النيب األكرم (صلى اهلل عليه وآله وسلم)

الســــــالم عليكـم
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السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ..
ق��ال تع��اىل يف حمك��م كتاب��هَ :
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ون) فاحلمد هلل والشكر على نعمة
االس�لام واحلمد هلل والش��كر عل��ى تنزيله للقرآن
واحلم��د هلل والش��كر عل��ى فرض��ه للصي��ام وه��و
ين َآم ُن ْوا ُ
القائ��ل (يَا أَ ُّيهَ��ا َّال ِذ َ
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ون)
الله��م اجعلنا من الش��اكرين واجعلنا من املتقني
يارب العاملني .
أخوت��ي الكرام نبارك لكم حلول ش��هر الرمحة
واملغف��رة ش��هر رمض��ان املب��ارك س��ائلني العل��ي
القدي��ر مت��ام العافية ودوامه��ا وأن نوفق وإياكم
يف أداء فروض��ه ومس��تحباته وقض��اء س��اعاته
وليالي��ه بالدع��اء وت�لاوة آي��ات كت��اب اهلل اجمليد
وم��ا ورد ع��ن أه��ل البي��ت عليهم الس�لام أمجعني
م��ن األدعي��ة اخلاص��ة به��ذا الش��هر الفضي��ل وأن
مي��ن اهلل علين��ا مجيع��ا بغف��ران الذنوب وكش��ف
الك��روب وس�تر العي��وب إن��ه نع��م امل��وىل ونع��م
النص�ير ،لق��د ش�� ّرف اهلل ش��هر رمضان ب��ان جعل
فيه ليلة القدر وهي ليلة خري من الف شهر ُتقدّر
ْ ُ ُ ُّ َ ْ
يم)،
فيها أمور العباد ،وفيها (...يُف َرق كل أم ٍر َح ِك ٍ
وم��ن االم��ور املهمة االخرى هو ذكرى استش��هاد
س��يد الوصيني وأمري املؤمن�ين علي بن أبي طالب
علي��ه الس�لام وه��و قائ��م يصل��ي يف حمراب��ه يف
مسجد الكوفة حيث يصادف هذا العام مرور الف
واربعمائ��ة ع��ام عل��ى ه��ذه الواقع��ة األليم��ة اليت
غ�يرت مس��ار تاريخ االمة االس�لامية وما تع ّرض
ّ
بعده��ا ال الرس��ول صلى اهلل عليه واله وس��لم اىل
تعدي��ات وجت��اوزات س��تبقى عالم��ة س��وداء عل��ى
صفح��ات التاري��خ إذ كان األوىل التق ّي��د بكت��اب
اهلل وه��و املخ�بر عن رس��وله الكريم بقول��ه ( ُقل َّل
أَ ْس َ��أ ُل ُك ْم َع َل ْي�� ِه أَ ْج�� ًرا ِإَّل ْالَ�� َو َّد َة ِف ْال ُق ْربَ��ى) ،ونظرا
هل��ذه اخلصوصي��ة مب��رور اربعة عش��ر قرنا على
استش��هاد أم�ير املؤمن�ين علي��ه الس�لام ف��ان أمانة
مس��جد الكوفة قد حاولت إحيا َءها بربامج خاصة
خالل العام الس��تلهام املعاني من ش��خصيته عليه
الس�لام اليت ق��ال فيها رس��ول اهلل (صلى اهلل عليه
وآله)( :يا علي ما عرف اهلل إال أنا وأنت وال عرفين
إال اهلل وأنت وال عرفك إال اهلل وأنا) .لقد خصصت
االمان��ة هذا العام عددا من املؤمت��رات اليت أقيمت
بالتع��اون مع جامعة الكوفة يف كلياتها املختلفة

ومركز دراس��ات الكوفة لتخليد شخصية االمام
عليه الس�لام) الذي أخفى أعداؤه فضائله حس��داً،
وأخف��ى أولي��اؤه فضائل��ه خوف��اً وح��ذراً ،وظه��ر
فيما بني هذين ما طبق الش��رق والغرب) ،وس��عت
االمان��ة أن تك��ون حم��اور جائزة مس��لم بن عقيل
عليه السالم هذا العام يف مهرجان السفري الثقايف
التاس��ع ذك��رى ق��دوم مس��لم ب��ن عقي��ل للكوفة
س��فرياَ لإلمام احلس�ين عليه الس�لام يف اخلامس
من شهر شوال الذي يعد احلدث الثقايف االبرز يف
أمانة مس��جد الكوفة خمصص��ة يف أمري املؤمنني
عليه السالم ومن الفقرات اليت أضيفت هذا العام
عل��ى املس��ابقة ه��ي فق��رة االف�لام الوثائقية اليت
حاول��ت جتس��يد ش��خصية ام�ير املؤمن�ين إلب��راز
مروءت��ه وانس��انيته وعدالت��ه ومن املنطلق نفس��ه
ف��ان االمان��ة كان��ت ق��د فاحت��ت قب��ل ذل��ك وعن
طريق رئاسة ديوان الوقف الشيعي وزارة الثقافة
ووزارة اخلارجي��ة لتس��مية ي��وم الثاني عش��ر من
ش��هر رجب ذكرى دخ��ول أمري املؤمن�ين للكوفة
تس��مية ذلك الي��وم بيوم اخلط العرب��ي واعتماده
م��ن قب��ل اجلامع��ة العربي��ة ومنظم��ة ال��دول
االسس�لامية إلهتمامه عليه السالم باخلط وهو
القائل (اخلط احلسن يزيد احلق وضوحاً).
أخ�يرا فاملق��ام ال يتس��ع يف ه��ذه العجال��ة
لإلحاط��ة مب��ا تركه أم�ير املؤمنني عليه الس�لام
للبش��رية وللمس��لمني م��ن أرث عظي��م قب��ل أن
يق��ول عند ضربت��ه يف حمراب صالته ُ
ورب
(فزت ِّ
الكعبة)  .لقد وصفه أحد الباحثني املنصفني فقال
(تكلم أمري املؤمنني (عليه الس�لام) بتسع كلمات
ارجتله��ن ارجت��ا ًال فق��أن عي��ون البالغ��ة ،وأيتمن
جواه��ر احلكمة ،وقطعن مجيع األنام عن اللحاق
بواح��دة َّ
منهن ،ثالث منها يف املناجاة ،وثالث منها
يف احلكم��ة ،وثالث منه��ا يف األدب ،فأما الالتي يف
املناجاة فقال (عليه السالم) ( :إهلي كفى بي عزاً
أن أك��ون لك عبداً وكف��ى بي فخراً أن تكون لي
رب��اً أن��ت كم��ا أح��ب فاجعل�ني كما حت��ب) وأما
الالت��ي يف احلكم��ة فق��ال (عليه الس�لام) ( :قيمة
كل امر ٍء ما ُيس��نه ،وم��ا هلك امر ٌء عرف قدره،
وامل��رء خمب��و حت��ت لس��انه) وأما الالت��ي يف األدب
فق��ال (علي��ه الس�لام) ( :امنن على من ش��ئت تكن
أمريه ،واستغن عمن شئت تكن نظريه ،واحتج إىل
من شئت تكن أسريه).
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني والس�لام
عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

املشرف العام

قائد شرطة النجف األشرف اللواء عالء غريب الزبيدي

رئيس محكمة استئناف النجف االتحادية القاضي مسلم متعب العمار

وفد من جمهورية لبنان

وفد من جامعة الكوفة برئاسة الدكتور هادي هنون العارضي

إمام جامع الرحمن في بعقوبة فضيلة الشيخ أحمد الصميدعي

وزير الصحة االيراني سعيد نمكي

وفد من كلية التربية االساسية جامعة الكوفة

وفد من االمانة العامة للمساجد في النجف األشرف السيد مهند الياسري

تقرير مصور عن:
المحاضرات الرمضانية في مسجد الكوفة المعظم
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القسم الهندسي عمل دؤوب وجهد متواصل
رئيس القسم اهلندسي م .أمحد حسن باله العبدلي
ميك��ن اعتب��ار العامل�ين يف العتب��ات
املقدس��ة ومنه��ا امان��ة مس��جد الكوف��ة
املعظ��م وامل��زارات امللحق��ة ب��ه كجنود
أوفي��اء ق��د عاه��دوا اهلل ب��ان ال يدخروا
جه��داً أو وس��يلة يف تقدي��م اخلدم��ة
للزائرين ورواد هذه االماكن الطاهرة
ألهميتها وقدسيتها وعلو شأنها.
وق��د أول��ت امان��ة مس��جد الكوف��ة
وامل��زارات امللحقة ب��ه اهتماما مضاعفا
بالقس��م اهلندس��ي مل��ا ل��ه م��ن مت��اس
مباش��ر وغري مباش��ر بالزائرين الكرام،
وكان لزام��ا علي��ه مواكب��ة الزي��ادة
احلاصل��ة يف ع��دد ال��زوار واخلدم��ة
املطلوب��ة وتقدي��م املش��اريع اليت مت ّكن
باقي االقسام من تقديم اخلدمات اليت
حيتاجه��ا الزائ��ر ،أو اخلدم��ة املباش��رة
ُ
للش��عب اهلندس��ية التابع��ة للقس��م
وهن��اك أعم��ال ومش��اريع يق��وم به��ا
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القس��م حالياً تصب يف خدمة الزائرين
ومن أهمها:
مش��روع فت��ح باب��ي املخت��ار وجعفر
الطي��ار حلض��رة وملصل��ى مس��لم ب��ن
عقيل (عليه السالم):
ملواكب��ة االعداد املتزايدة للزائرين
وتوفري متطلبات احلركة االنسيابية
هل��م ومبا ال يؤثر على فعاليات االمانة
الديني��ة والثقافي��ة واالجتماعي��ة
يف املصل��ى ارت��أت األمان��ة فت��ح باب�ين
جديدي��ن يط�لان عل��ى صح��ن مس��لم
بن عقيل ومت تسمية الباب األول بباب
املختار الثقفي وهو القريب من املدخل
الرئيس��ي األول للحض��رة (املخص��ص
لدخ��ول الرج��ال) وه��ذا الب��اب مصنوع
م��ن الس��اج البورم��ي اخلال��ص املغطى
بالصفائح الذهبي��ة واملينة ويُطل على
جام��ع النس��اء ويُ��ؤدي يف النهاي��ة م��ن

جه��ة اليمني اىل مرق��د املختار الثقفي
(رض��وان اهلل علي��ه) ،واس��تغرق العم��ل
بإنش��ائه مدة وجيزة مل تتجاوز الشهر
الواح��د ومت تنفي��ذ العم��ل م��ن قب��ل
ك��وادر االمان��ة يف القس��م اهلندس��ي
يذك��ر أن ه��ذا الب��اب ه��و م��ن االبواب
القدمي��ة ال�تي كان��ت ت��ؤدي للمرق��د
الش��ريف وبامل��كان نفس��ه ومت غلقه يف
فرتة االعمار الذي حصل للصحن عام
.2012
أم��ا الب��اب االخ��ر فيق��ع يف الزاوي��ة
الش��مالية الش��رقية من املصلى ومسي
بب��اب جعف��ر الطي��ار وه��و م��ن االبواب
اخلش��بية املصنوعة من الس��اج الفاخر
املطع��م خبش��ب النارن��ج بعم��ل ي��دوي
متق��ن وكان ق��د رف��ع م��ن داخ��ل
احلض��رة املباركة للس��فري مس��لم بن
عقي��ل من��ذ أربع��ة عق��ود تقريب��اً اثناء

صيان��ة املرق��د ،وهذا ايضا سيس��اعد يف انس��يابية حركة
الزائري��ن داخ��ل املصل��ى خصوص��ا عن��د الزي��ارات او عن��د
اس��تعمال قاع��ة املصل��ى يف املناس��بات الديني��ة والثقافي��ة
وإلجي��اد مدخلني رئيس��يني يف املصلى ت��ؤدي اىل الصحن
الشريف مباشر ًة.
مشروع تطوير مدخل باب املراد:
ّ
إن قلة االبواب اخلارجية ملس��جد الكوفة والصحن اليت
متث��ل عائق��ا ام��ام حرك��ة االخ��وة الزائري��ن يف الزيارات
الكب�يرة وايام املناس��بات اخلاص��ة دعت االمان��ة اىل تهيئة
مدخل باب املراد يف صحن مسلم بن عقيل (عليه السالم)
لتخفي��ف الزخ��م احلاص��ل عل��ى مداخ��ل مس��جد الكوفة
ونتيجة لذلك توجب انش��اء وحدتني إضافيتني للتفتيش
يف باب املراد ،وقد بلغت مساحة كل وحدة من كل جهة
حب��دود ( )110م 2ال�تي مشل��ت ك ً
ال م��ن الغرفة الرئيس��ية
للتفتيش وغرفة اس�تراحة املنتس��بني وخمزن��اً وكابينة
مراقبة.
حي��ث مت بن��اء ه��ذه الوح��دات باس��تخدام الطاب��وق
واالمسنت للجدران والكونكريت املسلح لألسس والسقف
واعم��ال االنه��اءات مت��ت بأس��لوب العم��ارة االس�لامية
ال�تي حتاك��ي عم��ارة املس��جد م��ن اخل��ارج واملوج��ود يف
الصحن الش��ريف مثل االقواس والقبب واستخدام املرمر
الثاس��يوس والتغلي��ف بالطاب��وق (اجل��ف قي��م) والكتيب��ة
القرانية من الكاش��ي الكربالئ��ي يف الواجهة ،اما االنهاءات
م��ن الداخل فكان��ت باس��تخدام املرمر والس��قوف الثانوية
من األلواح اجلبس��ية واس��تعمل اخلش��ب اجل��اوي اجملفف
واملراي��ا ،ومش��ل العمل تنصي��ب اجهزة التربي��د املركزي
واالنارة الالزمة واجهزة االنذار ضد احلرائق ومنظومات
الكامريات واالتصاالت والصوتيات.
مش��روع الس��ياج االم�ني لنف��ق مس��لم بن عقي��ل (عليه
السالم):
بع��د التكلي��ف الصادر م��ن حمافظة النجف االش��رف
ومديري��ة بلدي��ة الكوف��ة وقائمقامي��ة الكوف��ة إىل امان��ة
مس��جد الكوف��ة وامل��زارات امللحق��ة ب��ه يف ادارة مقرتب��ات
النف��ق واملس��احة املفتوح��ة عل��ى س��طحه ارت��أت األمان��ة
احاطة س��طح نفق مس��لم بن عقيل (عليه الس�لام) بس��ور
حيفظ��ه م��ن املتجاوزي��ن وما يس��تلزم من تام�ين املنطقة
احمليط��ة باملس��جد والصح��ن الش��ريف وعم��ل مداخ��ل
نظامية مس��يطر عليها أمنياً ومن ثم فتحه للزوار الكرام
ولتهيئ��ة اماك��ن خدمة الئق��ة بهم ،ويتكون هذا الس��ياج
م��ن مقاط��ع حديدي��ة بط��ول  3,30م وارتف��اع 2م تتخلله��ا
اعم��دة خرس��انية مغلف��ة بالطاب��وق (اجل��ف قي��م) ،ويبدا
من س��ياج الس��يدة خدجية بنت االمام علي (عليه السالم)
ويس��تمر باجتاه ميث��م التمار (رض��وان اهلل عليه) حمتويا
س��طح النف��ق وميت��د بط��ول  500م تقريب��اً يتخلل��ه ث�لاث
بوابات رئيسية مع حمطات تفتيش امنية .
9
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كربالء القرآنية.
الس��يد عادل الياسري مدير دار القرآن
الكري��م يف األمان��ة :نب��ارك لك��م وللع��امل

توسع رقعة
اقامة الجلسات
القرآنية
الرمضانية
لألمانة بعد
انضمام بعض
المزارات
الشريفة إداريا
إليها

جاسم سعيد الكالبي
م��ا أن تلوح ب��وادر اقرتاب ش��هر رمضان
املبارك حتى يتهيأ املسلمون يف أحناء العامل
الس��تقباله ،فله��ذا الش��هر الكري��م منزل��ة
رفيعة عند املسلمني باعتباره مومسا روحيا
عظيما وق��د أنزل فيه الق��رآن هدى للناس
وبين��ات م��ن اهل��دى والفرق��ان وفي��ه ليل��ة
القدر اليت (هي خري من ألف ش��هر) ،وليس
خب��اف على أحد العالقة الوطيدة والرباط
املتني بني القرآن الكريم وشهر الصيام فهي
عالقة يشعر بها كل مسلم يف قرارة نفسه
م��ع أول ي��وم م��ن أيام ه��ذا الش��هر الفضيل
فيقب��ل عل��ى كتاب رب��ه يتلو آياته بش��غف
بال��غ ومتتل��ئ املس��اجد باملصل�ين معلن��ة أن
هذا الش��هر هو ش��هر القرآن الكري��م ..وبعد
انضمام بعض املس��اجد املبارك��ة اداريا اىل
أمانة مس��جد الكوفة املعظم بادرت األمانة
اىل توسيع رقعة اقامتها جللساتها القرآنية أن يتقب��ل من اجلمي��ع عباداتهم وطاعاتهم
الرمضاني��ة الس��نوية لتفعي��ل دور تل��ك بأحس��ن قب��ول ،لق��د اعت��ادت أمانة مس��جد
املزارات املباركة وتيسري احلضور فيها من
قب��ل أهالي مدين��ة الكوفة الك��رام وبأوقات
خمتلف��ة ..وكان جمللة الس��فري لقاءات مع
منتس�بي دار القرآن الكري��م يف األمانة بهذا
اخلصوص:
مساح��ة الش��يخ ه��ادي زجني��ل رئي��س
قس��م الش��ؤون الديني��ة يف األمان��ة :نب��ارك
لكم حلول ش��هر رمضان املبارك ونسأل اهلل
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الكوف��ة عل��ى اقام��ة اخلتم��ات القرآني��ة
املرتل��ة كل ع��ام ويف ه��ذا الع��ام كان
هن��اك ازدي��اد يف ع��دد اخلتم��ات (اخلتم��ة
املس��ائية ال�تي تقام من��ذ ثالثة عش��ر عاما
يف مصلى مس��لم بن عقيل عليه السالم يف
الساعة العاشرة مس��اء مبشاركة مقرئي
األمان��ة الدولي�ين الس��يد ع��ادل الياس��ري
والش��يخ ع�لاء الصادق��ي وهن��اك ختم��ة
مرتل��ة وللع��ام الثان��ي تق��ام يف حم��راب
االمام أم�ير املؤمنني عليه الس�لام وختمة
أخ��رى يف جام��ع احلم��راء ومق��ام الن�بي
يون��س علي��ه الس�لام ومس��جد الصحاب��ي
صعصع��ة بن صوحان العب��دي وكل هذه
اخلتم��ات تقام مبش��اركة مقرئي األمانة
يف أغلبه��ا ،ونلحظ أيض��ا ازديادا كبريا يف
ع��دد احلض��ور يف ه��ذه اخلتم��ات القرآنية
املبارك��ة ،وتب��ث اخلتم��ة الرئيس��ية يف
مصل��ى الس��فري مباش��رة م��ن قب��ل قن��اة

االسالمي أمجع ولش��عبنا العراقي اجملاهد
حلول ش��هر رمض��ان املبارك ال��ذي هو عند
اهلل أفض��ل الش��هور ،ويف احلقيق��ة حن��ن
نس��تغل هذه الفرصة وه��ذا العطاء من اهلل
س��بحانه وتع��اىل وكما ق��ال نبينا األكرم
صل��ى اهلل عليه وال��ه( :وقد دعيت��م فيه اىل
ضياف��ة اهلل )...وحن��ن يف ضياف��ة اهلل ويف
ه��ذا املس��جد املعظ��م مس��جد الكوف��ة ،ويف
رح��اب اجللس��ة القرآني��ة ال�تي تق��ام عل��ى
م��دى ثالث��ة عش��ر عام��ا تباع��ا فف��ي ه��ذا
الع��ام توس��عت اىل ختم��ات أخرى ب��دءاً من
(حمراب استشهاد االمام أمري املؤمنني عليه
الس�لام حي��ث تق��ام بعد صالت��ي الظهرين
وأخ��رى يف مس��جد صعصع��ة ب��ن صوحان
رضوان اهلل عليه قبل وقت الغروب وجلسة
أخ��رى يف نف��س التوقي��ت تق��ام يف مس��جد
احلم��راء ومق��ام النيب يونس عليه الس�لام
اضاف��ة اىل اجللس��ة املركزي��ة ال�تي تق��ام
يف مصل��ى مس��لم ب��ن عقيل عليه الس�لام)
وحنن ندعو األخوة واألخوات من س��اكين
ه��ذه املدين��ة املقدس��ة وكذل��ك حمافظة
النجف األش��رف والحظنا حضور عدد من
الزائرين م��ن حمافظات أخرى متواجدين
معن��ا ونطم��ح أن حيض��ر اجلمي��ع يف هذه
اخلتم��ات املبارك��ة والتمس��ك بكت��اب اهلل
تع��اىل وتالوت��ه وتطبي��ق أحكام��ه ونس��أل
اهلل تع��اىل القب��ول والعم��ل مب��ا يرضي اهلل
سبحانه وتعاىل.
الس��يد ولي��د الذحب��اوي معل��م يف دار

الق��رآن الكري��م يف أمان��ة مس��جد الكوف��ة:
تقي��م أمان��ة مس��جد الكوف��ة اجللس��ة
القرآني��ة الرمضاني��ة املرتلة للع��ام الثاني
عل��ى التوالي يف مس��جد الصحابي اجلليل
صعصع��ة ب��ن صوح��ان العب��دي فش��هر
رمض��ان املب��ارك ه��و ربي��ع الق��رآن ون��رى
الرغب��ة م��ن قب��ل املؤمن�ين الصائم�ين يف
ت�لاوة كت��اب اهلل اجملي��د ل��ذا دأب��ت أمانة
مس��جد الكوف��ة عل��ى احي��اء ه��ذا اجلان��ب
وعل��ى أوس��ع نط��اق وخري دلي��ل على ذلك
احلض��ور املتواص��ل م��ن قبله��م يف ه��ذه
اجللسات املباركة وان دل على شيء فإمنا
يدل عل��ى الثقافة االمياني��ة اليت يتحلون
به��ا فالق��رآن ه��و الثقاف��ة النامي��ة وم��ن
أمس��ى درج��ات الثقاف��ة واحلم��د هلل عل��ى
ه��ذه النعمة ونتق��دم بالش��كر اجلزيل اىل
كل من يس��عى يف ازدياد وتطوير اداء هذه
اجللس��ات املباركة ونش��كر ايض��ا تعاونكم
معنا وسعيكم يف نشر واحياء هذه الشعرية
املقدسة.
االس��تاذ جاس��م الش��حماني معل��م يف
دار الق��رآن الكريم /أمانة مس��جد الكوفة:

ضم��ن فعالي��ات الش��هر الكري��م رمض��ان
املب��ارك تق��ام اجللس��ة النهاري��ة خلتم��ة
الق��رآن الكري��م يف حم��راب استش��هاد أمري
املؤمن�ين علي��ه الس�لام بع��د أداء فريض�تي
الظه��ر والعص��ر داخ��ل احمل��راب الش��ريف
وجيتم��ع األخ��وة املؤمن��ون واملؤمن��ات
لالس��تماع اىل ق��راء األمان��ة وه��م يتل��ون
ج��زءاً كام�لا م��ن كت��اب اهلل العزي��ز يف
نهار الصوم س��ائلني املوىل العلي القدير أن
يديم هذه النعمة بربكة الشهر الفضيل.
فاالرتباط بني ش��هر رمضان املبارك
والق��رآن الكريم وثيق جدا فقد اختاره اهلل
من بني س��ائر الش��هور النزال قرآنه اجمليد
في��ه فنس��أله ج��ل ش��أنه أن جيع��ل الق��رآن
الكري��م ربي��ع قلوبنا ون��ور صدورنا وجالء
همومن��ا وأحزانن��ا ودليلن��ا اىل اجلنة بإذنه
تعاىل.
11
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الكوفة ..

عليه
السالم)
علي (
ِإ ّبان حكم أمري املؤمنني اإلمام ّ

جناح عبد اهلل سليمان /مجهورية مصر العربية

هي الكوفة بضم الكاف وسكون الواو ،فاء وهاء ،مدينة إسالمية ،تقع يف االقليم
الثالث من األقاليم السبعة (العامل) ،يقول احلموي يف مادة (الكوفة)ّ :
إن الكوفة
(بالضم :املصر املشهور بأرض بابل من سواد العراق ويسميها قوم خد العذراء..
ق��ال أب��و بك��ر حمم��د ب��ن القاس��م:
سيت الكوفة الس��تدارتها أخذاً من قول
ُّ
ً
َ
ُ
الع��رب :رأي��ت كوفان��ا وكوفان��ا ،بض��م
الكاف وفتحها للرميلة املس��تديرة ،قيل:
سيت الكوفة كوفة الجتماع الناس بها
ُّ
م��ن قوهلم :قد تك�� ّوف الرمل) إذا اجتمع،
وق��ال يف م��كان آخ��ر( :ذهب��ت مجاع��ة
إىل أ ّنه��ا ُس ّي��ت كوف��ة مبوضعه��ا م��ن
األرض ،وذل��ك ّ
أن كل رمل��ة ختالطه��ا
س��مى كوف��ة ،وق��ال آخ��رون:
حصب��اء ُت ّ
سيت كوفة ألن جبل س��اتيدما حييط
ُّ
به��ا كالكفاف عليه��ا ،وقال اب��ن الكليب:
سي��ت جبب��ل صغ�ير يف وس��طها كان
ُّ
ُ
يق��ال ل��ه كوف��ان) ،وكان��ت تع��رف يف
بع��ض األزمن��ة ب��ـ (سورس��تان) و(خل��د
العذراء) وهي من املواضع املس��تديرة من
جملة السفري ـ العدد ( ) 59
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الرمل.
مص��رت
تع�� ّد الكوف��ة ثان��ي مدين��ة ّ
يف اإلس�لام بع��د الفت��ح اإلس�لامي ،وقد
أُعي��د تأسيس��ها ع��ام 17هـ بع��د أن انتصر
املسلمون يف معارك فتح العراق ،فصارت
مقراً عسكرياً جليوش املسلمني ،وموطن
هج��رة لبع��ض الصحاب��ة والقبائ��ل
العربي��ة املقاتلة ،ثم حتول��ت إىل مدينة
عام��رة ثم مرك��زاً علمياً وفكري��اً مهماً،
وقد ورد يف فضل أهلها يف األخبار الكثري،
إال أن أمج��ل م��ا ورد يف ه��ذا اجمل��ال قول
اإلم��ام أمرياملؤمنني (عليه الس�لام)( :إ ّنه
ُيش��ر من ظهره��ا يوم القيامة س��بعون
ألفاً وجوههم على صورة القمر).
ُعرف��ت الكوف��ة عل��ى إنه��ا عاصم��ة
العل��م واملعرف��ة ،وق��د يتس��ا َءل البع��ض

ع��ن بي��ان أس��باب تعّل��ق أه��ل الكوف��ة
بالعل��م وارتباطه��م باملع��ارف حت��ى
صارت مدينتهم الكوفة حاضنة علمية
يقصده��ا العلم��اء واملفك��رون م��ن ّ
كل
ح��دب وص��وب ،ي��ا ت��رى ماهي األس��باب
توجه كثري من رجال
ال�تي س��اهمت يف ّ
الكوف��ة إىل العلم حتى صاروا من رواده
األوائل وأهل االختصاص يف كثري من
العلوم يقصدهم الناس لينهلوا منهم ؟
اإلجابة عن هذه التس��اؤالت تدفعنا
اىل البح��ث ع��ن العوام��ل ال�تي أس��همت
يف خل��ق ذل��ك اجل��و العلم��ي يف الكوف��ة
لتصب��ح مبوجبها ذلك املصر الذي خ ّرج
من��ه خ�يرة أهل العل��م ،ويأتي��ك اجلواب
س��ريعا :إنه��ا دع��وة أه��ل البي��ت (عليهم
السالم) ألهل هذه املدينة املعطاء.

لق��د ُعرفت الكوفة منذ تأسيس��ها
عل��ى أنه��ا علوي��ة اهل��وى وأن معظ��م
أهله��ا من حميب ومري��دي أهل البيت
(عليهم الس�لام) ،فق��د ُعرف عن أهل
الكوفة ش��دّة والئه��م وحم ّبتهم ألهل
البي��ت (عليه��م الس�لام) حت��ى ص��ار
الرج��ل يع�� ّد م��ن املوال�ين هل��م وم��ن
ش��يعتهم إذا ُعلم أ ّنه م��ن أهل الكوفة،
وقد أش��اد أهل البيت (عليهم الس�لام)
مبحّب��ة أه��ل الكوف��ة هلم وأثن��وا على
والئه��م يف أحاديثه��م وم��ن ذل��ك م��ا
روي ع��ن س��لمة ب��ن كهي��ل ،ق��ال:
(مل��ا التق��ى أه��ل الكوفة أم�ير املؤمنني
(علي��ه الس�لام) ب��ذي ق��ار ،رحّب��وا به،
خصن��ا
ث��م قال��وا :احلم��د هلل ال��ذي ّ
جب��وارك وأكرمن��ا بنصرت��ك .فق��ام
فيهم خطيب��اً ،فحمد اهلل وأثنى عليه،
وق��ال :يا أهل الكوف��ة إ ّنكم من أكرم
املس��لمني وأقصدهم تقومياً وأعدهلم
س��نة وأفضله��م س��هماً يف اإلس�لام
وأجوده��م يف العرب مركب��ا ونصابا.
أنتم أش��د العرب وداً للنيب وأهل بيته،
ّ
وإنا جئتكم ثقة بعد اهلل بكم).
لق��د دع��ا أه��ل البي��ت (عليه��م
الس�لام) املس��لمني عام��ة اىل التعّل��م
والتس��ّلح بس�لاح العل��م ،وإذا مل جت��د
ه��ذه الدعوة أذنا صاغية مبا تس��تحق
يف البل��دان واألمص��ار اإلس�لامية
األخرى ،ف��إن تلك الدع��وة القت أبلغ
األث��ر عند أه��ل الكوف��ة ،ب��ل إن تعّلق
أه��ل الكوف��ة بأه��ل البي��ت (عليه��م
الس�لام) وتردّده��م عل��ى جمالس��هم
غ��رس فيه��م ح��ب العل��وم والتعّل��م،
كم��ا أس��هم يف التط��ور العلم��ي
واملع��ريف للكوف��ة كونه��ا كان��ت
مرك��زاً جتاري��اً معروف��اً يف الع��امل

املكان الذي كان يصدر منه (ع) أحكامه القضائية

اإلس�لامي ،يقصده ط�لاب املال من
أط��راف الع��امل إذ ذك��ر البالذري:
ّ
(إن أربع��ة آالف م��ن رعاي��ا الف��رس
وف��دوا إىل الكوف��ة) ،والش��ك من أن
تواف��د العناصر املختلفة إىل الكوفة
طلب��ا للتج��ارة ق��د أ ّث��ر يف التالق��ح
العقل��ي والذه�ني هل��ذه املدرس��ة،
كم��ا كان هلا األثر البالغ يف تطور
الدراسات العقلية فيها.
نظر اإلم��ام أمري املؤمنني (عليه
السالم) اىل واقع املسلمني وكيفية
تفرقه��م إىل اح��زاب وف��رق ،فوج��د
أن السياس��ة احلس��نة ال�تي يتبعه��ا
الوال��ي س��تؤدي حتم��اً إىل كس��ب
مودة الرعية وإىل كس��ب املس��اندة
املس��تمرة م��ن قبله��م للحكوم��ة،
وخباص��ة يف مناط��ق التوت��ر
فسياس��ة الوالي تق��وم على مبدأين:
اإلحس��ان وإنت��زاع عق��د اخل��وف
م��ن قل��وب الرعي��ة ،إذ أن الدول��ة
يف مب��ادىء أم�ير املؤمن�ين (علي��ه
حي��ب كل
الس�لام) دول��ة احملب��ة،
ّ
ف��رد فيه��ا اآلخ��ر ،ومل يك��ن يريدها
دول��ة قائمة على اخل��وف فتلك هي
صف��ات ال��دول املس��تبدة ال�تي تقوم
سياس��تها عل��ى االره��اب والقم��ع،
إذ أن هن��اك بع��ض احل��كام مم��ن
ي��رى ان خ�ير مع�ين للحاك��م على
احلك��م هو خوف الرعي��ة منه وهذه
هي النظ��رة امليكافيلية ،بينما كان
أمري املؤمنني (عليه الس�لام) اليرى
م��ن س��بيل يف طري��ق بن��اء الدول��ة
إال احلب س��بي ً
ال ،واحل��ب الينمو اال
باالحس��ان ،واالحس��ان أك�بر م��ن
العدل ،بل هو العدل بعينه ،وتتجلى
يف عب��ارات أمري املؤمن�ين اليت كان
يوص��ي به��ا والت��ه ع��ن الدق��ة يف
التعبري فهي تعكس املس��توى الرفيع
ال��ذي بلغ��ه الفك��ر السياس��ي ل��دى
اإلمام أمري املؤمنني (عليه الس�لام)،
إذ طامل��ا كان يوصيه��م باحل��ب
واالحس��ان لتتوث��ق العالق��ة ب�ين
احلاك��م والرعي��ة ويس��تتب األمن
واألس��تقرار يف الب�لاد ،فض�لا ع��ن
دعوته ملكافحة األحق��اد بني الناس،
إذ أن ه��ذا العامل كان من بني أهم
العوام��ل اليت تؤدي إىل س��لب األمن

واالس��تقرار يف الب�لاد ،فاألحق��اد
الدفين��ة بني الناس ت��ؤدي بطبيعة
احل��ال إىل االنتق��ام وبالتال��ي إىل
انتش��ار اجلرمية يف اجملتمع ،لذلك
وض��ع اإلم��ام أم�ير املؤمن�ين (عليه
الس�لام) قاع��دة ذهبي��ة لوالت��ه يف
كيفي��ة وأد تل��ك األحق��اد ليعيش
اجملتمع آمن��ا مطمئنا فقال( :أطلق
ع��ن الناس عقدة كل حقد واقطع
عنك سبب كل وتر فأكثرعوامل
التم��رد عل��ى احلكوم��ات ناش��ئة
م��ن األحق��اد الدفين��ة ال�تي الجتد
لنفسها متنفس��اً إال االنفجار بوجه
احلاكم).
ّ
ب���أن
يبق���ى أن نق���ول
السياس���ة العادل���ة ه���ي الس���بيل
ملواجه ��ة الفوضوي�ي�ن والرافضـ�ي�ن
واملعارض�ي�ن للس��لطة ،وقد اس��تطاع
اإلم��ام أمري املؤمنني (عليه الس�ل�ام)
بتطبيق��ة هل��ذه القاع��دة أن يس��قط
أك�ب�ر املناوئ�ي�ن ل��ه ،وينت��زع عنه��م
أس��لحتهم يف التخري��ب والتزيي��ف،
إذ قام ��ت سياس ��ته (علي ��ه الس�ل�ام)
عل��ى مب��دأ الس�ل�ام وجتن��ب احل��رب
طامل���ا اس���تطاع إىل ذل���ك س���بيال،
وكان��ت خط��ة اإلم��ام لتحقيق هذا
اهل ��دف تق ��وم عل ��ى أس ��اس حتوي ��ل
الص��راع إىل حم��اورة مباش��رة بين��ه
وب�ي�ن اعدائ ��ه ،او ب�ي�ن م ��ن ينتدب ��ه
هل ��ذه املهم ��ة وب�ي�ن أعدائ ��ه ،ف ��إن مل
يس��تطع فه��و الش��جاع ال��ذي اليُش� ُّ�ق
ل��ه غب��ار ،وق��د وع��ى أع��داؤه حقيق��ة
أم�ي�ر املؤمن�ي�ن (علي��ه الس�ل�ام) فل��م
يك���ن أمامه���م إال التخطي���ط
الغتيال��ه ،ومل يكون��وا قادري��ن عل��ى
تنفي���ذ جرميته���م إال يف حلظ���ات
التجل��ي ب�ي�ن العب��د ورب��ه ،فارتكب��وا
جرميته��م واإلم��ام منقط��ع اىل اهلل
تع ��اىل يف حمراب ��ه لص�ل�اة الفج ��ر،
وكان آخر ندائه معربا عن خسارة
األم��ة ملصل��ح وحاك��م ع��ادل مثل��ه،
وباملقاب ��ل كان ذل ��ك الن ��داء مع�ب�را
ع ��ن ف ��وزه املب�ي�ن فكان ��ت صرخ ��ة
(ف ��زت ورب الكعب ��ة) ال�ت�ي أطلقه ��ا
أمري املؤمنني (عليه السالم) حلظة
استش���هاده دلي�ل�ا خلس���ارة األم���ة
قائده ��ا ومنجيه ��ا.
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ُعرفت
الكوفة على
إنها عاصمة
العلم
واملعرفة،
حتى صارت
حاضنة
علمية
يقصدها
العلماء
واملفكرون
من ّ
كل
حدب
وصوب..
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ُ
وأمانة ُ ْ
الحك ِم؟
اإلمامُ عليّ ( )
عليه
السالم

الدكتور علي يوسف نور الدين /أستاذ يف اجلامعة اللبنان ّية  -بريوت

َ
ُ
َّ
اإلنس��اني،
الفكري
ال�تراث
ريا م��ن املف ّكرين ،الذي��ن ْأغ َنوا
التاري��خ
��رف
اإلنس��اني ،كث ً
َع َ
َّ
ُّ
بعض ه��ؤالء ،بآرا َء ّ
املختلفة ،وقد َخ َر َج ُ
مة،
ب َت ْنظريا ِته��م وآرا ِئهم ،يف ش��ؤون احلي��ا ِة
منظ ٍ
ِ
النظر يف تأثريها َ
وواضحةَّ ..
ً
ري
دقيقة
ورؤى
احلياتي ..أن تص َ
ٍ
ٍ
أه َلها ُع ْم ُق الوعي فيها ،و ُب ْع ُد ِ
ُ
ِفع ً
ُ
َ
العديد من قوانينها وتشريعا ِتها،
الالحقة،
األجيال
ال حضار ّياً مستم ّراً ،تستقي منها
ُ
ّات َل َد ْيها.
مورها ،أو إجيا ِد
لبعض املستجد ِ
ِ
احللول ِ
لتسيري أ ِ
ُ
بع��ض ه��ؤالء املف ّكري��ن،
وإذا كان
وأفكارهم  -مثل
ثاليَ�ين يف ُط ُروحا ِتهم
ِم ِّ
ِ
أفالط��ون (ت  347ق.م) يف «مجهوريّت��ه»
والفارابي (ت 950م) يف «مدينته الفاضلة»
مم��ا أَ َت ْوا
��د
بكثري ّ
ُ
 إىل َح ٍّيصع��ب األخ�� ُذ ٍ
ُ
ُ
التناقضات،
جمتمع��ات تتقا َذفه��ا
ب��ه ،يف
ٍ
ُ
املختلفة ،فإنّ
واملفاهيم والق َي ُم
واألهوا ُء،
ُ
اآلخر  -مثل محورابي
البعض
طروحات
ِ
ِ
ِ
(ت  1750ق.م) يف «ش��رائعه» ،وج��ان ج��اك
االجتماعي»
«ع ْق ِده
روس��و (ت 1778م) يف َ
ُّ
ّ
ْ
ً
َ
 ق��د غ َدس��اتري
ري ،أو منه�لا ِل
َس��ات َ
��دت د َ
ِ
كثري من الشعوب واجملتمعات ،وحلقب
ٍ
طويلة.
ٍ
يك��ون َم ْ
َ
َغَ ْ�ير ّ
��ن
أن ه��ذا ال يَع�ني ،أن
ْ
ً
ُ
ساحة
ذاعت ُش ْ��ه َرت ُه ،هو الوحي ُد دائما يف
ِ
جمال ّ -
اإلنس��اني  -يف ّ
وأن ما
أي
اإلبداع
ّ
ٍ
ِ
ْ
ُ
مما ال َّ
ش��ك فيه،
أت��ى به ،ه��و
األفضل :إذ َّ
َّ
أن كث�يراً م��ن املبدعني الكب��ار اآلخرين
يمة ْ
وقدراً
يهم ِق ً
ربا فاق��وا َغ َْ
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 ال ُتعرف عنهم البش��ري ُ
ّة ش��يئاً ،أو على
ّ
ُ
النس��يان،
غياه��ب
األق��ل ،ق��د َم َض��وا يف
ِ
ّ
ً
ّ
وم��ا ذاك إال ألنه��م مل يعرفوا س��بيال إىل
سبب أو آلخر ،فكان من نتيجة
الشهرة ِل ٍ
الفكر
كن��وز
م��ن
ير
كث�
ع
ذل��كْ ،أن ض��ا
َ
ٌ
ِ
ِ
اإلنساني ،أو ُح ِج َر عليه ،ح ّتى القى َو ْج َه
ّ
ْ
َ��م عل��ى حقيقت�� ِه ،أو ُقرئَ
َربِّ��ه ،أو مل يُفه ْ
مغلوط��ة ،أو ُق َ
��رئ قراء ًة ُم َش َّ��وهةً
ً
ق��راء ًة
الثم��رَ ،
املزاج،
أفس��دت
متعم��د ًة
ب��ت َ
ّ
َ
وخ َّر ِ
ِ
َ
َ
الع��ذب
الكرمي��ة م��ن
الرتب��ة
��ت
َ
وح َر َم ِ
ِ
القراح.
ِ
عل��ي (علي��ه
واإلم��ا ُم أم�ير املؤمن�ين ّ
الكبار
الس�لام) ،املتف��رد م��ن ب�ين أولئ��ك ِ
ح��د
الكب��ار ،الذي��ن ُغ ِم��ط َح َّقه��م إىل ٍّ
ِ
ْ
التعص ِب األعمى،
��ب
كب�ير،
ُّ
وحالت ُح ُج ُ
فكره ،وب ْ َ
البغيض ،ب ْ َ
َي
واجله��ل
ِ
ِ
أن��وار ِ
َي ِ
كثري من أبناء البش��رية ،بل ومن
كثري
ٍ
ٍ
أبن��ا ِء ِجلدت��ه ح ّت��ى الي��و ُم ؛ األم��ر ال��ذي
قل ّ
َّ
ال��ر َؤى
��ل بالطب��ع ،اإلف��اد َة م��ن تل��ك ُّ

املشرقة ،اليت ْاخ َت َّطها اإلما ُم
املس��تقبلي ِة
َّ
ِ
واإلنس��ان
الدولة
(علي��ه الس�لام)ِ ،ل ِبنا ِء
ِ
ِ
يف ِّ
ِّ
َ
النظر عن
وم��كان ِبغ��ض
زم��ان
ٍ
كل ٍ
ِ
االنتماء ،أو اهلويَّة ،أو ال ِعرق ،أو الدِّين.
اآلي��ات القرآن ّي��ة
ول��و ُع ْدن��ا إىل
ِ
ْ
عل��ي
ِ
الكرمي��ة العدي��د ِة ال�تي َن َز َل��ت يف ٍّ
ّة
(عليه السالم) ،أو إىل
ِ
األحاديث النبوي ِ
الش��ريفة الكث�ير ِة ،ال�تي تنا َو َل ْ
س َّ��و
��ت ُ ُ
ِ
مكانت��ه (علي��ه الس�لام) ال�تي إمت��ا َز بها
اخل ْل��قََ ،
أن ُ
ل ْد َر ْك َن��ا َّ
ك َّل
عل��ى باق��ي َ ِ
عل��ي (عليه الس�لام)،
م��ا أت��ى به اإلم��ا ُم ّ
َ
وس�� َن ٍنّ ،
إن��ا
،
��م
ك
م��ن ُر َؤ ًى،
وح ٍ ُ
وأف��كارِ ،
ٍ
ّ��ة ،ال�تي
ه��ي امت��دا ٌد ِل
لش��ريعة ّ
احملمدي ِ
ِ
َن َز َل ْ
للناس مجيعاً ،وهو الذي فيه من
��ت
ِ
اإلهل��ي ،ما في��هّ ،
في عن
التأيي�� ِد
إن��ا َخ َ
ِّ
عيون البعض.
ِ
ف��إن َّ
وبن��ا ًء علي��هّ ..
كل م��ا أت��ى ب��ه
علي (عليه السالم) ،إمنا هو عطا ٌء
اإلمام ّ
حض��اري متواص��ل :فعندم��ا يتح��دّثُ
ٌّ

اإلنس��ان وحقو ِق��ه،
ّ��ة
اإلم��امُ ،ع��ن ح ّري ِ
ِ
ْ
ْ
َ�ين َ
أو ع��ن ع��دم التمييز ب َ
اخلل ِق ،أو عن
ف��ات احلاك��م َ
وك ْي ِف َّي��ة اختي��ار ِه،
ِص ِ
عالق��ة احلاك��م ِب َر ِع َّي ِت�� ِه وع��ن
أو ع��ن
ِ
عالق ِتها به ،أو عن َو ْ
الرجل املناسب
ع
ض
ِ
ِ
ف��اظ على
يف
احل ِ
امل��كان املناس��ب ،أو ع��ن ِ
ِ
املش��روع،
امل��ال الع��امّ ،أو عن اإلثرا ِء غري
ِ
ِ
أم��ور الدنيا
يف
والعق��اب
الث��واب
ع��ن
أو
ِ
ِ
ِ
��ة
بعام
االهتم��ام
ع��ن
أو
،
ِّي��ن
والد
َّ
ِ
ِ
بأصحاب
االهتم��ام
:
وباألخص
،
الن��اس
ِّ
ِ
ِ
ِ
احلاج��ات واملس��اكني ،وذوي العاه��ات،
ِ
الع��دل ،واالبتع��ا ِد ع��ن
إقام��ة
أو ع��ن
ِ
ِ
القانون
إقامة
عند
ة
احملابا
وعدم
الظلم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أوع��ن َ
للح��رب ،أو
��ة االس��تعدا ِد
ك ْيف ّي ِ
ِ
وضه��ا ،أو ع��ن معامل��ة
ع��ن أخالق ّي��ة َخ ِ
تش��ريعات
األس��رى ،إىل م��ا هنال��ك من
ٍ
وتش��ريعاتَّ ،
ف��إن اإلمام (عليه الس�لام)
ُ
يف ذل��كّ ،
إن��ا يتح��د ُ
ُ��م
م��ور َته ُّ
َّث ع��ن أ ٍ
البش��ري َ
َّة َ ْ
جع��ا َء ،وه��ي أم��و ٌر ال خت ُب��و
َّ
زم��ن
َج ْذ َو ُته��ا يف
تنقط��ع
مع�ين ،أو
ُ
ٍ
ٍ
بيئة حمدّد ٍة ،أو ِمّل ٍة ِب َع ْي ِنها.
جذو ُرها يف ٍ
عل��ي (علي��ه الس�لام) يف
واإلم��ا ُم ّ
ُْ
ُ
ُ
م َم��ل ُخ َط ِب�� ِه ،وكت ِب�� ِه ،و َو َصاي��اه،
ير ِت ِه ،مل ي ْ ُ
َ�تر ْك كب�ير ًة
وس� َ
ِ
وح َك ِم��هِ ،
َ
ً
الدول��ة
ء
بن��ا
ات
ساس��ي
أ
م��ن
،
ة
صغ�ير
أو
َّ ِ ِ
ِ
ْ
َّ
بش��كل
واإلنس��ان إل وأ َتى على ِذك ِر َها،
ِ
ٍ
ً
جمتمعة ،تش�� ّك ُل َع َص َب
أو بآخ��ر ،أل ّنه��ا
املتداخلة
احلي��ا ِة واجملتم��ع ،يف َح َل َقا ِتها
ِ
واملتكاملة.
ِ
َ
اخلروج ،من ُ ْ
م َم ِل
غري َّأننا إذا أ َر ْد َنا
َ
عمل
ُر َؤى اإلمام (عليه الس�لام)ِ ،ب َو َر َق ِة ٍ
��ة»ِ ،ل َ
تك��ون مرتك��زاً ومرجع��اً،
ُ
«م َع ْص َر َن ٍ
ّ
ومس��تمر،
راق
إنس��اني
تش��ريع
ألي
ٍّ
ّ ٍ
ٍ
كان الب�� ّد لن��ا  -يف رأين��ا  -من اخلروج
عل��ي» ،انطال ًق��ا م��ن ُ ْ
م َم ِل ما
ب��ـ «عه��د ّ
َو َص َل َن��ا عن اإلمام (عليه الس�لام) ومنه،
«ع ْه ِده» ِلـ��مالك األش�تر
وباألخ��ص م��ن َ
ّ
(ت 658/938م).
ْ
الـمق َ َ
ت ُح
علي عليه السالم» ُ -
و«عه ُد ّ
ِّ
 هو َُ
الش ُ
��رعة ،أو الدس��تو ُر ال��ذي ُينظ ُم
الدول��ة ومقدّرا ِته��اِّ ،
بكل
مجي��ع ش��ؤون
َ
ِ
دقا ِئقه��ا وتفاصيِله��ا .وهك��ذا تأت��ي موا ُّد
صياغة
ه��ذا «العه�� ِد» ،م��ا ّد ًة م��ا ّد ًة ،عل��ى
ِ
اإلنس��ان
دول��ة
مجي��ع م��ا َي َت َطَّل ُب�� ُه بن��ا ُء ِ
ِ
م��ن قوان�ين ح ّت��ى إذا أُجن�� َز ،كان ه��و
ِّ
دس��تو َر ِ ُّ
بقاع األرض
أهل النهى ،يف كل ِ
ُ
ُرتج��م إىل لغاتهم -
 -بالطب��ع ،بع��د أن ي َ

��ب ،فإذا
م��ن دون أي ِ
ّ��ة حساس�� ّي ٍة أو َت َع ُّص ٍ
ُ
الظامل��ة أو
القوان�ين
بع��ض
م��ا قام��ت
ِ
ِ
ْ
دولة م��اُ ،قل َنا :إ ّنها كذلك
اجلائ��ر ِة ،يف ٍ
َ
ّ
ُ
ختال��ف «عهد
(ظامل�� ٌة أو جائ��ر ٌة) ،ألنه��ا
علي عليه الس�لام» يف املا ّد ِة الفالن ّية ،أو
ّ
الفالن ّي��ة ...يف ه��ذا األم��ر أو ذاك ؛ متاماً
مثلم��ا يُق��ال اآلنَّ :
إن م��ا تق��و ُم ب��ه هذه
ً
ُ
ُ
ٌ
خمالف ِلش ْ��ر َع ِة
الدول��ة أو تل��ك ،مث�لا
��ة «جني��ف»
حق��وق
اإلنس��ان ،أو ِلتفاق ّي ِ
ِ
ِ
ـ��معاملة األس��رى ،أو ملعاهدة َ
احل ِّد من
ِل
ِ
ّ��ة ..أو غري ذلك
انتش��ار
األس��لحة النووي ِ
ِ
ِ
من اإلتفاقيات.
أم��ا مل��اذا ن��رى َّ
َ
عل��ي»
«عه��د
أن
ّ
ّ
ْ
أه��م
م��ن
س��يكون
ه��ذا،
ن
ر
عص
ّ
ُ
الـ��م َ
تش��كل عط��ا ًء حضار ّياً
اإلجن��ازات ،ال�تي ِّ
متواص�ل ً
ا ،فأل ّن��ه  -كما أس��لفنا القول
 ال َّم��كان أو عند
زمان أو
ٍ
يتوق��ف عن��د ٍ
ش��عب بعين��ه :فإذا ُو ِج َد يف فرنس��ا مث ً
ال،
ٍ
ث��م ال ّثانية،
ي
اجلمهور
ر
دس��تو
ّة األوىلّ ،
ُ
ِ
ث��م ال ّثالثة فال ّرابع��ة ،أو إذا كان هناك
ّ
ُ
اتفاق ّي��ة «جني��ف» أوىل وثاني��ة وثالثة،
ِلـ��معاملة َ
��رىِ ،ت ْبع��اً
ملقتضي��ات
األ ْس َ
ِ
ِ
بات األمورَّ ،
فإن َ
«عهد
الظ��روف ،ومتطّل ِ
ِ
علي» الذي
علي عليه السالم» ...هو«عه ُد ّ
ّ
ّ
ْ
إنساني
يتغي ،ألنه ذو بُع ٍد
ال يتبدَّل وال ّ ُ
ّ
ش��امل :فا َ
اإلنس��اني يف املاض��ي ،هو
��م
هل ُّ
ُّ
ُ
وس��يكون كذلك يف
احلاضر،
َن ْف ُس�� ُه يف
ِ
املس��تقبل ،فض ً
ال عن َّ
َ
«العهد» ،مل
أن هذا
يَ ْ
فئ��ة ِبعينها ،أو على
قياس ٍ
ُف ِّص��ل على ِ

َ
استهان
من
ورتع يف
باألمانةَ ،
ِ
اخليانة ،ومل ُي َن ِّزه
ِ
نفس ُه و ِدي َن ُه عنها،
َ
بنفس ِه
فقد أَ َح َّل ِ
واخل ْز َي يف
ال ُذ َّل ِ
الدنيا ،وهو يف
اآلخر ِة أَ َذ ُّل وأخزى

ش��خص ِب َع ْي ِن��ه  -كم��ا يُفع��ل
قي��اس
ٍ
ِ
يف أيّامن��ا ه��ذه أحيان��اً -ذل��ك َّ
أن اإلمام
(عليه الس�لام) كان يس��عى من خالل
طريق احلاكم،
ه��ذا «العهد» إىل إنار ِة
ِ
توص�ل ً
البش��ر :إذ كان يرى،
ي
ّ
ِ
ا إىل َخ ْ ِ
البش��رّ ،
َّ
إن��ا
تصي��ب
ال�تي
األزم��ات
أن
ُ
َ
ِ
ْ
ْ
أزمات ُحك��م ؛ وما ُ
ه��ي ُ
احلك ُم يف نظر ِه،
ٍ
احلاكم،
يستقيم
س��وى «أمانة» ،ويو َم
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ْ
ُ
��ح أم��و ُر
و ُت�� َؤدَّى
«أمان��ة» احلك��م ،تصل ُ
ُ
األزمة ،ويكون
وتنف��رج
العب��ا ِد والبالد،
ُ
ّيات.
ُ
الشعب يف مستوى التحد ِ
ْ
ص اإلم��ام علي
ِم��ن هن��ا ن��رىِ ،ح ْر َ
(عليه الس�لام)  -عن��د اختي��ار ُع َّما ِله -
ّ
«الق��وي األم�ين» ،انطالق��اً من
خيتي��ار
ِ
ْ
َ
ْ
َّ
��ن ْاس�� َتأ َج ْر َت
م
�ير
خ
ن
«إ
تع��اىل:
قول��ه
َ
َ
ِ
ِ
األم� ُ
ين» ،وكذل��ك يف تأكيد ِه
ْال َق ِ��و ُّي ِ
وتش��ديد ِه عل��ى ُع َّما ِل�� ِه ِ -ع ْن َ
��د اختي��ار
األمني،
اختيار
مساعديهم أيضاً  -على
ِ
ِ
الذي ُ ْ
األمانة :فاألم ُ
ي ُ
ني ،هو
س��ن أَدَا َء
ِ
ُ
ََ
ُ
املؤتُ��ن وه��و احلاف��ظ ؛ واألمان��ة َّ
ض��د
اخليان��ة :م��ن هن��ا َرب َ
َ��ط اهلل س��بحانه
ِ
ْ
األمانة ُ
واحلك ِم ،حني قال:
بني
وتع��اىل
ِ
ْ
«إ َّن َ
ْ
َ
اهلل يَأ ُم ُر ُ
��ات
كْ��م أن ُت�� َؤدُّوا َ
األما َن ِ
ِ
إ َل أَ ْهِلهَ��ا َوإ َذا َح َك ْم ُت ْ��م ب ْ
َّ
َ
��اس أَ ْن
الن
َ�ين
ِ
ِ
ِ
َْ
ت ُك ُم��وا ب ْال َع ْ��دل إ َّن َ
اهلل ِن ِع َّم��ا َي ِع ُظ ُك ْ��م
ِ
ِ
ِ
ب�� ِه إ َّن َ
س ً
اهلل َ
كَ
َص�يراً» ،ف��إذا
يع��ا ب ِ
ان َ ِ
ِ ِ
ْ
كان��ت ُ
األمانات
أوجب��ت أدا َء
اآلية ،قد
ِ
إىل أه ِلها ُ
جا ُع
واحل ْك َم
بالعدل ،فهذان َ َ
ِ
الصاحلة.
والوالية
العادلة،
السياسة
ِ
ِ
ِ
ِ
أن أعراب ّي��اً
َ
املق��امَّ ،
ه��ذا
يف
ر
��
ُذك
وي
ُ
ِ
َ
َ
الرس��ول األك��رم (صل��ى اهلل
س��أل
الساعة ،فأجابه:
عليه وآله وس��لم ) عن
ِ
َ
ُ
فانتظرالس��اعة»
األمانة
��ت
«ف��إذا ُض ِّي َع ِ
ِ
َ
«وكي��ف إضاع ُته��ا» ،فأج��اب
؛ فس��أل:
(صلى اهلل عليه وآله وس��لم)« :إذا ُو ِّس َ
��د
الساعة».
فانتظر
غري أهل ِه،
ِ
ِ
األم ُر إىل ِ
الـ��مِل َّح يف
من هنا نرى ،هذا التكرا َر ُ
معظ��م ُ
��ب» اإلمام (عليه الس�لام)
«ك ُت ِ
حف��ظ
إىل ُع َّما ِل��ه ،ح��ول ض��رور ِة
ِ
َّ
مم��ا َي َتعل��ق بها ؛
غ�ير ذل��ك ّ
ِ
األمان��ة ،أو ِ
َّ
ألنه  -كما قال (عليه الس�لام) « :-من
َ
اخليان��ة،
ورت��ع يف
باألمان��ة،
اس��تهان
َ
ِ
ِ
َ
ومل ُي َن ِّ
نفس�� ُه و ِدي َن ُه عنه��ا ،فقد أ َح َّل
��زه َ
ْ
َّ
ُ
واخل��ز َي يف الدني��ا ،وهو
بنفس�� ِه ال��ذل ِ
ِ
َ
َ
ُّ
َ
َّ
��م
يف اآلخ��ر ِة أذل وأخ��زى؛ وإن أعظ َ
خيان��ة ُ
األ َّم��ة وأَ َ
��ع ال ِغ ِّ
ُ
��ش
اخليان��ة
فظ َ
ِ
ِغ ُّ
األئمة».
ش ّ
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مظلومية أمير المؤمنين
اإلمام علي بن أبي طالب ( )
عليه
السالم

الكاتب مروان خليفات /مملكة السويد

احلديث عن اإلمام علي (عليه السالم) ال تسعه القراطيس واملصنفات ،وال نوفيه حقه
مهما كثر املؤلفون حوله ،فقد عاش اإلمام (عليه السالم) مظلوما ومات شهيدا يف
حمراب مسجد الكوفة املعظم ،لتكون رسالة للناس أن آخر عهد أمري املؤمنني (عليه
السالم) كان يف املسجد.
إن احلدي��ث ع��ن مظلومي��ة أم�ير
املؤمن�ين (علي��ه الس�لام) حيت��اج إىل
دراس��ات حتليلية معمقة ،ويف هذا املقال
نض��ع اش��ارات ق��د تهي��ىء وتش��جع أه��ل
القلم لكتابة دراسة مفصلة.
جملة السفري ـ العدد ( ) 59
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تس��توقف الباح��ث رواي��ة ذات مغزى
كب�ير رواه��ا البخ��اري يف صحيح��ه،
إذ ق��ال( :حدث�ني حمم��د ب��ن عب��د اهلل
الرقاش��ي حدثن��ا معتم��ر ق��ال مسع��ت
أب��ي يق��ول حدثن��ا أب��و جمل��ز ع��ن قيس

ب��ن عب��اد عن عل��ي بن أب��ي طالب رضي
اهلل عن��ه أن��ه قال أن��ا أول م��ن جيثو بني
ي��دي الرمحن للخصومة يوم القيامة(،
واملالحظ هنا أن كالمه (عليه السالم)
ٌ
مطل��ق ،فه��و م��ن دون الرس��ل واألنبياء

واألولي��اء والصاحل�ين جيثو ليقدم ش��كواه لرب
الع��زة ،وألن اإلم��ام علي��اً (عليه الس�لام) متصل
بالنيب (صلى اهلل عليه وآله وسلم) وأخبار الغيب
أخذه��ا عن��ه ،فيل��زم الق��ول أن قول��ه ه��ذا اخ��ذه
ع��ن رس��ول اهلل (صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم) ،إال
ّ
أن رواة ه��ذا الن��ص يلج��ؤون كالع��ادة لتأويل��ه
وح��رف معن��اه ،فف��ي تكلم��ة الن��ص يف صحي��ح
البخ��اري( :وق��ال قي��س ب��ن عب��اد وفيه��م أنزلت
(ه��ذان خصم��ان اختصم��وا يف ربه��م) ق��ال ه��م
وعل��ي وعبيدة أو
الذي��ن تب��ارزوا يوم ب��در محزة
ّ
أب��و عبي��دة بن احلارث وش��يبة ب��ن ربيعة وعتبة
بن ربيعة والوليد بن عتبة).
واملالح��ظ هنا أن هذا جم��رد رأي لقيس بن
عباد مل يس��نده للمصطف��ى (صلى اهلل عليه وآله
وس��لم) ،وه��ل ان قتال عل��ي ومحزة ...ملش��ركي
قري��ش مع انتصارهم عليهم هو س��بب جثو علي
ب�ين يدي اهلل دون س��ائر األولني واآلخرين ؟! ،ال
ش��ك إن املس��ألة غ�ير ه��ذه وهي أكرب م��ن ذلك،
وم��ن يطالع النص��وص يف كتب الفريقني جيد
ش��كوى علي (عليه الس�لام) الدائم��ة من قريش
وظامليه.
ق��ال اب��ن أب��ي احلدي��د املعتزل��ي( :واعل��م أنه
ق��د توات��رت االخبار عن��ه عليه الس�لام بنحو من
ه��ذا الق��ول ،حن��و قول��ه( :م��ا زل��ت مظلوم��ا منذ
قب��ض اهلل رس��وله حتى يوم الناس ه��ذا) ،وقوله:
(اللهم أخز قريشا فإنها منعتين حقي ،وغصبتين
أم��ري) ،وقول��ه( :فج��زى قريش��ا عين اجل��وازي،
فإنه��م ظلمون��ي حق��ي ،واغتصبون��ي س��لطان
اب��ن أم��ي) ،وقول��ه ،وقد مس��ع صارخا ين��ادي :أنا
مظل��وم فق��ال( :هلم فلنصرخ مع��ا ،فإني ما زلت
مظلوم��ا) ،وقول��ه( :وإن��ه ليعل��م أن حمل��ي منه��ا
حم��ل القط��ب من الرح��ى) ،وقول��ه( :أرى تراثي
نهبا) ،وقوله( :أصغي��ا بإنائنا ،ومحال الناس على
رقابن��ا) ،وقوله( :إن لنا حقا إن نعطه نأخذه ،وإن
مننع��ه نركب أعج��از اإلبل ،وإن طال الس��رى)،
��ي ،مدفوع��ا عم��ا
وقول��ه( :م��ا زل��ت ُمس��تأ َثرا ع َل َّ
أستحقه وأستوجبه).
وقد ذكر ابن قتيبة جوابا من أمري املؤمنني
عل��ي (علي��ه الس�لام) ألخي��ه عقي��ل ،ومم��ا ج��اء
فيه( :فدع ابن أبي الس��رح وقريش��ا وتركاضهم
يف الض�لال ف��إن قريش��ا قد اجتمع��ت على حرب
أخي��ك ،اجتماعها على رس��ول اهلل صلى اهلل عليه
وآل��ه وس��لم قبل الي��وم ..وجهلوا حق��ي ،وجحدوا
فضل��ي ،ونصبوا لي احلرب ،وجدوا يف إطفاء نور
اهلل ،اللهم فاجز قريش��ا عين بفعاهلا ،فقد قطعت

عل��ي ،وس��لبتين س��لطان اب��ن
رمح��ي ،وظاه��رت َّ
عم��ي ،وس��لمت ذلك ملن لي��س يف قرابيت ،وحقي
يف اإلسالم ،وسابقيت اليت ال يدعي مثلها مدع.)..
وروى الطربان��ي ع��ن اب��ن عب��اس فق��ال:
(خرج��ت أن��ا والن�بي صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم
وعل��ي رض��ي اهلل عن��ه يف حش��ان املدين��ة فمررنا
حبديق��ة فق��ال عل��ي رض��ي اهلل عن��ه م��ا أحس��ن
ه��ذه احلديق��ة ي��ا رس��ول اهلل فق��ال حديقت��ك
يف اجلن��ة أحس��ن منه��ا ث��م أوم��أ بيده إىل رأس��ه
وحليت��ه ثم بكى حت��ى عال بكاؤه قي��ل ما يبكيك
ق��ال ضغائ��ن يف صدور ق��وم ال يبدونها لك حتى
يفقدوني) ،وروى الرواية احلاكم النيس��ابوري
يف مستدركه،
كم��ا روى احلاك��م وصحح��ه ووافق��ه
الذه�بي ع��ن حي��ان األس��دي ق��ال( :مسع��ت عليا
يق��ول قال لي رس��ول اهلل صل��ى اهلل عليه وآله ان
األم��ة س��تغدر بك بعدي وأن��ت تعيش على مليت
وتقتل على سنيت من أحبك أحبين ومن أبغضك
أبغضين وان هذه ستخضب .من هذا يعين حليته
من رأسه).
وروى احلاك��م النيس��ابوري وصحح��ه ع��ن
عل��ي (علي��ه الس�لام) قول��ه( :إن
أم�ير املؤمن�ين ّ
إلي النيب صل��ى اهلل عليه وآله ان األمة
مم��ا عهد َّ
ستغدر بي بعده).
وقد حتقق ما قاله رسول اهلل (صلى اهلل عليه
وآل��ه وس��لم) ،إذ أن األم��ة غدرت بأم�ير املؤمنني
(عليه الس�لام) وكرهته قريش وحسدته وبغت
علي��ه ،ألن��ه قت��ل صناديده��م م��ن املش��ركني
واملنافق�ين والكف��رة ،وع��ن ذل��ك املوق��ف ال��ذي
وقفت��ه قري��ش م��ن اإلم��ام أم�ير املؤمن�ين (عليه
الس�لام) حيدثن��ا (علي��ه الس�لام) فيق��ول( :كل
حق��د حقدته قري��ش على رس��ول اهلل (صلى اهلل
عليه وآله وسلم) أظهرته َّ
يف وستظهره يف ولدي
م��ن بعدي ،مالي ولقريش إمنا وترتهم بأمر اهلل
وأمررسوله ،أفهذا جزاء من أطاع اهلل ورسوله إن
كانوا مسلمني).
وألن أمري املؤمنني عليا (عليه الس�لام) كان
هلل ون��ذر حيات��ه وكيان��ه هلل س��بحانه وتع��اىل،
فق��د كان��ت ش��كواه وحزن��ه هلل ،ال لنفس��ه ،إذ ان
اإلحنراف الذي حدث بعد وفاة رسول اهلل (صلى
اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) ،ق��د أدى لتضيي��ع الناس
لإلمام��ة ال�تي كانت مبثابة صم��ام األمان هلم،
وأدى تضييعه��ا فيم��ا بع�� ُد لقتل االئم��ة (عليهم
الس�لام) وتس��لط الظامل�ين على ه��ذه األمة عرب
العصور.

