم��ة وحاجة ملحة
مس��تمرة ،ال ميك��ن أن يتحق��ق إال
ع��ن طري��ق عملي��ة تقوي��م متواصل��ة،
تس��تقصي كل االخط��اء ،وتعمل على
معاجلته��ا والتخل��ص منه��ا ،قب��ل أن
تس��تفحل وتتضخ��م ويصع��ب ازالته��ا،
ث��م إىل ح��االت طبيعي��ة
لتتح��ول م��ن َ
يتواف��ق اجملتم��ع عل��ى ممارس��تها م��ن
دون نك�ير أو رف��ض ،والنق��د واملواجهة
الصرحي��ة املقرتنة بالرف��ض ،وحتمل
ضريب��ة أو أعب��اء ه��ذا الرف��ض مب��ا
حيمله م��ن دالالت ومراتب واليات ،هو
م��ا حيقق غاي��ات العملي��ة اإلصالحية
إمجا ً
ال ،وهذا ما جتسد يف نهضة اإلمام
احلسني (عليه السالم).
ّ
إن تركي��ز اإلم��ام احلس�ين (علي��ه
الس�لام) عل��ى التوحي��د يف اإلس�لام يف
عه��د معاوية ويزي��د كان له بعد ديين
مه��م؛ إذ إن معاوي��ة عم��ل على زعزعة
فك��ر األم��ة ع��ن طريق إجي��اد خطوط
فكري��ة دخيل��ة عل��ى الفك��ر القرآن��ي
(أمث��ال العقي��دة اجلربي��ة ،وعقي��دة
األرج��اء) ،وإس��تمراريزيد يف االرت��كاز
عل��ى املق��والت اجلربي��ة يف خطابات��ه
مس��تكم ً
ال سياس��ة أبي��ه به��ذا اجمل��ال؛
إذ ق��ال يف ي��وم تس��نمه حلك��م الدول��ة
اإلس�لامية( :احلم��د هلل ال��ذي م��ا ش��اء
صنع ،ومن شاء منع ،ومن شاء خفض،
ومن ش��اء رفع ،إن أم�ير املؤمنني (يعين
معاوي��ة) كان حب ً
ال من حبال اهلل مده
م��ا ش��اء اهلل إن مي��ده ،ث��م قطع��ه ح�ين
أراد إن يقطع��ه ..و قد وليت بعده األمر
ولس��ت أعت��ذر من جه��ل ،وال آت��ي على
طلب علم ،وعلى رس��لكم ..إذا كره اهلل
يسره).
شيئاً ّ
غيه وإذا أحب شيئاً ّ
لقد أظهرت نهضة اإلمام احلسني
(علي��ه الس�لام) ،أن اه��ل بيت الرس��ول
(صل��ى اهلل علي��ه وآله وس��لم) ،هم املثل
األعل��ى للقي��ادة الروحي��ة والزمني��ة
هل��ذه األم��ة ،وأنه��م مس��تحقون
ومؤهلون ملنصب اخلالفة اإلس�لامية،
وإن حتييده��م عنه��ا إمن��ا وق��ع نتيجة
اخت�لال املوازي��ن السياس��ية والديني��ة
النامجة عن الظلم احلاصل هلم.
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أظهرت
نهضة
اإلمام
احلسني
(عليه
السالم) ،أن
اهل بيت
الرسول
(صلى اهلل
عليه واله
وسلم) ،هم
املثل األعلى
للقيادة
الروحية
والزمنية
هلذه األمة
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سر الثراء في األدب الشيعي

الباحث علي سعيد الكالبي

حيتوي تراثنا اإلسالمي على الكثري من املناجم األدبية اليت متأل أيدي املنقبني
والباحثني يف طياتها بثروات واسعة غنية تكرب على التحديد والتقدير وتهدي
للباحث فيها الكثري من أنواع العطاء ،فيدخل إليها الداخل بذهنية وخيرج
منها بذهنية أخرى وأفكار جديدة مرتكزة على اقتناعه بقوة الناحية الفنية
وبالفكرة العربية األصيلة املتفردة ومشفوعة أيضا بسعة اخليال اإلسالمي
وبالتفاعل الثقايف واحلضاري الذي متكن من أدب املسلمني ودفع به إىل
الطريق.
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ويع��د األدب الش��يعي م��ن أوف��ر
ه��ذه املناج��م حب��اء وعط��اء وأوس��عها
ث��روة وأغزره��ا خي��اال وفك��رة وفن��ا
وتنوع��ا ،واألقوى م��ن ناحية العواطف
والنزع��ات واملي��ول وأوضحه��ا ص��وراً
وظ�لا ً
ال وألوانا ،إذ جيد الباحث نفس��ه
جم�براً على الوق��وف عن��ده دون غريه
مل��ا جي��د فيه م��ن نواحي الدراس��ة اليت
يتوق إليها الباحث��ون والق ّراء املهتمون
به��ذا الل��ون م��ن األدب باعتب��اره ميثل
صورة حية ألدبن��ا العربي الذي تكمن
في��ه حيوي��ة الف��ن والفك��ر وحيوي��ة
النزع��ات والعقائ��د ومق��دار التأث�ير
فيهما.
ف��أدب الش��يعة ق��د اش�تركت في��ه
عوام��ل عدي��دة ومتنوع��ة وهي مزيج
م��ن الدي��ن والسياس��ة والفلس��فة
وغريه��ا وكان��ت بواعث��ه خمتلط��ة
م��ن ه��ذه النواح��ي العامل��ة في��ه
واملقومة له ،لذا ظهرت فيه خصائص
واضح��ة ميزت��ه ع��ن غ�يره يف ق��وة
الش��عور وص��دق العاطف��ة وغ��زارة
امل��ادة وقوة الدفاع الدي�ني واالحتجاج
يف مواضي��ع ش��تى ال ت��كاد تبتع��د عن
العقي��دة ب��ل ه��ي لصيق��ة به��ا ويف
صميمه��ا باإلضاف��ة اىل النواح��ي
األدبي��ة االخ��رى ،وكفى ش��أنها علوا
أن تك��ون درس��ا آلداب طائف��ة كان��ت
عل��ى امت��داد التاري��خ أخص��ب طائفة
م��ن حي��ث النت��اج األدب��ي يف احلي��اة
االس�لامية وأكثره��ا عم�لا وك��دا
يف حقول��ه املمرعة الواس��عة وأوفرها
عددا يف الشخصيات األدبية املرموقة،
أمثال أبي طال��ب والفرزدق والكميت
والس��يد احلم�يري ودعب��ل اخلزاع��ي
وأشجع السلمي والعباس بن األحنف
والبح�تري وأب��ي الطي��ب املتن�بي
وأب��ي مت��ام وأب��ي ف��راس احلمدان��ي
والش��ريفني الرض��ي واملرتض��ى وابن
الروم��ي وحممد بن هانئ األندلس��ي
ومهيار الديلمي وغريهم ممن ازدانت
وزخرت بهم دنيا األدب االس�لامي يف
خمتلف العصور ،والش��واهد والنماذج
كث�يرة ميك��ن للق��ارئ الرج��وع اليها

