قال النيب (صلى اهلل عليه وآله وسلم):

رجب شهر االستغفار ُ
أل ّميت ،فأكثروا فيه االستغفار
األصب ألن ال ّرمحة
ويسم ى الرجب
فا ّنه غفو ٌر رحيم،
ّ
ّ
��ب ص ّب ��اً في��ه ،فاس��تك ِث روا م��ن ق��ول:
عل��ى ّام�تي ُت َص ُّ
(اَ ْس َت ْغ ِف ُر َ
اهلل َواَ ْس َأُل ُه َّ
الت ْوَب َة).

الســــــالم عليكـم

يه��ل علينا ش��هر رجب املرجب ال��ذي يعد رابع
األش��هر احلرم فاشهر احلرم وهي ذو القعدة وذو
احلجة وحمرم تتزامن مع اس��تقبال واداء موس��م
احلج وانتهاءه س��وى شهر رجب الذي يبتعد عنها,
وقد كانت العرب قبل االس�لام تعظم هذا الشهر
وه��و م��ا يس��مى بالنس��يء ال��ذي ح ّرم��ه اهلل ِ(إ َّ َ
ن��ا
ك َف ُرواْ
ُض ُّ
ي��ن َ
��ر ي َ
��ل ِبه ا َّل ِذ َ
ال َّن ِس��ي ُء ِزيَ��ا َد ٌة ِف ْال ُك ْف
ِ
اط�� ُؤ ْوا ِع َّ
��د َة
يِّلو َن�� ُه َعام��اً َو ُ َ
ي ِّر ُمو َن�� ُه َعام��اً ِّل ُي َو ِ
ُِ
ْ
ّ
��ر َم ُّ
��ر َم الل) وبع��د أن ج��اء
الل َف ُي ِحُّل��وا َم��ا َح َّ
َم��ا َح َّ
االس�لام حافظ على حرمة وكرامة هذا الش��هر
الفضيل وهو أول الش��هور العظيمة اليت يُستحب
فيه��ا االكثار من الدعاء ويس��تمر بش��هر ش��عبان
وص��و ًال اىل ش��هر رمض��ان املبارك للف��وز باجلنة،
وقد ورد عن النيب صلى اهلل عليه وآله أنه قال :أال
َّ
إن رجب شهر اهلل ،وشعبان شهري ،ورمضان شهر
ّام�تي .فمن ص��ام يوماً من رج��ب امياناً واحتس��اباً
اس��توجب رضوان اهلل االك�بر وأُس�� ِك َن الفردوس
األعلى.
ومن فضائل ش��هر رج��ب َّ
أن نعم اهلل وبركاته
ُت َص ُّب على العباد فيه لذا يسمى ايضا بشهر رجب
االصب وعن االمام الصادق (عليه السالم) أنه قال:
«قال رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم) :رجب
الميت ،فأكثروا فيه االس��تغفار
ش��هر االس��تغفار ّ
األص��ب ألن
ويس��مى الرج��ب
فا ّن��ه غف��و ٌر رحي��م،
ّ
ّ
ال ّرمح��ة عل��ى ّام�تي تص��ب صّب��اً فيه ،فاس��تكثروا
من قول( :اَ ْس َت ْغ ِفر َ
اهلل َواَ ْسَأ ُل ُه َّ
الت ْوب َ
َة) ،وعن االمام
موس��ى بن جعفر (عليهما السالم) قال( :من صام
يوماً من رجب تباعدت عنه ال ّنار مسري سنة ،ومن
صام ثالثة أيام وجبت له اجل ّنة).
وق��د حف��ل ه��ذا الش��هر املب��ارك جبمل��ة م��ن
املناس��بات التارخيية م��ن مواليد ووفي��ات لألئمة
عليه��م الس�لام ك��والدة الباق��ر يف أول��ه م��ن عام
 57ه��ـ ووالدة اجل��واد يف العاش��ر من��ه ع��ام 159ه��ـ
واستش��هاد االم��ام عل��ي اهل��ادي يف الثال��ث من��ه
ع��ام  258ه��ـ واستش��هاد االم��ام موس��ى الكاظ��م
يف اخلام��س والعش��رين من��ه ع��ام  183ه��ـ  ,لك��ن
االب��رز ه��ي ذك��رى والدة س��يد الوصي�ين أم�ير
املؤمنني عليه الس�لام يف الثالث عشر منه عام 23
قب��ل اهلج��رة داخل الكعب��ة ,بعد أن انش��ق جدارها
ألم��ه يف ح��دث مل يتك��رر حل��د اآلن وه��ي أح��دى
ّ
كرامات أمري املؤمنني عليه السالم  ,ومن أحداث
هذا الش��هر أيضا قلع باب خي�بر بيد أمري املؤمنني
وقت��ل مرح��ب عام  8هـ كم��ا أن أمري املؤمنني قد
دخل الكوفة يف الثالث عشر منه واختذها عاصمة
حلكومت��ه ع��ام  36ه��ـ ولتوالي األح��داث املرتبطة
بعلي بن أبي طالب بات يس��مى هذا الش��هر بش��هر
عل��ي علي��ه الس�لام ,وه��ذا م��ا يدعونا ب��ل ويوجب
م َّي��ز إليض��اح تاري��خ
علين��ا االهتم��ام ب��ه بش��كل ُ َ

مدين��ة الكوف��ة وم��ا ارتب��ط منه��ا بتاري��خ م��وىل
املوحدي��ن وس��يد الوصي�ين عليه الس�لام كما أن
اليوم الس��ابع والعشرين يشهد ذكرى مبعث نيب
حممد
الرمح��ة س�� ّيدنا وموالنا الرس��ول األعظم ّ
ب��ن عب��داهلل صل��وات اهلل وس�لامه عليه وآل��ه ،عام
13قبل اهلجرة وهو يوم كثري الربكات.
لق��د س��عت أمان��ة مس��جد الكوف��ة قب��ل أربعة
أع��وام م��ع ذكرى م��رور القرنية الرابعة عش��رة
عل��ى والدة أم�ير املؤمن�ين يف اطالق مش��روع عام
مميز لدراس��ة س�يرة أم�ير املؤمنني عليه الس�لام
وأطلقت حينها جائزة س��يد االوصياء اليت َطبعت
حبوثه��ا االمان��ة يف جمموع��ة واح��دة وال�تي زاد
عدده��ا عل��ى املئة حبث م��ع ما كتب م��ن قصائد
ش��عرية يف الش��عر الفصي��ح زادت عل��ى االربع�ين
قصي��دة وهي الي��وم تس��عى جاهدة يف اس��تذكار
سرية أمري املؤمنني عليه السالم يف ذكرى مرور
ال��ف واربعمائ��ة ع��ام عل��ى استش��هاده يف جام��ع
الكوف��ة من خالل جمموعة كبرية من املؤمترات
وبروتك��ول العم��ل املش�ترك م��ع جامع��ة الكوف��ة
املوقرة وكلياتها االنس��انية فمؤمتر كلية االثار
وال�تراث وكلي��ة الفق��ه ومؤمتر مركز دراس��ات
الكوف��ة وبقي��ة املؤمت��رات الالحق��ة ان ش��اء اهلل
م��ع كليات الرتبية ,كما أن تس��مية ي��وم الثالث
عش��ر من رجب بيوم اخلط العربي وتبين األمانة
مفاحت��ة منظم��ة ال��دول االس�لامية واجلامع��ة
العربي��ة م��ن خ�لال وزارة اخلارجي��ة لالهتم��ام
باخل��ط ال��ذي وضع��ت أوىل بداياته عل��ى يد أمري
املؤمن�ين يف مس��جد الكوف��ة وال��ذي كان يق��ول
(اخل��ط احلس��ن يزيد احل��ق وضوح��اً) ,تاتي هذه
اجلهود لتصب يف هدف واحد هو تعظيم تارخينا
اجمليد ودراسة سري أعالمه وحماولة جعل املسجد
واجلامع��ة يكم��ل احدهم��ا اآلخ��ر بع��د أن ملس��نا
تعاوناً مثمراً من قبل السيد رئيس جامعة الكوفة
االس��تاذ الدكتور حمس��ن الظاملي وه��ذا التعاون
جتل��ى بش��كل واضح ايض��ا يف سلس��لة احملاضرات
املختلفة يف االخالق والتنمية البش��رية والعقائد
والفق��ة اليت ش��ارك فيها اكادميي��و اجلامعة مع
اس��تفادة طلبتنا االعزاء وخصوصا طلبة االقس��ام
الداخلي��ة جلامع��ة الكوف��ة وجامع��ة الف��رات
األوس��ط التقني��ة يف املوس��م الثق��ايف الثامن الذي
انته��ى مع نهاية ش��هر مج��ادى اآلخرة نس��أل اهلل
تع��اىل أن يس��دّد خطى االخ��وة الذي��ن عملوا على
اجناحه وتوفري متطلباته يف أقسام االمانة كافة
واالقس��ام الثقافي��ة واخلدمي��ة بش��كل خاص وان
يتقب��ل أعمالن��ا وآخ��ر دعوان��ا أن احلم��د هلل رب
العاملني.

املشرف العام

األمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة األستاذ الدكتور جمال الدباغ

السفير اإليراني في العراق السيد أريج مسجدي ومحافظ النجف األشرف األستاذ لؤي الياسري

عضو مجلس النواب السابق السيد عبد الهادي الحكيم

السيد مستشار رئيس الوزراء العراقي للثقافة واالعالم

الرادود المال حيدر سعد والوفد المرافق له

الرابطة الطالبية للجامعات العراقية

فضيلة الشيخ باقر الخاقاني برفقة وفد من طالب جامعات العراق

وفد طالبي من محافظة ذي قار
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تقرير مصور لتشرف الرئيس اإليراني الشيخ حسن روحاني
بزيارة مسجد الكوفة المعظم
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راية الكوفة الموحدة تنطلق برعاية أمانة
مسجدها إلى سامراء..
مدير التحرير

ق��ال االمام علي علية الس�لام «الكوفة
كن��ز االمي��ان وحج��ة االس�لام وس��يف
اهلل و رحم��ه يضع��ه حيث يش��اء ،والذي
نفسي بيده لينتصرن اهلل بأهلها يف شرق
األرض و غربه��ا كم��ا انتص��ر باحلج��از،
أنت��م االنص��ار عل��ى احل��ق ،واالخ��وان يف
الدي��ن ،واجلنن يوم البأس ،والبطانة دون
الناس».
لتنطل��ق رايته��ا م��ن مس��جدها املعظم

جملة السفري ـ العدد ( ) 57

8

ويلتح��ق بهذه الراية اهالي الكوفة الكرام
مواس�ين ومعزي��ن بذك��رى استش��هاد
االم��ام عل��ي اهل��ادي علي��ه الس�لام حي��ث
امتداد الكوفة اىل ُس َّر َمن رأى هو االمتداد
الطبيعي ألهل البيت عليهم السالم.
يؤك��د ام�ين مس��جد الكوف��ة املعظ��م
وامل��زارات امللحقة به الس��يد حممد جميد
املوسوي بقوله:
«ش��اركت أمان��ة مس��جد الكوف��ة

وامل��زارات امللحق��ة ب��ه االخ��وة يف العتب��ة
العس��كرية املقدس��ة يف تقدي��م اخلدمات
لألخ��وة املعزي��ن بذك��رى ش��هادة االم��ام
عل��ي اهل��ادي علي��ه الس�لام حي��ث ش��ارك
منتسبو مضيف االمانة وعدد من االقسام
األخرى مبوكب خدمي يف توزيع الطعام
واخلدم��ات للزائري��ن وعل��ى م��دار أربعة
ايّ��ام كم��ا مت التهيئة الس��تقبال موكب
الكوف��ة املوح��د الذي تتوىل أمانة مس��جد
الكوف��ة قيادت��ه والتنس��يق م��ع العتب��ة
العس��كرية املقدس��ة يف تقدي��م أهال��ي
الكوف��ة لعزائه��م ملق��ام االم��ام احلج��ة
املنتظ��ر عج��ل اهلل فرجه الش��ريف وتاتي
ه��ذه اجله��ود املس��تمرة منذ أعوام ش��عوراً
منا باملس��ؤولية وملس��اعدة اخواننا يف بقية
العتبات يف املناس��بات اخلاص��ة وقد مثنت
االمانة العامة للعتبة العس��كرية املقدسة
ه��ذه املش��اركة واملس��اهمة يف خدم��ة
الزائري��ن ج��اء ذل��ك عل��ى لس��ان مساح��ة
الش��يخ ستار املرشدي االمني العام للعتبة
املقدس��ة خ�لال لقائ��ه بن��ا وبع��دد م��ن
رؤوس��اء االقسام خالل زيارتنا االخرية يف

مكتبه اخلاص ونسال من اهلل ان نوفق دائما لذلك على حمبة
اهل البيت عليهم السالم امجعني».
كم��ا يضي��ف مساح��ة الس��يد س��امي الس��يد صاحل الس��يد
مه��دي الب��كاء من وجهاء الكوفة« :احلمد هلل الذي ح ّرك فكرنا
ووحد كلمتنا وجعل القلوب تهوى حنو الصواب يف تنظيم
الش��عائر الديني��ة احلس��ينية يف كل مناس��بة م��ن مناس��باتها
بشكل منظم ورائع ومهيب امام الناظرين يف مجيع احملافظات
والع��امل كاف��ة ال بدعة فيه وال ش��ائبة جتعل العدو ينتقد
عش��ائرنا املقدس��ة ،وذل��ك جبه��ود االمان��ة العامة يف مس��جد
الكوف��ة املعظم والعاملني فيها املتمثلة بأمينها الس��يد حممد
املوس��وي والش��يخ ه��ادي زجني��ل وجلنة االعالم داخ��ل العتبة
واجل��ان اخلاص��ة بالنق��ل ،وال ننس��ى دور رؤس��اء املواك��ب
الك��رام وأبن��اء الكوفة االع��زاء ،هلم الدور االكرب واالساس��ي
يف إجناح وتنظيم هذة الشعائر بشكل مهيب يليق بكرامة اهل
البيت عليهم السالم .و ابناء الكوفة العلوية املقدسة معروفون
بالكرم واجلود و الش��جاعة واألدب والعلم واملعرفة فهم اهل
هل��ا ،جتدهم حاضرين يف كل مناس��بة من املناس��بات الدينية
احلسينية ،و كما حصل يف يوم استشهاد القاسم علية السالم
يف القاس��م و يوم استش��هاد االمام علي اهلادي عليه الس�لام يف
س��امراء( ،ول��وال رؤس��اء املواكب وابناء الكوف��ة ملا حصل هذا
األمر ولن يتحقق ابدا).
يق��ول مس��ؤول الش��ؤون الديني��ة يف امان��ة مس��جد الكوف��ة
املعظ��م الش��يخ ه��ادي زجني��ل « انطلق موك��ب اهال��ي الكوفة
املقدس��ة برعاي��ة امان��ة مس��جد الكوف��ة املعظ��م اىل س��امراء
الحياء ذكرى شهادة االمام علي اهلادي عليه السالم ،يرافقه
املوكب اخلدمي المانة املس��جد باالضافة اىل مضيف السفري
حيث تكفلت االمانة جبميع االمور اللوجستية للموكب الذي
ش��ارك في��ه اكثر من  1000ش��خص ومت جتهيز اآللي��ات للنقل
انطل��ق ليخدم الزائرين يف هذه املناس��بة فكانت االجواء جيدة
والتنس��يق عالي��اً وكب�يراً من قبل العتبة العكس��رية املقدس��ة
وه��م مش��كورون عل��ى ماقدم��وه لن��ا كم��ا وجدن��ا مش��اركة
كب�يرة م��ن قب��ل العتبات املقدس��ة اىل جانب مش��اركة امانة
مس��جد الكوفة خبدم��ة الزائرين واقامة العزاء بهذه املناس��بة
االليمة».
م��ن جانب��ه ق��ال مس��ؤول مضي��ف الس��فري حمم��د زايرأب��و
صفاء « يف كل مناس��بة تقوم امانة مس��جد الكوفة باس��تنفار
منتس��بيها م��ن اج��ل احي��اء ه��ذه املناس��بة لذل��ك انطلق��ت اىل
س��امراء لتادية الواجب اىل الزائرين بذكرى استش��هاد االمام
عل��ي اهل��ادي علي��ه الس�لام وقمنا بتهيئ��ة وتقدي��م الطعام اىل
موكب الكوفة املقدس��ة وكذل��ك اىل الزائرين الكرام وعملنا
عل��ى توفري افضل اخلدمات هلم حيث ان امانة املس��جد املعظم
بامينه��ا ومنتس��بيها جتدد يف كل س��نة عهد ال��والء واخلدمة
والوف��اء هل��م وبتوجي��ه مباش��ر م��ن قب��ل ام�ين مس��جد الكوفة
املعظم».
هكذا هي راية س��فري احلس�ين عليه الس�لام ت��رف يف مساء
الع��راق لتحيي ذكر أهل البيت (عليهم الس�لام) ،وهاهم ابناء
السفري يلوذون بهم ويتشرفون خبدمة الزائرين الكرام.
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أمانة مسجد الكوفة تكرم الفتيات ممن بلغن
سن التكليف الشرعي في حفل بهيج
جاسم سعيد الكالبي

س��ن التكلي��ف واملس��ؤولية الش��رعية..
ه��و العم��ل على تطبي��ق األحكام الش��رعية
املوجه��ة اىل املكل��ف م��ن قب��ل الش��ريعة
املقدس��ة ويش�ترك في��ه كال اجلنس�ين
(الذك��ر واالنث��ى) مم��ن وصل��وا اىل س��ن
البل��وغ وجي��ب عليه��م عنده��ا االلت��زام
بالواجبات املوجهة اليهم من قبل الش��ريعة
املقدس��ة وهل��ا تفاصي��ل كث�يرة تناولته��ا
كت��ب الفق��ه بش��كل مفص��ل ..واحتف��اء
باملناسبة العطرة لوالدة الصديقة الطاهرة
الزه��راء البتول صلوات اهلل وس�لامه عليها
تقيم أمانة مسجد الكوفة املعظم واملزارات
امللحق��ة ب��ه حفال تكرميي��ا للفتيات الالتي
بلغن سن التكليف الشرعي لغرض تعميق
الش��عور ل��دى الفتي��ات وان هنال��ك م��ن
يرعاه��ن ويهت��م بهن ويدفعه��ن لاللتحاق
بالرك��ب الفاطم��ي الزين�بي ،وق��د أقي��م
االحتفال هذا العام يف أحد املساجد املقدسة
يف مدين��ة الكوفة أال وهو مس��جد احلمراء
ومق��ام الن�بي يون��س علي��ه الس�لام وكان
جمللة السفري حضور يف هذا احلفل املبارك
رص��دت م��ن خالل��ه بع��ض آراء احلض��ور
وانطباعاتهم عن ه��ذه املبادرة الكرمية من
قبل ادارة مس��جد الكوفة املعظم والقائمني
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على هذه الفعالية املباركة.
الس��يد ع��ادل الياس��ري  -مدي��ر دار
الق��رآن الكري��م يف األمان��ة :أب��ارك لك��م
ذكرى والدة الس��يدة الصديق��ة الطاهرة

فاطمة الزهراء صلوات اهلل وس�لامه عليها
واحتف��اء به��ذه املناس��بة العظيم��ة تقي��م
أمانة مس��جد الكوفة املعظم حفال تكرمييا
للفتي��ات الالت��ي بلغن س��ن التكلي��ف وقبل
ذل��ك ويف طبيع��ة األمر هنال��ك خماطبات
بني أمانة مس��جد الكوف��ة ومديرية تربية
الكوف��ة لغ��رض تعمي��م واع�لام م��دارس
مدينة الكوفة حصرا عن هذه الفعالية اليت
تقيمه��ا األمان��ة فقام��ت املديري��ة بدوره��ا
مبخاطب��ة امل��دارس وق��د أرس��لوا م��دراء
امل��دارس االبتدائي��ة وبع��ض املعلم��ات اىل
املس��جد وبرفقته��م قوائم بأمس��اء الفتيات
الالتي بلغن س��ن التكليف حصرا س��نة 2010

الش��هر الثان��ي والثال��ث ه��ذا الع��ام ،وعلى
م��دار أكثر م��ن  10س��نوات تعم��ل األمانة
عل��ى اقام��ة ه��ذا املش��روع وه��ذا التكري��م
ويف ه��ذا الع��ام كان��ت نس��بة املش��اركة
أكث��ر م��ن  250فت��اة مت تكرميه��ن وق��د
قدم��ت اهلدايا من قبل األمانة وهي عبارة
ع��ن حج��اب وعب��اءة للمكلف��ة ،وم��ن األن
ترتدي احلجاب االسالمي املعرب عن مدى
اهتمامه��ا بهذا اجلان��ب ومبا أنه مقدم من
قب��ل األمانة اذن س��تكون ل��ه قيمة خاصة
وذك��رى خاص��ة اضافة اىل ذل��ك هنالك
بع��ض ال��دورات التثقيفي��ة وال��دروس
العقائدي��ة يف الفق��ه واألخ�لاق والعقائ��د
ال�تي تكون على مس��توى تفك�ير الطالبات
يف املراح��ل االبتدائي��ة وال�تي تلق��ى م��ن
قب��ل دار القرآن الكري��م يف األمانة التابعة
لقس��م الش��ؤون الدينية وعلى مدار السنة
مث��ل دورات حتفيظ الق��رآن واحملاضرات
األخرى لغ��رض تهذيبهن وتعليمهن منذ
س��ن مبك��رة حت��ى يصبحن مكلف��ات فعال
ويتبعن القدوة احلس��نة اليت هي الس��يدة
الزهراء عليها السالم.
الس��يد حي��در ص��ادق جعف��ر  -رئيس
قسم الشؤون الفكرية والثقافية :حنن يف

كل ع��ام حنتفي ب��والدة الس��يدة الزهراء
عليها السالم باقامة حفل لتكريم الفتيات
مم��ن بلغ��ن س��ن التكلي��ف الش��رعي ويف
ه��ذا الع��ام اقمنا ه��ذا االحتفال يف مس��جد
احلم��راء ومق��ام النيب يونس عليه الس�لام
لك��ي نن��وه به��ذا امل��كان ال��ذي مت افتتاح��ه
جمددا ليعود الناس اىل زيارته والتربك به
وه��و امل��كان الذي عدّه اإلم��ام أمري املؤمنني
عليه الس�لام أحد املساجد األربعة املقدسة
يف مدين��ة الكوف��ة وكم��ا اس��لفت قام��ت
األمان��ة باقام��ة ه��ذه االحتفالي��ة لتكري��م
الفتي��ات م��ن اللوات��ي بلغ��ن س��ن التكلي��ف
الش��رعي لكي نعطي لفتياتنا شعورا بأنهن
بلغ��ن س��نا جيعله��ن مكلف��ات م��ن قبل اهلل
س��بحانه وتع��اىل ونش��جعهن م��ن خ�لال
تقدي��م هدايا رمزية يف معناها إال أنها ذات
قيمة كبرية يف نفوس الفتيات املكرمات..
نس��أل اهلل أن يوف��ق اجلمي��ع خلدم��ة
الف��رد واجملتم��ع وحن��ن يف أمان��ة مس��جد
الكوف��ة املعظ��م واملزارات امللحقة به نش��عر
باملس��ؤولية جت��اه أبنائن��ا وبناتن��ا م��ن أجل
أن نرتقي حبس��ن ظن الناس مبذهب أهل
البي��ت عليه��م الس�لام وبالدين االس�لامي
احلني��ف ونس��أل اهلل التوفي��ق للجمي��ع يف
السري على نهج حممد وال حممد صلوات
اهلل عليهم أمجعني.
مساحة الش��يخ ص��احل احلامتي  -أحد
املدعوي��ن :بداية نرفع أمس��ى آيات التهاني
والتربي��ك ملق��ام صاح��ب العص��ر والزم��ان

ومراج��ع الدين العظام والعامل االس�لامي
أمج��ع به��ذه الذك��رى العط��رة ذك��رى
والدة الزهراء سيدة نساء العاملني الصديقة
الك�برى ّ
إن ه��ذه املب��ادرة الكرمي��ة من قبل

أمانة مس��جد الكوفة وامل��زارات امللحقة به
اال وه��ي تكري��م الفتيات الالتي بلغن س��ن
التكلي��ف وه��ي مب��ادرة جي��دة نس��أل اهلل
تعاىل هلا الدوام يف كل عام ملا رأيناه منهم
م��ن اهتم��ام يف هذا اجملال املب��ارك وبإقامة
حفل مبارك وال يس��عنا س��وى أن نسأل اهلل
تب��ارك وتع��اىل دوام التوفي��ق هل��م ودوام
اخل�ير عل��ى ش��عبنا العراق��ي وعل��ى بلدن��ا
احلبي��ب وحيفظ اهلل اجلمي��ع ويوفقهم ملا
حيب ويرضى.
احل��اج عب��د الرض��ا عب��اس الك��ويف -
أح��د املدعوي��ن :يف الب��دء نهن��ئ صاح��ب
العص��ر والزمان ومراجعن��ا العظام واألمة

هك��ذا برام��ج توعوي��ة وتنموي��ة لفتياتن��ا
وللتالمي��ذ وحت��ى الطلب��ة ويف احلقيق��ة
ه��ذه املراق��د املقدس��ة ومن ضمنه��ا أمانة
مس��جد الكوف��ة خرج��ت م��ن كونه��ا
أماك��ن تقتص��ر عل��ى العب��ادة والزي��ارة
فق��ط امن��ا خرجت اىل كل م��كان لتقوم
خبدم��ة املواطن�ين واجملتم��ع عموم��ا ويف
كل اجملاالت ومنه��ا اجلانب الثقايف املهم
الذي اكد عليه أهل البيت عليهم السالم
فق��د قدر هل��ذه املراقد أن تكون نورا يش��ع
على الدوام خدمة للمجتمع.
عم��ار جبار  -ولي أم��ر احدى الفتيات
املكرمات :نبارك لالمة االس�لامية ميالد
س��يدة نساء العاملني فاطمة الزهراء عليها

االس�لامية أمج��ع مبي�لاد الصديق��ة
الطاه��رة فاطم��ة الزه��راء عليه��ا الس�لام
يف ه��ذا اليوم املبارك س��ائلني املوىل القدير
أن حيف��ظ العراق وأبن��اءه وكل العاملني
يف جم��ال خدم��ة الدي��ن وأخ��ص بالذكر
العاملني يف أمانة مسجد الكوفة بارك اهلل
فيه��م عل��ى هذه اخلط��وة اجلب��ارة الطيبة
والفعالي��ة اليت أقيمت يف مس��جد احلمراء
لتقدي��م اهلداي��ا للمكلف��ات س��ائلني اهلل أن
حيفظهم مجيعا واهلل املوفق.
عقي��ل غ�ني حاج��م  -اعالم��ي :نب��ارك
ملوالن��ا صاح��ب العص��ر والزم��ان االم��ام

الس�لام وبه��ذه املناس��بة امليمون��ة دعتن��ا
أمانة مسجد الكوفة للمشاركة يف حفل
تكري��م الفتي��ات البالغ��ات س��ن التكلي��ف
الش��رعي نش��كر اجله��ود املبذول��ة يف ه��ذا
اجمل��ال وآخ��ر دعوان��ا أن احلم��د هلل رب
العاملني.
حيدر الش��كري  -شاعر :بهذه املناسبة
امليمون��ة كان��ت ل��ي مش��اركة بقصيدة

احلج��ة املنتظر والدة س��يدة نس��اء العاملني
الزه��راء البتول عليها الس�لام أم أبيها هذه
املناس��بة العط��رة  ..حقيق��ة الي��وم مس��جد
الكوف��ة املعظ��م خط��ا خط��وة مبارك��ة
ومس��ددة يف تبني��ه موض��وع التكلي��ف
الش��رعي مل��ا ل��ه م��ن أهمي��ة بالغ��ة يف
اجملتمع االس�لامي وكذل��ك تبنيه اطالق

ش��عرية وكان ل��ي الفخ��ر باحلض��ور يف
هذه االحتفالية اليت أقامتها امانة مسجد
الكوف��ة املعظ��م قس��م الش��ؤون الديني��ة
لتكري��م الفتيات ممن بلغن س��ن التكليف
الش��رعي وبدورنا نتقدم بالش��كر اجلزيل
لالمانة فهكذا مب��ادرات تنم عن االهتمام
بهذا اجليل خصوصا وحنن منر مبرحلة
صعب��ة حنت��اج فيه��ا اىل تنبي��ه أوالدن��ا
وخاصة الفتيات وأن نهتم بهن ونرعاهن
فجزيل الشكر لألمانة ولكل من ساهم يف
هذه الفعالية املباركة.
11

جملة السفري ـ العدد ( ) 57

بين التفوق األخالقي
والفوقية األخالقية

األستاذ الدكتور أمحد راسم النفيس /مصر

(تلك الدار اآلخرة جنعلها للذين ال
يريدون علوا يف األرض وال فسادا
والعاقبة للمتقني) ..
أثبتت األحداث التارخيية أن األمم
تسقط وتنهار ثم تتالشى عندما حتل
بها اهلزمية األخالقية فتفقد القدرة
على التمييز بني اخلطأ والصواب
واحلق والباطل فال تأمر مبعروف وال
تنهى عن منكر بل يتحول املعروف
منكراً واملنكر معروفاً يف وجدانها
املتبلد ويف ذلك يقول تعاىل يف سورة
اإلسراء (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا
مرتفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول
فدمرناها تدمريا) .
إن اهلزمي��ة األخالقي��ة مل تلحق بأمة ما بس��بب
الغ��زو األجن�بي الفك��ري أو العس��كري ب��ل ه��ي اليت
تأت��ي به��ذا الغ��زو وتهيئ له كل الف��رص ومتهد له
األرض وتق��ول له هيت لك بدليل قوله تعاىل (فلما
عت��وا عما نه��و عنه قلنا هل��م كونوا قردة خاس��ئني)
وهذه اهلزمية األخالقية هي ذاتها اليت حت ّول القوة
العس��كرية ضعف��ا وه��زاال وانهي��ارا وق��د حل��ت هذه
اهلزمي��ة ببين إس��رائيل من قب��ل عندما طلب منهم
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جمموعة م��ن املطالب األخالقية الداخلي��ة فرفضوها كما وصف
ذل��ك تع��اىل يف س��ورة البق��رة (ال تس��فكون دماءك��م وال خترجون
أنفس��كم م��ن دياركم ثم أقررمت وأنتم تش��هدون* ث��م انتم هؤالء
تقتل��ون أنفس��كم وخترج��ون فريق��ا منك��م م��ن دياره��م تظاهرون
عليه��م باإلثم والع��دوان وإن يأتوكم أس��ارى تفادوهم وهو حمرم
عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض).
إن اهلزمية األخالقية وحدها هي القادرة على حتطيم أسطورة
أرض امليع��اد وش��عب اهلل املخت��ار فكي��ف يك��ون ش��عبا م��ا مصطف��ى
وخمت��ارا بينم��ا ه��و ميارس أبش��ع أن��واع الظل��م والقهر ضد ش��عب
حماص��ر ومضطهد ال ميلك ش��يئا مما ميلكه اجل�بروت الصهيوني
املتمادي يف غيه وعدوانه والذي ميارس رياضة هدم املنازل والقتل
بدم بارد مثلما ميارس متارين الصباح.
أما التفوق األخالقي فهو مكانة ميكن الوصول إليها ولكن ال بد
من بذل اجلهد املتواصل ليبقى الفرد أو األمة مرتبعني على عرش
األخ�لاق متفوق�ين على من حياول اللحاق بهم واإلمس��اك بالقمة
من بني أيديهم وألن احلفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها،
إذ اليت��م ذل��ك م��ن دون التمس��ك باهلل تع��اىل كما أش��ار يف كتابه
الكريم (أمل يئن للذين آمنوا أن ختش��ع قلوبهم لذكر اهلل وما نزل
م��ن احل��ق وال يكون��وا كالذين أوت��وا الكتاب من قبل فط��ال عليهم
األمد فقست قلوبهم وكثري منهم فاسقون) ،أما الفوقية األخالقية
أو ذلك اإلحساس الزائف باالستعالء فال تعدو أن تكون جمرد ادعاء
مري��ض يدعيه أولئك الذين كانوا يوما ما يف القمة ولكنهم غريوا
وبدل��وا وقس��ت قلوبه��م وزي��ن اهلل الش��يطان أعماهل��م فصدهم عن

الس��بيل فه��م ال يهت��دون أو الذين مل يكونوا أي ش��يء على
اإلط�لاق ولكنه��م ورثوا أو س��رقوا الس��لطة وامل��ال وأدوات
التزييف واإلعالم تلك األدوات اليت أقامت هلم صروحا يف
اخليال حيسبها الظمآن ماء حتى إذا جاءها مل جيد هنالك
م��اء ومل جي��د إال اهلواء واألهواء (فخل��ف من بعدهم خلف
ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا األدنى ويقولون س��يغفر
لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه أمل يؤخذ عليهم ميثاق
الكت��اب أال يقول��وا على اهلل إال احلق ودرس��وا ما فيه والدار
اآلخرة خري للذين يتقون أفال تعقلون).
لذل��ك ف��إن التف��وق األخالق��ي ض��رورة بق��اء ومن��اء
(ادف��ع بال�تي هي أحس��ن الس��يئة حن��ن أعلم مب��ا يصفون)
(وال تس��توي احلس��نة وال الس��يئة ادف��ع بال�تي هي أحس��ن
ف��إذا الذي بين��ك وبينه عداوة كأنه ولي محي��م) أما ادعاء
الفوقي��ة األخالقي��ة م��ع بقاء احل��ال على ما ه��و عليه فهو
الطري��ق األقصر إىل الدمار وش��تان بني من كان رصيده
يف الدني��ا أعم��اال صاحل��ة وعدال��ة يبس��طها يف األرض
وأولئ��ك الذين كانت أعماهلم جرائم وقتل وس��لب ونهب
ودم��ار ،فاملس��ألة ال حتت��اج إىل عبقرية ليع��رف الناس أي
مس��توى أخالقي يعيشون فيه ويكفي أن يتأمل اإلنسان يف
علي (عليه
تل��ك احلكم��ة الواردة عن أم�ير املؤمنني اإلم��ام ّ
السالم) ليعرف أين هو بني الناس أو أين أمته بني العاملني
(اج َع ْ
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ِإ َليكَ ،واس��تق ِبح ِمن نف ِسك َما تس��تق ِب ُح ِمن غ ِ
ل ْم ِم ْن َن ْف ِس َ
��اس ِبَا َت ْر َض��ا ُه َ ُ
��ن َّ
ِم َ
��ك) ،إنها دعوة اىل نبذ
الن ِ
االزدواجي��ة األخالقي��ة ال�تي ه��ي ش��اهد ال يقبل الش��ك أو
اجلدل على ما بلغه الفرد أو األمة من مستوى أخالقي.
أمل حي��ذر الرس��ول األك��رم (صل��ى اهلل علي��ه و آل��ه و
س��لم) م��ن تل��ك االزدواجية عندما ق��ال (إمنا أهل��ك الذين
من قبلكم انهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه وإذا
سرق فيهم القوي تركوه)؟؟.
لذل��ك ف��إن التف��وق األخالق��ي نقي��ض االنتهازي��ة
األخالقي��ة والربامجاتي��ة النفعي��ة ال�تي جتع��ل من نقض
العه��ود براع��ة وسياس��ة وعبقري��ة إجرامي��ة جتع��ل م��ن
الع��امل غابة يتس��يدها األقوياء وجتعل م��ن احلتمي حتول
هذه الغابة إىل حضيض صحراوي يقضي على كل أنواع
احلياة والنماء.
حلكم��ة اليعلمه��ا إال اهلل س��بحانه وتع��اىل مل جيتم��ع
الن��اس عل��ى دين واحد فهن��اك األديان الس��ماوية واألديان
الوضعي��ة كما أن اهلل تبارك وتعاىل مل خيلقهم من عرق
واح��د (إن��ا خلقناكم من ذكر و أنثى وجعلناكم ش��عوبا
و قبائ��ل لتعارف��وا إن أكرمك��م عن��د اهلل أتقاك��م) فمنهم
األبي��ض واألس��ود واألصف��ر وفت��ح اهلل ل��كل ه��ؤالء م��وارد
الك��ون (حن��ن قس��منا بينه��م معيش��تهم يف احلي��اة الدنيا و
جعلن��ا بعضكم ف��وق بعض درج��ات ليتخ��ذ بعضكم بعضا
س��خريا) ث��م طلب م��ن عب��اده أن يفعلوا اخل�ير وأن يقولوا
للن��اس حس��نا ونهاهم عن الظلم والع��دوان (وال تعتدوا إن

اهلل ال حيب املعتدين).
فالغاي��ة العلي��ا للدي��ن إذاً هي دفع الن��اس لفعل اخلري
وحضه��م على جتن��ب الظلم والعدوان فأين حنن من كل
ه��ذه القي��م وقد أصب��ح التدين أداة للتس��لط واالس��تطالة
والعل��و عل��ى الن��اس وها حن��ن اآلن جنين مثرة م��ا زرعناه
قت�لا وخراب��ا وس��فكا للدم��اء وكأن الق��رآن الكريم كان
خياط��ب غرين��ا عندما حكى لنا قصة اب�ني آدم باحلق (لئن
بس��طت إلي يدك لتقتلين ما أنا بباسط إليك يدي ألقتلك
إني أخاف اهلل رب العاملني* إني أريد أن تبوء بإمثي وإمثك
فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظاملني) ،فقصة ابين
آدم تق��رر قاع��دة األخ��وة اإلنس��انية وترس��خ قاع��دة النهي
عن العدوان وترس��خ قاعدة كيف ميكن أن تكون مظلوما
فتنتص��ر عل��ى ع��دوك القاتل املغرم بس��فك الدم��اء وهتك
األع��راض ال��ذي ت��رك أخ��اه مقت��وال مهت��وك الع��ورة دون
أن يك�ترث بش��يء من ذل��ك حتى بع��ث (اهلل غرابا يبحث يف
األرض لرييه كيف يواري سوءة أخيه) ،لقد انتصر قابيل
على هابيل جسديا عندما وثب عليه فقتله إال أن احملصلة
النهائي��ة كانت هزمية أخالقي��ة مروعة للقاتل وانتصارا
معنويا باقيا للقتيل املظلوم.
إنه��ا رس��الة موجه��ة إىل كل أبن��اء آدم وحن��ن منه��م
باح�ترام كرام��ة اإلنس��ان وحرمت��ه حي��ا كان أو ميت��ا
وتقديم النموذج األخالقي للبش��رية كلها وهي الرس��الة
اليت ينبغي أن نوجهها للعامل أمجع جنبا جبنب مع متسكنا
حبقنا يف املقاومة املش��روعة للظل��م والعدوان ،ومن خالل
ه��ذه الرس��الة اإلهلي��ة ت�برز األهمي��ة البالغ��ة ألن يلت��زم
املس��لمون نهج��ا أخالقي��ا يف صراعه��م م��ع اآلخ��ر املع��ادي
لإلس�لام ألن املعرك��ة األخالقي��ة الدائ��رة بينن��ا وب�ين
أعدائن��ا متث��ل ركنا رئيس��يا ينبغ��ي االلتزام ب��ه ملصلحتنا
ال ملصلحته��م و الش��يء املؤك��د أن لي��س من املمك��ن لنا أن
ننتص��ر يف مثل ه��ذه املواجه��ة يف ظل قي��ادات إرهابية من
نوعية (ابن الدن أوالزرقاوي أوالبغدادي) او بأس��اليب مثل
أس��اليبهم من قبيل خطف الرهائن وتفجري الناس اآلمنة
يف الطرقات ،أو جز الرقاب بإس��م اإلس�لام واإلسالم منهم
ب��راء ،وحت��ى يأتي اليوم ال��ذي يدرك فيه املس��لمون أهمية
ه��ذا اجلان��ب ويعملوا على نبذ التط��رف وفضح املتطرفني
وإخراجه��م م��ن صفوفهم ،س��يبقى أعداء اإلس�لام بآلتهم
اإلعالمي��ة املتفوق��ة وأدائه��م األخالق��ي اهلزي��ل خيدعون
الن��اس ويص��ورون هل��م ب��أن اإلس�لام ومبادئ��ه تتمث��ل
باإلرهاب.