قال لي رسول
اهلل ( ) :ان
األمة ستغدر
بك بعدي وأنت
تعيش على
مليت وتقتل
على سنيت من
أحبك أحبين
ومن أبغضك
أبغضين وان
هذه ستخضب
من هذا يعين
حليته من
رأسه ..
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اإلمام أمير المؤمنين عليّ ( )
واإلعالم األموي المعادي
عليه
السالم

األستاذ الدكتور جنم عبداهلل املوسوي /جامعة ميسان

يوصف اإلعالم على أنه من أهم الوسائل اليت استعملت قدميا وحديثا يف التأثري على
إما تأثرياً سلبياً أو تأثرياً إجيابياً ،فكان اإلعالم والدعاية املضادة أهم
الفرد واجملتمعّ ،
أداة للمتخاصمني يف االنتقاص من الطرف اآلخر وبيان مدى ضعفه وهوانه للنيل منه
وتضعيفه ،وكان العرب قبل جميء اإلسالم يلجؤون إىل الشعر والشعراء بوصفهما
أهم وسائل اإلعالم وإشاعة اإلخبار فتصاغ ما لدى كل طرف من أفكار وآراء على
شكل أبيات شعرية وتذاع على ألسنة الشعراء ويتداوهلا الناس فيما بينهم.
وم��ن أه��م وظائ��ف اإلع�لام اهل��ادف
واحلقيق��ي ه��و إيصال احلقيق��ة املطلقة
إىل اآلخري��ن م��ن غ�ير تالعب أو تش��ويه
أو التب��اس ،أم��ا اإلع�لام غ�ير اهل��ادف
والالمنص��ف ،فمهمت��ه قل��ب احلقائ��ق
وإع��ادة صياغته��ا وتضليله��ا وتش��ويهها
وإيصاهلا بص��ورة معكوس��ة ومقلوبة اىل
املتلقني.
لذلك ّ
ف��إن لوس��ائل اإلعالم الس��طوة
الكب�يرة على س��لوك اجملتمع��ات إذ يتأثر
الفرد أو جمموعة من األفراد مبا تعرضه
ه��ذه الوس��ائل م��ن أف��كار وآراء وأح��داث
ومواضي��ع وخباص��ة عندم��ا تع��رض
بوسائل وأس��اليب جديدة مقنعة ظاهريا
أو بأط��ر س��يكولوجية تؤث��ر عل��ى فك��ر
الف��رد واجملتمع وجتعله��م يتفاعلون مع
ه��ذه امل��ادة املعروض��ة ،مما ي��ؤدي بالتالي
اىل خل��ق القناع��ات لديه��م ،م��ع عل��م
األفراد واجملتمع بان ما يعرض ال يتالءم
م��ع منظومته��م الفكري��ة واألخالقي��ة
والرتبوية.
وجت��در اإلش��ارة هن��ا إىل أن الدول
املتجبة منها ّ
تسخر
احلاكمة والس��يما
ّ
كل االمكانات اإلعالمية وتس��تنفر ّ
كل
طاقاته��ا لبي��ان أفكاره��ا وإعطائه��ا صفة
الش��رعية وكأنها ذات منهج حق ،فيكون
اإلعالم وس��يلتها اخلالصة لتحقيق هذه
املآرب وهذه األهداف.
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ّ
إن نظ��رة س��ريعة للدول��ة األموية
من��ذ تأسيس��ها تنبئن��ا بأنه��ا اس��تنفرت
طاقاته��ا اإلعالمي��ة كاف��ة يف إعط��اء
الصف��ة والس��مة الش��رعية هل��ا وخل��ق
تربير شرعي ومناسب ومعقول يف ذهنية
املتلق��ي ألفع��ال ه��ذه الدول��ة وتصرفاتها
عل��ى إنه��ا تصرف��ات رش��يدة وحكيم��ة
ومناس��بة وال جي��وز االع�تراض عليه��ا،
وهنا ن��ود بيان بعض األس��اليب املتبعة يف
اإلعالم األموي ويأتي يف املقدمة منها:
 .1تهويل وتضخيم ش��خصية معاوية
وجعل��ه ذاك اإلنس��ان املؤم��ن ال��ورع
واخلليف��ة املت��زن إذ ألص��ق ب��ه اإلع�لام
األم��وي صف��ة خ��ال املؤمن�ين وأح��د
العشرة املبش��رة باجلنة ،ثم كاتبا لوحي
النيب(صلى اهلل عليه وآله وس��لم) ،وبذلك
عمل اإلعالم األموي على جتميل صورته
وتأرخيه األسري أمام الناس.
 .2إق��ران اس��م معاوي��ة باس��م أم�ير
املؤمن�ين (عليه الس�لام) ،وتس��خري أقالم
أن علياً
الك ّتاب واملؤرخني واحملدّثني على ّ
(عليه الس�لام) خليفة لش��طر من الدولة
اإلس�لامية ومعاوي��ة خليف��ة للش��طر
اآلخ��ر منه��ا ،لذل��ك كان (عليه الس�لام)
ينزع��ج أمي��ا انزع��اج م��ن ه��ذا االق�تران
بدلي��ل قول��ه (علي��ه الس�لام)( :أنزل�ني
الدهر ..ثم أنزلين ..فقيل علي ومعاوية).
 .3إن وس��ائل اإلع�لام املختلف��ة

أصبحت اليوم قائمة على أس��س نفسية
وعلمي��ة وفكري��ة وليس��ت عفوي��ة أو
اعتباطي��ة ب��ل مدروس��ة وخمطط��اً هل��ا
ويقف وراء عدد منها ص ّناع وذوي غايات
بل إنها مس�يرة باجت��اه من يروم حتقيق
امل��آرب م��ن ورائه��ا ،إذ ّ
أن كل جمتم��ع
ل��ه خط��اب خ��اص ب��ه عل��ى وف��ق رؤي��ة
اإلع�لام اجلدي��د ول��كل جمتم��ع ثغرات
خاصة يتخذها صناع اإلعالم منفذا هلم
لتثبي��ت رؤاه��م ومفاهيمه��م وأفكاره��م
وحتقيق أهدافهم وغاياتهم.
 .4لق��د جعلت وس��ائل اإلع�لام الفرد
ال��ذي يعيش ضمن نس��ق ديين وأخالقي
وعريف معني يف اجملتمع اإلسالمي ،أسري
ك��م هائل من األنس��اق والنظم األخرى
ال�تي ق��د تع��رض ل��ه بطريق��ة مش��وقة
وحمبب��ة وجذاب��ة ،وبذل��ك تتزاح��م يف
ذهن��ه األض��داد ورمب��ا تول��د لدي��ه ميول
واجتاه��ات حن��و املع��روض اجلدي��د
ال��ذي يس��لبه م��ا لديه من ت��راث أخالقي
وترب��وي ويأخذه من األصالة والرصانة
األخالقي��ة والفكري��ة والرتبوي��ة إىل
العبثية والالنظام والالقيم والالاخالق،
وهذا ما ركز عليه اإلعالم األموي.
 .5توجي��ه اإلع�لام بص��ورة
خمططة ومدروس��ة وذات غايات وأبعاد
متع��ددة االجتاه��ات ،لغ��رض حتري��ك
الف��رد أو اجملتم��ع حنو موض��وع معني أو

تثبيط عزميتهم ،وبذلك يش��ن اإلعالم
هجوم��ا بالغ التعقيد عل��ى عقلية وذات
ونفس��ية وروحي��ة الف��رد واجلماع��ة
ال�تي ينتم��ي إليه��ا يف طريق��ه لتحقيق
األجن��دة املرس��ومة يف تس��هيل انقي��اد
وانصياع املستهدف وحتويله إىل كائن
مس��لوب اإلرادة والس��يطرة عل��ى عقل��ه
وجعله يعيش يف دائرة الالشعور.
 .6اعتم��اد احلرب النفس��ية كمبدأ
مه��م م��ن مب��ادئ اإلع�لام بوس��ائله
ومؤسساته احلديثة ،السيما بني الدول
ّ
واجملتمع��ات ال�تي تعي��ش حال��ة احلرب
الب��اردة ،ف��كل مؤسس��ة إعالمية حتاول
أن جتع��ل احل��رب النفس��ية والدعاي��ة
نقطة انطالق يف مواجهة اآلخر والنيل
من��ه عل��ى األصع��دة كاف��ة ،وه��ذا م��ا
اس��تخدمه معاوي��ة يف صراع��ه مع أمري
املؤمنني (عليه السالم).
 .7العم��ل عل��ى زعزع��ة األف��كار
املرتس��خة يف ذهني��ة الف��رد واجملتم��ع
باألمور ّ
املس��لم بها لديه ،الس��يما األمور
العقائدي��ة وه��و م��ا ن��راه واضح��ا عن��د
ق��راءة متفحص��ة لتأري��خ الص��راع ب�ين
عل��ي (علي��ه الس�لام)
أم�ير املؤمن�ين ّ
وب�ين معاوي��ة ال��ذي س��عى اىل خل��ق
ن��وع م��ن اإلس�لام البعي��د ع��ن مب��ادئ
اإلس�لام احملم��دي األصي��ل ،بوس��اطة
إث��ارة مواضي��ع ق��د تب��دو لعام��ة الناس
أنها مث��ار اجلدل أو خلق حالة تش��كيك
ل��دى العامة مب��ا لديهم م��ن أطروحات
عقائدية ودينية.
 .8عم��ل وس��ائل اإلع�لام املعادي��ة
على إبعاد اجملتمع املس��لم عن املنظومة
الديني��ة وع��ن القيم الرتبوي��ة األصيلة
واألع��راف االجتماعي��ة احلمي��دة
وحماول��ة إجي��اد بدائ��ل ال تتناس��ب مع
طبيع��ة اجملتمع��ات اإلس�لامية املؤمن��ة
حبج��ة وذريع��ة أن اجلدي��د عص��ري
وحض��اري وه��ادف وتس��ويقه بص��ورة
إعالمية دعائية حمببة.
 .9ح��رف احلقائ��ق ع��ن جمراه��ا
الس��ليم وحتويله��ا إىل وجه��ة أخ��رى
غ�ير وجهتها احلقيقية ومن ثم تضليل
ال��رأي الع��ام للمجتم��ع ع��ن املفاهي��م
واملعطي��ات احلقيقي��ة ،وقي��ادة تفك�ير
الف��رد واجملتم��ع إىل مناط��ق ق��د تك��ون
معاكس��ة للحقائ��ق متاماً وخ�ير مثال
عل��ى ذل��ك وص��ول خ�بر استش��هاد أمري

علي (عليه الس�لام) يف حمراب
املؤمنني ّ
صالته يف صالة الفجر ،فتسا َءل كثري
م��ن الش��اميني متعجب�ين :وه��ل كان
عل��ي يصل��ي؟ ،ه��ذا ج��زء بس��يط مم��ا
ّ
فعل��ه اإلع�لام األموي يف إعط��اء صورة
مش��وهة عن األمام أم�ير املؤمنني (عليه
السالم).
 .10تش��ويه الصورة احلقيقية للواقع
أو إعط��اء تربي��رات تب��دو يف الظاه��ر
مقنع��ة لبع��ض األخط��اء السياس��ية
واالجتماعي��ة والديني��ة واالقتصادي��ة
واكس��ائها ث��وب التس��ويغ إلعطائه��ا
صف��ة ش��رعية ،ومث��ال عل��ى ذل��ك م��ا
ح��دث عندم��ا جع��ل معاوي��ة ب��ن أب��ي
علي(علي��ه الس�لام) عل��ى
س��فيان َّ
س��ب ٍّ
املناب��ر س��نة أساس��ية للمصل��ي بع��د
صالته ،واستمرت هذه احلال ما يقارب
س��بعني عام��ا حت��ى منعها عم��ر بن عبد
العزي��ز ف��كان املصل��ون يعرتض��ون على
يس��ب علي��اّ بعد الصالة ويقولون
من مل ّ
سب
ال
اإلمام
له :أيها
تنس السنة ،فكأن َّ
َ
أمري املؤمنني (عليه الس�لام) كان سنة
حس��نة عل��ى رأي أهل الش��ام ومل يتولد
هذا األمر إال بس��بب املاكنة اإلعالمية
للدولة األموية.
 .11زرع حال��ة الكراهي��ة والع��دوان
واحلق��د ب�ين األف��راد أو اجملتمع��ات
أو األدي��ان أو الطوائ��ف أو القومي��ات
(إثارة النع��رات) ألجل إدامة الصراعات
وتضعيف املقابل وإشغاله بأمور جانبيه
لتمرير املخططات واألهداف املرسومة
أي اس��تغفال األطراف املتنازعة لغرض
حتقيق املآرب املقصودة.
 .12اعتماد مبدأ شراء ذمم اآلخرين،
م��ن خالل الرتوي��ج ألف��كار دخيلة على
الدين ،وتشويه بعض األفكار اإلجيابية
الراسخة يف ذهنية الفرد واجملتمع.
من خالل ه��ذه النقاط أصبح لزاما
علين��ا الي��وم أن نك��ون يف غاي��ة احل��ذر
والتعام��ل بوع��ي وانتب��اه وش��عور ع��ال
باملس��ؤولية وحتلي��ل املواق��ف م��ع كل
م��ا يع��رض علينا ،الس��يما م��ن اجلهات
املعادي��ة واملغرضة والكاره��ة لنا ،وعدم
االنس��ياق وراء التضلي��ل والك��ذب
والتهوي��ل اإلعالم��ي ،آخذي��ن م��ن قول
عل��ي (عليه الس�لام)( :ال
أم�ير املؤمن�ين ّ
تنظ��ر إىل م��ن ق��ال وانظر إىل م��ا قال)
نرباسا نهتدي به.

قال اإلمام علي (عليه
السالم)( :أنزلين الدهر..
ثم أنزلين ..فقيل علي
ومعاوية)..
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المبادئ اإلدارية التي أكد عليها امير المؤمنين
االمام علي بن ابي طالب (عليه السالم)
الدكتور علي فرحان عبد اهلل الفكيكي /لندن

علي (عليه السالم) اخلالفة يف ذي احلجة عام (35هـ) ،فوجد
استلم اإلمام أمري املؤمنني ّ
األوض��اع مرتدّية بش��كل عام ،وعلى أث��ر ذلك وضع ّ
خطة إصالحية ش��املةّ ،
ركز فيها
على شؤون اإلدارة ،واالقتصاد ،واحلكم..
ويف م��ا يل��ي موج��ز لبع��ض املب��ادئ
اإلداري��ة ال�تي أك��د عليه��ا أم�ير املؤمنني
(عليه السالم).
 -1العالق��ات اإلنس��انية :أول ش��يء
أوص��ى أم�ير املؤمن�ين (علي��ه الس�لام) ب��ه
مالك األش�ترعندما أرس��له اىل مصر واليا
حمب��اً للرعي��ة ،حمرتم��اً
عليه��ا ،أن يك��ون َّ
ملش��اعر الن��اس م��ن أي فئ��ة كانوا ،س��واء
كان��وا مس��لمني أم م��ن أه��ل األدي��ان
األخ��رى ،وال خيف��ى أن يف ذل��ك تثبيت��اً
إلنس��انية اإلس�لام واحرتام��ه ملش��اعر
الناس ،وتقوية لبنية النظام واحلكومة ،إذ
ح َة
الر ْ َ
قال(عليه الس�لام)َ ( :وأَ ْش ِع ْر َق ْل َب َك َّ
الل ْط َف ب ِه ْمَ ،و َ
ل ْمَ ،و ُّ
لر ِع َّي ِةَ ،و ْالَـ��م َحَّب َة َ ُ
ال
ِل َّ
ِ
َت ُكو َن َّن َع َل ْي ِه ْم َس�� ُبعاً َض ِارياً َت ْغ َت ِن ُم أَ ْك َلهُمْ،
َفإَّنه ْ ْ
��انِ :إ َّما أَ ٌخ َل َ
إما
ِّينَ ،و ّ
ُ��م ِصن َف ِ
��ك ِف الد ِ
ِ
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ْ
ال ْل��ق ،ي ْ
ُ��م َّ
الز َل ُل،
َن ِظ� ٌ
َف ُر ُط ِم ْنه ُ
ير َل َك ِف َ ِ
ْ
ْ
��م ال ِع َل ُ
ض َُ
��ر ُ
يه ْم
لُ
��ل ،يُؤ َت��ى َع َل��ى أَ ْي ِد ِ
َو َت ْع ِ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
ِف ا َل َع ْم�� ِد َو َ
الط��ا ،فأ ْع ِط ِه ْ��م ِم��ن َعف ِ��و َك
ُع ِط َي َك اهللُ
َ
َّ
َو َص ْف ِح َ
ُ
ت ُّب أَ ْن ي ْ
��ك ِم ْثل ال ِذي ِ
ْ
ِم ْن َع ْف ِو ِه َو َصف ِح ِه).
 -2التواض��ع :ويقص��د ب��ه اخلض��وع
واإلذع��ان للح��ق واالبتع��اد ع��ن الزه��و
واإلعج��اب بالنف��س وه��ذه صف��ة الزم��ة
لكل إنس��ان يقدر نفس��ه حق قدرها ويريد
هلا اخلري ،ويف ذلك يوصي (عليه الس�لام)
َّ��اك َو ْ
��اب ِب َن ْف ِس َ
فيقول(:إي َ
��ك،
مال��كا
اال ْع َج َ
ِ
ْ
ْ
ْ
َ
َو ِّ
َ
ْ
��ب االط َرا ِء،
الث َق��ة ِبَا يُع ِج ُب��ك ِمنهَاَ ،و ُح َّ
َف��إ َّن ذ ِل َ ْ
ص َّ
ان ِف
��ق ُف َ
الش�� ْي َط ِ
��ك ِم��ن أَ ْو َث ِ
��ر ِ
ِ
ْ
ُ
َ
ْ
ْ
ُ
��ان
س
ح
إ
��ن
م
��ون
ك
ي
��ا
م
ق
ح
م
ي
ـ��
ل
،
ه
��
س
َن ْف
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـ��م ْح ِس ِن َ
ني) ،ويف نف��س اجمل��ال يكت��ب
ْال ُ
(علي��ه الس�لام) اىل بع��ض عمال��ه فيقول:

ْ
(واخف��ض للرع ّية جناحك ،وابس��ط هلم
َ ْ
وآس بينه��م
وجه��ك ،وأ ِل��ن هل��م جناب��كِ ،
يف اللحظة والنظرة ،واإلش��ارة والتحية،
حت��ى ال يطم��ع العظم��اء يف حيف��ك ،وال
ييأس الضعفاء من عدلك) .
 -3االص�لاح والتص��دي للفس��اد:
عندم��ا باش��ر (علي��ه الس�لام) خالفت��ه
كان��ت الدولة قد أصابها احنراف كبري
م��ن ج��راء ظل��م ال��والة وفس��اد بطانته��م
ومعاونيه��م ،وكان��ت األم��ور حتت��اج اىل
التغيري والتصحيح ،فس��ارع أمري املؤمنني
(علي��ه الس�لام) لتغي�ير الوالة الفاس��دين
ب��والة صاحل�ين مش��هود هل��م بالتق��وى
وال��ورع كمحم��د اب��ن أب��ي بك��ر وقي��س
بن س��عد ب��ن أبي عبادة وس��هل بن حنيف
وغريه��م ،ثم ب��دأ يوصي عمال��ه بإصالح

اخل��راب فم��ن وصيت��ه ملال��ك قول��ه
��ر ْ َ
(علي��ه الس�لام)َ ( :و َ
��ر ِاج
تف َّق ْ��د أَ ْم َ
ال َ
َ
َ
ِبَ��ا ي ْ
َّ
��ح أَ ْه َل�� ُه ،ف��إِن ِف صال ِح�� ِه
ُص ِل ُ
الح��اً ِلَ ْ
��ن ِس�� َو ُاه ْمَ ،و َ
ال ِح ِه ْ��م َص َ
َوص َ
ال
ْ
َ
َّ
َص�ل َ
ا َح ِلَن ِس�� َو ُاه ْم ِإال ِب ِه ْ��م ،ال َّن َّ
اس
الن َ
ْ
َ
ْ
ٌ
َ
َ
ُ
ْ
��ر ِاج َوأهِل ِه) ،ويف
كَّلهُ��م ِع َيال َعلى ال َ
مكان آخر من الوصية( ،عليه الس�لام)
ملالك شروط احلاكم العادل املتصدي
(اخ َ ْ
للفس��اد فقالْ :
َي َّ
ت ِل ْل ُح ْك ِم ب ْ َ
اس
الن ِ
ْ
م ْ
��ن الَ
أَ ْف َض َ
��ك ِف َنف ِس َ
��ل َر ِع َّي ِت َ
��كَّ ِ ،
يق ب ِه ْ
اال ُمو ُرَ ،و َ
ت ِّح ُك ُه ْ ُ
ال ُ َ
ال ُصومُ،
َت ِض ُ ِ
الز َّلِ��ةَ ،و َ
َو َ
ال َ ْ
ال َي َتم��ادَى ِف َّ
ي َص ُر ِمَ��ن
ْ
ال ِّق إ َذا َع َر َف ُهَ ،و َ
ال ُت ْشِ��رفُ
��ي ِء ِإ َل َ
ْال َف ْ
َن ْف ُس�� ُه َع َل��ى َط َم��عَ ،و َ
ال ي َْك َت ِف��ي ِبَأ ْد َن��ى
ُم ِف ُّ
قصاهُ ،أَ ْو َق َفه ْ
َف ْه��م د َ
َات،
ُون أَ َ
الش�� ُبه ِ
ْ
َ
بم��اً
َّ
َ
ُ
َ
َو َ َ
��جَ ،وأقله ْ
ُ��م ت َ ُّ
آخذ ُه ْ��م ِب ْال َج ِ
اج َع ِ َ ْ
ب ُه ْ��م َع َل��ى
ُر َ
��مَ ،وأَ ْص َ َ
ِب َ
��ةْ الص ِ
ْ
َ
ورَ ،وأ ْ
ْ
ِّ َ
اح
َت َك ُّش ِ
��ف اال ُم ِ
ص َر َمهُ��م ِْعن َد اتض ِ
ُْْ
ْ
ْ
��را ٌءَ ،والَ
َ
��مَّ ِ ،
َهي�� ِه إط َ
م��ن ال يَزد ِ
الك ِ
ْ
َس َت ِمي ُل ُه ِإغ َرا ٌء ،أُول ِئ َك َق ِل ٌ
يْ
يل) .
 -4العدل واملساواةَّ :
أن الناس فيهم
احملس��ن واملس��يء ،ف�لا جت��وز املس��اواة
ألن يف ذل��ك قطع��اً
ب�ين الصنف�ين ؛ َّ
ً
لس�� ُبل اإلحس��ان ،وتقلي�لا للفاعل�ين
ُ
له ،وتش��جيعاً للمس��يئني على اإلساءة،
لذل��ك دع��ا اإلم��ام (علي��ه الس�لام) إىل
إثاب��ة احملس��ن ،وإش��عاره بقيمة عمله،
ومعاقب��ة املس��يء ،وتنبيه��ه عل��ى دناءة
م��ا فعل��ه ،وه��ذا كل��ه لي��س بقص��د
اإلثابة والعقاب فحسبّ ،
وإنا لإلثابة
ٌ
ومعان س��امي ٌة ،وكذا العقوبة
أه��داف
ٍ
فهي ليس��ت عقوبة تنكي��ل بقدر ماهي
عقوب��ة تأديب ل��ذا نراه (عليه الس�لام)
يوص��ي بذل��ك قائ�لاَ ( :و َ
ال َي ُكو َن َّ
��ن
ْال ُـم ْح ِس ُن َو ْالُ ِسي ُء ِع ْن َد َك ِب َْن ِز َلة َس َواء،
ْ
��ان ِف
َف��إِ َّن ِف ذ ِل َك َت ْز ِهيداً ِ
ال ْه ِل اال ْح َس ِ
ال ْهل ْ
ْ
اال َس��ا َء ِة َع َلى
اال ْح َس ِ
��ان ،و َت ْد ِريب��اً ِ ِ
ْ
َْ
ك ًّ
��ز ْم ُ
ال ِم ْنه ْ
ُ��م َم��ا أَ ْل�� َز َم
اال َس��ا َء ِةَ ،وأل ِ
َن ْف َس�� ُه) ،وأل��زم (علي��ه الس�لام) ُع ّمال��ه
َو ُوالت��ه بتطبي��ق املس��اواة ب�ين الن��اس
عل��ى اخت�لاف قوم ّياته��م وأديانه��م،
وجتس��دت املس��اواة تل��ك يف احلق��وق
ّ
والواجبات ويف العطاء وأمام القانون .
 -5اختي��ار االصل��ح الداء العمل :إن
أمري املؤمنني (عليه السالم) ِّ
يؤكد على
ضرورة وضع الرجل املناس��ب يف املكان
ِّ
ويؤكد على اختيار أصحاب
املناس��ب،
الكفاءات وأهل الورع والعفة والسياسة

واحلي��اء ،وحي��ذر م��ن االختي��ار القائم
عل��ى احملاب��اة وال��ذي تتج��رع الن��اس
من��ه ال ُغص��ص والوي�لات ،فيوص��ي
ْ
ُ
��ور ُع َّما ِل َ
��ك،
مال��كا بقول��ه(ْ :ان ُظ ْ��ر ِف أ ُم ِ
ُم خم ِت َباًَ ،و َ
َف ْ
مابَا ًة
ل ْم ُ َ
اس َت ْع ِم ْله ُ
ال ُت َو ِّ ِ
ْ
ْ
جا ٌع ِمن ُش�� َع ِب َ
ال ْو ِر
ُم��ا ِ َ
��ر ًةَ ،فإَِّنه َ
وأَ َث َ
ُ��م أَ ْه َ
��ل َّ
��ةَ ،وت�� َو َّخ ِم ْنه ْ
َة
َو ْ ِ
الت ْج ِرب ِ
ال َيا َن ِ
ْ
َو ْ َ
الص ِ َ
ال ِة،
��ات َّ
��ل ال ُب ُيو َت ِ
ال َي��ا ِءِ ،م ْن أَ ْه ِ
��دم ف ْ
ْ
اال ْس�ل َ
��ةَ ،فإَِّنه ْ
ُ��م
ا ِم ْالَُت َقد َ
ِّم ِ
َوال َق َ ِ ِ
أَ ْك َر ُم أَ ْخ َ
القاًَ ،وأَ َص ُّح أَ ْع َراضاًَ ،وأَ َق ُّل ِف
ْ
ْالَ َط ِ ْ
َ
ور
ام ِع ِإش َرافاًَ ،وأ ْب َل ُغ ِف َع َْوا ِق ِب اال ُم ِ
��م اال ْر َز َ
اقَ ،ف��إِ َّن
��م أَ ْس ِ��ب ْغ َع َل ْي ِه ُ
َن َظ��راًُ ،ث َّ
ل ْم َع َلى ْاسِ��ت ْص َ ْ
ذ ِل َك ُق َّو ٌة َ ُ
��ه ْم،
ال ِح أَن ُف ِس ِ
ْ
ْ
َ
ن��ى َ ُ
يه ْم،
َو ِغ ً
ل ْم َعن َت َنا ُو ِل َم��ا َت َت أ ْي ِد ِ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ٌ
��ر َك أَوْ
َ
ْ
ْ
َو ُح َّج��ة َعلي ِه��م ِإن خالف��وا أم َ
َث َل ُموا أَ َما َن َت َك) ،ثم يوصي األشرتمعلما
إي��اه طريق��ة إختيار موظفي��ه فيقول:
ُم ِف َن ْف ِس َ
( َف�� َو ِّل ِم ْن ُج ُنو ِد َك أَ ْن َص َحه ْ
��ك
ْ
ام َ
��كَ [ ،وأَن َق ُ
اه ْ��م]
ال َم ِ
هلل َو ِل َر ُس��و ِل ِه َو ِ
ْ
ً
َج ْيباًَ ،وأَ ْف َض َله ْ
من ُي ْب ِطى ُء َع ِن
ُم ِح ْلما ِ َّ
ْ
َس َ
��بَ ،وي ْ
يح ِإ َل ال ُع ْ��ذ ِرَ ،وي ْ
َرأَ ُف
ْال َغ َض
�تر ُ
ِ
ِ
الض َع َف��اءَ ،وي َْن ُبو ع َل��ى ْ
م ْن
اال ْق ِويَا ِءَ ،و ِ َّ
ِب ُّ ِ
َ
ال ي ْ
��فَ ،و َ
َ
الض ْعفُ
ال ُي ِثُ�ير ُه ْال ُع ْن ُ
َق ُع ُد ِب�� ِه َّ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُث َّم ال َص��ق ب َ
��اب،
َ��ذ ِوي الُ ُرو َء ِ
ات َواال ْح َس ِ
َ
الس�� َو ِاب ِق
��ات َّ
��ةَ ،و َّ
الص ِ
��ل ْال ُب ُيو َت ِ
ال ِ
َوأَ ْه ِ
َْ
الن ْج َد ِة َو َّ
��ل َّ
اع ِة،
��ج َ
الش َ
ال َس�� َن ِةُ ،ث َّم أَ ْه ِ
الس َ
��ماح ِةَ ،فإَِّنه ْ
جا ٌع ِم َن
ُم ِ َ
الس َ
��خا ِء َو َّ
َو َّ
ْ
ُ
ْال َك َر ِمَ ،وش َع ٌب ِم َن ال ُع ْر ِف) .
 -6الش��ورى :كان أم�ير املؤمن�ين
عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب (علي��ه الس�لام)
حريص��اً عل��ى الت��زام منه��ج الش��ورى
يف تصرفات��ه وأعمال��ه وقرارات��ه،
ومم��ا أوص��ى ب��ه أم�ير املؤمن�ين (عليه
الس�لام) مال��كا يف ه��ذا اجمل��ال قول��ه:
( َو َ
بي�ل ً
ال ُت ْد ِخ َل َّ
ا
��ن ِف َم ُش��و َر ِت َك َ ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
ي َْع�� ِدل ِبك َع ِن الفض ِلَ ،و َي ِع��دُك الفق َر،
��ك َع��ن ْ
اال ُم��ورَ ،و َ
َو َ
ال
ال َج َبان��اً ي ِّ
ِ
ُضع ُف َ ِ
ْ
��ر َه ِب َ
ِّ��ن َل َك َّ
َح ِريص��اً ُي َزي ُ
ال ْو ِرَ ،فإِ َّن
الش َ
ْ
ْال ُب ْخ َ
��ل َو ْ ُ
َ
َّ
ُ
َ
َ
ْ
ص غ َرا ِئز ش��تى
الر َ
ال ْب َو ِ
ي َم ُعهَا ُسو ُء َّ
َْ
هلل)ّ ،
ألن املستشار
الظ ِّن ِبا ِ
منص��ب حس��اس وتأث�يره بال��غ عل��ى
احلاك��م وقرارات��ه ال�تي يتخذها ،فكم
م��ن حاك��م ورطته استش��ارة خاطئة،
وك��م م��ن فتن��ة أش��علها مستش��ار
أمح��ق ،وال يكف��ي أن تكون للمستش��ار
خربة إدارية س��ابقة بل جيب أن تتوفر
في��ه خص��ال خلقية ونفس��ية س��امية،
ويتج��رد م��ن صفات س��لبية كاجلنب

والبخ��ل والطم��ع فإنها س��تؤثر حتماً
عل��ى استش��اراته ،وه��ذا أح��د مع��امل
ارتباط السياسة باألخالق عند اإلمام
علي(علي��ه الس�لام) ،ولذل��ك يطال��ب
احلاك��م مبناقش��ة ش��ؤون احلك��م
والبلد وتدارسها مع العلماء واحلكماء
ألنه��م األقدرعل��ى تش��خيص مصاحل
الب�لاد والعب��اد وإعطاء الرأي الس��ديد
الذي ينشده احلاكم .
 -7العم��ل اجلماع��ي :ق��ام اإلم��ام
أمري املؤمنني (عليه الس�لام) بتقس��يم
الرعي��ة وتصنيفهاّ ،
وع�ين لكل صنف
مس��ؤوليته ومهمت��ه حت��ى ال تتداخل
األم��ور وبالتال��ي تس��ود الفوضى ،ويف
ذل��ك يقول (عليه الس�لام) يف وصيته
ات َ
الر ِع َّيَ��ة َط َب َق ٌ
ال
لألش�ترَ ( :و ْاع َل ْم أَ َّن َّ
َ
��ح ب َْع ُضهَ��ا َّ
يْ
إال ِب َب ْع��ضَ ،وال ِغ َن��ى
َص ُل ُ
ْ
ْ
َ
ُ
ْ
ْ
هلل،
ِب َبع ِضهَ��ا َع��ن بَعض ،ف ِمنهَ��ا ُجنو ُد ا ِ
ام ِة َو ْ َ
وم ْنهَا ُ
اص ِةَ ،و ِم ْنهَا
اب ْال َع َّ
ك َّت ُ
ال َّ
ِ
��ال ْ
ُق َض��ا ُة ْال َع ْ��د ِلَ ،و ِمنهَا ُع َّم ُ
اف
اال ْن َص ِ
الر ْف��قَ ،و ِم ْنهَا أَ ْه ُ ْ
ال ْزي ِ ْ َ
راج
َو ِّ ِ
��ل ِ
َة َوال ْ ِ
ِّ
َّ
ْ
اسَ ،و ِمنهَا
الن
ة
م
ل
س
م
و
ة
م
الذ
ل
ُ
َّ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِم ْن أَ ْه ِ
ِ
اتَ ،و ِمنهَا َّ
ُّ
الط َب َق ُة
الص َن َ
الت َّجا ُر َوأَ ْه ُل ِّ
اع ِ
ْ
ْ
ْ
الس��ف َلى ِم ْ
��ن َذ ِوي َ
��ة َوالَ ْس�� َك َن ِة،
ال َ
ُّ
اج ِ
ُ
َو ُ
��ع
س��ى اهلل َس ْ��ه َم ُهَ ،و َو َض َ
ك ٌّل َق ْ��د َ َّ
َع َلى َح ِّد ِه َو َف ِر َ
ك َت ِاب ِه أَ ْو ُسَّن ِة
يض ِت ِه ِف ِ
ْ
َن ِب ِّي ِه َع ْهداً ِم ْن ُه ِعن َد َنا َ ْ
م ُفوظاً) .
 -8مب��دأ الرقاب��ةّ :
أن الرقاب��ة
عن��د اإلم��ام (علي��ه الس�لام) كان��ت
رقاب��ة حتص�ين ووقاي��ة ض��د اآلف��ات
االجتماعي��ة ال�تي ت��ؤدي إىل ضي��اع
��م
حق��وق األف��راد واجملتم��ع ،وم��ن َث َّ
تؤدي إىل ضعف الروابط االجتماعية
ب�ين أف��راد األم��ة الواح��دة ،ونتلم��س
ه��ذه احلقيقة م��ن وصيت��ه اىل مالك
األش�تر وه��و يرس��له عام�لا ل��ه عل��ى
��م َت َف َّق ْ��د أَ ْع َم َ ُ
ال ْم،
مص��ر فيقول ل��هُ :ث َّ
��ون ِم ْ
��ث ْال ُع ُي َ
الص ْ��د ِق
��ل ِّ
َوا ْب َع ِ
��ن أَ ْه ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َّ
َوال َو َف��ا ِء َعلي ِهم ،فإِن ت َع ُ
��ر
اه َدك ِف ِّ
الس ِّ
ور ِه ْ��م َح ْ��د َو ٌة َ ُ
ال
ِ
ل ْ��م َع َل��ى ْاس�� ِت ْع َم ِ
الْ ُم ِ
ْ
ت َّف��ظْ
َ
��ةَ ،و َ َ
ي
ع
الر
ب
��ق
ف
الر
و
،
��ة
ن
ا
م
اال
َ
َ
َّ
َّ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِم َ ْ
َس َ
انَ ،ف��إِ ْن أَ َح�� ٌد ِم ْنه ْ
��ط
ُ��م ب َ
��ن اال ْع�� َو ِ
َ��د ُه إ َل ِخ َيا َن��ة ْاج َت َم َع ْ
��ت ِبهَ��ا َع َل ْي�� ِه
يَ ِ
ِع ْن َد َك أَ ْخ َب��ا ُر ُع ُيو ِن َكْ ،
اك َت َف ْي َت ِبذ ِلكَ
��اهداًَ ،ف َب َس ْ
��ط َت َع َل ْي�� ِه ْال ُع ُقوب َ
َ��ة ِف
َش ِ
ْ
ْ
بَ
اب ِم��ن َع َمِل ِه،
َد ِن�� ِهَ ،وأَ َخذ َت�� ُه ِبَ��ا أَ َص َ
ْ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
��ةَ ،و َو َست�� ُه
ُث َّ
��ام الذل ِ
��م ن َصبت�� ُه ِبَق ِ
اليا َن ِةَ ،و َقَّل ْد َت ُه َعا َر ُّ
َم ِة) .
الته َ
ِب ْ ِ
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أول شيء
أوصى أمري
املؤمنني
عليه
السالم) به مالك
(
األشرتعندما
أرسله اىل
مصر واليا
عليها ،أن
حمباً
يكون َّ
للرعية،
حمرتماً
ملشاعر الناس
من أي فئة
كانوا ..
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مرقد اإلمام أمير المؤمنين عليّ ( )
عليه
السالم

الدكتورة مرضية حممد زاده /جامعة املذاهب اإلسالمية  -إيران

استش��هد أمري املؤمنني علي بن أبي طالب (عليه الس�لام) يف احلادي والعشرين من شهر
رمض��ان س��نة ( 40هـ) ودفن (عليه الس�لام) يف موض��ع يدعى بـ (الغ��ري) يف ظهرالكوفة،
وكان أبن��اء اإلم��ام (عليه الس�لام) ،وأحيان��ا خاصة أنصاره يعلمون موضع دفنه بش��كل
دقيق ،وعلى رأي األئمة (عليهم السالم) ومجع كبري من املؤرخني والعلماء ّ
فإن النجف
األشرف بشكل عام ُت ُّ
عد املوضع الذي دفن فيه أمري املؤمنني (عليه السالم)..
وروي أَ ّن أَم�ير ْ
املؤمن�ين (علي��ه
الس�لام) نظ��ر ِإىل ظه��ر الكوف��ة فق��ال:
(ما أَحس��ن منظرك وأَطيب قعرك اللهم
اجع��ل ق�بري به��ا) ،ونقل اب��ن قولوي��ه ّ
أن
اإلمام احلس��ن (عليه الس�لام) ق��د أخفى
جثمان والده وس��ار به إىل موضع يسمى
الغ��ري ،فدفن��ه يف م��كان متكون من عدة
هض��اب بع��د أن وثق م��ن معرفت��ه بذلك
املوضع ،ثم مت حفر عدة قبور يف الكناسة
والثوي��ة خوفا من اخلوارج وبين أمية من
التعرض للقرب الش��ريف ،ومل ّ
يطلع على
املكان الدقيق للقرب سوى ثلة من األنصار
املخلصني ألمري املؤمنني (عليه السالم).
نقلت لن��ا الروايات أن اإلمام الس��جاد
(علي��ه الس�لام) زار املرق��د الش��ريف
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متخفيا فقرأ على القرب الزيارة املعروفة
باس��م (أم�ين اهلل) ،ث��م زار اإلم��ام الباق��ر
(علي��ه الس�لام) ق�بر ج��ده يف عه��د آل
ّ
وظ��ل م��كان الق�بر جمه��وال إال
م��روان،
على األئم��ة (عليهم الس�لام) وخاصتهم
حتى عص��ر اإلمام جعفر الص��ادق (عليه
الس�لام) بع��د إنتف��اء احلاج��ة اىل إخف��اء
م��كان الق�بر الش��ريف إذ تنق��ل الرواي��ات
ّ
إن اإلمام الصادق (عليه الس�لام) جاء إىل
احلرية ومنه��ا اىل النجف فأظهر موضع
الق�بر الش��ريف إىل أصحاب��ه املخلصني،
ث��م بن��ى أول بني��ة عل��ى موض��ع الق�بر
ّ
ل ُيصب��ح موض��ع الق�بر الش��ريف معروفا
يؤمونه بهدف
لدى العام��ة وبات اجلميع ّ
زيارت��ه والت�برك ب��ه والتوس��ل بصاحب��ه

وطلب الشفاعة منه.
بعد أن أصبح موضع القرب الش��ريف
معلوم��ا بدأت عمليات إعم��ار املرقد منذ
س��نة(170هـ) ،ث��م س��كن حمب��و اإلم��ام
(علي��ه الس�لام) م��ن ش��يعته بالقرب من
الق�بر الش��ريف ،ومل يك��د أن مي��ر ق��رن
م��ن الزم��ان حت��ى أصب��ح ع��دد الس��ادة
العلوي�ين م��ن الس��اكنني بالق��رب م��ن
املرق��د الش��ريف أكثر من ( )1900إنس��ان
فضال ع��ن غري العلويني ،ويف س��نة (448
ه��ـ) هاج��ر الش��يخ الطوس��ي إىل النجف
األش��رف ليؤسس احلوزة العلمية فيها،
لتصب��ح املدين��ة مرك��زا علمي��ا لعل��وم
أه��ل البي��ت (عليهم الس�لام) وقد خترج
م��ن ح��وزة النج��ف العلمية خ�لال ألف

ع��ام آالف العلم��اء والفقه��اء واحملدث�ين.
وتضم املدينة اليوم قبور الكثري من علماء
اإلس�لام وفقهائه��م ،كم��ا ُت ُّ
ع��د النج��ف
يؤمها مالي�ين الزائرين،
مدين��ة مقدس��ة ّ
فض�لا عن متتعها بش��هرة علمية واس��عة
كونه��ا حاضن��ة لنش��أة مئ��ات الفقه��اء
ومراجع التقليد يف العامل اإلسالمي.
أم��ا ع��ن أص��ل موض��ع الق�بر ف��إن
النص��وص ال�تي ب�ين أيدينا تش�ير اىل أنه
بُ�ني على يد ن�بي اهلل نوح (عليه الس�لام)،
بن��اه بصخرة بيضاء مضيئة وقد تطرقت
الرواي��ات إىل ختصي��ص ق�بر واح��د آلدم
ون��وح وألم�ير املؤمن�ين (عليه��م الس�لام)
يف ه��ذا املوض��ع املق��دس ،ولذل��ك ي��رد يف
الزي��ارات املتوات��رة ع��ن اإلم��ام الص��ادق
(عليه السالم) عبارة (السالم عليك وعلى
ضجيعي��ك آدم ون��وح ،)..أما أول قبة بنيت
عل��ى املرق��د املطه��ر فه��ي القب��ة الصغرية
ال�تي بناها عمر بن حيي��ى نقيب العلويني
يف عه��د اإلم��ام الكاظ��م (علي��ه الس�لام)،
ويع��ود أول بن��اء مفص��ل لضري��ح اإلم��ام
(عليه السالم) اىل القرن الثالث اهلجري،
ض��م أرب��ع باح��ات ،بناه
وه��و البن��اء ال��ذي ّ
أب��و اهليج��اء عب��د اهلل ب��ن مح��دان أح��د
أم��راء الدولة احلمدانية س��نة (283هـ) إذ
بن��ى قب��ة كبرية عل��ى قرب اإلم��ام (عليه
الس�لام) وبنى حائطا ح��ول الضريح علق
في��ه س��تائر مثين��ة ،ويف س��نة (287ه��ـ)
بن��ى حمم��د ب��ن زي��د املع��روف بـ(الداع��ي
الصغ�ير) حاك��م طربس��تان عم��ارة
كب�يرة على مرقد اإلمام (عليه الس�لام)
ضم��ت هذه العم��ارة (70حجرة) ،ويف عهد
البويهي�ين ق��ام عض��د الدول��ة البويهي يف
س��نة (370ه��ـ) برتميم وإع��ادة بن��اء املرقد
الش��ريف وتوس��عته إذ ش�� ّيد فوقه بنا ًء من
القرميد واجلص وقد سكن عضد الدولة
يف املدين��ة حلني إكتمال العمل يف املرقد
املطهر.
أثار إعمار العتبات املقدس��ة يف العراق
حفيظ��ة بعض اجله��ات احلاق��دة فبدؤوا
خبل��ق الف�تن حت��ى قي��ام الدبي��س الثاني
املزي��دي س��نة (513ه��ـ) بتدم�ير مرق��دي
اإلم��ام أم�ير املؤمن�ين واإلم��ام احلس�ين
(عليهم��ا الس�لام) ،وبع��د م��رور ق��رن
أعي��د بن��اء املرق��د م��رة أخ��رى ومت بن��اء
حم��راب بلوط��ي للمرق��د الش��ريف ،ويف
س��نة (666ه��ـ) ق��ام عط��اء املل��ك اجلوي�ني

ببن��اء مب��ان ليقيم به��ا الن��اس كما جلب
املي��اه إىل النج��ف م��ن خ�لال حف��ر ت��رع
وقن��وات مائي��ة ،ويف ع��ام (755ه��ـ) احرتق
بن��اء عض��د الدول��ة واش��تعلت أخش��ابه
الن��ادرة واجلميل��ة كم��ا احرتق��ت مكتبة
املرقد بش��كل كامل ،ومل ينس��ب أحد من
الباحث�ين إعماراملرق��د بع��د احلري��ق إىل
أح��د وه��و ما يدل��ل عل��ى أن أص��ل عمارة
عض��د الدول��ة بقيت س��املة بع��د احلريق،
ويف س��نة (760هـ) ق��ام اإليلخانيون بإعادة
بن��اء احل��رم ومت ترميمه وتزيين��ه ،وبقي
األمر على ذلك حتى مت بناء املرقد بش��كل
بن��اء مقولب بأمر من احل��كام الصفويني،
إذ توجه الش��اه إمساعي��ل الصفوي لزيارة
املراقد املقدسة وضريح اإلمام علي (عليه
الس�لام) فقام بأعمال بناء وإعمار املدينة،
ويف س��نة (1033ه��ـ) أمرالش��اه بإعم��ار
وترمي��م القب��ة وباح��ات مرق��د اإلم��ام
(علي��ه الس�لام) فض�لا ع��ن ف��رش احلرم
املطه��ر وإيص��ال م��اء الف��رات إىل مدين��ة
النج��ف األش��رف ،ويف س��نة (1047هـ) جدد
الش��اه صفي الدين بناء قبة املرقد املطهر،
وتوس��عة س��احات املرق��د ،وم��ن اجلدي��ر
بالذك��ر إن اهلي��كل والقال��ب احلال��ي
للمرق��د يع��ود لت��ك احلقب��ة الزمني��ة،
واس��تنادا اىل ش��واهد خمطوط��ات النجف
ف��إن الق��رن (11ه��ـ) ش��هد بن��اء مدرس��ة يف
النج��ف وحتدي��دا جب��وار املرقد الش��ريف
عرفت بالـ(الغروية).

يف السنوات األخرية
خصص حميب
أمري املؤمنني (عليه
السالم) أمواال طائلة
من أجل إعادة بناء
وإعمار املرقد وتزيني
جدرانه وباحاته
املقدّسة ..

ش��هد ضري��ح أم�ير املؤمن�ين (علي��ه
الس�لام) بناء مجيال يف عهد األفشاريني
الذي��ن زينوا العديد من أقس��امه بالذهب
والنق��وش اخلاص��ة ،ويف س��نة (1197ه��ـ)
خص��ص الزندي��ون ميزاني��ة خاص��ة
لرتمي��م املرق��د املطه��ر وتذك��ر املص��ادر
أن ضرحيا فضيا كان حييط بالضريح
الف��والذي لق�بر أم�ير املؤمن�ين (علي��ه
الس�لام) مت بن��اؤه يف ذل��ك العه��د ،ويف
العه��د القاج��اري ش��هد املرق��د الش��ريف
ح��االت توس��عة وترمي��م كب�يرة ،ولع��ل
أب��رز األعمال يف ه��ذا العهد متثلت بقيام
ناص��ر الدي��ن ش��اه بفت��ح خزين��ة املرق��د
وأش��رف عل��ى توثي��ق مابه��ا م��ن آث��ار
ومستندات نفيسة.
ويف الس��نوات األخرية خصص حمّبو
أم�ير املؤمن�ين (علي��ه الس�لام) أم��واال
طائل��ة من أجل إع��ادة بناء وإعمار املرقد
وتزي�ين جدران��ه وباحات��ه املقدّس��ة ،أم��ا
ماجع يف املرقد حاليا من أش��ياء نفيسة
ُ
ون��ادرة خ�لال القرون املاضي��ة جعل من
املرق��د مكان��ا يض��م كن��وزا مثين��ة م��ن
النفائ��س الن��ادرة والثمني��ة رغ��م ضعف
احلراس��ة واحلفاظ على تلك األشياء ،إن
اجملوهرات واملنسوجات واملعادن النفيسة
املوجودة يف املرقد املطهر اليوم هي بعض
هذه األشياء النادرة.
واليوم وبعد س��قوط نظ��ام البعث يف
الع��راق س��نة (1424ه��ـ) أجري��ت تغيريات
واس��عة وغ�ير مس��بوقة يف مرق��د أم�ير
املؤمن�ين (علي��ه الس�لام) ،إذ أن هن��اك
مش��روعا ضخم��ا يت��م العم��ل ب��ه الي��وم
يُع��رف بصح��ن فاطم��ة الزه��راء (عليها
الس�لام) ،فض�لا ع��ن ع��دد كب�ير م��ن
مش��اريع التوس��عة والبن��اء ،و ُت ُّ
ع��د باح��ة
املرق��د بع��د إكتم��ال املش��روع أك�بر
ويت��م العم��ل
باح��ة مغط��اة يف الع��امل،
ُّ
عل��ى بن��اء ه��ذه الباح��ة خل��ف املرق��د
(غرب��ا) ،وتقدراملس��احة املق��ررة كمكان
للعب��ادة والزي��ارة يف ه��ذا املش��روع ب��ـ(32
أل��ف مرت مرب��ع) مت تقس��يمها إىل أربعة
طواب��ق ،وبعبارة أخ��رى فإن نصف فضاء
ه��ذا املش��روع خص��ص ألماك��ن العب��ادة
والزيارة ،فيما خصصت األقسام األخرى
م��ن ه��ذا املش��روع للمكتب��ة واملتح��ف
واملبنى اإلداري ملرقد أمري املؤمنني (عليه
السالم).
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عملت على إعداد رؤية
متكاملة عن العتبة
املقدسة ،إذ جتولت
على مدى شهرين
يف املكان املقدس قبل
إستالم مهامي ..

األمين العام للعتبة العلوية المقدسة اإلستاذ المهندس
يوسف مهدي الشيخ راضي ..في ضيافة السفير
حاوره :مدير التحرير

مل يصل الش��يخ راضي إىل هذا املكان املطهر إال بعد أن عرف طاقته وإخالصه وقدرته على تقديم
مايلي��ق به��ذا املكان املقدس ،وحني اس��تلم هذه املهمة املش��رفة ليكون امينآ للعتبة العلوية املقدس��ة
س��عى جاه��داً وواصل اللي��ل بالنهار من اجل تقديم أفضل اخلدمات لزائ��ري هذه الروضة املطهرة
والسعي احلثيث لفتح أفق املشاريع املتنوعة اليت ختدم املكان املقدس وتستقطب الشباب.
الشيخ راضي اليؤمن باألقوال املفرغة من األفعال ،ألن العمل عنده هو أساس تطبيق األقوال لذلك
ح��اول جاهداً االس��تفادة م��ن الطاقات والكفاءات اخلالق��ة لتدعيم رؤياه يف العمل اجل��اد والدؤوب.
جملة السفري التقت املهندس يوسف الشيخ راضي األمني العام للعتبة العلوية املقدسة وكان هلا
معه حوار مجيل بني فيه رؤيته وطموحاته..
كادر جمل��ة الس��فري يب��ارك لك��م
تس��نمكم مه��ام األم�ين الع��ام للعتب��ة
العلوي��ة املقدس��ة ،كم��ا يب��ارك لك��م
حلول ش��هر رمضان املب��ارك آملني لكم
أن يك��ون ش��هر خ�ير وبرك��ة وإجن��از
ماخططتم له من مش��اريع على كافة
الصع��د واملس��تويات ،لذل��ك س��يكون
س��ؤالنا األول ع��ن اخلط��ط ال�تي مت
اإلعداد هلا من قبلكم لتطوير العمل يف
هذا املكان املقدس؟
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الب�� ّد وأن تك��ون للمس��ؤول املكل��ف
ب��إدارة موقع م��ا أن يك�� ّون رؤية خاصة
ب��ه لذل��ك املوق��ع ،فكي��ف إذا كان ذلك
املوق��ع ه��و العتب��ة العلوي��ة مب��ا متثل��ه
من طهر وقداس��ة على مس��توى العامل
كل��ه ،لذل��ك عمل��ت عل��ى إع��داد رؤية
متكاملة عن العتبة املقدسة ،إذ جتولت
على مدى شهرين يف املكان املقدس قبل
إس��تالم مهامي في��ه ودرس��ت تفاصيل
العمل والعقبات اليت ميكن أن تواجهين

في��ه ،ملعرف��ة م��دى إمكاني�تي عل��ى
خ��وض غم��ار ه��ذه املهم��ة وإدارة ه��ذا
امل��كان مب��ا ميتلكه من ش��أنية عظيمة
ق��د تؤث��ر عل��ى مس��تقبل اإلنس��ان يف
احلي��اة األخ��رى وليس يف ه��ذه الدنيا
فق��ط ،وبع��د مض��ي م��دة الش��هرين
تولدت لدي القناعة الكاملة يف قدرات
العامل�ين بكاف��ة مس��توياتهم اإلدارية
وهو ماش��جعين بش��كل كبري لإلقدام
على هذه املهمة وقبوهلا.

