نبارك لألمة اإلسالمية مجعاء
ذكرى والدة سيد الكائنات
حممد (صلى اهلل عليه وآله وسلم)

الســــــالم عليكـم

ميث��ل بداي��ة تس��جيل التاري��خ اهلج��ري نقط��ة
حتول كبرية مرت بها احلياة والدولة االس�لامية
اليت أسسها رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله يف املدينة
املن�� ّورة حي��ث تعترب نقط��ة ارتكاز مهم��ة للحضارة
االس�لامية لتميزها عن تواريخ دول العامل القديم
املوج��ودة أن��ذاك ،وبها قد أختلف حس��اب املس��لمني
عن حس��اب ما جاورهم م��ن فرس وروم أو أحباش؛
وتش�ير مصادر التاري��خ اىل َّ
أن الن�بي حممداً صلى
اهلل علي��ه وآل��ه كان ق��د هاج��ر اىل يث��رب يف ش��هر
ربي��ع االول ال�تي تش��رفت بقدوم��ه ليصب��ح امسها
بع��د ذاك (املدينة املنورة) وقد خاطب عليه الس�لام
مل��وك ذل��ك العص��ر وارخ تل��ك املخاطب��ات مبقدار
م��ا ابتع��د عن ذل��ك التاري��خ ،او لنق��ل كان يذكر
الش��هر العرب��ي م��ع ذك��ر الس��نة اهلجري��ة مث�لا
ش��هر رمضان من الس��نة اخلامس��ة للهجرة ورغم
ذل��ك مل يهت��م أح��د أو يراع��ي ذك��ر الي��وم حينه��ا
ب��ل أعتمدوا عل��ى حفظ تواريخ األح��داث والوقائع
وعل��ى ذل��ك أرخ املس��لمون حت��ى كان زم��ن عم��ر
ب��ن اخلطاب الذي اختار ش��هر احمل��رم ليكون بداية
للس��نة اهلجري��ة متعل ً
ال ب��أن املس��لمني ينصرفون
اىل دياره��م وبلدانه��م بع��د نهاية ش��هر ذي احلجة
(الش��هر األخ�ير م��ن الس��نة اهلجرية) ليكون ش��هر
احمل��رم ه��و بداي��ة احلس��اب اجلدي��د ويبدأ حس��اب
اليوم والشهر والسنة؛ لذا فإن تاريخ هجرة الرسول
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه ق��د أبت��دأ بش��هر ربي��ع األول
وعلى وجه التحديد يف اليوم الثاني عشر منه وهذا
��س َع َلى
ما أش��ارت إليه اآلية الكرمية ( لََّ ْسِ��ج ٌد أُ ِّس َ
الت ْق�� َوى ِم ْ
��ق أَن َت ُقو َم ِفي�� ِه ِفي ِه ِر َج ٌ
َّ
��ن أَ َّو ِل ي َْو ٍم أَ َح ُّ
ال
ْ
َُّ
َ
َّ
َ
ُ
َ
َ
ِّر َي��ن) ولك��ن
يُّ��ب الطه ِ
يُّب��ون أن َيتطهَّ�� ُروا َوالل ُ ِ
ُِ
ُز ِح��ف هذا احلس��اب اىل بداية ش��هر حمرم احلرام
بعد ذلك واستمر على هذا النحو حتى يومنا هذا.
وم��ن أح��داث ه��ذا الش��هر املهم��ة واملتعلق��ة
بالرس��ول االكرم صلى اهلل عليه وآله هي ذكرى
والدت��ه امليمون��ة يف الس��ابع عش��ر م��ن ه��ذا الش��هر
املب��ارك ووالدة حفيده االمام جعف��ر الصادق عليه
الس�لام يف التاريخ نفس��ه ،هذا فضال أحداث جسام
أخ��رى حدث��ت يف ه��ذا الش��هر ق��د يكون م��ن أهمها
ه��ي رزية اخلمي��س وضياع حق أه��ل البيت عليهم
الس�لام يف خالف��ة رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآله
وضياع االمة من بعد ذلك ،ومن بينها ذكرى وفاة
اإلمام احلسن العسكري عليه السالم.
وانطالق��ا من تزامن هذه املناس��بات فقد اعتادت
أمان��ة مس��جد الكوف��ة وامل��زارات امللحق��ة ب��ه عل��ى
إقامة نش��اط ثقايف مميز من خالل إقامة سلس��لة
حماضرات معمقة هادفة وعلى مدار أربعة أش��هر
يُدع��ى خالهل��ا أس��اتذة احلوزة الش��ريفة وأس��اتذة
اجلامع��ات املوج��ودة يف النج��ف األش��رف لتقدي��م
ع��دة حماضرات مس��ائية ختصص لطرح وحتليل
بع��ض املس��ائل املهم��ة عل��ى م��دى مخس��ة أي��ام يف

االس��بوع حيث يتكون هذا املنهاج من حماضرات يف
الفقه والعقيدة واألخالق وسيضاف إليها هذا العام
حماضرات التنمية البش��رية إضافة اىل حماضرة
الت�لاوة الصحيح��ة للق��رآن الكري��م م��ن قب��ل دار
الق��رآن الكريم يف األمانة واجمللس احلس��يين علما
ب��ان اجمللس احلس��يين واجللس��ة القرآنية تس��تمر
على مدار العام.
وإحي��ا ًء ل��دور الكوف��ة الري��ادي يف احلض��ارة
االسالمية وملسجدها املعظم من دور مهم يف العلم
واملعرفة كونه كان ميثل جزءاً من اللبنات االوىل
يف مراكز العلم والتدريس اليت كانت تدرس علوم
أهل البيت عليهم السالم يف اجلوامع وخصوصا يف
عص��ر إمامن��ا الصادق عليه الس�لام ،وم��ن بني أهم
جمموعة النش��اطات الفكري��ة والثقافية والدينية
ه��ي االهتم��ام بكت��اب اهلل اجملي��د الق��رآن الكري��م
حي��ث تس��تمر األمان��ة يف إقام��ة مس��ابقة الس��فري
القرآني��ة الوطني��ة للحف��ظ والتالوة وه��ي تدخل
عامه��ا الثام��ن لتمث��ل فرص��ة ذهبي��ة للح ّف��اظ
والق�� ّراء وللح��كام لتحس�ين مس��توياتهم واالطالع
عل��ى القابلي��ات والطاق��ات اجلدي��دة يف الت�لاوة
واحلف��ظ وال�تي تس��تحق الرعاي��ة والعناي��ة ال�تي
يتوج��ب عل��ى املؤسس��ات الدينية وال��وزارات املعنية
االهتم��ام به��ؤالء على الوجه الصحي��ح وحتديد ما
يصلح منهم لالش�تراك يف املسابقات الدولية خارج
الع��راق وداخل��ه ،وبفض��ل م��ن اهلل ف��ان مش��اركة
النخ��ب القراني��ة يف ه��ذه املس��ابقة س��واء كان من
دور الق��ران الكري��م يف العتب��ات املقدس��ة وامل��زارات
الش��ريفة أو م��ن اجلمعيات القرآنية أو مش��اركة
احل��كام واس��اتذة القرآن والق��راءة الصحيحة فهي
توف��ر ه��ذه الفرص��ة للحص��ول عل��ى متبارين من
مجيع حمافظاتنا العزيزة من الشمال اىل اجلنوب
مبس��توى ممتاز م��ن الذين ميكن حتقي��ق املراكز
ٍ
املتقدمة بهم يف املسابقات الدولية.
ختام��اً فق��د قي��ل م��ن مل يش��كر املخل��وق مل
يش��كر اخلال��ق ف��إن ه��ذه الفعالي��ات مل تك��ن لتربز
وحناف��ظ عل��ى اس��تمرارها ل��وال مثاب��رة وجه��ود
االخ��وان يف االقس��ام كاف��ة وباخلص��وص قس��م
الشؤون الفكرية وقسم الشؤون الدينية والعالقات
والش��ؤون اخلدمي��ة واالع�لام واهلندس��ية وغريها
اليت حيرص منتسبوها على تقديم ما يستطيعون
بكل تفان واخالص ولوال أن يكون هناك دعم بقدر
كاف من قبل ديوان الوقف الشيعي ودائرة العتبات
املقدس��ة وامل��زارات الش��ريفة ل��ه األث��ر األك�بر يف
دميوم��ة ه��ذه الفعالي��ات ،نس��ال اهلل أن يتقب��ل من
اجلميع هذا القليل وأن ينفعنا يوم نلقاه ،والس�لام
عليكم ورمحة اهلل وبركاته .

املشرف العام

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

الدكتور علي خضير حجي عميد كلية التربية المختلطة

مستشار رئيس الوزراء السوداني والوفد المرافق له

وزير الكهرباء العراقي د .لؤي جواد الخطيب

سماحة آية اهلل السيد صباح شبر (دامت توفيقاته)

السيد محمد علي الموسوي الشيرازي

رئيس البرلمان االيراني السابق

وفد المجمع الفقهي العراقي برئاسة فضيلة الشيخ د .عبد الوهاب السامرائي
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الموسم الثقافي الثامن
« نجمة مضيئة في سماء الثقافة الصحيحة»
منذ مثان س��نوات وامانة مسجد الكوفة
وامل��زارات امللحق��ة ب��ه اخ��ذت عل��ى عاتقه��ا
انش��اء موس��م ثق��ايف س��نوي ُتط��رح في��ه
االف��كار واالطروحات واملناقش��ات اليت تهم
الثقافة االس�لامية وقد استضافت االمانة
املئ��ات من الش��خصيات الديني��ة والثقافية
واالكادميي��ة ليتمخض عن هذا املش��روع
تواصل كبري بني امانة املسجد واالوساط
الثقافي��ة واحلوزي��ة حتى وص��ل اليوم اىل
عامه الثامن بنجاح كبري .
فم��ا زال��ت مس��تمرة فعالي��ات املوس��م
الثق��ايف الثام��ن يف مس��جد الكوف��ة املعظم
واليت تتضمن سلس��لة حماضرات ملختلف
العل��وم النقلي��ة حبض��ور طلب��ة جامع��ة
الكوفة وعدد كبري من الزائرين.
برنام��ج املوس��م الثق��ايف الثام��ن تك��ون
من ع��دة حماضرات خمتلفة منه��ا ألقاها
مساح��ة العالمة الس��يد حمم��د علي حبر
العل��وم ح��ول التوحي��د وأس��تدل مساحت��ه
مبصادر عدة منها القرآن الكريم وأحاديث
أهل البيت (عليهم السالم) يف الروايات.
وحماض��رة ع��ن( :س�يرة حي��اة الن�بي
األك��رم (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) ..
حمور حماضرة املوس��م الثق��ايف الثامن يف
مس��جد الكوف��ة املعظ��م) ،ألقاه��ا الدكتور
ه��ادي عب��د الن�بي التميمي حماض��رة عن
س�يرة حياة النيب األك��رم (صلى اهلل عليه
وآله وس��لم) يف ذكرى مول��ده ،تناول فيها
دراس��ة التأري��خ اإلس�لامي م��ن مص��ادره
احلقيقية وهم أهل البيت (عليهم السالم).
وحت��دث د .التميم��ي ع��ن الرواي��ات
التأرخيي��ة اخلاص��ة ب��والدة الرس��ول
(صلى اهلل عليه وآله وسلم) ونشأته وصوال
اىل ن��زول الوح��ي عليه ومق��دار التحريف
والك��ذب عل��ى رس��ول اهلل (صل��ى اهلل علي��ه
وآل��ه وس��لم) بالطريق��ة ال�تي جعل��ت م��ن
بع��ض الرواي��ات م�بررا للمتطرف�ين م��ن
امثال القاع��دة والدواعش للقيام بأفعاهلم
وإعطاءه��ا املش��روعية مبوج��ب تل��ك
الروايات.
ام��ا احملاض��رة االخ��رى كان��ت حت��ت

عن��وان (القي��م االجتماعي��ة واألخ�لاق)
للعالم��ة مساح��ة الس��يد حس�ين احلكي��م يف
ذك��رى ش��هادة س��يدة نس��اء العامل�ين فاطمة
الزهراء (عليها السالم).
وق��ال الس��يد احلكي��م ان القي��م ه��ي ال�تي
تك��ون اس��س اجملتمعات القوية ،واألس��رة هي
الدعامة االساسية يف اجملتمع.
وتطرق السيد احلكيم اىل ضرورة مراعاة
تعلي��م االس��رة م��كارم االخ�لاق والص��دق
واالمان��ة وحس��ن اخللق يف التعامل االس��ري
والتعام��ل ال��ودّي ب�ين الزوج�ين واح�ترام
احدهم��ا لآلخ��ر ،فع��ن رس��ول اهلل (صل��ى اهلل
«ج َ ُ
كار َم
علي��ه وآله وس��لم)َ :
عل اهلل ُس��بحا َن ُه َم ِ
ْ
�لاق ِص َل ً
َ
ْ
��ب
س
فح
،
ه
د
ب��ا
ع
ين
َ�
ب
و
��ة بَي َن�� ُه
ِ ِِ َ ُ
األخ ِ
ْ
��ك ُ
مس َ
أح ِد ُ
هلل»،
َ
ك��م أن َي َت ّ
��ل ب��ا ِ
ل��ق ُم َّت ِص ٍ
خب ٍ
وقال (صلى اهلل عليه وآله وس��لم)« :ال ِإ َ
ميـ��ان
ِلَ ْن ال أَمـا َن َة َل ُه»..
ثم حماض��رة بعنوان (كيف نواجه الفكر
اإلحلادي بني الش��باب؟) حيث ذكر د .فارس
الس��لطاني يف حماضرت��ه يف املوس��م الثق��ايف
الثام��ن وحبضور طلبة اجلامعات والزائرين:
ان الش��باب يتمي��ز باإلب��داع وبالس��رعة اىل
كل م��ا ه��و جدي��د وح��ب التغي�ير ومب��ا ان
قن��وات الثقاف��ة يف حياتن��ا اصبح��ت متع��ددة
فق��د دخل��ت الي��وم اىل بيوتن��ا واصب��ح لزام��ا
عل��ى املؤسس��ات الديني��ة واألكادميي��ة ان
م��د ثق��ايف ال يتناس��ب
يتح��دا إليق��اف كل ٍّ
ودينن��ا احلنيف وش��ريعتنا املقدس��ة ال س��يما
وحن��ن منتلك تراثاً مهم��اً وعظيماً من الدين
اإلسالمي ومنهج أهل البيت (عليه السالم).
م��ر مبرحل��ة
ومب��ا ان اجملتم��ع العراق��ي َّ
خط��رة متثل��ت بانهي��ار املنظوم��ة السياس��ية
تبعها انهيار املنظوم��ة الثقافية واالجتماعية
مما تسبب يف إجياد فكر منحرف يقف بوجه
الثواب��ت الديني��ة او السياس��ية او االقتصادية
فطامل��ا حاول��ت الق��وى االس��تكبارية إي��ذاء
الش��عب العراقي واخالء اجملتمع مما يؤمن به
فهم يعتقدون ان تغيري الش��رق األوسط يبدأ
من تغيري العراق.
ثم ذكر خماطر العوملة بأشكاهلا املتعددة
اليت تدعو لإلحلاد وكيفية التصدي هلا.
7
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فـــي رحـــــاب مــســابــقــة الــســفــيــر
تس��تقبل أمان��ة مس��جد الكوف��ة
املعظ��م وامل��زارات امللحق��ة ب��ه كل
ع��ام مناس��بة والدة النوري��ن الرس��ول
األعظ��م صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم
وحفي��ده ص��ادق الع�ترة الطاه��رة
صل��وات اهلل عليه��م أمجع�ين بإقامتها
للمس��ابقة القرآنية الوطنية للحفظ
والت�لاوة وال�تي مسيت باس��م الس��فري
تيمن��ا بس��فري اهلدى مس��لم ب��ن عقيل
(عليه الس�لام) ،وق��د أقيمت املس��ابقة
هذا العام بدورتها الثامنة.
فعل��ى م��دار يوم�ين ش��هد مصل��ى
الس��فري تنافس��اً ب�ين الق��راء واحلفاظ
الوافدي��ن م��ن حمافظ��ات عراقن��ا
احلبي��ب للحص��ول عل��ى املراك��ز
األوىل ،إذ ش��كلت جلن��ة للتحكي��م
تتأل��ف م��ن جمموع��ة م��ن احملكم�ين
املتميزي��ن عل��ى املس��تويني احملل��ي
والدول��ي ويف خمتل��ف االختصاصات
القرآني��ة ،وق��د ع�بر املش��اركون يف
املس��ابقة ع��ن فخره��م باملس��اهمة يف
جملة السفري ـ العدد ( ) 54
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احياء هذه املناسبة امليمونة واعتزازهم
باملش��اركة العملية اليت عدوها وسام
ش��رف هلم ينال��ون به س��عادة الدارين،
كم��ا وأثن��ت الش��خصيات الديني��ة
واألكادميي��ة والرمسي��ة واالعالمية
ال�تي حض��رت املس��ابقة عل��ى اجله��د
والتنظي��م ال��ذي حظي��ت ب��ه ه��ذه
املس��ابقة املبارك��ة م��ن قب��ل األمان��ة

وس��عيها اجل��اد يف خدم��ة كت��اب اهلل
اجمليد ومفاهيمه املقدس��ة ،وفيما يلي
آراء بع��ض الش��خصيات ال�تي حضرت
وقائع املسابقة .
مساحة السيد منري اجلزائري :قال
اهلل تع��اىل يف حمك��م كتاب��ه العزي��ز
خماطب��ا نبيه الكري��م (صلى اهلل عليه
وآل��ه وس��لم)( :وما أرس��لناك االرمحة

الــقــرآنــيـــــة الــوطــنــيــة الــثــامــنــة
جاسم سعيد
للعاملني) ،ويف اآلية بيان لتكرميه نبيه
(صلى اهلل عليه وآله وس��لم) وتكرمينا
حن��ن أيض��ا بن��زول تل��ك الرمح��ة
اإلهلي��ة علين��ا مبوج��ب ه��ذا اخلط��اب
املب��ارك ،وجند م��ن اجليد اغتن��ام مثل
ه��ذه الفرص��ة لتنش��يط وتفعي��ل ه��ذه
املناس��بة العزي��زة على القل��وب وجعلها
ترتس��خ يف األذهان وجعل ه��ذه الوالدة
مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقرآن الكريم
وق��د س��اهمت أمان��ة مس��جد الكوف��ة
املعظ��م بتفعي��ل ه��ذا ال��دور القرآن��ي
اذ الب��د م��ن أن يتوح��د ه��ذان الثق�لان
أعين الق��رآن الكريم والع�ترة الطاهرة
وه��ذا م��ا ملس��ناه يف هذا املس��جد املبارك
وه��ذا احملفل الكري��م  ..نب��ارك لإلخوة
املنظم�ين واملش��اركني ه��ذه املس��ابقة
ونتمنى هلم التوفي��ق يف خدمة كتاب
اهلل اجمليد.
االس��تاذ عب��د اجملي��د ذي��اب العاني
 حك��م النغ��م :تلبي��ة للدع��وة املوجه��ةالين��ا م��ن قب��ل أمان��ة مس��جد الكوف��ة

املعظ��م ال�تي عودتن��ا عل��ى اقام��ة مث��ل
هذه املس��ابقات السنوية املباركة ،جئنا
م��ن مدين��ة الرم��ادي للمش��اركة يف
ه��ذه املس��ابقة القرآني��ة لنجتمع حتت
خيم��ة الق��رآن الكري��م ال�تي ال تف�� ّرق
ب�ين إنس��ان وآخ��ر وه��ذه أعل��ى مراتب
ودرجات االمي��ان ،ونعتقد أن االجتماع
االمياني والرتابط الروحي واالنس��اني

حتقق يف هذا احملفل املبارك ،نعم فإننا
ال بالق��رآن وال جيمعن��ا إ ّ
ال ننتص��ر إ ّ
ال
بالق��رآن وال يوحد كلمتنا إ ّ
ال بالقرآن
الكريم ونأمل جبميع املشاركني خريا
فقد كانت هناك أصوات متميزة وأداء
رائع ونعدهم ان ش��اء اهلل يف طور البناء
املتقدم ونس��أل اهلل تعاىل أن جيعل هذا
العمل يف ميزان أعمال القائمني عليه.
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الدكت��ور كوج��ر عم��ر عل��ي  -حك��م الص��وت:
أش��كركم عل��ى هذا اللق��اء ،حقيقة أن�ني أحضر ألول
م��رة يف ه��ذه املس��ابقة ولك�ني وج��دت أن املنافس��ة يف
ال��دورة الثامن��ة من هذه املس��ابقة كانت ش��ديدة منذ
بدايته��ا وأمتن��ى من قراء وفد كردس��تان أن ينافس��وا

الق��راء اآلخري��ن من وس��ط وجن��وب الع��راق وأجد أن
عنده��م الق��درة واالمكاني��ة ان ش��اء اهلل ،ولق��د وجدت
إمكاني��ات رائعة قدم��ت من حمافظ��ات عراقنا العزيز
متتعوا مبستويات عالية يف األداء ،أشكر القائمني على
هذه املسابقة اجليدة وأمتنى أن نستمرمعهم مساندين
هلم ومس��اعدين يدا واح��دة من إقليم كردس��تان اىل
مدين��ة البصرة الفيحاء حتت ظالل القرآن الكريم ان
شاء اهلل تعاىل .
مساح��ة الش��يخ ميث��م التم��ار  -حك��م التنغي��م :أم��ا
بع��د ف��ان ه��ذه املس��ابقة الطيب��ة وه��ذه الثل��ة اخل�يرة
م��ن املؤمن�ين م��ن االخ��وة األع��زة الق��راء املش��اركني
أن��ا أدع��و هل��م يف الب��دء بالتوفي��ق والس��داد ان ش��اء اهلل
للتق��دم والتط��ور أكث��ر وأكث��ر ،وم��ا حن��ن اال يف
بداي��ة اخلط��وات يف جم��ال ت�لاوة الق��رآن الكري��م
فمهم��ا ك�بر القارئ ومهم��ا امتد به العم��ر فانه يظل
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حباج��ة إلكتس��اب اخل�برة أكث��ر فأكث��ر ،وأن��ا من
ب��اب لف��ت النظ��ر بالنس��بة لألخ��وة القراء أق��ول جيب
عليه��م أن يس��معوا القراء اآلخرين كث�يرا ،وحيفظوا
منه��م األداءات النغمي��ة كما جيب عليهم أن يركزوا
عل��ى قواعد التجويد وخصوصا عل��ى االزمنة املوجودة
كامل��دود والغن��ن وأزمن��ة احل��ركات كذل��ك ،حت��ى
تك��ون الق��راءة مس��تقرة وبنس��ق واح��د ،أما مس��تويات
املش�تركون يف ه��ذه املس��ابقة فقد كان��ت جيدة رغم
طموحن��ا أن يق��دم املش�تركني املزي��د م��ن إبداعاتهم،
وه��و طم��وح مش��روع ألنن��ا نري��د ق��راء أكث��ر اش��راقا
واكث��ر اتقان��ا يف األداء ،ويف اخلتام أس��أل اهلل لي وهلم
دوام التوفيق حبق حممد وال حممد .
االس��تاذ الدكت��ور عب��د الكاظ��م الياس��ري  -رئي��س
جامع��ة الفرات األوس��ط التقني��ة :للس��نة الثامنة على
التوال��ي أحض��ر ه��ذه املس��ابقة ال�تي أراها من املناس��بات
الرائع��ة ج��دا ألنه��ا تل��م مش��ل ق��راء الق��رآن الكري��م
واحلفظة من عموم حمافظات العراق وكان جلامعتنا
مساهمات ومشاركات كثرية حصلنا فيها على املراتب

االوىل أحيان��ا ،ويف الواق��ع تأت��ي هذه املس��ابقة متزامنة
مع والدة الرس��ول األكرم (صلى اهلل عليه وآله وسلم)
ال��ذي أن��ار الطري��ق للبش��رية وال��ذي هدانا هل��ذا الدين
بإيصاله رسالة اهلل سبحانه وتعاىل اىل خلقه فضال عن
اإلحتفاء ب��والدة حفيده االمام الصادق (عليه الس�لام)،
وحن��ن يف جامع��ة الف��رات األوس��ط التقني��ة حريصون
عل��ى املش��اركة الس��نوية يف ه��ذا احملف��ل املبارك س��عيا
وراء توحيد الرؤى بني مسجد الكوفة املعظم واجلامعة
م��ن خ�لال الفعالي��ات واملؤمت��رات العلمية ال�تي تقيمها
اجلامع��ة ،وكث�يرا م��ا تت��وىل أمان��ة مس��جد الكوف��ة
رعايته��ا والقي��ام بواجب��ات الضيافة للمش��اركني فيها
فلهم منا كل الشكر والتقدير.

االعالم��ي عقي��ل غ�ني حاج��م  -مدي��ر وكال��ة
املي��زاب االخباري��ة :يف احلقيق��ة إنه��ا خط��وة مباركة
ومهمة من قبل أمانة مس��جد الكوف��ة املعظم القامتها
للمس��ابقة الوطنية الس��نوية وقد اهتم��ت األمانة بهذا
اجلان��ب إذ وجه��ت الدع��وات اىل العدي��د م��ن وس��ائل
االع�لام الس��معية واملرئي��ة ووكاالت االنب��اء إليصال
ه��ذا احل��دث ألكرب عدد منهم ،مم��ا يعكس أهتمامهم
الكبري بالقرآن الكريم .
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برير بن خضير ...سيد قراء الكوفة
هاشم حممد الباججي

أراد برير ان يظهر احلق أمام املأل ،يف معركة احلق والباطل معركة الطف لتبقى
ناصعة يف وجه احلاضر واملس��تقبل ،تتحدث عنها األجيال جي ً
الس��يما
ال بعد جيلّ ،
بعد أن عجزت الكلمات عن إصالح القوم أو هدايتهم ،فكان البد من مدد إهلي غييب
مس��تمد من قوة االميان يف ذات اهلل وأتاه املدد االهلي بعد أن ناداه (يزيد بن معقل)
أحد أفراد اجليش األموي قائال له :يا برير كيف ترى صنع اهلل بك؟
فق��ال ل��ه بري��ر بلهجة الواثق من نفس��ه
املطمئن من سالمة موقفه :صنع اهلل بي
خرياً وصنع بك شراً.
فق��ال يزي��د وق��د أغرت��ه كث��رة اهلم��ج
الرع��اع يف جي��ش اب��ن الطلق��اء ،وقل��ة
أصح��اب البص�يرة م��ن أنصاراإلم��ام
احلس�ين (عليه الس�لام) وقد نس��ي قوله
تع��اىل (وأكثره��م للح��ق كاره��ون):
كذب��ت وقب��ل الي��وم م��ا كن��ت كذاباً!!
أتذك��ر ي��وم كن��ت أماش��يك يف (ب�ني
ل��وذان) وأن��ت تق��ول كان معاوية ضا ً
ال،
وإن إمام اهلدى علي بن أبي طالب.
جملة السفري ـ العدد ( ) 54
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س��بحان اهلل ،لقد اعرتف هذا املغرور بأن
بري��راً مل يك��ن من الكذاب�ين بل مل يكذب
يف حيات��ه وه��و ِّ
يكذبه يف أص��دق املواقف
وأوثق األقوال!! وهل يشك أحد بأفضلية
أم�ير املؤمن�ين عل��ي (عليه الس�لام) على
كل الصحاب��ة الكب��ار فض ً
ال عن معاوية
بن أبي س��فيان الطليق ابن الطليق رأس
الكفر والنفاق؟
هك��ذا يش�تري ابن زياد ويزي��د من هؤالء
دينهم واميانهم.
أجابه برير :أجل كان هذا رأيي.
و يرتفع ص��وت يزيد الذي مات ضمريه

وداس عل��ى حيائ��ه ليش��هد ل��ه اجلي��ش
بتزلف��ه ومتلق��ه لبين أمية فيق��ول :وأنا
أشهد أنك من الضالني.
فلم��ا يئس منه برير ،دعاه إىل املباهلة،
فرفع��ا أيديهم��ا إىل اهلل س��بحانه
يدعوان��ه أن يلع��ن ال��كاذب ويقتل��ه ،وال
نعل��م كيف يرف��ع يزيد يدي��ه إىل اهلل
وق��د أت��ى حل��رب اهلل ورس��وله مبجيئه
إىل ح��رب اإلم��ام احلس�ين (علي��ه
الس�لام)؟ أمل يس��مع ق��ول رس��ول اهلل
(صلى اهلل عليه وآله)( :حسني مين وأنا
م��ن حس�ين،أحب اهلل من أحب حس��ينا،

أراد ب��ري��ر ان يظهر
احل � ��ق أم� � ��ام امل� �ل��أ ،يف
معركة احلق والباطل
م � ��ع � ��رك � ��ة ال� ��ط� ��ف
لتبقى ناصعة يف وجه
احل ��اض ��ر وامل��س��ت��ق��ب��ل،
تتحدث عنها األجيال
جيال بعد جيل..

حسني سبط من االسباط)؟
بالتأكي��د قد مسعها ،ولك��ن حب الدنيا
وأم��وال ب�ني أمي��ة ق��د أعم��ت عيني��ه
وقضت على اميانه ،وقد عجل اهلل بروح
ه��ذا الك��ذاب الفاس��ق إىل الن��ار عل��ى يد
بري��ر ،فق��د تضارب��ا فضرب��ه بري��ر على
رأس��ه ضربة ق��دت املغف��ر والدماغ فخر
كأمن��ا ه��وى م��ن ش��اهق وس��يف بري��ر
ثابت يف رأسه.
وانته��ت املباهلة بانتص��ار احلق والصدق
واالمي��ان اخلال��ص ،لقد ُع��رف اآلن من
هو الصادق ومن هو الكاذب.
ولك��ن هل اعترب اجليش األموي من هذه
املباهل��ة واملبارزة؟ كال بل طبع اهلل على
قلوبهم فازدادوا طغياناً وكفراً.
لق��د جتس��د يف برير قول أم�ير املؤمنني
علي��ه الس�لام( :م��ن َّ
أح��د س��نان الغضب
هلل كان ً
قوي��ا على قتل أش��داء الباطل)،
أج��ل لق��د غض��ب بري��ر هلل فأعط��اه
اهلل تل��ك الق��وة ال�تي ال ميك��ن أن تك��ون
لش��خص يف مث��ل س��نه ،فص��رع بري��ر
ذل��ك املناف��ق مم��ا جعل��ه يس��تغيث
بأصحاب��ه ويس��تنجدهم لك��ي خيلصوه
م��ن ه��ذا األس��د الغاض��ب الراب��ض على
صدره ،فأتاه أح��د أصحابه وهو (كعب

ب��ن جاب��ر ب��ن عم��رو األزدي) ليخلص��ه
م��ن بري��ر ،وكان اجلمي��ع يع��رف م��ن
ه��و بري��ر س��يد الق��راء ل��ذا ص��اح أح��د
أف��راد جي��ش ابن س��عد وه��و (عفيف بن
زهري ب��ن أبي األخنس) بكعب :هذا برير
ب��ن خض�ير الق��ارئ ال��ذي كان يقرؤنا
الق��رآن يف جام��ع الكوف��ة ،وال أدري ملاذا
مل ينص��ح عفي��ف نفس��ه مبقالت��ه تل��ك
وه��و ينظ��ر إىل تل��ك الصف��وة اخل�يرة
والنخب��ة الواعية ،وبري��ر أحدهم الذين
نص��روا اإلم��ام احلس�ين (عليه الس�لام)
ليك��ون معهم بد ً
ال من أن يقاتلهم؟ وهل
كان بري��ر أفض��ل م��ن اإلمام احلس�ين
(علي��ه الس�لام) وقد جاء هو لقتال س��يد
ش��باب أه��ل اجلن��ة لي��س هن��اك تفس�ير
ملقولت��ه تل��ك س��وى النف��اق وألن النفاق
ق��د استش��رى يف ذل��ك اجلي��ش فل��م
يع��د أحده��م يأب��ه مب��ا يفع��ل وكأنه��م
ق��د س��لخت منه��م آدميته��م فص��اروا
كالوح��وش ففعل��وا يف كرب�لاء م��ا
يندى له جبني اإلنسانية.
مل يلتف��ت كع��ب بن جاب��ر لقول عفيف
وطع��ن بريراً يف ظهره فلم��ا أحس برير
حب��رارة الطعن��ة ب��رك عل��ى وج��ه عدوه
وع��ض وجه��ه وقطع طرف أنف��ه فألقى

كعب برير برحمه عنه وضربه بسيفه
فقتل��ه رض��وان اهلل علي��ه ،وج��اءه اب��ن
ع��م له ،فقال ل��ه وحيك قتل��ت برير بن
خض�ير فبأي وجه تلقى رب��ك غدا فندم
الشقي وأنشأ يقول:
لو شاء ربي ما شهدت قتاهلم
وال جعل النعماء عند ابن جابر
لقد كان ذا عارا علي وسبة
يعريها األبناء عند املعاشر
فيا ليت اني كنت يف الرحم حيضة
ويوم حسني كنت ضمن املقابر
فيا سوأتا ما ذا أقول خلالقي
وما حجيت يوم احلساب القماطر
لق��د قات��ل بري��ر بإمي��ان واخ�لاص
ونف��س واثق��ة مطمئنة م��ن اجل دينه
حت��ت قي��ادة ام��ام اهلدى واحل��ق ،قاتل
دون اإلم��ام احلس�ين (علي��ه الس�لام)
إىل آخ��ر رم��ق ف��كان حقيق��اً مص��داق
قول��ه تع��اىل( :م��ن املؤمن�ين رج��ال
صدق��وا م��ا عاه��دوا اهلل علي��ه فمنه��م
م��ن قض��ى حنب��ه ومنه��م م��ن ينتظ��ر
وما بدل��وا تبديال) ،لق��د جاهد بريريف
اهلل ح��ق جه��اده ون��ال ما متن��ى بعد أن
أثب��ت حقيق��ة القوم وخبث س��ريرتهم
بع��د مباهلته اياهم.
13
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األخوة الخالصة بين محمد (

) وأمير المؤمنين ( )
الشيخ زهري قاسم التميمي /قم املقدسة

ّ
إن من األمور املتعارف عليها أن األخ ّوة بني شخصني إما أن تكون نسبية
الشرتاكهما باإلنتساب إىل األب أو األ ّم أو كليهما ،أو سببية وهي منحصر ٌة
بطريق االشرتاك بالرضاع ،وهناك نوع آخر من األخوة ميكن أن نطلق عليه
تسمية األخ ّوة االعتبارية..
وه��ي تلك األخ ّوة اليت يفرضها من له
ّ
ح��ق اإلعتب��ار ـ كالش��ارع املُق��دّس ـ وهي
وأن مل تك��ن حقيقي��ة بذاته��ا ولكن تكون
عتب
حقيقي��ة بلح��اظ اآلثار اليت يري��د املُ ِ
احلكيم ترتيبها على هذه األخ ّوة املعتربة،
وأب��رز مص��داق لتل��ك األخ��وة األخ��وة
احملمدي��ة العلوي��ة ،إذ ال خيف��ى عل��ى
مسلم ّ
أن هناك أخ ّوة إعتبارية ُعقدت بني
الن�بي حممد(صل��ى اهلل علي��ه وآله) وبني
أم�ير املؤمنني(علي��ه الس�لام) ،إذ عق��دت
تل��ك األخوة ي��وم املؤاخ��اة ب�ين املهاجرين
واألنص��ار يف أوائ��ل اهلج��رة الش��ريفة،
عندم��ا أراد النيب األكرم(صلى اهلل عليه
وآل��ه) توثي��ق األواص��ر اإلجتماعي��ة ب�ين
جملة السفري ـ العدد ( ) 54
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أه��ل املدينة وبني م��ن هاجر معه من أهل
م ّكة ،وكذلك لرف��ع حاجة املهاجرين إذ
ترك��وا وراءهم ّ
كل ما ميلكون وهاجروا
إىل ُ
حيث أمرهم نبيهم ،ولكي ال يقعوا يف
ّ
ّ
ذل احلاجة واملنة والسؤال ،فكانت األخوة
فرض��اً على األنصار ،وكان من الطبيعي
ٌ
وحقوق س��وى اآلثار
أن يرت ّتب عليها آثا ٌر
العامة بني املس��لمني،
املرت ّتبة على األخ ّوة ّ
وإال كانت لغواً والعياذ باهلل تعاىل.
وملّ��ا انتهى الرس��ول الكري��م (صلى اهلل
علي��ه وآل��ه) م��ن اجلميع َّ
عل��ي (عليه
ظل ٌّ
ْ
فدمعت عين��اه وقال( :يا
الس�لام) وحي��داً،
رس��ول اهلل؛ َ
تؤاخ
آخيت ب�ين أصحابك ومل ِ
بيين وب�ين أح�� ٍد؟ فقال رس��ول اهلل(صلى

اهلل علي��ه وآل��ه)( :أم��ا ترض��ى ي��ا عل��ي ان
أك��ون أخاك؟ فق��ال علي :بلى يا رس��ول
اهلل  ،فق��ال رس��ول اهلل (صل��ى اهلل علي��ه
وآل��ه)َ :
أن��ت أخ��ي يف الدني��ا واآلخ��رة)
وبتعب�ير آخ��ر ّ
أن مؤآخات��ه لعل��ي (علي��ه
ٍ
بأمر من اهلل تعاىل.
كانت
إمنا
السالم)
ٍ
ومل تك��ن ه��ذه احلادث��ة ه��ي امل��رة
األوىل ال�تي يُطل��ق فيها لف��ظ (األخ)على
أم�ير املؤمن�ين (علي��ه الس�لام) فف��ي يوم
الدار ق��ال الرس��ول(صلى اهلل عليه وآله):
(أيك��م يؤازرن��ي عل��ى ه��ذا األم��ر ويك��ون
فأحج��م القوم
أخ��ي ووص ّي��ي وخليفيت..
َ
مجيع��اً إال علي��اً (علي��ه الس�لام) ،فقال له
النيب(صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه)َ :
أن��ت أخ��ي

ووزيري.)...
ْ
الس��نخ ّية ـ
ويف ه��ذه املؤآخ��اة ال بدّي��ة ِ
بنح��و م��ا ـ فكم��ا ّ
أن األخوي��ن ـ حقيق��ة ـ
ول��و
ٍ
جيمعهم��ا األب��وان أو أحدهم��ا ،فكذل��ك يف
األخ�� ّوة املُدّعاة ،الب ّد أن جيم��ع األخوين أم ٌر
مش�ترك معن��وي ،فهي أخ ّوة ش��رف وإميان ،
أخ�� ّوة علم ودين ،أخ ّوة س��ؤدد وخطر ،بل هي
أخ�� ّوة عصم��ة ووالية وتناس��ب ومش��اكلة،
كل منهما عل��ى اآلخر ،وخري
وترتي��ب آث��ار ٍّ
ش��اه ٍد عل��ى ذل��ك أن الن�بي (صل��ى اهلل عليه
وآل��ه) عندم��ا آخ��ى ب�ين املس��لمني مل يك��ن
هناك َمن يؤاخيه س��وى أم�ير املؤمنني (عليه
السالم) ،فقال له« :ياعلي أنت أخي يف الدنيا
فاليص��ح أن يؤاخ��ي غ�يره ،لعدم
واآلخ��رة»،
ّ
وج��ود َم��ن ه��و ِم��ن س��نخ ال��روح احملمديّ��ة
غ�يره ،فه��ذه األخ ّوة تدل على أن��ه ارتفع عن
كل مؤم��ن عندما قوله تعاىل ِ(إ َّنا ْالُ ْؤ ِم َ
نون
ِإ ْخ َو ٌة) ،ألنه (صلى اهلل عليه وآله) آخى بينهم
عل��ى ق��در منازهل��م ،وهذا ي��دل عل��ى أنه قد
بلغت املش��اكلة الروح ّية ،واملماثلة العلمية
ُ
واخلُلقي��ة والعملي��ة ،بين��ه وب�ين أفض��ل
الربيّ��ة إىل مس��توى درجته (صل��ى اهلل عليه
وآل��ه) ،والدليل على ّ
أن ه��ذه األخ ّوة يُراد بها
ترتي��ب اآلثار وليس جم ّرد أخ ّوة معنوية هو
تنزيل��ه ،علياً(علي��ه الس�لام) مبنزل��ة هارون
ث��م اس��تثنى النب�� ّوة م��ن عم��وم
م��ن موس��ىّ ،
التنزي��ل ،فق��ال ...( :إال ان��ه ال نيب بعدي) فلو
ً
حاجة
كانت أخ ّوة ب�لا تنزيل اآلثار مل يكن
الستثناء النب ّوة.
واملُلف��ت يف قضي��ة املؤآخ��اة ّ
أن الغ��رض
األساس��ي منه��ا ه��و جع��ل اإلرتب��اط ب�ين
املهاجري��ن واألنص��ار ،ولك��ن عندم��ا تص��ل
املس��ألة إىل علي(علي��ه الس�لام) فالقاع��دة
ختتل��ف ،ويك��ون الغ��رض ش��يئاً آخ��ر ،وق��د
أش��ار ه��و (علي��ه الس�لام) ي��وم الش��ورى اىل
ذل��ك قائ�لا( :أفيكم من آخى رس��ول اهلل بينه
وب�ين نفس��ه غ�يري؟) واحتجاجه به��ا (عليه
الس�لام) يف مث��ل ه��ذا املوط��ن ألنه��ا كان��ت
الس�لاح الق��وي ُ
واحل ّج��ة البالغ��ة يف إس��كات
من خاصمه ح ّقه.
ولق��د اقتضت مش��يئة اهلل تعاىل وحكمته
أن ال تقتص��ر أخ�� ّوة النيب(صل��ى اهلل علي��ه
وآل��ه) م��ع أمري املؤمن�ين (عليه الس�لام)على
اجلان��ب اإلعتب��اري ،ب��ل تع��دّت ذل��ك لتكون
بنح��و مل يك��ن ل��ه
بينهم��ا أخ�� ّوة حقيقي��ة
ٍ
ش��بيه ،وبقطع النظر عن عامل النشأة األوىل

وع��امل األن��وار واألرواح ،وكي��ف ُخِلق��ا م��ن
ونور واح�� ٍد ،ففي عامل الوجود املادي
حقيقة ٍ
الدنيوي كان هناك مس�ير مرسوم للعالقة
املتين��ة بينهم��ا ،إذ أن فقدان األبوين يف ّ
س��ن
الص َغ��ر ُث��م رحي��ل اجل ّد عب��د املُ ّطل��ب ،كان
ه��و ّ
املخط��ط اإلهل��ي ليك��ون النيب(صلى اهلل
علي��ه وآل��ه) يف كن��ف أب��ي طال��ب وزوجت��ه
الس��يدة فاطمة بنت أس��د ،فكانا األب َوين بعد
عمه يق��ول عنه (إبين)
األبوي��ن ،لذلك كان ّ
ويق��ول( :ه��و أع�� ّز من نفس��ي ومال��ي) ،وقال
يف ش��رح حال��ه معه( :فل��م أفارقه س��اعة من
لي��ل أو نهار ،فلم أئتم��ن أحداً حتى ن ّومته يف
ٍ
فراش��ي) ،وكان أبو طالب إذا أراد أن ي ّ
ُعش��ي
أوالده أو يغدّيه��م يق��ول( :كم��ا أنت��م حت��ى
حيض��ر ولدي) فيأتي الن�بي (صلى اهلل عليه
وآل��ه) فيأكل معهم ،وفعل مايفعل األب مع
ول��ده عن��د خطبت��ه خلدجية إذ ق��ال ألهلها:
(والصداق ما سألتم عاجله وآجله من مالي).
أما فاطمة بنت أسد فما فعلته مع رسول
ّ
اهلل(صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه) ال ميك��ن أن جتد
ل��ه مثي� ً
لا ،فعندم��ا أوصاه��ا أب��و طال��ب ب��ه
قب��ل وفاته أجابت��ه بقوهل��ا( :توصيين بولدي
ألحب اخلل��ق علي...
و ُق�� ّرة عيين ،وإن��ه واهلل ّ
وألقدّم ّنه على سائر أوالدي).
وبنف��س الطريق��ة كان الرس��ول (صلى
اهلل علي��ه وآل��ه) يفع��ل ويق�� ّر بذل��ك فيقول:
(لق��د كان هل��ا م��ن أب��ي طالب ول��د كثري،
ولق��د كان خريه��م كث�يراً ،وكان خرين��ا
قلي ً
ال ،فكانت تش��بعين وجتيعهم ،وتكس��وني
وتعريه��م ،وتدهن�ني وتش��عثهم) ،لذل��ك مل

قال الرسول(صلى اهلل
عليه وآله) يف يوم الدار:
(أيكم يؤازرني على هذا
األمر ويكون أخي ووص ّيي
فأحجم
وخليفيت..
َ
القوم مجيعاً إال علياً
(عليه السالم) ،فقال له
النيب(صلى اهلل عليه وآله):
َ
أنت أخي ووزيري.)...