إمنا أهلك الذين من قبلكم انهم كانوا إذا
سرق فيهم الضعيف قطعوه وإذا سرق فيهم
القوي تركوه
13
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العقل مفهومه وحجيته في الفكر االسالمي
الدكتور أمحد حسن السعيدي /اجلامعة اإلسالمية -النجف االشرف
أو ً
ال :حتديد مفهوم العقل.
 -1لغ��ة :ق��ال اخللي��ل ب��ن أمح��د
الفراهي��دي( :ال َع ْق��ل :نقي��ض َ
اجل ْه��ل.
وع َق َ
َع َق��ل ي ْ
��ل
َع ِق��ل َع ْق�لا فه��و عاق��لَ ،
َ
يب :إذا ادرك وزكا،
املَ ْع ُتو ُه وحن��وه َّ
والص ُّ
ال َشَ��د ْدت يده بال ِع َ
وع َق ْل ُت البعري عق ً
قال
َ
ْ
ُ
اصطكاك
جل
ر
ال
يف
ل
ق
ع
وال
ب��اط،
الر
أي
َ
ّ
ِّ
ِ
الر ْج��ل،
الرك َبَْت�ين ،وقي��ل :ال ِت��واء يف ِّ
ُّ
ْ
ْ
ُ
احلص ُ
��ن و مجع�� ُه ال ُعقول .وهو
وال َعق��لِ :
َ
ُ
املَ ْع ِقل أيضاً ،ومجعه َمعا ِقل ،قال النابغة:
وقد ْا َ
للحدثان ِح ْصنأ
عد ْد ُت
ِ
أن املرء َت ْن َف ُعه ال ُع ُ
لو ّ
قول
والعا ِق ُ
َ
َ
��ل من كل ش��يء :م��ا ت َّص َن
يف املَعا ِقِ��ل املَُت َم ِّن َعة ،و ُف ٌ
قومه:
�لان َم ْع ِقل ِ
ُ��م ْأم��رَ ،
أي يلج��ؤون إلي��ه إذا َح َز َبه ْ
ق��ال
الفرزدق:
َّ
ُ
راق َسكينةً.
كان املهَل ُب لل ِع ِ
َ
ُ
ْ
ومع ِقل الف ّرار).
بيع َ
وحيا َّ
الر ِ
 -2اصطالحا :يع ّد مفهوم العقل من
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ُ
املَفاهي��م اليت َ
اجلدل حول��ه ،فلهذا
ط��ال
اختلف��ت في��ه ال ّنظريات وتع��دّدت حوله
ال ّتعريف��ات وتن ّوع��ت ب��ه اآلراء ،وتل ّون��ت
من��ه املواق��ف نتيج��ة أخت�لاف كل
صاح��ب موق��ف ع��ن غ�يره يف اختياراته
املذهبي��ة وانتماءاته الفكرية ،فمنهم من
رفع شأنه وألف فيه ما ألف مب ّيناً فضله
مس��تنداً يف أحاديث ع��ن َّ
ب (صلى اهلل
الن ِ ّ
علي��ه وآل��ه وس��لم) مث��ل :العق��ل وفضله
ال ب��ي الدني��ا البغ��دادي ،واحي��اء العل��وم
للغزال��ي ،ومنه��م م��ن نق��ض وطع��ن يف
كل م��ا ي��روى يف ذلك ،ومهم��ا اختلفت
وتضارب��ت أو تداخلت اآلراء حوله ،فإ ّنها
تلتقي مجيعاً أمام نقطة مش�تركة هي
أعتب��ار العق��ل ال ّنقط��ة األساس��ية ال�تي
ينطل��ق منه��ا ويتدب��ر فيه��ا ليس��تنبط
حقائ��ق األش��ياء ،وهذا ما ذك��ره القرآن
الكري��م يف آي��ات عدي��دة كقول��ه َتعاىل:
[ ِل َق ْو ٍم ي ْ
ون] ،أو قوله[ :أَ َف َل َي َت َدَّب ُر َ
َع ِق ُل َ
ون]،

أو قول��هَ [ :ل َعَّله ْ
ُ��م َي َت َف َّك�� ُر َ
ون] ،أو قول��ه
ّ
جل وع�لا[ :أَ َف َل ي ْ
َع ِق ُل َ
��ون] ،فهذه اآليات
وغريه��ا كله��ا مدع��اة إلمع��ان التفكر
وال ّنظ��ر وال ّتحفي��ز عل��ى ال ّتعقل ؛ كما
أنه��ا ت��ذر كل معان��ي مج��ود الفك��ر
وتعطي��ل الق��وة ال ّتفكريي��ة املودع��ة يف
اإلنس��ان ،ونس��تعرض هنا البعض منها
وفقاً للمدراس الكالمية والفلسفية.
* ع ّرف��ه القاضي عبد اجلبار فقال:
العق��ل عب��ارة ع��ن مجل��ة م��ن العل��وم
ْ
املكل��ف
حصل��ت يف
خمصوص��ة ،مت��ى
ِ
ص��ح من��ه ال ّنظ��ر واإلس��تدالل والقيام
بأداء ما كّلف به.
* عرفه الغزال��ي فقال هو :الوصف
ال�� ّذي يفارق اإلنس��ان به س��ائر البهائم،
وه��و ال�� ّذي أس��تعد ب��ه لقب��ول العل��وم
النظري��ة ،وتدب�ير الصناع��ات اخلفي��ة
الفكرية.
* عرف��ه املازندران��ي بأ ّن��ه :ق��وة

نفس��انية وحال��ة نوراني��ة به��ا ي��درك
اإلنس��ان حقائ��ق األش��ياء وميي��ز ب�ين
اخل�ير والش��ر وب�ين احل��ق والباط��ل،
ويعرف أحوال املبدأ واملعاد.
وعل��ى ذل��ك نس��تنتج مم��ا تقدم من
املعني�ين اللغ��وي واالصطالح��ي أم��ور
عدة هي:
أ -أن العق��ل ه��و الكائ��ن املان��ع م��ن
الوقوع ّ
بالشر.
ِ
ب -أن العق��ل ه��و كائ��ن جمرد عن
املاديات وذات حقيقة قائم بنفس االمر.
ت -أن العق��ل ه��و الق��درة اليت انفرد
فيها اإلنس��ان مم��ا تؤهله على اس��تنباط
القضاي��ا الكلي��ة وجتعل��ه ميع��ن النظ��ر
واالستدالل فيها.
ثانيا :حجية العقل:
ْ
ك��رت م��ادة العق��ل يف حن��و م��ن
ُذ
تس��عة وأربع�ين موضع��اً يف الق��رآن
ذل��ك إ ّ
الكري��م ،وم��ا َ
ال تأكي��د عل��ى
أهميت��ه وبي��ان لعظمت��ه وأن��ه ه��و م��ن
تق��وم به احلج��ة عل��ى اإلنس��ان وبدونه
ال معن��ى للتكليف من��اط التكليف ،ومن
َ
تلك اآليات الكرميات قوله َتعاىل[ِ :إ َّن ِف
ْ
َ
ْ
ض َواخ ِت َل ِف َّ
الل ْي ِل
َخ ْل ِق َّ
الس َما َو ِ
ات َوال ْر ِ
النهَار َو ْال ُف ْل ِك َّالت َ ْ
ت ِري ِف ْال َب ْح ِر ِبَا
َو َّ ِ
ِْ
َُّ
الس َما ِء ِمنْ
َ
َ
َ
َّ
اس َو َما أنزل الل ِم َن َّ
ي َْن َف ُع الن َ
ْ
َ
َم��ا ٍء َفَأ ْح َي��ا ِب�� ِه ال ْر َ
��د َم ْو ِتهَ��ا َوب َّ
ض ب َْع َ
َ��ث
ِفيهَ��ا ِم ْ
��ن ُ
َ��اح
ي��ف ِّ
َّ��ة َو َت ْص ِر ِ
ك ِّل دَاب ٍ
الري ِ
ْ
َ
اب ْالُ َس َّخ ِر ب ْ َ
ض
الس َ
َي َّ
َو َّ
السَ��ما ِء َوال ْر ِ
��ح ِ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
َ��ات ِلق��و ٍم يَع ِقل��ون] ،ف َبع��د م��ا ذك��ر
َلي ٍ
ري
اهلل س��بحانه و َتعاىل
عظي��م نعمه ووف َ
َ
اخللق أعق��ب نعمه بال ّتعقل
قدرته على
ِ
ّ
َ
ّ
أي ال ي��درك تل��ك اآليات إال ق��وم فكروا
فيه��ا وعقلوه��اَ ،
وق��ال َتع��اىل يف موض��ع
ْ
َّ
اب ِعن َ
��ر َّ
��م
ال��د َو ِّ
الل ُّ
الص ُّ
آخ��ر[ِ :إ َّن َش َّ
��د ِ
ُ
َ
ْال ُب ْك ُم ال ّذين َل ي ْ
َع ِق ُل َ
الشر
ون]،
فأناط اهلل َ
َ
البك��م كونهم
بالصم
بأولئ��ك ،ونعته��م
ِ
ِ
مل يعقل��وا م��ا جاءه��م اهلل ،وغريه��ا م��ن
اآلي��ات اليت تب�ين ماهية َ
تل��ك اخلطورة
واملكان��ة ال�تي ارتقاه��ا ه��ذا الكائ��ن يف
اإلنسان.
وقد عرفه الش��يخ املظف��ر بأنه :كل
حك��م للعق��ل يوج��ب القط��ع باحلك��م
ّ
الش��رعي ،أو كل قضية عقلية يتوصل
ّ
بها إىل العلم القطعي باحلكم الش��رعي،
ُ
فالعق��ل ه��و حج�� ٌة عل��ى صاحب��ه بع��د
فق��دان األدل��ة الثالث��ة (الق��رآن الكريم
الس��نة وال ّنبوي��ة  -اإلمج��اع) ف�لا حكم
ّ -

للعق��ل مع وجودها (ف��إذا فقدت ال ّثالثة
فاملعتم��د عند احملققني ال ّتمس��ك بدليل
ُ
فالعق��ل ه��و( :األص��ل
العق��ل فيه��ا)،
الراب��ع ...دل العقل على براءة ال ّذمة عن
الواجبات وس��قوط احلرج عن اخللق يف
والس��كنات قبل بعثة ال ّرس��ل
احلركات ّ
السالم) وتأييدهم باملعجزات.
(عليهم ّ
وانتف��اء األحكام معلوم بدليل العقل
قبل ورود السمع ،وحنن على استصحاب
ذلك إىل أن يرد السمع).
وقد يقال بأن الدّليل العقلي أن كان
ظن ًيا فهو حباجة إىل دليل على حجيته،
وال دلي��ل عل��ى حجية ّ
الظن��ون العقلية،
وأم��ا إذا كان قطع ًيا فهو حجة من أجل
حجية القطع ولقد أثبت األصوليون َّ
أن
ال ّدليل العقلي يوجب القطع يف األحكام
ّ
الش��رعية ،ومب��ا َّ
أن القط��ع حج��ة بذاته
وال يُعق��ل س��لخ احلجي��ة عن��ه ،فالدّليل
العقلي حجة وال يُنكر ذلك إ ّ
ال من يبغي
السفس��طة هن��ا ه��و:
السفس��طة ،ووج��ه ّ
كيف لنا ان نثبت ّ
الشريعة دون العقل؟
وكي��ف نثب��ت التوحي��د دون العق��ل؟
وكيف نص��دق َّ
ب (صل��ى اهلل عليه
بالن ِ ّ
وآل��ه وس��لم) دون العق��ل ؟ ف��إذا س��لخنا
أنفس��نا عن حك��م العقل ،فكي��ف نصدق
بال ّرس��الة ؟ وكي��ف نؤم��ن ّ
بالش��ريعة،
ب��ل كيف نؤم��ن بأنفس��نا واعتقاداتها ؟
وهل العقل إال ما ُعبد اهلل به ؟ وهل يعبد
ال ّدي��ان اال ب��ه ؟ ب��ل ال مع ّرفة س��واه ،فهو
م��ن العل��وم الضرورية (إذ ش��رط ابتداء
النظر تقدم العقل).
ثالثا :اقسام الدّليل العقلي:
يقس��م علم��اء األص��ول البح��ث
يف الدّلي��ل العقل��ي إىل حقل�ين ،حق��ل
املس��تقالت العقلي��ة ،إذ يس��تقل العق��ل
وح��ده بالكش��ف ع��ن احلك��م ّ
الش��رعي،
وحقل غري املس��تقالت العقلية ،إذ تنضم
امل��دركات العقلية إىل احلكم ّ
الش��رعي
لتكش��ف ع��ن حكم ش��رعي اخ��ر ،وميكن

بيان كل من القسمني:
أ -الدّلي��ل املس��تقل العقلي :املقصود
َ
تك��ون القضي��ة يف
باالس��تقالل ه��و أن
صغراه��ا ويف كرباه��ا قضي��ة عقلي��ة،
فعن��د اس��تنباط احلك��م يتش��كل قي��اس
يتأل��ف م��ن صغ��رى وك�برى ،ف��ان
كان��ت الصغ��رى عقلي��ة والك�برى
عقلي��ة أيض��اً ،هن��ا يس��تقل العق��ل ع��ن
الش��رع يف اس��تنباط احلك��م ّ
ّ
الش��رعي،
ُ
ومثال��هُ :
العق��ل حبس��ن ِه
حك��م
كل م��ا َ
الش��ارع بوجوب�� ِه ،فمث�ل ً
حك��م ّ
الصدق
اّ :
َ
الصدق حيكم
حيكم العقل حبس��نه ،إذا ّ
الش��ارع بوجوب��ه أو تق��ولُ :
ّ
حكم
كل ما َ
ُ
حك��م ّ
الش��ارع حبرمت��ه،
العق��ل بقبح��ه َ
والك��ذب حيك��م ّ
الش��ارع العق��ل بقبحه،
فتكون النتيجة ان الكذب حيكم ّ
الشارع
حبرمت��ه ،فحك��م العق��ل بقب��ح الك��ذب
صغ��رى ،كلم��ا حك��م العق��ل بقبح��ه
حك��م ّ
الش��ارع حبرمت��ه ؛ أم��ا الك�برى،
فحك��م ّ
الش��ارع حبرمة الك��ذب نتيجة،
فهذه القضية عقلية مستقلة بنفسها.
ب -الدّلي��ل العقل��ي غ�ير املس��تقل:
املقص��ود بغ�ير االس��تقالل ال�� ّذي تك��ون
في��ه إح��دى املقدمت�ين عقلي��ة ،بينم��ا
تك��ون األخرى ش��رعية فتكون النتيجة
احلاصل��ة م��ن قي��اس األس��تنباط ق��د
أش�ترك يف توليده��ا العق��ل والش��رع،
ومثال��ه :ل��و ألفن��ا قي��اس اس��تنباط
وج��وب ش��يء يس��تلزم وج��وب
م��ن أن
َ
مقدمت��ه ،ونطب��ق ه��ذه القاع��دة عل��ى
كـ(الص�لاة الواجبة) ،فتكون
واج��ب ما
ّ
النتيج��ة ّ
الص�لاة واجب��ة)
(إن مقدم��ة ّ
للصالة
أي أن الوضوء ال ّذي هو مقدمة ّ
واج��ب ،فيك��ون قياس االس��تنباط بهذه
الصالة صغرى( ،وهي
الصورة :وج��وب ّ
حكم ش��رعي) ،ووجوب ّ
الش��يء يستلزم
وج��وب مقدمت��ه الك�برى( ،وه��ي حك��م
عقل��ي) ،وهل��ذا مس��ي بالدّلي��ل العقل��ي
غري املستقل.

ِ[إ َّن َش َّر َّ
الص ُّم ْال ُب ْك ُم ال ّذين َل
الد َو ِّ
الل ُّ
اب ِع ْن َد َّ ِ
فأناط ُ
َ
َ
َي ْع ِق ُل َ
بأولئك ،ونعتهم
الشر
ون]،
اهلل َ
البكم كونهم مل يعقلوا ما جاءهم اهلل
بالصم ِ
ِ
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اللغة العربية رسالة النقاء الوجداني
ومعنى اإلنتماء اليقيني
األستاذ الدكتور صباح عباس عنوز /جامعة الكوفة

بقي��ت اللغة العربية حمج��ة الصفاء الوجداني ،ومظل��ة النقاء اليقيين عند
ابنائه��ا ،إذ جعل األول��ون َ
ك ِلمها فيضاً للعطاء ،وأس��رج الالحقون انتماءهم
إليها قنديال للوفاء ،وبقيت حروفها متصلة بصحو الضمري ونبض الشيم..
وآبت كلماتها معجونة بصدق النية وس�لامة
ترصد س�يرها احلاق��دون والعاقون ،لكنهم
الذم��مّ ،
واس��اقطت أفكاره��م يف
تاه��وا يف مم��رات فضائه��اّ ،
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حب��ر عطائها ،فغرقت أفكاره��م يف روع مكائدهم،
وتصح��رت آراؤه��م يف يب��اب دوافعه��م ،فبقي��ت
ّ
ّ
لغتن��ا ُروا ًء يغ��ذي جس��د اجل��دب ،وعنفوان��ا يل ّون

ص��ور احلب ،يوم��ض ن��داء الرمحة يف
دالالتها ،وتهطل القداسة من عباراتها،
أورق��ت وأينع��ت ،وأزه��رت فأمث��رت،
ومل��ا َن ِع ْ
ق��ت حناج��ر الغرب��اء يتعقب��ون
واس��اقطوا
َخ ْط َوه��ا ،ارتطم��وا بظله��اّ ،
مث��ل أوراق اخلري��ف يف قاعه��ا ،ث��م
تالش��وا كبصم��ة عابث على خ��د املاء،
وظل��ت لغتن��ا خمض ّر ًة يف قل��ب الزمان
نبض��ا رباني��ا ،وصوت��ا انس��انيا ،كلم��ا
ته��اوت عليها نار األلس��نة جتددت قو ًة
ومتاس��كت َم َن َع ً
��ة ،فاس��تقامت ش��جرة
ً
طيب��ة تن��أى ع��ن االحنن��اء وتؤك��د
اإلنتم��اء ،متاط��ل الري��اح والتص��دي
و ُتعلن البق��اء والتحدي مصداقا لقوله
تع��اىل( :إَّن��ا َ ْ
��ن َن َّز ْل َن��ا ِّ
نُ
��ر َوِإَّن��ا
الذ ْك َ
ِ
احلج��ر ،9 -ومل ْ
َل�� ُه َ َ
لا ِف ُظ َ
جن��د
��ون) ِ
ً
لغ��ة يف التاري��خ قصدها احلق�� ُد للنيل
م��ن كينونته��ا واهلج��ومُعل��ى ُه ِو ّي ِتها
ش��كال ومضمون��ا َ
العربي��ة
اللغ��ة
مث��ل
ِ
ِ
الفصح��ى ،وظل��ت معاناته��ا ه��ذه على
ٌ
حتديات قدمية
مر العصور ،فواجهتها
ِّ
ُ
وحديث��ة ،متثل��ت القدمي��ة بأمري��ن:
األول :ش��يوع اللح��ن بس��بب التالق��ح
الفك��ري والثق��ايف بعد أن س��ادت لغتنا
عل��ى أحن��اء الدولة اإلس�لامية بفضل
الق��رآن الكريم وصارت لغ��ة اخلطاب،
وبات��ت معرفته��ا أمني��ة الدارس�ين
والوافدين من بلدانهم ،فس��معوا األذان
يش��نف أمساعه��م كل ي��وم مخس��ا،
فصل��وا صلواته��م بالعربي��ة وحتدث��وا
بها يف األس��واق ،فتجاوز اللحن حدوده
َ
يف العص��ر العباس��ي
فط��ال املبن��ى يف
َ
االع��راب ،والصياغ��ة يف الرتاكي��ب،
َ
ولك��ن للغ��ة مدافع�ين يف كل عص��ر،
فأل��ف الكس��ائي (ت189ه��ـ) (م��ا تلح��ن
السكيت (إصالح
فيه العوام) ،وألف ابن ِّ
املنط��ق) ،وكت��ب أبو أمحد العس��كري
(ت382هـ) وهو ش��يخ أب��ي هالل كتابا
أمس��اه (م��ا حل��ن في��ه اخل��واص م��ن
العلم��اء) وكت��ب أبوهالل العس��كري(
ت395ه��ـ) (حل��ن اخلاص��ة) ،وكت��ب
ثعل��ب كتاب��ه (الفصي��ح) ،وكت��ب
احلري��ري(ت 516ه��ـ)( ،درة الغ ّواص يف
أوه��ام اخل��واص) ،وم��ال بع��ض منه��م

بقيت لغتنا ُروا ًء يغ ّذي جسد اجلدب ،وعنفوانا يل ّون صور
احلب  ..تهطل القداسة من عباراتها ،أورقت وأينعت ،وأزهرت
فأمثرت ،وملا َن ِع ْ
اساقطوا
قت حناجر الغرباء يتعقبون َخ ْط َوهاّ ..
مثل أوراق اخلريف يف قاعها ..
إىل س�بر أغواره��ا والبحث يف أس��رارها
ً
وبالغة ،فكان��ت ألفاظها
لغ��ةًواس��لوباً
موح��دةً يف صيغه��ا وتراكيبه��ا عل��ى
م��ر العصور ،وق��د التف��ت إىل ذلك ابن
األنباري يف دراس��ته لألقوال واألمثال،
واحت��ج بالق��راءات القرآني��ة ،أي بق��ي
لس��انها واح��دا ،وه��ذا األم��ر تكّل َ
��ف اهلل
س��بحانه ب��ه بدلي��ل قول��ه تع��اىل(ِ :إَّن��ا
أَ ْن َز ْل َن��ا ُه ُق ْرآًَن��ا َع َر ِب ًّي��ا َل َعَّل ُك ْ��م َت ْع ِق ُل َ
��ون)
يوس��ف  ،2 -أما األمر الثاني فقد مت ّث َل
باحلم�لات العس��كرية من��ذ دخ��ول
هوالك��و اىل بغداد س��نة (656هـ) حتى
دخول االس��تعمار الغرب��ي وغريه ،وقد
أش��اع العثماني��ون لغته��م يف الوط��ن
العربي فانزوت اللغة العربية ومل تبق
س��ليمةًإال يف كتاب اهلل ويف املس��اجد،
واالنكليزية َ
ُ
اللغة
ثم أزاحت الفرنسية
َ
َ
العربي��ة مع��ا ،أم��ا
العثماني��ة واللغ��ة
التحدي��ات احلديث��ة فق��د ازدادت وهي
على النحو اآلتي:
أ  -حتدي��ات وافدة من خارج البيئة
العربية ،كان املستش��رقون س��ببا فيها
مثل :املستش��رق األملاني (وهلم س��بيتا)
ال��ذي س��كن مص��ر 1880م وع��اش فيه��ا
مش��تغال يف دار الكت��ب املصري��ة ،فألف
كت��اب (قواع��د اللغ��ة العامي��ة يف
مصر) ،واملستشرق السويدي (كارلنو
لندب��رج) املس��مى بـ(عم��ر الس��ويدي)
وق��د ق��دم تقري��را يف مؤمت��ر اللغويني
يف ليدن1883م طالبهم باختاذ العامية
يف الوط��ن العرب��ي ب��دل الفصح��ى،
املهن��دس (ولي��م ولكوك��س) ال��ذي
كان��ت ل��ه س��طوة يف جمل��ة األزه��ر
فنش��ر عام1893م إعالنا نصه (إن الذي
يق��دم اخلطب��ة باللغ��ة الدارج��ة يُكافأ

بـ(اربع��ة جنيه��ات)) ،وأعل��ن أن س��بب
تأخ��ر املصريني كتاب ُتهم بالفصحى،
الكاتب األملاني (كارل فولرس) الذي
دع��ا ع��ام 899ام إىل العامية يف كتابه
(اللهج��ة العامي��ة احلديثة يف مصر)،
(الكون��ت قس��طنطني اولس��كي) ال��ذي
أوص��ى ع��ام 1899م بتخصيص مليون
فرن��ك م��ن تركته للش��عب الش��رقي
ال��ذي ي َ
ُط ّب ُ
��ق احل��روف الالتيني��ة
يف كتابت��ه ،املستش��رق الفرنس��ي
(لوي��س ماس��ينون) تزع��م احلرك��ة
االستش��رافية الرامي��ة إىل الكتاب��ة
باللهجة العامي��ة ،القاضي االنكليزي
(س��لدن ومل��ور) أل��ف كتاب��ه (لغ��ة
القاه��رة) ودعا إىل العامية ،واقرتح أن
تكون لغة العلم واألدب والفن ،كمال
أتاتورك الذي دعا إىل تبديل احلروف
العربية بالعامية أوالالتينية
ب -حتدي��ات ظه��رت م��ن داخ��ل
البيئ��ة العربي��ة س��اندت الغربي�ين،
منه��م (اس��كندر معل��وف ) الذي نش��ر
مق��اال بعن��وان( :اللغ��ة الفصح��ى
واللغة العامية) وقد دافع عن اللهجة
العامي��ة ،ومثل��ه (لطف��ي الس��يد)
و(س�لامة موس��ى) و(لوي��س ع��وض)
و(مح��دي ب��ك) و(نص��ري خط��ار
اللبنان��ي) ،ودع��ا بعضه��م إىل تقليص
حروف اللغة العربية.
ج -حتدي��ات اليوم املتمثلة بش��يوع
اللح��ن واخلط��أ اللغ��وي يف اخلط��اب
األداري ،والرتمج��ة العلمية واألدبية،
فض�لا ع��ن اخلط��اب االعالم��ي
وتش��جيع بع��ض م��ن الفضائي��ات
للعامية باإلكثار من حلقات النش��ر،
وعدم االهتمام باجملامع العلمية.
17

جملة السفري ـ العدد ( ) 57

أخطاء النحو التقليدي وأثرها
في فهم النصّ القرآني
(زمن المشتقات أنموذجا)
الدكتور تومان غازي اخلفاجي /اجلامعة اإلسالمية

النص ،ويدرس
النحو علم مساعد لفهم ّ
مجيع مستويات اللغة الداخلية األربعة،
(الصوتيوالصريفوالرتكييبوالداللي
املعجمي) ،فضال عن املس��توى اخلارجي
تضمن هذا
اخلام��س وه��و املقام��ي .وإذا ّ
العل��م خلط��أ م��ا فإّن��ه ي��ؤدي إىل س��وء
الن��ص التدبري��ة اخلفية،
فه��م معان��ي ّ
والس��يما إذا كان اخلط��أ يف الف��روض
املفسرة ،ويف وضع املصطلحات النحوية
ِّ
األساسية.
وسنس��لط الض��وء على أه��م أخطاء النح��اة التقليديني،
وهو خطأ تقس��يم أزمنة (الفع��ل /اخلرب) على ثالثة أزمنة
حم��ددة ،اس��تنادا إىل فرضي��ة مغلوطة ّ
أكده��ا ابن يعيش
ّ
(ت643ه��ـ) بع��د س��يبويه (ت180ه��ـ) بقوله( :ومل��ا كان الزمن
ماض ،وحاضر ،ومستقبل ،وذلك من قبل ّ
أن األزمنة
ثالثةٍ :
ح��ركات الفلك ،فمنها حركة ما مضى ،ومنها حركة ما
ت��أت بع��د ،ومنه��ا حرك��ة تفصل ب�ين املاضي��ة واآلتية،
مل ِ
ماض ومستقبل وحاضر.)....
كانت األفعال كذلك ٍ
َ
َ
أهم��ل هذا التقس��يم املغلوط زم��ن (الفعل /اخلرب)
لق��د
الدائم ،أو املستمر الذي يظهر يف املشتقات اخلمسة وغريها،
عندما ُتستعمل ألداء وظيفة (الفعل /اخلرب) ،وترفع فاعال
إذا تقدّم��ت اجلمل��ة ،فه��ي هن��ا أفع��ال م��ن حي��ث الوظيف��ة
ولك ّنه��ا جاءت بهيأة األمساء ،إذ تقبل دخول عالمات االس��م
عليه��ا وأهمه��ا دخول س��ابقة (أل) ،والحق��ة التنوين؛ لذلك
مساها حذاق النحاة بـ(أشباه االفعال).
ّ
وتظه��ر وظيف��ة الفع��ل املس��تمر الزم��ن ،أي الش��امل
جلميع األزمنة( :املاضي واملضارع واملس��تقبل) معا ،حبس��ب
حيل َّ
(كل عنص��ر لغوي ّ
قاع��دة اإلح�لال اليت تقولّ :
حمل
آخر ويؤدّي وظيفته فهو مثله) ،كما يأتي:
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ُ
واجلمل املتك ّونة من املسند (الفعل) واملسند إليه (زيد) الفاعل
املرف��وع ،ه��ي ُج��ل فعلي��ة ؛ ّ
ألن األفعال احمل��ددة الزم��ن الثالثة،
واملش��تقات اخلمسة املس��تمرة الزمن كّلها ترفع (زيدٌ) فاعال ،ما
جيع��ل العنصر الس��ابق عليه (فعال) يف اجلمل��ة الفعلية ،و(خربا)

يف اجلمل��ة االمسي��ة ،إذا قدّمن��ا عم��ود
الفاع��ل (املس��ند إليه )على عمود املس��ند،
أن ُ
بفارق وحيد هو ّ
اجلمل الثالث األوىل
ّ
مج��ل فعلي��ة حم��ددة الزم��ن ت��دل على
التج��دد واحلرك��ة ال�تي تش��به حركة
الفلك ،أم��ا ُ
اجلمل اخلم��س التالية فهي
مج��ل مس��تمرة الزم��ن ،عن��د الكوفي�ين
الذين أطلقوا على الفعل املس��تمر الزمن
مصطل��ح( :الفع��ل الدائ��م) ،ومثال��ه يف
ُ
قائ��م)ّ ،
لك��ن
اجلمل��ة االمسي��ة:
(اجلب��ل ٌ
احلج��ة الدامغ��ة
البصري�ين ردّوا ه��ذه ّ
اليت جاءت من االستقراء السليم ألزمنة
حبج��ة
الفع��ل الرئيس��ة يف العربي��ةّ ،
واهي��ة ه��ي ّ
أن ه��ذا الزم��ن ال يطاب��ق
حركة الفلك !
وق��د أخط��أ النح��اة التقليدي��ون يف
تس��مية املش��تقات ال�تي ت��ؤدي وظيف��ة
(الفع��ل /اخل�بر) بأ ّنه��ا (أمس��اء) عل��ى
الرغ��م م��ن أ ّنه��ا ُتس��تعمل كمس��ندات،
ول��و كان��ت املش��تقات أمساء حمض��ة لََا
ك ّون��ت م��ع املس��ند إلي��ه مج�لا مفي��دة،
ّ
ألن االس��م واالس��م احملض�ين اليؤلف��ان
مجل��ة مفيدة ،حن��و قولنا( :عم�� ٌرو زيدٌ)،
(قائ��م زي��دٌ) الذي
خب�لاف قولن��ا املفي��د:
ٌ
ميثل مجلة مفيدة لوجود مس��ند (قائم)
ي��ؤدي وظيف��ة الفع��ل ويرف��ع فاع�لا هو
ُس��مى
(زي��دٌ) يف اجلم��ل الفعلي��ة ،الذي ي ّ
(مبت��دأ) حنويّا وفاعل دالل ّي��ا ،إذا قدّمناه
يف اجلمل االمسية.
أ ّث��ر ه��ذا الفه��م املغل��وط ألزمن��ة
(الفع��ل /اخلرب) املس��تمرة الزم��ن تأثريا
سلبيا يف فهم عدد من النصوص القرآنية
ال�تي اس��تعملت املش��تقات ألغ��راض
مقصودة بدال من استعمال الفعل احملدد
الزمن ،والغرض من اس��تعمال املشتقات
هو للتعب�ير عن معنى ثبوت الصفة على
املوص��وف بهاْ ،
وإن تفاوت هذا الثبوت من
صيغ��ة مش��تق آلخ��ر ،إذ ّ
إن أق��وى ثبوت
حيص��ل يف اس��تعمال املص��ادر كأفع��ال
وظيفي��ة ،وذلك قول��ه تع��اىل واص ًفا َ
ابن
ن��وح(ِ :إَّن�� ُه َع َم ٌ
��ال) (ه��ود،)46 :
��ل َغ ْ ُ
ي َص ِ ٍ
مبعنى جت ّرده من ال��دم واللحم والعظم
وأصب��ح عم�لا فاس��دا ح�� ّد النخ��اع ،وه��و
ابن نوح.
أقصى ثبوت لفساد ِ
أما ّ
أق��ل ثبوت يف الوصف ف ُيس��تعمل
ل��ه اس��م الفاع��ل لوص��ف املس��ند إلي��ه،
حن��وُ :
نوح فاس��دٌ) ،أي َع ِم َل الفس��اد
(اب��ن ٍ
باالس��تقراء الرياض��ي املك��رر ث�لاث

م��رات ،تليها رابعة ،للدالل��ة على (ثبوت
الوص��ف) يف املش��تقات عموم��ا ،وه��ذا ال
يُوج��د يف األفع��ال احمل��ددة الزم��ن ،ف��إذا
قلن��اُ :
��د) ،يعين أ ّنه َف ُس َ
نوح َف ُس َ
��د يف
(اب��ن ٍ
رب��ا حت�� ّول
املاض��ي فحس��ب ،وه��و اآلن ّ
صاحل��ا ،وإذا قلناُ :
يفس��دُ) ،فإّنه
(ابن نوح ُ
يفس��د اآلن ومل ي ْ
َف ُس ْ��د يف املاض��ي وال يف
املستقبل ،وهكذا.
ُ
وس��نكتفي مبثالني أس��يء فهمها من
يتضمنان أحكاما شرعية
القرآن الكريم،
ّ
وهما:
��ة َو َّ
 -1ق��ال تع��اىلَّ :
(الزا ِن َي ُ
الزا ِن��ي
ْ
َ
اج ِل��دُوا ُ
َ
َف ْ
ُم��ا ِمائ��ة َجل َد ٍة
اح�� ٍد ِم ْنه َ
ك َّل َو ِ
ْ
ْ
َوال َتأ ُخ ْذ ُ
ك ْم ِب ِه َما َرأ َف ٌة) (النور.)2 :
الس ِار َق ُة
��ار ُق َو َّ
 -2وقوله تعاىلَ ( :و َّ
الس ِ
ك َس�� َبا َن َكاالً
ُم��ا َج َزا ًء ِبَا َ
َف ْاق َط ُع��وا أَ ْي ِد َيه َ
هلل) (املائدة.)38 :
ِم ْن ا ِ
النص املبتدأ مشتقـًّا بصيغة
استعمل ّ
اس��م الفاعل كوصف يتطّل��ب ُحكما ما،
يتضمن زمنا مس��تمرا للداللة على
وهو
ّ
ثب��وت صف��ة الزن��ى يف الش��خص ال��ذي
ينطب��ق علي��ه حك��م العقوب��ة العنيف��ة،
وه��ذا ال حيص��ل يف ح��ال زن��ى امل��رء مر ًة
واح��دة ،في ُعف��ى عن��ه ،ث��م يزن��ي م��رة
أخ��رى باملضارع فتك��ون األوىل ماضوية،
ف ُيعاقب باحلب��س أو الغرامة أو كليهما
حبس��ب املوق��ف ،ث��م يزن��ي ثالث��ة ُتع�� ّد
حبك��م املس��تقبلية ف ُيضاع��ف احلبس أو
الغرامة عليه ،ويؤخذ عليه تعهّد بالتوبة
والص�لاح ،ويف ّ
كل املراح��ل ي َّ
ُذك��ر
بالعقوب��ة ال ُقص��وى ،ف��إذا ع��اود رابع��ة
يكون ق��د اس��توفى االس��تقراء الرياضي،
وهن��ا تثبت صفة الزنى كس��جية ثابتة
فيه ،ف ُتط ّبق عليه العقوبة القصوى.
وختتلف السرقة عن الزنى من حيث
ّ
أن الراب��ح م��ن ارت��كاب اخلط��أ هو طرف
واح��د يس��بب ضررا لآلخ��ر ،وعلي��ه يُعاد
امل��ال ألصحابه يف امل��رات األربع ،ويُعاقب

ّ
احل��ق العام ،ال��ذي أعطانا
الس��ارق على
ّ
��ي األقصى (قطع
ل
الك
كم��ه
اهلل تع��اىل ُح
ّ
َ
وت��رك للفقهاء تقدي��ر العقوبات
الي��د)،
األدنى حبس��ب الظروف ،هلذا اس��تعمل
صيغ��ة اس��م الفاع��ل (س��ارق /س��ارقة)
ومل يس��تعمل صيغة الفعل املاضي اليت
تس��تعمل يف الصيغ القانوني��ة اليت يُراد
بها تفصيل العقوبات على أحوال اخلطأ
املختلفة.
س��مى هذه القراءة بقراءة العقوبة
ُت ّ
لإلصالح كأس��اس تستند إليه نظرية
العقوبة أو س��لب احلريّة ،مقابل أساس
ي��ر َ
اهلل ربّ��ا
العقوب��ة لالنتق��ام ،وم��ن َ
رحيم��ا ،علي��ه ْأن خيتا َر األس��اس األول،
يره جبارا ذا انتقام ،خيرت األس��اس
ومن َ
ّ
الثاني ،ويف كلتا احلالني متثل األحكام
ال��واردة يف اآليت�ين العقوب��ات القصوى،
ال�تي ه��ي ق��راءة ممكن��ة التطبي��ق يف
ح��ال خاصة ه��ي خطورة ّ
تفش��ي الزنى
والسرقة يف اجملتمع.
وه��ذه األح��كام القص��وى تع�� ّد
(كلية) تستعملها ّ
كل مجاعة بشرية
ح�ين يُه��دد أمنه��ا االجتماع��ي خط��أ
م��ا ،وه��ذا ينف��ي تهم��ة الغرب لإلس�لام
بأ ّنه دين قس��وة ،وس�� ّوغ هلم ه��ذا أخطاء
النحاة السابقة ،فضال عن جتزئة اآلية
الواحدة من دون إعادة تركيب األجزاء
الصرحي��ة الدالل��ة ال�تي ختدم أس��اس
اإلصالح يف الظروف املألوفة ،حنو قوله
تع��اىل يف ح�� ّد قط��ع ي��د الس��ارقَ ( :ف َم ْن
ُْ
��ح َف��إ َّن ََّ
َت َ ْ
َ َ
الل
��اب ِم��ن ب َْع�� ِد ظل ِم�� ِه َوأ ْصل َ ِ
وب َع َل ْي ِه ،)...إذ رأى الشافعي (ت204هـ)
َي ُت ُ
ْأن يُب��دّل أحكامه عندم��ا انتقل من بيئة
املدين��ة ،إىل بيئ��ة الع��راق ،ث��م ّ
ب��دل
أحكام��ه عندم��ا انتق��ل إىل بيئ��ة مصر،
إذ أس��قط قطع الي��د عند توبة الس��ارق
وإصالح��ه يف أحد قوليه ،ل ُيصبح الدين
اإلسالمي دينا جاذبا .

قد أخطأ النحاة التقليديون يف تسمية
املشتقات اليت تؤدي وظيفة (الفعل /اخلرب)
بأ ّنها (أمساء) على الرغم من أ ّنها ُتستعمل
كمسندات ..
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االحتجاج بالقرآن الكريم في رسالتي الجاحظ..