يف مضانه��ا اذ ال ميك��ن مجعها يف هذا
املقال وأكتفي بإي��راد بعض النماذج
اليت تدل على عبقرية الشاعر وعمق
ارتباط��ه ونض��وج فكرت��ه ووضوحه��ا
وع��دم ابتعاده��ا ع��ن احلقيق��ة لق��وة
احلافز ورصانته.
قال أبو طالب عليه السالم خماطبا
ابن أخيه النيب األعظم صلى اهلل عليه
وآل��ه وس��لم يف ب��دء الدع��وة النبوي��ة
الشريفة:
واهلل لن يصلوا اليك جبمعهم
حتى أوسد يف الرتاب دفينا
فاصدع بأمرك ماعليك غضاضة
وابشر بذاك وقرمنك عيونا
ودعوتين وعلمت أنك صادق
ولقد صدقت وكنت ثم أمينا
ولقد علمت بأن دين حممد
من خريأديان الربية دينا
فعن��د مطالع��ة األبي��ات جن��د فيه��ا
ه��ذه االنطباع��ات النفس��ية العميق��ة
ال�تي ميكنه��ا أن تدلن��ا عل��ى عقي��دة
أب��ي طالب االس�لامية واميانه بالدين
اجلدي��د وجن��د فيه��ا ترمج��ة صادق��ة
م��ن الوث��وق بدع��وة الن�بي صل��ى اهلل
علي��ه وآل��ه وس��لم ،ومق��دار النص��رة
والدف��اع اللذي��ن يبذهلم��ا يف س��بيل
نص��رة الرس��ول صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
وسلم وهو يف أحرج الظروف.
ومث��ال آخ��ر وه��و ق��ول الس��ري
الرف��اء الش��اعراملعروف وكان ج��ارا
ألبي احلس��ن علي بن عيس��ى الرماني
املعتزل��ي وكث�يرا ما جيت��از بالرماني
وه��و جالس على ب��اب داره فيس��تميله
وحيادث��ه ويس��تدعيه اىل أن يق��ول
باالعتزال وكان الس��ري يتش��يع فلما
طال ذلك عليه أنشد يقول:
أقارع أعداء النيب وآله
قراعا يفل البيض عند قراعه
وأعلم كل العلم أن وليهم
سيجزى غداة البعث صاعا بصاعه
فال زال من واالهم بعلوه
والزال من عاداهم يف اتضاعه
ومعتزلي رام عزل والييت
عن الشرف العالي بهم وارتفاعه

فما طاوعتين النفس يف أن أطيعه
والأذن القرآن لي يف اتباعه
طبعت على حب الوصي ومل يكن
لينقل مطبوع اهلوى عن طباعه
ومي��ر أدب الش��يعة يف ف�ترة أخ��رى
ويت��اح ل��ه فيه��ا أدي��ب م��ن أعظ��م أدباء
عصره قد تأثر بالفلسفة وتفاعل معها
وكان مص��درا ل�لأدب العرب��ي مي��ده
بث��روة أدبي��ة فخم��ة ،ذاك ه��و املتن�بي،
الذي يقول :
وتركت مدحي للوصي تعمدا
اذ كان نورا مستطيال شامال
واذا استطال الشيء قام بنفسه
وصفات ضوء الشمس تذهب باطال
فأنت ترى هنا روحا فلس��فية خصبة
مل تتهي��أ لغ�يره ق��د ذهبت بامل��دح كله
فالن��ور واالس��تطالة والش��مول تعاب�ير
فلس��فية معروف��ة وك��ذا ه��و احل��ال
بالنسبة للبيت الثاني.
وق��د كان للمواق��ف ال�تي وقفه��ا
ش��يعة أه��ل البي��ت عليه��م الس�لام أثر
كب�ير يف إهل��اب العواط��ف وإثارته��ا
وتع ّد العاطفة من أقوى بواعث الش��عر
وأك�بر دعائمه ال�تي يعتمد عليها وقد
ب��رز عن��د الش��يعة بتأث�ير تل��ك املواقف
عواط��ف قوي��ة ظاه��رة كان هل��ا األثر
الواضح فيما نتج عنهم من أنواع الشعر
الكث�يرة ،ولع��ل م��ن أبرزه��ا عاطف��ة
الغض��ب وعاطف��ة احل��زن وعاطف��ة
احل��ب ،فه��ذه العواطف الث�لاث كانت
وم��ا تزال مص��درا ألكثر أنواع الش��عر
الش��يعي فنج��د مثال من آث��ار العاطفة
األوىل اهلج��اء واملناقض��ة واحلج��اج
ومن آث��ار الثانية الرثاء واالس��تنهاض
لإلم��ام امله��دي عج��ل اهلل فرج��ه ،ومن
آثار الثالثة املديح والقصة والسياس��ة،
وق��د تش�ترك عاطفت��ان أو أكث��ر يف
ن��وع واحد من هذه األنواع كالسياس��ة
واالحتجاج.
ويظ��ل األدب الش��يعي ه��و األكث��ر
رونقا وعطاء ومناء ملا فيه من النفائس
الغنية بالفن والفكر والروح والعاطفة
وملا فيه من حسن األداء وروعة البيان .
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كان
للمواقف
اليت وقفها
شيعة
أهل البيت
عليهم
السالم
أثر كبري
يف إهلاب
العواطف
وإثارتها..
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ّ
إن فاطمة الزهراء (عليها
السالم) ممن قرع مسعها
القرآن يف بدء نزوله،
وكانت تصغي إىل الوحي
وإىل آيات كتابه بل مل
يكن أحد بعد أبيها الرسول
(صلى اهلل عليه وآله وسلم)
أقرب اىل القرآن منها سوى
أمري املؤمنني علي (عليه
السالم)..
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عصمة
الصديقة
الطاهرة
فاطمة الزهراء
(عليها السالم)

