الســــــالم عليكـم

احلمد هلل الذي هدانا هلذا وما ك ّنا لنهتدي
ل��وال أن هدان��ا اهلل ،لق��د َم َّن اهلل على اإلنس��ان
بأن وهبه نعمة العقل السليم الذي به يهتدي
مل��ا في��ه اخلري له ولغ�يره إن أحس��ن اختيار ما
ينفع��ه أو عك��س ذل��ك عندما يس��يء االختيار
ليعت��دي عل��ى ح��ق نفس��ه أو حق��وق غ�يره،
والعقل نعمة م��ن نعم اهلل الكثرية [ َوإن َت ُعد ْ
ُّوا
ِ
الل َ ْ
وها إ َّن َّ
يم] لذا
الل َل َغ ُفو ٌر َّر ِح ٌ
ِن ْع َم َة ّ ِ
ال ُت ُص َ ِ
فإن اهلل هو الواهب املعطي للبش��ر لسائله وملن
مل يس��أله حت ّنناً منه ورمح��ة لكنه ُ
اه ُر
[ه َو ْال َق ِ
َف ْ��و َق ِع َبا ِد ِه َو ُه َو ْ َ
ي��م ْ َ
ري] فإليه ترجع
ال ِب ُ
ال ِك ُ
األم��ور ،وم��ا ش��هدته احلي��اة اإلنس��انية م��ن
تط�� ّور كبري يف جماالت العل��م والتكنولوجيا
كان يف كث�ير م��ن األحي��ان يق��ود إىل اهلل
وجيعل ح ّتى املش��ككني يؤمن��ون بوجود خالق
ولك��ن كثرياً
َّ
حكي��م وراء ه��ذا الك��ون العظيم
من الطغاة توهموا بأنهم قادرون على تس��يري
أم��ور االنس��انية ورس��م خ��ط مس��ارها لألبد،
بغيه��م
ومل يك��ن اهلل تع��اىل ت��ارك الكافري��ن ِّ
ب��ل يرس��ل عليهم م��ن آياته ما ظه��ر منها وما
بط��ن ليبني لإلنس��ان مق��دار ضعف��ه وعجزه
الل َش ْيئاً
عن إرادة اهلل [ ُق ْل َف َمن َ ْ
ي ِل ُك َل ُكم ِّم َن َّ ِ
إ ْن أَ َرا َد ب ُك ْم َض ّراً أَ ْو أَ َرا َد ب ُك ْم َن ْفعاً ب ْ
ان َُّ
َل َ
كَ
الل
ِ
ِ
ِ
ِبَ��ا َت ْع َم ُل َ
��ون َخ ِب�يرا] ومثلما يرس��ل اهلل النعم
عل��ى اإلنس��ان فانه يرس��ل جن��وده بالنقم وما
ذل��ك عل��ى اهلل بعزي��ز وك��م أهلك أمم��اً على
مر األزمان والدهور بآياته العظيمة ،وما نراه
اليوم من انتش��ار ملكروب صغري وهو فايروس
(كورون��ا) أو م��ا يدعى بفاي��روس (كوفيد)
تسعة عشر املستجد هو جزء من خلية ال يرى
إّ
ال بأعق��د وأح��دث اجملاهر كم��ا أنه ال ميثل
كائن��ا حي��اً بذات��ه بل ه��و أصغر م��ن ذلك قد
َّ
سلطه اهلل على أقطاب الكرة االرضية واحتار
به املختصون والعلماء ،وقد انتش��ر كانتش��ار
الن��ار يف اهلش��يم مما فرض واقع��ا مريراً على
مجي��ع وجه املعمورة متخطي��ا بإصاباته كل
االرق��ام والتوقعات ومل يكن العراق ببعيد عن
ه��ذا الضي��ف الثقيل بل َّأثر عل��ى حياة الناس
وأض��ر حباهل��م وأعماهل��م ،وخس��رنا مجيع��ا
َّ
الكث�ير م��ن أهلن��ا واحبتنا بس��ببه وتل��ك إرادة
اهلل وال اع�تراض عل��ى حكم��ه ،ومل تكن أمانة
مس��جد الكوف��ة والعامل��ون فيه��ا مبأم��ن من
تأثريات��ه ب��ل خس��رنا م��ن نرتح��م عليه��م من
ص منتسبينا بسببه ،نسأل اهلل هلم الرمحة
ُخ َل ِ

والغفران ولنا ولذويهم الصرب والسلوان.
لكن احلياة س��تبقى مستمرة رغم صعابها
حت��ى ي��أذن اهلل بانتهائه��ا ،وبع��د أن أُ ْ
لقي��ت
ِظ�لال ه��ذا الوب��اء عل��ى اجلمي��ع يف االش��هر
املاضي��ة ،مل يك��ن ب�� ّد م��ن الع��ودة اىل احلي��اة
بأم��ل جدي��د ويق�ين ص��ادق ب��أن رمح��ة اهلل
قريب��ة م��ن عب��اده [ َوأَن َّل ْي َ ْ
��ان ِإَّل َما
ل َ
نس ِ
��س ِل ِ
ُ��رى] وعل��ى ه��ذا
َس�� َعى * َوأَ َّن َس ْ��ع َي ُه َس ْ��و َف ي َ
األس��اس حت ّرك��ت عجل��ة احلياة م��ن جديد
يف مجي��ع ربوع الدني��ا وكانت نقطة انطالق
مج��وع املع ّزي��ن يف ش��هري حم��رم وصف��ر
االختبار احلقيقي األول الس��تعادة احلركة
واس��تعادة نش��اطهم يف خدم��ة زائ��ري س��يد
الش��هداء االمام احلس�ين (عليه الس�لام) ومن
بعده��ا إحي��اء مراس��يم ذك��رى أربعينيت��ه
وم��ن بعده��ا ذك��رى وف��اة رس��ول اهلل (صلى
اهلل عليه وآله) ،ومن لطف اهلل علينا َّ
أن نس��ب
اإلصاب��ة مل ترتف��ع ومل تتفاق��م كم��ا توق��ع
جتمع الزائرين وأعدادهم
البعض إذا ما قار ّنا ّ
على طول مس��ار حركتهم يف تلك املناسبات،
مم��ا أعطان��ا الع��زم واألم��ل عل��ى اس��تعادة
احلرك��ة والنش��اط م��ن جدي��د يف مجي��ع
أقس��ام األمانة مبا يضمن حسن األداء وجودة
العم��ل واتقان��ه وم��ن ضم��ن تل��ك النش��اطات
ال�تي كانت متوقفة هو متابعة إصدار جملة
الس��فري بع��د أن توقف��ت لعدة أش��هر كما أن
أقس��ام األمان��ة الب ّد هلا أن تس��تعيد حركتها
ومس��ابقاتها وأنش��طتها الثقافي��ة إضاف��ة اىل
نش��اطها اخلدمي واهلندس��ي مع ع��ودة تدفق
الزائري��ن من مجي��ع احملافظات عل��ى أمل َّ
أن
ت��دب حرك��ة الزائري��ن األجانب م��ن العرب
َّ
وااليراني�ين وبقي��ة اجلنس��يات م��ن كاف��ة
بل��دان الع��امل ،علم��اً ّ
ب��أن كث�يراً م��ن أقس��ام
األمان��ة ق��د اس��تثمر تل��ك الف�ترة والقس��م
اهلندس��ي عل��ى وجه اخلص��وص َّ
ب��أن أكمل
جل خطته يف صيانة املسجد املبارك ومزاراته
الشريفة هلذه السنة.
نس��أل اهلل العف��و والعافي��ة ْ
وأن حيف��ظ
اجلميع ويس��دّد خطانا وآخر دعوانا أن احلمد
هلل رب العامل�ين والس�لام عليك��م ورمح��ة اهلل
وبركاته.

املشرف العام

حيررها :حيدر كاظم الكالبي

محافظ النجف األشرف السيد لؤي الياسري

قائد شرطة النجف األشرف العميد فائق فليح الفتالوي والوفد المرافق له

سماحة الشيخ جعفر االبراهيمي

قائد الدفاع الجوي الفريق الركن جبار عبيد كاظم

مدير قسم مكافحة المتفجرات في النجف االشرف المقدم محمد كريم تبينه

وفد من أساتذة مديرية تربية الكوفة المقدسة

أمين مزار زيد الشهيد (عليه السالم) السيد عالء الموسوي والوفد المرافق له

وفد من مواكب النجف االشرف والكوفة المقدسة
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بهدف ترسيخ الثقافة القرآنية  ..امانة مسجد الكوفة تقيم مسابقة
السفير القرآنية الوطنية التاسعة للحفظ والتالوة
املس��ابقات القرآني��ة تس��هم يف إع��داد
جي��ل ص��احل مس��لم متخل��ق بأخ�لاق
الق��رآن ،مت��زود بآداب��ه ،مهت��د بهدي��ه،
وه��ذا أقوى عدة للمس��لمني يف مواجهات
حتدي��ات الي��وم واملس��تقبل ،فم��ن فوائ��د
املس��ابقات القرآني��ة ،ومنافعه��ا :التواصل
املثم��ر ،والتع��اون البن��اء ،والتآخ��ي احلق،
وامل��ودة واحملب��ة يف اهلل ،وااللتق��اء عل��ى
مائ��دة الق��رآن الكري��م ،مما يع��ود بالنفع
العميم على اجملتمع كله.
وبه��دف ترس��يخ الثقاف��ة القرآني��ة
أطلق��ت دار القرآن الكريم التابعة لقس��م
الش��ؤون الدينية يف أمانة مس��جد الكوفة
َّ
املعظم مسابقة السفري القرآنية الوطنية
التاس��عة للحف��ظ والتالوة ومبش��اركة
ق��راء وحفاظ من مجي��ع احملافظات ومن
العتب��ات املقدس��ة ،حبض��ور مج��ع م��ن
العلماء والتدريس��يني والقرآنيني ،وتأتي
ه��ذه املس��ابقة ضم��ن سلس��لة املس��ابقات
والدورات والنش��اطات القرآني��ة املتنوعة
ال�تي تقيمه��ا االمان��ة ،وم��ا مييزه��ا ع��ن

بقي��ة املس��ابقات أنه��ا وطني��ة تش��مل
مجيع األعمار وخمتلف ش��رائح اجملتمع
م��ن القرآني�ين ،وانه��ا تق��ام تزامن��اً م��ع
حل��ول الذك��رى امليمون��ة لوالدة رس��ول
اإلنس��انية حممد بن عب��د اهلل (صلى اهلل
عليه وآله وس��لم) وحفي��ده اإلمام جعفر

ب��ن حمم��د الص��ادق (عليهم��ا الس�لام)،
حي��ث أقيم��ت على قاع��ة جعف��ر الطيار
(علي��ه الس�لام) وليوم�ين متتالي�ين يف
 7 - 6م��ن تش��رين الثان��ي لع��ام 2020م،
ش��ارك فيه��ا ( )38متس��ابقاً ب�ين ق��ارئ
وحاف��ظ ( )24يف فق��رة الت�لاوة ،و()14
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متس��ابقاً يف فق��رة احلف��ظ ،وبتحكي��م من جلنة
خمتصة ومعروفة على مس��توى البالد بالتعاون
مع املرك��ز الوطين لعلوم الق��رآن الكريم واحتاد
الروابط والتجمعات القرآنية.
ام�ين مس��جد الكوف��ة وامل��زارات امللحق��ة ب��ه
الس��يد حممد جميد املوسوي أكد يف كلمته يف

حف��ل افتت��اح املس��ابقة حاجة اجملتمع اإلس�لامي
للتمس��ك بكت��اب اهلل العزي��ز وخبلق نبي��ه الكريم
(صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) لنش��ر أخالق��ه،
وصفات��ه احلمي��دة ،وقي��م اإلنس��انية والرمح��ة
ومبادئ اإلس�لام الصحيحة ،اليت حياول البعض
تش��ويه صورة اإلسالم باإلساءة للرسول األكرم
(صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) او م��ن خالل نش��ر
الكراهي��ة والتطرف والتكفري ،داعياً اىل التمس��ك
بوصي��ة رس��ول اهلل (صل��ى اهلل علي��ه وآله وس��لم)
وبس��نت ِه وه��و القائ��ل «إن أردمت عي��ش الس��عداء
وم��وت الش��هداء ،والنج��اة ي��وم احلس��رة ،والظ��ل
ي��وم احل��رور ،واهل��دى ي��وم الضالل��ة ،فادرس��وا
القرآن ،فإنه كالم الرمحان ،وحرز من الشيطان
ورجحان يف امليزان».
أما رئيس قسم الشؤون الدينية فضيلة الشيخ
ه��ادي زجنيل فقد قال يف كلمة حفل اخلتام َّ
إن
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امانة مسجد الكوفة تقوم بدعم متواصل
لق�� ّراء الق��رآن الكري��م وحفظت��ه م��ن
خ�لال إقامة احملافل القرآني��ة والدورات
التعليمية واملس��ابقات القرآني��ة الدورية
ومنها مس��ابقة السفري القرآنية الوطنية
التاس��عة للحف��ظ والتالوة اليت تش��ارك
فيه��ا معظ��م حمافظات الع��راق احلبيب،
مش�يراً اىل ان م��ن دواع��ي الفخ��ر اطالق
امان��ة مس��جد الكوف��ة مش��روع الرس��ول
االعظ��م (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم)
حلف��ظ الق��ران الكري��م كام�لا ال��ذي
قطفت مثاره يف عام واحد بتخرج حافظ
جلميع اجزاء الكتاب احلكيم وهو الربعم
(حمم��د مق��داد عب��د القيوم) م��ن مدينة
الكوف��ة العلوي��ة وحاف��ظ آخ��ر أكم��ل
تس��عة وعش��رين جزءاً وعش��رة َّ
حفاظ يف
مرحل��ة متقدم��ة نتوق��ع منه��م اكم��ال
حفظ الق��رآن الكريم كام�لا يف غضون
عام واحد.
م��ن جانب��ه ب�ين مدي��ر دار الق��رآن
الكري��م يف مس��جد الكوفة املعظم الس��يد
ع��ادل الياس��ري يف حديث جمللة الس��فري

ان املس��ابقة القرآني��ة الوطني��ة التاس��عة
للحف��ظ والتالوة جاءت حتدياً للظروف
الصحية اليت مي��ر بها العامل واليت كان
م��ن املق��رر ان تق��ام يف العام املاض��ي ،وان
اللجنة املشرفة على املسابقة شددت على
االلتزام بالضوابط واالرش��ادات الصحية
م��ن ناحي��ة التباع��د اجلس��دي وارت��داء
الكمام��ات الطبي��ة إضاف��ة اىل اختص��ار
جماميع الوفود واملشاركني يف املسابقة.
جلن��ة التحكي��م تألفت م��ن جمموعة
م��ن املختص�ين واملعروفني على املس��توى

الدول��ي يف اجمل��ال القرآن��ي ورئيس��ها
مس��ؤول دار الق��رآن الكري��م يف مس��جد
الكوف��ة الس��يد ع��ادل غال��ب الياس��ري
وعضوي��ة كل من الش��يخ مه��دي صاحل
عل��ي احلمدان��ي حك��م ج��ودة احلف��ظ
والشيخ أكرم خضري عباس حكم الوقف
واالبتداء ،اما حكم قواعد التجويد الشيخ
أي��اد عب��اس رش��يد الكع�بي وحك��م النغ��م
الس��راي
االس��تاذ صب��اح عب��د علوان معن َّ
واخرياً حكم الصوت األس��تاذ أس��امة عبد
احلمزة الكربالئي.
ويف خت��ام فعالي��ات املس��ابقة اعلن��ت
جلن��ة التحكي��م امس��اء الفائزي��ن الس��تة
حي��ث حصل القارئ عب��د اهلل زهري هادي
من العتبة احلس��ينية على املركز االول
بالتالوة ،والقارئ حسني هادي امساعيل
من مؤسس��ة املكفوف�ين يف حمافظة بابل
التابع��ة جلميع��ة الرواب��ط القرآني��ة يف
الع��راق حص��ل عل��ى املرك��ز الثان��ي يف
الت�لاوة ،ام��ا املرك��ز الثال��ث ف��كان م��ن
نصي��ب الق��ارئ م��ن العتب��ة العس��كرية
املقدس��ة اس��حاق كاظ��م عطي��ة ،ويف
احلف��ظ ن��ال املتس��ابق احلاف��ظ حي��در
ش��رقي ثام��ر م��ن حمافظ��ة البص��رة
(من مش��روع االل��ف حافظ ال��ذي تديره
العتبة احلسينية) على املركز االول ،اما
احلاف��ظ عل��ي عباس حس�ين م��ن العتبة
العلوية املقدس��ة فقد حصل على املركز
الثان��ي ،واجلائ��زة الثالث��ة يف احلف��ظ
كانت من نصيب احلافظ مرتضى على
ناج��ي م��ن العتب��ة احلس��ينية املقدس��ة،
حي��ث مت تكري��م الفائزي��ن واحل��كام م��ن
قبل امانة مسجد الكوفة املعظم.
علم��ا أن املش��اركات كان��ت متنوعة
بني من ميثل العتبات والروابط القرآنية
من احملافظات.
اىل ذل��ك أش��اد أم�ين مس��جد الكوف��ة
الس��يد حمم��د جمي��د املوس��وي باجلهود
اليت بذهلا قسم الشؤون الدينية واألقسام
األخرى يف إقامة وإجناح مسابقة السفري
القرآني��ة الوطني��ة التاس��عة للحف��ظ
والت�لاوة ،داعياً خالل لقائه رئيس قس��م
الش��ؤون الديني��ة وع��دداً م��ن املنتس��بني
يف خت��ام املس��ابقة اىل االس��تمرار بإقامة
الفعالي��ات الديني��ة وال��دورات القرآني��ة

خدم��ة للق��رآن الكري��م واملش��تغلني
ب��ه ت�لاو ًة وحفظ��اً ودعمه��م لتطوي��ر
امكانياته��م القرآنية عمال بوصية النيب
االك��رم (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم)
(ان��ي ت��ارك فيك��م الثقل�ين كت��اب اهلل
وعرتت��ي اه��ل بييت م��ا ان متس��كتم بهما
لن تضلوا بعدي ابدا) مع اتباع التعليمات
الصحية للحفاظ على سالمة اجلميع.
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حفاظ ًا على التراث..
ترميم وصيانة مأذنة الساعة في
مسجد الكوفة المعظم
اهتم��ت أمانة مس��جد الكوفة املعظ��م واملزارات امللحق��ة به بإجراء
العدي��د م��ن عملي��ات الصيان��ة والتجديد يف املس��جد املعظ��م واملراقد
الطاه��رة ج��واره إضافة اىل ما تقوم ب��ه من اعمال للم��زارات التابعة
لألمان��ة مث��ل دار ام�ير املؤمن�ين (ع) ومس��جد صعصعة ب��ن صوحان
(رض) وجام��ع احلم��راء ومق��ام الن�بي يون��س (ع) ،وسنس��لط الضوء
يف هذا العدد على مش��روع صيانة مأذنة الس��اعة بني مس��جد الكوفة
والصحن الشريف ملسلم بن عقيل (ع).
وحت��دث املهندس املش��رف يف ش��عبة صيانة املباني التابعة لقس��م
الش��ؤون اهلندس��ية والفنية مصطفى حممد جمللة السفري قائ ً
ال :ان
مش��روع الصيان��ة أقيم للحف��اظ على ه��ذا الرتاث النوعي يف املس��جد
املعظ��م والذي تض��رر بفعل الظروف اجلوية ،حيث مت صيانة املأذنة
والس��اعة الناطق��ة ،وه��ي س��اعة املس��جد الكب�يرة وتعت�بر األوىل من
نوعه��ا يف الب�لاد والعتب��ات املقدس��ة ،فبعد أن ش��يدت يف ع��ام  1388هـ
املواف��ق 1968م قام��ت الكوادر الفنية يف عام 2011م بتحويلها إىل س��اعة
ناطق��ة ّ
ت��دق على رأس كل س��اعة لتعل��ن الوقت للزائرين وحس��ب
توقيت مسجد الكوفة املعظم.
وب�ين املهن��دس حممد َّ
ّ
م��ر مبرحلتني األوىل
أن مش��روع الصيانة َّ
وه��ي األعم��ال املدني��ة حي��ث مت صيان��ة وترمي��م الكتيب��ة القرآني��ة
والكاش��ي الكربالئ��ي ح��ول املأذن��ة ،ويف املرحل��ة الثاني��ة مت تنظي��ف
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وصيان��ة الس��اعة م��ن مجيع اجله��ات وتبدي��ل زجاجها،
ففي املرحلة األوىل مت خلع الكاشي الكربالئي وتنظيفه
وترقيم��ه وحفظه يف صناديق خاصة و تعويض التالف
منه والذي يتضمن الزخارف النباتية واآليات القرآنية،
واملرحل��ة الثاني��ة معاجلة هي��كل منارة الس��اعة وإعادة
ص��ب س��قفها وأرضيته��ا لوج��ود تش��ققات يف الكت��ل
اخلرس��انية ،ومت عم��ل هي��كل حدي��دي لس��قف غرف��ة
الساعة ،بعدها مت معاجلة االضرار يف اجلدران املتبقية
واليت بنيت بالطابوق وربطها بش��بكة حديدية مقاومة
للص��دأ ،ث��م أعادة الكاش��ي الكربالئ��ي وربطه بالش��بكة
باسالك حناسية وملء الفراغات مبادة اجلص ،كما مت
فت��ح القب��ة الذهبية أعلى املأذنة وإج��راء صيانة خاصة
لألش��ياف النحاس��ية َّ
املذهبة من جل��ي وتلميع وإصالح
املتض��رر منه��ا ،وايض��اً اصالح القبة اخلرس��انية أس��فل
القب��ة الذهبي��ة ،ث��م إع��ادة األش��ياف الذهبي��ة وربطه��ا
بش��بكة حناس��ية ،ومجيع امل��واد املس��تخدمة يف الصيانة
والرتميم هلا امكانية مقاومة الظروف اجلوية.
أما األعمال امليكانيكية والكهربائية للساعة الناطقة
فقد أوضح املهندس املش��رف َّ
أن الورش اهلندسية قامت
بصيانة الس��اعة وصناعة القطع املتض��ررة منها وعمل
إط��ارات خارجية جديدة جبهاته��ا األربع وفتح ماكنة
الس��اعة وإصالحها واعادة تش��غيلها ،كما قامت ش��عبة
كام�يرات املراقب��ة بوض��ع أنابي��ب لألس�لاك جدي��دة،
وشاركت شعبة الكهرباء أيضاً بأعمال إنارة الساعة.
ويف خت��ام حديثه ذكر االس��تاذ مصطفى حممد َّ
أن
أعم��ال الصيانة قائمة يف مجي��ع مرافق ومباني وأجزاء
املس��جد املعظ��م وامل��زارات التابع��ة له ،من أج��ل احلفاظ
عل��ى تأري��خ وت��راث األماك��ن املقدس��ة م��ع احلف��اظ
عل��ى روحانيته��ا وأجوائه��ا اإلمياني��ة ال�تي تبع��ث يف
نف��وس الزائرين والوافدين ملش��اهدة املعامل اإلس�لامية
الطمأنينة والسالم.

امانة مسجد الكوفة تشارك المؤمنين إحياء ذكرى شهادة العسكري
(عليه السالم) في سامراء المقدسة
]أحيوا أمرنا  ..رحم اهلل من احيا أمرنا
م��ن هذا املب��دأ اإلمياني تنطل��ق أمانة مس��جد الكوفة املعظم
وامل��زارات امللحق��ة ب��ه إلقام��ة النش��اطات والفعالي��ات الديني��ة
والثقافي��ة داخ��ل املس��جد وخارج��ه ،كما انه��ا تش��ارك العتبات
املقدس��ة واملزارات الش��ريفة يف إحي��اء املناس��بات الدينية وتقدم
خمتلف اخلدمات للزائرين.
وق��د اعت��ادت األمان��ة عل��ى إحي��اء مجي��ع املناس��بات الدينية
وذل��ك ب��ان يك��ون هلا نش��اط خ��اص يف هذه املناس��بات ،ال س��يما
ذك��رى ش��هادة اإلم��ام احلس��ن العس��كري (علي��ه الس�لام) يف
الثامن من ربيع األول املوافق  26من تشرين األول اجلاري.
وق��ال رئي��س قس��م الش��ؤون الديني��ة فضيل��ة الش��يخ ه��ادي
زجني��ل يف حدي��ث جمللة الس��فري ان مش��اركة األمان��ة يف هذه
املناس��بة تتضم��ن تقدي��م اخلدم��ات لل��زوار واملعزي��ن يف مدينة
س��امراء املقدس��ة م��ن قب��ل مضي��ف س��فري احلس�ين (عليهم��ا
السالم) ،حيث انطلقت قافلة وفد أمانة مسجد الكوفة املتمثلة
بقس��م الش��ؤون الديني��ة وش��عبة الش��عائر احلس��ينية وش��عبة
اآللي��ات لنق��ل املواد الغذائي��ة للمضيف لتقديم وجب��ات الطعام
لزائري اإلمامني اهلمامني (عليهما السالم).
مضيف��اً ان��ه مت نق��ل كمي��ات كب�يرة م��ن صنادي��ق اق��داح
السفري اىل مزار السيد حممد بن علي اهلادي (عليهما السالم)،
وكذل��ك اىل العتب��ة العس��كرية املقدس��ة ،حي��ث مت ختصي��ص
م��كان ملضي��ف الس��فري ليتس��نى هل��م خدم��ة الزائري��ن ،ومت
اس��تقبال وف��د املس��جد من قب��ل إدارة مزار الس��يد حممد (عليه
الس�لام) وإدارة العتبة العس��كرية املقدسة ،واعربوا عن شكرهم
ملا تقدمه االمانة من خدمات للزائرين.
واش��ار الش��يخ زجنيل اىل ان شعبة الشعائر احلسينية أقامت
جملس��ها الس��نوي بذك��رى ش��هادة اإلم��ام العس��كري (علي��ه

السالم) يف باحة املسجد ،مبشاركة اخلطيب احلسيين فضيلة
الش��يخ د .فيص��ل الكاظم��ي ،كما مت نش��ر الفت��ات خاصة بهذه
املناس��بة وه��ي عبارة ع��ن احاديث وحك��م اإلمام (عليه الس�لام)
وبالتنسيق مع شعبة اخلط العربي.
ويف ختام املناس��بة ك ّرمت االمانة العامة للعتبة العس��كرية
املقدس��ة وف��د امان��ة مس��جد الكوف��ة املعظ��م ومضي��ف الس��فري
جله��وده يف تقدي��م اخلدم��ات للزائري��ن واملعزي��ن طيل��ة ف�ترة
إحياء املناسبة.
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احلمد هلل رب العاملني محداً يوازي نعمه والصالة والس�لام على أش��رف
أنام��ه املصطفى من خلقه احملمود االمحد ابي القاس��م حممد وعلى آله
امليامني الربرة وسفن النجاة ومن واالهم بإحسان اىل يوم الدين.
فق��د اس��هب املؤرخ��ون واملستش��رقون  -عل��ى م��دار البح��ث  -يف التاري��خ
االس�لامي فل��م جيدوا ُب��دًّا من الوق��وف مبهوري��ن أمام ه��ذا الفكر النري
املعطاء لش��خصية الرس��ول االكرم (صلى اهلل عليه وآله وس��لم) رسول
االنسانية وهو يؤسس معلما مهما من حياة البشر آنذاك امام اعني اعدائه
واملرتبصني به ,فهو يكون دولة متكاملة شهد هلا القاصي والداني..

)
النبي األكرم محمد (
وبناء الدولة اإلسالمية العادلة
 دستور المدينة المنورة اختيارا -صلى اهلل عليه
وآله وسلم

اجلمالي
ا .د .حيدر كريم ّ
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ام��ة كانت خري األمم اليت اخرجت للناس ،وعد
كثريون هذا الدس��تور اجلدي��د مفخرة من مفاخر
احلضارة اإلسالمية اخلالدة.
وكون��ه معلم��ا ب��ارزا جمل��د االم��ة السياس��ي
واإلنس��اني الناب��ض عل��ى م��ر التاري��خ ،وميك��ن ان
جنم��ل اه��م بنوده إىل أنه يه��دف اىل ادجلة العالقة
ب�ين اجملتم��ع كون��ه جمتمع��ا متع��دد الطوائ��ف
واالع��راق ،ويق��ول املستش��رق (ج��وي)(( :وه��ذا
الدس��تور اثنان ومخس��ون بندا كلها من رأي رسول
اهلل ،مخس��ة وعش��رون منها خاصة بأمور املس��لمني،
وس��بعة وعش��رون مرتبط��ة بالعالقة بني املس��لمني
واصح��اب االدي��ان االخ��رى والس��يما اليه��ود وعبدة
االوث��ان ،وق��د دون ه��ذا الدس��تور بش��كل يس��مح
ألصح��اب االدي��ان االخ��رى بالعي��ش م��ع املس��لمني
حبري��ة ،وهل��م ان يقيموا ش��عائرهم حس��ب رغبتهم
ومن غري ان يتضايق أحد الفرقاء)).
وق��د وض��ع ه��ذا الدس��تور يف الس��نة األوىل
للهج��رة النبوي��ة املش��رفة أي يف ع��ام623 :م .فاألمة
اإلس�لامية ف��وق القبلي��ة ،وهذا م��ا نهى عن��ه الدين
اجلدي��د وأكدت��ه الوثيق��ة ،فق��د انصه��ر املس��لمون
عل��ى اخت�لاف مش��اربهم يف بوتقة االس�لام الواحد،
واصبحوا كاألساس املرصوص يسند بعضه بعضا،
وال ف��رق ب�ين عرب��ي واعجم��ي اال بالتق��وى ،وحقق
الدس��تور اجلديد حق التكاف��ل االجتماعي بني افراد
اجملتم��ع اإلس�لامي الواح��د ،ودر ِء اخلط��ر احملي��ط
باملس��لمني ،واحرتام امان املس��لم ومحاي��ة اهل الذمة
واالقلي��ات املس��لمة ،ث��م حتقي��ق األم��ن االجتماعي،
وضمان الديات.
وتكون مرجعية احلكم اىل الش��ريعة اإلسالمية
الس��محاء ،وتوف�ير حري��ة االعتق��اد و ه��ي مكفول��ة
ل��كل افراد الش��عب ،وتوف�ير الدعم املال��ي للدفاع عن
الدول��ة اذا م��ا تعرضت خلطر حم��دق هذا يكون من

مس��ؤولية اجلميع ،ووجوب الدفاع املش�ترك ضد أي
عدوان.
فالوحدة السياس��ية مل تك��ن متحققة يف املدينة
تل��ك الف�ترة وذلك لوجود نزاع مس��تمر ب�ين القبائل
القاطن��ة فيه��ا ،وه��ذه م��ن األس��باب ال�تي دفع��ت
الن�بي-ص -لكتاب��ة الوثيق��ة ،وق��د جن��ح (صلى اهلل
علي��ه وآله وس��لم) يف ارس��اء دعائم الدول��ة اجلديدة
عل��ى وف��ق املنظ��ور احلض��اري واالنس��اني فقد خلق
حال��ة م��ن التالح��م والتكات��ف املص�يري يف تل��ك
النفوس املشحونة.
ِّ
فجاء ت شخصية النيب املخلص (صلى اهلل عليه
وآل��ه وس��لم) ليظهر البع��د احلضاري واالنس��اني يف
دس��تور املدين��ة املن��ورة كون��ه حبق ميث��ل طفرة يف
القي��م االنس��انية الرائع��ة يف تل��ك الف�ترة املدقعة يف
التاريخ االنس��اني فكان دس��تور املدينة اعالنا حلقبة
جدي��دة تس��جل بفخ��ر امسه��ا يف الس��جل االنس��اني
اخلال��د متمثل��ة بش��خص الرس��ول الكري��م حمم��د
(صلى اهلل عليه واله وسلم).
وكثرية هي اإلش��راقات النرية للرس��ول الكريم
(صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) يف حياة املس��لمني وال
س��يما املؤاخ��اة ب�ين املس��لمني ،وال�تي تس��بق الوثيقة
مب��دة وجي��زة ،جعل��ت الباحثني ينظرون بش��يء من
التعجب واهليبة للفكر اإلس�لامي اخلالد ،وهو ُّ
يشق
ضباب احلضارة االنس��انية الراكدة ليؤسس دولته
العادلة.
وق��د مثل��ت الوثيق��ة روح اإلس�لام القوي��م الذي
بن��ى العدال��ة واملس��اواة واملواطن��ة بتعالي��م الدي��ن
الس��مح ال�تي جنده��ا يف اخ�لاق الرس��ول االك��رم
حممد (صلى اهلل عليه وآله وس��لم) إذ يصفه القرآن
الكري��م [وإن��ك لعل��ى خل��ق عظي��م] .فكانت رس��الته
الس��محة مصدرا مهم��ا للعامل املتم��دن ينهلون منها
حقوق بلدانه الدستورية.