يكن يناديها بغري (أمي) ،وعندما كرب عندها
رب الس��ماء أرزقين ولداً
دعت وقال��ت:
(اللهم ّ
ّ
ً
ذك��راً يك��ون أخا حملم��د) ،فتحقق��ت أمنيتها
بوالدة علي (عليه السالم).
وبقي��ت تل��ك املكانة لفاطمة بنت أس��د يف
نف��س الن�بي حتى آخ��ر حلظات حياته��ا إذ أن
أم�ير املؤمنني(علي��ه الس�لام) مل��ا مات��ت أم��ه
أم��ه (مات��ت أمي
فاطم��ة ج��اءه باكي��اً ناعي��اً ّ
فاطم��ة) فبك��ى رس��ول اهلل (صل��ى اهلل علي��ه
(وأم��ي واهلل ...أن كان��ت ليكون
وآل��ه) وق��الّ :
عنده��ا الش��يء فتؤثرن��ي ب��ه عل��ى نفس��ها
وولده��ا) ،ويف رواي��ة الصدوق أن��ه (صلى اهلل
أمك ي��ا علي ،أما
علي��ه وآله) ق��ال( :رح��م اهلل ّ
ً
أما)،
أم��اً فقد كانت ل��ي ّ
إ ّنه��ا إن كان��ت لك ّ
وكان آخر مافعله رسول اهلل (صلى اهلل عليه
وآله) معها إلباسها قميصه ونزوله اىل قربها
واضطجاع��ه اىل جانبه��ا يف الق�بر بصورة مل
يألفها أحد منه أثارت استغراب أصحابه النه
مل يفعل ذلك مع أي أحد من قبل.
إن آمنة بنت وهب فعلت حملم ٍد (صلى اهلل
عليه وآله) ما فعلت ألنها أ ّم حممد ،وفاطمة
بن��ت أس��د ،فعلت حملم��د ما فعلت ل��ه ألنها أ ّم
النيب حممد( صلى اهلل عليه وآله).
فأخ ّوة النيب والوصي (صلوات ربّي عليهما
وآهلم��ا) كانت أخو ًة ف��وق األخ��وة املتعارفة،
الميكن أن يدرك معانيها إال أمثال أبي طالب
وفاطمة بنت أسد(رضوان اهلل تعاىل عليهما)،
ولذل��ك ن��رى أم�ير املؤمن�ين (عليه الس�لام)،
وظل وحيداً مس��لوباً
عندما أس��تضعفه القوم ّ
عب ع��ن هذه األخوة بقول��ه( :يا بن أمّ،
ح ّق��هّ ،
ّ
إن الق��وم اس��تضعفوني وكادوا يقتلون�ني)
يف إش��ارة واضحة منه (عليه الس�لام) إىل ما
قاله هارون عند رجوع موسى غضباناً الرتداد
قومه ،والتعبري بـ(إبن األم) دون (إبن أبي) هلا
مع��ان كبرية يف اللغ��ة ،فاملقص��ود ّ
أن رابطة
إب��ن األ ّم أقوى وأمنت من األخ لألب ،ويف ذلك
يق��ول اإلم��ام الص��ادق (علي��ه الس�لام)(ِ :إ َّن
ون ِإ َذا َ
اإلخ َو ِة أَك َث ُر َها َت ُك ُ
ات َب َ
كا ُنوا
ال َع َدا َو ِ
ني ِ
وم َتى َ
كا ُنوا بَن أُ ٍّم َقَّل ِت ال َع َدا َواتُ
َن َع َّل ٍتَ ،
ْ ِ
بِ
الش َ
َب ْي َنهُ��م ِإال أَن ين��زع [يَن�� َز َغ] َّ
��يط ُ
ان بَي َنهُ��م
َف ُي ِطي ُعوهَُ ،ف َق َ
ال َها ُر ُ
وسى :يَا أَ ِخي
ألخي ِه ُم َ
ون ِ
ْ
أخذْ
ُ
َ
َ
َ
َ
ري أ ِّم ِه ال ت ُ
َّال ِذي َو َل َد ْت�� ُه أُ ِّمي ول تِلد ِني غ ُ
أس��يَ ،
ول َي ُقل :يَا َ
ابن أَ ِبي َأل َّن
ِبِلح َي ِ
�تي وال ِب َر ِ
ْ
بَن َ
األ ِب ِإ َذا َ
كا َن ْت أُ َّمهَا ُته ْ
ُم َشَّ��تى َل ُت ْس َت َ
بد ِع
ِ
ال َع َدا َو ُة بَي َنه ْ
ُم).
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إغتيال االمام الحسن العسكري عليه السالم
االستاذ األول املتمرس الدكتور
حممد حسني الصغري

مس�يرة حافل��ة بالتخطيط الرس��الي املتط��ور ،واحلفاظ عل��ى مبادئ اه��ل البيت (عليهم
الس�لام) من الضياع ،واالصطدام باحلك الظروف اثارة واس��وأ االحداث السياسية ابتالء،
انتق��ل االم��ام احلس��ن ب��ن عل��ي العس��كري اىل الرفي��ق األعل��ى ع��ام (260ه��ـ) ع��ن مثانية
وعش��رين عام��ا قضاها ِّ
منظ��راً عاملياً فذاً واحتواه��ا عامال صابرا حمتس��با وصاحبها عاملا
متمرس��ا تتقاطر املعارف اإلهلية على يديه وتنطلق احلكمة الروحية من أصغرية وهو
بني ظلمات السجون وشدائد التبعات حينا وبني صرامة وتوالي املكاره حينا آخر.
جملة السفري ـ العدد ( ) 54
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لقد قضى االمام العس��كري (عليه الس�لام)
وه��و يف ريع��ان ش��بابه مظلوم��ا ووف��د على اهلل
وه��و يف عنف��وان نش��اطه ش��هيدا ومل يتح��دث
التاري��خ ع��ن إصابت��ه بعل��ة ومل ي��رو لن��ا اح��د
ابت�لاءه ب��داء عضال فم��ا كان طري��ح الفراش
ولي��س ه��و بقي��د داره وكانت وفات��ه يف حينها
غامض��ة األبع��اد فامت��دت اصاب��ع االته��ام اىل
احلاك��م العباس��ي املعتم��د وذل��ك بدس الس��م
إليه كما صرح بذلك املؤرخون ورواة السرية.
وكان هل��ذ االته��ام مربرات��ه التارخيي��ة
وتاكي��ده االس��تقرائي اذ مل يس��بق لإلم��ام
العس��كري (علي��ه الس�لام) أن مي��رض مبرض
م��ا وه��و يف ذروة فتوت��ه وحيويت��ه وق��د اعت��ل
فجاة دون سابق انذار وتوفى مباشرة بعد علته
بثمانية أيام ليس غري.
وق��د تعل��م العباس��يون م��ن اش��باههم م��ن
االموي�ين واقتدوا بهم يف دس الس��م اىل االئمة
الطاهري��ن (عليه��م الس�لام) وحاول��وا ان تق��ع
جناياته��م بص��ورة س��رية حتى ال يطل��ع عليها
اح��د ولك��ن اجلرمي��ة كان��ت تنكش��ف ويطل��ع
عليها الناس.
ق��ال الطربس��ي واىل ذل��ك ذه��ب كث�ير
م��ن اصحابن��ا اىل ان��ه (علي��ه الس�لام) قب��ض
مس��موما وك��ذا اب��وه وج��ده ومجي��ع االئم��ة
(عليهم السالم) خرجوا من الدنيا على الشهادة
واس��تدلوا يف ذلك مب��ا روي عن الص��ادق (عليه
السالم) من قوله (واهلل ما منا اال مقتول بسيف
او شهيد بسم).
وق��د اثبت��ت الدالئ��ل التارخيي��ة صحة هذا
الق��ول فق��د تتب��ع البح��ث اح��وال االئم��ة كما
س��بق فل��م جي��د منه��م اال مسيم��ا او مقت��وال او
ش��هيدا وم��ا م��ات منه��م اح��د حت��ف انف��ه ومل
تفل��ح احلكوم��ات الرمسي��ة مبح��و ذكره��م
وامات��ة وحيه��م وكانو بقية الس��يف املباركة
فاش��تبكت فروعه��م باصوهل��م وكث��ر نس��لهم
وتضاع��ف عددهم وطار صيتهم يف االفاق وقد
ع��د الش��يخ املفيد ذلك م��ن االي��ات الباهرة اليت
صاحب��ت ذري��ة ام�ير املؤمن�ين (علي��ه الس�لام)
يف ظالمات��ه وم��ا ابتل��ي به ولده بعد استش��هاده
فق��ال( :وم��ن آيات اهلل تع��اىل فيه عليه الس�لام
ان��ه مل مي��ن اح��د يف ولده وذريت��ه مبثل ما مين
عليه الس�لام بذريته وذل��ك انه مل يعرف خوف
مشل مجاعة من ولد نيب او امام وال ملك زمان
وال ب��ر وال فاج��ر كاخل��وف الذي مش��ل ذرية
ام�ير املؤمن�ين وولده ومل جير عل��ى طائفة من
الن��اس من ض��روب النكال ما ج��رى عليهم من
ذل��ك فقتلوا بالفتك والغيل��ة واالحتيال وبنيت

عل��ى كث�ير منهم وه��م احي��اء البني��ان وعذبوا
باجل��وع والعط��ش حت��ى ذهب��ت انفس��هم عل��ى
اهل�لاك واحوجه��م ذل��ك اىل التف��رق يف الب�لاد
ومفارق��ة الدي��ار وااله��ل واالوط��ان وكتم��ان
نس��بهم عن اكثر الناس وبل��غ بهم اخلوف اىل
االستخفاء عن احبائهم فضال عن االعداء وبلغ
هربه��م اىل اقص��ى الش��رق والغ��رب واملواض��ع
النائي��ة عن العم��ارة وزه��د يف معرفتهم اكثر
الن��اس ورغب��وا ع��ن تقريبه��م واالخت�لاط بهم
خماف��ة عل��ى انفس��هم و ذراريه��م م��ن جباب��رة
الزم��ان وه��ذه كله��ا اس��باب تقتض��ي انقط��اع
نظامه��م واجتث��اث اصوهلم وقل��ة عددهم وهم
م��ع م��ا وصفن��اه اكث��ر ذرية اح��د م��ن االنبياء
والصاحل�ين واالولي��اء ب��ل اكث��ر م��ن ذراري
كل اح��د من الناس قد طبق��وا بكثرتهم البالد
و غلب��وا يف الكث��رة عل��ى ذراري العب��اد ه��ذا م��ع
اختص��اص مناكحهم يف انفس��هم دون البعداء
و حصره��ا يف ذوي انس��ابهم دني��ة م��ن االقرباء
ويف ذل��ك خ��رق الع��ادة عل��ى مابيناه وه��و دليل
االي��ة الباه��رة يف ام�ير املؤمن�ين علي��ه الس�لام
كم��ا وصفن��اه وبين��اه وه��ذا م��ا ال ش��به في��ه
واحلمد هلل رب العاملني).
واذا تاملن��ا فق��رات تقري��ر الش��يخ املفي��د
اعل��ى اهلل مقامه وجدنا ان كث�يراً منها ينطبق
عل��ى ما جرى لالمام احلس��ن العس��كري (عليه
الس�لام) م��ن التغري��ب والتش��ريد والس��جن
ومص��ادرة احلري��ة و رقاب��ة الدول��ة ومفارق��ة
االه��ل والدي��ار ومتابع��ة طغ��اة النظ��ام ل��ه يف
حل��ه وترحال��ه وتش��تيت اوليائه ب�ين القصبات
واالقالي��م ومالحق��ة ش��يعته حت��ت كل حجر
ومدر والتضييق عليه يف جماالت شتى فحضر
دار العام��ة مف��روض علي��ه ومعاودة الس��لطان
باالجتم��اع به من مس��تلزمات االقامة اجلربية
والتهديد املباشر من ابسط االجراءات والتحقق
من ولده قائما على قدم وس��اق وايصال املكروه
الي��ه مف��روض علي��ه فاس��تخفى ع��ن احبائ��ه
فضال ع��ن اعدائ��ه واحتجب ع��ن اوليائه قصرا
حت��ى ال متكنه��م روئيت��ه اال ي��وم الركوب اىل
الب�لاط فكان ب�ين عناء دائ��م وس��لطة معتدية
غامش��ة حت��ى اغتي��ل بالس��م يوم اجلمع��ة على
اش��هر الرواي��ات يف الثامن من ربيع االول س��نة
( 260ه��ـ) ومل تك��ن وف��اة االم��ام (علي��ه الس�لام)
طبيعية على االطالق وال حديث اعتالل االمام
املفاج��يء اعتيادي فوراءه تكم��ن صور وحقائق
اخ��رى تنطق بها اجراءات النظام العباس��ي عند
اول مرض��ه نتيجة مسه ولزوم داره ليال ونهارا
حتى وفاته.

مسرية حافلة
بالتخطيط
الرسالي املتطور،
واحلفاظ على
مبادئ اهل البيت
(عليهم السالم)
من الضياع،
واالصطدام باحلك
الظروف اثارة
واسوأ االحداث

17

جملة السفري ـ العدد ( ) 54

«عسر المخاض» ...بانتظار والدة
سيد الكائنات محمد (صلى اهلل عليه وآله)
ِّ
األستاذ الدكتور صالح مهدي الفرطوسي  -عضو جممع اللغة العربية بدمشق

سيدي أبا الزهراء ،البد أن تكون والدتك حد ًثا يهز وجدان الدنيا ،وكيف ال وهي قدر األقدار،
ون��ور األرض ،و ف��رج اهلل ،س��يدي صل��ى اهلل علي��ك وعلى آلك ،كيف نس��ينا أمر إعجازها،
وتغافلنا عن حكمتها ،وأخذتنا األهواء ،وعبدنا األرض ،ونسينا السماء ،فكان ما كان.
س احل��ق،
ق��ض��ى اهلل أن ت��ول��د ي��ا أُ َّ
ودول��ة العدل ،ومنارة اإلمي��ان قبل أن
ت��ول��د ألن��ه سبحانه ج� َّ�ل يف ع�لاه شاء
أن يعم األرض بواسع رمحته وعظيم
نوره ووارف عدله وإحسانه ،إذ أن كل
القرائن تقول :لن يولد سيد اخللق،
ول��ك��ن��ه و ِل� � َ�د ألن ��ه ش��ج��رة اهلل الطيبة
امل��ب��ارك��ة يف األرض ،ون�ب�ي رمح��ت��ه،
وحبيبه ،ومبلغ رسالته ،فلم حي� ْ
ترق
إب��راه��ي� ُ�م (ع��ل��ي��ه ال��س�لام) بتلك ال��ن��ار
اهلائلة اليت أوقدها الكف ُر و الطغيان
وسالما على
ألن اهلل أراد أن تكون بردًا
ً
إبراهيم وآل إبراهيم ،إذ َ
كيف حيرتق،
يشع بنور خامت األنبياء
وجبين ُه الطاهر ُ
(صلى اهلل عليه وآله)،
وه � � ��ك � � ��ذا ك� ��ان� ��ت
ب ��داي � ُ�ة االم��ت��ح��ان،
وم � ��ازال ال��ط��ري��ق
إىل ال� � ��والدة
حم� � ��ف� � ��و ًف� � ��ا
ب ��امل ��خ ��اط � ِ�ر و
األهوال.
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ك��ان��ت ُ
أرض األن��ب��ي��اء (ال��ق��دس)
ُ
مدينة إب��راه��ي��م عليه ال��س�لام ساحرة
مب��روج��ه��ا اخل��ض��ر ،وأن��ه��اره��ا العذبة
ريا،
ال��رق��راق��ة ،ال تبعد ع��ن ال َبحر كث ً
َّاع ��ة
وك� � ُّ�ل ش ��يء ف��ي��ه��ا ي��دع��و إىل ال ��د َ
والطمأنينة وراحة البال ،كل شيء إال
نفس إبراهيم اليت تنوء حتت وطأة ثقل
األمانة ،وكيف يهدأ بال ُه (عليه السالم)
َ
دبيب
الشباب
وقد جاوز
والكهولةَّ ،
َ
ودب ُ
الشيخوخة يف مفاصله ،ومل يرزقه اهللُ
الوريث الذي يتوىل َ
َ
األمانة ،وهو
محل
ِ
خليفة اهلل يف أرض ��ه ،ث��م كيف يفك ُر
ب��ال��زواج ثانية ،و» س��ارة» ال�تي رافقت ُه
الطويلة بكل م ّرها
رحلة احلياة
ِ
الشاقة ِ
تعيش يف شغاف قلبه الطاهر ،كيف
يعكر صف َو حياتها وينغص عيشهَا يف
ض����� ّر ٍة َت � ُ
�ض � ُّ�ر

َ
الناحل ال��ذي تعرض بسبب ما
بد َنها
ألوان من الضنك
تعرض له اخلليل إىل ٍ
والتعب و القهر واخلوف.
زوج خ��ل��ي��ل اهلل
و ه� ��ل ت ��ع ��رف ُ
َ
أح ّس ِت الطاهر ُة بأرقه
األنانية ،لقد َ َ
ْ
�ب
�اس��ي��ه احمل� ُ
وه��م��ه ،وش��ع��رت مب��ا ي��ق� ِ
ال ��ويف ال ��ص � ُ
�ادق األم �ي� ُ
ن ،ل��ي��س ألرق��ه
�زوج��ه
وأح ��زان ��ه م ��ن دواء غ�ي�ر أن ت� َ
جباريتها «هاجر» لعل اهلل َ ُ
ي��ن على
زوج ��ه ��ا ب ��راح ��ة ال ��ب ��ال ،وم ��ا ه ��ي إال
ُ
الوريث ،آية
أشهر معدودات حتى جاء
ُ
م��ن آي��ات اهلل يسطع جبينه الطاه ُر
ب��ن��ور خ��امت األن��ب��ي��اء (ص��ل��ى اهلل عليه
وآل� ��ه) ،وه� ��دأت ن��ف��س إب��راه��ي��م فقد
ْ
ً
غبطة
وامتألت حيات ُه
سّلم األمانة،
وح��ب��وراً «احل��م � ُد هلل ال ��ذي وه��ب لي
على الكرب إمساعيل واسحق إن ربي
لسميع ال��دع��اء» ،ولكن ال��غ�يرة ب��دأت
�س «س � ��ارة» وال��ش��ي� ُ�خ
ت��ت��س��ل� ُ�ل إىل ن��ف� ِ
ً
مشغول عن الدنيا حبمد اهلل وشكره،
وب��امل��ول��ود ال ��ذي حي��م� ُ�ل َ
إرث مجيع
�س اخل��ل��ي��ل ب��ال�برك��ان
األن��ب��ي��اء وأَ َح� � َّ

ُ
يتحرك يف صدر «سارة» فقد رآها تذبل و ال يدري
ماذا يفعل؟ وكيف يتصرف؟ ويأتي أم ُر اهلل.
إبراهيم يف بيت املقدس َّ
َّ
كل شيء باستثنا ِء
خلف
ُ
إمس��اع��ي� َ�ل وه��اج��ر متجها حن��و اجل��ن��وب إىل قلب
ترحم ،يواصل َ
الليل بالنهار إىل أن
الصحراء اليت ال
ُ
ُ
جاء األمر أن حيط رحاله بوا ٍد غري ذي زرع حتيط به
ُ
اجلبال الربكانية من ِّ
كل جانب ،قف ٌر يغلفه قفر،
ووحشة تتلبسها وحشة ،والوليد امل��ب� ُ
�ارك وأم � ُه قد
ُ
الطويل والرحلة الشاقة ،و بال وداع
أنهكهما السفر
مقدمات ترك إبراهيم (عليه السالم)
أو إيضاح ،وبال
ٍ
َ
وهرول
هاجر وولدها يف كب ِد ذلك الوادي ،تركها
مسرعا إذ مل يكن قاد ًرا على االلتفات ،وهاج ُر تصرخ،
ً
وال تستطيع ال��ل��ح� َ
�اق ب��ه ،وب��ع��د أن يئست صاحت
هلل يا إبراهيم؟ نعم إنه أم ُر
بأعلى صوتها ،أهو أم ُر ا ِ
اهلل ،قاهلا اخلليل وه��و ينتز ُع ف ��ؤادَه ويقذف به يف
جوف الوادي املقدس ،فقالت إذن لن يضيعنا ،كان
ُ
َ
شفقة
هلل ورعايته ،ولكنها
واث ًقا أن
الوريث حبفظ ا ِ
األبوة وغريزتها فما كان منه إال أن اجته إىل خالق
ُ
أسكنت من ذرييت بواد
السماوات و األرض «ربنا إني
غري ذي زرع عند َ
بيتك احمل ّرمَ ،ربَّنا ليقيموا الصال َة،
ِ
فاجعل أفئدة من َّ
الناس تهوي إليهم ،وارزقهم من
الثمرات َّ
لعلهم يشكرون».
ِ
وم � َّ�ر ال��ي��وم األول ،وت�ل�اه آخ ��ر ،وال��ص��ح��راء ال
ترحم ،وال ش��يء فيها غري الوحشة ،ونفذ الطعام
وال ��ش ��راب ،وج � ّ
�ف ال��ض��ر ُع ،و َت � َ
�وع��ا
�ض � َّ�و َر ال��ول��ي��د ج� ً
ُ
ً
وعطشا( ،إمساعيل) حامل األمانة بني يدي رمحة
ربّه ،سي ُد الكائنات (صلى اهلل عليه وآله) يف خطر،
س��اع��ة واح� ��دة ل��ي��س غ�ير ومي ��وت ح��ام� ُ�ل األم��ان��ة
وي��ن��ت��ه��ي ك � ّ�ل ش���يء ،وت��رك��ض ه��اج��ر يف ج��وف
ال��وادي عّلها تعثر على قطرة م��اء ...الوليد جيف،
�ص��ف��ا وامل ��روة
وه��اج��ر ت��رك��ض ،وت��رك��ض ب�ين ال� ّ
أنفاسها،
وتتقطع
أش��واط��ه��ا امل��ق��ررة دون ت��وق��ف،
ُ
َ
وال ت��ق��وى على احل��رك��ة ،وتستسلم ل��ق��ض��ا ِء اهلل
حبيب إبراهيم بني يدي رب إبراهيم (عليه
وقدره،
ُ
ُ
َ
األرض بقدميه
الطفل
ال��س�لام) ،وف��ج��أة فحص
فساح املاء من بني أصابعه الطاهرة ،هاجر «تزم،زم،
زم ،زم» حت��وط امل ��اء خ��و ًف��ا م��ن غ��ي��اب��ه يف غياهب
رمل ال��وادي احملرتق ،وال تدري (إنها البئر اليت ال
َ
وقرت عي ًناَّ ،
إمساعيل
رب
تغو ُر وال
وجنى ُّ
ُ
تنضب) َّ
إمساعيل ،وال تدري أنه منجيه ،إ ُذ مل َّ
يسلم األمانة
بعد ،فال بد أن يولد سي ُد الكائنات..
وشب
ود َّ
َب��ت احليا ُة يف اجل��دب ،وكانت زم��زمَّ ،
الوليد ،إال أن والد َة العظيم (صلى اهلل عليه وآله)
م��ازال��ت حم��ف��وف��ة ب��امل��خ��اط��ر واأله � ��وال ،ف��ق��د ج��اء
االمتحان الصعب إذ أم� َ�ر اخلليل بذبح إمساعيل،
املؤمن
وليس عليهما إال الطاعة ،وليس على الشاب
ِ
إال تنفيذ األم ��ر بنفس راض��ي��ة وه��و ُي� ُ�ش��ف��ق على
َ
يشحذ سكينه
اخلليل من هول األمر فيطلب منه أن

ُ
الرأفة،
وأن ينفذ أمر السماء بسرعة قبل أن تأخذه
مل تكن الشفر ُة على رقبة إمساعيل (عليه السالم)،
كانت يف قلب إبراهيم إنه ليس غري امتحان ،ولكن
الغيب سواه جل يف عاله.
يعلم
َ
من ُ
وكان الفداء ،ثم كان البيت احلرام ،ثم جاءت
طم َر ُت زمزم.
جرهم ،ثم خرجت جرهم ،ثم ِ
ُ
السقاية والرفادة
وده��ور تتلوها ده��ور ،وتعو ُد
يف ذري��ة إمساعيل ،وأجيال تعقبها أجيال ،ويأتي
هاشم ،ثم يعقب ُه ولده املطلب ثم يعقب ُه ابن أخيه
عبد املطلب ،وينو ُء حبمل األمانة وسقاية احلجيج،
وصبارة
محار ِة
جيمع املا َء من هنا وهناك يف ّ
القيظ َّ
ِ
ُ
مشرق ال ّنور إذ
القرر ،ويأتي أم ُر اهلل بعد أن اقرتب
َّ
ال بد من أشياء ُّ
تهز الوجدان القرشي سادن البيت
العتيق ...يذكر الغافقي « عن أبي احلسن (عليه
السالم) قال عبد املطلب :إني لنائم يف احلجر إذ
أتاني آت فقال :احفر طيبة ،قال :قلت :وما طيبة؟،
ق ��ال :ث��م ذه��ب ع�ني ،فلما ك��ان ال��غ��د َر َج � ُع��ت إىل
مضجعي فنمت فيه )...وتكرر املوقف ثالثا ،وجاء
األمر أن احفر زمزم ،قال :وما زمزم؟ قال :ال ُ
تنزف
أب� � ًدا وال ت � َ�ذم ،تسقي احلجيج األع��ظ��م وه��ي بني
الفرث والدم ،عند نقرة الغراب األعصم عند قرية
ال��ن��م��ل ،وح��ف��ر عبد املطلب وح��ي��دا م��اخ�لا وحيده
احلارث ،وتثور قريش يف وجه عبد املطلب ،وتنازعه
كنـز زمزم ،ويشع ُر بالضعف فليس له من البنني
إال احل��ارث ،وينذر  -وياله من نذر  -إن رزقه اهلل
عشرة من البنني ق ّدم أحدهم قربا ًنا للبيت املعظم.
وتتحقق أمنية عبد املطلب ويأتي ي��وم الوفاء
َّ
بالن ْذر ،واألمانة انتقلت إىل عبد اهلل ،والقداح ال
تستأثر إال بعبد اهلل آثر الولد للوالد ،البهي ،حامل
أعظم أسرار نور األرض.
اشتعل قلب الشيخ بنار حزن هائل ماذا يفعل؟ ال
بد من ذبح عبد اهلل قربا ًنا للبيت.
ويستسلم ح��ام��ل األم��ان��ة ل��ق��ض��اء اهلل وق ��دره
كجده إمساعيل ،وال يعرتض أو يتمرد ،وكأنه
يشعر أن الذي َّ
جنى َّ
ينجيه،
جده من الذبح ال بد أن ِّ
إذ مل يؤد األمانة لصاحبها.
ه�ّب��ت ق��ري��ش يف وج��ه الشيخ لتمنعه م��ن ذبح
أحب األبناء إىل نفسها واستقر الرأي على الذهاب
إىل من يفصل يف هذا األمر اجللل.
ِد ّي ��ة ال��رج��ل ع��ش��ر ٌة م��ن اإلب ��ل .ق��ال املستشار:
تُ
القداح والدية و عبد اهللَ ُ ،
ال القداح فإن وقعت
رب عبد املطلب ،وإن كانت
على اإلبل فقد رضي ُّ
األخرى فديّة أخرى.
مبئة
اهلل
عبد
وفدي
ات،
ر
م
عشر
وجيلت
ُ
القداح َ ّ
ٍ
ُص َّد عنها أحد.
من اإلبل مل ي َ
ألنه حممد ،خامت الرسل ،حبيب اهلل ،املصطفى
ع��ل��ي��ه ال��ص�لاة وال ��س�ل�ام ال ب��د أن ي��أت��ي ب��دس��ت��ور
الرمحة القران ،وبدين الرمحة اإلسالم.
19

سيديأبا
الزهراء ،البد أن
تكونوالدتك
حد ًثايهزوجدان
الدنيا،وكيفال
وهي قدر األقدار،
ونور األرض ،و
فرج اهلل ،سيدي
صلىاهللعليك
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األســتاذ الدكتور محسن الظالمي
رئيــــس جامعــــة الكوفــــة
فــي ضيافــة السفيــر
حاوره :امحد الكعيب

يعد من أبرز الشخصيات العلمية العراقية إذ شغل عدة مناصب إدارة وتدريسا يف عدد من
اجلامعات العراقية ،حصل خالهلا على العديد من الش��هادات األكادميية يف إختصاصه
حتى حصوله على لقب األستاذية ،إنه االستاذ الدكتور حمسن الظاملي  -رئيس جامعة
الكوفة  -الذي التقته جملة السفري ليكون ضيفا كرميا على صفحاتها وليطلع قراءها
على أهم األعمال اليت أجنزها وينجزها من خالل ترؤسه جلامعة الكوفة.
أه�ل�ا وم��رح��ب��ا ب��األس��ت��اذ ال��دك��ت��ور
ال ��ظ ��امل ��ي رئ ��ي ��س ج��ام��ع��ة ال ��ك ��وف ��ة يف
حواريتنا هذه ليكون وجها لوجه مع قراء
جملة السفري...
 أه�ل�ا وم��رح��ب��ا ب��ك��م ومبجلتكمالغراء اليت حتمل امسا مباركا ومقدسا
يتصل بسيدي وموالي مسلم بن عقيل
(عليه السالم) وأتشرف أن اكون ضيفا
خفيف الظل على صفحاتها إن شاء اهلل
تعاىل.
ه��ل استطاعت جامعة ال��ك��وف��ة أن
حتقق مراحل متقدمة يف َّ
السلم العلمي
بني اجلامعات العراقية ومبا يتناسب مع
مكانتها العلمية والتأرخيية؟
ارت ��ب ��ط إس� ��م ج��ام��ع��ت��ك��م ت��أرخي��ي��ا
باسم الكوفه وماميثله ه��ذا اإلس��م من
عمق علمي منذ تأسيس الكوفة مرورا
ب ��اخت ��اذ اإلم � ��ام ع��ل��ي (ع��ل��ي��ه ال��س�لام)
هل��ا م��رك��زا خلالفته ومنهال لعلومه
محلها هذا
حتى يومنا احل��ال��ي ،وق��د ّ
ال��ع��م��ق ال��ت��أرخي��ي م��س��ؤول��ي��ة ك�برى،
جملة السفري ـ العدد ( ) 54

20

ل��ذل��ك جت��د أن مجيع ال��ق��ي��ادات الذين
تعاقبوا على قيادة اجلامعة فضال عن
ال��ت��دري��س�ين فيها يعملون دائ��م��ا على
إع �ل�اء (اس� ��م اجل��ام��ع��ة) حلملها ذل��ك
االسم الكبري ،ولعل من نافلة القول إن
جامعة الكوفة إخ��ت��ارت رمسيا تأريخ
اختاذ اإلمام علي (عليه السالم) الكوفة
ع��اص��م��ة ل��ه ي��وم��ا ل��ل��ج��ام��ع��ة ،أم ��ا من
الناحية العلمية فاجلهود منصبة على
زي��ادة ج��ودة التعليم واملهام التعليمية
وتطويراملناهج الدراسية ضمن كليات
اجلامعة (العلمية منها واإلنسانية)
ضمن ال�برام��ج ال��دراس��ي��ة العاملية اليت
تطبق يف ال��دول املتقدمة علميا ،فضال
ع��ن ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى ال��ب��ح��وث العلمية
وخ��اص��ة (التطبيقية) احل��دي��ث��ة ال�تي
تتماشى م��ع األس��س احلديثة للبحث
العلمي ،واالهتمام بالتصنيفات العاملية،
إذ أن هناك معايري خاصة لقياس جودة
اجلامعة ومكانتها بني اجلامعات العاملية
من خالل عدة معايري نسعى جاهدين

إىل تطوير ك��وادره��ا لتحقيق مراحل
متقدمة يف تلك التصنيفات م��ن أجل
إع�لاء اس��م اجلامعة ومكانتها العلمية
بني مثيالتها على املستويات الوطنية
والدولية.
م��اذا يعين لكم كرسي اليونسكو؟
وهل هناك إجيابيات هلذا األمرتستفيد
منها اجلامعة؟
ك��رس��ي ال��ي��ون��س��ك��و ك��س��ب كبري
جلامعة الكوفة ،فهو الكرسي الوحيد
يف اجل��ام��ع��ات ال��ع��راق��ي��ة ،وم��وض��وع��ه
م��ه��م ي��ت��ع��ل��ق ب ��احل ��واروال ��ت ��ق ��ارب بني
األدي� ��ان ال ��ذي يشكل م��وض��وع الساعة
يف منطقتنا ،وخب��اص��ة بعد اهلجمات
ال��ت��ك��ف�يري��ة واالره ��اب ��ي ��ة ال�ت�ي عصفت
بالعراق أو باملنطقة عموما واليت سعت
ل��ت��ف��ري��ق ال��ن��اس إىل ط��وائ��ف وأدي� ��ان
ومذاهب خمتلفة متناحرة فيما بينها،
ل��ذل��ك ن��ع��ت��ق��د أن هل ��ذا ال��ك��رس��ي دور
ك��ب�ير يف خ��ل��ق األل��ف��ة وال��ت��ك��ات��ف بني
مجيع ف��ئ��ات الشعب ال��ع��راق��ي وأدي��ان��ه

وطوائفه وأعراقه ومذاهبه ،من خالل
احل���واراجل���اد يف امل��ش�ترك��ات ملختلف
األديان ،وقد حقق هذا (الكرسي) العديد
م��ن النشاطات وامل��ؤمت��رات واستضافة
ال��ع��دي��د م��ن اخل�ب�راء م��ن داخ ��ل القطر
وخ��ارج��ه م��ن األدي ��ان املختلفة ،فضال
عن إص��دار سلسلة من الكتب ،وجملة
علمية منتظمة الصدور ختتص بهذه
اجمل� ��االت ك ��ان هل��ا دوره� ��ا يف كتابة
البحوث العلمية الرصينة ال�تي سعت
إلعادة اللحمة الوطنية بني أبناء الشعب
ال��ع��راق��ي م��ن خ�ل�ال ج��ع��ل ال��دي��ن أداة
للتالحم واإلحتاد بدال من أن يكون أداة
للتناحر العقدي واملذهيب.
أين تضعون جامعة الكوفة باملقارنة
مع نظرياتها من اجلامعات العراقية،
وه��ل مت��ي��زت جامعة ال��ك��وف��ة ع��ن تلك
اجلامعات؟
تع ّد جامعة الكوفة م��ن اجلامعات
الرصينة واملتميزة باملقارنة م��ع باقي
اجلامعات العراقية ،وهي يف حالة تنافس
دائ ��م م��ع تلك اجل��ام��ع��ات وخب��اص��ة مع
جامعة بغداد ،وحنن النطلق الكالم جزافا
فدليلنا على صحة مانقول ماحققته
اجل��ام��ع��ة م ��ن م ��رات ��ب م��ت��ق��دم��ة ففي
اجلانب الوطين مت تكريم جامعة الكوفة
اىل جانب جامعيت بغداد وبابل كأبرز
وأفضل اجلامعات العراقية يف إحتفاالت
ال � ��وزارة ب��ـ(ي��وم ال��ع��ل��م) ،أم��ا يف اجلانب
الدولي فإن موقعنا يف التصنيفات العاملية
للجامعات العراقية تصنيف متقدم إذ أن
جامعة الكوفة اليوم تتبادل مع جامعة
ب ��غ ��داد (اجل��ام��ع��ة األم) امل ��رك ��زاألول
وال��ث��ان��ي ،رغ ��م م��ا جل��ام��ع��ة ب��غ��داد من
ق��دم يف التأسيس وت��ن��وع إختصاصات
التدريسيني ،مع وج��ود الفرق يف حجم
اجلامعة ،لكننا تفوقنا حتى على جامعة
بغداد يف التصنيفات اجلامعية املرموقة
يف ال��ع��امل ف��أح��رزن��ا امل��رك��ز األول بني
اجلامعات العراقية ،أما مكانة اجلامعة
بني نظرياتها من جامعات الدول العربية
ف��ق��د ك� ��ان ل��ن��ا ش� ��رف امل��ن��اف��س��ة على
م��راك��ز متقدمة ب�ين تلك اجلامعات،
ففي آخر تصنيف عاملي أحرزت اجلامعة
املركز( )30من بني كافة جامعات الدول
العربية املشرتكة يف التنافس على هذا
التصنيف ،إن هذا األمر إن ّ
دل على شيء
فإمنا يدلل على أن جامعتنا تسري وفق
املسارات الصحيحة حنو التألق والتميز،

كما إن هذه املكانة املرموقة للجامعة
جعلتها تتميز على اجلامعات العراقية
بعالقاتها الدولية املمتازة ،فلدينا العديد
م��ن االت��ف��اق��ي��ات املف ّعلة م��ع اجلامعات
العربية وااليرانية فضال عن برنامج
ط��م��وح م��ع جامعة بولونية م��ن خالل
االحتاد األوربي مع كلية اآلثار لرتصني
مناهج هذه الكلية جبامعتنا ،ومل يقتصر
ت��ع��اون اجلامعة م��ع اجلامعات العاملية
بل أن لدى اجلامعة تعاوناً مع املنظمات
الدولية ،فلدينا اتفاقية تعاون مع منظمة
اهل��ج��رة ال��ع��امل��ي��ة ( )iomمت توقيعها
حبضور معالي الوزير ،وحنن اآلن نع ّد
ملؤمتر كبريعن (املهجرين والنازحني)
يف العراق سيقام بقاعة اجلامعة الكربى
إن شاء اهلل تعاىل ،إن هذه املكانة املمتازة
خلقت للجامعة ثقة عالية دفعت بعدد
من املنظمات الدولية واجلامعات العاملية
اىل منح طلبة اجلامعة وأساتذتها العديد
من املنح البحثية والدراسية.
م��اه��ي ال��س��ب��ل ال��ك��ف��ي��ل��ة لتحقيق
التميز العلمي وامل��ع��ريف وال��وص��ول اىل
املستويات العالية من الرصانة العلمية
يف اجلامعة؟
ه��ن��اك سبل م��ت��ع��ددة ل��ل��وص��ول اىل
التكامل العلمي نسعى للوصول إليها
من بينها حتسني أداء اجملالت العلمية
يف اجل��ام��ع��ة وال��س��ع��ي اجل ��اد للوصول
بتلك اجمل�ل�ات اىل املستويات الدولية
امل��رم��وق��ة ،وق��د سعينا اىل إدخ ��ال هذه
اجملالت اىل مستوعبات النشرللمجالت
العلمية الرصينة ،مم��ا دف��ع بعدد من
باحثي ال ��دول العربية واألجنبية اىل
ن��ش��ر حب��وث��ه��م يف ه ��ذه اجمل �ل�ات ،كما
س��ع��ي��ن��ا اىل حت��س�ين واق � ��ع ال�ترق��ي��ات
العلمية من خ�لال حتديد اإلجيابيات
والسلبيات فضال ع��ن أن لدينا خطة
لتحسني خمتربات اجلامعة حنن بصدد

تنفيذها من أجل زيادة رصانة البحوث
العلمية اليت جترى يف هذه املختربات
ودمج املختربات ببعضها لتكون هناك
خمتربات مركزية مفتوحة جلميع
باحثي اجلامعة ،وم��ن أب��رز نشاطتنا
اآلن ت ��ط ��وي ��ر(وح ��دة ال ��س ��رط ��ان) يف
ك��ل��ي��ة ال��ط��ب ورب��ط��ه��ا م ��ع م��راك��ز
عاملية مرموقة هلا باعها الطويل يف هذا
اجملال لوجود أجهزة متقدمة ومتطورة
فيها ،واجلامعة اليوم حباجة اىل عقد
إتفاقيات مع جامعات العامل األخ��رى
م��ن أج��ل إج ��راء ال��ب��ح��وث وال��دراس��ات
وهناك آف��اق للتعاون مع جامعات يف
إي ��ران وت��رك��ي��ا وأي��ط��ال��ي��ا م��ع السعي
لعقد ات��ف��اق��ي��ات م��ع ج��ام��ع��ات يف دول
أخرى.
بعد توسع ال��وزارة يف منح إج��ازات
التأسيس للكليات واجلامعات األهلية،
هل ترون أن ذلك يؤثرسلبا على التقدم
العلمي يف ال��ع��راق؟ وم��اه��و تأثريهذا
التوسع على اجلامعات احلكومية؟
منذ تسنمنا ملهام رئاسة اجلامعة
ح��رص��ن��ا وب��ش��ك��ل ك��ب�ير ع��ل��ى إن��ش��اء
عالقات ودي��ة مع اجلامعات والكليات
األهلية امل��وج��ودة يف احملافظة ،ولدينا
برامج للتعاون الوثيق من خالل تبادل
الرؤى واألفكارلرتصني مسرية التعليم
العالي يف ال��ع��راق وخب��اص��ة أن هناك
إمتحاناً مشرتكاً للمراحل املنتهية
بني التعليم احلكومي واألهلي ،وأعتقد
أن وج ��ود الكليات األهلية وب ��أي عدد
كان اليؤثرسلبا على مكانة اجلامعات
احلكومية ،بل أن العكس هوالصحيح
فتعدد املنافذ العلمية خيلق ج��وا من
التنافس العلمي واملعريف بني تلك املنافذ،
وه��ذا التنافس سيكون حافزا لتحسني
إداء الكليات احلكومية فضالعن أداء
اجلامعات والكليات األهلية.
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الصناعات
الطينية