تش��كلت األمان��ة اجلدي��دة
وجمل��س إدارته��ا يف  11آي��ار 2018
ويف أول إجتم��اع ل��ي رك��زت على
مب��دأ مه��م يف إدارة أي عم��ل ،إذ
أن جن��اح أي إدارة يق��وم دون أدنى
ش��ك عل��ى إع��داد وبن��اء هيكلي��ة
يربزفيه��ا التخص��ص الدقي��ق،
ل��ذا كان��ت اخلط��وة األوىل يف
كيفي��ة بن��اء إدارة ق��ادرة عل��ى
تنفي��ذ مجي��ع امله��ام اليت سرتس��م
هلا ضمن سياس��ة كامل��ة وخطة
متكامل��ة ،فش��رعنا بذل��ك ومت
اعادة اهليكلية لثالث مرات تقريبا
وخلصن��ا اىل إنش��اء العدي��د م��ن
االقس��ام والش��عب والوح��دات ذات
التخص��ص الدقي��ق ،والي��وم وبعد
م��رور س��نة بالضب��ط عل��ى عملنا
فإنن��ا حنم��د اهلل عل��ى أن النتائ��ج
كان��ت إجيابية وق��د ملس اجلميع
نتائ��ج التغيري االجياب��ي يف العتبة
العلوية وزيادة عطائها ،أما احملاور
األخ��رى يف العمل واخلط��ة املعدة
هل��ا فه��ي الزال��ت يف مرحل��ة النمو
والتوس��ع وترتك��ز عل��ى حمورين،
االول يتعل��ق بكيفي��ة خدم��ة
الزائ��ر بش��كل مباش��ر م��ن خ�لال
توف�ير اخلدم��ات الالئق��ة بزائري
أم�ير املؤمن�ين (عليه الس�لام) ،من
محامات صحية أو تسهيل حركة
الزائري��ن يف التفتي��ش فض�لا عن
مبيتهم وع��ن االحتياجات األخرى
ال�تي ختص الزائر بش��كل مباش��ر،
أم��ا احملور الثان��ي فيتعل��ق بالزائر
أيض��ا واجملتم��ع بش��كل أوس��ع،
وه��و حم��ور خدم��ة اجملتم��ع م��ن
خ�لال توف�ير ف��رص العم��ل ،وهو
م��ن أوىل أولوي��ات جمل��س إدارة
العتب��ة ،إذ فكرن��ا يف كيفية إعادة
ووضع لبن��ة اساس��ية لتغيري واقع
احل��ال م��ن خ�لال اإلس��تثمار يف
القطاع�ين الزراع��ي والصناع��ي،
والعم��ل على العم��ل جبدية فيهما
بشكل أولي والطموح حنو منوهما
بشكل كبري يف املس��تقبل ،والعمل
بش��كل دؤوب ليك��ون عملن��ا يف

هذي��ن القطاع�ين منوذجا حيتذى
به م��ن قبل العديد من مؤسس��الت
الدول��ة ،س��اعني إلثب��ات الق��درة
العالي��ة للعراقي�ين عل��ى اإلب��داع
وحتويل بلدهم اىل بلد ناهض اىل
جان��ب ال��دول املتقدم��ة يف الع��امل،
إال أن ذل��ك ل��ن يتحق��ق م��ن دون
وج��ود إدارات قوي��ة وبن��ى حتتي��ة
صحيح��ة كي يس��تطيع العراقي
إظهار ابداعه وتطوره.
ه��ل واجهتك��م عقب��ات يف
طري��ق تنفي��ذ خططك��م؟ وكيف
استطعتم جتاوز تلك العقبات؟
كان م��ن أمج��ل ماقي��ل ل��ي
وأنا أتس��نم مس��ؤولية إدارة العتبة
العلوي��ة املقدس��ة( :كان اهلل
يف عونك��م عل��ى ه��ذه املس��ؤولية
الصعب��ة) ،وكان��ت إجاب�تي
واضح��ة( :إن إدارة العتب��ة هي من
أس��هل اإلدارات ال�تي م��ررت به��ا
يف حيات��ي الوظيفي��ة ،فق��د عملت
يف أماك��ن كث�يرة يف القطاع�ين
اخل��اص واحلكوم��ي ،ول��و قارن��ت
مس��ؤولياتي الس��ابقة يف اإلدارة
بعمل��ي احلال��ي س��أقول م��ن دون
شك إن إدارة العتبة كانت ممتعة
وأس��هل م��ن تل��ك املهام ال�تي قمت
مبس��ؤلياتها ،لذل��ك مل تك��ن هناك
أي��ة عقب��ات أو صعوب��ة ب��ل كان
هناك تعاون كبري جدا يف جملس
االدارة واعضائ��ه والس��يد النائ��ب
والذين ش��كلوا كتلة وي��داً واحدة
لتنفيذ هذه املهام املوكلة لنا وهلم
يف إدارة هذا املكان املقدس.
إذن ماه��ي أه��م إجنازاتك��م
للس��نة األوىل يف إدارة العتب��ة
العلوية املقدسة؟
ال نستطيع القول بأننا أجنزنا،
فنح��ن يف بداي��ة الطري��ق ولك��ن
هن��اك ع��دد م��ن املش��اريع ال�تي مت
املباش��رة به��ا ،وهن��اك مش��اريع
اكتمل��ت دراس��تها وس��يتم قريب��ا
املباش��رة يف تنفيذه��ا ومش��اريع
أخرى قيد الدراس��ة ،فمن املشاريع
ال�تي مت��ت املباش��رة به��ا مش��روع

احلمام��ات الصحي��ة رق��م واح��د
الكائن��ة يف جه��ة ب��اب القبل��ة وهو
مش��روع منوذج��ي يش��تمل عل��ى
مئ��ة وتس��عني وح��دة صحي��ة
مبس��احة الف ومئيت مرت ،والعمل
في��ه مس��تمر عل��ى م��دار الس��اعة
ووصلت نس��ب إجنازه إىل مراحل
ممت��ازة ،كما مت وضع التصاميم
الالزم��ة جملموع��ة صحية أخرى
مس��اوية هلا يف الع��دد خلف جامع
الس��قاية م��ن جه��ة باب الطوس��ي
وباكتم��ال هات�ين اجملموعت�ين
س��يكتمل إن ش��اء اهلل ج��زء كبري
م��ن البن��ى التحتي��ة الالزم��ة
خلدم��ة زائري هذا املكان املقدس،
كما إن هناك دراس��ة على وش��ك
تنفيذه��ا إلع��ادة البن��ى التحتي��ة
ملنظومة كهرباء العتبة املقدس��ة
ال��ذي ميث��ل االن مش��كلة ملح��ة
الب��د م��ن وض��ع احلل��ول هل��ا،
فض�لا ع��ن إجن��از عملي��ة رف��ع
أجه��زة التربي��د م��ن ظه��ر احلرم
املق��دس وال�تي كان��ت جم��اورة
للقب��ة الش��ريفة وتش��كل مح�لا
ثقي�لا عليه��ا مب��ا فيها م��ن أوزان
كب�يرة ،كم��ا إنّ لدين��ا مش��روع
مبن��ى مك��ون م��ن عش��رة طواب��ق
يف ح��ي ع��دن ليك��ون في��ه العديد
م��ن الفعالي��ات ومفاص��ل العتب��ة
األخ��رى ،وم��ن جان��ب آخر س��يتم
إكمال إنش��اء املركز التس��ويقي
ملنتج��ات العتب��ة املقدس��ة بثالث��ة
طواب��ق والكائ��ن ق��رب مرق��د
الصحاب��ي كمي��ل ب��ن زي��اد،
كم��ا أن العم��ل مس��تمر يف اجناز
مسقفات الورش البالغة مساحتها
حوال��ي ( 18ال��ف م�تر مرب��ع) يف
منطق��ة احلول��ي ،ومت اس��تخدام
قسم منها بالفعل من قبل الورش
التابعة لنا ،كما مت اجناز وتهيئة
وتأهي��ل مدين��ة االم��ام الرض��ا
(علي��ه الس�لام) للزائري��ن ال�تي
تق��ع يف منطقة احلولي وتتضمن
مس��قفات ملبي��ت الزائري��ن م��ع
وج��ود محام��ات صحي��ة وحدائق
25

إدارة العتبة
كانت ممتعة
وأسهل من تلك
املهام اليت قمت
مبسؤلياتها،
لذلك مل
تكن هناك
أية عقبات
أو صعوبة
بل كان
هناك تعاون
كبري جدا يف
جملس االدارة
واعضائه
والسيد النائب
والذين شكلوا
كتلة ويداً
واحدة لتنفيذ
هذه املهام ..
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وأماكن اسرتاحة.
ام��ا يف اجلانب الزراعي فقد باش��رنا
بالنه��وض مبس��توى العم��ل يف مزرع��ة
ف��دك املتكون��ة م��ن مثاني��ة آالف دومن
وال�تي كان��ت متلكئ��ة لف�ترة طويل��ة،
إذ مت زراع��ة ألف��ي دومن م��ن احملاصيل
العلفي��ة ،وق��د باش��رنا اآلن بزراع��ة
مخس�ين دومن��ا أو اكث��ر باحملاصي��ل
الصيفي��ة ،فض�لا ع��ن زراع��ة النخي��ل،
ووصلن��ا إىل مراح��ل ممت��ازة لتهيئ��ة
البن��ى التحتي��ة ملنظوم��ات الس��قي
والري بتقنية التنقيط ،ودخلت العتبة
الي��وم يف ح��وار م��ع ش��ركات هولندية
للمباش��رة على مراحل مبشروع كبري
جدا لرتبية ابقار احلليب وانش��اء معمل
لأللب��ان ،فض�لا ع��ن تربية االغن��ام ،أما
تربية الدواجن فقد مت إجنازاملخططات
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ورصد األموال للمباش��رة بعش��ر قاعات
لرتبي��ة الدواج��ن ،م��ع مالحق املش��روع
م��ن مفقس وجم��زرة وغريه��ا من بنى
حتتي��ة كامل��ة ،وس��يتم العم��ل م��ن
خالل شركة فيض القسيم.
م��ن خ�لال ه��ذه املش��اريع يب��دو إن
اختصاصك��م كمهن��دس تغل��ب عل��ى
اجلوانب االخرى يف العتبة؟
حن��ن م��ع التخص��ص ونؤم��ن أن
جن��اح أي عمل هو بتحقي��ق ذلك ،وهذا
املبدأ ش��كل آلية رئيس��ة يف العمل داخل
العتبة العلوية املقدسة ،ولكي ال يطغي
ختص��ص عل��ى ختص��ص آخ��ر فق��د
وضعت يف احلس��بان تن��وع التخصصات
فعمل��ت عل��ى اإلس��تعانة مبعاونني من
ختصص��ات خمتلفة لتحقي��ق التكامل
داخ��ل جمل��س إدارة العتب��ة وتش��كيل

فري��ق ق��ادر عل��ى اإلحاط��ة بكاف��ة
أعم��ال العتبة املقدس��ة ،فأصبح هناك
معاونني بالتخصصات الدقيقة لقسم
الش��ؤون الفكري��ة والثقافي��ة وقس��م
الش��ؤون الديني��ة وكذل��ك تنظي��م
شؤون احلرم املطهر من الداخل ،ولوال
اختي��ار األش��خاص املناس��بني حس��ب
ختصصاته��م لكان��ت املؤسس��ة كم��ا
قلت��م تس�ير باجت��اه واح��د أو كان��ت
مؤسس��ة هندس��ية بامتياز ،ورغم ذلك
فإنن��ا ال ندع��ي التكام��ل ولكننا نس��عى
لذلك.
ط��ال الزم��ن كث�يرا يف إجن��از
صحن فاطمة (عليها السالم) ،فماهي
املراحل ال�تي وصل إليها العمل؟ ومتى
يتم إجنازه؟ وهل هناك معوقات حتول
دون إجنازه؟
مش��روع صح��ن فاطم��ة (عليه��ا
الس�لام) مش��روع عم�لاق وكب�ير
ج��دا يف تفاصيل��ه املعماري��ة الدقيق��ة
واالنش��ائية والبن��ى التحتي��ة املطلوبة
لتشغيله ،وقد اس��تغرق وقتا طويال يف
انش��ائه ،وه��و اآلن يف مراحل��ه النهائية
وق��د بدأت ب��وادر اجنازه بش��كل تتابعي
ونأم��ل أن يكتمل جزء الزيارة والعبادة
واملكتبة فيه خالل مدة قصرية ،أما من
حي��ث املعوق��ات ،نع��م تواجهن��ا مش��كلة
حقيقي��ة يف اإلي��ذان بافتت��اح الصحن،
إذ أن صح��ن فاطم��ة (عليها الس�لام)
حيت��وي عل��ى أكث��ر م��ن ال��ف وح��دة
صحي��ة وه��ذا الرق��م الكب�ير س��يؤدي
اىل خملفات بش��رية تتج��اوز ( 7000مرت
مكع��ب يومي��ا) وقد تزيد عل��ى ذلك يف
أي��ام الزي��ارات ،وبالنظ��ر لع��دم وج��ود
بنى حتتية ملعاجلة ه��ذه املخلفات من
قب��ل اجله��ات املختص��ة ش��عرنا بع��دم
إمكاني��ة فت��ح صح��ن فاطم��ة (عليه��ا
الس�لام) إال بعد اجناز حمطة معاجلة
املخلف��ات تل��ك ،وق��د وضعن��ا لذل��ك
اخلط��ط وحن��ن عل��ى وش��ك توقي��ع
العق��ود الالزم��ة ،ونأم��ل م��ن دوائ��ر
الدول��ة ( بلدي��ات  -ختطي��ط  -مالية)
ان تعيننا يف هذا املشروع بسبب كلفته

الكبرية جدا.
فضائي��ة العتب��ة العلوي��ة
ه��ل اس��تطاعت ان تتناف��س م��ع
الفضائي��ات األخرى املش��ابهة هلا يف
التوجهات؟
فضائي��ة العتب��ة عمره��ا اق��ل
م��ن س��نة ،وم��ن املؤك��د أنه��ا ل��ن
تس��تطيع منافس��ة اآلخري��ن به��ذه
املدة القص�يرة إال أن ما قطعناه من
أش��واط مجيل��ة وكب�يرة ورائع��ة
ج��دا يف ه��ذه الفضائي��ة ،تدفعن��ا
اىل التف��اؤل بوصولن��ا اىل مس��توى
التنافس والتفوق قريبا إن ش��اء اهلل
تعاىل.
مراعاة قدسية حرم اإلمام أمري
املؤمنني (عليه السالم) يف التصرف
وامللب��س من قب��ل الزائري��ن وطرق
تعام��ل املش��رفني عل��ى مداخ��ل
احلرم مع املخالفني هل تشكل عبئا
عليكم؟
أس��تطيع الق��ول بأنها ال تش��كل
عبئا علينا ،فمعاناتنا يف هذا اجلانب
بس��يطة ،واملخالف��ون ال يش��كلون
نسبا كبرية من بني أعداد الزائرين
الكب�يرة ،ه��ذه النس��ب الصغ�يرة
ميكنن��ا الس��يطرة عليها م��ن خالل
التعام��ل اإلنس��اني وتقدي��م النصح
بش��كل مس��تمر م��ع ه��ذه الفئ��ات،
وقد الحظنا اس��تجابة واس��عة لدى
املخالف�ين يف اإللت��زام مب��ا حيافظ
على حرمة املكان املقدس.
ماه��و اجلدي��د يف إص��دارات
العتبة العلوية املقدسة؟
لق��د عمل��ت العتبة عل��ى إصدار
العدي��د م��ن النتاج��ات الثقافية من
خ�لال االقس��ام املختص��ة كقس��م
الشؤون الفكرية والدينية واإلعالم،
إذ يعم��ل اجلمي��ع عل��ى رف��د رواد
ه��ذا امل��كان املق��دس بتل��ك النتاجات
والعمل بشكل جاد على أن يكون هذا
املكان املق��دس رافداً مهما من روافد
احلركة الثقافية يف بلدنا العزيز.
ماهي مراح��ل التطور يف مكتبة

الروض��ة احليدري��ة؟ وه��ل يف النية
نقلها اىل مكان اخر؟
ُت َع ُّد املكتبة أهم ش��عبة من شعب
قس��م الش��ؤون الفكري��ة والثقافي��ة
وال��كل يعلم بدق��ة املس��توى العلمي
والثقايف للكتب اليت حتتويها ،فضال
اىل الس��عي حالي��ا لرفده��ا مبكتب��ة
ألكرتوني��ة عمالقة ،اما ع��ن إنتقال
املكتب��ة اىل صح��ن فاطم��ة (عليه��ا
الس�لام) ،فق��د أجن��ز امل��كان اجلديد
بنس��بة ( ،)%90لكننا النس��تطيع نقل
املكتب��ة م��امل يكتم��ل تش��غيل ج��زء
الزيارة والعب��ادة من صحن فاطمة
(عليها السالم).
ماه��ي أطر العالق��ة بني االمانة
العام��ة للعتبة العلوية م��ع العتبات
األخرى داخل العراق وخارجه؟
من��ذ الي��وم األول الس��تالمنا
املسؤولية سعينا اىل ترصني أواصر
التعاون مع العتبات املقدسة األخرى
داخل الع��راق وخارجه ،وقد ش��عرنا
بض��رورة وجود عالقات واس��عة مع
تلك العتبات ،فدفعنا مجيع أقسامنا
إلجراء حوارات معمقة مع األقس��ام
املناظ��رة هل��ا يف تل��ك العتب��ات بغية
الوصول اىل تقديم أفضل اخلدمات
لزائ��ري العتب��ات املقدس��ة ،وق��د
الح��ظ اجلمي��ع يف ه��ذا الع��ام مدى
الدعم واألس��ناد الكبري الذي قدمته
العتب��ة العلوي��ة املقدس��ة للزي��ارات
املليوني��ة يف العتبت�ين العس��كرية
والكاظمية.
مت��ر علينا ذكرى م��رور أربعة
عشر قرنا على إستشهاد االمام أمري
املؤمن�ين (علي��ه الس�لام) ،فماه��ي
الفعالي��ات ال�تي س��تقدمها االمان��ة
للع��امل ع��ن ش��خصية االم��ام (عليه
السالم)؟
قدم��ت العتب��ة العلوية املقدس��ة
هل��ذه املناس��بة برناجم��ا مهم��ا
بالتع��اون م��ع جامع��ة الكوف��ة ،إذ
ش��رع به��ذا الربنام��ج م��ع بداي��ة
ه��ذا الع��ام ،إذ أقيم��ت العدي��د

م��ن املؤمت��رات والفعالي��ات ال�تي
اس��تذكرت ش��خصية اإلم��ام أمري
املؤمن�ين (علي��ه الس�لام) ومراح��ل
حيات��ه الش��ريفة وكان��ت العتب��ة
العلوي��ة حاضرة وداعم��ة لكل هذه
الفعالي��ات املختلف��ة ،وضم��ن ه��ذه
الفعالي��ات مت تكريم الس��يد رئيس
جامعة الكوفة وعمدائها واالساتذة
الذي��ن أحي��وا تل��ك االحتفالي��ات
بش��كل يليق باملناس��بة .كم��ا تبنت
العتب��ة املقدس��ة جمموع��ة م��ن
الفعاليات يف هذا الصدد منها أقامة
مؤمت��ر يف ي��وم املخط��وط ال��ذي
أقي��م حبض��ور كب��ار الش��خصيات
املهتم��ة به��ذا الش��أن ،وغريه��ا م��ن
املؤمت��رات والن��دوات ال�تي يضي��ق
املق��ام بذكره��ا ،وال�تي س��تختتم
ه��ذا الش��هر إن ش��اء اهلل يف ي��وم
استشهاد اإلمام أمري املؤمنني (عليه
الس�لام) ،باحتفال كب�ير يف داخل
العتب��ة املقدس��ة اس��تذكارا هل��ذه
املناس��بة األليم��ة ولش��خص اإلمام
أم�ير املؤمنني (عليه الس�لام) لبيان
م��ا حتمل حيات��ه م��ن دروس وعرب
ميكن أن تكون نرباسا تستضيء بها
األجيال الصاعدة.
كلم��ة أخ�يرة جملل��ة الس��فري
وقرائها؟
نتق��دم بالش��كر اجلزي��ل اىل
كادر حتري��ر جمل��ة الس��فري
واإلخوة املش��رفني عليها ،إلتاحتهم
ه��ذه الفرص��ة لن��ا إلظه��ار الوضع
الع��ام للعتب��ة العلوي��ة املقدس��ة
حالي��ا ،س��ائلني اهلل ّ
ج��ل وع�لا ان
نكون قد وفقنا يف عملنا خالل هذه
الس��نة ال�تي قضيناها يف املس��ؤولية
خلدم��ة الزائري��ن الك��رام مبا يليق
باس��م ه��ذا امل��كان املق��دس ،داع�ين
اجلمي��ع ان يس��اندونا ويدع��وا لن��ا
بالتوفيق والنج��اح يف تقديم املزيد
من العطاء خلدم��ة عراقنا احلبيب
بل��د األنبي��اء وأئم��ة أه��ل البي��ت
(عليهم السالم).
27

إن ما قطعناه
من أشواط
مجيلة
وكبرية
ورائعة جدا
يف هذه
الفضائية
[فضائية
اإلمام علي
عليه
السالم )] ،تدفعنا
(
إىل التفاؤل
بوصولنا
إىل مستوى
التنافس
والتفوق
قريبا إن شاء
اهلل تعاىل..
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اإلمام أمير المؤمنين ( )
بين بيته وباب السدة والمحراب
عليه
السالم

الدكتور كامل سلمان اجلبوري

ث�لاث حمط��ات كان��ت األخ�يرة يف حي��اة االم��ام
أمري املؤمنني (عليه الس�لام) قبل استشهاده ،ففي
ليلة التاس��ع عشر من ش��هر رمضان ،خرج (عليه
السالم) من البيت حنو حمرابه يف مسجد الكوفة،
جمتازاً باب السدَّة ليصل اىل حمراب الصالة..
وسنوجز احلديث عن هذه احملطات:
احملط��ة األوىل :بي��ت االم��ام عل��ي :بعد
االنته��اء م��ن معرك��ة اجلم��ل َق�� ِد َم االمام
(علي��ه الس�لام) م��ن البص��رة اىل الكوف��ة،
ومع��ه أش��راف الن��اس وم��ن ج��اء مع��ه م��ن
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أه��ل البص��رة ،وكان يف اس��تقباله اه��ل
الكوف��ة ورجاهلا وفيهم قراؤهم واش��رافهم،
فأنبهم
وزعم��اء القبائل ،فدعوا له بالربكة َّ
قائ�لا( :م��ا أبطأك��م ع�ني وأنت��م أش��راف
ش��ك يف فضلي،
قومكم؟ واهلل لئن كان من ٍ

علي ،)..فقالوا :حاشا هلل ،يا أمري
ومظاهرة ّ
املؤمن�ين حن��ن س��لمك وح��رب ع��دوك ثم
اعتذر القوم فمنهم من ذكر عذره ومنهم
من اعتل مب��رض ومنهم من ذكر غيبته،
واقب��ل (علي��ه الس�لام) حت��ى دخل املس��جد
االعظ��م فصلى فيه ركعت�ين وقيل صلى
بالتم��ام ث��م صعد املن�بر فحم��د اهلل واثنى
علي��ه وصلى على رس��وله (صل��ى اهلل عليه
وآل��ه وس��لم) وقال( :أما بعد ي��ا أهل الكوفة
ف��أن لك��م يف االس�لام فض�ل ً
ا م��ا مل تبدل��وا
وتغريوا دعوتك��م اىل احلق فأجبتم وبدأمت
باملنك��ر فغ�يرمت اال ان فضلكم فيم��ا بينكم
وب�ين اهلل فام��ا يف االح��كام والقس��م فانت��م
اس��وة غريك��م م��ن اجابك��م ،ودخ��ل فيم��ا
دخلت��م في��ه ،إال َّ
أن أخوف م��ا أخاف عليكم
اتب��اع اهلوى وطول االمل .فأم��ا اتباع اهلوى
فيص��د عن احل��ق واما طول االمل فينس��ي
االخ��رة .اال ان الدني��ا ق��د ترحل��ت مدب��رة،
وان االخرة قد ترحلت مقبلة ،ولكل واحدة
منهم��ا بنون ،فكونوا من ابناء االخرة .اليوم
عم��ل وال حس��اب ،وغ��داً حس��اب وال عم��ل.
احلم��د هلل ال��ذي نصر ولي��ه ،وخذل عدوه،
وأع��ز الصادق احملق ،وأذل الناكث املبطل.
عليك��م بتقوى اهلل وطاعة من اطاع اهلل من
اه��ل بيت نبيكم ،الذين ه��م أوىل بطاعتكم
فيم��ا أطاع��وا اهلل في��ه ،م��ن املس��تحلني
املدع�ين القابلني إلين��ا ،يتفضلون بفضلنا،
وجياحدونن��ا أمرن��ا ،وينازعونن��ا حقن��ا،
ويباعدونن��ا عن��ه ،فق��د ذاق��وا وب��ال م��ا
اجرتحوا فس��وف يلقون غيا ،اال انه قد قعد
ع��ن نصرتي رجال منكم ،فأنا عليهم عاتب
زار ،فاهجروه��م وأمسعوه��م م��ا يكرهون،
حت��ى يعتبوا ليع��رف بذلك ح��زب اهلل عند
الفرق��ة) ،ث��م قام اليه بعض رج��ال الكوفة
ليتكلم��وا فلم��ا رأوه ن��زل جلس��وا وس��كتوا،
ث��م حت��ول فجل��س الي��ه الناس فس��أل عن
رج��ل م��ن اصحاب��ه كان ين��زل الكوف��ة
فق��ال قائل :اس��تاثر اهلل به فقال( :ان اهلل ال
يس��تأثر بأحد من خلقه) وقرأ قوله تعاىل:
(وكنت��م أمواتا فأحياكم ث��م مييتكم ثم
حيييك��م) ،فلم��ا حل��ق الثقل قال��وا :يا أمري

املؤمن�ين أي القصري��ن ننزل��ك ؟ فق��ال
قص��ر اخلب��ال ال تنزلوني��ه ،وأراد بذل��ك
قص��ر األم��ارة مل��ا وق��ع فيه م��ن قبله من
امراء اجلور وعمال اهل النفاق والشقاق
م��ن اهللك��ة والنقص��ان ،فن��زل عل��ى ابن
اخته جعدة بن هبرية ،وأمه أم هاني بنت
اب��ي طال��ب ،وكان ش��ريفا ،واله االم��ام
(عليه السالم) فيما بعد على خراسان.
فلم��ا كان��ت اجلمع��ة وحض��رت
الصالة ،صلى به��م وخطب خطبة وقال
فيه��ا( :ان احلم��د هلل امح��ده واس��تعينه
واس��تهديه واعوذ باهلل م��ن الضاللة .من
يه��د اهلل ف�لا مض��ل ل��ه ،وم��ن يظلل فال
ه��ادي له ،واش��هد ان ال ال��ه اال اهلل وحده
ال ش��ريك ل��ه وان حممد عبده ورس��وله
انتجب��ه ألم��ره واختصه بالنب��وة ،أكرم
خلق��ه واحبه��م الي��ه ،فبل��غ رس��الة رب��ه
ونصح ألمته وأدى الذي عليه وأوصيكم
بتق��وى اهلل فأن تقوى اهلل خري ما توصى
ب��ه عباد اهلل وأقرب��ه لرضوان اهلل ،وخريه
يف عواق��ب األم��ور عن��د اهلل .وبتقوى اهلل
أم��رمت ولإلحس��ان والطاع��ة خلقت��م.
فأح��ذروا من اهلل ما ح ّذركم من نفس��ه
فأن��ه ح��ذر بأس��ا ش��ديدا .وأخش��وا اهلل
خش��ية ليس��ت بتعذي��ر واعمل��وا يف غ�ير
ري��اء وال مسع��ة ف��ان من عم��ل لغري اهلل
وكل��ه اهلل اىل م��ا عم��ل ل��ه وم��ن عم��ل
ً
خملص��ا توىل اهلل اجره واش��فقوا من
هلل
ع��ذاب اهلل فان��ه مل خيلقك��م عبث��ا ومل
يرتك ش��يئا من امركم س��دى قد مسى
اثارك��م وعلم اعمالك��م وكتب اجالكم
ف�لا تغ��روا بالدني��ا فإنه��ا غ��رارة باهله��ا
مغرور من اغرت بها والة فناء وان االخرة
هي دار احليوان لو كانوا يعلمون أس��ال
اهلل من��ازل الش��هداء ومرافق��ة األنبي��اء
ومعيشة السعداء فامنا حنن له وبه) ،ثم
اق��ام بالكوفة واختذها عاصمة خلالفته
واستعمل العمال ووزعهم على االمصار،
وتسابق الشعراء يف قصائدهم بالرتحيب
بأمري املؤمنني (عليه السالم).
ومك��ث (علي��ه الس�لام) م��دة يف دار
اخت��ه ام هان��ئ ريثم��ا بن��ى كوخ��ا يف
جان��ب املي��دان فانتق��ل الي��ه فس��مي هذا
املي��دان برحب��ة عل��ي ،وعل��ى ذل��ك ف��إن
البن��اء ال��ذي ن��راه الي��وم ويؤم��ه ال��زوار
والقاص��دون املس��مى ببي��ت عل��ي (عليه
الس�لام) والذي يق��ع يف اجلهة اخللفية
ملس��جد الكوف��ة ويبع��د عن��ه ب��ـ( 85م)
بالق��رب من آثار قصر اإلم��ارة مالصقاً

لس��وره اخلارج��ي م��ن اجله��ة الغربية،
ه��و أح��د اآلث��ار االس�لامية املهم��ة ،فهو
أثر ُش ِّ��ي َد يف موضع مسكن امري املؤمنني
(علي��ه الس�لام) ،وه��و عل��ى أح��د رأيني:
ب�ين ان يك��ون موضع املس��كن االول وهو
بيت اخته ام هانئ ،وبني ان يكون موضع
داره فيم��ا بعد ،والذي أرجحه من خالل
دراس��ة املوقع تارخييا وأثريا انه موضع
داره (علي��ه الس�لام) واىل ذل��ك ذه��ب
الرحال��ة ابن جب�ير (539ه��ـ 614-هـ) عند
زيارته ملدينة الكوفة إذ قال( :وعلى اخر
الفضاء  -خارج مسجد الكوفة  -دار علي
ب��ن ابي طال��ب (رضي اهلل عن��ه) ،والبيت
الذي غس��ل فيه ...وه��ذه اآلثار الكرمية
تلقيناها من ألس��نة اشياخ من اهل البلد
فاثبتناها حسبما نقلوها الينا).
الس��دَّة :وه��و
احملط��ة الثاني��ة :ب��اب ُ
املدخ��ل اىل مس��جد الكوف��ة م��ن جه��ة
بي��ت االم��ام (علي��ه الس�لام) ،وم��ن ه��ذا
الباب دخ��ل أمري املؤمنني (عليه الس�لام
) ليلة استشهاده ،وتنقل بعض الروايات
إن عملي��ة اغتي��ال اإلم��ام أم�ير املؤمنني
(علي��ه الس�لام) مت��ت عن��د دخول��ه م��ن
هذا الباب وإن س��يف (ش��بيب اخلارجي)
أح��د اجلن��اة الذي��ن س��اعدوا اب��ن ملجم
يف عملي��ة االغتي��ال ثبت��ت يف ُع ّض��ادة
الس��دَّة فه��ي املظّلة على
باب الس��دة ،أما ُ
الب��اب ،ويبدو أن الباب مسي بهذا االس��م
لوجود مظلة عليه.
احملط��ة الثالث��ة :احمل��راب :م��ن
النص��وص القدمي��ة ال�تي وصلتنا حول
حم��راب االم��ام (علي��ه الس�لام) ،زي��ارة
الرحالة االندلسي إبن جبري اىل الكوفة
إذ ق��ال( :مم��ا يل��ي اىل اجلان��ب االمي��ن
م��ن القبلة ،حمراب حمل��ق عليه بأعواد
الس��اج ،مرتف��ع ع��ن صح��ن الب�لاط
كأنه مس��جد صغري ،وهو حمراب أمري
املؤمن�ين علي بن ابي طالب (رض) ،ويف
ذل��ك املوض��ع ضربه الش��قي اللعني عبد
الرمح��ن ب��ن ملج��م بالس��يف ،فالن��اس
يصلون فيه باكني داعني) ،كما جاء يف
رحلة اب��ن بطوطة الذي زار الكوفة عام
(726ه��ـ1326 /م) قول��ه يف وص��ف عمارة
احمل��راب( :حم��راب حمّل��ق علي��ه بأعواد
الس��اج ،مرتف��ع ،وه��و حم��راب عل��ي بن
اب��ي طالب عليه الس�لام وهن��اك ضربه
الش��قي اب��ن ملج��م ،والن��اس يقص��دون
الص�لاة ب��ه) ،وق��د تعاه��دت احمل��راب
فيم��ا بع��د أي��ادي التعم�ير واإلص�لاح،

كان يف آخره��ا عل��ى هيئ��ة رواق مبين
م��ن الطاب��وق املزخ��رف بالقاش��اني
األزرق عل��ى ش��كل خط��وط ب�ين البناء
وبأش��كال وزخ��ارف بديعة ،وه��و عبارة
ع��ن أي��وان واح��د عل��ى نس��ق األواوي��ن
اجمل��اورة ،قام بتعمريه على هذا الش��كل
س��نة(1326هـ )الس��يد فخ��ر الدي��ن مال
بهائ��ي معطائي ،اح��د زوار البهرة ،وقد
كت��ب يف االعل��ى (كلم��ا دخ��ل عليه��ا
زكري��ا احمل��راب) وعلى امل��كان املقدس
اخل��اص بالص�لاة مش��بك مصن��وع من
الربون��ز مزخ��رف فيه طرت��ان مكتوب
يف االوىل (ق��ال الن�بي (صل��ى اهلل علي��ه
وآل��ه) ويف الثاني��ة (ان��ا مدين��ة العل��م
وعل��ي بابه��ا)) وجي��اوره من�بر مش��يد
م��ن املوزائيك االخض��ر ،كانت عمارته
عل��ى نفق��ة معال��ي الوجي��ه املغف��ور له
احلاج عبد احملس��ن احلاج عبود شالش
النجف��ي عام (1363ه��ـ) ضمن تعمرياته
للمح��راب ،وقد إجريت ع��دة تعمريات
عل��ى احمل��راب حت��ى ع��ام 1973م عندما
ت�برع الدكت��ور حمم��د بره��ان الدي��ن
زعي��م طائف��ة البه��رة بش��باك فض��ي
مزخ��رف ومطل��ي بالذه��ب ومزي��ن
بالنق��وش واآليات القرآنية كتب على
قطع��ة دائري��ة في��ه عب��ارة (ف��زت ورب
الكعبة) وهي الكلمة اليت فاء بها االمام
(عليه الس�لام) عندما ضربه ابن ملجم
عند ص�لاة الفجر ،وق��د رصفت عبارة
أخ��رى باحج��ار كرمي��ة صغ�يرة جداً
ظه��رت مبظه��ر مجي��ل ورائ��ع وأل��واح
مس��تطيلة طول الواحدة حوالي 20س��م
وعرضها 3س��م مطلي��ة بالذهب كتب
عل��ى األوىل احلديث الش��ريف (يا علي
أنا وأن��ت أبوا هذه األمة) والثانية أس��م
املت�برع الدكتور حمم��د برهان الدين،
والثالثة تاريخ هذه التعمريات ،وقطعة
صغرية على ش��كل قرص دائري كتب
عليه��ا (حمم��د وعل��ي) ،كم��ا كتب��ت
عب��ارات داخ��ل املق��ام مث��ل (ال فت��ى إال
عل��ي وال س��يف إال ذو الفق��ار) و (أن��ا
مدين��ة العل��م وعل��ي بابه��ا) و(علي مع
الق��رآن والقرآن مع عل��ي) وقد رصفت
واجه��ة املقام الداخل��ي باملرمر األبيض
والزخ��ارف الذهبي��ة الب��ارزة املغلف��ة
بالزج��اج ..وكتب��ت يف أع�لاه اآلي��ة
الكرمي��ة (بس��م اهلل الرمح��ن الرحي��م
م��ن املؤمن�ين رج��ال صدقوا م��ا عاهدوا
اهلل عليه.)..
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مكث (عليه
السالم)
مدة يف دار
اخته ام هانئ
ريثما بنى
كوخا يف
جانب امليدان
فانتقل
اليه فسمي
هذا امليدان
برحبة
علي (عليه
السالم)..
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بيوت أزهد الناس
م.م صالح مهدي احلمامي

حنن نعرف االنسان الزاهد قد يعيش حياته كلها بدون أن ميلك بيتاً يسكن فيه ،أو
ميلك بيتاً متواضعاً يقضي به أيام عمره مع أدواته املتواضعة ،لكن مل نسمع أن أزهد
الناس يف الدنيا كلها له من البيوت ما مل تكن ألغنى االغنياء ،ومل تكن تلك البيوت
بيوتاً عادية ،بل هي أرقى وأمسى بيوت الدنيا ،هذه البيوت ملن كان يقول :لقد رقعت
مدرع�تي هذه حتى اس��تحييت من راقعها ،تلك هي بي��وت أمري املؤمنني علي بن ابي
طالب (عليه السالم).
البي��ت األول :بي��ت اهلل (الكعب��ة
املش��رفة) ُ
حي��ث ول��د فيه��ا اإلم��ام عل��ي
(علي��ه الس�لام) عندم��ا أحس��ت الس��يدة
الطل��ق ،أقبلت
فاطم��ة بن��ت أس��د بوج��ع
ِ
إىل املس��جد احلرام وطافت حول الكعبة
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وه��ي تدع��و اهلل ليس��هل ام��ر والدته��ا،
وم��ا ان انتهى دعاء الس��يدة ،إنش��ق جدار
الكعبة ودخلت الس��يدة فاطمة بنت أسد
إىل جوف الكعبة وبقيت فيها ثالثة أيام،
ثم خرج��ت يف اليوم الثال��ث ،وعلى يدها
ّ

صيب كأنه فلقة قمر.
والبي��ت الثان��ي :هو بيت رس��ول اهلل
(صل��ى اهلل علي��ه وآله وس��لم) ،إذ ذكر
املؤرخ��ون أن قريش��ا أصيب��ت بأزم��ة
قحط ش��ديدة وكان أب��و طالب (عليه

الس�لام) ذا عي��ال كث�ير ،فق��ال
رس��ول اهلل (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
وس��لم) لعم��ه العب��اس ،وكان
أيس��ر ب�ني هاش��م :إن أخ��اك أب��ا
طال��ب كث�ير العي��ال فأنطلق بنا
فلنخف��ف عن��ه عيال��ه ،آخ��ذ منهم
واح��داً ،وتأخ��ذ واح��داً فنكفيهم��ا
عنه ،فوافق العباس ،فانطلقا حتى
أتي��ا أب��ا طال��ب وفاحت��وه باألم��ر
فواف��ق أبو طال��ب ،فأخذ الرس��ول
(صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم) علياً
(عليه الس�لام) فضمه إليه ،وأخذ
العب��اس جعف��راً ،فل��م ي��زل عل��ي
(علي��ه الس�لام) م��ع رس��ول اهلل
(صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) يف
بيته حتى بعثه اهلل نبياً .،ومل يرتك
اإلم��ام عل��ي (علي��ه الس�لام) ه��ذا
البي��ت حت��ى عندم��ا هاجر رس��ول
اهلل (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم)
اىل املدين��ة ،فق��د ب��ات يف فراش��ه،
وعندم��ا هجمت قريش على الدار
يري��دون قت��ل الن�بي (صل��ى اهلل
عليه وآله وس��لم) ،فجعلوا يرمون
علي��اً وهم ي��رون أنه الن�بي (صلى
اهلل عليه وآله وس��لم) ،وبذلك جنا
رس��ول اهلل (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
وس��لم) وخ��رج س��املا حت��ى وص��ل
املدينة املنورة.
أم��ا البي��ت الثال��ث :فه��و بي��ت
الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء
(عليه��ا الس�لام) ،عندم��ا أق�ترن
به��ا أم�ير املؤمن�ين (عليه الس�لام)
فبس��طوا يف البيت كثيباً (الرمل)،
ونصب��وا ع��وداً يوضع عليه الس��قاء
وسرتوه بكس��اء ونصبوا خشبة من
حائ��ط إىل حائ��ط للثبات وبس��ط
جل��د كب��ش وخم��دة لي��ف ،يف
ه��ذا البيت تربى االمامان احلس��ن
واحلسني (عليهما السالم) وكان
النيب (صلى اهلل عليه وآله وسلم)،
مر على باب فاطمة (عليها
كلم��ا َّ
الس�لام) يطرقه��ا ويس��لم ويق��رأ
أي��ة التطه�ير (إمن��ا يري��د اهلل
ليذه��ب عنكم الرج��س أهل البيت
ويطهركم تطه�يراً) ،وكان بيت

فاطم��ة (عليه��ا الس�لام) موض��ع
راح��ة رس��ول اهلل (صل��ى اهلل عليه
وآله وسلم) وموضع حديث الكساء
اليمان��ي ،وفض��ل ه��ذا احلدي��ث
كان يف بي��ت الزه��راء (عليه��ا
الس�لام) عندم��ا أراد الن�بي (صل��ى
اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) تطبيق أية
التط�ير عل��ى تلك البدور املش��رقة
علي وفاطمة واحلس��ن واحلس�ين
(عليه��م الس�لام) وجعله��م مع��ه
حتت الكساء.
البي��ت الراب��ع :بي��ت م��ال
املس��لمني ،إذ كان االم��ام أم�ير
املؤمن�ين (علي��ه الس�لام) يدي��ر
مص��احل الدول��ة اإلس�لامية أي��ام
خالفت��ه يف الكوف��ة ،إذ كان
يرف��ض املفاضل��ة يف العط��اء على
أس��اس س��ابقة اإلس�لام واجله��اد
كما عمل اآلخرون ،فكان العربي
والقرش��ي واالنصاري واألعجمي
وكل م��ن كان يف اإلس�لام م��ن
قبائ��ل الع��رب وأجن��اس العج��م
س��واء يف إعطياته��م ،ب��ل أهت��م
(علي��ه الس�لام) حبق��وق كل
مواط��ن يف دولته ،مس��لماً كان أو
غري مس��لم فإن غري املس��لم شريك
يف اإلنس��انية والوط��ن كم��ا ق��ال
عليه الس�لام( :إما اخ لك يف الدين
أو نظ�ير ل��ك يف اخلل��ق) ،يذك��ر
املؤرخ��ون :إن بع��ض األش��خاص
ج��اؤوا إلي��ه يطلب��ون األم��وال
واملناص��ب وعندم��ا وصل��وا كان
االم��ام (علي��ه الس�لام) مش��غو ً
ال
يف حس��اب أم��وال بي��ت امل��ال ،وبعد
أن أمت عمل��ه ب��دأ هؤالء بالش��كوى
فأطفأ امري املؤمنني (عليه السالم)
الس��راج ،فقالوا ملاذا أطفأت السراج
فق��ال علي��ه الس�لام :عندما كنت
أعمل يف حسابات بيت املال أشعلت
سراج بيت املال وال ميكن أن أشعل
الس��راج ألم��ر آخ��ر ،وعندما عرف
علي (عليه
احلاق��دون عدل ونه��ج ٍّ
السالم) أشعلوا نار احلرب ضده.
البي��ت اخلام��س :املس��جد،
إذ كان (علي��ه الس�لام) مالزم��اً

بي��ت اهلل يكث��ر م��ن الص�لاة في��ه،
ويف ذل��ك يق��ول أبن أب��ي احلديد
املعتزل��ي إن عليا (عليه الس�لام):
(كان أعب��د الن��اس وأكثره��م
يف الص�لاة والص��وم ومالزم��ة
ل�لاوراد ،وقي��ام النافل��ة) ،ويف
املس��جد نزل فيه قوله تعاىل (إمنا
وليك��م اهلل ورس��وله والذين آمنوا
الذي��ن يقيم��ون الص�لاة ويؤت��ون
ال��زكاة وه��م راكع��ون) ،بعد أن
تص��دق خبامت��ه وه��و راك��ع يف
صالت��ه ،ويف ه��ذا البيت ن��ال أمري
املؤمن�ين (علي��ه الس�لام) ش��رف
الش��هادة وه��و قائ��م يف حم��راب
صالت��ه فقد ترص��ده اللع�ين ابن
ملجم حتى صلى الركعة األوىل
من صالة الفجر وسجد السجدة
األوىل وم��ا أن رف��ع رأس��ه حت��ى
ه��وى ابن ملجم بالس��يف على أم
رأس��ه ،فكانت آخ��ر كلماته عليه
السالم (فزت ورب الكعبة).
البي��ت الس��ادس :مرق��د ُه
الشريف وكأن أمري املؤمنني أراد
أن ال ي�ترك م��ن والوه وأحبوه من
دون أن يتواصل معهم ويسعى يف
قض��اء حوائجه��م ،فأصبح مرقده
علي��ه الس�لام معق�ل ً
ا للخائف�ين،
ً
وملجأ للمضطري��ن ،وأمانا ألهل
األرض وم��ا زاره مهموم اال وفرج
اهلل عن��ه ،وما متس��ح ب ِه س��قيم اال
وش��في ،وع��ن ذل��ك يق��ول اإلمام
الص��ادق (علي��ه الس�لام)( :حن��ن
نقول بظهر الكوفة قرب ال يلوذ ب ِه
ذو عاهة اال شفاه اهلل ).
مل ي�ترك أم�ير املؤمن�ين
(عليه الس�لام) من وااله ومتس��ك
بطريق��ه حت��ى يف االخ��رة ،فق��د
روي ع��ن االم��ام الص��ادق (علي��ه
الس�لام) أن��ه ق��ال( :م��ن زار جدي
عارف��اُ حبق��ه كت��ب اهلل ل��ه ب��كل
خط��وة حج��ة مقبول��ة وعم��رة
م�برورة ..واهلل م��ا يطع��م اهلل
الن��ار قدم��اً غ�برت يف زي��ارة أمري
املؤمنني عليه السالم ماشياً كان
أو راكباً).

واهلل ما
يطعم اهلل
النار قدماً
غربت يف
زيارة أمري
املؤمنني
عليه السالم
ماشياً كان
أو راكبا ..
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ّ
لعل البعض يستغرب من هذا
العنوان ،الس ّيما إذا ّ
تأكد ّ
أن
الوالية املقصودة هي الوالية على
املسلمني بعد ال ّرسول حممد
(صلى اهلل عليه وآله وسلم)!
نعم ،فهناك شروط ّ
للتشيح
على منصب الوالية بعد ال ّرسول
حممد (صلى اهلل عليه وآله
وسلم) ،بل بقي باب ّ
التشيح
مفتوحا ملدّة مخس
ً
سنوات ،قبل إعالن
ال ّنتائج..

شروط الترشيح لمنصب الوالية
األستاذ الدكتورة ابتسام السيد عبد الكريم املدني /جامعة الكوفة
إذ توات��رت األخب��ار بن��زول ثالث��ة
نصوص من س��ورة املائ��دة يف والية أمري
السالم،
علي بن أبي طالب عليه ّ
املؤمنني ّ
وهي كما يأتي:
��م ُّ
* قول��ه تع��اىل(ِ :إ َّ َ
الل
ن��ا َو ِل ُّي ُك ُ
ي��ن َآم ُن ْ
يم َ
��وا َّال ِذ َ
َو َر ُس��و ُل ُه َو َّال ِذ َ
��ون
ي��ن ُي ِق ُ
ال��ز َ
ون َّ
اك ُع َ
الصَ�لا َة َوي ُْؤ ُت َ
ون)
َّ
كا َة َو ُه ْم َر ِ
ونزل��ت بعد نقض بين قريضة العهد مع
الرس��ول (صلى اهلل عليه وآله وس��لم) يف
السنة اخلامسة للهجرة.
ّ
��ول بَِّل��غْ
َ
الر ُس ُ
* قول��ه تع��اىل( :يَأيهُّ��ا َّ
ل َت ْف َع ْ
ِّ��ك َوإن َّ ْ
ُ
ن��ز َل ِإ َل ْي َ
��ل
��ك ِم��ن َّرب َ ِ
َم��ا أ ِ
ْ
َُّ
��ت ِر َس��ا َل َت ُه َوالل ي َْع ِص ُم َ
َف َم��ا بََّلغ َ
��ك ِم َ
��ن
َّ
��اس )...نزلت يف حج ال��وداع قبل نزول
الن ِ
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آية إكمال الدّين وإمتام ال ّنعمة.
* قول��ه تع��اىلْ :
َّ
��س ال ِذ َ
ين
(...ال َي ْو َم َي ِئ َ
ا َْ
ك َف�� ُر ْ
وا ِم��ن ِدي ِن ُك ْ��م َف�ل َ
َ
ت َش ْ��و ُه ْم
ْ
ْ
ْ
َو ْاخ َش ْ��و ِن ال َي ْ��و َم أَك َمل ُ
��ت َل ُك ْ��م ِدي َن ُك ْ��م
َوأَ ْ َ
�تي َو َر ِض ُ
ت ْم ُ
��م
ي��ت َل ُك ُ
��ت َع َل ْي ُك ْ��م ِن ْع َم ِ
اإل ْس َ
حج الوداع بعد
ال َم ِديناً )...ونزلت يف ّ
ِ
علي (عليه
تنصي��ب اإلمام أمري املؤمن�ين ّ
السالم) للوالية.
ّ
ه��ذا التسلس��ل بالن��زول ل��ه عالق��ة
جدلية بالفضاءات النفسية والظرفية يف
فلما كانت ال ّرسالة احملمدية يف
حينهاّ ،
ط��ور تناميها كانت الفضاءات ال ّنفس��ية
ّ
والظرفي��ة للمؤمن�ين غني��ة بوالي��ة اهلل
والرس��ول (صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم)،

وملّ��ا توس��عت وامت��دت عل��ى البس��يطة
بصورته��ا األفقي��ة ،ويف عم��ق النف��س
أنفس��ا مؤمن��ة،
املؤمن��ة ا ّل�تي أجنب��ت ً
الصحبة
ينتظرها زمن قد يتجاوز زمن ّ
احملمديّ��ة ،راحت تلك الفضاءات تتس��ع
مفتق��رة إىل االمت��داد احملم��دي ،وال
س�� ّيما ح�ين صارحه��م الرمح��ن بقول��ه
تعاىل(ِ :إَّن َك َم ِّيٌ��ت َوِإَّنهُم َّم ِّي ُت َ
ون) فكانت
آية الوالي��ة غ ًنى لذلك االفتق��ار ،وأما ًنا
لل ّنف��وس املؤمن��ة ،واجلمي��ل يف األم��ر
ّ
أن كلم��ة (ول ّيك��م) بإضاف��ة الولي إىل
كاف املخاطب��ة ومي��م اجلماعة مل ترد
إّ
ال يف ه��ذا املوض��ع ،عل��ى الرغ��م م��ن ّ
أن
املعط��وف الثالث على الولي ورد بصيغة

اجلم��ع( :الذي��ن آمن��وا) وكان املتوق��ع أن يق��ال
(أولياؤك��م الذي��ن آمن��وا) ،ولك��ن ملّ��ا كان ذل��ك،
وكان مس��بو ًقا ب��أداة احلص��ر ّ
(إن��ا) حص��ل بن��اء
الولي بوالي��ة ممتدة
عمي��ق للدالل��ة على وح��دة ّ
ُ
ثم تركت جدلية
إىل ما بعد الصحبة احملمديةّ ،
الول��ي ،فكان
ش��خص
احل��دث هي احلاكمة على
ّ
املعي��ار كالس�� ّكة ُ
املم��اة ،ا ّليت ال تنطب��ق ّإل على
ش��كلها األمث��ل ،م��ن دون زيادة أو نقص��ان ،وكان
علي بن
املصداق األوحد على مدى مخس سنواتَّ :
أبي طالب عليه الس�لام ،ب��ل املصداق األوحد على
م ّر ال ّزمان.
ّ
اع�ترض البع��ض بقول��هّ :
الص��ورة ال�تي
إن ّ
رمسه��ا الق��رآن الكري��م كان��ت ص��ورة جمازي��ة،
ر كّلها ،وال ّركوع
فال��زكاة يقصد بها أفعال ال�ب ّ
يقص��د ب��ه كث��رة العب��ادة ،ولي��س املقص��ود منها
صحيحا لوال
احلقيق��ي ،وه��ذا ق��د يك��ون
املفه��وم
ً
ّ
ّ
علي بن أبي طالب (عليه الس�لام)
اال ّتفاق على أن ّ
ق��د أعطى خامته ً
فعل وهو راك��ع ،فحينئذ حتى
الص��ورة وش��اعريّتهاّ ،
ف��إن
ل��و س��ّلمنا مبجازيّ��ة ّ
حتققه��ا يف أم�ير املؤمن�ين (علي��ه الس�لام) جيعل
املفهوم احلقيق��ي أوىل من املفهوم اجملازيً ،
فضال
ً
على ّ
متثيل،
الصورة مل تتكرر بعد ذلك أبدًا ،ال
أن ّ
وال حقيقة ،وبذلك تكون اآلية قد فرضت معايري
الوالية وعرضتها ملدّة مخس س��نوات ،فلم تنطبق
علي
ّإل على املصداق األوحد :اإلمام أمري املؤمنني ّ
الس�لام) ،وبع��د مخ��س س��نوات مت إع�لان
(علي��ه ّ
الوالي��ة يوم غدير خم بآي��ة التبليغ ،وبذلك متت
احلجة كاملة.
ُ
َ
ّ
ّ
ّ
ن��زل) يف آي��ة
إن امللف��ت للنظ��ر أن الفع��ل( :أ ِ
التبلي��غ كان ً
فع�لا ماض ًي��ا ،فالتبلي��غ بش��يء ق��د
أن��زل إىل ال ّرس��ول (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم)
يف زم��ن مض��ى ،ولي��س يف وق��ت األم��ر بالتبلي��غ،
ول��و كان يف وق��ت التبليغ لكان التعب�ير بـ (بّلغ ما
ين ّزل إليك) ،فاإلشارة إىل املاضي واضحة الداللة
على آية الوالية ا ّليت نزلت قبل مخس سنوات ،ثم
إيضاح��ا ّ
ّ
ب��أن ال ّرس��الة اإلهلية وحدة
إن يف األم��ر
ً
ّ
ّ
ّ
متكاملة ،فإن ضل اإلنس��ان يف ج��زء ضل يف الكل،
لذل��ك كان اإليض��اح التفصيل��ي يف مت��ام اآلي��ة:
ْ ْ ْ
ْ
��ت ر َس��ا َل َت ُه َو َُّ
الل ي َْع ِص ُم َك
( َوِإن َّل َتف َع��ل َف َم��ا بََّلغ َ ِ
��ن َّ
ِم َ
��اس )...أي بّل��غ مجي��ع م��ا أن��زل إلي��ك من
الن ِ
ربّ��ك ،فرس��الة ربّك ليس فيها بع��ض أوىل باألداء
م��ن بع��ض ،وكم��ا ّ
أن م��ن يؤم��ن ببع��ض ويكفر
ْ
ْ
ّ
َ
أغفل��ت
بال��كل ،فإِن��ك إن
ببع��ض كأ ّن��ه مل يؤم��ن
مما أن��زل إليك ،كأ ّنك مل تؤ ّد منها ش��يئاً
جزئي��ة ّ
ّ
قط.

تأسيس��ا عل��ى م��ا مض��ى ميكنن��ا ح��ل مش��كلة
ً
مفه��وم قوله تع��اىلْ :
(...ال َي ْو َم أَ ْك َم ْل ُت َل ُك ْ��م ِدي َن ُكمْ
��م اإل ْس�ل َ
�تي َو َر ِض ُ َ ُ
َوأَ ْ َ
ت ْم ُ
ا َم
��ت َع َل ْي ُك ْ��م ِن ْع َم ِ
ي��ت لك ُ ِ
ِدين��اً )...إذ تدع��و اآلي��ة الكرمية إىل التس��اؤل عن
ال ّنقص ا ّلذي ّ
متت إزالته يف ذلك اليوم ،وهل كان
يتب�ين ّ
ومما تقدم ّ
أن ال ّنقص
ناقص��ا ح ًقا ؟ ّ
الدّي��ن ً
الوحي��د ا ّل��ذي كان يف الدّي��ن ه��و اإلع�لان ع��ن
الول��ي ،ول��و مل يكن كذل��ك ،ملا كان إق��رار اآلية
ّ
املباركة بإكمال الدّين وبإمتام ال ّنعمة بعد ذلك
اإلعالن.
واجلمي��ل يف األمر ّ
أن اهلل س��بحانه قد أوضح:
ّ
أن خط��ورة اإلمي��ان ببع��ض ال ّرس��الة والكف��ر
ببعضه��ا اآلخر أكث��ر خطورة من الكف��ر املطلق،
بدلي��ل أ ّن��ه س��بحانه عندم��ا أم��ر ال ّرس��ول (صل��ى
اهلل عليه وآله وس��لم) بالصدع مب��ا يؤمرَ ( :ف ْ
اص َد ْع
ِبَ��ا ُت ْؤ َم�� ُر )...مل يق��ل (واهلل يعصم��ك م��ن الناس)
بينم��ا يتوق��ع املتلق��ي ّ
أن احلاج��ة إىل العصم��ة
م��ن ال ّن��اس حين��ذاك أكث��ر ،إذ كان املس��لمون
ّ
يتخطفه��م ال ّن��اس ،ق��ال تع��اىل:
قّل��ة خياف��ون ْأن
َ
ك�� ُر ْ
ْ
وا ِإ ْذ أَن ُت ْ��م َق ِل ٌ
( َو ْاذ ُ
يل ُّم ْس�� َتض َع ُف َ
ض
ون ِف األ ْر ِ
ََ
َّد ُ
اس َفآ َو ُ
��م َّ
تا ُف َ
اك ْ��م َوأَي َ
كم
��ون أَن َي َت َخ َّط َف ُك ُ
الن ُ
ِب َن ْص ِر ِه َو َر َز َق ُكم ِّم َن َّ
ات َل َعَّل ُك ْم َت ْش ُك ُر َ
ون) فلم
الط ِّي َب ِ
يش��ت ّد عود الدّعوة بعد ،ومل يتجاوز عدد املسلمني
ال ّنزر اليس�ير بينما عند األمر بال ّتبليغ كان عدد
ريا جدًاّ ،
والكل يبدو حتت اللواءّ ،
وأن
املسلمني كب ً
ِّ��ك َ
ال��كل يؤم��ن بقوله تع��اىلَ ( :ف�ل َ
ّ
ا َو َرب َ
ال ي ُْؤ ِم ُنونَ
ال َيدُواْ
ُ��م ُث َّ َ
ي ِّك ُم َ
��ج َر َب ْي َنه ْ
��ى ُ َ
يم��ا َش َ
��وك ِف َ
َح َّت َ
��م ِ
ْ
ُس ِّ��ل ُموا َت ْس�� ِليماً)
��ه ْم َح َرج��اً ِّ َّ
ما َق َض ْي َت َوي َ
ِف أَن ُف ِس ِ
ّ
ولك��ن القض ّي��ة ال تب��دوا به��ذه الس��هولة واليس��ر،
ّ
إن��ا حتت��اج إىل عصم��ة اهلل س��بحانه م��ن الناس،
ً
وفع�لا اس��تجاب ال ّرس��ول (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
وس��لم) لألم��ر ال ّربان��ي و ّ
مت ال ّتبلي��غ اهل��ادر( :م��ن
واملتأم��ل جيد ّ
أن
علي م��واله)
ّ
كن��ت م��واله فه��ذا ّ
ال ّتبلي��غ كان إعال ًن��ا ع��ن الفائز مبعاي�ير الوالية
ا ّل�تي اش�ترطتها آي��ة الوالي��ة ،ف��كان ال فائ��ز إال
الس�لام) ،وبذلك كم��ل الدّين و ّ
متت
عل��ي (عليه ّ
ّ
ال ّنعم��ة ورض��ي اهلل باإلس�لام دي ًن��ا ،ول��و مل ينزل
اهلل س��بحانه وتع��اىلْ :
(ال َي ْ��و َم أَ ْك َم ْل ُت َل ُك ْ��م ِدي َن ُك ْم
يت َل ُك ُم اإل ْس�ل َ
َوأَ ْ َ
�تي َو َر ِض ُ
ت ْم ُ
ام)...
��ت َع َل ْي ُك ْ��م ِن ْع َم ِ
ِ
لقاهل��ا املؤمن��ون عل��ى البداهة والفط��رة بعد ذلك
مان��ي بيوم
التبلي��غ ،فق��د كان تعل��ق الظ��رف ال ّز ّ
الغدي��ر تعل ًق��ا واج ًبا و بيان إكم��ال الدّين وإمتام
ال ّنعم��ة والرض��ا باإلس�لام دي ًنا ض��رورة قصوى و
نتيجة حتمية آلية الوالية وآية التبليغ.