األمة
اإلسالمية
فوق القبلية،
وهذا ما نهى
عنه الدين
اجلديد
وأكدته
الوثيقة،
فقد انصهر
املسلمون
على اختالف
مشاربهم
يف بوتقة
االسالم
الواحد.
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التوظيف اللغوي في الحديث الشريف
م.م اكرام عادل الزيادي  -مديرية شباب ورياضة النجف األشرف

ُي ُّ
والس َنة الشريفة مرتبطة به
عد القرآن الكريم املعجزة اخلالدة مدى الدهرُّ ،
كونها شارحة له ومبينة ملعناه ،ومثلما كان احتياج الناس إىل فهم القرآن كانت
املوضحة له يف بيان معاني األلفاظ الغريبة وشرحها إلزالة َّ
الس َنة هي ِّ
اللبس
ُّ
احلاصل فيها وكذلك احتاج الناس إىل فهم احلديث وبيان مراده..
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فالتج��أ العلم��اء اىل اللغة ليج��دوا ضا ّلتهم
ّ
ويوضح��وا معان��ي احلدي��ث واكتش��اف
فيه��ا
غريبه ،ل��ذا ال ب ّد من الوقوف على األثر اللغوي
ملعرفة مدى اس��تيعابه للن��ص احلديثي ،فض ً
ال
ع��ن دراس��ة مفه��وم الن��ص وعالقت��ه باخلطاب
ومقومات ذلك النص واألسس اليت يقوم عليها.
إذاَ  ،ال ب�� ّد أن ِّ
نوض��ح مفه��وم الن��ص وحندّد
معن��اه كي ميكن فهمه والتعامل معه والفصل
بين��ه وب�ين اخلط��اب ،وأن يُس��تفاد م��ن املناه��ج
احلديث��ة يف فهمه ألجل وضع أس��س حداثوية
لفهم��ه تتماش��ى م��ع التق�� ّدم التكنولوج��ي يف
نش��ر الوع��ي الثق��ايف ،فالنص القرآن��ي كان يف
نص��اً مكتوب��اً ،وعندم��ا نزل عل��ى صدر
األص��ل ّ
النيب (صلى اهلل عليه وآله وس��لم) أصبح خطاباً
ُو َن فرج��ع إىل كينونته األوىل
ث��م بعد ذل��ك د ِّ
أما العالقة بني النص القرآني
مكتوب.
كن��ص
ّ
ٍّ
والن��ص احلديث��ي ه��ي ّ
أن احلدي��ث النب��وي هو
ق��راءة عل��ى الن��ص القرآن��ي وذل��ك م��ن خ�لال
تفسريه للقرآن الكريم وبيان أحكامه.
فاحلدي��ث الش��ريف ق��د ح��وى عل��ى أفصح
لغ��ات العرب ،وأس��هم إس��هاماً كب�يراً يف حفظ
هذه اللغة العريقة وهلجاتها الفصيحة ،وكان
الناس يف عهد النيب (صلى اهلل عليه وآله وسلم)
وبعده يتكلمون على الس��ليقة ،فلم يتس��لل اىل
ألسنتهم اللحن ،وملّا تباعد الناس عن الفصاحة
والبي��ان ،وض ُعف فيهم اللس��ان ،كانت احلاجة
ماس��ة إىل بيان غريب احلدي��ث ومعناه ،وبدأت
كث�ير من املف��ردات تضمر وتندث��ر ،فأصبحت
ملح��ة إىل ظه��ور مص ّنف��ات تق��وم
احلاج��ة ّ
بش��رح املف��ردات الغريب��ة -أي غري��ب احلديث-
واس��تدعى األمر أيضاً الرجوع اىل معاجم اللغة
ملعرفة معاني األلفاظ ودالالتها.
ّ
إن لتوظي��ف اللغة وفنونها يف فهم احلديث
اهتم
أث��راً كبرياً يف توجيه داللت��ه وفهمها ،لذا ّ
علم��اء العربية بلغة احلديث الش��ريف اهتماماً
ٌ
متصل بقدس��ية القرآن الكريم،
بالغاً ،ألن ذلك
ومب�ين لش��رائعه ،ولقد ّ
ِّ
بي
ومفس�� ٌر ألحكام��ه،
النيب (صلى اهلل عليه وآله وسلم) معاني القرآن
الكريم يف أس��لوب عربي مبني ،ولكن مع تعاقب
األجي��ال واالبتع��اد عن زم��ن األئم��ة واختالط

الع��رب باألعاج��م ،تكدّر منبع فصاحتهم وفش��ا
اللح��ن ،فض�ل ً
ا عن إن ش��رح احلدي��ث وحتليله
والوقوف على تفس�ير معانيه يستدعي الوقوف
عل��ى ألفاظ��ه ودالالت��ه بش��كل واس��ع وه��ذا ال
يتأت��ى م��ن دون الرج��وع إىل اللغ��ة ومعامجه��ا،
وكت��ب الغري��ب واملصادر اليت تهتم باألس��لوب
البياني.
ّ
لقد اهتم بعض الباحثني اللغويني بدراس��ة
بن��اء ُ
ب��وي ّ
اجلمل��ة يف احلدي��ث ال ّن ّ
الش��ريف،
املتأم��ل  -على
ونظ��روا فيهم��ا نظ��رة الفاحص ّ
توصل��وا إىل َّ
طاول��ة البح��ث الّل ّ
أن
غ��وي  ،-ح ّتى ّ
اخلصائص ُّ
اللغويّة ا ّليت مت ّيز احلديث ّ
الشريف
ومقياسا
تكون معيا ًرا جدي ًدا،
من غريه ميكن أن ِّ
ً
الصحي��ح،
ُلغويًّ��ا يُس��هم يف تعي�ين احلدي��ث ّ
والكش��ف عن احلدي��ث املوضوع ،كما ّ
تكش��فت
آفاق يف خصائص لغة احلديث ّ
هلم ٌ
الشريف..
وم��ن خصائ��ص لغ��ة احلدي��ث ّ
الش��ريف ما
يأتي:
 الغن��ى يف األف��كار ،والعم��ق يف املعان��ي،ح ّت��ى إ ّن��ه ميك��ن الق��ولّ :
إن حدي��ث رس��ول اهلل
(صلى اهلل عليه وآله وسلم) مل يرتك معنى من
معاني احلياة ،والعقيدة ،وال ّتشريعَ ،
واخللق إال
وفصل فيها القول.
ق ّررهاّ ،
ّ
الس��م ّو ،والش��مول ،واالرتق��اء باملس��توى
 ّاإلنساني.
ّ
 ق ّوة ّالتاكيب الّلغويّة ،وفصاحة الكلمات،
ووض��وح الدّاللة ،وهذه مس��ات الكالم الفصيح،
َّ
بي (صل��ى اهلل علي��ه وآله وس��لم) كان
ف��إن ال ّن� ّ
أفص��ح الع��رب ،وكان ُيدّث الوف��ود ،والقبائل
بلهجاتهم.
ّ
ّ
 ال ُب ْع��د ع��ن التكل��ف ،والوص��ول إىل املعن��ىبسهولة ويُسر.
ب��وي ّ
 غن��ى احلدي��ث ال ّن ّالش��ريف بأل��وان
ال ّتصوي��ر ،والبي��ان ،واجمل��از الّلطي��ف احمل�� ّرك
لل ّنفس ،واملص ّور للمعنى ،وبديع القول.
وم��ن آث��ار اللغ��ة يف ش��رح احلدي��ث وبي��ان
معانيه املرادة هو إننا حباجة إىل اللغة وعلومها
واالعتم��اد على اإلعراب والبيان وعلوم البالغة
للتوصل إىل ما يريده النص.

احلديث
الشريف
قد حوى
على أفصح
لغات العرب،
وأسهم
إسهاماً
كبرياً
يف حفظ
هذه اللغة
العريقة
وهلجاتها
الفصيحة
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الطب الوقائي في الفكر النبوي
الدكتور علي زناد كلش البيضاني  -جامعة ميسان

الطب الوقائي :هو علم احملافظة على الفرد واجملتمع يف أحسن حاالته الصحية،
ويقوم الطب الوقائي لتحقيق هذا اهلدف على جمموعة من التعاليم واإلرشادات
واإلجراءات لوقاية االنسان من األمراض السارية والوافدة قبل وقوعها ومنع انتشار
العدوى إذا وقعت.
أما ما خيص الطعام والش��راب الذي
اخرتن��اه حم��ور احلدي��ث يف ه��ذا املوضوع
فغالب��اً م��ا كان الن�بي حمم��د (صلى اهلل
عليه وآله وسلم) ُي ّذر من التخمة وذلك
م��ن خ�لال مجل��ة م��ن األحادي��ث النبوية
الش��ريفة ونذكر منها على س��بيل املثال
ال احلصر ما جاء على لس��ان النيب (صلى
اهلل عليه وآله وس��لم) ُم ّذراً من التخمة
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بقول��ه « البطنة أصل الداء واحلمية أصل
ال��دواء وع ّودوا كل جس��م ما اعت��اد» ،ويف
حدي��ث أخ��ر « املع��دة بي��ت األدواء « وق��د
أوض��ح أبن خلدون ش��ارحاً هل��ذا احلديث
بقول��ه « فأم��ا قول��ه ـ أي الن�بي (صل��ى اهلل
عليه وآله وس��لم) ـ املعدة بيت رأس الدواء
فاحلمية اجلوع وهو االحتماء من الطعام
واملعنى أن اجل��وع هو الدواء العظيم الذي

ه��و أص��ل األدوية وأم��ا قول��ه أصل كل
داء ال�بردة فمعن��ى الربدة إدخ��ال الطعام
عل��ى الطعام يف املعدة قب��ل أن يتم هضم
األول» ،ويف إط��ار التأكي��د النب��وي يف
بيان أهمية املوازنة يف تناول الطعام دون
إفراط لتسببه بإضرار جسدية وروحية
عل��ى ح ًد س��واء ُنقل ع��ن النيب (صلى اهلل
علي��ه وآل��ه وس��لم) قول��ه « املع��دة حوض
الب��دن والع��روق إليه��ا واردة فإذا صحت
املع��دة صح��ت الع��روق بالصح��ة وإذا
فس��دت املعدة صدرت العروق بالس��قم»،
ويف تس��اير مماث��ل يف جتن��ب اإلف��راط
يف األكل والش��رب وض��رورة االعت��دال
يف ذل��كَّ ،
روي ع��ن رس��ول اهلل (صلى اهلل
عليه وآله وسلم) « ما مأل آدمي وعا ًء شراً
من بطنه ،حبس��ب ابن ادم لقيمات يقمن
صلب��ه ،ف��ان كان الب��د فاع�لا ،فثل��ث
لطعامه ،وثلث لشرابه ،وثلث لنفسه «.
كم��ا أكد النيب األكرم (صلى اهلل
عليه وآله وسلم) على ضرورة احملافظة
عل��ى نظافة أواني الطعام والش��راب اليت
يوض��ع فيه��ا الغ��ذاء واملاء وع��دم تركها
مكش��وفة لك��ي ال تتع��رض للغب��ار أو
الذب��اب أو احلش��رات اليت تس��بب بالتالي
أمراض��اً متع��ددة لإلنس��ان ،إذ نق��ل ع��ن
رس��ول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وس��لم) «
أوكوا ِقربكم ،واذكروا أسم اهلل ،وغطوا
آنيتكم واذكروا أسم اهلل « ،وجاء يف شرح
ه��ذا احلدي��ث لبي��ان معن��اه واالس��تفادة
م��ن مضامين��ه ال�تي ُت ّ
وظ��ف يف التوق��ي
م��ن األمراض قب��ل الوقوع به��ا ما نصه «
أوكوا ...أي شدوا واربطوا ِقربكم مجع
قربة أي رؤوس��ها وأفواهها بالوكاء وهو
احلبل لئال يدخله حيوان أو يس��قط فيه

ش��يء ...واذك��روا اس��م اهلل أي وقت
اإلي��كاء وربط الس��قاء بالوكاء ...أي
غط��وا آنيتكم» ،ويف حدي��ث آخر بهذا
الص��دد ُن َ
ق��ل ع��ن الرس��ول األك��رم
(صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) قول��ه
«غط��وا اإلناء وأوكوا الس��قاء فإن يف
الس��نة ليل��ة ين��زل فيها وب��اء ال مير
بإناء ليس عليه غطاء أو س��قاء ليس
علي��ه وكاء إال ن��زل في��ه م��ن ذل��ك
الوباء».
ويف جان��ب آخ��ر جن��د هن��اك
مجلة من التوصيات النبوية الق ّيمة
ومنه��ا التس��مية عل��ى الطع��ام قب��ل
تناول��ه مل��ا ل��ه من أث��ر ينعك��س على
صح��ة اإلنس��ان ،ألن اإلنس��ان اذا
مسى بالرمح��ن عند الب��دء بالطعام
مل يض��ره ش��يء مم��ا يتناول��ه م��ن
خ�يرات اهلل ،ال س��يما عن��د ذكر اهلل
( ع��ز وج��ل ) يُط��رد الش��يطان وعند
هجر الش��يطان املائدة حتل الربكة
يف الطع��ام ،إذ ورد ع��ن عائش��ة زوج
الن�بي (صل��ى اهلل علي��ه وآله وس��لم)
الل (صل��ى اهلل
قوهل��ا « كان رس��ول َّ ِ
علي��ه وآله وس��لم) ي ْ
َ��أ ُ
اما يف
ك ُل َط َع ً
ِس َّ��ت ِة َن َف ٍر من أَ ْص َح ِاب ِه َف َجا َء أَ ْع َر ِاب ٌّي
ْ ْ
َفَأ َ
الل
�ين فق��ال رس��ول َّ ِ
ك َل�� ُه ِب ُلق َم َت ِ
(صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) أَ َم��ا
الل َل َك َف ُ
ََّ
اك ْم
��م َّ ِ
أن�� ُه لو كان ق��ال ِب ْس ِ
ام��ا َف ْل َي ُق��لْ
ف��إذا أَ َ
ك َل أحدك��م َط َع ً
َّ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
��م
الل ف��إِن َن ِس َ
��م ِ
��ي أن َيق َّ��ول ِب ْس ِ
ِب َّْس ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ
الل يف أ َّو ِل ِه
��م ِ
ِ
الل يف أ َّو ِلِ��ه فل َيق��ل ِبس ِ
��ر ِه» ،فض�ل ً
ا عم��ا ُذك��ر جند أن
آخ
َو ِ ِ
التسمية هي واحدة من صور اآلداب
اإلس�لامية اليت جي��ب االلت��زام بها،
فهي ذكر وحتميد وش��كر لصاحب
النعم��ة اهلل ع��ز وج��ل ،وفيه��ا أيض��اً
ص��ورة م��ن ص��ور االمتث��ال ألوام��ر
الن�بي (صل��ى اهلل علي��ه وآله وس��لم)
ونواهيه.
ويف إط��ار آخر م��ا خيص الطعام
والش��راب ضمن الط��ب الوقائي نهى
الن�بي (صل��ى اهلل علي��ه وآله وس��لم)
ع��ن النف��خ عل��ى الطع��ام والش��راب،
وع��ده من املكروهات نظراً ملا يس��ببه
م��ن أم��راض وأض��رار صحية غفل
عنه��ا اإلنس��ان ،ال س��يما أن هن��اك

م��ن اعتاد م��ن الناس عل��ى النفخ يف
الطع��ام والش��راب الس��اخن لتربيده،
إذ ُنق��ل أن��ه «مل َي ُك ْ
الل
��ن رس��ول َّ ِ
(صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) ي َْن ُف ُخ
َ
��س
اب وال َي َت َن َّف ُ
��ام وال َش َ
��ر ٍ
يف ْط َع ٍ
ال َن��ا ِء» ،والس��بب يف ذل��ك كم��ا
يف ِ
ج��اء ع��ن الرس��ول (صل��ى اهلل علي��ه
وآل��ه وس��لم) قوله «النف��خ يف الطعام
يذه��ب بالربكة» ،وميكن أن يضاف
س��بب أخ��ر أال وه��و احل��رص عل��ى
س�لامته م��ن التل��وث ،إذ رمبا حيوي
اهل��واء اخلارج م��ن فم اإلنس��ان على
ميكروب��ات ض��ارة تنتق��ل للطعام أو
الشراب فتسبب حينها أمراضاً.
وم��ن ص��ور الط��ب الوقائ��ي اليت
نه��ى عنه��ا الن�بي حمم��د (صل��ى
اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) ه��ي ظاه��رة
التنف��س يف اني��ة امل��اء ،إذ ال ميكن أن
نضع النهي النبوي عن هذه الظاهرة
يف خان��ة الف��راغ ،بل جن��د أن هنالك
أس��باباً وقائي��ة تقب��ع خل��ف النه��ي
النبوي عن ش��رب املاء جرعة واحدة،
إذ رس��م النيب صورة وقائي��ة قوامها
س يف
التحذيري قائم على أن « َي َت َن َّف ُ
ْال َن��ا ِء» ،ويف مورد آخر ُن َ
قل عن النيب
ِ
األكرم (صلى اهلل عليه وآله وسلم)
اح��دًا َ
ك ُش ْ��ر ِب
قول��ه « َل َت ْش َ
��ربُوا َو ِ
ْال َب ِع�ير َو َل ِك ْ
��ربُوا َم ْث َن��ى َو ُث َ
�لا َث
��ن ْاش َ
ِ
َْ
احدُوا إذا
��ر ْب ُت ْم َو ْ َ
َو َ ُّ
س��وا إذا أن ُت ْ��م َش ِ
أَ ْن ُت ْ��م َر َف ْع ُت ْ��م « ،ومعن��ى ذل��ك ينبغي
عل��ى اإلنس��ان أن ال يش��رب جرع��ة
واح��دة ب��ل يك��ون ش��ربه للم��اء على
ث�لاث ُج��رع يفص��ل ب�ين واح��دة
وأخ��رى نف��س ،ويتخل��ل عملي��ة
الش��رب التس��مية واحلمد هلل ليكون
ً
برك��ة و دف��ع الض��رر ،وه��ذه
في��ه
الطريق��ة كان يتبعها النيب حممد
(صل��ى اهلل علي��ه وآله وس��لم) إذ ورد
عن��ه « إذا ش��رب بدأ فس��مى وحس��ى
حس��وتني ثم يقط��ع فيحمد اهلل ثم
يعود فيسمي ثم يزيد يف الثالثة ،ثم
يقطع فيحمد اهلل ،فكان له يف شربه
ث�لاث تس��ميات وث�لاث حتمي��دات،
ومي��ص امل��اء مص��ا وال يعب��ه عب��ا،
ويقول (صلى اهلل عليه وآله وس��لم):
«إن الكب��اد م��ن الع��ب وكان (صلى

اهلل علي��ه وآله وس��لم) ال يتنفس يف
االناء إذا ش��رب ،فان أراد أن يتنفس
أبع��د االن��اء عن فيه حت��ى يتنفس»،
ويف حدي��ث أخ��ر ع��ن الن�بي (صل��ى
اهلل عليه وآله وس��لم) «إذا اش��تهيتم
املاء فاشربوه مصا ،و ال تشربوه عبا،
فإن الع��ب يورث الكب��اد»ّ ،
َّ
وبي ذلك
ً
أيض��ا وأك��د علي��ه اإلم��ام الصادق
(علي��ه الس�لام) بقول��ه «إذا ش��رب
أحدكم فليش��رب يف ثالثة أنفاس
حيمد اهلل يف كل منها :االول ش��كر
للشربة ،والثاني مطردة للشيطان،
والثالث شفاء ملا يف جوفه».
خنل��ص إىل رؤية هي الرتكيز
النب��وي عل��ى ال ُبع��د الوقائ��ي
وضرورة االلتزام ب ِه خش��ية الوقوع
باألم��راض ،فالنيب (صلى اهلل عليه
ّ
ويركز على
يع��ط
وآله وس��لم) مل ِ
التوصيات املرتبطة بكيفية املعاجلة
َ
جع��ل هل��ا رؤي��ة
لألم��راض ب��ل
اس��تباقية يف تطويقه��ا وحتجيمها،
و حث الن�بي حممد(صلى اهلل عليه
وآله وس��لم) على مس��ألة الدميومة
واالستمرارية يف االلتزام باجلوانب
الوقائي��ة وع��دم اقتصاره��ا عل��ى
مرحل��ة زمني��ة أو مواض��ع مكانية،
نصح النيب (صلى اهلل عليه وآله
ب��ل َ
وس��لم) أن يك��ون التزام��اً مس��تمراً
به��ذه اجلوان��ب نظ��راً ألهميته��ا
الكب�يرة وارتباطه��ا حبياة اإلنس��ان،
كم��ا اتض��ح أن التوصي��ات النبوية
يف الط��ب الوقائ��ي س��بقت الط��ب
احلدي��ث بقرون عدة ،ب��ل أن الطب
احلدي��ث اس��تفاد منه��ا بص��ورة
كب�يرة ال س��يما وأن مصداق ّي��ة
التوصي��ات وإصابته��ا لنجاح��ات
كب�يرة جعل��ت م��ن املش��تغلني
بالط��ب االلتف��ات إليه��ا وااللت��زام
به��ا ،من ه��ذا التقييم نرى أن الطب
الوقائ��ي يف الفك��ر النب��وي قد غطى
مجي��ع أوج��ه الطب الوقائ��ي ،فقدم
لن��ا م��ا يش��به الدس��تور الصح��ي
ال��ذي يتن��اول التعالي��م الرئيس��ة
ذات الصف��ة الدائمة خللق جمتمع
صحي مثالي.

17

ّ
ركز النيب
(صلى اهلل
عليه وآله
وسلم)
على ال ُبعد
الوقائي
وضرورة
االلتزام
ب ِه خشية
الوقوع
باألمراض
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عليهما )
شبهة الجدل بين اإلمامين الحسن والحسين ( السالم
دراسة تحليلية في النقد التاريخي
األستاذ املتمرس الدكتور حسن عيسى احلكيم  -اجلامعة اإلسالمية يف النجف األشرف

احتوى تارخينا اإلسالمي على نصوص ضعيفة وشبهات واهية ،وأساطري غري
عقالنية ،ومل تسلم منها الرسالة احملمدية وسري األئمة (عليهم السالم)..
وق��د اس��تقى املغرض��ون واملناوئ��ون
لإلس�لام ه��ذه النص��وص يف حماول��ة
لتش��ويه الدين اإلسالمي ورجاله االبرار،
وق��د َع َّ
��د بع��ض املستش��رقني النص��وص
الضعيف��ة واملوضوع��ة حقائ��ق متف��ق
عليه��ا فضمنوه��ا كتبه��م عل��ى َّأنه��ا من
حقائ��ق التاري��خ االس�لامي ،وق��د اخرتنا
م��ن ه��ذا امل��وروث ش��بهة دون��ت يف كتب
التاري��خ والرج��ال تش�ير اىل اخت�لاف
اإلمام احلس��ن م��ع أخيه االمام احلس�ين
(عليهما السالم) عند عقد اإلمام احلسن
(علي��ه الس�لام) اهلدنة م��ع معاوية ،دون
مراع��اة ملكانتهم��ا الديني��ة والعقائدي��ة،
وموقعه��ا من احلدي��ث النبوي الش��ريف،
حي��ث كان لفظ��ا (االمام��ة والوصي��ة)
ق��د مجع��ت بينهما كم��ا ورد يف احلديث
الشريف( :احلس��ن واحلسني ابناي هذان
امامان قاما أو قعدا ).
جملة السفري ـ العدد ()67
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وق��د توات��ر هذا احلديث الش��ريف يف
الكت��ب احلديثي��ة ،وأمج��ع ال��رواة عل��ى
صحت��ه ،وبه��ذا احلدي��ث ميك��ن لن��ا أن
حنت��ج يف دحض رواي��ة حماججة االمام
احلس�ين (عليه الس�لام) إلمامه املعصوم
املف�ترض الطاع��ة وأخيه األك�بر االمام
احلس��ن (علي��ه الس�لام) بلهج��ة غ�ير
مألوفة مع خلق آل بيت النبوة س�لام اهلل
عليهم.
لق��د نف��ى االم��ام احلس��ن (علي��ه
السالم) مبوجب بنود اهلدنة اليت أغاضت
اإلم��ام احلس�ين (علي��ه الس�لام) كم��ا
يدع��ي بعض املؤرخني ،ع��ن معاوية ومن
يليه صفة احلاكم الشرعي ،فقد ورد يف
أحد بنودها :وليس ملعاوية (ان يولي أحدا
م��ن بعده) ،وق��د أحس معاوي��ة خبطورة
املوق��ف ال��ذي وض��ع نفس��ه في��ه فعم��د
اىل نق��ض اهلدن��ة بقوله(:مجيعه��ا حتت

قدمي ال أيف بش��يء منها) لذلك س��نقف
أمام مواضع (الشبهة) يف النصوص اليت
تشري اىل اجلدل واخلالف بني االمامني
الس��بطني احلس��ن واحلس�ين (عليهم��ا
السالم) ونناقش��هما بهدوء لغرض بيان
وضوح الوضع فيهما.
ح��دد بع��ض املؤرخ�ين وعلم��اء
الرج��ال ش��بهة اجل��دل ب�ين االمام�ين
احلس��ن واحلس�ين (عليهم��ا الس�لام)،
عند إقرار اإلمام احلس��ن (عليه السالم)
ملعاه��دة اهلدن��ة بين��ه وب�ين معاوي��ة بن
أب��ي س��فيان ،وق��د اس��تندوا يف ذلك على
رواي��ة رواه��ا احلس��ن البص��ري بقول��ه:
َّ
(إن اإلم��ام احلس�ين ق��ال ألخي��ه اإلم��ام
احلس��ن :أنش��دك اهلل ،أن تك��ون اول م��ن
عاب أباك وطغى عليه ،ورغب عن أمره،
فق��ال :إني ال أرى ما تق��ول ،فقال اإلمام
احلس��ن :واهلل لئ��ن مل تتابعين ألش��دنك

يف احلدي��د ،والتزال فيه حت��ى أفرغ من
أم��ري ،ق��ال :فش��أنك) ،ويف م��كان آخ��ر
روى الط�بري ح��وارا مش��ابها ج��رى بني
االمام�ين احلس��ن واحلس�ين (عليهم��ا
السالم) بش��أن اهلدنة جاء فيه( :نشدتك
كذب
اهلل ان ُت ِ
ص��دق أحدوث��ة معاوية ،و ُت ِ
أحدوث��ة عل��ي) ،فق��ال اإلم��ام احلس��ن
(عليه الس�لام)( :إس��كت أن��ا أعلم باألمر
من��ك) ،وضم��ن نف��س س��ياق الرواي��ة
األسطورة روى ابن عساكر فقال :أرسل
االم��ام احلس��ن (علي��ه الس�لام) ألخي��ه
االم��ام احلس�ين (علي��ه الس�لام) قائ�لا:
(أي اخ��ي اني قد رأيت رأياً وإني أحب ان
تتابع�ني علي��ه ،فقال ما ه��و ،قال :فقص
علي��ه ق��راره بعق��د اهلدن��ة م��ع معاوية،
قال احلس�ين :أعيذك باهلل ان تك ّذب علياً
يف قربه ،وتصدّق معاوية ،فقال احلسن:
واهلل م��ا أردت أم��راً ق��ط إال خالفتين اىل
غ�يره ،واهلل لق��د همم��ت ان أقذف��ك يف
بي��ت فأطينه عليك حت��ى أقضي امري)،
واذا كانت هذه النصوص سليمة ،فاين
نض��ع اجلانب اإلصالحي ال��ذي نادى به
أم�ير املؤمن�ين (علي��ه الس�لام) ،وس��لمه
لولدي��ه اإلمام�ين احلس��ن واحلس�ين
(عليهما السالم) فالنص مل يكن متواترا
يف مص��ادر التاريخ والرجال ،والراوي له
بعيد زمانيا ومكانيا عن عهدي االمامني
احلس��ن واحلس�ين (عليهم��ا الس�لام)،
فضال عن أن التاريخ مل يسجل لنا حوارا
س��اخنا كهذا احلوار بني األخوين سوى
م��ا س��جله م��ن اح�ترام وتوق�ير أحدهما
لآلخ��ر ،فه��ل م��ن املنط��ق بع��د كل هذا
أن يق��وم اإلم��ام احلس��ن (عليه الس�لام)
بشد أخيه االمام احلسني (عليه السالم)
باحلدي��د بس��بب وجه��ة نظ��ر وخباصة
نص
إذا علمن��ا ان بن��ود اهلدنة تش�ير اىل ٍ
اتكأ عليه االمام احلس�ين (عليه السالم)
يف نهضت��ه الك�برى (ان ال يول��ي معاوية
أح��داً م��ن بع��ده) أو (لي��س ملعاوي��ة ان
يعه��د ب��ه اىل أح��د) ،فأصبح��ت حكوم��ة
يزي��د ب��ن معاوي��ة مبوج��ب ذل��ك غ�ير
ش��رعية ،وأضحت ثورة االمام احلس�ين
(عليه الس�لام) تنفي��ذا لبن��ود االتفاقية،
فاكتسبت الشرعية الكاملة.
إن الغراب��ة تكم��ن يف مث��ل تل��ك
النص��وص عندما ُتظهر االمام احلس�ين

(علي��ه الس�لام) خمالف��ا ألخي��ه اإلم��ام
احلس��ن (علي��ه الس�لام) يف كل أم��وره
عل��ى ح��د ق��ول اب��ن عس��اكر( :واهلل
م��ا أردت أم��راً ق��ط إال خالفت�ني اىل
غريه)،الذي يظهر اإلمام احلسني (عليه
الس�لام) معان��داً ألخيه ،وكأن��ه ال يعلم
حبقيقة األم��ور ،أو أنه ال يعلم بأن أخاه
ه��و إمام��ه املعص��وم املف�ترض الطاع��ة
ال��ذي جي��ب االلت��زام بأوام��ره ونواهيه،
وم��ن امللف��ت للنظ��ر أن تل��ك النص��وص
تش�ير اىل قضية مهمة ج��دا بعيدة كل
البع��د عن اخللق النب��وي الذي ختلق به
اإلمام��ان (عليهما الس�لام) واليت تظهر
تلك الغلظ��ة الكالمي��ة املزعومة لإلمام
احلسن (عليه السالم) ،ولكن أي منصف
يتتب��ع التأري��خ س��وف لن جيد يف س�يرة
اإلم��ام احلس��ن (علي��ه الس�لام) اهلادئ��ة
املتس��احمة م��ا يش��ابه م��ا ورد يف تل��ك
النص��وص من غلظة يف الق��ول والعمل،
فس�يرة اإلم��ام احلس��ن (علي��ه الس�لام)
كان��ت إمنوذج��ا يقت��دي به��ا مجي��ع
الن��اس ،فق��د امتل��ك صالة اهلل وس�لامه
علي��ه عقوهل��م وقلوبه��م ،فأصبح��ت
سريته العطرة شعلة وضاءة للبشرية.
وق��د ح��اول البع��ض أن يرك��ز يف
األذه��ان اىل أن هن��اك خالف��اً يف وجهات
النظ��ر ب�ين اإلمام�ين (عليهما الس�لام)
بشكل دائم ومستمر وأن هناك من كان
يدخل بني األخوين ليصلح ما فس��د من

إننا نذهب اىل
القول على أن
اهلدنة اليت عقدها
االمام احلسن
(عليه السالم) مع
معاوية ،جاءت
ممهدة لثورة
االمام احلسني
(عليه السالم)

عالق��ات الو ّد بينهما ،فقد نقل املؤرخون
ع��ن أب��ي هريرة قوله( :بلغ�ني انه كان
بني احلسن واحلسني هجران وتشاجر،
فقلت للحسني الناس يقتدون بكما فال
تهج��ره ،أقص��د أخ��اك احلس��ن فادخ��ل
عليه وكلمه فإنك أصغر سناً منه).
إن مث��ل تل��ك النص��وص ميك��ن
أن تنطل��ي عل��ى الذي��ن مل يهضم��وا
التاري��خ ومل يطلعوا على س�يرة االئمة
(عليه��م الس�لام) ،وق��د يصدق��ون مث��ل
تل��ك الرواي��ة املكذوب��ة عل��ى اعتب��ار أن
أب��ا هري��ره كان معاص��را لألح��داث،
ولك��ن املخدوعني مبث��ل تل��ك الروايات
فاته��م أن يضع��وا نص��ب أعينه��م أن أبا
هري��رة كان يعمل يف الب�لاط االموي
وينفذ رغبات أس��ياده يف وضع ما يشني
بالتاري��خ الناص��ع آلل البي��ت (عليه��م
الس�لام) ل��ذا ف��إن الرواي��ة حتت��اج اىل
حتلي��ل وتدقي��ق وف��ق مصطلح��ات
اجلرح والتعديل.
إننا نذهب اىل القول على أن اهلدنة
اليت عقدها االمام احلسن (عليه السالم)
مع معاوية ،ج��اءت ممهدة لثورة االمام
احلس�ين (عليه الس�لام) فبعد استشهاد
االم��ام احلس��ن (علي��ه الس�لام) وع��دم
تنفي��ذ معاوي��ة لبن��ود اهلدن��ة وتنصيب
ول��ده يزي��د حاكم��ا عل��ى الن��اس ،يف
الوق��ت ال��ذي انتقل��ت في��ه اإلمام��ة من
اإلم��ام احلس��ن اىل اإلم��ام احلس�ين
(عليهم��ا الس�لام) وفق مفه��وم اإلمامة
العقائ��دي إال أن اجل��ذر اجلاهل��ي بق��ي
يالح��ق آل اب��ي س��فيان فأق��دم معاوي��ة
عل��ى اغتي��ال اإلم��ام احلس��ن (علي��ه
بس��م ،ونف��ذ عملي��ة االغتي��ال
الس�لام) ٍ
ث��م
تل��ك زوجت��ه جع��دة بن��ت األش��عثَّ ،
أق��دم يزي��د على ح��رب اإلمام احلس�ين
(علي��ه الس�لام) واستش��هاده بالطريق��ة
البش��عة ال�تي صورته��ا لن��ا املص��ادر
التارخيية ،كل هذا مل يكن إال حماولة
إلمخاد ص��وت الرس��الة احملمدي��ة اليت
ابت��دأت باالنق�لاب على مظان اإلس�لام
احملم��دي األصي��ل بالص��ورة ال�تي
وضحته��ا نص��وص التاري��خ ال�تي ظلت
ش��اهدة عل��ى ه��ذا االنق�لاب السياس��ي
والعقائ��دي ال��ذي ج ّر األم��ة اىل ويالت
ظلت تعاني منها حتى يومنا احلاضر.
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الذي خضع هلا.
فم��ن اإلش��كاالت ال�تي وق��ع فيه��ا
جمم��ل الفك��ر العرب��ي اإلس�لامي م��ا
ج��اء يف قس��م م��ن س��ورة التوب��ة مل��ا ورد
فيه��ا من آي��ات تدع��و لقتال املش��ركني
وجماهدته��م ،ولعلهّا م��ن أكثر اآليات
إش��كالية يف فه��م فس��لفة اجله��اد يف
املنظ��ور الس�لامي ،وق��د ُع َ
��دّت م��ن
املؤس َس��ة لل ُعنف لدى م��ا يُعرف
اآلي��ات َّ
يف عصرن��ا احلدي��ث بالتي��ار الس��لفي
اجله��ادي ال��ذي ب��ات يق��ود حرب��اً ض��د
األنظم��ة احلاكمة يف العامل�ين العربي
واإلس�لامي وكذلك الغربي فض ً
ال عن
لبعض من الفرق اإلس�لامية
حماربت��ه ٍ
للسبب ذاته.
ْ
ّ
وخطا التأويل
ولعل يف سوء التفسري
ال��ذي وق��ع في��ه ه��ؤالء قاده��م اىل فهم
خاط��ئ هلذه اآليات ،فأعملوا الس��يف يف
رق��اب الناس قصد الدخول يف اإلس�لام،
مم��اّ أظه��روا وجه��اً س��لبياً لإلس�لام
وح��ب
املتس��امح املب�ني عل��ى الفضيل��ة
ّ