الدكتور خليل خلف بشري
جامعة البصرة

فإنه��ا بضع��ة النب��وة إذ مل تك��ن
تف��ارق أباه��ا لي� ً
لا ونه��اراً يف م��دة
التس��ع س��نني ال�تي كان��ت يف بي��ت
أبيه��ا وحت��ت ظل��ه الس��امي فكان��ت
ط��وال هذه امل��دة تطلع على أس��رار
الوح��ي ،والرس��الة ،وآي��ات الكت��اب
اجملي��د ،ومل تنقط��ع ع��ن الرس��ول
(صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) بع��د
زواجه��ا م��ن أم�ير املؤمن�ين عل��ي
(علي��ه الس�لام) ب��ل كان��ت ت��زور
أباها كثرياً ،وتش��هد ن��زول الوحي
علي��ه ،وتس��مع آيات الق��رآن الكريم
وخصوصياتها ومزاياها من رس��ول
اهلل (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم)
أومن أمري املؤمنني (عليه الس�لام)،
وهك��ذا (إنعك��س أبوه��ا يف وجدانه��ا
وع�برت عن��ه
فامتص��ه يف عقله��اّ ،
يف عاطفته��ا ،وبفض��ل ه��ذا احل��ب
ازدوج��ت هل��ا احلالت��ان  :فه��ي بن��ت
أبيه��ا يف الوق��ت ال��ذي أصبحت فيه
أم أبيه��ا ...وعل��ي بينم��ا كان يف
املبتدأ جمرد أني��س طفولة ورفيق
وش��ب
ملعب ،أصبح  -بعد أن ش��ّبت ّ
 خي��ا ًبني ،لقد
ال ِل َط ٍ
يف وم��رآ ًة ِل ِ
أصبح��ت ت��رى يف عيني��ه طي��ف
أبيه��ا وظ��ل ذيّ��اك اجلب�ين) ،فه��ي
ْ
��ور األنبي��اء،
ال�تي ( ُر ِّب َي��ت يف ُح ُج ِ
ون ْ
وتدا َو َل ْته��ا أي��دي املالئك��ةَ َ ،
��ت
ري
املغ��ارس
يف
الطاه��راتَ ،ن َش َ��أ ْت خ َ
ِ
ِ
ْ
َ
ير ُمربَّ��ى) فكانت
َم ْنش��إٍ ،و ُر ِّب َي��ت خ� َ
ق��د حّل��ت يف أوس��ع م��كان م��ن قلب
أبيه��ا ،ووقع��ت يف نفس��ه الش��ريفة
أحس��ن موق��ع ف��كان حيبه��ا حب��اً ال
حب
يشبه حمبة اآلباء لبناتهم فهو ٌ
مم��زوج باالح�ترام والتعظي��م فل��م
ٌ
أب يف العامل ما ش��وهد
أي
من
يعهد
ٍ
من الرسول الكريم (صلى اهلل عليه
وآله وسلم) جتاه البضعة الطاهرة،
ومل يك��ن ه��ذا احل��ب منبعث��اً م��ن
العاطف��ة األبوي��ة فحس��ب ،ب��ل
كان ينظ��ر إليه��ا نظ��رة إكب��ار
وإج�لال واعت��زاز مل��ا كان��ت تتمتع
به من مواهب ومزايا وفضائل فهي

ربيب��ة القرآن والرس��الة احملمدية،
واللس��ان الناطق بامسها ،والنموذج
القي��ادي األمس��ى واألمث��ل لنس��اء
العامل�ين يف العص��ور كاف��ة فه��ي
معصوم��ة ،ولع��ل م��ا ي��دل عل��ى
عصمتها مايأتي:
 -1إن الق��رآن الكري��م ش��هد
بعصمته��ا يف آي��ة التطه�ير يف قوله
نا يُري ُد َُّ
الل ِل ُي ْذ ِه َب َع ْن ُك ُم
تع��اىل ( ِإ َّ َ ِ
ْ
َ
��س أَ ْه َ
ِّر ُ
ك ْ��م
الر ْج َ
��ت َويُطه َ
ِّ
��ل ال َب ْي ِ
يرا) األحزاب -اآلي��ة  ،33فاهلل
َت ْط ِه� ً
الطاه��ر طهّ��ر ب��إرادة تكويني��ة أهل
البي��ت (عليه��م الس�لام) ومنه��م
فاطم��ة (عليها الس�لام) وعصمهم
بعصم��ة ذاتي��ة ومطلق��ة واجب��ة
ال ونق ً
عق ً
ال.
 -2إنه��ا ع��دل الق��رآن حلدي��ث
الثقل�ين املتف��ق علي��ه عن��د كل
الفرق اإلسالمية ،وملا كان القرآن
معصوم��اً فكذلك عدله أه��ل البيت
 عليهم الس�لام  -م��ن باب أوىل أنيكونوا معصومني.
 -3إنه��ا كف��ؤ عل��ي ،ول��واله مل��ا
كان هل��ا كفؤ فاليت��زوج املعصوم
إالاملعصوم��ة ف��إن الرج��ال قوامون
على النساء فلفاطمة مالعلي (عليه
الس�لام) إال اإلمام��ة ف��كل م��ا ثب��ت
لعلي (عليه الس�لام) باملطابقة ثبت
للزهراء بااللتزام ،وكل شيء ثبت
لفاطمة ثب��ت بالدالل��ة االلتزامية
ألمري املؤمنني (عليه السالم).
 -4إنه��ا حوري��ة بص��ورة إنس��ية،
واملالئك��ة معصوم��ون فكذل��ك
فاطمة احلورية معصومة.
 -5وح��دة اإلرادة اإلهلي��ة
والفاطمي��ة ،ف��إن اهلل يرض��ى
لرضاه��ا ،ويغض��ب لغضبه��ا ،وإن��ه
مل يغض��ب لغض��ب يون��س صاح��ب
احلوت لكنه يغضب لغضب فاطمة
فوحدة اإلرادة دليل على العصمة.
 -6إنه��ا س��يدة النس��اء يف الدني��ا
واآلخ��رة فكي��ف تكون س��يدة نس��اء
األول�ين واآلخري��ن ،وه��ي غ�ير