ّ
إن امللفت لل ّنظر
ُ
ّ
نز َل)
أن الفعل( :أ ِ
يف آية التبليغ
كان ً
فعل
ماض ًيا ،فالتبليغ
بشيء قد أنزل
إىل ال ّرسول
يف زمن مضى..
هنا اإلشارة إىل
املاضي واضحة
الداللة على
آية الوالية ا ّليت
نزلت قبل مخس
سنوات..
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الحقوق السياسية ورؤى غير المسلمين عن باب مدينة العلم
وشهيد المحراب اإلمام أمير المؤمنين عليّ ( )
عليه
السالم

الدكتور حممد عبد الرمحن عريف /مصر

تضمن فكرة احلر ّيات هو دس��تور الواليات امل ّتحدة األمريكية وهو
قد يكون أ ّول دس��تور ّ
الذي ُوضع أواخر القرن الثامن عشر ،ثم أُ ِق َّر بعده بعقود الدستور الفرنسي ،لكن العامل
مل يع��رف ّ
ب��أن اإلس�لام َس ِ��ب َق الق��وم باثين عش��ر قرنا ،إذ أق ّر اإلس�لام على لس��ان النيب
األكرم والقرآن الكريم هذا املبدأ ،وجعله قاعدة وركيزة من ركائز احلياة السياسية
واالقتصادي��ة لبين البش��ر ،لك��ن احلر ّية اليت جاء بها اإلس�لام ُت ّ
عي املس��ؤولية خبالف
احلر ّية الغربية اليت أطلقت العنان لإلنسان لينفّلت من ّ
كل القيود.
لقد أخذ فالسفة النازية والفاشية هذه الفكرة لتدعيم
حكم هتلر وموسوليين ،ويُع ّد ُ
ك ُّل من هوبز ()Hobbes
وهل ( )Hillمن بني الذين تناولوا مفهوم احلريّة مبعناه
الشائع ،فاإلنسان احل ّر يف رأي هوبزهو الذي يستطيع أن
ّ
ويؤكد البعض من ناحية
يفعل ما يُريد بإرادته وقدراته،
ّ
أخرى ّ
أن احلريّة ُتشري إىل أسلوب حمدّدة يف احلياة ميثل يف
القيام باألفعال اليت تتطابق مع القانون األخالقي أو املنطق،
يف هذا الصدد
وقد ذهب كارليل ()Cairlale
إىل ّ
يستطيع أن
أن اإلنسان احل ّر هو الذي
يسري
يكتشف الطريق الصحيح وأن
عليه ،واحلريّة األخالقية
عند جريم ()Green
هي حتديد اإلرادة
بواسطة العقل،
أمـّـــــــا هيغل
فقـــــد
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ركز على حتقيق احلريّة طاملا ّ
أن الفرد جيد ذاته من
خالل خدمة الدولة ،ولقد َع َّر َفها مونتسكيو بأنها :حقّ
صنع مجيع ما ُتبيحه القوانني ،فإذا استطاع أح ٌد أن يصنع
ما حت ّرمه القوانني فقد احل ّرية أي (سلبها) ،وذلك إلمكان
قيام اآلخرين مبثل ما صنع.
هذه هي جممل التعريفات للحريَّة يف الفكر الغربي،
أما يف الفكر اإلسالمي فقد أمجلها أمري املؤمنني (عليه
ّ
السالم) بقوله( :احل ّرية ُمن ّزهة من ّ
الغل واملكر) ،ويف
مكان آخر يقول (عليه السالم) لولده اإلمام احلسن (عليه
السالم)( :ال تكن عبد غريك وقد جعلك اهلل ُح ّراً) ،واملقصود
السياسي أو ُقدرتهم
به عدم العبودية لألشخاص؛ ملقامهم
ّ
االقتصادية .ويضع أمري املؤمنني (عليه السالم) قاعدة
رسخها الزمن؛ وهي (الناس كّلهم أحرار) ،وقد أعلن
ّ
اإلمام أمري املؤمنني (عليه السالم) هذه القاعدة قبل
أربعة عشر قرنا من إعالن األمم امل ّتحدة ذلك يف
نص يف مادّته األوىل
ميثاقها املشهور ،الذي ّ
على ما يأتي( :يولد مجيع الناس أحراراً
متساوين يف الكرامة واحلقوق وقد
وهبوا عق ً
ال وضمرياً ،وعليهم أن
يعامل بعضهم بعضاً بروح
اإلخاء).
وبالعودة لرؤى
غري املســــلمني،
و حنــــــــــــو

احلق الذي شهد به هؤالء ،سنجد أن البعض منهم
أثنى على ما جاء يف كالم أمري املؤمنني (عليه السالم)،
فإدوارد جيبون يقول يف كتابه الشهري (تاريخ أفول
وسقوط الدولة الرومانية) والسري ويليام موير( :إن
علي بن أبي طالب كالم اهلل الناطق ،وقلب اهلل الواعي،
نسبته إىل من عداه من األصحاب شبه املعقول إىل
احملسوس ،وذاته من شدة اإلقرتاب ممسوس يف ذات
اهلل) ،ومن الطبيعي ّ
إن هذا الثناء مل يكن إال حلفظه
ّ
احلق يف املشاركة
احلقوق السياسية واليت تشمل
مؤسسات الدولة،
السياسية ،يف صنع القرار ويف بناء ّ
وكذلك االعرتاض على أعمال املسؤولني يف الدولة،
فضال عن ّ
التجمعات السلمية.
احلق يف إنشاء
ّ
إن املتتبع للفكر اإلسالمي سريى إن تلك احلقوق
تنطلق يف الشريعة اإلسالمية من قاعدة االستخالف؛
إذ وعد ُ
اهلل املؤمنني ان جيعل منهم خلفاء حيكمون
األرض ،بدليل قوله تعاىلَ [ :و َع َد َُّ
الل َّال ِذ َ
ين َآم ُنوا ِمن ُك ْم
ْ
َ
ْ
الص ِ َ
ض َ
ك َما
َو َع ِم ُلوا َّ
ال ِ
ات َل َي ْس َتخِل َفَّنهُم ِف ال ْر ِ
ين ِمن َق ْبِل ِه ْم َو َل ُي َم ِّك َن َّن َ ُ
ْاس َت ْخ َل َف َّال ِذ َ
ُم َّال ِذي
ل ْم ِدي َنه ُ
ْار َت َضى َ ُ
ل ْم َو َل ُي َب ِّد َلَّنهُم ِّمن ب َْع ِد َخ ْو ِف ِه ْم أَ ْم ًنا] النور،55:
ويتبي لنا من ضمري (هم) يف لفظ [ َل َي ْس َت ْخِل َفَّنهُم] أنّ
ّ
مجيع الذين آمنوا هم خلفاء دون استثناء ،وهلم ّ
احلق
السياسية ،ويُالحظ من يدرس سرية أمري
يف الشؤون
َّ
املؤمنني (عليه السالم) هذه احلقوق جل ّية وواضحة يف
سريته العطرة املباركة.
ّ
فحق املشاركة يف بناء الدولة ،يقول عنه أمري
(وأكثرمدارسة العلماء،
املؤمنني (عليه السالم):
ُ
َ
ومناقشة ُ
احلكماء يف تثبيت ما َصل َح عليه أم ُر بال ِد َك
َ
ّ
الناس قبلك ،واعلم أن الرع ّية
وإقامة ما استقام به
ُ
ّ
طبقات ال ي ْ
لح ُ
ببعضها عن
نى
غ
وال
ببعض،
ال
إ
ها
بعض
َص ُ
ِ
ِ
بعض؛ فمنها ُجنود اهلل ،ومنها ُ
واخلاصة،
العامة
تاب ّ
ك ُ
ّ
ُ
فق،
ومنها ُقضاة ال َع ْد ِل ،ومنها ُع ّمال
اإلنصافِّ ،
ِ
والر ِ
ومنها ْأه ُل اجلزية واخلراد من ْأهل ِّ
وم ْسِلمة
الذ َّمة ُ
الصناعات ،ومنها الطبقة
الناس؛ ومنها التجا ُر وأهل
ِ
السفلى من ذوي احلاجة واملسكنةُ ،
مسى
وك ٌّل قد َّ
ُّ
ً
فريضة يف كتاب ِه أو
اهلل له َس ْه َم ُه ،ووضع على حدِّه،
ً
ُسَّن ِة نب ّيه (صلى اهلل عليه وآله وسلم) عهدا فيه ِعندنا
حمفوظاً).
كذلك حق املعارضة ،واالعرتاض والشكوى ،جتده
مكفوال يف تاريخ أمري املؤمنني (عليه السالم) فتأرخيه
ٌ
حافل حبوادث من هذا القبيل ،فاملرأة اليت اعرتضت
قصتها مشهورة؛ فقد شكت سودة بنت
على الواليّ ،
عمارة اهلمدانية ،جور الوالي إليه (عليه السالم) ،فبكى
هم أنت الشاهد
اإلمام (عليه السالم) طويال وقال( :الّل ّ
علي وعليهم ،إ ّني مل آمرهم ُ
بظلم خلقك ،وال برتك
ّ
ثم عزله يف ذات الوقت .وحكاية الف ّ
الحني الذين
ك)،
ح ّق
ّ
اشتكوا واليهم إليه (عليه السالم) ،فكتب إليه كتاباً جاء

فإن دهاقني ْأه َل بَل ِدك شكوا ِمنك ِغ ً
(أما بعدُّ ،
لظة
فيه ّ
وقسو ًة واحتقاراً وجفو ًة ،و َن َظ ْر ُت فلم أ َر ُهم أه ً
ال ألن
يْ
َ
وجيف ْوا ِل َع ْه ِدهم ،فالبس
ُعص ْوا
ك ِهم ،وال أن ي َ
لش ْر ِ
ُدنوا ِ
ْ
ّ
ً
ُ
َ
َُ
ِّ
ُ
وداول لم
لم جلبابا من اللني تشو ُب ُه
ٍ
بطرف من الشدَّةِ ،
بني ْ
والرأفة ،وامزج هلم بني التقريب واإلدناء،
القسو ِة
ِ
واإلبعاد واالقصاء ،إن شاء اهلل).
لقد كانت سياسته (عليه السالم) إزاء املعارضني
سياسة واضحة ّ
أكدتها رسائله إىل والته ،ومنها كتابه
إىل عبد اهلل بن ع ّباس؛ عامله على البصرة اليت كانت
ْ
(إعلم ّ
أن
موطن املعارضة حلكمه ابتدا ًء ،فكتب له قائال:
ْ
ُ
س ال ِفنت ،فحادث ْأه َلهَا
مهبط إبليس،
البصرة
ومغر ُ
ِ
باإلحسان إليهم ،واحلل ُعقدة اخلوف عن قلوبهم)...
أم َر واليه با ّتباع سياسة اقتصادية وتربوية لتصفية
ثم َ
ّ
مظاهر احلقد من نفوسهم؛ ّ
ألن معارضتهم مل تكن
واقعية ،بل كانت معارضة نفسية قائمة على احلقد.
يف وسط ّ
كل ذلك تأتي احلقوق السياسية اليت
جاء بها اإلسالم وصدح بها القرآن الكريم يف أكثر من
اس ِإَّنا َخ َل ْق َن ُ
آية قرآنية ،إذ يقول تعاىل [يَا أَ ُّيهَا َّ
اكم
الن ُ
ك ٍر َوأُن َثى َو َج َع ْل َن ُ
ِّمن َذ َ
اك ْم ُش ُعوبًا َو َق َبا ِئ َل ِل َت َعا َر ُفوا
َّ
َ
ُ
الل أتـــ َْق ُ
ِإ َّن أَ ْك َر َمك ْم ِع َ
اك ْم] احلجرات ،13 :وبذلك
ند ِ
مؤسساً لفكرة املساواة يف جمتمع
كان القرآن الكريم ّ
كان يغرق يف مستنقع التناقضات والطبقية ،وعندما
األمة إىل أمري املؤمنني (عليه السالم) عمل
آلت قيادة ّ
بهذا املبدأ على أفضل صورة ،إذ كان يساوي بني
نفسه وخادمه قنرب ،بل كان يؤثره يف اللباس اجل ّيد
والطعام ّ
املفضل ،كما ورد يف سريته املباركة ،وكان
من أبرز مسات حكمه أنه ساوى يف العطاء بني الشريف
والوضيع ،وبني الغ ّ
ين والفقري ،بعد أن رفع غريه شعار
املفاضلة يف العطاء.
لقد ّ
ظل أمري املؤمنني (عليه السالم) مص ّراً على
تطبيق مبدأ املساواة يف احلياة ،فكان يقول( :أأقنع من
نفسي بأن يُقال :هذا أمري املؤمنني ،وال أشاركهم يف
مكاره الدهر ،أو أكون أسوة هلم يف جشوبة العيش)،
حممد بن أبي بكر واليه على
وهو الذي يكتب إىل واليه ّ
وابسط
مصر( :فاخفض هلم جناحك ،وا ِلن هلم جنابكُ ،
وآس بينهم يف اللحظة والنظرة حتى ال
هلم وجهكِ ،
ُ
يطمع العظماء يف حيفك هلم ،وال ييأس الضعفاء من
عد ِلك عليهم).
ينس أمري املؤمنني (عليه السالم) هذه القيم حتى
مل َ
آخر حلظة من حياته فقد عاش من أجل إرساء تلك
ينس
القيم وهي ذات القيم اليت استشهد من أجلها ،مل َ
أن يقول لولده (عليه السالم) بأن يساووا بينهم وبني
قاتله عبد الرمحن بن ملجم يف املأكل وامللبس ،فإن
سلم فسريى فيه رأيه ،وإن استشهد فضربة بضربة،
ال تزيد وال تنقص ،وهكذا كانت عدالة علي يف حياته
وحتى بعد مماته صلوات اهلل وسالمه عليه.
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فاخفض هلم
جناحك ،وا ِلن
هلم جنابك،
وابسط هلم
ُ
وجهك،
وآس بينهم
ِ
يف اللحظة
والنظرة حتى
ال يطمع
العظماء يف
حيفك هلم،
وال ييأس
ُ
الضعفاء من
عد ِلك عليهم
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الزكاة في اإلسالم
الس��ؤال :م��ا ه��ي االش��ياء ال�تي جت��ب فيه��ا
الزكاة؟
اجلواب :جتب الزكاة يف اربعة اشياء:
 )١يف األنع��ام :الغن��م بقس��ميها املع��ز والض��أن،
واالبل ،والبقر ومنه اجلاموس.
 )٢يف النقدين :الذهب والفضة.
 )3يف ّ
الغ�لات :احلنط��ة والش��عري ،والتم��ر
والزبيب.
ً
 )4يف مال التجارة على ـ األحوط وجوبا .
ويعترب يف وجوبها يف اجلميع أمران:
األول :امللكية الشخصية ،فال جتب يف األوقاف
العام��ة ،وال يف امل��ال ال��ذي أوصي ب��ان يصرف يف
التعازي أو املساجد ،أو املدارس وحنوها.
الثان��ي :ان ال يكون حمبوس��اً عن مالكه ش��رعاً،
ف�لا جت��ب ال��زكاة يف الوقف اخل��اص ،واملرهون
وم��ا تعل��ق به حق الغرم��اء ،وأما املن��ذور التصدق
ب��ه فتجب فيه الزكاة ولكن يلزم اداؤها من مال
آخر لكي ال ينايف الوفاء بالنذر.
الس��ؤال :ما هي الشروط يف وجوب الزكاة يف
االنعام؟
اجلواب :يش�ترط يف وج��وب الزكاة يف األنعام
أمور :فال جتب بفقدان شيء منها:
 )1اس��تقرار امللكي��ة يف جمم��وع احل��ول ،فل��و
خرج��ت ع��ن مل��ك مالكه��ا اثن��اء احل��ول مل جتب
فيه��ا ال��زكاة ،وامل��راد باحل��ول هن��ا مض��ي اح��د
عش��ر ش��هراً والدخول يف الشهر الثاني عشر ـ وان
كان احل��ول الثاني يبدأ من بعد انتهائه ـ وابتداء
الس��نة فيها من حني متلكها ويف نتاجها من حني
والدتها.
 )2متك��ن املال��ك ،أو ول ّيه م��ن التصرف فيها يف
متام احلول ،فلو غصبت أو ضلت ،أو سرقت فرتة
يعتد بها عرفاً مل جتب الزكاة فيها.
 )3السوم (األنعام اليت ترعى باملراعي وال حتتاج
العل��ف) ،فلو كانت معلوفة ـ ولو يف بعض الس��نة ـ
مل جتب فيها الزكاة ،نعم ال يقدح يف صدق السوم
علفها قلي ً
ال ،والعربة فيه بالصدق العريف ،وحتسب
م��دة رض��اع النت��اج من احل��ول وان مل تك��ن امهاتها
سائمة.
 )4بلوغها حد النصاب.
الس��ؤال :م��ا ه��و املعت�بر يف وج��وب ال��زكاة يف
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الذهب و الفضة؟
اجل��واب  :يعت�بر يف وج��وب ال��زكاة يف
الذهب والفضة أمور:
 .1كم��ال املال��ك بالبل��وغ والعق��ل ،ف�لا
جت��ب الزكاة يف النقدين من اموال الصيب
واجملنون.
 .2بلوغ النصاب ،ولكل منهما نصابان ،وال
زكاة فيم��ا مل يبل��غ النص��اب األول منهما،
وم��ا بني النصاب�ين حبكم النصاب الس��ابق،
فنصاب��ا الذه��ب :مخس��ة عش��ر مثق��ا ًال
صريفياً ،ثم ثالثة فثالثة ،ونصابا الفضة:
مائة ومخس��ة مثاقيل ،ثم واحد وعش��رون،
فواح��د وعش��رون مثق��ا ًال وهك��ذا ،واملق��دار
الواج��ب اخراجه يف كل منهما ربع العش��ر
( .)%2.5
 .3ان يكونا من املس��كوكات النقدية اليت
يت��داول التعام��ل به��ا س��واء يف ذلك الس��كة
االس�لامية وغريه��ا ،ف�لا جتب ال��زكاة يف
س��بائك الذه��ب والفض��ة ،واحلل��ي املتخذة
منهما ،ويف غري ذلك مما ال يكون مسكوكاً
او يكون من املس��كوكات القدمية اخلارجة
عن رواج املعاملة.
وبذل��ك يعل��م ان��ه ال موض��وع ل��زكاة
الذه��ب والفض��ة يف العص��ر احلاض��ر الذي
ال يت��داول في��ه التعامل بالعم�لات النقدية
الذهبية والفضية.
 .4مض��ي احلول ،بان يبقى يف ملك مالكه
واجداً للش��روط مت��ام احلول ،فلو خرج عن
ملكه اثن��اء احلول ،أو نقص عن النصاب ،او
الغيت س��كته ـ ولو جبعله س��بيكة ـ مل جتب
ال��زكاة في��ه ،نعم لو ابدل الذهب املس��كوك
مبثل��ه ،أو بالفض��ة املس��كوكة ،أو اب��دل
الفض��ة املس��كوكة مبثله��ا ،أو بالذه��ب
املس��كوك ك ً
ال أو بعض��اً بقص��د الف��رار من
ً
ال��زكاة وبق��ي واجدا لس��ائر الش��رائط اىل
مت��ام احلول ف�لا ي�ترك االحتي��اط بإخراج
زكات��ه حينئ�� ٍذ ،ويت��م احل��ول مبض��ي احد
عشر شهراً ،ودخول الشهر الثاني عشر.
 .5متك��ن املال��ك م��ن التصرف في��ه يف متام
احل��ول ،ف�لا جت��ب ال��زكاة يف املغص��وب
واملسروق ،واملال الضائع فرتة يعتد بها عرفاً.
السؤال :ما هو مقدار الزكاة يف الغالت؟
اجل��واب :خيتل��ف مق��دار ال��زكاة يف
الغالت باختالف الصور اآلتية:
 .1ان يك��ون س��قيها باملطر ،أو مب��اء النهر،

مب��ص عروقه��ا امل��اء م��ن األرض وحن��و
أو ّ
ذل��ك مما ال حيتاج الس��قي في��ه إىل العالج،
ففي هذه الصورة جيب اخراج عشرها ()%١٠
زكاة.
 .2ان يك��ون س��قيها بالدل��و والرش��ا،
والدوال��ي واملضخات وحن��و ذلك ،ففي هذه
الصورة جيب اخراج نصف العشر (.)%٥
 .3ان يك��ون س��قيها باملطر أو حن��وه تارة،
وبالدل��و أو حن��وه ت��ارة اُخ��رى ،ولكن كان
الغالب احدهما حبد يصدق عرفاً انه س��قي
ب��ه ،وال يعت��د باآلخ��ر ،فف��ي ه��ذه الص��ورة
جيري عليه حكم الغالب.
 .4ان يك��ون س��قيها باألمري��ن عل��ى حن��و
االش�تراك ،بان ال يزيد احدهما على اآلخر،
أو كان��ت الزي��ادة عل��ى حنو ال يس��قط بها
اآلخر عن االعتبار ،ففي هذه الصورة جيب
اخراج ثالثة ارباع العشر (.)%٧.٥
السؤال :ما هي موارد صرف الزكاة؟
اجلواب :صرف الزكاة يف مثانية موارد،
إن ش��اء أعط��ى بعضه��ا وإن ش��اء أعط��ى
مجيعها ،ونشري إىل بعضها:
 -١و -٢الفقري واملسكني.
 - ٣الغارمون :من كان عليه دين وعجز
عن أدائه جاز أداء دينه .
 - ٤املؤ ّلف��ة قلوبه��م :وه��م طائف��ة م��ن
الكف��ار يتمايل��ون إىل االس�لام ،أو يعاون��ون
املس��لمني باعطائهم الزكاة ،أويؤمن بذلك
من ش�� ّرهم وفتنتهم ،وطائفة من املسلمني
ش�� ّكاك يف بع��ض م��ا ج��اء ب��ه الن�بي (ص)،
فيعط��ون م��ن ال��زكاة ليحس��ن إس�لامهم
ويثبت��وا عل��ى دينه��م ،أو ق��وم من املس��لمني
ال يدين��ون بالوالي��ة فيعط��ون م��ن الزكاة
لريغب��وا فيه��ا ويثبت��وا عليه��ا ،وال والي��ة
للمال��ك يف صرف الزكاة على املذكورين
يف امل��ورد الثال��ث والراب��ع ،ب��ل ذل��ك من��وط
برأي اإلمام (ع) أونائبه.
 - ٥يف س��بيل اهلل :أي املص��احل العام��ة
للمس��لمني ،كبن��اء املس��اجد واجلس��ور
والط��رق واملستش��فيات ومالج��ئ للفق��راء
واملدارس الدينية ونش��ر الكتب االس�لامية
املفيدة .
 -٦العاملون عليها من قبل النيب (ص) أو
االمام (ع) أو احلاكم الشرعي ،أو نائبه .
 -٧ابن السبيل .
 -٨العبيد ،فيعتقون من الزكاة .

عليه
السالم) ُ
رئة الكوفة
بيت اإلمام أمير المؤمنين عليّ (
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ال نبالغ كثرياً إذا قلنا ّ
إن كثرياً من األدباء واملفكرين قد
تأثروا بفكراإلمام أمري املؤمنني (عليه الس�لام) ،أو أسلوب
كالم��ه طوال التاريخ س��واء أكانوا مس��لمني أم من غري
املس��لمني ،وهذه حقيقة الغبار عليها ،وقد إعرتف كثري
م��ن املفكري��ن به��ذا التأث��ر باإلمام (علي��ه الس�لام) ،فلقد
ذ ّي��ل اجلاح��ظ كتابه البيان والتبيني بق��ول اإلمام (عليه
السالم)( :قيمة كل امرئ ما حيسنه)..

أثر عهد اإلمام أمير المؤمنين ( )
عليه
السالم

إلی عامله على مصر مالك األشتر علی سياسة
الحكم للخواجه نظام الملك
الدكتورة مسية حسنعليان /إيران  -جامعة إصفهان
ثم قال:فلو مل نقف من هذا الكتاب اال
ّ
عل��ى هذه الكلمة لوجدناها كافية ش��افية
وجمزية مغنية ب��ل لوجدناها فاضلة على
الكفاي��ة وغ�ير مقص��رة ع��ن الغاي��ة ،وعبد
احلمي��د الكات��ب يق��ول  :حفظ��ت س��بعني
خطب��ة م��ن خط��ب األصل��ع
ثم فاضت.
ففاضت ّ
ولقــــ��د كــــــ��ان
الفــــــــ��رس
من��ذ
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الق��دم وهلني معجبني باملواع��ظ والنصائح
ففي العهد الساس��اني مثال كان (اندرزبُد)
ه��و الذي يقدم النصائح للملك الساس��اني،
و ُي َع ُّ
��د منصب��ه أح��د املناص��ب اهلام��ة يف
ّ
الدول��ة ،إذ أن املوعظ��ة م��ا ه��ي إال
عصارة التجارب الفكرية
والعملي��ة ال�تي
تس��ا عد

اإلنس��ان يف بل��وغ الس��عادة يف احلي��اة،
وبع��د أن أن��ار اإلس�لام بنوره ب�لاد فارس،
ب��دأ الف��رس بإدخ��ال املواع��ظ يف كث�ير
م��ن مناح��ي حياته��م مس��تمدين ذلك من
مساحة اإلس�لام وعظمته ،واش��تهر األدب
الفارس��ي بفن خاص اش��تمل على املواعظ
يف حقل السياسة وإدارة شؤون امللك ُعرف
يف األدبي��ات الفارس��ية باس��م (سياس��ت
نام��ه) ،وتط��رح يف ه��ذه السياس��ت نام��ه
على ش��اهات الفرس آليات البقاء يف دس��ت
احلكم ملوكا ،وترس��م هلم اس�تراجتيات
تس��اعدهم عل��ى البق��اء ،كم��ا تذكره��م
بعوام��ل ضعفه��م وس��قوطهم ليتجنبوها،
ومن أشهر الذين كتبوا مثل تلك املواعظ
وكان��ت هل��م (سياس��ت نام��ه) خاص��ة به،
ه��و (خواج��ه ب��زك) أي نظ��ام املل��ك ق��وام
الدين أبو علي احلس��ن بن علي بن إسحق
ب��ن العب��اس الطوس��ي أح��د أش��هر وزراء
الس�لاجقة إذ كان وزي��را ألل��ب إرس�لان
وإلبن��ه ملكش��اه ،وإلي��ه يرج��ع الفض��ل
بتأسيس املدارس النظامية ،وقد تأثرنظام
امللك كثريا يف مواعظه وحكمه بعهد أمري
املؤمنني (عليه الس�لام) إیل األشرت ،وتنقل
لنا املصادر عل��ى ّ
إن نظام امللك ألف كتابا
وضع��ه يف مخس�ين فصال لينص��ح به أحد
املل��وك الس�لاجقة ،مس��تخلصا جتارب��ه
من خدم��ة امللوك الذي��ن عاصرهم وأفنى
س��نني عم��ره يف خدمتهم ،يف كتاب امسه
(سياست نامه) ،ويف قراءة متفحصة هلذه
الـ(سياس��ة نام��ه) س��نالحظ مق��دار تأثره
بعه��د أم�ير املؤمنني (عليه الس�لام) وكم
أخذ منه ودجبه يف السياسة نامة سواء
م��ن حي��ث احملت��وى أو املضم��ون،
وفيم��ا يأت��ي س��نورد مقارنة بني
ن��ص كت��اب اإلم��ام (علي��ه
الس�لام) ونص سياست نامه
لن��رى م��دى إس��تفادة ه��ذا
الرج��ل من عل��م ومواعظ
علي
وحكم أمري املؤمنني ّ
(عليه السالم) :
 .1قال أمري املؤمنني
(عليه السل ام يف عهده
اىل األش�تر ( َت َف َّق ْد أَ ْم َر
َْ
��راج ِبَ��ا ي ْ
��ح
ُصِل ُ
ال َ ِ
أَ ْه َل ُه َفإِ َّن ِف َص َل ِح ِه
َو َص َل ِح ِه ْ��م َص َلحاً
ِلَ ْ
��ن ِس�� َو ُاه ْم َو َل
َص َ�لا َح ِلَ ْن ِس�� َو ُاه ْم
ِإَّل ِب ِه ْم ِ َل َّن َّ
اس
الن َ

ُ��م ِع َي ٌ
��ال َع َل��ى ْ َ
ُ
كَّله ْ
��ر ِاج َو أَ ْهِل�� ِه َو
ال َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ض أَ ْب َل��غَ
ُ
ل َيك��ن َنظ�� ُرك ِف ِع َم��ا َر ِة ال ْر ِ
ْ
��ر َك ِف ْاس�� ِت ْج َل ِب ْ َ
��ر ِاج ِ َل َّن
ال َ
ِم��ن َن َظ ِ
ْ
ْ
��ك َل ي ْ
َذ ِل َ
ُ��د َر ُك ِإَّل ِبال ِع َم��ا َر ِة َو َمن َط َل َب
ي ِع َما َر ٍة أَ ْخ َر َب ْال ِب َل َد َو أَ ْه َلكَ
َْ
ال َر َاج ِب َغ ِْ
ْال ِع َبا َد ) ،ومن هذا الكالم أخذ نظام امللك
فوضع نصا يف (سياس��ت نامة) يقول (ال
ب��د م��ن توصي��ة العم��ال يف أن يعامل��وا
الن��اس باحلس��نى وال يأخ��ذوا منه��م إال
مافرض��ه اهلل عليه��م م��ن أم��وال ،وأن
اليرهق��وا الن��اس يف طلب تل��ك األموال
وإن مل تص��ل أيديه��م إليه��ا ف�لا يطلبوا
منه��م ش��يئا قب��ل أوان��ه ،ف��إن مطالب��ة
الرعي��ه باملال قبل أوانه س�يرهق الرعية
ويضط��رون عن��د ذاك لبيع حماصيلهم
بنصف األسعار مما سيسبب هلم الضرر
وخيرب البالد).
 .2ق��ال (علي��ه الس�لام) يف عهده اىل
األش�ترْ :
ْ ْ
ُز ُ
(اف َس ْ
ي��ل
��ح َل�� ُه ِف ال َب��ذ ِل َم��ا ي ِ
ِعَّل َت�� ُه َو َت ِق ُّ
اج ُت�� ُه ِإ َل َّ
��اس)،
��ل َم َع�� ُه َح َ
الن ِ
وأخ��ذ نظ��ام املل��ك م��ن ه��ذا ال��كالم
مانص��ه ( :ول ُيب��ذل كل منه��م ق��در
كفاف معيش��تهم كيال خيونوا بسبب
احلاجة).
 .3وق��ال (علي��ه الس�لام) ْ :
(اج َع ْ��ل
��ر ُغ َُ
��ذ ِوي ْ َ
ِل َ
ل ْم
ال َ
��ات ِم ْن َك ِق ْس��ماً ُت َف ِّ
اج ِ
ْ
ْ
اماً
ً
َُ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ع
ا
س
ل
م
م
ل
س
ل
ت
و
ك
ص
خ
ش
ه
َ ِ َ ّ
َ َ ُِ
ِفي ِ
َّ
ْ
ل َّال�� ِذي َخ َل َق َ
َف َت َت َو َ
��ك َو ُتق ِع ُد
اض ُ
��ع ِفي�� ِه ِ ِ
ْ
ْ
َ
َ
اس��كَ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َع ْنه ْ
ُ��م ُجن َ
��دك َو أع َوان��ك ِم��ن أح َر ِ
��ر ِط َك َح َّت��ى ُي َكِّل َم َ
وُ
��ك ُم َت َكِّل ُمه ْ
ي
ُ��م َغ ْ َ
َش َ
ُم َت َت ْع ِت ٍع) فأخذ نظ��ام امللك ذلك وكتب
يف سياس��ت نام��ه ( :ال ب��د للحاك��م أن
جيل��س يوم�ين يف كل أس��بوع للحك��م
والقض��اء ب�ين الن��اس ويع�ين املظل��وم
فيأخ��ذ ل��ه احل��ق م��ن الظ��امل وينص��ف
الن��اس ويس��تمع م��ن رعاي��اه م��ن دون
واسطة خيشونها).
 .4وقال (عليه السالم) يف عهده ( ُث َّم
َت َف َّق ْ��د أَ ْع َم َ ُ
ال ْم َو ا ْب َع ِث ْال ُع ُي َ
��ون ِم ْن أَ ْه ِل
الص ْد ِق َو ْال َو َفا ِء َع َل ْي ِه ْم َفإِ َّن َت َع ُ
اه َد َك ِف
ِّ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
ٌ
ْ
ْ
ْ
ْ
ال
م
ع
ت
اس
ى
ل
ع
م
ل
ة
و
د
ح
م
ه
ور
م
ل
ر
الس
َ
ُ
َ
َ
َ
ِّ
ِّ ِ ِ ِ
ِ ِ
ْ
َْ
الر ِع َّي ِة) ،فأخذ نظام
الرفِ��ق ِب َّ
ال َما َن ِة َو ِّ
امللك منه ذلك فقال( :لريس��ل احلاكم
عيون��ه إیل كل م��كان عل��ی هيئ��ة
جتارأو س��ياح ،ليخربوا هؤالء احلاكم
مبا يس��معونه كيال خيفی عليه ش��يء
ويكون مطلعا على أس��رارهم فال يظلم
أحد عنده).
 .5وم��ن وصاي��اه اىل األش�تر ق��ال

(عليه الس�لام) ( :ي ْ
ُم َّ
الز َل ُل َو
َف�� ُر ُط ِم ْنه ُ
ْ
َ
ل ُم ْال ِع َل ُ
ض َُ
َت ْع ِر ُ
يه ْم
��ل َو يُؤ َتى َع َلى أ ْي ِد ِ
ال َط��إِ َفَأ ْع ِط ِه ْم ِم ْن َع ْف ِوكَ
ِف ْال َع ْم�� ِد َو ْ َ
َو َص ْف ِح َ
��ك) ،ومن ذل��ك أخذ نظام امللك
فق��ال ( :وإن فرط��ت منه��م زل��ة ف�لا
يعات��ب احلاك��م جه��ارا فيذه��ب مب��اء
وج��ه املخط��ىء ،ف��األویل باحلاك��م
أن يغم��ض عين��ه ع��ن اخلطأ ويس��امح
املخطىء).
 .6ويف م��كان آخ��ر يق��ول (علي��ه
َل َي ُكو َن َّن ْ ُ ْ
الس�لام) لألش�تر ( :و َ
ال ِسُ��ن
وْ
َالُ ِس��ي ُء ِع ْن َ
��ة َس�� َوا ٍء َف��إِ َّن ِف
��د َك ِب َْن ِز َل ٍ
ْ
َذ ِل َك َت ْز ِه َ ْ ْ
ان
ال ْح َس ِ
ال ْح َس ِ
ان ِف ِْ
يداً ِله ِْل ِ
َ
َ
ال َس��ا َء ِة
َو َت ْد ِريب��اً ِل ْه ِ
ال َس��اَْء ِة َعلْ��ى ِ
��ل ِ
ْ
َوأَ ْل ِز ْم ُ
ك ًّل ِمنه ْ
ُم َما أَل َز َم َنف َس ُه) ،فأخذ
نظام امللك ذلك فقال ( :إن أحس��ن أحد
م��ن الرعية يف فعل��ه فعلی احلاكم أن
جيازيه ف��ورا ليحصل عل��ى مثرة فعله
احلس��ن ،وم��ن يقص��ر يف عمل��ه فعل��ی
احلاك��م أن يعاقبه ترغيبا له يف العمل
والفع��ل احلس��ن وختويف��ا للعاص�ين
لتستقيم األمور بني الرعية).
 .7ويف كالم م��ن عه��ده (علي��ه
السالم) يقول ( :أَ َع ُّمهَا ِف ْال َع ْد ِل) ،ومن
وح��ي هذا الكالم أخذ نظ��ام امللك فقال
يف سياست نامه ( :وجيب أن َي ُع ّم العدل
وسط الرعية).
 .8ث��م حي�� ّذر (علي��ه الس�لام) م��ن
س َش��يْ ٌء أَ ْد َعى ِإ َل
الظلم فيق��ول َ (:و َل ْي َ
ْ
ي��ل ِن ْق َم ِت�� ِه ِم ْ
��ن
��ة َّ ِ
�ير ِن ْع َم ِ
الل َو َت ْع ِج ِ
َتغ ِي ِ
ْ
ََّ
ي��ع د ْ
َع َو َة
س ٌ
ِإ َق َ
��ة َع َل��ى ُظل ٍم َف��إِ َّن الل َ ِ
ام ٍ
ْ
َّ
َ
ي��ن َو ُه�� َو ِللظ ِالِ� َ
ْالُ ْضط َه ِد َ
ين ِبالِ ْر َصا ِد)،
وأخ��ذ نظ��ام املل��ك م��ن ذل��ك ال��كالم
فق��ال ( :وإن ازداد دع��اء اخللق والرعية
للحاكم (بس��بب عدل��ه وإنصافه) فإن
ملكه س��يدوم ،فلقد قي��ل إن امللك يدوم
مع الكفر وال يدوم مع الظلم).
 .9ويوص��ي اإلم��ام (علي��ه الس�لام)
��م َل ِق�� َوا َم ِل ْل ُج ُن��و ِد
األش�تر فيق��ول ُ ( :ث َّ
إَّل بَ��ا ُ ْ
ْ
يِ��ر ُج َُّ
ُ
َ
��ر ِاج
الل َلْ��م ِمَ��ن ال َ
ِ ِ
��ذي ي ْ
ِّه ْم َو
َق�� َو ْو َن ِب ِه َع َل��ى ِجهَ��ا ِد َعدُو ِ
َّال ِ
يما ي ْ
ُص ِل ُحه ْ
ُم َو َي ُك ُ
ي َْع َت ِمد َ
ون
ُون َع َل ْي�� ِه ِف َ
ِم ْ
ْ
اج ِت ِه��م) ،فأخ��ذ نظ��ام امللك
��ن َو َرا ِء َح َ
ذل��ك فق��ال( :وال ب��د م��ن أن خيص��ص
احلاك��م جلن��وده األموال م��ن اخلراج
وأن يوصله��ا إليه��م لت��زداد احملب��ة يف
قلوبه��م ويتحدوا مع بعضم وجيدوا يف
اجلهاد ويستقيموا يف حفظ البالد)
 .10ويوص��ي اإلم��ام (علي��ه الس�لام)

لر ِع َّي ِة
الر ْ َ
ح َة ِل َّ
قائال َ ( :وأَ ْش�� ِع ْر َق ْل َب َك َّ
ل ْم و ُّ
َو ْ َ َ
الَّبَ��ة َ ُ
َالل َْ
ط��ف ِب ِه ْم َو َل َت ُكو َن َّن
��م أَ ْك َله ْ
ُم)،
َع َل ْي ِه ْ��م َس�� ُبعاً َض ِاري��اً َت ْغ َت ِن ُ
وم��ن نف��س املنه��ل الع��ذب أخ��ذ نظام
املل��ك فق��ال ( :ليوص احلاك��م عماله
حبس��ن اخلل��ق وامل��داراة للن��اس وأال
يأخذوا منهم إال مافرضه اهلل عليهم).
 .11ويوص��ي اإلمام (عليه الس�لام)
الل
األش�تر فيق��ول ( :أَ َم َ
��ر ُه ِب َت ْق�� َوى َّ ِ
َ
ِّ
��ر ِب�� ِه ِف
��ار َط َ
��اع َم��ا أ َم َ
وَِإ ْي َث ِ
اع ِت�� ِه َو ات َب ِ
ْ
�تي لَ
َ
َّ
َ
ك َت ِاب�� ِه ِم��ن ف َرا ِئ ِض�� ِه َو ُس��ن ِن ِه ال ِ
ِ
اعهَ��ا َو َل ي ْ
َّ
َ
ِّ
َش َ
ْ
ٌ
ُ
��قى
ب
ات
ب
ل
إ
د
��
ح
أ
د
ع
��
َس
ي
َ
َ
َ
ِ ِ ِ
َّ
اع ِتهَ��ا) ،فيأخ��ذ
ِإل َمَ��ع ُج ُحو ِد َه��ا َو ِإ َض َ
نظ��ام املل��ك م��ن ه��ذا ال��كالم فيق��ول :
(عل��ی احلاكم اتب��اع أوام��ر اهلل تعایل
وطاعته وأداء فرائضه وس��ننه والعمل
بها واحرتام علماء الدين).
 .12ويوص��ي (علي��ه الس�لام) واليه
قائ�لا ( :أَ ْك ِث ْ��ر ُم َدا َر َس َ
��ة ْال ُع َل َم��ا ِء
��ة ْ ُ
وم َنا َق َش َ
ي��ت َما َص َل َح
ُ
ال َك َم��ا ِء ِف َت ْث ِب ِ
َ
َ
َ
َ
��ة َما ْاس�� َت َقا َم
َع َل ْي�� ِه أ ْم�� ُر ِب�لا ِدك َو ِإق َ
ام ِ
��اس َق ْب َل َ
ِب�� ِه َّ
��ك) ،فق��ال نظ��ام امللك :
الن ُ
(إن املش��ورة م��ن ق��وة ال��رأي وكم��ال
العق��ل والتنبؤ ،إذ أن لك ش��خص علم
ومعرف��ة ق��د تزي��د وق��د تنق��ص ف�لا
تتجاهل أهل العلم).
 .13ويق��ول (علي��ه الس�لام) يف
عهده لألش�تر( :و ْ
َال َع َج َل َ ْ ُ
ور َق ْب َل
��ة ِبال ُم ِ
أَوَا ِنهَا أَ ِو َّ
الت َس ُّ
��ق َط ِفيهَا ِع ْن َد ِإ ْم َكا ِنهَا أَ ِو
َّ
اج َة ِفيهَا ِإ َذا َت َن َّك َر ْت أَ ِو ْال َو ْه َن َع ْنهَا
الل َج َ
ْ
ِإ َذا ْاس َت ْو َض َحت َف َض ْع ُ
ك َّل أَ ْم ٍر َم ْو ِض َع ُه
َو أَ ْو ِق ْ��ع ُ َ
��ر َم ْو ِق َع�� ُه) ،فأخ��ذ منه
ك َّل أ ْم ٍ
نظ��ام املل��ك ذل��ك ودجب��ه يف سياس��ت
نامت��ه فق��ال ( :وليح��ذر احلاك��م
العجل��ة وإن مسع ش��يئا فاليس��تعجل
باخت��اذ ق��راره ليعل��م حقيق��ة األم��ر
ومييز بني الكذب والصدق).
ّ
إن املتأم��ل يف كت��اب نظ��ام املل��ك
س��يجد أن أغل��ب ما ذك��ره يف كتابه
م��ن املفاهي��م كالع��دل ،والدع��وة إیل
طاع��ة اهلل ،واالهتم��ام بأم��ر اجلي��ش،
واجتن��اب العجل��ة يف احلك��م ،وتفق��د
الفق��راء ،والعناية بأم��ر اخلراج ،ماهي
إال مفاهي��م س��بقه إليها أم�ير املؤمنني
(علي��ه الس�لام) بع��دة ق��رون ،ث��م جاء
نظام املل��ك فارتوی م��ن منهل معارف
اإلم��ام (عليه الس�لام) مع أنه مل يش��ر
إیل أنه قد إس��تفاد م��ن حكم ومواعظ
أمري املؤمنني يف كتابه ذاك.
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ّ
إن املتأمل يف
كتاب نظام
امللك سيجد
أن أغلب ما
ذكره من
املفاهيم
كالعدل،
وطاعة اهلل،
واالهتمام
باجليش،
وتفقد
الفقراء ..
ماهي إال
مفاهيم
سبقه إليها
أمري املؤمنني
(ع) بعدة
قرون ..
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الحكم العلوي والمعارضة السياسية
من خالل نهج البالغة
الدكتورة راغدة حممد املصري /اجلامعة اللبنانية  -لبنان

املس
ُتث��ل منظوم��ة
القي��م العلو ّي��ة النم��وذج ّ
ّ
األمثل ملعاجل��ة اش��كاليات املرحل��ة ،دون ّ
القيم باش��كاليات ومباحث متعددة ،يف مرحلة
باخلصوصيات الثقافية ،بعد أن ُط ِرحت ّ
احلداث��ة وم��ا بع��د احلداث��ة وص��و ً
ال إىل التفكيك ّية ،وذل��ك من حيث مرجع ّيته��ا الثابتة
قي��م
املرش��دة للح��راك االنس��اني والتعاي��ش الس��لمي،
فالقي��م العلوي��ة ليس��ت جم��رد ّ
ّ
لش��خصية تارخيي��ة م�� ّرت يف فرتة زمن ّية ،ب��ل هي منظومة متكاملة حمكمة النس��يج،
مرتابطة احللقات تقوم على أركان ثابتة من القرآن الكريم وس��نة الرس��ول (صلى اهلل
عليه وآله وسلم) استمرت بعده مع أئمة أهل البيت (عليهم السالم)..
ّ
القي��م
لتظ��ل ح ّي��ة متج��ددة ،وحت��دد
ّ
العلوية معطيات فكريّة أخالق ّية وانسان ّية
ش��املة مطلق��ة يف منطلقاته��ا وأبعاده��ا،
لرتس��م مث��ا ًال عاملي��اً لألزمن��ة واألجي��ال،
وتك��ون مبعث��ا للمعرف��ة يف إط��ار حرك��ة
الف��رد واجملتمع ،من خ�لال الوعي مبفهوم
قي��م
التوحي��د وارتباط��ه باحلري��ة ،إنه��ا ّ
ناظم��ة للعالق��ات االنس��انية يف جم��ال
حتقيق األمن االجتماعي.
عل��ي
املؤمن�ين
أم�ير
لق��د أعل��ن االم��ام
ّ
(علي��ه الس�لام) عن أهداف��ه يف تولي احلكم
وح��دد مع��امل رؤيت��ه السياس��ية :من خالل
جمموع��ة م��ن القي��م مث��ل اقام��ة العدال��ة
وحمارب��ة الفس��اد والظلم وحتقي��ق االمن
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تعلم
والعدال��ة يف احلكم بقوله( :اللهم إنك ُ
ً
منافس��ة يف س��لطان
أ ّن��ه مل يك��ن ا ّل��ذي م ّنا
وال التماس شيء من فضول احلطام ولكن
لن��رد مع��امل م��ن دين��ك ،ونظه��ر اإلص�لاح
يف ب�لادك ،فيأم��ن املظلوم��ون م��ن عبادك،
وتقام املعطلة من حبدودك).
لقد أظهر أمري املؤمنني (عليه السالم)
سياس��ته التنموي��ة م��ن خ�لال عه��ده ملالك
األش�تر ح�ين واله مص��ر خمتص��را تل��ك
السياس��ة مبقول��ة بليغ��ة مفاده��ا( :جباي��ة
خراجه��ا ،وجهاد عدوها ،واس��تصالح أهلها،
وعم��ارة بالده��ا) ،وبذل��ك يك��ون احلك��م
العل��وي قد فتح آفاقاً جديدة يف فهم حقوق
وواجب��ات الفرد داخ��ل الدول��ة ،إذ برز فيها

عدم ف��رض قي��ود على اآلخري��ن ،وجتلى
ذل��ك يف املش��اركة السياس��ية يف احلك��م
والبيع��ة وقناعتهم دون ف��رض أو إكراه،
وحتقي��ق مصاحله��م الديني��ة ،بالرغ��م
مم��ا ميتل��ك االم��ام عل��ي (علي��ه الس�لام)
م��ن س��لطة زمني��ة وروحي��ة ،ذكره��ا يف
كت��اب أرس��له اىل طلح��ة والزب�ير( :فقد
علمتم��ا ،وإن كتمت��ا ،إن��ي مل ِأرد الن��اس
حتى أرادوني ،ومل أبايعهُم ح ّتى بايعوني)،
ّ
كم��ا كان��ت السياس��ة العلوي��ة قائم��ة
عل��ى احلري��ة والتس��امح ،واحل��رص على
االهتم��ام باحلري��ات بكافة أش��كاهلا ،فكان
ال مين��ع أحدا من التعبريع��ن رأيه ،ويكون
أحيان��اً عل��ى املن�بر ،فيقاطع��ه خمالف��وه

ويرمونه بالكفر فال يعقابهم ،على إبداء
الرأي.
وقد بدت احل ّرية السياسية يف عهده
(عليه الس�لام) واضحة املعامل من خالل
تعامله مع اخلارجني عن سلطة خالفته
وع��دم إك��راه أح��د عل��ى البيع��ة ،عن��د
امتن��اع البعض عن مبايعته ،ففي قول له
(عليه الس�لام) عن بيعة طلحة وال ُزبري:
(بايع�ني فيم��ن بايع�ني طلح��ة وال ُزب�ير
ول��و أبيا م��ا أكرهتهما ،كم��ا مل أُكره
غريهم) ،إذ ّ
أن ح ّرية املعارضة السياسية
كانت مس��موحة طاملا أنه��ا ال تصل إىل
درجة احلرب وسفك الدماء ،ومل ي َ
ُستثن
م��ن ذلك حت��ى اخلوارج الذي��ن خاطبهم
(علي��ه الس�لام) قائال( :لك��م علينا ثالث:
ال مننعك��م مس��اجد اهلل أن تذك��روا
فيه��ا اس��م اهلل ،وال مننعك��م الف��يء م��ا
دام��ت أيديك��م معن��ا ،ول��ن نقاتلكم حتى
تقاتلونن��ا) ،وفضال عن ذلك مل يكن أمري
املؤمن�ين (عليه الس�لام) يأخذ معارضيه
بالظ ّن��ة والتهم��ة دون دلي��ل ،وكش��اهد
عل��ى ذلك م��ا ورد يف خطبته يف اإلش��ارة
اىل خ��روج طلحة والزبريّ :
(إن هؤالء قد
متالوا على س��خطة امارتي وس��اصرب ما
مل أخف عل��ى مجاعتك��م) ،وعندما جاءه
طلح��ة ُّ
والزب�ير واس��تأذنا من��ه الذه��اب
إىل م ّك��ة ،أذن هلم��ا ،وه��و يعل��م أ ّنهما قد
نوي��ا ش�� ّراً ،إذ ق��ال ل��ه اب��ن عّب��اس :رأيت
طلح��ة والزبري ،قال أمري املؤمنني (عليه
السالم)( :إ ّنهما استأذنا يف العمرة فأذنت
هلم��ا بعد ما أوثقت منهما َ
باألميان أن ال
يغ��درا وال ينكث��ا وال ُيدث��ا فس��اداً) ،ث��م
قال (عليه الس�لام)( :إ ّني ألعلم أ ّنهما ما
قصدا إ ّال الفتنة فكأ ّني بهما قد سارا إىل
مكة ليسعيا إىل حربي).
أما يف العدل واملساواة بني الناس فإن
أم�ير املؤمن�ين (عليه الس�لام) يُع�� ّد رجل
العدال��ة األول ،إذ أعط��ى (عليه الس�لام)
دروس��ا لالنس��انية يف الرمح��ة والعدالة
واملس��اواة ،فلم يس��جل عن��ه التأريخ بأنه
ف ّر َق بني مسلم ومسلم ،أليس هو القائل
ملال��ك األش�تر ح�ين واله مص��را يوصيه:
(وأش��عر قلبك الرمح��ة للرعية ،واحملبة
هل��م ،واللط��ف به��م ،وال تكون��ن عليه��م
س��بعا ضاري��ا تغتن��م أكله��م ،فإنه��م
صنف��ان :إم��ا أخ ل��ك يف الدي��ن ،أو نظ�ير
وآس بينه��م يف اللحظة
ل��ك يف اخلل��قِ ...
والنظ��رة واإلش��ارة والتحي��ة حت��ى ال
يطم��ع العظم��اء يف حيف��ك وال يي��أس

الضعف��اء ِم��ن عدل��ك) ،وكت��ب مرة إىل
(ثم واس��ي بني املس��لمني
ش��ريح قاضيهّ :
بوجه��ك ومنطق��ك وجملس��ك حت��ى ال
يطم��ع قريب��ك يف حيف��ك ،وال يي��أس
ع��دوّك من عدل��ك) ،وتتجلى أروع صور
مظاه��ر العدال��ة والرمح��ة يف وصيت��ه
ألبنائ��ه (عليه��م الس�لام) يوصيه��م يف
قاتل��ه عب��د الرمحن بن ملج��م قائال( :ال
ألفينك��م ختوض��ون يف دم��اء املس��لمني،
تقولونُ :قتل أم�ير املؤمنني ،أال ال ي ّ
ُقتلن
ب��ي إ ّال قاتل��ي ،انظ��ر يا حس��ن إن أنا ّ
مت
م��ن ضرب�تي ه��ذه فاضربه بضرب��ة ،وال
ُ
مسع��ت رس��ول
مت ّث��ل بالرج��ل ،فإ ّن��ي
اهلل(صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) يقول:
إيّاكم واملُثلة ولو بالكلب العقور).
لق��د عم��ل أم�ير املؤمن�ين (علي��ه
الس�لام) عل��ى ترس��يخ مب��دأ الرمح��ة
حت��ى م��ع األ ع��داء ،بطريق��ة اإلنفت��اح
عل��ى اآلخرين ،ومل ي ِّ
ُكفر(عليه الس�لام)
حت��ى أهل الش��ام الذي��ن قاتل��وه إذ يقول
فيه��م( :وكان ب��دء أمرن��ا أن��ا التقين��ا
والق��وم من أهل الش��امّ ،
والظاهر ّ
أن ربنا
واح��د ونب ّين��ا واحد ،ودعوتنا يف االس�لام
واح��دة ،ال نس��تزيدهم يف االمي��ان ب��اهلل
والتصدي��ق برس��وله ،وال يس��تزيدوننا)،
وتنوع��ت الوس��ائل ال�تي اعتمده��ا االمام
عل��ي (علي��ه الس�لام) م��ع معارضي��ه
السياس��يني ،واخلارج�ين ع��ن س��لطة
اخلالفة ،من أجل جتنب القتال وس��فك
الدماء ،فاس��تخدم احلوار وأرسل الكتب
خلصوم��ه ،كأداة س��لمية لعالقت��ه مع
اآلخ��ر ،يف مواقف عدّة س��عى من خالهلا
لتأكي��د القي��م اإلنس��ان ّية واح�ترام
اآلخر ،وتعزيز قيم التس��امح والوسطية
واالعت��دال  ،وتعميق التفاه��م ومعاجلة
االختالف��ات بأس��لوب س��لمي وكش��ف
الشبهات ،لتأليف القلوب.
ومل يتف�� ّرد أم�ير املؤمن�ين (علي��ه
الس�لام) بقرارات��ه ب��ل كان يدع��و إىل
املش��ورة لالس��تفادة م��ن آراء اآلخري��ن،
إذ ّ
أن التخطي��ط الس��ليم حباجة ماس��ة
لإلس��تفادة م��ن آراء وخ�برات اآلخري��ن
ويف ذل��ك يق��ول (علي��ه الس�لام)( :ال
ظه�ير كاملش��اورة) ،أو قول��ه (علي��ه
الس�لام)( :االستش��ارة ع�ين اهلداي��ة) ،إذ
ّ
أن النصيح��ة وبذل املش��ورة أمر مطلوب
م��ن كل ش��خص ميل��ك فك��را وخ�برة
تؤهله لذلك  ،يق��ول أمري املؤمنني (عليه
الس�لام)( :فعليك��م بالتناص��ح يف ذل��ك

وحس��ن التع��اون عليه ،فلي��س أحد وإن
اش��تد عل��ى رض��ا اهلل حرص��ه ،وطال يف
العم��ل اجته��اده ،ببال��غ حقيق��ة م��ا اهلل
س��بحانه أهله م��ن الطاعة له ،ولكن من
واج��ب حقوق اهلل عل��ى العباد النصيحة
مببل��غ جهده��م ،والتع��اون عل��ى إقام��ة
احل��ق بينه��م ولي��س أم��رؤ وإن عظمت
يف احل��ق منزلت��ه ،وتقدم��ت يف الدي��ن
محله
فضيلت��ه بف��وق أن يُع��ان على م��ا َّ
اهلل م��ن حق��ه ،وال ام��رؤ وإن صغرت��ه
النف��وس واقتحمت��ه العي��ون ب��دون أن
يعني على ذلك ،أو يعان عليه).
أم��ا يف احل��رب فق��د وض��ع أم�ير
املؤمن�ين (علي��ه الس�لام) مجل��ة م��ن
القواع��د االنس��انية واالخالقي��ة ،تظهر
قيم االس�لام النبيل��ة ،اليت جيب العمل
به��ا إذا وق��ع خي��ار احل��رب وكان ال بد
منه ،ومن تلك القواعد :االعذار قبل بدء
املعركة :إذ حرص (عليه السالم) على
االع��ذار قبل ب��دء القتال لتجنب س��فك
الدم��اء من خالل املناظ��رات واحملاورات
فه��و القائ��ل يف قتال��ه لطلح��ة والزبري:
(الله��م إ ّنهم��ا قطعان��ي وظلمان��ي،
عل��ي ...ولقد
ونكث��ا بيعيت ،وألّب��ا ال ّناس ّ
اس��تثب ُتهما قبل القتال ،واس��تأنيت بهما
أمام الوقاع) ،وكت��ب اىل معاوية قائال:
(وق��د دع��وت اىل احل��رب ،ف��دع الن��اس
وأعف الفريقني من
جانب��اً واخرج ّ
إل��يِ ،
القت��ال) ،والقاعدة الثاني��ة تتمثل بعدم
الب��دء بالقت��ال :إذ كان (عليه الس�لام)
يك��ره الب��دء بالقت��ال ،يتمه��ل وي�تروى
يف ذل��ك حت��ى أس��تبطأه أصحاب��ه ،وقد
ر ّد ه��ذه املقول��ة عل��ى أصحاب��ه قائ�لا:
(أم��ا قولكمَّ :
أكل ذل��ك كراه ّية املوت،
ف��واهلل م��ا أبال��ي أدخل��ت اىل امل��وت ،أو
إل��ي ،وأم��ا قولك��م :ش�� ّكا يف
خ��رج امل��وت ّ
أه��ل الش��ام ،ف��واهلل م��ا دفع��ت احل��رب
يوم��ا إال وأنا أطمع أن تلحق بي طائفة
فتهت��دي ب��ي وتعش��و إىل ضوئ��ي وذلك
إلي م��ن أن أقتلها عل��ى ضالهلا)،
ُّ
أح��ب ّ
ويف معرك��ة صف�ين نه��ى جيش��ه ع��ن
الب��دء يف القت��ال ووض��ع هل��م مجلة من
القواع��د فف��ي كالم له (عليه الس�لام)
يق��ول( :التقاتلوهم ح ّت��ى يبدأوكم)...
ث��م يتاب��ع القول يف ح��ال هزمية العدو:
ّ
(ف�لا تقتل��وا مدب��راً ،وال تصيب��وا معوراً،
والجته��زوا عل��ى جري��ح وال تهيج��وا
النس��اء ب��أذى ،وإن ش��تمن أعراضك��م
وسبنب أمرا َءكم).
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مل يتف ّرد
أمري
املؤمنني
(عليه
السالم)
بقراراته بل
كان يدعو
إىل املشورة
لالستفادة
من آراء
اآلخرين،
ويف ذلك
يقول (عليه
السالم):
(ال ظهري
كاملشاورة)،
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الدرامــا
والتأريخ..
اإلمام أمير المؤمنين علي ( ) إنموذج اإلنسانية
عليه
السالم