حول أحقية اإلمام علي (عليه السالم) باخلالفة وفضله على غريه
األستاذ الدكتور عبد االله العرداوي /جامعة الكوفة

للحجاج إذ
تقدم املعجمي��ة العربية رؤيته��ا ِ
ت��دور معان��ي اجلذر اللغوي لكلم��ة (حجاج)
(ح ج ج) عل��ى اجملادلة بس��بب خالف الوجهة
أو الرأي أو ما ش��ابه ،وفيه الدليل على الرأي
املرغ��وب اثباته ،وهذا ما جنده وارداً يف بعض
املعجم��ات العربي��ة ،فمنه��ا َم ْ
��ن أورد معن��ى
حماجة،
حاج�� ُه
ّ
احلج��اج (غلبه باحلج��ة ،أو ّ
وحجاج��اً جادل��ه ،واحت��ج علي��ه ،أق��ام علي��ه
ُ
وحتاجوا:
احلجة ،وعارضه مس��تنكراً فعل��ه،
ّ
جتادلواُ ،
واحل ّجة الدليل والربهان)..
يظهر من هذا القول ان احلجاج يكون خلصومة ،وهذا ما د ّلت
عليه كلمة (غلبه) وتكون الغلبة يف الكالم واخلطاب الذي يقيم
احلج��ة والربه��ان على صحة م��ا يدعى ،وم��ا دام هناك خصومة
فاجلدال هو املظهر الذي جيس��د ص��ورة اخلطاب احلجاجي وقد
فح َّج��ه ،وف�لان خصم��ه
(ح��اج خصم��ه َ
ورد يف اس��اس البالغ��ةّ :
حمجوج أي :مغلوب والش��خص املتكلم الغالب
حمج��وج) ومعنى
ً
ُ
ُ
��ج املغلوب ،أي انه اقتن��ع حبجة املتكلم،
اج ُ
اجُ��ج والس��امع امل َ
امل ِ
ومم��ا يزي��د هذا املعنى ق��وة ما قيل يف لس��ان الع��رب (فاحلجة ما
حم َج��اج أي َج ٌ
دُوف��ع ب��ه اخلصم ،ورجل ْ
دل ،والتح��اج التخاصم،
واحت��ج بالش��يء اخت��ذه حج��ة) وبذل��ك فم��ن يدعي صح��ه رأيه
علي��ه اثبات ذلك ،وقد ورد مفهوم احلجاج يف عدة آيات يف القرآن
الكري��م منه��ا قوله تع��اىلَ :
يم��ا َل ُكم ِب ِه
(ها أَن ُت ْم َه�� ُؤالء َح َ
اج ْج ُت ْم ِف َ
ْ
ُّ
َ
َ
ُ
��م ُ َ
ْ
آج َ
��م َوأَن ُت ْم َال
ل
َع
ي
الل
و
��م
ل
ع
ه
��
ب
م
ك
ل
��س
ِِِ ٌَ
ت ُّ
ِع ٌ
ُ
��ون ِف َ
ل��م َفِل َ
يم��ا َل ْي َ
اللّ
آج ُه َق ْو ُم ُه َق َ
اج ِّ
��ال أَ ُ َ
َت ْع َل ُم َ
ت ُّ
��ون) أو يف قول��ه تعاىلَ ( :و َح َّ
وني ِف ِ
ْ
َّ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ون ِب ِه ِإال أن ي َ
��ر ُ
ك َ
َش��اء َربِّي َش�� ْي ًئا َو ِس َع
َو َقد َه َد ِان َوال أ َخاف َما ُتش ِ
��ي ٍء ِع ْل ًم��ا أَ َف�ل َ
ا َت َت َذ َّ
َربِّ��ي ُ
ك�� ُر َ
ون) أو م��ا ج��اء بقوله تعاىل:
ك َّل َش ْ
يب َل ُه ُح َّج ُته ْ
اج َ
( َو َّال ِذ َ
َاح َض ٌة
ين ُ َ
ي ُّ
الل ِمن ب َْع ِد َما ْاسُ��ت ِج َ
ُم د ِ
ون ِف َّ ِ
ِّه ْم َو َع َل ْي ِه ْم َغ َض ٌب َو َُ
ِع َ
اب َش�� ِديدٌ) أو كما جاء بقوله
ل ْم َع َذ ٌ
ن��د َرب ِ
ْ
ْ
َ
ُ
َّ
ون ِف َّ
اج َ
الن ِار ف َي ُقول ُّ
الض َع َفاء ِلل ِذ َ
بوا ِإَّنا
تعاىلَ ( :وِإذ َي َت َح ُّ
ين ْاس َتك َ ُ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
َّ
َّ
ُ
َ
كَّنا َل ُك ْم َت َب ًعا َفهَل أنتم ُّمغنون َعنا ن ِصي ًبا ِّم َن الن ِار).
ام��ا احلج��اج اصطالح��اً :فإذا م��ا تفحصنا املق��والت املعجمية
والبالغ��ة العربي��ة وكذل��ك البالغ��ة االرس��طية يف اخلط��اب
احلجاج��ي ،فإنن��ا نلح��ظ انه��ا ت��درك احلج��اج بوصف��ه (حجج��اً
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منطقي��ة اقناعي��ة دفاعي��ة توظ��ف م��ن قب��ل اجملادل
بغية اقناع اجلماهري) ،أما بريملان فانه حيدد احلجاج
اصطالح��اً يف ضوء البالغة املعاصرة بوصفه( :مجلة
م��ن االس��اليب تضطل��ع يف اخلط��اب بوظيف��ة حتفز
املتلق��ي عل��ى االقن��اع مبا تعرض��ه علي��ه أو الزيادة يف
حج��م ه��ذا االقتناع) وبذل��ك (يعد احلج��اج خطاباً ذا
اقناعية تروم دفع املتلقي إىل تغيري اعتقاداته ،وتبين
ثقاف��ة وس��لوكات وتصرف��ات منش��ودة انطالقاً من
حجج مالئمة لثقافة املتلقي املفرتض ومتثالته) أما
احلجاج عند ديكرو ،فهو يفرق بني معنيني للحجاج:
املعن��ى الع��ادي ،واملعن��ى الف�ني أو االصطالح��ي
واحلج��اج موض��وع النظ��ر يف التداولي��ة املدجمة هو
باملعنى الثاني.
تربز األدلة والرباهني غري الصناعية من احلجج
يف الرسائل األدبية من خالل توظيف الشاهد الديين
أو األدب��ي ،وه��و (مقط��ع م��ن ن��ص يؤخذ من س��ياقه
األصل��ي ويدرج يف س��ياق آخر بطريقة م��ا ،لتحقيق
وظيفة ما ،فهو نقطة تقاطع بني نصني خمتلفني...
كإدراج األمث��ال يف اخلط��ب والرس��ائل ،أو اقتب��اس
الق��رآن الكريم ،)...كما يعد الش��اهد تلخيصاً لفكرة
مت طرحه��ا أو تك��راراً هل��ا ،إال أن ه��ذا التك��رار مفي��د
(فإلع��ادة ن��ص قدي��م يف س��ياق جديد أث��ر يف توجيه
الق��ارئ الع��ارف بالس��ياق ال��ذي أخ��ذ من��ه الش��اهد،
فه��ي تنش��ط ذاكرته وحتيل��ه على نص��وص أخرى
ختتفي وراء الش��اهد)ّ ،
إن اآليات القرآنية واألحاديث
النبوية واألبيات الش��عرية واألمثال واحلكم ..متتلك
س��لطة مرجعي��ة جتعله��ا ق��ادرة عل��ى إقن��اع املتلقي
وإفح��ام اخلص��م ،فهي (حجج جاهزة تكتس��ب قوتها
م��ن مصدرها ومن مصادقة الن��اس عليها وتواترها)،
إال أن نفوذ هذه الش��واهد  /احلجج يتفاوت ،فالقرآن
الكريم بوصفه كالم اهلل سبحانه وتعاىل ال تضاهيه
حج��ة يف الثقاف��ة العربية اإلس�لامية ،يليه احلديث
الش��ريف ،فه��و كالم من ال ينطق ع��ن اهلوى (صّلى
اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) ،ث��م أق��وال األئم��ة (عليه��م
السالم) ،وكالمهم امتداد طبيعي للسلسلة املقدسة
املبتدئة باإلمام علي (عليه السالم) واملنتهية بالقائم
(عجل اهلل فرجه الش��ريف) ،ثم الش��عر ديوان
املهدي ّ
الع��رب وجام��ع أخبارها وس�يرها ،وأس��اس احلضارة
العربية اإلسالمية ،إذ (يكاد جيمع املهتمون بها على
أن شأن الشعر فيها ،ال يوجد يف حضارة سواها).
ولع��ل خ�ير دليل عل��ى مكان��ة الش��عروأهميته يف
الثقافة العربية اإلسالمية ،أنه كان ملجأ املفسرين
لفه��م كت��اب اهلل ع��ز وج��ل وكش��ف مقاص��ده ،مما
أكس��به (حجي��ة قوية وفعال��ة يف حتقي��ق الرتجيح،
ويف قط��ع الش��غب ويف إيقاع التصدي��ق) ،ثم يأتي دور
األمث��ال واحلك��م بع��د الش��عر ،وق��د وظ��ف اجلاح��ظ
يف رس��التيه الش��اهد القرآن��ي بش��كل ب��ارز مم��ا يدعم

الق��ول اإلبالغي وترس��يخ اإلقناع والتأث�ير يف املتلقي
يف مق��ام احلج��ة والربه��ان ال�تي ال يعرتيه��ا الش��ك
والبط�لان ،فاجلاحظ يقدم لن��ا جمموعة من اآليات
القرآني��ة ليناقش فيها قضية وج��د الناس خمتلفني
فيه��ا (ي�برأ بعضه��م م��ن بع��ض وجيمعه��م يف ح��ال
اختالفه��م فريقان :أحدهما قالوا :إن النيب «صلى اهلل
عليه وآله وسلم» مات ومل يستخلف أحداً وجعل ذلك
إىل املس��لمني خيتارونه ،فاخت��اروا أبا بكر ،واآلخرون
قالواّ :
إن النيب «صلى اهلل عليه وآله وس��لم» اس��تخلف
عل ّي��اً «علي��ه الس�لام» فجعله إمام��اً للمس��لمني بعده،
وادع��ى كل فري��ق منه��م احل��ق) ،ومب��ا ُع��رف عن��ه
اجلاح��ظ م��ن النظ��ر العقل��ي واحملاجج��ة املنطقي��ة
اس��توقف الفريق�ين للبح��ث وليعل��م احمل��ق م��ن
املبطل ،فكانت األس��ئلة م��ن اجلاحظ واإلجابة منهم،
واحلج��ة والربه��ان الش��اهد القرآن��ي ه��ي الفيص��ل
إلماط��ة اللثام عن الزيغ واهلوى ،والوصول إىل احلق
واليقني بأحقية اإلمام علي (عليه الس�لام) باإلمامة
مل��ا اجتمعت عليه األم��ة ولداللة كت��اب اهلل عزوجل
والسنة عليه.
يب��دأ اجلاحظ س��ؤاله هلم بقول��ه( :هل للناس من
وال يقي��م أعياده��م وجي�بي زكاته��م ...ويقيم حدود
اهلل ؟ فقال��وا :ال ب��د م��ن ذل��ك ،فقلن��ا :ه��ل ألح��د أن
خيتار أحداً فيوليه من غري نظر يف كتاب اهلل وس��نة
نبي��ه ،فقال��وا :ال جيوز ذلك إال بالنظر) ،ثم يسرتس��ل
اجلاحظ باألسئلة وجييب الفريقان ،حتى يسأل (هل
للخ�يرة من خلقه اصطفاهم واختارهم ،فقالوا :نعم،
ُّ��ك َ ْ
فقلن��ا :م��ا برهانك��م ،قال��وا قوله تع��اىل ( َو َرب َ
ي ُل ُق
َش��ا ُء َو َ ْ
َم��ا ي َ
ي َت��ا ُر) ث��م (س��أهلم ع��ن اخل�يرة ،فقال��وا:
ه��م املتق��ون ،قلنا :م��ا برهانكم ؟ قالوا قول��ه تعاىل ِ(إ َّن
الل أَ ْت َق ُ
اك ْم) ثم يقول( :فقلنا :هل هلل
أَ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َ��د َّ ِ
خ�يرة من املتقني؟ قالوا :نع��م ،اجملاهدون بدليل قوله
تعاىلَ ( :ف َّض َل َُّ
اه ِد َ َ
الل ْ ُ َ
ال ْم َوأَ ْن ُف ِسِ��ه ْم َع َلى
ال ِ
ين ِبأ ْم َو ِِ
اع ِد َ
ين َد َر َج ًة) وبعد ان يس��تويف اجلاحظ االس��ئلة
ْال َق ِ
واإلجابة مبا يتعل��ق مبوضوعة (اخلرية) خيلص اىل
نتيجة (أن خرية اخلرية أكثرهم يف اجلهاد وأبذهلم
لنفس��ه يف طاع��ة اهلل وأقتله��م لع��دوه) ث��م يفح��م
الفريق�ين بالس��ؤال العق��دي (فس��ألناهم ع��ن هذي��ن
الرجل�ين عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب «علي��ه الس�لام» وأب��ي
بك��ر أيهم��ا كان أكثر عناء يف احلرب وأحس��ن بالء
يف س��بيل اهلل) فـ(أمج��ع الفريقان عل��ى أمري املؤمنني
عل��ي بن أب��ي طال��ب «عليه الس�لام» أن��ه كان أكثر
طعناً وضرباً وأش��د قتا ًال وأذب يف دين اهلل ورس��وله)،
وثبت مبا ذكره م��ن إمجاع الفريقني وداللة الكتاب
والس��نة أن اإلم��ام علي��اً «عليه الس�لام» أفض��ل وأحق
باخلالف��ة ،ويف الرس��التني ش��واهد اخرى م��ن القرآن
الكريم ،عدت حجاً وأدلة إلثبات األحقية.

خيلص
اجلاحظ اىل
نتيجة (أن
خرية اخلرية
أكثرهم يف
اجلهاد وأبذهلم
لنفسه يف طاعة
اهلل وأقتلهم
لعدوه)

21

جملة السفري ـ العدد ( ) 57

داللة ألفاظ القرآن الكريم في مرويات
اإلمام الحسن المجتبى ( )
عليه
السالم

يب  -جامعة الكوفة
األستاذ الدكتور عصام كاظم الغال ّ

ّ
املالحظ ألغلب الدراسات والبحوث واملؤلفات اليت تناولت اإلمام
لعل ِ
احلسن (عليه السالم) جيد أنها ألقت ثقلها على بيان صلح اإلمام
مع معاوية والبحث يف أسبابه وشروطه ونتائجه ،ومل ُت َ
عن أغلب
تلك الدراسات والبحوث يف إبراز اجلانب العلمي من حياته (عليه
السالم) على كثرة ما ُروي عنه من روايات وأحاديث تتعلق باجلوانب
التفسريية والفقهية وغريهما.
ير اإلمامية قدميا وحديثا
وقد زخرت تفاس� ُ
ب��آالف األحاديث املرويّة ع��ن أهل بيت العصمة
(عليه��م الس�لام) ومنه��م اإلم��ام احلس��ن (عليه
الس�لام) يف تفس�ير آي��ات الق��رآن وبي��ان معاني
كلمات��ه ،كي��ف ال وه��م ِع��دل الق��رآن ويف
بيوته��م نزل؟! ،فهم مع الق��رآن ،والقرآن معهم،
ال يفارقونه حتى يردوا على رسول اهلل احلوض،
وقد نهى الرس��ول األكرم (صلى اهلل عليه وآله
وس��لم) ع��ن تقدّمهم��ا قائ�لا« :وال َت َقدَّموهم��ا
أعلم منكم».
ف َتهلكوا ،وال ُتعّلموهما فإ ّنهما ُ
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ومل ُ
أغلب تفاس�ير العامة م��ن الرجوع
خت��ل ُ
إىل أقوال أهل البيت (عليهم السالم) والنهل من
معينهم ،ولكن استشهادها كان قليال جدا إذا ما
ِق ْ
يس��ت بتفاس�ير اإلمام ّي��ة ،وهي متفاوت��ة فيما
بينه��ا يف االستش��هاد بذكر املروي��ات عن اإلمام
احلس��ن (عليه الس�لام) ،وهذه املقالة خمصصة
لتس��ليط الضوء على ما روي عن اإلمام احلس��ن
(علي��ه الس�لام) يف تفاس�ير العام��ة فيم��ا يتعل��ق
بدالل��ة ألف��اظ الق��رآن الكري��م مفي��دا م��ن أه��م
كتب التفسري لدى العامة.

ف ِفي َق ْو ِله تعاىلَِ [ :و َل َق ْد َع ِل ْم َنا ْالُ ْسَ��ت ْق ِد ِم َ
ني ِم ْن ُك ْم
َو َل َق ْ��د َعِل ْم َنا ْالُ ْس�� َت ْأ ِخ ِر َ
ين ] احلج��ر ،24 -روى ابن أبي
��ن (علي��ه الس�لام) أن��ه َق َ
��ن اإلم��ام َ
��ال:
احل َس ِ
ح��امت َع ِ
َُّ
املتقدمون يف طاعة اهلل ،واملستأخرون يف معصية الل.
��ن اإلم��ام َ
��ن (عليه
احل َس ِ
وروى اب��ن أب��ي ح��امت َع ِ
ْ
[ج ْ��ز ٌء َمق ُس��ومٌ] احلجر،44 -
الس�لام) ِف َق ْو ِل�� ِه تع��اىلُ :
َق َ
ال :فريق مقسوم.
[م ْن
ويف معن��ى لفظ��ة (قط��ران) يف قول��ه تع��اىلِ :
ان] إبراهيم ُ ،50 -روي َع ِن اإلمام َ
��ن (عليه
َق ِط َ
��ر ٍ
احل َس ِ
[ح َيا ًة
وف َق ْو ِل�� ِه تع��اىلَ :
الس�لام) أن��ه :قط��ران اإلب��لِ ،
َط ِّي َب ً
��ة ] النح��ل  ،97 -روي ع��ن اإلم��ام احلس��ن (عليه
السالم) أنه َق َ
الَ :ما تطيب احلياة ألحد إال يف ْ َ
الَّنة.
ورووا َع ِن اإلمام َ
احل َسِ��ن (عليه الس�لام) ِف َق ْو ِل ِه
ل ْم َق ْوال َم ْي ُسو ًرا ] اإلسراء  ،28 -أنه َق َ
تعاىلَ [ :ف ُق ْل َ ُ
ال:
لي ًنا ً
س��هل ،سيكون ِإ َّن شاء اهلل َت َع َال فافعل ،سنصيب
ِإ َّن شاء اهلل فافعل.
ويف دالل��ة ملكن��ا يف َق ْول��ه َت َع َالَ [ :قا ُلوا َم��ا أَ ْخ َل ْف َنا
َم ْو ِع َ
��د َك ِب َْل ِك َن��ا ] ط��ه  ،87 -روى اب��ن أب��ي حامت َع ِن
َ
اإلم��ام َ
��ن (علي��ه الس�لام) أن��ه َق��ال :بس��لطاننا،
احل َس ِ
وروى َع ْن ابن عباس أنه :بأمرنا.
ويف دالل��ة لفظ��ة (نس��ي) ِف َق ْو ِل�� ِه تع��اىلَ [ :و َل َق ْد
��ل َف َن ِس َ ْ
َع ِه ْد َن��ا إ َل آَ َد َم ِم ْ
��ن َق ْب ُ
ن ْ��د َل�� ُه َع ْز ًم��ا ]
ِ
��ي َو َل َ ِ
طه  ،115 -روي َع ِن اإلمام َ
احل َسِ��ن (عليه الس�لام) أنه
َق َ
ان منه نس��يان َما َ
ال :ترك َما قدم إليه ولو َ
كَ
كَ
ان
علي��ه ش��يء ،ألن اهلل قد وض��عَ ،ع ِن املؤمنني النس��يان
واألخط��اء ولك��ن آدم ت��رك َم��ا ق��دم إلي��ه ِم َ
��ن أكل
الشجرة.
َ
َ
ْ
ورووا َع ِن اإلمام احل َسِ��ن (عليه الس�لام) ِف قو ِل ِه
تعاىلَ [ :فال ُ ْ
ي ِر َجَّن ُك َما ِم َن ْ َ
الَّنة َف َت ْشَ��قى] طه ،117 -
��ال :عن��ى ب��ه ش��قاء الد ْ
أن��ه َق َ
ُّن َيا ف�لا تلقى اب��ن آدم إال
شقيا ناصبا.
واختلف��وا يف دالل��ة (املاء) ِف َق ْو ِل ِه تع��اىلَ [ :و َج َع ْلناَ
��ن ْالَ��ا ِء ُ
ِم َ
��ن
ك ّل َش ْ
��ي ٍء َح ٍّ
��ي] األنبي��اء  ،32 -ف��رووا َع ِ
احل َس ِن (عليه السالم) أنه َق َ
اإلمام َ
ال :خلق ُ
ك ّل شيء
ّ
ِم َن املاء ،وهو حياة ُ
كل شيء.
واختل��ف الن��اس يف (احلي��اة الطيب��ة) فق��ال اب��ن
عب��اس والضحاك :ه��و الرزق احلالل ،وقال احلس��ن
ب��ن علي بن أبي طالب (عليهم الس�لام) :هي القناعة
وهذا طيب عيش الدنيا.
َ
��ن (عليه
��ن اإلم��ام احل َس ِ
وروى اب��ن أب��ي ح��امت َع ِ
الس�لام) أن معن��ى ْال ِق ْس َ
اس :احلدي��د ،وأن ال��وادي
��ط ِ
املق��دس ه��و واد بفلس��طني ُقدِّس مرت�ين ،وأن لفظة
(عابدين) يف قوله تعاىلِ [ :ل َق ْو ٍم َع ِاب ِد َ
ين] األنبياء ،106 -
معناه��ا الذي��ن حيافظ��ون َع َلى الصل��وات اخلمس يف
اجلماعة.
وروى املفس��رون أق��واال كثرية يف س��بب تس��مية

��ن اإلم��ام َ
��ن (علي��ه
احل َس ِ
(البي��ت العتي��ق) ،ف��رووا َع ِ
الس�لام) أن��ه َق َ
س��ي العتيق ،ألن��ه أول بيت
��ال :إمن��ا ُ ِّ
وضع.
ويف معن��ى لفظ�تي م��ودة ورمحة يف قول��ه تعاىل:
[ َو َج َع َ
حً
��ن
��ل َب ْي َن ُك ْ��م َم�� َو َّد ًة َو َر ْ َ
��ة] ال��روم  ،21 -روي َع ِ
اإلمام َ
احل َسِ��ن (عليه الس�لام) أن امل��ودة :اجلماع ،وأن
الرمحة :الولد.
واختل��ف املفس��رون يف دالل��ة (هل��و احلدي��ث) يف
�تري َ ْ
ْ ْ
قول��ه تع��اىلَ [ :و َم ْ
��ن َّ
ل�� َو احلديث]
اس َمن يَش َ ِ
الن ِ
لقم��ان  ،6 -فروي عن اإلمام احلس��ن (عليه الس�لام)
أنه الغناء واملزامري.
َ
ً
ويف قول��ه تع��اىلَ [ :وأ ْرض��ا مل تطؤوه��ا] األح��زاب
  ،29روى اب��ن أب��ي ح��امت َع ْ��ن اإلم��ام احلس��ن (عليه
الس�لام) أنه قال :ه��ي أرض الروم وف��ارس ،وما فتح
عليهم.
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
ْ
ويف قوله ت َعالَ [ :وك َ
الل َو ِجيهًا] األحزاب -
ان ِعن َد ِ
 ،69روي َع ِن َ
احل َس ِن (عليه السالم) أن معنى (وجيها)
��الَ [ :و ِح َ
َّع َو ِة ،ويف قوله َت َع َ
اب الد ْ
يل َب ْي َنه ْ
ُم
هو ُم ْس�� َت َج ُ
َي َما ي ْ
ُون] س��بأ  ،54 -روي َع ِن اإلمام َ
َش�� َته َ
َوب ْ َ
��ن
احل َس ِ
ُم َوب ْ َ ْ
(عليه السالم) أنه َق َ
الِ :ح َ
يل َب ْي َنه ْ
َان.
ال ْي ِ
َي ِ
ْ
ْ
ويف َق ْو ِل�� ِه تع��اىلَ :
[كال ُع ْر ُج ِ َ
يم] يس ،39 -
ون الق ِد ِ
روي ابن أبي حامت عن اإلمام احلس��ن (عليه الس�لام)
أنه قال يف معنى العرجون القديمَ :
ك ِع ْذ ِق َّ
الن ْخ َل ِة ِإ َذا
َ
َق�� ُد َم َف ْ َ
ْ
ان َنى ،وقال يف معنى (مكنون) ِف قو ِل ِه تعاىل:
ُ��ن َب ْي ٌ
َ
��ض َم ْك ُن ٌ
[كَأَّنه َّ
ون] الصاف��ات  :49 -حمصون ،مل
ْ
َ
مترت��ه ال ْي�� ِدي ،ونق��ل عن��ه ِف َق ْو ِل ِه تع��اىلَ [ :ف َق ْد َجا َء
اطهَا] حمم��د  ،18 -أن الن�بي حمم��دا َصَّل��ى َُّ
��ر ُ
الل
أَ ْش َ
َع َل ْي�� ِه وآل��ه َو َس َّ��ل َم ِم ْ
اطهَا ،ويف داللة الصحف
��ن أَ ْش َ
��ر ِ
األول روى عنه أنها كتب اهلل كلها.
[آم ُنوا
تع��اىل:
قوله
ويف دالل��ة لفظ��ة (الن��اس) يف
ِ
َ
كما َآم َن َّ
اس] ْال َب َق َر ِة  ،13 -ذكر الرازي أن اإلمام
الن ُ
َ
َ
َ
ْ
َّ
ْ
��ن ب َ
ْال َس َ
اس؟
��ي َعلي�� ِه َّ
��ن الن ُ
��ن َع ِل ٍّ
الس�لا ُم س��ئلَ « :م ِ
الْ َ :
َف َق َ
اع َنا أَ ْش�� َبا ُه َّ
ن ُن َّ
��اسَ ،وأَ ْع َدا ُؤ َنا
اسَ ،وأَ ْشَ��ي ُ
الن ُ
الن ِ
ْ
َي َع ْي َن ْي ِهَ ،و َق َ
َّ
الس َل ُم ب َ
ال:
اسَ ،ف َقَّب َل ُه َعِل ٌّي َع َل ْي ِه َّ
الن ْس�� َن ُ
َُّ
َ
الل أ ْع َل ُم َح ْي ُث َ ْ
ي َع ُل ِر َسا َل َت ُه».
وقي��ل يف معن��ى (العذاب األدنى) أقوال كثرية
منه��ا م��ا رووه ع��ن اإلم��ام احلس��ن ب��ن عل��ي (علي��ه
السالم) عنهما بلفظ هو القتل بالسيف حنو يوم بدر.
و ُروي عن��ه (عليه الس�لام) ِف َق ْو ِل ِه تع��اىلَ [ :ف َل ْوال
ني] الصافات  ،143 -أن��ه َ
أََّن�� ُه َ
��ن ْالُ َس ِّ��ب ِح َ
كَ
ان ِم َ
قالَ :ما
ْ
ْ
ان ِإال َص�لا ًة أَ ْح َد َثهَا ِف بَط ِن ُ
َ
كَ
ك َر َذ ِل َك
وتَ ،ف ُذ ِ
ال ِ
ِل َق َت��ا َد َة َف َق َ
ان ي َْع َم ُ
الر َخا ِءَ ،
نا َ
��الَ :لِ .إ َّ َ
وك َ
كَ
ان
��ل ِف َّ
ْ
ْ
َ
الر َخ��ا ِء ،ف َل َّما َح َص َل ِف بَط ِن ُ
وت،
ي ُْك ِث�� ُر َّ
الصال َة ِف َّ
ال ِ
َظ َّ
��ر ُك،
��ي َت َت َح َّ
��ن أََّن�� ُه ْالَ ْ��و ُتَ ،ف َح َّ
��ر َك ِر ْج َل ْي�� ِهَ ،ف��إ َذا ِه َ
ات ْذ ُت َل َك َم ْسِجدًا ف َم ْو ِضع َلْ
��ج َد َو َق َ
ال :يَا َر ِّب َّ َ
َف َس َ
ِ ِ
ٍ
يْ
َس ُج ْد ِفي ِه أَ َحدٌ.

يف قوله تعاىل:
[آم ُنوا َ
كما
ِ
َآم َن َّ
اس]،
الن ُ
ذكر الرازي
أن ْ َ
ال َس َن (ع)
سئلَ « :م ِن
اس؟ َف َق َ
َّ
ال:
الن ُ
َْ
ن ُن َّ
اس،
الن ُ
اع َنا أَ ْش َبا ُه
َوأَ ْش َي ُ
َّ
اسَ ،وأَ ْع َدا ُؤ َنا
الن ِ
َّ
اسَ ،ف َقَّب َل ُه
الن ْس َن ُ
َع ِل ٌّي َع َل ْي ِه
الس َل ُم َب ْ َ
ي
َّ
َع ْي َن ْي ِهَ ،و َق َ
ال:
َُّ
الل أَ ْع َل ُم َح ْي ُث
َْ
ي َع ُل ِر َسا َل َت ُه».
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تناول املؤلف الدكتور كامل
سلمان اجلبوري يف مقدمة
كتابه (املسكوكات الكوفية
أبعادها االثرية والتارخيية)،
بعرض مركز لتاريخ الكوفة
احلضاري والسياسي كونها
ثاني مدينة ُمصرت يف التاريخ
االسالمي وأول عاصمة عراقية
لإلسالم اختذها أمري املؤمنني
االمام علي (عليه السالم) مقراً
حلكمه وفيها اس ُتشهد تاركاً
بها غرساته الفكرية اليت أينعت
واتت مثارها حتى أصبحت
أعظم مركز للفكر اإلسالمي..

المسكوكات الكوفية أبعادها االثرية والتاريخية
لمؤلفه الدكتور كامل سلمان الجبوري
قراءة :الشيخ هادي زجنيل
إذ ابت��دأ املؤل��ف البح��ث يف معن��ى الكوف��ة وذكر عدة
آراء لتس��ميتها ،منه��ا :ان املواض��ع املس��تديرة م��ن األرض
تسمى كوفاني ،او َّ
أن األرض اليت خيتلط فيها احلصباء
م��ع الط�ين والرم��ل تس��مى بالكوف��ة ،أو أن التك��وف يعين
االجتماع وما إىل ذلك من املعاني.
وكان املس��جد أول بن��اء خط��ط يف الكوف��ة وكان
مربع��ا غري مس�� ّور ،ث��م بنى س��عد دار اإلمارة عل��ى مقربة
من املس��جد وكانت تضم بي��ت مال الكوفة وكان موقعه
يف قبل��ة املس��جد وقد احكم بن��اءه من الناحية العس��كرية،
وق��د تطرق املؤلف إىل االحوال االقتصادية يف الكوفة وما
تتمت��ع به من موق��ع جغرايف مهم ،مضيفا ان الكوفة حلت
حم��ل احلرية بعد متصريه��ا ورمبا أصبح��ت اهم مركز
للتمويل بعد ان كانت االنبار مركزا للتمويل.
وإس��تنتج الباح��ث َّ
أن الكوف��ة يف تلك احلقب��ة الزمنية
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كانت ذات مركز جتاري ومالي وتشكل أهمية قصوى
القتص��اد الدول��ة اإلس�لامية ،وق��د رك�� ّز املؤل��ف عل��ى
(املس��كوكات الكوفي��ة) كموض��وع مهم يف بي��ان احلياة
االقتصادي��ة للمدين��ة ،ألنه��ا متث��ل واجه��ة حضاري��ة
مهمة م��ن النواحي االقتصادي��ة والتارخيية والصناعية
والفنية واالثرية والدينية.
لق��د احتل��ت ه��ذه املس��كوكات مكانته��ا الب��ارزة يف
املتاح��ف العاملية س�� ّيما املتحف العراق��ي ،وكان الضرب
عادة من اختصاص احلكومة املركزية إذ كانت النقود
تض��رب يف احلجاز ث��م حتمل اىل بقي��ة الواليات وبقيت
عل��ى ه��ذا احلال حتى اتس��اع رقعة الدولة فس��مح للوالة
بض��رب النق��ود يف مراك��ز والياته��م ويف نهاي��ة ع��ام 24
هـ��جرية ص��ار ل��كل والي��ة دار لض��رب العمل��ة ،وقد بلغ
عددها  150مكانا للضرب وقد كانت دور الضرب صغرية

حمدودة االنتشار يقتصر عملها على اعادة سك النقود
املمس��وحة ،ومل تكن النقود ختتلف يف س��بكها او س��كها
امن��ا ختتل��ف يف عياره��ا فالدره��م مخ��س حب��ات ذهباً
واحلب��ة أربع��ة فلوس والدينار تتف��اوت قيمته بني -10
 12درهم وكانت العيارات بالصنجات الزجاجية واليت
وضع��ت للدنان�ير والدراه��م واجلواه��ر الثمين��ة وذلك
حلفظ الوزن ،إذ كان الزجاج يف تلك املدة احسن مادة
هلذا الغرض ،وكان االمراء يتبارون يف حتسني ضرب
النقود.
أم��ا طريق��ة ض��رب الس��كة النقدي��ة فتت��م بتنقية
الذه��ب والفض��ة باملس��بك ع��دة م��رات ثم يتم تقس��يم
الذه��ب والفضة اىل أج��زاء ذات وزن معني ،وقد وصف
اب��ن خل��دون الس��كة فق��ال :إنه��ا اخلت��م عل��ى الدنانري
والدراه��م املتعام��ل به��ا ب�ين الن��اس ينق��ش في��ه صور
أوكلمات مقلوبة ويضرب بها على الدنانري والدراهم
فتخرج رس��وم تل��ك النقوش عليها ظاهرة مس��تقيمة،
ولف��ظ الس��كة كان امس��ا للطاب��ع وه��ي احلدي��دة
املتخ��ذة لذل��ك ث��م صارت تع�ني النق��وش املاثل��ة على
الدينار والدرهم.
لقد أش��ار املؤلف اىل ماقاله اجلاحظ من أن النقود
تض��رب عادة يف الكوفة يف عي��د النريوز ،وذكر املؤلف
يف موض��ع آخرمتعرض��ا اىل عملي��ات الغ��ش يف ض��رب
الس��كة فق��ال :ان النق��ود كانت تزيف وتغ��ش معادنها
ب��ان يض��رب الدين��ار م��ن الفض��ة ويطل��ى بالذه��ب او
تض��رب بالنحاس وتطلى بالذهب او الفضة ،وقد يعتز
الفقري بالدرهم فيأبى تصريفه فيقطع جزءا منه.
وق��دم املؤلف ج��دوال بأمساء ح��كام الدولة االموية
والعباس��ية والبويهي��ة ومعارضيه��م وال�تي ضرب��ت
السكة يف عهودهم يف مدينة الكوفة وهم:
الدولة األموية:
* عبد امللك بن مروان ( 86 - 65هـ ).
* عمر بن عبد العزيز( 101 - 99هـ).
* يزيد وهشام بن عبد امللك (125 - 101هـ ).
* مروان الثاني (132 - 127هـ).
اخلوارج:
* الضحاك بن قيس الشيباني (128هـ).
الدولة العباسية:
* م��ن عهد أبي العباس الس��فاح (132هـ) اىل هارون
العباسي(170هـ 193 -هـ ).
وق��دم املؤلف مناذج من النق��ود املضروبة يف مدينة
الكوف��ة واحصائي��ات عامة بنقود الكوف��ة احملفوظة يف
املتحف العراق��ي واملتاحف العاملية األخرى موضحا يف
كتابه االصطالحات والرموز املستعملة يف النصوص
الفنية.

طريقة ضرب السكة النقدية
فتتم بتنقية الذهب والفضة
باملسبك عدة مرات ثم يتم
تقسيم الذهب والفضة اىل
أجزاء ذات وزن معني ..
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يف رحاب املسجد األعظم  ..السفري تلتقي بقارئ القرآن الكريم:

فضيلة الشيخ احمد عبد الحي

حاوره :مدير التحرير

القرآن الكريم كالم اهلل املنزل على رسوله حممد (صلى اهلل عليه وآله وسلم) ،وميتاز
القرآن الكريم عن غريه من الكتب السماوية بانه حمفوظ من الدس والتحريف والتزوير،
إذ وعدنا اهلل ّ
جل وعال بذلك احلفظ من خالل تداوله وحفظه يف صدور عباده ،والقرآن
اخ��ر الكتب الس��ماوية اليت نزلت على األنبياء والرس��ل ،فضال عن خل��وه من األخطاء إذ
ُي ُّ
عد من أكثر الكتب رقيا من حيث القيمة اللغوية والدينية ،وجيتمع يف القرآن الكريم
آيات متتاز بالبيان والفصاحة والبالغة.
وق��د اهتم��ت امان��ة مس��جد الكوف��ة
بعق��د املؤمت��رات والن��دوات واالمس��يات
القرآني��ة املباركة ،فضال عن املس��ابقات
واملهرجان��ات وغريه��ا م��ن النش��اطات
القرآني��ة ،جمل��ة الس��فري التق��ت بقارئ
القران األس��تاذ الش��يخ امح��د عبد احلي
عبد اجلليل من مجهورية مصر العربية
يف رحاب املس��جد األعظ��م خالل تواجده
يف املس��جد املعظ��م حكم��ا للمس��ابقة
القرآني��ة لطلب��ة اجلامع��ات العراقي��ة
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فكان معه هذا احلوار..
الس��فري :أه�لا وس��هال بك��م فضيل��ة
الش��يخ يف رح��اب مس��جد الكوف��ة وب�ين
يدي ق ّراء جملة السفري..
الش��يخ :حياك��م اهلل واه�لا وس��هال
بكم ويف جملتكم الغراء.
الس��فري :م��ا ه��و ش��عوركم وأنت��م
يف رح��اب املس��جد املعظ��م عن��د املقام��ات
الش��ريفة واملبارك��ة لألنبي��اء واالولي��اء
والصاحلني؟

الش��يخ :مدين��ة الكوف��ة هل��ا ش��ان
كب�يريف تأري��خ األمة اإلس�لامية ،فإن
ُذك��رت الكوف��ة ُذك��ر العل��م والتاريخ
واملع��ارف اإلس�لامية ،ال�تي يق��ف عنده
عظمته��ا ّ
كل باح��ث وطال��ب ودارس،
فكي��ف ب��ك وان��ت يف مس��جدها العظيم
ال��ذي كان والزال ل��ه اجمل��د والش��موخ
وجتد فيه اثار االولياء والصحابة لذلك
ف��ان ش��عوري ال يوص��ف وال يق��ف عند
أح��د وخباص��ة وانا احضر حف�لا قرآنيا

عن��د املس��جد املعظ��م واس��تماع الق��ران
الكري��م واملش��اركة يف القراءة واألداء يف
هذا املكان له عبق خاص.
الس��فري :كنت��م حك��م الص��وت يف
املس��ابقة القرآني��ة املبارك��ة لطلب��ة
اجلامع��ات العراقي��ة وأح��د أعضاء جلنة
التحكي��م م��ا ه��و رأيك��م باملس��توى الع��ام
للمشاركني؟
الشيخ :يف الواقع األصوات جيدة جداً
وفيها أمل بالنجاح واإلبداع بنسبة  %90بل
إن هناك أصواتا مس��تواها ممتاز جدا ،إال
أن هن��اك بعض املالحظ��ات اليت يقدمها
الس��ادة احلكام تعترب هدايا للقراء ،وعلى
القارئ املش��ارك يف املس��ابقة األخذ بتلك
املالحظات؛ ألنها نابعة من أساتذة كبار
وهلم ش��أن كبري ،ستس��هم من دون شك
يف حتسن مستوى املشارك إن أخذ بها.
الس��فري :م��ا ه��و دور الق��ارئ للق��رآن
الكريم يف اجملتمع اإلسالمي وغريه؟
الش��يخ :ال��دور الكب�ير ال��ذي يؤدي��ه
الق��ارئ يف اجملتم��ع اإلس�لامي أو غ�يره،
ان يك��ون م��رآة صادق��ة وصافية ومعربة
ع��ن الق��رآن الكري��م ليك��ون فع�لا أح��د
العم��ال الذي��ن يش��ار هل��م بالبن��ان م��ن
خالل املس��ؤولية اليت يلقيها القرآن على
حامل��ه ،ألداء الرس��الة الرباني��ة اإلهلي��ة
ال�تي جاء به��ا نبينا اهل��ادي حممد (صلى
اهلل عليه وآله وسلم).
الس��فري :عف��وا فضيل��ة الش��يخ ألي
امل��دارس القرآني��ة يف الق��راءة تنتم��ي،
ومب��ن تأثرت من ق��راء القران الكريم يف
مصر؟
الش��يخ :من��ذ طفوليت املبك��رة ،كان
وال��دي املرح��وم الش��يخ عب��د احل��ي عبد
اجللي��ل (رمح��ه اهلل تع��اىل) يأخذني اىل
ك ّت��اب (القرية) آنذاك لتحفيظ القرآن
الكري��م وتعل��م أحكامه وعلوم��ه ،وكان
يومي��اً يس��تمع إىل اح��د حماف��ل القارئ
الكب�ير املرح��وم الش��يخ عب��د الباس��ط
ً
وخاص��ة س��ورة (التكوير)،
عب��د الصم��د
فحفظ��ت هذه الس��ورة املباركة وكنت
أردد مع��ه آياتها املباركات ،لذلك وجدت
يف نفس��ي ب��أن لي موهب��ة تنم��و وتتفتح
بع��ون اهلل تع��اىل وأنا أدرج م��دارج الصبا،
ويف مرحل��ة الش��باب اس��تمعت إىل
الق�� ّراء الليث��ي ،والش��حات حمم��د أن��ور،
ومصطفى إمساعيل ،والزناتي ،وغريهم

الدور الكبري الذي
يؤديه القارئ يف
اجملتمع اإلسالمي،
أن يكون مرآة
صادقة وصافية
ومعربة عن القرآن
الكريم..
ف��كان هل��م الفض��ل واجلمي��ل م��ن خالل
التأث��ر بهم والتعلم منهم باإلس��تماع اىل
قراءاتهم حتى اس��تقللت بنفسي وبأدائي
أم��ام اجلماه�ير قارئ��اً للق��رآن الكري��م
حبمد اهلل تعاىل.
السفري :لو سألناك عن القارئ األول
يف مصر العربية فلمن تشري؟
الش��يخ :ان��ا ال اقي��س الق��ارئ بصوت��ه
األخ��اذ وح�لاوة أدائ��ه ،بق��در م��ا جي��ب
أن يتص��ف ب��ه الق��اريء للق��رآن الكري��م
باإلخ�لاص ،والتفان��ي ،وااليثار ،وخمافة
ربن��ا س��بحانه وتع��اىل ،والتواض��ع للناس،
ومحل رسالة القرآن الكريم كما يريدها
اهلل تع��اىلّ ،
ولعل هذه األم��ور ُت ُّ
عد من أهم

املقايي��س اليت جيب أن يتص��ف بها قارئ
الق��رآن الكري��م ،ه��ذا م��ا أفهم��ه وأقول��ه
ألحبائ��ي م��ن ق�� ّراء وحفظ��ة كت��اب اهلل
تعاىل مع خالص حمبيت وتقديري هلم.
هوتقييمك��م
م��ا
الس��فري:
للمش�تركني يف املس��ابقة القرآنية من
طلب��ة اجلامع��ات العراقية ال�تي أقامتها
أمان��ة مس��جد الكوف��ة املعظ��م وم��ا ه��و
رأيكم بلجنة التحكيم؟
الش��يخ :واهلل اقوهلا بصراحة وجدت
ح��ب التنافس مبعن��ى اإلص��رار املوجود
ل��دى االخوة املتس��ابقني مبا جيعلهم يف
مق��ام عال ومنزلة كب�يرة أمام اللجنة
واجلمهور من حيث األداء املميز وحفظ
أج��زاء الق��رآن الكري��م؛ لذل��ك كان��ت
مس��ابقة كب�يرة وكان التناف��س فيها
ش��ريفا ومقب��وال ،أم��ا جلن��ة التحكي��م
فق��د كان��ت عل��ى مس��توى املس��ؤولية
امللق��اة عل��ى عاتقه��ا ف��كان ألعضائه��ا
الدور الكبري يف إجناح املس��ابقة بالشكل
الذي يُش��كرون عليه ملساعيهم احلثيثة
والكبرية.
الس��فري :كلمة أخرية تقوهلا لق ّراء
السفري..
الش��يخ :ب��ارك اهلل فيك��م ويف اجلهود
اخل�يرة ال�تي تبذلونه��ا للمس��اهمة يف
انتشار كالم اهلل تعاىل يف اآلفاق متمنيا
لكم املزيد من التقدم والتألق يف عملكم..
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ّ
إن اخلطاب الشعري
للسيدة فاطمة
الزهراء (عليها
السالم) ال يقل
أهمية من نثرها
بأنواعه املختلفة
من خطب وأدعية
وحكم ووصايا إال
ّ
أن الشعر املنسوب
إليها على الرغم من
قلته ،فهو يأخذ طابع
الشعراإلسالمي
بوصفه النوع الثاني
لألدب.
عليها
السالم )
مالمح الصورة الفنية في شعر السيدة الزهراء (