معصومة.
 -7ورد يف آية املباهلة ،قوله تعاىل
اج َ
��ك ِفي ِه ِم ْن ب َْع ِد َما َجا َء َك
( َف َم ْن َح َّ
ْ
ِم َ ْ ْ
��م َف ُق��ل َت َعا َل ْ��وا َن ْ��د ُع أَ ْب َنا َء َن��ا
��ن ال ِعل ِ
ك ْ��م َو ِن َس��ا َء َنا َو ِن َس��ا َء ُ
َوأَ ْب َنا َء ُ
ك ْم
َوأَ ْن ُف َس َنا َوأَ ْن ُف َس ُك ْم ُث َّم َن ْب َته ْل َف َن ْج َعلْ
ِ
َل ْع َن َ
الل َع َلى ْال َكا ِذ ِب َ
ني) آل عمران-
��ة َّ ِ
اآلي��ة ،61فرب الع��زة واجلاللة قدّم
النس��اء عل��ى األنف��س ،وه��ي إش��ارة
اىل أن النف��وس فداها فقد قال فيها
الرسول (صلى اهلل عليه وآله وسلم)
 ...( :فعلتها فداها أبوها).
 -8إنه��ا الع��امل العل��وي والع��امل
الس��فلي يف قوس��ي الصع��ودي
والنزولي.
 -9إنه��ا ص��در الن�بي (صل��ى اهلل
عليه وآله وسلم) ،وإن صدره حيمل
الق��رآن دفع��ة واح��دة ،ويف ليل��ة
القدر ،وهي فاطمة الزهراء.
 -10ال يع��رف قدره��ا إال م��ن
قدّره��ا ،وال يع��رف أس��رارها إال من
خلقها ،ومن أذن له الرمحن.
 -11إنه��ا مف��روض الطاع��ة على
اخللق مطلقاً فكيف تكون مفروض
الطاع��ة عل��ى اإلط�لاق وه��ي غ�ير
معصومة؟
 -12ه��ي حجة احلجج وأس��وتهم
 كما ورد يف األخبار الشريفة .- -13إنه��ا جممع النورين حبديث
األفالك فحملت بذاك أسرار النبوة
واإلمامة ،وإنها أم أبيها.
 -14إنها حبل اهلل املمدود فالبد أن
يكون معصوماً ،وإال كيف يتمسك
على اإلطالق مبا مل يكن معصوماً؟
 -15امتحانها بالصرب ،وهو أساس
الكمال واألخالق الذي منها الزهد.
 -16علمها اللدني.
 -17س�يرتها وحياته��ا تف��وح منها
عطر العصمة اإلهلية.
 -18اآلي��ات والرواي��ات الكث�يرة
الدال��ة عل��ى فضله��ا ،وعظمته��ا،
وتعلقها بعامل الغيب.

إنها بضعة
النبوة إذ مل
تكن تفارق
أباها لي ً
ال
ونهاراً يف مدة
التسع سنني
اليت كانت
يف بيت أبيها
وحتت ظله
السامي فكانت
طوال هذه املدة
تطلع على
أسرار الوحي،
والرسالة،
وآيات الكتاب
اجمليد
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لؤي شرع اإلسالم

هو الش��اعر الكبري الدكتور لؤي بن عبد األمري بن الش��يخ هادي ش��رع االسالم،
طبيب خمتص باألمراض القلبية واحلساسية والربو ،شغل عدة مناصب إدارية
يف السماوة وبغداد والنجف ،تأثر يف نظم الشعر العربي الفصيح بوالده األستاذ
عبد األمري بن الشيخ هادي ،له عدة قصائد نشرت يف كتاب (شعراء أهل البيت
عليهم السالم) للمؤلف حممد حسني عالوي غييب ،شارك يف مهرجان السفري
الثقايف الثامن بقصيدته ( تعاىل يف مسا التأريخ جنم).
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َ
َ
َّ
ن ٌم
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ت
َ
َ
َ
ِ ِ

ير
َس�ل�ام��اً ُّأي��ه��ا ال� ِّ�س� ْ�ف � ُر ال� َّ�س��ف� ُ
التاريخ َ ْ
َسالماً ِإ ْذ َر َح��ى َّ
ت ِري
ِ
وه��ا ق��د َ
كر
جئت ك��وف��ان�اً ِ
بذ ٍ
وس� ��ؤ ٌم
أس � � ً�ى ُم� � ٌّ�ر ُ
وس� ��ا َو َرن� ��ي َ
َ ُ ِّ
�اح
َي � ��دو ُر ب � َ�ي اجل ��ن ��ان ب��ك��ل س� ٍ
�ط طه
ُ
أم� ْ�س �ِل� ُ�م ي��ا َس��ف� ُ
ير ل� ِ�س � ْب� ِ
�ت األق� �ل ��ا ُم َت �ت ْ�رى
َوَلَّ � � ��ا َ
راح � � � ِ
�ج �اً
�اح َت� � ُف � ُّ�ج َف� َّ
َت ال� � ِّ�ري� � ُ
َت� � � َع � � َّ�ود ِ
اس ِط ْيباً
جئت َترمي َّ
وها قد َ
الن َ
�ت ال� � ُق ��رو ُد ع��ل��ى أُس ��و ٍد
َت��ط��ا َو َل� ِ
ْ
ك��ف��راً
�اش ُ
وك��ان��وا َّأو َل ْ
األوب� �
ِ
ُم طا َل ْت َك ُظ ْلماً
َ
وتلك ُسيو ُفه ْ
َر َ
طوح َو ُه ْم َفخا ٌر
الس
موك ِم ِن ُّ
ِ
س ��ا ال� َّ�ت��اري��خ َ ْ
َت�� َع َ
��م
نٌ
��ال يف َ َ
ِ
�ت ُ
َو َق� � ْ�د َط� َّ�ي � ْب� َ
�ك
مب� ْ�س� ٍ
ك��وف��ان �اً ِ
َب ِص ْفراً
َذ َو ْت ُد َو ُل ال ُعتا ِة َذ َهه ْ َ
ف � َك� ْ�م َم� � َّ�ر ال� � ُغ ��زا ُة َو َ ْ
ل َي��ن��ال��وا
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�س َت��دو ُر
َس�لام �اً م��ا َع � َل� ْ�ت َش� ٌ
�ف امل��ل� ُ
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�اك دَن � ْ�ي َقف ُ
�ت ُ
ُ
ير
األس � ��و ُد وال َن��ص� ُ
وك� ِّ�ب � َل� ِ
وي � ُ
ير
َ
ُم األس� ُ
�دوه � ْ�م َطلي ُقه ُ
ْ
فما َق َت َلت وال ان َت َص َر ال ُفجو ُر
ف َل ْم َت ْس ُق ْط َع َل ْو َت كما ال ُبدو ُر
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طويه ْم ُعصو ُر
ِس��وى ُع� ْ�ه� ٍ�ر و َت ِ