الباحث هشام اموري ناجي

اختص��رت األعم��ال الدرامي��ة والس��ينمائية التارخيي��ة والديني��ة الوق��ت للمتتبع�ين
واملش��اهدين ومحلت عن كاهلهم قراءة آالف األوراق وعش��رات املصادر والكتب ومعاناة
التج��وال يف املكات��ب واجللوس طوي ً
ال للتأكد من اح��داث ووقائع تارخيية مضت عليها
عقود طوال ،لرتسخ يف اذهان املشاهدين الصورة الذهنية عن حقب زمنية ماضية مرت
عل��ى املس��لمني وعل��ى ائمتن��ا الك��رام (عليهم الس�لام) بكل م��ا حتمله من م��رارة العيش
ومعاناة محل الرسالة االسالمية والدفاع عنها يف مواجهة ذئاب السلطة املتمثلة بالدولة
االموية وصو ً
ال للعهد العباس��ي ،ونس��لط الضوء هنا على عمل درامي حيمل اسم االمام
أمري املؤمنني (عليه السالم) او (شهيد الكوفة).
إن س�يرة امري املؤمنني (عليه الس�لام)
احلافل��ة باألحداث والغ��زوات واجلهاد وما
واجهه من الفنت ال يس��عها أي عمل درامي
وال س��ينمائي مهم��ا ح��اول القائمون على
إجن��ازه يف اإلبداع فيه م��ن الناحية الفنية
واالخراجي��ة والن��ص االدب��ي والتقني��ة،
مل��ا قدّمه ه��ذا اإلم��ام اهلمام م��ن تضحيات
جليل��ة لالم��ة االس�لامية من��ذ ب��زوغ
ن��ور االس�لام عل��ى ي��د احلبي��ب املصطفى
حممد(صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم)ّ ،
إن
س�يرة وس��لوك االمام أم�ير املؤمنني (عليه
الس�لام) كان��ت والت��زال منهج��ا ون��وراً
تس��تضيء منه��ا االنس��انية مجع��اء بغ��ض
النظ��ر عن الدين او الع��رق أو اللون ،ولكن
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ال ب��د من توثيق هذه الش��خصية الفذة يف
تاريخ البش��رية على ش��كل عم��ل درامي او
س��ينمائي لتك��ون يف متن��اول الي��د تراه��ا
االجيال الالحقة لتكون شاهداً على تاريخ
هذا اإلنسان الذي أصبح أيقونة االنسانية.
ي ُّ
ُعد العمل الفين املوس��وم بـ(مسلس��ل
اإلم��ام عل��ي) أو ال��ذي عرف��ه املش��اهدون
باس��م اخر(ش��هيد الكوف��ة) ،م��ن بواك��ر
االعم��ال الفني��ة التارخيي��ة االيرانية ،إذ
مت انتاجه يف العام  ،1996مل تكن يف حينها
تقني��ات التكنولوجي��ا احلديثة يف تصوير
االعمال السينمائية والدرامية قد دخلت
اخلدمة لتضيف اىل العمل مالمح النجاح
الكافي��ة كالدق��ة يف الص��ورة والص��وت

كم��ا مل يبل��غ القائم��ون عل��ى العم��ل
اخلربة الوافية يف تأمني مواقع التصوير
الضخمة واملؤثرة والش��خصيات البارزة
يف تقمص بعض الشخصيات التارخيية
كال�تي وجدت يف مسلس�لات أخرى مت
عرضه��ا للمش��اهدين بعد هذا املسلس��ل،
إذ أب��دع القائمون عليها يف تقديم مواقع
وش��خصيات وس��يناريوهات متط��ورة
اىل درج��ة متقدم��ة يف انت��اج االعم��ال
الدرامية.
وبغ��ض النظ��ر عم��ا ذكرن��اه فق��د
جس � َد املسلس��ل التاريخ املأس��اوي واحملنة
ّ
اليت عاش��ها أم�ير املؤمنني(عليه الس�لام)
خالل توليه احلك��م وكيف جترع مرارة

العيش م��ع أقوام تعام��ل معهم بصدق
احلدي��ث واخلل��ق الرفي��ع ،وق��د كان
حق �اً من��وذج االس�لام الفري��د والق��رآن
الناط��ق وامل��رآة العاكس��ة لصف��ات
الن�بي حمم��د (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
وس��لم) ،ورغم ه��ذا التعامل فق��د ُط ِع َن
(علي��ه الس�لام) خبناج��ر الغ��در م��راراً
وتكراراً ت��ارة من اخل��وارج وتارة اخرى
م��ن املنافقني ومواجه��ة ح ّيل ومكر ابن
الع��اص ومعاوي��ة وذيوهل��م املنتش��رين
يف االمصار اإلس�لامية ،ويف جانب اخر
خ��ذالن االش��عري ل��ه ،وفقدان��ه خ�يرة
اصحاب��ه واح��داً تلوا االخ��ر وغريها من
املصائ��ب ال�تي واجهه��ا (عليه الس�لام)،
مش��اهد واح��داث تق��رح جف��ون العيون
و ُتعص��ر القل��وب ،وقد عرب عنه��ا (عليه
الس�لام) خبطب��ة ل��ه يصفه��ا ب��أمل:
(مني� ُ�ت مب��ن ال يطي��ع إذا أم��رت وال
ُ
جيي��ب إذا دعوت ال أبا لكم ما تنتظرون
بنصركم ربكم أما دين جيمعكم.)...
دار حول هذا املسلسل جدل كبري
يف إي��ران ،ولعل ذلك يعود اىل النس��بة
العالي��ة م��ن املش��اهد التعبريي��ة م��ن
اخلي��ال والفنتازي��ا ال��ذي اس��تثمرها
املنت��ج م��ن اص��ل االح��داث التارخيية
للحقب��ة ال�تي يتحدث عنها املسلس��ل،
وق��د ص��رح كات��ب وخمرج املسلس��ل
يف تقري��ر نش��رته جمل��ة س��روش
االيراني��ة الع��دد  802قائ�لا ( :ان عامل
اخليال والفنتازيا حيتل نسبة  %80من
املسلس��ل وه��و مس��توحى م��ن قراءاتي
الش��خصية لتاريخ االسالم ،مع ان %20
من التاريخ هو اساس عملي).
ّ
إن حتويل اوراق التاريخ االسالمي
ب��كل م��ا حيتويه م��ن اح��داث وروايات
متف��ق عليه��ا ت��ارة وخمتل��ف عليه��ا
ت��ارة اخ��رى ب�ين الطوائ��ف واملذاه��ب
االس�لامية حتتاج اىل ق��درة وامكانية
ليس��ت بالبس��يطة عن��د القائم�ين

عل��ى العم��ل ،مبا يف ذلك م��ن اختصار
عش��رات الس��نوات وعرضه��ا يف بض��ع
حلق��ات تلفزيونية ،فض�لا عن ّ
إن هذا
العم��ل ُص ّو َر يف مواقع واس��عة تطلبت
وجود اكثر من مائة ومخسني ممث ً
ال
أساس��ياً وأكث��ر م��ن مخس��ة آالف
كومبارس (دور ثانوي) حتت اشراف
املخ��رج (داوود م�ير باقري) فضال عن
توفر العديد م��ن الديكورات واملالبس
واالدوات احلربية مبش��اركة طواقم
فنية عديدة ذللت من خالل وجودهم
الظروف الشاقة إلمتام هذا العمل.
اس��تغرق اإلع��داد هل��ذا العم��ل
ث�لاث س��نوات ،كون��ه م��ن األعم��ال
التلفزيوني��ة الك�برى آن��ذاك ،حبلقات
تلفزيوني��ة متسلس��لة بلغ��ت أربع��ة
وثالثني حلقة تلفزيونية ،وقد حظي
املسلسل بأهمية كبرية عند املتابعني
كون��ه يعكس حقب��ة زمنية مفصلية
يف التاريخ االس�لاميَ ،و ُع َّد من أفضل
املسلس�لات الديني��ة ال�تي أنتجه��ا
التلفزيون اإليران��ي ،وعلى الرغم من
م��رور اكث��ر م��ن عش��رين عام��اً على
عرض��ه فه��و ال ي��زال ميث��ل رس��الة
تارخيية مؤرش��فة تشرح وتوثق تلك
املرحلة من التاريخ االس�لامي لعموم
املسلمني.
ّ
إن االعم��ال الفني��ة مهم��ا بلغ��ت
مس��تويات الدق��ة فيه��ا عل��ى الصعي��د
الدرامي والسينمائي فإنها ستتعرض
إىل س��هام النقد إذ ّ
أن هذا االجراء يعد
م��ن مس��لمات العم��ل الف�ني وخباصة
املرئ��ي من��ه وق��د س��جلنا بع��ض
املالحض��ات عل��ى ش��خصيات ظه��رت
يف مش��اهد متفرق��ة م��ن املسلس��ل
بالرغ��م ظه��ور ش��خصيات قدم��ت
ادواراً مثالي��ة كش��خصية مال��ك
االش�تر ال��ذي احت��ل مس��احة واس��عة
ومهم��ة من دور البطولة يف املسلس��ل،

ولك��ن م��ن جان��ب آخ��ر مل جيس��د
باق��ي اصح��اب االم��ام عل��ي (علي��ه
الس�لام) أدواره��م يف املسلس��ل بنفس
الدرج��ة م��ن الق��وة ال�تي ظه��ر فيه��ا
األش�تر ،وس��نأخذ ش��خصية اب��ي ذر
كنم��وذج وخباص��ة يف أداء دوره يف
احللقة التاس��عة من املسلسل إذ ظهر
كش��خصية ختتلف كلي��ا عن تلك
اليت قرأنا عنه��ا يف الروايات واملصادر
التارخيية ،أوش��خصية عقيل بن ابي
طالب يف احللقة احلادية والعش��رين
إذ أظهرها املسلس��ل ش��خصية واهنة
ال تلي��ق مبق��ام عقيل ال��ذي ُع ِر َف يف
املص��ادر التأرخيي��ة بأن��ه كان عارفا
باألنساب سليط اللسان ،وكان ّ
الكل
يتجن��ب س�لاطة لس��انه ،وكذل��ك
احلال مع شخصية عمار بن ياسر أو
عبد اهلل بن خباب بن االرث يف احللقة
التاس��عة والعش��رين م��ن املسلس��ل إذ
ظه��رت ه��ذه الش��خصيات وكأنه��ا
طارئ��ة على احل��دث التأرخي��ي رغم
أنها يف احلقيقة كانت ضمن حمور
األحداث التأرخيية وصانعة ومؤثرة
يف تلك األحداث.
أخ��ذ النق��اد عل��ى املسلس��ل أنه مل
يق��دم ّإل ظواه��ر تارخيي��ة بس��يطة
علي
م��ن حي��اة االمام أم�ير املؤمن�ين ّ
(عليه الس�لام) ،ومل يتطرق املسلسل
اىل مواقفه يف حل املسائل املستعصية
يف القضاء ،أو اىل أهمية خطب اإلمام
(عليه االسالم) يف نهج البالغة ،أو اىل
مناظراته وحماججاته مع اخلصوم،
وم��ن هن��ا يتب�ين لن��ا اننا حباج��ة اىل
انت��اج اف�لام ومسلس�لات ووثائقيات
عدي��دة أخ��رى تس��لط الض��وء عل��ى
جوانب احلكمة والكرامات لشخصية
اإلم��ام أم�ير املؤمن�ين (عليه الس�لام)
تلك الش��خصية االستثنائية يف حياة
البشرية كلها.

أرمجند داريوش بدور مالك االشرت النخعي

بهزاد فراهاني بدور معاوية بن ابي سفيان

ويشكا آسايش بدور قطام
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أخذ النقاد
على املسلسل
أنه مل يقدم
ّإل ظواهر
تارخيية
بسيطة من
حياة أمري
عليه
املؤمنني (السالم)،
ومل يتطرق
املسلسل اىل
مواقفه يف
القضاء ..أو
عليه
السالم)..
خطبه (
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ارتبط فكر اإلمام أمري
علي (عليه
املؤمنني ّ
السالم) بالقرآن الكريم
وأفصحت اآليات الكرمية
عن فضائله ،إذ كان عليه
السالم عاملاً عارفاً بتفسري
اآليات القرآنية الكرمية،
وعن أسباب نزوهلا
وفيم نزلت ومتى كان
نزوهلا ،وقد أشار احملدث
شهاب الدين ابن حجر
العسقالني (ت 852هـ /
1448م) إىل ذلك ناقال
حديث رسول اهلل (صلى
اهلل عليه وآله وسلم) يف
تلك التالزمية واالرتباط
علي (عليه
الوثيق بني ّ
السالم) والقرآن الكريم
فقال( :علي مع القرآن،
والقرآن مع علي لن
علي
يفرتقا حتى يردا ّ
احلوض).

القرآن الكريم في فكر االمام أمير المؤمنين
عليّ ( ) وفضائله
عليه
السالم

األستاذ املتمرس الدكتور حسن احلكيم /اجلامعة اإلسالمية
عل��ي
أم��ا االم��ام أم�ير املؤمن�ين
ّ
(علي��ه الس�لام) ،فق��د أش��ار اىل ذل��ك
االرتب��اط الوثي��ق بالق��رآن إذ ق��ال ع��ن
معرفت��ه بآياته( :فيم نزل��ت وأين نزلت
وعل��ى من نزل��ت ،أن ربي وه��ب لي قلباً
عق��و ً
ال ،ولس��اناً ناطقاً ) ،وك��م من مرة
طل��ب (علي��ه الس�لام) م��ن أصحاب��ه أن
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يتوجه��وا إلي��ه بالس��ؤال ع��ن الق��رآن
الكري��م ،وأس��راره ومضام�ين اآلي��ات
الكرمي��ة بقول��ه( :س��لوني ع��ن كت��اب
اهلل فإن��ه لي��س م��ن آي��ة إ ّ
ال وق��د عرفت
بليل نزلت أم بنهار ،يف س��هل أم يف جبل
) ،وق��د أك��دت كلم��ات أم�ير املؤمن�ين
عليه الس�لام عن مكانية وزمانية نزول

اآلي��ات الكرمي��ة ،إذ أش��ار عب��د اهلل ب��ن
مس��عود إىل ه��ذه احلقيق��ة التارخيية
بقول��ه ( :أن عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب عنده
م��ن الق��رآن الظاه��ر والباط��ن ) ،فيم��ا
ق��ال عب��د اهلل ب��ن عب��اس ع��ن تل��ك
احلقيق��ة بقوله( :ما م��ن آية يف القرآن
إّ
ال وعلي أمريها وش��ريفها ) ،وقد مسع

أصحاب رسول اهلل (صلى اهلل عليه
وآل��ه وس��لم) حدي��ث اإلم��ام أم�ير
عل��ي (علي��ه الس�لام) عن
املؤمن�ين ّ
الق��رآن الكري��م وخصائص��ه ال��ذي
ق��ال في��ه ( :الق��رآن ظاه��ره أني��ق،
وباطن��ه عمي��ق ،ال تفن��ى عجائب��ه،
وال تنقض��ي غرائب��ه) ،وكان أمري
املؤمن�ين (علي��ه الس�لام) يوج��ه
وصاي��اه ألف��راد اجملتم��ع كاف��ة،
داعي��ا إياه��م إىل التمس��ك بكت��اب
اهلل اجملي��د قائ�لا ( :فعليك��م بكتاب
اهلل فإن��ه احلبل املت�ين والنور املبني
والشفاء النافع والرأي الصائب ).
وق��د ج��اء وص��ف اإلم��ام أم�ير
املؤمن�ين (علي��ه الس�لام) للق��رآن
الكري��م دقيق��اً يف معن��اه ،عميق��اً
يف مبن��اه ،لدرج��ة أن علم��اء اللغ��ة
العربي��ة والبالغة والبي��ان عجزوا
م��ن االتي��ان بوص��ف يرتق��ي اىل
وص��ف اإلمام أم�ير املؤمنني (عليه
الس�لام) للق��رآن الكري��م ،إذ ّ
أن
وصف��ه (علي��ه الس�لام) ناب��ع م��ن
تعم��ق بأبع��اده ،وتفه��م أغ��واره،
والتمع��ن مبحتويات��ه ،وق��د أش��ار
اب��ن أبي احلدي��د املدائ�ني املعتزلي
(ت656ه��ـ 1258 /م) ،إىل االنف��راد
الت��ام لإلم��ام أمري املؤمن�ين (عليه
الس�لام) بعل��وم الق��رآن الكريم ،إذ
ق��ال( :ق��د أمج��ع العلم��اء عل��ى أن
علي��اً كان حيف��ظ الق��رآن الكريم
عل��ى عه��د رس��ول اهلل (صّل��ى اهلل
علي��ه وآل��ه وس��لم) ،ومل يك��ن غريه
حيفظه.
ّ
إن ه��ذه االنفرادي��ة جعلت من
اإلمام أمري املؤمنني (عليه السالم)
رائ��داً يف علوم الق��رآن الكريم ،وقد
نق��ل امل��ؤرخ اليعقوب��ي (ت292ه��ـ /
904م) رأي اإلم��ام أم�ير املؤمن�ين
(علي��ه الس�لام) ،يف ن��زول الق��رآن
الكري��م وتفصيالت��ه فق��ال( :ن��زل
القرآن عل��ى أربعة أرباع ،ربع فينا،
وربع يف عدون��ا ،وربع أمثال ،وربع
حكم ومتشابه).
لق��د ح��دد املفس��رون اآلي��ات
الكرمي��ة ال�تي نزل��ت يف اإلم��ام
علي (عليه الس�لام)،
أم�ير املؤمنني ّ

أوبآل بيت النبوة س�لام اهلل عليهم،
وس��يطول املق��ام بن��ا إن أردن��ا أن
حنص��ي أو ننق��ل تل��ك اآلي��ات
املب��اركات ،لذل��ك عمدن��ا اىل نقل
من��اذج خمت��ارة م��ن تل��ك اآلي��ات
الكرمية كقوله تعاىلَ [ :وي ْ
ُط ِع ُم َ
ون
َّ
يما
الط َع��ا َم َع َلى ُح ِّب�� ِه ِم ْس�� ِكي ًنا َو َي ِت ً
ْ
يرا * ِإ َّ َ
الل
َوأَ ِس� ً
نا ُنط ِع ُم ُك ْ��م ِل َو ْج ِه َّ ِ
ْ
ال ُنري�� ُد ِمن ُك ْ��م َج�� َزا ًء َو َ
َ
ال ُش�� ُكو ًرا]،
ِ
إذ ح��دد املفس��رون وعلم��اء أس��باب
الن��زول ،س��بب ن��زول ه��ذه اآلي��ة
القرآني��ة الكرمي��ة اىل قي��ام أم�ير
املؤمنني (عليه السالم) ،وآل بيته -
فاطمة الزهراء واحلسن واحلسني
(عليه��م الس�لام ) بإطعام املس��كني
واليتيم واألس�ير عل��ى توالي االيام
بأرغف��ة م��ن اخلب��ز ال�تي مل يك��ن
لديه��م س��واها وهم صائم��ون على
توالي تلك األيام.
وخ��ص ق��ول اهلل تع��اىل يف
ن��ا يُري�� ُد َُّ
الل
اآلي��ة الكرمي��ة[ِ :إ َّ َ ِ
ْ
س أَ ْه َ
��ل ال َب ْي ِت
ِل ُي ْذ ِه َ
الر ْج َ
��ب َع ْن ُك ْ��م ِّ
َوي َ
ِّر ُ
يرا] ،مس��ة
ك ْ��م َت ْط ِه� ً
ُطه َ
العصمة للنيب األكرم ( صّلى اهلل
علي��ه وآله وس��لم ) وآل بيته الكرام
وه��م ّ
كل من :أمري املؤمنني (عليه
الس�لام) ،والصدّيق��ة الطاه��رة
فاطمة الزهراء واالمامني احلس��ن
واحلس�ين (عليه��م الس�لام) ،وق��د
انف��رد آل البي��ت (عليه��م الس�لام)
بتل��ك العصم��ة ،بدلي��ل حض��ور أم
املؤمن�ين الس��يدة أم س��لمة ( رضي
اهلل عنه��ا ) حادث��ة نزوهل��ا فض�لا
ع��ن ّ
أن اآلية الكرمي��ة قد نزلت يف
داره��ا ،فل��م حتصل عل��ى ما حصل
علي��ه آل البي��ت (عليه��م الس�لام)
ب��ل منحه��ا الن�بي األك��رم (صّلى
اهلل علي��ه وآله وس��لم) صفة اخلري
قائ�لا هل��ا عندم��ا طلب��ت أن تك��ون
منه��م( :إن��ك عل��ى خري) ،ويقول
أنس بن مالك :أن رسول اهلل (صّلى
اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) كان مي��ر
عل��ى بيت فاطمة س��تة أش��هر بعد
ن��زول آية التطهري إذا خرج لصالة
علي وفاطمة
الفج��ر فيطرق ب��اب ّ
(عليهم��ا الس�لام) ويق��ول :الصالة

ي��ا أهل بي��ت حمم��د ،ثم يتل��و آية
التطه�ير ،وقد ق��دّم لنا الش��يخ أبو
جعفر حممد بن احلسن الطوسي
(ت460ه��ـ 1067 /م) يف تفس�يره
( التبي��ان يف تفس�ير الق��رآن)
جمموع��ة كب�يرة م��ن ال��رواة
الذي��ن ي��روون ّ
أن آي��ة التطه�ير
ق��د نزل��ت يف اإلمام أم�ير املؤمنني
وأهل بيته (عليهم السالم) فقط.
وروى ع��دد م��ن الصحاب��ة
ن��زول اآلي��ة الكرمي��ة م��ن قول��ه
تعاىلَ َ ْ َ :
��ان ِح ٌ
ني
اإل َ
نس ِ
[هل أ َتى َعلى ِ
ِم َن الد ْ
َّه ِر] يف اإلمام أمري املؤمنني
(عليه السالم) ،ويف مقدمتهم عبد
اهلل بن عباس ،وعبد اهلل بن سالم،
وقد أش��ار الش��اعر احلس��ن بن ذي
النون الش��غري (545هـ 1150/م) إىل
هذه اآلي��ة الكرمي��ة واختصاصها
بأم�ير املؤمن�ين (علي��ه الس�لام)
بقوله:
أهوى (علياً) وإميــــان حمبته
كم مشرك دمه من سيفه وكفا
إن كنت وحيك مل تسمع مناقبه
فامسع مناقبه من هل أتى وكفى
أم��ا كتاب��ة املصح��ف خب��ط
ي��ده الش��ريفة فلدين��ا روي��ات
موثوقة تش�ير اىل ه��ذه احلقيقة،
إذ أش��ار اب��ن الندي��م (ت 385ه��ـ)
إىل املصح��ف الكري��م ال��ذي رآه
بنفسه وكان خبط أمري املؤمنني
(علي��ه الس�لام) إذ ق��ال( :رأي��ت أنا
يف زمانن��ا عن��د أب��ي يعل��ى مح��زة
احلس�ني رض��ي اهلل عن��ه مصحفاً
قد س��قطت منه أوراق خبط علي
بن أبي طالب يتوارثه بنو احلس��ن
على م�� ّر الزمان ) ،وتش�ير املصادر
م��ع املقارن��ة بتأري��خ وف��اة اب��ن
الندي��م إىل وج��ود ه��ذا املصح��ف
الشريف يف القرن الرابع اهلجري.
ويبق��ى احلدي��ث ع��ن الق��رآن
الكري��م وموق��ع اإلم��ام أم�ير
املؤمن�ين (عليه الس�لام) م��ن آياته
الكرمي��ة موضع دراس��ة ال تنتهي
للباحثني من مفسرين وحمدثني
ولغويني ومؤرخ�ين وغريهم على
م ّر العصور وتعاقب األزمان.

أهوى (علياً)
ٌ
وإميـان
حمبته**
كم مشرك
دمه من سيفه
وكفا .
إن كنت
وحيك
مل تسمع
مناقبه**
فامسع مناقبه
من هل أتى
وكفى .
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اإلمام أمير المؤمنين ِّ
عليٌّ ( )
وَزَادُ اآلخرَة
عليه
السالم

مساحة الشيخ بدري البدري

َعِل َم اإلما ُم أمري املؤمنني (عليه السالم) ُقصر أيام هذه احلياة ورأى بعني
البصرية منتهاها َ
نعيمها وفنا َء من فيها ،فلم تأخذ من فكره واهتمامه
وزوال ِ
حيزاً أبداً ومل ُت ْ
ُ
لفت َ
حبائل مكرها ،وإن عرضت عليه
انتباهه زين ُتها أو جتذبه
ري من أهلها وسلبت َ
عقولم وإرادَتهم
ما عندها من ماد ٍة ُمزخرفة َغ َّرت الكث َ
وصيتهم أسارى ف َت ِنها ومكائدها..
َّ
إذ أن علي��اً أم�ير املؤمن�ين (عليه الس�لام) تعامل مع
ه��ذه الدني��ا الفاني��ة حب��ذر ،وأمض��ى أيام��ه فيه��ا على
عجل ما أرادها وطناً ومل ينوها مستقراً ،لعلمه أنه على
ٍ
س��فر ،فراح يُعد لس��فره ما يصلح له من الزادُّ ،
وأي زا ٍد
ل��دار يطول املقام فيها ،وه��ي دا ٌر باقية خالدة ال
يصل��ح ٍ
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علي (عليه
تزول وال رحيل عنها ،إنه زاد أمري املؤمنني ٍ
الس�لام) الذي علمن��ا كيف يكون وكي��ف نعده وهو
(م ْن َت َذ َّ
الس َف ِر ْاس َت َعدَّ).
القائلَ :
ك َر ب ُْع َد َ
لق��د بن��ى أمري املؤمن�ين (عليه الس�لام) معامالته
م��ع احلي��اة الدنيا على حقيقة ثابتة ال تتغري أساس��ها

ال��زوال وأيامه��ا املع��دودة ،وأن الفن��اء وامل��وت
هم��ا احلقيق��ة القادمة اليت جي��ب أن يهتم بها
ويُس��تعد هل��ا ،وأن يق��دم مقدم��ات ال��زاد لي��وم
البق��اء ،وإن كان��ت ه��ذه احلقيقة غري س��ائغة
ألكث��ر الناس وه��م يف غفلة عنه��ا ومعرضني
ع��ن تهيئ��ة أس��باب اإلقام��ة اهلانئ��ة يف احلي��اة
الباقي��ة ،أو ه��ي حقيق��ة صع��ب قبوهل��ا عل��ى
الكثريي��ن ،ولع��ل م��ن دواع��ي الصعوب��ة لديهم
اخل��وف م��ن ذك��ر حلظ��ة الغي��اب ع��ن احلياة
اليت أَ ِن ُس��وا العيش فيها ،من ذكر كلمة املوت
ال��ذي ه��و فاص��ل ونقلة ب�ين احليات�ين الفانية
والباقي��ة ،فذك��ر امل��وت ل��ه جنبت��ان أوالهم��ا
إجيابي��ة واألخ��رى س��لبية ،فأم��ا اإلجيابي��ة
فذكره مع عدم اخلوف منه أي مع اإلستعداد
ل��دار يدوم
مل��ا بع��ده وتقدي��م املقدم��ات الطيبة ٍ
نعيمها ولذتها وأنس��ها ليحظى صاحبها برضا
ربه وعطائه األبدي ،وأما اجلنبة السلبية فهي
أن يذك��ر أحدن��ا امل��وت بش��ؤم ّ
أي ال يطمئن ملا
بعده من عطاء أوال يعتقد أو يشك به أو يعتقد
ب��ه ويتخ��وف م��ن ذك��ره ألن م��ن عقيدت��ه
بامل��وت وم��ا بعده أن يأت��ي بتلك املقدم��ات اليت
تس��بب راحت��ه وس��عادته يف آخرت��ه ،وألن��ه مل
يق��دم لنفس��ه ومل يهي��ئ تل��ك املقدم��ات فصار
يتخ��وف م��ن ذك��ر امل��وت ،ف�لا خي��وض في��ه
وفيم��ا يتعل��ق ب��ه حت��ى ينس��ى ذك��ر امل��وت أو
يتناس��ى وم��ن الطبيع��ي عن��د ذل��ك أن يالزم��ه
التماه��ل والتكاس��ل واالبتع��اد ع��ن طاع��ة اهلل
وس��بيل العبودية فينس��اق حنو ملذاته وأهوائه
وم��ا توحيه ل��ه أف��كاره املتناثرة املتلون��ة باملزيد
من ع��دم االلت��زام واالنفالت فيق��دم على فعل
املعاص��ي ب�لا وازع أو رادع م��ن دي��ن أو تق��وى،
ويفق��د كل حاج��ز بين��ه وب�ين فع��ل احل��رام
مبختل��ف أش��كاله ،ويتعل��ق بالدني��ا فيصل إىل
درج��ة حبه��ا والتمس��ك به��ا وبغ��ض منغ��ص
االس��تمتاع به��ا وبزخارفه��ا وملذاته��ا فيصب��ح
ذكراملوت عنده كالع��دو الذي يبغض ذكره
أو ذكر َّ
أي شيء متعلق به.
وحت��ى ال يبق��ى امل��رء طوي��ل الس��بات
والغفلة ،فإن أمري املؤمنني علياً (عليه السالم)
كعادت��ه ّ
ذكرن��ا برحيلن��ا ع��ن الدني��ا وزوال
الدنيا نفسها مؤكدا حقيقة ذلك السفر عنها
وتركها وما فيها ،مشريا إىل ذلك ببديع بيانه
بالتش��بيه بني الس��فر املقصود وسفر نتعرض
له يف حياتنا الدنيا بني حني وآخر.
ب�لا ش��ك أن االنس��ان ال��ذي يقص��د س��فرا

معين��ا يع��د عدت��ه لذل��ك الس��فر وم��ا حيتاجه
في��ه ،وق��د يك��ون س��فره قريب��ا أو بعي��دا كأن
يقص��د م��رة مدينة قريب��ة على حمل س��كناه
فذل��ك القص��د ال يتطل��ب منه وقت��ا طويال أو
ُعدة كبرية خبالف مالو أراد س��فرا إىل حمل
بعي��د ع��ن بلده وه��و يعلم أنه ميك��ث فيه مدة
طويل��ة فعن��د ذل��ك علي��ه أن يهيئ ُع��دة تكفي
مل��دة بقائ��ه يف ذل��ك الس��فر الطوي��ل ،ويهي��ئ
نفس��ه كذلك لقضاء تلك امل��دة الطويلة وهو
بعيد عن أهله ووطنه.
وحن��ن كل ي��وم نعي��ش حال��ة الس��فر يف
حياتنا الدنيا على مس��توى االفراد واجلماعات،
وكذل��ك ن��رى س��فر بعضن��ا إىل دار اآلخ��رة
أف��راداً ومجاعات أيضا ،وكل منا موعود به وال
عذر لقائل مل أعلم مبوعد السفر أو مل أبلغ به،
فالعل��م قدي��م والبالغ حاضر والس��فر مس��تمر
وال تعذرن��ا الغفلة وال تنجينا ف��وت املهلة معها
وال ينفعن��ا ن��دم التقص�ير بكس��ب الصاحل��ات
وحتصيل الزاد ،ويف ذلك يقول الشاعر :
إذا أنت مل ترحل بزاد من التقى
والقيـــت بعد املـــوت من قد تــــــزودا
ندمت على أن ال تكون كـمثلــه
وأنك مل ترصد كما كان أرصـدا
فاجلمي��ع مس��افر ع��ن الدني��ا وتاركها ال
يش��ذ ع��ن ذلك الس��فر أحد قط وه��و بعيد وال
يش��به غريه من األس��فار فينبغ��ي أن يكون زاده
كب�يرا بقدر بعده وطول م��دة مكثه ،وصورته
ينبغ��ي أن تك��ون حاض��رة عل��ى ال��دوام وأن
نتذك��ره كل ح�ين ليك��ون االس��تعداد له مبا
يليق به الزما ،وما على املرء إال أن يهيئ نفس��ه
وجيم��ع أم��ره وجيه��ز حقيب��ة س��فره لس��فرة
(ع��د ٌة أما ُنه��ا وج��وا ُز
ن��ودي فيه��ا من��ذ األزل ُ
ُ
لذائذها
سبي ِلها التقوى وزا ُد
اإلقامة فيها ونيل ِ
ِ
ُ
األعم��ال فيها) ،فتلبية ذلك
صاحلات
ونعيمها
ِ
ِ
ُ
فرض م��ن الصالة والصوم
بإتيان
يب��دأ
الن��داء
ٍ
وغريه��ا م��ن الواجب��ات ،متامه��ا خل��ق م��ن
واألمان��ة وامل��روء ِة
كالص��دق والوف��ا ِء
الدي��ن
ِ
ِ
ِ
واالخالص يف العمل ،وترك س��يئات األخالق،
ِ
وخل��ف الوع��د ،وعق��وق الوالدي��ن ،وقطيع��ة
الرح��م ،وإي��ذاء الن��اس وغ�ير ذل��ك م��ن مت��ام
ال��زاد ،واالقت��داء بفع��ل الصاحلني وس��لوكهم
أمري املؤمن�ين (عليه
ُع ُل��و َح��ظ ،وحب الوص��ي ِ
الس�لام) واألخذ بس��بيله ّ
فإن يف ذلك نعم الزاد
فهل��م يا ب��ن آدم اىل خ�ير العمل
وخ�ير العم��لَّ ،
وتزود منه اىل يوم سفرك الطويل.

حتى
ال يبقى املرء
طويل السبات
والغفلة،
فإن أمري
املؤمنني علياً
(ع) كعادته
ّ
ذكرنا برحيلنا
عن الدنيا،
وزوال الدنيا
نفسها مؤكدا
حقيقة ذلك
السفر عنها
وتركها وما
فيها ..
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َ
عرَفهُ األبعد وضيعهُ األقرَب ..
ذلكم شهيدُ المحراب علــي
الدكتور نضري اخلزرجي /كاتب وباحث عراقي  -لندن

رمبا اشتهر شاعر ببيت واحد طار يف اآلفاق مثال تتناقله األجيال وتتلقفه حبسن
القبول ومنتهى اإلعتزاز ،وبقيت قصائده رغم جزالتها أسرية الديوان ،فبالبيت
ُيعرف الشاعر و ُيعرف البيت به ،ورمبا اشتهر عامل بنص أو بعبارة أو بفكرة من
بضعة كلمات وبه يشتهر واشتهر النص به ،ويدخل مادة يف الدراسات يف شرق
األرض وغربها.
م��ن م ّن��ا ال حيف��ظ أو مل يس��مع قول
ش��اعر احلكم��ة والبيان أب��و الطيب أمحد
بن احلسني املتنيب (354 -303هـ) إذ قال:
أنت ْ
أك َر َ
إذا َ
ريم َم َل ْك َت ُه
مت ال َك َ
ْ
ْ
ْ
ئيم َ َ
َوإن أن َت أك َر َ
ت ّردَا
مت الّل َ
وم��ن من��ا ال حيف��ظ أو مل يس��مع
قول الفيلس��وف الفرنس��ي رينيه ديكارت
(1650 -1596( )RenéDescartesم)( :أن��ا
أفكر ولذا أنا موجود).
لي��س احلدي��ث ع��ن ش��اعرية املتن�بي
ونظرائه ،وال احلديث عن قواعد فلس��فة
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ديكارت وأمثاله ،وإال فإن األول له قصائد
كامل��ة يف الروع��ة ميزت��ه ع��ن أتراب��ه
والثان��ي له كتبه وأحباثه الفلس��فية مبا
جعلت��ه مش��تهرا ب�ين أقران��ه ،وإمن��ا ع��ن
ال��د ّرة الش��عرية أو النثري��ة ال�تي تبق��ى
حمافظة على نضارتها وتدور يف احملافل
واجملالس يف كل عصر ومصر.
وحي��ق لن��ا أن نتس��اءل :ك��م د ّرة
تفج��رت عل��ى لس��ان أم�ير البي��ان اإلم��ام
علي(علي��ه الس�لام) ،هلا يف كل حقل من
حقول احلياة وقعها وتأثريها؟

هل ميكن عدها باآلحاد أو العش��رات
أو املئ��ات؟ ،وه��ل توقفت ال��درر الكالمية
واملعرفية والفلس��فية واحلياتية على ما
ب�ين دفيت نه��ج البالغة وه��ي أكثر من
عد ُ
أن ُت ُّ
وتصى؟
بالتأكي��د ال ،فولي��د الكعبة وش��هيد
حم��راب الكوف��ة ،والقائ��ل وقول��ه بي��ان
واضح املعان��يَ ( :وِإَّنا ُال َم َرا ُء ْال َك َ
ال ِمَ ،و ِفي َنا
َت َن َّش�� َب ْت ُع ُرو ُق ُهَ ،و َع َل ْي َنا َته َّ
َد َل ْت ُغص ُو ُن ُه)،
تنط��ق كل كلم��ة م��ن كلمات��ه ع��ن
حكم��ة ومعرفة وفلس��فة ومنه��ج حياة،

ألنه ميت��ح من معني النب��وة ويغرف
من عني الرسالة ،وهو القائل بصدق
الفع��ل والدالل��ة( :عّلمين رس��ول اهلل
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه ألف ب��اب ّ
كل
باب يفتح ألف باب).
ورغ��م ال�تراث العظي��م ال��ذي
ترك��ه ه��ذا العظي��م ،لك��ن الغرب��ي
يع��رف دي��كارت ويعرف��ه الش��رقي
رغ��م قل��ة بضاعت��ه وم��ا أتى ب��ه وهو
لي��س جبدي��د س��بقه إلي��ه فالس��فة
الع��رب واملس��لمني فضال ع��ن أدبيات
اإلس�لام ال�تي أول��ت التفك�ير أهمية
قصوى حت��ى جعلته يف ب��اب املقارنة
أفض��ل من العبادة حيث جاء يف األثر
�ير ِم ْن ِع َبا َد ِة
النبويِ ( :ف ْك َر ُة َس َ
��اع ٍة َخ ْ ٌ
ِس�� ِّت َ
ني َس�� َن ًة) ،والع��دد لي��س توقيفيا
أو حصري��ا وإمن��ا هو من ب��اب ضرب
املث��ل للدالل��ة عل��ى عظم��ة الفع��ل
وشدة وقعه كما جاء يف قوله تعاىل:
ل ْ��م أَ ْو ال َت ْس�� َت ْغ ِف ْر َُ
(اس�� َت ْغ ِف ْر َُ
ْ
ل ْ��م ِإ ْن
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َُ
َت ْس�� َتغ ِف ْر ل ْم َس�� ْب ِع َ
ني َم َّر ًة فلن يَغ ِف َر
َُّ
الل َُ
لْ��م) س��ورة التوب��ة ،80 :ولك��ن
ه��ل ع��رف الغرب��ي م��ا حوت��ه عيب��ة
خليف��ة اهلل وخزائن��ه م��ن مق��والت
تتفجر م��ن نواحيها العلوم ! بل وهل
عرف الش��رقي م��ا حوته جعب��ة إمام
املس��لمني من كنوز املعرفة ،وأكثر
م��ن ذل��ك :ه��ل وق��ف املس��لمون على
عل��وم القائ��ل عل��ى رؤوس األش��هاد:
(سلوني قبل أن تفقدوني فأنا بطرق
الس��ماء أعل��م م�ني بط��رق األرض)،
ويف دائ��رة أضيق :هل اس��تدل ش��يعة
عل��ي وحمب��وه عل��ى م��ا وراء أب��واب
ّ
مدين��ة العلم وأس��وارها وما فيها من
كن��وز النب��وة واإلمام��ة م��ا يوص��ل
املرء إىل مص ّفى عسل املعارف ومنبع
شالل العلوم؟
ال أعتق��د أن اإلجاب��ة س��تكون
مقنع��ة ومرحية ،هل��ا أن تنصف من
بساعده قام اإلسالم مؤازرا ومناصرا
خل��امت األنبي��اء والرس��ل حمم��د
(صلى اهلل عليه وآله وسلم) ،ومن هو
العالمة الش��اخصة لس��ماطي الوالء
وال�براء وعم��ود ال��زوال ب��ه يُع��رف

املؤمن من املنافق ،ما دامت السياس��ة
األموية هي السائدة حتى يومنا هذا.
لي��س ه��ذا جتني��ا عل��ى الواق��ع
املعاص��ر ،ولكنه��ا حقيق��ة ملس��تها يف
ع��دد م��ن البل��دان ال�تي زرته��ا وال�تي
لإلمام علي(عليه الس�لام) فيها قدم
ومرب��ط ف��رس وراي��ة حك��م ،ومنه��ا
مصر ،حيث زرته��ا عام 2010م وكنت
بصدد زيارة مرقدي الوالي (احلاكم
الع��ام) الش��هيد مال��ك ب��ن احل��ارث
األش�تر النخع��ي والوال��ي الش��هيد
حمم��د ب��ن أب��ي بكرب��ن أب��ي قحافة
التيم��ي ،كالهم��ا قدم��ا مص��ر والة
م��ن قب��ل خليف��ة املس��لمني احلاكم
عل��ى قارت��ي آس��يا وأفريقي��ا وجان��ب
م��ن أوروب��ا وحكم��ا لس��نوات قص��ار،
بالسم والثاني ُقتل َصربا
فاألول ُقتل ُّ
وأُح��رق جثمان��ه ،وكالهم��ا كان��ا
ضحي��ة العن��ف األم��وي ،جئت مصر
أس��أل عن مرقديهم��ا مل اهتد اليهما
إال بع��د جه��د جهيد وعل��ى زيارتني،
فأغل��ب من لقيتهم وس��ألتهم عنهما
جهلوهما كليا ،جهلوا ابن خليفتهم
رغ��م أن مرق��ده يق��ع عل��ى اجله��ة
املقابل��ة جلام��ع عم��رو ب��ن الع��اص
يف مص��ر القدمي��ة وجهل��وا حام��ل
لواء اإلس�لام ووالي خليفة املسلمني
رغ��م أن مرقده يقع على مقربة من
ضواح��ي القاه��رة ،فالنخعي متكنت
م��ن زيارت��ه يف الع��ام 2010م ،والتيم��ي
حي��ث فش��لت يف العث��ور علي��ه يف
الزي��ارة األوىل وقف��ت عل��ى عن��وان
مرق��ده يف زي��ارة أخ��رى بع��د س��نة
واحدة.
هذا من��وذج للجهل الذي يضرب
بأطناب��ه يف عاملن��ا اإلس�لامي ،وم��ن
اجلهل أن املس��لمني مل يتمكنوا حتى
الي��وم م��ن تقدي��م ه��ذه الش��خصية
العظيم��ة كم��ا ه��و مب��ا ينف��ع
البش��رية ووفق��ا للقاع��دة الثمين��ة
ال�تي أبان عنها الثام��ن من أئمة أهل
البيت(علي��ه الس�لام ) اإلم��ام عل��ي
ب��ن موس��ى الرضا إذ ق��ال( :رحم اهلل
عب��د أحي��ا أمرن��ا فقلت ل��ه :وكيف

حيي��ي أمركم؟ قال :يتعلم علومنا
ويعلمه��ا الن��اس ،ف��إن الن��اس ل��و
علموا حماس��ن كالمن��ا التبعونا)،
وعل��ى ه��دى القاع��دة الثمينة اليت
ص��رح به��ا الس��ادس م��ن أئم��ة أهل
البيت(علي��ه الس�لام) اإلم��ام جعفر
بن حممد الصادق( :معاشر الشيعة
كون��وا لن��ا زين��ا وال تكون��وا علين��ا
ش��ينا قولوا للناس حس��نا ،واحفظوا
ألس��نتكم ،وكفوه��ا ع��ن الفض��ول
وقبي��ح الق��ول) ،وألن املس��لمني
عل��ي (علي��ه الس�لام)
أضاع��وا يف ّ
البوصلة ،فما زالت القاعدة النبوية
ه��ي الس��ائدة حت��ى يومن��ا ه��ذا( :يا
غال
عل��ي هل��ك في��ك اثن��ان حم��ب ٍ
ق��ال) ،أو وف��ق منط��وق
ومبغ��ض ٍ
ّ
صاح��ب الش��أن( :يهل��ك يف رجالن:
حم��ب مف��رط يق ّرظ�ني مب��ا ليس
ٌّ
ٌ
لي ،ومبغض حيمله شنآني على أن
يبهتين).
وإذا ض ّيع��ه األق��رب وجهل��ه
األبعد ،لكن هناك من البعيد البعيد
م��ن يعرف��ه ويتمن��ى حض��وره ب�ين
ظهرانيه��م مب��ا ت��رك لألم��ة م��ن
ت��راث حي حتى يبس��ط بهذا الرتاث
على الع��امل خيمته ،وذلك هو زعيم
الب��وذ يف الع��امل الدالي الم��ا املولود
يف ش��نغهاي الص�ين س��نة 1935م،
إذ يق��ول( :إذا كان��ت لدين��ا حن��ن
الب��وذ ش��خصيات مث��ل اإلم��ام علي
واإلمام احلس�ين ،وإذا كان لنا نهج
البالغ��ة وكرب�لاء فإن��ه ل��ن يبقى
يف الع��امل أح��د إال ويعتن��ق العقيدة
البوذية ،حنن نفتخر ونعتز بهاتني
الشخصيتني اإلسالميتني).
وتس��تمر عجل��ة الزم��ن عل��ى
دواليبه��ا تدور واملعم��ورة تئن حتت
وط��أة اجله��ل والتجهي��ل ،وحي��ث
ظل الوصي حلي��س الدار ربع قرن،
الزال��ت رؤاه ومفاهيم��ه وهو حيكم
مخس�ين دولة من دول اليوم ،حيث
ال فق��ر وال فقري وال أس��ر وال عبيد،
حبيس��ة نه��ج البالغ��ة من��ذ أربع��ة
عشر قرنا ومزيد.
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يقول الدالي
الما( :إذا
كانت لدينا
حنن البوذ
شخصيات
مثل اإلمام
علي واإلمام
احلسني،
وإذا كان لنا
نهج البالغة
وكربالء
فإنه لن يبقى
يف العامل أحد
إال ويعتنق
العقيدة
البوذية،
حنن نفتخر
ونعتز بهاتني
الشخصيتني
اإلسالميتني).
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الليل والنهار في استعارات اإلمام
أمير المؤمنين عليّ ( )
عليه
السالم

األستاذ الدكتورعباس علي الفحام /جامعة الكوفة

تعرف االستعارة بأنها جماز لغوي إفرادي قائم على أساس العالقة التشبيهية بني
املعنى احلقيقي َّ
للفظة املنقولة واملعنى اجلديد اجملازي ،والفرق بينها وبني التشبيه هو
طي أحد طريف الصورة التشبيهية وإسقاطه دون اآلخر ،ولذا يبدو االنتقال بني دالالت
االلفاظ املستعارة أكثر تعقيداً من التشبيه ،األمر الذي جيعل صورها أمسى فنياً من
صور التشبيهات ألنها حينئذ تكون صادرة عن خيال خصب.
ومن هن��ا تبدو صعوب��ة التعامل بفن
االس��تعارة ألنه��ا به��ذا االمت��زاج واالدعاء
تعيد صياغة الواقع بش��كل جديد حبسب
تفاع��ل األديب معه فتوفق بني املتباعدات
ب�ين األش��ياء وتؤل��ف ب�ين الناط��ق وغ�ير
الناط��ق بعالق��ات ال يق��ع يف احلس��بان
إم��كان اإلقام��ة بينه��ا ،ولعل س��ر إبداعها
خمب��وء يف هذه الق��درة على التأليف بني
املتناقض��ات وجعله��ا ش��يئا واح��دا ألنه��ا
تدي��ر ظهره��ا للمعن��ى الوضع��ي فتبع��ث
غ�ير املأل��وف م��ن املأل��وف يف الظواه��ر
واألشياء.
ويف ه��ذا يتناف��س األدب��اء ويتفاض��ل
املبدع��ون م��ن خ�لال كس��ر ط��وق اللغة
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االعتيادية املألوفة وإعادة تش��كيل جديد
للواق��ع واحلي��اة فه��ي ليس��ت جم��رد
(احنراف عن املمارس��ة اللغوية املألوفة)،
وبه��ذا النحو حتق��ق االس��تعارة غرضني
رئيسني هما:
االول :تصوير املعنى الذهين مبشاهد
حمسة ليبلغ التأثري حدَّه.
َّ
الثاني :انصهار هذا الواقع احملس��وس
يف نفس��ية األدي��ب م��ن خ�لال إع��ادة
تش��كيله بعالق��ات جدي��دة بين��ه وب�ين ما
حيي��ط ب��ه م��ن أش��ياء .وعندها ل��ن تكون
االس��تعارة حلي��ة طارئ��ة عل��ى املعنى بل
ص��ورة حقيقي��ة لرهاف��ة األدي��ب نفس��ه
وتفاعله مع الكون وظواهره.

به��ذا املفه��وم وقع��ت االس��تعارة يف
التعب�ير القرآن��ي فه��ي (ل��ون م��ن أل��وان
التصوي��ر يف الق��رآن وه��ي م��ن األدوات
املفضل��ة لدي��ه) ،كش��فت ع��ن أس��رار
مجالي��ة متناهي��ة (حت��دَّت املفه��وم
احلقيق��ي للكلم��ات يف أص��ل اللغ��ة،
وبذل��ك بلغ��ت االس��تعارة يف الق��رآن
الكريم مرتبة اإلعجاز ،وفاقت املس��توى
احلض��اري للكلم��ات يف ذروة تطوره��ا
وعطائه��ا عن��د الع��رب) ،فضال ع��ن إنها
إحدى أظهر تشكيالته اللغوية اجلديدة
اليت مل يألف مثلها العربي الذي اعتاد يف
لغت��ه الوضوح والثبات يف دالالت ألفاظه
فقد كان��ت غاية انزياحاته هي يف ميله

إىل األس��اليب التش��بيهية وه��و األمر
الظاه��ر يف الش��عر العرب��ي القدي��م،
وم��ن تتب��ع الظاه��رة االس��تعارية
يف الق��ران الكري��م يب��دو أن أم�ير
املؤمنني (عليه الس�لام) يف استعاراته
املتأث��رة بتعب�ير الكت��اب العزيز يضع
فيه��ا األص��ل القرآن��ي نص��ب عيني��ه
ث��م يعم��ل عل��ى توليد ف��روع كثرية
م��ن الص��ور علي��ه ،فم��ن ظواهر ذلك
التوليد استعارات (الليل والنهار).
يع��رض التعبري القرآن��ي لـ(الليل
والنه��ار) ص��ورا يف غاي��ة اجل��دة
��ول َّ
واحلي��اة ،قال تع��اىلُ ( :ت ُ
الل ْي َل ِف
ِ
النهَا َر ِف َّ
َار َو ُت ُ
��ول َّ
َّ
الل ْي ِل) ،والليل
النه ِ
ِ
والنه��ار ظواهر طبيعية تتحصل من
مطال��ع الش��مس ومغاربه��ا ولفظ��ة
(نوجل) تستعمل لألش��ياء املادية ،غري
أن التعب�ير القرآني نق��ل اللفظة إىل
معنى جم��ازي فص��ور اللي��ل والنهار
كأنهما أشياء مادية تتلبس ببعضها
فيدخ��ل ه��ذا يف ه��ذا يق��ول الس��يد
الرض��ي (ولف��ظ اإلي�لاج ههن��ا ابل��غ
ألن��ه يفي��د إدخ��ال كل واح��د منهما
يف اآلخ��ر بلطي��ف املمازج��ة وش��ديد
املالبس��ة) ،واإلي�لاج هن��ا ه��و (دخول
ما نقص من س��اعات الليل يف ساعات
النهار فتزيد من نقصان هذا يف زيادة
ه��ذا ودخ��ول م��ا نق��ص م��ن س��اعات
النه��ار يف س��اعات اللي��ل فتزي��د يف
س��اعات اللي��ل ما نقصت من س��اعات
النه��ار) ،والزي��ادة والنقص��ان تك��ون
حبسب مطالع الشمس ومغاربها.
وفس��رها الطربس��ي بقول��ه( :أي
تنق��ص م��ن اللي��ل وجتع��ل ذل��ك
النقص��ان زي��ادة يف النه��ار وتنق��ص
م��ن النه��ار وجتع��ل ذل��ك النقص��ان
زي��ادة يف اللي��ل) ،وقي��ل يف معنى آخر
لتفس�يرها( :ان��ه يدخ��ل أحدهم��ا يف
اآلخ��ر بإتيان��ه ب��دال من��ه يف مكان��ه)،
ونظ�ير ه��ذا املعن��ى قول��ه تع��اىل يف
الل ْي َ
اس��تعارة أخ��رىُ ( :ي َك ِّ��و ُر َّ
��ل َع َل��ى
النهَ��ا َر َع َل��ى َّ
َ��ار َو ُي َك ِّ��و ُر َّ
َّ
��ل)،
الل ْي ِ
النه ِ
والتكوي��ر هو الل��ف والل��ي ومعناه يف
اآلية الكرمية (يعلى هـ��ذا على هـذا)،
فجع��ل (النه��ار خلف��ة يذه��ب ه��ذا
ويغشى مكانـ��ه هـ��ذا وإذا غشى مكانه
فكأمن��ا ألبس��ه ولف علي��ه كما يلف

اللب��اس عل��ى الالب��س) ،أو أراد (أن
كل واح��د منهم��ا يغي��ب اآلخ��ر إذا
طرأ فش��به يف تغييبه إياه بش��يء لف
عليه م��ا غيبه عن مطام��ح األبصار)،
وق��د يك��ون التكوي��ر من ك��رور هذا
عل��ى هذا فش��به ذل��ك بتتاب��ع أكوار
العمامة بعضه��ا على اثر بعض ،وقد
يق��ع التكوي��ر امسا للكثرة م��ن الكور
فيكون معن��اه (يكثر أجزاء الليل على
أج��زاء النهار حتى خيفى ضوء النهار
وتغل��ب ظلم��ة اللي��ل ويك��ور النه��ار
على الليل أي يكثر أجزاء النهار حتى
تظهر وتنتشر وتتالشى فيـ��ها أجـزاء
اللـيــــل وتضمحل).
والص��ور االس��تعارية يف اللي��ل
والنه��ار كله��ا تنب��ض باحلرك��ة
وتش��ع باحلياة كقوله تع��اىلَ ( :وآَ َي ٌة
الل ْي ُ
��م َّ
َُ
��ل َن ْس�� َل ُخ ِم ْن ُه َّ
النهَا َر َف��إِ َذا ُه ْم
لُ
ْ
ُمظِل ُم َ
��ون) ،أو قوله س��بحانه وتعاىل:
ل��ا أَ ْن ُت ْ��د ِركَ
س ي َْن َب ِغ��ي َ َ
َ(ل َّ
الشْ��م ُ
��ر َو َل َّ
َ��ار َو ُ
��اب ُق َّ
ك ٌّل
ْال َق َم َ
النه ِ
الل ْي ُل َس ِ
َس َب ُح َ
ِف َف َل ٍك ي ْ
ون).
لق��د كان��ت ه��ذه الص��ور
القرآني��ة وغريها للي��ل والنهار معينا
اس��تقى من��ه اإلم��ام أم�ير املؤمن�ين
(علي��ه الس�لام) اس��تعاراته وكان
اس��تمداده من��ه إم��ا مباش��را يقتب��س
منه��ا الص��ورة االس��تعارية ذاته��ا أو
غ�ير مباش��ر م��ن خ�لال البن��اء عل��ى
األص��ل القرآني وتولي��د الفروع منه،
فم��ن األول قول��ه (عليه الس�لام) من
خطب��ة ل��ه يف التوحي��دَ ( :ف ْان ُظ ْ��ر ِإ َل
ْ
��ات َو َّ
َّ
��ر َو َّ
��ج ِر-
الش َ
الن َب ِ
الش ْ��م ِ
س َوال َق َم ِ
ْ
ْ
��ذا َّ
��ر َواخ ِت َ
َو ْالَ��ا ِء َو َ
�لا ِف َه َ
الل ْي ِل
ال َج ِ
َو َّ
النهَ��ار ،)..واخت�لاف اللي��ل والنه��ار
يع�ني تعاقبهم��ا يف الذه��اب واجمل��يء
(وكل ش��يء جي��يء بع��د ش��يء آخ��ر
فهو خلفة)) وهذا يفس��ر قوله تعاىل:
��ل َّ
( َو ُه َو َّال ِذي َج َع َ
الل ْي َل َو َّ
النهَا َر ِخ ْل َف ًة
ِلَ ْ
َ
َ
ُ
َّ
��ن أَ َرا َد أَ ْن ي َّ
ْ
ُ
��ر أو أ َرا َد ش��كو ًرا)،
َذك َ
ومعن��ى خلف��ة( :جع��ل اللي��ل والنهار
يتخالف��ان ف��إذا أت��ى ه��ذا ذه��ب ه��ذا
وإذا أدب��ر ه��ذا أقبل هذا) ،والش��ك يف
أن قول اإلمام (عليه الس�لام) مأخوذ
من قوله تعاىل(ِ :إ َّن ِف ْاخ ِت َل ِف َّ
الل ْي ِل
��ق َُّ
َو َّ
َ��ار َو َم��ا َخ َل َ
ات
الس َ
الل ِف َّ
��ما َو ِ
النه ِ
َْ
ََ
َات ِل َق ْو ٍم ي َّ
َت ُق َ
ون).
ض لي ٍ
َوال ْر ِ