تعدّد القراءات ..
وأثرها في فهم النص
أ  .د .عادل عباس النصراوي
جامعة الكوفة

للنص
تتعدّد القراءات ّ
اللغوي حبسب العصور
واألزمان ،فقد تكون
هناك قراءة واسعة
وناهضة ّ
بكل ما حيمله
النص من تداعيات
ّ
داللية وإشكاالت
معرفية ،كل منها
ُتفضي اىل دالالت أخرى
هلا ،ال ميكن رؤيتها من
خالل قراءة ساذجة أو
للنص..
سطحية ّ
ّ
وإن��ا حتت��اج اىل عم��ق يف التفك�ير
تتض��ح ُّ
كل مالم��ح الدالل��ة
حت��ى
َ
ربا تكون
املطلوبة ،وهناك ق��راءة ثانية ّ
غ�ير ناهض��ة ب��كل أعب��اء الدالل��ة ال�تي
يكتنزه��ا أل ّنها قراءة تهتم بالس��طح دون
الغ��ور يف أعماق��ه ،فتك��ون س��اذجة وغري
النص ومتطلباته،
مل ّبية لكل طموح��ات ّ
رب��ا تأخذ بأي��دي قرائها
وه��ذه القراءة ّ
اىل رؤى خمالفة للعقل واملنطق العلمي
النص
الرصني ،بس��بب اهتمامها بس��طح ّ
وظاه��ر اللف��ظ في��ه م��ن دون الغ��ور يف
العمق احلاوي لكنوز الداللة.
قس��مت
هات��ان القراءت��ان ّ
للنصوص ّ
الفك��ر العرب��ي اإلس�لامي عل��ى نفس��ه،
��م اجملتم��ع وفق��اً هلم��ا اىل فئ��ة
ف ُق ِّس َ
النص
تهت��م بتفعي��ل العق��ل وإعمال��ه يف ّ
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املقروء وأهمل��ت بدرجة مع ّينة االهتمام
الن��ص ،وفئة أهملت
بالرواية يف تفس�ير ّ
بالنص��وص األخ��رى
العق��ل فاس��تعانت
ّ
نصوص.
لتفسري ما بأيديها من ّ
ومبرور الزمن اتس��عت م��وارد هاتني
القراءت�ين ،وك ُث��ر ُمريدوه��ا ،وأجت��ه
ُّ
كل ح��زب من ه��ؤالء اىل وضع القواعد
واألس��س ملا حيمله من أف��كار وقيم آمنوا
به��ا ،فكلم��ا َتق��دّم فيه��م الزم��ن ازدادت
اهل��وة بينهما واتس��عت ،فتح ّزب أتباعهم،
فاس��تغل السياس��يون ه��ذه الظاه��رة
الفكري��ة ال�تي ُح ِص��رت ب�ين االنفت��اح
ّ
والتس��طح يف الفك��ر
العقل��ي واجلم��ود
لص��احل م��ا يرون��ه ،فعمل��ت الس��لطات
عل��ى حتري��ك أدوات كل ق��راءة لضرب
الق��راءة األخ��رى قص��د الس��يطرة وم�� ّد
النفوذ وحتقيق مآرب سياسية وإضعاف
اخلصوم.
وقد ظهرت قراءة توفيقية بني هاتني
القراءت�ين وذل��ك لرأب الص��دع احلاصل

يف جمم��ل الفك��ر العرب��ي اإلس�لامي،
غ�ير ّ
أن ه��ذه الق��راءة التوفيقية مل تكن
باس��تطاعتها أن حتق��ق روح الوح��دة
واالنس��جام بينهما ،فبقيت يف ضحضاح
ال تقوى على ش��يء أل ّنها مل تس��تطع أن
ُتزح��زح ّ
أي م��ن القراءتني ع��ن قواعدها
وأسسها اليت بُنيت عليها كل قراءة.
ّ
ولع��ل م��ن أس��باب ه��ذا التط��رف
اس��تعمال العق��ل ,ل��دى العقالني�ين أو
النصي�ين ،هو ع��دم قراءة
إهمال��ه ل��دى ّ
للنص��وص ّ
النص
ال ُبع��د التارخي��ي ّ
ألن ّ
اب��ن بيئتهّ ،
وأن أي إبداع فيه خيضع اىل
النص وعالقت��ه بالبيئة اليت ُو َ
لد
واضع ّ
النص ،وهذا من سنن اجملتمع
فيها ذلك ّ
وتقاليده.
ّ
إن ه��ذا االخت�لاف يف ق��راءة
النصوص يرت ّتب عليه إش��كاالت واسعة
ّ
وذل��ك ّ
أن أياً م��ن الفئتني قد وضعت هلا
منهجاً للحي��اة ور ّتبت عليه قواعدها يف
صياغ��ة األح��كام وتنفيذه��ا يف اجملتمع

من اإلشكاالت اليت
وقع فيها جممل
الفكر العربي
اإلسالمي ما جاء
يف قسم من سورة
التوبة ملا ورد فيها
من آيات تدعو
لقتال املشركني
وجماهدتهم
احلي��اة واح�ترام كل الناس مبختلف
أديانه��م وإجتاهاته��م الفكري��ة م��ا
مل يعت��دوا عل��ى غريه��م أو يُظاه��روا
عليه��م ،فدماؤه��م حمفوظ��ة حبفظ
العه��ود واملواثيق وم��ا خال ذلك خاضع
لس��لطة القان��ون وم��ا تعاه��دوا علي��ه،
نصوص
لكن القراءة اخلاطئة لبعض ّ
الق��رآن وخاص��ة يف س��ورة التوب��ة ق��د
أبع��دت كثرياً من املفكري��ن عن جادة
الص��واب ،ف�برز الس��يف حاكم��اً على
رق��اب املس��لمني حبج��ة ّ
أن ه��ذه اآلية
ال�تي مسي��ت بآية الس��يف قد نس��خت
َّ
كل آي��ات املوادع��ة واملصاحل��ة ب�ين
الناس وملختلف أديانهم.
ه��ذا مم��اّ ن ّف��ر الن��اس ع��ن دي��ن
اإلس�لام ،وال ّ
ش��ك َ
أن قص��ة ذل��ك

األعراب��ي الذي كان يقرأ س��ورة الفتح
الل
بص��وت جمه��ور (إذا َج��ا َء ّ
نص�� ُر َّ ِ
اس ْ
َو ْال َف ْت ُح َو َرأَ ْي َت َّ
خي ِر ُج َ
ين
الن َ
ون من ِد ِ
احلجاج بن يوس��ف الثقفي
الل) فردع��ه
ُ
َّ ِ
َّ
مصحح��اً ل��ه (ي ْ
َد ُخ ُل َ
الل)
ي��ن ِ
��ون ِف ِد ِ
(س��ورة الفت��ح  /اآلية  )2ف��ر ّد األعرابي
بس��ذاجة ،من��ذ ُو ِّلي��ت عليه��م ياحج��اج
وهم خيرجون.
فإمن��وذج احلج��اج وم��ن عل��ى
ش��اكلته اىل يومن��ا احلاض��ر قدّم��وا
اإلس�لام دموي��اً اىل الع��امل ،فرمس��وا
ص��ورة الس��يف حيص��د رق��اب الن��اس
مس��تعيناً بذل��ك مب��ن ي��ؤ ّول هل��م تل��ك
اآليات بأنها تدعو اىل قتال كل مشرك
وكاف��ر ب��اهلل جمل��رد ع��دم إميان��ه ب��اهلل
وكف��ره زاعمني بذلك ّ
أن آييت الس��يف
تدع��وان اىل ذل��ك ،وه��ي قول��ه س��بحانه
[ َف��إذا ْان َس�� َل َخ ْ َ
ال ْش�� ُه ُر ْ ُ
ال�� ُر ُم َف ْاق ُت ُل��وا
ْْ
��ث َو َج ْد ُ ُ
ني َح ْي ُ
ك َ
وه ْم َو ُخ ُذ ُ
ت ُ
وه ْم
��ر ِ
الُش ِ
وه ْ��م َو ْاق ُعدُوا َ ُ
ل ْ��م ُ
َو ْاح ُص ُر ُ
ك َّل َم ْر َص ٍد
الز َ
الص َل َة َوآَ َت�� ُوا َّ
كا َة
َف��إِ ْن َتابُ��وا َوأَ َق ُ
اموا َّ
ََّ
َف َخُّل��وا َس ِ��بي َله ْ
ي��م]
ُم ِإ َّن الل َغ ُف��و ٌر َر ِح ٌ
س��ورة التوب��ة  /اآلية  ،5وقوله س��بحانه
ي��ن َل ي ُْؤ ِم ُن َ
[ َقا ِت ُلوا َّال ِذ َ
الل َو َل ِب ْال َي ْو ِم
ون ِب َّ ِ
َُّ
ي ِّر ُم َ
ون َما َح َّر َم الل َو َر ُسو ُل ُه
اآلخر َو َل ُ َ
ْ
ي��ن َ
َو َل َي ِدي ُن َ
��ون ِد َ
��ن َّال ِذ َ
ال ِّق ِم َ
ين أو ُتوا
ْ
ال ْزي َ
��اب َح َّتى ي ْ
َة َع ْن َي ٍد َو ُه ْم
ْال ِك َت َ
ُع ُطوا ِ
ون] سورة التوبة  /اآلية .129
َص ِ
اغ ُر ٍَ
ومعدّي��ن أيض��اً ّ
أن هاتني اآليتني قد
ُ
نس��ختا كل آي��ات املوادع��ة واملصاحل��ة
تضمنه��ا الق��رآن الكري��م حتى بلغ
ال�تي ّ
ما ذكروا منها ( )114آية منسوخة بهما،
وأوصله��ا ابن العربي اىل ( )124آية  ،غري
ناظري��ن اىل ال ُبع��د التارخي��ي هلم��ا ،بل
ّ
أن مؤ ّول��ي القت��ل فيهم��ا ق��د خلعوهم��ا
م��ن الس��ياق الذي وردت��ا في��ه ،فظهرت
اآليتان تدعوان لقتل ّ
كل من مل يش��هد
الشهادتني ال لسبب آخر.
ول ّع��ل مس��ألة النس��خ يف الق��رآن
الكري��م ه��ي ال�تي بعثته��م إىل ه��ذه
النصوص ،إذ
التأوي�لات املنحرفة لتلك ّ
إن في��ه ِّ
ّ
خملصاً هلم م��ن ادّعاء التناقض
والتن��ايف يف الق��رآن الكري��م ومنش��أ هذا
قّل��ة التدبّر أو التس��امح يف إطالق لفظ
النس��خ مبعناه اللغوي ،فوجدوا يف نس��خ
اآليات لبعضها ح ً
ال هلذا اإلشكال.
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من خالل املعطيات
اليت حققها مهرجان
السفري الثقايف على
مدار  9أعوام متتالية
ودعوة الباحثني
واحملققني واملؤلفني
للمشاركة يف هذا
املهرجان الكبري وصار
ملتقى ألصحاب
العلم واملعرفة واألدب
والشعر وغريها..

فضيلة الباحث الشيخ حسان سويدان العاملي

للسفري :جند َم ْن يكتب يف الرتاث املهدوي ليسوا من أهل العلم واخلربة
حاوره :امحد الكعيب
التقين��ا يف ه��ذا الع��دد بالباحث الكبري
واحملق��ق القدير الش��يخ حس��ان س��ويدان
العامل��ي من لبنان وهو م��ن أبرز رجاالته
وش��خصياته العلمي��ة ،حي��ث ش��ارك يف
املهرج��ان يف حب��ث ح��ول االم��ام امله��دي
عليه السالم
نرح��ب جل الرتحيب بالباحث الش��يخ
حس��ان س��ويدان يف رحاب مس��جد الكوفة
املعظ��م وحت��ت ظ�لال مهرج��ان الس��فري
الثقايف؟
يش��رفين ويس��عدني أن أك��ون بينكم
يف ه��ذه الرح��اب الطاه��رة املطه��رة وان
تت��اح ل��ي الفرص��ة حي��ث أش��عر بالفخ��ر
واالعت��زاز لوج��ودي بني أهل��ي يف العراق
وكذل��ك يس��عدني ان أش��اهد االم��ن
والسالم يف هذا البلد الطيب.
من خ�لال البحث الذي ش��اركتم به
جملة السفري ـ العدد ()67
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يف مهرج��ان الس��فري الثق��ايف ،م��ا هي أهم
املرتكزات اليت أعتمد مساحتكم عليها؟
م��ن خ�لال أنش��غالي يف االحب��اث
املهدوية اليت أقدمها يف القنوات الفضائية
منها :قناة الكوثر ،وقناة املعارف وغريهما
 ش��عرت َّأن هن��اك بع��ض اجلهات حتتاج
اىل معاجل��ات علمي��ة مثال كت��ب الغيبة
تناوهل��ا كب��ار العلم��اء كالنعماني الذي
هو من املتكلمني الكبار ،والش��يخ الصدوق
الفقي��ة االجل وش��يخ الطائفة الطوس��ي،
والشيخ املفيد (قدس اهلل اسرارهم) ولكن
لالس��ف ويف الق��رون االخ�يرة جن��د م��ن
يكت��ب يف ال�تراث امله��دوي لك��ن ليس��وا يف
دائ��رة أه��ل العل��م واخل�برة ،لك��ن ينتش��ر
باالحباث واقول يف حس��ن نية من االفكار
املغلوطة ولالس��ف حذفت بعض املفاهيم
والتطبيق��ات اخلاطئ��ة ال�تي اثبت الزمن

ضعفه��ا وقل��ة أس��انيدها ،اذا م��ن هن��ا
حن��ن حباج��ة ماس��ة ألع��ادة النظ��ر يف
بعض الركائ��ز الفكرية والثقافية اليت
ترتب��ط باالم��ام امله��دي (علي��ه الس�لام)
الن��ه لي��س حال��ة ثقافي��ة عاب��رة ،أمن��ا
االم��ام امله��دي (عليه الس�لام) هو عقيدة
وكل م��ا يرتب��ط به��ذه العقي��دة يؤث��ر
عل��ى ترس��يخها أجيابي��ا أو س��لبيا م��ن
خ�لال الط��رح غري امل��دروس ،وم��ن تلك
االم��ور ال�تي نقف عنده��ا انتظ��ار الفرج
والبح��ث فيه��ا ووضعه��ا يف النص��اب
الصحي��ح باعتب��ار أن الرواي��ات كث�يرة
يف كتاب (املالح��م والفنت) خلط كبري
بينه��ا واق��ول ان علم��اء العام��ة الس��نة
كتبوا وحبث��وا وقدموا اكثر منا يف هذا
اجمل��ال يف روايات املالح��م والفنت يف آخر
الزم��ان حي��ث ُع��دَّت كثري م��ن عالمات

الظهور هي ليست من عالمات الظهور وكذلك ما عد
من عالمات ظهور االمام املهدي (عليه الس�لام) مل يرد
فيه روايات صحيحة السند ثبت اىل العقول منها البن
محاد أو السليين أو زكريا او غريهم.
تألي��ف الس��يد االج��ل اب��ن ط��اووس (ق��دس)( :يف
احاديث الفنت) س��اهم يف مقدم��ة الكتاب أنه مجعه من
ه��ذه الكت��ب الثالثة ألهل الس��نة ان رواياته ليس��ت من
مدرسة أهل البيت (عليه السالم) وعندما تقول ان هذا
الكتاب للس��يد ابن طاووس يضعونه على الرؤوس وان
الروايات صحيحة فيه ،مع انه يصرح ان هذه الروايات
هو غري مسؤول عنها.
اذا من خالل كالمكم مساحة الشيخ جيب معرفة
الس��ند م��ن الرواي��ة ال�تي خت��ص امامن��ا امله��دي علي��ه
السالم من خالل البحث والتحقيق؟
وج��وب دراس��ة دقيق��ة عل��ى مس��توى الس��ند ،عل��ى
مستوى الداللة ،على مستوى النظرية الكاملة جملتمع
صاحل حي��ث نظر هلا القرآن الكريم واالحاديث النبوية
الش��ريفة اليت تنحدر بها االمة مما بش��ر به رس��ول اهلل
(صل��ى اهلل علي��ه وال��ه) مم��ا جيعل�ني دراس��ة العالمات
مقارنا مفهوم العالمية،
وق��د ظهر لي م��ن خالل البحث أن العالمة ليس��ت
جم��رد دال أثبات��ي عل��ى ح��دث قري��ب الوق��وع ،اص��ل
العالم��ة عندما قراتها لغويا س��وى معن��ى الداللة وانها
دال��ه عل��ى ش��يء فق��رب الزم��ان او املكان وه��ذا حيل لنا
مش��كلة ان عالم��ات الظه��ور ه�لاك دولة ب�ني العباس
وعالم��ات اخ��رى اش��ار اليه��ا الطوس��ي وغريه م��ن هذا
القبيل.
م��ا ه��ي اهم املص��ادر اليت ترش��د الباح��ث اىل االمام
املهدي (عليه السالم)؟
هن��اك عدة كتابات كتبت يف هذا اجملال يف الوقت
احلاض��ر من��ذ تألي��ف الس��يد حمم��د حمم��د ص��ادق

الصدر (قدس س��ره) املوس��وعة املهدوية يف ذلك الوقت
عدت فتحا مبينا ورحبا واسعا ،وان كان السيد الشهيد
الص��در أس��تخدم الرمزي��ة يف طرح��ه هلذه املوس��وعة،
وق��د ذكر لي بعض املقرب�ين منه ان مساحته ألفها يف
بدايات عمره املبارك وكان يتحسر إلعادة النظر فيها.
أن��ا اق��ول غريها توج��د ع��دة كتاب��ات حكمتها لغة
الثقافة بالغالب مبعنى ان القضية املهدوية حدث ثقايف
مس��تقبلي وذلك جتد فيها الروايات ال تراعي االسانيد
واملص��ادر ودق��ة املضام�ين واالس��لوب االكادمي��ي يف
البح��ث العلم��ي الذي تعودنا علي��ه يف احلوزات العلمية
لك��ن توجد فيه��ا كتب نافعة مث�لا (كتاب يف حكومة
االمام املهدي عليه الس�لام) للعالمة الشيخ جنم الدين
الطبسي ،و(كتاب اخر الدول للخطيب املعروف السيد
حمم��د الش��وكي) و(كت��اب عص��ر الظه��ور للش��يخ
الكوران��ي) و(كت��اب ش��ياطني ما قب��ل الظهور للش��يخ
الصائغ) وغريها العديد من شاء فلرياجع حبثاً من أهم
االحباث حول االمام املهدي عليه السالم للسيد الشهيد
حمم��د باق��ر الصدر قدس اهلل نفس��ه وهو حبث رصني
ودقي��ق ونس��تطيع ان نق��ول ان ه��ذا البح��ث عل��ى قل��ة
صفحات��ه اعتربه افضل حبث كتب ع��ن االمام املهدي
علي��ه الس�لام وكذل��ك ان التصدي للقضي��ة املهدوية
يف عصرن��ا احلاض��ر س��واء يف الكتاب��ة او الفضائي��ات
(الربام��ج احلواري��ة واالذاعية) اغلبه��ا ال تراعي األمور
العلمية لذلك نكتشف يف الفضائيات َّأنهم يكثرون من
ال��رؤى واالح�لام يف املن��ام وان كان على حس��ن نيتهم
لكن شاؤوا ْأن يتالعبوا يف عقلية املنتظر لإلمام املهدي
عليه السالم وسالمة االنتظار.
واخ�يرا ش��كرا لك��م عل��ى اس��تضافتكم وحس��ن
حوارك��م معن��ا س��ائال اهلل تع��اىل ان يوفقن��ا واياك��م
خلدم��ة االس�لام واملس��لمني واحي��اء الدي��ن واالئم��ة
املعصومني عليهم السالم.
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ُعدَّت
املوسوعة
املهدوية
فتحا مبينا
ورحبا
واسعا ،وان
كان السيد
الشهيد
الصدر
أستخدم
الرمزية يف
طرحه هلذه
املوسوعة
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روح القدس
رسول كاظم عبد السادة

لروح القدس عدة اطالقات يف القرآن واألخبار جيمعها جامع واحد وتفرتق حبسب
املراتب واملصاديق فمن االطالقات اليت ترد على روح القدس والصفات اخلاصة به..
ومن هذه املصاديق:
اوال :مظهر القدرة:
فق��د ورد يف االخبار ان الروح املنفوخ
يف ادم (علي��ه الس�لام) ه��و الق��درة وروي
ع��ن اب��ي عب��د اهلل علي��ه الس�لام :ان اهلل
تب��ارك وتع��اىل خل��ق روح الق��دس فل��م
خيل��ق خلق��ا أق��رب إلي��ه منه��ا ولي��س
بأك��رم خلق��ه علي��ه ف��إذا أراد أم��راً القاه
إليها فألقته إىل النجوم فجرت به.
فه��ذه دالل��ة على ان ال��روح ليس اول
م��ا خل��ق اهلل فمنه��ا حص��ل النف��خ يف آدم
علي��ه الس�لام ومل��ا علمنا م��ن االخب��ار َّ
أن
جملة السفري ـ العدد ()67
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املخل��وق األول الن��ور احملم��دي أو العق��ل
احملم��دي (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه) لقول��ه
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه( :أول م��ا خل��ق اهلل
عقل��ي) علمن��ا ان هن��اك خملوق��ا قب��ل
روح القدس هو اش��رف عن��د اهلل من روح
الق��دس ،وروح الق��دس تاب��ع ل��ه ل��ذا قال
االم��ام الص��ادق علي��ه الس�لام( :ولي��س
باكرم خلقه عليه).
ثانيا :اعظم من جربائيل وميكائيل:
وق��د وردت االخب��ار والروي��ات مب��ا ال
ينك��ر منكر بذلك ،منه��ا ما عن ابي بصري
ق��ال :قلت الب��ي عبد اهلل (ويس��الونك عن

ال��روح قل الروح م��ن امر ربي) قال خلق
اعظ��م من جربائي��ل وميكائي��ل وهو مع
االئمة.
ثالثا :انه ملك:
واملل��ك مش��تق ام��ا م��ن االلوك��ة
مبعن��ى الرس��الة او مش��تقة م��ن املل��ك
مبعنى العبودية احملضة اخلالصة ،فمن
حتققت فيه هاتي��ا الصفتان جاز اطالق
مل��ك عليه م��ا دام قد ورد ذلك يف القرآن
واالخب��ار ،فم��ن ه��ذا االعتب��ار جي��وز
االط�لاق عل��ى روح الق��دس أ ّن��ه ملك ال
عل��ى ان��ه م��ن جن��س املالئك��ة املعروفني

وإ ّ
ال فان��ه ليس مبلك كما صرحت
به رواية االمام الرضا عليه الس�لام
حي��ث ق��ال :ان اهلل ع��ز وج��ل ايدن��ا
ب��روح من��ه مقدس��ة مطه��رة لي��س
مبلك ،نعم هو حامل رس��الة هنا اىل
املالئكة.
ات��ى رج��ل اىل ام�ير املؤمن�ين
علي��ه الس�لام يس��أله ع��ن ال��روح
اليس ه��و جربائيل قال له :جربائيل
م��ن املالئك��ة وال��روح غ�ير جربائيل
وك��رر علي��ه الرج��ل وقال ل��ه :لقد
قل��ت عظيم��ا م��ن الق��ول ،م��ا أح��د
يزع��م ان الروح غ�ير جربائيل فقال
علي��ه الس�لامَّ :إن��ك ض��ال ت��روي
ع��ن أه��ل الض�لال يق��ول اهلل تع��اىل
لنبي��ه (أتى أم��ر اهلل فال تس��تعجلوه
س��بحانه وتع��اىل عم��ا يش��ركون
ينزل املالئك��ة بال��روح) والروح غري
املالئك��ة .ومق��ر ه��ذه ال��روح عل��ى
حافة نهر الوجود املقيد دون الوجود
املطل��ق فق��د ذكرها أم�ير املؤمنني
علي��ه الس�لام حي��ث ق��ال ان هلل نهرا
دون عرش��ه ن��ور م��ن ن��وره وان يف
حاف�تي النهر روحني خملوقني روح
الق��دس ورح من ام��ره فالعرش هنا
ي��راد منه ع��رش املش��يئة الكلي��ة ،او
الوج��ود املطلق ،وهذه ال��روح او روح
الق��دس خمتصة برس��ول اهلل صلى
اهلل عليه واله دون غريه.
عن هش��ام بن سامل قال :مسعت
اب��ا عب��د اهلل علي��ه الس�لام يق��ول
[ويس��الونك ع��ن ال��روح ق��ل ال��روح
م��ن ام��ر ربي] ق��ال :خل��ق اعظم من
جربائيل وميكائي��ل مل يكن مع احد
مم��ن مض��ى غ�ير حممد صل��ى اهلل
عليه واله وبعد النيب صلى اهلل عليه
واله خيتص باألئمة واحدا بعد اخر
قال االمام الصادق عليه السالم:
ف��اذا قبض النيب صلى اهلل عليه واله
انتقل روح الق��دس وصار يف االمام.
ومن اطالقات روح القدس:
 .1امللك املسدد:
فانه النور املسدد يف عصمته من
االنبياء صلوات اهلل عليهم واالئمة،
ق��ال امري املؤمنني عليه الس�لام:
فاألنبي��اء واملرس��لون فيهم مخس��ة:

روح الق��دس ،وروح االمي��ان ،وروح
الق��وة ،وروح الش��هوة ،وروح الب��دن،
فربوح القدس بعثوا أنبياء مرس��لني
وغري مرس��لني ،وبها علموا االشياء،
وب��روح االمي��ان عب��دوا اهلل ومل
يش��ركوا ب��ه ش��يئا ،وب��روح الق��وة
جاه��دوا عدوهم وعاجلوا معاش��هم،
وبروح الش��هوة أصابوا لذيذ الطعام
ونكح��وا احلالل من النس��اء ،وبروح
البدن دبوا ودرجوا.
ث��م ق��ال :ق��ال اهلل تع��اىل (تل��ك
الرس��ل فضلن��ا بعضه��م على بعض
منه��م من كل��م اهلل ورف��ع بعضهم
درج��ات وآتين��ا عيس��ى اب��ن مري��م
البينات وأيدناه بروح القدس).:
ث��م قال يف مجاعته��م( :وأيدهم
ب��روح من��ه) يق��ول أكرمه��م به��ا
ففضلهم على من سواهم احلديث.
 .2عمود النور:
وه��و عم��ود م��ن ن��ور ينص��ب
لإلم��ام ي��رى في��ه اعم��ال اخلالئق،
ع��ن ابي مح��ز الثمالي ق��ال :قال ابو
جعف��ر علي��ه الس�لام :ان االم��ام منا
يس��مع ال��كالم يف بطن ام��ه حتى اذا
س��قط على االرض ات��اه ملك فكتب
على عض��ده االمين (ومت��ت كلمة
ربك صدقا وع��دال ال مبدل لكلماته
وه��و الس��ميع العليم)حت��ى اذا ش��ب
رف��ع اهلل له عموداً م��ن نور يرى فيه
الدني��ا وم��ا فيه��ا ال يس�تر عن��ه منها
شيء.
وم��ن صف��ات روح الق��دس هذه
انه��ا قد توج��د يف كل حمب صادق

خلق اعظم من
جربائيل وميكائيل
لـم يكـن مع احـد
ممن مضى غري
حممد صلى اهلل
عليه وآله وبعد النيب
خيتص باألئمة
واحدا بعد اخر

احملبة آلل حممد خملص يف اميانه
مواظب على الطاعات واملس��تحبات،
وتفارق��ه ح��ال تفريط��ه بواج��ب
مع�ين او تضع��ف حمبت��ه وواليت��ه،
ومن ذلك دعاء رس��ول اهلل صلى اهلل
علي��ه وال��ه حلس��ان ب��ن ثاب��ت حيث
قرأ ابياته الش��عرية يف الغدير فقال
(صل��ى اهلل علي��ه وال��ه) ل��ه( :مؤي��د
ب��روح الق��دس م��ا دم��ت ناصرن��ا)
وم��ا يق��ول اح��د حم��ض احل��ق يف
آل حمم��د وش��يعتهم اال نط��ق على
لس��انه روح الق��دس ب��ه كم��ا ق��ال
االم��ام الرض��ا علي��ه الس�لام الب��ي
نؤاس حني انشده االبيات:
من مل يكن علويا حني تنسبه
ماله يف قديم الدهر مفتخر
ق��ال علي��ه الس�لام :لق��د جئتن��ا
بأبي��ات نط��ق به��ا روح الق��دس على
لسانك.
واجلام��ع ملعان��ي واطالقات روح
الق��دس انه��ا م��ن مرات��ب آل حممد
(صل��ى اهلل علي��ه وال��ه) وق��وة م��ن
الهويته��م به��ا م��دد االش��ياء ومنبع
العل��م ومظهر القدرة ومصدر النور
ومعدن الفيض وفوار القدرة ،وهذه
االطالق��ات على كثرته��ا اما تطلق
م��ن ب��اب احلقيق��ة بع��د احلقيق��ة
فه��ي يف آل حمم��د صل��وات اهلل
عليه��م كما ق��ال االمام العس��كري
(صلوات اهلل عليه وعلى ابائه)(( :قد
صعدنا ذرى احلقائ��ق بأقدام النبوة
والوالي��ة ونورنا س��بع طبقات اعالم
الفتوة واهلداي��ة فنحن ليوث الوغى
وغي��وث الندى وطع��ان العدى وفينا
الس��يف والقل��م يف العاج��ل ،ول��واء
احلم��د والعل��م يف االج��ل واس��باطنا
خلف��اء الدي��ن وحلف��اء اليق�ين،
ومصابي��ح االم��م ومفاتي��ح الك��رم،
والكلي��م الب��س حل��ة االصطف��اء مل��ا
عهدن��ا من��ه الوف��اء وروح القدس يف
جن��ان الصاق��ورة ذاق م��ن حدائقن��ا
الباكورة ...احلديث)).
الله��م ايدنا بروح منك قدس��ية
تعصمن��ا به��ا ع��ن ال��زالت وترزقن��ا
ش��فاعة آل حمم��د واحلم��د هلل أوال
وآخراً وظاهراً وباطناً.
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عليهم��ا الس�لام يف س��امراء ف��أراد
االمام عليه الس�لام باختي��اره بغداد
لس��فرائه ،كس��ر ط��وق احلص��ار
ال��ذي فرضته الس��لطات احلاكمة
على حتركاته.
لق��د كان��ت مهم��ة الس��فراء
األربعة تربز يف اجلوانب التالية:
 -1إخف��اء أس��م االم��ام ومكان��ه
والتس�تر عل��ى ش��خصيته بس��بب
الظ��روف السياس��ية وخط��ر
الس��لطات احلاكم��ة وق��د خ��رج
التوقي��ع م��ن الناحي��ة املقدس��ة اىل
حمم��د بن عثم��ان العمري الس��فري
الثان��ي ،ليخ�بر الذي��ن يس��ألون عن
أما السكوت واجلنة وأما
االس��مّ (( :
ال��كالم والنار ،فأنه��م إن وقفوا على
االس��م أذاعوه ،وإن وقفوا على املكان
دل��وا علي��ه )) .فاإلم��ام عليه الس�لام
يصدر أمراً اىل سفريه ليقوم بأخبار
الذي��ن يس��ألون ع��ن االس��م ،أنه��م
مأمورون بالسكوت.
 -2أعداد الوكالء ومساعدتهم،
فق��د كان وكالء االم��ام علي��ه
الس�لام يقوم��ون بنش��اطاتهم حتت

السفراء األربعة
ودورهم في ترسيخ
مفهوم الغيبة
صالح احلمامي

مل تنقطع صلة اإلمام
الثاني عشر بالناس رغم
غيابه عن أعينهم فقد
كان بينه وبني شيعته
صلة قومية استمرت
سبعني سنة ( ) 329 - 260
فكان اتصاهلم عن طريق
أربعة سفراء وهم:
 -1عثمان بن س��عيد العمري وكانت
سفارته ما بني  265 - 260هـ
 -2حممد بن عثمان العمري وكانت
سفارته ما بني  305 - 265هـ
 -3احلس�ين ب��ن روح النوخب�تي
وكانت سفارته بني  326 - 305هـ
 -4عل��ي بن حممد الس��مري وكانت
سفارته بني  329 - 326هـ
فكان��ت الغيب��ة الصغ��رى طريق��اً
للغيب��ة الك�برى بع��د أن هي��أت األرضي��ة
الصاحلة إلميان الن��اس بالغيبة الكربى،
لقد كانت االمة اإلسالمية فرتة الغيبة
الصغ��رى حباج��ة اىل ش��حذ لألذه��ان
لتوعيتها مفهوم الغيب��ة الكربى وكانت
رس��الة االمام أن تكون من خالل مس��لك
االختف��اء واالحتج��اب ع��ن االم��ة ولع��ل
األس��لوب املفاج��ئ يف االختف��اء ق��د يؤدي
اىل أم��ور غ�ير حمم��ودة نتيجته��ا ان��كار
وج��ود االمام املهدي عليه الس�لام فلذلك
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كان على السفراء األربعة مهمة خطرية
وه��ي رعاي��ة ش��ؤون االم��ة اإلس�لامية
م��ن خ�لال تل��ك الظ��روف والتعقي��دات
االجتماعي��ة والسياس��ية والفكري��ة ،م��ع
اختف��اء االم��ام امله��دي علي��ه الس�لام عن
املس��رح الع��ام وض��رورة اقناعه��ا بوجوده
فلذل��ك كان��ت مهمته��م حافل��ة باآلالم
واملتاع��ب حي��ث املط��اردة اجل��ادة من قبل
الس��لطة وجواسيس��ها الذي��ن بثته��م يف
كل مكان ملالحقة االمام املهدي وأتباعه
وكل م��ن يرتب��ط باإلم��ام ،وم��ن خالل
هذا الوضع السياسي نعرف السر يف عدم

اختي��ار االم��ام عليه الس�لام س��فراء من
العلوي�ين الذين تربوا يف مدرس��ة االمام
اهلادي او العس��كري عليهم الس�لام فقد
تع��رض العلوي��ون اىل القت��ل والصل��ب
والتعذيب والتش��ريد والسجن ،فقد أراد
االمام املهدي ان يعطي لسفارته مساحة
أوس��ع لتحقيق هدف أكرب ينفع االمة
اإلس�لامية كم��ا نعرف الس��ر يف س��بب
اختي��ار االم��ام امله��دي علي��ه الس�لام
بغ��داد حم�ل ً
ا لس��فارته ف��كان الس��فراء
األربع��ة من بغداد ورغ��م ان غيبته عليه
الس�لام يف س��امراء وق�بر ابي��ه وج��ده

ضريح السفري االول عثمان بن سعيد العمري (رض)

مرقد السفري الثاني حممد بن عثمان العمري (رض)