الدكتور مرتضى عبد النيب الشاوي /جامعة البصرة

ّ
ول��كل ل��ون من الش��عر ل��ه خصائصه
الفني��ة وجوانب��ه األس��لوبية ،فم��ا أث��ر
ع��ن الس��يدة البت��ول الطاه��رة (عليه��ا
الس�لام) من ش��عر يف الرثاء ه��و األكثر
يف موضوعات��ه وه��و الش��ائع عنده��ا؛ مل��ا
تتمت��ع ب��ه الزه��راء (علي��ه الس�لام) م��ن
إمكاني��ة وق��درة معرفية؛ أل ّنه��ا من أهل
بيت عرفوا بالفصاحة والبيان ،فالرسول
األكرم (صلى اهلل عليه وآله وسلم) قال:
(أنا أفصح العرب بيد أني من قريش).
وتتجلى الصور الفنية بشكل بارز يف
ش��عر السيدة الزهراء (عليها السالم) ميا
يأتي:
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 -1أنس��نة األش��ياء غ�ير العاقل��ة
باجملازاالس��تعاري ،ويب��دو واضح��اً يف
قوهلا:
عني يا عني اسكيب الدمع سحاً
ويك ال تبخلي بفيض الدماء
قد بكتك احلجون والوحش مجعاً
والطري واألرض بعد بكي السماء
وبكاك احلجون والركن واملشعر
يا سيدي مع البطحاء
وبكاك احملراب والدرس
للقرآن يف الصبح معلناً واملساء
وبكاك اإلسالم إذ صار يف النا
س غريباً من سائر الغرباء

(والندب��ة وردت مقرتن��ة بب��كاء
السماء واألرض على املندوب ،وكذلك
بكاء اجلبال والوح��ش والطري والركن
واملش��عر والبطح��اء واحمل��راب وال��درس
للقرآن ،وذل��ك البكاء ،إما على احلقيقة
أو عل��ى إرادة املبالغ��ة يف بي��ان عظم��ة
املن��دوب؛ ّ
ألن الع��رب إذا أخ�برت ع��ن
عظ��م املصاب باملتوفى قال��ت :بكاه الليل
والنه��ار والس��ماء واألرض ،يري��دون
بذل��ك املبالغ��ة يف عظ��م األم��ر ومشول
ض��رره ،وه��ذا صنيعه��م يف أم��ر ّ
ج��ل
خطبه ،وعظم موقعه).
وكذل��ك أنس��نة الط�ير مس��تعارة

مفردة (قمرية) إلضفاء اجلانب احلسي
يف الصورة الشعرية كما يف قوهلا:
وإذا بكت قمرية شجناً هلا
لي ً
ال على غصن بكيت صباحي
وكذل��ك قوهل��ا يف أنس��نة األش��ياء
اجلام��دة واملعنوي��ة مع��اً يف ض��وء
تش��خصيها وتصويرها العامل بعد رحيل
الرس��ول حمم��د (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
وسلم):
أغرب آفاق السماء وكورت
مشس النهار واظلم العصران
فاألرض من بعد النيب كئيبة
أسفاً عليه كثرية الرجفان
فليبكه شرق البالد وغربها
ّ
وليبكه مضر وكل مياني
وليبكه الطور املعظم جوه
والبيت ذو األستار واألركان
حت��ى جعل��ت احل��زن أنيس��اً مث��ل
الصديق كما يف قوهلا:
ّ
فألجعلن احلزن بعدك مؤنسي
ّ
وألجعلن الدمع فيك وشاحيا
فقد نقل ّ
(أن فاطمة (عليها الس�لام)
مازالت بعد النيب معصبة الرأس ،ناحلة
اجلس��م ،منه��دة الرك��ن م��ن املصيب��ة
مبوت النيب (صلى اهلل عليه وآله وس��لم)،
وه��ي مهموم��ة مغموم��ة حمزون��ة
مكروبة كئيبة باكي��ة العني حمرتقة
القلب ،يشى عليها ساعة بعد ساعة).
وكذلك استعماهلا اجملاز يف قوهلا:
إنا فقدناك فقد األرض وابلها
واختل قومك فأشهدهم وال تغب
وكذل��ك اس��تعمال صور االس��تعارة
كما يف قوهلا:
وكنت بدراً ونوراً يستضاء به
عليك تنزل من ذي العزة الكتب
ويب��دو م��ن ه��ذا البي��ت التعال��ق
والتداخ��ل م��ن بي��ت كع��ب ب��ن زهري يف
مدح��ه رس��ول اهلل (صل��ى اهلل علي��ه وآله
وسلم):
َ
ّ
إن الرسول لنور يستضاء به
مهند من سيوف اهلل مسلول
وكذل��ك اس��تعارتها يف قوهل��ا لك��ون
الرس��ول (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم)
كاجلبل تستظل به:

قد كنت لي جب ً
ال ألوذ بظله
فاليوم تسلمين ألجرد ضاح
وكذلك يف قوهلا:
حضرت منيته فاسلمين العزا
ومتكنت ريب املنون جراحي
 -2مالمح الوصف الكنائي :وهو عدم
استعمال اللفظ احلقيقي بل هي اللجوء
إىل لف��ظ آخ��ر يش�ير إىل املعن��ى ويوم��ئ
إلي��ه أ ّنه��ا طريق��ة للتعب�ير غ�ير املباش��ر
ع��ن األش��ياء ،وبرز ه��ذا الفن يف ش��عرها
بوض��وح فقد ك ّن��ت عن الظ��امل بـ(أجرد
ضاح) وهو األملس البارز للش��مس كما
يف قوهلا:
قد ك ّنت لي جبال ألوذ بظله
فاليوم تسلمين ألجرد ضاح
وك ّن��ت ع��ن األم��ان والطمأنين��ة
بـ(ج��ار محييت) وع��ن صاحب كس��وتها
بـ(يريش جناحي) كما يف قوهلا:
قد ك ّنت جار محييت ما عشت لي
واليوم بعدك من يريش جناحي
وك ّنت عن ش��جاعة الرس��ول (صلى
اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) بـ(خ�ير فوارس��ي
وسالحي):
وأغض من طريف واعلم أنه
قد مات خري فوراسي وسالحي
وك ّن��ت (عليها الس�لام) ع��ن الظامل
بالظالم يف قوهلا:
لو ترى املنرب الذي كنت تعلوه
عاله الظالم بعد الضياء
وك ّن��ت (عليها الس�لام) ع��ن الظامل
بالغراب:
نشر الغراب علي ريش جناحه
فظللت بني سيوفه ورماح
وك ّن��ت (عليه��ا الس�لام) ع��ن الطري

بـ(قمرية) كما يف قوهلا:
وإذا بكت قمرية شجناً هلا
لي ً
ال على غصن بكيت صباحي
وك ّن��ت (عليه��ا الس�لام) ع��ن وف��اة
الرس��ول (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم)
باملصب��اح املنطفيء ،مي��ا حيتوي من من
تش��بيه ،وه��ي مقارن��ة أدبي��ة يف تش��بيه
م��وت النيب (صلى اهلل عليه وآله وس��لم)
يف انطفاء املصباح:
فاهلل صربني على ماح ليب
مات النيب قد انطفى مصباحي
وك ّنت (عليها السالم) عن الرسول
(صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) بالق��رم؛
أل ّنه سيد القوم:
إذا مات قرم قلذ واهلل ذكره
وذكر أـيب مذ مات واهلل أزيد
وك ّنت (عليها السالم) عن الرسول
(صلى اهلل عليه وآله وس��لم) أيضاً بسواد
العني بالنسبة إليها:
كــــنت الســــواد ملقلــــــــيت
يبكــــي عليــــك النــــــاظر
ويف ضوء هذه االستعماالت البيانية
ال�تي أث��رت ب��دالالت خمتلف��ة وبذكر
الصف��ات اخلاص��ة للمك�ني عن��ه ،وه��و
اس��تعمال كنائي متميز جاء جرياً على
مسار اخلطاب الشعري.
م��ن هن��ا تظه��ر الق��درة التعبريي��ة
للصديق��ة الطاه��رة فاطم��ة الزه��راء
(عليه��ا الس�لام) يف اس��تعماهلا الص��ور
البياني��ة م��ن اس��تعارة وكناي��ة ،وه��ي
تستعيد جانباً حيوياً من جوانب الوصف
ثّبت معامل فن الرثاء؛ ملا ميتاز من صفاء
الفك��ر وجتلي��ة للخواطر وانفع��ال حاد
وعواطف نبيلة خالدة.

تظهر القدرة التعبريية للصديقة الطاهرة فاطمة
الزهراء (عليها السالم) يف استعماهلا الصور
البيانية من استعارة وكناية ،وهي تستعيد جانباً
حيوياً من جوانب الوصف ثّبت معامل فن الرثاء ..
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ان شأن املصلحني
زمان
يف كل ٍ
ومكان أن ُيعفى
ذكرهم و تصادر
جهودهم ،أو
ُتتزل من قبل
مجاعة ما و لغاية
ما ،أما االفتخار
بهم ومبا قاموا
به من جهود فال
يستبعد كثرياً،
عاملياً ،أما عربياً..
فبعي ٌد وهم أحياء،
و أقل بعداً وهم
أموات.
دور علماء الشيعة في تطور وتكامل العلوم اإلسالمية..
الشيخ محمد رضا المظفر (قدس سره) اختيــارا
الدكتور حسني لفته حافظ

وما اش��د حاجتنا اليوم اىل اس��تذكار اجلهد العلمي
ال��ذي قدم��ه علم��اء املذه��ب االمام��ي وفضيل��ة نش��ر هذا
العل��م حت��ى ّ
يطلع عليه من يري��د ان يطلب العلم خاصة
اذا كان ه��ذا اجله��د كثري الفائ��دة وكما هو احلال مع
ت��راث الش��يخ حممد رضا املظفر ال��ذي اتصف باالعتدال
والتسامح وهو ما دعا إليه أئمتنا (عليهم السالم).
لق��د كان للمنه��ج اإلصالح��ي والتجديدي للش��يخ
حمم��د رضا املظفر (قدس س��ره) مكانته وتقديره وأثره
الكب�ير خارج الع��راق فضال عن مكانت��ه العلمية يف داخل
الع��راق ،وسنس��عى يف ه��ذه املقال��ة للوقوف عن��د اجلهود
اإلصالحي��ة للش��يخ حمم��د رض��ا املظف��ر (ق��دس س��ره)
وبق��در اإلم��كان ،س��ائلني اهلل تع��اىل أن يوفقن��ا إىل تأدية
حق��ه ،فه��و و حب��ق صاحب فض��ل على كل طلب��ة العلم
عام��ة وطلب��ة احل��وزة بش��كل خاص ،و عل��ى كل طالب
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عل��وم دينية ،ما دام الكل يدرس كتبه ويطالع مؤلفاته
فضال عن سعينا لنشر فكر علماء املذهب االمامي الذين
ن��ذروا انفس��هم خلدمة املذه��ب وتقديم ص��ورة ناصعة
عنهم.
اإلصالح عند الشيخ املظفر (قدس):
اإلص�لاح :اش��تقاق م��ن الفع��ل (ص ل ح) ،وال��ذي
يقابل املعنى املضاد لـ(فس��د) ،كما وإن كل املعاني اليت
وردت يف الق��رآن الكريم ملفه��وم (اإلصالح) تقابل معنى
(اإلفس��اد) ،فاإلصالح ه��و التقويم ملا أع��وج ،والتصحيح
مل��ا أُخط��ئ في��ه ،وحيمل ايضاً معن��ى التوجيه واإلرش��اد،
واإلصالح هو وضع األسس الصحيحة ،والعالج الناجع
ألخطاء ظهرت يف اجملتمع وذلك ألجل الس��يطرة عليها
ومن ثم إصالحها من أجل بناء جمتمع صاحل.

أن اإلص�لاح و مبعن��اه الع��ام يتضم��ن
عمليتني قد جتتمعان و قد تفرتقان وهما:
* العمل من أجل اإلصالح.
* العم��ل م��ن أجل رفع الفس��اد و منع
اإلفساد.
فـ(اإلص�لاح) يك��ون يف املواط��ن ال�تي
غ�يرت معامله��ا يد اإلفس��اد مادي��اً ومعنوياً،
كل إىل طبيعت��ه،
م��ن أج��ل إرج��اع ٍ
ويش�ترط يف من يق��وم بعملية (اإلصالح)
أن يكون متصف��اً بالصالح حقيقة وواقعاً،
ال إدعا ًء وجت ّوزاً.
واإلص�لاح يت��م ت��ارة ضم��ن دوائ��ر
ضيقة ،وتارة ضمن دوائر واسعة ،وكلما
كان نطاق اإلصالح أوسع وأمشل كانت
عملية اإلصالح أصعب و حتدياتها أكرب
وأعظ��م ،وه��و واحلال��ة ه��ذه حيت��اج إىل
ت��وكل وتس��ديد وتوفي��ق ،و لع��ل قول��ه
تع��اىل عل��ى لس��ان ن�بي اهلل ش��عيب (علي��ه
السالم) فيه إشارة إىل هذا املعنى ِ(إ ْن أُ ِري ُد
ال اإل ْصَ�لا َح َما ْاسَ��ت َط ْع ُت َو َم��ا َت ْو ِفي ِقي ِإ َّ
َّ
ال
ِإ ِ
ْ
َّ
الل َع َل ْي ِه َت َو َّ
يب).
كل ُت َوِإ َل ْي ِه أُ ِن ُ
ِب ِ
وم��ن املعل��وم إن الدع��وة اإلصالحي��ة
االس��اس؛ ه��ي دع��وة األنبي��اء واملرس��لني
(عليه��م الس�لام) وال�تي ختم��ت برس��الة
نبين��ا األكرم حممد (صلى اهلل عليه وآله
وس��لم) ،اليت جعلت من كل مسلم داعية
لإلص�لاح يف ح��دود املمك��ن واملس��تطاع،
ووف��ق الضواب��ط الش��رعية الصحيح��ة
وحت��ت مس��مى ش��رعي إال وه��و( :األم��ر
باملع��روف و النه��ي ع��ن املنك��ر) ،كم��ا إن
س��عة ومشولي��ة الدائ��رة اإلصالحي��ة
للرس��ول األكرم حمم��د (صلى اهلل عليه
وآل��ه وس��لم) اإلصالحي��ة ه��ي خ�ير دليل
عل��ى أفضليته على س��ائر األنبياء (عليهم
الس�لام) ،وهو ماجعل منها دعوة للبشرية
كاف��ة ،ومل تقتص��ر عل��ى أم��ة حم��ددة،
بدلي��ل قول��ه تع��اىلَ ( :و َم��ا أَ ْر َس ْ��ل َن َ
اك ِإَّل
َ
ك َّاف ًة ِل َّ
ريا َو َن ِذي ًرا).
َش ً
اس ب ِ
لن ِ
أن الفك��ر اإلصالح��ي ال��ذي ه��و
أس��اس اإلص�لاح يراد ب��ه( :مجل��ة األفكار
و التص��ورات واملفاهي��م والنظري��ات ال�تي
تش��كل البناء املنظ��م للمعرفة اإلصالحية
وال�تي ه��ي نت��اج ملا ه��و مفكر في��ه مبنطق
عقل��ي بش��ري ضم��ن ظرفي��ات مكاني��ة
وزمانية حمددة).

و ال ب��د م��ن اإلش��ارة إىل أن تعري��ف
(اإلص�لاح) يف الفك��ر العرب��ي خيتل��ف
عم��ا ه��و يف الفك��ر الغرب��ي وباخلص��وص
اإلط�لاق احلدي��ث من��ه ،إذ كان هن��اك
لغ��ط وع��دم فه��م ،وآخ��ذ ورد ح��ول امل��راد
بـ(اإلصالح).
إن الفك��ر العرب��ي يتمس��ك باملعن��ى
األصل��ي والقدي��م والوحي��د لإلص�لاح.
أم��ا الفك��ر الغرب��ي فينقس��م يف فهم��ه إىل
قس��مني؛ أحدهم��ا يُع��رف اإلص�لاح مب��ا
يش��ابه التعريف يف الرتاث العربي ،واآلخر
ي��رى َّ
أن اإلص�لاح انق�لاب ج��ذري ،ب��ل
حتول كلي من حالة إىل أخرى خمتلفة
عنها وغري مشابهة هلا أص ً
ال.
وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر ان هاج��س
االهتم��ام باملنه��ج يف تن��اول القضاي��ا
القرآنية ودراس��تها وحتليله��ا كان يؤرق
الش��يخ حممد رض��ا املظفر (قدس س��ره)،
إذ كان��ت كت��ب حوزوي��ة كث�يرة م��ن
أمثال (احلاش��ية) و(الشمسية) و(كفاية
األصول) غزيرة احلواشي ،صعبة املطالب،
تذه��ب بالطال��ب ميين��اً ومشا ً
ال ،حواش��يها
وش��روحها أكث��ر صعوبة م��ن متونها ـ يف
جمم��ل األحيان ـ ،والفائ��دة منها ال تقارن
مب��ا يقرأ م��ن أجله��ا كم��اً ،ف��كان ان عزم
(ق��دس س��ره) عل��ى تقليل اهلوة ،والس��عي
إىل وض��ع كت��ب تعتم��د منهجية جديدة
ومفي��دة ،تعط��ي فائ��دة أك�بر ،س��هلة
الق��راءة ،س��هلة احلف��ظ ،يس�يرة التناول،
فأظه��ر اإلب��داع (املناهج) عل��ى يده (قدس
س��ره) يف أروع ص��وره ،جتل��ى ذل��ك وحبق
يف رائعتيه (األص��ول) و (املنطق) ،إذ كان
ل��كل كت��اب م��ن هذي��ن الكتاب�ين ميزات��ه
اليت جعلت منه منهجاً حوزوياً ال يستغنى
عنه يف كل احلوزات الشيعية قاطبة.
وال يع�ني ذل��ك أن نغف��ل ح��ق كت��اب
(عقائ��د اإلمامي��ة) أو كت��اب (الفلس��فة
اإلس�لامية) وال حت��ى كتاب (الس��قيفة)
أي ح��ق م��ن احلق��وق ،إذ كان لكت��اب
(عقائ��د اإلمامي��ة) مكانت��ه ال�تي جتلت يف
تلخيص��ه للرؤي��ة العقائدي��ة الش��يعية و
بأس��لوب بس��يط يف كتي��ب صغ�ير جامع
و مان��ع ،كم��ا كان لكتب��ه األخ��رى بي��ان
مجي��ل ملا ألفت م��ن أجله بصورة تصل اىل
املتلقي بسهولة ويسر.

اإلصالح هو
مجلة األفكار
و التصورات
واملفاهيم
والنظريات
اليت تشكل
البناء املنظم ..
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التلفزيون واألنترنت
السؤال :هل جيوز تصوير أو إخراج مشهد
يظه��ر في��ه الن�بي حمم��د (صل��ى اهلل علي��ه
وآل��ه) ،أو أح��د األنبي��اء الس��ابقني ،أو األئمة
املعصوم�ين (عليه��م الس�لام) ،أو الرم��وز
التارخيي��ة املقدس��ة على شاش��ة الس��ينما أو
التلفزيون ،أو على املسرح؟
اجل��واب :إذا روع��ي في��ه مس��تلزمات
التعظي��م والتبجي��ل ،ومل يش��تمل عل��ى م��ا
يس��يء اىل صورهم املقدسة يف النفوس ،فال
مانع.
السؤال :ما هو احلكم الشرعي يف احملادثة
ال�تي تت��م ع��ن ط��رق االنرتن��ت ب�ين الش��اب
والشابة فقط كتابياً وليس صوتياً؟
اجل��واب :ال جي��وز م��ع خ��وف الوق��وع يف
احلرام ولو باالجنرار إليه شيئا فشيئا.
الس��ؤال :يوجد يف االنرتن��ت برنامج يضم
خمتل��ف الفئ��ات ال�تي تتناق��ش يف مواضيع
شتى ،سؤالي لسماحتكم ما رأيكم بالتحدث
ب�ين الش��باب (الفتي��ات والفتي��ان) يف ه��ذا
الربنامج؟
اجلواب :ال جيوز مع عدم االمن من الوقوع
يف احلرام ولو باالجنرار اليه شيئاً فشيئاً.
الس��ؤال :ما حك��م مش��اهدة التلفزيون مع
ان معظ��م الربام��ج غ�ير مفي��دة ب��ل ملهي��ة
كاملسلس�لات واألف�لام ال�تي متث��ل فيه��ا
النس��اء الس��افرات واخلالعات ومن ال أخالق
هل��م ،ورمب��ا يرتك��ن أث��راً س��يئاً يف نف��س
املش��اهدين واملش��اهدات؟ وه��ل جي��وز وض��ع
التلفزيون وما يسمح به (الدش) يف البيت؟
اجل��واب :حي��رم اس��تخدام التلفزي��ون يف
مش��اهدة االفالم اخلالعية املثرية للش��هوات
الش��يطانية وم��ا يوجب االحنط��اط اخللقي
وأم��ا اقتن��اء التلفزي��ون
والدي�ني للمش��اهدّ ،
وال��دش ف��ان كان يس��تتبع اجن��رار املقت�ني
او بع��ض أهل��ه إىل اس��تخدامها يف اجمل��االت
احملرمة فهو حرام ايضاً.
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الس��ؤال :ه��ل جي��وز مش��اهدة االف�لام
االباحية بني الزوجني؟
اجلواب :ال جيوز.
السؤال :عندي خط انرتنت ولو اعطيت
اجل�يران ب��دون اذن املقه��ى دون الض��رر
باملقهى ما هو رأي مساحتكم؟
اجل��واب :ال جيوز م��ن دون اذن اصحاب
الشركة.
السؤال :انتشرت يف اآلونة األخرية لعبة
تس��مى البوجب��ي وهي لعب��ة حربية تلعب
يف أجه��زة الكومبيوت��ر واملوباي��ل مم��ا أدت
إىل انش��غال الش��باب وحتى الشابات للعب
بها طول الوقت وقد يس��تمر حتى ساعات
الفجر وهي لعبة أشبه باجلماعية .سؤالي
هو:
ما احلكم الشرعي يف لعب هذه اللعبة؟
اجل��واب :مل يص��در من مساحة الس��يد
(دام ظّل��ه) من��ع م��ن أص��ل ممارس��ة هذه
اللعب��ة وال ترخي��ص يف ذل��ك ،وميك��ن
الرج��وع في��ه اىل فقي��ه آخر ،وأم��ا اإلدمان
عليها أو على مثيالتها فال بد من التجنب
عنه اذا كان يؤدي اىل االخالل بشيء من
الوظائ��ف الش��رعية االلزامي��ة  -كأداء
الصل��وات املفروض��ة يف أوقاته��ا  -أو كان
ل��ه تأثري خطري عل��ى نفس��ية الالعب من
حيث جعله عدوانياً جتاه اآلخرين أو حنو
ذلك من املفاسد.
الس��ؤال :ما حكم أجهزة الس��تاليت بيعاً
واقتناءاً؟
اجل��واب :اذا كان لغ��رض منافع��ه
احملرم��ة كرؤي��ة االف�لام اخلليع��ة ف�لا
جيوز ويك��ون البيع والش��راء هلذا الغرض
باطال.
الس��ؤال :ه��ل جي��وز حتدي��ث جه��از
الس��تاليت (املس��تقبل) الرس��يفري ع��ن
طريق فتح الشفرات؟
اجل��واب :إذا علم��ت بأنها قن��وات اباحية
فال جيوز.
الس��ؤال :ه��ل جي��وز مش��اهدة االف�لام
االجنبية؟
اجل��واب :جي��وز ان مل تك��ن خالعي��ة او

إباحية.
الس��ؤال :هل جيوز النظر اىل املسلسالت
واالفالم املدبلجة ؟
اجل��واب :إذا كان��ت تؤث��ر على املش��اهد
وتوج��ب احنرافه ف�لا جيوز كما ال جيوز
النظ��ر بش��هوة ب��ل وك��ذا بدونه��ا عل��ى
األحوط إذا كانت املشاهد خالعية.
الس��ؤال :بع��ض االف�لام الدراس��ية
والتمثيلي��ة يس��مع ص��وت املوس��يقي
لك��ن م��ع ذل��ك ال توج��د مظاه��ر اخ��رى
خ�لاف الش��ريعة االس�لامية فه��ل جي��وز
مشاهدتها؟
اجل��واب :اذا كان م��ا يتخلله��ا م��ن
املوس��يقي التصويرية ال تناس��ب جمالس
الله��و واللع��ب والرق��ص ف�لا مان��ع م��ن
االستماع اليها.
الس��ؤال :يف بعض األفالم او املسرحيات
هناك مش��اهد مثرية للغرائز ( كالتقبيل
مث�ل ً
ا ) ه��ل جي��وز استنس��اخ مث��ل ه��ذه
االف�لام مقاب��ل اج��ر إذا كان الش��خص
ال��ذي يقوم بالنس��خ ال يعلم باحتواء الفلم
عل��ى مثل ه��ذه األش��ياء ؟ وإذا كان الفلم
خالياً من ذلك إ ّ
ال ان املمثالت فيه يظهرن
ش��عرهن وايديه��ن م��اذا يك��ون احلك��م يف
هذه احلالة ؟
اجلواب :إذا كان الفلم يتضمن مشاهد
خالعي��ة او كان يؤثر س��لباً على املُش��اهد
م��ن حي��ث العقي��دة او االخ�لاق فال جيوز
املس��اهمة يف تروجيه باالستنساخ أو غريه
وإ ّ
ال فال مانع من هذه اجلهة.
الس��ؤال :الصحون الفضائية (ستاليت)
ال�تي يلتقط بها القن��وات التلفزيونية هل
جيوز اقتناؤها واستخدامها أم ال ؟
اجلواب :ال جيوز استخدامها يف التقاط
ما حيرم النظر او االستماع إليه كالصور
اخلالعي��ة واالغان��ي وكل م��ا يضع��ف
االلت��زام الدي�ني ويوج��ب االحنط��اط
الفك��ري واخللق��ي ،وال جي��وز اقتناؤها إ ّ
ال
مل��ن يث��ق من نفس��ه وأهل��ه ع��دم االجنرار
إىل استخدامها يف اجملاالت احملرمة.

االستعداد لعصر الظهور
(الحلقة الثانية)
السيد موسى تقي اخللخالي /مدير عام دائرة العتبات املقدسة

أوردن��ا يف احللقة الس��ابقة ع��دداً من اآلي��ات البينات
ال�تي تش�ير إىل دول��ة احل��ق اإلهل��ي ّ
وتبش��ر بعص��ر
الظهور ،ويف هذا العدد سنعزز األدلة بذكر بعض
األحادي��ث الواردة عن النيب األكرم (صلى اهلل
علي��ه وآله س��لم) وأئم��ة أهل البي��ت صلوات
تعمق باس��تيعابها
اهلل عليه��م أمجعني اليت ّ
اإلميان حبتمية دولة اإلمام املنتظر (عجل
اهلل تع��اىل فرج��ه الش��ريف) والوعد احلق
واملوعود الذي نرجو ان تكتحل عيوننا
بالنظر إىل حم ّياه وااللتحاق بركبه
تعم��ق روح االس��تعداد
وبالتال��ي ّ
والتهيؤ هلذا احلدث العظيم..
وب��ودي هن��ا أن أش�ير إىل انن��ا س��نورد
جمموعت�ين م��ن األحاديث ،تتحدث
األوىل منه��ا ع��ن حتمي��ة وج��ود
اإلم��ام املنتظ��ر (عج��ل اهلل تع��اىل
فرج��ه الش��ريف) وتبش��ر ب��ه وبقيام
دولت��ه املبارك��ة ال�تي مت�لأ االرض
قس��طا وعدال بعدما ُتأل ظلما وجورا،
أم��ا اجملموع��ة الثاني��ة فإنه��ا تتح��دث
ع��ن أص��ل الغيب��ة وكونها من الس��نن
اليت جرت على األم��م من قبلنا وفائدة
الغيب��ة والردود العقلية واملنطقية على
املعرتض�ين عل��ى طول امل��دة وغريها من
الشبهات اليت يوردها املبطلون.
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للقائم منا غيبة أمدها طويل كأني
بالشيعة جيولون جوالن النعم يف غيبته،
يطلبون املرعى فال جيدونه ..
ولنب��دأ بأمثل��ة خت��ص اجملموع��ة
األوىل منها:
 -1عن رس��ول اهلل (صل��ى اهلل عليه
وآل��ه وس��ّلم) ق��ال( :علي م�ني وأنا من
َ
س��بط َّي
عل��ي وه��و زوج ابن�تي وأب��و
احلس��ن واحلس�ين ،أال وإن اهلل تبارك
وتع��اىل جعل�ني وإياه��م حجج��اً عل��ى
عباده ،وجعل من صلب احلس�ين أئمة
يقوم��ون بأم��ري ،وحيفظون وصييت،
التاس��ع منهم قائ��م أهل بييت ،ومهدي
أم�تي ،أش��به الن��اس ب��ي يف مشائل��ه
وأقوال��ه وأفعال��ه يظه��ر بع��د غيب��ة
طويل��ة وح�يرة مضّل��ة ،فيعل��ن أم��ر
اهلل ،ويظه��ر دي��ن اهلل ج��ل وع��ز ،يؤيد
بنصر اهلل وينصر مبالئكة اهلل ،فيمأل
األرض قسطاً وعد ً
ال كما ملئت جوراً
وظلماً)
علي
 -2ع��ن أم�ير املؤمن�ين اإلم��ام ّ
(عليه الس�لام) ق��ال( :للقائم منا غيبة
أمدها طويل كأني بالشيعة جيولون
ج��والن النع��م يف غيبت��ه ،يطلب��ون
املرعى فال جيدونه ،إال من ثبت منهم
عل��ى دين��ه ومل يقس قلبه لط��ول أمد
غيب��ة إمام��ه فهو مع��ي يف درجيت يوم
القيامة).
 -3عن السيد ابن حممد احلمريي
يق��ول قلت للصادق جعفر بن حممد
(علي��ه الس�لام) :ي��ا ب��ن رس��ول اهلل قد
روي لن��ا أخب��ار ع��ن آبائ��ك يف الغيب��ة
وصح��ة كونه��ا فأخربني مب��ن تقع؟
فقال (عليه السالم)( :إن الغيبة ستقع
بالس��ادس من ولدي ،وهو الثاني عشر
م��ن األئم��ة اهل��داة بع��د رس��ول اهلل
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(صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��ّلم) ،أوهل��م
أم�ير املؤمن�ين عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب،
وآخره��م القائ��م باحل��ق ،بقي��ة اهلل يف
األرض ،وصاح��ب الزم��ان واهلل ل��و
بق��ي يف غيبته ما بقي نوح يف قومه مل
خي��رج م��ن الدني��ا حتى يظه��ر فيمأل
األرض قسطاً وعد ً
ال كما ملئت جوراً
وظلماً).
 -4عن أبي بص�ير قال :قلت ملوالي
جعف��ر ب��ن حمم��د الص��ادق (علي��ه
الس�لام) :يا بن رس��ول اهلل ومن القائم
منك��م أهل البيت؟ فق��ال( :يا أبا بصري
هو اخلامس من ولد ابين موسى ،ذلك
اب��ن س��يدة اإلم��اء ،يغيب غيب��ة يرتاب
فيها املبطلون ،ثم يظهره اهلل عز وجل
فيفت��ح اهلل عل��ى يده مش��ارق األرض
ومغاربه��ا ،وين��زل روح اهلل عيس��ى بن
مري��م علي��ه الس�لام فيصل��ي خلف��ه
وتش��رق األرض بن��ور ربه��ا ،وال يبقى
يف األرض بقع��ة ُعبد فيها غري اهلل عز
وج��ل إال ُعب��د اهلل فيها ،ويك��ون الدين
كله هلل ولو كره املشركون)
 -5ع��ن يون��س ب��ن عب��د الرمح��ن
ق��ال :دخل��ت عل��ى موس��ى ب��ن جعف��ر
(عليه الس�لام) فقلت له :يا بن رس��ول
اهلل أن��ت القائ��م باحل��ق؟ فق��ال( :ان��ا
القائ��م باحل��ق ولك��ن القائ��م ال��ذي
يطهّ��ر األرض م��ن أع��داء اهلل ع��ز
وج��ل وميلؤها ع��د ً
ال كما ملئت جوراً
وظلماً هو اخلامس من ولدي له غيبة
يط��ول أمده��ا على نفس��ه ،يرت��د فيها
أقوام ويثبت فيها آخرون ثم قال عليه
الس�لام :طوب��ى لش��يعتنا ،املتمس��كني

حببلنا يف غيب��ة قائمنا ،الثابتني على
مواالتن��ا والرباءة م��ن أعدائنا ،أولئك
منا وحن��ن منهم ،قد رض��وا بنا أئمة،
ورضين��ا به��م ش��يعة ،فطوب��ى هل��م
طوبى هلم ،وهم واهلل معنا يف درجاتنا
يوم القيامة)
 -6ع��ن عب��د العظي��م ب��ن عبد اهلل
احلس�ني ق��ال :دخل��ت عل��ى س��يدي
اإلم��ام حمم��د بن علي اجل��واد (عليه
السالم) وأنا أريد أن أسأله عن القائم
منا هو املهدي أو غريه فابتدأني فقال
ل��ي( :ي��ا أب��ا القاس��م إن القائ��م من��ا
ه��و امله��دي ال��ذي جي��ب ان يُنتظر يف
غيبت��ه ،ويُطاع يف ظهوره ،وهو الثالث
من ول��دي ،والذي بعث حممداً صلى
وخصنا
اهلل علي��ه وآله وس��ّلم بالنب��وة ّ
باإلمام��ة إن��ه ل��و مل يب��ق م��ن الدني��ا
إّ
ال ي��وم واح��د لط�� ّول اهلل ذل��ك الي��وم
حتى خيرج فيه فيمأل األرض قسطاً
وع��د ً
ال كما ُملئت ج��وراً وظلماً ،وإن
اهلل تب��ارك وتعاىل ليصلح له أمره يف
ليلة ،كما أصلح أمر كليمه موسى
عليه الس�لام إذ ذه��ب ليقتبس ألهله
ن��اراً فرج��ع وهو رس��ول ن�بي ،ثم قال
علي��ه الس�لام :أفض��ل أعمال ش��يعتنا
انتظار الفرج)
 -7ع��ن أب��ي هاش��م داوود ب��ن
القاس��م اجلعف��ري ق��ال :مسع��ت أب��ا
احلس��ن صاح��ب العس��كر اإلمام علي
اهلادي (عليه الس�لام) يقول( :اخللف
م��ن بع��دي اب�ني احلس��ن فكي��ف لكم
باخللف م��ن بعد اخللف؟ فقلت :ومل
جعل�ني اهلل ف��داك؟ فق��ال :ألنك��م ال
ت��رون ش��خصه وال حيل لك��م ذكره
بامس��ه ،قل��ت :فكي��ف نذك��ره؟ قال:
قول��وا :احلج��ة م��ن آل حمم��د صل��ى
اهلل عليه وآله وسّلم).
و ُنورد بعضا م��ن أمثلة اجملموعة
الثانية:
 -1ع��ن االم��ام جعف��ر ب��ن حممد،
ع��ن أبي��ه حمم��د ب��ن عل��ي ،ع��ن أبيه
عل��ي ب��ن احلس�ين (عليه��م الس�لام):
ق��ال احلس�ين ب��ن عل��ي صل��وات اهلل

عليهما :يف التاس��ع من ولدي سنة من
يوس��ف وس��نة من موس��ى ب��ن عمران
وه��و قائمن��ا أه��ل البي��ت يصل��ح اهلل
تبارك وتعاىل أمره يف ليلة واحدة.
 -2ع��ن س��دير ق��ال :مسع��ت أب��ا
عبداهلل الصادق (عليه الس�لام) يقول:
إن يف القائ��م س��نة م��ن يوس��ف قل��ت:
كأنك تذكر ح�يرة أو غيبة قال لي:
وم��ا تنكر م��ن هذا؟ ه��ذه األمة أش��باه
اخلنازي��ر إن إخ��وة يوس��ف كان��وا
أس��باطا أوالد أنبي��اء تاج��روا يوس��ف
وبايع��وه وخاطب��وه وه��م إخوت��ه وه��و
أخوه��م ،فل��م يعرف��وه حت��ى ق��ال هلم
يوس��ف علي��ه الس�لام :أنا يوس��ف فما
تنكر ه��ذه االمة امللعون��ة أن يكون اهلل
ع��ز وجل يف وقت من األوقات يريد أن
يس�تر حجت��ه ،لق��د كان يوس��ف إليه
مل��ك مص��ر وكان بين��ه وب�ين وال��ده
مس�يرة مثانية عش��ر يوما فلو أراد اهلل
ع��ز وج��ل أن يع��رف مكان��ه لقدرعلى
ذلك واهلل لقد س��ار يعقوب وولده عند
البش��ارة تس��عة أي��ام م��ن بدوه��م إىل
مص��ر ،وم��ا تنكر ه��ذه األم��ة أن يكون
اهلل يفع��ل حبجت��ه م��ا فع��ل بيوس��ف
أن يك��ون يس�ير يف أس��واقهم ويط��أ
بس��طهم وه��م ال يعرفونه حت��ى يأذن
اهلل ع��ز وج��ل أن يعرفهم نفس��ه كما
ال َه ْ
أذن ليوس��ف حني ( َق َ
��ل َع ِل ْم ُتم َّما
وس َ
اه ُل َ
ون
َف َع ْل ُتم ِب ُي ُ
��ف َوأَ ِخي ِه ِإ ْذ أَن ُت ْم َج ِ
��ك ََ
��ف َق َ
* َقا ُل��وا أَِإَّن َ
ُوس ُ
ل َ
��ال أَ َن��ا
ن��ت ي ُ
ُوس ُف َو َه َذا أَ ِخي).
ي ُ
 -3ع��ن حن��ان بن س��دير ،عن أبيه،
ع��ن أبي عب��د اهلل (عليه الس�لام) قال:
إن للقائ��م من��ا غيب��ة يط��ول أمده��ا
فقل��ت ل��ه :ومل ذاك ياب��ن رس��ول اهلل؟
ق��ال إن اهلل عز وجل أبى إال أن جيري
في��ه س��نن االنبي��اء عليه��م الس�لام يف
غيباته��م وأن��ه الب��د ل��ه ي��ا س��دير من
اس��تيفاء م��دد غيباته��م ق��ال اهلل ع��ز
وج��ل ( َل َ ْ
تَ
ك َُّ
�بن َط َب ًق��ا َع��ن َط َب ٍق) أي
سننا على سنن من كان قبلكم.
 -4عن امحد بن اس��حاق األشعري
ق��ال :دخلت عل��ى أبي حممد احلس��ن
ب��ن علي (علي��ه الس�لام) وأن��ا أريد ان

أس��أله ع��ن اخلل��ف بع��ده ،فق��ال ل��ي
مبتدئ��اً( :ي��ا أمح��د بن إس��حاق إن اهلل
تب��ارك وتع��اىل مل خي��ل األرض من��ذ
خل��ق آدم علي��ه الس�لام وال خيليه��ا
إىل ان تق��وم الس��اعة م��ن حج��ة هلل
عل��ى خلق��ه ،به يدف��ع البالء ع��ن أهل
األرض ،وب��ه ينزل الغي��ث ،وبه خيرج
ب��ركات األرض ق��ال :فقل��ت ل��ه :ي��ا
ابن رس��ول اهلل فمن اإلم��ام واخلليفة
بع��دك؟ فنهض عليه الس�لام مس��رعاً
فدخ��ل البي��ت ،ثم خ��رج وعل��ى عاتقه
غالم كأن وجهه القمر ليلة البدرمن
أبناء الثالث س��نني ،فقال :يا أمحد بن
إس��حاق ل��وال كرامت��ك عل��ى اهلل عز
وج��ل وعلى حجج��ه ماعرضت عليك
مس��ي رس��ول اهلل صلى
اب�ني ه��ذا ،إنه
ّ
ّ
اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم وكني��ه ،ال��ذي
ميأل األرض قسطاً وعد ً
ال كما ملئت
جوراً وظلماً)
 -5عن جابر بن عبد اهلل األنصاري
ع��ن رس��ول اهلل (صل��ى اهلل علي��ه وآله
وس��لم) وذلك عندما س��أله هل ينتفع
الش��یعة بالقائ��م يف غیبت��ه؟ فق��ال:
(أي وال��ذي بعث�ني بالنب��وة ،إنه��م
يس��تضيئون بن��وره وينتفعون بواليته
يف غیبت��ه كانتف��اع الن��اس بالش��مس
وإن جتللها سحاب).
 -6ع��ن رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه
وآل��ه وس��لم) ق��ال( :إن يف كل خل��ف
م��ن أميت عد ً
ال من أهل بیيت ينفي عن
ه��ذا الدين حتري��ف الغال�ین وانتحال
املبطلنی وتأويل اجلاهلنی).
 -7ع��ن االم��ام أب��ي جعف��ر (علي��ه
الس�لام) ق��ال( :واهلل م��ا ت��رك اهلل

األرض من��ذ قب��ض اهلل آدم إال وفیه��ا
إم��امُ يُهت��دى ب��ه إىل اهلل وه��و حج��ة
اهلل على عباده ،وال تبقى األرض بغری
إمام حجة هلل على عباده)
 -8ع��ن النيب صل��ى اهلل عليه وآله
وس��لم) ق��ال( :النج��وم أم��ان أله��ل
الس��ماء ف��إذا ذهبت النج��وم ذهب أهل
الس��ماء وأهل بیيت أمان ألهل األرض
فإذا ذهب أهل بیيت ذهب أهل األرض)
 -9عن االمام الباقر (عليه السالم)
قال( :ل��و بقیت األرض يوم��اً بال إمام
منا لساخت بأهلها ولعذبهم اهلل بأشد
عذابه).
 -10عن االمام الرضا عليه الس�لام
ق��ال( :بن��ا ميس��ك اهلل الس��ماوات
واألرض أن ت��زوال وبن��ا ين��زل الغی��ث
وينش��ر الرمحة وال ختلو األرض من
قائ��م من��ا ظاه��ر أو خ��اف ،ول��و خل��ت
يوم��اً بغ�یر حج��ة ملاج��ت بأهلها كما
ميوج البحر بأهله).
لق��د حاولن��ا يف ه��ذه العجال��ة أن
نوض��ح الفائ��دة املتحقق��ة م��ن وجود
االم��ام املعص��وم (علي��ه الس�لام) ب�ين
ظهرانين��ا وإن كان غائب��ا ع��ن أعيننا
حلكم��ة بالغ��ة ال يدركه��ا إال أول��و
األلب��اب ،ونكتف��ي به��ذا املق��دار م��ن
االحاديث الطيبة املباركة اليت وردت
ع��ن اه��ل بي��ت العصم��ة والطه��ارة
س�لام اهلل عليهم امجعني وس��نواصل
البح��ث يف األع��داد القادم��ة للحديث
ع��ن الغيبة الصغ��رى وس��فراء اإلمام
رض��وان اهلل تع��اىل عليه��م باختص��ار
يتناس��ب م��ع م��ا ميك��ن تقدمي��ه م��ن
خالل صفحات جملة السفري الغراء.