موروث الزمن
اجلميل

حتقيق :غزوان العيساوي

��ب والكوز ومجي��ع الصناعات الطيني��ة املوروثة
واحل ّ
تن��ور الطني ِ
ال�تي تأب��ى أن تغادرن��ا ،لتبقى متحدي��ة الصناع��ات احلديثة اليت
تربع��ت يف األس��واق وس��ببت هل��ا مش��كلة ظاهرة كس��اد س��وقية
والس��بب فق��دان الكهرب��اء والغ��از لتأت��ي التنان�ير ملبي��ة حلاجات
اجملتمع األساس��ية واحلب والكوز ليتحدى الكهرباء  ،ليعود دخان
التنانري ملوحا يف الس��ماء من أس��طح املنازل وباحات البيوت معلنا
ع��ن خب��ز التنور الذي اليدانيه يف النكهة والطيبة أي نوع آخر من
أنواع اخلبز .
يع��ود اس��تخدام التن��ور الطي�ني يف الع��راق
والبلدان األخرى اىل أالف السنني ،بل نستطيع
الق��ول اىل أنه يرجع اىل العص��ور القدمية اليت
رافق��ت إكتش��اف اإلنس��ان للن��ار وإس��تخدامه
لألوان��ي الفخاري��ة بش��كلها البدائ��ي ،ليتط��ور
أوان بسيطة للطبخ واإلستخدام
استخدامها من ٍ
املنزل��ي لتص��ل اىل الش��كل ال��ذي ن��راه الي��وم،
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ورغ��م قل��ة اس��تخدامها يف عق��دي مثانيني��ات
وتس��عينيات الق��رن املاض��ي واإلس��تعاضة عنها
باألف��ران (التن��ور) املعدني��ة ،إال أن��ه ع��اد ليكون
ش��ائعا يف مجيع البي��وت العراقية أي��ام احلصار
األمريك��ي على الع��راق ودخول البلد يف ظروف
حالت دون وصول مادة الغاز بسهولة اىل البيوت
ماعط��ل التنور احلديدي وظهور التنور الطيين

مرة أخرى على مسرح احلياة.
يق��ول علي لفته  60س��نة وهو يعلق
عل��ى ظاه��رة التن��ور الذي ع��اد جمده
التليد (يب��دو أنَّاملس��تلزمات القدمية
ال�تي غادرناه��ا من��ذ زم��ن بعي��د عادت
الين��ا بطريق��ة أكث��ر اس��تخداما ألن
عودتن��ا اليها ينطبق عليها املثل القائل
( :ع��اد نادما) ومـ��ن هــ��ذه األم��ور اليت
ع��ادت إالين��ا (اجلول��ة  -الفان��وس -
الالل��ة ث��م التن��ور الطي�ني) وكان
أكثره��ا اس��تعماال التن��ور الطي�ني
ال��ذي غادرته معظم البي��وت العراقية
معتم��دة على تن��ور الغ��از املصنوع من
النيكل او املعدن اجليد وحس��ب السعر
ال��ذي تق��رره ج��ودة التن��ور) ،واضاف
لفت��ه قائال ( :ازدهرت صناعة التنانري
بش��كل ملف��ت للنظ��ر يف الكوف��ة بع��د
ان اختف��ت لس��نوات خل��ت وازداد عليه
الطلب بعد معاناة الركض وراء الغاز
و (قنين��ة) الغ��از ال�تي ارتف��ع س��عرها
ليصل اىل ارقام فلكية).
جملة السفري س��عت للتعرف على
طريق��ة صناع��ة تن��ور الط�ين حمليا
فتوجهت بالس��ؤال اىل احل��اج أبو علي
صاحب حمل لصنع املنتجات الطينية
فق��ال ( :جنل��ب ال�تراب احل��ري م��ن
اماك��ن خاصة به عل��ى أن يكون نقيا
م��ن الش��وائب وامل��واد الصعب��ة العج��ن
مث��ل  :الزج��اج ( -الربي��كك بض��م الباء
وتش��ديد ال��راء وال��ذي يك��ون عام�لا
فع��اال يف تهش��يم التنور يف اول اش��عال
النار فيه) ،ثم يتم عجن الرتاب بكمية
معين��ة من امل��اء جتعله لزجا مع خلط
كمي��ة من م��ادة (التنب) بق��در معني
لتثبي��ت الكتل��ة الطيني��ة وتش��كيل
(مخ�يرة الط�ين) ،ث��م ت�ترك اخلمرية
لتختم��ر ث��م يؤت��ى بع��د ذل��ك بكمي��ة
م��ن الط�ين لعم��ل احللق��ة الس��فلى
(االرضية) اليت ع��ادة ما يكون قطرها

أكثر اتس��اعا من القرص الذي يليها
من فوق إذ يبلغ قطرها  85سم للتنور
الكبري احلجم و 75سم للتنور املتوسط
و 70س��م للتن��ور الصغ�ير ،وتعمل هذه
احللق��ات باليد بش��كل طبق��ة جدارية
مس��تديرة بارتف��اع  30س��م ث��م تلصق
فوقه��ا طبقة اخرى أقل قطرا منها ثم
ت��رص جيدا حبيث ال ت�ترك أية ثغور
ينف��ذ منها اهلواء او فطور او تش��ققات
تس��بب التكس��رات للتن��ور فيم��ا بع��د،
وهك��ذا حت��ى ينته��ي ت��راص طبق��ات
التن��ور عل��ى ش��كل خم��روط لت�ترك
الفوه��ة مفتوح��ة يف األعلى بقطر (40
س��م) ث��م ميس��ح ظاه��ره بالي��د املبللة
م��رة اخ�يرة للتأك��د م��ن صالحي��ة
التح��ام اجزائ��ه ث��م تعم��ل فتح��ة
بقط��ر  8س��م يف الطبق��ة االرضي��ة
تعم��ل مبثاب��ة تنفي��س للوقود تس��مى
بـ(الرواك) بتخفيف الكاف(تغلق هذه
الفتح��ة ح�ين يس��جر التن��ور حبج��ر
وترف��ع ح�ين يتجم��ر احلط��ب ويع��اد
احلج��ر ح�ين وض��ع اق��راص اخلب��ز
يف التن��ور) ،ث��م يرتك التن��ور احلديث
الصن��ع حت��ت اش��عة الش��مس ليج��ف
متام��ا وختتل��ف طريقة وض��ع التنور
لغرض االس��تعمال فهناك من يضعه
على االرض مباشرة وتعمل له قاعدة
م��ن كس��ر الطاب��وق م��ع اجل��ص ثم
يغل��ف ببنائ��ه بالكس��ر واجل��ص عل��ى
ش��كل مربع حييط بالتن��ور حلمايته،
ام��ا االخ��رون فيفضل��ون وضع��ه يف
حف��رة يق��در عمقه��ا بط��ول التن��ور
وترت��ب جوانب��ه بنف��س ماذك��ر حتى
ان ام البي��ت ختب��ز وه��ي جالس��ة على
االرض.
ام��ا طريق��ة حرق��ه فتك��ون بوضع
م��واد تالفة فيه غالبا ماتكون من املادة
املطاطي��ة البالس��تيكية متلؤه العاملة
وحت��رق في��ه وت��زاد مل��دة س��بعة اي��ام

مس��تمرة خي��رج من��ه الدخان االس��ود
ال��ذي يس��اعد يف حتوي��ل التن��وراىل
كتل��ة خزفي��ة قابل��ة لالح�تراق
وحتم��ل الن��ار ف�ترة طويل��ة ث��م يب��دأ
ّ
العم��ل به بعد االس��بوع وبع��د تنظيفه
بقطعة قماش مبللة باستمرار ليكون
باطنه جاهزا الس��تقبال العجينة دون
سقوطها يف النار.
ويبقى احلن�ين اىل زمن الصناعات
اليدوي��ة يهي��م يف االف��ق ويتحول اىل
ذكري��ات مجيلة ب�ين الكبار والصغار
لتش��كو م��ن انقراضه��ا يف زم��ن ح��ل
التطور في��ه واصبحت هذه الصناعات
جزءا من ذلك املاضي اجلميل.

يتم عجن الرتاب بكمية معينة من املاء
جتعله لزجا مع خلط كمية من مادة
(التنب) بقدر معني لتثبيت الكتلة الطينية
وتشكيل (مخرية الطني)
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المقدس األردبيلي
ميثم مهدي اخللخالي

لقد متيزت مدينة النجف األشرف منذ
أن أصبحت مقصد أتباع مذهب أهل
البيت (عليهم السالم) بعد دفن موىل
املتقني وأمري املومنني علي (عليه السالم)
فتكونت فيها حوزتها وجامعتها العلمية
الكربى اليت رفدت خزانة العلوم بشتى
املصنفات الفقهية والفلسفية واألدبية
واللغوية وغريها فكانت مضماراً واسعا
للتنافس العلمي والتزكية الروحية
بالتقرب من اهلل حيث تشملهم نفحات
ذلك املرقد العلوي املقدس ..
فتس��ابق اتباع مدرسة اهل البيت عليهم
الس�لام يف ميادي��ن املعرف��ة والتحصي��ل
العلم��ي والتفق��ه يف دين الرس��ول االكرم
حمم��د صلى اهلل علي��ه وآله فنالوا خمتلف
الدرج��ات وتنازع��وا العالية منه��ا وتزامحوا
يف حماري��ب العب��ادة ف��كان لدويه��م حت��ت
تلك القبة الطاهرة صوت تتالقفه مس��امع
املالئكة قبل البشر.
فتواف��ق الفقر واجلوع ف��كان نعم املعني
تلههم لذة دنيوية
عل��ى الدرس والعبادة مل ِ
ع��ن حلظ��ة مباحث��ة او مطالع��ة او عب��ادة
فنب��غ منه��م من��اذج حب��ق مفخ��رة للدي��ن
واملذهب على مر العصور وصورة يأنس بها
كل ذي قلب س��ليم وما املقدس االردبيلي
اال ص��ورة مش��رقة م��ن تل��ك الص��ور ال�تي
رمسته��ا م��دارس النج��ف وحماريبه��ا
بنفح��ة علوي��ة قدس��ية جعلت��ه يت�لأأل يف
مساء الكنوز املعرفية.
ولد الش��يخ أمحد بن حمم��د االردبيلي
النجف��ي املع��روف باحملق��ق والش��هري
باملق��دس االردبيل��ي باردبي��ل ونش��أ به��ا
وتتلمذ على يد خاله الضليع بعلمي الفلك
جملة السفري ـ العدد ( ) 54
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والرياضي��ات وبعده��ا قص��د ش�يراز لتلبية
طموح��ة يف العل��وم العقلي��ة لي��درس على
ي��د اس��تاذه مج��ال الدي��ن حمم��ود تلمي��ذ
مجال الدين الدواني لريحتل بعدها ملدينة
النج��ف االش��رف فاقام يف إح��دى حجرات
الصحن العلوي الش��ريف مهتما بالنقليات
وموليا جهده صوب الفقه واالصول
ف��كان ل��ه ولتالمي��ذه مدرس��ة ذات
منهجي��ة خاص��ه يف التش��كيك وم��ن ث��م
التحقي��ق والتمحيص وصوال اىل خمالفة
اراء ومبان��ي م��ن س��بقه من العلم��اء فكتابه
(جمم��ع الفائ��دة والربهان يف ش��رح ارش��اد
االذه��ان) ال��ذي ب��دأ بتأليف��ه بكرب�لاء
وانته��ى من��ه بالنج��ف م��ن اه��م م��ا أ ّل��ف
حيث اس��تعرض فيه آراء الس��ابقني يف ثوب
حتقيق��ي متني مش��حون باضاف��ات حبثية
غ�ير مس��بوقة انته��ت ب��ه إىل آراء خاص��ة
خالف بها املشهور دليل واضح على ذلك .
وح�ين نس��تعرض ذك��ره عل��ى لس��ان
العلم��اء جن��د ان��ه ق��د أخ��ذ احلي��ز ال��ذي
اس��تحقه وبص��ورة ال خيتل��ف عليه��ا اثنان
عل��ى علو مكانته العلمي��ة والدينية وورعه

وزهده فأول من ذك��ره من أرباب الرجال
والرتاج��م الس��يد مصطف��ى التفرش��ي (ت
 )١٠٢١يف « نق��د الرج��ال (( فق��ال :أمح��د ب��ن
حمم��د األردبيلي ،أمره يف اجلاللة والثقة
واألمان��ة أش��هر م��ن أن يذك��ر ،وف��وق م��ا
حت��وم حول��ه عب��ارة كان متكلم��ا فقيه��ا
عظي��م الش��أن جلي��ل الق��در رفي��ع املنزلة،
أورع أه��ل زمان��ه وأعبده��م وأتقاه��م))
وذك��ره احلر العامل��ي (ت  )١١٠٤يف القس��م
الثان��ي من « أمل اآلمل» فقال (( :كان عاملا
فاض ً
ال مدققاً عابداً ثقة ورعاً ،عظيم الشأن
جليل القدر ،معاصراً لشيخنا البهائي)).
ومن أش��هر ما ع��رف عنه تش��رفه بلقاء
اإلم��ام الثان��ي عش��ر احلج��ة اب��ن احلس��ن
املنتظ��ر «عجل اهلل تعاىل فرج��ه» وأول من
ذك��ره به��ذا يف كتاب��ه هو املوىل اجمللس��ي
«قدس س��ره» يف موس��وعته «حب��ار األنوار»
يف ب��اب م��ن رآه قريبا من زماننا ،قال :منها:
م��ا أخربن��ي به مجاع��ة عن الس��يد الفاضل
االم�ير عالم (م��ن تالم��ذة االردبيلي) قال:
كن��ت يف بعض الليالي يف صحن الروضة
املقدس��ة بالغ��ري « عل��ى مش��رفها الس�لام

« وق��د ذه��ب كث�ير م��ن اللي��ل .فبين��ا أنا
أجت��ول هن��اك إذ رأي��ت ش��خصا مقب�لا
حنو الروضة املقدس��ة ،فأقبلت إليه فلما
قرب��ت من��ه عرف��ت أن��ه أس��تاذنا الفاضل
الع��امل التق��ي الزك��ي موالن��ا أمح��د
األردبيل��ي « ق��دس اهلل روح��ه « فأخفيت
نفس��ي عنه حتى أتى الباب وكان مغلقا
فانفت��ح ل��ه عن��د وصول��ه إلي��ه ،ودخ��ل
الروضة ،فس��معته يتكل��م كأمنا يناجي
أحدا ،ثم خرج وأغلق الباب.
فمش��يت خلفه حتى خ��رج من الغري
وتوج��ه حن��و مس��جد الكوف��ة  ،فمش��يت
خلفه حبيث ال يراني ،حتى دخل املسجد
وص��ار إىل احمل��راب ال��ذي استش��هد أمري
املؤمن�ين عن��ده  ،ومكث طوي�لا ،ثم رجع
وخ��رج م��ن املس��جد وأقب��ل حن��و الغري،
وكن��ت خلف��ه .فلم��ا ق��رب م��ن احلنانة
أخذن��ي س��عال مل أق��در عل��ى دفع��ه،
فس��علت ،فالتفت إلي فعرفين وقال :أنت
االم�ير ع�لام؟ قل��ت :نعم ،قال :م��ا تصنع
ههن��ا؟ قل��ت :كن��ت مع��ك حي��ث دخل��ت
الروضة املقدس��ة إىل اآلن ،وأقسم عليك
حبق صاحب القرب أن ختربني مبا جرى
لك يف هذه الليلة من البداية إىل النهاية.
فق��ال :أخ�برك ،على أن ال خت�بر به أحدا
م��ا دم��ت حيا :فلم��ا توثق ذلك م�ني قال:
كنت أفكر يف بعض املس��ائل وقدأغلقت
علي ،فوق��ع يف قليب أن آتي أمري املؤمنني
وأس��أله عن ذلك ،فلم��ا وصلت إىل الباب
فت��ح لي بغري مفتاح كما رأيت ،فدخلت
الروض��ة وابتهل��ت إىل اهلل تع��اىل يف أن
جييبين موالي عن ذلك ،فس��معت صوتا
م��ن الق�بر أن :إئت مس��جد الكوفة وس��ل
من القائم عليه السالم فإنه إمام زمانك،
فأتيت إىل احملراب وس��ألته عنها وأجبت.
وه��ا أنا أرجع إىل بييت كما ذكر اخلرب
نفس��ه الس��يد نعم��ة اهلل اجلزائ��ري يف
كتابه االنوار النعمانية .
وم��ن تق��واه ان��ه كان ع��ام الغ�لاء
يقاس��م الفق��راء م��ا عن��ده م��ن األطعمة
ويبق��ي لنفس��ه مث��ل س��هم واح��د منهم،
فاتف��ق أنه فعل يف بعض الس��نني الغالية
هك��ذا ،فغضب��ت علي��ه زوجت��ه وقال��ت:
ترك��ت أوالدن��ا يف مث��ل ه��ذه الس��نة
يتكفف��ون الن��اس؟! فرتكه��ا ومض��ى
عنه��ا إىل مس��جد الكوف��ة لالعت��كاف!
فلم��ا كان الي��وم الثان��ي ج��اء رج��ل م��ع
دواب محلها الطع��ام الطيب من احلنطة

الصافي��ة والطح�ين الناع��م ،فق��ال :ه��ذا
بعث��ه إليكم صاح��ب املنزل وه��و معتكف
يف مس��جد الكوف��ة! فلم��ا ج��اء امل��وىل من
اعتكاف��ه أخربت��ه زوجت��ه ب��أن الطع��ام
الذي أرس��لته مع األعرابي طعام حس��ن!
فحم��د اهلل تع��اىل .وما كان له خرب عنه.
ولش��دة ورع��ه ماذك��ره الس��يد حمم��د
ص��احل اخلات��ون آب��ادي (ت  )١١١٦صه��ر
العالم��ة اجمللس��ي ،يف كتاب��ه حدائ��ق
املقرب�ين « فق��ال « :كان خي��رج م��ن
النج��ف األش��رف(( اي االردبيل��ي)) إىل
زيارة الكاظمني عليهما السالم على دابة
الك��راء ،فاتفق أنه خرج يف بعض أس��فاره
ومل يك��ن مع��ه م��كاري الداب��ة ،فلم��ا أراد
أن يرج��ع م��ن الكاظم�ين أعط��اه بع��ض
أه��ل بغداد رقيمة (رس��الة) ليوصلها إىل
بع��ض أهل النج��ف ،فأخذه��ا وجعلها يف
جيب��ه ،ولكنه مل يرك��ب بعد على الدابة
فكان��ت ه��ي متش��ي قدام��ه إىل النج��ف،
وكان يق��ول :أن��ا مل أؤذن م��ن امل��كاري
حبمل ثقل هذه الرقيمة (الرسالة).
وم��ن ص�بره عن��د الضي��ق ان��ه كان
يلب��س ما يص��ل إليه من طري��ق احلالل
ول��و كان ردي��ا أو رث��ا ،حت��ى حك��ي أن��ه
لرثاث��ة أثوابه أصاب��ه بعض زوار النجف
يف الطري��ق فل��م يعرف��ه ،فطل��ب من��ه
أن يغس��ل ثي��اب س��فره وق��ال :أري��د أن
تزي��ح عنه��ا درن الطري��ق وجتيئ�ني بها.
فتقبل منه ذلك وباش��ر بنفس��ه قصارتها
وتبييضه��ا إىل أن ف��رغ منه��ا فج��اء به��ا
إىل ذل��ك الرجل ليس��لمها إياه ،فاتفق أن
عرف��ه الرجل يف هذه امل��رة وجعل الناس
يوخبون��ه عل��ى ذلك العمل وه��و مينعهم
ع��ن املالم��ة ويق��ول :إن حق��وق إخوانن��ا
املؤمن�ين أكث��ر م��ن أن يقاب��ل بها غس��ل
الثياب.
وق��د ذك��ر الش��يخ اجملته��د امل��ؤرخ
حمم��د ح��رز الدي��ن يف مع��ارف الرج��ال
ق��ال (( حدث�ني بع��ض مش��ايخ الغ��ري
االعظ��م ع��ن اس��اتيذهم ان امل��وىل امح��د
االردبيل��ي كت��ب اىل الس��لطان ش��اه
طهماس��ب االول كتاب��ا م��ن النج��ف يف
ح��ق رجل من العلويني يذكر فيه ش��دة
الزمان عليه وارس��ل الكت��اب بيده وكان
امل��وىل ق��د خاط��ب الس��لطان باالخ�� ّوة
والصداقة وملا استلم السلطان الكتاب قام
اج�لاال له وقراه وهو واقف ثم امر لذلك
الس��يد مب��ا اغناه وق��ال الس��لطان لبعض

حفدت��ه املقربني اذا انا م��ت ووضعتموني
يف ق�بري فضعوا هذا الكتاب حتت راس��ي
الحت��ج ب��ه عل��ى امللك�ين منكر ونك�ير بان
املوىل امحد قبل�ني اخا له وصديقا ليكون
س��ببا لنجات��ي م��ن الن��ار وملا ت��ويف وضعو
الكتاب يف قربه.
تتلم��ذ عليه ع��دد لي��س بالقليل ممن
اصبح��وا علم��اء زمانه��م وش��هدت هل��م
االفاق بذلك ومنهم
امل��وىل عب��د اهلل التس�تري ،امل��وىل
م�ير ع�لام التفرش��ي ،امل�يرزا حمم��د
االس�ترآبادي ،امل�ير فض��ل اهلل (ابن الس��يد
حممد االس�ترآبادي)،والعلمني اجلليلني
وتلميذي��ه الكبريي��ن الس��يد حمم��د
العامل��ي صاح��ب( م��دارك االح��كام)،
والشيخ حس��ن ابن الشهيد الثاني صاحب
(معامل الدين ومالذ اجملتهدين)
كت��ب امل��وىل االردبيل��ي العدي��د م��ن
الكت��ب والش��روحات والرس��ائل ويعت�بر
كت��اب (( جمم��ع الفائ��دة والربه��ان يف
ش��رح ارش��اد االذه��ان)) من اه��م مؤلفاته
القيم��ة يف الفقه االس��تداللي الذي طبع
باثين عشر جزءا
ول��ه ايضا زب��دة البيان يف فق��ه القران
الذي فس��ر فيه االحكام الواردة يف القران
الكريم ،رس��الة يف كون أفعال اهلل تعاىل
معلل��ة باألغراض ،رس��الة إثبات الواجب,
حاش��ية على إهليات شرح التجريد بسط
ال��كالم فيه يف حبث اإلمامة ،ونقل األدلة
عن الفخر الرازي وأبطلها ،أصول الدين,
وذك��ر الش��يخ ح��رز الدين ان ل��ه كتاب
(عقائد االسالم ) مستوف جلميع مباحث
الكالم العقلية والنقلية باللغة الرتكية.
اس��تيناس املعنوي��ة ،يف ال��كالم ،وغريه��ا
العديد مما اليسع اجملال لذكرها.
وبع��د حي��اة ميلؤه��ا العط��اء والعل��م
والعبادة جنب حضرة املوىل امري املؤمنني
تويف املقدس االردبيلي يف صفر عام 993
هـ وقيل  992هـ.
وذك��ر الس��يد األم�ين يف «أعي��ان
الش��يعة» ع��ن موض��ع ق�بره  :دف��ن يف
احلج��رة ال�تي ع��ن مي�ين الداخ��ل إىل
الروض��ة املقدس��ة ،كالعالم��ة احلل��ي
املدفون يف احلجرة اليت عن يسار الداخل،
وكل من يدخل إىل الروضة أو خيرج ال
ب��د أن يقرأ له الفاحت��ة  .فرمحه اهلل عاملا
عام�لا خبدم��ة مذهب اهل البي��ت عليهم
السالم والرسالة احملمدية
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ومن
تقواه
(رضوان
اهلل عليه)
انه كان
عام الغالء
يقاسم
الفقراء ما
عنده من
األطعمة
ويبقي
لنفسه
مثل سهم
واحد
منهم
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الشمائل النبوية
د .مرضية حممد زاده /إيران
جامعة املذاهب اإلسالمية

كان رسول ّ
الل (صلى
ّ
الل عليه وآله وسلم)
البشر ،سهل اخللق،
دائم ِ
ّ
لي اجلانب ليس بفظ
وال غليظ وال ّ
صخاب
وال فحاش وال ع ّياب
عما ال
وال مشاح يتغافل ّ
يشتهي ،وال يؤيس منه
راجيه ،وال خييب فيه..
ق��د ترك نفس��ه من ثالث :امل��راء واإلكثار
وما ال يعنيه ،وترك الناس من ثالث :كان
ال يذ ّم أحداً وال يعيبه وال يطلب عورته ،وال
يتكّل��م ّإل فيم��ا رجا ثواب��ه وإذا تكّلم أطرق
كأن��ا علي رءوس��هم ّ
جلس��اؤه ّ
الطري ،فإذا
س��كت تكّلم��وا ،ال يتنازعون عن��ده احلديث،
م��ن تكّل��م عن��ده أنصت��وا ل��ه حت��ى يف��رغ،
مما
حديثه��م عنده حديث أوهل��م ،يضحك ّ
ويتعج��ب مم��ا يتعجب��ون
يضحك��ون من��ه
ّ
من��ه ويص�بر للغري��ب عل��ى اجلف��وة يف
منطق��ه ومس��ألته ،حت��ى إذا كان أصحابه
ليس��تجلبونهم .إذا رأيت��م طال��ب حاج��ة
يطلبه��ا فأرف��دوه وال يقب��ل الثن��اء ّإل م��ن
مكاف��ئ ،وال يقط��ع عل��ى أح��د حديثه حتى
جيوز فيقطعه بنهي أو قيام.
وق��د وصف��ه أم�ير املؤمن�ين عل��ي (عليه
الل صلى ّ
السالم) فقال( :مل يكن رسول ّ
الل
علي��ه وآله بالطوي��ل املمغ��ط ،وال بالقصري
امل�تردد ،وكان ربع��ة م��ن الق��وم ،مل يك��ن
باجلع��د القط��ط وال بالس��بط ،كان جعدا
رجال ،ومل يكن باملطهّم وال باملكلثم ،وكان
يف وجه��ه تدوي��ر ،أبي��ض ،مش��رب ،أدع��ج
العين�ين ،أه��دب األش��فار ،جلي��ل املش��اش
والكت��د ،أج��رد ذو مس��ربة ،ش��ثن الكف�ين
والقدمني إذا مش��ي تقلع كأمنا ينحط يف
صب��ب ،وإذا التفت التفت معاً ،وإذا جلس يف
املس��جد احت�بي بيديه ،وب�ين كتفيه خامت
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النب��وة ،وه��و خ��امت النبي�ين ،أج��ود الن��اس
ص��درا ،وأص��دق الن��اس هلج��ة ،وألينه��م
عريكة.)...
الل صلى ّ
أما لباس رسول ّ
الل عليه وآله
أح��ب الثياب إليه
فق قالت أم س��لمة :كان ّ
كم قميصه إىل ال ّرس��غ
القمي��ص ،وكان ّ
وإذا اس��تج ّد ثوب��ا مس��اه بامس��ه (عمامة أو
قميص��ا أورداء) ثم يق��ول (الّلهم لك احلمد
كم��ا كس��وتنيه ،أس��ألك خ�يره وخ�ير م��ا
صنع له ،وأعوذ بك من ش�� ّره وش�� ّر ما صنع
له).
ووص��ف اإلمام احلس��ن (عليه الس�لام)
منط��ق ج��ده رس��ول اهلل (صل��ى اهلل علي��ه
وآل��ه) فقال :كان متواص��ل األحزان ،دائم
الفك��رة ،ليس��ت ل��ه راح��ة ،طوي��ل الس��كت،

ال يتكل��م يف غ�ير حاج��ة ،يفتت��ح ال��كالم
وخيتمه (باس��م ّ
الل تعاىل) ويتكلم جبوامع
الكلم ،كالمه فصل ،ال فضول وال تقصري،
لي��س باجل��ايف وال امله�ين ،يعظ��م النعم��ة
وإن دق��ت ال يذم منها ش��يئا غري أنه مل يكن
ي��ذم ذواق��ا وال ميدح��ه ،والتغضب��ه الدني��ا
وال م��ا كان هل��ا ف��إذا تع��دي احل��ق مل يقم
لغضب��ه ش��يء حت��ى ينتصر ل��ه وال يغضب
لنفس��ه والينتص��ر هلا ،إذا أش��ار أش��ار بكفه
كله��ا ،وإذا تعجب قلبه��ا وإذا حتدث اتصل
به��ا ،وض��رب براحت��ه اليمنى بط��ن إبهامه
اليس��ري ،وإذا غض��ب أع��رض وأش��اح ،وإذا
فرح غض طرفهّ ،
جل ضحكه التبسم ،يف ّ
رت
ح��ب الغم��ام ،ومل يكن رس��ول اللّ
ع��ن مثل ّ
صلى ّ
الل عليه وآله يس��رد كس��رد كسرد

الناس ،ب��ل كان يتكلم بكالم ّ
بي فصل،
حيفظ��ه م��ن جل��س إلي��ه ويعي��د الكلمة
ثالثا لتعقل عنه.
ّ
أم��ا صف��ة أكل رس��ول الل صل��ى
ّ
الل علي��ه وأل��ه فق��د كان يبي��ت الليال��ي
املتتابع��ة طاوي��ا ه��و وأهل��ه ال جي��دون
عشاء ،وكان أكثر خبزهم خبز الشعري
وقي��ل أنه م��ا أكل على خ��وان ،وال أكل
خب��زا مرقق��ا حت��ى م��ات ،وكان إذا أخذ
كس��رة م��ن خب��ز الش��عري ،يض��ع عليه��ا
مترة ،ثم يقول هذه إدام هذه وأكل.
أم��ا خصائص��ه اخللقي��ة فق��د ق��ال
عن��ه أن��س خدم��ت رس��ول ّ
الل عش��ر
س��نني فما ق��ال لي أف ّ
ق��ط ؛ وما قال لي
لش��يء صنعت��ه مل صنعت��ه ،وال لش��يء
تركت��ه مل تركت��ه ،وكان (صل��ى اهلل
علي��ه وآل��ه) من أحس��ن الن��اس خلقا ومل
أالم��س خ�� ّزا وال حري��را وال ش��يئا أل�ين
ك��ف رس��ول ّ
م��ن ّ
الل وال مشمت مس��كا
ّ
ق��ط والعط��را كان أطي��ب م��ن ع��رق
ّ
ي صل��ى الل علي��ه وآل��ه ،ومل يك��ن
الن�ب ّ
ّ
متفحشا ،والصخابا
الرسول فاحش��ا وال ّ
يف األس��واق والجيزي بالس��يئة السيئة ؛
ولك��ن يعف��و ويصف��ح ،وكان (صلى اهلل
علي��ه وآل��ه) يقبل اهلدي��ة ويثي��ب عليها.
وق��د نق��ل م��ن رآه بأن��ه كان يتعط��ر
ويتبس��م وميزح وكان لرس��ول ّ
الل س ّكة
يتطي��ب منه��ا ،وكان يف س��اقه محوش��ة
وكان ال يضح��ك إال تبس��ما ،فكن��ت إذا
نظرت إلي��ه قلت :أكحل العينني وليس
بأكح��ل ومل يُع��رف أح��د أكثر تبس��ما
منه ،وكان (صلى اهلل عليه وآله) حس��ن
الوجه وحس��ن الصوت يتمثل يف كالمه
بالش��عر  ،وكان إذا أخ��ذ مضجعه وضع
كف��ه اليم�ني حتت خ��ده األمي��ن وقال:
رب قين عذابك يوم تبعث عبادك ،وكان
ين��ام أول اللي��ل ث��م يق��وم ف��إذا كان من
الس��حر أوتر ،ثم أتي فراشه فإذا كان له
حاج��ة أ ّ
مل بأهل��ه ،فإذا مس��ع االذان وثب،
ف��إن كان جنبا أف��اض عليه من املاء وإال
توضأ وخرج إىل الصالة.
أم��ا عن صالته فقد قال أمري املؤمنني
عل��ي (علي��ه الس�لام) يف وصفه��ا فق��ال:
إ ّنك��م ال تطيق��ون ذل��ك ،كان إذا كان��ت
ّ
الش��مس م��ن هاهن��ا كهيئتها م��ن هاهنا
عند العصر صل��ى ركعتني ،وإذا كانت
الش��مس م��ن هاهن��ا كهيئتها م��ن هاهنا
عن��د الظه��ر صل��ى أربع��ا ويصل��ي قب��ل

ّ
الظه��ر أربع��ا وبعده��ا ركعت�ين وقب��ل
العص��ر أربعا يفصل ب�ين كل ركعتني
بالتس��ليم على املالئكة املقربني والنب ّيني
وم��ن تبعهم من املؤمنني واملس��لمني ،ويف
الص�لاة جلوف��ه أزيز كأزي��ز املرجل من
البكاء.
أم��ا عن تواضع��ه فقد ق��ال (صلى اهلل
عليه وآله) عن نفس��ه( :ال تطروني كما
أط��رت ال ّنص��ارى اب��ن مريم ّإن��ا أنا عبد
فقول��وا :عب��د ّ
الل ورس��وله» ،وع��ن اإلمام
احلس�ين (عليه الس�لام) قال :س��ألت أبي
الل صل��ي ّ
ع��ن دخ��ول رس��ول ّ
الل علي��ه
وآل��ه ،فق��ال :كان إذا أوي إل��ي منزل��ه
ج�� ّزأ دخوله ثالثة أج��زاء جزءا ّلل وجزءا
ألهل��ه ،وجزءا لنفس��ه ،ثم ج ّزأ جزأه بينه
وب�ين ال ّن��اس ف�ير ّد ذل��ك باخلاص��ة على
العامة ،واليدّخرعنهم ش��يئا ،وكان من
األم��ة إيثار أه��ل الفضل
س�يرته يف ج��زء ّ
بإذن��ه ،وقس��مه عل��ى ق��در فضله��م يف
الدي��ن ،فمنه��م ذو احلاج��ة ،ومنه��م ذو
احلاجتني ،ومنهم ذو احلوائج ،فيتش��اغل
به��م ويش��غلهم فيم��ا يصلحه��م واألم��ة
م��ن مس��اءلتهم عن��ه وإخباره��م بال��ذي
ينبغي هل��م ،ويقول :ليبّلغ الش��اهد منكم
الغائب ،وأبلغوني حاجة من ال يس��تطيع
إبالغه��ا ،فإ ّن��ه م��ن أبل��غ س��لطانا حاج��ة
م��ن اليس��تطيع إبالغها ثّب��ت ّ
الل قدميه
ي��وم القيام��ة ،اليذكرعن��ده ّإل ذل��ك
وال يقب��ل م��ن أحد غ�يره ،يدخل��ون ر ّوادا
واليفرتق��ون ّإل ع��ن ذواق ،وخيرج��ون
أدل��ة يع�ني على اخل�ير .قال فس��ألته عن
خمرج��ه كي��ف كان يصنع في��ه ؛ قال:
الل صل��ي ّ
كان رس��ول ّ
الل علي��ه وآل��ه
خي��زن لس��انه إال فيم��ا يعني��ه ،ويؤلفهم
والينفره��م ويك��رم كري��م كل ق��وم
ويوليه عليهم ،وحي�� ّذر الناس وحيرتس
منه��م من غ�ير أن يطوي ع��ن أحد منهم
بش��ره وخلقه ،ويتفقد أصحابه ،ويس��أل
وحيس��ن احلس��ن
عم��ا يف الن��اس
الن��اس ّ
ّ
ّ
ويق ّوي��ه ،ويقّبح القبي��ح ويوهيه ،معتدل
األم��ر غري خمتل��ف ،ال يغف��ل خمافة أن
يغفل��وا أو مييل��واّ ،
ل��كل حال عن��ده عتاد،
يقص��ر ع��ن احل��ق وال جي��اوزه ،الذين
ال ّ
يلونه من الناس ،خيارهم ،أفضلهم عنده
أعمهم نصيح��ة ،وأعظمهم عنده منزلة
أحس��نهم مواس��اة ومؤازرة .قال :فس��ألته
عن جملسه ،فقال :كان رسول ّ
الل صلى
ّ
الل عليه وآله ال يقوم وال جيلس ّإل على

ذك��راهلل وإذا انتهي اىل ق��وم جلس حيث
ينته��ي ب��ه اجملل��س ،ويأمر بذل��ك ،يعطي
ّ
كل جلس��ائه بنصيبه ،ال حيس��ب جليسه
ّ
أن أح��دا أك��رم عليه منه ،من جالس��ه أو
فاوض��ه يف حاج��ة صاب��ره ح�تي يكون هو
املنص��رف عنه ،ومن س��أله حاجة مل يردّه
ّإل به��ا أومبيس��ور م��ن الق��ول ،ق��د وس��ع
الناس بسطه وخلقه فصار هلم أبا وصاروا
عنده يف ّ
احلق س��واء جملسه جملس علم
وحل��م وحياء ،وأمانة وص�بر ال ترفع فيه
األص��وات وال تؤب��ن في��ه احل��رم وال تثين
فلتات��ه ،متعادل�ين؛ بل كان��وا يتفاضلون
في��ه بالتق��وي ،متواضع�ين ،يو ّق��رون فيه
الكب�ير ويرمحون فيه الصغ�ير ،ويؤثرون
ذا احلاجة وحيفظون الغريب.
ودع��ى أم�ير املؤمن�ين عل��ي (علي��ه
السالم) الناس بالتأسي بالنيب (صلى اهلل
س ب َنب ِّي َك ْ َ
َ
ال ْط َي ِب
علي��ه وآله) فقالَ ( :ف َت��أ َّ ِ ِ
َْ ْ
َ��ر (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه) َف��إِ َّن ِفي ِه
الطه ِ
أُ ْس�� َو ًة ِلَ ْ
وع�� َزا ًء ِلَ ْن َت َع َّ��زي وأَ َح ُّب
��ن َتَأ َّس��ي َ
ْ
ْ
َّ
ْ
َ
الل الَُتأ ِّس��ي ِب َن ِب ِّيِ��ه والُقَُّت��ص
ْال ِع َب��ا ِد ِإ َل ِ
ُّن َيا َق ْضماً َ ْ
ِ َل َثر ِه َق َض َم الد ْ
ول ُي ِع ْر َها َط ْرفاً
ِ
ْ
ْ
أَ ْه َض ُم أَ ْهل الد ْ
كشحاً وأَ َ
ُّن َيا َ
خ ُصه ْ
ُم ِم َن
ِ
ُّن َي��ا ب ْ
��ت َع َل ْي�� ِه الد ْ
الد ْ
َطن��اً ُعر َض ْ
ُّن َي��ا َفَأبَ��ي
ِ
��م أَ َّن ََّ
الل ُس�� ْب َحا َن ُه أَ ْب َغ َ
��ض
أَ ْن ي َْق َب َلهَ��ا َ
وعِل َ
َش�� ْيئاً َفَأ ْب َغ َض ُه َو َح َّق َر َش ْيئاً َف َح َّق َر ُه َو َص َّغ َر
َش�� ْيئاً َف َص َّغ َر ُه و َل ْو َ ْ
ل َي ُك ْن ِفي َنا ِإَّل ُحُّب َنا َما
��ض َُّ
أَ ْب َغ َ
يم َن��ا َم��ا َص َّغ َر
الل و َر ُس��و ُل ُه و َت ْع ِظ ُ
َُّ
َّ
م َّاد ًة
ل َو ُ َ
الل َو َر ُس��و ُل ُه َل َك َف��ى ِب ِه ِش�� َقاقاً ِ ِ
َْ
الل و َل َق ْ��د َ
كَ
ان (صلى اهلل عليه
��ر َّ ِ
َع��ن أ ْمْ ِ
ْ
َ
ض َْ
وآله) يَأ ُ
س ِج ْل َسَ��ة
وي ِل ُ
ك ُل َع َلى ال ْر ِ
ْ
ْال َع ْب�� ِد َ
وي ِص ُ
��ع ِب َي ِد ِه
��ف ِب َي�� ِد ِه َن ْع َل ُه وي َْر َق ُ
ْ
َث ْوبَ�� ُه وي َْر َ
��ار َي وي ْ
ُ��ر ِد ُف
كُ
��ب ْ ِ
ال َم��ا َر ال َع ِ
َخ ْل َف ُه و َي ُك ُ
َاب َب ْي ِت ِه َف َت ُك ُ
ون
ون ِّْ
السُ�تر َع َلي ب ِ
الت َص ِاوي�� ُر َف َي ُق ُ
ِفي�� ِه َّ
��ول يَ��ا ُف َل َن ُ
ل َ
حدى
��ة ِِ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
اج�� ِه غ ِّي ِبي�� ِه َع ِّ
�ني فإِ ِّني ِإذا َنظ ْ��ر ُت ِإل ْي ِه
أَز َو ِ
ك ْ��ر ُت الد ْ
ُّن َي��ا َو َز َخ ِار َفهَ��ا َفَأ ْع َ��ر َ
َذ َ
��ن
ض َع ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
��ات ِذك َر َه��ا ِم ْ
الدُّن َي��ا ِب َقل ِب�� ِه َوأَ َم َ
��ن َنف ِس�� ِه
ْ
َ
َ
ُ
َ
ي��ب ِزينتهَ��ا َع��ن َع ْي ِن�� ِه ِلك ْيل
��ب أَ ْن َت ِغ َ
وأَ َح َّ
ي ََّت ِخ َ��ذ ِم ْنهَ��ا ِريَاش��اً َو َلي َْع َت ِق َد َه��ا َق َ��راراً
َو َلي َْر ُج َو ِفيهَا ُم َقاماً َفَأ ْخ َر َجهَا ِم َن َّ ْ
س
النف ِ
ْ ْ
َوأَ ْش َ
��ب َو َغ َّي َبهَا َع ِن ْال َب َص ِر
��خ َصهَا َع ِن ال َقل ِ
��ك َم ْ
ك َذ ِل َ
��ض َش�� ْيئاً أَ ْب َغ َ
��ن أَ ْب َغ َ
َو َ
��ض أَ ْن
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
ك َر ِعن َ��د ُه و َل َقد َ
ي َْن ُظ َ��ر ِإ َل ْي ِه َوأن يُذ َ
كَ
ان
الل (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه) َم��ا
��ول َّ ِ
ِف َر ُس ِ
ْ
ْ
َيد ُّ
وبهَا ِإذ َجا َع
ي
ع
و
ا
ي
ُّن
الد
ئ
��او
س
م
ى
ُ
َ
ُل ُك َع َل َ ِ ِ َ َ ُ ِ
ْ
ْ
اص ِت ِه َو ُز ِويَت َعن ُه َز َخ ِار ُفهَا َم َع
ِفيهَا َم َع َخ َّ
يم ُز ْل َف ِت ِه)
َع ِظ ِ
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مل يكن
رسول ّ
الل
صلى ّ
الل
عليه وآله
بالطويل
املمغط ،وال
بالقصري
املرتدد،
وكان
ربعة من
القوم