اش��راف الس��فراء  ،فق��د ذك��ر
املامقان��ي يف تنقي��ح املق��ال (( :أن
للحج��ة علي��ه الس�لام وكالء غ�ير
الس��فراء األربع��ة وكان ختصيص
ه��ؤالء األربع��ة إم��ا ألن غريه��م
م��ن ال��وكالء يرجع��ون إليه��م ف�لا
يأمرون وال يؤمرون اال بوس��اطتهم
 ))..وق��د ذك��ر الش��يخ الص��دوق
أثن��ى عش��ر وكي ً
ال ق��د وقف��وا على
معج��زات االمام عليه الس�لام كما
يف كتاب ( إكمال الدين).
 -3قبض األموال وتوزيعها على
االم��ة ،فق��د كان الس��فراء يأمرون
أرب��اب األم��وال بالذه��اب اىل م��كان
معني ويضعون األموال فيها وكان
االم��ام عليه الس�لام يوجه الس��فراء
وتوصيته��م بصرفه��ا يف وجوهه��ا
الصحيح��ة وكيفي��ة صرفها كما
يف كتاب الغيبة للشيخ الطوسي.
 -4اإلجاب��ة عل��ى املس��ائل ال�تي
تصل أليهم من الناس سواء الفقهية
أو العقائدي��ة وإيصاهل��ا اىل االم��ام
فقد ذك��ر الطربس��ي يف االحتجاج
كتاباً حملمد ب��ن عبد اهلل احلمريي
اىل صاحب الزمان عليه الس�لام من
ج��واب مس��ائله ال�تي س��أله عنه��ا يف
س��نة س��بع وثالمثائة ،أرس��لها البن
روح  ،أش��تمل على مسائل عديدة يف
احلج.
إذا م��ن خ�لال هذه امله��ام نعرف
أن مق��ام الس��فارة مق��ام مق��دس
وعظي��م ،ف�لا يبع��د أن يتناف��س
علي��ه ويدعي��ه الكث�ير وق��د ذك��ر
الش��يخ الطوس��ي يف الغيبة والش��يخ
الص��دوق يف إكمال الدين والش��يخ
اجمللسي يف البحار ،فصو ً
ال يف أمساء
الذي��ن أدع��وا الس��فارة كذب��اً وزوراً
فلذل��ك ن��رى االم��ام علي��ه الس�لام
أعتنى عناية بالغة بقضية الس��فراء
األربع��ة فه��ي مس��ألة دي��ن وحج��ة
فلذل��ك كان ثب��وت نياب��ة الس��فراء
األربعة بعدة طرق منها:
الطري��ق األول :أتف��اق ثق��ات

ال��رواة والعلم��اء عل��ى ن��ص االم��ام
املعص��وم عليه الس�لام عل��ى أوهلم،
ث��م ش��هادتهم عل��ى ن��ص الس��ابق
عل��ى الالح��ق باعتب��ار ان مما جتب
طاعة النائب واجب الطاعة فيه هو
تعيينه ملن يأتي بعده.
الطري��ق الثان��ي :نقله��م خل��ط
االم��ام عليه الس�لام  ،فخط االمام
امله��دي علي��ه الس�لام مع��روف يف
زم��ن حي��اة أبي��ه االم��ام العس��كري
علي��ه الس�لام ،حي��ث أطلع ش��يعته
على ولده املهدي ،وهلذا قال الش��يخ
الطوس��ي والص��دوق أن��ه كان��ت
خت��رج التوقيع��ات باخل��ط ال��ذي
كان يف عه��د االم��ام العس��كري،
يع�ني خط االم��ام امله��دي الذي هو
معروف يف زمن والده عليه السالم.
الطري��ق الثال��ث :الكرامات اليت
ص��درت منه��م فه��ي تأيي��د عل��ى
ص��دق دعواه��م وأثب��ات س��فارتهم
ومث��ال ذل��ك :م��ا قال��ه احلس�ين بن
روح لل��رواي الذي ناقش��ه يف بعض
األمور العقائدية فغدا عليه يف الغد
وهو يقول يف نفس��ه :أتراه ذكر لنا
يوم أمس من عند نفسه ؟ ...فابتدأه
الش��يخ حس�ين ب��ن روح ،وس��بقه
الكالم قائ ً
ال :يا حممد بن إبراهيم،
لئ��ن أخ��ر م��ن الس��ماء فتخطف�ني
الطري ،أو تهوي بي الريح من مكان
إل��ي م��ن أن أقول يف
س��حيق ،أح��ب َّ
دي��ن اهلل برأيي ومن عند نفس��ي)...
فأب��ن روح ابت��دأه بال��كالم مب��ا يف
نفس��ه قب��ل أن يع��رب عن��ه ) وه��و
خ��رق للنوامي��س الطبيعي��ة وعل��م
الغيب ببعض مراتبه..
ومنه��ا إخب��ار الس��فري الراب��ع
بوف��اة عل��ي بن احلس�ين ب��ن بابويه
القم��ي ،فكت��ب املش��ائخ تاري��خ ذلك
اليوم ،ف��ورد اخلرب أنه تويف يف ذلك
اليوم .وهناك كرامات كثرية من
هذا القبيل تعزز صدق نيابة هؤالء
النواب وس��فاراتهم عن االمام عليه
السالم.
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مع اختفاء
االمام املهدي
عليه السالم
عن املسرح
العام وضرورة
اقناعها بوجوده
فلذلك كانت
مهمتهم حافلة
باآلالم واملتاعب
حيث املطاردة
اجلادة من
قبل السلطة
وجواسيسها
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ُملهم ّ
الخطاطين
مصطفى راقم
حيدر صادق جعفر املوسوي

ولد مصطفى راقم بن
حممد قبطان يف ْ
(أونيه)
على البحر األسود عام
(1171هـ 1758 -م) .أرسله
والده وهو ما يزال يف سن
ُمبكرة اىل استانبول ليسكن
مع أخيه األكرب اخلطاط
امساعيل زهدي الذي
كان يعمل مد ّرساً للعلوم
فحظي برعايته،
الدينية
ّ
خطي الثلث
وتعّلم منه ّ
والنسخ فكان شيخه األول..
تتلم��ذ بعده��ا على يد اخلط��اط درويش علي (ت 1200هـ/ 1785م) ،وهو اس��م
ُمش��ابه ل (دروي��ش عل��ي) معّل��م احلافظ عثم��ان .وأحد تالمي��ذ أمحد حفظي
حممد راسم فواظب واجتهد يف التأمل واملشق واالنتقاء واالصطفاء حتى
تلميذ ّ
ً
بلغ من االتقان واالجتهاد مبلغا ،فاس��تحق اجازة الس��ند يف االجادة والتقدير ملا
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جرى عليه أس��اطني اخل��ط وأكابره بإجازة من
ُي��از بكتاب��ة امس��ه ووض��ع توقيع��ه عل��ى نتاجه
وآثاره ،فاختذ لنفسه اسم (راقم) متث ً
ال ملعنى من
ويذقه��ا ،وقد حص��ل عليها وهو
ُيي��د الكتاب��ة ُ
يف الثانية عش��رة من عم��ره وهذا خري دليل على
فرادة موهبته وأملعيته.
انتس��ب مصطف��ى راق��م اىل دائ��رة رئي��س
الك ّت��اب ،وب��دأ خيط لس�لاطني الدول��ة ورجاهلا،
واس��تطاع م��ن خ�لال ذل��ك توطي��د صالت��ه م��ع
أصح��اب املعال��ي واملناص��ب الرفيع��ة ،ح��از عل��ى
فرصة الربوز والش��هرة عندما قام رئيس الك ّتاب
راتب أفندي بتقديم احدى لوحاته اىل الس��لطان
العثمان��ي س��ليم الثال��ث ال��ذي اعجب به��ا وأثنى
فحظ��ي بتكري��م الدول��ة مل��ا ميتل��ك م��ن
عليه��ا.
ّ
ّ
مه��ارات ف��ذة ،فمن��ح رتب��ة م��د ّرس يف الس��راي
العثمان��ي ،.ث��م اصب��ح رس��اماً للمس��كوكات
ورقي بعدها ليك��ون ّ
خطاطاً لطغراء
الس��لطانيةّ ،
الس��لطان .ث��م مد ّرس��اً لتعليم الس��لطان حممود

الثان��ي قواع��د ف��ن اخل��ط وذل��ك قب��ل تس��نمه مه��ام
الس��لطة ،فلم��ا اعتل��ى الس��لطان حمم��ود الثاني عرش
السلطنة وكان مولعاً بفن اخلط ومصاحبة أساطينه
ومبدعي��ه ،كان مصطف��ى راق��م يدّرس��ه خ��ط الثل��ث
وجل ّيه ولقربه من الس��لطان وأهليته يف العلوم الدينية
ُع ّ
�ين قاضي��اً يف أزم�ير ،وت��درج يف الوظائ��ف احلكومية
حتى عني القاضي العسكري لألناضول.
كان مصطف��ى راق��م أول م��ن ادخ��ل اىل التوقي��ع
كلم��ة (كتب ُه) فكان يكتب على نتاجاته (كتب ُه راقم)
بشكل مرتاكب فسار من جاء من بعده من اخلطاطني
على نهجه.
يع�� ّد مصطف��ى راق��م ثال��ث مصل��ح لف��ن اخل��ط
العرب��ي خ�لال املرحل��ة العثماني��ة بع��د الش��يخ مح��د
وع��رف ب�ين أوس��اط
اهلل األماس��ي واحلاف��ظ عثم��انُ ،
الباحث�ين يف مجالي��ات اخل��ط العرب��ي بأن��ه ُمله��م
اخلطاط�ين عرب العصور وجمدد ف��ن اخلطُ ،
ومتزل
قواعده ،فق��د كان يتحكم حبجم احلروف عند وجود
عناص��ر متش��ابهة ومتك��ررة إلضف��اء تباي��ن حرك��ي
وتناغ��م مجالي فكان يتحك��م يف تكبري وتصغري بعضها
حت��ى تب��دو بالش��كل األمث��ل ،حي��ث يض��ع ح��رف الواو
داخ��ل كأس ال�لام يف كلمة (رس��ول) ،وال يعبأ إذا بدا
ح��رف الواو أصغ��ر حجماً من نظريه ال�لام ،ودأب على
اس��تغالل تتاب��ع ح��ريف األل��ف وال�لام يف كتابات��ه بأن
يض��ع بهم��ا الت��واءات متناظ��رة مم��ا ي��ؤدي إىل تكوي��ن
هندس��ي متناغم يغلب عليه التماثل واالتزان ،وساعده
عل��ى ذل��ك قدرت��ه عل��ى فه��م العالق��ات اجلمالي��ة بني
حس��ه ورصانة
العناص��ر التكويني��ة النابع��ة من رهافة ّ
ذائقت��ه اجلمالي��ة ومتان��ة مراس��ه املع��ريف ،م��ا جعل��ه
ُقس��م
نقط��ة مفصلي��ة يف تاري��خ ف��ن اخل��ط ،حي��ث ي ّ
املؤرخ��ون رج��ال اخل��ط إىل مرحلت�ين ،م��ا قب��ل راق��م،
وم��ا بعده .كم��ا يُنظر إليه باعتب��اره أول خطاط زاوج
ب�ين الرس��م واخل��ط ،مس��تندين يف ذل��ك إىل إمكاني��ة
ترويض الكلمات ل ُتصبح على ش��كل ّ
معي ،وأشهر تلك
األعمال اآلية الكرمية (انه من س��ليمان وإنه بس��م اهلل
الرمح��ن الرحي��م) عل��ى هيئ��ة طائ��ر مس��تخدماً خط
جلي
الثل��ث ،وق��د ع��رف بإتقانه خل��ط الثلث وب��رع يف ّ
الثل��ث كما كتب النس��تعليق .وقد ق��ال فيه اخلطاط
األس��تاذ قاض��ي العس��كر مصطف��ى ع��زت وردد القول :
(ال ميك��ن ألي ش��خص أن يص��ل اىل مرتب��ة مصطف��ى
راقم يف اخلط مهما بذل من جهود) .فهو وحيد عصره
وبوصل��ة اآلت�ين بع��ده ،ويع�� ّد اخلطاط حام��د اآلمدي
أفضل من خلفه ومتثل طريقته وسار على نهجه.
ت��رك حمليب احلض��ارة االس�لامية ارث��اً عظيماً من
روائ��ع اخل��ط العرب��ي ،فق��د ّ
س��طرت يراع��ه اللوح��ات
الدائرية اليت تزين جامع آيا صوفيا يف استانبول واليت
تع��د األضخ��م يف الع��امل االس�لامي وخ��ط األش��رطة

الكتابية جلامع نصرتية وجامع السلطان حممود الثاني واملدخل الرئيس
لقص��ر ط��وب قابي ،واللوح��ة التعريفية يف جامع الس��لطان أيوب وكتب
ش��واهد أضرحة السالطني الكائنة جبوار جامع الفاتح وكتب شاهد قرب
أخيه إمساعيل زهدي الذي بقي مزاراً للخطاطني يتطلعون اليه بإعجاب
شديد ،كما خط الستارة اخلضراء بالكتابات الذهبية اليت كانت معّلقة
جبوار باب التوبة يف الروضة النبوية الش��ريفة باملدينة املن ّورة ،اليت نقلت
الح ًقا إىل مكتبة حكمت عارف ،وقد ذكر بعض املؤرخني أنه كتب مائة
من املصاحف الشريفة خبطوط بديعة وله كتاب بديع خبط النسخ هو
حديقة اجلوامع.
أصي��ب أواخ��ر أيامه بالش��لل حتى عرج��ت روحه لبارئها يف  15ش��عبان
 1241للهج��رة املوافق  25آذار  1826ميالدية وقد كتب لنفس��ه ش��اهد قربه
قبل وفاته بسنة.
دفن يف مقربته اجملاورة للمدرسة اليت اقيمت بامسه يف استانبول.
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قراءة يف كتاب..

االمام الحسن بن علي
عليه
السالم ) للشيخ
(
محمد حسن ال ياسين
الشيخ هادي زجنيل

إستهل املؤلف مقدمة كتابه بأهمية
احلديث عن األئمة االثين عشر
(عليهم السالم) وسريتهم العطرة
ورغبته اىل كتابة دراسات تتميز
باإلختصار وتعنى بتسجيل حملات
تاريخ هؤالء القادة العظام ّ
فإن
تارخيهم هو تاريخ اإلسالم مبا محل
من هدي واشراق وحياة..
وذل��ك حلاجة الش��باب اليوم لالطالع
عل��ى ذل��ك كل��ه بأم��ل ان يقتبس��وا من��ه
مزي��دا م��ن العل��م واملعرف��ة والثب��ات
والصمود وبناء النفس واخللق والضمري،
وان رس��الته ه��ذه تعن��ى بس�يرة االم��ام
الثان��ي م��ن ائم��ة اهلدى س��يد ش��باب اهل
اجلن��ة اإلم��ام احلس��ن ب��ن عل��ي ب��ن اب��ي
طالب (عليه الس�لام) وقد بدأ املؤلف بعد
سرد مقدمته بوالدة االمام احلسن (عليه
السالم) ونشأته حتى استشهاد ابيه االمام
أمري املؤمنني (عليه السالم).
لق��د كان ي��وم اخلام��س عش��ر م��ن
ش��هر رمض��ان يف الس��نة الثالث��ة للهجرة
يوم��ا مش��هودا يف إطالل��ة رج��ل عظي��م
اهليب��ة جلي��ل الش��أن عل��ى وج��ه ه��ذه
األرض ،وس��ارع رس��ول اهلل (صل��ى اهلل
علي��ه وآله وس��لم) اىل بيت فاطمة (عليها
الس�لام) فدفعت اليه املول��ود املبارك َّ
فأذن
يف أذنه اليمنى واقام يف اليس��رى ،ويهبط
جربائي��ل على رس��ول اهلل (صلى اهلل عليه
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مسه باسم
وآله وس��لم) فيهنئه ويقول لهِّ :
ول��د ه��ارون األك�بر ،فق��ال وم��ا كان
امس��ه ق��ال ش�بر ،فق��ال إن لس��اني عربي
مس ِه احلس��ن فس��ماه حس��نا وكناه
فقال ِّ
أب��ا حمم��د وختن��ه يف الي��وم الس��ابع وعق
عن��ه بكبش�ين وحلق ش��عر راس��ه وتصدق
بوزن��ه فضة لتبدأ اي��ام عمره امليمون وهو
يتقل��ب يف أحض��ان ج��ده االعظ��م (صلى
اهلل عليه وآله وسلم) ،وروى املؤلف بعض
النص��وص والوقائ��ع منوذج��ا ليومي��ات
االمام احلسن (عليه السالم) حتت ظالل
ج��ده رس��ول اهلل (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
وسلم):
 .1ش��وهد الن�بي (صل��ى اهلل علي��ه وآله
وس��لم) ذات ي��وم واالم��ام احلس��ن (علي��ه
السالم) على عاتقه وهو يقول ( اللهم اني
احبه فاحبه).
 .2وكذلك قوله (صلى اهلل عليه وآله
وس��لم)( :اللهم اني احبه فأحبه واحب من
احبه).

 .3وق��ال في��ه (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
وس��لم)( :إن إب�ني ه��ذا س��يد ولع��ل اهلل
يصلح به بني فئتني من املسلمني).
 .4وهو رابع اصحاب الكساء ومن أهل
البيت (عليهم السالم) الذين نزلت فيهم
آية التطهري (امنا يريد اهلل ليذهب عنكم
الرجس اهل البيت ويطهركم تطهريا).
 .5باه��ل ب��ه الن�بي (صل��ى اهلل علي��ه
وآل��ه وس��لم) م��ع أخي��ه اإلم��ام احلس�ين
(علي��ه الس�لام) وامهما الزه��راء وابوهما
أم�ير املؤمن�ين (عليهما الس�لام) نصارى
جنران.
 .6قال فيه رسول اهلل (صلى اهلل عليه
وآله وس��لم) وبأخيه( :احلس��ن واحلسني
سيدا شباب اهل اجلنة ).
 .7وقول��ه (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
وس��لم)( :ان احلسن واحلسني رحيانتاي
من الدنيا).
وبع��د فق��د ج��ده الرس��ول االعظ��م
(صلى اهلل عليه وآله وسلم) ،كان اإلمام

احلسن (عليه السالم) مل يتجاوز السابعة
م��ن عمره وش��اهد تل��ك احملن وم��ا جرى
م��ن فوضى عن��د املس��لمني واختالف حاد
وحج��ب اخلالف��ة ع��ن صاحبها الش��رعي
وتع��رض البيت الذي يس��كنه اإلمام علي
وفاطم��ة الزه��راء (عليهما الس�لام) بيت
النب��وة اىل اإلره��اب واحل��رق واإلعت��داء
عل��ى حرمت��ه وحرم��ة م��ن في��ه واي��ذاء
بضعة النيب (صلى اهلل عليه وآله وسلم).
ث��م تطرق املؤلف اىل مرحلة الش��باب
لس��بط رس��ول اهلل (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
وس��لم) وم��ا لف��ق ل��ه م��ن اتهامات أس��هم
يف تلفيقه��ا كت��اب الس��لطة ووع��اظ
الس�لاطني فوصفوه بانه م��زواج مطالق
حت��ى أحصي له  -مائة زوج��ة فيما روى
بعضهم بان ع��دد زوجاته ثالمثائة إمرأة
وهك��ذا ضاع��ت احلقيق��ة وس��ط ضب��اب
األكاذيب.
وق��د أثبت املؤلف ع��دد زوجاته (عليه
الس�لام) فذكر أمساءهن ليدحض تلك
الفري��ة ال�تي ألصق��ت باإلم��ام احلس��ن
(عليه السالم) ظلما وعدوانا:
 .1ام بشري بنت ابي مسعود بن عقبه.
 .2امرأة من ثقيف وهي ام ولده عمر.
 .3ام كلث��وم بنت الفضل بن العباس
بن عبد املطلب.
 .4بنت عمر بن هشام املنقري.
 .5حفص��ه بن��ت عبد الرمح��ن بن ابي
بكر.
 .6خولة بنت منظور الفزارية.
 .7جع��دة بن��ت االش��عث ب��ن قي��س -
وهي اليت سقته السم.
 .8بنت السليل بن عبد اهلل.
 .9أمساء بنت عطارد.
 .10امرأة من شيبان.
 .11امرأة من كلب.
 .12عائشة اخلثعمية.
 .13هند بنت سهيل بن عمرو.
 .14ام إسحاق بنت طلحة.
كم��ا بني املؤلف بأن ه��ذا العدد أيضا
مل يك��ن دقيق��ا فبع��ض تل��ك النس��وة مل
يذكره��ن أح��د ،إذ مل يذك��ر م��ن روى
الرواية إمسا واضحا للزوجات املفرتضات
فقال��وا :ام��رأة م��ن ش��يبان وام��رأة م��ن
كلب ،لذلك فكل هذه الروايات مش��كوك
بصحتها شك ً
ال ومضموناً.

بع��د ش��هادة اإلم��ام أم�ير املؤمن�ين
(عليه الس�لام) اجتهت اخلالفة واالمامة
الش��رعية حن��و االم��ام احلس��ن (علي��ه
السالم) لتلتقي مرة أخرى امامة السماء
الش��رعية خبالف��ة األرض الزمني��ة،
وق��د أكد اإلمام احلس��ن (عليه الس�لام)
مس��الة النب��وة فق��ال بع��د تأبني ابي��ه( :انا
احلس��ن بن حممد ،انا ابن البش�ير ،انا ابن
النذي��ر ،ان��ا اب��ن الداع��ي اىل اهلل ع��ز وجل
بأذن��ه ،أن��ا ابن الس��راج املنري وان��ا من اهل
البي��ت الذي��ن أذه��ب اهلل عنه��م الرج��س
وطهرهم تطهريا).
لق��د أثب��ت اإلم��ام احلس��ن (علي��ه
الس�لام) بأن��ه وص��ي أبي��ه حقا فق��د قال
ل��ه االمام علي (عليه الس�لام)( :أنت ولي
االم��ر وول��ي ال��دم ) ،فقد صل��ى بالناس،
كم��ا قام بالقصاص م��ن ابن ملجم بعد
استشهاد أبيه (عليه السالم).
أعل��ن معاوي��ة احل��رب عل��ى اإلم��ام
احلس��ن (علي��ه الس�لام) فكت��ب ل��ه( :ق��د
علم��ت اني أطول منك والية ،واقدم منك
هلذه االمة جتربة ،واكثر منك سياس��ة،
واكرب منك سنا ...فادخل يف طاعيت ) ،ثم
س��ارع اىل مج��ع احلش��ود وزحف جبيش��ه
اىل العراق ،ومل جيد اإلمام احلسن (عليه
السالم) بداً من التأهب لرد ذلك العدوان،
فخط��ب يف الن��اس حيثه��م للخ��روج اىل
معاوي��ة ،وادرك اإلم��ام احلس��ن (علي��ه
السالم) فور انتهائه من خطابه ان الناس
سيتقاعس��ون عن اخل��روج للحرب النهم
س��كتوا فم��ا تكل��م اح��د منه��م وال أج��اب

َّ
إن احلسن (عليه
السالم) كشف
بهدنته تلك ّ
أن
معاوية جعل
عهد اهلل حتت
قدميه وبرز أمام
املسلمني بواقعه
العاري ..

حبرف واحد ،مما اضطر اإلمام احلس��ن
(علي��ه الس�لام) واحلال��ة ه��ذه اىل عق��د
اهلدن��ة م��ع معاوي��ة بع��د أن خان��ه قائ��د
جيش��ه واب��ن عمه عبي��د اهلل ب��ن العباس
مقاب��ل ال��ف ال��ف دره��م واستس��لم اب��ن
عب��اس لن��وازع نفس��ه االم��ارة بالس��وء،
وتلخصت شروط اهلدنة باآلتي:
* تس��ليم االم��ر اىل معاوي��ة على ان
يعمل بكتاب اهلل وسنة رسوله.
* ان يك��ون االم��ر للحس��ن (علي��ه
الس�لام) م��ن بع��ده ف��ان حدث ب��ه حدث
فألخيه احلسني (عليه السالم)
* ان ي�ترك معاوي��ة س��ب أم�ير
املؤمن�ين (علي��ه الس�لام) وان ال يذك��ر
عليا اال خبري
* اس��تثناء بيت م��ال الكوفة فال يتم
تسليمه االمر
* امان الناس حيث كانوا من ارض
اهلل وان أصح��اب عل��ي (علي��ه الس�لام)
وشيعته حيث كانوا امنون على انفسهم
وامواهل��م واوالده��م وكت��ب معاوي��ة
مجيع ذلك خبطه وختم خبامته.
ولك��ن معاوي��ة مل يلت��زم به��ذه
الش��روط فخط��ب بع��د تس��لمه األم��ر
قائ�لا( :مل اقات��ل الن��اس ليصل��وا او
يصوم��وا او حيج��وا امن��ا قاتلته��م حت��ى
أتامر عليهم).
خالص��ة الق��ول :ان احلس��ن (علي��ه
الس�لام) كش��ف بهدنته تلك ان معاوية
جع��ل عه��د اهلل حت��ت قدمي��ه وب��رز أمام
املس��لمني بواقع��ه الع��اري ،كم��ا جتل��ى
أيض��ا م��دى جناح اإلم��ام احلس��ن (عليه
السالم) يف وضع هذه الشروط اخلمسة
اليت كش��فت للناس املغ��رر بهم حقيقة
معاوي��ة املرتد عن الدين ،وقد مهد ببنود
اهلدنة تلك لثورة اإلمام احلس�ين (عليه
السالم) ،وقد اكتشف معاوية بعد حني
أن اإلم��ام احلس��ن (عليه الس�لام) حقق
انتص��اراً مل يدرك��ه معاوي��ة يف البداي��ة
لذل��ك رأى أن��ه الب��د ان يتخل��ص م��ن
االمام احلس��ن (عليه السالم) فاتفق مع
زوج��ة اإلمام (عليه الس�لام) جعدة بنت
االش��عث وأطمعها ان يدفع هلا مائة الف
دره��م ويزوجها م��ن ابنه فس��قت زوجها
وامامه��ا الس��م فقض��ى حنب��ه صاب��را
حمتسبا.
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علم النحو ...والمدرسة الكوفية
الباحث محود حسني الصراف

علم النحو أو علم نظام تركيب ُ
ُ
يبحث يف أصول تكوين اجلمل
علم
اجلمل ،هو ٌ
وقواعد اإلعراب ،وغايته أن ِّ
حيد َد أساليب تكوين اجلمل ومواضع الكلمات
حنوية
واخلصائص اليت تكتسبها الكلمة من ذلك املوضع ،سوا ًء كانت اخلصائص َّ
حنوية كالتقديم والتأخري واإلعراب والبناء..
واملفعولية أم
كاالبتداء
أحكاما َّ
ً
َّ
وسي بعلم النحو؛ َّ
ألن أمري املؤمنني
ُ ِّ
ً
ً
جارية
��ع
الس�لام)
(عليه
ا
ي
عل
سَ
اإلم��ام ّ
َِ
ُتطي ُء باللغ��ة العربية ،فدخل عليه أبو
األس��ود الدؤلي وهو يقرأ ً
رقعة ،فقال له:
ُ
تأملت كالم العرب
م��ا هذا؟ ،فقالِّ :إن��ي
فوجدت��ه ق��د فس��د مبخالط��ة العج��م،
ُ
أصن��ع ش��ي ًئا يرجع��ون إلي��ه
ف��أردت أن
َ
ث��م قال ألبي األس��ود:
ويعتم��دون علي��هَّ ،
انح هذا النحو ،ومنها جاءت هذه التسمية
ُ
(النحو).

جملة السفري ـ العدد ()67

32

ير مصطل��ح امل��دارس النحوي��ة
يش� ُ
إىل ِّاتاه��ات خمتلفة ظه��رت يف جمال
دراس��ة عل��م َّ
النح��و يف اللغ��ة العربي��ة،
وق��د اختلف��ت ه��ذه امل��دارس النحوي��ة
الفرعي��ة،
يف بع��ض املس��ائل النحويَّ��ة
َّ
َ
ارتب��ط ٌّ
كل منه��ا مبدين��ة أو إقليم
وق��د
َّ
مع�ين ،فم��ن تل��ك امل��دارس
جغ��رايف
ٍّ
النحوية :الكوفي��ة والبصرية والبغدادية
واالندلس��ية واملصرية ،وم��ن أهم النحاة
الكوفي�ين :أب��و جعف��ر ال ّرؤاس��ي ،ومع��اذ

اهل��راء ،وأب��و احلس��ن الكس��ائي أس��تاذه:
أب��و عم��رو ب��ن الع�لاء ويون��س واخلليل
واألخف��ش؛ م��ن كتبه :خمتص��ر النحو
لح ُ
��ن في��ه
واحل��دود يف النح��و وم��ا ُت ِ
الع��وام ،وأب��و احلس��ن األمح��ر ،والف��راء
أس��تاذه :الكس��ائي؛ م��ن كتب��ه :الكت��اب
الكبري ولغات القرآن ،وهشام بن معاوية
الضري��ر أس��تاذه :الكس��ائي؛ م��ن كتبه:
احلدود واملختص��ر والقي��اس ،األنباري؛
أس��تاذه :ثعل��ب؛ م��ن كتب��ه :األض��داد -

مساحة الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء يلقي خطبة يف مسجد الكوفة املعظم سنة 1932م

املوض��ح يف النحو ،وم��ن علمائها ايضا أبو
احلس��ن اللحياني ،وابن سعدان ،ويعقوب
بن إسحاق السكيت ،وأبو عبداهلل الطوال،
وأبو جعف��ر بن قادم ،وأب��و العباس أمحد
بن حييى املعروف بثعلب أستاذه :تالميذ
الف��راء ،كس��لمة بن عاصم؛ م��ن كتبه:
اجملالس.
واملدرس��ة الكوفية إحدى املدرس��تني
اللت�ين اش��تهرتا يف النح��و م��ع مثيلته��ا
املدرس��ة البصري��ة ،وكان ل��كل منهم��ا
مزاياه��ا اخلاص��ة ،إذ اكتس��بت الكوف��ة
من��ذ تأسيس��ها س��نة 17هـ��جرية أهمي��ة
بالغة ألنها أُنشئت لتكون جمتمعا للعرب
الفاحت�ين وقاع��دة للفتح اإلس�لامي ،ثم
قامت فيها األعم��ال التجارية والزراعية
واحلرفية ،وتوس��عت مما أدى اىل ازدهار
ه��ذه املدين��ة ،وزاد م��ن اهميتها أن قس��ما
م��ن الصحاب��ة والتابع�ين نزهل��ا وفيه��م
كث�ير م��ن الق��راء ،ثم أصبح��ت مركز
اخلالف��ة يف عه��د اإلم��ام أم�ير املؤمن�ين
عل��ي بن ابي طالب (عليه الس�لام) ،وأول
عاصم��ة لدول��ة العباس��يني بعد س��قوط
الدولة األموية عام  132هجرية.
وكان��ت الدراس��ات األوىل فيه��ا
ُتعن��ى بالق��رآن الكري��م رواي��ة وضبط��ا
وتفس�يراً ،واش��تهر فيه��ا ثالثة ق��راء من
س��بعة ه��م :ابن جماه��د وهو عاص��م ابن
ابي النجود(ت 127ه��ـ) ،ومحزة بن حبيب
الزيات(ت156هـ) والكسائي (ت189هـ) ،وقد
نش��أت هذه املدرسة النحوية ومتركزت
يف الكوف��ة يف الع��راق وكان��ت يف أيّ��ام

حك��م العباس��يني ،إذ انص��رف الكوفي��ون
يف البداية عن الدرس النحوي إىل رواية
األش��عار واألخب��ار واملل��ح والن��وادر ،ث��م
تكات��ف البصري��ون والكوفي��ون بعد قرن
م��ن اش��تغال البصريني وحده��م بالنحو
عل��ى اس��تكمال قواع��ده م��ع التناف��س يف
ذلك تنافس��اً شديداً قرابة قرن آخر خرج
بعده��ا عل��م النح��و ت��ام األص��ول كامل
العناصر الرئيس��ة وانته��ى االجتهاد فيه
(تقريباً).
وم��ن أهم مسات املدرس��ة الكوفية ما
يأتيّ :
إن الكوفيني جعلوا مصادر حنوهم
أربع��ة ه��ي النح��و البص��ري ال��ذي كان
نقط��ة البداية ،ومنطلق مدرس��ة الكوفة
املتمي��ز ،ث��م لغ��ات األع��راب ال�تي رفضها
البصريون والش��عر اجلاهلي واإلسالمي
قبلوه��ا مجي ًعا
احمل��دث ،والق��راءات ال�تي ِ
عل��ى اختالف درجاته��ا ،وكان الكوفيون

من أهم مسات املدرسة
الكوفية إ ّنهم جعلوا
مصادر حنوهم أربعة:
هي النحو البصري الذي
كان نقطة البداية ،ثم
لغات األعراب ،والشعر
اجلاهلي واإلسالمي
احملدث ،والقراءات اليت
قبلوها مجي ًعا..
ِ

يروون ع��ن مجيع األعراب بدو ،وحضر
ومل يلتزم��وا بالقبائ��ل ال�تي حدده��ا
البصري��ون مم��ا جن��م عن��ه افتخ��ار
البصري�ين عليه��م بقوهل��م( :إمن��ا نأخذ
اللغ��ة م��ن حرش��ة الضب��اب وأكل��ة
الريابي��ع ،أم��ا الكوفيون فيأخ��ذون اللغة
عن أهل السواد أصحاب الكوايخ وأكلة
الشوازير).
إن قب��ول الكوفي�ين للغ��ات األع��راب
مجي ًع��ا وصفه��م بالتس��اهل يف اللغ��ة
وع��دم التش��دد يف تطبي��ق القواع��د
النحوي��ة فاتس��م مساعه��م بالتس��اهل؛
ليتخلصوا مما وصفه البصريون بالشاذ
والن��ادر ،وكان الكوفي��ون أميل للطاعة
ومل يتج��رؤوا عل��ى ختطئ��ة الع��رب يف
لغته��م أيًا كانت ف��إذا مسعوا بي ًتا واحدًا
فيه جواز ش��يء خمالف لألصول جعلوه
وبوبوا عليه ،وأكثروا من السماع
أصال َّ
ع��ن الع��رب ومل يلج��ؤوا إىل تأوي��ل أو
تقدي��ر ،أما القي��اس فقد قاس��وا على ما
مل يتواف��ر ل��ه ش��اهد م��ع حن��اة البصرة
يف القي��اس األغل��ب ،واس��تطاعوا يف
حنوه��م أن ينش��ئوا مصطلح��ات تغاي��ر
املصطلحات البصرية.
ولق��د ق��ام حنوه��م عل��ى النق��ل
فابتع��دوا ع��ن الفلس��فة واملنط��ق،
وانش��غلوا بعلم القراءات القرآنية فكانت
من أهم مص��ادر حنوهم ،ولي��س غريباً؛
ّ
ألن مؤس��س مدرس��تهم عل��ي بن محزة
إمام��ا يف الق��راءة،
والكس��ائي كان ً
وتثق��ف ثقاف��ة عربية حمض��ة خالصة
م��ن االتص��ال ب��أي ثقاف��ة أجنبي��ة ،ومل
يع��رف عن��ه أنه تأث��ر بأعجم��ي ،وكان
رؤوس ه��ذه املدرس��ة معلمني يد ّرس��ون
يف القص��ور وكان��وا ع ًون��ا للدول��ة
العباس��ية ،علم��ا ّ
إن منهجه��م العلم��ي
خضوع��ا ،وكانت طباعهم
كان أكثر
ً
أدن��ى للطاع��ة واالستس�لام ،فاعتم��دوا
على الش��عر املصنوع املنسوب لغري قائلة
دون االهتم��ام بالتمحيص ،وأخريا فقد
اتس��مت مدرس��ة الكوفة مبميزات طابع
االتس��اع يف الرواي��ة وطاب��ع االتس��اع
يف القي��اس وطاب��ع املخالف��ة يف بع��ض
املصطلحات النحوية وما يتصل بها من
العوامل.
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الشهادة..