 ..إنهم يستضيئون بنوره وينتفعون
بواليته يف غیبته كانتفاع الناس بالشمس
وإن جتللها سحاب ..
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مسلسل يوسف الصديق..
صراع النجومية في مواجهة النقد
هشام اموري ناجي

مل تك��ن الدرام��ا الدينية كغريها من األعمال الدرامية األخرى اليت رمبا تنتهي بانتهاء
احللق��ة األخرية منه��ا؛ وذلك الحتوائها على مضامني تارخيية وحقائق ترتس��خ أغلبها
يف أذهان املش��اهدين واملتابعني بصورة مباش��رة كون األعمال الدرامية من الفنون ذات
التأثري الكبري على حياة املتلقني واملشاهدين ،وبعد صيام دام لعقود طوال عن مثل هذه
النتاجات ،برزت للساحة اإلعالمية النتاجات اإليرانية وخباصة يف الدراما الدينية أمثال
مسلسل يوسف الصديق الذي القى رواجا واسعاً لدى اجلماهري.
فمن��ذ انط�لاق الس��ينما حض��ر اىل
جانبه��ا العن��وان الدعائ��ي مبعن��اه الع��ام،
والسياس��ي مبعن��اه اخل��اص ،واس��تمرا
جني��اً اىل جن��ب عل��ى طري��ق مع ّب��د
ومتع��رج احيان��اً ،كذل��ك احل��ال يف
التلفزي��ون والدرام��ا ،رمبا هن��اك اهداف
عدي��دة تكم��ن وراء الكث�ير م��ن االعم��ال
بع��د ان اصبح��ت الفضائي��ات يف متناول
املس��تهلكني واملش��اهدين ،إذ ق��د تلع��ب
ش��ركات االنت��اج حكومي��ة أوغريه��ا
اىل تصدي��ر ثقاف��ات تس��عى اىل ترس��يخ
معتق��دات م��ن وراء تلك األعم��ال ،ويرى
البع��ض ان م��ن االهداف اليت تس��عى اىل
حتقيقه��ا هذه املسلس�لات ه��و حماوالت
تغيري الكثري من املفاهيم التأرخيية اليت
يش��وبها الكثري من املغالطات والش��وائب،
وذل��ك م��ن خ�لال الرج��وع اىل كت��ب
التفس�ير والتاري��خ واملص��ادر الرصين��ة،
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ومل تقف اآلراء عند هذا احلد بل تعددت
م��ن جه��ات ومؤسس��ات وش��خصيات
خمتلفة التوجهات واالفكار والثقافات.
ابداع ومتيز حيوز االنظار:
ال ش��ك ان مسلس��ل يوس��ف الصديق
قد اثار االنتباه بشكل الفت للنظر وخلق
ارتباط��ا وثيق��ا ب�ين املش��اهد ولقط��ات
الع��رض املش��وقة وكان أه��م عوام��ل
النجاح يف هذا العمل طبيعة مكان العمل،
اذ مت��ت االعم��ال بأجواء مش��ابهة ألجواء
مصر القدمية ،ومتي��ز بضخامة األبنية
واملدن االثرية ،كما ان املاكياج واالزياء
املستعملة استطاعت ان تنقل املشاهد اىل
اجواء ذلك العصر فضال ان الش��خصيات
ال�تي أدت األدوار برع��ت يف خل��ق من��اخ
يعي��د الذاك��رة اىل مئ��ات الق��رون حول
تأري��خ ب�ني اس��رائيل واالهرام��ات ،وق��د
لعب��ت حبكة االحداث ب�ين كهنة املعابد

ويوس��ف الصدي��ق ودين��ه اجلدي��د دورا
يف النجاح ،فالتفاصيل الدرامية ح ّفزت
روح البح��ث ل��دى املش��اهدين وإب��داء
اآلراء حول االحداث التارخيية وصارت
أمس��اء ابط��ال املسلس��ل حدي��ث الش��ارع
واجلماهري اليت تابعت املسلسل.
املسلسل بني احلقائق واملغالطات:
بل��غ ع��دد حلق��ات مسلس��ل يوس��ف
الصدي��ق ( 45حلق��ة تلفزيوني��ة)،
واستغرق تصوير املسلسل ثالث سنوات
تقريب��ا ،من��ذ (2005م 2008 -م) وبتكلف��ة
مالي��ة وصل��ت إىل ( 200ملي��ون دوالر)،
وأس��هم يف كتاب��ة الس��يناريو عش��رون
كاتبا استعانوا بـالقرآن الكريم وكتب
التفسري والتاريخ واحلديث ،من مصادر
إسالمية متعددة.
القى املسلسل بعد دبلجته اىل اللغة
العربية رواجا غري متوقع بني املشاهدين

تضمن
العرب فصار حديث الساعة ،وقد ّ
املسلس��ل العدي��د م��ن االس��تفهامات اليت
ابداه��ا اجلمه��ور واملختص��ون ع��ن وجود
مغالط��ات تارخيي��ة كش��فها الدكت��ور
عطية القوصي اس��تاذ التاريخ االسالمي
جبامع��ة القاه��رة كإدع��اء املسلس��ل ان
ام��رأة العزي��ز كان��ت تس��مي (زليخ��ا)،
فيم��ا مل يأت هذا االس��م يف القرآن ،كما
ومل تثبت��ه كت��ب التاريخ ،ب��ل مل يذكر
الق��رآن الكري��م أو أي مص��در تأرخي��ي
موث��وق ب��ه أن ام��رأة العزي��ز ألقي��ت يف
الس��جن ه��ي والنس��وة الالت��ي قطع��ن
أيده��ن كن��وع م��ن ان��واع العق��اب ،وبني
القوص��ي أيض��ا ان��ه مل ي��أت يف املص��ادر
م��ا يؤك��د ن��زول الوح��ي ليخرب يوس��ف
بض��رورة ال��زواج م��ن زليخ��ا بأم��ر م��ن
اهلل بع��د ان تاب��ت واس��تغفرت لربها ،فقد
قط��ع النص القرآني العالق��ة بها بعد ان
اعرتف��ت للملك برباءة يوس��ف ،فكما جاء
يف االي��ة  51م��ن س��ورة يوس��ف م��ا نصه:
(قالت امرأة العزيز اآلن حصحص احلق
أنا راودته عن نفس��ه وإنه ملن الصادقني)،
ثم ع��رج القوص��ي على احداث املسلس��ل
ال�تي تدور يف طيبة وكم��ا هي معروفة
انه��ا األقصر حاليا ،قال كنا نرى صورة
األهرامات وابو اهلول اجلهة االخرى من
الني��ل ،والس��ؤال ال��ذي يطرح نفس��ه هو:
من اتي باألقصر عند االهرامات!؟
انتقادات على الصعيد الديين:
لق��د واج��ه العم��ل العدي��د م��ن
االنتق��ادات وخباص��ة م��ن املصري�ين
كون املسلس��ل حياكي تاريخ احلضارة
املصري��ة فعل��ى الصعي��د الدي�ني أب��دى
الدكت��ور عبد املنعم الربي رئيس جبهة
علم��اء االزه��ر إعرتاض��ه عل��ى تفاصي��ل
املسلس��ل فق��ال :ان القضاي��ا العام��ة اليت
مت��س األمة كلها ينبغي اال يكون الرأي
فيه��ا للعام��ة وامن��ا هليئ��ة م��ن العلم��اء
الكب��ار م��ن االحت��اد العامل��ي للعلم��اء أو
ألي هيئ��ة من اهلي��أت العاملية املس��ؤولة،
واملس��ألة يف غاي��ة اخلط��ورة وال ب��د ان
تع��رض على مجاع��ة من العلم��اء الكبار
ليقول��وا فيه��ا الق��ول احل��ق س��واء باملن��ع
أو باإلباح��ة ،وعلين��ا اتب��اع م��ا قال��ه اه��ل
احلكمة بأن اجلماعة ال تشقى بها البالد
برغم اخلالف ورأي الفرد يشقيها.
م��ن جانب��ه ّوج��ه الباح��ث الص��ري
(حممد امللط) نقدا للمسلسل من وجهة

إن املؤلف قد أخطأ عند إقحامه الفرعون
(أمنمحتب) فى هذا املسلسل ،والصحيح أن امللك
والوزير وزليخا ومجيع األفراد واملنشآت واحلوادث
كان ال بد من أن تنسب إىل اهلكسوس..
نظ��ر تارخيي��ة ،وم��ن ذل��ك ان كات��ب
املسلس��ل قد وقع أس�يراً لكلمة (فرعون)
يرا م��ع قص��ة يوس��ف
ال�تي ت��رددت كث� ً
(علي��ه الس�لام) يف الت��وراة ،فأحاط��ت
ب��ه ،فحاد ع��ن احلقائ��ق التارخيي��ة اليت
أك��د صحته��ا الق��رآن الكري��م ،فمل��وك
الرع��اة (اهلكس��وس) مل يك��ن أح��د منهم
حيم��ل لقب (فرعون) ،الذي يعين (الباب
العال��ي) ،فقد كان مقص��و ًرا على ملوك
مص��ر من أبنائها املخلص�ين ،ومل خيلعه
املصري��ون عل��ى أي مل��ك أجن�بي ومنهم
(اهلكس��وس) ،والق��رآن الكريم يؤكد لنا
ه��ذه املعلوم��ة ،فعندما ق��ص علينا قصة
يوسف (عليه السالم) ،ذكر أن احلاكم
مبصر كان (مل�� ًكا) وكرر لفظ (امللك)
س��ت م��رات ،ومل يعط��ه ول��و مل��رة واحدة
لقب (فرعون) ،ألنه إمنا كان من ملوك
الرع��اة (اهلكس��وس) ،بينم��ا مل يذك��ر
ول��و مل��رة واحدة أنه كان يف ه��ذا الزمان
حيك��م مص��ر أح��د أبنائه��ا ،فالتفرق��ة
ب�ين اللقب�ين حلاكم مصر ال�تي أوردها
الق��رآن الكري��م ه��ي ح��ق اليق�ين ،وه��ى
اإلثب��ات عل��ى أن دخ��ول يوس��ف (علي��ه
الس�لام) إىل مص��ر كان يف عص��ر
اهلكس��وس (ملوك الرعاة) ،وبناء على ما
س��بق ،فإن املؤلف قد أخط��أ عند إقحامه
الفرع��ون (أمنمحتب) فى هذا املسلس��ل،
والصحي��ح أن املل��ك والوزي��ر وزليخ��ا
ومجيع األفراد واملنشآت واحلوادث كان
ال بد من أن تنس��ب إىل اهلكسوس وليس
إىل املصريني وبهذا خيرج آمون وكهنة

حممد باك نت  -يعقوب النيب

مصطفى زماني  -يوزرسيف

املعبد من املسلسل.
ويضي��ف الباح��ث التارخي��ي:
للحقيق��ة أيض��ا فعن��د دخ��ول يوس��ف
(علي��ه الس�لام) إىل مص��ر مل يك��ن
احلص��ان والعربة قد اس��تخدما بعد ،إذ
أن أول ظه��ور للحص��ان مبص��ر كان
بعد املناوشات بني املصريني واهلكسوس
عن��د ب��دء ح��روب االس��تقالل أواخ��ر
الق��رن الس��ابع عش��ر قب��ل املي�لاد ،وإذا
أحس��نا الظن بأصحاب املسلس��ل ،وأنهم
مل يقص��دوا اإلس��اءة إىل مص��ر عام��ة
وإىل نس��ائها بوج��ه خ��اص ج��از لن��ا أن
نق��ول إن مسلس��ل (يوس��ف الصدي��ق
علي��ه الس�لام) اإليران��ي ه��و تعب�ير عن
رؤي��ة املؤلف واملخرج ألحداث مش��هورة
وليست تسجيال تارخييا هلا.
اما ما يتعلق بعملية جتسيد األدوار
التارخيي��ة ،فق��د س��جلت جمموعة من
املالحظ��ات ال�تي تتعل��ق بالش��خصيات
الرئيس��ة للمسلس��ل ،ومنه��ا جتس��يد
شخصية النيب يعقوب ويوسف (عليهما
الس�لام) ،إذ افتقد الدوران لروح الكمال
الالئق بشخصيتني عظيمتني جتسدان
اثنني من أنبياء اهلل العظام ،وخباصة ما
يتعل��ق بش��خصية الن�بي يعق��وب (عليه
الس�لام) إذ يش�ير بع��ض املختصني إىل
أن خم��رج العم��ل مل يك��ن موفق��ا يف
اختي��ار الش��خصية اذ انه��ا مل متتل��ك
املرون��ة للحرك��ة مع واقع نيب مرس��ل
مع فقدان املناورة العاطفية اليت تضفي
اهليمنة على روحية املتلقي.

عباس امريي  -اخلماهو

كتايون رياحي  -زليخا
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الزهراء عليها
السالم بين
النبوة واالمامة
في أقوال
المستشرقين
األستاذ املتمرس الدكتور
حسن عيسى احلكيم
وردت س�يرة الصديق��ة الطاه��رة
فاطم��ة الزه��راء (عليه��ا الس�لام) يف
ال�تراث اإلس�لامي املتق��دم يف جوان��ب
متع��ددة ،فق��د وردت يف الن��ص القرآني،
واحلدي��ث الش��ريف ،والس�يرة النبوي��ة
املش��رفة ،ووردت ضمن الس�يرة العلوية،
وقد احتلت تلك الس�يرة العطرة مساحة
عريض��ة يف مص��ادر التفس�ير واحلدي��ث
والتاريخ..
فق��د ورد يف حدي��ث لإلم��ام الصادق
(علي��ه الس�لام) أن��ه ق��ال( :ان فاطمة إذا
قام��ت يف حمرابه��ا زه��ر نوره��ا أله��ل
الس��ماوات كم��ا يزهر الكوك��ب الدري
أله��ل األرض) ،ولذل��ك لقب��ت بالزهراء،
ويؤك��د امل��ؤرخ الس��يد ام�ير عل��ي ذل��ك
بقول��ه :ان الصديق��ة الطاه��رة فاطم��ة
(عليها الس�لام) لقبت بالزهراء جلماهلا،
وكان املس��لمون يدعونه��ا بلف��ظ
(سيدتنا).
يف هذه الس��طور من حي��اة الصديقة
فاطمة الزهراء عليها السالم سنقف على
تيارين من املستش��رقني ،فمنهم املنصف
احملاي��د ،ومنه��م املتعص��ب العنيد ،وجيد
القارئ هذين التيارين من خالل قراءات
املستش��رقني لل�تراث اإلس�لامي ،فعل��ى
الرغ��م من تواتر الروايات اإلس�لامية يف
أوصاف س��يدتنا الزهراء (عليها السالم)،
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إال أن بعض املستشرقني خالف مضمون
تل��ك الرواي��ات م��ن دون دلي��ل ومن دون
أن يش�ير اىل مص��در ألقوال��ه ،إذ أورد
املستش��رق (رونال��د فكت��ور بودل��ي) ه��ذا
الن��ص مبتع��دا ع��ن احلقيق��ة بقول��ه:
(كان��ت فاطم��ة عاطل��ة ع��ن اجلمال ال
ش��خصية قوية هلا ،وكان ذكاؤها فوق
متوس��ط ذكاء امل��رأة العربي��ة) ،وكان
األوىل به��ذا املستش��رق مراجع��ة الك��م
اهلائل واملتواتر عن س�يرة الزهراء (عليها
الس�لام) ودراس��ة تل��ك النص��وص وف��ق
رؤي��ة علمية وكان يكفيه أن يقف على
خطب الزهراء (عليها السالم) الستنباط
معانيه��ا اللغوية والبالغية ليعرف مدى
ذكائه��ا وقوة بيانه��ا وبالغتها ،بل كان
تأن عن��د األحاديث
علي��ه الوق��وف وقف��ة ٍ
النبوي��ة الش��ريفة ،ليس��تنبط منه��ا
اخلصائ��ص املنف��ردة للزه��راء (عليه��ا
السالم).
ويف اجلان��ب اآلخ��ر ذهب املستش��رق
(واش��نتجون ارفن��ج) مس��تفيدا م��ن
الرواي��ات والنص��وص الكث�يرة ال�تي بني
يدي��ه ليش�ير إىل خصائ��ص الصديق��ة
الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها السالم)
بقول��ه( :مت زواج فاطم��ة م��ن املؤم��ن
الص��احل علي ب��ن ابي طال��ب ،على جانب
كب�ير م��ن اجلم��ال) ،ومل يتق��دم االمام

عل��ي (علي��ه الس�لام) ،لل��زواج بام��رأة
م��ا دام��ت الزه��راء (عليها الس�لام) على
قي��د احلياة ،متأس��يا برس��ول اهلل (صلى
اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) ،فانه بق��ي مع ام
املؤمن�ين خدجي��ة بن��ت خويل��د (عليه��ا
الس�لام) تقامسه الس��راء والضراء حتى
وفاته��ا ،وأض��اف املستش��رق (ارفن��ج)
لقول��ه :فق��د ظ��ل زوج��ا خملص��ا اىل
اللحظة األخرية من حياتها.
لق��د التقت النب��وة واالمامة يف هذه
احلي��اة الزوجي��ة اهلانئ��ة ،إذ كان��ت
الصديق��ة فاطم��ة الزه��راء (عليه��ا
الس�لام) وفي��ة خملصة ألم�ير املؤمنني
(علي��ه الس�لام) ،مثلم��ا كان��ت أمه��ا
الس��يدة خدجية لرس��ول اهلل (صلى اهلل
علي��ه وآل��ه وس��لم) ،ويق��ول املستش��رق
(آرندن��ك) :ان عب��ارة (ابن��اء رس��ول اهلل)
ه��ي العب��ارة املفضل��ة يف خماطب��ة
املس��لمني ألبناء الزهراء(عليها السالم)،
وق��د اس��تند املستش��رق (آرندن��ك)
عل��ى نص��وص احملدث�ين واملؤرخ�ين،
واألحادي��ث النبوي��ة الش��ريفة ،ومنه��ا
ق��ول الرس��ول األكرم (صل��ى اهلل عليه
وآل��ه وس��لم)( :كل أبن��اء آدم ينتس��بون
إىل عصب��ة أبيه��م إال ول��د فاطمة فأني
انا ابوهم وأنا عصبتهم).

عليه
السالم )
من كرامات اإلمام موسى بن جعفر الكاظم (

رمحه )
شفاء بنت الشيخ الدكتور أمحد الوائلي ( اهلل

نق��ل الش��يخ الدكت��ور امح��د الوائلي
كرام��ة م��ن كرام��ات ب��اب احلوائ��ج
اإلم��ام موس��ى بن جعف��ر (عليه الس�لام)
يف قضية حصلت معه ش��خصيا فقال :يف
نفس اليوم الذي تعرض فيه عبد الكريم
قاس��م لالغتيال سنة 1959م ،كانت أبنيت
الكب�يرة وه��ي ان��ذاك يف ح��دود الثاني��ة
عش��رة م��ن عمره��ا تنظ��ف باح��ة ال��دار،
وكان هناك قدح شاي مكسور وقد لصق
بأرض البيت فحاولت ابنيت قلعة فانكسر
ودخلت منه شظية بعينها ،ومل تكن ابنيت
ت��درك خماط��ر ماحدث ففرك��ت عينها
وهي ال تدري بالش��ظية فحصل متزق يف
عينها.
وعل��ى الفور اس��تحصلنا اذنا بالس��فر
لبغ��داد وادخلته��ا مستش��فى الدكت��ور
األرم�ني وه��رام أراث��ون للعيون يف ش��ارع
الرش��يد ،فعق��د جلن��ة طبية اس��تخرجت
اللجن��ة الش��ظية من عني ابن�تي ،ولكنهم

أخربون��ي بأنه��م ل��ن يس��تطيعوا س��وى
إخراج الش��ظية الزجاجي��ة من عني ابنيت
واحلف��اظ عليه��ا م��ن التش��ويه اخلارج��ي
فق��ط ،أم��ا الرؤي��ة فه��م عاج��زون ع��ن
إعادته��ا اىل ابن�تي ،إذ أن الع�ين ق��د
تضررت نتيجة التمزق الذي حصل فيها
مؤكدي��ن يف ذات الوق��ت إن أي��ة عملي��ة
أخ��رى حت��ى وإن أجريت يف مستش��فيات
دول الع��امل املتقدم��ة يف ط��ب العي��ون
ل��ن تنفعه��ا ،ولذل��ك وقع��ت عل��ى إج��راء
العملي��ة ،ومت إدخ��ال ابن�تي اىل صال��ة
العمليات.
يف ه��ذه االثناء خطر بذهين ما كنت
أقوله للناس من على املنرب بأن آل حممد
(عليهم الس�لام) أصح��اب الكرامات وهم
م��ن تتحق��ق عل��ى أيديه��م املعج��زات الن
هل��م عن��د اهلل ش��أنا وجاها عظيم��ا ،فِل َم ال
أقصد موسى الكاظم (عليه السالم) ،وهو
املع��روف بباب احلوائ��ج ،ألعرف وأحتقق
م��ن ص��دق ماكن��ت أدعو به��ا الناس من
عل��ى املن�بر ،فتوض��أت وقص��دت االم��ام
(عليه السالم) ،ويف الطريق كنت أحدّث
نفس��ي قائ�لا :ماذن��ب ه��ذه الطفل��ة م��ن
دون س��ائر البن��ات ،ثم اس��تغفر اهلل تعاىل
وعندما وصل��ت مدينة الكاظمية قصدت
ضري��ح االم��ام موس��ى ب��ن جعفر(علي��ه
الس�لام) ف��ورا فصليت ركعت�ين ووقفت
عن��د ال��رأس الش��ريف وقل��ت مل��والي
اإلم��ام الكاظ��م (علي��ه الس�لام) خماطب��ا
إي��اه :يام��والي ه��ذه صبي��ة وان��ا خادمكم

إعداد  :قحطان أسد

وحمس��وب عليك��م ،وانت��م ام��ا ْأن تكون��وا
كما نقرأ ونب�ين للناس عن كراماتكم
ومعاجزك��م ،او ان مانقول��ه ه��و جم��رد
دعوى.
خرج��ت م��ن عن��د اإلم��ام (علي��ه
الس�لام) وع��دت اىل املستش��فى فوج��دت
أن األطب��اء ق��د أمت��وا إج��راء العملي��ة
إلبن�تي ،فمكث��ت عنده��ا أرقبه��ا س��بعة
اي��ام لئ�لا تغري وضعية نومه��ا ،ويف اليوم
الس��ابع جاء الطبيب ليفتح العني وجيدد
ضماده��ا ،ومل��ا فتح الضماد وق��ف ماكثا
وق��ال :م��اذا صنعت ؟ فظنن��ت انه يوخبنا
الن��ا اهملنا مراقبتها ،ولكنه قال ان العني
بدأت تتعافى ،وس��وف تعود هلا وضعيتها
الطبيعي��ة ،فانفج��رت باكي��ا وقل��ت له:
لقد طرقت بابا من ابواب اهلل فاكرمين،
وحكي��ت ل��ه القص��ة فق��ال :امن��ت ب��اهلل
تعاىل.
وبع��د اس��بوع خرج��ت م��ع ابن�تي من
املستشفى وهي بعافية.
وث��ق الش��يخ الوائل��ي (رمح��ه اهلل)
ه��ذه احلادثة ش��عرا يف قصيدة منش��ورة
بكامله��ا يف ديوان��ه (ايق��اع الفك��ر) ومنها
هذه األبيات:
باب احلوائج باب
دس َك يا َ
ل ُق ِ
ْ
رغاب
جثت عنده للطالبني ُ
مي ّد عليه املستحيل فينثين
اىل ممكن يُدعى به ف ُيجاب
مناهل ّ
ري عند باب ابن جعفر
تفيض عطا ًء للذين أنابوا
39
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التسول..

ضعف التوكل على اهلل والثقة برزقة

الباحث غزوان العيساوي

بعمر ال يتجاوز العشر سنوات ،يركض
(عمار) بني السيارات ،وينتظر توقفها يف
التقاطعات ليطلب عطف الناس وإحسانهم،
ال يستطيع يف كثري من األحيان ان يصل اىل
إرتفاع البعض من السيارات لصغر حجمه
وس ّنه ،يواجه مصاعب احلياة ليحصل على
ِ
لقمة العيش له ،ومساعدة عائلته البائسة،
والناس إمنا تعطف عليه لصغر ِس ّنه،
لكن ماذا لو كرب عمار فهل يعطف عليه
اآلخرون..؟
لق��د أصب��ح التس��ول َظاه��ر ًة عامل ّي ً
��ة ال
ختت��ص مبكان حمدد ،بل ظاهرة ُمنتش��ر ٌة
ُّ
ّ
يف كل بُل��دان الع��امل فق�يرة وغن ّي��ة،
اإلنس��ان َ
املال
ل��ب
ُع��ر ُف ال ّتس��ول بأ ّن��ه َط ُ
وي َّ
ِ
م��ن اآلخري��ن ع�بر اس�� ِتخدام وَس��ائل عدة
الس��تثارة عط��ف الن��اس وَش��فقتهم ويُع�� ّد
التس��ول َ
أح��د أب��رز األم��راض االجتماعية
املُنتش��رة الذي ال يكاد خيلو منه ُمتمع يف
العامل ،وبذلك أصبح التس��ول مهنة راحبة،
دفع��ت بالتال��ي اىل وج��ود مافي��ات ختتص
بإع��داد أناس تهيئهم للتس��ول تتمركز يف
االماك��ن املزدمح��ة أو االماك��ن الديني��ة
والتجارية ،لذلك فإن على اجملتمع أن يعي
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خطورة هذا االمر وخصوصا اتس��اع ظاهرة
التس��ول ،وال تنحص��ر املس��ؤولية مبكافحة
ه��ذه الظاه��رة عل��ى اجلان��ب احلكوم��ي
حس��ب ،إذ البد من حت��رك كافة قطاعات
اجملتمع وتعاونها مع اجلهاز احلكومي سواء
أكان��ت م�لاكات وزارات العمل والش��ؤون
اإلجتماعية أو الرتبي��ة أو األجهزة األمنية
مبختلف مس��مياتها والعمل اجلاد من أجل
احلد من ظاهرة إعداد املتسولني.
وق��د ذكر الش��يخ حمم��د فلك وكيل
آي��ة اهلل العظم��ى الس��يد عل��ي السيس��تاني
(دام ظل��ه ال��وارف) يف البص��رة ان انتش��ار
ظاه��رة التس��ول واملتس��ولني تع�� ّد م��ن

الظواه��ر غ�ير الصحيح��ة وال�تي تتمث��ل
باالحتيال على املواطنني وبذلك فإنها تع ّد
مقدمة النتشار الرذيلة ،مطالبا احلكومة
اىل االس��راع بوض��ع خط��ة امني��ة للقضاء
عل��ى ه��ذه الظاه��رة ومكافحته��ا واخت��اذ
االج��راءات املطلوب��ة واملطالب��ة بتش��كيل
جل��ان ش��عبية يف االحي��اء واملناط��ق جلرد
ومعرف��ة املعوزين واحملتاجني وبالتنس��يق
م��ع الس��لطات احمللي��ة إلجي��اد احلل��ول
الكفيل��ة بالقض��اء عل��ى ه��ذه الظاه��رة،
وأك��د الش��یخ فلك على جتن��ب التعاطف
مع متس��ولي الطرق��ات الذين يس��تغفلون
املواطن�ين وتقوده��م عصاب��ات ومافي��ات
للمتاج��رة به��م بالط��رق غ�ير الش��رعية
والقانوني��ة واليت تش��كل مقدمة حلصول
األمور احملرمة وانتشار الرذيلة من خالل
استخدام النساء واالطفال يف التسول.
وإذا كانت املرجعية الدينية الرشيدة
قد أش��رت ملكامن اخلل��ل ووضعت أصبعها
عل��ى اجلرح فإن اجلهد احلكومي حبس��ب
بي��ان للناط��ق باس��م وزارة العم��ل أرج��ع
في��ه أس��باب زيادة إنتش��ار ظاهرة التس��ول
إىل ت��ردي الوض��ع االقتص��ادي بالدرج��ة
األس��اس ،ولذلك مت وض��ع خطة من عدة

حم��اور يتمثل احمل��ور األول فيه��ا بتحديد
إعان��ة احلماية االجتماعية والقروض ،أما
احمل��ور الثان��ي فيتمث��ل بعمل مش�ترك بني
الصحة وحقوق اإلنس��ان والرتبية ،والعمل
م��ن أج��ل إدخ��ال املتس��ولني إىل مرك��ز
تأهيل��ي؛ متهي��دًا إلخضاعه��م لربنام��ج
نفس��ي ،صح��ي ،تربـ��وي تعليـ��مي ومه�ني؛
لتأهي��ل الفئ��ة املس��تهدفة به��ذا الربنام��ج
نفسيا لإلندماج يف اجملتمع كعنصر فاعل
عام��ل فيه ،أما احملور الثالث فيش��تمل على
خط��ة وزارة العمل  -حبس��ب الناطق -على
تفعي��ل اإلجراءات القانوني��ة اليت يتضمنها
قان��ون العقوب��ات ،بالفق��رات ( -391-390
 )392م��ن امل��ادة ( )111من القانون ،واليت تع ّد
التسول جرمية يعاقب عليها القانون.
أم��ا منظم��ات اجملتمع املدن��ي اليت يعج
به��ا الع��راق ،وال�تي مل يك��ن هل��ا دور يف حل
ه��ذه املعضل��ة م��ن الناحي��ة العملي��ة ،ب��ل
اقتص��ر دوره��ا على ورش العم��ل والندوات
واالجتماعات وبعض النش��اطات الش��كلية،
فإنه��ا مل تس��تطع الوص��ول إىل مرحل��ة
التم��اس م��ع واق��ع املش��كالت ال�تي يعان��ي
منها اجملتمع ،كظاهرة التس��ول ،أو عمالة
األطفال ،وإجياد احللول الناجعة هلا
لق��د وضع��ت الش��ريعة االس�لامية
تش��ريعات كاملة وش��املة جلميع جوانب
احلياة اإلنسانية ،تقي اإلنسان من الظواهر
السلبية اخلاطئة وتضع العالج الناجع هلا،
ونس��تطيع أن نس��توحي من الش��ريعة تلك
بعض��ا م��ن احللول اليت ميكن هلا أن تس��هم
يف التخفي��ف م��ن ه��ذه الظاه��رة تدرجيي��ا
حت��ى القضاء عليها بص��ورة تامة ومن هذه
احللول ما يأتي:
* التشجيع على العمل والكسب ،إذ قال
��م ْ َ
تع��اىل( :وَآيَ�� ٌة ُّ
ال ْر ُ
ض ْالَ ْي َت ُ
��ة أَ ْح َي ْي َن َ
اه��ا
لُ
ْ
ْ
َوأَ ْخ َر ْج َنا ِم ْنهَا َحّباً َف ِم ْن ُه يَأ ُ
ك ُل َ
َج َعل َنا
ون * و َ
ن ٍ َ
اب َو َف ّج ْر َنا ِفيهَا
ات ِمن ّ ِ
ِفيهَ��ا َج ّن ٍ
يل َوأ ْع َن ٍ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َما َع ِملت ُه
ون * ِل َيأكلوا ِمن ث ِر ِه و َ
ِم َن ال ُع ُي ِ
ْ
يه ْم أَ َف َ
ال يَش ُك ُر َ
ون) يس 33 :ـ  ،35ونظري
أَ ْي ِد ِ
ذل��ك ق��ول الرس��ول (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
وس��لم)( :أفضل الكس��ب بيع مربور ،وعمل
حيب
الرج��ل بي��ده) أو قول��ه( :إن اهلل تعاىل ّ
العب��د املؤمن احملرتف) ،وقد جعل اإلس�لام
للعم��ل مزاي��ا وخصوصي��ات ،فالعامل بيده
وحيصل على رزقه عن طريق عمله ،يغفر
اهلل ذنوبه ويعطيه ثوابا كبريا ،ولو ش��اعت
لتوجه اجلميع إىل
هذه املفاهيم يف اجملتمع ّ
العمل الدؤوب املثمر ،قال رسول اهلل (صلى
اهلل عليه وآله وس��لم)( :من أمسى كا ًال من

عمل يديه أمس��ى مغفوراً ل��ه ،أو قوله( :من
أكل ك�� ّد ي��ده كان ي��وم القيامة يف عداد
األنبياء ويأخذ ثواب األنبياء).
* ّ
احلث على االس��تغناء عن الناس وذ ّم
الس��ؤال فق��د ورد ع��ن الرس��ول (صل��ى اهلل
عليه واله وس��لم) قوله( :قّلة طلب احلوائج
م��ن الن��اس ه��و الغن��ى احلاض��ر ،وكث��رة
احلوائ��ج إىل الن��اس مذ ّل��ة ،وه��و الفق��ر
احلاضر) ،ونظري ذل��ك قول اإلمام الصادق
(علي��ه الس�لام)( :إيّاك��م والس��ؤال ،فإن��ه
ّ
ذل يف الدني��ا ،وفقر تس��تعجلونه ،وحس��اب
طويل يوم القيامة) ،أو قوله (عليه السالم)
أيض��ا( :طل��ب احلوائ��ج إىل الناس اس��تالب
للع�� ّز ،ومذهب��ة للحي��اء ،والي��أس مم��ا يف
أي��دي الناس ع ّز للمؤم��ن يف دينه ،والطمع
هو الفقر احلاضر).
* التش��جيع عل��ى الكف��اف وذ ّم الطمع
وع��دم القناع��ة مب��ا يف الي��د وه��و مايدف��ع
ش��جع
يف بع��ض األحي��ان إىل التس�� ّول ،لذا ّ
اإلسالم على القناعة والكفاف وذ ّم الطمع،
فق��د ورد ع��ن رس��ول اهلل (صل��ى اهلل علي��ه
وال��ه وس��لم) قول��ه( :عليك بالي��أس مما يف
أي��دي الن��اس ،وإي��اك والطم��ع فإ ّن��ه الفقر
احلاضر).
* التوج��ه إىل اهلل تع��اىل بالدع��اء
واإلحلاح به مع توفري ش��روطه ،فإن الدعاء
املصح��وب بالس��عي للحص��ول عل��ى العمل
وعل��ى ال��رزق ،حيق��ق لإلنس��ان طلب��ه يف
احلص��ول علي��ه ،إذ ال يضط ّر إىل التس�� ّول،
وم��ن دعاء لإلم��ام الس��جاد (عليه الس�لام)
يف ذل��ك يقول( :الله��م ال طاقة لي باجلهد،
وال ص�بر ل��ي على الب�لاء ،وال ق��وة لي على
الفقر ،فال ّ
علي رزقي ،وال تكلين إىل
حتظر ّ
خلقك ،بل تف ّرد حباجيت ّ
وتول كفاييت ))
ّ
احل��ث عل��ى الرتاح��م والتكام��ل
*
ومس��اعدة الفق��راء ،فأم�ير املؤمن�ين (عليه
السالم) يقول يف وصيته( :اهلل اهلل يف الفقراء
واملس��اكني ،فش��اركوهم يف معايش��كم)،
فيم��ا قال اإلم��ام الباقر (عليه الس�لام)( :ما
شيعتنا إ ّال من اتقى اهلل وأطاعه ،وما كانوا
يُعرف��ون إ ّال بالتواض��ع ...وتعهّ��د اجل�يران،

م��ن الفق��راء وذوي املس��كنة ،والغارم�ين
واأليت��ام) ،باإلنف��اق عل��ى املس��تحقني من
فقراء املسلمني قبل أن يبدأوا باملسألة.
* اإلنفاق الواجب للضمان االجتماعي
إذ ّ
أك��د اإلس�لام عل��ى اإلنف��اق وقس��م
اإلنف��اق اىل م��ا يأت��ي :فالصدق��ات إنف��اق
واجب بدلي��ل قوله تعاىل(ِ :إ ّ َ
الص َد َق ُ
ات
ن��ا ّ
ْ
��اكني و ْ
َ
َال َع ِامِل�ي َ
ن َعل ْيهَ��ا
ِل ْل ُف َق َ
��را ِء وَالَ َس ِ ِ
ْ
ُ��م وَف ال ّر َق��اب و ْ
َال َغ ِار ِم�ي َ
ن
وَالُ َؤ ّل َف ِ
��ة ُق ُلو ُبه ْ ِ
ِ
ّ
يض ً
يل َف ِر َ
��ة ِم َن
��ن ّ
يل ِ
الس ِ��ب ِ
َف َس ِ��ب ِ
وِ
الل وَا ْب ِ
ُّ
الل وَالل َعِل ٌي��م َح ِك ٌي��م ) ،واخلم��س أيض��ا
ِّ
إنف��اق واجب إذ قال تع��اىل( :و ْ
َاع َل ُم��وا أَ ّ َ
نا
للِ ُ ُ
ول
َغ ِن ْم ُتم ِمن َش��يْ ٍء َفَأ ّن ّ ِ
خ َس ُه َو ِلل ّر ُس ِ
َال َي َت َام��ى و ْ
َو ِل�� ِذي ْال ُق ْربَ��ى و ْ
ني
َالَ َس ِ
��اك ِ
يل) ،والكفارات تكليف ش��رعي
��ن ّ
الس ِ��ب ِ
وَا ْب ِ
املقصري��ن أو
مف��روض عل��ى املس��لمني ّ
املرتكب�ين لبع��ض م��ا ال ينبغ��ي ارتكاب��ه
عم��داً أو جه�ل ً
ا ،ككف��ارة اإلفط��ار العمد،
وكف��ارة القت��ل العمد ،وكف��ارة اليمني،
وم��ا اىل ذلك م��ن الكفارات ال�تي وضع اهلل
فيها بابا إلطعام للفقراء أو إكسائهم.
* اإلنفاق التط ّوعي أواملس��تحب الذي
ّ
حث عليه اإلس�لام من أجل إشباع حاجات
ُ
الفق��راء وامل ْع َوزي��ن بدلي��ل قول��ه تع��اىل:
(يَ��ا أَ ّيهَا ا ّل ِذ َ
ات َما
ي��ن َآم ُنوا أَ ْن ِف ُقوا ِم��ن َط ّي َب ِ
َ
ك َس�� ْب ُت ْم) ،وقد ش��دّد رسول اهلل (صلى اهلل
علي��ه وآل��ه وس��لم) عل��ى إش��باع اجلائع�ين
وإكس��اء الع��راة ،حت��ى جعل��ه مس��اوياً
لإلمي��ان فق��ال( :م��ا آم��ن ب��اهلل م��ن ش��بع
وأخ��وه جائ��ع ،وال آم��ن ب��اهلل من اكتس��ى
وأخوه عريان) ،وجعل أمري املؤمنني (عليه
الس�لام) اإلنف��اق م��ن م��كارم األخ�لاق إذ
ق��ال( :فم��ن آت��اه اهلل ما ًال فليص��ل القرابة،
ّ
وليفك به األسري
وليحس��ن منه الضيافة،
والعان��ي ،وليح��ط من��ه الفق�ير والغ��ارم،
وليص�بر نفس��ه عل��ى احلق��وق والتوائ��ب،
ّ
ابتغ��اء الث��واب ،ف��إن ف��وزاً به��ذه اخلص��ال
ش��رف م��كارم الدني��ا ،ودرك فضائ��ل
اآلخ��رة) ،أن ه��ذه التعالي��م والتوصي��ات
لوالتزم به��ا اجملتمع ملا بقي حمتاج تدفعه
حاجته للتس ّول.