 ..مل يكن
الرسول
فاحشا وال
متفحشا،
ّ
ّ
والصخابا
يف األسواق
والجيزي
بالسيئة
السيئة ؛
ولكن يعفو
ويصفح ..
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أحكام الجبيرة

السؤال :ما هي اجلبرية؟
اجل��واب :م��ا يوضع على العضو م��ن األلواح أو
اخل��رق وحنوه��ا اذا حدث فيه كس��ر أو جرح أو
قرح.
الس��ؤال :اصب��ت بكس��ر يف ي��دي اليس��ري،
فوضعت عليها جب�يرة من منتصف باطن الكف
الي ما قبل الكوع:
١ـ كيفية غسل اليد اليسري واليمين؟
واثن��اء االس��تحمام ،اق��وم بل��ف اجلب�يرة مب��ا
يعزهلا عن املاء (غالف بالستيكي) لئال تتضرر؟
٢ـ ه��ل جي��ب عل��ي يف الغس��ل ان امس��ح عل��ى
اجلبرية؟ واذا كان جيب ذلك ،فما حكم صالتي
اذا كنت جاه ً
ال باحلكم؟
اجلواب١ :ـ تغس��ل ي��دك اليمنى حتت احلنفية
فانه ال جيب املس��ح يف مواضع الغس��ل ثم متسح
برطوب��ة خفيفة على اجلبس وجتري ماء قلي ً
ال
ول��و مبعون��ة املس��ح عل��ى باق��ي الكف وجي��وز ان
متسح الراس والرجلني باليد اليمين.
٢ـ نعم جيب وعليك قضاء الصلوات.
الس��ؤال :م��ا حكم من أعتقد الضرر من غس��ل
العض��و ال��ذي في��ه ج��رح أو حن��وه فمس��ح عل��ى
اجلبرية ثم تبني عدم الضرر؟
اجلواب :وضوؤه صحيح.
الس��ؤال :زوج�تي مبتلي��ة بكث��رة الثال��ول يف
أصاب��ع يديه��ا ويس��بب هل��ا األمل .وعن��د زيارتن��ا
للطبيب وصف عالجا بأن تس��تخدم دواء خاصاً
«ده��ون» يعمل طبق��ة عازلة ثم يتم لف االصبع
بالص��ق طيب أيض��ا عدة لفات وي�ترك ذلك ملدة
ثالث��ة أيام ث��م يتم فك الالص��ق وإزالة الطبقة
املكون��ة م��ن الده��ون ثم تع��اد الكرة م��رة أخري
ملدة ثالثة أيام و هكذا ملدة أس��بوعني .سؤالي هل
يص��ح وض��وء زوجيت يف ه��ذه احلال��ة أي بوجود
طبق��ة الده��ون والالص��ق؟ وإن كان الوض��وء
باطال فما هو احلل برأي مساحتكم؟
اجل��واب :وظيفته��ا الوض��وء اجلب�يري ،اي
تتوض��أ بالنح��و املتع��ارف ولك��ن متس��ح عل��ى
موضع اجلبرية بد ً
ال عن غسلها.
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الس��ؤال :اصبت بكسر يف كف يدي اليمنى
ومت عم��ل اجلب�يرة م��ن اط��راف االصابع إىل
ماقب��ل الكوع س��ؤالي م��ا هي كيفي��ة الوضوء
وه��ل جي��وز مس��ح رجل��ي اليمن��ى بي��دي
اليسري؟
اجل��واب :متس��ح عل��ى اجلب�يرة بي��د مبلل��ة
ومتسح الرأس والرجلني باليد اليسري.
الس��ؤال :يف حال��ة إصاب��ة أحد أصاب��ع اليد
جب��رح و ُرب��ط اإلصب��ع بقم��اش فكي��ف يكون
الوضوء علماً بأن الطبيب قد حذر من وصول
املاء إليه؟
ً
اجل��واب :اذا كان الضم��اد طاه��را غس��ل ما
قبله ثم مسح عليه ثم غسل ما بعده.
الس��ؤال :اذا كان يف ي��دي ج��رح صغري جدا
وخي��رج من��ه دم ،وح��ان وقت الص�لاة وكنت
يف عجلة من أمري حبيث ان الوقت ال يس��مح
ل��ي بانتظار الدم حنى جيف فهل جيوز لي ان
اتوضأ وضوء اجلبرية؟
اجل��واب :ال يص��ح وضوء اجلب�يرة وميكنك
غس��ل الي��د حت��ت احلنفي��ة واذا بلغ��ت موضع
ال��دم تضغط عليه ليتوق��ف الدم حلظة وبعد
مرور املاء عليه ال يضرك خروج الدم حتى لو
كان كثريا.
الس��ؤال :انين اش��كو بكس��ر يف قدمي االيسر
اسأل عن كيفية املسح يف الوضوء؟
اجلواب :متسح على اجلبرية ببلل الوضوء.
السؤال :ما حكم من كان عليه غسل جنابة
ولدي��ه كس��ر يف كتفه وال ميكن االغتس��ال
باملاء؟
اجلواب :يغتسل جبرية.
ً
السؤال :قد يكون ظاهر اجلبرية جنسا فهل
جيزي املسح عليها؟
اجل��واب :ال جيزي ذلك بل أن أمكن تبديلها
أو وضع خرقة طاهرة عليها بنحو يكون جزءاً
منه��ا وج��ب ذل��ك وان مل ميك��ن كف��ى غس��ل
أطرافها فقط.
الس��ؤال :ه��ل ان ال ّرضوض تلحق بالكس��ور
يف اح��كام اجلب�يرة؟ وه��ل تلح��ق احل��روق
باجلروح؟
اجل��واب :ام��ا يف ال�� ّرض ف��ان كان املوض��ع
مكش��وفاً ولك��ن كان يتض��رر باس��تعمال املاء
فاملتعني هو التيمم وان كان مس��توراً بالدواء
فيكف��ي الوضوء جبرية ،وهك��ذا حكم احلروق

مع عدم صدق اجلروح او القروح عليها.
السؤال :من كان على بعض اعضاء وضوئه
جب�يرة وكان حكمه املس��ح على اجلبرية ،هل
يش�ترط ان يك��ون املس��ح بالي��د او يص��ح ب��اي
شيء كأن يكون اسفنجة؟
اجل��واب :اذا كان��ت اجلب�يرة يف موض��ع
الغسل جيوز املسح ّ
بأي شيء واما اذا كانت يف
موضع املس��ح فيجب ان يكون املسح بالرطوبة
الباقية يف اليد.
الس��ؤال :اذا كان الش��خص جمنباً واغتسل
غيه
غس��ل اجلب�يرة ثم ب��ريء م��ن الكس��ر او ّ
فهل جيب عليه اعادة الغسل؟
اجلواب :ال جيب.
الس��ؤال :يف املس��ح عل��ى اجلب�يرة وعل��ى
أط��راف اجل��رح ه��ل يش�ترط أن يك��ون م��ن
األعلى إىل األسفل؟
اجل��واب :نع��م يل��زم ذل��ك فيم��ا ل��و كان��ت
اجلب�يرة يف الوج��ه عل��ى االح��وط وجي��ب
مراع��اة األعل��ى فاألعل��ى يف غس��ل أط��راف
اجلرح مطلقاً.
الس��ؤال :قد تكون اجلبرية أكثر من القدر
املتعارف يف مثل اجلرح فكيف يكون وضوؤه؟
اجل��واب :ان أمك��ن رفع املق��دار الزائ��د منها
وغس��ل املوض��ع الس��ليم منها أو مس��حه تعني،
وان مل ميك��ن ذل��ك أو أمك��ن أو كان ذل��ك
حرجي��اً أو موجباً للضرر على املوضع الس��ليم
سقط وجوب الوضوء منه ووجب التيمم.
السؤال :هل جيري حكم اجلبرية يف اجلرح
املكشوف الذي مل يعصب؟
اجل��واب :ب��ل يكتف��ي في��ه بغس��ل أط��راف
اجلرح فقط.
الس��ؤال :جرح��ت ي��دي اليمن��ى فمنع�ني
الطبيب من استخدام املاء فكيف الوضوء؟
اجل��واب :ان مل يك��ن يف املوض��ع جب�يرة ب��ان
كان اجل��رح مكش��وفاً فيج��ب غس��ل م��ا حول
اجل��رح وان كان��ت علي��ه جب�يرة فيغس��ل م��ا
حوله ،واالحوط وجوباً ان ميسح على اجلبرية
وال جيزي غسل اجلبرية عن مسحها؟
السؤال :هل جيوز لصاحب اجلبرية الصالة
يف اول الوقت؟
اجل��واب :جيوز لصاحب اجلبرية الصالة يف
أول الوق��ت ،وال جيب عليه إعادتها وإن ارتفع
عذره يف الوقت.

ضيــــف كوفــــان!..
مدير التحرير
كن��ت اقف بباب داري ،ميت��د بصري أمامي
خوف��ا ينزف احل�يرة والقلق بأنتظ��ار ابين الذي
تأخ��ر ع��ن عودت��ه يف ه��ذه الليل��ة الغريب��ة ع��ن
عادته��ا وطبيعتها ،ومن حق االم ان ختاف.
ّ
كل ش��يء يف ه��ذه املدين��ة يبع��ث عل��ى
الالأم��ان ،االوض��اع مضطرب��ة ...خاص��ة بعدم��ا
أعل��ن اجل�لاد ابن زي��اد يف مرس��وم أم��وي معلن
ع��ن ختصيص جائزة دنيوية ألي ش��خص يعثر
عل��ى ضيف كوفان نعم ..جائ��زة دنيوية مقابل
رأس مسلم بن عقيل!..
جع��ل الناس ينظ��رون اىل الوعد ب��ذاك املال
امللط��خ بدم ذلك الفتى العلوي...
وانتش��ر الن��اس ...وب��دال م��ن نصرت��ه صاروا
يبحث��ون عنه ،م��ع كل هذا وذاك ،ماكان يدور
يف رأس��ي اني س��ألتقيه ،او يأتي ب��ه القدر ليقف
بباب��ي ،طالب��ا م�ني أن أس��قيه م��اء ،واحل��رس
واجل�لاوزة ينتش��رون باالزق��ة والس��كك،
ويفتش��ون الدور ،وأبين مل يأت بعد.
يدفع�ني القل��ق ألخ��رج ب�ين حلظ��ة وأخرى
أترقب جميء ولدي ،العجيب يف األمر!!! س��طوة
املوق��ف تتص��دى حت��ت ثق��ل س��ؤال :م��اذا يفع��ل
الغري��ب هنا؟ مل��اذا ال ينصرف؟ البد من اخلوف؟
اجلواب به أمان مدجج بالعيون ،والناس انتابهم
اخلوف وأغراهم املال...
من يا ترى يكون؟
أجي��وز ...الأدري!!! لعله الرج��ل الذي تبحث
عن��ه اجلائ��زة ،وهذا يع�ني ...البد ان اخ��اف عليه
اكث��ر ،قلت له :انصرف ارجوك!..
أخربن��ي حينها ان��ه ليس له اهل وال عش�يرة
به��ذه البل��دة ،وأخربن��ي بأن��ه ...ويالله��ول ...بأنه
مسلم بن عقيل!!!!..
ماذا؟
ً
ه��ذا املرتع بالعز؟ يقف وحيدا دون أمان ،هذا
اب��ن بيت أع��زه اهلل بالنصرة؟؟ يبح��ث ببابي عن
نصرة؟؟؟
إدخل !..وخبأته يف بيت لي آخر ..وفرش��ت له
البي��ت ..ووضعت له كفايته من املاء والطعام.
كن��ت أود أن اف��رش قل�بي الب��ن ع��م اإلمام
احلسني (عليه السالم) ومبعوثه...
وفجأة!!! عاد أب�ني ...إبين الذي كنت انتظر
رجوعه..

لك��ن القل��ب ال يطاوع�ني أن ات��رك (ضي��ف
كوف��ان) صري��ع اهلواج��س ،البد أن ات��ردد على
داره املنعزلة ال�تي أنزلته بها الطمئن عليه...
وفط��ن الولد ...إس��تطاع ان يفهم دخولي اىل
الدار املرتوكة سرا..
م��ا وراء هذه النبوءات اليت يطمئن بها!!!..
وما ان اصبح الصبح...
وانكش��ف الظ�لام ...حت��ى خي��م الظ�لام
عل��ى قل��ب وحي��دي فق��د ذه��ب ليفش��ي للجالد
واجل�لاوزة الس��ر ،وانته��ت الوش��اية اىل
الطاغية...
إىل ابن زياد...
اىل الطاغية الذي كان كل شيء من حوله
حيمل الفتك ..ويهدد باملوت..
لكنه مسلم!!!
كان مس��لما أم��ره اىل اهلل ثاب��ت اجلن��ان...
قاتله��م حت��ى ناءت به اجل��راح ،فص��اروا يرمونه
باحلج��ارة ..ألنه��م أجنب م��ن أن يقفوا أمام ذاك
الطود الشامخ...
وبع��د أن أنته��ى االم��ر ...واستش��هد الضيف،
وانا اش��د مراثي احزاني ...أم��ر اجلالد بأعتقالي
مكبلة باحلديد ،وهدم داري..
س��ألين حبنك��ة أه��ل الش��ر :م��ا س��بب ايوائك
الضيف (مسلم بن عقيل)..؟
قل��ت :كي��ف ال آوي��ه وه��و س��فري احل��ق
ومبعوث االولياء والطاهرين االبرار..؟
أجاب اجلالد :هؤالء خوارج!..
صرخت روحي بداخلي :أس��كت أيها األبله...
هؤالء أئمة احلق والعدل واالحس��ان ...وانك انت
اخلارجي!..
فأم��ر بس��جين اىل ان تدخ��ل م��ن تدخ��ل
بشفاعيت وحيدي الضال املضل (بالل) ...وليتين
مل أك��ن أمتل��ك ذاك الوحي��د ال��ذي أخزان��ي يف
ضيفي...
خرجت من الس��جن مريضة هزيلة...
اشتد مرضي...
ورحلت حاملة معي فخر املوقف وشجاعته،
ووع��دا من س��يدي إبن عقيل (عليه س�لام ربي)
الش��فاعة من النيب الكري��م (صلى اهلل عليه واله
وسلم).
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ُ
المنظور اإلسالمي المجدد ..

يف املعامالت حنو حل األزمات املالية العاملية
د .حممد عبدالرمحن عريف /مصر

عموما ومعه العامل العربي واإلسالمي ألزمات مالية ،شغلت
لقد تعرض العامل
ً
أذهان الكثري من الباحثني واملتخصصني ،سع ًيا للبحث عن األسباب الفعلية وراء
حدوثها ،ورغم عدم وجود تعريف حمدد لألزمة املالية ،لكن ميكن القول أنها
اضطراب حاد ومفاجئ يف أسعار نوع أو أكثر من األصول سواء كانت مادية أو
مالية أو حقوق ملكية لألصول املالية (املشتقات املالية) ،أو هي التدهور احلاد يف
األسواق املالية لدولة ما أو جمموعة من الدول..
وإذا كان��ت األزم��ة املالي��ة ال تتعل��ق
يف بداي��ة األم��ر إال باألس��واق املالية ،فان
تفاقمه��ا يؤدي إىل آثار ض��ارة باالقتصاد
احلقيق��ي ،كتضييق االئتم��ان وبالتالي
اخنفاض االس��تثمار ،مم��ا جير إىل أزمة
اقتصادية ،بل حتى إىل ركود اقتصادي،
والتاري��خ االقتص��ادي زاخ��ر بع��دد هائ��ل
م��ن األزم��ات املصرفي��ة ،فمن��ذ ش��باط
 2007 /إىل ايل��ول  2008 /ظه��رت مع��امل
أزم��ة مالية عاملية ،واليت اعتربت األس��وأ
م��ن نوعها منذ زم��ن الكس��اد الكبري ،فقد
أصاب��ت ه��ذه األزم��ة أصح��اب األم��وال
وغريهم باهلل��ع والذعر ،مما دفع العديد
م��ن املؤسس��ات اخلاص��ة واحلكومات إىل
البحث عن خمرج من مأزق األزمة.
ق��د يكون ازدهار س��وق العقارات أدى
إىل ارتف��اع حجم التمويل العقاري ،األمر
الذي م ّثل ضغطاً إضافياً على الطلب على
العقارات بس��بب وفرة التمويل وش��روطه
امليس��رة ،ومن جانب آخر قامت املؤسس��ات
املالي��ة اليت أخذت ه��ذه العقود االئتمانية
بط��رح ه��ذه الق��روض كس��ندات
اس��تثمارية مم��ا أدى إىل وج��ود س��وق
ثانوي��ة مهمتها التجارة يف هذه القروض
وبيعه��ا لعدة م��رات ،والنتيجة أن الفجوة
بني األسعار احلقيقية واألسعار السوقية
قد اتسعت إىل حد كبري.
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هن��ا ظه��رت املص��ارف اإلس�لامية
ال�تي ُتع�� ّرف بأنه��ا عب��ارة ع��ن منش��آت
مالي��ة تقدم األعم��ال املصرفي��ة يف إطار
الش��ريعة اإلس�لامية وتعتم��د عل��ى
منافذ مش��روعة للحصول عل��ى األموال
واس��تثمارها بالطرق الشرعية من خالل
وس��ائل املضارب��ة واملراحب��ة وبيع الس��لع
واإلج��ارة وغريه��ا ،وهن��اك تعري��ف آخ��ر
أكثر مشو ً
ال وهوأن املصارف اإلسالمية
مؤسس��ات مالية اس��تثمارية ذات رس��الة
تنموي��ة وإنس��انية واجتماعية تس��تهدف
جتمي��ع األم��وال وحتقي��ق االس��تخدام
األمث��ل للم��وارد مبوج��ب قواع��د وأحكام
الش��ريعة اإلس�لامية لبن��اء جمتم��ع
التكافل اإلس�لامي ،وقد انتش��رت البنوك
اإلس�لامية يف مجي��ع أحناء الع��امل ،حتى
أن البن��وك التقليدي��ة فتح��ت نواف��ذ أو
فروع أو بنوك إس�لامية مثل س��ييت بنك
ولوي��دز وغريه��ا ،ويع��ود من��و وانتش��ار
املص��ارف اإلس�لامية إىل مجل��ة م��ن
العوام��ل ويف املقدم��ة منه��ا ع��دم الرض��ا
ع��ن أداء ونتائج القطاع النقدي واملالي يف
العامل منذ نهاي��ة احلرب العاملية الثانية،
وكذل��ك خيب��ة األم��ل م��ع املقارب��ة غري
األخالقي��ة ملس��ألة التموي��ل التقلي��دي،
كذل��ك املقارب��ة اإلس�لامية للنق��ود
والصريف��ة والتموي��ل وال�تي ختتلف عن

املقارب��ة التقليدية ،فالتمويل اإلس�لامي
ً
ترابط��ا م��ع االقتص��اد احلقيق��ي
خيل��ق
(اإلنتاج��ي) ال��ذي يول��د قيم��ة مضاف��ة،
وال يس��مح خبل��ق خماط��ر جدي��دة م��ن
أج��ل احلص��ول عل��ى الرب��ح فض�لا ع��ن
أن العالق��ة ب�ين املص��ارف االس�لامية
واصح��اب الودائ��ع ليس��ت قائم��ة عل��ى
اس��اس دائن ومدي��ن (كما ه��و احلال يف
املصارف التقليدية) بل عالقة مشاركة
ومتاجرة ضمن عمليات البيع والشراء.
م��ن هن��ا يتب�ين ان العم��ل املص��ريف
متام��ا
االس�لامي ل��ه فلس��فة خمتلف��ة ً
عن فلس��فة املص��ارف التقليدي��ة ذلك ان
االخ�يرة تتاج��ر بالنق��ود عن طري��ق بيع
وش��راء االئتم��ان والتكس��ب م��ن الف��رق،
فهي قائمة على الربا وليس على التعامل
يف الس��لع واخلدمات ،باس��تثناء اخلدمات
املصرفية اخلالية من املخاطرة ،وباملقابل
ف��إن املصارف االس�لامية تتقيد بوظيفة
النق��ود ال�تي ه��ي تس��هيل انتق��ال الس��لع
واخلدم��ات وجتن��ب الرب��ا وحت��ل حمل��ه
املش��اركة سواء بني مال ومال (شركات
االم��وال) او ب�ين جه��د وم��ال (املضارب��ة
الش��رعية) ،فالش��ريعة حرم��ت ونتج عن
ذل��ك التحريم فائدة لن��ا اليوم من خالل
معرف��ة الت��درج يف حترمي��ه ،وألن الرب��ا
ثب��ت حترميه بنص��وص قرآنية كرمية

الميك��ن ألي مس��لم يؤم��ن بالش��ريعة
اإلس�لامية أن يتج��اوز ذل��ك التحري��م
ألي س��بب م��ن األس��باب ،ويأث��م م��ن
جت��اوز هذه احلرمة فقد ورد يف كتب
الصح��اح أن آخ��ر آية نزلت عل��ى النيب
(صلى اهلل عليه وآله) هي آية الربا.
ميكن ترتيب هذا التدرج يف حتريم
الربا على مراحل هي:
املرحل��ة األوىل :م��ا ج��اء يف س��ورة
ال��روم وه��ي مكي��ة نزلت قب��ل اهلجرة
ببضع س��نني مقرو ًن��ا بذم الرب��ا ومدح
ال��زكاة وذل��ك قبل فرض ال��زكاة إذ
ق��ال تع��اىلَ ( :و َم��ا آ َت ْي ُت ْم ِم ْ
��ن ِربً��ا ِل َ ْ
ي ُب َو
ْ
اللَّ
��اس َف َ
ال َّ
�لا ي ْ
َربُ��و ِعن َ
��د ِ
ِف أَ ْم�� َو ِ
الن ِ
اللَّ
ْ
ُ
َ
َو َم��ا آ َت ْي ُت ْم ِم��ن َزكا ٍة ت ِريد َ
ُون َو ْج َه ِ
َفُأو َل ِئ َك ُه ُم ْالُ ْض ِع ُف َ
ون).
املرحل��ة الثاني��ة :يف قول��ه تع��اىل
َ ُْ
��ن َّال ِذ َ
��م ِم َ
ي��ن
يف س��ورة النس��اء( :ف ِبظل ٍ
��ات أُ ِحَّل ْ
��ت
َه��ادُوا َح َّر ْم َن��ا َع َل ْي ِه ْ��م َط ِّي َب ٍ
َُ
الل َ
ريا *
ك ِث ً
ل ْ��م َو ِب َصد ِ
يل َّ ِ
ِّه ْم َع ْن َس ِ��ب ِ
الربَا َو َق ْد ُنهُوا َع ْن�� ُه َوأَ ْكِل ِه ْم
َوأَ ْخ ِذ ِه ُ
��م ِّ
ْ
أَ ْم�� َو َ
ال َّ
��ل َوأَ ْع َت ْد َن��ا
��اس ِبال َب ِ
اط ِ
الن ِ
ْ
َ
َ
ين ِمنه ْ
ِل ْل َكا ِف ِر َ
يما).
ُم َعذابًا أ ِل ً
املرحلة الثالثة :يف س��ورة آل عمران
إذ يق��ول تع��اىل( :يَا أَ ُّيهَا َّال ِذ َ
ي��ن َآم ُنوا َل
َت ْأ ُ
اع َف ً
��ة َو َّات ُقوا
الربَ��ا أَ ْض َعا ًفا ُم َض َ
ك ُلوا ِّ
ََّ
��ون * َو َّات ُق��وا َّ
الل َل َعَّل ُكْ��م ُت ْفِل ُح َ
الن��ا َر
ي��ن * َوأَ ِطي ُع��وا ََّ
َِّال�تي أُ ِع��د ْ
َّت ِل ْل َكا ِف ِر َ
الل
الر ُس َ
ح َ
ون).
ول َل َعَّل ُك ْم ُت ْر َ ُ
َو َّ
املرحل��ة الرابع��ة :وثب��ت احلك��م
الش��رعي يف هذه املرحل��ة بقوله تعاىل:
َّ
ي��ن ي َْأ ُ
وم َ
ك ُل َ
(ال ِذ َ
��ون ِإَّل
الربَ��ا َل َي ُق ُ
��ون ِّ
��ذي َي َت َخَّب ُط ُه َّ
َ
الش�� ْي َط ُ
ان
ك َم��ا َي ُق��و ُم َّال ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َّ
َّ
ْ
ْ
ِم َ
��س ذ ِل��ك ِبأنهُم قال��وا ِإن��ا ال َبي ُع
��ن ال ِّ
ْ
َُّ
َ
َّ
ُ
ْ
��ر َم
ح
و
��ع
ي
ب
ال
الل
��ل
ح
أ
و
َ��ا
ب
الر
��ل
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ِم ْث ِّ
��ن َج��ا َء ُه َم ْو ِع َظ ٌة ِم ْ
الربَ��ا َف َم ْ
��ن َر ِّب ِه
ِّ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َفانتهَ��ى فل��ه َما َس��لف َوأم�� ُر ُه ِإل
الل َو َمْ��ن َع��ا َد َفأُو َل ِئ َ
��اب
��ك أَ ْص َح ُ
َّ ِ
ُون * َ ْ
َّ
الن ِار ُه ْم ِفيهَا َخا ِلد َ
ي َح ُق
َُّ
الربَ��ا َوي ْ
��ات
ُر ِب��ي َّ
الل ِّ
الص َد َق ِ
َُّ
َ
ك َّل َ
يُّ��ب ُ
��ار
ك َّف ٍ
َوالل ل ُ ِ
َ
ُ
َّ
ُ
ي��م * ِإ َّن ال ِذ َ
ي��ن َآمنوا َو َع ِملوا
أ ِث ٍ
الص َ
الص ِ َ
�لا َة
��ات َوأَ َق ُ
َّ
ام��وا َّ
ال ِ
ْ
َ
ُ
َ
ال��ز َ
َوآ َت�� ُوا َّ
كا َة ل ْم أ ْج ُر ُه ْ��م ِعن َد
ِّه ْ��م َو َل َخ ْ��و ٌف َع َل ْي ِه ْ��م َو َل ُه��مْ
َرب ِ
َْ
ي َز ُن َ
��ون * يَ��ا أَ ُّيهَ��ا َّال ِذ َ
ي��ن َآم ُن��وا
ََّ
َ
��ي ِم َ
الربَ��ا
��ن ِّ
َّات ُق��وا الل َوذ ُروا َم��ا َب ِق َ
ْ
ِإ ْن ُ
ك ْن ُت ْ��م ُم ْؤ ِم ِن� َ
ين * َف��إِ ْن َل َت ْف َع ُل��وا

ب ْ��ر ٍب ِم َ
الل َو َر ُس��و ِل ِه َوِإ ْن
َف ْأ َذ ُن��وا ِ َ
��ن َّ ِ
وس أَ ْم َوا ِل ُك ْم َل َت ْظ ِل ُم َ
ون
ُت ْب ُت ْ��م َف َل ُك ْ��م ُر ُء ُ
َو َل ُت ْظ َل ُم َ
��ون) وعل��ى م��اورد يف كت��ب
الصح��اح ف��إن ه��ذه اآليات ه��ي آخر ما
ن��زل من الق��رآن الكريم وق��د أجاز اهلل
تعاىل فيها أخذ رؤوس األموال بشرط
أن يتوبواَ ،
هي ال َوسي َل ُة املَضمو َن ُة
وه ِذ ِه َ
امل��ال بطريق��ة إعطائ��ه اىل
َ
ملضاع َف ِ
��ة ِ
هلل
الفق��راء الضعفاء من اخلل��ق ِل َوج ِه ا ِ
قاب ٍل ،وبَذله َرجاء ملا ِع َ
هلل
ند ا ِ
ب�لا ٍّ
حتر ِل ِ
َّ
َ
اس،
الن
��ن
م
ض
و
ع
وال
د
��ر
ل
ظار
َ
ِب�لا ان ِت ٍ ِ َ ٍّ ِ ٍ ِ
ِ
ُ
ف��اهلل هو َّالذي ي ُ
َ
الرزق ِلَن يَش��ا ُء
َبس��ط
وي َنع ،وه َو
ويَق�� ِد ُر ،وه َو َّال��ذي يعط��ي َ
لمن ِفق َ
وجه ِه،
ُضاع ُف ِل ُ
َّال��ذي ي ِ
ني اب ِتغا َء ِ
َ
َّ
ذي��ن يَب َت َ
وينق��ص م��ال املراب� َ
ين ال َ
غ��ون
ُ
َّ
اس.
الن
وجو َه ِ
إن ه��ذه اخلاصي��ة تع�� ّد املعل��م
فالربا
الرئيس��ي لالقتصاد اإلس�لاميِّ ،
��ئ يف ِّ
ينش ُ
َس��ح ُق
َ��ة ِن ً
ظام��ا ي َ
ِ
النهاي ِ
ال َب َش��ري َ
َ��دوس م��ا هل��ا ِمن
َّة َس��ح ًقا ،وي ُ
َ
��ة ،ويش��قيها يف َحيا ِته��ا أف��رادًا
ك َ
رام ٍ
اع��ات ود َو ً
َ
فاحل َ
ال ُ
��ذ َر
وش��عوبًا،
َ
وج ٍ
َ
َ
��ح َم��ن أس�� َل َم و ُر ِزقَ
احل َ
��ذرَ ،
فق��د أفل َ
كفا ًفا و َقَّن َع ُه ُ
َ
اهلل ِبا آتاهُ ،والدعوة هنا
اح��م َّ
َّ
��ل وال َعطا ِء،
والتكا ُف ِ
إىل َحي��ا ِة الت ُُ ِ
َّ
الر َحا َء ،وال
فإنا ي َ
َرح ُم اهلل ِمن ِعبا ِد ِه ُّ
َي ُغ َّرَّن ُكم أن َ
أخ َذت ُم َؤ ِّش ُ
األسواق يف
رات
ِ
ف��اع يف وق��ت م��ا ،وان نرتك
االر ِت ِ
ْ
ُ
هللُ ،ي َع ِّوضك ُم
َ
األم��ر ِ
ما
ريا ِ َّ
اهلل َخ ً
أُ ِخ َ
��ذ

ُب��ار ْك ل ُك��م فيم��ا بَق��ي ِم��ن
ِمن ُك��م ،وي ِ
ْ
ُ
ال��رزقَ
َّ
أموا ِل ُك��مُ ( ،ق��ل ِإن َربِّ��ي ي ُ
َبس��ط ِّ
ِلَ��ن ي َ
َش��ا ُء ِم��ن ِع َب��ا ِد ِه َويَق�� ِد ُر َل�� ُه َو َم��ا
َ
ُ
أَ َ
نفق ُت��م ِم��ن َش��ي ٍء فهُ�� َو يِل ُف�� ُه َو ُه�� َو
الر ِاز ِق� َ
ين) ،إذ أن طبيع��ة النظ��ام
َخ� ُ
ير َّ
االقتصادي اإلس�لامي يقلل من فرص
تولي��د نق��ود االئتم��ان يف اجملتم��ع م��ن
خ�لال النظ��ام املص��ريف ال��ذي يلت��زم
بسياسة الدولة يف اإلصدار والسياسات
االئتماني��ة ،وال يت��م إص��دار النق��ود إال
ألس��باب اقتصادي��ة فعلي��ة وال يوج��د
تعامل رب��وي ،فاإلص��دار النقدي جيب
أن يكون ألس��باب حقيقية حبيث يكون
هناك من التناس��ب ب�ين النقود وقدرات
اجلهاز اإلنتاجي ،وأن يراعي االستقرار
يف قيمة النقود.
بقي ش��يء واح��د جيب اإلنتب��اه إليه
وحن��ن خن��وض يف التش��ريعات املالي��ة
اإلس�لامية ،إذ جي��ب علين��ا توخ��ي
احل��ذر م��ن التنظيم��ات اإلرهابية اليت
اخت��ذت من بعض املؤسس��ات املصرفية
اإلس�لامية كواجه��ة وذريعة لغس��يل
أمواهل��ا ،وطريقا لنمو وتوس��ع ومتويل
تل��ك احل��ركات اإلرهابي��ة وبذل��ك
تش��كل تل��ك املنظوم��ة خط��را عل��ى
اجملتم��ع اإلس�لامي واحنالل��ه مبق��دار
اخلطر الذي تشكله التعامالت الربوية
إن مل تكن أخطر منها.

إن املصارف
االسالمية
تتقيد
بوظيفة
النقود اليت
هي تسهيل
انتقال
السلع
واخلدمات
وجتنب
الربا وحتل
حمله
املشاركة ..

َ َ
ول َّ ُ
ماذا َ ُ
يق ُ
وس؟!
الناق ُ
األستاذ كمال السيد

ان ُه َن َ
ري ِة َوال ُكو َف ِةَ ،
كَ
الب َي ِةَ ،ب ْ َ
اك د َْي ٌرَ ،ع َلى َم ْق ُر َب ٍة ِم ْن
احل َ
ِف ِت ْل َك َ ِّ
ي ِ
ري ِة ِإ َل ال ُكو َف ِة،
احل َ
احل� َ
ير ِةَ ،و ِم َن ِ
��ق املُ َس��ا ِف ِر ْي َن ِم َن ال ُكو َف ِة ِإ َل ِ
َط ِر ْي ِ
الَ ،و َ
كَ
ان َّ
ري ِة..
احل َ
أَملَ َسا َف ُة َب ْي َنه َ
الد ْي ُر ِبال ُق ْر ِب ِم َن ِ
ُما ِس َّت ُة أَ ْم َي ٍ

ان َ
َ
كَ
��ار ُث َقا ِد َم��اً ِم َ
ير ِة،
احل
احل� َ
��ن ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ً
َ
رياملُ ْؤ ِم ِن�ينَ
َعا ِئ َ
��ة ِب ِرفق ِ
��دا ِإل الكوف ِ
��ة أ ِم ِ
ب��ن أَ ِب��ي َطا ِل ٍب(علي��ه الس�لام)
َعِل ِّ
��ي ِ
نيَ ،و َص��اد َ
��ة املُ ْس��ِل ِم َ
َف ُم ُرو ُر ُه َم��ا
َخ ِل ْي َف ِ
ِب َذ ِل َ
��ك الد ْ
ري ِةَ ،
كا َنا
احل َ
��ار ِف ِ
َّي ِر على َم َش ِ
ان ِل َو ْح ِد ِه َم��اُ ،ه�� َو َو َ
اخل ِل َ
يف ُ
��ةَ ،ل َق ْ��د
َس� َ
يِ
ير ِ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ات َط ِو ْي َل ًة،
و
ن
��
س
ة
ف
و
ك
ال
ف
ث
ار
احل
��اش
َع
ِ َ َ ٍ
ِ ِ
��ض ال�� ُو َل ِةَ ،و َرأَى َع ْ
��ر ب َْع َ
��ن ُق ْ��ر ٍب،
َو َع َ
اص َ
َ
َ
يه ْم َعلى َّ
ي َته ْ
اسُ ،و ُه ْم ُول ٌة
ِس ْ َ
ُم َو َت َعا ِل ِ
الن ِ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ي ُْن َص ُبون َويُعزلون ِبأم ِر اخل ِليف ِةَ .و َها ُه َو
َ
��س َم َع�� ُه أَ َح��دٌَ ،ل َج ُنودَ،
ُرا ِف ُق�� ُه َو َل ْي َ
اآلن ي َ
َ��ة ،و َف َ
��وق ُ
سَ ،و َل أَُّبه َ
ك ِّل َه َذا َما
��ر َ
َو َل َح َ
ْ
ْ
َّ
َ
ُ
ُ
احل��ارث ق ْربَ�� ُه ،أو ِعن َ
�بر ِه ِإل
��س
َج َل َ
��د ِمن َ ِ
لَ ،و َح َّقاً
لَ ،و َد َف َع َع ْن َن ْف ِس�� ِه َج ْه ًَ
أَ َفادَه َع ْق ًَ
َم��ا َقا َل ُه َّ
ب (صلى اهلل علي��ه وآله)( :أَ َنا
الن ِ ُّ
ْ
َم ِد ْي َن ُة ال ِعل ِم َو َع ِل ٌّي بَا ُبهَا).
َ
ان ْ َ
َ
كَ
ال
��ما ِء ِف
الس َ
��ار ُث ي َْن ُظ�� ُر ِإل َّ
ِ
ْ
ْ
َ
َ
ّ
َ
ُ
ِت ْل َ
َ
ْ
��ع َرأ َس�� ُه َعل��ى
��ر ِةَ ،وض َ
��ة املق ِم َ
��ك الليل ِ
ْ
الو َس��ا َد ِةَ ،و َر َاح ي ْ
��ما ِء
الس َ
��ر ِه ِف َّ
ِ
َس�� َب ُح ِب ِفك ِ
ْ
اص ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ي��ل َما
ف
ت
��ت
ن
ا
ك
،
��وم
ج
ن
ال
ب
��ة
ع
ص
ر
َّ
ُ
َ
َ
ِ
املُ ِ ِ
ِ
ُ
��ع ال َي��و َم َم��ا َت�� َزال َح َّي ً
اك َر ِت�� ِه،
َو َق َ
��ة ِف َذ ِ
بْ
��اه َد َّ
ري
ي��قَ ،و َم��ا َقا َل�� ُه أَ ِم ُ
َ��ل ِإ َّن َم َش ِ
الط ِر ِ
ْ
ني (عليه الس�لام) َما َت َز ُ
املُ ْؤ ِم ِن َ
ال ُمش َت ِع َل ًة
كَأَّنهَ��ا َل ْي َس ْ
َو َ
اض��يِ ،...إَّن ُه
��ت ُج ْ��زءاً ِم َن املَ ِ
ْ
َ
َّ
يع أن َي َت َص َّو َر ُ
يْ
كل َما َج َرى....
َس َت ِط ُ
َ
ْ
ُ
َّ
َ
َ
َ
ْ
ْ
يلَ ،ون َسا ِئ ُم
الش��م ُ
س ِ
تيل ن َو األ ِص ِ
َّ
َ
ُ
َة.
ي
الب
ف
ا
م
ه
و
،
ال
م
الش
ن
م
َط ِّي َب ٌة َت ِه ُّب ِ
َ ِ َ َ ِ َ ِّ ِ
ْ
ُص ِغ��ي ِل َوقع ُ
ان َ
َ
��ار ُث ي ْ
كَ
اخل َطى،
احل ِ
ِ
ْ
ْ
َ
الرغم ِمن َت َو ُ
َْ
اإل َم ِام (عليه
اض ِع ِ
يَنت ِظ ُر ،ف ِب َ ِ
��ر ُؤ َعل��ى ُس��ؤا ِل ِه ِ َ
الس�لام)َ ،ل َ ْ
ل ْي َب ِت�� ِه
يَ
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ِف ُّ
��وس ،إل َت َف َ
��ر ِإ َل َ
��ر،
��تَ ،ن َظ َ
الد ْي ِ
الن ُف ِ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ُ
كَ
الس��ط ِح ِبالق ْ��ر ِب
ان َر ِاه ٌ
��ب ِف أعل��ى َّ
ْ
احل ْب َ
��ذ ُب َ
��وسَ ،رآ ُه َ ْ
ُ��رج َّ
��ل،
يِ
النا ُق ِ
ِم��ن ب ْ ِ
ْ
ْ
ام�� ُه َ
احل ِز ْي َن َة
وس َمطِل َق��اً أَن َغ َ
َفُ َ
�ير ُّن ال َنا ُق َ
َ
اَ
هلا ِدئ َة....
��د ٌة ِه َي ْال َّر ُ
َع ِد ْي َ
ات َّال ِت َج��ا َء ِفيهَا ِإ َل
��ر ِب�� ِهَ ،و َ
َه َ
س َع
ان ،أَو َم َّ
ك ِث ْياً َم��ا َ ِ
��ذا املَ�� َك ِ
ْ
وت َّ
َص َ
وسَ ،ف�� َك َ
الر ِاه ِب
ان يَن ُظ ُر ِإ َل َّ
النا ُق ِ
َ
َ
َ
َ
َو ُه َو ي ُ
ُر ِخي ِه ف َت ْص ُد ُر أ ْص َو ٌ
َش ُّد احل ْبل َوي ْ
ات
ْ
َ
الي��و َم َف َقدْ
ََ
َ
َ
ل��ا ِإ ْي َق��ا ٌع ُمنت ِظ ٌ
��م ...أ َّم��ا َه��ذا َّ
ْ
ْ
َ
كَ
��ة ال ِعل ِمَ ،ق ْد َل َف َت
َاب َم ِد ْي َن ِ
ان ِب ِرف َق ِ
��ة ب ِ
ْ
ري املُؤ ِم ِن َ
ني (عليه الس�لام) َلَّا
��ر ُه أَ َّن أَ ِم َ
َن َظ َ
ُص ِغ��ي ِب َص ْم ٍتُ .خ ِّيلَ
ُ
د َّ
��وس َ
ان ي ْ
كَ
َق ال َناق ُ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َّ
َم َع��ت َعينا ُه فت َع َّج َب،
اإل َما َم قد د َ
ِإلي�� ِه أن ِ
ْ
َ
��ن َت َع ُّج َب�� ُه َل ي ْ
َو َل ِك َّ
اإل َم��ا َم
َس�� َت ِم ْر؛ ِل َّن ِ
ْ
ْ
(عليه الس�لام) ال َت َف َت ِإ َل ْي ِه ب َْع َد أَن َت َو َّق َف
وس َو َق َ
َص ُ
ال:
وت ال َنا ُق ِ
��ار ُث ،أَ َت ْ��د ِري َم��ا َي ُق ُ
��ول َه��ذاَ
ـ يَ��ا َح ِ
وس؟!
ال َنا ُق ُ
ْ
ُ َ
أَ َج َ َ
اإل َمام
��اب احل ِار ُث َو ُه َو يَنظ�� ُر ِإل ِ
ُ
ًَ
ُ
(علي��ه الس�لام) ُم َت َس��ا ِئل :اهلل َو َر ُس��ول ُه،
َوا ْب ُن َع ِّمه أَ ْع َل ُم.
َ َ
اإل َمامُ(عليه الس�لام) ُو ُه َو ي َْن ُظ ُر
ق ُال ِ
ْ
ْ
ِإ َل األ ُفِ��ق ال َب ِع ْي ِدِ :إَّن ُه يَض ِر ُب َم َث َل الدُّن َيا،
َو َخ َرا َبهَا َو َي ُق ُ
ول:
َل إ َل�� َه إَّل ُ
اهللَ ...ح َّقً��ا َح َّقً��اِ ...ص ْد َق��اً
ِ ِ
ْ
ِص ْد َق��اً ...إ َّن الد ْ
ُّن َي��ا َق ْ��د َغ َّرت َناَ ،و َش�� َغ َل ْت َنا...
ِ
َو ْاس َت ْه َو ْت َناَ ،و ْاس َت ْغ َو ْت َنا...
َاابن الد ْ
َاابن الد ْ
ُّن َيا َم َْهً�لاَ ،م ْه ًَ
ل..ي َ
ي َ
ُّن َيا
ْ
ْ
ً
ً
َقاً ،د َّ
د َّ
َ
َ
ْ
ْ
َقاً..ي َ
َااب��ن الدُّن َيا َج َعاَ ،ج َعا ..تفنى

الد ْ
ُّن َيا َق ْر َناًَ ،ق ْر َناً..
َما ِم ْن ي َْوم َ ْ
ا...إَّل أَ ْو َهى ِمَّنا
ي ِضي َعَّن ِ
ٍ
ُر ْك َناًَ ...ق ْد َض َّي ْع َنا دَا َراً َت ْب َقىَ ...و ْاس َت ْو َطَّنا
دَا َراً َت ْف َنىَ ...ل ْس�� َنا َن ْد ِري َما َف َّر ْط َناِ ...فيهَا
ِإَّل َل ْو َق ْد ِم ْت َنا.
احلار ُث َو َق ْد َزاد ْ
َق َ
َت َت َس��ا ُؤ َل ُت ُه :يَا
��ال َ ِ
ني! َّ
الن َصا َرى ي َْع َل ُم َ
ري املُ ْؤ ِم ِن َ
ون َذ ِل َك؟!
أَ ِم َ
ْ
َ َ
ب��ز ٍن
اإل َم��ا ُم (علي��ه الس�لام) ِ ُ
ق��ال ِ
لاً
ات ُذوا ْالَ ِسْ��ي َح ِإ َ َ
��ر ٍةَ :ل ْو َع ِل ُموا لََا َّ َ
َو َح ْس َ
ّ
هلل جل وعال.
َون ا ِ
ِم ْن د ِ
��ت َ
احل ِار ُث ِإ َل ال َو َرا ِء َو َ
ِإ ْل َت َف َ
كا َنا َق ْد
الد ْيرَ ،و َ ْ
َس�� َت ِط ْع أَ ْن َي َت َب َّ َ
لي ْ
ا ْب َت َع َ
ي
��دا َع ِن َ ِ
َ
ُ
َم��ا ِإ َذا َ
كَ
الر ِاه ُب َما َي َزال ف ْو َق َ
الد ْي ِر،
ان َّ
أَ ْم أََّن ُه َن َز َل ب َْع َد أَ ْن د َّ
وس.
َق ال َنا ُق َ
أَ ْد َر َك اإل َم��ا ُم (علي��ه الس�لام) ِم ْ
��ن
ِ
احل��ار ِث أَ َّن ُس�� َؤ ًَ
ِخ َ
��ح
ال ُي ِل ُّ
�لا ِل َن َظ َ
��ر ِ
ات َ ِ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ات
َع َلى ِذه ِن ِه ،ف َقال َو ُه َو يَنظ ُر ِإل ْي ِه َنظ َر ٍ
��ك َر ُس ُ
ب ِن��ي ِب َذ ِل َ
هلل
ات َم ْع َن��ى :أَ ْخ َ َ
َذ ِ
��ول ا ِ
(صلى اهلل عليه وآله).
ام َتِ ْ
َو َظ َّ
�ينَ ،ل ُه�� َو َي َت َح��د ُ
َّث،
�لا َص ِ
َ
َ
اإل َم��ا ُم (عليه الس�لام)َ ،ح َّت��ى َو َصل
َول ِ
��ةَ ،ذ َه َب َ
ال ُكو َف َ
احل ِار ُث اِ َل َم ْن ِز ِل ِهَ ،و َذ َه َب
اإل َم��ا ُم (علي��ه الس�لام) ِف َط ِر ْي ِق�� ِه ِإ َل
املَِْسج ِد َ
األ ْع َظ ِم.
ِ
َ
ْ
ُ
َ
��س
ام
ه
ت
��و
ص
ب
د
د
ُ��ر
ي
ث
��ار
احل
اح
ر
ُ
ِّ
َ
َ
َ
َ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
ير املؤ ِم ِن�ين (عليه
��ع ِ َّ
اط َ
م��ا قال�� ُه أ ِم� ُ
َم َق ِ
السالم):
ْ
ْ
ْ
ِإ َّن الدُّن َي��ا َق ْ��د َغ َّرت َن��اَ ،و َش�� َغ َلت َنا..
َو ْاس�� َت ْغ َو ْت َناَ ..ت ْف َنى الد ْ
ُّن َي��ا َق ْر َن��اًَ ،ق ْر َن��اً...
َوأَ ْغ َم َ
ض َع ْي َن ْي ِه َو َنامَ...