مدير التحرير

هاني ا ْب ُن ُع� ْ�ر َو َة صا َر َف ْخراً
وذا ْ
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كفراً ُمزيداً
ش يا ُ
َي ِز َ
يد ال ُف ْح ِ
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ِ
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�ط� ُ�ل َ
اجل��س��و ُر
�ان وال َخ � � ْ
�ص � � ٌ�م َق� ��دي � � ُر
وإمي � � � � ٍ
َوإ ْذ َق � ُ ْ
�ال ُج��س��و ُر
�ص � َ�رت ب��إي��ص� ٍ
ِ
ْ
َ
َ
ير
�ب�
�
اخل
و
�
�
�
وه
�ا
�
ن
�
�
ب
َّاري
�د
�
�
�
ال
و
�
�
َ
ُه َ
ُ
ِ
و َب� ��ي� � ُ
�ر
�ض�ي ُ
�رن� ��ا أَ َل� � � � ٌ�ق َن � ِ
�ت أم �ي ِ
َودا ُر َع� � ِل � ِّ�ي ��ن ��ا َب ْ
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هيئة التحرير

سامسونغ تطرح تلفزيون
البالطة (كاشية) ..يمكنك
تغيير حجمه كما تريد

أعلن��ت ش��ركة سامس��ونغ ،العم�لاق الك��وري اجلنوب��ي
لصناع��ات اإللكرتوني��ات ،ع��ن ط��راز جدي��د م��ن تلفزي��ون
«اجل��دار» ال��ذي ميك��ن أن ينقس��م إىل أل��واح لتغي�ير حجم��ه
وشكله ،ويعتمد على مبدأ «البالطة».
وتفيد تقارير أن الش��ركة الكورية اجلنوبية استخدمت
ألواح «مايكروليد» يف هذه التكنولوجيا ،وهي عبارة عن ألواح
مؤلف��ة م��ن الكث�ير من األض��واء امليكروس��كوبية اليت تش��كل
النقاط الضوئية أو البيكسل ،إلنتاج «بالطات» التلفزيون.
وميك��ن مج��ع البالط��ات مع��ا لتش��كل تلفزيون��اً منزلي��اً
قياس  75بوصة ،وبأي شكل من األشكال ،حبسب ما ذكرت
صحيفة التليغراف الربيطانية.
وصم��م التلفزي��ون األح��دث يف تكنولوجي��ا التلفزيونات من
ش��ركة سامس��ونغ فقط للمنازل ،حبس��ب ما أعلنت الشركة
يف بي��ان هل��ا ،وهذا يع�ني أن الناس ميكنهم إضاف��ة أجزاء أخرى
لزيادة حجمه من أجل متابعة أحداث رياضية على سبيل املثال.

أكثر المعادن الغذائية يساعد
في تالفي أمراض القلب
املغنيس��يوم واح��د م��ن أكثر املع��ادن الغذائي��ة تنوعا ،ويعد
ضروري��ا بالنس��بة ألج��زاء كث�يرة يف اجلس��م مثل األنس��جة
والعضالت ،لكن أهمها على اإلطالق ،القلب.
ويس��اعد املغنيس��يوم يف إمت��ام  300تفاع��ل كيميائ��ي ،مث��ل
األي��ض وإنت��اج األمحاض النووي��ة والربوت�ين ،واحلفاظ على
صحة القلب.
ويت��م احلف��اظ عل��ى أفض��ل مس��تويات املغنيس��يوم صحية
يف اجلس��م ،مع تناول األطعم��ة العضويةالطبيعية ،وتقليص
كميات السكر وامللح.
وعلى الرغم من أن احلصة الغذائية اليت يوصي بها خرباء
التغذية من املغنيس��يوم تصل إىل  400-300ملغ يف اليوم الواحد ،
إال أن األحباث أظهرت أن تناول كمية  100ملغ إضافية يوميا
ميكن أن حيسن صحة القلب ومينع أمراض القلب.
وميك��ن احلص��ول عل��ى املغنيس��يوم م��ن األغذي��ة التالي��ة:
الل��وز ،امل��وز ،الفاصولي��ا الس��وداء ،خب��ز القمح الكام��ل ،التني،
الفاصوليا الكلوية ،الفول السوداني ،البطاطا بقشرها ،األرز،
مسك السلمون ،حليب الصويا ،السبانخ ،لنب الزبادي.

مستشعر «ذكي» يكشف أمراضا خطيرة
متكنت ش��ركة أمريكية رائدة يف احلواس��يب والربجميات،
من تطوير جهاز استش��عار صغري ميك��ن وضعه على ظفر أصبع
اليد حتى جيمع بيانات صحية مهمة.
وحبس��ب ما نقل موقع «فوتورا س��اينس» ،فإن املستشعر الذي
صممته ش��ركة « »IBMيس��تطيع التواصل بش��كل السلكي مع
هاتف أو ساعة ذكيني ألجل تزويدها مبعلومات.
وبوس��ع ه��ذا اجله��از أن ي��ؤدي دورا مهم��ا يف متابع��ة الوض��ع
الصحي لألشخاص املصابني مبرض باركنسون املعروف بالشلل
االرتعاشي فضال عن رصد عمل الوظائف لدى مرضى الفصام.
وال تق��ف فائ��دة اجله��از عند األم��راض العصبية والنفس��ية،
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فه��و يتيح أيضا متابعة الوضع الصحي
ملرض��ى القل��ب وكب��ار الس��ن ،وه��و م��ا
يع�ني االس��تغناء بش��كل نس�بي عل��ى
الفحوصات التقليدية.
ويعتم��د املستش��عر عل��ى درج��ة الضغ��ط الذي ميارس��ه األصبع
عل��ى األش��ياء اخلارجي��ة كما يق��وم بقي��اس درجة االرتع��اش وما
يطرأ عليها من تغيري مبرور الزمن.
ومبا أن هذا اجلهاز صغري احلجم ،ميكن إلصاقه بظفر اإلنس��ان
عل��ى حن��و مس��تمر ،لكن املش��كلة اليت يواجهه��ا الباحث��ون يف الوقت
احلالي هي خفض استهالك الطاقة يف املستشعر.