أكد الشیخ حممد فلك وكيل املرجعية يف البصرة:
على جتنب التعاطف مع متس ّولي الطرقات الذين
يستغفلون املواطنني وتقودهم عصابات ومافيات ..
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الكوفة في مرويات أهل البيت (
(املصطلحات السلبية) /احللقة الثانية

عليهم
السالم

)

الشيخ مصطفى شري علي

مل ختتلف السياس��ة العباس��ية جتاه الكوفة عن سياس��ة األمويني ،بل ميك��ن القول بأن
سياستهم فاقت السياسة األموية بأشواط ،فمنذ بدأ العباسيون باإلعداد إلقامة دولتهم
وضعوا يف حس��اباتهم موقف أهل الكوفة املعروف بوالئهم ألهل البيت (عليهم الس�لام)
وحمبتهم ألمري املؤمنني اإلمام علي بن أبي طالب (عليه السالم) وألوالده ،حتى ُعرفت
الكوفة منذ تأسيسها بأنها علوية اهلوى..
فاضط��ر العباس��يون وه��م يع��دون
الع��دة لقي��ام دولته��م تل��ك باإلجت��اه اىل
خراسان بالرغم من أن اهلدف للعباسيني
والكوفي�ين كان مش�تركا وه��و الع��داء
ومعارض��ة احلكم األم��وي ،إال أنهم أرادوا
بلدا بعيدا ع��ن مركز القرار كما صرح
بذل��ك حمم��د ب��ن عل��ي ب��ن عب��د اهلل ب��ن
عباس وه��و يوصي دعاته قائ�لا( :اما أهل
الكوف��ة فميله��م اىل ول��د عل��ي ب��ن أب��ي
طال��ب ..ولك��ن أه��ل خراس��ان ق��وم فيه��م
الكث��رة والقوة واجللد وف��راغ القلوب من
األه��واء) ،ويف حديث آخر له قال( :وأغري
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أكث��ر أه��ل الع��راق مبش��ايعة ب�ني أب��ي
طالب) ،فالرجل إذن كان يعلم ان الكوفة
بعي��دة عن آمال��ه ومراميه ،فل��م يرق هلم
ه��ذا األم��ر فيم��ا بع��د ،عندم��ا ُق��دّر هل��م
إس��قاط احلكم األموي واستالم السلطة،
فقام��وا بنق��ل العاصم��ة م��ن الكوف��ة إىل
االنب��ار ،ومنها بعد ذل��ك اىل بغداد يف أيام
املنصورالدوانيق��ي ثان��ي حكامهم ،والذي
ُع��رف بأنه كان أش��دهم وط��أة على أهل
البي��ت (عليه��م الس�لام) وش��يعتهم ،وق��د
بلغ��ت ه��ذه الش��دة مداه��ا بع��د انتص��اره
عل��ى حرك��ة احلس��نيني وقتل��ه حملم��د

ذي النف��س الزكي��ة وأخي��ه إبراهي��م إذ
خاط��ب الكوفيني يف مس��جدهم األعظم
قائ�لا هل��م ..( :ثم قام من بع��ده  -أي بعد
اإلمام احلس��ن (عليه الس�لام)  -احلسني
ب��ن عل��ي ،فخدع��ه أه��ل الع��راق وأه��ل
الكوفة أهل الشقاق والنفاق واإلغراق يف
الف�تن ،أهل هذه املدرة الس��وء وأش��ار اىل
الكوفة فواهلل ما هي لي حبرب ُ
فأحاربها،
وال هي لي بس��لم ُ
فرق اهلل بيين
فأساملهاَّ ،
وبينه��ا فخذل��وه وأب��رؤوا أنفس��هم من��ه،
ثم قام من بعده زيد
فأس��لموه ح ّتى ُقتل َّ
ب��ن عل��ي ،فخدع��ه أه��ل الكوفة وغ�� ّروه،

فلما أظهروه وأخرجوه أسلموه) ،واملتتبع
َّ
خلطاب الدوانيقي سيجد بأنه مل خيتلف
يف خطاب��ه هذا عن األمويني يف ش��يء ،بل
زاد علي��ه موجه��ا ال��كالم اىل أه��ل الكوفة
قائ�لا( :ي��ا أه��ل الكوف��ة عليك��م لعن��ة اهلل
وعلى بلد انتم فيه ..سبئية ،خشبية ،قائل
يق��ول :ج��اءت املالئك��ة ،وقائل يق��ول جاء
جربي��لَ ،..ل َلعج��ب لب�ني أمي��ة وصربه��م
عليكم ،كيف مل يقتلوا مقاتلتكم ويسبوا
ذراريك��م ،وخيرب��وا منازلك��م ،أم��ا واهلل
ُ
ي��ا أه��ل املَ َ
بقي��ت لك��م
��د َرة اخلبيث��ة لئ��ن
ألذلنك��م) ،وال حيت��اج ه��ذا اخلط��اب إىل
توضيح ،إذ أن املهم يف ما جاء بهذا اخلطاب
أويف غ�يره ورود مصطلحات نراها تتكرر
بشكل ملحوظ عند العباسيني ومن قبلهم
فع��ل األموي�ين ،غري إن العباس��يني أوردوا
وتفردوا بعض املصطلح��ات حبق الكوفة
والكوفيني سنأتي على ذكرها.
فأم��ا م��ا اش�تركت ب��ه بن��و أمي��ة م��ع
العباس��يني يف وص��م الكوف��ة ببع��ص
األوصاف واملصطلحات فهي املصطلحات
اآلتي��ة( :اخل��داع  -الش��قاق والنف��اق -
اإلغراق يف الفنت  -املدرة الس��وء ،اخلذالن
 لع��ن الكوف��ة وأهله��ا) ،وق��د إقتب��س بنوالعب��اس تل��ك املصطلح��ات م��ن األموي�ين
وأطلقوه��ا عل��ى الكوف��ة والكوفي�ين فيما
بع��د ،فه��ي إذن ق��راءة أموي��ة بامتي��از ،و
كالم الدوانيق��ي حب��ق أه��ل الكوف��ة مل
خيتل��ف ع��ن كالم احلج��اج الثقف��ي
أوامل ّري بل أضاف اىل شتائمهم وكالمهم
الب��ذيء أوصاف��ا أخ��رى ومصطلح��ات
جدي��دة مل يس��تخدمها األموي��ون
جدي��دة م��ن قبي��ل وصفه��م ب��ـ (الس��بئية
أو اخلش��بية) وكان املنص��ور يعل��م عل��م
اليقني مدى تأثري إتهام التشيع مبثل تلك
االتهام��ات الس��لبية ،إذ أن الس��بأية ترجع
إىل ذلك عبد اهلل بن س��بأ اليهودي ،فأرجع
أصل التشيع والشيعة من أهل الكوفة اىل
األص��ول اليهودية فطعن يف معتقدهم بل
وحت��ى يف دينه��م ،وأما اخلش��بية فقد أراد
بهم الدوانيقي أتباع املختار الثقفي ،الذي
ألص��ق ب��ه الزبريي�ين تهمة ادع��اءه النبوة،
وقتل��وا زوجت��ه بناء على تل��ك الفرية اليت
نس��بوها ل��ه وألتباع��ه .فش��يعة الكوف��ة يف
مفه��وم الدوانيق��ي أما من أص��ول يهودية
واليه��ود مبوج��ب كالم اهلل تع��اىل أش��د
الن��اس ع��داوة للذين آمن��وا ،أو أنه��م أتباع
م��دع للنب��وة النب��وة خالف��ا مل��ا جاء ب��ه اهلل

تع��اىل ب��أن اإلس�لام خ��امت الديان��ات ،ويف
كلت��ا احلالت�ين فه��م كف��رة ملح��دون،
يتوعده��م القائ��ل هل��م بأنه��م عل��ى تل��ك
الصف��ات بالوي��ل والثب��ور متعجب��ا كيف
أن ب�ني أمي��ة مل تقتله��م وتس�بي نس��ائهم
وذراريهم وتهدم بيوتهم.
إن التحري��ف الذي طال التأريخ جاء
بع��د عملي��ة منظم��ة حلج��ب احلقائ��ق
من��ذ وف��اة الرس��ول الكري��م (صل��ى اهلل
علي��ه وآل��ه وس��لم) ،عندما من��ع التدوين
فضاعت احلقائق واختلطت باألكاذيب
ال�تي وضعها الوضاعون ملعاوية ومن جاء
م��ن بع��ده م��ن كت��اب الس��لطة وفقه��اء
الس��لطان ،وإذا كان التحري��ف حمدودا
وط��ال ش��خص أم�ير املؤمن�ين (علي��ه
الس�لام) بالتحدي��د ،ف��إن العباس��يني
أغرق��وا يف وض��ع األكاذي��ب ضد ش��يعة
أه��ل البي��ت (عليه��م الس�لام) ،وخباصة
إن املص��در املعتم��د عن��د ُج ّ
��ل املؤرخ�ين
املتقدم�ين واملتأخري��ن عن تل��ك احلقبة
هو ما نقله الطربي عن أبي خمنف ،وقد
عل��ق الس��يد س��امي البدري عل��ى روايات
أبي خمنف يف دراسة علمية فقال( :لقد
ش��حن كتاب أب��ي خمنف بأخبار تش��وه
الكوفي�ين وجتعلهم املس��ؤولني عن دعوة
احلس�ين (عليه السالم) إىل الكوفة وعن
خذالنه وقتله ،وكذلك تش��وه من سرية
املخت��ار والثوارمع��ه وتس��مية التواب�ين
ليكف��روا ع��ن خذالنه��م للحس�ين (عليه
الس�لام) ،يف الوق��ت ال��ذي كان ه��ؤالء

استغل بنو العباس
حتريف بين أمية
ووظفوه خلدمتهم،
إال أن احلقيقة مهما
حاول البعض إخفائها
فإنها لن حتجب
بغربال ،فالكوفة يف
تارخيها وحاضرها
ومستقبلها ُعرفت
بعلويتها مناصرة ألهل
البيت (ع)..

يف الس��جون قبل جميء احلس�ين (عليه
السالم) إىل العراق).
لق��د إطلع��ت عل��ى ع��دة دراس��ات
حملقق�ين وأس��اتذة متخصص�ين يف
التاريخ اإلس�لامي ،يؤك��دون تصرحيا
ت��ارة و ضمن��ا ت��ارة أخ��رى عل��ى إته��ام
حممد بن جريرالطربي او أبي خمنف،
بأن أحدهما أو كليهما مل يكونا أمينني
ّ
ولع��ل
يف نقلهم��ا للرواي��ات التأرخيي��ة،
ذهاب��ي اىل ه��ذا ال��رأي م��ردّه اىل أن
كت��اب أبي خمنف قد اختفى يف القرن
الراب��ع اهلجري ،بل إن البعض ذهب اىل
أن ذل��ك الكتاب منس��وب للرج��ل ،وقبال
ذل��ك مل يب��ق إال كت��اب الط�بري الذي
إدع��ى بأن��ه نق��ل ّ
كل تل��ك الرواي��ات
املس��يئة لش��يعة الكوف��ة ع��ن كت��اب
أب��ي خمن��ف ،ويكف��ي ان نراج��ع يف هذا
الشأن السيد مرتضى العسكري صاحب
التحقيق��ات البارع��ة إذ يقول( :ال يوجد
م��ؤرخ من املتقدم�ين واملتأخرين أكثر
جناية عل��ى احلق واحلقيقة عاملا عامدا
مثل الطربي) ،وهكذا نوع من التحريف
التارخي��ي ،إمن��ا كان يه��دف يف املق��ام
األول إىل ض��رب اخل��ط املوال��ي أله��ل
البيت (عليهم الس�لام) ،خدمة للسلطة
احلاكم��ة يف ذلك الوقت ،و مت توظيف
ه��ذا التحري��ف م��ن بع��ض األط��راف
فيم��ا بع��د خدم��ة ملصاحله��ا السياس��ية
يف احل��ط م��ن مكان��ة وش��أن العراقيني
بص��ورة عام��ة ،وم��ن ش��أن أه��ل الكوفة
خباص��ة ،وه��و مانراه الي��وم واضحا من
اهلجم��ات اإلرهابي��ة ال�تي طال��ت أتب��اع
أهل البيت يف العراق بعد عام .2003
لقد اس��تغل بنو العباس حتريف بين
أمية وطوروه ووظفوه خلدمتهم ،إال أن
احلقيق��ة مهم��ا ح��اول البع��ض إخفائها
فإنه��ا ل��ن حتج��ب بغرب��ال ،فالكوف��ة يف
تارخيها وحاضرها ويف مستقبلها ُعرفت
بعلويته��ا مناص��رة أله��ل البي��ت (عليهم
السالم) معادية للخط املعادي هلم مهما
بل��غ ذل��ك اخل��ط من ق��وة بغي��ه وجتربه
وتس��لطه ،وقدمت الكوف��ة والتزال تقدم
على مذبح هواها العلوي ماليني الشهداء
والضحاي��ا حت��ى ي��رث اهلل األرض وم��ن
عليه��ا ،بظه��ور قائ��م أل حمم��د (عج��ل
اهلل تعاىل فرجه الشريف) ،ليظهر احلق
متخذا من هذه املدينة املقدس��ة عاصمة
لدولة العدل اإلهلي.
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اإلمام الحسين (عليه السالم)
في رثاء العراقيين..
الشيخ أحمد قفطان نموذجا
الدكتورة مس ّية حسنعليان /إيران

ُعرف العراق منذ أن ُم ّصرت البصرة والكوفة يف
القرن األول اهلجري على أنه علوي اهلوى ،وقد
قال أمري املؤمنني (عليه السالم) ألهل العراق( :انتم
األنصار على احلق واإلخوان يف الدين واجلنن
يوم البأس والباطنة دون الناس بكم أضرب املدبر
وأرجو طاعة املقبل)..
ووص��ف (عليه الس�لام) الكوفة وأهلها
فق��ال( :ما من البلدان أكثر حمبا لنا من
أهل الكوفة الس��يما ه��ذه العصابة ،إن اهلل
هداك��م ألم��ر جهل��ه الن��اس فأحببتمونا
وأبغضنا الناس وبايعتمونا وخالفنا الناس
وصدّقتمون��ا وكذبن��ا الن��اس ،فأحياكم
اهلل حميان��ا وأماتك��م مماتن��ا) ،وقد جتّلى
هذا احلب يف أبهى صوره بقصائد الشعراء
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والشاعرالش��هرياملطلع عل��ی أس��رار اللغة
واألدب.
والش��يخ أمح��د املكن��ی بأب��ي س��هل من
بي��ت عل��م قدي��م ُعرف��وا حبس��ن اخل��ط
واش�تركوا يف خدم��ة العل��م واألدب ه��م
أس��رة آل قفط��ان إح��دى األس��ر النجفية
املعروف��ة ال�تي خ ّرجت الكثري م��ن العلماء
واألدباء ومنهم الش��يخ أمح��د قفطان هذا
الش��اعر اجلليل القدر ال��ذي ولد بالنجف
األش��رف عام 1217هـ ،وفيها عاش وترعرع
وب��رع يف كتاب��ة الش��عر حت��ى وفاته فيها
س��نة 1293ه��ـ ،وملكانت��ه العلمي��ة واألدبية
فق��د مت دفن��ه (رمح��ه اهلل) يف الصح��ن
احلي��دري الش��ريف عن��د ب��اب الطوس��ي،
وعندما نقلب صفحات موس��وعة (شعراء
الغ��ري) ملؤلفه��ا عل��ي اخلاقان��ي جن��د أنه
ذكرالشيخ أمحد قفطان وترجم له وبني
أن الش��يخ كت��ب يف رث��اء اإلمام احلس�ين
(عليه الس�لام) قصيدتني رائعتني ،منوها
بأن��ه نق��ل إح��دى تل��ك القصيدتني خبط
الش��يخ أمحد قفطان ،ومم��ا يلفت االنتباه
إن قصيدت��ه الدالية ،بدأه��ا بالوقوف علی
األطالل والس��ؤال م��ن احلبيبة علی غرار
شعراء اجلاهلية؛ ولكنه يبتعد شيئا فشيئا
ع��ن ج��و الغزل ألن��ه ال يقص��د التغزل بل
جيعل��ه مدخ�لا لقصيدت��ه متذك��را يوم
الط��ف الذي أورث الن��اس حزنا وأملا مدی
الدهر فيقول:
مي طلوال هوامدا
أتسأل عن ّ
أمل تعلم األطالل صما جالمدا
وتسفح يف سفح املعاهد أدمعا
وتنشد من حزن عليها قصائدا
وال مثل يوم الطف يوم فإنه
قضىللورىحزنامدی الدهرخالدا
و عل��ى نف��س املن��وال فإن��ه يب��دأ يف
قصيدت��ه الثانية منكرا ميله إیل األطالل
واآلثار الباقية فيقول:
َ
يشجين طلل الديار األبك ُم
مل
ِ
أتوس ُم
كال وال رمسا بها َّ
وإذا بآرام لرامة مشتين
مرتمنا فموريا أتر ُ
من
أنی جياذبين هوی آرامها
أستسلم
وأنا اجلموح هلن ال
ُ

العراقي�ين الذي��ن ع�بروا ع��ن مش��اعرهم
الصادقة املش�� ّبعة حبب أهل البيت (عليهم
السالم) ،وقد شكلت واقعة الطف منعطفا
تارخيي��ا عظيم��ا عن��د العراقي�ين إذ توجه
إليها الش��عراء وتعاطفوا مع ه��ذه الواقعة
اجلس��يمة ،ف��كان هل��م قص��ب الس��بق يف
وقد وصف الش��اعر بإحساسه الصادق
رثاء اإلمام احلس�ين (عليه الس�لام) ،ومن م��ا حدث لإلمام احلس�ين (عليه الس�لام)،
هؤالء الشعراء الشيخ أمحد قفطان العامل

رامس��ا لن��ا ص��ورة رائع��ة للش��هداء الذي��ن
حصل��وا بوقوعه��م عل��ی األرض ونيله��م
الش��هادة عل��ی احملام��د كله��ا ونال��وا به��ا
مقام الرضا:
إذا ركعت بيض اإلبا بأكفهم
تری اهلام منها طائعات سواجدا
وملا دنا ما خطه حادث الردی
ثووا للثری صرعی فنالوا احملامدا
وراح فريد الدهر مل يلف بعدهم
جبنبيه إال مشركا أو معاندا
فدمدم ثبت اجلأش دون خيامه
حيامي وراء الطاهرات األماجدا
ومم��ا ي��دل عل��ی ش��اعرية الش��يخ
اس��تخدامه احملس��نات البياني��ة وخاص��ة
التشبيه ومنها ما قاله يف هذا البيت مشبها
األع��داء الذي��ن أجربه��م اإلم��ام احلس�ين
(علي��ه الس�لام) أن يف��روا م��ن حول��ه
َصي ُد
ويبتع��دوا عنه بـ (ال ُب َغ��اث) وهو ماال ي ِ
َ ْ
�ير وحنوه��ا
م��ن صغ��ار
الطريكال َع َصا ِف ِ
والواح��دة منه��ا ( ُب َغا َث ُ
��ة) وه��ذا ي��دل علی
كثرتهم وضعفهم:
يكر عليهم كرة بعد كرة
فتنثال عنه كالبغاث شواردا
أو ق��ال يف بي��ت آخ��ر مقتبس��ا اآلي��ة
��ما َء َ
الكرمي��ة (ي ْ
��ي
الس َ
َ��و َم َن ْط ِ��وي َّ
ك َط ِّ
الس ِج ِّل ِل ْل ُك ُت ِب)[ ،األنبياء:]104 :
ِّ
طواهم كما يطوی السجل مصرفا
بعامله تلك اجلموع اجلوامدا
ومل يغف��ل الش��اعرعنصر التك��رار يف
القصي��دة ودوره اهل��ام يف إيص��ال املعن��ی
للمتلق��ي إذ يلع��ب دورا هام��ا يف توجي��ه
الدالل��ة املركزي��ة ومتاس��ك مقاط��ع
الن��ص الش��عري وق��د اس��تخدم الش��اعر
تقدي��م (يف س��بيل اهلل) وتكرارها كداللة
واضحة عل��ی عظمة ماأق��دم عليه اإلمام
(علي��ه الس�لام) وه��و الش��هادة م��ن أج��ل
احلق ليصبح املثل األعلی للبطل الس��اعي
إلحي��اء احلق وإقرارالع��دل ،فضال عن أن
الش��اعر يقي��م م��ن خالل ه��ذه التك��رارات
ص�لات وطيدة بني كالمه وبني ش��عوره
ب��األمل مل��ا حص��ل لإلم��ام احلس�ين (علي��ه
السالم) فيقول:
أال يف سبيل اهلل َمن راح ظاميا
وقد منعوا ظلما عليه املواردا
أال يف سبيل اهلل من صدره غدا
خليل األعادي موطئا ومطاردا

أال يف سبيل اهلل من بات عاريا
ثالثا كسته الذاريات جماسدا
أال يف سبيل اهلل سيب نسائه
علی هزل تطوي بهن مصاعدا
أال يف سبيل اهلل ثقل حممد
توزع نهبا واخليام مواقدا
وقد عمد الش��اعر يف القصي��دة الثانية
إیل توظي��ف التك��رار مس��تخدما أس��لوب
االستفهام علی لسان السيدة زينب (عليها
الس�لام) بع��د أن ش��اهدت جث��ة أخيه��ا
مطروح��ة من دون رأس تدوس��ها س��نابك
اخليل فقال:
أعلمت يا جداه سبطك قد غدا
حتت السنابك باخليول حيطم
أكفانه نسج الرياح من الربی
والغسل من بدل القراح له دم
أحسني هل علم النيب وحيدر
بك يا محاي تناهبتك األسهم
أم هل درت بك فاطم وبطفلك
املفطوم يف سهم وملا يفطم
أم هل دری احلسن الزكي برحلنا
من بعد فقدك يف العداة يقسم
أم هل دريت أخي فينا أننا
سلبوا مالحفنا وأنا نشتم
اس��تخدم الش��اعر االس��تفهام هن��ا
للتعج��ب مم��ا ج��ری عل��ی س��بط الن�بي
(صل��ى اهلل علي��ه وآله وس��لم) ،ليدلل علی
احل��زن العميق الذي مش��ل الوجود ،كما
أن االس��تفهام يس��بغ علی النص انسجاما
وتالمح��ا يبع��ث بصم��ات تث�ير اهتم��ام
الق��ارئ وم��ن ثم يس��هم يف جتل��ي الفكرة
ال�تي تتمح��ور القصي��دة حوهل��ا وه��ي
ن��دب اإلم��ام (علي��ه الس�لام) ،وكم��ا ه��و
واض��ح أن م��ا جری من فاجع��ة قد أججت
مش��اعراحلزن والرث��اء عن��د الش��اعر ،ب��ل

أن احلادثة أبكت الس��موات الس��بع وهزت
عرش الب��اري عز وجل مصورا ّ
كل ذلك
بقوله:
وبكت له السبع الطباق ومن بها
واهتز عرش اهلل وهو مكرم
وارجتت األرضون لو ال حجة
اهلل الذي فيها لكادت حتسم
والش��اعر عندم��ا ين��دب إمامه حياول
أن يصهرش��عرالرثاء باملدي��ح وكأن��ه
يق��ف أم��ام ش��خصية حي��ة مذك��را أن
ه��ذا احل��زن ل��ن ي��زول إالبظهوراحلجة
املنتظر(عجل اهلل تعایل فرجه الش��ريف)
ويطلب منه التعجيل بالظهور:
فال تنجلي عنا غياهب حزنه
إیل أن نری من آخذ الثأر ساعدا
يفلق هامات األعادي ببارق
ومتـسي رقاب الظاملني حصائدا
فديتك عجل بالظهور فإننا
بذل من األعدا نقاسي الشدائدا
ٍّ
برايات نصر يف جنود تقلدت
بشهب رمت مهما تطرق ماردا
و يك��ررذات املعنی يف قصيدته امليمية
س��ائال اإلم��ام (عج��ل اهلل تع��اىل فرج��ه
الشريف) عن موعد ظهوره:
ال تنجلي عنا غياهب حزنه
حتی جيليها املغيب منكم
يا حجة الرمحن هل من وثبة
تقتادني فيها وهل لي موسم
فمتی تری عيين لواءك خافقا
يزهو به وادي احلصيب وزمزم
ومتی أراني صارما لنفوسهم
يف صارم من غمده يتظلم
صلی اإلله عليكم ما أشرقت
هلداكم مشس والحت أجنم

ما من البلدان أكثر حمبا لنا من أهل الكوفة
السيما هذه العصابة ،إن اهلل هداكم ألمر جهله
الناس فأحببتمونا وأبغضنا الناس وبايعتمونا
وخالفنا الناس وصدّقتمونا وكذبنا الناس،
فأحياكم اهلل حميانا وأماتكم مماتنا..
االمام علي (عليه اسالم)
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ّ
الملية ..ودورها الديني و االجتماعي
الدكتور سلمان هادي ال طعمة

ما لبثت املرأة تثبت جدارتها يف كافة اجملاالت احلياتية ،فقد لعبت دوراً رئيسياً يف املآمت
واألفراح ،وترتبط مراثيها مبوسم عاشوراء ،إذ رفدت املؤسسات الثقافية باملبدعني الذين
اسهموا اسهاماً فاع ً
ال يف ميادين احلياة املختلفة..
ولقد كان للمرأة دو ٌر ٌ
ونصيب
فاعل
ٌ
واف�� ٌر يف ه��ذه االس��هامات ،واميان��اً من��ا
بأهمي��ة دور امل��رأة العراقي��ة يف اجملالس
احلس��ينية وإحياء ذكرى س��يد الشهداء
االم��ام احلس�ين (علي��ه الس�لام) وأه��ل
بيت��ه ،فأننا ال ميكن ان ننس��ى تأثريها يف
اجملتم��ع النس��وي ،م��ن الوعظ واالرش��اد
واحلصول على االجر والثواب ،وحس��بها
ما قدمته وتقدمه لالمة اإلس�لامية من
عط��اء ج��م وم��ا حتقق��ه من اجن��از زاخر
بالعط��اء احلس��يين الث��ر ،ف��كان لفعله��ا
ذلك التأثري الكبري ،والبد لنا من تسليط
الضوء على املرأة املس��لمة اليت ش��اركت
يف تربي��ة اجملتمع ،وبث الوعي من خالل
اجملال��س من أجل النهوض بالقيم واملثل
واالخالقي��ات لي��س بالنس��بة ألبنائن��ا
وبناتن��ا فقط ،ب��ل ألجيالنا املقبلة ،داعية
اىل حتقيق العدالة وحث النس��اء لنصرة
قضي��ة اه��ل البي��ت (عليه��م الس�لام)،
وجتس��يد القضي��ة احلس��ينية يف س��احة
جملة السفري ـ العدد ( ) 57

46

االم��ة اإلس�لامية يف خضم ه��ذا املعرتك
احملت��دم الص��راع ب�ين أبط��ال اإلس�لام و
مناوئي��ه م��ن أع��داء اهلل تب��ارك وتع��اىل
وأعداء األئمة االطهار (عليهم السالم).
(املالي��ة) إمن��وذج م��ن النم��اذج
احلي��ة للم��رأة املس��لمة ال�تي س��عت
لتجس��يد تل��ك املفاهي��م ال�تي تعرضن��ا
إليه��ا خدم��ة للمجتم��ع املس��لم ،إذ أنه��ا
برزت كش��خصية نس��وية مميزة واسم
مع��روف ل��دى اخل��اص والع��ام بأعتب��ار
ان وظيفته��ا ديني��ة فضال ع��ن وظيفتها
االجتماعي��ة و الثقافي��ة فه��ي تتص��دى
لق��راءة مقت��ل االم��ام احلس�ين (علي��ه
الس�لام) وم��ا يتعل��ق بذل��ك املقت��ل م��ن
مراث واش��عار واقوال ،ث��م انها تلعب دوراً
ٍ
ً
اجتماعي��ا يف الوعظ واالرش��اد اىل جانب
مس��ؤولياتها املطلق��ة يف تربي��ة األطفال
وإدارة البيت.
فاملالي��ة ش��خصية ش��عبية حتم��ل
تراثن��ا الدي�ني الش��عيب ،و تع��رف احيان��اً

ب��ـ (الع��دادة) او (النائح��ة) وه��ي ال�تي
تص��ف وتع��دد خصائص املي��ت وصفاته
احلميدة و تنوح عليه يف املآمت النسائية،
كم��ا يطل��ق عليه��ا (الق ّوال��ة) وه��ي
امل��رأة ال�تي تق��ول الش��عر وتنش��ده يف
االف��راح واألت��راح ،وخباص��ة االبوذي��ات
واهلوس��ات .وقد ش��هدت اجملال��س اليوم
تط��وراً يف أوضاعها العامة و اخلاصة يف
جمال التبليغ الديين.
ان املراس��يم والع��ادات املش��هورة يف
جمتمعنا العراقي تتلخص يف ان النساء
يعق��دن جمال��س الفاحت��ة ثالث��ة أي��ام
صباح��اً وعص��راً وليلة الس��ابع من وفاة
املي��ت ،و يف صباح اليوم الس��ابع يقصدن
موض��ع الق�بر ،ه��ذا م��ا كان علي��ه يف
الس��ابق ،اما اليوم فأن جمالس الفاحتة
تقام يف احلسينيات يف حالة كون الدار
ضيقة ال تستوعب عدد املعزيات اللواتي
يقص��دن اجملل��س ،ويف ي��وم أربعيني��ة
املي��ت تأت��ي امل ّ
الي��ة اىل ال��دار و تق��رأ

التعزية ،ثم تط ّعم حديثها بالقصائد الش��عبية اليت
يك��ون حمورها رثاء االمام احلس�ين (عليه الس�لام)
وإمه الزهراء (عليها السالم) بصوت شجي وحزين.
أم��ا يف مناس��بات االف��راح فتحض��ر امل ّ
الي��ة اىل
ال��دار وتهلل باخلري ومتدح االئم��ة االطهار(عليهم
الس�لام) سواء يف مناس��بات الزواج أو الوالدة ،فضال
ع��ن االحتف��االت اخلاصة مبواليد أئم��ة أهل البيت
(عليهم السالم) وأوالدهم يف بعض األحيان.
ويف الغال��ب ف��إن اجملال��س احلس��ينية اخلاص��ة
بالنس��اء تعق��د يف البي��وت حيث تفرش س��احة الدار
وينصب املنرب وتغطى اجلدران بالسواد ،وتبدأ النساء
تتقاط��ر عل��ى اجملل��س املق��ام يف املناس��بات اخلاصة
والس��يما يف العش��رة االوىل م��ن احمل��رم والعش��رة
االوىل من ش��هر صفر ويف األيام الفاطمية ،وليالي
القدرم��ن ش��هر رمض��ان وغريها ،وغالبا م��ا ترتدي
النس��اء املالبس الس��وداء ،وللم ّ
الية مس��اعدة تسمى
(الصانعة) تس��بق امل ّ
الية فتشرع بقراءة قصيدة من
الش��عر الش��عيب ،وتقف النس��وة خالل القراءة وهن
مس��تعدات بأفكارهن ومش��اعرهن للنياحة والبكاء،
ث��م يات��ي دور امل ّ
الية لتق��رأ حديثا مروي��ا عن النيب
(صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) أو االئم��ة األطه��ار
(عليهم السالم) ،لتعرج بعدها على مأساة كربالء،
وحتف بامل ّ
ّ
الية النسوة على شكل حلقات وهي تنشد
املراث��ي احلس��ينية ،وق��د يضاف اىل ذل��ك (لطمية)
وقوف��ا ،تردد اللطمية على وزن القصيدة الش��عبية،
فتثري يف نفوس املستمعات األسى واحلزن ،وتستدر
الدم��وع م��ن املآقي ،هذا املش��هد حيرق قلوب النس��اء
املشرتكات فيه ،فتتعاىل األصوات بصرخات رتيبة
(أح��و ...احو) تعبرياً عن حزنهن على س��يد الش��هداء
األم��ام احلس�ين (علي��ه الس�لام) ،وأثناء ذلك تنش��د
امل ّ
الي��ة ابيات��ا م��ن الش��عر الفصي��ح يف تعظي��م اه��ل
البي��ت (عليه��م الس�لام) ،وجت��در االش��ارة هن��ا اىل
ان قصائ��د الش��اعر كاظ��م املنظور وق��راءة الرادود
محزة الزغري والرادود ياسني الرميثي وغريهم هي
املفضلة لدى املاليات.
ينته��ي املط��اف يف اجملل��س بق��راءة الدع��اء اىل
االم��ة االس�لامية وللعلماء ولصاح��ب املأمت وقراءة
س��ورة الفاحت��ة ،ويف بع��ض االحي��ان ت��وزع عل��ى
اجلالس��ات بع��ض االكالت كاخلب��ز واحل�لاوة
وال��زردة ،وق��د تطبخ بعض االطعم��ة وتوزع عليهم
يف الي��وم االخ�ير م��ن اجملل��س او الي��وم الثال��ث م��ن
رحي��ل فقيد عزيز ،وحت��اول صاحبة املأمت ان تبذل
قص��ارى جهده��ا للرتكي��ز عل��ى مس��اعدة النس��وة
وتلبي��ة طلباتهن أثناء اجمللس ،وهذه مهمة كبرية
تتحمل اعباءها لكي تلقى اهلل قريرة العني وتكس��ب
رضاه.
يف الغال��ب متن��ح صاحب��ة امل��أمت امل ّ
الي��ة مبلغ��ا
م��ن امل��ال ،كم��ا تهدي هلا بع��ض اهلداي��ا كالعباءة

والس��جادة واملالبس ،وه��ذه االعمال هي من االمور
املتعارف��ة ل��دى العراقي�ين ،واملواظب��ة عليه��ا أصبح
جزءاً من الرتاث الشعيب الديين واالجتماعي.
ام��ا يف مناس��بات االف��راح كاألع��راس ووالدات
االئم��ة االطهار(عليه��م الس�لام) فامل ّ
الي��ة تنش��د
البس��تات اخلاص��ة مبي�لاد الرس��ول االعظم (صلى
اهلل علي��ه وآله وس��لم) وذكرى مول��د أمري املؤمنني
علي (عليه الس�لام) أو مولد الزهراء واالئمة
اإلمام ّ
االث�ني عش��ر (عليه��م الس�لام) ،ف��إن الدور تتوش��ح
مبع��امل الزين��ة وتنق��ل امل ّ
الي��ة اىل امس��اع النس��وة
اجملتمع��ات أص��وات ف��رح وس��رور وكلم��ات رائعة
ِ
وحمببة وطيبة.
ومم��ا ميي��ز لب��اس امل ّ
الي��ة ه��و اخلم��ار ال��ذي
تضرب��ه عل��ى عينيه��ا واجللب��اب ال��ذي تتجلبب به،
وتس�ير وس��ط اجمللس خبط��ى وئي��دة ،متنقلة من
م��كان اىل آخ��ر يف هيئ��ة تتص��ف باحلش��مة والوقار
فض�لا ع��ن االميان واملعرفة ومجال اخللق وحس��ن
الطباع وعمل الصاحلات.
ونظ��را لكث��رة اجملال��س يف بع��ض االحي��ان
وخباص��ة يف مواس��م الزي��ارة ،تعت��ذر املالي��ات ع��ن
احلض��ور جملل��س مع�ين ،ولي��س باإلم��كان مج��ع
جمالس��ها يف وقت واحد ،فتضط��ر صاحبة اجمللس
ان جتلب احد الوعاظ من الرجال لقراءة التعزية.
والبد من اإلشارة أن تطورا قد حصل يف عملية
إع��داد امل ّ
الي��ات وعمله��ن ،إذ اجتهت بع��ض املاليات
والسيما الشابات منهن اىل الدراسة االكادميية او
احلوزوية الكتس��اب املعرف��ة الفكرية والعقائدية
فض�لا ع��ن معلوم��ات جدي��دة معاص��رة لتنمي��ة
املهارات اخلاصة بعملية اخلطابة.
كان للم ّ
اليات دور فاعل يف توجية الش��ارع اىل
اختيار الش��خصيات املناسبة يف املراحل املختلفة يف
العملي��ة السياس��ية ال�تي ول��دت الدس��تور العراقي،
فق��د قم��ن بتوضيح بعض املس��ائل املتعلقة باختيار
العناص��ر الكفوءة لتمثيل فئات الش��عب يف اجملالس
النيابية على م ّر تأريخ العراق املعاصر.
مم��ا تق��دم يتض��ح ان للم ّ
الي��ة دورا مهم��ا يف
تأجي��ج واش��عال ن��ار ذك��رى الث��ورة احلس��ينية يف
الوج��دان الش��عيب واذكاء ح��رارة املص��اب يف قلوب
أتب��اع أه��ل البي��ت (عليه��م الس�لام) وحمبيهم ،ومل
يقتص��ر دوره��ا عل��ى النياح��ة عل��ى مصيب��ة االمام
احلس�ين واه��ل بيت��ه (عليه��م الس�لام) حس��ب ،ب��ل
تعدتها لالش�تراك بتوعية اجملتم��ع حتى يف األمور
السياس��ية يف بع��ض األحي��ان ،فه��ي كأي انس��انة
معط��اء تع�بر ع��ن احاسيس��ها جت��اه احل��دث ال��ذي
تعيش��ه فتتفاع��ل مع��ه وحت��اول توجي��ه م��ن تؤث��ر
فيه��ن باجت��اه م��ا تري��د ،فضال ع��ن انها اس��تطاعت
اقتح��ام ميادي��ن العم��ل واالنت��اج بفض��ل وعيه��ا
وثقافتها الواسعة.