رؤية يحيى بها الموت أبعد من مدى الوجود
الباحث السيد شاكر القزويين

أن جيتمع القوم ألخذ موقف ،يعين اتفاقهم على أمر ما ،يسري بهم وهم منقادون
له ،أو أنهم َّ
إنا تسوقهم عصا اخلوف واحلاجة املاسة والعصبية ،وميكن للعقل
يوجه الناس حشودا حنو غاية ما ،إال أنها سرعان ما ختفت ،حاملا تبدأ
اجلمعي أن ّ
املؤثرات املوضوعية باخلفوت ،وحاملا يستمكن عقل الفرد وقناعاته من فهم املوقف
وتدارك نتائجه وفق حسابات الفرد الذاتية..
بعي��دا ع��ن الش��عارات وقناعاته��ا
برشادها وهديها أو تضليلها وفق أساليب
عدة ،كاإلعالم واخلطابات اجلماهريية
من قب��ل رموز اجملتمع ورجال��ه البارزين
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أصح��اب القدرة يف التأث�ير على اجملتمع
القتط��اع ش��رحية من��ه م��ن املناصري��ن
واملؤيدي��ن الحق��اً ،هل��ذا املوق��ف أو ذاك،
وقد متت��د تلك القناع��ات اىل بذل الناس

نفوس��ها رخيص��ة مثنا هل��ذه املواقف أزاء
تلك القناعات أو الضغوطات واملمارسات
اليت تصدر من اجلهات ذات القدرة على
التأث�ير أو إجبار الناس على التنازل عن

أغل��ى م��ا ميلكون ،بل كل ما ميلك��ون ،لكن حينما
يصب��ح الس��عي حنو هذا البذل م��ن منطلق فردي،
فاألم��ر خمتل��ف هن��ا اختالف��ا جذري��ا ،فالقناعات
هن��ا نابع��ة م��ن عم��ق وع��ي الف��رد ووجدان��ه،
فالعقي��دة بيق�ين ص��ادق راس��خ ،قرار ف��ردي ،وان
الس�ير يف طري��ق ه��ذا اليق�ين إميان ال ج��دال فيه
وال م��راءاة وال وه��ن ،والش��واهد التارخيي��ة عل��ى
ه��ؤالء الس��ائرين عل��ى ه��ذا النهج أكث��ر مما تعد
أو حتص��ى ،لك��ن ،هن��اك من ه��ؤالء الن��اس ،رجال
ونس��اء وحت��ى أطفال وصبي��ان ،كانوا ق��د تربّعوا
يف عن��ان الس��ماء ضي��اء أكثر توهجا م��ن النجوم،
وأكث��ر مجاال من البدور واألهّل��ة يف حلكة الليل
ّ
مبش��رة باألعياد ،ومنهم رس��ول اهلل حممد (صلى
اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) فض�لا ع��ن النخب��ة م��ن
األصح��اب وم��ن تبعهم عامل��ا بقدره��م وبإخالص
مت�ين ،وه��م أوض��ح م��ن أن ُت َش َّ
��خص أمساؤهم أو
تع��د ،فالط��ف اخلال��د وموق��ف الرجال في��ه كان
ق��راراً فردي��اً وضع��ه أمامهم س��يد الش��هداء اإلمام
احلس�ين (عليه السالم) حينما وضع أمامهم الليل
مج�لا ليتخ��ذوه خياراً للبقاء عل��ى قيد احلياة مبا
فيه��ا م��ن ذل وهوان اذا ما ترك��وا نصرته ورحلوا،
أو البقاء ملالقاة املوت بصدر رحب ،ذلك فإن مطلب
الش��هادة ال يك��ون ّإل خيارا ذات��ي القناعة واإلميان
والتصمي��م ،فذل��ك الص��رح اخلال��د ال��ذي ش��يده
اإلم��ام احلس�ين (علي��ه الس�لام) يف ملحمة الطف
البد أن يأخذ هذه الوجهة يف صنع رجال هم صنو
للخلود يف املواقف البطولية احلاملة ألمسى القيم
وأهمها لصنع احلياة اليت أرادها اهلل تعاىل لعباده.
كان مس��لم بن عقيل (عليه الس�لام) من تلك
األمثل��ة الف��ذة والش��واهد التارخيي��ة واإلنس��انية
العميق��ة األث��ر يف املوق��ف والق��رار والتضحي��ة،
فضال عن الصفات ذات القيمة العليا خلقا وعطا ًء،
فل��م يك��ن حي��دد وجه��ة س�يره وغائي��ة موقف��ه
التارخيي سوى القيم الفاضلة اليت محلها ومعدنه
الرسالي الذي احتشد أمة يف رجل وهو يواجه قوة
اإلس��تكبار والطغيان والفحش جبحافل جيوشهم
وغ��در حاضنته��م وفس��اد ذمته��ا ،وه��و يصدهم ال
حب��د س��يفه بل مب��ا حيمل م��ن عقي��دة وإخالص
يع��ادل كتائ��ب م��ن الفرس��ان الضياغ��م الثابت�ين
عل��ى املبدأ الرس��الي اهلاب��ط من الس��ماء ،وكانت
خي��ارات الدنيا كله��ا مفتوحة أمام��ه ،بكل زيفها،
من عز وجاه ومكانة اجتماعية وسياس��ية وسلطة
وم��ال وحظوة عند الس��لطان ،يف حس��اباته كانت

وهم��ا وس��رابا ال تورث س��وى اخلس��ران املبني ،وها
حن��ن ن��رى العواق��ب يف جمريات احلي��اة وخواتيم
األق��دار ش��اخصة أمامن��ا ،فق��د عل��م س��فري اإلمام
احلس�ين (علي��ه الس�لام) مس��لم ب��ن عقي��ل وم��ن
كان ش��ريكا يف ه��ذا العط��اء الف��ذ يف ذل��ك القرار
واملوق��ف واإلختي��ار يف ملحمة كربالء إن اخللود
صناع��ة ،يتقنها الفرد صاحب اخلي��ار املنطلق من
الوجدان احلي وال�تي تتجاوز قضية املوت واحلياة
اىل مستوى آخر من الوجود يف غائيته كما أرادها
اهلل تع��اىل ورضى عنها ،ومبا يعين إن الس��عي حنو
الش��هادة لي��س طلبا للم��وت ،بل هو ابت��كار للحياة
الس��عيدة ،وجن��اة من اهلالك ،وترمي��م ملا صدع يف
منظومة احلق املبني والس�لام املقتدر واإلنس��انية
السعيدة املطمئنة.
فالش��هادة مش��روع يرم��م احلي��اة الفاضل��ة
والش��هيد ه��و صاح��ب ق��رار ذات��ي نتيج��ة حج��م
العط��اء ال��ذي ال ميك��ن أن يب��ذل دون قناع��ة
راس��خة ،لك��ن حينما ن��رى احلش��ود احلاملة على
أكتافه��ا هذا املش��روع اإلستش��هادي الكب�ير يكون
م��ن املنطق��ي أن القضي��ة هن��ا كب�يرة وواضح��ة
ومقنع��ة ،فه��ي ال حتت��اج اىل تفس�ير وإجاب��ات
لتس��اؤالت متش��ابكة ،فه��ي قضي��ة هل��ا الق��درة
عل��ى اس��تيعاب وع��ي اآلخرين والذوب��ان فيه فهي
ق��ادرة عل��ى مح��ل عطاءاته��م بص��در رحب يتس��ع
للخس��ارات مهم��ا غل��ت وللتضحي��ات مهما قس��ت
وآملت وعظمت رزيّتها ،يف هذا املش��روع تكون زاوية
النظ��ر خمتلف��ة ،والرؤية أبعد م��ن املدى وأمشل،
إذ يصبح املش��هد أكثر اتس��اعا من احلياة العادية
ال�تي نعتاش��ها كل يوم ،ولتكتمل ه��ذه الصورة ال
بد من تص��ور واضح للنقص فيها لترتمم وتصبح
مكش��وفة الصف��ات واملعان��ي وال��دالالت ،فيها كل
ش��يء ح��ي ،حت��ى امل��وت ،وال�تراب وامل��اء واهل��واء
والذكريات واملواقف وراقصات النار كلها تنبض
وتفصح عن مكنوناتها ،تفصح عن غائية وجودها،
وتش��هد مب��ا أوكلت الي��ه وما فعلت وم��ن أطاعت
ومب أس��همت ،فه��ي حي��اة البقاء األبدي��ة ومآالتها،
جمت��ازة بذل��ك احلي��اة الدني��ا ،وأثقاهل��ا املهلك��ة
ومتاهاتها املضلل��ة وأمدها القصري اخلطى واملدى
واهل��دى ،فالع��ازم عل��ى ني��ل الش��هادة ي��رى طرق��ا
تتج��اوز الدنيا ومتخر جلتها حنو قيامة بس��فينة
جناة تفضي اليها بصراط مستقيم يستلزم عروة
وثق��ى يتمس��ك به��ا فتحتوي��ه طمأنين��ة وس�لاما
حتى تودعه جنان اخللد ،على السرر متقابلني.

َّ
إن السعي
حنو الشهادة
ليس طلباً
للموت ،بل هو
ابتكار للحياة
السعيدة،
وجناة من
اهلالك،
وترميم ملا
صدع يف
منظومة احلق
املبني..
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من املؤكد َّ
أن شخصية
الشيخ الدكتور أمحد
الوائلي (رمحه اهلل) من
الشخصيات العراقية
البارزة اليت تركت
بصمات كبرية وواضحة
يف العصر احلديث..
د .جنم عبد اهلل املوسوي
جامعة ميسان

الشيخ الدكتور
احمد الوائلي
(رحمه اهلل) رسالة وعطاء
ليس فقط يف نفوس اجملتمع العراقي
بطوائف��ه كاف��ة ،بل تعدى ص��دى صوته
ليش��مل دائ��رة أوس��ع وهي الع��امل العربي
واإلس�لامي وخباص��ة ال��دول اجمل��اورة
للعراق ،إذ محلت شخصية الشيخ الوائلي
مس��ات ومميزات جعلته يتص��در اخلطباء
يف عص��ره فق��د مث��ل (رمح��ه اهلل تع��اىل)
عن��وان اخلطاب��ة ومدرس��ة للخطب��اء،
ومنه�ل ً
ا لطال�بي العلم واملعرف��ة ،إذ جاءت
خطابات��ه ب��كل م��ا ه��و جدي��د ومتج��دد
وناض��ج ومل تك��ن خطب��اً عفوي��ة عاب��رة
ب��ل محل��ت يف طياته��ا الرصان��ة والدق��ة
والرتكي��ز العلم��ي العال��ي ،لذل��ك أصبح
الش��يخ ميزاناً ومقياساً يقاس به اخلطباء
واملتكلمون فهو ذو إطالع باملنرب وأهميته،
وهو ذو علم بأن املنرب جيب ان يعطى حقه
ومس��تحقه عندما يتش��رف املرء بارتقائه،
ومن خ�لال متابعة خطب الش��يخ الوائلي
(رمح��ه اهلل تع��اىل) نس��تطيع ان نلتم��س
فيها ما يأتي:
* اعتم��د الش��يخ الوائل��ي (رمح��ه اهلل
تع��اىل) عل��ى الق��رآن الكري��م كمص��در
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أس��اس يف حماضرات��ه ،ال�تي كان يبدأها
بآي��ة قرائي��ة لينطلق منه��ا يف حماضرته
مبين��ا م��ا يف اآلي��ة م��ن مباح��ث لغوي��ة
واصطالحي��ة وأف��كار ديني��ة أو عقائدي��ة
أو اجتماعي��ة أو اقتصادي��ة أو سياس��ية،
وكان يطرحه��ا بطريق��ة تناس��ب حي��اة
الس��امعني ويبني ما يف اآلية من أهمية يف
حياة الفرد واجملتمع.
* إن مساح��ة الش��يخ الوائل��ي (رمح��ه
اهلل تع��اىل) زي��ن املنرب ال��ذي كان جيلس
علي��ه بذك��ر اإلم��ام احلس�ين (علي��ه
الس�لام) ،إذ كان��ت ل��ه عالق��ة وثيقة مع
ترب��ة كرب�لاء وم��ع طفه��ا املب��ارك ،فقد
أخذت واقعة الط��ف حيزاً كبرياً يف فكره
وعقله وشعره وأسلوبه وخطاباته ،وكان
حي��رص أميا ح��رص على اس��تعراض ما
يف كرب�لاء بطريق��ة علمي��ة بعي��دة ع��ن
الش��وائب وبطريق��ة مش��وقة ذات تأث�ير
مباشر يف السامعني.
* ان مساح��ة الش��يخ الوائل��ي (رمح��ه
اهلل تعاىل) أعطى للمنرب أهمية من خالل
دوره الكبري يف توعية السامعني وتزويدهم

باملعارف اإلس�لامية احلقيقية بعيدا عن
املذهبي��ة واالنغالق واجلم��ود ،بل كانت
أطروحات��ه الديني��ة والفكري��ة نرباس��ا
للوع��ي والتنوي��ر الفك��ري م��ن أجل خلق
واع متحض��ر ذي فك��ر
جي��ل إس�لامي ٍ
وعقل ملتزم.
* ح��رص الش��يخ الوائل��ي (رمح��ه
اهلل تع��اىل) يف حماضرات��ه عل��ى ض��خ
أكرب ق��در ممكن من املعلوم��ات الدينية
والعلمية التأرخيية اليت كان حيفظها،
فم��ن خ�لال ثقافت��ه املوس��وعية الكبرية،
أراد ان ينقل املستمع من خطاب العاطفة
إىل خطاب العقل والعاطفة معا ،فاملتتبع
حملاضرات��ه املبارك��ة ال ينفك ان حيصل
عل��ى كم كبري من املعلومات واحلقائق
واملفاهيم واملعارف اليت توسع دائرة أُفقه
ُ
وت ِرج ُه إىل نور الفهم واإلدراك.
* كان��ت حماضرات الش��يخ الوائلي
(رمحه اهلل تعاىل) مداراً لتكاتف املسلمني
عل��ى خمتل��ف مذاهبه��م وطوائفه��م،
فم��ا كان��ت لدي��ه روح التعص��ب وال
الش��تيمة وال االنتق��اص وال احل��ط م��ن

أف��كار اآلخري��ن ،وان كان لدي��ه نقد فانه
يس��تعمل النق��د العلم��ي احل��اذق والب ّن��اء
املس��تند عل��ى أس��س علمي��ة وموضوعي��ة
رصين��ة مقنع��ة للس��امع ب��اآلراء ال�تي
يطرحه��ا وجيع��ل املتلق��ي يذع��ن بتل��ك
األدل��ة العلمي��ة ال�تي يقدمه��ا ،وه��ذا م��ا
أك��ده اغل��ب متلقي خطابه ب��ان كل من
يس��تمع إليه يعجب مبا لدي��ه من إمكانية
علمية وصدق ودقة وأمانة علمية يف نقل
املعلومة.
* ح��رص الش��يخ الوائل��ي (رمح��ه اهلل
تع��اىل) يف حماضراته كافة على حتقيق
مسة االتصال بينه كمرسل وبني السامع
كمتل��ق ،كون��ه اس��تعمل كل مقوم��ات
ٍ
اخلطي��ب الناج��ح وكل مس��تلزمات
اخلطاب��ة الصحيح��ة فضال ع��ن انه كان
ميتل��ك أس��لوباً تربوي��اً وطريق��ة رصين��ة
ناجح��ة يف إيص��ال املعلومة ال�تي يطرحها
بسالسة وسهولة اىل املتلقني حتت منربه.
* الرصانة العلمية حملاضرات الش��يخ
الوائل��ي (رمح��ه اهلل تع��اىل) م��ن خ�لال
اس��تعمال منه��ج ومب��ادئ البح��ث العلم��ي
الرص�ين ،فجميع حماضراته يتم طرحها
بأس��س علمي��ة متينة مع إعط��اء معلومة
دقيقة ال تقبل الشك واإلحالة إىل املصادر
واملراجع واملؤلفني أصحاب هذه املعلومة.
* مج��ع الش��يخ الوائل��ي (رمح��ه اهلل
تع��اىل) ب�ين أمري��ن مهم�ين هم��ا :رصانة
احل��وزة العلمية وحداثة اجلامعة إذ مجع
(رمح��ه اهلل تعاىل) بني احل��وزة واجلامعة
وامتل��ك أفاقهم��ا مع��ا ،فج��اءت خطب��ه
وحماضرات��ه املنربي��ة بإط��ار أكادمي��ي
حياك��ي فيه��ا فئ��ة الش��باب املتعل��م
واجلامع��ي ،والفئ��ات األخ��رى م��ن أبن��اء

اجملتمع فجعلته طريقته تلك يرتبع على
عرش اخلطابة ودخول صوته إىل القلوب
والعقول معا.
* امت��از الش��يخ الوائل��ي (رمح��ه اهلل
تع��اىل) بإعطائ��ه معلوم��ات كافي��ة
ع��ن املوض��وع امل��دروس يف حماضرات��ه،
بطريق��ة تكون فيها ه��ذه املعلومات مرتبة
ومتسلسلة ومعروضة حبيث يستطيع أن
يفهمها كل السامعني عن طريق بساطة
األس��لوب وس��هولة اخلط��اب واس��تعمال
مفردات مألوفة لدى السامعني.
* متس��ك مساح��ة الش��يخ الوائل��ي
(رمحه اهلل تعاىل) يف خطبه كافة بثقافته
وهويت��ه وتقالي��د جمتمع��ه الصحيح��ة
واألعراف اإلسالمية العربية النبيلة اليت
تقبلها النفس البشرية كافة ،فقد حافظ
على تراثه اإلس�لامي والش��يعي والنجفي
األصي��ل ،وثقافة اجملتمع العراقي وعكس
ذل��ك يف أقواله وأفعال��ه وخطاباته املنربية
كافة.
* الت��زم الش��يخ الوائل��ي (رمح��ه اهلل
تعاىل) حبس��ن آداب الكالم واح�ترام اآلراء
وع��دم التج��اوز عل��ى اآلخري��ن ولكن��ه يف
الوقت نفسه حرص أميا حرص على نقل
الوقائ��ع واألحداث بطريق��ة علمية وبيان
م��وارد اخلط��أ عن��د بع��ض الش��خصيات
باح�ترام وع��دم جت��اوز أو انته��اك
لشخصياتهم.
* احت��وت حماض��رات الش��يخ الوائل��ي
(رمحه اهلل تعاىل) على عنصري التش��ويق
واإلثارة الفكرية ،ففي الكثري من األحيان
نالح��ظ كيف أن��ه كان جيذب س��امعيه
ومتابعي��ه بأس��لوبه األدب��ي املتمي��ز أو مب��ا
يذك��ره من أمور تلطف أج��واء احملاضرة

وتكس��ر الرتاب��ة والروت�ين وتدف��ع
بالس��امعني ل��ه على متابعته واالس��تمرار
معه حتى نهاية جملسه.
* امتالك��ه (رمح��ه اهلل تع��اىل)
السمة األدبية املميزة واستشهاده بالشعر
العرب��ي وبأبيات��ه الش��عرية ال�تي كان
ينظمه��ا بنفس��ه ،فهو أديب ب��ارع وميتلك
حافظ��ة قوية مكنته من قابلية اس��تدعاء
املعلوم��ة الديني��ة والتارخيي��ة واألدبي��ة
بسهولة ويسر.
* مث��ل الش��يخ الوائل��ي (رمح��ه اهلل
تع��اىل) عنص��ر احلداث��ة يف حماضرات��ه
فه��و مبثاب��ة مدرس��ة للخطاب��ة باجت��اه
حدي��ث يناس��ب متطلب��ات عص��ره فض�لا
ع��ن امتالك��ه قابلي��ة التيس�ير يف ط��رح
املعلومة بعيدا عن التعقيد والصعوبة.
* احت��وت حماضرات الش��يخ الوائلي
(رمح��ه اهلل تع��اىل) عل��ى صف��ة ج��ذب
املس��تمع إلي��ه مب��ا يطرح��ه م��ن قص��ص
ديني��ة وتارخيي��ة وأدبي��ة ،فالقص��ة ه��ي
إح��دى حمف��زات املتلق��ي عل��ى املتابع��ة
واالس��تمرار ،كذلك احلوادث التارخيية
ال�تي يعرضه��ا بش��كل ملخ��ص ومفي��د
بعيدا عن اإلطالة واإلطناب.
* كان إط�لاع الش��يخ الوائل��ي
(رمح��ه اهلل تعاىل) على مرتكزات املذاهب
اإلس�لامية األخ��رى وتبح��ره فيها عامال
س��اعده عل��ى حتلي��ل الكث�ير م��ن األفكار
ونقده��ا بص��ورة علمي��ة واح�ترام اآلراء
الصحيح��ة وان كان��ت ص��ادرة م��ن
املخالفني له يف مذهبه.
* امتالك��ه (رمح��ه اهلل تع��اىل)
القابلي��ة والق��درة الف��ذة يف الدف��اع ع��ن
عقائد مدرسة أهل البيت (عليهم السالم)
ودحض اإلش��كاالت والش��بهات اليت تطرأ
على الكثري منها وبيان صالحية مدرس��ة
ال حمم��د (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم)
وحقه��ا يف قي��ادة احلياة وإص�لاح وإعمار
األرض.
ْ
وأخ�يرا ال ب��د أن نذك��ر ان الش��يخ
الوائلي َش�� ّكل مدرسة وتسنم عمادة املنرب
اإلس�لامي واحلس��يين وال ميك��ن لن��ا أن
نبني ممي��زات وخصائص من�بره وخطبه
به��ذه العجال��ة ،اال ان��ه م��ن الش��رف بيان
بع��ض الس��مات األساس��ية اليت متي��ز بها
هذا املنرب العميد.
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عليها
السالم)..
أم البنيــن (
منبــع الوفـاء
والكــرامات

الباحث
عبد احلسن الشافعي

فاطمة املشهورة بـ(أم البنني) هي زوج أمري املؤمنني
(عليه السالم) ،تزوجها بعد استشهاد الصديقة الطاهرة
فاطمة الزهراء (عليها السالم)..
وهي أم العباس حامل لواء اإلمام احلسني
(علي��ه الس�لام) يف واقع��ة الط��ف اخلال��دة ،إذ
قدم��ت فيه��ا أم البن�ين أربع��ة من أبنائه��ا فداء
ألبي الشهداء (عليه السالم) يف طريق العقيدة
واإلص�لاح ،وأم البنني امرأة جليلة من النس��اء
الفاض�لات ،العارفات حبق أه��ل البيت (عليهم
الس�لام)ُ ،ول��دت يف الع��ام اخلام��س للهج��رة
يف بي��ت عريق مش��هور بالش��جاعة ،م��ن أبوين
شريفني ُعرفا باألدب والعقل ،فأبوها حزام بن
خالد بن ربيعة بن الرحيل الكالبي ،وقد حباها
اهلل س��بحانه وتع��اىل جبميل ألطاف��ه ،اذ وهبها
نفس��ا حرة عفيفة طاهرة ،وقلباً زكياً سليماً،
ورزقها الفطنة والعقل الرش��يد ،و ُت َع ُّد قبيلتها
(بنو كالب) من أشرف القبائل العربية شرفاً،
جملة السفري ـ العدد ()67
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وأمجعه��م للمآث��ر الكرمي��ة ال�تي تفتخ��ر به��ا
س��ادات الع��ربُ ،و ِصفت أم البن�ين بأنها كانت
فصيحة بليغة ورعة ذات زهد وتقوى وعبادة،
َّ
ولع��ل أبرز
ومتي��زت خبصائصه��ا األخالقي��ة،
صفاتها اليت اتصفت بها كانت صفة الوفاء.
تزوجه��ا أم�ير املؤمنني اإلمام عل��ي بن أبي
طال��ب (عليه الس�لام) ،بعد استش��هاد الس��يدة
الزه��راء (عليه��ا الس�لام) ،إذ اخت��ص بأخي��ه
نس��ابة عارف��اً بأخب��ار العرب -
عقي��ل  -وكان ّ
فق��ال ل��ه ذات ي��وم :أنظر لي إمرأة ق��د َ
ولدّتها
الفحول��ة من العرب ألتزوجه��ا فتلد لي غالماً
فارساً ،فقال له :أخي ،أين أنت عن فاطمة بنت
حزام الكالب ّية ،فإ ّنه ليس يف العرب أشجع من
آبائه��ا ،فتزوجه��ا (علي��ه الس�لام) فاجنب��ت ل��ه

(سالم اهلل عليها) ،أربعة أوالد استشهدوا
مجيع��ا م��ع أخيه��م اإلم��ام أب��ي عبد اهلل
احلسني (عليه الس�لام) يف واقعة الطف
يوم العاشر من حمرم.
وم��ن ش��دة وفائه��ا واحرتامه��ا ملق��ام
الس��يدة الزه��راء (عليه��ا الس�لام) فإنه��ا
طلب��ت م��ن االم��ام أم�ير املؤمن�ين (عليه
الس�لام) أن ال يناديه��ا بامسها (فاطمة)،
حت��ى ال يش��عر أبن��اء الزه��راء (عليه��م
السالم) باحلزن عند مساع اسم أمهم يف
كل مرة ،فطالبته أن ينتديها باسم (أم
البنني) ومن هنا جاءتها هذه التسمية.
كان��ت أم البن�ين (س�لام اهلل عليها)
تلمي��ذة عل��ي (علي��ه الس�لام) ذات عق��ل
ورأي راج��ح ،ومل ت�ترك أم��راً ي��دور يف
خلده��ا من دون أن تس��أل عنه باب العلم
واملعرف��ة أم�ير املؤمنني (عليه الس�لام)،
لك��ي يفت��ح هل��ا م��ن العل��وم الكث�يرة م��ا
ب��ه تصب��ح ق��ادرة عل��ى توجي��ه اجملتم��ع
والنساء يف املدينة املنورة ،إذ أن بيت علي
(علي��ه الس�لام) كان حمط��ة تربوي��ة
مهم��ة ،إذ كان��ت النس��اء جيتمع��ن عند
أم البن�ين (س�لام اهلل عليه��ا) حلق��ات
ليتعلم��ن منه��ا مع��ارف الوح��ي وقي��م
النهضة وفكر احلرية والكرامة والعزة.
كان��ت للس��يدة اجلليل��ة أم البن�ين
(س�لام اهلل عليه��ا) مكان��ة متم ّي��زة عن��د
أهل البيت (عليهم السالم) ،فقد أكربوا
إخالصها ووالءها لإلمام احلسني (عليه
الس�لام) ،وأك�بروا تضحي��ات أبنائه��ا
املكرم�ين يف س��بيل س��يد الش��هداء (عليه
الس�لام) ،يق��ول الش��هيد األول وه��و من
كبار فقهاء اإلمامية( :كانت أم البنني
م��ن النس��اء الفاض�لات ،العارف��ات ّ
حبق
أه��ل البي��ت (عليه��م الس�لام) ،خملص��ة
يف والئه��م ،ممحض��ة يف مودّته��م ،وهل��ا
ّ
واحمل��ل الرفيع،
عنده��م اجل��اه الوجي��ه،
وق��د زارته��ا زين��ب الكربى بع��د وصوهلا
املدين��ة تع ّزيه��ا بأوالده��ا األربع��ة ،كما
كان��ت تع ّزيه��ا أي��ام العي��د )...وه��ذا
ي��دل عل��ى أهميته��ا ومس��و مكانتها عند
أه��ل البي��ت (عليه��م الس�لام) ،وبل��غ من
وتبصرها مبقام أهل
عظمتها ومعرفتها ّ
البي��ت (عليه��م الس�لام) ،أنه��ا مل��ا دخلت
على أمري املؤمنني (عليه السالم) وكان
احلس��نان مريضان ،أخذت تلطف القول

معهما وتلقي إليهما من طيب الكالم ما
يأخ��ذ مبجامع القل��وب ،وما برحت على
ذلك حتسن السرية معهما وختضع هلما
كاألم احلنون واخلادمة املطيعة.
ّ
ولعل أصعب موقف مرت به السيدة
أم البنني (س�لام اهلل عليها) كان حلظة
وص��ول ظع��ن اإلم��ام احلس�ين (علي��ه
الس�لام) اىل أط��راف املدين��ة املن��ورة ،إذ
أرس��ل اإلم��ام الس��جاد (علي��ه الس�لام)
بش��ربن ح��ذمل اىل املدينة املن��ورة لينعى
اإلم��ام احلس�ين واه��ل بيت��ه (عليه��م
الس�لام) ،وبينما هو كذلك يقول بش��ر:
رأيت ام��رأة كبرية حتمل عل��ى عاتقها
طف ً
ال وهي تش��ق الصف��وف حنوي ،فلما
وصلت قالت :يا هذا أخربني عن س��يدي
احلس�ين (علي��ه الس�لام) ،فعلم��ت أنه��ا
ذاهلة ،ألني أناديُ :قتل اإلمام احلس�ين،
وه��ي تس��ألين عنه ،فس��ألت عنه��ا ،فقيل
ل��ي :ه��ذه أم البن�ين (س�لام اهلل عليه��ا)،
فأش��فقت عليه��ا وخف��ت أن أخربه��ا
بأوالده��ا م��رة واح��دة ،فأخ��ذت اخربه��ا
بأوالدها واحدا بعد االخر وهي ختربني
ان��ي مل اس��ألك ع��ن أوالدي ،كلهم فداء
إلم��ام احلس�ين (عليه الس�لام) ،اخربني
عن��ه أحي ه��و أم مي��ت ،فقلت هل��ا :عظم
اهلل ل��ك األج��ر مبص��اب موالن��ا أبي عبد
اهلل احلس�ين (عليه السالم) فبكت َّ
وأن ْت،
وه��ذا املوق��ف ال ينم إ ّ
ال عن ق��وة اميانها،
وان عالقته��ا باإلم��ام احلس�ين (علي��ه
الس�لام) لي��س إال إلمامت��ه ،وتهوينه��ا
عل��ى نفس��ها م��وت أوالده��ا األربع��ة إن
س��لم اإلمام احلسني (عليه السالم) وهو
يكش��ف يف الوق��ت ذات��ه ع��ن مرتبته��ا يف
الدي��ن واإلميان ،ولذل��ك فقد خصها اهلل
سبحانه وتعاىل مبرتبة عالية بني عباده
الصاحلني الذين رفع ش��أنهم وأعطاهم

م��ن املنزل��ة الرفيع��ة ،فجع��ل هل��ا ش��أنا
كرامات
عظيم��ا إذ أصبح��ت صاحب��ة
ٍ
وباب��اً من أب��واب اإلجاب��ة والقبول عنده
تع��اىل ،فم��ن خ�لال توس��ل املؤم��ن ب��أم
البن�ين (س�لام اهلل عليه��ا) تتحق��ق ل��ه
املطال��ب واحلاج��ات كونه��ا باب��اً م��ن
أب��واب قضاء احلوائج ،وهناك العش��رات
بل املئ��ات من تلك الكرام��ات احلقيقية
املتحقق��ة ،وال�تي تتجل��ى م��ن خالهل��ا
مكانة وعظمة تلك املرأة.
أم��ا وفاته��ا (س�لام اهلل عليه��ا) ف��إن
املص��ادر ش��حيحة ع��ن ذك��ر تاري��خ
وفاتها ولكن الذي بني أيدينا يش�ير اىل
َّ
أن الس��يدة أم البن�ين (س�لام اهلل عليها)
ّ
مر قضته بني عباد ٍة هلل جل وعال،
بعد ُع ٍ
طويل��ة على فقدها األحبة من
وأحزان
ٍ
ٍ
أهلها وخباصة أوالدها األربعة ،كانت
وفاتها (سالم اهلل عليها) يف الثالث عشر
من مجادى اآلخرة من عام 64هـ��جرية،
ودفن��ت يف بقيع الغرق��د باملدنية املنورة
وقربها معل��وم يزوره حمبوه��ا وطالبو
احلاج��ات مم��ن يعرف��ون مكانته��ا
ومقامها الرفيع.