ويف م��كان آخ��ر يق��ول أم�ير
املؤمن�ين (علي��ه الس�لام)َ ( :و َج َع َ
��ل
َْ
ش َس��هَا آي ً
َار َه��اَ ،و
َ��ة ُم ْب ِص َ
��ر ًة ِل َنه ِ
م ُح َّ��و ًة ِم ْ
َ��ة َ ْ
َق َم َر َه��ا آي ً
��ن َل ْيِلهَ��ا)،
ولفظ��ة مبص��رة مس��تعارة ،فق��د
ش��بهت آي��ة الش��مس بكائ��ن مبصر،
ث��م ح��ذف املس��تعار منه وأش�ير إليه
بش��يء مم��ا خيص��ه وه��و البص��ر
جبام��ع الرؤي��ة يف كل ،وه��ذا م��ن
االس��تعارات بالكناية ،أي (مكش��وفة
القن��اع مبين��ة اإلبص��ار) ،وه��ي م��ن
الل ْي َ
قول��ه تع��اىلَ ( :و َج َع ْل َنا َّ
��ل َو َّ
النهَا َر
ْ
َة َّ
��ل َو َج َعل َنا آَي َ
آَ َي َتِ ْ�ين َف َم َح ْو َنا آَي َ
َة
الل ْي ِ
َّ
��ر ًة) ،وميك��ن أن تك��ون
َ��ار ُم ْب ِص َ
النه ِ
(مبص��رة) يراد بها اجملاز للنهار على
س��بيل املبالغ��ة الن فيه يبصر الناس
كما قيل يف (ليل أعمى) ألن الناس
ال يبصرون فيه لشدة إظالمه.
وحينئ��ذ خي��رج ه��ذا اللفظ عن
اجملاز االس��تعاري إىل اجملاز املرس��ل
بعالق��ة الس��ببية ،واحمل��و هو طمس
الشيء وإزالة أثره ،استعريت للفظة
(آي��ة) وأريـ��د به��ا القم��ر ،واملعن��ى
(فمحون��ا آي��ة اللي��ل اليت ه��ي القمر
حي��ث مل خيل��ق له ش��عاعا كش��عاع
الش��مس وجعلنا الش��مس ذات شعاع
يبصر يف ضوئها كل شيء).
وم��ن االس��تعارات ال�تي أخذه��ا
اإلمام أم�ير املؤمنني (عليه الس�لام)
بش��كل مباش��ر م��ن التعب�ير القرآني
قول��ه من رس��الة يوصي بها جيش��ه:
( َوِإ َذا َغ ِش�� َي ُك ُم َّ
الل ْي ُل َف ْ
الر َم َاح
اج َع ُل��وا ِّ
ك َّف��ة) ،فاس��تعار الغش��اء لظلم��ة
ِ
اللي��ل ث��م ح��ذف الظلم��ة مكتفي��ا
باإلش��ارة إليه��ا بلفظ��ة اللي��ل عل��ى
س��بيل االس��تعارة بالكناي��ة ،وق��د
أعط��ى لليل به��ذه االس��تعارة صفة
األحي��اء العق�لاء فاللي��ل يتص��رف
كم��ا يتص��رف األحي��اء فيغط��ي
ويغش��ي ،وكف��ة مبعنى مس��تديرة
أي اجعل��وا رماحك��م كالدائ��رة
حولك��م ،وص��ورة الليل مأخ��وذة من
الل ْي َ
قول��ه تع��اىل( :ي ُْغ ِش��ي َّ
��ل َّ
النهَا َر)،
فجع��ل اللي��ل كأن له لباس��ا يغطى
ب��ه النه��ار ،ف��ـ (يلب��س ظلم��ة اللي��ل
ضي��اء النه��ار فيصري مظلم��ا بعد أن
كان مضيئا).
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من االستعارات
اليت أخذها
اإلمام أمري
املؤمنني (عليه
السالم) بشكل
مباشر من
التعبري القرآني
قوله من رسالة
يوصي بها
جيشهَ ( :وِإ َذا
َغ ِش َي ُك ُم َّ
الل ْي ُل
َف ْ
الر َم َاح
اج َع ُلوا ِّ
ك َّفة)..
ِ
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ت
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ه
..
عليٌّ ( ) سيد األوصياء
الباحث شاكر القزويين

عليه
السالم

كان أقرب إنسان إىل
مهبط الوحي على رسول
اهلل (صلى اهلل عليه وآله
وسلم) ،فنما مهيئاً حلفظ
الرسالة ،منافحاً عن حامل
كتاب اهلل ،فمنذ صباه
أعدّته العناية اإلهلية هلذا
فتوته
األمر اجللل ،كانت َّ
صورة فريدة ،معجزة نيب
خامت ،ووصي ولي مبنزلة
هارون من موسى ،الفداء
واألذن الواعية وفروسية
عبقرية تسبق األساطري
واجلند املرسلة من السماء،
إال اّنه هو وابن عمه رسول
اهلل (صلى اهلل عليهما
وعلى آل بيتهما) َ
كان
بشرا سويا..
وكان يف كل درء للخط��ر والس��وء
ع��ن ن�بي الرمح��ة ودين��ه يدف��ع يف
مقتب��ل الزم��ن عن��ه دما زكي��ا ،مل يغب
ه��ذا للحظ��ة ع��ن الن�بي األك��رم وآل
بيت��ه األطه��ار صل��ى اهلل وس��لم عليه��م
وجتمع هذا حتى ص��ار أنهارا
أمجع�ين،
ّ
مقدس��ة تس�ير اىل قي��ام الس��اعة ،وبهذا
قت��ل احلس�ين (علي��ه الس�لام) يف ي��وم
االثن�ين ،بداية الن��زف احملمدي العلوي
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فداء للدين واستقامته.
مل ت��ك أرض املعرك��ة ح�ين
يطؤه��ا تتنف��س ،ثابت��ة خت��اف أن
تزل ع��ن قدمه ،فتس��قط ،واخليول
املطهم��ة احلس��ان عن��د الزح��ام يف
ملتق��ى األس��نة ب�ين يدي��ه ت��كاد أن
تلف��ظ أنفاس��ها م��ن روع الن��زال
ووثبتها ،فيرتجل رأفة بها واحسانا،
باس��طا عزمه على كل من يش��تهي
أن ي��ذوق ال��ردى م��ن ح��د فق��اره،
فيقط القص�ير ويقد الطويل ،حتى
تب�ين الصفوف وينقط��ع دابر الكفر
والضالل��ة ،وتن��أى ش��وكة املعتدي
بع��د ان قط��ع دابره��ا واس��تأصل
شأفتها.
حيم��ل فرس��انه املغاوي��ر م��ن
عل��ى ظه��ور الصافن��ات يف بدي��ع
احلدي��ث ومجي��ل الع�برة وتذكرة
املبصري��ن أول��ي األلب��اب ،فتنقش��ع
الط��رق أمامه��م وتتض��ح ال��دروب
حت��ى مي��دون أيديه��م فيمس��كون
نهاية األرب من مس�يرهم ،وهم بعد
على مشارف سوح الوغى ،وملن تأخر
يق��ول :ت��د األرض بقدمك وأعر اهلل
مججمتك وانظر أقصى القوم.
مل تك السيوف والرماح والسهام
تش��غله ،وال الرج��ال الصي��د ،فيعف
ع��ن س��وءة رعديده��م وان كان
رأس��هم ،وميي��ل ع��ن كل منكس��ر
جري��ح ،ش��هامة ورمح��ة وعنفوان��ا
يلي��ق ب��ه ،وه��و جمن��دل الطواغيت،
وقاهر القرم من س��ادات املش��ركني
والكافري��ن ،واذا اراد صرع��ة يف ث��أر
حل��ق ُّ
يعز به االس�لام وأهله ،حيمل
ٍّ
اخلص��م م��ن فرس��انهم األش��داء
ويلقي��ه على األرض ،فيطيح خامدا
يف ق��رارة املوت ..وكان هذا الش��اهد
يف قاتل قنرب مواله عليه السالم.
األرض ،ه��ذه احملط��ة القصرية
امل��دى ،ب��كل م��ا حت��وي ،يف��رغ م��ا
فيها ،قس��طا وعدال ،فتمسي خاوية
اال م��ن رمح��ة اهلل ورض��اه ،ث��م
يطف��ئ مصب��اح الزي��ت ال��ذي ش��هد
والي��ة العدل واحلك��م الصاحل حتى
استحى من نور ذلك الوهج الصاعد

م��ن وج��ه الوص��ي (علي��ه الس�لام)
حينما أقبل عليه.
موائد ال��والة والرعي��ة عنده يف
قسطاط واحد ،واملآدب احلسان عند
أصح��اب املال أعش��اش للش��ياطني،
ينام يف دفئها حاكم السوء وبطشه
تغطي��ه ظلم��ة اجل��ور وحمس��وبية
الفس��اد ،وال ع��دل عن��ده ب�لا رمحة
وأناة ورش��د ،فينعم الن��اس باألمان
والطمأنينة.
ب��در وحن�ين ،معركت��ا وج��ود،
أظهرت��ا ق��درة االمي��ان الراس��خ
يف بس��ط هيمنت��ه عل��ى األق��دار
ومع��ادالت امل��ادة والعل��م واملنط��ق،
فيك��ون وح��ده م��ن أزاح نص��ف م��ن
صرع��وا يف معرك��ة ب��در الك�برى،
وكان نصف��ه منص��ب عل��ى
تصفي��ة طغاته��م وفرس��ان الكف��ر
وصنادي��ده ،ويف حن�ين ويف ش��عب
ضيق حتت س��هام الكف��ر وكمائنه
حيي��ط بالن�بي حمم��د (صل��ى اهلل
علي��ه وآل��ه وس��لم) وتس��عة من بين
هاش��م فحس��ب (س�لام اهلل عليه��م)
اس��تطاعوا الصم��ود حت��ت وط��أة
العدوان الطاحنة ،وجيش املسلمني
متفرقون مألهم اهللع والرعب بعد
اإليقاع بهم بني شرك العدو وفتنته
اليت أشاعوا فيها مصرع النيب (صلى
اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) ،وم��ا هي اال
وقف��ة هامشي��ة حممدي��ة علوي��ة
حت��ى بان��ت حش��ود الكفر منكس��رة
مذهولة مما رأت من سقوط غضب
الس��ماء عل��ى كواهله��م الضال��ة
بأي��دي الرس��ول الف��ارس ال��ذي
اليش��ق له غب��ار ومعه وصي��ه الذي
عرفه��م وعرف��وه فخش��وه ومل يع��د
خيش��ى منهم أحدا ونفر من هاش��م
ه��م أقرب للوحي وأهله من أي أحد
فزاده��م ذل��ك عزم��ا وض��راوة حتى
نصره��م اهلل نص��را مبين��ا ،ث��م أت��ى
من تف��رق من جيش املس��لمني بعد
ان بان��ت طالئ��ع النص��ر ليأس��روا
جي��ش الكافرين ال��ذي كان قوامه
آالف الرجال املندحرين من عش��رة
من املؤمنني.

من ش��دة عزمه وس��لطانه على
القل��وب النقي��ة الطاه��رة ،كان
يرتك أث��را تلو األث��ر يف األماكن،
ومعان��ي صفات��ه يف املقرب�ين من��ه
ويف ذريت��ه من الطاهري��ن (عليهم
الس�لام) ،ف��كان ي��رى يف ش��خوص
كث�يرة بع��ده ،يف زين��ب العقيل��ة
(عليه��ا الس�لام) ،ويف فرس��ان
ملحم��ة الط��ف العظم��ى ،ويف
أصحاب��ه الغ��ر احملجل�ين ،ويف
مس��لم ب��ن عقي��ل (علي��ه الس�لام)،
هذا الفارس العلوي اهلامشي الذي
جتل��ى يف علويت��ه أش��د الوض��وح
حينما أحاطت به جيوش األمويني
م��ن كل ح��دب وص��وب ،ومعه��م
أذنابهم من القتلة اجملرمني ،فكان
يكسر اللواء بعد اللواء وسط ذهول
س��لطة البغ��ي ورعبه��ا ،وم��ا كان
هلم اال اخلديع��ة واملكر كديدنهم
ليوقف��وا ح��د س��يفه ع��ن حص��اد
ضاللتهم وفتنته��م ،فملؤوا األزقة
بالش��راك حت��ى أوقع��وه به��ا ،ومل
ي��زل يقاتلهم حتى وضع��وا العهود
واملواثي��ق حت��ت قدمي��ه ،وكان
الغدر واخلديعة عادة هلم ،وكانت
عاقبة املؤمنني خ�يرا كثريا وأجرا
عظيما.
قال��وا ل��ه :أن��ت أن��ت ،لي��س عن
عب��ث ،لك��ن أ ّن��ى للعق��ول أن تطيق
الرؤي��ا املعجزة واحل��دث الفريد يف
التاري��خ ،وق��د يد ّله احل��ب صاحبه
فيتي��ه عن الرش��اد ،فيهل��ك ،وليس
م��ن س��لطان واح��د ع�بر التاري��خ
كل��ه يقات��ل فيبي��د م��ن يعبدون��ه
ويؤهلونه حتى يثيبهم اىل رشدهم
لعبادة الواحد األحد وال أحد سواه،
وحن��ن ن��رى الي��وم كم��ا كان يف
عه��د فرع��ون وم��ن س��بقه كي��ف
يس��عى احل��كام واملل��وك والزعم��اء
اىل وض��ع انفس��هم يف منزل��ة
األرباب واآلهلة ،فساء ما حيكمون،
وذاك ح�ين يكون اجلهل والضاللة
مرتعا يف نفوس الناس فيس��قطون
يف الدرك األس��فل من اهلوان وسوء
القرار.
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موائد الوالة
والرعية عنده
يف قسطاط
واحد ،واملآدب
احلسان عند
أصحاب
املال أعشاش
للشياطني،
ينام يف دفئها
حاكم السوء
وبطشه تغطيه
ظلمة اجلور
وحمسوبية
الفساد ..
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اإلمام أمير المؤمنين عليّ ( ) والقرآن
عليه
السالم

الدكتور خليل خلف بشري /جامعة البصرة

ّ
إن املطلع على سرية اإلمام علي (عليه السالم) جيده والقرآن صنوان مل يفرتقا ولن
فعلي (عليه الس�لام) س��ار يف خط القرآن ،ومل يش��ذ عنه يوماً إذ كان حييي
يفرتقا ّ
القرآن بقلبه ودمه قبل أن ينطق بآياته بألفاظ وتعابري ،إذ كان القرآن فكره ونطقه
وعمل��ه وتعليم��ه وحكمه وإرش��اده فه��و ترمج��ان القرآن ولس��انه الناطق والس��بيل
الواضح إىل هداه وبصائره..
كان��ت حيات��ه كله��ا عط��اء زاخ��راً
يف جم��ال الق��رآن دون أن حي��دّه ح��د
املس��جد أو كرس��ي احلك��م أو الس��وق أو
البي��ت ،ب��ل إنه مل يبخ��ل عل��ى الناس من
االس��تنارة بعلمه القرآني حتى يف ساحات
احل��رب ،ومل يكتم الناس فوائده ومعارفه
عل��ى ّ
أن الق��رآن كان احمل��ور الثاب��ت يف
حركت��ه عل��ى الرغ��م م��ن تف��اوت أدواره
طوال م��دة حيات��ه املباركة فف��ي عبادته
كان الق��رآن خ�ير أنيس يرت��ل آياته ،ويف
س��احات اجله��اد كان القرآن خ�ير ناصر
ينش��د آياته ،ويف عرصات احلكم والس��وق
كان أيض��اً ش��اخصاً أمام��ه دائم��اً دون أن
يغف��ل عن��ه طرف��ة ع�ين إذ ي��روى أن��ه مل��ا
س��ار إىل صفني ،مضى حنو ساباط ،حتى
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انتهى إىل مدينة بهر س�ير (وإذا رجل من
أصحاب��ه ينظ��ر إىل آث��ار كس��رى ،وه��و
يتمثل بقول ابن يعفور التميمي:
جرت الرياح على حمل ديارهم
فكأمنا كانوا على ميعا ِد
فق��ال عليه الس�لام :أفال َ
قل��ت( :كم
تركوا من جنات وعيون * وزروع ومقام
كريم * ونعم��ة كانوا فيها فاكهني *
كذلك وأورثناها قوما آخرين).
وم��ن اس��تدالالته القرآني��ة أيض��اً أن
الربي��ع ب��ن زي��اد احلارثي ش��كا إلي��ه أخاه
عاصم��اً قائ�ل ً
ا( :يا أمري املؤمنني أال أش��كو
إلي��ك عاص��م ب��ن زي��اد أخ��ي ق��ال م��ا له؟
ق��ال :لبس العباء ،وت��رك املالء ،وغم أهله،
وح��زن ولده فقال عل��ي :ادعوا لي عاصما

فلم��ا أت��اه عب��س يف وجهه وق��ال :وحيك
ي��ا عاصم أت��رى اهلل أباح ل��ك اللذات وهو
يك��ره م��ا أخ��ذت منه��ا ألن��ت أه��ون على
اهلل م��ن ذل��ك أو م��ا مسعت��ه يق��ول (مرج
البحري��ن يلتقي��ان) ث��م يق��ول (خي��رج
منهم��ا اللؤل��ؤ واملرج��ان) وق��ال (وم��ن
كل تأكلون حلما طريا وتس��تخرجون
حلية تلبس��ونها) أم��ا واهلل إن ابتذال نعم
اهلل بالفعال أحب إليه من ابتذاهلا باملقال
وقد مسعت��م اهلل يقول (وأما بنعمة ربك
فح��دث) ،وقول��ه (م��ن ح�� ّرم زين��ة اهلل
اليت اخ��رج لعباده والطيب��ات من الرزق)
إن اهلل خاط��ب املؤمن�ين مب��ا خاط��ب ب��ه
املرس��لني فقال (يا أيها الذين آمنوا كلوا
م��ن طيبات ما رزقناكم) ،وق��ال (يا أيها

الرس��ل كل��وا م��ن الطيب��ات واعمل��وا
صاحل��ا) ،وق��ال رس��ول اهلل (صلى اهلل
علي��ه وآل��ه وس��لم) لبعض نس��ائه (ما
ل��ي أراك ش��عثاء مره��اء س��لتاء) ق��ال
عاصم فل��م اقتصرت يا أمري املؤمنني
على لبس اخلشن وأكل اجلشب قال
إن اهلل تعاىل افرتض على أئمة العدل
أن يق��دروا ألنفس��هم بالق��وام كي�لا
يتبي��غ بالفق�ير فق��ره فم��ا ق��ام عل��ي
(عليه السالم) حتى نزع عاصم العباء
ولبس مالءة)).
إن إرتب��اط أم�ير املؤمن�ين (عليه
الس�لام) بالق��رآن وثي��ق فه��و القائل:
(أن��ا الق��رآن الناط��ق) ،وه��و القائ��ل
أيض��ا( :إن الكت��اب ملع��ي م��ا فارقت��ه
م��ذ صحبت��ه) ومص��داق ذل��ك جن��ده
يف حدي��ث الرس��ول األك��رم (صل��ى
اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم)( :عل��ي م��ع
الق��رآن والق��رآن مع عل��ي ،لن يفرتقا
عل��ي احل��وض) فكالم��ه
حت��ى ي��ردا ّ
ذو مس��حة قرآني��ة إذ أن��ه حاك��ى
الق��رآن الكريم ،وج��اراه ،وأفاد منه يف
اس��تعمال الكلمات القرآنية ،ووضعها
موضع��اً جدي��داً يف اس��تعمال عل��وي
بلي��غ ،فالبالغ��ة القرآني��ة تتجس��د
عل��ى لس��ان عل��ي ،وال غراب��ة يف ذلك
فهو س ّيد القراء ،وأ ّول احلفاظ لكتاب
اهلل ل��ذا فصل��ة اإلمام (عليه الس�لام)
بالقرآن صل��ة وثيقة ولذل��ك اختاره
الرس��ول (صلى اهلل عليه وآله وس��لم)
كاتب��اً ل��ه ،وه��و ال��ذي كان يصغ��ي
ويس��مع وحيفظ ،وعى القرآن أكثر
م��ن غ�يره وقبل غ�يره م��ن الصحابة
بدع��اء الن�بي ل��ه بالتس��ديد ف��كان هو
األذن الواعي��ة إذ مل��ا ن��زل قول��ه تعاىل
(لنجعله��ا لك��م تذك��رة وتعيه��ا أذن
واعي��ة) ،ق��ال الن�بي (صل��ى اهلل علي��ه
وآل��ه وس��لم) :س��الت اهلل أن جيعله��ا
أذنك يا علي.
ومل��ا كان��ت مصادر الوع��ي ثالثة
(مص��ادر أوعي��ة للوع��ي مث��ل العق��ل،
والف��ؤاد ،والصدر ،والقلب ،والفطرة -
مص��ادر التنفيذ :مث��ل اإلرادة ،والعزم
 احملكمة الداخلية يف نفس اإلنس��انللحل واحلس��م وفص��ل القضايا ،وهو
ما يسمى بالضمري).
ّ
إن ه��ذه املص��ادر الثالث��ة حتت��اج

إىل غ��ذاء متص��ل دائ��م مثلم��ا حيت��اج
اجلس��م إىل الغ��ذاء لكي متد اإلنس��ان
يف حركت��ه إىل اهلل مب��ا ميكن��ه م��ن
الس�ير بن��ور وع��زم ،وه��ذا الغ��ذاء ه��و
التوجي��ه واإلم��داد ال��ذي ميك��ن ه��ذه
األوعي��ة م��ن مواصل��ة عمله��ا م��ن
التلقي والعط��اء ،ومن دون هذا الغذاء
تتعط��ل األوعية ،وتفق��د القدرة على
أداء دوره��ا يف حياة اإلنس��ان ،والقرآن
الكري��م ه��و ذل��ك الغ��ذاء الربان��ي
لإلنسان ،وهو النور واهلدى والبصرية
والع��زم واليق�ين ال��ذي حيتاج��ه يف
حركت��ه إىل اهلل تع��اىل فق��د ورد عن
أم�ير املؤمن�ين (علي��ه الس�لام) قول��ه:
ون ِب ِه َو َت ْن ِط ُق َ
الل ُت ْب ِص ُر َ
ون ِب ِه
(ك َت ُ
ِ
��اب َّ ِ
ْ
ُ
��م ُع َ
ض
َو َت ْس َ
ون ِب�� ِه َويَن ِطق ب َْع ُض�� ُه ِب َب ْع ٍ
ْ
ْ
ض َو َل َي َتِل ُف
َويَش�� َه ُد ب َْع ُض ُه َع َلى ب َْع ٍ
َّ
َّ
الل َو َل ُ َ
الل).
يا ِل ُف ِب َص ِ
اح ِب ِه َع ِن ِ
ِف ِ
ّ
إن مثة وش��ائج وروابط بني أمري
املؤمن�ين (علي��ه الس�لام) والق��رآن
الكري��م فهو ربيب الق��رآن ،وقد نزلت
في��ه الكثري من اآلي��ات الكرمية ،وأنه
د ّون الق��رآن الكري��م يف عص��ر مبك��ر
من تاريخ الرس��الة اإلس�لامية ،وهذا
ما جعله حييط إحاطة تامة بالقرآن
الكري��م ،ولق��د وث��ق (علي��ه الس�لام)
تل��ك العالق��ة وب�ين معرفته بأس��رار
الق��رآن فق��ال (واهلل م��ا نزل��ت آية إال
وق��د علم��ت في��م نزل��ت وعل��ى م��ن
نزل��ت ،إن رب��ي وه��ب لي قلب��ا عقوال
ولس��انا ناطق��ا) ،وع��ن علم��ه بالقرآن
يق��ول( :س��لوني ع��ن كت��اب اهلل فإنه
لي��س م��ن آي��ة إال وق��د عرف��ت بلي��ل
نزل��ت أم بنه��ار ،يف س��هل نزل��ت أم يف
جب��ل) ،وعن إبن عباس ق��ال( :جل ما
تعلم��ت من التفس�ير من علي بن أبي
طالب عليه الس�لام ...إن القرآن أُنزل
عل��ى س��بعة أح��رف ،م��ا منه��ا إال وله
ظه��ر وبطن ،وإن علي ب��ن أبي طالب
عليه السالم علم الظاهر والباطن).
أم��ا عن عل��م أمري املؤمن�ين (عليه
الس�لام) بالتأوي��ل ووق��ت الن��زول
وم��ورده وكل م��ا يتعل��ق باآليات من
الناس��خ واملنس��وخ واحملك��م واملتش��ابه
واملك��ي واملدن��ي وغ�ير ذل��ك ،فيق��ول
(علي��ه الس�لام)( :س��لوني قب��ل أن
تفقدون��ي ،فو ال��ذي فلق احلب��ة وبرأ

النس��مة ،ل��و س��ألتموني عن أي��ة آية،
يف لي��ل أنزل��ت ،أو يف نه��ار أنزل��ت،
مكيها ومدنيها ،س��فريها وحضريها،
ناس��خها ومنس��وخها ،وحمكمه��ا
ومتش��ابهها ،وتأويله��ا وتنزيله��ا،
إال أخربتك��م) ،وع��ن علم��ه يق��ول
اب��ن عب��اس( :واهلل لق��د أعط��ي عل��ي
ب��ن أب��ي طال��ب تس��عة أعش��ار العلم،
وأي��م اهلل لق��د ش��ارككم يف العش��ر
العاشر) ،وقال أيضاً( :ما علمي وعلم
أصح��اب حممد صل��ى اهلل عليه وآله
وس��لم يف عل��م عل��ي رض��ي اهلل عن��ه
إال كقط��رة يف س��بعة أحبر) ؛ لذلك
ّ
ف��إن أم�ير املؤمن�ين (علي��ه الس�لام)
يُع�� ّد أعل��م الن��اس بالق��رآن الكري��م
حبالل��ه وحرامه ،وحمكم��ه وتأويله
ومتش��ابهه فق��د كان يس��أل رس��ول
اهلل (صل��ى اهلل عليه وس��لم) عن كل
آي��ة ْ
نزلت عليه عن ظاهرها وباطنها
حت��ى كان مض��رب املث��ل يف تفس�ير
الق��رآن الكري��م وأحكامه إذ إنه كان
س��ريع البديه��ة يف إص��دار األح��كام،
ومل ي�تردد ق��ط يف إص��دار حكم ،ومل
يف��تِ فت��وى ختال��ف الق��رآن الكريم
كم��ا مل يصدر حكماً خيالف القرآن
الكري��م حت��ى به��ر مجي��ع م��ن كان
حيوط به.
ّ
م��ن كل ذل��ك نس��تطيع الق��ول
ّ
إن أم�ير املؤمن�ين (علي��ه الس�لام)
ه��و أول م��ن أس��س لعل��وم الق��رآن،
وأول مصح��ف ُج��ع في��ه الق��رآن
كان مصح��ف أم�ير املؤمن�ين (عليه
الس�لام) ،ويف ذل��ك يق��ول حس��ن
الص��در (الب��د من التنبي��ه على تقدم
أم�ير املؤمن�ين عل��ي ب��ن أب��ي طالب )
عليه الس�لام( ،يف تقس��يم أنواع علوم
الق��رآن فإن��ه أمل��ى س��تني نوع��ا م��ن
أن��واع علوم الق��رآن ،وذك��ر لكل نوع
مثاال خيصه ،وذلك يف كتاب نرويه
عن��ه من عدة ط��رق ،موج��ود بأيدينا
إىل اليوم ،وهو األصل لكل من كتب
يف أن��واع علوم القرآن .وأول مصحف
مج��ع فيه القرآن على ترتيب النزول
بع��د موت النيب (صل��ى اهلل عليه وآله
وس��لم) ه��و مصح��ف أم�ير املؤمن�ين
عل��ي (علي��ه الس�لام) ،والرواي��ات يف
ذلك من طريق أهل البيت متواترة.
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أمري
املؤمنني
(عليه
السالم)
هو أول من
أسس لعلوم
القرآن،
وأول
مصحف
ُجع فيه
القرآن كان
مصحف
أمري
املؤمنني
(عليه
السالم)
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عليه
السالم)
اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (
ِّ
المعلمُ األول لفن الخط العربي

الباحث اخلطاط علي حيدر احلساني

اخل��ط العرب��ي نور أضاء يف هذا الوجود وأش��رق يف ه��ذا الكون فهو املمثل لكل
ل��وازم اإلنس��انية واملع�بر ع��ن مش��اعرها واملمث��ل ملعانيه��ا واملس��دد لتعبرياتها
واملؤكد حلقوقها واملوضح ملرادها ،أينما ظهر بهر وأينما ُزرع أمثر ،فهو اللسان
الناط��ق للغ��ة العربي��ة لغة الق��رآن الكريم وهو غ��ذاء الروح ويع��د فن الفنون
ويكتس��ب أهميته ه��ذه يف تدوين الق��رآن الكريم والرتاث االس�لامي ودواوين
الشعر واملؤلفات منذ صدر االسالم حتى وقتنا احلاضر..
وكم��ا للغ��ة العربي��ة مي��زات بالغي��ة وبصري��ة
كذل��ك ف��إن ف��ن اخل��ط العربي يعك��س ص��ورة هذه
اللغة العظيمة على االعمال الفنية اليت ابدعتها انامل
اخلط��اط املس��لم عرب م��ر العص��ور ،وي ُّ
ُعد االم��ام أمري
املؤمنني علي بن أبي طالب (عليه السالم) املعلم األول
لفن اخلط العربي وهذا ما أورده املؤرخون والباحثون
عل��ى اختالف مذاهبهم ومش��اربهم فهو كاتب الوحي
إذ ّ
أن عالق��ة االم��ام أمري املؤمنني علي (عليه الس�لام)
بالق��رآن الكري��م عالقة وثيق��ة إذ ورد عن رس��ول اهلل
( صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم قول��ه( :علي م��ع القرآن
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والقرآن مع علي) ،وقد شهد له النيب األكرم َّ
(صلى
اهلل عليه وآله َّ
وس��لم) بأعلميته بالقرآن الكريم كما
ج��اء يف احلديث الش��ريف( :علي أعلم الناس بالكتاب
والس ّنة) ،وقد أكد أمري املؤمنني (عليه السالم) على
ُّ
َّ
هذه احلقيقة فقال( :ما نزلت على رسول اهلل (صلى
وس��لم) آي��ة إ ّ
اهلل علي��ه وآله َّ
علي
ال أقرأنيه��ا وأمالها َّ
فكتبتها خبطي ،وعّلمين تأويلها وتفسريها ،وناسخها
وعامها،
ومنس��وخها ،وحمكمها ومتشابهها،
وخاصها ّ
ّ
ودع��ا اهلل لي أن يعطيين فهمها وحفظها؛ فما نس��يت
علي وكتبته
آي��ة من كت��اب اهلل تعاىل ،وعلماً أماله َّ

منذ دعا اهلل لي).
لذل��ك ّ
ف��إن أم�ير املؤمن�ين (علي��ه الس�لام) يُع ّد
اخلط��اط األول يف االس�لام والي��ه تنته��ي سلس��لة
اخلطاط�ين ،وق��د أس��س يف أي��ام حكومت��ه العادل��ة
يف الكوف��ة أول مدرس��ة يف اخل��ط العرب��ي ،احتفت
الع��امل االس�لامي بامن��وذج رائ��ع يف اخل��ط أال وهو
اخلط الكويف ،وقد س��اعد مركز الكوفة السياس��ي
والعلم��ي يف عه��د اإلمام أمري املؤمن�ين علي بن أبي
طالب (عليه السالم) على ازدهار هذا النوع وانتشاره
وأصبح يف زمنه مقرر الضوابط وثابت االسس وان
تس��مية اخل��ط بـ (الك��ويف) ترجع ب��ادئ ذي بدء إىل
مأل��وف الع��رب األوائ��ل يف تس��مية اخلط��وط ال�تي
انته��ت إليه��م بأمس��اء املدن ال�تي وردت منه��ا ،فكما
ع��رف اخلط عند ع��رب احلجاز قبل عص��ر الكوفة
بالنبط��ي واحل�يري واالنب��اري ،ألن��ه أت��ى م��ن بالد
النب��ط واحل�يرة واالنب��ار ،ث��م باملك��ي واملدن��ي ،ألنه
ش��اع يف أحناء ش��به اجلزي��رة من هذين الوس��طني،
فقد ُعرف اخلط العربي يف وقت من األوقات باسم
(الك��ويف) ألن��ه نش��أ وانتش��ر م��ن الكوف��ة إىل أحناء
خمتلف��ة م��ن الع��امل اإلس�لامي مصاحب��ا النتش��ار
اإلسالم وقراءة القرآن وكتابته.
وهن��اك اش��ارات واضح��ة عل��ى التدوي��ن ال��ذي
كان يق��وم به اإلم��ام أمري املؤمنني (عليه الس�لام)
يف وق��ت ن��زول اآلي��ات املباركة ناهيك ع��ن العلوم
األخ��رى كالتأوي��ل والتفس�ير والناس��خ واملنس��وخ
وظاهر القرآن وباطنه كما ورد عن ابن مسعود َّأنه
ق��الَّ :
(إن الق��رآن أُنزل على س��بعة أح��رف ،ما منها
ح��رف إ ّ
ال وله ظهر وبط��نَّ ،
علي بن أبي طالب
وإن َّ
(علي��ه الس�لام) عن��ده م��ن الظاه��ر والباط��ن) ،ومل
يقتصر اهتمام االمام أمري املؤمنني (عليه الس�لام )
عل��ى تدوين املصحف واالهتمام باجلانب الوظيفي
فحس��ب ،فق��د اهت��م باجلان��ب اجلمال��ي وتقعي��د
الكتاب��ة وجعله��ا منضبط��ة الش��كل وثابتة األس��س
وقد تطور اخلط يف زمنه وعلى يده املباركة حتى
عب (عليه
وصل اىل منتهى اجلمال والعذوبة وقد ّ
السالم ) عن هذا االهتمام عرب قوله اخلالد( :اخلط
احلس��ن يزي��د احل��ق و ضوح��ا) ،وورود كلم��ات يف
ّ
اخل��ط وحتس��ينه إذ ق��ال (علي��ه
طريق��ة جتوي��د
ْ
َ
َ
َ
َ
الس�لام) لكاتبه عبيد اهلل بن أبي رافع( :أ ِلق َد َواتك،
َوأَ ِط ْ
الس ُ
��ل ِج ْل َف َ
��ر ْج ب ْ َ
ور ،و َق ْر ِم ْط
َي ُّ
��ة َق َل ِم َكَ ،و َف ِّ
��ط ِ
َي ْ ُ
باح ِة ْ َ
بْ َ
ال ِّط).
وفَ ،فإِ َّن ذ ِل َك أَ ْج َد ُر ِب َص َ
ال ُر ِ
وروي ع��ن االم��ام جعف��ر ب��ن حمم��د الص��ادق
(عليهم��ا الس�لام) ّ
إن ام�ير املؤمن�ين (عليه الس�لام)
كت��ب اىل عماله قائ�لا( :أدقوا اقالمكم وقاربوا بني
س��طوركم واحذفوا عين فضولك��م واقصدوا قصد

املعان��ي وإياك��م واإلكثار ف��ان أموال املس��لمني ال
حتتمل اإلضرا).
لق��د كان أم�ير املؤمن�ين (علي��ه الس�لام) أول
َم��ن تص��دى جلم��ع الق��رآن بعد وف��اة الن�بي (صلى
اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) مباش��رة ،وبوصي��ة من��ه ،إذ
قع��د يف بيته مش��تغ ً
ال جبم��ع الق��رآن وترتيبه على
م��ا ن��زل ،ويف ذلك قال ابن النديم ـ بس��ند يذكره:-
(أن علياً(علي��ه الس�لام) رأى م��ن الن��اس طرية عند
وف��اة النيب(صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم ) فأقس��م أن
ال يض��ع رداءه حت��ى جيم��ع الق��رآن) ،وروى حممد
ب��ن س�يرين عن عكرمة ،قال :مل��ا كان بدء عهد أبي
بك��ر قعد علي بن أبي طال��ب يف بيته جيمع القرآن،
ق��ال :قل��ت لعكرم��ة :ه��ل كان تألي��ف غ�يره كما
أنزل األول فاألول ؟ قال :لو اجتمعت اإلنس واجلن
عل��ى أن يؤلف��وه ه��ذا التألي��ف م��ا اس��تطاعوه ،ق��ال
اب��ن س�يرين :تطلبت ذل��ك الكتاب وكتب��ت فيه اىل
املدينة فلم أقدر عليه.
وعل��ى ي��د تلمي��ذه أب��ي األس��ود الدؤل��ي كان
ث��م
تش��كيله ووض��ع احل��ركات علي��ه أل ّول م�� ّرةّ ،
تناول ّ
اخلط أهل الكوفة بالتهذيب والتنس��يق وقد
اس��تخدم يف كتابة املصاحف والنقش على العملة
وعل��ى ج��دران املس��اجد وعل��ى ش��واهد القب��ور ،فال
خيتل��ج ري��ب يف ص��در كل معين يف ش��ؤون اخلط
العرب��ي حري��ص عل��ى م��د جس��ور التواص��ل ب�ين
ّ
للخط الكويف من قيمة تراثية
ماضيه وحاضره ،ما
ومس��ة مجالي��ة ال ي��درك كنه��ه اال املختص��ون يف
ه��ذا اجمل��ال ،وق��د أحت��ف الع��امل االس�لامي يف عدة
مصاح��ف منس��وبة خب��ط االم��ام أم�ير املؤمن�ين
(عليه السالم) موزعة يف املتاحف وخزانات املكتبات
اإلس�لامية ،منه��ا مصح��ف يف خزان��ة خمطوطات
احلضرة العلوية املقدسة ،ومصحف آخر يف خزانة
خمطوط��ات مكتب��ة االم��ام ام�ير املؤمن�ين (علي��ه
الس�لام) العام��ة يف النجف االش��رف ،ومصحف يف
مكتبة األس��تانة الرضوية املقدسة يف مشهد االمام
الرض��ا (عليه الس�لام) بإي��ران ،ومصحف حمفوظ
يف متحف اآلثار الرتكية واالس�لامية باس��تانبول
ومصح��ف يف خزان��ة خمطوط��ات صنع��اء باليمن،
ومصحف آخر يف املشهد احلسيين بالقاهرة.
م��ر
لق��د مه��ر مجه��رة م��ن اخلطاط�ين عل��ى ِّ
العص��ور برباعة اخلط ومجال��ه ،وكتبوا املصاحف
والعام��ة ،وكان الغال��ب يف كتاب��ة
اخلاص��ة
َّ
َّ
َّ
َّ
اخل��ط الك��ويف حت��ى الق��رن اخلام��س
املصاح��ف
ُّ
اهلج��ري ،ث��م كتب��ت خب��ط الثل��ث حت��ى الق��رن
استقرت كتابتها خبط َّ
النسخ
التاسع اهلجري ،ثم
َّ
إىل هذا الزمن.

ورد عن ابن
مسعود َّأنه قال:
َّ
(إن القرآن
أُنزل على
سبعة أحرف،
ما منها حرف
إ ّال وله ظهر
وبطنَّ ،
علي
وإن َّ
بن أبي طالب
عليه
السالم ) عنده
(
من الظاهر
والباطن)..
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المسار التأريخي للتأسيس المنهجي للكتابة في فضائل االمام علي( )
ومناقبه (قراءة في نماذج) ..لألستاذ الدكتور ختام راهي الحسناوي
عليه
السالم

قراءة الشيخ هادي عبد احلسني زجنيل

احت��وت مقدم��ة املؤلفة على جداول تضمن��ت مناذج مما أٌِل��ف يف اخلصائص والفضائل
واملناقب من ٌذ بواكري التدوين التارخيي يف االسالم ،وهي اليت اصبحت مصدراً للثقافة
العربية واالس�لامية و َتضمنت عناوين يف فضائل القرآن ومناقب النيب (صلى اهلل عليه
وآله وسلم) وآله األطهار وفضائل االنصار فضال عن فضائل أمري املؤمنني (عليه السالم)
اليت اخذت قصب السبق من بني هذه الفضائل على الرغم من كل الظروف السياسية
واالجتماعي��ة واملذهبية اليت رافقت ذلك ،واحملاوالت احلثيث��ة واملتواصلة اليت ارادت ان
ختلق رأياً عاماً معادياً لإلمام علي (عليه السالم)..
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نتخب��ة بعض املدونات يف فضائل ومناقب
ُم ِ
امري املؤمنني (عليه السالم) مقسمة الكتاب اىل
مخسة مباحث.
املبحث األول :عوامل حفظ فضائل ومناقب
االم��ام عل��ي (علي��ه الس�لام) ودواف��ع التصنيف
فيها .
رك��زت املؤلف��ة على كيفي��ة وصول كل
تل��ك املناق��ب والفضائ��ل ألم�ير املؤمن�ين (عليه
الس�لام) اليت مألت اجمللدات وبأس��انيد معتربة
خمرتقة ابواب الس�لاطني الظلمة الذين س��عوا
حمل��و م��ا تبقى هل��ا م��ن أثار ذاك��رة بع��ض آراء
العلماء ومنها اآلتي:
* العناي��ة االهلي��ة الغيبي��ة كم��ا ق��ال اب��و
جعف��ر االس��كايف املعتزلي( :ل��وال ان هلل تعاىل يف
ه��ذا الرج��ل س��راً يعلم��ه م��ن يعلم��ه مل يرو يف
فضل��ه حدي��ث وال عرف له منقب��ة )..وال عجب
ان تدخ��ل العناي��ة اإلهلي��ة يف حف��ظ اصح��اب
الذك��ر واهلل س��بحانه يق��ول (ان��ا حن��ن نزلن��ا
الذك��ر وانا ل��ه حلافظون) وقد ج��اء عن االمام
عل��ي (عليه الس�لام) يف معنى هذه اآلية( :و اهلل
حن��ن اه��ل الذكر حنن اهل العل��م حنن معدن
التاويل والتنزيل).
* كثرة هذه الفضائل حتى قال رسول اهلل
(صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم) عن��ه( :ان اهلل جعل
ألخي علي فضائل ال حتصى كثرية.)..
* ارتب��اط هذه الفضائ��ل بذكر كثري من
حوادث التأريخ االسالمي.
* و م��ن العوام��ل م��ا مت االمج��اع علي��ه من
وج��وب م��ودة قرب��ى الن�بي (صل��ى اهلل علي��ه

وآل��ه وس��لم) على مجيع املس��لمني و كذل��ك عوامل
املط��اردة والتكذي��ب املتعم��د هلا وقد تطرق��ت املؤلفة
اىل بع��ض م��ن النم��اذج لذل��ك امث��ال الط�بري و
احلاكم احلسكاني وغريهم.
املبحث الثاني :مراح��ل تدوين املناقب العلوية يف
املنظومة السنية.
مبتدئ��ة مبرحل��ة التبلي��غ الش��فوي وه��و التلقي
م��ن رس��ول اهلل (صل��ى اهلل علي��ه وآله وس��لم) بعدها
مرحل��ة التدوي��ن ال�تي ج��اءت بعد حقب��ة زمنية من
من��ع تدوي��ن احلديث وكان��ت هذه املرحل��ة يف عهد
عم��ر بن عبدالعزيز ثم بدأت محلة جديدة للتدوين
يف العصر العباسي اليت خضعت لسيطرة الدولة من
جه��ة واملذاه��ب من جهة اخرى وال�تي حاولت متييع
دور امري املؤمنني (عليه السالم) ،وقد ذكرت املؤلفة
بع��ض مواضيع االحادي��ث يف تلك احلقب��ة الزمنية،
وبع��ض املش��اكل اليت رافقتها مث��ل اختالق فضائل
وهمي��ة لب�ني العباس وقل��ة املرويات عن أه��ل البيت
(عليه��م الس�لام) وتطبي��ق قاع��دة اجل��رح والتعديل
على روايات اهل البيت (عليهم السالم) والتساهل يف
رواي��ات فضائل غريهم وتس��ريب االفتع��ال والوضع
يف الروايات اليت اختلفت قبل عصر التدوين
املبح��ث الثال��ث :خصصت��ه املؤلف��ة يف ذك��ر
املصنفات يف املناقب العلوية.
إس��تعرضت املؤلفة ه��ذه املصنفات على الرتتيب
اآلتي:
(أ) املصنف��ات املق��ررة يف منقبة واح��دة :و يقصد
بذلك ان يفرد مصنف خاص ملنقبة أو فضيلة واحدة
م��ن فضائ��ل االم��ام عل��ي (علي��ه الس�لام) وذك��رت
املؤلف��ة يف هذا النس��ق بعض املؤلف��ات املفردة يف هذا
الباب منها:
* م��ا ن��زل م��ن الق��رآن يف عل��ي (علي��ه الس�لام)
للحسني بن احلكم بن مسلم احلربي.
* م��ا ن��زل م��ن الق��رآن يف أمرياملؤمن�ين (علي��ه
الس�لام) لعبدالعزي��ز ب��ن حيي��ى اجلل��ودي وع��دت
املؤلفة سبعة مؤلفات كنماذج أخرى يف نفس الباب.
(ب) املصنفات العددية يف مناقب معينة.
(جـ) مناذج من املصنفات الشاملة يف املناقب.
املبح��ث الراب��ع :ذك��رت في��ه املؤلف��ة املصنف��ات
العددي��ة يف فضائ��ل ومناق��ب االم��ام عل��ي (علي��ه
السالم)
وق��د بين��ت املؤلفة بعض النم��اذج املختارة ومنها
مايأتي:
* االربعون الزاهرة املنس��وبة اىل العرتة الطاهرة
 لشمس الدين حممد بن حممد اجلزري الدمشقي* الس��بعني يف مناق��ب امرياملؤمن�ين للس��يد علي

شهاب الدين اهلمداني.
* مائ��ة منقب��ة م��ن مناق��ب أمرياملؤمن�ين عل��ي
ب��ن اب��ي طال��ب واالئمة م��ن ول��ده (عليهم الس�لام)
للمح��دث الفقي��ه اب��ي احلس��ن حممد ب��ن امحد بن
عل��ي القم��ي املع��روف باب��ن ش��اذان إذ ذك��ر س��بعة
مصنف��ات عددي��ة يف مناق��ب االم��ام عل��ي (علي��ه
السالم)
املبح��ث اخلام��س :تطرق��ت في��ه املؤلف��ة اىل
املصنفات الشاملة يف املناقب العلوية
اس��تعرضت املؤلف��ة ه��ذه املصنف��ات عل��ى وف��ق
سبقها الزمين وريادة مؤلفيها الذين كانوا ينتمون
اىل خمتلف املذاهب االسالمية ومنهم:
 .1امحد بن حنبل بكتابه يف فضائل امري املؤمنني
(علي��ه الس�لام) وتوزع��ت م��ادة كتاب��ه اىل مخس��ة
حم��اور منه��ا اخب��ار ام�ير املؤمن�ين (علي��ه الس�لام)
وزهده ونسبه.
 .2اب��و عبد الرمحن أمحد بن ش��عيب بن علي بن
س��نان بن حبرالنس��ائي الش��افعي بكتابه اخلصائص
وق��د خ��ص االمام علي��اً (علي��ه الس�لام) بكتابني هما
مسند علي وخصائص علي.
 .3ابو بكر أمحد بن موسى بن مردويه االصبهاني
بكتاب��ه مناق��ب عل��ي ،وكان حافظ��اً للحديث جمدا
في��ه ض��م كتاب��ه ثالثة جمل��دات ومل يكت��ف بإيراد
بع��ض املناق��ب م��ن طريق واح��د وأمنا ح��رص على
مجعها من عدة طرق.
 .4ابو القاسم إمساعيل بن أمحد البسيت املعتزلي
��م يف كتاب��ه فضائ��ل االم��ام
قس َ
بكتاب��ه املرات��ب ،إذ ّ
(عليه السالم) اىل ثالثة اقسام هي:
* قسم شائع يف الصحابة.
* قسم خيتص واحداً واحداً من الصحابة.
* قسم تفرد به مما روى فيه وال مشارك له فيه
البتة.
واخذت املؤلفة بذكر هذه املصنفات حتى عدت
منها تسعة مصنفات.
وختم��ت املؤلف��ة كتابه��ا مبجموع��ة م��ن
االستنتاجات كان أهما ان اهتمام املؤلفني والباحثني
يف فضائ��ل اهل البيت (عليهم الس�لام) عامة واالمام
عل��ي (علي��ه الس�لام) خاص��ة ،كانت
أم�ير املؤمن�ين ّ
لع��دة غاي��ات اهمه��ا الديني��ة ال�تي تتمث��ل يف مراعاة
مودته��م ال�تي حث عليه��ا القران والس��نة الش��ريفة،
واملراح��ل ال�تي م��رت به��ا عملي��ة التدوي��ن هل��ذه
الفضائ��ل واملناق��ب ،وأهمي��ة ه��ذه املصنف��ات كونها
حظي��ت بأهتم��ام بال��غ لش��رف موضوعه��ا وأهمي��ة
زيادة هذا اللون من التصنيف الذي استقصى املناقب
العلوية مبهمة مل تفرتعلى م ّر الدهور واأليام.

كثرة هذه
الفضائل
حتى قال
رسول اهلل
(صلى اهلل
عليه وآله
وسلم) عنه:
(ان اهلل جعل
ألخي علي
فضائل ال
حتصى
كثرية.)..
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الغدير في رحاب الشعر العربي
الباحث عبد اهلل عبداحلسني امليالي

ُت َع ُّ
��د واقع��ة الغدير من املس��ّلمات التارخيية والروائية عند املس��لمني كاف��ة ،إذ تواترت
الروايات يف الواقعة عند اخلاصة والعامة ،فاآلية  67من س��ورة املائدة( :يا أ ّيها ال ّر ُ
س��ول
ْ
إن َ
غت رسالت ُه ُ
أنزل َ ْ
بّل ْغ ما َ
الناس ّ
اهلل
واهلل ِ
إليك ِمن رّب َك وإن مل تفعل فما بّل َ ِ
يعص ُم َك ِم َن ِ
ال يهدي القو َم الكافرين) نزلت يوم الغدير..
ويذك��ر الس��يوطي يف ال��در
املنث��ور(ج :2ص )298عن��د تفس�يره اآلية
املذك��ورة فيق��ول( :أخرج اب��ن أبي حامت
واب��ن مردوي��ه واب��ن عس��اكر ع��ن أب��ي
س��عيد اخلدري ق��ال :نزلت ه��ذه اآلية...
عل��ى رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وس��لم
ي��وم غدي��ر خ��م ،يف علي بن أب��ي طالب)،
وروى اب��ن كث�ير يف كتابي��ه :الس�يرة
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النبوي��ة (ج :4ص ،)414والبداي��ة والنهاية
(ج :5ص )227فقال( :خطب النيب خطبة
عظيم��ة يف الي��وم الثام��ن عش��ر م��ن ذي
احلج��ة وكان ي��وم األح��د بغدي��ر خ��م
حت��ت ش��جرة هن��اكّ ،
فب�ين فيها أش��ياء،
وذك��ر من فض��ل عل��ي وأمانت��ه وعدله
وقرب��ه إليه ما أزاح به ما كان يف نفوس
كثري من الناس منه).

وق��د كفان��ا العالم��ة األمي�ني يف
موس��وعته الش��هرية (الغدي��ر يف الكتاب
والس��نة واألدب) مؤون��ة البح��ث يف هذا
ُ
األمر ،إذ تط ّرق بش��كل مس��هب ِّ
لكل من
تع�� ّرض لواقع��ة الغدي��ر س��واء م��ن أهل
الرواي��ة ،أو م��ن أهل الس�ير والتاريخ ،أو
املفس��رين واملتكلم�ين ،أو م��ن الش��عراء
واألدباء ،إىل غري ذلك مما يرتبط بتلك

الواقع��ة .وس��نكتفي هن��ا بذك��ر باقة
ف ّواح��ة م��ن حديق��ة الش��عر العرب��ي
الصادقّ ،
ترن بها الش��عراء على مدى
األجي��ال ،بالغدي��ر وبصاح��ب الغدي��ر
(عليه السالم) ِعلماً ّ
أن ما ُنظم يف هذا
الش��أن أكثر من أن حيصيه العدد أو
حيده القلم.
* حس��ان ب��ن ثاب��ت (ت ب�ين 35
 40ه��ـ) :روى الش��ريف الرض��ي يفكتابه (الفصول املختارة ج :1ص:)87
ّ
أن رس��ول اهلل (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
ً
وس��لم) مل��ا نصب علي��ا (عليه الس�لام)
ي��وم الغدير للناس َعلم��اً وقال فيه ما
ق��ال ،اس��تأذنه حس��ان بن ثاب��ت يف أن
يقول شعرا فأنشأ يقول:
ينــاديهــم يـــوم الغـدير نبيهـم
خبــم وأمسـع بـالنـبـــي مـــناديا
ٍّ
وقد جاءه جربيل عن أمر ربه
بأنك معصــوم فـــال تك وانـــيا
وبلغهم مـا أنزل اهلل ربهم
إليك وال ختـش هناك األعــاديا
فقـــام بـه إذ ذاك رافـــع كفــه
ِّ
بكـف علـي معلن الصوت عاليا
فقــال :فمن مـوالكـم ووليكـم؟
فقـالـوا ولـم يبدوا هـناك تعـامـيا:
إهلــك مــوالنـا وأنـت وليـنـــا
ولن جتدن فينا لك الـيوم عاصيا
فقـال لـه :قـم يـا علــي؟ فإننـي
رضيتك من بعدي إماما وهاديا
فمـن كنـت مــواله فهــذا وليـه
فكـونوا لـه أنصار صدق مواليا
هـنـاك دعـا :اللهـــم وال وليـه
وكـن للـذي عــادى علياً معـاديا
* قي��س ب��ن س��عد ب��ن عب��ادة
األنص��اري (ت 60ه��ـ) :روى الش��ريف
الرضي يف كتابه (خصائص األئمة)
ق��ال :اتف��ق محل��ة األخب��ار عل��ى نقل
ش��عر قيس وهو ينشده بني يدي أمري
املؤمنني (عليه الس�لام) بعد رجوعهم
من البصرة يف قصيدته اليت أوهلا:
قلـت ملّــا بغـى العــدو علينـا
حسبنا ربنا ونعم الـوكـيل
حسبنا ربنا الذي فتح البصرة
باألمس واحلـديث طـويل
إىل أن يقول:
وعلــــي إمــامنــــا وإمـــــــام
*ابو احلسن اجلوهري اجلرجاني
ٌّ
لسـوانا أتـى بـه التـنزيل (ت 380هـ):

يوم قال النيب :من كنت مواله
فهـذا مـواله خطب جليل
ّ
إن مــا قـالـه النيب على األمة
حتم مــا فيـه قــال وقيـل
* الكمي��ت ب��ن زي��د األس��دي
(ت126هـ):
ويوم الـدوح دوح غدير خم
أبـان لـه الـوالية لـو أطيعا
ولكـن الــرجــال تبايعوهــا
فلـم أر مثلهـا خطـراً مبيعـا
أضاعوا أمر قائدهم فضلوا
وأقومهم لدى احلدثان ريعا
تـناسـوا حقـه وبغــوا عليـه
بـال ترة وكـان هلـم قريعــا
* دعبل اخلزاعي (ت 246هـ):
ولـو قلـدوا املوصـى إليه أمـورهـــا
العثــرات
مبأمــون عن
لـزمت
ّ
ِ
ٍ
أخي خامت الرسل املُص ّفى من القذى
ومفرتس األبطال يف الغمرات
فــإن جحـدوا كـان «الغـدير» شهيـده
وبدر وأحد شـامـخ اهلضبـــات
وآي مـن القــــرآن ُتتلــى بفضلــه
وإيثــاره بـالقــوت يف اللزبـات
* أبو الط ّيب املتنيب (ت 354هـ):
ورد يف كت��اب (بُغي��ة الطل��ب يف
تاري��خ حلب) لكمال الدين ابن العديم
(ت 660هـ) :كتب أبو الطيب أمحد بن
احلس�ين املتن�بي يف حاج��ة كان��ت له
بالرملة:
إنـي سـألتـك بـالـذي
زان اإلمامة بالوصي
وأبان يف يوم الغدير
ِّ
لكــل ج ّبـــار غــوي
فضـل اإلمـام عليهم
الـرب العلــي
بواليـة ِّ
إّ
ال قصدت حلاجتـي
وأعنت عبدك يا علي
*أبو فراس احلمداني (ت 357هـ):
ً
لقـوم تـابعـوا أهـواءهـم
تبـا ٍ
ً
فيمـا يسـوؤهـم غــدا ُعقبا ُه
أتراهم مل يسمعوا مـا خصه
منه النبـي من املقـال أتـا ُه
إذ قال يف يوم الغدير معـلناً
من كنت مـواله فذا مـوال ُه

أمــا أخ ُ
ـذت عليكــم إذ نـزل ُ
ـــت بكــم
إميـــان
ــم عقــــوداً بعـد
غـديـر ُخ ٍّ
ِ
وقد ُ
جذبت بضبعي خري من وطئ الـ
وعدنـان
ـبطحــاء من مضر العليـا
ِ
ُ
وقلـت واهلل يــأبـــــى أن أقصــــر أو
وتبيـان
أعفـي الرسـالـة عن شـرح
ِ
هذا ابن عمي ووالـي منبـري وأخـي
ووارثـي دون أصحـابـي وإخوانـي
حمـل هـــذا إذا قــايست مـن بـدنـــي
عمران
حمل هارون من موسى بن
ِ
* القاضي التنوخي (ت 384هـ)
وزير النيب املصطفى ووصيه
وضــرائـــب
ومشبهـه فـــي شيمـــة
ِ
ومن قـال يف يوم الغدير حممد
النواصب
وقد خاف من غدر العـداة
ِ
أما أنين أولـى بكم من نفوسكم
املــوارب
فقـالـوا بلـى ريب املريب
ِ
فقـال هلم من كنت مـواله منكم
فهـذا أخـي مــواله بعـدي وصاحبـي
مبنـزل
أطيعـوه طـراً فهو مين
ٍ
املخاطب
كهـارون من موسى الكليم
ِ
* احلس�ين ب��ن احلج��اج النيل��ي
البغدادي (ت 391هـ)
ال قـدّس اهلل قومــاً قـــال قائلهــم:
شرف
بخ بخ لك من فضل ومن ِ
وبــايعـــوك ُ
ثـم أكـدهــــــا
ــم َّ
خب ِّ
مبقــال منـه غيـر خفـــي
ُممــ ٌد
ٍ
عافوك واطرحوا قول النيب ومل
مينعهــم قولــه :هـذا أخـي خلفـي
هـذا وليكـم بعـــدي فمـن عقلـت
خيـف
به يــداه فلــن خيشــى ولـم ِ
* بولس سالمة (ت 1979م)
ـــم
بلـغ العــائـــدون بطحــــاء ّخ ٍّ
ّ
التنـور
فكــأن الـركبــان فــي
ِ
ــم وليــس
عــرفــــوه غـــديـر ُخ ٍّ
غـديـر
الغــور إال ُثــالـة من
ِ
يسيــر
ألمــر
ٍ
مـــا دعــاهـم طــه ٍ
وصعيد البطحاء وهج حرور
وارتقــــى منبــر احلـدائــج طــه
الكبيـر
يشهــر السمع للكــالم
ِ
يا إهلي وال من كنت مواله حقاً
نكيــــر
فعلــي مــــواله غيــر
ٌّ
ِ
أنــــــزل اهلل آيـــــة عقـــب ذاك
املبـــرور
اليـوم ختمــاً لـدينه
ِ
ّ
كــأن وهـج الشـــروق (حــ ّراء)
(الغـدير)
وجـالل املغيب يوم
ِ
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فقـال لـه:
قـم يـا علــي؟
فإننـي **
رضيتك من
بعدي إماما
وهاديا.
فمـن كنـت
مــواله فهــذا
وليـه **
فكـونوا لـه
أنصار صدق
مواليا.
هـنـاك دعـا:
اللهـــم وال
وليـه **
وكـن للـذي
عــادى علياً
معـاديا.
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اإلمام أمير المؤمنين ( ) والوحدة المشروطة
عليه
السالم