مل يقتصر دور
امل ّ
الية على
النياحة على
مصيبة اإلمام
احلسني واهل
بيته (ع) حسب،
بل تعدتها
لالشرتاك
بتوعية
اجملتمع ..
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جماليات التعبير في كتاب اإلمام
الحسن العسكري ( )
إلى إسحاق بن إسماعيل
النيسابوري
عليه
لسالم

الباحث أمحد جاسم ثاني /جامعة البصرة

وجهه
دارت فكرة النص الذي ّ
اإلمام احلسن العسكري (عليه
السالم) إىل أحد ثقاته (إسحاق
بن إمساعيل النيسابوري) على
مسألة الوالية ألئمة أهل البيت
(عليهم السالم) بعد رسول اهلل
(صلى اهلل عليه وآله وسلم)
التمسك بها..
وضرورة ّ
وتنوع��ت فن��ون التعب�ير اجلمالي��ة يف
ذل��ك الن��ص ،وكان أبرزها ف��ن االقتباس
القرآن��ي ال��ذي اس��تعمله اإلم��ام (علي��ه
الس�لام) بكث��رة ،توظيفاً للس��ياق وتوثيقاً
تضمنها ،كما س��لك اإلمام
للدالل��ة ال�تي ّ
(عليه السالم) األسلوب األدبي يف التعبري،
فجاءت الص��ور الفنية جمس��دة للحقائق
ال�تي أراد أن يوصله��ا للمتلق��ي بطريق��ة
مجالي��ة مش��وقة ؛ فلغ��ة الن��ص حتف��ل
بعناصر فنية متنوع��ة ،فمن جهة اإليقاع
جن��د العب��ارات املقف��اة حنو قول��ه( :وحنن
حبم��د اهلل ونعمت��ه أه��ل بي��ت ن��رق عل��ى
أوليائن��ا ونس��ر بتتاب��ع إحس��ان اهلل إليه��م
وفضل��ه لديه��م ونعت��د بكل نعم��ة ينعمها
اهلل تب��ارك وتعاىل عليه��م) ،أو قوله (وأيم
اهلل إنه��ا لعقب��ة ك��ؤود ،ش��ديد أمره��ا،
صع��ب مس��لكها ،عظي��م بالؤه��ا ،قديم يف
الزبر األوىل ذكرها) ،أو قوله( :عن احلق
تصدف��ون وبالباط��ل تؤمن��ون وبنعمة اهلل
تكف��رون) ،أو قول��ه( :ول��و فهم��ت الص��م
الص�لاب بع��ض م��ا ه��و يف ه��ذا الكت��اب
لتصدع��ت) ،فه��ذه املقاط��ع ج��اءت مقف��اة
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عب عنها اإلمام (عليه السالم)
مس��جوعة ّ
بوق��ع صوتي مجيل يتناس��ب مع الدالالت
ال�تي حتمله��ا ،فنج��د يف املقط��ع األول
تك��رار الضمري(هم) املس��بوق بص��وت الياء
الس��اكنة يف العب��ارات( :إليه��م ،ولديه��م،
وعليه��م) ،ويف املقط��ع الثاني يرد الس��جع
بتكرارالضمري(ه��ا) ال��ذي يع��ود عل��ى
(العقب��ة) يف العب��ارات( :أمرها ،ومس��لكها،
وبالؤه��ا ،وذكره��ا) ،ويف املقط��ع الثال��ث
يتك��رر صوت��ا الواووالن��ون يف األفع��ال:
(تصدف��ون ،وتؤمن��ون ،وتكف��رون) ،أم��ا يف
املقطع الرابع فريد الس��جع بتكرار َصوتي
األل��ف والب��اء يف اللفظت�ين( :الص�لاب،
الكت��اب) .فض ً
ال عن ذلك فيمكن مالحظة
ظاهرة التوازي الصوتي يف بعض العبارات
الس��ابقة م��ن الن��ص ،م��ن أمث��ال( :ش��ديد
أمرها  -صعب مسلكها  -عظيم بالؤها،)...
أم��ا لفظياً فصياغة النص تقوم على أمور
منها :التس��اؤل قوله (عليه الس�لام)( :وأي
آي��ة أعظ��م م��ن حج��ة اهلل عل��ى خلق��ه؟)،
ٍ
(فأي��ن يتاه بك��م ؟ وأين تذهب��ون؟) ،ومنها
احل��وار قول��ه( :ف��أمت اهلل عليك يا إس��حاق

وعل��ى م��ن كان مثل��ك( )...فاعل��م يقيناً
ي��ا إس��حاق ،)...وقد يكون احلوار مقتبس��اً
م��ن الق��رآن الكري��م ،كما يف قول��ه( :رب
مل حش��رتين أعمى وقد كنت بصرياً قال
كذل��ك )...ومنه��ا التك��رار كم��ا ورد يف
تكرار اس��م املتلقي (إسحاق) ثالث مرات،
مرس��ل
بقص��د التنبي��ه والتواص��ل ب�ين ِ
ومس��تقبله ،وتك�� ّررت ظاه��رة
الن��ص
ِ
(الدع��اء) ألوليائ��ه وأصحاب��ه ،فض ً
ال عن
تك��رار مفاهي��م (احلم��د هلل) و(النعم��ة)
و(الرمح��ة) ،مل��ا هل��ا م��ن ارتباط مبس��ألة
الوالي��ة اإلهلي��ة ،وأم��ا صوري��اً فالن��ص
بعنص��ر ص��وري متن��وع ،مث��ل
حيف��ل
ٍ
االقتب��اس القرآن��ي والتش��بيه والتمثي��ل
واالس��تعارة واالس��تدالل والفرضي��ة
وكما يأتي:
االقتباس القرآني:
قول��ه (علي��ه الس�لام)( :فاعل��م يقين��ا
ي��ا إس��حاق أن��ه من خ��رج من ه��ذه الدنيا
ّ
وأض��ل
أعم��ى فه��و يف اآلخ��رة أعم��ى
س��بي ً
ال ي��ا إس��حاق لي��س تعم��ى األبص��ار
ولك��ن تعم��ى القل��وب ال�تي يف الص��دور)،

وه��و اقتب��اس من قوله تع��اىلَ [ :و َمن َ
كَ
ان
��ر ِة أَ ْع َم��ى
اآلخ َ
ِف َه�� ِذ ِه أَ ْع َم��ى َفهُ�� َو ِف ِ
ال]  -اإلس��راءَ [ ،72،فإَّنهَ��ا لَ
��ل َس ِ��بي ًٍ
َوأَ َض ُّ
ْ ِ
ْ
َت ْع َم��ى َ
��وب َّال ِت
ال ْب َص��ا ُر َو َل ِك��ن َت ْع َمى ال ُق ُل ُ
ور]  -احل��ج ،46،أوقول��ه (علي��ه
ِف ُّ
الصُ��د ِ
الس�لام)( :أوتكون��ون مم��ن يؤم��ن ببعض
الكت��اب ويكفر ببع��ض فما جزاء من يفعل
ذل��ك ...إال خ��زي يف احلي��اة الدني��ا وطول
عذاب يف اآلخرة) ،مقتبسا من قوله تعاىل:
ون ب َب ْع ْ
َ ْ
اب َو َت ْك ُف ُر َ
ض
ون ِب َب ْع ٍ
[أ َف ُتؤ ِم ُن َ ِ ِ
ض ال ِك َت ِ
َف َما َج َزاء َمن ي ْ
َف َع ُل َذ ِل َك ِمن ُك ْم ِإ َّ
ال ِخ ْز ٌي ِف
ْ
ال َي��ا ِة الد ْ
َْ
ُّن َي��ا َوي ْ
ُ��رد َ
ُّون ِإ َل
��ة ي َ
َ��و َم ال ِق َي َام ِ
أَ َش ِّ ْ
اب -]...البق��رة ،85 ،أوقوله (عليه
��د ال َع َذ ِ
الس�لام) :إن اهلل (مل يف��رض ذل��ك عليكم
حلاج��ة من��ه إليك��م ب��ل برمح��ة من��ه...
ليمي��ز اخلبي��ث من الطي��ب وليبتلي ما يف
صدورك��م وليمح��ص م��ا يف قلوبك��م).
اقتب��اس م��ن قول��ه تع��اىلِ [ :ل َي ِمي�� َز ُّ
الل
يث ِم َن َّ
َْ
ي َع َل ْ َ
الط ِّي ِب َو َ ْ
ال ِب َ
ال ِب َ
يث ب َْع َض ُه
��ى ب َْعض - ]...األنف��الَ [ ،37،و ِل َي ْب َتِل َي ُّ
الل
َع َل َ ٍ
ُور ُ
وب ُك ْم
ك ْم َو ِل ُي َم َّح َ
َم��ا ِف ُصد ِ
ص َما ِف ُق ُل ِ
َو ُّ
َ
ُور]  -آل عمران،154 ،
ات ُّ
الل َعِل ٌ
يم ِبذ ِ
الصد ِ
أو قول��ه (عليه الس�لام)( :فلما َم َّ
��ن عليكم
بإقام��ة األولي��اء بع��د نبيك��م ،ق��ال اهلل يف
كتابهْ :
[ال َي ْو َم أَ ْك َم ْل ُت َل ُك ْم ِدي َن ُك ْم َوأَ ْ َ
ت ْم ُت
يت َل ُك ُم اإل ْس�ل َ
َع َل ْي ُك ْ��م ِن ْع َمت َو َر ِض ُ
ا َم ِدي ًنا]
ِ
ِ
ً
فف��رض عليك��م ألوليائه حقوق��ا أمركم
بأدائه��ا ليح��ل لكم م��ا وراء ظهوركم من
أزواجكم وأموالكم ومآكلكم ومش��اربكم،
ق��ال اهللُ [ :ق��ل َّل أَ ْس َ��أ ُل ُك ْم َع َل ْي�� ِه أَ ْج�� ًرا ِإَّل
ْالَ�� َو َّد َة ِف ْال ُق ْربَ��ى] واعلم��وا أن م��ن يبخ��ل
فإمن��ا يبخ��ل عن نفس��ه واهلل الغ�ني وأنتم
الفق��راء) ،و جن��د هن��ا تفس�يراً لنص�ين
ضمنهم��ا يف ن��ص كتاب��ه ،وهما
قرآني�ين َّ
ففس��ر
آي��ة الوالي��ة وآي��ة ذوي القرب��ىّ ،
وفس��ر
األوىل بوالي��ة األئم��ة املعصومنيّ ،
الثاني��ة حبقوقه��م :فض�ل ً
ا ع��ن االقتب��اس
ُ
َّ
َ
ُ
غري املباش��ر من قوله تعاىلَ [ :وأ ِحل لكم َّما
َو َراء َذ ِل ُك ْ��م أَن َت ْب َت ُغ ْ
��وا ِبَأ ْم َوا ِل ُك��م ُّ ْ
م ِص ِن َ
ني
َغَ ْ�ير ُم َس��ا ِف ِح َ
ني]  -النس��اء ،24،واالقتب��اس
ن��ا َي ْب َخلُ
املباش��ر بقول��هَ [ :و َم��ن َي ْب َخ ْ��ل َفإِ َّ َ
َع��ن َّن ْف ِس�� ِه َو َُّ
��راء]
�ني َوأَن ُت ُ
��م ْال ُف َق َ
الل ْال َغُّ ِ
 حمم��د ،38 ،أو قول��ه (علي��ه الس�لام):(وإياك��م أن تفرطوا يف جنب اهلل فتكونوا
من اخلاس��رين) ،اقتباس م��ن قوله تعاىل:
[أَن َت ُق َ
��ر َتى ع َلى َما َف َّر ُ
طت
ول َن ْف ٌ
س يَا َح ْس َ
َّ
الل َوِإن ُ
��اخ ِر َ
ك ُن��ت َلِ َ
ين]
��ن َّ
الس ِ
ن��ب ِ
ِف َج ِ
 الزم��ر ،56 ،أو يف قول��ه (علي��ه الس�لام):(فقد أمركم اهلل بطاعته وطاعة رس��وله

وطاعة أولي األمر) ،وهواقتباس من قوله
��وا أَ ِطي ُع ْ
ي��ن َآم ُن ْ
��وا َّ
تع��اىل[ :يَ��ا أَ ُّيهَ��ا َّال ِذ َ
الل
َ
َوأَ ِطي ُع ْ
الر ُس َ ُ
ُ
ْ
��ر ِمنك ْم- ]...
��وا َّ
��ول َوأ ْو ِلي األم ِ
النس��اء ،59،أو يف قوله (عليه السالم)( :فما
أغراإلنس��ان برب��ه الكري��م) ،اقتب��اس م��ن
َ ْ
ان َما َغ َّر َك ِب َرب َ
نس ُ
ِّك
ال َ
ْقوله تعاىل[ :يَا أ ُّيهَا ِ
َ
ي��م]  -اإلنفط��ار ،6 ،وأخ�يراً خيتت��م
الك ِر ِ
(علي��ه الس�لام) النص بتوظي��ف قرآني يف
�يرى
غاي��ة اجلم��ال( :اعملوا ما ش��ئتم [ َف َس ََ
ُّ
ون َو َس َُ
�ترد َ
الل َع َم َل ُكْ��م َو َر ُس��و ُل ُه َو ْالُ ْؤ ِم ُن َ
ُّون
إ َل َع ْ
��ب َو َّ
الش��هَا َد ِة َف ُي َن ِّب ُئ ُك��م ِبَ��ا
ِ
��ال ال َغ ْي ِ
ِِ
ُ
كن ُت ْم َت ْع َم ُل َ
ون]).
الصور التشبيهية واالستعارية:
قول��ه (عليه الس�لام)( :فأي��ن يتاه بكم
وأين تذهب��ون كاألنعام عل��ى وجوهكم)،
تش��بيه قرآن��ي يف موضع�ين ،األولَ [ :و َل َق ْد
يرا ِّم َ ْ
َذ َر ْأ َن��ا ِ َ
��م َ
لهَّ
ال ِّ
نس
ك ِث� ً
َن َ
اإل ِ
��ن ِ
��ن َو ِ
ال ي ْ
�ين َّ
��وب َّ
ُ��ون ِبهَ��ا َو َ ُ
َُ
ل ْ��م أَ ْع ٌُ
َف َقه َ
ال
ل ْ��م ُق ُل ٌ
َّ
ُ
َ
َ
ون ِبهَ��ا َول ْ��م آذ ٌ
��م ُع َ
ُي ْب ِص�� ُر َ
ان ال ي ْ
ون ِبهَ��ا
َس َ
األ ْن َع��ام ب ْ
ك َ
َل ُه ْم أَ َض ُّ
أُ ْو َل ِئ َ
َ
��ل أُ ْو َل ِئ َك ُه ُم
��ك
ِ
ْال َغا ِف ُل َ
��ون] (األع��راف ،)179/والثان��ي[ :أَ ْم
َْ
ون أَ ْو ي َْع ِق ُل َ
��م ُع َ
��ب أَ َّن أَ ْك َث َر ُه ْم ي ْ
ون
ت َس ُ
َس َ
ْ
ْ
َ
ْ
كالن َع��ام بَل ُه ْم أَ َض ُّل َس ِ��ب ً
ِإ ْن ُه ْ��م ِإَّل َ
يل]
ِ
ً
(الفرق��ان ،)44/ويف قول��ه أيض��ا( :فف��رض
عليكم احلج والعمرة وإقام الصالة وإيتاء
ال��زكاة والصوم والوالي��ة وجعل لكم باباً
تس��تفتحون به أب��واب الفرائ��ض ومفتاحاً
إىل س��بيله) ،فاس��تعار الب��اب واملفت��اح
للوالية ،وجعلها مفتاحاً ألبواب الفرائض،
ومن ثم مفتاحاً إىل س��بيل اهلل تعاىل ،؛ ثم
أعق��ب ال��كالم بقوله(:ل��وال حمم��د صل��ى
اهلل علي��ه وآله وس��لم واألوصي��اء من ولده
لكنتم حيارى كالبهائم ال تعرفون فرضاً
م��ن الفرائض وه��ل ُتدخل مدين��ة إال من
بابه��ا) ،والص��ورة التش��بيهية تن ّوعت على
ش��كلني ؛ فتارة جاء التشبيه باألنعام وتارة
أخ��رى بالبهائ��م ،وه��و تصوي��ر حل��ال َمن
يبتع��د ع��ن الوالي��ة ويس��لك طريق��اً آخر،
فعب��ارة (وه��ل ُتدخل مدين��ة إال من بابها)
عبارة مك ّثفة ،إذ ّ
خلصت ثالث صور فنية
آن واح��د ؛ تضميني��ة ،إذ تضمن��ت قوله
يف ٍ
(صل��ى اهلل علي��ه وآله وس��لم)( :أن��ا مدينة

وعلي بابها) ،واس��تعارية ،إذ استعار
العلم ٌ
املدين��ة للدي��ن والعل��م واحل��ق ،واس��تعار
الب��اب ألول��ي األم��ر وه��م املعصوم��ون،
إس��تداللية ال�تي اس��تدل بها عل��ى الكالم
السابق هلا.
الصورة الفرضية:
قوله (عليه الس�لام)( :ولوال ما حيب
اهلل م��ن مت��ام النعم��ة م��ن اهلل عليك��م مل��ا
رأيت��م لي خطاً وال مسعتم مين حرفاً،)...
و(مت��ام النعم��ة) مش��تق من آي��ة الوالية
ك ُمل يف الدين و ّ
وي��وم البيعة الذي َ
متت
فيه النعمة ،وهي صورة فرضية ش��بيهة
املضمون مبا ورد يف اخلطبة الشقش��قية
��ذي َف َل َق
ّ
لعل��ي (علي��ه الس�لام)( :أَ َم��ا َو َّال ِ
ْ
َ
َ
َ
َْ
َ
َّ
ْ
َ
َ
ُ
ال
ر
و
ض
ح
ل
و
ل
ة
��م
س
الن
أ
َر
ب
و
ة
اض ِر
َ
ُ
الَّب َ َ َ
ُ
ِ
اصر َو َما أَ َخ َذ َُّ
َو ِق َيا ُم ْ ُ
ال َّج ِة ِب ُو ُجو ِد َّ
الل
الن ِ ِ
َع َل��ى ْال ُع َل َم��ا ِء ،)...ومن ذل��ك أيضاً قوله:
(ول��و فهمت الصم الص�لاب بعض ما هو
يف ه��ذا الكت��اب لتصدّع��ت قلق��اً وخوف��اً
م��ن خش��ية اهلل ،)...وهي ص��ورة فرضية
مس��توحاة من قوله تعاىلَ [ :ل ْ��و أَن َز ْل َنا َه َذا
ْال ُق ْر َ
ِّعا
اش ًعا ُّم َت َصد ً
آن َع َلى َج َب ٍل َّل َرأَ ْي َت ُه َخ ِ
ْ
َّ
الل( ]...احلشر.)21/
ِّم ْن َخش َي ِة ِ
الصورة الرمزية
قوله (عليه الس�لام)( :وسهّل سبيلك
عل��ى العقب��ة ،وأي��م اهلل إنه��ا لعقب��ة
ك��ؤود) ،وه��ي صورة مقتبس��ة من قوله
��م ْال َع َق َب َة * َو َم��ا أَ ْد َر َ
اك
تع��اىلَ [ :ف َل ْاق َت َح َ
َم��ا ْال َع َق َب ُ
��ة ] (البل��د ،)12-11/فالعقب��ة يف
هذه السورة ((ترمز إىل وجود (حاجز) ال
يُتاح لإلنس��ان أن جيت��ازه يف اليوم اآلخر
(عن��د حماس��بته وتقري��ر مص�يره) ،إال
بعم��ل صاحل مثل :حتري��ر رقبة العبد أو
إطعام جائع.
وقول��ه (علي��ه الس�لام)( :وإياك��م
أن تفرط��وا يف جن��ب اهلل فتكون��وا م��ن
رم�� َز إىل اإلم��ام
اخلاس��رين)) ،فق��د َ
املعص��وم بـ (جنب اهلل) ،وه��و ما ورد على
لس��ان النيب (صلى اهلل عليه وآله وس��لم)
يف وص��ف أم�ير املؤمن�ين (عليه الس�لام)
هلل
بقول��هَ :
��اسِ ،إَّن�� ُه َج ْن ُ
عاش َ
��ب ا ِ
(م ِ
��ر ال ّن ِ
ْ
َّال ِذي َذ َ
يز).
ز
ع
ال
ه
تاب
ك
ف
ر
َ
َ
ك ِ ِ ِِ ِ ِ

«حنن حبمد اهلل ونعمته أهل بيت نرق على
أوليائنا ونسر بتتابع إحسان اهلل إليهم»
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مرض التوحد عند األطفال

أسبابه ،أعراضه ،طرق الوقاية والعالج منه
الدكتورة جليلة صاحل العالق/جامعة الكوفة

التوحد هو اضطراب عصيب تطوري جملموعة من االضطرابات تسمى باللغة الطبية:
(اضطراب يف الطيف الذاتي) ( ،)Disorders -ASD Autism Spectrumله تأثري على
وظائف املخ املعتادة ،مما يؤثر على تنمية مهارات اإليصال والتفاعل االجتماعي ،فيؤدي
إىل صعوبة املشاركة يف السلوكيات واهلوايات واألنشطة املختلفة ،ويظهر عادة قبل
بلوغ الطفل الثالث سنوات من عمره ،وقد أظهرت الدراسات أن احتمال إصابة الذكور
بالذاتوية (التوحد) أكرب بثالثة اىل أربعة أضعاف من احتماالت اإلصابة عند اإلناث.
أم��ا أع��راض امل��رض ،ف��إن كل طفل
يعان��ي من أع��راض مرض الوح��د يظهر
طباع��اً وأمناط��اً خاص��ة ب��ه ،إال أنه ميكن
تثبي��ت املمي��زات اليت تكون أكثر ش��يوعاً
هل��ذا االضط��راب ،وتك��ون عل��ى ث�لاث
مستويات:
املس��توى األول :مس��توى امله��ارات
االجتماعية ،إذ ال يستجيب الطفل ملناداة
امسه ،ويتجنب االتصال البش��ري املباشر،
وميتاز بفتور املشاعر وال مييل للمعانقة،
ويب��دو أن��ه ال ي��درك مش��اعر وأحاس��يس
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اآلخري��ن ،فيميل للعزلة والبق��اء منفرداً
وحي��ب اللعب لوحده ،إذ ي��رى أن له عامله
اخل��اص ب��ه ،ف�لا يبتس��م وال يس��تجيب
للمؤثرات اخلارجية.
املس��توى الثان��ي :مس��توى امله��ارات
اللغوي��ة ،إذ تتأخ��ر يف الطف��ل تط��ورات
امله��ارات اللفظي��ة ،فيب��دأ الطف��ل بنط��ق
الكلم��ات يف س��ن متأخ��رة مقارن��ة
باألطف��ال اآلخري��ن ،ويفق��د الق��درة
عل��ى قول كلم��ات أو مج��ل معينة كان
يعرفه��ا يف الس��ابق ،ويتح��دث بص��وت

غري��ب أو ن�برات وإيقاع��ات خمتلف��ة،
ويتكل��م باس��تعمال ص��وت غنائي ونربي
أو بص��وت يش��به ص��وت اإلنس��ان اآلل��ي
(الريب��وت) ،وال يس��تطيع املب��ادرة يف
احملادث��ة أو االس��تمرار يف احملادث��ة،
وميتاز حديثه بالروتني اللفظي إذ يكرر
الطفل كلمات أو عبارات أو مصطلحات
بعينها لكنه ال يعرف كيفية استعماهلا.
املس��توى الثال��ث :مس��توى الس��لوك،
إذ يص��اب الطف��ل بالذه��ول واالنهي��ار
م��ن أج��زاء معين��ة م��ن األغ��راض ،مث��ل

دوران عج��ل يف س��يارة لعبة ،ش��دة احلساس��ية بش��كل
مبال��غ في��ه للض��وء أو الص��وت أو اللم��س ،م��ع ع��دم
القدرة على اإلحس��اس ب��األمل ،ثم يبدأ الطفل بتنمية
ع��ادات وطق��وس يق��وم بتكراره��ا دائم��اً ،ويب��دو قس��م
ٍ
م��ن األطف��ال عل��ى أنه��م بطيئ��ون يف تعل��م معلومات
ومه��ارات جدي��دة ،فيم��ا يتمت��ع آخ��رون منهم بنس��بة
ذكاء طبيعي��ة ،تب��دو يف بع��ض األحيان عن��د البعض
منه��م أعل��ى م��ن األش��خاص اآلخري��ن ،وق��د تبني أن
ه��ؤالء األطفال يتعلمون بس��رعة ،لكنه��م يعانون من
مش��اكل يف االتص��ال ،ويف تطبي��ق أش��ياء تعلموه��ا
يف حياته��م اليومي��ة ،ويف أقلم��ة أنفس��هم لألوض��اع
واحل��االت االجتماعي��ة املتغ�يرة ،وهم ال يب��دون خوفاً
م��ن املخاط��ر وم��ن املمك��ن أن يقوم��وا بإيذاء أنفس��هم
كش��د الش��عر أو ع��ض النف��س ،والقي��ام حب��ركات
غريب��ة مث��ل رفرف��ة اليدي��ن أو ال��دوران يف دوائ��ر،
والقهقهة بال س��بب وفرك األش��ياء ،والشعور باحلزن
الشديد بسبب تغريات بسيطة.
يت��م تش��خيص م��رض التوح��د م��ن قب��ل
اختصاصيني باعتماد أس��ئلة تشخيص التوحد حسب
مقي��اس ( )4 DSMاملعتم��د عاملي��اً ،إذ لي��س للم��رض
فحوص��ات طبي��ة مث��ل التحالي��ل املختربية ،ب��ل يتم
الفح��ص م��ن خ�لال األس��ئلة التش��خيصية حبس��ب
املقي��اس املذك��ور فيت��م بعده��ا حتدي��د األع��راض
املرضية ،واستبعاد األمراض النفسية األخرى.
أما أهم أس��باب مرض التوحد فريجعها الباحثون
اىل ما يأتي:
أو ًال :املش��اكل الوراثي��ة :إذ أن هن��اك العدي��د من
اجلين��ات املختلف��ة ال�تي ت��ؤدي إىل اضط��راب التوحد
بالنس��بة لألطف��ال ،ألن اجلين��ات ق��د تؤث��ر على منو
الدماغ أو خاليا التواصل يف املخ ،فغالباً ما تكون بعض
املشاكل اجلينية موروثة والبعض اآلخر حيدث من
تلقاء نفسه.
ثانياً :العوام��ل البيئية :يذكر العلماء بأن هناك
جمموع��ة م��ن العوام��ل البيئي��ة ت��ؤدي إىل التوح��د
مث��ل االلتهابات الفريوس��ية ومضاعف��ات احلمل ،أو
ملوثات اهلواء.
ثالث��اً :إصابة أح��د أفراد العائلة مب��رض التوحد:
فق��د يؤدي إصابة أحد األف��راد إىل انتقال املرض عن
طريق الوراثة اىل أطفاهلم.
رابعاً :وقد يكون الس��بب يف تكوين الدماغ واجلهاز
العصيب للطفل.
أما عالج م��رض التوحد ،فإن هذا املرض يُع ّد من
األمراض املعقدة فه��و واحد من أكثر األمور تعقيداً
من بني األمراض اليت تصيب اإلنسان ؛ لذا مل يتوصل
العلم��اء إىل ع�لاج قاطع مالئم ل��كل املصابني به ،ويف
احلقيق��ة فإن تش��كيلة العالج��ات املتاحة واليت ميكن
اإلعتم��اد عليها يف العالج تبدو متنوعة ومتعددة جداً

عل��ى حنو مث�ير للذه��ول ،ولكنها من املمك��ن أن تقوم
بتحس�ين وضعي��ة الطف��ل قلي�ل ً
ا ،وبإم��كان الطبي��ب
املع��اجل املس��اعدة يف إجي��اد امل��وارد املتوف��رة يف بيئ��ة
الطف��ل وال�تي ميكنه��ا أن تش��كل أدوات مس��اعدة يف
التعامل مع الطفل.
وعل��ى العم��وم فإن عالج م��رض التوحد يش��تمل
على اآلتي:
* الع�لاج الس��لوكي (،)Behavioral Therapy
ويت��م في��ه ع�لاج الس��لوك الس��ليب والنمط��ي للطفل
بواس��طة التدريب بوس��ائل حتس�ين الس��لوك ملستوى
مقبول.
* عالج��ات أم��راض النط��ق واللغ��ة (Speech
 ،)Lankuage pathologyبالتدخ��ل املبك��ر لتحس�ين
مس��توى التحصيل اللفظي بواسطة (برامج معاجلة
النطق والسمع) من قبل أخصائيني.
* الع�لاج الرتب��وي (التعليم��ي) :بواس��طة برام��ج
تعليمي��ة وتأهيلي��ة خاص��ة هل��ؤالء األطفال ،حتس��ن
التفاع��ل والتواص��ل م��ع األهل واجملتم��ع ،مثل برامج
التحليل السلوكي .ABA
* العالج الدوائي :إلزالة املعادن الثقيلة من جسم
الطفل التوحدي ،إن كانت نسبتها يف دمه مرتفعة ،و
تنصح بعض املراجع الطبية باملعاجلة باألوكسجني
املضغوط)Hyperbaric oxygen therapy( :
* العالج��ات البديل��ة :نظ��راً لك��ون التوح��د م��ن
األم��راض الصعب��ة ج��داً واملس��تعصية؛ ل��ذا يلج��أ
العدي��د م��ن األهال��ي إىل (الط��ب البدي��ل) ،ومن��ه
احلمي��ة الغذائي��ة ،إذ ينص��ح البع��ض بع��دم تن��اول
األطف��ال التوحدي�ين لألطعم��ة ال�تي حتت��وي عل��ى
اجللوت�ين والكازين ،وإعطاء بع��ض الفيتامينات مثل
(فيتامني  )B6حتت إش��راف الطبيب ،ورغم أن بعض
العوائ��ل أفادت بأنها حققت نتائ��ج إجيابية بعد عالج
التوح��د بواس��طة العالج��ات البديل��ة ،إال أن الباحثني
ال يس��تطيعون تأكي��د أو نف��ي م��دى جناع��ة ه��ذه
العالجات املتنوعة على مرضى التوحد.
وأخ�يرا نقدم ه��ذه النصائ��ح للتعامل م��ع الطفل
الذي يعاني من مرض التوحد:
 .1توف��ر الدع��م النفس��ي ل��دى الطفل؛ ليس��تطيع
تنمية نفسه بنفسه ليتجاوز هذه املرحلة ،مع متابعة
تطور منوه احلركي والذهين.
 .2مراقب��ة الطف��ل بش��كل مس��تمر دون إش��عاره
بذلك ،ملالحظة أي جديد يطرأ على حالته.
 .3احل��رص على عدم التعامل بعنف مع األطفال
الذين يعانون من هذا املرض ،وجتنب الصراخ عليهم،
والتقليل من شأنهم.
 .4تدريب الطفل املتوحد على اللعب يف جمموعات،
واالخت�لاط م��ع األطف��ال اآلخري��ن؛ للقض��اء عل��ى
وحدته.

احلرص على
عدم التعامل
بعنف مع
األطفال
الذين
يعانون من
هذا املرض،
وجتنب
الصراخ
عليهم،
والتقليل من
شأنهم
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أثر اإلمام الكاظم (عليه السالم) في إشاعة العلوم
والمعارف اإلسالمية بين الناس
الباحث صالح مهدي احلمامي

حرص اإلمام موسى الكاظم (عليه السالم) على نشر الثقافة اإلسالمية وإشاعة املعارف بني الناس،
فكان من أبرز أئمة املسلمني الذين خدموا اإلسالم بعلومهم وآدابهم كما هي سرية األئمة (عليهم
السالم) ،وقد نشأ اإلمام الكاظم (عليه السالم) يف مدرسة أبيه اإلمام الصادق (عليه السالم) ،ونبغ فيها
عما بني دفيت املصحف ألجابك فيه
أميا نبوغ حتى قال عنه أبوه (عليه السالم)( :إن ابين هذا لو سألته ّ
بعلم) ،وقال عنه يف موضع آخر( :وعنده علم احلكمة والفهم والسخاء واملعرفة مبا حيتاج إليه الناس
فيما اختلفوا فيه من أمر دينهم) ،ويكفي للتدليل عن علومه رواية العلماء عنه يف مجيع الفنون من
علوم الدين وغريها ما ملؤوا به الكتب وألفوا املؤلفات الكثرية حتى عرف بني الرواة بالعامل.
وق��د ّ
ح��ث اإلم��ام الكاظ��م (علي��ه
الس�لام) الن��اس للتس��لح بالعل��م والتعلم
ّ
وبي امل��راد من العلم واملطلوب من العامل
فوض��ع بالتال��ي املنه��ج العلم��ي للمعرفة
وبي��ان مصادره��ا وميك��ن أن نالح��ظ
ه��ذا التخطي��ط م��ن اإلم��ام م��ن خ�لال
جمموع��ة م��ن النق��اط األساس��ية ال�تي
س��ندعمها مبايدل��ل عليه��ا م��ن أحاديث��ه
(عليه السالم) وأهم هذه النقاط مايأتي:
 -1الرجوع إىل كتاب اهلل وس��نة نبيه
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(صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) فق��د ُنق��ل
ع��ن اإلم��ام الكاظ��م (عليه الس�لام) قوله
لس��ائل س��أله :أكل ش��يء يف كتاب��ه اهلل
وس��نة نبيه (صلى اهلل عليه وآله وس��لم)؟
أوتقول��ون في��ه؟ فأجاب��ه اإلم��ام الكاظ��م
(عليه الس�لام)( :بل كل شيء يف كتاب
اهلل وسنة نبيه (صلى اهلل عليه وآله).
 -2ع��دم الفت��وى بغ�ير عل��م ،إذ ورد
ع��ن اإلمام الكاظ��م (عليه الس�لام) قوله:
(من أفتى الناس بغري علم لعنته مالئكة

األرض ومالئكة السماء).
 -3بط�لان القياس ،إذ نقلت املصادر
عن عثمان بن عيس��ى ،إنه قال :سألت أبا
احلس��ن موس��ى عن القياس فقال (عليه
الس�لام)( :م��ا لك��م والقي��اس إن اهلل ال
يسأل كيف أحل وكيف حرم).
 -4حج��ة العق��ل ،كما ميك��ن لنا أن
نأخ��ذ بعض مناه��ج املعرفة م��ن وصية
اإلمام الكاظم (عليه الس�لام) إىل هش��ام
ب��ن احلك��م ،وه��ي وصي��ة مهم��ة مشلت

كل جوانب احلياة فنذكر منها شذرات
ختص جمال املعرفة:
* ي��ا هش��ام إن اهلل ع��ز وج��ل أكم��ل
للن��اس احلج��ج بالعق��ول وأفض��ى إليهم
بالبيان ودهلم على ربوبيته باألدالء..
* يا هشام ثم بني أن العقل مع العلم
��ك ْ َ
ال ْم َث ُ
فق��الَ (( :و ِت ْل َ
��ال َن ْض ِر ُبهَ��ا ِل َّ
اس
لن ِ
َو َما ي َْع ِق ُلهَا ِإَّل ْال َع ِالُ َ
ون)).
* ي��ا هش��ام ل��كل ش��يء دلي��ل ودلي��ل
العاقل التفكر ودليل التفكر الصمت...
* يا هش��ام إن هلل على الناس حجتني
حج��ة ظاه��رة وحج��ة باطن��ة ،فأم��ا
الظاهرة فالرس��ل واألنبي��اء واألئمة وأما
الباطنة فالعقول..
* يا هشام ال متنحوا اجلهال احلكمة
فتظلموها وال متنعوها أهلها فتظلموهم
ورغم كثرة املدة اليت قاضاها اإلمام
الكاظ��م (علي��ه الس�لام) يف الس��جون ويف
خمتل��ف األماك��ن ويف أزم��ان خمتلف��ة
من قبل الس��لطة العباسية اجلائرة ،فقد
ذك��ر املؤرخ��ون لس�يرة اإلم��ام الكاظ��م
(علي��ه الس�لام) واملرتمج��ون ألصحاب��ه
م��ن علم��اء الرجال ع��دة كتب ورس��ائل
ومس��ائل رواها عن��ه أصحابه يف جماالت
ش��تى منها األحكام والش��رائع والتفس�ير
والدع��اء واحلك��م واملواع��ظ والوصاي��ا،
ومن أهم هذ ِه اإلسهامات مايأتي:
 .1كت��اب احلج ،رواه عنه أبو احلس��ن
علي بن عبيد اهلل بن علي بن احلسن.
 .2األدعية مثل دعاء اجلوشن الصغري
ال��ذي أورده عن��ه الس��يد ابن ط��اووس يف
(مه��ج الدع��وات) وأدعي��ة اي��ام األس��بوع،
ال�تي أورده��ا عنه هبة اهلل ب��ن أبي حممد
احلس��ن املوس��وي يف (اجملم��وع الرائق من
أزهار احلدائق).
 .3كت��اب احلدي��ث ،رواه عن��ه أب��و
امساعيل بكر بن األشعث السكوني.
 .4مس��ند اإلم��ام موس��ى ب��ن جعف��ر
(علي��ه الس�لام) رواه عن��ه أب��و عم��ران
موسى بن ابراهيم املروزي.
 .5رس��الة كتبه��ا (عليه الس�لام) إىل
علي بن س��ويد ،أوردها عنه ثقة اإلس�لام
الكليين يف الكايف.
 .6وصيت��ه إىل هش��ام ب��ن احلك��م
ذكرها عنه ابن شعبة احلراني يف حتف
العقول.
 .7ولإلم��ام الكاظ��م (علي��ه الس�لام)
نصي��ب وآف��ر م��ن األث��ر يف تفس�ير آي��ات

الق��رآن الكري��م ،وخباص��ة يف الك��م
التفس�يري اهلائ��ل ال��وارد يف التفاس�ير
األثرية ،أما تفس�يره املبث��وث من مصادر
احلدي��ث ،فيق��ول عل��ي موس��ى الكع�بي
بكتاب��ه اإلم��ام موس��ى الكاظ��م س�يرة
وتأري��خ( :راجعن��ا معج��م تفس�ير أه��ل
البي��ت (عليه��م الس�لام) ال��ذي أع��د بع��د
تتب��ع ( )177مص��دراً م��ن مص��ادر الرواية
األولية من كتب الفريقني ،عدا مصادر
التفس�ير ،فوجدن��ا في��ه ( )688م��ورداً
منقو ً
ال عن اإلمام الكاظم (عليه الس�لام)
يف تفسري القرآن).
أما عن كيفية مقدرة اإلمام الكاظم
(عليه السالم) على نشر كل تلك العلوم
وه��و يف مطام�ير الس��جون فق��د تأت��ى له
ذلك من خالل مايأتي:
 .1تأث�ير ش��خصية اإلم��ام الكاظ��م
(علي��ه الس�لام) عل��ى س��جانيه ،إذ نقل��ت
املصادر التأرخيية عن تأثر عيسى بن أبي
جعف��ر ومن مع�� ُه باإلمام (عليه الس�لام)
َ
مامكن
أي��ام س��جنه لدي��ه بالبص��رة وه��و
بش��كل س��ري
العلم��اء م��ن الوص��ول إليه
ٍ
واألخ��ذ من علوم ُه ،حتى َ
وصل خرب تأثر
عيسى باإلمام الكاظم (عليه السالم) إىل
هارون العباس��ي ،فأمر بنقل اإلمام (عليه
الس�لام) م��ن حب��س البص��رة إىل بغ��داد،
��س يف دار الفض��ل ب��ن الربي��ع
وفيه��ا ُح ِب َ
فتأث��ر الفض��ل بش��خصية اإلم��ام (علي��ه
الس�لام) فأخ��ذ يوس��ع على اإلم��ام (عليه
الس�لام) فوصل اخل�بر إىل ه��ارون أيضا
فعاق��ب الفضل وجلد ُه مائة س��وط ونقل
اإلمام الكاظم (عليه الس�لام) إىل س��جن
الس��ندي ب��ن ش��اهك ،ويف ه��ذه الطامورة
اس��تطاع اإلم��ام التأث�ير على بش��ار الذي
أوكل له الس��ندي حراس��ة اإلم��ام (عليه
الس�لام) وكان م��ن ش��دة تأثرياإلم��ام
(عليه السالم) عليه أن بشارا قال( :كنت
م��ن أش��د الن��اس بغض��اً آلل أب��ي طال��ب
فح��ول اهلل م��ا كان يف قليب م��ن البغض

غي من حال��ة اجلارية اليت
حب��اً) ،كما ّ
بعثه��ا ه��ارون إىل س��جن اإلم��ام (علي��ه
َ
فأنف��ذ اخلادم إلي��ه ليتفحص
الس�لام)،
ع��ن حاهلا فرآها س��اجدة لربه��ا ال ترفع
رأس��ها وه��ي تق��ول :ق��دوس س��بحانك
س��بحانك ،فق��ال ه��ارون :س��حرها واهلل
موسى بن جعفر بسحر ِه ولذلك أُسقط
يف ي��د ه��ارون العباس��ي ومل جي��د ح�لا
للخ�لاص م��ن اإلم��ام الكاظ��م (علي��ه
الس�لام) إال أن يدس له السم فيقتله يف
س��جن السندي بن ش��اهك يوم اخلامس
والعشرين من شهر رجب.
 .2زي��ارة فقه��اء الس��لطان إىل اإلمام
(علي��ه الس�لام) يف الس��جن ،فق��د ق��ال
إس��حاق ابن عمار أن هارون العباس��ي ملا
حبس أبا احلس��ن موس��ى دخ��ل علي ِه أبو
َ
يوس��ف وحممد بن احلس��ن صاحبا أبي
حنيفة ،فقال أحدهما لآلخر :حنن على
أمري��ن أما أن نس��اويه وأما أن نش��اكل ُه
فجلسا بني يديه.
 .3إجاب��ة اإلم��ام على الرس��ائل اليت
تأتيه إىل الس��جن ،إذ قيض اهلل سبحانه
وتع��اىل لإلمام أن يصبح س��جانوه بريدا
بينه وبني أصحابه فكانت تأتيه الرسائل
وهي حتمل أسئلتهم فيجيب عنها ،فقد
ورد يف ال��كايف أن عل��ي ب��ن س��ويد ق��ال:
ُ
كتب��ت إىل أب��ي احلس��ن موس��ى (علي��ه
ً
الس�لام) وه��و يف احلب��س كتاب��ا أس��ال ُه
ع��ن حال��ه وعن مس��ائل كث�يرة ،فكانت
االسئلة تأتيه إىل السجن وجييب عليها
اإلم��ام (علي��ه الس�لام) خبطه ،ل��ذا يرى
بعض الباحثني إن اإلمام (عليه السالم)
ه��و الرائ��د األول يف كتاب��ة الفق��ه ،ويف
ذل��ك يق��ول حمم��د يوس��ف :ونس��تطيع
أن نذك��ر إن أول م��ن كت��ب يف الفق��ه
هو اإلمام موس��ى الكاظم (عليه السالم)
ال��ذي م��ات س��جيناً ع��ام 183ه��ـ وكان
ماكتب�� ُه إجابة عن مس��ائل وجهت إلي ِه
حتت إسم احلالل واحلرام.