احل��ارث ِف َع َ َْ
��ام أََّن ُه َ
ُ
كَ
ان
َرأَى
��ال ال َن ِ
ِ
اس��عَ ،و َآل ُف َّ
ي��س ُم َعَّل َق�� ٌة
الن َوا ِق ِ
ِف َوا ٍد َو ِ ٍ
ْ
َ
ٌ
��الَ ،و َ
َّ
ُّ
��وم،
ج
الن
ب
ة
د
ُو
د
��
ش
م
َ��ا
ه
ن
أ
ك
َ
َ
ب َب ٍ
ِِ
ِ ُ ِ
��م ُع َ َ
��ي َت ْه َت ُّ
��زَ ،و َل ِك ْن َل ي ْ
ل��ا َص ْو ٌت...
ه
ُس َ
ِو ِ َ
ْ
َ
َ
ان يَأ ِت��ي ِم��ن َب ِعي�� ٍد،
سَ
ُث َّ
��م َ ِ
��ع َص ْ��و َت أذ ٍ
اهللَ ...ل إ َلَ��ه إَّل ُ
ُ��ر ِّد ُد َل إ َل�� َه إَّل ُ
اهلل،...
يَ
ِ ِ
ِ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
��ار ُث
احل
ظ
ق
ي
ت
��
اس
و
،
ِّي��ك
الد
��اح
ي
ص
�لا
ِ َ
َع ِ َ ُ
ِ
ِم ْ
��ع َص َ
ان يَأ ِت��ي ِم َن
سَ
��ن َن ِ
وم�� ِهَ ،و َ ِ
��وت أَ َذ ٍ
ْ
َ
ُ
َّ
َ
َ
َ
ْ
ُ��ر ِّددُ :ل ِإل�� َه ِإل اهلل...
��ج ِد األعظ
��م ي َ
الَ ْس ِ
ِ
َل إ َل َه إَّل ُ
اهللَ ،...فَأ ْسَ��ب َغ ُو ُض��و َءهَُ ،و ْان َط َل َق
ِ ِ
ْ ْ
��ج ِد؛ َعَّل ُه َ ْ
ان ِف
ي َص ُل َع َل��ى َم َك ٍ
َن�� َو الَ ْس ِ
وف ُ
األ َ
ول ِم َن املُ َصِّل َ
ني.
ُ
الص ُف ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُّ
ُ
َ
��رغ ال َصل َ
��ون ِم َ
ب َْع َ
الص�لا ِة
��ن َّ
��د أن ف َ
ُم َعا َد ِإ َل َم ْن ِز ِل ِهَ ،و َ
ْان َت َش ُروا ،ب َْع ُضه ْ
آخ ُرونَ
َظُّلوا ِف ْالَ ْسِ��ج ِد ،أَ َّما َ
احل ِار ُث َف َق ْد َق َّر َر أَ ْن
يْ
��د أَ ْن ي َْن�� َز َاح َغ َب ُ
��وق ب َْع َ
��ش
َذ َه َ
��ب ِإ َل ُّ
الس ِ
َت ُ
َ
الظ ْل َم ُ
��ةَ ،وب َ
��رَ ،...م��ا ِإ ْن َت َب َّ
َد ِت
��دد ِ
الف ْج ِ
ان َ
��ما ُء َخ ْي َم ًة َز ْر َقا َء َح َّت��ى َ
احل ِارثُ
كَ
الس َ
َّ
َ
َ
َ
الرؤيَ��ا
��ت
ن
كا
،
��وق
الس
ل
إ
ه
��
ق
ي
ر
ط
ِ ُّ
ُّ ِ
ِف ِ ِ ِ ِ
َم��ا َت�� َز ُ
ال ُت َس�� ْي ِط ُر َع َلى ِذ ْه ِن َ
��ار ِث ،أَ َّما
احل ِ
َ
ُ
َ
كِل َم ُ
ؤم ِن� َ
ين (علي��ه الس�لام)
�ير امل ِ
��ات أ ِم ِ
ْ
َ
َ
ْ
َّ
ْ
ً
َ
َ
ْ
ُ
َ
َفقد أص َب َحت ن ِش َ
يدا َيت َدفق ِف أع َما ِق ِه.
��ت َ
��ر ُه أَ َح�� ُد َّ
َل َف َ
الن َصا َرى،
��ار ُث َن َظ َ
احل ِ
��ة َع َل��ى َ ْ
َ
كَ
��او ُم أَ َح َ
��ر
��د ال َب َ
ان ي َ
اع ِ
م َم ٍ
ُس ِ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
��ور ،اق ََ
��ل
�تر َب ِمن�� ُه ف��إِذا ُه�� َو ِم��ن أه ِ
ِلل َب ُخ ِ
ري ِةَ ،ف َق َّر َر ُم َرا َف َق َت ُه ِع ْن َد ال َع ْو َد ِة.
احل َ
ِ
ْ
َعا َد ْ َ
ال ِار ُث ِإ َل َم ْن ِز ِل ِه َوأَ ْس َر َج بَغ َل َت ُه،
َو َ
ان ِل َّ
كَ
ح��ا ٌرَ ،ف َس��ا َرا َم َع��اً ِف
��ي ِ َ
لن ْص َرا ِن ِّ
َ
ُ
ير ِة َوا ْب َت َع َ
��ة،...
احل� َ
ي��ق ِ
��ن الكوف ِ
َط ِر ِ
��دا َع ِ
َّي�� ُر َ ُ
َدا الد ْ
��اعتان وب َ
ل َما ِم ْن َب ِعي ٍد،
َم َّرت َس َ

َش�� َع َر َ
اج َ��أ ِة ِع ْن َد َم��ا َرأَى
��ار ُث ِباملُ َف َ
احل ِ
ْ
��ذا الد ْ
��س َه َ
��ي ي َّ
َّ
��ر،
الن ْص َرا ِن َّ
َت ِج�� ُه ِإ َل َنف ِ
َّي ِ
��ب َ
��را ِء
الر ِاه َ
كَّل َف�� ُه ِب ِش َ
��ر َف ِم ْن�� ُه أَ َّن َّ
َو َع ِ
ْ
َ
ْ
ض األش َيا ِء ِللد ْ
َّي ِر!!
ب َْع ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
��بَ ،وق��ال ل�� ُه ب َْع َد
الر ِاه َ
��ار ُث َّ
َح َّي��ا ال ِ
َ
اج ٍة.
َت َر ُّد ٍدَ :ل َق ْد ِج ْئ ُتك ِف َح َ
َق َ
��ب ِإ ْن َ
كَ
ان
الر ِاه ُ
��بَ :ع َل��ى َّ
��ال َّ
الر ْح ِ
ْ
ُوري َق َضا ُؤ َها.
ِبَقد ِ
َق َ
��ق ْالَ ِس��يح َع َل ْي َ
��ال َ
ب ِّ
��ك
��ار ُثَ ِ :
احل ِ
ِ
��ت َّ
َلَ��ا َض َر ْب َ
�تي
النا ُق َ
َ��ة َّال ِ
اجله ِ
��وس َع َل��ى ِ
َت ْض ِر ُبهَا!
احل ِار ِث ُم َت َس��ا ِئ ًَ
��ب ِإ َل َ
ل،
الر ِاه ُ
��ر َّ
َن َظ َ
ْ
َ
ْ
َف َق َ
َ
َ
َ
َ
��ال احل ِار ُث :ل َقد َس��أل ُتك ِ َ ِّ
��يح
بق ال ِس ِ
َم!
بن َم ْري َ
ِ
َ
َ
َ
َ
اتُ ،ث َّم َص َع َد ِإ َل
ظ
ل
ب
اه
الر
ق
أَ ْط َر َّ ِ ُ
ٍ
َس ْ
��ر َح ْي ُ
ُوج�� ُد ُ ْ
��ط ِح َّ
ال�بر ُجَ ،ف َت ِب َع ُه
��ث ي َ
الد ْي ِ
��ب ِإ َل َجا ِن ِب َ
َ
احل ْب ِل
الر ِاه ُ
��ار ُثَ ،و َق َف َّ
احل ِ
��ك ِب َ
َ��دهَُ ،وأَ ْم َس َ
ُُ
��د ي َ
��م َم َّ
احل ْب ِل،
��وعُ ،ث َّ
ِبْش ٍ
��ة ِم َ
��ن
َو َت َت َ
��ات املُ َقد َ
��ض ال َك ِل َم ِ
َّس ِ
��م ِب َب ْع ِ
ْ
يلَ ،و َج َذ َب َ
احل ْب َل ِب َط ِر َ
اص ٍة،
يق ٍة َخ َ
ن ِ
اإل ِ
َف ِْان َط َل َق ْت أَ ْ
ُ
وس َ
َ
َّ
احل ِزي َن ُة...
ق
ا
الن
م
ا
غ
ن
ُ
ِ
��ب َذ ِل َ
َو َر َاح ْ َ
اإل َ
يقاعَ،
��ك
اك
ُ
��ار ُث ُي َو ِ
ال ِ
ِ
ْ
َوي ْ
ير املُؤ ِم ِن� َ
ين (عليه
��رأُ َم��ا َقا َل�� ُه َل�� ُه أَ ِم� ُ
َق َ
السالم):
ُ
َّ
ْ
ً
ً
ً
َ
...صدق��ا...
َل ِإ َل�� َه ِإل اهللَ ...ح ّق��اَ ،ح ّقا ِ
ِص ْد َق��اً..إ َّن الد ْ
ُّن َياَ ...ق ْ��د َغ َّر ْت َناَ ..و َش�� َغ َل ْت َنا...
ِ
َاابن الد ْ
لَ ...م ْه ًَ
ُّن َياَ ...م ْه ًَ
َو ْاس�� َت ْغ َو ْت َنا...ي َ
ل...
َااب��ن الد ْ
َااب��ن الد ْ
َق��اً ،د َّ
ُّن َي��ا ....د َّ
َقاً...ي َ
ي َ
ُّن َيا....
ْ
ْ
ً
ً
ً
ً
َ
َ
ج َعاْ َ ،
َْ
ج َعاَ ..تف َن��ى الدُّن َيا ....ق ْر َنا ،ق ْر َنا...
ْ
َّ
َ
ْ
ْ
َّ
ا...إلأو َه��ى...
َ��ومَ ...ي ِض��ي َعن ِ
َم��ا ِم��ن ي ٍ

ِمَّن��ا ُر ْك َن��اًَ ...ق ْ��د َض َّي ْع َن��ا ...دَا َراً َت ْب َق��ى...
َو ْاس َت َ
وطَّنا ...دَا َراً َت ْف َنىَ ...ل ْس َنا َن ْد ِريَ ...ما
ْ
َف َّر ْط َناِ ...فيهَاِ ...إَّلَ ...ل ْو َق ْدِ ...مت َنا...
ْ
الر ِاه��ب د ْ
َه َش ً
م��ا
��ة َ َّ
ِإَّت َس�� َعت َع ْي َن��ا َّ ِ
��م ُع ِم ْ
��اتَ ،و ُخ ِّي َ
��ن َ
يْ
��ل ِإ َل ْي�� ِه أَ َّن
َس َ
ك ِل َم ٍ
ُ
َّ
َ
ْ
َّ
ات
الناق َ
َذ ِه الك ِل َم ِ
��وس ُه َو ال ِذي يَص َد ُح ِبه ِ
ْ
َ
َ
ُْ ِّ
ب ِّ
َ
��ق
اض
و
��ال
ع
ف
ان
ب
��ال
ق
ف
��حَ ِ :
الؤثَ��ر ِةٍ ِ َ ٍ َ ِ ِ ْ ،
ب َك ِبه َ
َذا؟!
َن ِب ِّي ُك ْم َم ْن أَخ َ َ
َق َ
الر ُج ُ
��ال َ
��ذي َ
كَ
ان
��ار ُثَ :
��ل َّال ِ
احل ِ
َ
س.
َم ِع َي أ ْم ِ
ْ
َق َ
َ�ين َّ
الر ِاه ُبَ :و َه��ل َب ْي َن ُه َوب ْ َ
ب
الن ِ ِّ
��ال َّ
َق َرا َب ٌة؟!
َ
َ
َق��ال احل ِار ُثُ :ه َو ا ْب ُن َع ِّم�� ِهَ ،و َو ِص ُّي ُه،
نيَ ،خِل َ
يف ُة ْالُ ْس ِل ِم َ
ري املُ ْؤ ِم ِن َ
ني!!
َع ِل ٌّي أَ ِم ُ
س َع َه َذا ِم ْن َن ِب ِّي ُك ْم؟!،
ـ ِباهلل َع َل َي��ك أَ َ ِ
َق َ
الر ِاه ُب َذ ِل َ
��ك َو َق ْد َ َ
ُّمو ُع
��ت الد ُ
��ال َّ
ت َّم َع ِ
ِف َع ْي َن ْي ِه.
ْ
َ
َ
ْ
��ك ملاَّ
��س ِب َذ ِل َ
َ
ْ
َ
ـ َن َع ْ��م لق��د أخ َ َ
ب ِن��ي أم ِ
َم َر ْر َن��ا ِب ُق ْر ِب َه َذا الد ْ
��ر َو ُ
ك ْن َت َت ْض ِر ُب
َّي ِ
ِب َّ
وس...
النا ُق ِ
ْ
َ
ً
َ
َ
ُ
��وعا َوقال:
الر ِاه ِب ُخش َ
َس��الت د ُ
ُم��و ُع َّ
َ
ْ
ُ
ُ
َّ
ُ
َ
ُّ
ُ
آخ َر
هلل ِإ ِّني َو َجدت ِف كت ِبنا أن ُه َيكون ِ
َوا ِ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َّ
ُ
وس،
ق
ا
الن
��ول
ق
ي
��ا
م
��ر
س
ُف
ي
ب
ن
ء
��ا
ي
ب
األ ْن ِ َ ِ ِ ٌّ ِّ ُ َ َ
ُ
اتُ ،ث َّم َق َ
َو َس�� َك َت َ َ
��ال َو ُه َو ي َْن ُظ ُر ِإ َل
ل َظ ٍ
��ما ِءَ :وإ ِّن��ي أَ ْش�� َه ُد أَ ْن َل إ َل�� َه إَّل اهللُ،
َّ
ِ ِ
الس َ ِ
ْ
َ
ُ
هللَ ،وأَ َّن َع ِل َّياً
ً
َّ
م َّم َ
َوأَش�� َه ُد أن ُ َ
��دا َر ُس��ول ا ِ
َو ِص ُي َّ
ب
الن ِ ِّ
هلل
الر ِاه ُب ِم َن ُّ
َو َه َب َط َّ
السَّ��ل ِم ُم ْس ِل َماً ِ
ْ
َ
ْ
ً
َ
َر ِّب ال َع َالِ ْ َ
آخ ِر األن ِب َيا ِء
يُ ،مؤ ِم َنا ِب ِر َس��ال ِة ِ
َ
اإل ْن َسا ِن َّي ِة.
يخ ِ
ِف ت ِار ِ
33
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بقلم :رئيس التحرير

األفكــار المتطرفــة فــي روايــات التأريــخ اإلسالمــي
أساسٌ مــن أســس التطــرف والعنــف
 -معاقبــــــة الرســــــول

لبنـــــي قريظــــــة أمنوذجــــــا -

ّ
إن املتتبع للروايات اليت حفلت بها كتب التأريخ اإلسالمي وخباصة ما كان متعلقا منها
حبي��اة الرس��ول األك��رم حممد (صلى اهلل عليه وآله وس��لم) ،س��يالحظ م��ن خالهلا تلك
اإلس��اءة الواضحة واملتعمدة اليت أس��يء بها إىل ش��خص النيب (صلى اهلل عليه وآله وسلم)،
ومن خالله متت اإلساءة إىل اإلسالم كدين بدأ يوصم بالتطرف ووصم أتباعه باملتطرفني
حتى باتت كلمة العنف واإلرهاب تعين اإلسالم واملسلمني يف ضمري وعقل غري املسلم.
وق��د مهدت ه��ذه ال��رواي��ات فيما بعد
ل��ت��ك��ون ال��ن��واة األوىل ل��ض��رب اإلس�ل�ام
ومفاهيمه م��ن ال��داخ��ل على إعتبار ّ
إن
ه��ذه املفاهيم أصبحت من املسّلمات يف
التأريخ  -ومن فمك أدينك  -ولعل من
أهم هذه املفاهيم ما كتبه كتاب التأريخ
اإلس�لام��ي األوائ� ��ل ع��ن س�ي�رة ال��رس��ول
(صلى اهلل عليه وآل��ه وسلم) يف غزواته
وحروبه واليت يرى اجملتمع املتمدن اليوم
فيها اجل��ذور األوىل للتطرف والعنف،
ب��ل إن��ه��ا شكلت األس� ��اس األول للعقل
التكفريي ال ��ذي ن��ش��أت عليه مجاعات
ال ��ت ��ط ��رف وال ��ع ��ن ��ف اإلس�ل�ام ��ي ��ة على
خمتلف توجهاتها يف العصر احلديث،
مم ��ن إع ��ت ��م ��دوا ع��ل��ى ت��ل��ك ال��ن��ص��وص
التأرخيية دليال وم�بررا لتطرفهم ،ظنا
منهم على أنها نصوص مقدسة لعلقتها
املباشرة حبياة النيب حممد (صلى اهلل
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عليه وآل��ه وسلم) وم��ن دون أن تناقش
تلك النصوص مناقشة علمية هادئة
ب��غ��ي��ة ال ��وص ��ول للحقيقة ال��ت��أرخي��ي��ة
من دون إض��اف��ات املغرضني أوأصحاب
ال��غ��اي��ات ل��ض��رب اإلس �ل�ام م��ن ال��داخ��ل،
إن من الواجب علينا وحن��ن نعيش بعد
أربعة عشر قرنا من احل��دث التأرخيي
أن نتحرر من سلطة النص ،فال مقدس
يف النصوص التأرخيية إال بعد إثبات
العكس ،مع بقاء النصوص عرضة اىل
النقد والتحليل.
ولعل م��ن أه��م األح ��داث التأرخيية
اليت شغلت املؤرخني وأقامت الدنيا ومل
تقعدها م��ن قبل الباحثني املتأخرين
وخب ��اص ��ة امل��س��ت��ش��رق�ين م��ن��ه��م رواي� ��ة
(معاقبة الرسول الكريم حممد (صلى
اهلل عليه وآله وسلم) لبين قريظة) ،وهي
احلادثة اليت حصلت يف السنة اخلامسة

للهجرة بعد غزوة اخلندق ،فقد إختذت
بعض اجلماعات اإلسالمية املتطرفة
م ��ن ه ��ذه احل ��ادث ��ة وم ��ا ورد ع��ن��ه��ا يف
املصادر التأرخيية املتقدمة (القرن األول
اهلجري) دليال ومربرا على معاقبة غري
املسلمني من أهل الكتاب وإباحة اإلبادة
اجلماعية هلم ،ولتصبح بعد ذلك امليزان
الفقهي ال��ذي ت��زن به مجاعات العنف
والتطرف يف القرن احلادي والعشرين
للتعامل مع اآلخر غري املسلم.
وب��امل��ق��اب��ل فقد أصبحت احل��ادث��ة
ومثيالتها أس��اس��ا لوجهة نظراآلخر
غري املسلم بكل ما ينتمي اىل اإلس�لام
واملسلمني ليصبح اإلس�لام عندهم من
دون تفكري مساويا ملصطلحات (العنف
 اإلره��اب  -القتل  -التطرف  -اإلب��ادةاجلماعية  -الوحشية ).....والسبب كما
أس��ل��ف��ت ج��ن��اي��ة األوائ� ��ل م��ن مؤرخينا

املتقدمني وال أستثين منهم أحدا فكلهم
نقل الرواية على عواهنها من دون نقد
أو حتليل ف��أس��اؤوا من دون أن يشعروا
اىل اإلس�لام ونبيه (صلى اهلل عليه وآله
وسلم) فصوروه بصورة اإلرهابي املرتكب
جلرائم اإلبادة اجلماعية حبق اإلنسانية
ومنه تعلم اآلخرون ذلك ،فنشأ اإلرهاب
من عصر اإلس�لام األول وتنامى ليصل
اىل ما وصل اليه يف عاملنا اليوم.
ان مناقشة ه��ادئ��ة ل��ل��رواي��ات ال�تي
تناقلتها الكتب التارخيية ملعاقبة بين
قريظة سيفند تلك الروايات بسبب عدم
تقبل العقل وامل��ن��ط��ق هل��ا ،ألن��ه��ا ج��اءت
منافية مل��ا ورد يف النصوص القرآنية،
أو م��ا ُع��رف ب��ه شخص ال��رس��ول (صلى
اهلل عليه وآله وسلم) من أخالق تتنافى
وه� ��ذه ال� ��رواي� ��ات ،ل��ذل��ك س��أس��ع��ى اىل
مناقشة الرواية بعقالنية للوصول اىل
احلقيقة اليت تنقضها ،معتقدا ّ
بإن هذا
العمل من أج� ّ�ل األع��م��ال ّ
إلن مثل هذه
ال��رواي��ات ه��ي ال�تي مهدت الطريق اىل
شخص كسليمان رش ��دي ليكتب لنا
(اآليات الشيطانية) أو ليخرج لنا يف كل
ي��وم من يعمل على نشر رس��وم مسيئة
لشخص رسولنا حممد (صلى اهلل عليه
وآله وسلم) ،وحنن ال ندري إن رواياتنا
ال��ت��أرخي��ي��ة ك��ان��ت ه��ي ال��س�لاح ال��ذي
استخدمه أولئك املسيؤون ،فكنا حنن من
أس��اء أوال ،إنها دع��وة لتجفيف أحد أهم
منابع العنف والتطرف واإلره��اب ،إلننا
بتنقية هذه الروايات سنعمل على سحب
البساط من فقهاء العنف الذين خيدعون
ال��ب��س��ط��اء م ��ن ال ��ن ��اس ب��ه��ذه ال ��رواي ��ات
ويستدلون بها لنشر أفكارهم التكفريية
يف عامل اليوم.
وال ��رواي ��ة تتعلق ب��غ��در ي��ه��ود بين
قريظة باملسلمني يف وقعة اخلندق ،غري
أن إرادة اهلل أرادت أن حتبط غدرهم،
لذلك قرر الرسول (صلى اهلل عليه وآله
وس��ل��م) معاقبتهم بعد ه��زمي��ة جيش
املشركني يف اخلندق ،فتمت حماصرة
بين قريظة مخساً وعشرين ليلة ،وعلى
ما يبدو أنهم قد أيقنوا بعد ذلك احلصار
ال��ش��دي��د أن ال��رس��ول (ص��ل��ى اهلل عليه
وآل��ه وسلم) غري منصرف عنهم حتى
يناجزهم ف��ق��رروا ال��ن��زول على حكمه
(صلى اهلل عليه وآله وسلم)،
ف��ح � ّك��م ف��ي��ه��م ح��ل��ي��ف��ه��م س��ع��د بن
معاذ فقال( :فإني احكم فيهم أن تقتل

الرجال ،وتقسم األموال ،وتسبى الذرارى
والنساء) ،فأمربهم فأدخلوا املدينة ،وحفر
هلم أخ ��دوداً يف السوق ،وجلس الرسول
(ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه وآل� ��ه وس ��ل ��م) وم��ع��ه
أصحابه ،وأُخ��رج إليه بنو قريظة رس ً
ال
رس ً
ال ،فضربت أعناقهم ،وقد اختلف يف
ع��دد م��ن قتل منهم فعلى أق��ل األق ��وال
إنهم أربعمائة ،وقال املكثرون أنهم بني
الثمامنائة والتسعمائة ،كما اختلفت
ال��رواي��ات يف مكان حبسهم قبل قتلهم،
فقيل إنهم ان��زل��وا يف دار ام��رأة من بين
النجار ،وقيل إنهم وضعوا يف بيتني.
ومهما كان مصري بين قريظة ،وما
كان من عقوبتهم ،اليت اختذت ذريعة
من الذرائع للهجوم على اإلسالم وعلى
شخص ال��رس��ول (صلى اهلل عليه وآله
وسلم) واصفني إياه بالقسوة ،وارتكابه
ج��رمي��ة حب��ق اإلن��س��ان��ي��ة ،ل��ذل��ك ف��ان
مناقشة هادئة للروايات ال�تي تناقلتها
أمهات الكتب التارخيية سيفندها بسبب
منافاتها للنصوص ال��ق��رآن��ي��ة ولعدم
تقبل العقل واملنطق هلا.
إذ ّ
أن من العجب أن ينقل مؤرخونا
بأن الرسول (صلى اهلل عليه وآله وسلم)
جيلس يف س��وق املدينة ليشاهد بتلذذ
رجال بين قريظة وهم خيرجون رس ً
ال
رس� ً
لا ليذحبوا أمامه وهو ال��ذي وصفه
ُُ
ََّ َ
يم] أو [ َو َل ْو
تعاىل [ َوِإن��ك ل َعلى ْخل ٍْق َع ِظ ْ ٍ
يظ ال َقلب َ
ك ْن َت َف ًّظا َغِل َ
ُ
الن َف ُّضوا ِم ْن
ِ
ْ
اك ِإ َّ
َح ْو ِل َك] أو قوله تعاىلَ [ :و َما أَ ْر َسل َن َ
ال
ح ًة ِل ْل َع َالِ َ
ني] والذي يرجع إىل سرية
َر ْ َ
ال��رس��ول (ص��ل��ى اهلل عليه وآل ��ه وسلم)
وي��ق��رأ م��االق��اه م��ن صنوف األذى على
مدار الدعوة اإلسالمية وردّه (صلى اهلل
عليه وآله وسلم) على ذلك األذى سيجد
أنه كان مطابقاً لوصف اهلل تعاىل له،
هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى متى
كانت التعاليم اإلسالمية جتيز أخذ
العامة جبناية اخل��اص��ة؟ فقد ورد يف
القرآن قوله تعاىل [ َو َ
ال َتِ��ز ُر َو ِاز َر ٌة ِو ْز َر
أُ ْخ� � َ�رى] ،إذ ال جي��وز بعد الظهور على
العدو التعرض ألهل الوفاء منهم الذين
ال مي��ال��ئ��ون قومهم على ال��غ��در ،كما
أننا لو تتبعنا النصوص القرآنية ،فلن
جند نصاً ي��دل على أن املسلمني قتلوا
أسراهم ،كما مل يرد يف كتب السرية
إن النيب (صلى اهلل عليه وآل��ه وسلم)
خيمن بيده
اسرتق أسرياً ،بل أن النص ّ
األمر بني املن أو الفداء بدليل قوله تعاىل

وه ْم َف ُشدُّوا ْال َو َث َ
[ح َّتى ِإ َذا أَ ْث َخن ُت ُم ُ
اق َفإِ َّما
َ
َمًّنا ب َْع ُد َوِإ َّم��ا ِف� َ�دا ًء َح َّتى َت َض َع ْ َ
ال� ْ�ر ُب
أَ ْو َزا َر َها] ،كما أن النيب (صلى اهلل عليه
وآله وسلم) مل يعاقب القبائل اليهودية
األخرى أمثال بين قينقاع وبين النضري
رغم شدة عدائها ومواقفها ضد اإلسالم
واملسلمني مبثل هذه العقوبة.
إن االرتباك الذي يسود الرواية وعدم
دقة املعلومات فيها كعدد املقاتلة الذين
قتلهم ال��رس��ول (ص��ل��ى اهلل عليه وآل��ه
وسلم) واختالف مكان حبسهم ،فأي دار
أو داري��ن مهما بلغ حجمهما يف املدينة
املنورة تستطيع احتواء ذلك العدد اهلائل
الذي ذكره املؤرخون؟ ،إن ما تقدم ليدلل
بوضوح أن الرواية موضوعة ،ولعل تتبع
سند الرواية سيوضح لنا أن ابن إسحاق أو
الواقدي ومن نقل عنهم ،قد نقلوا الرواية
عمن أسلم من أبناء اليهود مثل حممد
بن كعب القرظي ،أو عطية القرظي،
ولذلك فان هذه الرواية من اإلسرائيليات
ال�تي دخلت يف تراثنا اإلس�لام��ي ،ولعل
ال��ق��رآن ال��ك��ري��م ك��ان واض��ح �اً ج ��داً يف
حتديد مصري بين قريظة عندما قال
الر ْع َب َف ِري ًقا َت ْق ُت ُل َ
ون
وب ِه ْم ُّ
[ َو َْق َذ َف ِف ُق ُل ِ
َو َتأ ِس ُر َ
ون َف ِري ًقا] ،فحدد لنا بأن هناك من
قتل وهم رؤوس اليهود املعادين للرسول
(صلى اهلل عليه وآل��ه وسلم) ،أم��ا الفئة
الثانية فقد مت أسرها ،وقد يكون الرسول
(صلى اهلل عليه وآله وسلم) قد أجالهم
م��ث��ل إخ��وان��ه��م م��ن ال��ق��ب��ائ��ل اليهودية
ال وسالحاً
األخرى واشرتى بأمواهلم خي ً
كما يقول الطربي.
أم ��ا إذا أردن� ��ا أن ن��ص��دق ال��رواي��ة
ونأخذها على عالتها وبكل ما فيها ،فال
جند أي مربر لتصرف الرسول (صلى
اهلل عليه وآله وسلم) إزاء بين قريظة،
س� ��وى إن ��ه ��م ن ��زل ��وا ع��ل��ى ح��ك��م سيد
األوس سعد ابن معاذ وحنن ضد هذه
األط��روح��ة أيضاً ألن فيها مما تعافه
النفس فمتى كان الرسول (صلى اهلل
عليه وآله وسلم) ين ّفذ شيئاً بنا ًء على
رغبة إنسان مهما عال شأنه إذا كانت
ختالف نصوص الشريعة اإلسالمية؟
وهو الذي َ[ما ي َْن ِط ُق َع ْن ْ َ
ال َوى * ِإ ْن ُه َو
ِإ َّ
ُوحى] ،إن هذا مما ال نستطيع
ال َو ْح ٌي ي َ
تقّبله بنا ًء على س�يرة الرسول (صلى
اهلل عليه وآله وسلم) املتواترة واليت مل
خيالف فيها يوماً قط أسس التشريع
اإلهلي.
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الندوة الدولية الثانية للدراسات الشيعية
في جامعة كولونيا – المانيا
الدكتورة راغدة حممد املصري
اجلمهورية اللبنانية  -اجلامعة اللبنانية
تأسس��ت جامع��ة كولوني��ا يف 1388م
كراب��ع جامع��ة يف اإلمرباطوري��ة
الروماني��ة ومل ت��أت مبادرة تأس��يس هذه
اجلامع��ة آن��ذاك م��ن اإلمرباط��ور ب��ل من

جمل��س مدين��ة كولونيا ولتش��مل ليس
فق��ط تكالي��ف إنش��اء اجلامعة ب��ل تكلفة
التعليم فيها أيضا ،وتع ّد جامعة كولونيا
ومدين��ة كولوني��ا م��ن املراك��ز احملبب��ة

للطلبة والباحثني األجانب ،إذ تبلغ نسبة
الطلبة األجانب فيها (نسبة  )%11وتتصدر
هذه اجلامعة واحدة من املراكز اخلمسة
األوىل يف الرتتيب اجلامعي األملاني،

ونتيج��ة هل��ذه املكان��ة العلمية هلذه اجلامعة فقد س��عى املرح��وم الدكتور عبد
اجلواد الفالطوري (رمحه اهلل) أستاذ السبزواري يف الفلسفة ،بتأسيس كرسي
للدراس��ات الش��يعية يف جامعة كولونيا بأملانيا قبل مخس�ين عاما وأس��س معه
مكتب��ة ش��يعية ختصصي��ة يف اجلامع��ة حتت��وي عل��ى كت��ب خمطوط��ة ق��د ال
توج��د يف احلوزات العلمية يف العامل اإلس�لامي.
وت ��زام ��ن ��ا م� ��ع ال ��ي ��وب ��ي ��ل ال ��ذه�ب�ي
لتأسيس هذه املكتبة احتضنت جامعة
ك��ول��ون��ي��ا ال ��ن ��دوة ال��دول��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة
للدراسات الشيعية ال�تي ُعقدت حتت
عنوان (العلم واألخالق والفن املعماري
يف العامل الشيعي  -مدينة النيب (صلى
اهلل عليه وآله حمورا) ،وإشرتك يف هذه
الندوة أكثر من ثالثني أستاذا وباحثا
وع��ددا من فضالء احل��وزة وعديد من
أس��ات��ذة اجلامعات يف أحب��اث خمتلفة
تتمركز حول نشأة التشيع يف املدينة
امل��ن��ورة ودور اإلم��ام�ين حممد الباقر
وجعفر ال��ص��ادق (عليهما ال��س�لام) يف
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نشر التشييع.
وعقدت الندوة يومي  19 - 18تشرين
األول مب��ش��ارك��ة ث�ل�اث ع��ش��رة دول��ة
كان من بينها املانيا  -مصر -لبنان -
العراق  -الواليات املتحدة األمريكية -
بريطانيا  -كندا  -االردن  -مجهورية
إيران اإلسالمية،
وق��د أك��د امل��ش��ارك��ون يف ال��ن��دوة
على ضرورة االهتمام بالرتاث الشيعي
ل��ل��م��دي��ن��ة امل ��ن ��ورة وض� � ��رورة جت��دي��د
بناء مقربة البقيع فيها ،ه��ذا وق��د مت
ختصيص اليوم االول يف الندوة لتاريخ
ال��ش��ي��ع��ة ال ��ث ��ق ��ايف ،ف��ض�لا ع ��ن ت��ن��اول

م��وض��وع م��درس��ة أه��ل البيت (عليهم
ال ��س�ل�ام) يف امل��دي��ن��ة امل ��ن ��ورة م��رك��ز
ال��ت��ن��وي��ر ال��ع��ل��م��ي وامل��ن��ط��ق��ي املتمثل
ب��ان��ت��اج امل��ع��رف��ة اإلس�ل�ام ��ي ��ة ،وال�ت�ي
جتلت مظاهرها على املستوى الفكري
وال��ف��ق��ه��ي وال ��ع ��ق ��دي خ �ل�ال إم��ام��ة
اإلم��ام�ين ال��ب��اق��ر وال��ص��ادق (عليهما
السالم).
ويف ال ��ي ��وم ال��ث��ان��ي ك� ��ان حم��ور
البحوث املوضوعات املتعلقة باملدينة
امل��ن��ورة  -البقيع  -الشيعة يف املدينة
امل� ��ن� ��ورة ،إذ ق ��دم ��ت يف ه� ��ذا اجمل ��ال
حب� ��وث م��ت��ن��وع��ه م��ن��ه��ا :ال��ش��ي��ع��ة يف

امل��دي��ن��ة وال �ت��راث ،اهل��وي��ة ال��ت��أرخي��ي��ة
ال��ش��ي��ع��ي��ة ل��ل��م��دي��ن��ة ،ش��ي��ع��ة امل��دي��ن��ة
اجل��ذوروال��ت��ح��دي��ات ،وق��د مت تسليط
الضوء على تأريخ شيعة املدينة املنورة
م��ن حيث ح��ض��وره��م فيها منذ عصر
النيب األك ��رم (صلى اهلل عليه وآل��ه)
حتى وقتنا احلاضر من خالل احملاضرة
املوسومة بـ(سادة النخاولة) اليت قدمها
الباحث العراقي ياسر البدري.
وك���ان م��ن مج��ل��ة امل��ش��ارك�ين يف
ه��ذه الندوة أستاذ احل��وزة العلمية يف
العراق مساحة السيد حسني القزويين
الذي قدم ورقه حبثية بعنوان (تشكيل
�ال م��ن خ�بر ال ��واح ��د)،
ف��ق��ه ش��ي��ع��ي خ� � ٍ
والشيخ هادي زادة من جامعة أصفهان
اإليرانية ،الذي تناول مدرسة الالهوت
اإلمامي ،فيما تطرق الدكتور حمسن
أل��وي��ري يف حب��ث��ه إىل ت��اري��خ م��ا قبل
اإلس�ل�ام يف ت ��راث اإلم ��ام الباقر(عليه
السالم) ،أما الربوفيسور لياقات متيم
م��ن جامعة ماكماسرت الكندية فقد
ق ��دم حب��ث��ا ح ��ول ص ��راع ال��س��ل��ط��ة بني

األئ��م��ة (عليهم ال��س�لام) وتالميذهم،
وم��ن لبنان ق��دم��ت ال��دك��ت��ورة راغ��دة
حممد املصري من اجلامعة اللبنانية
يف ب�ي�روت حب��ث��ا ت��ن��اول��ت ف��ي��ه األس��س
العقالنية واملعرفية ملدرسة أهل البيت
(عليهم السالم)
أما الدكتور ع��ادل زي��ادة  -العامل
اآلث � � ��اري امل� ��ص� ��ري ف��ق��د ق� ��دم حب��ث��ا
ق��ي��م��ا ت��ن��اول ف��ي��ه (ال��ع��م��ارة ال��ق��دمي��ة
جلنة البقيع) مشريا اىل أن احلاكم
ال��ف��اط��م��ي امل��ع��ز هلل ه��و أول م��ن بنى
ال��ق��ب��اب مل��ق�برة أه� ��ل ال��ب��ي��ت (ع��ل��ي��ه��م
ال��س�لام) يف ال��ب��ق��ي��ع وأوض� ��ح الباحث
املصري َّ
أن كل السلطات اإلسالمية
احلاكمة على اخ��ت�لاف مذاهبها قد
اه��ت��م��ت مب��راق��د أه ��ل ال��ب��ي��ت (عليهم
ال��س�لام) يف البقيع ،م��ؤك��دا على أن
سالطني الدولة العثمانية عملوا على
جتديد بناء قبابه ،ومل يش ّذ ع��ن هذه
القاعدة س��وى آل سعود الذين هدموا
قبور أئمة أهل البيت (عليهم السالم)
وكافة القبور األخرى يف هذه املقربة

مكتبة الدراسات الشيعية يف جامعة كولونيا يف أملانيا

اليت أمساها الدكتور زي��ادة يف حبثه
بـ(جنة البقيع).
وع��رض الباحث االمريكي زهري
ح��س��ي�ني ت��ص��م��ي��م�اً م ��ص ��وراً ل��رؤي��ت��ه
ال��ن��م��وذج��ي��ة اإلب��داع��ي��ة ،يف (جت��دي��د
بناء جنة البقيع) ،وفق معايري ومعامل
م��ع��م��اري��ة ح��دي��ث��ة ،ش��ارح��ا يف ال��وق��ت
ذاته أبرز صفات قبور أئمة أهل البيت
(عليهم السالم) يف البقيع قبل هدمها
علي يد الوهابيني.
ه��ذا وق��د أك��دت ال��ن��دوة يف ختام
أعماهلا على ضرورة االهتمام بالرتاث
ال��ش��ي��ع��ي للمدينة امل��ن��ورة وض ��رورة
جت ��دي ��د ب ��ن ��اء م ��ق�ب�رة ال��ب��ق��ي��ع ف��ي��ه��ا،
م��ؤك��دي��ن ع��ل��ى م��س��ؤول��ي��ة ال��ع��ل��م��اء
وامل��ث��ق��ف�ين ع��ل��ى ال��س��ع��ي م ��ن خ�لال
الضغط املتواصل على حكام اململكة
العربية السعودية من أجل بناء تلك
القبور واحلفاظ على املعامل الرتاثية
وال��ت��أرخي��ي��ة والثقافية لشيعة أهل
البيت (عليهم ال��س�لام) يف السعودية
اليت تتعرض اىل اإلهمال.