بعد قرن ونصف..

«الموجة المرعبة»
تهدد حياة عشرات الماليين

بع��د ما يربو على قرن ونصف من حدوثها وما أس��فر عنه
م��ن تداعيات ،ح��ذر علماء من أن األح��داث املناخية املتطرفة،
اليت وقعت يف القرن التاس��ع عش��ر ،وقتلت  50مليون ش��خص،
قد حتدث مرة أخرى ،وتكون هلا عواقب أكثر خطورة.
وكان اجلف��اف ال��ذي عرف ب��ـ «اجلفاف العظي��م» ،قد بدأ
يف ع��ام  ،1875ودم��ر احملاصي��ل الزراعي��ة يف آس��يا والربازي��ل
وأفريقيا ،مما أدى إىل جماعة واس��عة فتكت حبياة  50مليون
شخص.
و ُتعت�بر اجملاع��ة العاملي��ة اليت ج��اءت مع اجلف��اف العظيم
ب�ين عام��ي  1875و  ،1878واحدة من أس��وأ الكوارث اإلنس��انية
يف التاريخ.
وح��ذر العلم��اء من أنه إذا حدث ذلك م��رة أخرى يف الوقت
احلاض��ر ،فإن��ه س��يكون «أس��وأ بكثري» ،حس��ب ما ذك��ر موقع
«ديلي ميل» الربيطاني.
وبالنظ��ر إىل االحتب��اس احلراري الذي يش��هده كوكب
األرض ،ف��إن أحباث��ا جدي��دة تش�ير إىل أن موج��ات اجلف��اف
املماثل��ة ال�تي ق��د تس��ببها ظاه��رة «إل نيني��و» ،أو غريه��ا م��ن
األحداث الطبيعية ،س��تكون أكثر كارثية مما كانت عليه
يف املاضي ،مما سيؤثر بشكل صادم على نظام األغذية العاملي.
و«إل نينيو» ظاهرة حتدث بشكل طبيعي ،وختتص بارتفاع
درج��ة احلرارة غ�ير الطبيعي عن درجة حرارة س��طح البحر
يف الوسط والشرق االستوائي للمحيط اهلادئ ،وفق ما ذكر
موقع منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة.
ويف املتوس��ط ،حت��دث «إل نيني��و» م��رة كل  7-2س��نوات،
وميك��ن أن تص��ل إىل م��رة كل  18ش��هرا .وأثن��اء حدوثه��ا
تتعط��ل األمن��اط املعتادة هلطول األمطار االس��توائية ودوران
الغ�لاف اجل��وي ،مم��ا يس��بب األح��داث املناخي��ة املتطرف��ة يف
مجيع أحناء العامل.
وباس��تخدام بعض البيانات بش��أن منو األش��جار وسجالت
األمط��ار وغريه��ا ،متكن باحث��ون من جامعة والية واش��نطن
األمريكي��ة من حتديد الظروف ال�تي أدت إىل ذلك اجلفاف
العظيم.
ووج��د الفري��ق أن العدي��د من األحداث اليت حتدث بش��كل

طبيعي هي املسؤولة عن ذلك.
فف��ي ع��ام  ،1875تراج��ع موس��م الري��اح املومسي��ة يف اهلند
مم��ا أدى إىل تعرض املنطقة إىل اجلفاف ،ثم امتدت موجات
اجلف��اف يف ش��رق آس��يا ومعظ��م أفريقي��ا ومش��ال ش��رقي
الربازيل وأجزاء من جنوب شرق آسيا وأسرتاليا.
ويف ذل��ك الوقت ،كان املس��تعمرون الربيطانيون يقومون
بتصدير احلبوب من اهلند ،مما أدى إىل تفاقم املشكلة.
وق��ال الباح��ث املش��ارك يف الدراس��ة «دريب�تي س��ينغ» « :إن
الظ��روف املناخية اليت تس��ببت يف اجلف��اف العظيم واجملاعة
العاملية نش��أت من تقلبات طبيعي��ة» ،الفتا إىل أنه «من املمكن
أن ي��ؤدي تكرارها ،م��ع تزايد التأثريات اهليدرولوجية بس��بب
االحتب��اس احل��راري العامل��ي ،إىل تقوي��ض األم��ن الغذائ��ي
العاملي مرة أخرى».
وح��ذر الباح��ث م��ن أن الدمار ال��ذي أعقب ه��ذه األحداث،
سيتسبب يف آثار اجتماعية واقتصادية قد تستمر ألكثر من
قرن مقبل.
وأض��اف س��ينغ أن حدث��ا مناخي��ا عاملي��ا مماث�لا ميك��ن أن
حي��دث مرة أخرى ،خاص��ة مع توقع أن ي��ؤدي التغري املناخي
إىل زيادة حدة «إل نينيو» يف املستقبل.
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لقاء مع األســتاذ صائب محي الدين
معاونأمينمسجدالكوفةوالمزارات
الملحقة به للشؤون المالية
مصطفى االطرش