الشيخ زهري قاسم التميمي /احلوزة العلمية  -قم املقدسة

تنادي كثري من اجلهات بضرورة ّ
االتاد بني املسلمني ،فما هو نوع الوحدة املطلوبة
يف اإلسالم ،وهل الوحدة مطلوبة على إطالقها؟ ،ميكننا ان نتص ّور احلالة املطلوبة من
قبل املوىل ّ
جل وعال بنحوين :إما أن يكون املوىل قد خلقنا وأمرنا باتباع اإلسالم وال
يطلب أن نكون متحدين أو متفرقني ،فاألمر عنده سواء ،وال جمال لتع ّقل هذه الصورة
ملنافاتها حكمته ّ
والتعصب ..
جل وعال ،أو أن يكون املطلوب حالة االحتاد
ّ
وهنا ميك��ن أن نفرض فرضني :أوهلما
والتعص��ب
أن يك��ون املطل��وب ه��و االحت��اد
ّ
يه��م البح��ث ع��ن
كيفم��ا كان ،ف�لا ّ
الطريق ّ
والتمسك به ،فاملهم ان نكون
احلق
ّ
متحدي��ن ،فيك��ون االحت��اد ل��ه موضوعي��ة
عند الش��ارع املقدس ،وبط�لان هذا الفرض
واض��ح ،ألن��ه يل��زم التصوي��ب الفاح��ش يف
االعتقاد ،وهو ع��دم وجود لوح حمفوظ وال
حقيقة بالنس��بة لألصول وفروع األصول،
أي ّ
ّ
أن الدي��ن عب��ارة عل��ى م��ا وص��ل إلي��ه
اجملته��د ّ
حن��و كان ،ف�لا يوجد ش��ي ٌء
ب��أي ٍ
امس��ه ص��واب أو خطأ ،ويلزم عبث ّية ارس��ال
الرسول واألوامر والنواهي ،بل يلزم إبطال
العق��لّ ،
ألن املف��روض موضوعي��ة وح��دة
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املس��لمني ُمطلق��اً ،أم��ا الف��رض الثاني فهو
أن يكون املطلوب االحتاد ش��ريطة ان يكون
يف ك ّف��ة ّ
احلق الذي إخت��اره لنا اهلل تعاىل،
وه��و مايتطاب��ق الدراك العق��ل وظواه��ر
النص��وص ،فق��د ن��ص تع��اىل عل��ى ذل��ك
هلل َجيع��اً وَال
بقول��ه( :واعتصم��وا ِ َ
��ل ا ِ
ب ْب ِ
منس��وب
حبب��ل
االعتص��ام
َت َف ّر ُق��وا) مقي��دا
ٍ
ٍ
إلي��ه تع��اىل ،وال ّ
حي��ق ألح�� ٍد أن يدّع��ي أ ّنه
ْ
ً
هو ّ
ُنس��ب إليه
احلق إال أن يكون قابال ألن ي َ
تعاىل وأن يصدق عليه (حبل اهلل).
وننق��ل الس��ؤال إىل مرحل��ة أخ��رى
يص��ح أن يأمرن��ا اهلل باالحتاد
فنق��ول :ه��ل
ّ
لألمة
أم��ر دون أن ينصب ّ
واالجتم��اع عل��ى ٍ
ّ
من��اراً ومعي��اراً يَع��رف الن��اس ب��ه احلق من

الباطل؟
اجل��وابّ :
أن ذل��ك ممك��ن ل��و أمك��ن أن
تك��ون الوح��دة املطلوب��ة ُمطلق��ة وليس��ت
ّ
باحل��ق ـ كم��ا يف الف��رض األوّل ـ
ُمق ّي��دة
ثبت بطالنه عق ً
وقد َ
ال وشرعاً ،فحينئ ٍذ ال
مناص من البحث عن امليزان واملعيار الذي
يُف�� ّرق الناس إىل فرقت�ين ،فرقة ح ّقة (أو
األم��ة والعياذ
ف��رق باطل��ة) ،لك��ي ال تق��ع ّ
وتعم��د اإلضالل
ب��اهلل يف االغ��راء باجلهل ّ
وبنف��س الدلي��ل يل��زم أن يك��ون املن��ار
والف��اروق هذا معصوماً م��ن اخلطأ فض ً
ال
تعمد س��لوك الباطل ،وإال لزم اإلغراء
عن ّ
يف اجله��ل يف اتباع��ه حني اخلطأ أو الس��هو
والنس��يان ،وهنا يُطرح معياران معصومان

ال خيتل��ف عليهم��ا اثن��ان وهم��ا :األول:
ّ
أن املن��ار األجل��ى واملعيار ال��ذي ال ميكن
االختالف عليه بني املس��لمني هو رسول
اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم) ،فتنتفي
نصب غريه ،وهذا األمر غري
احلاجة إىل ِ
صحي��حّ ،
ألن الرس��ول (صل��ى اهلل علي��ه
وآل��ه وس��لم) معي��ا ٌر يف��رق ب�ين املس��لم
وغ�يره ،فم��ن خالف��ه خ��رج ع��ن الدي��ن،
ّ
وحم��ل كالمن��ا الوحدة بني املس��لمني،
ف�لا يُعق��ل طل��ب االحت��اد عل��ى رس��ول
اهلل (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) م��ن
املس��لمني ألنه حتصي��ل حاصل ،وال من
غريهم ألن��ه ُخلف الفرض ،والثاني :هو
القرآن الكريم ٌ
(حبل ممدو ٌد من الس��ماء
إىل األرض) ،أمرنا تعاىل باالعتصام به،
واألم��ر وإن كان صحيح��اً يف اجلمل��ة،
تم ٍم بالضرورة ،لعدة
لكنه حيت��اج إىل ُم ّ
وجو ٍه هيّ :
أن القرآن ـ كالنيب(صلى اهلل
ُ
عليه وآله وس��لم) ـ إمنا يف ّرق بني املسلم
خمالفة ب ّي ً
ً
نة خيرج
وغريه ،فمن خالفه
ْ
عن اإلسالم ،فال معنى ألن يكون معيارا
لوحدة املسلمني لوحده ،كما ّ
أن القران
الكريم فيه املتش��ابه ُ
واململ ـ كما فيه
الب�ين ُ
ّ
وامل َك��م ـ فيل��زم األم��ر باتباع��ه
لوح��ده اإلغ��راء يف اجله��ل ،لض��رورة
االخت�لاف يف ُ
املم�لات واملتش��ابهات،
فضال عما نراه من وقوع اخلالف وتعدد
ال ِف َرق بني أتباع القران منذ رحيل النيب
(صل��ى اهلل علي��ه وآله وس��لم) إىل يومنا
هذا.
فجمي��ع املس��لمني يس��تد ّلون
بالق��ران ،لكن��ه مل يُغنه��م ع��ن الفرق��ة
��ب
ال�تي آل��وا إليه��ا ،فه��ل يُع َق��ل أن ُي َن ّص َ
امل��وىل س��بحانه فاروق��اً يوقعه��م يف
االخت�لاف يف أكث��ر نصوص��ه؟ ،لذل��ك
تم��م هلذا
ينكش��ف لنا ض��رورة وج��ود ُم ّ
الكت��اب حبي��ث ي�لازم متابعت��ه االحت��اد
وع��دم التفرق��ة ،ويك��ون يف مس��توى
فه��م حقائ��ق الق��ران يف مجي��ع ُن َكت��ه
واخلاص،
م��ن احملكم واملتش��ابه ،والع��ام
ّ
والناس��خ واملنسوخ ،فيكون عارفاً بتأويله
وحقائق��ه اخلف ّي��ة فض�ل ً
ا ع��ن ظواهره،
َ
أرش��د إىل ه��ذه الض��رورة العقلية
وق��د
قول اإلم��ام الصادق(عليه الس�لام)ّ :
(إن
اهلل مل ي��د َع األرض إال وفيه��ا عامل يعلم
الزي��ادة والنقص��ان ،ف��إذا زاد املؤمن��ون
ردَّه��م ،وإن نقص��وا أكمل��ه هل��م ،فقال:
خ��ذوه كام ً
ال ،ول��وال ذلك اللتبس على
املؤمن�ين أمره��م ،ومل يف��رق ب�ين احلق

والباطل).
جل ِذ ْ
َّ
بعنوان
هؤالء
ره
ك
حصر
وقد
َ
ٍ
واح�� ٍد وه��و( :ال يعل��م تأويل��ه إال اهلل
والراس��خون يف العل��م) ،فالراس��خون يف
العلم هم الذين يعلمون التأويل حصراً،
وال يدّع��ي غريه��م ذل��ك ،إذ أن كت��اب
الط��ب إذا مل يفهمه س��ائر الناس ال يُع ّد
ّ
النقص فيه ،بل النقص يف فهم االنسان
ُ
ّ
ال��ذي حيت��اج إىل طبيب يب�ين املراد من
مس��ائله ،والنتيج��ةّ :
أن األم��ر بالوح��دة
للمسلمني ُمق ّيد باتباع ّ
احلق ،والفاروق
ّ
احل��ق ع��ن الباط��ل،
املعص��وم ليم ّي�� َز
ويقس��م املس��لمني إىل أه��ل ج ّن��ة وأه��ل
ّ
ن��ار ،فمن هو الف��اروق األعظم ،ومن هو
قس��يم اجل ّنة والنار؟ ،لقد تواترت رواية
الفريقني على ورود معنى ّ
أن علياً(عليه
السالم) هو الفاروق األعظم ،وهو قسيم
اجل ّن��ة والن��ار ،وقد قال (صل��ى اهلل عليه
وآله وس��لم) لعلي(عليه السالم)َ :
(وأنت
ِّ
احل��ق والباط��ل)،
الف��اروق ،تف��رق ب�ين
كم��ا ور َد عن��ه (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
وس��لم) يف املعي��ار عن��د اخت�لاف اآلراء:
(قلت :يا رسول اهلل ،أرشدني إىل النجاة،
فقال(صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم)( :يا
ب��ن مسرة ،إذا اختلفت األه��واء وتف ّرقت
اآلراء فعلي��ك بعلي بن أب��ي طالب ،فإ ّنه
أم�تي وخليفيت عليهم م��ن بعدي،
إم��ام ّ
وه��و الف��اروق ال��ذي مييز ب��ه بني احلق
والباطل ...يا بن مسرة ،أنا سلم ملن سلم
رد عليه وعاداه،)...
له ووااله ،وهل��ك من َّ
تصري��ح باحنص��ار امليزان
ويف احلدي��ث
ٌ
واملعي��ار فيه(علي��ه الس�لام) ،وإال ف�لا
موجب هل�لاك َمن خالفه وع��اداه ،كما
رواي��ة أخ��رى قول��ه (صل��ى اهلل عليه
يف
ٍ
وآله وس��لم)( :خذوا حبج��زة هذا األنزع
ـ يع�ني علياً ـ فإ ّن��ه الصدّيق األكرب وهو
ّ
احل��ق والباط��ل،
الف��اروق يف��رق ب�ين
ّ
م��ن أحّب��ه ه��داه اهلل وم��ن أبغض��ه أضله
وم��ن ختّل��ف عن��ه حمق��ه اهلل ...وال
اهللَ ،
ّ
ً
وليجة من دونهم فيحل عليكم
تتخذوا
غضب
غضب من ربّكمَ ،
ومن حيلل عليه ٌ
من ربّه فقد هوى).
ّ
إن الرس��ول (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
وسلم) أكد على متابعته عند االختالف
وح��دوث الف�تن ،إذ ق��ال( :س��تكون م��ن
بع��دي فتن ٌة ،ف��إذا كان كذلك فالزموا
عل��ي بن أب��ي طال��ب ،فإ ّنه الف��اروق بني
َّ
ّ
رواي��ة أخ��رى...( :
ويف
والباط��ل)،
احل��ق
ٍ
ّ
إن اهلل تع��اىل مل يك��ن ليذرك��م عل��ى

م��ا أنت��م علي��ه حت��ى ميي��ز اخلبيث من
الط ّيب ...معاش��ر الن��اسّ ،
إن اهلل أمرني
ْ
ُ
ونهاني وق��د ُ
أمرت علي��اً ونهيته ،وعلم
األم��ر والنه��ي لدي��ه فامسع��وا ألم��ره
وتنهّوا لنهيه و(ال يفرق بكم السبل عن
س��بيله) ،وبذل��ك أصبح من املُ َّ
س��لم عند
املس��لمني يف الص��در األوّل ك��ون أمري
املؤمن�ين (علي��ه الس�لام) كان مف ّرق��اً
بني املؤمن واملناف��ق ،فقد قال ابن عمر:
(م��ا ك ّن��ا نع��رف املنافق�ين عل��ى عه��د
رسول اهلل إال ببغضهم عليا).
ويتض��ح جل ّي��اً لن��ا ّ
أن املطل��وب م��ن
املسلمني ّ
علي
االتاد مشروطاً مبتابعة ّ
(علي��ه الس�لام) ،فهو رم��ز الوحدة وهو
رم��ز االف�تراق ،ألن الوح��دة يف اجلانب
منهي عنها،
لعلي (عليه السالم) ّ
اآلخر ّ
وق��د بني اإلمام الصادق(عليه الس�لام)
ذل��ك بقول��ه( :ملع��ون ملع��ون ُمبغ��ض
علي بن أبي طالب(عليه الس�لام) ،فإ ّنه
َ
رس��ول اهلل ،ومن
ما أبغضه حتى أبغض
َ
رس��ول اهلل ،لعن��ه اهلل تع��اىل يف
أبغ��ض
الدني��ا واآلخ��رة) ،ويبق��ى يف املق��ام أم ٌر
مه��م ،وه��و ّ
أن م��ا ذكرنا م��ن املعيارية
ٌّ
ّ
احل��ق والباط��ل
ول��زوم التفري��ق ب�ين
إمن��ا هو يف مق��ام االعتق��اد ،ليحيى َمن
ح��ي ع��ن بين��ة ومي��وت َم��ن م��ات ع��ن
َّ
احلج��ة البالغة هلل تعاىل،
ب ّين��ة ،لتكون ّ
ف�لا يقول ٌ
قائل مل أك��ن أعرف طريق
ّ
أم��ا يف مق��ام التعاي��ش
احل��ق فأ ّتبع��هّ ،
اخلارج��ي يف ح��دود الدول��ة
والواق��ع
ّ
اإلس�لامية فق��د كان (علي��ه الس�لام)
دارئاً للف�تن واالختالف ،حاقن��اً للدماء
صائن��اً لألع��راض ،صاب��راً ع��ن ح ّق��ه
ضي��ع يف س��بيل بق��اء اإلس�لام ،ف��كان
املُ َّ
ً
ً
رم��زا للتضحية ومثاال للصرب ما س��لم
املسلمون ،وص ّرح بذلك بكلمته املدوّية
قائ�ل ً
(فكن��ت ُّ
ُ
أح��ق َمن مل يف�� ّرق هذه
ا:
َّ
ال ُعصب��ة ال�تي ألفه��ا رس��ول اهلل ،ومل
حيمله��ا عل��ى ّ
اخلط��ة ال�تي ال خالص
هل��ا منه��ا دون بلوغه��ا ،أو فن��اء آجاهل��ا،
ُ
نصب��ت نفس��ي فدعو ُته��م إىل
ألن��ي ل��و
نصرت��ي كان��وا ّ
م�ني ويف أم��ري عل��ى
وإما
إما م ّتب��ع مقاتلّ ،
إح��دى منزلتني؛ ّ
وإما خاذل
اجلميع،
مقت��ول إن مل يتبع
ّ
يكف��ر خبذالنه ْ
قص��ر يف نصرتي أو
إن ّ
ف��إن ّ
أمس��ك ع��ن طاع�تي) ،لذل��ك ّ
كل
م��ا وصلن��ا م��ن بق��اء اإلس�لام بس��ننه
وأحكام��ه ومعتقدات��ه وأخالق��ه كان
مديوناً لصربه(عليه السالم).
63

قال الرسول
(صلى اهلل عليه
وآله وسلم):
(ستكون من
بعدي فتن ٌة،
فإذا كان
كذلك
علي
فالزموا َّ
بن أبي طالب،
فإ ّنه الفاروق
بني ّ
احلق
والباطل)..
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كيف حتدث القرآن الصامت عن القرآن الناطق؟ ،وكيف أظهر ٌّ
كل منهما
اآلخر؟ وكيف كشف ٌّ
كل منهما سر اآلخر للناس؟

عندما تحدث القرآن الصامت عن القرآن الناطق
الشيخ فوزي آل سيف /اململكة العربية السعودية  -القطيف

يف البدء ال بد أن نشري إىل عالقة
التالزم بني هذين القرآنني:
وعلي أمري املؤمنني
القرآن الكريم ّ
(عليه السالم) ،عالقة تالزم
وتالحم ب ّينها الرسول (صلى
اهلل عليه وآله وسلم) عندما قال:
(علي مع القرآن والقرآن مع علي،
يدور معه حيثما دار) ،علي مع
احلق ،والقرآن وهو احلق وقد
نزل باحلق..
ه��ذه العالق��ة املتالزم��ة ال�تي ال ينف��ك فيها
الواح��د ع��ن اآلخ��ر يف هدف��ه وحركت��ه أع��رب
عنها الرسول (صلى اهلل عليه وآله وسلم) أكثر
م��ن م��رة لكي يبني للناس مي��زة هذين الكتابني
وعالق��ة هذين القرآن�ين وإىل آخر حياته عندما
قال( :إني خملف فيكم الثقلني كتاب اهلل  -وهو
الق��رآن الصام��ت وه��و الثقل األك�بر -وعرتتي
أهل بييت) وأش��ار إىل العالقة اليت بينهما إذ قال
علي احلوض)،
(أال وإنهما ل��ن يفرتقا حتى يردا َّ
بع��د ه��ذه العالق��ة املتالزم��ة واملتداخل��ة حتدث
كل منهم��ا ع��ن اآلخر حت��دث علي ع��ن القرآن
فأوضح جانبا من أسراره مبقدار ما أتاح له ظرف
الزمان وفسحة األوضاع واستيعاب احلاضرين،
فش��رح ش��يئا من تفس�يره وأبرز بع��ض كوامنه
وأس��راره للناس واستشهد به واستدل واستنبط
من��ه وع ّرفه هلم ،ومن جان��ب آخر حتدث القرآن
الكري��م عن علي (عليه الس�لام) وأوضح منزلته
ب��ل كأن��ه تعق��ب خطوات��ه ،ذه��ب وراءه فس��جل
ص��ورا م��ن حيات��ه وس�يرته وكش��ف للن��اس
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دخائ��ل نفس��ه متابع��ا خطوات��ه لي�لا
ونه��ارا وس��را وإعالن��ا ،وكأنه كان
مبثاب��ة الراصد ألعم��ال هذا القرين
وامل�لازم بل ذه��ب اىل مدى أبعد ،إىل
داخ��ل قلبه ليس��تخرج دخيلة نفس��ه
ويربز هذه الدخيلة للناس ويكش��ف
ع��ن مستس��ر الس��ر يف داخ��ل صدره
فيجعل��ه قرآن��ا يُتل��ى وس��وراً ُترت��ل
وصوراً ُتتأمل! فيقول ِ(إ َّ َ
نا ُن ْط ِع ُم ُك ْم
الل ال ُن ِر ُي��د ِم ْن ُك ْ��م َج�� َزا ًء َوال
ِل َو ْج�� ِه َّ ِ
��اف ِم ْ
ن ُ
��ن َر ِّب َن��ا ي َْوم��اً
ُش�� ُكوراً * ِإَّن��ا َ َ
عل��ي
َع ُبوس��اً َق ْم َط ِري��راً) ،ومل يتف��وه ّ
(عليه الس�لام) حبرف من احلروف
أم��ام أح��د ولكن��ه القرآن ال��ذي دخل
إىل ذات ص��دره واخ��ذ ذل��ك املعن��ى
ولس��ان احلال وأظهر الني��ة الكامنة
والس��رالباطن فأعلن��ه عل��ى امل�لأ ال
لذلك الزمان وإمنا مع بقاء القرآن!
م��ن الطبيعي أن يتحدث إنس��ان
عن القرآن وإن تفاوت حديث الناس
عن��ه ،أن��ا وأنت ،ب��ل حتى غ�ير املؤمن
بالق��رآن كاملس��يحي يس��تطيع أن
ينظ��ر يف الق��رآن فيتب�ين مناح��ي
عظمت��ه واعجازه فيتح��دث عنه ،إال
أن الن��ادر ه��و أن يتح��دث القرآن عن
ش��خص بلس��ان التعظي��م ،فيزكيه
ٍ
ويظه��ر دخيل��ة نفس��ه الطيبة وس��ر
ذات��ه املقدس��ة ،أم��ام غ�يره ،ف��اهلل
س��بحانه وتع��اىل ـ وه��و الع��امل مب��ا
ج��رى وما س��يجري ـ يرى أن حديث
نبي��ه س��يقفل علي��ه مبغالي��ق املن��ع
م��دة ق��رن من الزم��ان ،فه��و ممنوع..
ال يُ��دون وال يُتعاط��ى وال يُت��دارس
حت��ت طائل��ة العقوب��ة للمخال��ف
األم��ر س��وءا
وإت�لاف املكت��وب!! ،وزاد
َ
جم��ي ُء معاوي��ة إذ ج��اء مع��ه ذل��ك
الغث��اء اهلائل من الوضع واالصطناع
للحدي��ث النبوي!!ٌ ،
حدث كهذا ،وما
ج��ره من افتئ��ات وجورعل��ى فضائل
أم�ير املؤمن�ين عل��ي (عليه الس�لام)،
فاضط��ر حت��ى أصحاب��ه ألن خيف��وا
فضائله خوفا.

كان يُراد من ذلك تدمري القرآن
الناطق م��ن قبل أعدائه ،لذلك كان
ينبغ��ي أن ُتس��جل س�يرته ،وفضائله
يف كت��اب ال يأتي��ه الباط��ل م��ن بني
يدي��ه والمن خلف��ه ويبقى حمفوظا
ع��ن الزي��ادة والنقصان ،ف��كان أن دار
الق��رآن م��ع عل��ي ،وكان أن س��عى
وراءه ،وكان أن س��جل مواقف��ه يف
أكث��ر م��ن موق��ف ويف أكث��ر م��ن
قضية!!
أربع��ة دراهم ..ما هي قيمتها من
حي��ث الع��دد؟ إنه��ا ال تس��اوي قيم��ة
مادي��ة ظاهرة ،دره��م يف الليل وآخر
يف النه��ار ودره��م يف الس��ر وراب��ع يف
العالنية! أترى أن املس��لمني مل ينفق
منه��م أح��د درهم��اً؟ كال فقد ذكر
الرواة أن بعض املس��لمني أنفق آالف
الدراه��م!! إال ّ
أن الق��رآن مل يتابع إال
هذا القرين ،وي��دور معه حيثما دار؟
إذا تص��دق يف العلن ذهب فس��جل له
ذلك ،وإذا أخفى ذلك أظهره ،وجعله
آي��ات يقت��دي به��ا م��ن ش��اء َّ
(ال ِذ َ
ي��ن
هل ْم ِب َّ
��ون أموا ُ
َار ِس�� ّراً
الل ْي ِل َو َّ
ي ُْن ِف ُق َ
النه ِ
ْ
َو َعال ِن َي ًة َف َله ْ
ِّه ْم َوال
ُم أَ ْج ُر ُه ْم ِعن َد َرب ِ
َخ ْو ٌف َع َل ْي ِه ْم َوال ُه ْم َ ْ
ي َز ُن َ
ون).
ثالث��ة أرغف��ة خب��ز جري��ش ،ال
تس��اوي م��ن ناحي��ة القيم��ة املادي��ة
ش��يئاً! غ�يره أطعم الكثري بُ��راً ومسناً
وعس�ل ً
ا لكن القرآن أب��ى إال أن يدور
م��ع عل��ي حيثم��ا دار ،فذه��ب إلي��ه
وط��رق باب��ه ليس��جل تل��ك القضية
يكت��ف بتس��جيل
ال�تي حدث��ت ،ومل
ِ
القضي��ة الظاهري��ة وإمن��ا دخل إىل
قلب��ه ليس��تخرج من��ه لس��ان حال��ه
ويظه��ر من��ه نيت��ه ِ(إ َّ َ
ن��ا ُن ْط ِع ُم ُك ْ��م
الل ال ُن ِر ُي��د ِم ْن ُك ْ��م َج�� َزا ًء َوال
ِل َو ْج�� ِه َّ ِ
��اف ِم ْ
ن ُ
��ن َر ِّب َن��ا ي َْوم��اً
ُش�� ُكوراً * ِإَّن��ا َ َ
عل��ي
َع ُبوس��اً َق ْم َط ِري��راً) ،مل يتلف��ظ ٌ
حب��رف م��ن ذل��ك ،ومل يق��ل إمن��ا
نطعمكم ومل يقل إنا خناف من ربنا،
وأمام��ك التاري��خ فانظر إلي��ه ،بل لو
قال ذلك ملا اس��تحق األمر التس��جيل

القرآن��ي ،إمن��ا كان��ت حرك��ة
الضم�ير والني��ة الكامن��ة يف داخ��ل
ذل��ك القلب العظي��م وكان البد أن
تظهر لكي يقتدي الناس بضوء نية
القرآن الناطق ،ويف القرآن الصامت
ال جت��د ني��ة إذ ليس من ش��أنه ذلك
لك��ن يف الق��رآن الناط��ق جت��د النية
فيأت��ي دورالق��رآن الصامت إلظهار
تلك النية وإعالئها وإبرازها.
وعندم��ا يتح��دث الق��رآن ع��ن
العل��م يأت��ي بعل��يّ (عليه الس�لام):
( ُق ْل َ
الل َش ِهيداً َب ْي ِن َو َب ْي َن ُك ْم
ك َفى ِب َّ ِ
ْ ْ ْ ْ
اب) على اعتباره
َو َمن ِعن َد ُه ِعل ُم ال ِك َت ِ
الع��امل بالكت��اب ،ب��ل ال��ذي عن��ده
عل��م الكت��اب كم��ا ورد يف الروايات
الصحيح��ة املتوات��رة ،إال ّ
إن ه��ذا
املعن��ى صعب على قس��م من الناس،
فقام��وا بتغيري وجه اآلي��ة تارة لكي
يقول��وا ّ
إن ِم��ن عن�� ِده عل��م الكت��اب،
امل��راد من��ه تعلي��م الكت��اب!! فاآلي��ة
تتكل��م ع��ن اهلل تع��اىل ،فيم��ا ذه��ب
آخ��رون بنس��بة عل��م الكت��اب كل��ه
إىل يه��ودي أو نصران��ي ،كوه��ب
اب��ن منبه أو كع��ب األحب��ار ،أو ابن
سالم!! ،املهم يف األمر أن يُبعد األمر
علي (عليه السالم) ،ولو التفتوا
عن ّ
إىل اآلي��ة ف��إن معناه��ا دع��وة الن�بي
(صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) أن
ياحممد :توسل باليهود السابقني أو
النصارى ،لتدعيم دينك ولتجعلهم
ش��هداء بينك وبني الكفار! ،وال نعلم
أي كت��اب كان يعلمه هؤالء حتى
يكون��وا ش��هداء للرس��ول عل��ى حقه!
ه��ل الكتاب هو القرآن؟ فمتى أس��لم
ه��ؤالء ،ومت��ى اس��تطاعوا اإلحاط��ة
بآي��ات اهلل؟ ومعرف��ة عل��وم القرآن؟
وإذا كان املقص��ود عل��م الكت��اب
املس��يحي أو اليه��ودي ،فمت��ى كان
ذل��ك نافع��ا يف دي��ن اإلس�لام م��ع
ف��رض حص��ول التحري��ف في��ه
والتغي�ير؟ّ ،
إن من عنده علم الكتاب
ه��و مفت��اح ب��اب مدينة علم رس��ول
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أربعة دراهم..
ما هي قيمتها
من حيث العدد؟
إنها ال تساوي
قيمة مادية
ظاهرة ،درهم يف
الليل وآخر يف
النهار ودرهم يف
السر ورابع يف
العالنية!..
تتبعها القرآن
َّ
ين ُي ْن ِف ُق َ
(ال ِذ َ
ون
هل ْم ِب َّ
أموا ُ
الل ْي ِل
َو َّ
َار .)...
النه ِ

جملة السفري ـ العدد ( ) 58

إمام الهدى
اهلل (صل��ى اهلل علي��ه وآله وس��لم)!! ،إذ ّ
أن
تلك املدينة العلمية العظيمة حتتاج إىل
ب��اب حييط مبا فيه��ا ،وكان علي (عليه
الس�لام) باب تلك املدين��ة والدليل عليها
والرائ��د فيه��ا ،وكان ال��ذي عن��ده عل��م
الكتاب حبيث أنه ما سئل يف شيء ،فقال:
ال أعل��م!! ب��ل ه��و القائل :س��لوني قبل أن
تفقدوني!
لق��د أل��ف كث�يرون يف م��ا ن��زل يف
علي (عليه الس�لام) من الق��رآن ،وتوقف
ّ
أولئ��ك كث�يرا عن��د آي��ة املباهل��ةَ ( :ف َمنْ
��ك ِفي ِه ِم ْ
اج َ
��ن ب َْع ِد َما َج��ا َء َك ِم َن ْال ِع ْل ِم
َح َّ
َ
َ
َف ُق ْل َت َعا َل ْوا َن ْد ُع أ ْب َنا َء َنا َوأ ْب َنا َء ُ
ك ْم َو ِن َسا َء َنا
َو ِن َس��ا َء ُ
ك ْم َوأَ ْن ُف َس َنا َوأَ ْن ُف َس�� ُك ْم ُث َّم َن ْب َت ِه ْل
َف َن ْج َع ْ
الل َع َل��ى ْال َكا ِذ ِب� َ
��ل َل ْع َن َ
ين) ،ف��إذا
��ت َّ ِ
عل��ي (علي��ه الس�لام) مبقتض��ى ه��ذه
ّ
ف��س رس��ول اهلل (صل��ى اهلل
اآلي��ة ه��و َن ُ
علي��ه وآله وس��لم) ،تلك النف��س هي اليت
باعه��ا عل��ي (عليه الس�لام) يف أكثر من
موض��ع راضي��ا لنج��اة رس��ول اهلل (صلى
اهلل عليه وآله وسلم) ،فهذه قضية مبيته
يف فراش النيب ،تأمل فيها وأنظر كيف
باهى اهلل به مالئكت��ه يف علياء مساواته!،
ذك��ر الثعليب (ت  )427يف تفس�ير اآلية:
ْ ْ
��ن َّ
( َو ِم َ
��ري َن ْف َس�� ُه ا ْب ِت َغ��ا َء
��اس َم��ن يَش ِ
الن ِ
ْ
َُّ
َّ
ٌ
الل َوالل َر ُؤوف ِبال ِع َب��ا ِد) أن
َم ْر َض ِ
��ات ِ
الن�بي (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) مل��ا
أراد اهلج��رة َّ
خل��ف علي��اُ (علي��ه الس�لام)
مبك��ة ،لقض��اء ديون��ه وأداء الودائ��ع عنه،
وأن ين��ام عل��ى فراش��ه فق��ال ل��ه :اتش��ح
ب�بردي احلضرم��ي األخض��ر ،ومن عل��ى
فراش��ي فإنه ال يص��ل منهم إليك مكروه
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إن شاء اهلل تعاىل ،ففعل ذلك ،فأوحى اهلل
تعاىل إىل جربائي��ل وميكائيل إني آخيت
بينكم��ا ،وجعل��ت عم��ر أحدكم��ا أط��ول
من اآلخر ،فأيكم��ا يؤثر صاحبه باحلياة
فاخت��ار كالهم��ا احلياة ،فأوح��ى تعاىل
عل��ي؟ آخي��ت
إليهم��ا أف�لا كنتم��ا مث��ل ّ
بين��ه وب�ين حمم��د فب��ات عل��ى فراش��ه
يفدي��ه بنفس��ه ،ويؤث��ره باحلي��اة ،اهبطا
إىل األرض فاحفظ��اه م��ن ع��دوه فنزال،
ف��كان جربائي��ل عن��د رأس��ه ،وميكائي��ل
عن��د رجلي��ه وجربائيل ين��ادي بخ بخ من
مثل��ك يا عل��ي ،يباهي اهلل تب��ارك وتعاىل
الن��اس َم ْ
ب��ك املالئك��ة فنزل��ت ( َو ِم َ
��ن
��ن َّ ِ
ْ
الل َواللَُّ
��ات َِّ
��ري َن ْف َس�� ُه ا ْب ِت َغ��ا َء َم ْر َض ِ
يَش ِ
َر ُؤ ٌ
علي (عليه
وف ِب ْال ِع َب��ا ِد) ه��ذه اآلية يف ّ
الس�لام) ،ولك��ن ه��ل ق��ال عل��ي أن��ا افعل
ذل��ك ابتغ��اء مرض��اة اهلل؟ كال وإمن��ا
تل��ك حركة القلب وس��ر الصدر أظهره

جربائيل ينادي بخ
بخ من مثلك يا علي،
يباهي اهلل تبارك
وتعاىل بك املالئكة،
فنزلت ( َو ِم َن َّ
اس
الن ِ
َم ْن َي ْش ِري َن ْف َس ُه.)..

الق��رآن الصام��ت م��ن حرك��ة الق��رآن
الناط��ق ،وهك��ذا يتتب��ع الق��رآن عديل��ه،
ومثيل��ه ،فال يلحظ قضي��ة من القضايا
إال وس��جلها ،لك��ي تبق��ى عصي��ة عل��ى
أعم��ال التزوير والتحري��ف الذي جرى
للفضائل واملناقب.
َّ
ٌ
هل يس��تحق خامت كل هذا الزخم؟
أو تس��تحق حال��ة أداء ال��زكاة ح��ال
رك��وع الص�لاة ه��ذا التمجي��د؟ لق��د
عل��ي م��ن اخل��وامت يف ي��ده
وض��ع غ�ير ّ
م��ا جعله��ا مع��رض فص��وص وأعطاه��ا
مل��ن س��أل ،ومل ين��زل حرف واح��د فيه!!،
ويف املقاب��ل رج��ل فق�ير قص��د املس��جد،
مس��تعطيا بينم��ا كان األصح��اب يف
حلق��ات يتدارس��ون ،ومل حيص��ل منه��م
عل��ى ش��يء ،وفيما ه��و خارج مي��د ٌ
رجل
ُّ
(وأي رجل) راكع يده إليه وفيها خامت
مشريا له باستخراجه من إصبعه ،فكان
أن أخرج��ه منه ومض��ى ،بينما هو خارج
م��ن املس��جد وإذا بالرس��ول (صل��ى اهلل
عليه وآله وس��لم) ،فقال ل��ه :أما أعطاك
أح��د ش��يئا؟ قال :نعم ،ه��ذا اخلامت! قال:
م��ن أعط��اك إي��اه؟ ق��ال :أعطاني��ه ذلك
الرج��ل ال��ذي يصل��ي! فق��ال :عل��ى أي
ح��ال أعط��اك إي��اه؟ ق��ال :كان راكعا،
فكرب النيب (صلى اهلل عليه وآله وس��لم)
وك�بر م��ن مع��ه ،وك�بر أهل املس��جد،
ن��ا َو ِل ُّي ُك ُم َُّ
ونزل��ت اآلية املباركة ِ(إ َّ َ
الل
يم َ
ي��ن َآم ُن��وا َّال ِذ َ
َو َر ُس��و ُل ُه َو َّال ِذ َ
��ون
ي��ن ُي ِق ُ
َ
الز َ
ون َّ
اك ُع َ
الص�لا َة َوي ُْؤ ُت َ
ون!
َّ
كاة َو ُه ْم َر ِ
ََّ
ْ
َّ
َّ
َ
َ
ُ
ُ
َو َم��ن َيت�� َول الل َو َر ُس��وله َوال ِذ َ
ي��ن َآمن��وا
الل ُه ُم ْال َغا ِل ُب َ
ون).
َفإِ َّن ِح ْز َب َّ ِ

األس��تاذ الدكت��ور إبراهي��م العات��ي /عميد
الدراس��ات العليا  -اجلامعة العاملية للعلوم
اإلسالمية  -لندن

َ
ذك������������رارك ي � ��وم� � �اً ُم� � َّ�ل� ��دا
مت������ر ب���ن���ا
ُّ
ل � � � ُه أف � ��س � � َ�ح ال� ��ب� ��ي� � ُ
�ت ال ��ع ��ت ��ي ��ق ِرح � ��ا َب � ��ه
ه�����اش�����م ض� � ّ�م� ��ت � � ُه أف� � ��ي� � ��ا ُء م ��ك � ٍ�ة
ف� ��ت� ��ى
ٍ
�ب ع ��ل ��ى دن� ��ي� ��ا ال ��ف ��ض ��ائ ��ل ي ��ا ِف ��ع� �اً
ف � � َ�ش � � ّ
وح � � � � ��از ي� ��ق� ��ي� ��ن � �اً مل ي � � ��ب � � ��ارح ف � � � ��ؤاده
وم������ن درن األوث � � � � ��ان ُ
ك��������� ّرم وج � � ُه � � ُه
(ع�����ل�����ي) امل� ��رت� ��ض� ��ى م � ��ن ب��ي��ان��ه
ف�������ذاك
ّ
ي � � � ��ذود ع�����ن اإلس�����ل����ام دوم����������اً ب��س��ي��ف��ه
***
إم � ��ام اهل � ��دى ي ��ا ج � ��ذوة ال��ف��ك��ر مل َت�� ِغ � ْ�ب
احل� � ��ك� � � ُ�م ال � � ��غ � � ��راّء ط��������و ُع ب� ��ن� ��ا ِن � � ِه
ه � ��ي ِ
ي� ��ش� � ّ�ع ب ��ه ��ا ض� � � ��و ُء احل ��ق ��ي ��ق ��ة س ��اط ��ع� �اً
س ��ل ��ك ��ت ب ��ه ��م درب � � � �اً إىل احل � � � ِّ�ق ه� ��ادي � �اً
ف ��ت ��ح ��ن ��و ع� ��ل� ��ى امل ��س ��ت ��ض ��ع ��ف�ي�ن ت��������ودداً
ل��ئ��ن ش � � ّي� ��دوا ب��ال��ق��ه��ر أرك� � ��ان ح��ك��م��ه� ْ�م
***
أب� � ��ا َح � � َ�س � � ٍ�ن وال � ��ي � ��وم جت� � ��ري ك� � ��وارث
ف��ح��ي��ث ت ��دي ��ر ال� ��ط� � َ
�رف ت��ل��ق��ى م��ص��ائ��ب �اً
وح� ��ي� ��ث دم اإلن� � ��س� � ��ان ي ��س ��ف � ُ
�ك ج ��ه ��رة
أع� � � � ْ�دن� � � ��ا إىل آف� � � � ��اق ع � ��دل � ��ك ن��ت��خ��ذ
ِ
أع� � � � ْ�دن� � � ��ا إل � ��ي � ��ه ف � ��احل � ��ق � ��وق م���ص���ان��� ٌة
ِ
***

َت� � �ّل � ��ى ب� ��ظ� ��ل� ��م� ��ا ِء اجل� � ��زي� � ��رة َف� ��رق� ��دا
وك� � ��ان ل� ��ه يف ك ��ع ��ب � ِ�ة ال � ُ
�ط ��ه ��ر َم ��ول ��دا
وط����ائ����ره����ا ب���ال��� ُي���م���ن وال� ��ب� ��ش� ��ر غ������ ّردا
وأ َ
هل � � ��م� � � � ُه ال � ��رمح � ��ن ح� ��ك� ��م � �اً ُم � ��س� � �دّدا
ْ
ف ��م ��ذ َ
�وح � ��دا!
أدرك األش � ��ي � ��اء ك � ��ان ُم � � ّ
وأش ��ي � ُ
�ج ��دا
�اخ ��ه ��م ت ��ه ��وى إىل (ال� �ل��ات) ُس � ّ
ت��ف��ي��ض م��ع��ان��ي احل� ��ق واخل �ي��ر وا ُ
هل � ��دى
وب��ال��ن��ف��س ي��ف��دي خ ��امت ال��رس��ل (أمح� ��دا)
***
ويف ك � ��ل ع� ��ص� ��ر مج� ��ره� ��ا ق � ��د ت� ��وق� ��دا
ت ��س ��ام ��ت وأض� ��ح� ��ت ل��ل��ف��ص��اح��ة م�����وردا
وي� ��غ� ��دو ط� ��ري� ��ق ال ��ع ��ل ��م س� ��ه �ل� ً
ا ُم � � ّه� ��دا
ب � ��ن � ��ور ال � ��ت � ��آخ � ��ي وامل � � � ��س � � � ��اواة ُج� � � ��ددا
وت� � ��ظ� � ��ه � � � ُر ل� ��ل� ��م� ��س� ��ت� ��ك �ب�ري� ��ن ت � ��ش � ��ددا
ف ��ب ��ال ��ع ��دل وال ��ت ��وح ��ي ��د ص� ��رح� � َ
�ك ُش� � ّي ��دا
***
ول � ��ي � ��س ل� ��ن� ��ا إال ط� ��ري� ��ق� ��ك م� ��رش� ��دا
م� ��ن ال� ��ف �ت�ن ال� ��رع� ��ن� ��اء ض � ��اق ب ��ه ��ا امل� ��دى
وق � ��ات � ��ل � ��ه ال � ��س� � � ّف � ��اح ي � ��زه � ��و م� ��ع� ��رب� ��دا
ط� � ��ري� � ��ق � � �اً ب � � ��آي � � ��ات ال� � � � � � ��والء م���ع���ب���دا
وذك� � ��راك ت��ك��س��و ال ��ده ��ر جم� ��داً وس� ��ؤددا
***

قراءة جديدة في مقتل اإلمام أمير المؤمنين
عليّ بن أبي طالب (عليه السالم)
بقلم  :رئيس التحرير

الخيتلف املؤرخون يف أن مقتل أمري املؤمنني (عليه السالم) كان يف مسجد الكوفة ّ
وأن أبن
ملجم هو من قتله ،وإن قطام كان هلا دور يف االغتيال ،أما ما سوى ذلك فهو جمال للبحث
والتحليل ،إذ إن مراجعة دقيقة للروايات اليت نقلت حادثة اغتيال االمام (عليه السالم)
ُتظهر ان النفرالذين دبروا ذلك هم ثالثة من اخلوارج..
وال خالف يف مهمة ابن ملجم ،وإمنا وقع االختالف يف صاحبيه ،فهما الربك بن عبد
اهلل لقت��ل معاوي��ة وعمرو بن بك��ر لقتل عمرو بن العاص على ق��ول الطربي ،وهما
احلجاج بن عبد اهلل الصرميي ولقبه (الربك) لقتل معاوية ،وزادويه موىل بين
العنرب لقتل عمرو على رواية املسعودي يف حني نراهما يف رواية الدينوري:
النزال بن عامر لقتل معاوية وعبد اهلل بن مالك الصيداوي لقتل عمرو،
وقد أُختلف أيضاً يف املكان الذي اجتمعوا فيه فلم يعني املكان يف رواية
اب��ن االث�ير ،وذك��ر املس��عودي ان��ه مك��ة ،وزاد الدين��وري يف مكة يف
موس��م احل��ج ،وذكر لنا الط�بري ثالثة تواريخ م��ن دون ترجيح
ملوعد االتفاق على قتل الثالثة ،وذكر املسعودي ميقاتني ،فيما
مل يذكر الدينوري موعد التنفيذ.
وأختل��ف املؤرخ��ون يف مص�ير املكل��ف بقت��ل معاوي��ة فقد
ذهب فريق إىل ان معاوية قتله ،فيما قال آخرون بأن معاوية
حبس��ه ثم اطلق س��راحه ،وال ينتهي اخل�لاف عند هذا احلد
فقد أُختلفوا يف قطام أهو اسم الفتاة اليت عشقها ابن ملجم
عل��ى ق��ول الطربي وابن االثري ،أم هو اس��م امها كما ذكر
الدين��وري ،وه��ي بن��ت ع��م ابن ملج��م يف رواية املس��عودي،
واختلف��وا يف األش��عث ب��ن قي��س ودوره يف القضي��ة ،فف��ي
رواي��ة اليعقوب��ي ن��راه ضالع��اً يف األمر وأنه اس��تضاف ابن
ملج��م ش��هراً يف الكوف��ة ،وش��ارك يف عملي��ة االغتي��ال.
وإىل ذل��ك ذه��ب االصفهان��ي واملس��عودي ،فيم��ا مل يذكر
لألش��عث أي دور عن��د الدين��وري والط�بري واب��ن االث�ير،
ث��م ان اب��ن ملجم كان مصريا ،ولكن��ه مل يكلف بقتل ابن
الع��اص يف مصر ،ويكلف غري املصري باملهمة فيقتل نائب
عمرو بن العاص ألنه ال يعرفه ،وال تصح هذه الرواية إ ّ
ال
عل��ى فرض وص��ول القاتل إىل مصر قبل ف�ترة قليلة من
عملية القتل ل ُتقبل رواية االش��تباه ،لقد اكتنف القضية
اضط��راب واختالف يف كل نواحيها وهو ما يدعو الباحث
املنصف إىل تأمل هذه الروايات ليخرج بأربع احتماالت:
االحتم��ال األول :ان احلادث��ة كان��ت تس��تهدف علي��اً
(عليه الس�لام) لش��خصه دون اآلخري��ن ،إذ إن علياً (عليه
السالم) قتل من قطام أباها وأخاها وعمها يف النهروان ،ويف
رواية الطربي :انه قتل يف ذات اليوم من تيم الرباب قومها
عش��رة انفس .وكانت املرأة مجيلة وشغف بها ابن ملجم
فكان��ت الفرص��ة س��احنة لتس��تعني ب��ه عل��ى قت��ل عدوها

فاش�ترطت عليه عبداً وقينة وثالثة آالف
دره��م وقت��ل عّل��ي (علي��ه الس�لام) ،وه��ذا
االحتمال مس��تبعد لالضط��راب احلاصل
يف جمري��ات الرواي��ة  -كما بين��اه  ،-وإن
صح االحتمال فإن املستهدف سيكون علياً
(عليه السالم) لوحده.
االحتم��ال الثان��ي :ان اخل��وارج تآمروا
عل��ى قت��ل عل��ي (علي��ه الس�لام) ومعاوية
وعم��رو وكلف��وا اب��ن ملج��م وصاحبي��ه
إلجن��از املهم��ة ،ألن اخل��وارج كان��وا
يك ّف��رون الثالث��ة ألنه��م مس��ؤولون عم��ا
مين به املس��لمون من ش��ر وفتن��ة ،وهذا ما
ال يصم��د أمام النقد ،فلو مت قبول الرواية
على االختالف البني يف متنها الذي نقلته
كتب التاري��خ فال ميكن قبول ان الثالثة
الذين مت انتدابه��م هلذه املهمة كانوا من
اخل��وارج  -عل��ى ف��رض صح��ة الرواي��ة
 ألن��ه ال يوج��د هل��م ذك��ر يف اخل��وارجواخباره��م ومعاركه��م ،ويف أي م��كان
آخ��ر قب��ل حادث��ة االغتي��ال وان اخل��وارج
ل��و كان��وا ه��م املتآمري��ن مل��ا اس��ندوا هذه
املهمة لغري فرس��انهم األقوياء املش��هورين
أما اس��نادها إىل هؤالء املغمورين فهو ما ال
تطمئن إليه النفس.
االحتم��ال الثال��ث :ان اغتي��ال االم��ام
(علي��ه الس�لام) كان حلق��ة م��ن حلق��ات
س��ابقة إلقصاء السابقني األولني عن دنيا
السياس��ة وان املخطط�ين لذل��ك هم ممن
أدال اإلسالم دوهلم ،فتمت احللقة األوىل
من املؤامرة بقتل عمر  -ألن اإلسالم أزال
دول��ة الفرس  -إ ّ
ال اننا جند هذا االحتمال
بعي��داً ع��ن القب��ول ألن دول��ة الف��رس قد
دالت منذ زمن ،ومل يكن هناك أي احتمال
مهما كانت احملاوالت الرجاعها.
االحتم��ال الراب��ع :وه��و ان األموي�ين
تآم��روا عل��ى قت��ل االم��ام (عليه الس�لام)،
وه��و احتم��ال ل��ه مايؤي��ده فق��د تناف��س
األموي��ون واهلامشي��ون جاهلية واس�لاماً،
وت��ويف الرس��ول (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
وس��لم) فاستش��رف األموي��ون للخالف��ة،
وحاول��وا التدخ��ل يف تعي�ين احلاك��م إذ
روي ان أبا س��فيان قال بعد تولية أبي بكر
لبين هاش��م :اني ألرى عجاجة ال يطفؤها
إّ
ال ال��دم يا آل عب��د مناف ما بال هذا األمر
ح��ي من قريش ؟ وطل��ب من علي
يف اق��ل ّ
ال ورجا ً
بسط يده ليبايعه أو ميألها خي ً
ال،
علي (عليه الس�لام) قائ ً
ال له :واهلل
فزجره ّ
ّ
م��ا أردت به��ذا إال الفتن��ة وان��ك واهلل طاملا
بغي��ت لإلس�لام ش��راً ،وعندم��ا م��ات عمر

طلبوه��ا جب��رأة ،ث��م تس��لطوا عل��ى رق��اب
الناس يف عهد عثمان ،وعندما ُقتل عثمان
اتهم��وا علي��اً (علي��ه الس�لام) وب�ني هاش��م
بقتله.
ويبدو أن السيوف والنضال يف ميادين
تأت بالنتيجة اليت كان يرجوها
القتال مل ِ
معاوي��ة ،وم��ن ورائ��ه بن��و أمي��ة لذلك مت
اللج��وء إىل التآمر بالفتك واالغتيال .لقد
ظف��ر معاوي��ة من عثم��ان بأن يك��ون ولي
دم��ه يف ح��ال قتل��ه ،ث��م رفض بيع��ة علي
(عليه الس�لام) واتهم��ه بقتل عثمان وجلأ
يف خصومته لعلي (عليه السالم) إىل كل
وس��يلة يرى فيها حتقيق مصلحته ،فلجأ
إىل الدس والوقيعة وجلأ إىل السم فحال
ب�ين مال��ك االش�تر وب�ين تولي��ه مقالي��د
اإلدارة يف مصر ،ثم ان علياً (عليه السالم)
صمم قبيل وفاته على الس�ير إىل معاوية
يف اربع�ين الفاً فما دارت اجلمعة إ ّ
ال وقتل
االمام (عليه السالم) على يد ابن ملجم
ويب��دو ان معاوي��ة اس��تذكر صف�ين
والدائ��رة اليت أوش��كت ان ت��دور عليه لوال
خدعة املصاح��ف ودع��وة التحكيم ،فعمل
عل��ى املوازن��ة ب�ين االغتيال وم��ا قد جتره
عل��ي (علي��ه الس�لام) ،فلج��أ
احل��رب م��ع ّ
إىل االغتي��ال لتحقيق أطماعه يف احلكم،
وكان معاوي��ة ق��د دس م��ن رجال��ه يف
الكوفة ليشيع أخبار موته يف العراق قبيل
اغتي��ال االم��ام عل��ي (عليه الس�لام) لريى
تأث�ير ه��ذا اخل�بر يف أصحاب عل��ي (عليه
علي (عليه
الس�لام) ،فلما وصل اخلرب اىل ّ
الس�لام) ق��ال( :م��ا م��ات وال مي��وت حت��ى
ميلك ما حتت قدمي) ،ومعاوية يصدق يف
قرارة نفسه مبايقوله علي (عليه السالم)،
فكان التخطيط لكي ميلك ماحتت قدمي
أمري املؤمنني (عليه السالم) بإغتياله وفق
خط��ة حمكم��ة تش��وش األم��ر يف أذه��ان
الن��اس وتلق��ي بالتبعة عل��ى اخلوارج لكي
يتخل��ص معاوية الداهية م��ن تبعتها بعد
حصوهل��ا ،ويدع��م ه��ذا ال��رأي إته��ام أب��ي
االس��ود الدؤلي معاوي��ة صراحة مبؤامرة
االغتيال إذ قال شعراً:
أال ابلغ معـــاوية بن حـــرب
فال قرت عيون الشامتينا
أيف شهر الصيام فجعتمونـا
ً
خبري الناس طرا أمجعينا
قتلتم خري من ركب املطايا
وأرحلها ومن ركب السفينا
َّ
إن كل ه��ذه االحتم��االت قابل��ة
للنق��اش إذ ان الرواي��ات خمتلف��ة

كان معاوية قد دس من
رجاله يف الكوفة ليشيع
أخبار موته يف العراق
قبيل اغتيال اإلمام علي
(ع) لريى تأثري هذا اخلرب
يف أصحاب علي (ع)،
فلما وصل اخلرب إىل
علي (ع) قال( :ما مات
ّ
وال ميوت حتى ميلك ما
حتت قدمي)
ومتضارب��ة يف قص��ة املؤام��رة الثالثي��ة
إّ
ال أن�ني ارج��ح تداخ��ل احتمال�ين منهم��ا
(األول والرابع) ،فمعاوية يريد التخلص
من علي (عليه الس�لام) ،وقط��ام موتورة
فيم��ن قتل��ه االم��ام (علي��ه الس�لام) م��ن
أهلها ،وابن ملجم مستعد لعمل أي شيء
لتحقي��ق أمله بال��زواج من قطام ،وهناك
م��ن ينظم املؤام��رة يف الكوفة ،فاألش��عث
كان ق��د ه��دد علي��اً (علي��ه الس�لام) بأن
يفت��ك به قبيل مقتل��ه ،لذلك نفرتض أن
ينت��دب معاوي��ة م��ن يدس��ه إىل الكوفة -
وقد كان بامكانه ان يفعل ذلك  ،-ووفق
سياس��ة ب��ذل امل��ال ال�تي كان معاوي��ة
يتبعه��ا واتص��ل ه��ذا الش��خص املفرتض
باألش��عث يف الكوفة ،وواف��ق ذلك جميء
اب��ن ملج��م إىل الكوف��ة وبق��اءه ش��هراً
عن��د االش��عث وهيام��ه بقط��ام املوت��ورة،
فيت��م التخطيط بني املتضرر  -االش��عث
 واملوت��ور  -قط��ام  -والعاش��ق  -اب��نملج��م  -لتنفي��ذ رغبة املس��تفيد األكرب
م��ن املؤام��رة  -معاوي��ة  -وينته��ي األمر
باغتي��ال االم��ام (علي��ه الس�لام) ،وتدخل
عملي��ة االغتيال الوهمية ملعاوية وعمرو
القن��اع الناس بأن اخلوارج ه��م القائمون
ب��ذاك العم��ل جتنب��اً للمش��اكل اليت قد
يواجهه��ا معاوية عندما يصعد إىل س��دة
احلك��م ،ان املس��تفيد األكرب م��ن اغتيال
االم��ام (علي��ه الس�لام) كان معاوي��ة،
واألم��ر ال يتس��ق ل��ه إ ّ
ال إذا خ�لا املي��دان
من علي (عليه الس�لام) ،فل��م يكن هناك
بُ�� ّد م��ن احل��رب أو االغتي��ال وه��و أخ��ف
األمرين مؤونة على معاوية.
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الدروس التربوية من وصية امير المؤمنين
(عليه السالم) في ليلة استشهاده
الدكتور حممد عبد اهلادي النويين /اجلامعة االسالمية

ّ
إن من املسائل املهمة يف احلياة تربية االبناء تربية إسالمية صحيحة،
وهو مما أكدت عليه الشريعة املقدسة من خالل تعاليمها وذلك من أجل
إجياد جمتمع إسالمي متكامل تسوده املودة واحملبة واأللفة وتطبيق
التشريعات اإلسالمية ومن بني الوسائل اليت إن ُتهجت للرتبية الصحيحة
(الوصية) ،إذ اكتسبت الوصية شأناً خاصاً يف تاريخ اإلنسانية ألنها تعرب
عن دميومة العالقات االجتماعية واالقتصادية والسياسية وتساعد على
حفظ سالمة الفرد واألسرة واجملتمع من الفوضى واالختالف بعد
رحيل املوصي ،فضال عن إسهام الوصية يف نقل جتارب املاضني وقد اقرت
الشرائع السماوية اإلهلية مبدأ الوصية.
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وق��د ق��دم اإلم��ام أم�ير املؤمن�ين
(عليه الس�لام) مثاال راقيا من امثلة
الرتبي��ة التقوميي��ة ،فم��ن يتأم��ل يف
كلماته فإنه س��يجد فيه��ا الدروس
والع�بر والدع��وة لتنظي��م ش��ؤون
احلي��اة ،ويف تل��ك الكلم��ات س��ييجد
الق��ارىء املنص��ف املعان��ي الكب�يرة
وال�تي تتضمنه��ا كلم��ات ام�ير
املؤمن�ين (علي��ه الس�لام) م��ن الفاظ
ومع��ان مرادف��ة للق��ران الكري��م،
ولذل��ك ّ
فإن م��ن املمك��ن إعتماد تلك
الكلم��ات منهاج��ا ودس��تورا انس��انيا
متكامال
ّ
إن احلدي��ث ع��ن وصي��ة أم�ير
املؤمن�ين (علي��ه الس�لام) ليل��ة
استش��هاده اىل إبني��ه اإلمام�ين
احلس��ن واحلس�ين (عليهما السالم)
وم��ن خالهلم��ا إىل باقي أبن��اء األمة
اإلسالمية مجعاء حديث ذو شجون،
إذ ّ
أن ه��ذه الوصي��ة تنط��وي عل��ى
مفاهي��م اخالقية وتربوية متكاملة،
ب��ل ه��ي مبثاب��ة حدي��ث ع��ن مث��ال
اس�لامي متكام��ل يف الدنيا واالخرة،
فالدي��ن ه��و املنه��ج ال��ذي يكف��ل
لإلنس��ان س��عادته وحتقي��ق صالحه
وتكامل��ه ،وق��د ب�ين (علي��ه الس�لام)
ّ
أن لإلنس��ان دوراً كب�يراً يف تكوي��ن
نوعي��ة اجملتم��ع ،وحي��ث ان اجملتمع
جتم��ع بش��ري تتك��ون تش��كيلته
ّ
واجتاهات��ه م��ن جمموع��ة اولئ��ك
البش��ر الذي��ن ميثل��ون جمتمعه��م،
فإنّاالس�لام ه��و الرائ��د يف حتصني
االنس��ان م��ن كل ان��واع االحنرافات
وبالتال��ي ف��إن ه��دف اإلس�لام ه��و
السعي اىل اجياد جمتمع متكامل.
ومم��ا ج��اء يف تل��ك الوصي��ة
العظيم��ة( :أوصيكما بتقوى اهلل وأن
التبغي��ا الدنيا وان بغتكما وال تأس��فا
عل��ى ش��يء منه��ا زوي عنكم��ا وقوال
باحلق واعمال لألجر وكونا للظامل
خصم��اً و للمظل��وم عون��اً أوصيكم��ا
و مجي��ع ول��دي و أهل��ي و م��ن بلغ��ه
كتاب��ي بتق��وى اهلل و نظ��م أمركم
وص�لاح ذات بينك��م فإن��ي مسع��ت
جدكم��ا صل��ى اهلل علي��ه واله يقول
ص�لاح ذات الب�ين أفض��ل م��ن عام��ة
الصالة والصيام..