الدكتورة راغدة حممد املصري أثناء إلقاء حبثها
37

جملة السفري ـ العدد ( ) 54

تتويج اإلمام المهدي

د .خليل خلف بشري /جامعة البصرة

بعد شهادة اإلمام احلسن العسكري (عليه السالم) يف الثامن من شهرربيع
األ ّول عام  260هـ ،ت ّوج ابنه اإلمام املهدي (عليه السالم) بتاج اخلالفة واإلمامة
للمسلمني يف اليوم التاسع من ربيع األ ّول ،فكان أ ّول مهامه (عجل اهلل
فرجه) بعد تسنمه اإلمامة الصالة على أبيه اإلمام العسكري (عليه السالم)
يف داره ،وقبل إخراج جسده الطاهر إىل الصالة الرمسية اليت ّ
خططت هلا
مهماً يف إثبات إمامته املباركة ،إذ
السلطة اجلائرة آنذاك ،وكان ذلك أمراً ّ
ال يصّلي على اإلمام املعصوم ّإل إمام معصوم.
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وهك��ذا كان ،إذ تس��ّلم اإلم��ام
امله��دي (عليه الس�لام) مه��ام اإلمامة
وه��و اب��ن مخ��س س��نني ،فه��و بذل��ك
األئمة (عليهم الس�لام)
يكون أصغ��ر ّ
س�� ّناً عن��د تو ّلي��ه اإلمام��ة ،وليس هذا
بدع��اً م��ن ُ
األم��ور يف تاري��خ األنبي��اء
وأئم��ة أه��ل البيت(عليه��م
والرس��ل ّ
السالم( فقد سبق اإلمام املهدي(عليه
الس�لام) بع��ض أنبي��اء اهلل تع��اىل،
كعيس��ى وحييى(عليهم��ا الس�لام)
ن��ص الق��رآن الكري��م بعم��ر
وف��ق ّ
مث��ان س��نني ،وس��بقه ج��دّه اإلم��ام
اهلادي(عليه الس�لام) لتسّلم اإلمامة
وكان عم��ره مث��ان س��نني ،وس��بقه
اإلم��ام اجلواد(علي��ه الس�لام) وعمره
الش��ريف س��بع أو تس��ع س��نني ف�لا
ّ
الس��ن يف قابلية اإلفاضة
يؤ ّث��ر صغر
الربّاني��ة عل��ى الش��خص ،ول��ذا ن��رى
الذي��ن ترمجوا لإلم��ام امله��دي (عليه
السالم) من علماء املذاهب اإلسالمية
األخ��رى ق��د اعتربوا تس��نمه لإلمامة
وه��و اب��ن مخس س��نني أم��راً عادياً يف
األئم��ة (عليه��م الس�لام) ،قال
س�يرة ّ
اهليثم��ي يف ذي��ل ترمجته
اب��ن حج��ر
ّ
لإلم��ام احلس��ن العس��كري (علي��ه
السالم)( :ومل خيّلف اإلمام العسكري
احلجة،
حممد ّ
غري ولده أبي القاس��م ّ
وعم��ره عن��د وفاة أبيه مخس س��نني،
لكن آتاه اهلل فيها احلكمة)).
ويف مث��ل ه��ذا الي��وم يف��رح ش��يعة
أهل البيت (عليهم الس�لام) ويقيمون
االحتف��االت هلذا التتوي��ج ،وذلك أل ّنه
أ ّول ي��وم م��ن إمام��ة وخالف��ة منج��ي
البشرية ،وآخر احلجج هلل على أرضه
وبهذه املناس��بة تأمل شيعة آل حممد
(صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه) ان يعج��ل اهلل
ف��رج امامه��ا املنتظ��ر (علي��ه الس�لام)
ليمأل االرض قسطاً وعد ً
ال كما بشر
بذل��ك ج��ده املصطفى حمم��د (صلى
اهلل علي��ه وآل��ه) يف أحادي��ث متوات��رة
ويس��تحب يف
نقلتها كتب املس��لمني،
ّ
ه��ذا اليوم املب��ارك اإلنف��اق واإلطعام،
والتوس��عة يف نفقة العي��ال ،فقد روي
أ ّن��ه من أنف��ق يف هذا اليوم ش��يئاً غفر
اهلل له ذنوبه ،ويس��تحب لبس اجلديد
والشكر والعبادة ،وهو يوم نفي اهلموم

والغمم واألحزان ،ويستحب فيه أيضاً
زي��ارة اإلمام املهدي (عج��ل اهلل تعاىل
فرجه) وقراءة س��ورة الصافات واهداء
ثوابها إىل ام اإلمام .
وق��د ُس��ئل الن�بي (صل��ى اهلل علي��ه
وآل��ه) ع��ن كيفي��ة االنتف��اع باإلم��ام
املهدي(عج��ل اهلل تع��اىل فرج��ه) يف
غيبته فقال( :إي والذي بعثين بالنب ّوة،
إ ّنه��م يس��تضيئون بن��وره ،وينتفع��ون
بواليت��ه يف غيبت��ه كانتف��اع الن��اس
بالشمس ،وإن جتّللها السحاب).
كان اإلم��ام امله��دي (عج��ل اهلل
تع��اىل فرجه) يف احلقيق��ة على ابواب
عه��د جدي��د هوعه��د غي��اب اإلم��ام
املعص��وم ع��ن الن��اس ،وال��ذي مل يك��ن
يف البداية غياباً مطلقاً ،بل كان ش��به
غي��اب ففي عهد وال��ده كان يتحفظ
علي��ه ،حتى إذا ما استش��هد أبوه (عليه
السالم) وتسلم اإلمامة من أبيه بدأت
الغيبة الصغرى .
فم��اذا كان اإلم��ام (عج��ل اهلل
تع��اىل فرج��ه) يفع��ل يف تل��ك الغيبة،
كان جيي��ب عل��ى االس��ئلة ال�تي
تعط��ى إلي��ه ع�بر نواب��ه ،إذ م��ا كان
الن��اس يس��تطيعون ان يكافئ��وا اإلمام
ويقابل��وه؛ إذ كان م��ن املف�ترض ان
حياف��ظ عل��ى حيات��ه حت��ى ال يقت��ل،
وال يقض��ى علي��ه ،ليس��تطيع العي��ش
اىل الي��وم املوع��ود ،فضال ع��ن إعطائه
بع��ض التوجيه��ات لش��يعته مبا ميهد
هلم ويهيؤهم للعهد الالحق وهو عهد
الغيبة الكربى.
كان (عج��ل اهلل تع��اىل فرج��ه)
أحيان��ا يف بع��ض رس��ائله اليت تس��مى
بالتوقيع��ات؛ ألنه��ا كان��ت حتم��ل
توقيع��ه الش��ريف ،يك�� ّذب م��ن يدع��ي
اش��ياء باطل��ة ،فمث�لا ح�ين ُس��ئل ان
هن��اك من يدعي أنك��م آهلة أو أنصاف
آهلة ،فقد ش��دد اإلمام النكري على هذا
ال��كالم وقال( :حنن بش��ر وحنن ائمة
لس��نا آهل��ة ولس��نا أرباباً ،وه��ذا كالم
م��ن يؤذين��ا وه��و كالم يس��يء الينا)،
فق��ارع وق��اوم الغل��و ال��ذي كان عن��د
بعض اجلهلة من خالل علمه الغزير.
السؤال هنا :من اين اتى هذا العلم؟
عن��د ص�بي يف ه��ذه الس��ن ،حيف��ظ

الق��رآن وحيف��ظ كل تل��ك العل��وم
واملعارف ،من اين كل هذا العلم الذي
يتمت��ع ب��ه اإلم��ام؟ وانه والش��ك كان
يع��رف الش��ريعة بتمامه��ا وكماهل��ا،
فم��ن اين جاءه كل هذا؟ هل اس��تطاع
وال��ده (علي��ه الس�لام) خ�لال تل��ك
الس��نوات القليلة ان يعلمه كل هذا ام
ان هناك شيئا فاق تلك القدرة؟
ان ه��ذا االم��ر له س��ابقة يف االنبياء
مث� ً
لا ،ق��ال تع��اىل يف س��ورة مري��م (يَا
اب ِب ُق َّ��و ٍة َوآ َت ْي َنا ُه ْ ُ
َْ
ال ْك َم
ي َي��ى ُخ ِذ ْال ِك َت َ
َص ِب ًّي��ا) نع��م لق��د كان حيي��ى علي��ه
الس�لام نبياً وهو ابن تس��ع س��نوات ،أما
عيسى املس��يح (عليه السالم) فقضيته
أعجب؛ ألن��ه ولد نبيا وحتدث يف املهد
صبياً.
أما اإلم��ام املهدي (عج��ل اهلل تعاىل
فرج��ه) فه��و لي��س ن�بي ،لكن��ه تتمثل
في��ه س��نن االنبي��اء ،رج��ال يرتبط��ون
مبهم��ة مساوي��ة ،مهم��ة رباني��ة،
اهلل تع��اىل ه��و ال��ذي يزوده��م بالعل��م
واحلكم��ة والفه��م ،وإذا ماعلمن��ا ان
اإلمام��ة ماهي إال امت��داد للنبوة؛ وهي
عند البعض م��ن أبناء املذاهب األخرى
رئاس��ة عام��ة للدي��ن والدني��ا ،فه��ي
بذل��ك خالف��ة ع��ن الن�بي (صل��ى اهلل
علي��ه وآل��ه) فمن خيلف الن�بي البد ان
حيم��ل صف��ات الن�بي (صل��ى اهلل عليه
وآله) وخصوصياته.
إنن��ا يف ه��ذه الذك��رى ويف ه��ذا
اليوم وس��ائر أيام حياتنا نذكر إمامنا
الغائ��ب (عج��ل اهلل تع��اىل فرج��ه) عن
األنظ��ار ،وه��و اإلم��ام املوع��ود املدخ��ر
إلحي��اء دي��ن اهلل تع��اىل ،وإقام��ة
الع��دل يف األرض ،وحمارب��ة الظل��م
واجلوروالفس��اد ،تنفي��ذا للوعد اإلهلي
بظه��ور اإلس�لام عل��ى األدي��ان كله��ا
كم��ا ورد يف الق��رآن الكري��م وروايات
أهل البيت (عليهم السالم).
علين��ا مجيع��ا االرتب��اط باإلم��ام
امله��دي (عج��ل اهلل تع��اىل فرج��ه) يف
عص��ر الغيب��ة الك�برى وه��ذا االرتباط
ال يتحق��ق إال بع��د معرفتن��ا باإلم��ام
احلج��ة (عج��ل اهلل تع��اىل فرج��ه)،
وكلم��ا زادت معرف��ة اإلنس��ان بإم��ام
زمانه زاد ارتباطه به.
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يف مثل هذا
اليوم يفرح
شيعة أهل
البيت (ع)
ويقيمون
االحتفاالت
هلذا التتويج،
وذلك أل ّنه
أ ّول يوم
من إمامة
وخالفة
منجي
البشرية،
وآخر احلجج
هلل على
أرضه
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أويس َ َ
وخيرهم
القرني ...سيد التابعين ّ
َ
عبد احلسن الشافعي
الق��دوة الزاه��د س��يد التابع�ين يف زمان��ه ،أح��د الرج��ال الثقاة الذي��ن انقطع��وا للصالة
والعب��ادة ،وكان م��ن أه��ل الفق��ه والعلم ،أدرك الن�بي صلى اهلل عليه وال��ه ومل يره نقل
ال��رواة أن رس��ول اهلل صل��ى اهلل عليه وآله قال عنه( :واش��وقاه إليك ي��ا أويس القرني أال
من لقيه فليقرئه مين السالم).
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س��كن أوي��س الكوف��ة ،معروف��ا بوالئ��ه ألم�ير
املؤمنني علي (عليه الس�لام) ،وقاتل يوم صفني
ب�ين يدي��ه ،وكان ل��ه دور مهم م��ع أصحابه يف
ترس��يخ دعائم الدين بوجوده��م مع علي (عليه
السالم) ،إذ عملوا على فضح املنافقني وكشفوا
زيفهم وكفرهم وحقدهم على اإلسالم.

امسه ونسبه:

صف�ين ،وعن��د وصول��ه إليه��ا مك��ث ب�ين يدي��ه
(علي��ه الس�لام) ليعل��ن انضمام��ه لصف��وف
املقاتلني يف صفني.
يق��ول االصبغ بن نباتة وهو أحد أصحاب أمري
املؤمن�ين (علي��ه الس�لام) :كنا مع عل��ي (عليه
الس�لام) بصفني فبايعه تس��عة وتسعون رج ً
ال
فق��ال اإلم��ام( :اي��ن مت��ام املئ��ة لق��د عه��د إل��ي
رس��ول اهلل (صلى اهلل عليه واله) أن يبايعين يف
رج��ل) ،ويف هذه االثن��اء جاءه
ه��ذا الي��وم مائة ٍ
رج��ل علي��ه قب��اء ص��وف متقلد بس��يفني فقال
لإلمام (عليه الس�لام)( :ابس��ط ي��دك أبايعك)
فق��ال اإلمام (عليه الس�لام) :على م��ا تبايعين؟
ق��ال :عل��ى بذل مهجة نفس��ي دون��ك ،فقال له
اإلم��ام( :م��ن أنت؟) ق��ال( :أن��ا أوي��س القرني)
فبايعه.

ه��و أويس بن عامر وقيل ابن عمرو بن جزء بن
مال��ك ب��ن عم��رو بن س��عد بن عص��وان بن قرن
ينتهي نس��به إىل مذحج املرادي ،وعرف بأويس
القرن��ي بفتح القاف نس��بة إىل ق��رن وهو بطن
من بطون جعفى بن سعد العشرية ،وقيل ايضا:
نسبة إىل حي أو قبيلة (بين َق َرن) من بين عامر
بن َص ْع َص َع َة أحد أجداد أويس.
عاش أويس يف اليمن ،وعرف اليتم وهو صغري،
كان ب��اراً بوالدت��ه يرعاها ويس��هر على راحتها شهادته رضوان اهلل عليه:
لع��ب أوي��س القرن��ي دوراً كب�يراً يف معرك��ة
خيدمها ليل نهار.
صف�ين فقد قات��ل بني يدي أم�ير املؤمنني عليه
صفاته:
الس�لام ومحل محالت عدة على جيش معاوية
كان أويس��ا م��ن أكاب��ر الزه��اد ،متواضع��ا يف وأوق��ع فيه��م خس��ائر فادح��ة واس��تمر يط��ارد
ملبسه قليل املتاع ،وكان أشهل ذا صهوبه ،بعيد فلوهل��م حت��ى نال الش��هادة يف الثامن عش��ر من
ما بني املنكبني معتدل القامة ،ضاربا بذقنه اىل شهر صفر سنة 37هـ.
صدره راميا ببصره اىل موضع س��جوده واضعا ومل��ا علم اإلمام (عليه الس�لام) باستش��هاده جاء
ميينه على مشاله.
إلي��ه وصل��ى عل��ى جثمانه وش��ارك يف دفنه مع
وإن أح��ق وصف له يف صفات��ه ومنزلته ذكره أصحاب��ه وبه��ذا نال هذا الش��هيد املق��ام احملمود
صاحب كتاب حلي��ة االولياء الذي نقل حديثا عند اهلل ،ونال س��عادة الدني��ا واآلخرة ،ومرقده
للرس��ول األك��رم (صل��ى اهلل علي��ه وال��ه) يف الطاه��ر ي��زار عل��ى م��دار الس��نة وموقع��ه يف
األصفياء واألحفياء واألبرياء حدث به املسلمني مدينة الرقة الس��ورية ،إذ ش�� ّيد له ضريح يليق
فس��ألوه قائل�ين يا رس��ول اهلل كي��ف لنا برجل به رضوان اهلل عليه.
منه��م ق��ال (صل��ى اهلل علي��ه وال��ه) :ذاك أويس
القرن��ي قال��وا :وما أوي��س القرني؟ قال :أش��هل من أقواله:
ذو صهوبة بعيد ما بني املنكبني معتدل القامة - ..ق��ال أوي��س هل��رم ب��ن حي��ان :اح��ذر ليل��ة
يتل��و الق��رآن ،يبك��ي عل��ى نفس��ه ،ذو طمري��ن صبيحتها القيامة ،وال تفارق اجلماعة فتفارق
ال يؤب��ه ل��ه ،مت��زر ب��ازار ص��وف ورداء ص��وف ،دين��ك ،ي��ا ه��رم توس��د امل��وت إذا من��ت وأجعل��ه
جمه��ول يف أه��ل األرض مع��روف يف الس��ماء أمام��ك إذا قم��ت ،وال تنظ��ر إىل صغ��ر ذنب��ك،
ل��و اقس��م عل��ى اهلل ألب��ر قس��مه ،أال وإن حت��ت ولك��ن أنظر إىل من عصيت ف��إن صغرت ذنبك
منكبه األيس��ر ملعة بيضاء إال وإنه إذا كان يوم فقد صغرت اهلل.
القيامة قيل للعباد ادخلوا اجلنة ويقال ألويس  -ق��ال ل��ه ه��رم بن حي��ان يوم��ا :صلنا ي��ا أويس
قف فاش��فع فيش��فعه اهلل عز وجل يف مثل عدد بالزي��ارة فق��ال له :قد وصلتك مب��ا هو خري من
الزي��ارة واللق��اء ،وه��و الدع��اء بظه��ر الغيب ،إن
ربيعة ومضر.
الزيارة واللقاء ينقطعان والدعاء يبقى ثوابه.
موقف بطولي:
 ق��ال له رجل أريد أن أصحبك ألس��تأنس بك،عندم��ا عل��م أوي��س بقي��ام احل��رب ب�ين أم�ير فق��ال أوي��س :س��بحان اهلل م��ا كن��ت أرى أحدا
املؤمن�ين (علي��ه الس�لام) ومعاوي��ة توج��ه إىل يعرف اهلل يستوحش مع اهلل.

قال أويس هلرم بن
حيان :احذر ليلة
صبيحتها القيامة،
وال تفارق اجلماعة
فتفارق دينك ،يا هرم
توسد املوت إذا منت
وأجعله أمامك إذا
قمت ،وال تنظر إىل
صغر ذنبك ،ولكن
أنظر إىل من عصيت
فإن صغرت ذنبك
فقد صغرت اهلل.
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النبيّ الكريم محمد بن عبداهلل .
عبقريّ عصره ّ
وكل عصر
الدكتور صاحل زهر الدين
اجلمهورية اللبنانية

يب الكريم حممد بن عبداهلل
جسدت والدة اإلسالم كدين جديد ،على يد الن ّ
ّ
(صلى اهلل عليه وآله) ،أهم ّية اإلرتباط بني الزمان واملكان واإلنسان وعلى هذا
األساس أصبح اإلسالم توحيداً يف الدين ،ونظاماً يف الدولة.
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لق��د كان ظهور اإلس�لام أعظم ح��دث تارخيي
كوني عظيم يف العامل كّله ،إذ جاء يف وقته احملتوم
ً
ممث�لا اإلس��تجابة التارخي ّي��ة الضروريّ��ة حلاج��ة
أه��ل اجلاهل ّي��ة العرب ّية من��ذ أربعة عش��ر قرناً ،على
ي��د الرس��ول الكري��م حمم��د (صل��ى اهلل علي��ه وآله)،
كم��ا كان��ت «مدينة الن�بي» املدينة املن�� ّورة «أ ّم املدن
اإلسالم ّية» هي النتيجة الطبيع ّية لإلسالم ،كدين
ودول��ة مع��اً ،إنطالق��اً م��ن املدينة اإلس�لامية األوىل
يف يث��رب ،بع��د هج��رة املس��لمني إليه��ا ،وق��د ظهرت
عبقري��ة الرس��ول (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه) وارتك��زت
دعوته على جمموعة من املرتكزات املهمة اليت ميكن
أن جنملها باآلتي:
 أن الن�بي حمم��داً (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه) ه��وإب��ن اجلزي��رة العربية ،تلك الرقع��ة اجلغرافية اليت
«ج ْغ َر َف ْت التاريخ وأَ َّر َخ ْت اجلغرافيا» بفضله.
َ
 أن الن�بي حمم��داً (صلى اهلل عليه وآله) ينتس��بثاني��اً إىل قبيل��ة قري��ش كأك�بر قبائ��ل اجلزي��رة
مركزاً.
 إن اإلس�لام كديانة مساويّة ورس��الة مقدّسةظهر على يديه (صلى اهلل عليه وآله).
 أن اإلس�لام شكل كدين رسالة عاملية كونيةبالنظ��ر ملبادئه اإلنس��انية،على الرغم م��ن والدته يف
اجلزيرة العربية وباللسان العربي
 أن الرس��ول األك��رم (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه)األمة العرب ّية
وانطالق��اً م��ن ذلك كان أحد عظم��اء ّ
اإلسالم ّية وعباقرتها.
غي«جمرى التاريخ»
 أن��ه (صلى اهلل عليه وآله) ّيغيه يف العامل أمجع.
يف الشرق وكاد أن ّ
 عل��ى ه��ذا األث��ر دخ��ل التاري��خ وخ��رج م��ناجلغرافي��ا ق�� ّوة هائل��ة يصعب عل��ى أيّ��ة جغرافيا أن
حت ّد من ق ّوتها ،وال على أي تاريخ أن يتجاهلها.
 لقد حت ّول فيه الزمن إىل زمن آخر جديد كل ّياً،أي إىل زمن ّ
يتأطر فيه عرب اجلزيرة العرب ّية بإطار
من التوحيد الذي مل تكن تعرفه قبل جميء اإلسالم.
يب الكريم (صلى اهلل عليه وآله) ،اس��تطاع
 -أن الن ّ

أمة م ّوح��دة ،بل كانت
أم��ة مل تك��ن يوم��اً ّ
يوح��د ّ
أن ّ
أم��ة م��ن قبائل متع��دّدة تعيش يف بقع��ة من األرض
ّ
مل تكن يف نظر العامل س��وى إس��م جغرايف ،فاستطاع
يؤس��س دين��اً تعاي��ش م��ع اليه��ود والنصراني��ة يف
أن ِّ
مناطق شاس��عة جماورة للجزي��رة العربية ،وأصبح
اليوم يعتنقه املاليني من البشر ،مبا يعادل أكثر من
ثلث سكان العامل.
 لقد اس��تطاع اإلس�لام أن يؤسس إلمرباطوريّةُق ّي��ض هل��ا أن تض��م إليه��ا يف زم��ن قص�ير ،مناط��ق
شاسعة من العامل املتمدّن آنذاك.
 أن النيب الكريم (صلى اهلل عليه وآله) يف دعوتهاىل اإلس�لام كان علي��ه مواجه��ة أع��داء داخلي�ين
(من قري��ش وحلفائها من اليه��ود) وأعداء خارجيني
(يف طليعته��م ال��روم البيزنطي��ون إمرباطوريّة ذلك
العصر).
وهكذا م ّثل ظهور اإلس�لام يف م ّكة حتدياً كبرياً
لألدي��ان األخ��رى« ،كدي��ن إهل��ي جدي��د» يف وج��ه
«أديان بش��ريّة» بتماثيلها وأصنامها وأوثانها ،مشك ً
ال
إلغ��ا ًء لعقول كانت تؤمن بالوثن والصنم ،متس��لحاً
بـ«س�لاح اإلميان» أقوى من أي «إميان بالس�لاح» أل ّنه
«دي��ن اهلل الواح��د األح��د» يف وج��ه األديان املتع��دّدة...
متمث� ً
لا بالق��رآن الكري��م ،كآخ��ر الكتب الس��ماويّة
ن��زو ً
ال ،واملص��در األ ّول لإلس�لام عقي��دة وش��ريعة.
وأل ّن��ه كذلك ،فلم يكن اإلس�لام والقرآن ديناً عنفياً
دموياً ،بل كان رس��الة ذات طابع س��لمي ،تقوم على
اإلقن��اع أو ً
ال ،و«ال إك��راه يف الدي��ن» ،قبل أن يفرض
علي��ه األع��داء اإلنتقال إىل أس��لوب اهلج��وم واحلرب
للدفاع عن الدعوة اإلسالمية والدين اجلديد.
وباختص��ار ش��ديد ،كان الن�بي حمم��د (صل��ى
اهلل علي��ه وآل��ه) ش��خص ّية عبقريّ��ة مم ّي��زة بامتياز،
يف الس��لم واحل��رب واإلدارة والسياس��ة ...مل ُيل��ق
لعصره فقط ،ب��ل ّ
ولكل العصور اليت تلته ،وال يزال،
ولع��ل انتش��ار اإلس�لام واعتن��اق مئ��ات املالي�ين م��ن
الن��اس هلذا الدين يف كل أرجاء العامل هو خري دليل
على هذه العبقريّة.

جسدت والدة
ّ
اإلسالم كدين
جديد ،على يد
يب الكريم
الن ّ
حممد بن عبداهلل
(صلى اهلل عليه
وآله) ،أهم ّية
اإلرتباط بني
الزمان واملكان
واإلنسان..
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اإلمام الصادق (عليه السالم)
وحركة التدوين عند الشيعة اإلمامية
الشيخ مصطفى شري علي

يطل علينا يف يوم السابع عشر من شهر ربيع األول مولد نبينا الكريم (صلى اهلل عليه وآله)
ومولد حفيده اإلمام الصادق (عليه السالم) ،وهي مناسبة حتمل رسالة مهمة ،إذ ان اإلمام
الصادق (عليه السالم) كان له الدور الرائد يف حفظ تراث جده املصطفى (صلى اهلل عليه
وآله) إذ ش��هد عصره نقلة نوعية يف العلوم ،ومعلوم عندنا كم اتس��عت مدرسة أهل البيت
(عليهم السالم) يف عهده ،مما استدعى االهتمام وبشكل خاص يف احلث على التدوين..
فق��د كان للش��يعة اإلمامي��ة الريادة
األوىلبهذااجملال،إذكانالتدوينموجودا
عنده��م يف حي��اة الن�بي (صل��ى اهلل علي��ه
وآل��ه) ،وعل��ى الرغم من احلظ��ر الرمسي
للتدوين بعد وفاة الرسول األكرم (صلى
اهلل علي��ه وآله) فإن التدوين عند أتباع أهل
البيت وأئمتهم (عليهم السالم) مل ينقطع
بل اس��تمر حت��ى عه��د الباقري��ن (عليهما
الس�لام) ،إذ ش��كل التدوين عندهم أولوية
وأهمي��ة كربى ،فلق��د د ّون أمري املؤمنني
عل��ي (علي��ه الس�لام) و ُد ّون عن��ه خمتلف
الكت��ب ،وكان أبرز م��ن كتب عنه (عليه
الس�لام) أبو رافع موىل رس��ول اهلل (صلى
اهلل علي��ه وآل��ه) وخ��ازن بيت امل��ال يف عهد
أمرياملؤمن�ين (علي��ه الس�لام) ،فله كتاب
السنن واألحكام والقضايا.
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إن االهتمام حبركة التدوين يف عهد
اإلمام�ين أمري املؤمنني واحلس��ن (عليهما
السالم) شهد نضوجا فكريا أسهم يف ظهور
الكثري من املدونات ،مثل كتاب س��ليم بن
قيس اهلاللي صاحب أمري املؤمنني (عليه
الس�لام) ،وقد أش��ار مصطفى عبد الرزاق
اىل أن الش��يعة اإلمامي��ة ه��م أول من دون
يف الفقه فقال( :ان النزوع اىل تدوين الفقه
كان أس��رع اىل الش��يعة الن اعتقاده��م
العصم��ة يف أئمته��م ...كان حري��ا ان
يس��وقهم اىل احلث على تدوين أقضيتهم
وفتاواهم) ،ومن ابرز املدونات اليت وصلت
إلين��ا م��ن ذل��ك العه��د كت��اب عه��د أمري
املؤمن�ين اإلم��ام علي (عليه الس�لام) ملالك
األش�تر ،وقد اهتم أهل الفكر من خمتلف
امل��دارس الفكري��ة به��ذا الكتاب وبش��رحه

وأول��وه عناية عظيم��ة ،ورغم اإلضطهاد
والعنف الذي استخدمته الدولة األموية
ض��د أئم��ة أه��ل البي��ت (عليهم الس�لام)
والذي توجوه بقتل اإلمام احلسني (عليه
السالم) فإن ذلك مل مينعهم من التواصل
يف التدوين ولعل أبرز نتاجات األئمة اليت
وصلتن��ا من العهد األموي متثلت جبهود
اإلمام السجاد (عليه السالم) الذي دون لنا
رس��الته يف احلقوق اليت ضمت مخس�ين
حقا لإلنسان ميكن أن نعدّها من أرقى ما
كت��ب يف حقوق اإلنس��ان على مر تأريخ
اإلنسانية ،فضال عما دونه اإلمام السجاد
(عليه الس�لام) يف الصحيفة الس��جادية،
ويف نف��س الس��ياق فقد وصل��ت إلينا من
بع��ض مدونات زيد الش��هيد ،ولزيد أيضا
مسند ومدونة فقهية.

إال أن الظ��روف املؤاتي��ة ال�تي ش��هدها
عهد اإلمام الصادق (عليه السالم) وفسحة
احلرية اليت رافقت التغيريات السياس��ية
املتمثل��ة بضع��ف الس��لطة األموي��ة ث��م
س��قوطها وقي��ام الدولة العباس��ية أعطى
جماال رحبا لإلهتمام بالتدوين وخباصة
أن اإلمام الصادق (عليه السالم) ّ
حث على
التدوي��ن وبني أهميته ،مم��ا اثر إجيابا يف
نش��اط احلرك��ة العلمي��ة عن��د الش��يعة
اإلمامي��ة يف زمانه ،إذ اخذوا يدونون كل
ما يصدرعن اإلمام الصادق (عليه السالم)
من عذب الكالم وأحسنه.
لق��د كان الكث�ير م��ن أتب��اع اإلم��ام
الص��ادق (عليه الس�لام) يأخذون عن أبيه
اإلم��ام الباق��ر (علي��ه الس�لام) ،إذ كان��وا
يأت��ون بتل��ك األحادي��ث فيق��وم اإلم��ام
الص��ادق (علي��ه الس�لام) بتصحيحه��ا
وح��ذف ماحل��ق به��ا م��ن زي��ادات النس��اخ
وذوي األغراض ثم يأمر أصحابه بالعمل
بها أو كتمها اىل حني.
تنوع��ت مواضي��ع التدوي��ن يف عه��د
اإلمام الصادق (عليه الس�لام) كل حسب
اهتمام��ه فم��ن كان اهتمام��ه بالعقلي��ات
كهش��ام ب��ن احلك��م صن��ف ودون كتب��ا
ت��دور ح��ول العقلي��ات واحملاجج��ات م��ع
املنحرف�ين واحل��ركات الطارئ��ة عل��ى
اإلس�لام ،وقد بلغ جمموع تأليفاته سبعة
عش��رمؤلفا منه��ا كتاب (اإلمام��ة) ،كما
صن��ف يف األص��ول ولعل��ه أول م��ن صنف
فيه��ا ،فق��د ذك��ر ل��ه اب��ن الندي��م كتاب
(مباحث األلف��اظ) يف عداد مؤلفاته ،وجند
هذا االهتمام أيضا عند مؤمن الطاق الذي
اشتهر مبحاججاته مع أهل الكالم إذ ألف
كتبا يف مناظراته مع أبي حنيفة ،أما من
كان مهتما بعلم الفقه واألحكام كزرارة
فق��د ألف كتبا عن األم��ام الصادق (عليه
الس�لام) يف ه��ذا الش��أن ،وم��ن جان��ب آخر
دون جابر بن حيان ماكان اإلمام الصادق
(علي��ه الس�لام) يعلم��ه إي��اه يف الكيمي��اء،
وق��د أك��د اب��ن حي��ان يف مقدم��ة كتابه
األحج��ار ب��إن تلك العل��وم ال�تي دونها هي
من عل��وم اإلم��ام الص��ادق (عليه الس�لام)
فقال( :وحق سيدي  -اإلمام الصادق (عليه
الس�لام) -لوال ان هذه الكتب باس��م سيدي
 صل��وات اهلل عليه  -م��ا وصلت اىل حرفمن ذلك اىل األبد) ،ومن هذا البحر الزاخر
أخ��ذ جابر فألف كتب��ا عديدة ذكر منها
املستشرق كراوس أربعني مؤلفا.

إن هذااألمر يعطينا انطباعا عاما عن
مدى تأثري اإلمام الصادق (عليه الس�لام)
بأصحاب��ه وظه��ور ذل��ك التأث�ير جلي��ا يف
مؤلف��ات أولئ��ك األصح��اب ومدوناته��م،
ولع��ل تل��ك الفس��حة م��ن احلري��ة ال�تي
رافقت عهد اإلمام الصادق (عليه السالم)
شجعت شيعة أهل البيت (عليهم السالم)
عل��ى الكتاب��ة والتدوين حت��ى وصل عدد
الكت��ب ال�تي كتبه��ا الش��يعة اإلمامي��ة
حت��ى عه��د اإلم��ام احلس��ن العس��كري
(عليه السالم) أربعمائة كتاب عرفت يف
املصادر اإلمامية ب��ـ (األصول األربعمائة)
ال�تي اس��تند عليه��ا األصح��اب ومجعوه��ا
يف كت��ب أربع��ة وهي( :ال��كايف ،التهذيب،
االستبصار ،ومن ال حيضره الفقيه).
لق��د تس��ابق أعي��ان تالم��ذة اإلم��ام
الص��ادق (علي��ه الس�لام) اىل تدوي��ن
احلديث واملس��ائل الفقهية ،فكان جمموع
ما أحصي من التأليف يف عصره أربعمائة
ُمص َن��ف ألربعمائ��ة ُمص ِنف ،هك��ذا كان
اإلمام (عليه الس�لام) ميلي على تالميذه
ويش��جعهم عل��ى التدوي��ن قائ�لا( :القلب
يت��كل عل��ى الكتاب��ة) ،ولق��د كان(علي��ه
الس�لام) جييئه��م بال��دواة والقرط��اس

نستطيع تلخيصها فيما يأتي:
 -1حف��ظ ال�تراث العظي��م لإلس�لام
احملم��دي األصيل من الضي��اع من خالل
تدوين��ه واحلف��اظ علي��ه م��ن اإلس�لام
احملرف الذي تبنته الس��لطات احلاكمة
ال�تي أرادت من خالله إضفاء املش��روعية
علىأعماهلا.
 -2اتس��اع رقع��ة التش��يع اإلمام��ي
يف عه��ده وحاج��ة الش��يعة اىل العم��ل
باألحكام الش��رعية ،األمر ال��ذي أدى اىل
حاج��ة األصح��اب اىل تدوي��ن م��ا يقول��ه
اإلم��ام (عليه الس�لام) ،أو نقل ما س��جله
بعض األصحاب ،فكانوا يستأذنون اإلمام
(عليه الس�لام) للعم��ل بكتاب تلميذ آخر
فيعطيه��م اإلج��ازة يف ذل��ك أو مينعه��م
عنه.
 -3حتص�ين الش��يعة اإلمامي��ة م��ن
األفكار املنحرفة كالغلو ،من خالل هذه
املدون��ات ومنع ه��ذه األفكار م��ن اخرتاق
فكره��م األصيل ،كما ح��دث مع املغرية
بن سعيد الذي قام اإلمام (عليه السالم)
بفضحه وفضح أساليبه اخلبيثة يف دس
أف��كاره يف كت��ب األصح��اب ،فحذر منه
اإلمام (عليه السالم) ومن تلك الكتب.