املؤسسات الناجحة تبنى من خ�لال ك��وادر مالية متخصصة كفوؤة بإدارتها،
ومسجد الكوفة أحد هذه املؤسسات اليت أثبتت جناحها وخباصة يف التنظيم املالي ،
وألجل تسليط الضوء على مسار العمل يف اجلانب املالي للمسجد نلتقي اليوم باألستاذ
صائب هادي حمي الدين معاون األمني للشؤون املالية.
السفري :السالم عليكم أستاذ ورمحة اهلل
وبركاته.
وعليكم ال��س�لام ،أه�لا مبجلة السفري،
حياكم اهلل.
السفري :بداية ،هل ميكن احلديث باجململ
عن تشكيل املعاونية اليت تشرفون عليها؟
ت��أس��س ال��ن��ش��اط امل��ال��ي بتأسيس أمانة
املسجد عام  ،2006وك ّنا قبل ذلك أمانة خاصة
نتبع إىل األمانة العامة للمزارات الشيعية
الشريفة ،لكننا وبفضل مكتب مساحة املرجع
األعلى السيد السيستاني (دام ظله) واجلهود
امل��ب��ارك��ة ملعالي رئ��ي��س ال ��دي ��وان ارتبطت
األمانة بصورة مباشرة بدائرة العتبات ،باسم
أمانة مسجد الكوفة واملزارات امللحقة به بنا ًء
على األمر الديواني الصادر عام 2011م.
ال��س��ف�ير :م��اه��ي م��ص��ادر ال��ت��م��وي��ل ال�تي
تصرف على األع��م��ال واإلجن� ��ازات الكبرية
مل��س��ج��د ال��ك��وف��ة ،واىل أي ��ن ت��ذه��ب أم ��وال
الشبابيك املطهرة يف املسجد؟
مصدر متويلنا هو ديوان الوقف الشيعي،
أحد اهليئات الدستورية املستقلة التابعة إىل
رئاسة جملس ال ��وزراء ،وال��دي��وان خيصص
لنا ميزانية ،وبدورنا نقسم امليزانية ألبواب
ص� ��رف خم��ت��ل��ف��ة أه��م��ه��ا م��ش��اري��ع ال��ب��ن��اء
والصيانة للمكان املقدس ومرافقه واملشاريع
االس��ت��ث��م��اري��ة وم��ش��اري��ع ثقافية وروات ��ب
املنتسبني ،ومن اجلدير بالذكر ّ
أن األمانة
يصب يف خدمة
سباقة يف دعم كل ما تراه ّ
جملة السفري ـ العدد ( ) 55
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الدين واجملتمع وثقافة أهل البيت (عليهم
ال��س�لام) ،على ق��در املتوفر م��ن اإلم��ك��ان��ات،
ك��دع��م امل ��واك ��ب احلسينية يف خمتلف
مناسباتها ،ويف اجلانب الثقايف فإن خدماتنا
م��ت��م��ي��زة ل��ل��ج��ام��ع��ات ال��ع��راق��ي��ة وخب��اص��ة
جلامعة الكوفة ومؤمتراتها املتنوعة ،فضال
عن الدعم لبعض املزارات الشيعية الشريفة،
أم��ا أم ��وال الشبابيك املطهرة فإنها جتمع
وت ��ف ��رز مب��راس��ي��م خ��اص��ة حب��ض��ور جلنة
�اض وم��دي��ر م��ص��رف ،وممثل
تتكون م��ن ق � ٍ
دائ ��رة العتبات امل��ق��دس��ة واللجنة برئاسة
السيد األمني احملرتم وعضويتنا أيضاً ،ويوقع
حمضر بتفاصيل املخرجات ويتم إيداعها يف
املصرف حبساب حتت اسم األمانة ،وال يتم
التصرف بتلك األموال ّإل بإذن من احلاكم
الشرعي والقانوني.
السفري :ما هي مهام األقسام اليت تشرفون
عليها؟
يتطلب عملنا تنوعا يف الدوائر املرتبطة
بنا ،لذا قسمنا الدائرة اىل ثالثة أقسام تقسم
ك��ل منها إىل شعب ه��ي( :قسم احلسابات
حيتوي على شعبة الرواتب والسلف وأمانة
الصندوق واجل ��رد  -قسم امل��خ��ازن وحي��وي
ستة خم��ازن مصنفة وف��ق خمزوناتها ،ثم
قسم االستثمار بشعبه ال��ث�لاث االستثمار
التجاري وال��زراع��ي والصناعي ،فضال عن
تكليفنا ب ��إدارة األم��ان��ة يف ح��ال ع��دم تواجد
السيد األمني )

ال��س��ف�ير :م��اه��ي م� ��وارد ص ��رف األم ��وال
والنذورات واهلدايا العينية اليت تردكم من
شتى بقاع العامل؟
هناك نوعان من األموال :أموال موقوفة
ل��ش��راء م ��واد عينية ك��ال��س��ج��اد ،ال��ث��ري��ات،
ك��راس��ي ال��ص�لاة ،أو ذب��ائ��ح وغ�يره��ا ،هذه
املواد جتمع ويشرى بها ما ُو ِق َف ْت ألجله ،أما
األم ��وال ال�تي ت��رد باسم أح��د امل ��زارات فتودع
حبساب األمانة ،وأم��ا اهلدايا العينية ،فإنها
تذهب مباشرة إىل املكان الذي أهديت له.
السفري :ماهي الفائدة اليت جتنيها األمانة
من استمالك العقارات؟
هناك فوائد مج��ة ،فالعقارات القريبة
م��ن امل��س��ج��د تستخدم ألغ� ��راض التوسعة
واإلعمار ،ويتم االستفادة منها أيضا ألغراض
بناء منشآت ختص عمل األمانة كعقارات
لبناء دور لضيافة ال��زائ��ري��ن وع��ق��ار ل��دار
القرآن الكريم وعقار لقسم املخازن اخلاص
باألمانة ،فضال عما مت استمالكه ألغراض
اس��ت��ث��م��اري��ة ك��امل��ع��ام��ل وامل��ش��ات��ل وامل� ��زارع
والفنادق.
السفري :كلمة أخ�يرة من املعاون املالي
يقدمها جمللة السفري؟
بكل فخر أب ��ارك ج��ه��ود جملة السفري
الغراء اليت تسعى جاهدة للتطور ،آملني أن
يوفقنا امل ��وىل ع��ز وج��ل خل��دم��ة ه��ذا املكان
املطهر بربكة أن��ف��اس أه��ل البيت (عليهم
السالم).