اهلل اهلل يف االيت��ام ،ف�لا تبغ��وا
امواهلم وال يضيعوا حبضرتكم..
اهلل اهلل يف جريانكم فإنهم وصية
نبيكم ما زال يوصينا بهم حتى ظن ّنا
أنه سيورثهم..
اهلل اهلل يف الق��رآن ف�لا يس��بقكم
إىل العمل به غريكم..
اهلل اهلل يف الص�لاة فإنه��ا عم��ود
دينكم..
اهلل اهلل يف بيت ربكم ال ختلوه ما
بقيتم فإنه إن ترك مل تناظروا..
اهلل اهلل يف اجله��اد بأموالك��م
وأنفسكم والسنتكم يف سبيل اهلل..
وعليك��م بالتواص��ل والتب��ادل،
واياك��م والتداب��ر والتقاط��ع ،وال
ترتكوا االمر باملع��روف والنهي عن
املنك��ر في��وىل عليك��م ش��راركم ،ثم
تدعون فال يستجاب لكم ،ثم قال :يا
بين عبد املطلب ال الفينكم ختوضون
دماء املس��لمني خوضا وتقولون :قتل
ام�ير املؤمن�ين اال ال تقتل��ن ب��ي اال
قاتل��ي انظروا اذا انا م��ت من ضربته
ه��ذه فاضرب��وه ضرب��ة بضرب��ة وال
متثل��وا بالرج��ل فاني مسعت رس��ول
اهلل صلى اهلل عليه واله يقول اياكم
واملثلة ولو بالكلب العقور.)..
فق��د ح��دد االم��ام أم�ير املؤمنني
علي (عليه السالم) دائرة املخاطبني
ّ
به��ذه الوصي��ة حبي��ث مشل��ت
االنس��انية مجع��اء ومل يس��تثن اح��دا
مه��ا كانت هويت��ه وعرق��ه ومذهبه
او دينه وهنا تكمن الداللة االنسانية
الرتبوية لرتسيخها يف اجملتمعات.
بعد ذلك أشار (عليه السالم) اىل
مب��دأٍ مهم يف احلي��اة اال وهو التقوى
فاإلنس��ان املتق��ي ه��و ال��ذي جت��ده
ي��وازن كل حرك��ة م��ن حركات��ه
حت��ى النفس��ية منه��ا مبي��زان
االوام��ر االهلي��ة ،ويؤس��س (علي��ه
الس�لام) يف ه��ذه الوصي��ة ،اص�لا
مهم��ا مرتبط��ا بعالق��ة الف��رد مب��ن
حول��ه م��ن بين االنس��ان داعي��ا إياهم
اىل تنظي��م االم��ور واختي��ار القي��م
االمياني��ة للعبد ح�ين وقوع اخلالف
واالخت�لاف ،م��ن خ�لال الدع��وة اىل
العم��ل على االصالح ب�ين املختلفني

مش�يرا اىل املكانة العلي��ا هلذا العمل
فه��ي تق��رن بالص�لاة والصي��ام يف
الفضل واملكانة.
وام��ا االش��ارة الرتبوي��ة املهم��ة
األخ��رى ال�تي رك��ز عليه��ا اإلم��ام
أم�ير املؤمن�ين (علي��ه الس�لام) فهي
دعوت��ه اىل رعاية االيتام ومحايتهم
وعدم التجاوز على حقوقهم ،وكم
حنن اليوم حباجة ماسة وضرورية
للإلحس��ان اىل األيت��ام ورعايته��م
رعاي��ة إس�لامية بعي��دة ع��ن غمط
احلقوق واإلساءة اليهم.
ان اإلحس��اس باليت��م ُي َع ُّ
��د م��ن
اكث��ر العناص��ر املس��ببة لضع��ف
وانكس��ار الف��رد البش��ري وخاص��ة
مستوى حمتواه الداخلي ألنه يفقد
الس��ند واحلامي والولي لذلك جند
أن أم�ير املؤمن�ين (علي��ه الس�لام)
يهت��م كثريا يف وصيته باإلحس��ان
اىل اليتيم ،ثم أوصى بعدم تركهم
ومتابعته��م واالهتم��ام بهم حتى ال
يضيعوا ،مشريا اىل ما مسعه وتعلمه
م��ن رس��ول اهلل (ص��ل اهلل عليه واله
وس��لم) ،إذ اش��ار اىل ان امل��وىل ّ
ج��ل
وع�لا جع��ل م��ن اعال��ة اليتيم س��نة
من الس��نن االهلي��ة الثابتة واملوجبة
لصاحبها دخول اجلنة.
ث��م ينقلن��ا (علي��ه الس�لام) اىل
عنص��ر مه��م آخر م��ن عناص��ر بناء
اجملتم��ع الن في��ه دميومة العالقات
البشرية فاخذ يوصي ويوكد على
اجل��ار واهمي��ة عالقة اجل�يرة اليت
تع��د الركيزة الثابتة لبناء اجملتمع
بعد االسرة.
وخت��م (علي��ه الس�لام) وصيت��ه
بدرس ترب��وي مهم يتعل��ق بكيفية
معامل��ة األس�ير ،حت��ى وإن كان
ذل��ك األس�ير قاتل��ه ه��و (علي��ه
الس�لام) ،إذ يدع��و أبن��اءه اىل إطعام
القات��ل واالحس��ان الي��ه والقصاص
من��ه ب��ذات اجلرمي��ة ال�تي ارتكبه��ا
م��ن دون التج��اوز واملثل��ة ب��ه بع��د
املوت ،ويف ذل��ك اعلى وارقى درجات
االنس��انية لرج��ل يس��تقبل امل��وت
فيوص��ي باإلحس��ان اىل م��ن أورده
موارد املوت.
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صالح ذات
البني أفضل من
عامة الصالة
والصيام..

اهلل اهلل يف
القرآن فال
يسبقكم إىل
العمل به
غريكم..
اهلل اهلل يف
الصالة فإنها
عمود دينكم..
اهلل اهلل يف بيت
ربكم ال ختلوه
ما بقيتم ..
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من كرامات أمير المؤمنين (عليه السالم)..
جامع عمران بن شاهين
الباحث عبد احلسن الشافعي

نقل لنا القرآن الكريم الكثري من الكرامات اليت حدثت مع األنبياء واألولياء
والصاحلني ،وذلك واضح ومبني يف العديد من اآليات القرآنية الكرمية وكمثال على
ذلك ما ورد من آيات بينات يف سورة املائدة حبق عيسى بن مريم ،إذ قال تعاىلَ ( :وِإ ْذ
يا بإ ْذ ِني َو ُت ْب ُئ ْ َ
َْ
ك َه ْي َئ ِة َّ
ت ُل ُق ِم َن ِّ
ني َ
الط ْ
ي ِبإِ ْذ ِني َف َتن ُف ُخ ِفيهَا َف َت ُك ُ
ال ْك َم َه
الط
ِ
ِْ
ون َط ْ ً ِِ
ِ
َو ْ َ
ص بإ ْذ ِني َوإ ْذ ُ ْ
ك َف ْف ُت َبن ِإ ْس َرا ِئ َ
يل َع َ
ْ
ت ِر ُج ْالَ ْو َتى ِبإِ ْذ ِني َوِإ ْذ َ
نك ِإذ ِج ْئ َتهُم
ر
ب
ال
َ
َ
ِِ ْ ِ
ِ
ات َف َق َ
ين َ
ُم ِإ ْن َهذا ِإَّل ِس ْح ٌر ُّم ِب ٌ
ك َف ُروا ِم ْنه ْ
ال َّال ِذ َ
ني)..
ِبال َب ِّي َن ِ
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وج��اء يف آي��ة أخ��رى يف وص��ف حادث��ة آص��ف
بن برخيا عند النيب س��ليمان (عليه الس�لام) قوله
ال َّال ِذي ِع َ ْ
ْ
تعاىلَ ( :ق َ
اب أَ َنا آ ِت َ
يك ِب ِه
ند ُه ِعل ٌم ِّم َن ال ِك َت ِ
َ
ُ
َ
َ
َق ْب َ
َ
َ
َ
��ل أَن ي ْ
َر َت َّد ِإل ْيك ط ْرفك فل َّما َرآ ُه ُم ْس�� َت ِق ًّرا ِع َ
ند ُه
َق َ
��ال َه َ
��ذا ِمن َف ْض ِل َربِّ��ي ِل َي ْب ُل َو ِني أَأَ ْش�� ُك ُر أَ ْم أَ ْك ُف ُر
ْ
نا يَش ُك ُر ِل َن ْف ِس ِه َو َمن َ
َو َمن َش َك َر َفإِ َّ َ
ك َف َر َفإِ َّن َربِّي
�ني َ
ي��م) ،اىل غ�ير ذلك م��ن اآلي��ات القرآنية
ك ِر ٌ
َغٌّ ِ
الكرمي��ة ال�تي ذكرت املعاجز والكرام��ات لألنبياء
والرس��ل والصاحل�ين ،فض�لا ع��ن الكرام��ات ال�تي
نقلتها لنا الس��نة النبوية الش��ريفة حبق الرس��ول
األكرم حممد (صلى اهلل عليه وآله وس��لم) أو ما
جاء يف سياق سرية املعصومني(عليهم السالم).
وم��ن بني من اخت��ص بالكرامات م��ن بني أهل
بي��ت النب��وة (عليهم الس�لام) اإلمام أم�ير املؤمنني
(علي��ه الس�لام) إذ ّ
أن هن��اك معين��اً ال ينض��ب م��ن
الكرام��ات ال�تي اخت��ص به��ا أم�ير املؤمن�ين (علي��ه
الس�لام) ،وفضائ��ل ال ميك��ن عده��ا أو حصره��ا،
وب��دأت تل��ك الكرام��ات م��ع ه��ذا اإلم��ام م��ن ي��وم
والدت��ه (عليه الس�لام) يف بطن الكعبة واس��تمرت
عرب مراحل حياته املختلفة ،منها قلعه لباب خيرب،
ورد الش��مس ل��ه (علي��ه الس�لام) ،واس��تمرت تل��ك
الكرام��ات حت��ى إىل م��ا بعد استش��هاده يف حمرابه
مبس��جد الكوف��ة املعظ��م ،لتك��ون تل��ك الكرام��ات
من��اراً ونوراً ال حتجبه الس��حب وطريق��ا للقاصي
والدان��ي يستش��هد به��ا ويذكره��ا يف جمالس��ه
ويعتربه��ا منقب��ة م��ن مناق��ب ه��ذا البط��ل اهلمام،
ومل تتوق��ف تل��ك الكرام��ات بل اس��تمرت بالظهور
جي�لا بع��د جيل ،حت��ى ص��ار ضرحيه مكان��ا تهفو
الي��ه نف��وس العاش��قني ،ويتوس��ل ب��ه الن��اس على
خمتل��ف مش��اربهم داع�ين حت��ت قبت��ه الش��ريفة
لني��ل م��ا يطلب��ون م��ن اهلل تع��اىل ،وم��ن ب�ين تل��ك
الكرام��ات اجللية اليت ذكرتها لن��ا كتب التاريخ
رواق عمران بن ش��اهني ،أو ما يعرف اليوم جبامع
عم��ران بن ش��اهني ،وق��د ذكر أغل��ب املؤرخني أن
ه��ذا الرج��ل كان من أه��ل البطيح��ة ،وأنه عصى
الدولة وخرج عليها ،وحاربها ،معتمدا يف معيش��ته
عل��ى صي��د األمساك والطي��ور املائي��ة ،فاجتمع له
أنصار من الصيادين وغريهم كثري.
علي
أم��ا ع��ن قصت��ه مع اإلم��ام أم�ير املؤمن�ين ّ
(عليه الس�لام) ،فقد ذكرها السيد عبد الكريم بن
طحال ق ّيم (خادم
طاووس يف فرحة الغري عن ابن ّ
الصح��ن الش��ريف) الروض��ة احليدري��ة املطه��رة
آنذاك وجاء يف ذلك ما نصه :أن (عمران بن شاهني
م��ن أمراء العراق عص��ى على عضد الدولة ،فطلبه
طلب��اً حثيثاً ،فهرب منه إىل املش��هد متخفياً ،فرأى
ام�ير املؤمنني (عليه الس�لام) يف منام��ه وهو يقول:

ّ
إن يف غ��د يأتي (ف ّناخس��رو) إىل ها هنا ،فيخرجون
م��ن يف ه��ذا املق��ام ،فتقف أنت ه��ا هنا  -وأش��ار إىل
زاوية من القبة  -فإنهم ال يرونك ،فيدخل ،ويزور
ويصل��ي ،ويبتهل بالدعاء والقس��م مبحمد وآله أن
يظفرك به ،فأدن منه ،وقل له:
أيه��ا املل��ك م��ن ه��ذا ال��ذي أحلح��ت بالقس��م
مبحمد وآله أن يظفرك اهلل به؟
فيق��ول :رجل ش��ق عص��اي ،ونازع�ني يف ملكي
وسلطاني.
فقل له :ما ملن يظفرك به؟.
علي بالعفو عن��ه ،عفوت عنه،
فيق��ول :إن حت��م ّ
فأعلم��ه بنفس��ك ،فإن��ك جت��د منه م��ا تري��د ،فكان
كما قال له.
فقال له :أنا عمران بن شاهني.
قال :من أوقفك ها هنا؟.
ق��ال :ه��ذا موالن��ا ق��ال يف منام��ي :غ��داً حيضر
(ف ّناخسروا) إىل ها هنا ،وأعاد عليه القول.
فقال له :حبقه قال لك( :ف ّناخسروا)؟.
قلت :إي وحقه.
فق��ال عض��د الدول��ة ،م��ا ع��رف أح��د ّ
أن امسي
(ف ّناخس��روا) إ ّ
ال أم��ي والقابل��ة وأنا ،ث��م خلع عليه
خلعة الوزارة ،وطلع من بني يديه إىل الكوفة.
وكان عمران بن شاهني قد نذر عليه أنه متى
عف��ا عن��ه عض��د الدول��ة ،أتى زي��ارة أم�ير املؤمنني
(عليه الس�لام) حافياً حاسراً ،فلما جن عليه الليل،
خرج من الكوفة وحده.
ف��رأى ج��دي عل��ي ب��ن طح��ال موالن��ا أم�ير
املؤمن�ين ،وهو يق��ول :اقعد ،افت��ح لوليي عمران بن
ش��اهني الباب ،فقع��د ،وفتح الباب ،وإذا بالش��يخ قد
أقبل ،فلما وصل ،قال :بسم اهلل موالنا.
فقال :ومن أنا؟
فقال :عمران بن شاهني.
قال :لست بعمران بن شاهني.
ق��ال :بل��ى ،أم�ير املؤمنني أت��ى يف منام��ي ،وقال
لي :افتح لوليي عمران بن شاهني.
قال له :حبقه هو قال لك؟.
ق��ال :إي وحق��ه هو ق��ال لي ،فوقع عل��ى العتبة
يقبله��ا ،وأحاله على ضامن الس��مك بس��تني ديناراً،
وكانت زوارقه تعمل يف املاء يف صيد السمك.
وقال السيد عبد املطلب اخلرسان :وبنى الرواق
املع��روف ب��رواق عم��ران يف املش��هدين الش��ريفني:
الغروي واحلائري على مشرفهما السالم .
فالس�لام علي��ك ي��ا س��يدي وم��والي ي��ا أم�ير
املؤمنني ..ما أعظم شأنك عند اهلل جال وعال ..اللهم
أجعلنا من سالكي منهجه ومن حمبيه ومن مواليه
إنك مسيع جميب..

قال عضد
الدولة ،ما
عرف أحد
ّ
أن امسي
(ف ّناخسروا)
إ ّال أمي
والقابلة
وأنا ،ثم خلع
عليه خلعة
الوزارة،
وطلع من
بني يديه
إىل الكوفة.
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اإلمام علي ( ) مجمع علوم الرسل واالنبياء
عليه
السالم

الباحث جواد ابو غنيم

كلنا يعلم َّ
أن االمام علياً (عليه سالم ربي) قد فتح عينيه على الرسول االكرم (صلى
اهلل عليه وآله) ،ذلك الرسول الذي ميثل الكمال يف الصفات النبيلة واخلصال احلميدة
واخلالصة الرسالية يف هذا العامل ،فهو (صلى اهلل عليه وآله) املصطفى الذي ميثل السفارة
السماوية على االرض ،وهو ايضا العروة الوثقى اليت تربط املخلوق خبالقه وشريعة إله
السموات حبركة أهل االرض ،وتوطيدا هلذه الصلة الوثيقة ،فقد أ ّيد اهلل سبحانه وتعاىل
رسوله الكريم بالرسالة وحباه بالقرآن الكريم الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من
خلفه ،بل هو الكتاب الذي حيتوي كل مقومات وعناصر الدوام والبقاء والتطور مع سنن
احلركة التارخيية اليت تتولد مع الطبيعة احلركية املتجددة للوجود.
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وقد ادب الرس��ول املصطفى (صلى اهلل عليه
وآل��ه وس��لم) وصي��ه املرتض��ى (علي��ه الس�لام)
ب��آداب الق��ران وغ��ذاه بعلوم��ه واحكام��ه س��اعة
بس��اعة ويوم��ا بيوم ،فم��ا من آية ش��ريفة نزلت
اال وع��رف علي (عليه الس�لام) اين نزلت ومبن
نزلت وعل��ى اي وجه نزلت وماهي احكامها وما
ه��و ظاهره��ا وباطنه��ا وماه��ي دالالته��ا وعل��ل
التشريع منها.
وق��د انعك��س الحق��ا ه��ذا الواق��ع ال��ذي
عاش��ه االم��ام عل��ي (عليه الس�لام) مع الرس��ول
املصطف��ى (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) عل��ى
الكث�ير م��ن االحادي��ث النبوي��ة الش��ريفة ال�تي
توكد عل��ى اعلمية االمام علي (عليه الس�لام)
وغزارة علومه.
وباختص��ار ف��ان عل��وم ام�ير املؤمن�ين (عليه
السالم) ومعارفه وعندما نقرأ يف معظم كتب
الس��نة املعت�برة حديث الرس��ول الكري��م (صلى
اهلل عليه وآله وسلم) يف علي (عليه السالم).
«انا مدينة العلم وعلي بابها ،فمن اراد املدينة
فلي��ات الباب» وبالطبع ،عندما يكون االمام علي
ه��و باب مدينة العلوم ،فال بد وان تكون مفاتيح
تلك العلوم معه دون غريه.
ولع��ل اب��ا ال��درداء ق��د اص��اب عندم��ا قال يف
حديث له نقله لن��ا (اخطب خوارزم احلنفي) يف
كتابه (املناقب):
العلم��اء ثالثة  :رجل بالش��ام (يعين نفس��ه)
ورج��ل بالكوف��ة يع�ني (عب��د اهلل ب��ن مس��عود)
ورجل باملدينة (يعين علي ابن ابي طالب).
فالذي بالش��ام يس��ال ال��ذي بالكوفة ،والذي
بالكوفة يس��ال الذي باملدين��ة والذي باملدينة ال
يسال أحدا.
والش��ي ال��ذي انف��رد ب��ه االم��ام عل��ي (عليه
السالم) عن غريه يف هذا اجملال هو انه جتاوز يف
دراسته علم الوجود وماهو موجود ومعاش على
مس��رح الواقع اىل ما هو موجود وحمجوب وراء
اطب��اق الس��موات وحجبه��ا ومهم��ا قي��ل يف علم
االم��ام عل��ي (علي��ه الس�لام) يف احاطت��ه التامة
بالكث�ير م��ن حقول املع��ارف االنس��انية والعلوم
الطبيعي��ة ،وال�تي ت��دل يف معظ��م جوانبها على
ان��ه جت��اوز زمانه وعصره باش��واط كثرية ،اال
ان كل ذل��ك يبق��ي ه��ذه احلقيق��ة قاصره عن
اعط��اء الوص��ف احلقيق��ي والدقي��ق ملبل��غ عل��م
االمام الغزير ومعارفه الثرة.

فاإلم��ام عل��ي (عليه الس�لام) الذي نش��أ مع
الق��رآن ال��ذي أوح��اه اهلل س��بحانه وتع��اىل إىل
خ��امت رس��له (صل��ى اهلل علي��ه وآله وس��لم) حاز
عل��ى علوم��ه كله��ا من��ه واجنبل��ت طينت��ه ب��ه
وب��كل حرف من حروف آياته وس��وره املباركة،
ولذلك مل يس��تطع أح��د أن يتفاعل م��ع القرآن
وان ينفع��ل به ،ويفوق اجلميع يف حيازة علومه
واس��راره وحكمه االهلية مثل االمام علي (عليه
السالم).
فاإلم��ام عل��ي (علي��ه الس�لام) أعل��م الن��اس
بالق��رآن الكريم وأعالهم ش��انا بش��ؤون واحوال
الس��نة النبوي��ة الش��ريفة ،واغزره��م حكم��ة
يف معرف��ة الطبيع��ة البش��رية كم��ا كان ه��و
االكث��ر فقه��ا واالص��وب قضاء بعد رس��ول اهلل
(صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم) مم��ا يؤهله ليكون
ص��ورة ثاني��ة للكث�ير م��ن االنبي��اء واحلكم��اء
االهليني السابقني ،فكان كما وصفه الكثري من
الكت��اب والباحثني املنصف�ين واملفكرين واالدباء
«جممع علوم الرس��ل واالنبياء» و «س��يد البيان»
«وب��اب العل��م» و «اقضى االمة» وه��و الذي لواله
«هلل��ك كل خليف��ة قبله» فش��خصية الرس��ول
االعظم (صلى اهلل عليه وآله وس��لم) وشخصية
االمام علي (عليه الس�لام) والكيان القرآني هي
كله��ا عب��ارة ع��ن وح��دة متكامل��ة ق��ادرة على
اعطاء االسالم الوانه الصافية وقادرة ايضا على
رس��م صورت��ه احلقيقية على خلفي��ة قوية من
العلوم واملعارف اليت تس��تبعد كل ما من ش��انه
ان يك��ون خراف��ة او ش��عوذة ال يقب��ل به��ا العق��ل
السليم.
فاإلس�لام احلقيق��ي ال��ذي جاء به الرس��ول
املصطف��ى (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) آزره
عل��ى فعل ذلك وعلى نش��ره االم��ام علي (عليه
الس�لام) واهل البيت (عليهم السالم) النهم هم
االعلم واالعرف مبا يف كتاب اهلل احلكيم.
وكيف ال يكون اهل البيت (عليهم الس�لام)
ه��م االعل��م واالع��رف مب��ا يف كت��اب اهلل وه��م
اه��ل الذك��ر احلكيم وه��م املطه��رون من كل
رج��س ،وهم س��فينة نوح وهم م��ن كان بيتهم
مهبطا للوحي والقران وان كل معارف الوجود
وعلوم��ه وكل اس��راره وخفاي��اه موج��ودة عن��د
اه��ل البي��ت (عليه��م الس�لام) وبش��كل خ��اص
عن��د النيب حمم��د (صلى اهلل عليه وآله وس��لم)
ووصيه االمام علي (عليه السالم).
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يقول ابو
الدرداء
العلماء
ثالثة :رجل
بالشام (يعين
نفسه) ،ورجل
بالكوفة يعين
(عبد اهلل ابن
مسعود)،
ورجل
باملدينة
(يعين علي
ابن ابي
طالب).
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عليه
السالم )
الطفولة في فكر اإلمام أمير المؤمنين (

الباحث جابر كاظم حممد الطائي /النرويج

َّ
إن ديننا اإلسالمي احلنيف جعل من أولوياته التأكيد على ضرورة االهتمام بالطفولة،
فوضع أسس��ا ومبادىء من أجل أن ينش��أ الطفل يف اجملتمع املس��لم بأبهى صورة ،ولذلك
جاءت التشريعات اإلسالمية داعية لإلهتمام بالطفل بصورة فاقت التشريعات الوضعية
أو الس��ماوية اليت س��بقت اإلس�لام ،وأكدت تلك التشريعات فيما أكدت عليه على دور
األم وحقوقها من أجل تنش��ئة اجليل املس��لم الذي تقع عليه يف املستقبل مسؤولية قيادة
األمة اإلسالمية.
وق��د كان��ت س�يرة الرس��ول األكرم
(صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) يف تربي��ة
ولديه اإلمامني احلسن واحلسني (عليهما
السالم) سنة اقتدى بها مجهور املسلمني،
إذ أخذ اإلمام أمري املؤمنني (عليه السالم)
من الرس��ول األعظم (صلى اهلل عليه وآله
وس��لم) ،الس��مات والصف��ات املثل��ى ال�تي
يتوجب تنشئة األجيال وتربيتها عليها.
وإذا كان أم�ير املؤمن�ين (علي��ه
الس�لام) حبرا للعل��وم واملع��ارف مل يصل
أح��د اىل ق��راره ،فم��ن املؤك��د أن��ه (عليه
الس�لام) مل ي�ترك موض��وع الطفولة من
دون أن يق��دم لن��ا في��ه جت��ارب وأف��كار يف
الرتكيز على العناية بالطفل والطفولة،
ّ
ولعل من أبرز حقوق الطفولة اليت ركز
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علي (عليه الس�لام)
عليه��ا أمري املؤمن�ين ّ
احلقوق اآلتية:
َ
 .1حق الولد يف االسم احل َسن:
إذ أن االس��م اجلمي��ل ،ال��ذي حيم��ل
ب�ين طيات��ه مع��ان س��امية ،يول��د ل��دى
الطفل مش��اعر مجيلة بعيدا عن األمساء
القبيح��ة ال�تي تول��د عن��د مساعه��ا ح��س
الضي��ق واالمشئ��زاز ،وق��د عن��ى الرس��ول
األك��رم (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم)
بتغي�ير األمساء القبيح��ة وع ّد من حقوق
الول��د عل��ى أبي��ه اختي��ار االس��م احلس��ن
ل��ه ،إذ ق��ال (صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم):
ُ
أح ُ
َّ
دك��م َولده ْ
االس��م
(إن َّأول َم��ا
ينح��ل َ
ْ
َ
ُ
احل َس��ن َفل ْ
أحدكم ْاس��م ول�� ِد ِه)،
يح ِس��ن
أو دعوت��ه الكرمي��ة اىل إختي��ار احلس��ن

م��ن األمس��اء كونه��ا يُدع��ى به��ا يف يوم
القيام��ة ،وعل��ى تلك السياس��ة احلس��نة
علي (عليه السالم) يف
س��ار أمري املؤمنني ّ
تسمية أوالده أو ذريته ،أو أبناء املسلمني
مم��ن كان يلج��أ إليه يف تس��مية أوالده
مس��تنا بسنة رس��ول اهلل (صلى اهلل عليه
وآله وسلم) يف هذا اجملال.
 .2حق التأديب والتعليم:
إن مما ّ
الشك فيه ّ
ّ
أن السنوات األوىل
م��ن عم��ر الطف��ل ُت ُّ
ع��د م��ن أه��م مراحل
حياته ،وم��ن هذا املنطلق ركز اإلس�لام
عل��ى ض��رورة تأدي��ب الطف��ل ب��اآلداب
احلس��نة ،ويف ذل��ك يق��ول أم�ير املؤمنني
(علي��ه الس�لام)َ :
�ير َم��ا َو َّر َث اآلبَ��ا ُء
(خ ْ ُ
َب) ،ويف موض��ع آخ��ر يق��ول
األ ْب َن��ا َء األد َ

(عليه الس�لام) لولده اإلمام احلسن
��ب َ
(علي��ه الس�لام )َ َّ :
احل َدث
(إنا َق ْل ُ
ُ
ض َ
ْ
��ي ِفيهَ��ا
اخلا ِل َي��ة ،م��ا أل ِق َ
كاألر ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َب
ِم��ن َش��ي ٍء قبلت�� ُه ،ف َباد َْرت��ك ب��األد ِ
َقس��و َقل ُب َك ،وي ْ
َش َت ُ
َق َ
غل ُلُّب َك)،
بل أن ي ُ
وعلى هذا األس��اس ميكننا أن حندد
أب��رز اخلط��وط األساس��ية يف بي��ان
تأدي��ب الطف��ل وتعليم��ه عن��د أم�ير
املؤمنني (عليه السالم) مبا يأتي:
* أن ال تقتص��ر تربي��ة األوالد
عل��ى األبوي��ن فحس��ب ،ب��ل ه��ي
مسؤولية اجتماعية تقع على عاتق
مجيع أفراد اجملتمع ،فرؤيته (عليه
تأديب
السالم) تنطوي على ضرورة ِ
أفراد ُ
امل َتمع  -وخصوصاً األحداث
منهم  -عل��ى الطاعة ،ومتيل إىل أن
املسؤولية يف ذلك ال ُت َناط بالوالدين
فحس��ب ،وإن كان دو ُرهم أساس�� ّياً،
وإمنا َت َّتسع دائرتها لتشمل اجلميع.
* ّ
إن من الضرورة مبكان مراعاة
ِّ
عم��ر الطف��ل ،فل��كل عم��ر سياس��ة
تربوية خاصة ،وقد س��بقت مدرسة
أمري املؤمنني (عليه السالم) املدارس
الرتبوي��ة املعاص��رة باألخ��ذ مبب��دأ
(الت��درج) ،بع��د أن أثبت��ت التج��ارب
ُّ
العملية فائدته وج��دواه ،وهنا يبدو
م��ن األهمي��ة مب��كان اإلش��ارة إىل
أن األئم��ة (عليه��م الس�لام) ُّ
يتبنون
بصورة عامة تقس��يماً ُثالثياً حلياة
الطف��ل ،فف��ي كل مرحل��ة م��ن
املراح��ل الث�لاث ،حيت��اج الطفل اىل
أدب وتعليم خاص ،فاملرحلة األوىل
ه��ي مرحل��ة لعب ،والثاني��ة مرحلة
أدب ،والثالث��ة مرحل��ة تبين مباش��ر
للطفل ،ومالزمته َ
ك ِظِّله.
* الرتبي��ة والتعلي��م ،إذ ينبغ��ي
ع��دم اإلس��راف يف َتدلي��ل الطف��ل،
ِّ
ترب��وي يعتم��د على
أس��لوب
واتب��اع
ٍّ
ٍ
مب��دأ الث��واب والعق��اب ،وق��د ح��ذر
أم�ير املؤمن�ين (علي��ه الس�لام) م��ن
األدب عن��د الغض��ب ،إذ ق��ال( :ال
��ب) ،فالغض��ب حال��ة
أد َ
َب َم��ع َغ َض ٍ
حت��رك العاطفة وال ترش��د العقل،
ِّ
وال تعط��ي العملية الرتبوية مثارها
املطلوبة ،بل تس��تحق ه��ذه العملية
م��ا تس��تحقه األم��راض املزمنة من
الص�بر ،واألن��اة ،وبراع��ة املعاجل��ة،

وخباص��ة ّ
أن الطف��ل حيت��اج إىل
استش��ارة عقلي��ة متواصل��ة لك��ي
ي��درك عواق��ب أفعال��ه ،وه��ي ال
تتحق��ق  -ع��ادة  -عن��د الغض��ب
ال��ذي حيصل م��ن ف��وران العاطفة
وتأججه��ا ،وب��دون االستش��ارة
العقلية املتواصلة ال حتقق العملية
رج��وة ،أم��ا التعل��م فه��و
أهدافه��ا املَ َّ
مكم��ل ِّ
ٌّ
حلق��ه يف
ح��ق آخ��ر للطف��ل ِ
اكتس��اب األدب ،فالعل��م كاألدب
وراث��ة كرمي��ة ،وق��د ح��ث اإلم��ام
أم�ير املؤمن�ين (عليه الس�لام) على
العل��م والتعل��م مش��ددا عل��ى اآلب��اء
توريثه ألبنائهم ،فال ِعلم كنز مثني
ال ينفد لذلك يقول (عليه السالم):
(ال َ
ك ْن�� َز ْأن َفع ِمن ال ِع ْل ِم) ،وملا كان
العل��م يف الصغ��ر كالنق��ش عل��ى
احلج��ر ،لذا يتوجب اس��تغالل فرتة
الطفولة لكس��ب العلم وف��ق برامج
علمي��ة تتب��ع مب��دأ األولوي��ة ،ولقد
أعط��ى أه��ل البيت ( عليهم الس�لام
) لتعل��م الق��رآن أولوي��ة خاص��ة،
وكذل��ك تعل��م مس��ائل احل�لال
واحلرام ،ولذلك ّ
ف��إن أمري املؤمنني
(عليه السالم) يوضح تلك احلقيقة
إلبنه اإلمام احلس��ن (عليه السالم)
ُ َ
هلل
علي��م ِ
ك َتاب ا ِ
قائ�لا( :اِبتدأتك ِبت ِ
َّ
َ
اإلسالم
عز َو َج َّل وتأويِله ،وش��را ِئ ِع
ِ
ْ
رام��ه ،ال
وحال ِل�� ِه َ
ام��هَ ،
وح ِ
وأح َك ِ
ل��ك ِب َ
أج��او ُز َذ َ
��ك إىل َغ�يره) ،فضال
َ
عن ضرورة تعلي��م األطفال العلوم
الديني��ة م��ن ق��رآن وفق��ه ،كما إن
َّ
هن��اك نقطة جوهري��ة كانت مثار
إهتمام أمري املؤمنني (عليه السالم)
وه��ي دعوته امللحة لتعليم األطفال
عل��وم أه��ل البي��ت ( عليه��م الس�لام
) ِّ
العه��م عل��ى أحاديثه��م ،وم��ا
واط ِ
حب��ر زاخ��ر بالعل��وم
َت َّ
تضمن��ه م��ن ٍ
واملع��ارف ويف ذل��ك يق��ول (علي��ه
(عِّل ُم��وا ِص ْب َيا َنك��م م��ن
الس�لام)َ :
َ
تغل��ب
ِع ْل ِم َن��ا م��ا يَنف ُعه��م اهلل ِب��ه ال ُ
املرجئة برأيها).
َع َليهم ِ
 .3حق العدل واملساواة:
َّ
إن النظ��رة التمييزية لألطفال
ً
 وخصوص��ا ب�ين الذك��ر واألنث��ىَّ
األش��قاء،
 ت��زر ُع بذور الش��قاق بنيوحتف��ر األخادي��د العميق��ة يف

جم��رى العالق��ة األخوي��ة بينه��م،
ُ
حساس��ة،
فالطف��ل ذو
َّ
نفس��ية َّ
حيس
ومش��اعره مرهف��ة ،فعندما ُّ
أن وال��ده يهت��م كث�يراً بأخي��ه
س��وف يطفح صدره باحلقد عليه،
وق��د حي��دث أن أح��د الوالدي��ن أو
كليهم��ا حي��ب أح��د أوالده ،أو
يعط��ف علي��ه  -لس��بب م��ا  -أكثر
م��ن أخوت��ه ،ويظه��ر ذل��ك أم��ام
األخ��وة اآلخري��ن ،مم��ا ي��ؤدي إىل
تعمي��ق مش��اعر احل��زن واألس��ى
ل��دى اآلخري��ن ،وعلي��ه فالت��زام
العدال��ة واملس��اواة ب�ين األوالد
متن��ع م��ن حص��ول أدن��ى ش��رخ يف
العالق��ة بني أفراد األس��رة ،وهناك
ع��دة ش��واهد م��ن الس�� ّنة النبوي��ة
تعط��ي وصاي��ا ذهبي��ة للوالدين يف
ه��ذا اجملال ،وتكش��ف ع��ن احلقوق
املتبادل��ة بني اجلانب�ين ،حيث يلزم
الوال��د م��ن احلقوق لول��ده ما يلزم
الولد من احلقوق لوالده ،ويف ذلك
يق��ول الرس��ول الكري��م (صلى اهلل
(إن َ ُ
علي��ه وآله وس��لم)َّ :
ل��م عليك
��ن َ
َ
احل ِّ
ِم َ
��ق أن تع�� ِد َل بينهُ��م ،كم��ا
ْ
َ
َ
َ
ِّ
َّ
َ
يربوك)
ليهم ِمن احلق أن ُّ
أن لك َع ِ
أو قول��ه يف م��كان آخ��ر( :اع ِد ُل��وا
بَ�ين أوال ِد ُ
ك��م يف ِّ
الن َح��ل  -أي -
العط��اء  -كم��ا حتب��ون أن يعدل��وا
ال�بر ُّ
واللط��ف ) أو قول��ه:
بينك��م يف ِ ِّ
َّ َ
يُّ��ب أن َتع ِدلوا َب َ
ني
ُ
(إن اهلل َتع��اىل ِ
أوال ِد ُ
كم َح َّتى يف ال ُق َب ِل).
ه��ذه القواع��د الذهبي��ة ال�تي
أخذه��ا أم�ير املؤمن�ين (علي��ه
الس�لام) م��ن احلبي��ب املصطف��ى
(صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم)،
وطبقه��ا م��ن بع��ده عل��ى أرض
الواق��ع لتصب��ح عالم��ة فارق��ة يف
فك��ر أم�ير املؤمن�ين اجت��اه الطف��ل
والطفولة ،وهو ما حدى بـ(برجيد
كندي فسرت) رئيس قسم محاية
الطفول��ة وتطوي��ر املراهق�ين يف
منظم��ة (اليونس��يف) اىل الدع��وة
بإهتمام املنظمة يف تطبيق املناهج
واملب��ادىء اإلنس��انية ال�تي دع��ا
عل��ي
إليه��ا اإلم��ام أم�ير املؤمن�ين ّ
(علي��ه الس�لام) يف رعاي��ة األيت��ام
والطفولة.

يقول أمري
املؤمنني
(عليه
السالم):
َ
ي َما
(خ ْ ُ
َو َّر َث اآل َبا ُء
األ ْب َنا َء:
َب).
األد َ
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خير البشر

هلل عليه
بي (صلى ا 
أح��د ألقاب اإلم��ام علي (عليه الس�لام) ،لقبه به الن� ّ
وآله) ،وقد ورد ذلك يف عدد من األحاديث ،إليكم أحدها:
ى
« روى اخلطيب البغدادي بس��نده عن جابر قال  :قال رس��ول اهلل (صل 
علي خري البشر فمن امرتى فقد كفر » .
اهلل علي ه وآله) ّ :

بين النورين ..

المصطفى والمرتضى (
فوائد خبز الشعير

اخلبز جزء أساس��ي م��ن أي وجبة ،وهناك الكثري من
أنواع اخلبز املختلفة اليت تشمل مكونات خمتلفة ،ولكن
أش��هرها خب��ز القم��ح األبي��ض ،حي��ث أثبتت الدراس��ات
الطبية أن تناول اخلبز األبيض يعمل على زيادة نس��بة
األنس��ولني فى اجلسم ،نظرا الحتوائه على نسبة عالية
من الس��عرات احلرارية ،وتتضاعف خطورته عند تناول
املعجن��ات والبيتزا ،فبجانب األضرار الناجتة عن القمح
األبي��ض (املن��زوع القش��رة) ،فه��ي حتت��وي أيض��ا عل��ى
إضافات أكثر خطورة كاجلنب والس��كر والزبدة ،وهو
ما يرفع بالطبع من نسبة الضرر الواقع عند تناوهلا.
ل��ذا جي��ب البح��ث ع��ن بدائ��ل أكث��ر صح��ة وفائدة
لتناوهلا بدل اخلبز االبيض وافضلها خبز الشعري.
تعزى معظم الفوائد الصحية للشعري إىل األمحاض
األمينية األساس��ية الثمانية املوج��ودة فيه ،ومن فوائده
الصحي��ة :حيم��ي من احلصوات املرارية ،مينع هشاش��ة
العظ��ام ،يعزز نظام املناعة ،العناية بالبش��رة ،يتحكم يف
مس��تويات الكوليس�ترول ،يتحك��م يف م��رض الس��كري،
مينع الس��رطان ،حيمي صحة القلب ،مينع الربو ،يعزز
صحة اجلهاز اهلضمي.
كلم��ا ازدادت كمي��ة األطعم��ة ال�تي حتت��وي عل��ى
الكربوهي��درات يف ال��دم ،وكلم��ا زاد إنت��اج اجللوكوز،
ارتفع مؤش��ر نس��بة السكر يف الدم ،والتغيري إىل خبز له
مؤش��ر قليل لنس��بة الس��كر يف ال��دم قد يقل��ل من خطر
مرض الس��كري ويساعد يف فقدان الوزن .وتناول اخلبز
اخلش��ن املصنوع من حبوب الشعري الكاملة حيتوي على
مؤش��ر نس��بة الس��كر يف ال��دم  30فقط ،وحيت��وي على 7
جرام��ات فق��ط م��ن الكربوهي��درات ،كما توف��ر حبوب
الشعري الكاملة املوجودة يف اخلبز قيمة غذائية مرتفعة،
مم��ا يزيد م��ن تناولك للمغنيس��يوم ،والفوس��فور ،وهما
معدنان يغذيان عظامك.
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«الصحة العالمية» وسالمة األطفال

جي��ب عدم ت��رك األطفال الصغار أمام التلفزيون وغريه من الشاش��ات
كما حيلو هلم ،وفقا إلرشادات جديدة من منظمة الصحة العاملية.
وتقول املنظمة إن مش��اهدة أو اس��تخدام الشاش��ات ،مب��ا يف ذلك ألعاب
الكمبيوت��ر ،به��دف التس��لية فق��ط أو اإلهلاء جيب أال حيدث قب��ل أن يبلغ
الطفل عامني.
واحلد األقصى ملن ترتاوح أعمارهم بني سنتني وأربع سنوات هو ساعة
واحدة يوميا ،واألقل من ذلك أفضل.
وترك��ز نصيح��ة منظم��ة الصح��ة العاملي��ة اجلدي��دة عل��ى املش��اهدة
الس��لبية  -أي ت��رك الطف��ل أم��ام جه��از تلفزي��ون أو شاش��ة كمبيوتر ،أو
منحه جهاز كمبيوتر لوحي أو هاتفا حمموال جملرد التسلية أو اإلهلاء.
وتهدف النصيحة إىل معاجلة مشكلة قلة نشاط األطفال ،وهو عامل
خط��ر رئيس��ي حل��االت الوفاة على مس��توى الع��امل ،واألم��راض املرتبطة
بالسمنة.

عليهما
السالم

* عن عبد اللـ��ه بن مس��عود قال :قال رس��ول اللـ��ه (صلى اهلل
علي��ه وآل��ه) « :م��ا بعث��ت عل ّي��اً يف س��ريّة إ ّ
ال رأي��ت جربائي��ل عن
ميين��ه وميكائيل عن يس��اره والس��حابة تظله حتى يرزقه اللـ��ه
الظفر »( .كشف الغمة :ص .)113
* روى أبو ذر الغفاري قال :بينما َّ
كنا ذات يوم من األيام بني
يدي رس��ول اللـ��ه (صل��ى اهلل عليه وآل��ه) ،إذ قام وركع وس��جد
ش��كراً هلل تعاىل ،ثم قال « :يــــ��ا جنــــ��دبَ ،من أراد أن ينظر إلــ��ى
آدم يف علمه ،وإىل نوح يف فهمه ،وإىل إبراهيم يف خّلتــــه ،وإلـــى
موسى يف مناجاته ،وإىل عيسى يف سياحته ،وإىل أيوب يف صربه
وبالئ��ه ،فلينظ��ر إىل ه��ذا الرج��ل املقاب��ل ،الذي هو كالش��مس
والقمر الس��اري والكوكب الدُّري .أش��جع الناس قلباً .وأس��خى
الناس ك ّفاً ،فعلى مبغضه لعنة اللـه واملالئكة والناس أمجعني.
علي بن
ق��ال :فالتف��ت الناس ينظرون َمن هذا املقبل ،فإذا هو ُّ
أبي طالب (عليه الصالة والسالم) »( .الروضة.)4 - 3 :
* ع��ن احلس�ين ب��ن عل��ي (عليه الس�لام) ق��ال :مسعت جدي
رس��ول اللـ��ه (صلى اهلل عليه وآل��ه) يقول « :ليلة أس��رى بي ربِّي
عز َّ
َّ
وجل ُ
رأيت يف بطنان العرش ملكاً بيده س��يف من نور يلعب
ب��ه كم��ا يلعب علي بن أبي طالب (ع) ب��ذي الفقار .وإن املالئكة
إذا اش��تاقوا إىل عل��ي ب��ن أب��ي طالب (عليه الس�لام) نظ��روا إىل
وج��ه ذلك امللك ،فقلت :ي��ا رب هذا أخي علي بن أبي طالب وابن
عم��ي؟ .فق��ال :يا حمم��د هذا مل��ك خلقته على ص��ورة علي (ع)
يعبدني يف بطنان عرش��ي ،تكتب حس��ناته وتس��بيحه وتقديس��ه
لعلي بن أبي طالب إىل يوم القيامة»( .عيون األخبار :ص .)272
* عن عبد اللـ��ه بن مس��عود قال :قال رس��ول اللـ��ه (صلى اهلل
عل��ي بن أبي طالب (عليه الس�لام)
علي��ه وآل��ه)« :أول م��ن َّاتذ َّ
أخ��اً من أهل الس��ماء إس��رافيل ،ثم ميكائيل ،ث��م جربائيل .وأول
َم��ن أحب��ه م��ن أه��ل الس��ماء محل��ة الع��رش ،ث��م رض��وان خازن
اجلن��ان ،ث��م ملك املوت .وإن ملك امل��وت يرتحم على حميب علي
بن أبي طالب (عليه الس�لام) كم��ا يرتحم على األنبياء (عليهم
السالم)»( .كشف الغمة :ص .)30
* روى سلمة بن قيس قال :قال رسول اللـ��ه (صلى اهلل عليه
علي يف الس��ماء الس��ابعة كالش��مس بالنهار يف األرض،
وآله)ٌّ « :
ويف الس��ماء الدني��ا كالقمر بالليل يف األرض .أعطى اللـ��ه عل ّياً
م��ن الفض��ل جزا ًء لو ُق ِّس��م على أه��ل األرض َل َوس��عهم .وأعطاه

)

اللـ��ه من الفهم لو ُق ِّس��م على أهل األرض َل َوس��عهم .شبهت لينه
وخلق��ه ِ ُ
بل�ين ل��وطَ ،
بلق حيي��ى ،و ُزهده بزهد أيوب ،وس��خاءه
ُ
بسخاء إبراهيم ،وبهجته ببهجــــ��ة سليمان بن داود ،وق َّوته بقوة
داود (و) له اس��م مكتوب على كل حجاب يف اجلنــ��ة ،بّشرني به
علي حممو ٌد عند احلقَّ ،
مزك ًى
ربِّي وكانت له البشارة عنديٌّ .
عن��د املالئك��ة ،وخاصتــــ��ي وخالص�تي وظاهرت��ي ومصباح��ي
وجَّنيت ورفيقي ،آنسين به ربي ،فسألت ربي أن ال يقبضه قبلي،
ُ
ُ
ً
ُ
علي أكثر
وسألته أن يقبضه شهيدا أدخلت اجلنة فرأيت ُحو َر ٍّ
عل��ي ِّ
م�ني وأنا
عل��ي كع��دد البش��رٌّ .
م��ن ورق الش��جر ،و ُقص��ور ٍّ
َّ
عل��يَ ،من َّ
علي نعم�� ٌةِّ ،
باعه
وات ُ
ت��ول عل ّياً فقد توالن��يُ ،ح ُّب ٍّ
م��ن ٍّ
فضيل��ة .دان ب��ه املالئك��ة وحفت ب��ه اجلن الصاحل��ون .مل ميش
عل��ى األرض م��اش بع��دي إ ّ
ال كان هو أك��رم منه ع�� ّزاً وفخراً
ٍ
فظاً عجو ً
ومنهاج��اً .مل يك ّ
ً
مسرتس�لا لفس��اد وال متع ّنداً،
ال ،وال
األرض ْ
ُ
فأكرمته .مل خيرج من بطـ��ن أنثى بعدي أح ٌد
محلت��ه
ّ
ً
ً
ً
كان أكرم خروجا منه ،ومل ينزل منزال إال كان ميمونا .أنزل
اللـه عليه احلكمة ،وردَّاه بالفهمُ .تا ِلسه املالئكة وال يراها ،ولو
وح َي إىل أحد بعدي ُ
وح َي إليه ،فزين اللـه به احملافل وأكرم
أل ِ
أُ ِ
وأع��ز به األجنادَ .م َث ُله َ
به العس��اكر ،وأخصب به البالدَّ ،
ك َمثل
ُ
كمث��ل القمر إذا طلع
بي��ت اللـ��ه احلرام ،يُ��زار وال يَزورَ ،
وم َثله َ
كمثل الش��مس إذا طلعت أنارت (الدنيا).
أض��اء الظلمةَ ،
وم َث ُله َ
وصفه اللـه يف كتابه ومدحه بآياته ،ووصف فيه آثاره ،وأجرى
منازل��ه ،فه��و الكري��م ح ّي��اً والش��هيد ميت��اً “( .أمال��ي الص��دوق:
ص.)7 -6
* عن أنس قال :قال رس��ول اللـ��ه (صلى اهلل عليه وآله) « :إذا
كان ي��وم القيامة نصب لي منرب طوله ثالثون مي ً
ال ،ثم ينادي
من��ا ٍد من بطنان العرش :أين حممــ��د؟ .فأجيب .فيقال ليَ :
ارق،
فأك��ون يف أع�لاه ،ثم ين��ادي الثانية :أين علي بن أبي طالـ��ب؟.
فيك��ون دوني مبرق��اة .فيعلم مجي��ع اخلالئق بأن حممداً س��يد
املرسلني ،وان عل ّياً سيد الوصيني.
فق��ام إليه رجل فقال :يا رس��ول اللـ��ه ،فمن يبغ��ض عل ّياً بعد
هذا؟ .فقال « :يـ��ا أخا األنصار ،ال يبغضه من قريش إ ّ
ال َس َ
��ف ِح ّي،
ال يهودي ،وال من العرب إ ّ
وال من األنصار إ ّ
دعي ،وال من سائر
ال ّ
الناس إ ّ
شقي »( .حبار األنوار :ج ،39ص.)222
ال ّ
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The most important articles ..Translated by: Nabeel Taha
Ameer Almu›mineen Ali and aggressive Umayyad›s media
By Assist .Prof. Najim Abdulallah Almussawi, Mayssan
University

قال رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله)( :أنا وكافل اليتيم
يف اجلنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما)

The media is described as the most important apparatus anciently,
currently used in impacting on the individual and society while that
impact is positively or negatively . Thus the aggressive and propaganda
were one of most important apparatus adopted by the rivals in
degrading the other part and show its weakness . A quick glance at
Ummayyad›s state you›ll foresee that it mobilized all its media tools
against Imam Ali (AS) approach.

مركز السفير لرعاية االيتام
سكرتري التحرير

قال تعاىل ( َو َي ْسَأ ُلو َن َك َع ِن ْال َي َت َامى ُق ْل
ِإ ْص َ
ال ٌح َُّ
ي َوِإ ْن ُ َ
تا ِل ُط ُ
وه ْم َفإِ ْخ َوا ُن ُك ْم
ل ْم َخ ْ ٌ
الل َي ْع َل ُم ْالُ ْف ِس َد ِم َن ْالُ ْص ِلح َو َل ْو َشاء ُّ
َو ُّ
الل
ِ
ألع َن َت ُك ْم إ َّن َّ
ْ
يم)..
الل َع ِزي ٌز َح ِك ٌ
ِ

وقال تعاىل ( َو ْاع ُبد ْ
ُوا َّ
الل َو َ
ال ُت ْش ِر ُ
ك ْوا ِب ِه َش ْيئا َو ِب ْال َوا ِل َد ْي ِن
ْ
ْ
ْ
ني َو َ
ال ِار ِذي ال ُق ْربَى
ِإ ْح َسانا َو ِب ِذي ْال ُق ْربَى َو ْال َي َت َامى َوالَ َس ِ
اك ِ
َو ْ َ
اح ِب ِب َ
�ار ْ ُ
ال �
يل َو َم��ا َم َل َك ْت
اجل
ال� ُن�
�ب َو َّ
نب َوا ْب� ِ�ن َّ
الص ِ
الس ِب ِ
ِ
ِ
ِ
ان ُ ْ
َّ َ
َ
ي ُّب َمن َ
كَ
م َتاال َف ُخورا) ،وقال تعاىل
أ ْيَا ُن ُك ْم ِإ َّن الل ال ُ ِ
وم ْوا ِل ْل َي َت َامى ب ْال ِق ْس ِط َو َما َت ْف َع ُل ْوا ِم ْن َخ ْي َفإ َّن َّ
الل َ
كَ
ان
( َوأَن َت ُق ُ
ِ
ٍ ِ
ِب ِه َعِليما).
وقد روي عن اإلمام أمري املؤمنني علي (عليه السالم) انه
قال( :أعينوا الضعيف واملظلوم والغارمني ويف سبيل اهلل وابن
السبيل والسائلني ويف الرقاب ،وارمحوا األرملة واليتيم).
وق��د أوص��ى اإلس�لام برعاية اليتيم ،ف��إن كفالة اليتيم
من األعمال الطيبة اليت تقدسها الشرائع السماوية ،وتقدرها
اجملتمعات يف خمتلف األزم ��ان وأوىل اإلس�ل�ام اليتيم أشد
االهتمام وعظم مكافأة اإلحسان له.
واهتم املسلمون يف هذا اجلانب اإلنساني الذي حث عليه
الباري عز وجل وأكد عليه النيب األكرم (صلى اهلل عليه وآله)
من خالل أحاديثه الشريفة وكذلك أئمة أهل البيت (عليهم
السالم) وحنن اليوم كانت لنا وقفة يف مركز السفري لرعاية
األيتام التابع ألمانة مسجد الكوفة واملزارات امللحقة به لنتعرف
على تأسيسه ومتويله وآلية العمل فيه إلتقينا مبدير املركز
األستاذ فارس عبد احلسني حسون ليطلعنا على استفساراتنا..
ـ متى أُسس مركز السفري؟
ـ أسس مركز السفري لرعاية األيتام يف مسجد الكوفة
املعظم بتوجيه من السيد موسى تقي اخللخالي أمني مسجد
الكوفة املعظم األسبق يف شهر رمضان املبارك لسنة 1431هـ املوافق
2010م ،حيث بدأت الفكرة يف تأسيس املركز مع قرب حلول عيد
الفطر املبارك والرغبة يف تقديم شيء لأليتام كهدية مقدمة

جملة السفري ـ العدد ( ) 59

80

Imam Ali and deposit of ruling
By . Ali Yousif Nooradeen , Phd.

من مرقد السفري مسلم بن عقيل (عليه السالم) ،ومت مفاحتة
السيد رئيس ديوان الوقف الشيعي آنذاك حيث طلبنا ختصيص
مبلغ معني لكسوة األيتام .ومتت املوافقة فعال وبدأ العمل على
الفور الختيار أفضل املالبس وتوزيعها على األيتام القريبني من
املرقد الطاهر.
ـ كم عدد العاملني باملركز؟
ـ تكون املركز من ثالثة من املنتسبني يف أمانة مسجد
الكوفة وهم (عادل يعقوب العطا ،وفارس عبد احلسني حسون،
وعلي جبار نايل) الذين اخ��ذوا على عاتقهم تأثيث املركز
والقيام مبهامه وإصدار اهلويات مع تثبيت املعلومات اخلاصة
باأليتام على الكمبيوتر وتنظيم امللفات لكل يتيم.
ـ ماهي الية التوزيع يف املركز؟
ـ يتم توزيع املساعدات على املسجلني يف املركز يف املناسبات
اخلاصة وهي العيدين ومواليد الرسول االك��رم (صلى اهلل
عليه واله) وميالد االمام علي عليه السالم والصديقة الزهراء
وميالد االمام املهدي عجل اهلل فرجه الشريف كما توزع سلة
غذائية على املستفيدين مع بداية شهر رمضان املبارك وهذه
املبالغ تعتمد بالشكل االس��اس على تربعات االخ��وة الزائرين
يف صناديق التربعات املنتشرة يف املسجد ونواحيه او من خالل
مكاتب التربعات املوجودة يف املسجد والصحن املبارك ويف حالة
عدم عفايتها فان االمانة تساهم يف سد النقص من مدخوالتها
االخرى الهمية ادخال الفرحة على قلوب هذه الشرحية
ـ كم عدد األيتام املسجلني يف املركز؟
ـ كان عدد املسجلني يف املركز حبلول عام  )2000( 2019يتيما
ويتيمة ولعمر 14سنة من أصل ( )1300عائلة ،وقد مشل التسجيل
قضاء الكوفة وضواحيها والنجف األشرف وأبو صخري وغريها.
ـ كلمة أخرية؟
ـ أمتنى ان يتمكن مركزنا من تقديم الرعاية الكاملة
هل��ؤالء الذين مت تسجيلهم بالفعل كما أمتنى ان نستطيع
تغطية كافة أيتام املركز ليشعر هؤالء األيتام بربكة سيدنا
وموالنا سفري احلسني مسلم بن عقيل (عليه السالم) وأمتنى
ان يتقبل اهلل تعاىل عملنا ويرعانا واأليتام بعينه اليت ال تنام ويف
اخلتام شكري وتقديري جمللة السفري على هذا اللقاء.

The human history has known many thinkers from those who enriched
the humanitarian and intellectual heritage by their visionaries and
opinions on the different aspects of life . Imam Ali (AS) is unique
among those but unfortunately his (AS) right is cancelled too much.
The blind fanatic and illiteracy covered in purpose the lights of his
)ruling and without a doubt that everything was came by Imam Ali (AS
is a continuous and civilized bestowal on the human rights and on not
distinguished among people depending on their races or ethnics.

Imeer Almu›mineen Imam Ali›s (AS) absolutism
By Marwan Khlifat , Researcher – Sweden

The talking about Imam Ali (AS) isn’t contained by books or compilation
)whatever are written by the authors or researchers . Imam Ali (AS
had lived under the injustice , died as a martyr at the prayer niche of
Alkufa Mosque and that was a clear message about the greatness of
the end of his life.

)Kufa .. during time of Imam Ali (AS
By Najah Abdullah Sulieman – researcher- Egypt

The essay focused on the city of kufa and its importance as the second
states conquered by Islam and according the historian Yaqut Alhamawi
, ALkufa is located in the third territory of the seventh territories of the
world and it is the famous territory of the land of blackness (Iraq) as
well as it was named by Khadu Alathra›a .
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Editorial

من األرشـــيف

صورة قدمية حملراب أمري املؤمنني يف مسجد الكوفة املعظم

Asalamu Alaikum
« The month of Ramadan is the month in which
the Koran was sent down, a guidance for
people, and clear verses of guidance and the
criterion. Therefore, whoever of you witnesses
the month, let him fast. But he who is ill, or
on a journey shall (fast) a similar number (of
days) later on. Allah wants ease for you and
does not want hardship for you. And that you
fulfill the number of days and exalt Allah who
has guided you in order that you be thankful»
.Praise be to Allah (SW) for the grace of Islam
, His (SW) inspiration of Noble Quran, for His
(SW) obligation of fasting « Believers, fasting
is decreed for you as it was decreed for those
before you; perchance you will be cautious «
Our Dearest Brothers , we congratulate you
the beginning of Ramadan month which is
the month of mercifulness and forgiveness
where we ask Allah (SW) to grant us the
health and the guide to perform the deeds
and obligations of the blessing month of
Ramadan, also to grand us the strength to
spend its hours and nights in supplicating and
reciting the Noble Quran as well as to recite
the authentic supplications reported by AhluElbeit (AS) from these which relate to this
month . We pray Allah (SW) to be mercy with
us by forgiving our faults and overcoming our
ordeals, indeed He (SW) the best supporter
and lord.
Allah (SW) honors this month by making the
night of Qader within its blessing nights where
this night is better than one thousand night
which in it the issues of servants of Allah (W)
are predetermined (In it every wise matter is
determined ) . From another important issues
in this month is the painful occasion of Imam
Ali›s martyrdom happened while He (AS) was
praying at his prayer niche in Alkufa Mosque
where this year is the occasion of passing 14
century of it . This event has changed the
trace of history especially after what happened
to Ahlu –Elbeit (AS) from injustice and offends
that they will stay as black papers in the
history because it was obligated to follow the
holy Quran «I ask of you no wage except the
love of the (Prophet›s) relatives. We will add
good to whosoever gains a good deed. Allah
is the Forgiving and the Thanker. « . Therefore
and for the importance of this occasion the
secretariat of Alkufa Grand Mosque has tried
to revive it by holding programs during the year
to inspire the great values from the personality

of Imam Ali (AS)
which was referred
to it by the prophet
Muhammad (Peace
Be Upon Him and
his pure household
) : «»O Ali! Nobody
knows Allh, the most
Exalted One, (fully
well) except I and
you, and nobody knows me (full well)
except Allh and you, and nobody knows
you (fully well) «
This year , the secretariat has allocated a
number of conferences held in cooperation
with Alkufa University and Alkuc center of
studies to immortalize the personality of
Imam (AS) «». Moreover this year, the
secretariat has worked on making the axis of
Mosle›s Bin Akeel›s (AS) award in Assafer
9th festival , held on occasion of arrival of
Imam Hussein›s envoy on Shawal 5th 60
A.H and it is considered the distinguished
event celebrated by the secretariat, is
allocated at Ameer Almumineen also this
year the documentaries term is added
to the contest where they tried to shed
light on this great figure to show His (AS)
humanitarian side in his figure , justice
and braveness as well as the secretariat
talked to Iraqi Ministry of foreign affairs via
the presidency of Shiite Endowment and
ministry of culture to name the 12th of Rajib
, the occasion of entering Imam Ali (AS)
, as the day of Arabic Calligraphy and to
adopt this day by the Arab League and the
organization of Islamic states because He
(AS) interested at Arabic calligraphy « the
nice font clearly increase the righteousness
«Imam Ali (AS).
At last there is no place to talk in detail
about the figure of Imam Ali( AS) or about
what He (AS) left from great heritage to
the mankind and Moslems before his
martyrdom when he said « Upon the lord
of Ka›aba I win «
We conclude by Praise be to Allah , Lord
of the worlds and peace be upon his
messenger and his pure household.

General Supervisor

Mohammed M. Almosawi
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