يطل علينا يف يوم السابع عشر من شهر ربيع
األول مولد نبينا الكريم (صلى اهلل عليه وآله)
ومولد حفيده اإلمام الصادق (عليه السالم)
ويق��ول هل��م (اكتبوا فإنك��م ال حتفظون
حتى تكتبوا).
لق��د أوىل الش��يعة اإلمامي��ة بقي��ادة
اإلم��ام الص��ادق (علي��ه الس�لام) مس��ألة
التدوي��ن أهمي��ة ك�برى يف الوق��ت الذي
كان فيه رجل مثل سعيد بن املسيب يع ّد
أول فقهاء املدينة السبعة الكبار خياف أن
يكتب عنه العلم ،إذ نقل املؤرخون اّنه كان
عن��ده رج��ل يس��أله ع��ن مس��ائل فيجيب
عليه��ا والرجل يد ّون تلك اإلجابات ،فقال
ل��ه جلس��اؤه :أتكت��ب ي��ا أبا حمم��د؟ فقال
س��عيد للرجل ناولنيها فناوله الصحيفة
فخرقها.
لقد كان لسعي اإلمام الصادق (عليه
السالم) واهتمامه الكبري بالتدوين أهداف

 -4سعى اإلمام اىل االهتمام باملدونات
وحفظها لعلمه باحتياج الشيعة إليها يف
املس��تقبل  -زم��ن الغيبة  -وه��ذا ما حدث
واقع��ا إذ كانت هذه األصول األربعمائة
ه��ي الس��ند واملعتمد وعليها م��دار العمل
عند الشيعة اإلمامية اىل يومنا هذا.
لق��د راع��ى اإلم��ام الص��ادق (علي��ه
الس�لام) تن��وع ه��ذه املدون��ات ،فاألصول
األربعمائ��ة خمتص��ة فق��ط باحلدي��ث
الش��ريف ،وق��د ذك��رت عن��ه مدون��ات
أخرى يف علم األصول واللغة والتفس�ير
والتأري��خ والكيمياء والط��ب وغريها من
العل��وم ال�تي كان��ت تق��ع عليه��ا دائ��رة
االهتم��ام ،فس�لام عل��ى من قام التش��يع
على علمه وجهده.
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عـــن الـــديـــن والــســيــاســة بــيــن الــفــصــل والــوصــل
األستاذ الدكتور أمحد راسم النفيس
مجهورية مصر العربية  -املنصورة

بني احلني واآلخر نسمع من حيذر من استخدام الدين لتحقيق أغراض سياسية وهو
شعار يشابه شعار (ال دين يف السياسة وال سياسة يف الدين)!! ،والطريف أن هذه الدعاية
أصبحت جتد هلا آذانا صاغية يف بالدنا العربية اليت ال يبدو أن فيها حكومة دينية!!.
ميكن للبعض أن يسقط يف الفخ
فريد قائال أن هذا الكالم كفر ومروق
من الدين وأن اإلسالم ال يعرف الفصل
ب�ين ال��س��ي��اس��ة وال ��دي ��ن ،إىل آخ ��ر ه��ذا
اجل��دل العقيم ال��ذي طاملا اشتعل دون
نتيجة تذكر!!.
من وجهة نظرنا فالذين يرفعون
ه��ذا ال��ش��ع��ار ي��ه��دف��ون الستبعاد بعض
القوى املنتسبة للدين (اتفقنا أو اختلفنا
م��ع��ه��ا ،ص ��ح ان��ت��س��اب��ه��ا أو مل ي��ص��ح!!)
م��ن م��ع�ترك السياسة لتبقى الساحة
مملوكة هلم يصولون فيها وجيولون
بل ويقومون بتوظيف األديان السماوية
الثالث وليس اإلسالم وحده فضال عن
النظرية االشرتاكية والرأمسالية يف
خدمة أهدافهم اليت عادة ما تكون أهدافا
م��رح��ل��ي��ة خت ��ص ال��ط��ب��ق��ة احل��اك��م��ة
وحدها وكأنهم يقولون (ليس من حق
أحد أن يوظف الدين يف خدمة السياسة
إال حنن وهذا حمظور على غرينا)!!.
إن ك��ان القوم حقا جادين يف هذا
ال��رف��ض فنحن نؤيدهم ون��ق��ف معهم
شريطة أن يسري احلظر على اجلميع،
أمل يلحظ أحد تلك املفارقة املاثلة يف
أن من رف��ع شعار (ال دي��ن يف السياسة
وال سياسة يف الدين) هو من أطلق على
نفسه أو أطلق عليه لقب الرئيس املؤمن.
اآلن ميكن ألي م��راق��ب أن يلحظ
تلك األل��ق��اب الدينية ال�تي يتزين بها
بعض القادة العرب فهذا أمري للمؤمنني
وه��ذا عميد احلكام العرب وذاك خادم
احل��رم�ين الشريفني فضال ع��ن كونه
إمام املسلمني!!.
أال ي��ع��د ه ��ذا اس��ت��خ��دام��ا ل��ل��دي��ن يف
خدمة إدامة السلطة ومنحها املزيد من
الشرعية؟!.
أي دين وأي سياسة؟!
ت ��ل ��ك ه� ��ي ال��ق��ض��ي��ة وال ش� ��ك أن
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ديننا العظيم ق��د وض��ع جمموعة من
الضوابط واألهداف اليت هي من صميم
ال��س��ي��اس��ة ،ي��ق��ول ت��ع��اىلَ ( :و َم� ��ا َل � ُك� ْ�م َ
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َّل� َن��ا ِم��ن َّل �دُن� َ
�ص�يراً) النساء  ،75أمل
�ك َن� ِ
حتدد هذه اآلية الكرمية هدفا سياسيا
وه��و رف��ع الظلم والقهر بكافة أشكاله
وأنواعه االقتصادية واالجتماعية عن
املستضعفني ول ��و ت��ط��ل��ب ه ��ذا خ��وض
امل��ع��ارك م��ن أج ��ل حتقيق ه ��ذا اهل��دف
النبيل.
إنه هدف ديين وسياسي يف آن واحد
ترفعه شتى ال��دول والنظم السياسية
خاصة تلك النظم ذات التوجه اليساري!!.
مل ��اذا ي��ك��ون رف ��ع ش��ع��ار ال ��دف ��اع عن
الفقراء املقهورين باسم االشرتاكية
م��ش��روع��ا وال ي��ك��ون ك��ذل��ك إذا ك��ان
باسم الدين؟!.
لن نناقش تلك الشعارات الفضفاضة
اليت يرفعها البعض مثل شعار (اإلسالم
ه��و احل ��ل) ألن��ن��ا ال ن��ه��دف إال حملاولة
اإلج���اب���ة ع��ل��ى س � ��ؤال (أي دي� ��ن وأي
سياسة).
ل��ق��د وض ��ع اإلس �ل�ام جم��م��وع��ة من
املبادئ األخالقية والقانونية اليت تهدف
لتحقيق ال��ع��دل واألم ��ن وال��س�لام بني
ال��ن��اس وعلينا أن نلتزم بها وأن نعلن
للعامل بأسره أن ه��ذه هي مبادئ ديننا
دون أن خنشى ممن يتهمنا بأننا نوظف
الدين من أجل أغراض سياسية والعربة
ب��امل��ص��داق��ي��ة وم ��ا علينا م��ن املشككني
الدائمني يف كل الذمم عدا ذممهم!!.
أما اليوم فإن الساسة يف بعض دول
العامل ينقسمون إىل صقور ومحائم يف
حني انقسمت أغلب نظم احلكم العربية

ومنذ القدم إىل صقور ووعاظ ألولئك
الصقورمن فقهاء السلطة والسلطان.
صقور تسعى لتحقيق أهداف آنية
خت��ص حلقة احلكم الضيقة وفقهاء
ي� ��زودون ال��ص��ق��ور مب��ا حيتاجونه من
فتاوى تطبيقا للشعار القديم (سلطان
غشوم خري من فتنة تدوم)!!.
أث ��ن ��اء ال ��ص ��راع ال ��دائ ��ر ب�ي�ن عبد
امل��ل��ك ب��ن م ��روان وع��ب��د اهلل ب��ن الزبري
وكالهما حيمل لقب أم�ير املؤمنني
(؟!) حدثت تلك الواقعة ال�تي يرويها
اليعقوبي يف تارخيه.
منع عبد امللك أهل الشام من احلج
وذلك أن ابن الزبري كان يأخذهم إذا
حجوا بالبيعة فلما رأى عبد امللك ذلك
منعهم م��ن اخل���روج إىل م��ك��ة ،فضج
الناس وقالوا :متنعنا من حج بيت اهلل
احلرام ،وهو فرض من اهلل علينا! فقال
هلم :هذا ابن شهاب الزهري حيدثكم
أن رس��ول اهلل ق��ال :ال تشد الرحال إال
إىل ث�لاث��ة م��س��اج��د :امل��س��ج��د احل ��رام،
وم��س��ج��دي ،وم��س��ج��د ب��ي��ت امل��ق��دس،
وه��و يقوم لكم مقام املسجد احل��رام،
وه��ذه الصخرة ال�تي ي��روى أن رس��ول
اهلل (صلى اهلل عليه وآل��ه) وضع قدمه
عليها ،ملا صعد إىل السماء ،تقوم لكم
مقام الكعبة ،فبنى على الصخرة قبة
وعلق عليها ستور الديباج ،وأق��ام هلا
سدنة ،وأخذ الناس بأن ّ
يطوفوا حوهلا
كما يطوفون حول الكعبة وأقام بذلك
أيام بين أمية.
اآلن صارت تلك الرواية اليت لفقها
جناح العمائم خدمة لصقور السلطة
دي��ن��ا وع��ق��ي��دة ج��ازم��ة ي��ؤم��ن البعض
بها ب��ل وي��راه��ا م��ن املعلوم م��ن الدين
بالضرورة!!.
وق��ب��ل ث�لاث��ة ع��ق��ود م ��ن ال��زم��ان
وعندما احتاجت الواليات املتحدة ملن

حيارب اإلمرباطورية السوفييتية نيابة عنها مل يكن صعبا
عليها أن تقوم بتوظيف املؤسسة الدينية (احلكومية وغري
احلكومية) يف العامل اإلسالمي من أجل حتقيق هذا اهلدف
والقصة معروفة من ألفها إىل يائها وهي كافية للتدليل
على أن النظم احلاكمة هي من أدمن يف توظيف الدين
خلدمة السياسة ألنها من وجهة نظرهم وصفة سهلة
وجمربة قليلة التكاليف وميكن أن توفر عددا ال يستهان به
من االنتحاريني (االستشهاديني) اجملان ّي ّي يغين عن إرسال
اجليوش وحتريك الطائرات ونقل املدرعات!!.
وق��ب��ل أع� ��وام وع��ل��ى إي��ق��اع احمل��اف��ظ�ين اجل ��دد وحت��ت
إش� � ��راف امل ��اي ��س�ت�رو ك ��ون ��دي وض ��م ��ن خ��ط��ة حم��ارب��ة
(حمورالشراإليراني)  -كما أطلقوا عليه من تسمية -
جرى استحضار نفس الفريق للقيام بتهييج الرأي العام
ضد (الشيعة األشرار)  -وكما أرادوه هلم من تسمية  -بعد
أن أبلى فريقهم بالء حسنا يف حربه ضد الشيوعيني الكفار
خاصة وأن الفارق بني الشيعي والشيوعي هو حرف الواو
ليس إال!! ،التبتأس كثريا فكلهم كفار يا أخي!!.
األكثر إثارة للسخرية هو أن بعض التيارات الدينية
ال�تي وصلت إىل احلكم يف بداية القرن املاضي يف بعض
البلدان العربية ج��اءت يف إط��ار خطة وضعتها املخابرات
الربيطانية (توظيفا للدين يف حلبة ال��ص��راع السياسي
األمم��ي) وال شك أنها قامت مبا كلفت به بل (وجنحت
جناحا باهرا)!!.
عندما يتحدث بعض املسؤولني عن (استخدام الدين
خدمة ألغ��راض السياسة) فال شك أنهم يعرفون أن هذا
الشيء موجود وال شك أيضا أنهم يعرفون أن هذه اللعبة هي
إحدى األلعاب اليت ميارسها الكبار وليس الصغار خاصة
وأن هذه األلعاب حتتاج إىل أموال طائلة وإىل تعاون أجهزة
عابرة للدول والقارات ورمبا كانت حتذيراتهم تهدف ملنع
الصغار من مزامحة الكبار يف (بوكر األمم)!.
كان وال زال هناك دوما من يتخذ من الشعار الديين
وسيلة لتحقيق أهداف ال متت للدين بسبب وال نسب وهي
حالة ليست قاصرة على املسلمني دون غريهم.
رمبا كان خداع الناس وتضليلهم باسم الدين أكثر
س��وءا من خداعهم وال��ك��ذب عليهم دون استخدام الدين
خاصة وأن ه��ذا يعد كذبا على اهلل وعلى الناس (وي��وم
القيامة ترى الذين كذبوا على اهلل وجوههم مسودة).
ال خم��رج وال منجاة م��ن ال��دج��ل وال��دج��ال�ين حكاما
وحمكومني إال بإطالق حرية البشر ورفع الوصاية عنهم
واأله ��م م��ن ه��ذا أن يكف ال�لاع��ب��ون الصغار وال��ك��ب��ار عن
تعاطي هذه املمارسات املدمرة حتى وإن كانوا يتصورون
أن ليس من املمكن العيش من دونها.
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إن إلقاء نظرة سريعة
على حياة اإلمام الصادق
(عليه السالم) العلمية
ترشدنا إىل كونه مدرسة
علمية ودينية أو جامعة
قائمة حبد ذاتها ،جامعة
تتلمذ على يديه يف أروقتها
وخترج من خالهلا مئات
العلماء والفقهاء من
اجتاهات ومذاهب وروافد
شتى ،اخذوا عنه (عليه
السالم) التفسري كما
اخذوا عنه احلديث والفقه،
ونهلوا منه مفردات املسائل
الشرعية وأصول الدين
كافة ،فضال عن علوم
علمية صرفة وإنسانية
متنوعة ،جعلت منه مقصدا
للعلماء وطلبة العلم
واملعرفة يؤمونه ويقصدونه
من بلدان شتى لنهل املعرفة
منه بشتى أصنافها.

المكانة العلمية والفكرية
لإلمام الصادق (عليه السالم)
األستاذ الدكتور
رحيم حلو حممد البهادلي
كلية الرتبية بنات  -جامعة البصرة
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وإذا أردنا احلديث عن جامعة أهل البيت (عليهم
السالم) ،فإن من نافلة القول أن اإلمام حممد الباقر
(عليه الس�لام) هواملؤس��س هلذه اجلامعة وانه (عليه
الس�لام) هوالقائم بش��ؤونها ،لكن تل��ك اجلامعة أتت
أكله��ا يف عه��د اإلمام الص��ادق (عليه الس�لام) ،فقد
عاص��ر اإلم��ام الص��ادق (علي��ه الس�لام) وال��ده حن��وا
م��ن واح��د وثالثني عام��ا ،نهل خالهلا كاف��ة العلوم
واملع��ارف املتنوع��ة ع��ن أبي��ه (عليه الس�لام) ،لتنتقل
مس��ؤولية إدامة العمل بتل��ك اجلامعة إليه بعد وفاة
أبي��ه اإلم��ام الباقر(علي��ه الس�لام) ،وب��رع فيها ومتيز
به��ا بش��كل مذه��ل ومث�ير لالنتب��اه ،حت��ى بل��غ ع��دد
طالب��ه ومن اخ��ذ عن��ه العلوم واملع��ارف أربع��ة آالف
رج��ل ،والذي س��اعده على ذلك ان��ه عاصر مرحلتني
مضطربت�ين ،فقد عاصر نهاي��ة الدولة األموية اليت
كانت تنحدر حن��و االحنالل واهلاوية ،كما عاصر
مطل��ع الدول��ة العباس��ية ال�تي كان��ت تدع��و ابت��داءا
للرض��ا م��ن آل حممد (صل��ى اهلل عليه وآل��ه) ،لذلك
وجد اإلمام الصادق (عليه الس�لام) ما مل جيده غريه
من أهل البيت للتحرك حبرية لنشر علوم ومعارف
وفك��ر أهل البيت (عليهم الس�لام) بطريق��ة تتيح له
حرية احلركة وحرية الفكر.
ونتيجة لتلك الثروة العلمية والفكرية اهلائلة
ال�تي كان ميتلكه��ا اإلم��ام الص��ادق (عليه الس�لام)،
ولكون��ه صاح��ب اكرب جامع��ة علمية عرفه��ا العامل
اإلس�لامي يومذاك ،فضال عن كونه إماما معصوما
مف�ترض الطاع��ة ومنهال الس��تقاء العل��وم واملعارف
وأصول الدين وأسس��ه ،فقد اخ��ذ وحدث عنه العديد
من العلماء والفقهاء على اختالف مش��اربهم ،ومنهم
على سبيل املثال ال احلصرولده اإلمام موسى الكاظم
(عليه الس�لام) ،وحييى بن س��عيد األنصاري ،ويزيد
ب��ن عب��د اهلل وكان��ا اك�بر من��ه س��نا ،وأب��و حنيف��ة
النعمان بن ثاب��ت ،وإبان بن تغلب ،ومعاوية بن عمار
الدهين ،وسفيان بن عيينة ،ومالك بن انس ،وآخرون
كثريون.
كم��ا اخ��ذ ع��ن اإلمام الصادق (عليه الس�لام)
أصح��اب املؤلف��ات الك�برى ال�تي حفل��ت مؤلفاته��م
بأحاديث��ه وحكم��ه ومواعظ��ة وكالم��ه ،فقد ذكره
على سبيل املثال ٌّ
كل من النقاش والثعليب والقشريي
والقزويين يف تفاسريهم ،وذكر يف احللية واإلبانة،
وأس��باب الن��زول ،والرتغي��ب والرتهي��ب ،وش��رف
املصطف��ى ،وفضائ��ل الصحاب��ة ،ويف تاري��خ الطربي
والبالذري ،واخلطيب البغدادي ،ومسند أبي حنيفة،
والاللكان��ي ،وق��وت القلوب ،ومعرفة عل��وم احلديث،
وقد صرح اإلمام الصادق (عليه السالم) عن مكنونات

علم��ه ومعارف��ه ح�ين ق��ال( :علمن��ا غاب��ر ومزب��ور،
ونك��ت يف القلوب ،ونقر يف األمساع ،وان عندنا اجلفر
األمح��ر ،واجلف��ر األبي��ض ،ومصح��ف فاطم��ة ،وان
عندن��ا اجلامع��ة فيها مجيع م��ا حيتاج الن��اس إليه)،
كما قال اإلمام الصادق (عليه الس�لام) أيضا( :ألواح
موس��ى عندنا وعصا موسى عندنا وحنن ورثنا النيب
صل��ى اهلل علي��ه وال��ه) ،وأورد اإلم��ام الص��ادق (علي��ه
الس�لام) أيض��ا مصرح��ا مبعجزات��ه وكرامات��ه مما
يدخل يف صميم علومه ومعارفه حني قال( :أن عندي
س��يف رس��ول اهلل ،وان عندي لراية رسول اهلل املغلبة،
وان عندي خلامت سليمان بن داود ،وان عندي الطست
ال��ذي كان موس��ى يق��رب به��ا القرب��ان ،وان عن��دي
االس��م الذي كان رس��ول اهلل إذا وضعه بني املسلمني
واملش��ركني مل يص��ل م��ن املش��ركني إىل املس��لمني
نش��ابه ،وان عندي ملثل الذي جاءت به املالئكة ،ومثل
السالح فينا كمثل التابوت يف بين إسرائيل).
وفض�لا ع��ن مجيع ذل��ك كان لإلمام الصادق
(عليه الس�لام) معرف��ة وكالم يف صناع��ة الكيمياء
والزجر والفأل ،وقد تتلمذ على يديه بهذه الصناعات
وتل��ك العل��وم أب��و موس��ى جاب��ر ب��ن حي��ان الص��ويف
الطرسوس��ي ،الذي ألف يف ذلك كتابا يش��تمل على
أل��ف ورق��ة وه��ي تتضم��ن يف الواق��ع رس��ائل اإلم��ام
الصادق (عليه السالم) وهي مخسمائة رسالة ،وبهذا
الص��دد يفيدن��ا آقا ب��زرك الطهراني بقول��ه( :الظاهر
أن هذا الكتاب  -كتاب جابر -من تلك الرس��ائل اليت
أمالها عليه الس�لام على جابر أو ش��رح لواحدة منها
ألن��ه ذك��ر يف أوله ان��ه أورد فيه حدي��ث اجلفر على
م��ا مسع��ه عن اإلمام جعفر عليه الس�لام مع الش��رح
والبيان).
وق��د ش��كك البع��ض بش��خصية جاب��ر ب��ن حيان
واعتربوه��ا ش��خصية وهمي��ة ال وج��ود هل��ا عل��ى
اإلط�لاق ،وليس ذلك طعنا بش��خصية جابر ،فليس
لديه��م م��ع الرجل مش��كلة تذكر ،ولك��ن نبوغ جابر
يف عل��م الكيمي��اء وتلمذت��ه عل��ى ي��د اإلم��ام الصادق
(عليه السالم) هي املشكلة حبد ذاتها ،الن ذلك النبوغ
والعلم س��يعود حتم��ا لإلمام الصادق (عليه الس�لام)
كون��ه ش��يخ جاب��ر بن حي��ان .علم��ا بأن جاب��ر كان
رجال موجودا فعال على ارض الواقع وكان من جلة
أصحاب اإلمام الصادق (عليه السالم) كما تدل على
ذل��ك املرويات التارخيية اليت تش�ير إىل وجود تعامل
اجتماعي وعلمي بني جابر بن حيان واإلمام الصادق
(عليه السالم).

إن إلقاء
نظرة
سريعة على
حياة اإلمام
الصادق (عليه
السالم)
العلمية
ترشدنا
إىل كونه
مدرسة
علمية
ودينية أو
جامعة قائمة
حبد ذاتها،
جامعة
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صورٌ من مكارم األخالق في الصحيفة المحمدية

الباحث أمحد جاسم ثاني /جامعة البصرة

احتوت الصحيفة احملمدية على جانب من الرتاث األصيل لرسول اهلل (صلى اهلل عليه
فضمت بني دفتيها بعض صفاته ومشائله وآدابه وأخالقه ومعجزاته وأدعيته،
وآله)ّ ،
وق��د تنوع��ت األدعي��ة النبوي��ة وتع��ددت موضوعاته��ا ومناس��باتها حبس��ب احل��وادث
والوقائ��ع التارخيي��ة كاملعارك والغزوات ،وحبس��ب األيام واملناس��بات كأدعية أيام
األسبوع ،وحبسب احلاجات اليت تعرض للمسلمني و ُتطرح بني يدي النيب (صلى اهلل
عليه وآله) لريفعها إىل اهلل تعاىل..
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ُم َج��آ ُؤ َ
ق��ال تعاىلَ ( :و َل � ْ�و أََّن� ُه� ْ�م ِإذ َّظ َل ُم ْوا أَن ُف َسه ْ
وك
ول َل َو َجد ْ
ُوا َّ
اس َت ْغ َف ُر ْوا َّ
الر ُس ُ
الل َو ْاس َت ْغ َف َر َ ُ
َف ْ
الل َت َّوابًا
ل ُم َّ
يتأمل يف هذه األدعية تتجّلى له صو ٌر من
يما) ،ومن ّ
َر ِح ً
اخل ُلق احملمدي العظيم ،منها:
ُ
 -1اإلنابة إىل اهلل تعاىل :وتعد صفة اإلنابة إىل اهلل
تعاىل واخلوف الشديد منه من ذاتيات النيب (صلى اهلل
عليه وآله) ،بل من أهم مكارم أخالقه اليت جعلته يصل
إىل مرتبة ال ُتدانيها أية مرتبة أخرىُ ( ،ث َّم َد َنا َف َتد َّ
َل *
ْ
َف َك َ
ي أَ ْو أَ ْد َنى) ،وصار يُدعى معها حببيب اهلل،
ان َق َ
اب َق ْو َس ِ
وهل مثة صفة أبلغ من هذه الصفة ،السيما إذا كان
احملبوب هو اهلل تعاىل ،ومل نعلم ب��أن أح��داً من األنبياء
والالصاحلني على مر الزمان ُل ّقب بهذا اللقب العظيم،
وكيف ال يكون وهو أش��رف األنبياء واملرسلني ،وخري
خلق اهلل أمجعني.
وقد ُعرف عنه (صلى اهلل عليه وآله) أنه أناب إىل
اهلل تعاىل ،وأرهق نفسه إرهاقاً شديداً يف عبادته حتى نزل
عليه الوحي بهذه اآلية( :طه * َما أَن َز ْل َنا َع َل ْي َك ْال ُق ْر َآن
ِل َت ْش َقى) ففاق ّ
كل األنبياء بكثرة عبادته،
ولذلك فقد كان مدح احلبيب املصطفى (صلى
اهلل عليه وآل��ه) هلل والثناء عليه كان كبريا ومن ذلك
ما ورد يف دعائه املعروف بدعاء احلجب ،إذ يُالحظ أن
منصب على مدح اهلل تعاىل والثناء عليه
ثلثي هذا النص
ٌ
واإلنابة إليه ،فيبدأ ببيان صفات اهلل تعاىل الذاتية معرباً
عنها بأسلوب بالغي رفيع إذ يقول( :اللهم إني أسألك يا
من احتجب بشعاع نوره عن نواظر خلقه يا من تسربل
باجلالل والعظمة واشتهر بالتجرب يف قدسه يا من تعاىل
باجلالل والكربياء يف تفرد جمده) ،ثم ينتقل إىل قدرة
اهلل وسلطته على خلقه( :يا من انقادت له األمور بأزمتها
طوعاً ألمره يا من قامت السماوات واألرضون جميبات
لدعوته) ،وهكذا يستمر الثناء على اهلل تعاىل ،كما يشري
إىل جليل صنائعه تعاىل فيقول( :ي��ا من زي��ن السماء

ب��ال��ن��ج��وم ال��ط��ال��ع��ة وجعلها ه��ادي��ة
خللقه يا من أنار القمر املنري يف سواد
الليل املظلم بلطفه يا من أنار الشمس
املنرية وجعلها معاشاً خللقه وجعلها
مفرقة بني الليل والنهار بعظمته يا
من استوجب الشكر بنشر سحائب
نعمه) ،ك��ل ذل��ك توطئة ومقدمة
مل��دح اهلل تعاىل وال��ث��ن��اء عليه ،تأدباً
وإنابة للخالق عز وج��ل ،ثم ينتقل
إىل مرحلة التوسل بأحب األشياء إىل
اهلل تعاىل( :أسألك مبعاقد العز من
عرشك ومنتهى الرمحة من كتابك
وبكل اس��م هو لك مسيت به نفسك
أو استأثرت به يف علم الغيب عندك
وبكل اسم هو لك أنزلته يف كتابك
أو أثبته يف قلوب الصافني احلافني
حول عرشك ،)...وبعد ذلك كله يبدأ
الطلب وسؤال احلاجة(( :أسألك بعزة
ذلك االس ��م ...أن تصرف ّ
عن وأهل
حزانيت ومجيع املؤمنني واملؤمنات
مجيع اآلف� ��ات وال��ع��اه��ات والبليات
واألع � ��راض واألم � ��راض واخل��ط��اي��ا
والذنوب ،)...ويف الفقرة األخرية من
ال��دع��اء ّ
يتبي م��دى اخللق العظيم
املشتمل عليه الدعاء النبوي ،إذ أنه
ال يدعو لنفسه فحسب ،وإمنا يدعو
ك��ذل��ك ألم��ت��ه وج�ي�ران ��ه ومج��ي��ع
املؤمنني واملؤمنات ،ثم خيتتم نص
الدعاء بقول يف غاية األدب مع ربه
سبحانه وتعاىل فيقول( :إنك مسيع
الدعاء لطيف ملا تشاء).
 -2ح��ب ال��ف��ق��راء :وم ��ن معالي
أخالقه (صلى اهلل عليه وآل��ه) حبه
الشديد للفقراء ،إذ كان أباً وحصناً
وم�لاذاً وكهفاً هلم ،وقد أُث��رت عنه
ك��ث�ير م��ن األخ ��ب ��ار يف احل ��ث على
اإلحسان إليهم ،وقد جعل هلم نصيباً
مفروضاً يف أم��وال األغنياء ،فش ّرع
الزكاة لتنفق عليهم ،وكان يدعو
اهلل ت��ع��اىل أن حي��ش��ره يف زمرتهم،
و ُي��روى أنه كان يدعو بهذا الدعاء:
(اللهم أحيين مسكيناً وتوفين مسكيناً
واحشرني يف زم��رة املساكني وإن
أشقى األشقياء من اجتمع عليه فقر
الدنيا وعذاب اآلخرة).
ومن حثه بالعطف على الفقراء

واإلح��س��ان إليهم ق��ول��ه (ص��ل��ى اهلل
عليه وآل� ��ه)(:أب� ��واب اجل��ن��ة مفتحة
على الفقراء ،وال��رمح��ة نازلة على
راض عن األسخياء).
الرمحاء ،واهلل ٍ
واس� ��م ال��ف��ق��راء وم ��ا ُي ��رادف ��ه
ق��د اق�ت�رن بصفات اخل��ال��ق ال ��رازق
سبحانه وت��ع��اىل ،وه��و حاضر دائماً
يف أدعية الصحيفة النبوية ،من ذلك
مث ً
ال دع ��اؤه (صلى اهلل عليه وآل��ه)
يف الغار ال��ذي يقول فيه( :يا مؤنس
املستوحشني ،ويا أنيس املتفردين ،ويا
ظهري املنقطعني ويا مال املقلني ،ويا
قوة املستضعفني ،ويا كنز الفقراء،
ويا موضع شكوى الغرباء ،ويا منفرداً
ب��اجل�لال ،وي��ا معروفاً ب��ال��ن��وال ،ويا
كثري األفضال ،أغثين عند كربيت)،
ف��ه��و ح��ت��ى وإن ك� ��ان يف أص��ع��ب
الظروف ال ينسى ه��ؤالء الناس ،بل
يتوسل إىل اهلل بصفاته تعاىل املقرتنة
بامسهم ويطلب الغوث منه مبنزلتهم
عنده.
 -3التواضع والتذلل :ومن مكارم
األخ �ل�اق ال��ن��ب��وي��ة ال��ت��واض��ع ،وه��ي
مسة طغت على شخيصة الرسول
األعظم (صلى اهلل عليه وآله) وكان
ه��ذا التواضع على نوعني ،تواضعه
أمام اهلل تعاىل ،وتواضعه مع الناس
مم ��ن ع ��اش ��ره ��م وال ��ت ��ق ��ى ب��ه��م يف
حياته الشريفة ،وأم��ا ما يهمنا فهو
تواضعه أم��ام رب��ه تعاىل يف أدعيته
املباركة ،ففي دعائه يف قنوت صالة
االستسقاء يذكر (صلى اهلل عليه
وآله) بعض األوصاف اليت تدل على
تواضعه الشديد أم��ام رب��ه إذ يقول:
(أستغفر اهلل الذي ال إله إال هو ،احلي
القيوم ،الرمحن الرحيم ،ذا اجلالل
علي
واالك � ��رام ،وأس��أل��ه أن ي��ت��وب َّ
توبة عبد ذليل ،خاضع فقري بائس،
مسكني مستكني ،ال ميلك لنفسه
نفعاً وال ضراً ،وال موتاً وال حيا ًة وال
ن��ش��وراً ) ...فقد ب��دأ باالستغفار ثم
اع�ت�رف هلل ت��ع��اىل ب��ال��ذل واخل��ض��وع
والفقر وهذا قمة التواضع والتذلل
أم��ام جبار السماوات واألرض جّلت
قدرته.
 -4التسليم املطلق هلل تعاىل :ومما

يرتبط بصفته (صلى اهلل عليه وآله)
ش��دة تواضعه أم��ام رب��ه فهو يسّلم
نفسه وكل ما ميلك خلالقه ومالكه
احلقيقي سبحانه وتعاىل ،وقد ورد
مصداق هذه الصفة يف دعائه الذي
يقول فيه( :اللهم إن األمر قد خلص
علي
إىل نفسي وه��ي أع��ز األنفس َّ
َ
علمت ربي وعلمك
إلي وقد
وأهمها َّ
أفضل من علمي أنك تعلم مين ماال
أعلم من نفسي ،لك حمياي ومماتي
ودن ��ي ��اي وآخ ��رت ��ي ،إل��ي��ك مرجعي
ومنقليب ال أملك إال م��ا أعطيتين
والأتقي إالم��ا وقيتين وال أنفق إال
ما رزقتين).
 -5االع�ت�راف بفضل اهلل تعاىل:
ويف ال��دع��اء ال��س��اب��ق نفسه تتبدى
صورة أخرى من أخالقه (صلى اهلل
عليه وآل ��ه) ،وه��ي صفة االع�تراف
بفضل املنعم عليه إذ يقول(( :بنورك
اه ��ت ��دي ��ت وب��ف��ض��ل��ك اس��ت��غ��ن��ي��ت
وبنعمتك أصبحت وأمسيت ملكتين
ب��ق��درت��ك وق� ��درت ع��ل��ي بسلطانك
تقضي فيما أردت ال حيول أحد دون
قضائك ،)...كما يعرتف بالتقصري
أمام تلك النعم يف أواخر هذا الدعاء
بقوله (صلى اهلل عليه وآله)( :فأشكو
إليك يا رب قسوة قليب وتقصريي
وإب��ط��ائ��ي وقلة شكر رب � ��ي ،))...ثم
ي ��ع ��ود ث��ان��ي��ة ل �ل�اع �ت�راف بفضله
سبحانه وتعاىل(( :ليس دونك أحد
ي��أوي�ني وال يطيق ملجئي وال من
عقوبتك ينجيين وال يغفر ذنباً من
ذنوبي وكل قد شغل بنفسه عين.)...
إن اخل��ط��اب ال��ن��ب��وي م��ع رب
العاملني ّ
جل وعال شأنه تأثر مبكارم
األخالق اليت بُعث رسول اهلل (صلى
اهلل عليه وآل ��ه) متمماً هل��ا ،وم ّثل
مصداقاً لوصف القرآن له باخللق
العظيم ،وكشف عن جانب مضيء
م��ن شخصية ن�بي ال��رمح��ة (صلى
اهلل عليه وآله) ولطفه يف تعامله مع
ربه سبحانه وتعاىل ،كما كان هو
درس ق ّيم يف األخالق
مع أمته ،وهو ٌ
ودع ��وة إلص�ل�اح ذات بيننا وإدام ��ة
الصلة مع ربنا سبحانه ليصلح ما
بيننا وبني الناس.
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اخل َطاب
إن ِ
النبوي مع
رب العاملني
ّ
جل وعال
شأنه تأثر
مبكارم
األخالق اليت
ُبعث رسول
اهلل (صلى اهلل
عليه وآله)
متمماً هلا،
وم ّثل مصداقاً
لوصف
القرآن له
باخللق
العظيم
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الرســول األكــرم محمــد
فــي الشعــر الفارســي

.

 -الشـــاعر حســـان العجـــم أمنوذجــا -

األستـــاذ املساعــــد الدكتـــورمسيــّة حسنعليـــان
مجهوريــة إيـران اإلسالميـة  -جامـعة إصفهـان

حظيت شخصية النيب حممد (صلی اهلل عليه وآله) باهتمام وتبجيل وتقديرعظيمني
م��ن قب��ل الش��عراء س��واء أكانوا عرب��ا أم أعاجم ،ويالح��ظ املتأمل يف املدائ��ح النبوية يف
األدب العربي وغريه أن تلك املدائح تطورت عربالعصور املختلفة ،ومل يس��تثن الش��عراء
الفرس من هذا املوضوع فقد شاركوا يف هذا األمر وخصص كثري من الشعراء الفرس
بعض قصائدهم ملدح النيب (صلی اهلل عليه وآله)؛ معربين عن انفعاالتهم ومش��اعرهم
الصادقة والعفوية بعيدين عن التكلف ناطقني بأحسن الكلمات يف حق سيد البشر..
ومن أبرز الش��عراء الفرس (أفضل الدين بديل اخلاقاني)
أحد ش��عراء القرن الس��ادس اهلجري املشهورين إذ كان عاملا
يف الفق��ه والفلس��فة والعلوم العربية ومن يقرأ ش��عره جيده
ش��اعرا متدين��ا صوفي��ا ،ولع��ل أب��رز مامي��ز ش��عره قصائ��ده
الش��هرية يف وص��ف الن�بي (صل��ی اهلل علي��ه وآل��ه) حتی مسي
بـ(حسان العجم) تشبيها له بـ(حسان بن ثابت) شاعر الرسول
(صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه) واملتتب��ع لتل��ك القصائد يالح��ظ إنها
إمتازت باآلتي:
 .1الوص��ف الظاهري للنيب (صلی اهلل علي��ه وآله) فقد قال
واصف��ا وجه الن�بي (صلى اهلل عليه وآله) قائ�لا بأن وجه العامل
قد أسود أمام مجال وجهه فقال:

ويف بيت آخر يصف وجه النيب (صلى اهلل عليه وآله) فيقول
ب��أن اجلن��ة تصبح قفرا أم��ام ذلك الوجه األبي��ض اجلميل وأن
جهن��م لو بلغته��ا الرائح��ة الزكية للرس��ول (صل��ى اهلل عليه
وآله) ستتحول اىل روضة عطرة ،فقال:

ويف م��كان آخ��ر يتط��رق الش��اعراىل ك��رم النيب وس��خائه
ويذهب اىل أن حامت الطائي املش��هور بكرمه قد أخذ هذا الكرم
والسخاء وتعلمه من النيب (صلى اهلل عليه وآله):

ث��م يذهب الش��اعر إیل وص��ف النيب (صل��ی اهلل عليه وآله)
بأنه أساس الفضيلة والعدالة والعلم:
 .3ذكر ألقاب وأمساء النيب (صلی اهلل عليه وآله):
فمن ألقاب النيب (صلى اهلل عليه وآله أنه (رمحة اهلل) وقد
أشار الشاعر إىل ذلك بقوله:

ومن ألقابه (املصطفی) فقال:
 .2اإلش��ارة إیل امليزات اخللقية للنيب (صلی اهلل عليه وآله)
وقد أفاض الش��اعر (حس��ان العجم) يف اجلانب اإلنساني للنيب
(صل��ی اهلل عليه وآله) مركزا علی ذكر إنس��انياته وعاطفته
إذيری الشاعر أن ُخلق النيب شفاء الروح ،كما أن كالم النيب
(صلى اهلل عليه وآله) معلم يربي العقول:
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ومنها إسم أمحد:

ومنها املختار:

ومنها الرسول أو املرسل:

ومنها مشس الفضيلة:

 .4ذكرمول��د الن�بي (صل��ی اهلل عليه وآل��ه) ،فمولده (صلی
ارتج
اهلل علي��ه وآل��ه) يع ّد أهم ح��دث يف تاريخ البش��رية ولذلك ّ
إيوان كس��رى يف ذلك اليوم العظيم ،وس��قط منه أربعة عش��ر
ش��رافة ،وغاض��ت حب�يرة س��اوة ،وانقط��ع وادي الس��ماوة ،ومل
جت��ر حب�يرة طربية ،ومخدت بي��وت النار يف ف��ارس ،ومل ينس
ِ
الش��اعر الفارسي أن يشري إیل هذا احلادث العظيم املبارك وإیل
السرورالذي عم العامل مبولده (صلى اهلل عليه وآله):
أو قوله يف قصيدة أخری:

رحلت��ه تلك ،مش�يرا إیل مق��ام النيب (صلى اهلل علي��ه وآله) عند
اهلل تع��اىل يف تلك الليلة إذ مل يس��تطع جربئيل األمني إكمال
الطريق فقال:
ويف م��كان آخ��ر وص��ف وص��ول الرس��ول اىل س��درة املنتهى
وكالمه مع روح القدس فقال:
ويصف الشاعر يف بيت آخر (الرباق) اليت ركبها الرسول يف
رحلة املعراج فيقول:
 .7بي��ان فض��ل الن�بي (صل��ی اهلل عليه وآله) عل��ی كافة
األنبياء وقد اس��تلهم الش��اعر أبياته يف فضل الرسول (صلى
اهلل علي��ه وآل��ه) عل��ى كاف��ة األنبي��اء والرس��ل م��ن قول��ه
تعاىلِ (:ت ْل َ
الرس��ل َّ
بع��ض منه��م من
��ك ُّ
فضلن��ا بعضه��م عل��ى ٍ
َ
��ات) إذ أن اهلل تع��اىل أخرب أن
كَّل��م اهلل و َر َف َ
��ع بعضه��م َد َر َج ٍ
بعضه��م ف��وق بعض درج��ات والنيب الكري��م (صلى اهلل عليه
وآل��ه) أفضله��م وحبي��ب إل��ه العامل�ين ،إذ ه��و صاح��ب املق��ام
احملم��ود ،وأنه س��يد اخللق يوم القيام��ة ،وأنه أول من جيوز
الص��راط بأمت��ه ي��وم القيامة ،لذل��ك أخذ الش��اعر اخلاقاني
هذه املفاهيم ذاكرا ّ
كل نيب معلال س��بب أفضلية الرس��ول
الكريم (صل��ى اهلل عليه وآله) عليه:

 .5معجزات النيب (صلی اهلل عليه وآله وسلم) إذ تع ّد معاجزه
من أعظم دالئل نبوته (صلى اهلل عليه وآله) وأن ّ
كل ما يؤتيه
اهلل أنبي��اءه م��ن معج��زات ل��ه بكون��ه خ��امت األنبي��اء فض�لا عن
معجزات كانت ختتلف عن س��ابقاتها ومن أهم هذه املعجزات
القرآن الكريم:

وتطرق الشاعر اىل معجزة انشقاق القمر إیل شقني فقال:

ووذك��ر الش��اعر معج��زة الغمامة اليت كان��ت تظلل علی
رأس الرس��ول (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه) وحتفظ��ه م��ن ح��رارة
الشمس وكانت تسري ملسريه وتركد لركوده فقال:

 .6معراج النيب (صلی اهلل عليه وآله وسلم) وهو من احلوادث
املهمة يف س�يرة الن�بي (صلى اهلل عليه وآل��ه) ،وقد ذكر القرآن
الكريم هذه املعجزة يف س��ورة اإلس��راء ،ومل يفت الشعراء ذكر
خص
ه��ذه املعج��زة يف قصائده��م ،وكان اخلاقاني أحده��م إذ ّ
احلادث��ة بأبي��ات كث�يرة ،واصف��ا ماركب��ه الن�بي (ال�براق) يف

 .8الشفاعة وهي الفضل الذي منحه اهلل تعایل لنبيه الكريم
(صلى اهلل عليه وآله) إذ وهبه الشفاعة ملن يشاء من خلقه ممن
مل يق�ترف كف��را أو ش��ركا؛ لذل��ك يتوس��ل الش��اعر (حس��ان
العجم) يف مدحه للنيب (صلی اهلل عليه وآله وس��لم) بهذا املقام
العظيم الذي ثبته اهلل تعاىل لرسوله الكريم فقال:
ث��م يفتخرالش��اعر بأنه مدّاح للرس��ول األك��رم (صلى اهلل
عليه وآله) ،مش��بها ش��عره يف مدح س��يد الكائنات بالكوثر الذي
يقربه من اهلل تعایل أكثر ،طالبا من النيب األكرم (صلى اهلل
علي��ه وآله) قبول مدحته له ليكون ش��فيعا ل��ه أمام اهلل تعاىل يف
يوم القيامة ويف ذاك املقام يقول:
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لماذا الزواج؟
الباحث عالء الفاضلي

يع�� ّد ال��زواج يف ش��ريعتنا اإلس�لامية املبارك��ة الطري��ق األوح��د واألمث��ل للعالقة بني
الرجل واملرآة وهو الس��كن املبارك الذي ش��رعه اهلل س��بحانه وتع��اىل للزوجني ليطمئن
أحدهم��ا لآلخرعل��ى أس��س متين��ة من احملب��ة وامل��ودة واأللف��ة ،وال��زواج يف ذات الوقت
واس��طة مبارك��ة لتكاث��ر بين البش��ر وبناء األس��رة اليت هي ن��واة اجملتمع كل��ه بدليل
قول��ه تع��اىلَ ( :و ِم ْ
��ق َل ُكم ِّم ْن أَن ُف ِس�� ُك ْم أَ ْز َواجاً ِّل َت ْس�� ُك ُنوا ِإ َل ْيهَا َو َج َع َ
��ن آ َيا ِت ِه أَ ْن َخ َل َ
��ل َب ْي َن ُكم
ات ِّل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُر َ
ون).
َّم َو َّد ًة َو َر ْ َ
ح ًة ِإ َّن ِف َذ ِل َك َل َي ٍ
أهداف الزواج:
يهدف الزواج يف املنظور االسالمي اىل االهداف اآلتية:
 -1االس��تقرار :فبال��زواج جي��د كل ف��رد يف ظ��ل صاحب��ه
س��كناً للنفس ،وس��عادة للقل��ب ،وراحة للضم�ير ،إذ يأوي إىل
من حينو عليه ،ويلوذ مبن يش��اركه الس ّراء والض ّراء وينسيه
هموم احلياةّ ،إذ أن الرابطة بني الرجل واملرأة ليس��ت رابطة
تنتهي باللذة املؤقتة فحسب ،بل هي أيضاً رابطة رعاية وحب،
وعالق��ة عط��ف وم��ودة وحن��ان ،ألن املت��زوج غالبا م��ا يتصف
باالتزان واهلدوء ،وقلما يش��وب حياته الش��ذوذ والتش��تت ،ويف
هذه املرحلة ينبغي على اإلنس��ان أن يس��تجيب إىل هذا النداء
الطبيع��ي ف��إن التغاف��ل عن ذل��ك أو إهماله س��يؤدي إىل بروز
االضطراب��ات النفس��ية العنيفة اليت ال ميك��ن أن تهدأ إال بعد
العثور على إنس��ان يش��اركه حياته ،وعندها سيشعر اإلنسان
باهلدوء والس�لام ،فعن الرس��ول صلى اهلل عليه وآله قال( :ما
اس��تفاد امر ٌؤ مس��لم فائدة بعد االس�لام أفضـ��ل مـ��ن زوجـ��ة
مسلمـ��ة تس��ره إذا نظر إليها وتطيع��ه إذا أمرها ،وحتفظه إذا
غاب عنها يف نفسها وماله) ،واذا نظرنا اىل سرية النيب االكرم
(صلى اهلل عليه وآله) بتمعن لوجدنا بأنه مل يستقر يف حياته
إال بعد ماتزوج من السيدة خدجية (عليها السالم) فقد كان
(صلى اهلل عليه وآله) ما مسع من املشركني شيئاً يكرهه ،من
إي��ذاء وتكذي��ب ،إ ّ
ال وف ّرج عنه اهلل خبدجية ال�تي خ ّففت عنه،
بلطفها وعطفها وعنايتها به ،لقد اكتس��بت الس��يدة خدجية
احملمدية،
(عليها الس�لام) بفض��ل إميانه��ا العميق بالرس��الة ّ
الس�لام ،وحرصه��ا العجي��ب عل��ى حي��اة
وتفانيه��ا يف س��بيل ا ِ
ً
ً
الس�لام ،حت��ى ّ
أن النيب
صاح��ب الرس��الة ،مكان��ة س��امية يف ا ِ
(صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه) َذ َ
ك َره��ا يف أحاديث��ه كث�يرا ،وأش��اد
بفضله��ا ومكانتها وش��رفها ،وذلك كي تلتفت املرأة املس��لمة
إىل القدوة اليت ينبغي أن تقتدي بها يف حياتها وس��لوكها يف
مجيع اجملاالت واحلاالت ،فضال عن ما ميكن أن تقدمه املرأة
م��ن دعم للرس��الة ،مادياً كان أم معنوي��اً ،ومن مجيل ماقاله
عنها الرس��ول الكري��م (صلى اهلل عليه وآل��ه)ّ :
(والل ما أبدلين
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ّ
الل خ�يراً منه��ا ،آم َن��ت ب��ي إذ كفرب��ي الن��اس ،وصدّقت�ني إذ
وواس ْ��تين يف ماهل��ا إذ َحرمين الناس ،ورزقين
كذبين الناسَ ،
ّ
حر َمين أوالد النس��اء) ،ومن هنا جيب علينا
الل منه��ا أوالداً إذ َ
قراءة الس�يرة احملمدية لس��ببني اساس��يني ،اوهلما :انها س�يرة
نبين��ا وجي��ب علين��ا قراءته��ا ألنن��ا االوىل به��ا ،وثانيهم��ا :ان
الس�يرة احملمدي��ة مليئ��ة بالش��واهد املع�برة ال�تي يتمك��ن من
خالهلا االنس��ان بناء اس��رة ذات مرتكزات رصينة ومن ثم بناء
جمتمع يرتقي به اىل اعلى مراحل العلو والرفعة.
 -2تش��كيل األس��رة :فالش��اب والفت��اة الل��ذان مل يتزوج��ا
بع��د هما مبنزلة الطري الذي ال ّ
ع��ش له ،فإذا ماتزوجا فإنهما
جي��دان الع��ش والبي��ت وامل��أوى ،وحيص��ل كل منهم��ا عل��ى
ش��ريك حي��اة مؤن��س وأمني س��ر ومدافع ومعني ،وبواس��طة
هذا الرباط املقدس تكون االس��رة كالش��جرة اليانعة الثمار،
فمث��ل الولد يف االس��رة كمث��ل الثمر يف الش��جر ،وهو ماجاء
عن أمري املؤمنني عليه الس�لام إذ قال (تزوجوا فإن رسول اهلل
صل��ى اهلل عليه وآله كثرياً ما كان يقول :من كان حيب أن
يتب��ع س��نيت فليتزوج ف��إن من س��نيت التزويج وأطلب��وا الولد
فإن��ي أكاث��ر بكم األمم غ��داً) ،وعلى نفس املن��وال قال اإلمام
الصادق عليه الس�لام قال( :إن رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله
ق��ال :تزوج��وا فإن��ي مكاثر بكم األمم غـ��داً يف القيامـ��ة حتى
أن السقط ليجيء حمبنطئا على باب اجلنـ��ة فيقال له أدخل
اجلنة فيقول :ال حتى يدخل أبواي اجلنة قبلي).
 -3احملافظة على األنساب :أن اقرتان الرجل باملرأة ضمن
مؤسس��ة األس��رة يضم��ن لألبن��اء االنتس��اب إىل آبائه��م مم��ا
يش��عرهم باعتب��ار ذواته��م واس��تقرارهم وجيعله��م حيس��ون
كرامتهم اإلنس��انية فالولد فرع من شجرة معروفة األصل،
ول��وال ه��ذا التنظي��م الربان��ي جلم��وع البش��رية ،لتحول��ت
اجملتمع��ات إىل أخ�لاط ال تع��رف رابط��ة وال يضمه��ا كيان،
ولغدا الناس كالبهائم يهيمون يف كل واد ،وقد خلعت عنهم
أستار العفة واحلياء والفضيلة
 -4احلف��اظ عل��ى الدي��ن :إن ال��زواج جي ّن��ب اإلنس��ان