The most important articles ..Translated by: Nabeel Taha
Alkufa Grand Mosque .. its historic role in Islamic Civilization
Aty Ubyat . Phd . Islamic Republic of Iran
Alkufa Grand Mosque has a virtue can›t be reached because it is one
of four Mosques selected, and honored and honored its visitor by
Allah (SW). It is the landing of Angels , Adam (AS) passed through it ,
adopting it as a place for worshipping and inside it the place where Ark
of Noah was built. Its place became more important by adopting Imam
Ali (AS) Alkufa as the capital of Islamic state , also it has the honor to
be the place for some Imams (AS) and their loyal followers to be the
aimed place for the seekers of science especially during the time of
Imam Asadiq (AS), as well as it was distinguished by founding schools
of grammar , hadith , morphology and inscription .
Character of Consent and Satisfaction, its relation with Ahlu elbeit
(AS) ..Quranic vision \ Ahmed Hassan Aseidi , Phd – Islamic University
The stratification means leaving the objection and annoyance covertly
and overtly , in speaking and in doing , while the consent means the
Absolute authorization to the act of Allah (SW) , here we can see that
both of meanings emerge from the loving of worshipped to his Lord
and from the full believing from deep acknowledgment and recognition
to the meaning of utmost worshipping to Allah (SW).
The messengers and prophets were characterized with the highness
meaning of believing and the Prophet Muhammad and his pure
household are considered the perfect model for the stratification and
consent to Allah (SW).
Almukhtar Athiqafi is Loyalty sword and star of Drama
Hisham Amuri Naji , Researcher
The revolution of Almukhtar Athiqafi represents important turning point
on the trace of the history movement of loyalty to Ahluelbeit (AS) after
the battale of Karbalaa and what had happened to the master of martyrs,
his followers and his household on the day of Ashuraa . Therefore, we
may stop a while before the figure that his enemy tried to eradicate its
reality and disfigure its movement , till a group of people from those
whom have a renewal thought when they presented a drama attracted
the audiences by its plot and its way in presenting the events , so a
number of Iranian actors could get the intention of audiences despite
some of arguments about the roles of some figures in the series .

Sufian Athawry .. Reading in his Biography
Ali Abdul Mutalib, Phd . University of Kufa

Sufian Athawry is considered one Imam Asadiq›s (AS) students and he was
Imam›s trusty man for what he had from Muhammadi Ethics . He was well-known
by the asceticism and jis loving to the worshipping . He was born in Alkufa City
in 97 A.H and went on getting his education on the hand of Imam Asadiq (AS) to
earn the high levels in the science of Fiqah and Hadith . He was characterized
by religiousness and he used to mention the death in his sessions . He excluded
himself to be one of attendances at the courts of Sultans where he was asked
by Almansoor (One of Abassy Caliphs) then by his son Alabass to undertake the
responsibility of judiciary but he refused and that make caliphs upset of him and
they decided to chase him and sent their spies behind him but he resisted and
disguisedly passed away in Basrah in 161 A.H.
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Editorial

In the name of Allah , the most compassionate ,
the most merciful
Praise be to Allah , Lord of the worlds and Peace upon
His messenger Muhammad and his pure household .
Nobody can be confused about what is the great
responsibility that should be burden by the youths in
building their societies at present time or future of the
nations because Allah (SW) gives them His wisdom
by granting them the energy and ability that isn’t given
to the others from children or old men and that states
in the Noble Quran (Allah creates you weak; after
weakness He gives you strength and after strength
weakness and gray hairs. He creates whatever He
will. He is the Knower, the Capable.) Roman verse
#53, and it is sure that they are who signed the
civilization of the old nations and peoples.
The priority of this the stage of life is because of what
the man enjoys from power and activity where it
doesn’t found in another stage of life , also because
of the existence of full senses and good thinking in the
same stage , where the youth in this stage of life has
the ability to utmost use its senses where it can›t use
in another stage of life because its senses have the
maximum activity and this type of perfectness was
stated by Holy Quran (When he grows to manhood
and attains his fortieth year,.) ALahqaf verse #14
and that is a sign that the perfectness accomplishes
at age forty after it starts at age fourteen, of course
it will not conflict with what the old age have from
experience made by the trials and the life lessons .
Thus, the youths must undertake the responsibility of
the stage of construction that the civilizations depend
on it at any time any place . Allah SW will make the
people in the paradise enjoy the full youthfulness
as a reward and that surly refers to this is the best
stage of life, beside the rest of life and its pleasure
are often existed in this stage of life. Moreover, it is
the stage where the child looks forward and the old
hopes to return back to , also it is the same stage that
the young poets deliver their poems about it while the
old ones miss it in their poems.
From this importance to this stage , the secretariat
of Alkufa Grand Mosque makes every effort to give
interesting at this category of society by putting
a group of cultural and purposeful programs that
can be benefit to the man in this stage of life by
responding to its inquires and simplifying the matters
of its religion and its belief in a time the deviating and
currents ideas, that could some of them are far from
our religion principles and ethics of our conservative

society, are became
more and more .
From these efforts is the
yearly Quranic Contest
where the secretariat
of
Alkufa
Grand
Mosque offers the
suitable atmospheres
for whole competitors
from reciters and memorizers of the holy Quran
came from the provinces of our country to
compete under the shadows of holy Quarn during
Assafer National Quranic Contest for reciting
and memorizing or at Iraqi Quranic Universities
Contest where the participators came from
governmental universities and private ones . The
two contests has a great role and impressive
effects among the national Quranic contest
because of the high level of competitors and
referees of it .
The continuity of Cultural units in cultural,
intellectual and religious affairs , public relation,
media and other supportive department pursue
in their distinguished efforts during the cultural
seasons lasted for four months Rabi›a Awal,
Rabi›s Thani , Jumadi Alula
and Jumadi
Alakhra held inside the prayer niche of Ameer
Almu›mineen (AS) where these season witness a
good youth attendance represented the students
of University and dormitory for getting the benefit
from these sessions.
The availability of participation in the Photograph
and Calligraphic Affairs are formed an opportunity
to enforce the material and spiritual support to
those from whom practice these arts or adopt
them as a job. Moreover that will help in improving
the art and sense test to a segment that enjoys
with a full bestowal and on it the nation depends
on, as well as, the holding of book and other
specialized affairs inside the Universities aim at
reach the youths to give them what they deserve
from interesting .
At last, we ask Allah ( SW) to guide us and Praise
be to Allah ( SW)

General Supervisor

Mohammed M. Almosawi
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صورة نادرة جملموعة من زوار مسجد الكوفة املعظم
عند مقام النيب حممد (صلى اهلل عليه وآله وسلم)
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