يقول عقيل (ع)
لإلمام علي (ع):
أين أنت عن
فاطمة بنت حزام
الكالب ّية ،فإ ّنه
ليس يف العرب
أشجع من آبائها..
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عليهم )  ..في ديوان الشافعي
أهل البيت ( السالم
الباحث اإلسالمي :عبد اهلل عبد احلسني امليالي

للفقيه حممد بن إدريس الشافعي (150هـ ـــ 204هـ) والذي ُينسب إليه املذهب
الشافعي ،ديوان من الشعر مشهور ،وقد توىل مجعه وحتقيقه وشرحه العديد من
الباحثني واحملققني واألدباء ,وأهمهم:
 .1ديوان اإلمام الش��افعي ،مجع وشرح
األستاذ حممد عبد الرحيم.
 .2ديوان اإلمام الشافعي ،مجع وشرح
األستاذ حممد عفيف الزعيب.
 .3ديوان اإلمام الشافعي ،مجع وشرح
األستاذ نعيم زرزور.
 .4ديوان اإلمام الشافعي ،مجع وشرح
األستاذ جماهد مصطفى بهجت.
 .5دي��وان اإلم��ام الش��افعي  ..نظم��اً
ونث��راً ،حتقي��ق وإع��داد األس��تاذ رمضان
جملة السفري ـ العدد ()67
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أمحد عبد ربه عصفور.
 .6دي��وان اإلمام الش��افعي ،ش��رح عبد
العزيز حافظ دُنيا.
 . 7دي��وان اإلم��ام الش��افعي ،حتقي��ق
عبد الرمحن املصطاوي.
والحظن��ا م��ن اطالعن��ا عل��ى ه��ذه
الدواوي��ن املختلف��ة ،أنه��ا مل تتف��ق عل��ى
مجيع ش��عر الش��افعي ،فقد جند مقاطع
شعرية يف هذا الديوان ال جندها يف ديوان
آخ��ر ،ويبدو ّ
أن يد اهلوى قد تالعبت بهذا

وغ�يرت ،وبدل��ت،
الدي��وان (فحذف��ت،
ّ
وز ّورت ،وأضاع��ت) ومنه��ا اس��تبدال
كلم��ة (الوص��ي) يف البي��ت الش��عري
املشهور:
ً
��ب الوص��ي رفض��ا **
إن كان ُح ِّ
فإنين أرفض العباد) إىل كلمة (الولي).
وم��ا يهمن��ا من دي��وان الش��افعي هنا،
أن��ه قد حف��ل بالكث�ير من إش��ارات املودة
ُ
واحل ّب ألهل البيت عليهم السالم ،حتى
ع�� ّد العدي��د م��ن الباحث�ين ه��ذه املي��ول

مبثابة تش�� ّيع للشافعي ،خصوصاً بعد أن
أعلنها صراحة:
ّ
علــــــــي ُحبـــــــــ ُه ُجنـــــــة
ٌ
قســـــيم النـــــار َ
واجل ّنـــــة
وصي املصـــطفى حقـــاً
ّ
واجل ّنـــــة
األنــــس
إمــــام
ِ
وقوله:
أنـا الشيعـي فـي ديين وأهلـــي
مبكـــة ،ثـم داري عسـقـليــــــة
جملس نـذكـــر عليــاً
إذا فـي
ٍ
وسبطيـه ،وفاطمـة الزك ّيــة
ي ُ
ُقـــال :جتــــاوزوا يـا قـو ُم هـذا
فهـذا مـن حـديث الـرافضية
ب ُ
أنـــاس
َرئت إىل املهيمن مـن ٍ
َرون الرفض ُح َّب الفاطمية
يَ
فيع�ترف الباح��ث مصطفى الش��كعة
يف كتاب��ه (إس�لام ب�لا مذاه��ب) جب��رأة
وش��جاعة وحت��دّي الش��افعي يف والئ��ه
وحب��ه الص��ادق أله��ل البي��ت ،قائ�ل ً
ا( :إن
حب الش��افعي حب ش��جاع ألنه صادر من
ّ
إنس��ان ل��ه قيمت��ه وخط��ره ،وألن��ه معلن
ذل��ك ش��عراً رقيقاً س��هل احلف��ظ خفيف
الوق��ع عل��ى القل��ب والس��مع ،وألن��ه بعد
ذل��ك كل��ه قي��ل يف ث��وب م��ن التح��دي
وإطار من اإلعالن على رؤوس األشهاد).
ويبدو ّ
أن الشافعي يف أول أمره ،كان
يكت��م تل��ك امل��ودة واحلب ألم�ير املؤمنني
وأهل بيته عليهم السالم ،فيقول:
وما زال كتمانيك حتى كأنين
برد جواب السائلني ألعجـم
وأكتم ودي يف صفاء مودتي
لتسلم من قول الوشاة وأسلم
حت��ى انفج��ر يوم��اً صادع��اً مب��ا ال ميكن
كتمانه:
إ ّنـــــــــا عبـيــــــ ٌد ِلفتـــــى
أُنــــزل فيــــه هــــل أتــــى
إىل متــــى أكتمــــه؟
إىل متــــى إىل متــــى؟؟
وجله��ره مب��ودة أه��ل البي��ت عليه��م
الس�لام ،وه��ي تهم��ة بنظ��ر اخللف��اء
(حبس
واألمراء ّ
ووعاظ الس�لاطني ،فقد ُ
الش��افعي م��ع قوم من الش��يعة  -بس��بب
التش�� ّيع  -فق��ال :رأي��ت البارح��ة كأن��ي
مصلوب على قناة مع علي بن أبي طالب
�بر :إن صدق��ت
علي��ه الس�لام ،فق��ال املُ َع ِّ
رت و ُذ َ
رؤياكُ ،ش ِه َ
كرت وانتشر أمرك ..

فحمل إىل الرش��يد معهم ،فكلمه ببعض
ُ
ما َخ َل َبه به ،فخلى عنه).
وعندما يقول الش��افعي جه��اراً نهاراً على
رؤوس األشهاد:
يا راكباً ِقف ُ َ
بـامل َّص ِب من ِمنى
ض
واهتف بقاعد َخي ِفها
ِ
والناه ِ
َس َحراً إذا ف َ
احلجيج إىل ِمنى
ـاض
ُ
ض
فيضاً كملتطم الفرات الفا ِئ ِ
أحب بنـي النبـي املصطفـى
إنـي ُّ
واجبات فـرائضي
وأعدُّه من
ِ
ـب آل حمم ٍد
إن كـان رفضـاً ُح ُّ
الثقالن أنـي رافضي
فليشهد
ِ
يتدخ��ل الباح��ث نصر حام��د أبو زيد
يف كتاب��ه (اإلم��ام الش��افعي وتأس��يس
اآليديولوجي��ة الوس��طية) ل ُيدلي بدلوه:
(ومل تص��ل العاطف��ة العلوي��ة عن��د
اإلم��ام الش��افعي إىل حد التش�� ّيع باملعنى
السياس��ي أو املذهيب ،وما يُنس��ب إليه من
أن��ه ق��ال :إن كان رفضاً حب آل حممد ..
فليشهد الثقالن أني رافضي ،ال ميكن أن
يُتخذ قرينة عل��ى علوية متعصبة تصل
إىل حد الرفض أو التش ّيع).
وعندما يصدح الشافعي بقوله:
وملـا رأيت النـاس قـد ذهبـت بهـم
واجلهل
الغي
مذاهبهم يف أحبر
ِ
ركبت على اسم اهلل يف سفن النجا
الرسل
وهـم آل بيت املصطفى خامت
ِ
وأمسكـت حبـل اهلل وهـو والؤهـم
بـاحلبـــل
كمـا قـد أمـرنـــا بـالتمسـك
ِ
إذا افرتقت يف الدين سبعون فرقة
النقل
ونيفا كما قـد صح فـي حمكـم ِ

حفل ديوان
الشافعي بالكثري
من إشارات املودة
ُ
واحل ّب ألهل البيت
عليهم السالم،
حتى ع ّد العديد
من الباحثني هذه
امليول مبثابة
تش ّيع

ولـم يــك ناج منهــم غيــر فرقــة
والعقـل
فـقـل لـي بهـا يـاذا الـرجاحة
ِ
أفــي فــرق اهلـــالك آل حممــد!!
أم الفـرقة التـي جنت منهـم  ،قـل لي
فإن قلت يف الناجني فالقول واحـد
العدل
وإن قلت يف اهلالك حفت عن
ِ
إذا كـان مولـى القـوم منهـم فإننـي
ّ
رضيت بهـم مـازال فـي طّلهم طلـي
ِّ
فخـل عليــاً لــــي إمامـــاً ونسلــه
احلــل
وأنـت مـن الباقني فـي سائــر
ِ
جند ّ
أن الباحث طه ياس�ين الدليمي
يف كتابه (آراء الشافعي الكالمية) يُربر
تل��ك املي��ول بتأوي��ل بعي��د ع��ن الص��ورة
ال�تي م��ن أجله��ا قاهل��ا الش��افعي( :جن��د
ميول اإلمام الش��افعي ألهل البيت وحبه
هل��م وال��والء املطلق ،ولعل أول األس��باب
أن��ه ُم ّطِليب ّ
وأن املب��ادئ الكرمية والقيم
الرفيع��ة مجيع��ا تدع��و امل��رء لك��ي يكون
باراً بأهله وفياً ألقربائه)!
وال يفوتن��ا ذك��ر أش��هر بيت�ين
للش��افعي ت��ردّدا كث�يراً عل��ى أف��واه
اخلطباء واألدباء:
ُ
بيت رسول اهلل ُ ،ح ُبك ُم
يا آل ِ
ٌ
فرض من اهلل يف القرآن أنزلهُ
أنكم
يكفيكم من عظيم
الفخر ُ
ُ
ِ
من مل ي ِّ
ُصل عليكم ال صالة لـ ُه
وخنت��م حبثنا بقصيدة الش��افعي يف
رثاء اإلمام احلسني عليه السالم:
كـئيــــب
تـــــــــأوه قلبــــي والفــــؤا ُد
َّ
ُ
عجيـب
فالسهـاد
ُ
وأ ّرق نومـي ُّ
فمـن ُمب ِل ٌ
ــغ عنــي احلسـني رسـالة
وقـلـــوب
أنـفس
ُ
كـرهتهـا ٌ
وإن ِ
قميصــ ُه
ـــرم كـــأن
َ
ٌ
ذبيــح بــال ُج ٍ
ٌ
خضيب
األرجوان
صبيغ مبا ِء
ُ
ِ
ٌ
ّ
مــح رنـة
فـللسيـف
أغـوال ُّ ،
ِ
وللـر ِ
حنيب
هيل
وللخيل من بع ِد ّ
ُ
الص ِ
ِ
تــزلــزلــــت الـدُنيــــا آلل حممــ ٍد
ِ
تذوب
م
ص
هلـم
وكادت
اجلبال ُ
ُ
ُّ
ِ
كواكب
وغارت ُنو ٌم  ،واقشعرت
ٌ
وه ّتـك أستـا ٌر ُ ،
ُ
ـوب
وشـق ُج ُي ُ
هاشم
آل
من
املبعوث
يُصّلى على
ِ
ِ
ِ
ويُغـزى بنــوه! َّ
لعجيـب
إن ذا
ُ
ــب آل حممــ ٍد
لئــن كـان ذنبــي ُح ُّ
ُ
أتـوب
ذنـب لسـت عنـه ُ
فـذلك ٌ
ُهـم ُشفعائـي يوم َحشري وموقفـي
إذا مـا ب َ
طـوب
َد ْت للناظرين ُخ ُ
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قراءة في قصيدة (سورة اإلخالص)

للشاعر علي عسيلي العاملي
الباحث أمحد جاسم ثاني  -جامعة البصرة

حب
علي عسيلي العاملي شاعر مف ّوه معاصر من لبنان ،له قصائد كثرية يف ِّ
آل بيت النبوة (عليهم السالم) َمدحاً ورثا ًء ،وأغلب قصائده نالت إعجاب كبار
اخلطباء واملنشدين احلسينيني ،فقرأوها على املنابر يف خمتلف املناسبات الدينية،
وهي حمط إعجاب األدباء والنقاد ومتذوقي الشعر العربي..
تتمي��ز قصائ��ده جبمالي��ة التصوي��ر
وروع��ة األداء ودقة اختيار األلفاظ ،كما
ميتلك الش��اعر قدر ًة فائقة على توظيف
ال�تراث اإلس�لامي يف ش��عره كالتن��اص
القرآني والتاري��خ واألحاديث والروايات،
ويب��ذل قصارى جه��ده للتوليف بني تلك
النص��وص الرتاثي��ة وقوالب��ه الش��عرية
احلداثي��ة ،كل ذل��ك م��ن أج��ل القضية
ال�تي حيم��ل همه��ا أال وه��ي ح��ب حمم ٍد
وآل حمم��د (صلوات اهلل عليهم أمجعني)
ونصرته��م ونش��ر فضائله��م والدفاع عن
مظلوميتهم.
وم��ن مجي��ل ش��عره وكل ش��عره
مجيل ،قصيدته يف رثاء السيدة الطاهرة
فاطم��ة بن��ت ح��زام املعروف��ة ب��أم البنني
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(عليه��ا الس�لام) ال�تي أج��اد فيه��ا يراع��ه
وأب��دع يف وصفه��ا وتقدميه��ا إىل الع��امل
وه��ي الكرمي��ة الغني��ة ع��ن التعري��ف،
واملتلق��ي للقصي��دة يلح��ظ نف��س الوالء
واإلخالص لدى الش��اعر ،ويش��عر كأنه
أم��ام لوح��ة فني��ة بلغ��ت ذروة اجلم��ال
واجل�لال! يتض��ح ذلك م��ن عتب��ة النص
اليت جاء فيها:
(س��و َر ُة اإلخ�لاص يف ذكر اهلل املبني من
ُ
أربع آيات...
ماذا عنها يف كربالء؟)
إذ ميهّ��د الش��اعر لقصيدت��ه بالرب��ط
بني س��ورة اإلخ�لاص  -وهي ثلث القرآن
 وبني كربالء ،ومعلوم أن هذه الس��يدةضح��ت باألقم��ار األربع��ة ف��داء
اجلليل��ة ّ

لإلم��ام احلس�ين (علي��ه الس�لام) مم��ا
يعين أنها ش��ريكة بالع��زاء على ما جرى
يف كرب�لاء ،وم��ن بعد ه��ذه العتبة تبدأ
القصيدة ُم ً
فعمة بالتناص القرآني:
الط ِّف ْ
اإلخالص) يف َّ
املبني
(سو َر ُة
ُ
ِ
ْ
ْ
كـــــانت (بنـــني)
(أربع) آيـا ُتـــــها
ٌ
كالبـس ْ
أمـــه ْ
ْ
مله
ُم
ُّ
ْ
ْ
منزله!!
يا هلا من ِ
فالش��اعر يرم��ز إىل ه��ذه الس��يدة
العظيمة بـ (س��ورة اإلخالص) ،واستعار
ٌ
وص��ف للق��رآن
لف��ظ (املب�ين)  -وه��و
الكريم  -للطف وهي معركة كربالء
أو مكان احلدث ،كما استعمل الرمز يف
الع��دد (أرب��ع) لبنينها الش��هداء الذي هو
املقطع
عدد آيات س��ورة اإلخ�لاص ،وزاد
َ

مج��ا ً
ال ورونق��اً حينم��ا ش�� ّبه أم البن�ين
بأعظ��م آي��ة يف الق��رآن الكري��م( :أمه��م
كالبس��ملة) وفع�ل ً
ا ياهل��ا م��ن منزل��ة،
ويف املقطع التالي جند التناص القرآني
حاض��راً
ومجالي��ة مع��اً ،فم��ن
بفاعلي��ة
ٍ
ٍ
ْ
ُ
َّ
قوله تع��اىل( :قل ل ْ��و َ
كَ
ان ال َب ْح�� ُر ِم َدادًا
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
��ات َربِّي َل َن ِف َ
��د ْال َبح ُر قب��ل أن تنف َد
ِّل َكِل َم ِ
َ
كِل َم ُ
��ات َربِّ��ي )...أو قول��ه تع��اىلَ ( :و َجاء
ْ
َرب َ
ُّ��ك َوالََل ُك َص ًّفا َص ًّفا) ليس��تقي منهما
الشاعر قوله:
بعة جفاّ
ذا مدا ُد ُ
األحب ِر َّ
الس ِ
ْ
ُ
دسي ْ
حرفا
ق
ال
ها
ل
فض
من
ي ْط
ِّ
ِ
َل ُ ِ
األوها َم ْ
حي َ
وصفا
وص ُفها قد َّ
ً
َ
َ
خيض ُع اجمل ُد هلا ص ّفا فص ّفا
كما أن الشطر األخري فيه تضمني
ملقط��ع م��ن قصي��دة (الناش��ي الصغ�ير)
ال�تي يق��ول فيه��ا( :عل��ي ال��در والذه��ب
املصفى ،)...باس��تبدال كلم��ة (الذهب)
بكلم��ة (الت�بر) املرادف��ة هل��ا يف املعن��ى،
مراعاة للوزن العروضي:
وح ْلفا
شاءها حيدر ٌة زوجاً ِ
(للدر ِّ
رب املُص ّفى)
د ّر ًة ِّ
والت ِ
وق��د أحس��ن الش��اعر اختي��ار ه��ذا
التضمني للتناس��ب ب�ين اللفظني( :در ًة
للدر) ،وهو ش��بيه بأم��ر اهلل تعاىل( :زوج
ِّ
الن��ور بالن��ور) ،وم��ن مظاه��ر اجلم��ال
يف ش��عر العامل��ي اس��تعماله احملس��نات
اللفظية والفنون البيانية بدقة متناهية
تتناسب مع فكرة القصيدة وموضوعها
وفضائه��ا القدس��ي ،كاجلن��اس ب�ين
و(ص َدف) يف قوله:
(الص َدف) َ
لفظي ُّ
ْ
ُ
الص َد ْف
َاب
ب
ن
م
الليث
اصطفاها
ما
ِ ِ ُّ
كانت َص َدفْ
ْ
ُّر َق ْد
َّإنها للد ِّ
وم��ن صور البيان التش��بيه الوارد يف
املقطع التالي:
(م َ
ُ
احلاجات) ح ّفا
ك
ل
ِبثراها َ
ِ
ْ
باسط للسؤ ِل ك ّفا
كفقري ٍ
ٍ
فه��ي ب��اب احلاج��ات ،وال خييب من
توس��ل به��ا إىل اهلل تع��اىل ،والص��ورة
التش��بيهية ال�تي ّ
وظفها الش��اعر أبرزت
ٍ ّ
فن رفيع ،إذ ش��ّبه
ه��ذه الكرامة
بش��كل ٍ
مل��ك احلاج��ات بالفقري الباس��ط كفه
للس��ؤال يف قب��ال كرمه��ا وعطائها ،وملّا
قدم��ت ه��ذه الس��يدة العظيم��ة أربع��ة
قراب�ين ب�ين ي��دي أب��ي األح��رار (علي��ه
الس�لام) فق��د نال��ت ه��ذه املنزل��ة وه��ذا

الش��رف الكبري م��ن منزلت��ه وكرامته،
وهو ما م ّثله قوله:
ْ
ْ
للخلق َ
كهفا
سني أصبحت
ُِ
ِ
ب ٍ
ْ
َ
فطرس كان س ُيشفى!
لو أتاها
ٌ
فاس��تعار هل��ا لف��ظ (الكه��ف) ال��ذي
ي��دل عل��ى امللتج��أ ال��ذي يُ�لاذ ب��ه عن��د
الش��دائد ،ويف ذك��ر (فط��رس) ص��ورة
رمزي��ة لقض��اء احلاج��ات ،ورب��ط
كرامتها بكرامة اإلمام احلسني (عليه
يكت��ف به��ذا الوص��ف ،ب��ل
الس�لام) ومل
ِ
م ّثلها بـ (باب املسألة):
ْ
ولذا يف ِّ
نستعني
ضيق
كل ٍ
ْ
َ
البنني
الغوث يا أُ َّم
وننادي
باب املَ ْسألهْ
ْ
فه َي ُ
من منزله!ْ
يا هلا ْ
ِ
وينتقل النص إىل حادثة هدم قبور
وي��ري خطاب��اً عل��ى
البقي��ع األليم��ةُ ،
لس��ان ه��ذه الس��يدة ،موجه��اً للنواص��ب
احلاقدي��ن ،متحدي��اً فعلته��م النك��راء
ومعلن��اً ثباته��ا على الوالي��ة مهما كان
أو يكون:
سامريّا
فت ّعدى ناصبياً ِ
ليا
بقيع يهد ُم
َ
الصرح ال َع َّ
يف ْ ٍ
َ
ْ
جاوبتهُم :هدِّموا قربي َعل َّيا
حتت َّ
إ ّنين َ
«عِل ّيا»
الثرى أفدي َ
ْ
أيُّها املِ ْع َو ُل مهما تن ِز ِل
فهتايف :ال فتى إال علي
ِ
ْ
زلزلته ْ
ُم زلز َل ْه
ْ ْ
منز ْ
له!
يا هلا من ِ
ويف الن��ص ٌ
لون من فنون البديع؛ أال
ٌ
وتوظيف
وهو اجلن��اس يف لفظ (عل ّيا)،
وتناص
لنداء الس��ماء (ال فتى إال علي)،
ٌ
قرآن��ي م��ن س��ورة الزلزل��ة ،ويس��تمر
التصوي��ر الف�ني يف بي��ان فضائ��ل ه��ذه
السيدة الكرمية ومكانتها فيقول:
ْ
ْ
كانت ِلَ ْوالها وف ّي ْه
فر َط ما
ْ
«نب َّي ْه»
يف
ِ
رساالت الوفا صارت ِ
فم��ن ش��دة وفائه��ا ملواله��ا اإلم��ام
احلس�ين (علي��ه الس�لام) نال��ت أعظ��م
ع�بر عنه��ا الش��اعر
منزل��ة يف الوف��اءّ ،
خري تعبري ،حينما جعل للوفاء رس��االت
وجعله��ا ً
نبي��ة لتل��ك الرس��االت عل��ى
سبيل االستعارة التصرحيية ،وال يعبأ
الش��اعر وال املتلقي أيضاً لكثرة التناص
القرآن��ي اجلمي��ل يف القصي��دة ،فم��ن
قول��ه تعاىلْ َّ َ :
��ان َم��ا َ ْ
نس َ
ل ي َْع َل ْم)
ال َ
(عل َم ِ

يشتق قوله:
الفضل املُ َّ
عظ ْم
َّإنها أُ ُّم أبي
ِ
ومن بديع الطباق يف النص ؛ ما جاء
ُ
خادم
م��ن ٍ
تقابل ب�ين صورتني :ص��ورة ِ
اإلمام احلس�ين (عليه السالم) وصورة
امللك اليت يؤول إليها ذلك اخلادمُّ ،
وأي
مل��ك ذلك الذي تلبس��ه الزهراء (عليها
ٍ
ً
السالم) تاجا؟! واخلطاب على لسان أم
البنني ألبي الفضل (عليه السالم):
ْ ْ ْ
سني خا ِد َم ْه
ِإن ت ُكن ِعن َد ُح ٍ
التاج ْ
فاط ْ
َ
مه
ألبستك َ
حتماً ِ
ويف املقط��ع األخ�ير م��ن القصي��دة
يع�� ّرج الش��اعر عل��ى موس��م الع��زاء
(عاش��وراء) ،ال��ذي ه��و من أي��ام عزاء أم
البن�ين املفجوع��ة بأوالده��ا ،مك ّني��اً عن
حلول شهر احمل ّرم باألذان:
ُ
كَّلما أَ َّذ َن عاشو ُر الدِّما ِء
أصحاب الكسا ِء
س
خام َ
ناعياً ِ
ِ
ُ
ُ
َ
حتض ُر احل َّرة فينا للبكا ِء...
فالقصي��دة ش�� ّكلت نص��اً فني��اً
موضوعي��ة ،هدفها
متماس��كاً ذا وح��د ٍة
ٍ
بي��ان منزل��ة ه��ذه الس��يدة اجلليل��ة
أدوات
الق��در ،اس��تعمل فيه��ا الش��اعر
ٍ
فني��ة متنوع��ة ب�ين التن��اص القرآن��ي
والتلوي��ن البديعي والتصوي��ر البياني،
ُمتن ّق ً
ال بني حمطات حياة هذه السيدة
عرب قدرته الفائق��ة يف تطويع األلفاظ
ومتكن��ه م��ن س��بك العب��ارات وربطه��ا
ً
بال�تراث ،فأخ��رج لن��ا ً
ش��عرية يف
لوحة
قمة اإلبداع واألناقة واجلمال.

القصيدة
ش ّكلت نصاً فنياً
متماسكاً ذا وحد ٍة
موضوعية،
ٍ
هدفها بيان
منزلة هذه
السيدة اجلليلة
القدر..
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الشيخ عبد
الزهراء
رحمه)
الكعبي ( اهلل
رؤية تحليلية في دوره
الريادي
الدكتور خليل خلف بشري /جامعة
البصرة  -كلية اآلداب

شيخ اخلطباء احلسين ّيني،
وعلم من أعالم املنرب
ٌ
احلسيين ُخِّل ْ
دت ذكراه
على م ّر السنني ،أال وهو
الشيخ عبد الزهراء الكعيب
الكربالئي الذي سطع
جنمه واشتهر بقراءة
املقتل احلسيين يوم
عاشوراء..
ول��د الش��يخ الكع�بي يف ي��وم والدة
س��يدة نساء العاملني فاطمة الزهراء(عليها
س��ي عبد
الس�لام) م��ن ع��ام 1327ه��ـ ل��ذا ُ ّ
الزه��راء ،ينح��در م��ن أس��رة تنتس��ب إىل
قبيل��ة (بين كع��ب) لذلك ُلق��ب بالكعيب،
قري��ة م��ن ق��رى مدين��ة كربالء
نش��أ يف
ٍ
املقدس��ة بني اجلوع والريح واملطر فتذ ّوق
م��رارة احلرمان ومرارة الس��جون ومرارة
الغرب��ة ،وكل ذل��ك م��ن أج��ل احلق ومن
أج��ل العدال��ة االجتماعي��ة وم��ن أج��ل أن
يك��ون للظ��امل خصم��اً وللمظل��وم عون��اً،
كان يف ّ
س��ن اخلامس��ة عندما أدخله أبوه
يف الك ّت��اب ،نش��أ ش��يخنا الكع�بي يف ذل��ك
الوس��ط الكربالئ��ي املش��حون بالعلم��اء
واخلطب��اء وخدم��ة اإلمام احلس�ين (عليه
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الس�لام) وترعرع وتد ّرج يف س��ّلم التكامل
واألدب حت��ى ب��رع يف الفصاح��ة والبالغة
والق��درة عل��ى البيان منذ نعوم��ة أظفاره،
ف��كان حيف��ظ الق��رآن الكري��م بأكمل��ه،
فض�ل ً
ا ع��ن عش��رات األلوف م��ن القصائد
واألش��عار واألمث��ال العربي��ة م��ع دراي��ة
عميق��ة باألحادي��ث النبوي��ة الش��ريفة
ولفكر أهل البيت (عليهم السالم).
كان (رمحه اهلل) أمسر اللون ،حنيف
اجلس��م ،س��ريع اخلطو ،كثري التو ّقف يف
الحيب أن مي ّر مرور الكرام
الطريق حيث
ّ
أم��ام املعارف واألصدقاء دون أن يس��أل أو
صيتاً ،ذا
يُس��أل ،وهبه اهلل س��بحانه صوت��اً ِّ
ً
كافة،
نغم متميز ع��ن أصوات معاصريه
فه��و الصوت ال��ذي ال تظه��ر عليه مظاهر
التع��ب مهما طال ه��ذا اجمللس أو ذاك ،بل
كان آخر األصوات تعباً يف األيام العش��رة
األوىل م��ن حم��رم حيث صارت جمالس��ه
ُتع�� ّد باملئ��ات ،تب��دأ من��ذ الصب��اح الباك��ر،
ُ
متأخ��ر م��ن اللي��ل ،أم��ا
وق��ت
وت َت ُ
ت��م يف ٍ
ٍ
حتس��ه
أخالق��ه ،فق��د مت ّت��ع خبل��ق رفي��ع ّ

متجس��داً يف تواضع ملحوظ ،مع الصغري
والكبري.
ّ
إن رسالة املنرب يف فكر الشيخ الكعيب
ّ
تتلخ��ص يف ه��دف اإلص�لاح ،فتب��دأ من
لتتوسع
إصالح النفس -نفس اخلطيب ّ -
بعد ذلك وتش��مل اجملتم��ع بأكمله ،فإن
كان اخلطي��ب هادف��اً م��ن وراء من�بره
مصاحل آنية ش��خصية ّ
فإن التوفيق يغلق
باب��ه دون��ه ويرجع بنفس��ه القهقرى فلن
تغين خطابته عنه شيئاً ،فقد كان يوصي
طالب��ه وتالمذت��ه بقول��هّ :
(إن اخلطي��ب
ّ
ال يؤ ّث��ر يف الن��اس بكالم��ه فق��ط ،وإن��ا
يؤث��ر فيه��م بألفاظ��ه ونظرات��ه ولس��انه،
ف��إذا كان ّ
غاض��اً بصره عن حم��ارم اهلل،
وأوق��ف مسعه على العل��م النافع له ،فإ ّنه
يه ّز القل��وب بقوة التأثري اليت تتد ّفق من
بيان��ه وس��جاياه وأخالق��ه) ،وك��ذا كان
يوصيه��م أيضاً بعدم قصد امل��ال من وراء
املن�بر ،يق��ول أحد طلبته( :عّلمين الش��يخ
الكع�بي ّأل أطلب املال وأف ّت��ش عن الثراء
وراء املنرب ،وكان دائماً يردّد على مسعي

هذه العبارة فيقول :اقرأ يا بين إذا ش��ئت
قول اهلل ع ّز ّ
وجلَّ :
(ات ِب ُعوا َمن َل ي ْ
َسَ��أ ُل ُك ْم
ُون)) ،ث��م يضيف قائالً:
أَ ْج��راً َو ُهم َّم ْه َتد َ
ّ
(إن طبيع��ة الن��اس وفطرتهم ق��د جبلتا
عل��ى املش��ي وراء م��ن ال يطل��ب منه��م
م��ا ًال وال حطام��اًّ ...
إن اخلطي��ب صاح��ب
رس��الة ورس��الته مقدس��ة ،ف�لا تصع��د
املن�بر بقص��د مج��ع امل��ال ّ
وإن��ا اصع��ده
بنية التق ّرب إىل اهلل س��بحانه) ؛ لذا جند
ّ
خطيب مف ّو ٌه
أن ش��يخنا اجلليل الكع�بي
ٌ
ُ
ّ
ومتكل ٌم ال ينفعل مبا يقول كأ ّنه يرج
كالم��ه ممزوج��اً بعص��ارة قلب��ه ؛ وهلذا
ير كب�ير يف النف��وس،
كان لقول��ه تأث� ٌ
ّ
ألن م��ا خي��رج من القلب يق��ع يف القلب،
وكان يف جمالس��ه جيه��د نفس��ه عل��ى
ذكراألخبارالصحيحة والتأريخ املعترب
ويتج ّن��ب ذك��ر األخب��ار ال�تي مل يتثّبت
م��ن صحته��ا وكان يتن ّق��ل من جملس
إىل آخ��ر دون أن يك�� ّرر ماقال��ه ،يتص ّرف
بال��كالم وحيّل��ل األخب��ار ويس��تخلص
النتائ��ج ،وقد س��اعد الكعيب عل��ى تكوين
ش��خصيته املنربي��ة الفري��دة صو ُت�� ُه
ُ
ُ
وس��رعة بديهته
وحفظ ُه الكثري
الرخيم
وانتقال��ه م��ن موض��وع إىل آخ��ر يرب��ط
بينه��ا ب��ذكاء خ��ارق ويع��ود إىل أص��ل
موضوع��ه بع��د أن يش�� ّد املس��تمعني إليه
بأس��لوب ن��ادر ،يكث��ر م��ن ذك��ر األمثلة
ويتبس��ط بتذلي��ل
لتوضي��ح أف��كاره
ّ
املعلومات املعقدة م ّتبعاً يف ذلك األسلوب
القرآن��ي يف ض��رب األمث��ال وتقري��ب
املعاني إىل األذهان.
َّ
إن من أسباب شهرة اخلطيب الكعيب
ه��ي متيزه بقراءة املقتل احلس��يين الذي
يُع�� ّد من أهم الوثائ��ق التارخيية مللحمة
كرب�لاء الدامي��ة إذ ُتص�� ّور كي��ف

رس��م اإلم��ام احلس�ين (علي��ه الس�لام)
مع��امل احلرية والكرام��ة بدمه الزكي،
وكيف أرسى قواعد العقيدة ،ثم ُتص ّور
تل��ك الوثيق��ة األعم��ال الوحش��ية ال�تي
ارتكبتها الس��لطة األموية حبق أهل بيت
النب��وة ،وقراءة املقتل هي القصة الكاملة
لتلك املأساة ،وقد تفرد الكعيب يف عرض
قصة املقتل بطريقته الثاكلة وأس��لوبه
احلزين.
ق��رأ الكع�بي املقت��ل للم��رة األوىل
يف ي��وم العاش��ر م��ن حم��رم س��نة 1379
ه��ـ جب��وار ح��رم اإلم��ام احلس�ين (علي��ه
الس�لام) بكرب�لاء ،وه��و ال��ذي يُ��ذاع من
إذاع��ة بغداد صبيحة يوم عاش��وراء كل
ع��ام من��ذ 1379ه��ـ ،وق��د أذي��ع يف نف��س
الع��ام مرت�ين صباحاً ومس��ا ًء ؛ َّ
ألن أربعة
عش��ر أل��ف طلب برق��ي وهاتف��ي انهالت
عل��ى دار اإلذاع��ة طالب��ة تك��رار إذاعت��ه
ث��م ب��ادرت اإلذاع��ة العربي��ة يف األه��واز
إلذاعة التس��جيل الكامل للمقتل يف يوم
عاش��وراء م��ن كل ع��ام ،وك��ذا أذيع��ت
مقتطف��ات من��ه م��ن إذاع��ة الكوي��ت يف
ً
مش��اركة ومواسا ًة منها
املناس��بة نفسها
لرس��ول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وس��لم)
مبصاب ولده احلسني (عليه السالم).
أما وفاته فكانت ليلة اخلامس عش��ر
م��ن ش��هر مج��ادى األوىل 1394ه��ـ ،وه��ي
ليل��ة أليم��ة يف كرب�لاء املقدس��ة ،فق��د
ّ
ت��وف فيه��ا خطي��ب ش��هري وأدي��ب المع،
وكان يوماً مشهوداً يف كربالء املقدسة
إذ زحف��ت اجلماه�ير م��ن ّ
ح��دب
كل
ٍ
وص��وب لالش�تراك يف تش��ييع جثم��ان
ٍ
الفقي��د الراح��ل عرب اخل��ط الطويل من
بيت��ه يف (ح��ي احلس�ين) إىل مرق��ده يف
(ال��وادي) م��روراً بـ(املغتس��ل) يف حمّل��ة

ضج لوفاته كثري
َّ
من البالد اإلسالمية،
وكتبت عنه
الصحف واجملالت
وأُقيمت على روحه
الطاهرة جمالس
الفاحتة يف العديد
من املدن والبلدان ..
(املخي��م) وبالروضت�ين املطهرت�ين
احلس��ينية والعباس��ية ،وق��ال ش��هود
عي��انّ :
إن مراس��يم تش��ييعه كان��ت
مش��ابهة ملراس��م تش��ييع املراجع الكبار،
م��ن وضع جثمانه يف العماري وانطالق
املس�يرات العزائي��ة احلزين��ة يف مقدمة
اجلن��ازة ،وملا كان الفقي��د الراحل أحد
أك�بر اخلطب��اء البارزي��ن يف الع��راق
ودول اخللي��ج العرب��ي ّ
ف��إن ز ّوار اإلمام
احلس�ين (علي��ه الس�لام) م��ن األقط��ار
اإلس�لامية كاف��ة كان��وا قد اس��تمعوا
إىل حماضرات��ه املنربي��ة يف مدين��ة
كربالء املقدس��ة والس��يما عن��د تالوة
القس��م األول من مقتل اإلمام احلس�ين
(علي��ه الس�لام) ي��وم العاش��ر م��ن ش��هر
حم��رم احل��رام م��ن ّ
كل ع��ام ،وكانت
أكث��ر م��ن إذاعة ّ
تب��ث يوم العاش��ر من
ً
حمرم احلرام تس��جيال بصوته للقس��م
األول م��ن (املقت��ل) ،عل��ى ّ
أن أكث��ر من
إذاع��ة كان��ت تب��ث ي��وم العش��رين من
ش��هر صف��ر تس��جي ً
ال بصوت��ه للقس��م
ض��ج لوفاته
الثان��ي م��ن (املقت��ل) ،فق��د َّ
كث�ير من الب�لاد اإلس�لامية ،وكتبت
عن��ه الصح��ف واجمل�لات وأُقيم��ت على
روح��ه الطاه��رة جمال��س الفاحت��ة يف
العدي��د من املدن والبل��دان ،نذكر منها
عل��ى س��بيل املثال ال احلص��ر( :كربالء
املقدس��ة ،بغ��داد ،الس��ماوة ،البص��رة،
الكويت ،بريوت ،طهران وقم املقدس��ة)،
فس�لا ٌم علي��ه م��ن جماه�� ٍد وداعي��ة إىل
اإلس�لام واإلص�لاح وإىل مذه��ب أه��ل
وتغم��ده اهلل
البي��ت (عليه��م الس�لام)ّ ،
جن��ات جتري من
برمحت��ه الواس��عة يف
ٍ
حتتها األنهار .
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الشعر عند أعتاب عليٍّ عليه السالم
الدكتور علي جميد البديري /جامعة البصرة  -كلية اآلداب