الس��قوط يف املنزلق��ات اخلط��رة ،وم��ا أكث��ر أولئ��ك الذي��ن
دفع��ت به��م غرائزه��م فس��قطوا يف وحل االحن��راف وتلوثت
نفوس��هم وفقدوا عقيدتهم ،وقد ورد يف قول الرس��ول (صلى
اهلل علي��ه وآل��ه)( :من ت��زوج فقد أحرز نصف دين��ه) أو قوله:
(فليت��ق اهلل يف النص��ف اآلخ��ر أو الباق��ي) وال��زواج ال يكف��ل
للمرء عدم الس��قوط فحس��ب بل يو ّفر له جواً من الطمأنينة
مي ّكن��ه م��ن عب��ادة اهلل س��بحانه والتوج��ه إليه ،فق��د ورد عن
االم��ام الصادق(علي��ه الس�لام)(:ركعتان يصليهم��ا مت��زوج
أفض��ل م��ن س��بعني ركع��ة يصليهم��ا غ�ير املت��زوج) ،وعن��ه
أيض��ا( :الركعت��ان يصليهم��ا رج��ل متزوج أفض��ل من رجل
أع��زب يقوم ليله ويصوم نهاره) ،وهناك عش��رات األحـ��اديث
اليت تنبئ عن قداس��ة الزواج يف األس�لام وأنه مما يقرب إىل
اهلل سبحانه وتعاىل.
 -5احل��د من العزوبية :وهو من االهداف املهمة للزواج يف
االس�لام ،وعلى ضوئه ركزت الش��ريعة االسالمية السمحاء
عل��ى ان امل��رء اليبيت عازب��اً ،وان يبق��ى دائماً مرتبط��اً بقرينه
وشريك حياته.
إن تفش��ي ظاه��رة اإلض��راب ع��ن ال��زواج ُتع�� ّد الي��وم م��ن
املش��اكل الواقعي��ة اليت يصع��ب عالجها فكثريا مانرى ش��بابا
م��ر به��م العمر وانط��وت به��م الس��نني م��ن دون زواج عازفني
عن��ه ،وعندم��ا نبحث يف األس��باب جن��د أنها تع��ود اىل مايأتي:
االنش��غال بالدني��ا وهمه��ا وغمه��ا واالرتب��اط املباش��ر بالعمل
اوالدراس��ة اوالس��فر ،وبالتالي يفاجىء االنس��ان انه وصل اىل
سن اليؤهله اىل االرتباط ،ومن أجل ان اليذهب عمر االنسان
جف��ا ًء وان اليق��ع ش��بابه يف س��بك الدني��ا جاء االس�لام حمببا
الش��باب بالزواج والتمس��ك به ،وقد يكون الس��بب هو التخوف
من عدم القدرة على االنفاق وهو من اكثر االس��باب املعوقة،
وق��د خف��ف االس�لام م��ن ه��ذه املعضل��ة وذلله��ا وش��جع على
ال��زواج عرب آيات قرآنية واحادي��ث وروايات عديدة ،منها قوله
تع��اىلَ ( :وأَن ِك ُح��وا ْ َ
ين ِم ْ
ـ��ن ِع َبا ِد ُ
ال� َ
ك ْم
الي َ
َام��ى ِم ْن ُك ْ��م َو َّ
الص ِ ِ
َوإ َما ِئ ُك ْ��م إ ْن َي ُكو ُن��وا ُف َق َرا َء ي ُْغ ِنه ْم َُّ
الل ِم ْن َف ْضِل ِه) ،وعن رس��ول
ِ
ِ
ِ
اهلل (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه) أنه قال( :اختذوا األه��ل فإنه أرزق
لك��م) ،ويف حدي��ث اخرع��ن اإلمام الص��ادق عليه الس�لام قال:
(من ترك التزويج خمافة العيلة فقد أس��اء باهلل الظن) ،ومن
االع��ذار الدارج��ة يف الئح��ة الش��باب الي��وم أن ال��زواج يس��لب
احلري��ة منه��م وانه فعال كم��ا يقال (القف��ص الذهيب) الذي
حيب��س الرج��ل فيه ،فمج��رد الدخول فيه يعين ع��دم الرجوع
اىل احلرية ،وتتوارد هنا جمموعة من األس��ئلة من قبيل :هل
ان مفه��ون احلري��ة تتمث��ل يف أن يبق��ى االنس��ان عازب��اً؟ وهل
هن��اك ش��اهد اومثل على حال��ة حصلت تفيد عل��ى أن املتزوج
مثله كمثل املسجون؟
أس��ئلة العالقة هلا والرابط بينها وب�ين الزواج واحلرية،
ألن ال��زواج يف حقيقت��ه حتصني للنفس من ارت��كاب املعاصي
واحملرمات.

م��ا اس��ت��ف��اد ام� ��ر ٌؤ م��س��ل��م ف ��ائ ��دة بعد
اإلس�ل�ام أفضـل مـن زوج��ـ��ة مسلمـة
تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها،
وحتفظه إذا غاب عنها يف نفسها وماله
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وسام حسين العبيدي

وس��ام حس�ين جاس��م حممد العبي��دي ،ولد يف حمافظ��ة بابل ع��ام  ،1982حصل
عل��ى ش��هادة الدكت��وراه يف آداب اللغ��ة عربي��ة ،عمل أس��تاذاً مس��اعداً يف كلية
اإلمام الكاظم (عليه الس�لام) ،عضو االحتاد العام ألدباء وكتاب العراق ،ش��ارك
يف مؤمت��رات دولي��ة وحملي��ة ،ل��ه حب��وث منش��ورة يف جمالت علمي��ة حمكمة
وجم�لات ثقافي��ة رصين��ة .وتش��رف باملش��اركة يف مهرج��ان الس��فري الثق��ايف
الثامن بقصيدته الرائعة (الصاعدين إىل ُ
الذرى):

الصاعدين إلى ُ
الذرى

�ام ال��ص��اع��دي��ن إىل ال � � ُذرى
ِل� َع��ل��ي��ا َم ��ق � ِ
ُ
ِل� � � َع� � � ْب� � � ٍد َت � � � ��رأى اهلل يف ن ��ب ��ض ��ات�� ِه
ُّ
�ب
احل�����ق ال���
مت � ّ�ش ��ى ب���ه
�ص����راح ف�لاح� ٌ
ُ
�ن م � ��د ّر ًب � ��ا
جت � �ّل� ��ى س � ��ف �ي� ً
�را ل ��ل ��ح ��س�ي ِ
�ن رس� ��ال� ��ةً
ف � ��ج � ��ا َء ب� ��ن� ��ور ال � ��ص � ��ادع �ي� ِ
وت���دع���و إىل ن ��ه � ِ�ج ال����رش����ا ِد ب��ن��ه��ض� ٍ�ة
�رس� � � ُ�م دُن � � � ًي� � ��ا ل� � ّون ��ت ��ه ��ا م� ��ب� � ٌ
�ادئ
وت� � � ِ
�اب ش � �ل � ّ
�ا ُل اهل� � ��داي� � � ِ�ة ه � � ��اد ًرا
ل ��ي ��ن ��س � َ
ت ��ع ��ال ��ي � َ
����س���� ُر واق� � ًع ��ا
�ردوس� � ��ا ُي ّ
�ت ِف� � � ً
درع� � � ��ا والم�����ةً
َ
ت� ��ع � �ّب� ��أت
ب�����اإلمي�����ان ً
ِ
ال��ي��ق�ين ب��ع��ت��م� ٍ�ة
�ح
�
�ب
�
�ص
�
�ال
�
ك
ل��ت��ن��ش� ّ�ق
ُ
ِ
ِ
ل��ت��ح��ش��ي� ِد ن��ص� ٍ�ر الب���ن ف��اط��م� ِ�ة ال ��ذي
ف ��ك ��ن � َ
ر اب� � ��ن ع� � � ٍّ�م مت�� ّث ��ل � ْ�ت
�ت ل� ��ه خ� �ي � َ
ّ
ُت ��ل�بّ�ي ن�����دا َء احل � ��ق م ��ن دون خ��ش��ي� ٍ�ة
ْ
حاكم
بطش
ترتعد حاشاك من
ومل
ِ
ٍ
غ� � � ��داة ت ��ل� � ّق ��ت ��ك ال� ��ض� ��ب� ��ا ُع ف ��ري ��س � ً�ة
ف� ��دم� ��دم� � َ
�ت ز ّئ� � � � ��ا ًرا ُت� ��ل � � ّق� � ُ�ن ع��ب��ده��م
�ف ُم� � � � َّ�ر م��ن��ي� ٍ�ة
جت � � ّرع � � ُه� ��م ب ��ال ��س ��ي � ِ
إىل ْأن ت ��ه ��اوى ع� ��ز ُم س��ي � ِف� َ
�ك راك � ًع��ا
ف� � � ُرح � � َ
�ن جم � � ّر ًح� ��ا
�ت ُم� � ��ق� � ��ادًا ل ��ل ��ع�ي ِ
ُت� � ��ادل � � � ُه ك� ��ال� ��ن� � ِّ�د ل ��ل ��ن � ِّ�د ق ��اص� � ًع ��ا
ال����ق����ول آي� � ً�ة
و ُت ��ف ��ح ��م ��ه ب ��ال ��ن ��اص � ِ�ع
ِ
ف ��ل ��م ي � ��ق � ��دروا إال ب ��رم ��ي � َ
�ك ص ��اب ��را
ه� ��وي� � َ
�س
�ت ،ول ��ك ��ن ح��ّل ��ق ��ت ب� ��ك أن ��ف � ٌ
ب ��ك ��ت � َ
�ك ول� ��ك� ��ن ب� ��ال� ��س �ل�اح وس ��ي ��ل ��ةً
ِ
�ن وم ��س ��ل � ٍ�م
أول � ��ئ � ��ك أب�����ن�����ا ُء احل � ��س �ي� ِ
�رج ��ل ��وا
�اب ت � ّ
س� �ل��ا ٌم ع��ل��ي��ه��م م� ��ن ش� ��ب� � ٍ
أض � � ��اؤوا ب��س��ف� ِ�ر ال ��ث ��اث ��ري ��ن م��ش��اع� ً
لا
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َْ
أَ ُح � � ُّ
�او َع�� ُه املَ��س��رى
�ث ب��ي��ان��ي أن ُي ��ط � ِ
مج� ��ا ً
ال ،ف��ك��ان ال � ��ذو ُد ش��رع��ت��ه ال��غ � ّرا
الكوفة احلمرا
طريقته كانت إىل
ِ
نفسا ْأن جي��و َد بها ُح� ًّ�را
على
القتل ً
ِ
ُ
ُ
حت� ُّ
للفوز ب��األخ��رى
�اس
ِ
�ث ُس ��راة ال��ن� ِ
على كل من جاروا ،ومن أعلنوا ال ُكفرا
مس��اوي� ُ�ة املعنى حسين ّي ُة ال��ذك��رى
�ول ت��س��ت��ق��ي��ك هل ��ا ن��ه��را
�دب ع ��ق � ٍ
جب � � ِ
ُ
�ب يف ذات اإلل ��ه غ ��دا جسرا
إىل احل� � ِّ
ُ
ً
ومت��ت��م� َ
�ت ق ��رآن ��ا ت ��ري � ُ�ح ب ��ه ال��ص��درا
مت� ��ادى ب��ه��ا ل ��ي � ٌ�ل ،ف��ك��ن� َ
�ت هل ��ا ف��ج��را
هلل ق��د ج � ّ
رأى ّ
�ف مصف ّرا
أن دي ��ن ا ِ
ص ��ف � ُ
امل���وال���ي امل��س��ت��ع� ِّ�د ل ��ه ن��ص��را
�ات
ّ
ْ
ً
ب ��أن مل جت ��د ع��ون��ا ُي��ط��اوع��ك األم ��را
�وم ،سقى أتباعه الضيم والقهرا
ظ��ل� ٍ
ب��أب��ش��ع م ��ا الق ��ى ال ��رج � ُ
�ال ب ��ه غ ��درا
ِ
ْ
�زؤام غ��ل��ت أج��را
�
�
ال
�وت
�
امل
�ن
�
م
دروس� ��ا
ً
ِ
ِ
ُ
�زام ِوز ُر ُه ي��ن� ِ�س��ف الصخرا
ُ
مب� � ّر ان��ه� ٍ
إىل اهلل مل ُي ��ش � ِ�رك خب��ال��ق � ِه ُط � � ّرا
�ك إي��ق��ا ٌع ُ
خي � ّ
ون ��ز ُف � َ
�ط ال� ُع��ل��ى سطرا
َ
ألوه��ام � ِه ،مل خت��ش م��ن س��ط��و ِه ش� ّرا
ُ
هل� ��ا وق � � ُ�ع س��ج��ي� ٍ�ل ك � � ّ
�أن ب ��ه مج��را
ْ
منالقصر،يا ْ
روحكالقصرا
من
طاولت ُ
ِ
�ارك ال��ص�برا
�
�ث
�
إي
�ام
�
�غ
�
أن
�ى
�
�ل
ت��غ � ّذت ع�
ِ
ِ
ُ
(ف � َّ
�ب ال� ِ�وت��را)
�درك ال��ط��ال� ُ
�إن ب��ه م��ا ُي� � ِ
ً
ُ
س �ل�ا ٌم ع��ل��ي��ه��م س � ��ادة ش� � ِّ�رف� ��وا ق ��درا
ب� � ��دو ًرا ،أال أك � � ِ�ر ْم ب��واح��ده��م ب��درا
ف��ح� ّ�ق ب � ْ
�اب هل��م ُشكرا
�أن حن�ني ال��رق� َ

مدير التحرير

ابراهيم الجياشي
ابراهيم علي ماش��ي اجلياش��ي ،ول��د وترعرع يف حمافظة املثنى قضاء الس��ماوة
س��نة ١٩٧٨م ،ابت��دأ بكتاب��ة القصائد املنربية س��نة  .١٩٩٤وتش��رف باملش��اركة يف
مهرجان السفري الثقايف الثامن بقصيدته الرائعة (اب ِتسم مسلم):

«ابتسم مسلم»
ق ��ب ��ل ل ��ي ��ك ��ول أذهل� � ��ا ص ��ـ ��ـ ��اح ال خ��ل��ه��ا
شكو ي��ق��ره ال��رس��ال��ه ال��ع��ارف��ك يقراك
ث��ك��ي��ل��ه ح��ج��اي��ت��ك ط��ب��ع �اً ت��ري��د ث��ك��ال
واب ��ن ّع��م احل��س�ين أي ��رد طلب حلسني
املهم كف احلجي مسلم وع��د عيناك
وي ط��رت الفجر م��اي��ن وطبله البيت
ق� ��اري وج��وه��م واع� ��رف ش� ��راح ايصري
رسائلهم الوصلت ح��اس��ب اهل��ا حساب
ون ��اس ال��ب��األم��س ب��اع��ت رخ��ي��ص تبيع
ولكن من ت��رد للصدك حيجي السيف
فتح َخ ْي َب علي وجف ابن اخوه معروف
ب��ع��ي��ون��ك ح � ��رب ل ��ك ��ن ال� ��ث� ��وره ت��ري��د
ال��ث��وره ال��ت��ب��ت��دي ب��ق��ط��رة ال ��دم تعيش
وف � ��دوه ال ��ث ��ورت ��ك ي��ن��دف��ع الزم راس
ويكفيين ش ��رف كلمة س��ف�ير حسني

ابتسم مسلم اكباهله وصدر دكلها
ال��ط��رح م��غ��زاه��ه وج��ه��ك ال تكملها
ال��ك��ل��ف��ه ب�ل�ا ن��ق��اش ال��ك��ل��ف حيملها
ك��ل��ش واك ��ف ��ه وم� ��ا اض� ��ن تقبلها
ي ��ش ��ري ح��ج��اي��ت��ك وأي� � ��دك يقبلها
ه��ي��ج��ي وداع � ��ت � ��ك ب���اج���ر ي��ط��ب��ل��ه��ا
ال��وك��ع عالعله أك��ي��د العله يندهلا
ال� ��ع� ��ق� ��ول ال� � ��دراه � ���م ه � ��م ت��ب��دهل��ا
م��و ب��س خ ��وف ن ��اس ال��دره��م اي��ذهل��ا
أك� ��ي� ��د امل� � ��و اوادم م ���ا س��ت��ق��ب��ل��ه��ا
ح� � ��در ج� ��دام� ��ه� ��م ب� ��اج� ��ر ي ��زل ��زهل ��ا
رس��ال��ه ونلقي ح��ج��ه ....ونستعد اهلا
ل��ذل��ك م��ط��م��ئ��ن واع � ��رف حباصلها
بعد ما روس خصمك بالوغى يتلها
امل��ه��م ك��ل��م��ة س��ف�يرك ت ��اج شايلها
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هيئة التحرير

السيارة الكهربائية من هيونداي

يف وقت س��ابق م��ن العام احلال��ي أعلنت ش��ركة «هيونداي
موت��ورز» الكورية اجلنوبية للس��يارات اعتزامها طرح س��يارتها
الكهربائي��ة املدجم��ة «كون��ا إلكرتي��ك» للبي��ع يف الس��وق
األمريكية ،وذلك بعد طرحها للبيع يف أوروبا.
ف��إن الس��ؤال الذي ظل مطروح��ا منذ البداي��ة يتعلق باملدى
ال��ذي ميكن أن تقطعه الس��يارة الكهربائي��ة الكورية اجلنوبية
قب��ل احلاج��ة إىل إعادة ش��حن بطارياتها ،حت��ى أعلنت وكالة
احلماية البيئية األمريكية أخريا مدى السيارة.
وحبس��ب اختب��ارات الوكال��ة األمريكية فإن مدى الس��يارة
«كون��ا إلكرتي��ك» يص��ل إىل  258مي�لا وه��و م��ا يقل ع��ن املدى
ال��ذي ح��دده االختب��ار العامل��ي املوح��د ال��ذي جيري��ه االحت��اد
األوروبي وبلغ  292ميال.
يف الوقت نفس��ه فإن مدى الس��يارة «كونا» يزيد على مدى
منافس��تها األمريكي��ة «ش��يفورليه بولت» الذي يبل��غ  238ميال
وم��دى الس��يارة «نيس��ان لي��ف» الذي يبل��غ  150مي�لا ،لكنه يقل
كثريا عن مدى السيارة «تيسال موديل »3الذي يبلغ  310أميال.
يف الوق��ت نفس��ه ف��إن الس��يارة «كون��ا إلكرتي��ك» امل��زودة
ببطاري��ة كهربائي��ة بقوة  64كيل��وواط ،وحمرك كهربائي
واح��د بقوة  201حصان ،وعزم ش��دته  290رط��ل لكل قدم مكعب،
أقوى من الفئة اليت تعمل بالوقود التقليدي من هذا الطراز.
وذك��رت «هيون��داي» أنه مع اس��تخدام ش��احن س��ريع بقوة
 100كيل��ووات ميك��ن ش��حن بطاري��ة الس��يارة «كون��ا» بنس��بة
 %80يف أق��ل م��ن س��اعة .كم��ا أن الس��يارة الكهربائي��ة م��زودة
خبصائ��ص تكنولوجي��ة مث��ل دع��م تطبيق��ات «كار بالي» من
«آب��ل» و»أندروي��د أوتو» لتش��غيل وظائف الس��يارة ع�بر اهلاتف
الذكي .اما سعر السيارة فيصل إىل 40ألف دوالر.
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الشونذر ينبوع الصحة والرشاقة

يع��د الش��مندر األمح��ر ينب��وع الصح��ة والرش��اقة ،حي��ث
إن��ه يعم��ل عل��ى تقوي��ة جه��از املناعة وتنش��يط القل��ب والدورة
الدموي��ة ،ويس��اعد عل��ى التمت��ع باللياق��ة البدني��ة ،فض� ً
لا عن
أن��ه خيلص اجلس��م م��ن الس��موم ،حبس��ب جمل��ة «فرويندين»
األملانية.
وأضافت اجمللة املعنية بشؤون الصحة واجلمال أن الشمندر
األمحر يعد من الركائز األساس��ية للتغذية الصحية وأنظمة
احلمية الغذائية ،نظراً ألنه غين حبمض الفوليك والبوتاسيوم
واحلدي��د ،كم��ا أن تن��اول عص�ير الش��مندر األمح��ر الط��ازج
بانتظام يعد سالحاً فعا ًال لطرد السموم من اجلسم عرب األمعاء.
وللتمت��ع به��ذه الفوائد الصحي��ة اجلمة ،تنص��ح فرويندين
بتناول الشمندر األمحر طازجاً ،وذلك لتحقيق أقصى استفادة
ممكن��ة من عناصره الغذائي��ة ،الفتة إىل إمكانية تناوله بطرق
متعددة ،كالعصري والس��لطة واحلس��اء والعديد من الوصفات
املخصصة إلنقاص الوزن وطرد السموم.

مستشفى ألماني يعلن إنجاز أول
عملية زرع لذراعين كاملين

أعل��ن مستش��فى ميوني��خ األملان��ي أن��ه مت للم��رة األوىل يف
الع��امل زرع ذراع�ين كاملتني لرجل أصي��ب يف حادث ،وذلك يف
سابقة هي األوىل من نوعها يف تاريخ عمليات زراعة األعضاء.
وش��ارك يف العملي��ة فري��ق من أربع�ين طبيب��ا متخصصني
يف اجلراح��ة الدقيق��ة وزراع��ة األعضاء ب��إدارة الربوفيس��ورين
األملاني�ين كريس��توف هونك��ي وإدغ��ار بيم��ر بعدم��ا مت العثور
عل��ى واه��ب م��ن الس��ن واجلن��س وفئ��ة ال��دم نفس��ها وكذل��ك
الطول ولون البشرة تقريبا.
اس��تغرق التحض�ير للعملي��ة أعواما ع��دة مت خالهلا فحص
الصحة البدنية للمري��ض ،وخصوصا درجة مقاومته للضعف
امللحوظ الذي س��يلحق جبه��از املناعة لديه ج��راء عملية الزرع،
إضافة إىل وضعه النفس��ي وبيئته االجتماعية قبل بدء املرحلة
اخلاصة بالبحث عن واهب الذراعني.
وتوزع��ت العملي��ة عل��ى غرفتني واح��دة للمري��ض والثانية
لواهب الذراعني الذي تويف قبل اجلراحة بفرتة وجيزة.

الذكاء االصطناعي ()AI
ه��و دراس��ة عل��وم احلاس��وب ال�تي ترك��ز عل��ى تطوي��ر
الربجمي��ات أو اآلالت ال�تي تس��تخدم ال��ذكاء البش��ري .وهو
تعري��ف بس��يط ملوض��وع واس��ع ي�تراوح ب�ين عملي��ات اآلالت
احلاس��بة البسيطة وتكنولوجيا التوجيه الذاتي الذي قد يغري
املستقبل جذريا.
ويف دراس��ة ملعهد ماكين��زي العاملي على  46دولة ومشلت
 800مهن��ة ،ال�تي أوضح��ت أن ثل��ث الق��وى العامل��ة يف ال��دول
الغني��ة مث��ل أملاني��ا والوالي��ات املتح��دة ق��د حتت��اج إىل إعادة
تدريبها على وظائف أخرى.
ورغ��م أن غالبي��ة األمريكيني قلقون وبنس��بة تفوق %72
بش��أن مس��تقبل املهن يف وج��ود الروبوت��ات واحلواس��يب ،فإن
هن��اك جمموع��ة من اخل�براء ترى أن ه��ذا القل��ق مبالغ فيه،
حيث يعتقد هؤالء أن الوظائف ميكن جتزئتها ،لكن ال ميكن
القضاء عليها.
ويعتق��د ه��ؤالء اخل�براء أن��ه ب��دال م��ن القل��ق م��ن فق��دان
الوظائ��ف ،جي��ب تدريب املوظف�ين للتأقلم والعم��ل جنبا إىل
جن��ب مع الذكاء االصطناعي لتقديم خدمات أفضل وزيادة
اإلنتاجي��ة ،وتبدي��د املخ��اوف كم��ا كان حاص�لا يف بداي��ة
عصر النهضة الصناعية.
وتش��مل األه��داف األساس��ية لل��ذكاء االصطناع��ي
االستنتاج والتفكري ،والتمثيل املعريف ،والتخطيط ،ومعاجلة
اللغ��ة الطبيعي��ة ( ، )NLPوالتعل��م ،واإلدراك ،والق��درة عل��ى
التعام��ل م��ع األش��ياء ونقله��ا .أم��ا األه��داف الطويل��ة امل��دى
ألحب��اث ال��ذكاء االصطناع��ي فتش��مل الوص��ول لإلب��داع
والذكاء االجتماعي والذكاء العام (املستوى البشري).
وللذكاء االصطناعي ثالثة انواع هي:
 .1الذكاء االصطناعي الضعيف:
يرك��ز ال��ذكاء االصطناع��ي الضعيف -الذي يش��ار إليه
أيض��ا باس��م  AI Narrowعل��ى مهم��ة واح��دة ،حي��ث يفتق��د
للوعي الذاتي أو الذكاء احلقيقي.
تطبي��ق أوب��ر هو مث��ال جيد لضعف ال��ذكاء االصطناعي
ال��ذي جيم��ع ب�ين العدي��د م��ن التقني��ات حت��ى ي��ؤدي مه��ام
معين��ة .وم��ن خدم��ة اخلرائ��ط إىل خدم��ات الدف��ع م��رورا
خبدم��ات إدارة الس��ائقني والعم�لاء ،ميك��ن أن ي��ؤدي أوب��ر
الكث�ير من امله��ام للمس��تخدم ،لكنه يبقى حم��دودا فقط مبا
ه��و مربم��ج لعمله وال يس��تطيع اخل��روج عن ه��ذه اخلدمات

والتفكري باستقاللية.
ورغ��م أن أوب��ر حم��دود ال��ذكاء بش��كله احلال��ي فإن��ه
أث��ار الكث�ير م��ن اجل��دل يف دول ع��دة وقام��ت العدي��د م��ن
االحتجاجات املطالبة بوقفه من قبل س��ائقي سيارات األجرة
يف هذه الدول.
 .2الذكاء االصطناعي القوي:
ويش��ار إليه أيضا باسم  ، AI Trueهو حاسوب ذكي ميثل
دماغ اإلنس��ان .وس��يكون هذا الن��وع من ال��ذكاء االصطناعي
قادرا على أداء مجيع املهام اليت ميكن أن يقوم بها اإلنسان.
وهن��اك الكث�ير م��ن األحباث اجلاري��ة يف هذا اجمل��ال ،لكن
م��ا زال مث��ة الكثري للقيام به ،وهو ما تس��عى إليه الش��ركات
املصنع��ة للس��يارات الذاتي��ة القيادة اليت تطور س��ائقني آليني
يس��تطيعون التحك��م واالس��تجابة بطريق��ة ذكي��ة تش��به
اس��تجابات اإلنس��ان للمؤثرات املختلفة على الطريق ،حبيث
يصبح اآللي قادرا على اختاذ قرارات حامسة أثناء القيادة.
 .3الذكاء اخلارق االصطناعي:
ال��ذكاء االصطناع��ي اخل��ارق أو كم��ا يصف��ه ني��ك
بوس�تروم ،املفك��ر الرائد يف جم��ال ال��ذكاء االصطناعي بأنه
«ذكاء أكث��ر ذكاء م��ن أفض��ل العق��ول البش��رية يف كل
جم��ال تقريبا ،مب��ا يف ذلك اإلب��داع العلمي واحلكم��ة العامة
واملهارات االجتماعية».
وه��و الس��بب ال��ذي جع��ل العدي��د م��ن العلم��اء البارزي��ن
والتقني�ين ،مب��ا يف ذل��ك س��تيفن هوكين��غ وإيل��ون موس��ك،
يعلن��ون خماوفه��م بش��أن إمكانية ه��ذا ال��ذكاء القضاء على
اجلن��س البش��ري حيث ال ميك��ن التنبؤ مبا ميك��ن أن يقوم به
هذا الذكاء اخلارق.
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لقــاء مــع مديــر مكتــب
السيد أمين مسجد الكوفة
والمــزارات الملحقــة بــه
مصطفى األطرش

استمرارا على منهجها يف تسليط الضوء على اجلهود احلثيثة واملساعي الطيبة
ألقسام ومرافق أمانة مسجد الكوفة واملزارات امللحقة به الذي انتهجته جملة السفري
من أجل ابراز الدور املهم للقائمني على األعمال فيه ،نلتقي يف هذا العدد بالسيد
عباس حمسن اخللخالي مدير مكتب السيد أمني مسجد الكوفة واملزارات امللحقة به..
 ال� ��س �ل�ام ع��ل��ي��ك��م ورمح� � ��ة اهللوبركاته..
 عليكم السالم وحياكم اهلل.ب��داي��ة م��ا ه��ي احل��اج��ة األس��اس��ي��ة
لتأسيس قسمكم؟
مل��ا تشكلت أم��ان��ة م��س��ج��د ال��ك��وف��ة
املعظم كدائرة قائمة حبد ذاتها ،كان
ل��زام��ا أن ي��ت��م ال��ع��م��ل وف ��ق السياقات
اإلدارية الصحيحة بأقسامها وأوامرها
وتنسيقاتها ،وعليه توجب وجود تشكيل
إداري خي��ت��ص ب��ت��ن��ظ��ي��م أم� ��ور أم�ين
املسجد املعظم واملزارات امللحقة به.
م ��ا ه ��ي امل ��ه ��ام امل��وك��ل��ة بقسمكم
(إدارة مكتب األمني)؟
ميكن تلخيص األع��م��ال املوكلة
بقسمنا بالنقاط اآلتية:
 -1حفظ امل��ل��ف��ات وال�بري��د ال��ع��ادي
والسري اخل��اص مبكتب األم�ين العام
للمسجد.
 -2ترتيب املواعيد اخلاصة مبكتب
السيد أمني املسجد احملرتم.
 -3تقرير اجتماعات األم��ان��ة مع
السيد األم�ين وتعميم مقرراتها على
أقسام املسجد كافة.
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 -4ال��ت��ن��س��ي��ق ب�ين م��راف��ق األم��ان��ة
لتنفيذ األوامر ومقررات إجتماعاتها.
 -5االت ��ص ��ال وال��ت��ن��س��ي��ق يف بعض
األح ��ي ��ان م��ع ق��س��م ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة
يف األم��ان��ة م��ع باقي العتبات املقدسة
ودوائر الدولة حبسب توجيهات السيد
األمني.
 -6استالم الربيد اخل��اص باملكتب
وب��ال��س��ي��د األم�ي�ن م��ن أق��س��ام األم��ان��ة
وترتيبه وت��ق��دمي��ه إىل السيد األم�ين
ح��س��ب األه ��م ��ي ��ة ،ف��ض�لا ع ��ن ت��ف��ري��ق
ال�بري��د وت��وزي��ع��ه على األق��س��ام حسب
هوامش األمني احملرتم.
 -7اإلش� ��راف ال��ي��وم��ي على الربيد
اإللكرتوني اخلاص باألمانة ومتابعة
االستفسارات والكتب الرقمية وعرضها
ع��ل��ى ال��س��ي��د األم�ي�ن للتهميش عليها
ومتابعة اإلج� ��راءت ال��واج��ب اخت��اذه��ا
وفق سياقاتنا الداخلية.
 -8ال ��ت ��ع ��اون م ��ع أق ��س ��ام األم��ان��ة
الس ��ت ��ق ��ب ��ال ال ��ش ��خ ��ص ��ي ��ات وال� ��وف� ��ود
امل��ت��ش��رف��ة ب ��زي ��ارة امل��س��ج��د وامل � ��زارات
امل��ل��ح��ق��ة ب ��ه ب��رف��ق��ة ق��س��م ال��ع�لاق��ات
العامة يف بعض املناسبات واملهرجانات
اخلاصة باألمانة.
 -9متابعة تنفيذ أوام��ر وتوجيهات

األمانة العامة إىل األقسام.
 -10تنسيق مواعيد مقابالت السيد
األمني االسبوعية مع املنتسبني.
 -11األشراف على املفرزة الداخلية
لألمانة وشعبة الصحة العامة.
ما هي الشعب التابعة لكم إداريا؟
 -1التدقيق والرقابة الداخلية.
 -2شعبة السكرتارية.
 -3شعبة مراسيم املكتب.
 -4شعبة الصحة العامة.
 -5وأض��ي��ف��ت ال��ي��ن��ا م��ؤخ��راً شعبة
املتابعة.
كلمة أخرية لقراء السفري؟
نرجو من اهلل تبارك وتعاىل أن يوفقنا
خل��دم��ة ه ��ذا امل��ك��ان امل��ق��دس وامل � ��زارات
امللحقة به وخباصة خدمة م��والي باب
احلوائج مسلم بن عقيل عليه السالم وأن
ال حيرمنا من زيارته يف الدنيا وشفاعته
يف اآلخرة فضال عن شرف خدمة زائريه،
كما ال أنسى أن أشكر جملتكم الغراء
(السفري) وال�تي ال يسعنا إال أن نعتربها
مرآة للثقافة واملعرفة يف األمانة ،وفقنا
اهلل وإياكم اىل كل ماحيب ويرضى إنه
مسيع جميب.

The most important articles ..Translated by: Nabeel Taha
Assassination of Imam Hassan Al Askary ( Peace be upon him)
By the Emeritus Prof. Muhammad Hussein Asagheer
A history hasn’t mentioned that Imam Hassan Alaskary ( P.B.U.H) didn’t
infect with a disease or he was a sick person but he ( P.B.U.H) passed away
when he was very young and active but the finger of suspicious in killing him
pointed out to the Abbasid Caliph Almu›tamid who poisoned him following
his ancestors from the Abbasids and Amuyates . He was killed on the way
described by his grandfather (P.B.U.H) when he said « No one from us kill
just by sword or by poison «. He ( P.B.U.H) was martyred on 8th of Rabi›e
Alawal 260 A.H

Birth of our Prophet Muhammad ( Peace Be Upon Him)
By Salah Mahdi Alfartoosi, Phd
The birth of our prophet Muhammad (P.B.U.H) must be a great event
which shock s the conscious of world because he is the great inheritor
of prophet Abrahim and Isamael ( Peace be upon them). He ( P.B.U.H)
is the son of Abdul Allah who is sacrificed with ten of camels by by his
Father Abdul Mutlaib to be increase to reach 100 camels because he
is the father of Muhammad ( P.B.U.H) , Where the well of Allah ( SW)
must be done to come to the world.
Imam Asadiq and Recording movement by Shiite
Sheikh. Mustafa Sheer Ali
This essay talks about the importance given by Imam Sadiq ( A.S) to
the recording because it is the perfect way to preserve Islam where
he ( AS) used to incite his followers to record and even he ( AS) used
to supply them with papers and ink saying that « Record being that
no one of you will not memorize unless recording « . He ( AS) did his
best to keep the Muhamadi Legacy against the deviating ideologies
adopted by the ruling authorities at that time , Moreover to overcome
the expansion of Moslems around the world and to immunize his
followers from the immoderation.
Extremist ideologies in Islamic history narrations as one base
of Extremism and Violence، Punishment of Quraitha by Prophet
(Peace Be Upon Him) as Model. By the Editor in Chief
It must review the reading of historical events and what was narrated
by them carefully and compare them with the Noble Quarn and
authentic prophetic biography in order to not fall as prisoners for
what was historically put to publicize what is not reasonable from
Muhammadi course and to not take these narrations as a base for
emerging extremist groups adopted the violence and brutality as a
way to justify their acts , Moreover to prove to our counterparts in the
humanity the prospect of ability of Islam in containing the others .
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Editorial

Asalamu Alaikum

The starting of Hijri calendar represents a
great turning point where the Islamic state,
founded by the messenger of Allah (Peace
Upon Him) in Almadina Almunawra, and life
had passed through, because it is considered
the corner stone for Islamic civilization to
distinguish it from the calendars of ancient
world states that they were existed at that
time.
Moslems› calendars differed from the states
next to them such Persians, Romans and
Abyssinians, so the references of history point
to that the prophet Muhammad (P.B.U.H) had
migrated to Yathrib, honored by his coming
on Rabi›e Alawal to be known after that by
Almadina Almunawra. He (P.B.U.H) had
spoken to the kings of that time and dated those
speeches by the new Islamic Calendar or let
us say that he (P.B.U.H) used to mention the
lunar(Arabic) month for example Ramadan
month from fifth Hijri Year, but despite that
nobody interested at that matter or didn’t take
into consideration the mentioning of day but
they continued in depending on memorizing
the dates of events ad on this way they went
on till the reign of the Second Caliph Omar
Bin Alkhtab who chose the month of Muhram
to be the beginning of Hijri Year justifying
that by the Moslems returned back to their
homes after the end of Thi Alhija month (the
last month of Hijri Year) where that was the
starting of the new year and its first day, so
the date of Prophet›s immigration had been
started exactly on the 12th of month of
Rabi›e Alawal and that was mentioned in holy
Quarn (A mosque founded upon piety from
the first day is worthier for you to stand in.
In it are men who love to purify themselves.
Allah loves those who purify themselves. )
but that date was advanced to the beginning
of Muharam Month and it is still till now.
The month Rabi›e Alwal had witnessed
many important events which related to the
honorable Prophet (P.B.U.H) for example on
the 17th of it is the auspicious birth of him
(P.B.U.H) and also at the same day is the birth
of his grandson Imam Alsadiq (A.S), beside
many other interesting events happened
in it such as the calamity of Thursday, the
wasting of Ahlu-elbeit righteous and the
occasion of Imam Alaskary›s martyrdom
(Peace be upon him) and for that and to
commemorate the previous mention events,
Alkufa Grand Mosque Secretariat uses to

hold a distinguishing
cultural activity by
holding a series of
purposive lectures
delivered by the
Sheikhs from Al
Huwaza and the
specialist Drs from
Alkufa
University
where
these

evening lectures tackle the important
issues held 5 days in a week for 4
months. The program of these lectures
includes lectures in Fiqah, Ideology and
ethics, Moreover the lectures of human
development were added this year,also
the usual lecture of teaching the correct
rules of recitation of the holy Quarn
delivered by the house of Quran and
Husseini session which are held around
the year.
Alkufa and its grand Mosque had a
remarkable role in Islamic civilization,
therefore to revive this role, which was
represented the milestone in the science
centers in where the science of holy
Quran were taught especially during the
time of Imam Alsadiq (P.B.U.H)at the
mosques of Alkufa city, the secretariat
of Alkufa concentrates on giving the
teaching of holy Quarn a great importance
by holding Asafeer National Quranic
contest for reciting and memorizing where
it was held in its 8th vision to act a s a
golden opportunity for the memorizers
and reciters also the participation of
reciters represented holy shrines and
Iraqi governorates is chance to select
the good reciters from those whom have
the ability to represent our country in the
international contests.
At last, whole these activities will not
be existed without the efforts of the
departments of Alkufa Grand Mosque
Secretariat and the continuous supporting
offered by the Shiite endowment and
the office of holy shrines and Shiite holy
places, so we pary Allah Sw to maintain
these honest efforts .

General Supervisor

Mohammed M. Almosawi
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