قال اإلمام الكاظم (عليه السالم) لتلميذه هشام بن احلكم (رض):

يا هشام إن هلل على الناس حجتني حجة ظاهرة وحجة
باطنة ،فأما الظاهرة فالرسل واألنبياء واألئمة وأما
الباطنة فالعقول..
53
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رجال في خدمة الشيطان
الباحث رسول كاظم عبد السادة

هم ِّ
َّ
صل على ابن س ّيد الكونني والفضة ابن الذهبني الذي اظلمت رزیته
الل َّ
باخلافقني صاحب املصيبة الراتبة والدمعة الس��اكبة والفجعة الالزبة
�یرت نس��اؤه كاإلماء،
قتي��ل الظم��ا ،بعي��د املرمتی ،مهت��وك احلماَ ،من ُس ّ
حم��روق اخل��ام غریب الغرباء ،خام��س أهل العباء عف�ير اخلدين ،قطيع
الودجني سبط رسول اهلل أبي عبد اهلل احلسني عليه السالم..
ال خيتل��ف اح��د من اخلل��ق  -اال املخذول منهم
 عل��ى جاللة س��يد الش��هداء أبي عبد اهلل احلس�ينصل��وات اهلل علي��ه ومس��و منزلت��ه ب�ين املس��لمني
وغ�ير املس��لمني حت��ى اصبح م��ایلء الدنيا وش��اغل
الن��اس اال أن بعض من يس��مى علم��ا ًء اغلق احلقد
اب��واب الفه��م يف عقوهل��م ومتك��ن الش��يطان منه��م
حت��ى اصب��ح ينط��ق على لس��انهم وص��اروا يكتبون
م��ا ميلي��ه عليه��م فخ��رج منه��م البغ��ض والك��ره
مقرونا بالش��بهات ألغ��راض التموي��ه على ضعفاء
املس��لمني ،وم��ن اجلى عالئ��م بغضهم أله��ل البيت
(عليهم الس�لام) قول بعضه��م :إن يزيد قتل اإلمام
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احلس�ين (عليه الس�لام) بس��يف جده اآلمر بس��له
عل��ى البغاة وقتاهلم ،وهذا كفر صريح نعوذ باهلل
من��ه ،ولنذك��ر من ه��ؤالء ثالثة من��اذج ليتعرف
الق��ارئ على ما كتب امثال هؤالء فانهم ال ميكن
ان جت��ري اقالمهم مبا ينف��ع االمة قطعا وان قيل
فيهم ما قيل.
األول :ابن العربي املالكي
ه��و القاضي أبو بكر بن العربي املالكي صاحب
العواص��م والقواص��م ،فق��د ق��ال اب��ن حج��ر املك��ي
يف ذك��ر یزی��د ب��ن معاوية :ق��ال أمحد ب��ن حنبل

بكف��ره ،وناهيك به ورع��ا وعلما يقضيان
بأن��ه مل يق��ل ذلك إال لقضاي��ا وقعت منه
صرحي��ة يف ذل��ك ثبت��ت عن��ده ،وإن مل
تثبت عند غريه كالغزالي فإنه أطال يف
رد كث�ير مما نس��ب إليه كقت��ل اإلمام
احلس�ين (عليه الس�لام) ،فقال :مل يثبت
م��ن طري��ق صحي��ح أن��ه قتل��ه وال أم��ر
بقتله ،ثم بالغ يف حتریم سبه ولعنه.
وق��د ُنق��ل ع��ن اب��ن العرب��ي املالك��ي
م��ا يقش��عر من��ه اجلل��د ،ومنه��ا أن��ه قال:
مل يقت��ل یزی��د اإلم��ام احلس�ين (علي��ه
الس�لام) إال بس��يف ج��ده :أي :حبس��ب
اعتق��اده الباط��ل أن��ه اخلليفة واحلس�ين
(علي��ه الس�لام) باغ عليه والبيعة س��بقت
ليزي��د ،ويكف��ي فيه��ا بع��ض أه��ل احل��ل
والعق��د وبيعت��ه كذل��ك ألن كثريي��ن
أقدم��وا عليها خمتارین هلا ،هذا مع عدم
النظ��ر إىل اس��تخالف أبي��ه ل��ه ،أم��ا م��ع
النظ��ر لذل��ك فال يش�ترط موافق��ة أحد
م��ن أه��ل احل��ل والعق��د عل��ى ذاك ،وفيه
أيض��ا :وق��ول بعضهم ال م�لام على قتله
احلس�ين ،ألنهم إمن��ا قتلوه بس��يف جده
اآلم��ر بس��ّله عل��ى البغ��اة وقتاهل��م  -ال
يعول عليه.
ق��ال علي ال��وردي :ان اب��ن العربي يف
الوق��ت الذي يش��جب في��ه خ��روج اإلمام
احلس�ين (عليه الس�لام) عل��ى يزيد تراه
يدافع عن اولئك الذين خرجوا على أمري
املؤمن�ين اإلمام علي بن ابي طالب (عليه
الس�لام) اثناء خالفته فهو حياول تربیر
خروجه��م بش��تى الوس��ائل عل��ى الرغ��م
م��ن اعرتافه على أنهم بايع��وا علياً (عليه
السالم).
ق��ال املن��اوي :قيل الب��ن اجلوزي وهو
على كرس��ي الوعظ كي��ف يقال يزيد
قت��ل اإلم��ام احلس�ين (علي��ه الس�لام)
وه��و بدمش��ق واحلس�ين (عليه الس�لام)
بالعراق ؟ فقال:
سهم أصاب وراميه بذي سلم
من بالعراق ،لقد أبعدت مرماكا
وقد غلب على ابن العربي الغض من
أه��ل البي��ت (عليه��م الس�لام) حت��ى قال:
قتله بسيف جده.
الثاني :عبد الرمحن خلدون
أم��ا اب��ن خل��دون ،فإن��ه ق��د نط��ق
بذل��ك أيض��اً ،وألجل��ه لعنه وس��به بعض
ح ّفاظ أهل الس��نة ،فقد ذكر الس��خاوي

برتمجت��ه ع��ن اب��ن حج��ر العس��قالني
م��ا نصه :وق��د كان ش��يخنا أبو احلس��ن
يعين اهليثمي يبال��غ يف الغض منه ،فلما
س��ألته عن س��بب ذلك ذكر أنه بلغه أنه
ذكر احلس�ين بن علي (عليهما السالم)
يف تارخي��ه فق��الُ :قتل بس��يف ج��ده ،وملا
نطق ش��يخنا بهذه اللفظ��ة ،أردفها بلعن
ابن خلدون وس��به وهو يبكي ،قال شيخنا
يف رفع األص��ر ومل توجد هذه الكلمة يف
التاري��خ املوجود اآلن ،وكأنه ذكرها يف
النسخة اليت رجع عنها.
الثالث :أبو حامد الغزالي:
ويلقبون��ه بـ(حج��ة االس�لام) ولس��نا
ندري أي إس�لام هذا ال��ذي يكون حجته
الرتدد يف لعن قاتل اإلمام احلسني (عليه
الس�لام) تورع��ا ،إذ ق��ال الغزال��ي :حي��رم
على الواعظ وغريه رواية مقتل احلسني
(علي��ه الس�لام) وحكاياته وم��ا جرى بني
الصحاب��ة من التش��اجر والتخاصم فأنه
يهي��ج بع��ض الصحاب��ة والطع��ن فيه��م
وه��م أع�لام الدي��ن وماوق��ع بينه��م م��ن
املنازعات فيحمل على حمامل صحيحة
ولع��ل ذل��ك اخلطأ يف االجته��اد ال لطلب
الرئاس��ة والدني��ا كم��ا ال خيف��ى ،وقال
يف كتاب��ة (إحي��اء عل��وم الدي��ن) :وعل��ى
اجلمل��ة فف��ي لع��ن االش��خاص خط��ر
فليجتن��ب وال خط��ر يف الس��كوت ع��ن
لع��ن إبلي��س مث�لا م��ن غ�يره ف��ان قي��ل
ه��ل جيوز لع��ن یزید ألنه قاتل احلس�ين
(علي��ه الس�لام) او ام��ر ب��ه؟ قلن��ا ه��ذا مل
يثب��ت اصال فال جي��وز أن يق��ال إنه قتله
أو أمر به مامل يثبت فضال عن لعنه ألنه
ال جتوز نسبة مسلم اىل كبرية من غري
حتقق.
وق��د ذك��ر الغزال��ي يف أحادي��ث عن
النه��ي يف لع��ن األم��وات فق��ال :ف��ان قيل

فه��ل جي��وز أن يق��ال قات��ل احلس�ين
(عليه الس�لام) ،لعنه اهلل أو اآلمر بقتله
لعن��ه اهلل ؟ قلن��ا الص��واب أن يق��ال قاتل
احلس�ين ان م��ات قب��ل التوب��ة لعن��ه اهلل
ألن��ه ال حيتم��ل أن مي��وت بع��د التوب��ة
ف��ان وحش��یا قات��ل مح��زة ع��م الرس��ول
(صل��ی اهلل علي��ه وآله وس��لم) قتله وهو
كاف��ر ثم تاب عن الكفر والقتل مجيعا
وال جي��وز ان يلع��ن والقت��ل كب�يرة وال
تنته��ي اىل رتب��ة الكف��ر ف��اذا مل يقي��د
بالتوب��ة وأطلق وكان فيه خطر وليس
يف السكوت خطر فهو أوىل.
ول��رب قائ��ل يقولّ :
إن ه��ذا كان يف
س��الف الزمان والناس ق��د وضحت هلم
احلقيق��ة الي��وم ،لك��ن احلقيق��ة خالف
ذلك فمازالت األمة حبلى بأمثال هؤالء
الذين ينطقون بلسان ابليس ويتسمون
بس��مة العلم��اء جتوزا ،فهذا احد ش��عراء
النواصب ينتقد إحياء ذكرى عاش��وراء
فيقول:
هتكوا احلسـني بكل عام مــرة
ومتثــــــلوا بفعـــــــــاله وتــــــــــأمروا
وياله من تلك الفضيحة انها
تطوى ويف ايدي الروافض ُتنش ُر
فأجابه احد الشعراء ير ّد عليه:
هتكوا احلسني بكل عام مرة
جتسروا
أصحاب أمحد منذ عليه ّ
وعلى الوصي تألبوا وحتزبوا
ومتثلوا بعداوة وتأمروا
وياله من تلك الفضيحة إنها
خصتكم خزيا وعنكم ُتذك ُر
اهلل ناشرها برغمك التقا
ُ
تطوى ويف ايدي الروافض تنش ُر
الله��م الع��ن قتل��ة اإلم��ام احلس�ين
(علي��ه الس�لام) م��ن األول�ين واآلخرين
اىل يوم الدين..

مازالت األمة حبلى بأمثال هؤالء الذين
ينطقون بلسان ابليس وي ّتسمون بسمة العلماء
جتوزا ..
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مدير التحرير

إسماعيل الحسيني

كاظم زوين ُ
حبي الشعرا ِء
احلسيين ،من مواليد عام 1985م ِّ
إمساعيل مهدي ِ
ملدينة الكوفة .حاصل على شهادة املاجستري يف النقد احلديث .شارك يف العديد
ْ
داخل العراقّ ،
من املهرجانات الشعرية َ
نشرت بعض قصائده
وأقل منها خارجه.
ً
ُ
ً
يف الصحف العراقية والعربية .عمل حمررا أدب ّيا يف دار املنى األردنية ،شغل
منصب نائب رئيس نادي الشعر الحتاد األدباء والك ّتاب 2017م 2018-م .فاز
جبوائز عدة :املركز األول جبائزة مجعية الثقافة للجميع 2014م ،املركز
األول جبائزة السفري احمللية للشعراء الشباب 2014م ،املركز األول جبائزة وزارة
الشباب والرياضة العراقية 2017م ،م ّثل الشعر العراقي مبلتقى اإلبداع العربي
للشباب بدولة الكويت يف العام نفسه .املركز الثاني جبائزة (سيد لشهداء)
لشبكة اإلعالم العراقي 2018م .له مطبوعان ،كتاب يف النقد احلديث( :البنية
اإليقاعية -دراسة أسلوبية) وكتاب شعري( :فكرة يف رأس مقطوع) .شارك
ارس الكالم):
مبهرجان السفري الثقايف الثامن بقصيدته ُ
(صوف ّي ٌة ِل ِ

لحارس الكالم
صوفية
ِ

ُ
جرح يد ّو ُن تأرخياً
ويعرتف
ٌ
َّ
تنكش ُف
أن املرايا وجو ٌه حني ِ
مصائبهمْ
َّ
أن الذين أضاؤوا يف
ِ
من قبِلهم
مل ْ
كتش ُف
يصل هلل ُم ِ
ُ
الرتاب،
آل
ِ
وهذا ُ
إرث كني ِتهم
تلتح ُف
مدينة َ
إثر أخرى اآلن ِ
هم اخلضرا ُء
لوال ُ
دموع ُ
ما ْ
نبتت أشجا ُرنا
ولذا من حز ِنهم ُق ِطفوا
كاملوج
متر رايا ُتهم
ُّ
ِ
ِّ
حلم
بأي
ُنا
د
توع
ٍ
ْ
ولكن أف ُقنا ُ
خزف
وكان ْأن ٌ
مدن محرا ُء
نقي
فتى ٌّ
باغ َتها ً
لفرط املا ِء ي ُ
ُرتشف
مر
مذ
ٌ
مسلم َّ
حجر
واألهلون من ٍ
ما َّ
انفك جيري فراتاً كلما نشفوا
كلمات عن مواض ِعها
حمرفو
ِّ
ٍ
ِّ
نيب
حلد ً
معنى ٍّ
راح ينحرفُ
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ُفتح
ال َ
باب ي ُ
عجل
إال ُس َّد يف ٍ
وهكذا حنن حتى صم ُتنا ص ِلفُ
ماذا ورا َءك ؟
فينا ْ
ب ٍة
صم ُت ُق َّ َ
الس َع ُف
جت ّر ٌد عن مسا ٍء خا َنها َّ
اخلوف ْ
ُ
يبين جداراً يف ُّ
تلف ِتنا
من فرط ما حاطنا اإلخفا ُء
ُ
ننخطف
هامات
يكش ُف
َ
ٍ
فراح ِ
ُ
ويسألا عن طرب ٍة
ُ
صدف
وولي نز ُفه
ٍّ
ي ُ
الفجر
ُسائل
َ
ميقات سجد ِته
عن
ِ
رأسه يقفُ
عن
اليتيم الذي يف ِ
ِ
سيماؤ ُه كوف ٌة
شوار ُعها
ثكلى ِ
سنني
ومن ٍ
ْ
الص ُحفُ
طوت أمسا َءها ُّ

السيد مهند مجال الدين
2019 /2 /23م
ْ
أن الشعر لي ْ
الشمس َّ
بكتب
لي
ُ
أدهت َ
اال اذا ن��ف��خ� ْ�ت يف ط��ي � ِن � ِه َو َه ��ج� �اً
اس
إن مل يكن شاهداَ حيكي مشوخ ً
وك��ي��ف ي ��ه � ْ
�زم ط��غ��ي��ان �اً ي��ض� ّ�ج به
ي��ع��ي��ش م��ن��ط��ف��ئ �اً يف ت ��ي � ِ�ه�� ِه أب� ��داً
ي��ا ك��رب�لا ُء امنحي ِه م��ن بطولتها
نهر ُه إذا ج� ّ
عطش
�ف من
وأيقظي َ
ٍ
وأن ��ب�ت�ي م ��ن ص ��داه ��ا ج� ��ذ َر ق��اف��ي� ٍ�ة
ف��ل��م ي ��زل ص��و ُت��ه��ا حت ��دو ب��ه ُم� �د ٌ
ُن
ومل ْ
ً
خافقة
ت���زل ث� ��ور ًة يف ال��ش��ام
ي��اش��ا ُم ي ��اورد ًة يف الطيب قد ذ ُب ْ
لت
�اوم � ُه
�ب ص��وت �اً الي��ق� ُ
ك��ون��ي ب��زي��ن� َ
ك��ون��ي ب��ه��ا وهل ��ا ح � ّب �اً ك��م��ا ش��رف�اً
�ومس� � ِه
ف��ل��ن ي ��ع ��و َد رب ��ي � ٌ�ع حن ��و م � ِ

اال اذا أس ��رج ��ت ق��ن��دي��ل � ُه زي��ن� ْ�ب
و ّوع� ��ت� � ْ�ه إب� � ��ا ًء يف امل � ��دى يصخب
ْ
يغضب
من لبو ٍة عرفت كيف االسى
ِح��ق� ٌد دف�ي ٌ
ن م��ن امل��اض��ي ب��دا ُينصب
ْ
مطلب
ومل جي � ْ�د دو َن���� ُه اال ال��ض��ن��ا
اخلذالن لن ينصب
شدواً عصياً على ِ
وق � � ّرب� ��ي ل ��ن ��ث ��اه م� ��ا َءه� ��ا األع � ��ذب
يضيئ الفجر أو َي ْ
َ
طرب
يف حقِل ِه كي
ومل ي��زل م��ط��راً مل��ي أرض��ه��ا ُيسكب
َرب
حتى لقد ضاق يف اشرارها امله َ
ُ
ألع ��رق ��ي خ��اف��ق �اً يف درب� � � ِه م��ت� َع� ْ�ب
جو ٌر على غري هذا ّ
ابذل لن يركب
�ردوس ��ه ��ا أق ��رب
ف��أن��ت أن� ��ت اىل ف � ِ
اال اذا أس� ��رج� � ْ�ت ق ��ن ��دي�� َل�� ُه زي��ن��ب
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كيف تبدأ يومك بإيجابية ؟؟

سامسونغ تكشف عن
هاتف قابل للطي
كش��فت سامس��ونغ ع��ن أح��دث هواتفه��ا الذكي��ة،
وال��ذي حيت��وي عل��ى ممي��زات اجلي��ل اخلام��س م��ن
اهلوات��ف الذكي��ة ،وإمكاني��ة طي��ه وفتح��ه ليتح��ول
إىل جه��از لوح��ي ،إضاف��ة إىل إمكانية اس��تخدام هاتف
ليشحن هاتفا آخرا عند وضعهما فوق بعضهما البعض.
وبع��د ع��ام م��ن النم��و البط��يء يف مبيعاته��ا ،تع��د
سامس��ونغ بتغيريات كب�يرة يف أجهزتها اجلديدة وهي
نسخة  ،S10خصوصا وأن النسخة السابقة مل ختتلف
بدورها عن سابقتها.
أول ه��ذه اهلواتف هو هاتف «غاالكس��ي فولد» ،وهو
هات��ف ميك��ن فتح��ه ليتح��ول إىل جه��از لوح��ي ،ويب��دأ
س��عره من  1980دوالرا ،وس��يصبح متاحاً يف األس��واق يف
 26أبريل /نيسان املقبل.
وعلى هذا اهلاتف ،ميكن استخدام أكثر من تطبيق
يف نف��س الوق��ت ،إذ ق��ال متح��دث باس��م سامس��ونغ إنه
بإمكان املستخدم مشاهدة فيلم على نتفليكس ،والبحث
عن موضوع يف غوغل ،وإرس��ال رسالة نصية قصرية يف
الوقت نفسه.
أما اجملموعة املقبلة من هواتف سامسونغ غاالكسي
اس فستتضمن هواتف:
 ،S10eو ،S10و ،+S10و5G S10

وقال��ت الش��ركة إن اهلواتف اجلديدة تفهم س��لوك
مس��تخدميها ،فمثال ،اهلاتف س��يتمكن من التعرف إىل
ع��دد امل��رات ال�تي ت��زور فيه��ا تطبي��ق الطق��س ،أو ع��دد
املرات اليت تس��تمتع فيها إىل األغنيات صباحا ،وبالتالي
س��تكون هذه التطبيقات متاحة لالس��تخدام أس��رع من
غريها.
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م��ع اكتس��اء الدّنيا حبّل��ة ال ّربيع واألزهار والرباع��م اليت ميأل عطرها
ب��أي معنى فهم ّ
الصب��اح لديهم ّ
يفضل��ون الّليل
األرج��اء ،وقّل�� ٌة ال يرتب��ط ّ
نش��اط وحيوية
وكس��ل ومخ��ول دون
بتوت��ر
والس��هر ويب��دأوون يومه��م
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
ودون االس��تمتاع بعطاي��ا الطبيع��ة اخلالب��ة ،ف��كان الس��ؤال ل��دى الكث�ير
ي��وم جديد
كي��ف نب��دأ يومن��ا؟ لكل من يعان��ي من صعوبات يف اس��تقبال ٍ
س��نقدّم جمموعة م��ن ال ّنصائح اإلجيابي��ة والف ّعالة ليك��ون َ
يومك أفضل
َ
اليومي
روتينك
ومع املمارس��ة س��تصبح هذه النصائح جزءاً ال يتج ّزأ م��ن
ّ
َ
مبقدورك االس��تغناء عن ّ
أي منها وس��تبحث دائماً عن املزيد
وال��ذي ليس
حنو األفضل.
ّ
بنعم اهلل وخرياته وانس��ى
 ابدأ يومك بش��كر اهلل مفكرا حبياتك املليئة ٍنفس��ك وحياتك ،واستش��عر
الس��لبيات ،وق��دّر قيم��ة هذه ال ّنع��م على وقع
ّ
ِ
ّ
ٌ
معناها قبل لفظها فمعاني احلمد والش��كر هي كلمات ذات معنى وقيمة
بإحس��اس ق��وي وس�ترى األث��ر
وإدراك حس��ي كب�ير ردّده��ا م��ن روح��ك
ٍ
ٍ
الصحة ،وزيادة املال ،والطموح
بنفس��ك أثرها ،واطلب منه جل وعال دوام ّ
َ
فسيزيدك
يف زيادة العلم ،وال ّرقي يف العمل ،واش��كر اهلل امتناناً على نعمه
اهلل م��ن نعيم��ه وفضل��ه ،وكما ق��ال اهلل تع��اىل( :لئن ش��كرمت ألزيدنكم)،
وليبتدأ يومك بتالوة القرآن أو مساعه ،ومساع االبتهاالت اهلادئة.
الصب��اح الباك��ر ،أو القيام
 اب��دأ يومك بنش��اط كممارس��ة املش��ي يف ّالصباحية اخلفيفة واالستحمام اليت من شأنها تنشيط
ببعض التمارين ّ
ّ
الس��رور
ال��دّورة الدّموي��ة ومت��دّك بالطاقة اإلجيابي��ة طول اليوم وتبعث ّ
وال ّثقة يف نفسك ،وخترج الطاقة السلبية من جسمك.
صحي ،ولعل من أجنح الوس��ائل اليت تعيد
غذائي
بنظام
 اب��دأ يوم��كّ
ّ
ٍ
طوي��ل يف الليل هو ش��رب املاء لنعي��د احلياة
حرم��ان
للجس��م توازن��ه بع��د
ٍ
ٍ
ً
ً
ألنفسنا ،وتناول إفطارا صحيا ،وتناول بعض قطع الفاكهة.
عما يثري الطاقة السلبية لديك كالطرق املزدمحة ،والنقاشات
 ابتعد ّاجلدلي��ة العدمي��ة الفائ��دة ،وابتع��د ع��ن أصدقاء الس��وء الذي��ن يثرثرون
كثريا بالش��كوى والثب��ور دائما؛ فهم يزيدون طاقتك الس��لبية وميتصون
طاقتك اإلجيابية.
ً
ل ُنج ّرب معاً هذه النصائح ونرى الفرق بأنفسنا لنكتسب ً
إجيابية
طاقة
ونتخّلى عن ِّ
يب ُّ
والسعادة.
كل ما هو سل ّ
ونشق طريقنا حنو ال ّتفاؤل ّ

النظافة ..

وكما سماها اإلغريق فن الصحة

ق��ال املصطف��ى (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه) :تنظفوا فإن اإلس�لام
تبيت��وا القمام��ة يف بيوتك��م وأخرجوه��ا
نظي��ف .وق��ال (ص) :ال ِّ
نهاراً ،فإنها مقعد الشيطان .و ُر ِو َي َع ْن اإلمام َع ِل ِّي ْب ِن أَ ِبي َطا ِل ٍب
(ع) أن�� ُه َق َ
��ال :نظف��وا بيوتكم من حوك العنكب��وت ،فإن تركه يف
َ
البيت يورث الفقر .و ُر ِو َي عن اإلمام جعفر الصادق (ع) أن ُه َقال:
غسل اإلناء وكسح الفناء جملبة للرزق.
لق��د خلقن��ا اهلل يف الكون بع��د أن خلقه وأب��دع يف خلقه ،وقام
بتوف�ير مجي��ع س��بل الراح��ة واألم��ان م��ن أج��ل العي��ش حي��اة
كرمي��ة عل��ى األرض ،فق��د خل��ق اهلل الك��ون م��ن أجلن��ا حن��ن،
لذلك كان البد من احلفاظ على الكون بشتى الطرق والوسائل
املمكنة.
وم��ن أهم اإلجراءات اليت ق��د نتخذها من أجل تفادي حدوث
التل��وث ،أو من أجل التقليل من نس��بته ،أو م��ن أجل التقليل من
املخاطر اليت قد حتدث من جراء حدوث التلوث:
 .1جتنب رمي القاذورات يف الش��وارع :من أس��وأ األمور اليت قد
تك��ون س��بباً يف ح��دوث التلوث ،هي رم��ي القاذورات يف الش��وارع،
فهو يسبب انتشار العديد من األمراض.
كم��ا أن تص��رف رم��ي الق��اذورات يف الش��وارع أم��ام املن��ازل
يس��بب جتمع احليوانات عليها ،وبالتالي بعثرتها ويصبح املنظر
غ�ير حض��اري على اإلط�لاق ،وميكن احلد من هذه املش��كلة بأن
يت��م احل��رص عل��ى وض��ع الق��اذورات يف حاوي��ات كب�يرة ،وأن
تك��ون بعي��دة ع��ن املنازل ،كم��ا أن يك��ون هذه احلاوي��ات مغلقة
بطريقة حمكمة.
 .2االبتع��اد ع��ن الرع��ي اجلائ��ر :يقص��د بالرع��ي اجلائ��ر هي
أن يق��وم صاح��ب احليوانات برتكه��ا لوحده��ا يف األرض ،وهذا
يس��بب تلف األراضي الزراعية ،كما أنه يس��بب تلف املزروعات،
كم��ا أن األم��ر قد يطول ليص��ل إىل املنتزه��ات واألماكن اليت
ً
وحقيقة أن هذه
يلجأ إليها الناس من أجل الرتفيه عن أنفسهم،
املش��كلة قد تس��بب تلف كبري يف الغطاء النباتي ،وبالتالي تظهر
العديد من املشكالت اليت تعمل على إتالف الرقعة اخلضراء.
وهنا يظهر دور املؤسس��ات يف نش��ر التوعية بني أصحاب هذه
احليوان��ات ،وذل��ك م��ن خ�لال ختصي��ص األماكن اليت تس��مح
برتبي��ة احليوان��ات ،أو م��ن خ�لال تقدي��م الطع��ام للحيوان��ات
لتفادي مشكلة إحلاق الضرر بالبيئة احمليطة بنا.
 .3االهتم��ام باألش��جار ،وع��دم تقطيعه��ا وزي��ادة الرقع��ة
اجلغرافي��ة املزروع��ة :تعت�بر األش��جار املص��در الرئيس��ي

لألكس��جني ،وه��و أس��اس
اس��تمرار احلي��اة ،كم��ا أنه مه��م جداً
للبش��ر ،ولس��ائر املخلوق��ات األخ��رى ،كم��ا أنه��ا
تعم��ل على التقليل من نس��بة ثاني أكس��يد الكربون احمليط
بن��ا ،وه��ذا األمر أيض��اً مفيداً هلا م��ن أجل عملية البن��اء الضوئي،
وبالتال��ي ف��إن األش��جار م��ن أفض��ل أصدق��اء البيئ��ة ،وقطع هذه
األش��جار ميثل تهديداً خطرياً على البيئة وعلى البش��رية بش��كل
عام ،وبالتالي فإن هذا األمر يعترب ظلماً كبرياً حبق البشرية.
ويف الف�ترة األخ�يرة قام الكثري م��ن رجال األعم��ال وأصحاب
الش��ركات باقتط��اع ع��دد كبري من األش��جار من أج��ل عمليات
التوس��ع يف العم��ران ،وإنش��اء املش��اريع ،وكان��ت النتيجة حدوث
الكث�ير م��ن الك��وارث يف الطبيع��ة ،األم��ر ال��ذي دف��ع أصح��اب
املؤسس��ات بداي��ة مرحلة زيادة الوعي ب�ين الناس من أجل جتنب
األضرار اليت قد تلحق بالبيئة نتيجة هذه األعمال.
 .4تدوي��ر النفاي��ات :أصبحت مش��كلة النفايات مش��كلة عاملية،
وبالتال��ي أصبح��ت مجي��ع ال��دول حت��اول الس��يطرة عل��ى ه��ذه
األمور ،وذلك من خالل عمل مكبات كبرية للنفايات ،وتكون هذه
املكب��ات بعي��د عن املنازل ،وبعيدة عن املناطق الس��كنية ،والش��روع
باملرحل��ة الثاني��ة م��ن جتمي��ع النفاي��ات يف املكب��ات عملي��ة ف��رز
النفاي��ات ،فيق��وم بعض العامل�ين على هذا األمر ،بف��رز النفايات
وحماول��ة احلصول على بع��ض األمور القابلة إلع��ادة التصنيع،
ومن أمثلتها البالستيك والوررق وبعض األمور األخرى.
 .5زيادة حجم التوعية الذي تقدمه املؤسسات األهلية من أجل
مسألة التلوث :البد أن يتم االهتمام بأمر التلوث من خالل زيادة
التوعي��ة ب�ين أف��راد اجملتمع ،ألن اإلنس��ان هو املتض��رر األول من
التل��وث احلاصل يف البيئة ،وميك��ن زيادة التوعية من خالل عقد
الندوات اليت تراعي مس��ألة التلوث ،أو من خالل عمل منش��ورات
توعية للحد من التلوث.
وترشيح فئة يف اجملتمع من الشباب والرجال من أجل متابعة
األمر وإطالق محالت للتوعية من خماطر التلوث.
وآخر ما ميكن قوله ان مش��كلة التلوث هي مس��ألة مش�تركة
تتحم��ل تبعاته��ا الدول��ة واملواط��ن ،فال يص��ح ان نرم��ي الكرة يف
مرم��ى الدول��ة ونق��ول انه��ا مقص��رة ،نعم هن��اك قص��ور واضح،
ولك��ن علينا ان نقوم مبس��ؤولياتنا أيضاً وجتنب التلوث ملصلحتنا
أوال ،وملصلحة اجملتمع ثانيا ،ملا ورد من احاديث متواترة عن أهل
بيت العصمة (ع) حتث على النظافة مرارا وتكرارا.
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شعبة الخط العربي
سكرتري التحرير

كان وال زال اخلط العربي هو أحد
اه��م وس��ائ��ل املعرفة وراف ��د مهم من
رواف� ��د ال��ف��ن اإلس�ل�ام ��ي؛ م��ن خ�لال
حتسني كتابة النصوص.
وق��د سعى أم�ير املؤمنني اإلم��ام علي
(عليه السالم) على استخدامه واحلث
على تعليمه حتى أصبح رمزا لـ(علم
الكتابة) والذي يع ّد من العلوم املهمة
يف الثقافة اإلسالمية.
وظهرت أهمية اخلط جليا يف كتابة
القران الكريم وكتابة األحاديث الشريفة
والعهود والرسائل واالتفاقيات وقد جاء يف
احلديث عن ام�ير املؤمنني عليه السالم:
(اخلط احلسن يزيد احلق وضوحا) .وجاء:
(عليكم باخلط فانه من مفاتيح الرزق).
وم � ��ن اج � ��ل اظ� ��ه� ��ار م� ��ش� ��روع س�ي�رة
الصحابة وال��ت��اب��ع�ين م��ن رج ��ال الكوفة
األوائل ومن اجل التعريف بهم فقد تبنت
األمانة مشروع ابراز شخصياتهم جبمالية
كبرية ثم كتابته على شكل لوحات فنية
جتمع بني الفن والتاريخ واالدب ليسهل
على ال��ق��ارئ فهم ه��ذه الشخصيات وقد
ساهم هذا املشروع يف ورف��ع الشبهات عن
هذه املدينة املعطاء بالصحابة والتابعني
ومدى ارتباطهم باهل البيت عليهم السالم.
وكان للمجلة هذه الوقفة مع خطاط
األمانة األستاذ واثق العابدي حيدثنا عن
املشروع:
ما هو نوع اخلط الذي كتب فيه هذه
اللوحات؟
كتبت األمساء خبط الثلث جلماليته
ومالئمته مع خط االج��ازة  ,اما نصوص
الرتاجم فقد كتبته خبط االجازة وذلك
لسهولة قراءته ومجالية حروفه املطاوعة
لتشكيل السطر وهو ما تكتب فيه اآليات
واألحاديث الشريفة غالباً.
هل باإلمكان معرفة الغرض من املشروع؟
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ه��و رغ��ب��ة ام��ان��ة م��س��ج��د ال��ك��وف��ة يف
االهتمام باجلوانب الثقافية .ورفد اخلزين
املعريف من خالل توثيق كثري من املشاريع
الفنية والثقافية يف شعبة اخلط العربي،
ملا توليه األمانة من اهتمام باخلط العربي,
وجاء هذا املشروع ليكشف النقاب عن سرية
الكثري من الصحابة والتابعني الكوفيني.
وت��وث��ي��ق مواقفهم وت��رامج��ه��م املعطرة.
واخراجها من بطون الكتب بشكل يلفت
األنظار ويعطي فرصة بالتعرف عليها.
ما هي أهم املصادر اليت يعتمد عليها
بالتوثيق للرتاجم؟
جاء ذلك من خالل التعاون مع مركز
دراس ��ات هانئ بن ع��روة يف امانة مسجد
ال��ك��وف��ة امل��ع��ظ��م وك ��ت ��اب ال��ث��وي��ة بقيع
الكوفة ،لألستاذ الدكتور صالح مهدي
الفرطوسي.
ما هي اصل الفكرة هلذا املشروع القيم
وكم عدد العاملني يف فريق العمل الذي
ساهم فيه؟
ك��ان��ت اللبنة األوىل هل ��ذا امل��ش��روع
ه��ي اجتماع السيد ام�ين مسجد الكوفة
االسبق السيد موسى تقي اخللخالي قبل
أربعة أعوام مبسؤول شعبة اخلط العربي
املتمثلة بالسيد حسني احللو  ،للتشاور
ح��ول تفعيل املشاريع الفنية والثقافية
اليت تواكب طموح األمانة يف مشروعها
الثقايف الكبري من خالل مهرجان السفري

والفعاليات األخرى ,بعدها مت رسم الصور
مبشاركة األستاذ الرسام علي اجليالوي.
حيث مت الرسم بالفحم واحل�بر األس��ود,
ح��ي��ث مت ت ��زوي ��ده ب�تراج��م الشخصيات
الكوفية لدراستها وت��ك��وي��ن ان��ط��ب��اع عن
كل شخصية قبل رمسها مراعيا الفرتة
الزمنية ومواصفات الشخصية ,ثم كتابة
سري اعالم املشروع يف شعبة اخلط العربي
يف أمانة مسجد الكوفة واملزارات امللحقة به
مبشاركة اخلطاط االستاذ علي الرفاعي
ث ��م ت��وق��ف امل ��ش ��روع مل���دة ث�ل�اث س��ن��وات
ومبتابعة حثيثة من قبل السيد حممد
املوسوي أمني مسجد الكوفة مت املباشرة
إلكماله باالعتماد على األستاذ اخلطاط
نبيل املعموري.
س��ؤال أخ�ير  -ونتمنى لكم التوفيق -
كيف ستكون طريقة عرض لوحاته؟
مي��ث��ل ه ��ذا امل��ع��رض ت��رمج��ة لتاريخ
مدينة الكوفة ويسلط الضوء على رموز
املدينة من الصحابة والتابعني ألهل البيت
(عليهم ال��س�لام) وق��د ش��ارك��ت األم��ان��ة
مبا مت إجن��ازه من لوحات بعدة نشاطات
وفعاليات ومعارض داخل وخارج االمانة
ملسجد الكوفة وخصوصا يف اجلامعات
وامل� ��ؤمت� ��رات ل��رف��ع احل��ي��ف ع ��ن خلص
الصحابة ورجاالت احلديث من الكوفيني,
وحنن نطمح ان يستمر العطاء الثقايف الثر
إن شاء اهلل.

The most important articles ..Translated by: Nabeel Taha

Begging is a weakness of confidence upon Allah and
mistrusting in His livelihood
By Ghazwan Hamid Alesssawe – Academic Researcher

The begging becomes a global phenomenon and doesn’t concentrate
in a specific place , but it is a spreading phenomenon in the poor and
rich states . The begging can be defined as an asking the money from
the others by a man using many means for inciting the compassion of
people as well as the begging is considered one of social diseases.

The Esthetics of expressions in the Book of Imam Alhassan
Alaskary (AS)
By Ahmad Jassim Thani – Academic – University of Basrah
The esthetics of artistic expression used in the book of Imam Alaskary (AS)
are varied when He (AS) used a distinguished ways full of meanings and a
rare literature style to show the facts which He ( AS) wanted to reach to the
reciters .

Men in service of Satan
By Sheikh rasool Abdul Sada

The essay focuses on the highness of Imam Hussein (AS) and his position
among Moslems and non- Moslems to be the model which should be
followed, but we can see some from those, who called scholars were blinded
by misguiding and because of their Jaundice , tried to neglect this absolute
fact . All of them were under the service of Satan .

The serial story of prophet Youssif (AS) the honest and
conflict of starring in facing the critique
By Hisham Amori – Writer

The essay conformed that the religious series are not as the same of other
series because of the last have goals ended by the ending of the series itself
while the religious ones have the historical aims and aims which are fixed
in the minds of audiences . Moreover these types of drama have a great
influence . The serial story of prophet Youssif (AS) is one of dramas which
had a great circulation during the reign of its displaying on Tvs .
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Editorial

In the name of Allah

Allah›s peace be upon you
The month of Rajib 1441 AH is going to begin
where it›s one of the fourth sacred months : Thi
Alqi›da, Thil Huja, Muhram and they are coincided
with receiving and performing Haj but Rajib is not
come in the same sequence of the first three . Arab
before Islam magnified this month and it is called
Nasi› [ The postponing ] which means the month
sacred by Allah (SW) * Indeed, the postponing [of
restriction within sacred months] is an increase in
disbelief by which those who have disbelieved are
led [further] astray * Noble Quarn Tuba 37th verse
. when Islam had come, it also kept the sanctity of
it and its virtue as well as it is one of month where
it is preferred to multiply the supplications. This
month goes on till reaching of Sha›aban then till
Ramadan which is the month of a great requital. It
was reported by the prophet ( peace be upon him
and his pure household) said « Rajib is the month
of Allah, Sha›aban my month and Ramadan is my
nation›s month, Thus he who fasts one day, indeed
he will get the contentment of Allah (SW) and reward
by the high paradise» .
One of Rajib›s virtue is that Allah (SW) poured His
blessings into His worshippers so it is also called
Rajib Alasib ( Pouring) and it was reported that Imam
Asadiq ( AS) said that the messenger Muhammad
(PBUH) said « Rajib is the month of seeking the
forgiveness to my nation, so increase the seeking
forgiveness on Ragib month being He (SW) is
the most merciful and it is called Asib because of
pouring the mercy into my nation, thus increase the
seeking forgiveness in it . Moreover, Imam Alkadim
( AS) said that ( he who fast for one day during it, the
hell will be far from him about one year in a distance
while he who fasts three days out of it, the paradise
will be his reward.»
This month is an eventful month with most important
occasions such the auspicious births of Imams and
obituaries of them (AS) such as: on 1st Rajib 57 AH
the birth of Imam Albaqir (AS), 10th Rajib 159 AH is
the birth of Imam Ajawad (AS), 3rd Ragib 258 is the
martyrdom of Imam Alhadi (AS), and on 25th Ragib
183 is the martyrdom of Imam Alkadhim (AS) but
the most distinguished occasion is the birth of Imam
Ali (AS) on 13th Ragib inside the holy Qaba 32 B.H
after the cracking of the wall of Qa›ba before his
(AS) mother and this a merit have never happened
before just for him (AS). The conquering of Khaiber
fortification and uprooting the gate of Khaiber fort
gate by Imam Ali (AS) and killing Marhab( one of
great leader of Jewish ) by Imam Ali (AS) in 8th
AH, beside in this month Imam Ali ( AS) came to
Kufa city and adopted it as a state for running the
Islamic state at that in 36 AH, Thus, for sequencing
of events related to Imam Ali ( AS) during this

month, it is called the
month of Ali (AS) .
All what is mentioned
above obligates us to
give more interesting
at this month to show
the history of Kufa city.
On 27th Ragib 13 AH
is the day of prophetic
emitting where it is a
blessing day.
The secretariat of Alkufa Grand Mosque and
Holy shrines attached to it worked on reviving
the occasion of passing
14 century on
birthing of Imam Ali since 4 years ago where it
launched the project of Imam Ali›s year which
represented by launching the prize of Master of
custodians that witnessed many studies aimed
at appearing the holy biography of AMeer
Almu›mineen (AS) and all of these studies,
research as along with poems which were
published by the secretariat. Today it strives
in commemorating the event of passing 14
century of Imam Ali›s ( AS) martyrdom at Alkufa
mosque and that will come in coordinating with
the faculties of Alkufa university in holding a set
of cultural activities and it decided to make the
13th of Rajib is the day of Arabic Calligraphy
to focus on the importance of Arabic calligraphy
as well as Imam Ali ( AS) was the first who
wrote with Kufi font and He ( AS) recommended
in improving the hand writing where he ( AS)
said « the good hand writing will increase the
righteous and clear it «, and that came after
adopting the secretariat this project by asking
the Iraqi ministry of foreign affairs, Islamic States
Organization and Arab league to give more
interest on Arabic Calligraphy. Our efforts come
up with the efforts of Alkufa University to make
this events especially after we have seen a
fruitful cooperation between the secretariat and
Alkufa University represented by his president
Assist.Prof. Muhassin Adhalimy . The holding of
a set of lectures in Fiqah, Thoughts, ethics and
Islamic Ideologies which witnessed participation
of many academic figures and students during
the 8th cultural season held by the secretariat,
came to prove the success of the cooperation
between the Mosque and University.
Finally, we pray Allah ( SW) to guide us toward
His satisfaction and to grant us the impregnability
to serve this holy edifice.

General Supervisor

Mohammed M. Almosawi
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