يتابع حركتها
منشغلة دوماً بالبحث عن مشوس احلرف ،هكذا يرى القصيدة َم ْن ُ
مر العصور ،هي متارس فعلها يف االكتشاف والرصد والتغيري ما
يف احلياة على َّ
أمكنها ذلك..
م��ن هن��ا كان ح��رص الش��عراء عل��ى
مع��اودة امل��رور بالش��خصيات اإلنس��انية
الكب�يرة ،واس��تدعائها يف م��ا يكتب��ون،
مفيدي��ن مم��ا حتمل��ه ه��ذه الش��خصيات
م��ن مالمح دالة تثري فضاءات النصوص
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بأبعاد مرتامية ،وتوس��ع م��ن آفاقها ،ولعل
م��ن أب��رز هذه الش��خصيات أم�ير املؤمنني
اإلم��ام علي بن أبي طالب (عليه الس�لام)،
مل��ا امت��ازت ب��ه ش��خصيته م��ن ف��رادة يف
املزاي��ا والصف��ات ،فض�ل ً
ا ع��ن خصوصي��ة

املواق��ف واالحداث اليت حفل��ت بها حياته
الشريفة.
ال ش��ك أن احلدي��ث ع��ن اجملموع��ة
الكب�يرة من النصوص الش��عرية املكتوبة
من قبل عدة ش��عراء م��ن أزمنة خمتلفة

مبق��ال واح��د ش��امل أم ٌر ليس باليس�ير،
فه��ذه النص��وص وإن كان جيمعه��ا
مشرتكان مجاليان مهمان هما:
األول :انضواؤها حتت مظلة الش��عر
بأش��كاله املختلف��ة وعناص��ره البنائي��ة
العديدة.
الثان��ي :أن حم��ور ثيمته��ا الرئيس��ة
يدور حول شخصية أمري املؤمنني اإلمام
علي بن أبي طالب (عليه السالم).
أن الصعوبة تكمن يف حتري املشرتك
ضمن جتلي��ات اخلاص ،فلكل نص منها
خصوصيت��ه وميزت��ه ،اقرتاب��ه أو ابتعاده
ع��ن النج��اح يف اش��عال ج��ذوة اجلم��ال
يف الق��ول ،فلي��س كل ق��ول ينتظم عرب
روح اجلمال
مف��ردات بناء الش��عر يتم ّث ُل َ
الش��عري ،وإن كان يف ظاه��ره ي َّ
ُصن��ف
ضم��ن ه��ذا الن��وع األدب��ي ،ذل��ك أن مث��ة
وظيف��ة مهم��ة م��ن وظائ��ف الش��عر هلا
ً
مشرتكة،
من األهمية ما لعناصر بنائه
جيب أن حت��رص القصيدة على تأديتها
أو حماول��ة ذل��ك ؛ تتمثل يف إع��ادة انتاج
مادتها األولي��ة بطريقة مغايرة حلالتها
عم��ا ه��و س��ائد
يف الواق��ع ،وخمتلف��ة ّ
ومأل��وف يف أعم��ال إبداعي��ة مماثل��ة،
فض�ل ً
ا ع��ن وظيفت��ه يف حتري��ك الوع��ي
وتفعي��ل الس��ؤال إذ ال تقتص��ر وظيفت��ه
يف م��ا ه��و مجال��ي م��ن غ�ير أن يك��ون له
دور فاع��ل يف احلياة وصياغة موقف من
قضاياها وش��ؤونها املختلفة ،األمر الذي
تتباين فيه مس��تويات الشعراء وقدراتهم
يف حتقيقه.
على الرغم من عناية الشعر املكتوب
يف أمري املؤمنني (عليه السالم) بالتشكيل
املوضوع��ي ب��كل أبعاده ،إال أنه��ا مل تهمل
العناية مبستويات األداء؛ فكانت حترص
على انتقاء األلفاظ الباذخة اجلزالة اليت
تفيد من مسات اللغة الشعرية للقصيدة
العمودي��ة يف ال�تراث العرب��ي ،وج��اءت
أكث��ر النم��اذج س��اعية إىل أن متن��ح
الفرص��ة للموض��وع يف أن خيت��ار لغت��ه
املناس��بة ال�تي ترتب��ط بالس��ياق الثق��ايف
اخل��اص ،وأس��ارع إىل االس��تدراك ب��أن
ه��ذا ليس حكم��اً نقدياً عام��اً على مجيع
النصوص ،فالرهان الكبري الذي خاضته
ه��ذه النصوص يتعل��ق مبديات االقرتاب
م��ن ش��خصية اإلم��ام (علي��ه الس�لام)،

وهو أمر تتبارى القصائد يف الس��عي إىل
بلوغ��ه عرب تقنيات مجالي��ة ،وطرائق يف
التوظيف تتفاوت يف مس��تواها الشعري،
فمرجعي��ة الش��خصية املوظف��ة واحدة،
وفرص��ة التعدد تتمثل يف جمانبة إعادة
انت��اج املعنى الواح��د ،والدالل��ة الناضبة،
ومس��الك حتقيق ذلك متعددة ،ال حصر
هل��ا أمام املب��دع ،فما تقدم��ه القصائد هو
يف حقيقت��ه رؤى ابداعي��ة جس��دت ع�بر
أدواته��ا اخلاص��ة جتارب س��عت إىل نقل
االنفع��ال الش��عوري بش��خصيته (علي��ه
الس�لام) إىل حال��ة م��ن تفاع��ل عناص��ر
البن��اء الش��عري م��ع املضام�ين يف داخ��ل
القصي��دة ،غ�ير مبتع��دة يف ذل��ك ع��ن ما
يرب��ط أبع��اد التوظي��ف الف�ني بالواق��ع
املعاش وقضاياه ،م��ن هنا كانت املواقف
اخلاص��ة باإلم��ام (علي��ه الس�لام) تأخ��ذ
مس��احة أوسع يف القصائد ؛ تتجاوز فيها
الزم��ان وامل��كان اخلاصني به��ا إىل أمكنة
متع��ددة متبدل��ة ،وتك��ون ق��راءة احلدث
املاض��ي بع�ين معاص��رة يف زم��ن ينفت��ح
على حتققات ممكنة يف املستقبل.
جن��د أن هيمن��ة حض��ور الش��خصية
ومثوهلا يف خميلة الش��اعر تنعكس على
النص ،فهو مش��غول برصد ما يتعلق بها
مم��ا اثارته يف نفس��ه من انبه��ار بفرادته،
وه��و ما يتمث��ل يف بناء النص على ش��كل
عناص��ر بنائية يف اللغ��ة والصورة ،ومن
ُ
فاعلي��ة الش��خصية
جان��ب آخ��ر متن��ح
النص ً
س��عة يف اآلف��اق األخرى
املوظف��ة َّ
غري اللغوية ،منها االجتماعية والفكرية
والتارخيية املختلف��ة ،اليت تتعلق بأبعاد
الشخصية ،وحتتفظ بها ذاكرة املتلقي
النصوص
أيضاً ،ومن ثم مينح هذا األم ُر
َ
ً
دميومة يف التلق��ي وامتداداً يف احلضور،
متلبسة
فبدت بعض الصور يف القصائد ِّ
حبال��ة ال��ذات الواهل��ة ،إذ تغ��دو فيه��ا
ش��خصية اإلمام (عليه الس�لام) وس��يلة
لوص��ف أح��وال ال��ذات يف زم��ن كث��رت
في��ه الفجائ��ع والنكب��ات ،فن��رى الش��اعر
يعم��د إىل الوص��ف م��ن منظ��ور ذات��ي،
ت�برز فيه هموم ال��ذات ،مما جيعل��ه أفقاً
ترتس��م فيه مالمح السياق الذي تعيشه
ال��ذات الواصفة ،وس��يجعلنا حنن القراء
أم��ام ص��ورة حتض��ر فيه��ا الذات��ان ؛ ذات
الش��خصية الرتاثية وهي هنا ش��خصية

اإلم��ام (علي��ه الس�لام) ،وذات الش��اعر
بطريقة موحية ودالة.
يف ضوء هذه الطريقة يف التوظيف
ج��اء امتي��از ش��خصية اإلم��ام (علي��ه
الس�لام) بكثاف��ة عقدي��ة فض�ل ً
ا ع��ن
أبعاده��ا األخ��رى ،وامت��زج حضوره��ا
مبش��اعر الش��عراء ،وتفاعله��م م��ع م��ا
متثله هذه الش��خصية م��ن قيم عليا يف
االنس��انية واحلي��اة ،متجاوزي��ن بذل��ك
حدود املناس��بات اخلاصة حبياته (عليه
الس�لام) وخصوصي��ة احل��دث الذي دار
حم��ور ع��دد كبري من القصائ��د حوله،
إىل م��ا يش��كل آفاق��اً ممت��دة لفض��اءات
ثقافي��ة رحبة تنس��جم وطبيع��ة العمق
االنس��اني ال��ذي تتس��م ب��ه ش��خصية
أم�ير املؤمن�ين (علي��ه الس�لام) ،وم��ن
جتلي��ات ذل��ك انش��غال بع��ض القصائد
بامل��كان عل��ى س��بيل املث��ال ؛ إذ ال ختل��و
قصي��دة منه��ا م��ن اس��م م��كان أو بعض
توابع��ه مث��ل (مك��ة واملدين��ة ،والبص��رة
والكوف��ة ،وغدي��ر خ��م ،واملس��جد ،وبيت
فاطم��ة (عليها الس�لام) وغريه��ا) ،وهو
أم��ر له داللته العميق��ة ،فتعدد األمكنة
يعمق الصلة بها ومبكينها (االمام عليه
الس�لام) ،والش��اعر جيع��ل م��ن الوط��ن
مبتغاه الذي يهيؤه اإلمام (عليه السالم)
مكان��اً آمناً مقروناً باحللم ،وتكون داللة
دن��و الش��اعر م��ن رحاب��ه وجميئ��ه إلي��ه
وجلوس��ه عن��د أعتاب��ه س��عياً جلم��ع
األزمن��ة واألمكن��ة يف مقر واح��د يكون
فيه اإلمام بنفس��ه وطناً ينشده اإلنسان
وحين لدفئه ،فهو املبتدأ واملنتهى.

على الرغم من عناية
الشعر املكتوب يف أمري
املؤمنني (عليه السالم)
بالتشكيل املوضوعي
بكل أبعاده ،إال أنها
مل تهمل العناية
مبستويات األداء؛
فكانت حترص على
انتقاء األلفاظ الباذخة
اجلزالة..
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غريب طوس  ...عمل درامي يكشف زيف التاريخ
الباحث هشام أموري ناجي

كشفت املسلسالت التارخيية والدينية لدى الشارع اإلسالمي العديد من احلقائق
املغيبة عنهم ،إذ متكنوا من معرفة كثري من اخلفايا املهمة ببضع من احللقات
املتلفزة اليت ال تتجاوز ساعتها أصابع اليدين..
فذل��ك العص��ر الذهيب وعص��ر ازدهار
اإلسالم كما حياول أن يصوره لنا كتاب
السلطة ووعاظ السالطني والذي أطلقوه
ومِل َئ ْ
��ت به
عل��ى عه��د احل��كام العباس��ينيُ ،
مناهجن��ا الدراس��ية وتغذى علي��ه أطفالنا
فرس َ
��خت يف
فكري��ا منذ نعوم��ة أظفارهم َّ
أذهانهم وأذهانن��ا من قبل ،صورا مغلوطة
عن وقائع وأحداث هامة.
مسلس��ل (غري��ب طوس) عم��ل درامي
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يلق��ي الض��وء عل��ى احلقيق��ة التارخيي��ة
اجمل��ردة ،فف��ي ه��ذا العم��ل يت��م الكش��ف
ع��ن مس��اوىء ذل��ك العه��د واجلرائ��م اليت
اقرتفه��ا حكام��ه حب��ق أئم��ة أه��ل البي��ت
(عليهم الس�لام) وأتباعه��م والعبث بأرواح
وأم��وال الرعي��ة ط��وال م��دة حكمه��م اليت
جتاوزت مخسة قرون.
يف ه��ذا الع��دد م��ن جمل��ة (الس��فري)
نس��لط الض��وء عل��ى ه��ذا العم��ل الدرام��ي

ال��ذي يروي حي��اة اإلمام علي بن موس��ى
الرض��ا (عليه الس�لام) ،وخباص��ة يف املدة
الفاصل��ة ب�ين ه�لاك ه��ارون العباس��ي
والص��راع عل��ى الس��لطة ب�ين واألم�ين
تع��رض هل��ا
واملأم��ون واملضايق��ات ال�تي َّ
اإلم��ام الرض��ا (علي��ه الس�لام) يف تل��ك
احلقبة.
يتضم��ن املسلس��ل التارخي��ي (غري��ب
ط��وس) العدي��د م��ن النق��اط املهم��ة اليت
قد ال يعرفها معظم املش��اهدين املس��لمني
ك�� ّون تارخينا وتراثنا اإلس�لامي تش��وبه
العدي��د م��ن الش��وائب فيما خي��ص العهد
العباس��ي وحي��اة اإلم��ام الرض��ا (علي��ه
الس�لام) ،وق��د مت تس��ليط الض��وء عليه��ا
يف مش��اهد متع��ددة م��ن حلقات املسلس��ل
اليت تبلغ حلقاته ( )28س��اعة تلفزيزنية،
وق��د كان��ت رؤي��ة القائم�ين عل��ى إنت��اج
ه��ذا العم��ل دقيق��ة ج��داً وقراءته��م
التأرخيي��ة ل��ه ناجع��ة ،حتت��اج اىل متع��ن
املش��وه
من قبل املش��اهدين ملعرفة التاريخ َّ
وكيفي��ة وصول��ه اىل بيوتن��ا م��ن خ�لال
املؤلف��ات والكت��ب واملناه��ج املدرس��ية
واملسلس�لات العربي��ة ال�تي طامل��ا جمدت
بـ(ه��ارون الرش��يد) ال��ذي ُو ِص َ
��ف عصره
وملك��ه وحكم��ه بالعص��ر الذه�بي للدولة
اإلسالمية.
م��ن األم��ور املهم��ة ال�تي أس��همت
يف إجن��اح املسلس��ل ه��و تراك��م اخل�برة
ل��دى القائم�ين عل��ى إنت��اج ه��ذا العم��ل
كمخ��رج العم��ل (مه��دي فخي��م زاده)
ال��ذي يتمت��ع خب�برة طويل��ة يف جم��ال
اإلخ��راج التلفزيون��ي ،إذ أصبح من خالل
خربت��ه الطويل��ة تل��ك أح��د أب��رز النجوم
والوجوه السينمائية اإليرانية يف التمثيل
واالخ��راج وتصمي��م األزي��اء والديك��ورات

وكتابة الس��يناريوهات ،فض�ل ً
ا عن وجود
الفنان(فرخ نعم�تي) الذي مثل دور اإلمام
الرض��ا (علي��ه الس�لام) ،والفن��ان (حمم��د
صادق��ي) جمس��داً دور املأم��ون العباس��ي،
والفن��ان أك�بر زجن��ان ب��ور وفتحعل��ي
أویسي وداوود رشيدي ...،وغريهم
طرق��ت حلق��ات مسلس��ل (غري��ب
ط��وس) عل��ى أكث��ر م��ن وت��ر م��ن خالل
انتاجه��ا هل��ذا العم��ل ،فبالرغ��م م��ن انه��ا
حتاك��ي حي��اة االم��ام عل��ي ب��ن موس��ى
الرض��ا (علي��ه الس�لام) ،ولكن م��ن جوانب
أخ��رى اعط��ت للمش��اهد حقيق��ة مغيب��ة
مفاده��ا ص��راع ب�ني العباس على الس��لطة
وباخلص��وص أبن��اء ه��ارون العباس��ي
(األمني واملأم��ون) وخروجهما عن املألوف
فيم��ا خيص القوانني واألع��راف يف تداول
الس��لطة أو كما حيلو للكت��اب أن يطلقوا
عليه (اخلالفة) وذلك بعد نشوب اخلالف
بينهم��ا وتطورذل��ك اخل�لاف إىل ح��رب
طاحن��ة انتهت مبقتل حممد األمني االبن
البكر هلارون العباسي ليخسر بذلك تولي
مقع��د احلك��م إىل اخي��ه الصغ�ير املأم��ون
العباسي.
ق��دم املسلس��ل ص��ورة واضح��ة جل��زء
مه��م من س��وء اإلدارة اليت مل يش��اهدها أو
يلمسها اجملتمع من قبل هو تدخل حواشي
السلطات واحلكام بشكل مباشر يف قرارات
الدولة كما هو احلال يف (الفضل بن ربيع
والفضل بن س��هل) ،وماسببه ذلك التدخل
من جتاوز على املألوف من الس��لطات وقد
كل��ف ذل��ك س��ي ً
ال م��ن دم��اء املس��لمني ال
لش��يء س��وى إش��باع الرغب��ات إلدامة عمر
املنتفعني.
وق��د اخ��ذ الصراع ب�ين (ب�ني العباس)
مس��احة واس��عة ملعظم املشاهد يف املسلسل
فظه��ور اإلم��ام عل��ي ب��ن موس��ى الرض��ا
(علي��ه الس�لام) يف العش��ر األوىل م��ن
احللق��ات تكاد تك��ون حم��دودة ،إال أن دور
اإلم��ام (علي��ه الس�لام) ب��دأ يتضاع��ف يف
النصف الثاني من املسلس��ل وخباصة بعد
جميئه اىل خراس��ان وبدأ الصراع بني دور
اإلمام اإلرشادي يف نشره ألفكاره ومبادئه
املس��تمدة م��ن عم��ق اإلس�لام احملم��دي
األصيل.
لق��د كان ه��ذا العم��ل كغ�يرة م��ن
األعم��ال ال�تي كان هل��ا أثره��ا الواضح يف

املخرج مهدي فخيم زادة

املمثل فرخ نعميت ممثل دور اإلمام الرضا (ع)

املمثل حممد صادقي ممثل دور املأمون العباسي

نفوس وقلوب العاملني والفنانني إذ نقلت
الصحاف��ة ع��ن البع��ض منه��م كوالي��س
العم��ل فق��د حتدث املمثل حمم��د صادقي
ال��ذي ت��وىل دور املأم��ون يف ه��ذا املسلس��ل
قائ ً
ال :ط��وال مدة تصوي��ر (غريب طوس)
كن��ت أح��س ب��أن نظ��رة اإلم��ام الرض��ا
(علي��ه الس�لام) حتف�ني م��ن كل جان��ب،
فق��د واجهن��ا خ�لال التصوي��ر مش��اكل
وصعوب��ات كث�يرة ترتب��ط حت��ى باجل��و
وامل��كان اجلغ��رايف ،ولك��ن مجيعه��ا ُرفع��ت
ومت جتاوزه��ا بربكة اإلمام الرضا (عليه
السالم) ،وأضاف صادقي :أعتقد بأن سبب
بقاء هذا املسلس��ل واستمراريته كان دقة
العم��ل والرتكي��ز عل��ى التفاصي��ل ،ألن
األعم��ال ال�تي تتوخ��ى الدق��ة واإلهتم��ام
تبق��ى خال��دة على م��ر التاريخ ،ومسلس��ل
(غري��ب ط��وس) مث��ال عل��ى ذل��ك ،وجيب
الق��ول ب��أن هن��اك أش��خاصاً ذوي خ�برة

وختص��ص عملوا يف هذا املسلس��ل وبذلوا
اجلهود املضنية من أجل أن يظهر بالشكل
ال��ذي جع��ل م��ن املسلس��ل م��ادة مطلوبة
مازالت ُتعرض على الشاشات بالرغم من
م��رور س��نوات عل��ى عرضه على الشاش��ة
ألول م��رة ،وأك��د صادق��ي :أن��ا أح��ب
كث�يراً أن أت��وىل أدواراً ديني��ة ،وأمتن��ى
املش��اركة به��ذه األعم��ال الضخم��ة،
حتى عل��ى صعي��د األدوار الثانوي��ة ،املهم
ه��و املش��اركة وتقدي��م النت��اج املبه��ر
ال��ذي يرضي مجه��ور املش��اهدين وميتاز
باملصداقية يف األفكار اليت تطرح فيه.
وعل��ى صعي��د ذي صل��ة ق��ال الفن��ان
ف��رخ نعم�تي ع��ن دوره يف ه��ذا املسلس��ل
التارخي��ي :عندم��ا عرض املخ��رج مهدي
علي دور االم��ام الرضا (عليه
فخي��م زادة َّ
الس�لام) يف املسلس��ل قبلت��ه ف��ورا وب��دون
أي تفك�ير يف املوض��وع ،واض��اف نعم�تي:
ان دوري كان ب��ارزا وتلقي��ت الكث�ير من
الردود اإلجيابية من اجلمهور بسبب هذا
ال��دور على الرغم من ع��دم اظهار وجهي
يف املسلس��ل لك��ن اختي��اري لل��دور كان
بسبب صوتي املميز.
أم��ا املخ��رج اإليران��ي مه��دي فخي��م
زادة فقد صرح قائ ً
ال :بعد جناح مسلس��ل
اإلم��ام احلس��ن (عليه الس�لام) طلب مين
التلفزي��ون اإليران��ي إنت��اج مسلس��ل ع��ن
اإلم��ام الرض��ا (علي��ه الس�لام) بنف��س
الطاق��م ال��ذي عم��ل يف مسلس��ل اإلم��ام
احلس��ن (عليه الس�لام) ،وأضاف افخمي
ان��ه مل مين��ع م��ن إظه��ار مالم��ح اإلم��ام
الرض��ا (علي��ه الس�لام) يف املسلس��ل لك��ن
عملي��ة إجي��اد ممث��ل يس��تطيع ان ي��ؤدي
شخصية اإلمام الرضا (ع) كانت صعبة
ومس��تحيلة ولذل��ك اكتفين��ا بإخف��اء
شخصية اإلمام وإضهار صوته.
يف اخلت��ام نقول :إن نتيج��ة أي عمل
ه��ي حصيل��ة م��ا يزرع��ه القائم��ون عليه
فم��ن جاه��د وكاف��ح م��ن أج��ل مب��دأ أو
رسالة سامية مبتغاها عمل حمرتم كان
ناجت��ه مقب��و ًال وه��و ماحتق��ق بالفعل يف
ه��ذا العمل الذي قدمت فيه أس��رة العمل
جه��وداً مضني��ة وبالتال��ي ظه��ر لنا عمال
مقدس��ا وخباص��ة ك��ون مضم��ون ه��ذا
املسلس��ل كان ي��روي حي��اة وتاري��خ أحد
كواكب الكون االثين عشر.
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العباس (عليه السالم) موضع األسرار
د .حسن عجس سعدون  -جامعة كربالء

وصف الصفدي عقيال هو أحد الذين ُيتحاكم إليهم ويوقف عند قوهلم يف علم
النسب لكونه العليم به وبأيام العرب وكانت تبسط له طنفسة تطرح يف مسجد
الرسول (صلى اهلل عليه وآله وسلم) يصّلي عليها ويرجع إليه يف معرفة األنساب
وأيام العرب وأخبارهم مع ما له من السرعة يف اجلواب واملراجعة يف القول .
ومن هن��ا قال له ام�ير املؤمنني (عليه
الس�لام) :انظ��ر ل��ي ام��رأة ق��د ولدته��ا
الفح��ول م��ن الع��رب ال تزوجه��ا فتلد لي
غالم��ا فارس��ا فق��ال له ت��زوج ب��أم البنني
الكالبي��ة فانه ليس يف العرب اش��جع من
ابائها.
هك��ذا ج��اء احلدي��ث ولك��ن ال يف��وت
حل��ة أعباء
االخ��وة الق��راء انا نعتق��د يف َ َ
اإلمام��ة مش��ول علمهم كل م��ا ذرا اهلل..
وب��را وم��ا ج��اءت ب��ه االم��م م��ن فضائ��ل
وخم��از واوص��اف وع��ادات يف كل حال،
ٍ
وللربهن��ة عل��ى هذه الدع��وى جمال هذا
املقال.
اذا فاي��ن يقع عل��م عقيل (رضوان اهلل
علي��ه) وغ�ير عقي��ل من واس��ع عل��م امري
املؤمن�ين (علي��ه الس�لام) بأح��وال قبائ��ل
الع��رب ومبعرف��ة الش��جعان منه��م حتى
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حيت��اج اىل نظ��ر عقيل ،وه��ل خيفى علم
ذل��ك عل��ى كل م��ن كان يعل��م الذكر
واألنث��ى م��ن النم��ل كما ج��اء يف حديث
اب��ي ذر الغف��اري (رض��وان اهلل علي��ه) :
دخل��ت انا وام�ير املؤمنني (عليه الس�لام)
وادي��ا فيه من��ل كثري فقلت س��بحان اهلل
حمصي��ه فقال عليه الس�لام ال تقل ذلك
وقل سبحان اهلل باريه فواهلل اني ألحصيه
واعرف الذكر منه واالنثى.
فم��ن كان ه��ذا علم��ه ال حيت��اج اىل
تع��رف القبائل والبط��ون من عقيل مهما
بلغ من العلم واملعرفة اىل ذرى عالية.
العب��اس بن امري املؤمنني علي بن ابي
طال��ب بن عب��د املطل��ب (عليهم الس�لام)
موض��ع االس��رار واملعاج��ز عن��د وال��ده
واخوانه (عليهم السالم)
لق��د اش��رقت بي��وت آل اب��ي طال��ب

مبول��ود قم��ر بين هاش��م يوم ب��زوغ نوره
م��ن اف��ق اجمل��د العل��وي مرتضع��ا ث��دي
البس��الة مرتبي��ا يف حج��ر اخلالف��ة
وق��د ضرب��ت في��ه االمامة بع��رق نابض
فرتعرع ومزيج روحه الشهامة واالباء.
كان ألخيه احلس�ين (عليه السالم)
يقت��ص اث��ر الس��بط الش��هيد (علي��ه
ّ
الس�لام) الذي ألجله ،ل��ه صفات الفضل
وخمائ��ل الرفع��ة ومالم��ح الش��جاعة
والس��ؤدد ف��ان خطا (عليه الس�لام) فإىل
الش��رف وان ق��ال فع��ن اهل��دى والرش��اد
وان رم��ق ف��إىل احل��ق وان م��ال فع��ن
الباطل وان ترفع فعن الضيم وان تهالك
فدون الدين.
ف��كان اب��و الفض��ل جام��ع الفض��ل
واملث��ل االعل��ى للعبقري��ة ألن��ه كان
يس��تفيد األث��ر من مشس فل��ك االمامة

(حس�ين العل��م والب��اس والص�لاح) فهو
م��ن مصادي��ق قول��ه تع��اىل يف التأوي��ل
((والشمس وضحوها والقمر إذا تالها))
فلم يسبقه بقول استفادة منه وال بعمل
اتبعه فيه وال بنفس��ية هي ظل نفس��يته
وال مبنقب��ة ه��ي ش��عاع ن��وره واالق��دس
املنطب��ع يف م��رآة غرائ��زه الصقلية وقد
تابع امامه يف كل اطواره حتى يف بروز
هيكل��ه القدس��ي اىل عامل الوج��ود فكان
مول��د االمام الس��بط (عليه الس�لام ) يف
الثال��ث من ش��عبان وظهور أب��ي الفضل
العباس (عليه الس�لام) اىل عامل الشهود
يف الرابع منه سنة عشرين من اهلجرة.
ومم��ا ال ش��ك في��ه ان ام�ير املؤمن�ين
حض��ر أمام��ه ول��ده
(علي��ه الس�لام) مل��ا أُ ِ
العب��اس (علي��ه الس�لام) ليقي��م علي��ه
مراس��يم الس��نة النبوي��ة اليت تق��ام عند
ال��والدة ونظ��ر اىل ه��ذا الول��د اجلدي��د
ال��ذي كان يتح��رى البن��اء عل��ى ام��ه
الطاه��رة ان تك��ون يف اش��جع بيوت��ات
الع��رب ليك��ون ولده��ا نرباس��ا وفخ��را
وشرفا يضاف اىل بيوت آل عبد املطلب.
ويذك��ر الرواة ان الس��يدة ام البنني
(عليه��ا الس�لام) أ َت ْ
��ت ام�ير املؤمن�ين يف
بع��ض االي��ام وق��د أجل��س اب��ا الفض��ل
(علي��ه الس�لام) عل��ى فخ��ذه ّ
ومشر عن
س��اعديه وقّبلهما وبكى فادهشها احلال
ألنها مل تكن تعهد صبياً بتلك الش��مائل
العلوي��ة ينظر اليه أب��وه ويبكي من دون
معرف��ة الس��بب الظاهر ومل��ا اوقفها امري
املؤمن�ين (علي��ه الس�لام) عل��ى غام��ض
القض��اء وم��ا جي��ري عل��ى يدي��ه يف
نص��رة االم��ام احلس�ين (عليه الس�لام)
بك��ت وش��اركها من يف ال��دار يف الزفرة
واحلس��رة على س��يد االوصياء وبشرها
مبكانت��ه يف عل��م اهلل تع��اىل وم��ا حب��اه
اهلل ع��ن يدي��ه جبناح�ين يط�ير بهما يف
اجلن��ة مع املالئكة كما جعل اهلل تعاىل
ذل��ك جلعفر الطيار (رض��وان اهلل عليه)
فقام��ت حتم��ل بش��رى االب��د والس��عادة
اخلالدة
الس�لام عليك يا اب��ا الفضل العباس
ايه��ا الع��امل الع��ارف الناص��ح لدي��ن اهلل
وس��نة نبي��ه وطاع��ة إمام��ه ورمحة اهلل
وبركاته.

إن َخ َطا
(عليه
السالم) فإىل
َّ
الشرف،
وإن قال
فعن اهلدى
والرشاد ،وان
رمق فإىل
احلق ،وان
مال فعن
الباطل.
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عليه
السالم ) السيد الغريب
القاسم بن االمام موسى بن جعفر (

السيد رياض هادي احلكيم

َّ
إن املتتبع لتاريخ والدة القاسم ال جيد تأرخياً دقيقاً لذلك ،إذ جاءت التواريخ بشكل
تقرييب اليستوحى منه جانب الدقة املتناهية ،فاملصادر التأرخية أغفلت ذكر
تاريخ دقيق لوالدته..
إال أن هن��اك قرائ��ن تارخي��ه ميك��ن
لن��ا ان نتوص��ل م��ن خالهل��ا اىل معرف��ة
تأري��خ والدت��ه وإن كان بش��كل تقرييب،
فق��د ثب��ت تأرخيي��اً َّ
أن حك��م املنص��ور
الدوانيق��ي اس��تمر ( )22س��نة م��ن س��نة
 136هجري��ة اىل  158هجري��ة ،وق��د ج��اء
يف كتاب اإلرش��اد للشيخ املفيد َّ
أن والدة
أخيه االمام الرضا (عليه الس�لام) كانت
س��نة  148هجري��ة ،وملّ��ا كان��ت وص ّي��ة
االم��ام الكاظ��م (علي��ه الس�لام) واضح��ة
املع��امل فم��ن خالهل��ا نس��تطيع ان نرب��ط
ب�ين النقطتني الس��ابقتني فقد ق��ال (اني
خرج��ت م��ن منزل��ي فاوصي��ت اىل اب�ني
ف�لان (يع�ني االم��ام الرض��ا) واش��ركت
مع��ه بين يف الظاه��ر وأوصيته يف الباطن
فأردته وحده ،ولو كان االمر لي جلعلته
يف القاس��م حليب إي��اه ورأفيت عليه ولكن
اهلل (عز وجل) جيعله حيث يشاء).
َّ
إن م��ن احملتمل جدا ان يكون القاس��م
يف عم��ر قري��ب م��ن عم��ر أخي��ه االم��ام
الرض��ا (علي��ه الس�لام) وهذا ش��رف هلما
عل��ى ح��د س��واء ْأن يش�تركا يف الوصي��ة
واالختص��اص باملنزل��ة ،ه��ذا م��ن جان��ب
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وم��ن جان��ب آخ��ر ق��د تك��ون والدت��ه بع��د
والدة اإلم��ام الرض��ا (علي��ه الس�لام)
بس��نتني أي س��نة  150هجري��ة عل��ى وجه
التقريب.
ع��اش القاس��م م��دة حيات��ه ب�ين أبيه
اإلم��ام الكاظ��م (علي��ه الس�لام) وأخي��ه
االمام الرضا (عليه السالم) عدا املدة اليت
هاجر فيه��ا اىل العراق يف منطقة (حورا)
يف ح��ي (بامخ��را) ،وبذل��ك يكون قد نش��ا
يف بي��ت النب��وة واإلمامة وموض��ع العلوم
واحلكمة من تالميذ مدرسة جدّه اإلمام
الصادق (عليه الس�لام) تلك املدرسة اليت
أُس��ندت أُصوهلا اىل االم��ام الكاظم (عليه
السالم) بعد وفاة ابيه.
كان االم��ام الكاظ��م (عليه الس�لام)
حمب��اً غاية احلب لولده القاس��م النه رآه
م��ن خ�يرة أبنائ��ه ورع��اً وتق��وى والتزاما
بتعالي��م الدي��ن وأص��ول العقي��دة ،وم��ن
مظاه��ر تكرمي��ه ل��ه أن��ه كان يس��ند له
القي��ام ببعض األعمال ال�تي كان ممكناً
لالم��ام (عليه الس�لام) نفس��ه القي��ام بها
لكن ثقته بولده جعلته يكّلفه للقيام بها.
قاس��ى أبن��اء االئم��ة (عليهم الس�لام)

ظروف��ا صعبة للغاية دفع��ت بهم اىل أن
يتخذوا م��ن اهلجرة وس��يلة للنجاة من
ظل��م ح��كام اجل��ور ،وم��ن الطبيع��ي أن
ينتق��ل أبن��اء الطالبيني م��ن بلدانهم اىل
مواط��ن اخ��رى حبثا عن األم��ان ليكونوا
بعيدا عن أنظار االعداء ،وكانت املدينة
املن��ورة م��ن أكث��ر امل��دن ال�تي ش��هدت
تضييق��اً عل��ى ابن��اء اه��ل البي��ت (عليهم
الس�لام) ،وم��ن املدين��ة املن��ورة ب��دأت
مس�يرة القاس��م اب��ن االم��ام موس��ى ب��ن
جعف��ر (علي��ه الس�لام) وهجرت��ه صوب
العراق حي��ث مراقد أج��داده الطاهرين،
وكان��ت هجرته م��ع القواف��ل التجارية
ذات املعرف��ة التام��ة بأح��وال الط��رق
وكيفية س��لوكها ،وملّا وصل معها عند
مش��ارف الكوف��ة اس��تقل عنه��ا معتم��دا
عل��ى نفس��ه يف بقي��ة مش��واره الطوي��ل
م��ع الغربة ،فس��ار مبحاذاة نه��ر الفرات
قاطع��ا املس��افات الط��وال ،ومل يه��دأ ل��ه
ب��ال يف أي��ة مدين��ة مير به��ا حتى وصل
اىل منطق��ة س��ورا ،ليب��دأ فيه��ا فص��ل
جدي��د م��ن حيات��ه احلافل��ة باألح��داث
واملفارق��ات ،إذ وج��د فتاتني تستس��قيان

امل��اء ،فقال��ت احداه��ن لألخ��رى :ال وحق
صاح��ب بيعة الغدير ما كان األمر كذا
وكذا ،فس��ر لسماعه هلذا القسم ،وتقدم
عل��ى اس��تحياء ليس��أل اليت اقس��مت :من
تعن�ين بصاح��ب بيع��ة الغدي��ر ؟ فأجابته
سيدي وموالي امري املؤمنني علي بن ابي
َّ
اطمأن قلبه
طالب (عليه السالم) ،عندها
وهفت نفسه ألهل هذا احلي الذي يسمى
(ح��ي بامخرا) ،وطلب القاس��م من البنت
صاحب��ة القس��م أن تدل��ه عل��ى مضي��ف
رئيس احلي واس��تجابت لطلبه قائلة :إن
رحب  -فيما بعد
رئي��س احلي أبي ،الذي َّ
 بالقاس��م ،وأحس��ن ضيافته فلما مضتثالث��ة أيام بادره بقوله :يا عم ما عبد اهلل
بأفضل من العمل ،فهال وجدت لي عمال
يك��ون ل��ي مغنم��ا فقد ط��اب ل��ي العيش
بني ظهرانيكم ،وأبدى الش��يخ اس��تعداده
ملس��اعدته عل��ى أن خيت��ار عمل��ه بنفس��ه،
فاختار القاسم ان يكون ساقيا للماء ملا يف
سقاية املاء من أجر عظيم ،ورمبا تذكر
عطش جده االمام احلسني (عليه السالم
وأه��ل بيته ،عندما ُمنعوا من املاء من قبل
بين أمية يف كربالء.
ج��ذب القاس��م علي��ه الس�لام بورع��ه
وتق��واه وعبادته وعلم��ه أنظار أهل احلي
ويف مقدمتهم رئيسهم الذي كان يوليه
كلم��ا تف ّقده لي ً
اهتمام��ا بالغا ،وكان َّ
ال
وج��ده صاف��ا قدميه قائما قاع��دا ،راكعاً
س��اجداً ،ث��م ميض��ي اىل نه��اره صائما يف
أغلب األيام ،فاس��تقر يف نفسه أن يزوجه
إح��دى بنات��ه فع��رض األم��ر عل��ى قومه
فأنك��روا علي��ه ذل��ك ،ألنه��م مل يعرف��وا
ل��ه حس��با والنس��با ،فالقاس��م مل يعرفهم
بنفس��ه س��وى إن��ه غريب ،خماف��ة بطش
السلطة الغامشة.
مل يك�ترث الش��يخ الع�تراض قوم��ه
فمض��ى مبش��يئته ليع��رض أم��ر ال��زواج
عل��ى القاس��م ،فاس��تجاب القاس��م هل��ذا
الع��رض ووافق على ال��زواج من صاحبة
القس��م ال��ذي وصل م��ن خالل��ه اىل بيت
أبيها،
بق��ي القاس��م يف ه��ذا امل��كان حت��ى
ت��ويف بع��د ان قضى حياة ملؤها التش��ريد
والغرب��ة ومالحق��ة أع��داء اه��ل البي��ت
عليه��م الس�لام لذري��ة الرس��ول الكري��م
(صلى اهلل عليه وآله وس��لم) ،وبعد وفاته

رم��زي يوحي اىل َّ
ٌ
أن
أقي��م على قربه بنا ٌء
املتوف��ى ل��ه مكانة مرموق��ة يف هذا احلي
وخباص��ة َّ
أن القاس��م أفش��ى بس��ره اىل
ش��يخ القبيل��ة ال��ذي آواه وعرفه مبنزلته
ومكانت��ه م��ن آل بيت الرس��ول (صلى اهلل
عليه وآله وسلم)،
وش��اء اهلل أن يك��ون ق�بر القاس��م
مثاب��ة للزائري��ن وطال�بي احلاجات على
م�� ّر الزم��ان ،وش��هد املرقد الش��ريف عدة
كرام��ات جلم��ع م��ن الزائري��ن تناقلتها
االلس��ن وذاع صيته��ا يف اآلف��اق ،وهي يف
حقيقته��ا إمتداد لكرام��ات آبائه وأجداده
الطيبني الطاهرين.
وق��د قي��ض اهلل م��ن يتعه��د بتجديد
عم��ارة الق�بر الش��ريف ،فف��ي عه��د
البويهي�ين أقيم��ت عل��ى مرق��ده العمارة
الثاني��ة عل��ى أنق��اض البن��اء األول ث��م
ج��رى جتدي��ده يف عه��د مل��وك الدول��ة
الصفوية ،وأصبح مشهد القاسم معروفا
بعد أن سكنت الناس حوله ،وأقامت عنده
مجلة من األسر العلوية.
ويصف لنا الشيخ حممد حرز الدين
إهتم��ام الصفويني بقرب القاس��م فيقول:
(كان أول م��ن زار العتب��ات املقدس��ة يف
الع��راق من الصفويني هو الس��لطان ش��اه
إمساعيل األول س��نة 914ه��ـ ،وقد زار قرب
القاس��م ال��ذي كان مرق��دا حول��ه ح��رم
وعلي��ه قب��ة ،ورس��م ق�بره كان صندوقا
خش��بيا يف بس��تان كث�يرة األش��جار)،
وعل��ى ح��د قول الش��يخ ح��رز الدي��ن فإن
عم��ارة املق��ام مل تقتص��ر عل��ى عم��ارة
الصفويني بل يؤكد وجود عمارة أخرى
ب�ين بناء الصفويني وعم��ارة أخرى تلتها
مب��دة طويلة مت��ت حب��دود س��نة 1204هـ،
ش��يدت العمارة اخلامس��ة وهي املعروفة
بعم��ارة آل س��عد وق��د َّأرخ لتل��ك العمارة
الس��يد ص��ادق الفح��ام املتوف��ى يف ف�ترة
التشييد بقوله:
جزاكـــــم اهلل آل ســــــــعد
خـــريا واوفى لكم جــزاه
جددمت مشـــهد بن موسى
لنا واحكمتمــــــوا بنــــاه
نلتم بذلك فخــــــرا وعزا
يقصر الوصف عن مـداه
يا زائـــــرا الســــيد الـــذي
قد أخلصـــــه اهلل واجتباه

وزاده اهلل من لدنه فضـال
خــــص بــه دون ســـواه
موىل الورى القاسم الذي
من يزره زار الرضا أخاه
إذا اتيــــت املقام فانظــر
علي ســناه
جتــــد بنــــاء ٌّ
الق العصــا ثم قل وأرخ
(وفق للخيـــــر من بنــاه)
ث��م توالت عمارات املرقد ،ففي س��نة
1288ه��ـ 1859 -م أق��ام الس��يد آق��ا عل��ي
شاه احلسيين والش��اهد صحة املعلومة،
رخام��ة مرم��ر صف��راء بني��ت جبان��ب
احل��رم على ميني الداخ��ل طوهلا نصف
م�تر وعرضه��ا رب��ع مرت بس��بعة أس��طر
وجاء يف الكتابة على الصخر أو الرخامة
م��ا يل��ي :ق��د بن��ى ه��ذا املش��هد الش��ريف
والضري��ح املب��ارك قرب��ة اىل اهلل تع��اىل
وطلبا ملرضاته لسيدنا احملرتم قاسم بن
موالن��ا اإلم��ام اهلمام موس��ى ب��ن جعفر
(عليهم��ا الس�لام واإلك��رام) الس��يد
اجلليل والس��ند النبيل العلوي الفاطمي
آق��ا عل��ي ش��اه احلس��يين اب��ن الس��يدين
احملتش��مني الس��يد حس��ن احلس��يين
املدع��و آق��ا خ��ان واملخ��درة اجلليل��ة ب��ي
ب��ي س��ركار ،وكان ذل��ك يف ش��هر ذي
القع��دة احل��رام س��نة 1288ه��ـ ،وه��ذه
العم��ارة باقي��ة حل��د اآلن وق��د أجري��ت
عليها الكثري من الرتميمات واإلضافات،
واحلق��ت به��ا بع��ض املع��امل العلمي��ة إذ
تأسس��ت مكتب��ة آية اهلل العظم��ى االمام
احلكي��م ف��رع القاس��م مبس��اعي الش��يخ
اجلليل حممد اخلاقاني.

كان اإلمام الكاظم
حمباً
(عليه السالم) َّ
احلب لولده
غاية ِّ
القاسم َّ
ألن ُه رآه من
خرية أبنائه َو َرعاً
وتقوى والتزاماً
بتعاليم الدين
وأصول العقيدة
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أم��ا ع��ن س��نة وف��اة ليل��ي ومق��دار
حياته��ا ووجوده��ا يف كرب�لاء فهي غري
معروفة.
وهن��اك خ�لاف ح��ول تاري��خ مي�لاد
وعم��ر األك�بر ،فق��د اختل��ف املؤرخ��ون
يف حتدي��ده فقي��ل  18وقي��ل  23وق��ال
البع��ض  25فيم��ا ح��دده البع��ض بني 27
و ،28واختلف أيضا يف لقبه األكرب فهل
كان هو األكرب حقا ،وقد توصل املقرم
اىل اس��تنتاج مف��اده َّ
أن علي بن احلس�ين
الش��هيد هو نفسه علي األكرب ،وهو أ ّول
من قتل يف واقعة كربالء ،من أهل بيت
اإلمام احلسني (عليه السالم.
ُولد األكرب يف أيام عثمان يف املدينة
املنورة يوم احلادي عشر من شعبان سنة
 33هجري��ة ف��إذا كان ه��ذا التأري��خ
صحيحاً فإن عمر األكرب يوم استش��هد
كان حب��دود  28س��نة ،وذه��ب اىل ه��ذا
الق��ول اب��ن إدري��س احلّل��ي ،فض�لا ع��ن
إش��ارة معظ��م املص��ادر املتقدم��ة اىل أنه
كان يتلق��ب بلق��ب علي األك�بر داللة
عل��ى كون��ه أك�بر ولد اإلمام احلس�ين
(عليه السالم) ،وقد ذهبت بعض املصادر
التارخيي��ة اىل ان األكرب كان متزوجا
ولدي��ه أوالد وق��د ُنق��ل عن أبي احلس��ن
الس�لام) أنه كان متزوجا
الرضا (عليه ّ
م��ن أم ول��د ،ولع��ل تكنيته بأبي احلس��ن
كان��ت من جه��ة ولد له امسه احلس��ن،
ق��ال اإلم��ام الص��ادق (علي��ه الس�لام)
يف ذك��ره وأوالده و كنيت��ه مانص��ه:
(صل��ى اهلل عليك يا أبااحلس��ن صلى اهلل
د .مرضية حممد زاده /إيران
علي��ك وعلى عرتت��ك وأهل بيتك وآبائك
علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب (عليهم السالم) ،وأبنائك وأمهاتك األخيار واألبرار الذين
أذه��ب ّ
الل عنه��م الرج��س وطهره��م
ُلقب بـ(علي األكرب) وكان ُي ّ
أمه
كن بـ(أبا احلسن)ّ ،
تطه�يرا) ،واألبن��اء هنا مجع أقل��ه اثنان،
ولي��س لدين��ا الكث�ير م��ن املعلوم��ات عن
ليلي ابنة أبي م ّرة بن عروة بن مسعود الثقفي..
حي��اة األك�بر قب��ل حادث��ة عاش��وراء،
س��وى بع��ض اإلش��ارات اىل مس��و مقامه
ّ
وه��ي واحدة م��ن النس��اء النبيالت يف
األك�بر( :إن قراب��ة رس��ول الل (صل��ى وفصاحته وعلمه وش��جاعته َّ
الفذة اليت
ّ
ُ
عصره��ا ،م��ن بيت ش��رف وع��ز وعظمة ،الل علي��ه و آله وس��لم) أح��ق أن ترعى ثم
ظه��رت بصورة جلي��ة يف واقع��ة الطف،
ولي��س لدين��ا معلوم��ة دقيقة ع��ن موعد َش َّ
��د عل��ى الق��وم يرجت��ز مع ّرف��ا بنفس��ه
ويكفي��ه قول أبيه اإلمام احلس�ين (عليه
زواجه��ا م��ن اإلم��ام احلس�ين (علي��ه القدسية:
الس�لام) ي��وم ب��رز اىل املي��دان( :اَّللهُّ��مَ
الس�لام) ،أم��ا أمها فهي ميمون��ة ابنة أبي
أنـــا علـي بـن احلسـني بـــن علي
ْاش��ه ْ
َ��ر َز اَِل ْي ِهمْ
َد َعلى ه ُؤال ِء ْال َق ْ��ومِ َف َق ْد ب َ
س��فيان ،لذلك فإن األكرب عندما برز يف
حنن و رب البيت أولـــى بالنبــي
ُغالمٌاَ ْش�� َبهُ ال ّن��اسِ َخ ْلقاً َو ُخ ْلق��اً َو َم ْن ِطقاً
ّ
ي��وم عاش��وراء ،ص��اح ب��ه رجل م��ن القوم:
تـــالل ال حيكــم فينا ابن الدعـي
م َّم�� ٍد صّل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
ِلرس�� ُو ِلكَ ُ َ
َ
ي��ا عل��ي إن ل��ك رمح��اً بيزي��د ونري��د أن
ي

أب
عن
أحامي
بالسيف
أضرب
وس��ّلم و ُ
ك ّنا اِذا اش َتقنا اِىل َنب ّي َك َن َظرنا
نرعى ذلك الرحم فإن ش��ئت آم ّناك فقال
ضـــرب غـــالم هـــامشي قرشــي
جه�� ِه) ،فم��ن كان��ت ه��ذه خصال��ه
اِىل َو ِ

علي األكبر ابن اإلمام الحسين
(عليه السالم)
قراءة موجزة في حياته
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كان م��رآة اجلم��ال النب��وي ومث��ا ً
ال
على كمال خلقه الس��امي وأمنوذجا
للمنط��ق البلي��غ ،وق��د كان األك�بر
مطيع��ا ألمر وال��ده يف كافة مراحل
حياته ،لذلك كانت القيمة الروحية
لألكرب عند وال��ده كبرية للغاية إذ
َع َّ
��د ُه أب��وه بعصمت��ه وأن احلي��اة بع��د
رحيل��ه م��وت وفن��اء لذلك ق��ال (عليه
الس�لام) بع��د مصرع��ه( :عل��ى الدنيا
بعك العفا)
مل تذك��ر لنا املص��ادر التأرخيية
كث�يرا م��ن س�يرة األك�بر ولكن��ا
نستش��ف من صفاته أنه كان لصيقا
جب��ده أم�ير املؤمن�ين (عليه الس�لام)
وأخ��ذ من��ه صف��ات الش��جاعة والكرم
واجل��ود والفصاح��ة ،وبع��د استش��هاد
أم�ير املؤمن�ين (علي��ه الس�لام) ّ
ظ��ل
مواكب��ا ألبي��ه (علي��ه الس�لام)،
اليفارق��ه يف حل��ه وترحال��ه ،ولذل��ك
عندم��ا ق��رر اإلم��ام (علي��ه الس�لام)
القي��ام بنهضت��ه املبارك��ة ،كان
األك�بر يف مقدم��ة الذي��ن خرج��وا
بركبه ،وتش�ير بع��ض املصادر اىل أن
األك�بر توىل مع عم��ه العباس (عليه
الس�لام) مس��ؤولية توف�ير إم��دادات
املياه اىل املعس��كر والركب احلسيين،
وعندم��ا التقى اإلمام احلس�ين (عليه
الس�لام) م��ع عمر بن س��عد لي�ل ً
ا بني
العس��كرين ،حضر األكرب املفاوضات
مع��ه ،أم��ا يف ليلة عاش��وراء فقد توىل
م��ع عم��ه العب��اس (علي��ه الس�لام)
حراس��ة اخلي��ام ،ويف صبيح��ة ي��وم
عاش��وراء عندم��ا اصط��ف العس��كران
للقت��ال وابت��دأ اإلمام احلس�ين (عليه
الس�لام) باحلدي��ث اىل األع��داء
حيذره��م وينصحه��م ،فس��مع العيال
والنس��اء مقولت��ه فصح��ن وبك�ين
ّ
ّ
إليه��ن
أصواته��ن ،فأرس��ل
وارتفع��ت
ً
أخ��اه الع ّب��اس وابن��ه علي��ا األك�بر،
ّ
اس��كتاهن فلعم��ري ليكثر
وق��ال هلما
ّ
بكاؤهن.
وب��دأت الواقعة ،فلم يزل أصحاب
اإلم��ام احلس�ين (علي��ه الس�لام)
يقاتل��ون ويُقتل��ون ،ح ّت��ى مل يبق معه
غ�ير أه��ل بيت��ه ،ف��كان أ ّول م��ن تقدّم
منه��م عل��ي األكرب ،فاس��تأذن أباه يف

ث��م نظ��ر إليه نظر
القت��ال ،ف��أذن لهّ ،
الس�لام) عينه
آيس منه وأرخى (عليه ّ
هم اش��هد فقد برز
ثم ق��ال :الّل ّ
وبك��ىّ ،
إليهم غالم أش��به الناس خلقا و خلقا
و منطقا برسولك صّلى ّ
الل عليه و آله
و ك ّنا اذا اشتقنا الي نبيك نظرنا إليه
ث��م تال قول��ه تع��اىل( :إ َّن ََّ
الل ْ
اص َطفى
ّ
ِ
ي��م َو َ
َ
ً
ْ
ُ
آل ِع ْمرانَ
راه َ
آ َد َم َو نوح��ا َو آل ِإب ِ
َّة ب َْع ُضه��ا ِم ْ
َع َل��ى ْال َ
ني ُذ ِّري ً
ْ
عالِ َ
ض
َع
ب
ن
ٍ
َو َُّ
س ٌي��ع َعِل ٌي��م) ،وب��رز األك�بر
الل َ ِ
للق��وم فلم يقابله جحف��ل ّإل ردّه وال
برز إليه ش��جاع ّإل قتله ،فجعل يش�� ّد
ثم يرج��ع اىل أبي��ه فيقول :يا
عليه��م ّ
أبه العطش ،فيقول له (عليه السالم):
اص�بر حبي�بي فا ّن��ك ال متس��ي ّ
ح�تي
الل (صّل��ى ّ
يس��قيك رس��ول ّ
الل علي��ه
وآل��ه وس��لم) بكأس��ه األوفى ش��ربة ال
تظم��أ بعده��ا أب��دا ،فرج��ع اىل موقف
الن��زال ،و قات��ل أعظم القت��ال فرماه،
منقذ بن م ّرة العبدي بسهم فصرعه،
فن��ادى يا أبتاه عليك ّ
من الس�لام هذا
عجل
جدّي يقرئك السالم ويقول لك ّ
ثم ش��هق ش��هقة فمات،
القدوم علينا ّ
الس�لام)
فج��اء اإلمام احلس�ين (عليه ّ
ح ّت��ى وق��ف علي��ه ووض��ع خ��دّه على
الل قوما قتلوك ،ما
خدّه ،و قال( :قتل ّ 
أجرأهم على ّ
الل وعلى انتهاك حرمة
الرس��ول (صلى اهلل عليه وآله وسلم)،
عل��ى الدنيا بع��دك العفا ،وصاح بعمر
ب��ن س��عد :قط��ع ّ
الل رمح��ك ،كم��ا
قطع��ت رمح��ي ،و مل حتف��ظ قراب�تي
الل (صّل��ى ّ
م��ن رس��ول ّ
الل علي��ه وآله
وس��لم) وس��ّلط علي��ك م��ن يذحب��ك
ثم رفع شيبته املقدّسة
على فراش��كّ ،
ّ
هم اش��هد على
حنو الس��ماء و ق��ال :الل ّ
ه��ؤالء فق��د ب��رز إليه��م أش��به الن��اس
حممد وك ّنا إذا اشتقنا اىل
برس��ولك ّ
هم فامنعهم
رؤية نب ّيك نظرنا إليه الّل ّ
بركات االرض.)...
إنته��ت املعركة وبقيت األجس��اد
الطواه��ر م��ن دون دف��ن لث�لاث حتى
خ��رج قوم من بين اس��د كان��وا نزوال
بالغاضري��ة فصل��وا عليه��ا ودفن��وا
اإلم��ام احلس�ين(عليه الس�لام) حيث
ق�بره اآلن و دفن��وا ابن��ه األك�بر
عن��ده ،أم��ا مدف��ن رأس��ه الش��ريف:

قال الس��يد حمس��ن األمني يف أعيان
الش��يعة :رأي��ت بع��د س��نة  1321يف
املق�برة املعروفة مبقربة باب الصغري
بدمش��ق مش��هداً وض��ع ف��وق باب��ه
صخرة كتب عليها ما صورته( :هذا
مدف��ن رأس العباس ب��ن علي ورأس
عل��ي ب��ن احلس�ين األك�بر و رأس
حبي��ب بن مظاهر) ،ث��م أنه بعد ذلك
بس��نني هدم هذا املش��هد و أعيد بناؤه
وأزيل��ت ه��ذه الصخرة وب�ني ضريح
داخ��ل املش��هد و نق��ش علي��ه أمس��اء
كث�يرة لش��هداء كرب�لاء ،وعل��ى
مايبدو على ح ّد قول الس��يد حمس��ن
األم�ين ،أن ال��رؤوس الش��ريفة بع��د
محله��ا إىل دمش��ق والط��واف به��ا
وانتهاء غرض يزيد من إظهار الغلبة
والتنكيل بأهلها والتش��في بهم ،ال بد
وأن تدف��ن يف إح��دى املقاب��ر فدفنت
ه��ذه الرءوس الثالث��ة يف مقربة باب
الصغري وحفظ حمل دفنها.
بق��ي أئم��ة أه��ل البي��ت (عليه��م
الس�لام) يس��تذكرون األك�بر
يف حديث��م فع��ن االم��ام الص��ادق
(الس َ
�لا ُم َع َل ْي َ
��ول
قول��هَّ :
��ك يَ��ا ا ْب َن َر ُس ِ
ْ
ْ
َّ
��ت َو أُ ِّم��ي ِم ْ
الل ...بَأب��ي أَ
َ
ُ��وح
ب
ذ
م
��ن
ن
َ
ِ ِِ
َ ْ ٍ
ْ
��ول ِم ْ
�ير ُج ْ��ر ٍم ِبأ ِب��ي أَن َ
��ت
َو َمق ُت ٍ
��ن َغ ْ ِ
َم َ ْ
ي��ب
َوأُ ِّم��ي د َ
��ك الُ ْر َت َق��ى ِب�� ِه ِإ َل َح ِب ِ
َّ
ْ
الل بَأب��ي أَ ْن َ ُ
َّم ب ْ َ
َي
ِِ ِ
��ت َو أ ِّم��ي ِمن ُم َق��د ٍ
يَ�� ِدي أَ ِب َ
ي��ك َ ْ
ي َت ِس�� ُب َك َو َي ْب ِك��ي َع َل ْي َك
ْ
تً
َم َ
ق��ا َع َل ْي َ
ُْ
��ك َقل ُب�� ُه ي ْ
��ك
��ع د َ
َر َف ُ
مَ ِ
َ
َ
َ
ْ
ِّ
��ما ِء  -ل ي ْ
��ع
َر ِج ُ
الس َ
��ان َّ
ِب َكف�� ِه ِإل أع َن ِ
��ر ٌة ،)...أو ماج��اء عن��ه يف
ِم ْن�� ُه َق ْط َ
(الس�لا ُم
زي��ارة الناحي��ة املقدس��ةَّ :
َع َل َ
ري ِمن
تيل ِمن َن ِ
يك يا اَ َّو َل َق ٍ
س��ل َخ ِ
اخللي��ل َصَّل��ى اَهللُ
َ
َ
براهي��م
َ
ُس�لال ِة اِ
ِ
بيك اِذ َ
في��ك َق َتلَ
ي��ك َو َع َل��ى اَ َ
َع َل َ
قال َ
ُ
اهلل َق ً
وم��ا َق َت ُل َ
��وك ي��ا ب ََّ
جر ُ
أهم
ُ�ني م��ا اَ َ
رم ِة
ه��اك ُح َ
َع َل��ى َّ
مح��ن َو َع َلى اِن ِت ِ
الر ِ
ْ
ْ
َ
��ول َعل��ىالدُّني��ا ب َْع َ
��دكَ ال َعف��ا...
َّ
الر ُس ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
ب��ن ُمن ِق ِذ
��م اهلل َعل��ى قا ِتِلك ُم َّر ة ِ
َحك َ
النعمان ال َع ْب�� ِد ِّي َل َعن ُه َُّ
ُّ
الل َواَخزا ُه
ب��ن
ِ
ِ
ك ُه يف َقت ِل َك َوكا ُنوا َع َل َ
ومن َش ِر َ
يك
َ
ُ
َ
ً
��م اهلل َجهَّ
َظه�يرا ا ُ
��م َو س��آ َءت
َن َ
صاله ُ
َمص�يراً َو َج َعل َن��ا ُ
اهلل ِم��ن ُمال ِق َ
ي��ك َو
ِّك َو اَ َ
ُمرا ِفقي��ك َو ُمرا ِفق��ي َجد َ
بيك َو
َع ِّم َك َواَ ِخ َ
وم ِة).
يك َو اَ ِّم َك املَظ ُل َ
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كان علي
األكرب
(ع) لصيقا
جبده أمري
املؤمنني
(ع) وأخذ
منه صفات
الشجاعة
والكرم
واجلود
والفصاحة
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نسيبة بنت كعب األنصارية (أم عمارة)
ضرغام سعد حمي الدين

أم عمارة ،هي نسيبة بنت كعب بن عمرو اليت تنحدر من بين املازن من
َ
العقبة الثانية ،فهي إحدى اثنتني
اخلزرج ،حضرت مع زوجها زيد بن عاصم
من نساء األنصار ممن حضرن بيعة العقبة الثانية كما أمجعت على ذلك
َونت السرية النبوية الشريفة..
كافة الروايات التارخيية اليت د َّ
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وعل��ى وفق ما جاء يف تلك املصادر أن ولديها
عب��داهلل وحبي��ب رافقا والديهم��ا يف تلك البيعة،
وق��د مات زوجها زي��د بن عاص ،قبل غزوة أحد،
فتز ّوجت نس��يبة بع��ده بغزية بن عم��رو املازني
َ
العقب��ة الثاني��ة أيض��ا،
ال��ذي كان ق��د حض��ر
وش��ارك يف غ��زوة أحد م��ع زوجته نس��يبة ،وقد
اجنبت نسيبة لغزية متيماً وخولة فيما بعد.
بذل��ت أ ّم عم��ارة كل جهدها للوفاء بالعهود
اليت أخذتها على عاتقها يف بيعة العقبة الثانية،
ومنها مساعدة النيب (صلى اهلل عليه وآله وسلم)
ومس��اندته ،فحض��رت أُ ُح��داً يف الس��نة الثالث��ة
للهج��رة ،وش��اركت فيه��ا إلس��عاف اجلرح��ى
والس��قاية ،وعندم��ا اش��تدت احل��رب وض��اق
األمر على املس��لمني بعد خمالف��ة الرماة الذين
وضعه��م الرس��ول (صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم)
عل��ى اجلبل ألوامره واس��تغالل خالد بن الوليد
لألمر فإ ّنها أخذت الس��يف وحاربت املش��ركني
وصم��دت رغ��م ه��روب الغالبي��ة العظم��ى م��ن
املس��لمني ،ب��ل أ ّنه��ا عندم��ا وج��دت ابنه��ا ُعمارة
خائف��ا ين��وي اهلرب أ ّنبت��ه وأخ��ذت حتضه على
القت��ال والصم��ود ،فثب��ت يف أرض املعرك��ة
حت��ى ن��ال الش��هادة يف س��بيل اهلل ،فل��م يكن من
أم عم��ارة ّ
اآل أن تهج��م على قاتل ولدها فتقتله،
وقد أبرزت أم عمارة ش��هامة وفدا ًء كبريين يف
واقع��ة أحد رغم ش��دة املعركة حت��ى قال النيب
(صل��ى اهلل علي��ه وآله وس��لم) فيها( :م��ا التفتت
مييناً ومشا ً
ال يوم أحد إال رأيتها تقاتل دوني).
ورغم اجلروح البالغة اليت أصابتها يف غزوة
أح��د فإنها أب��ت إال أن تليب نداء الرس��ول (صلى
اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) يف حض��ور غ��زوة محراء
األس��د أيض��ا ،ومل يقتص��ر حضوره��ا يف املعارك
على أحد فحسب ،بل حضرت يف غزوة خيرب يف

الس��نة الس��ابعة للهجرة ،ويف الس��نة التالية أي
الثامن��ة للهجرة ش��هدت م��ع رس��ول اهلل (صلى
اهلل عليه وآله وسلم) غزوة حنني.
وكان رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم)
قد أرسل إىل ُم َسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة،
يف منتص��ف الس��نة العاش��رة للهج��رة ،أي قب��ل
رسولني كان أحدهما إبن نسيبة،
وفاته بأشهر
ِ
حبي��ب ب��ن زي��د ب��ن عاص��م فخاطب��ه ُم َس��يلمة
قائ�لا( :أتش��هد أني رس��ول اهلل ؟) فأجاب حبيب:
أصم ،ال أمسع!) ،وفعل ذلك مراراً مما أغاظ
(إني ّ
ُ
مسيلمة الكذاب ،فقطع ُمسيلمة يديه ورجليه،
وبعد حلوق الرس��ول األكرم حممد (صلى اهلل
علي��ه وآل��ه وس��لم) بالرفي��ق األعل��ى ،ش��اركت
املس��لمني يف اليمام��ة ض��د مس��يلمة الك��ذاب يف
الس��نة احلادية عش��رة للهج��رة ،بصحب��ة ابنها
عب��داهلل ب��ن زي��د إىل صفوف املس��لمني ،فس��ّلت
الس��يف يف وجوه املشركني ويف معمعة الوقعة
إذ كان��ت يف وس��ط قعقع��ة الس�لاح تبحث عن
ً
مطالبة ب��دم ابنها حبي��ب ،فوجدت أن
ُم َس��يلمة
اب َنه��ا عب��داهلل س��بقها يف القضاء على ُم َس��يلمة،
وقد ذكرت املصادر التارخيية أنها ُجرحت يوم
اليمامة اثين عشر جرحاً ،و ُقطعت يدها.
متي��زت أم عم��ارة باإلخ�لاص لدينه��ا،
وشجاعتها يف الذود عنه ،وهو ما جتّلى من قتاهلا
يف غزوتي أحد وحنني ومعركة اليمامة ،كما
ُع��رف عنها صربها ،فعندما جاءها اخلرب مبقتل
ابنها حبيب على يدي مس��يلمة ،قالت( :ملثل هذا
أعددته وعند اهلل احتسبته).
توفي��ت أم عم��ارة بع��د معرك��ة اليمام��ة
بع��ام واحد أي يف الس��نة الثانية عش��رة للهجرة
ودفنت يف بقيع الغرقد باملدينة املنورة.

متيزت

أم عمارة
باإلخالص
لدينها ،وشجاعتها
يف الذود عنه،
وهو ما جتّلى من
قتاهلا يف غزوتي
أحد وحنني
ومعركة
اليمامة
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اللحــــــــــوم

الس��ؤال :ينتش��ر يف الع��راق ه��ذه االي��ام دج��اج مذب��وح
باآلل��ة او بالي��د وجتتم��ع في��ه ش��رائط الذب��ح ولكن��ه
مستورد من دول غري اسالمية فهل جيوز أكله؟
اجلواب :جيوز أكله ح ّتى لو كان مستورداً من بلدان
غ�ير إس�لامية اذا احتم��ل ّان املس��تورد املس��لم أو البائ��ع
املسلم قد أحرز التذكية.
الس��ؤال :هل جيوز أكل حلم هذه احليوانات (الغراب،
الفاخت��ة ،احلم��ار ،البغ��ل ،احلص��ان ،العصف��ور ،األرنب،
الضفدع ،الصقر) ؟
اجل��واب :حي��رم أكل حلم الغ��راب واألرنب والضفدع
والصقر وحيل أكل حلم احلمار والبغل واحلصان على
كراهة وحيل حلم العصفور والفاختة.
الس��ؤال :هل حيق للمس��لم تناول املأك��والت بأنواعها
املختلفة؟
اجل��واب :حي��ق للمس��لم تن��اول املأك��والت بأنواعه��ا
املختلف��ة ع��دا اللح��وم والش��حوم ومش��تقاتها ،حت��ى إذا
ظن ّ
ظ��ن ب��أن يف حمتوياتها م��ا ال جيوز له أكل��ه ،أو ّ
أن
مسها مع البلل.
صانعها أ ّياً كان قد ّ
كم��ا ال جي��ب علي��ه فح��ص حمتوياته��ا ليتأكد من
خلوه��ا مم��ا ال جي��وز ل��ه أكل��ه ،وال جي��ب علي��ه س��ؤال
مسه هلا أثناء أعداده الطعام أو بعده.
صانعها عن ّ
كم��ا جيوز للمس��لم تناول املعلب��ات بأنواعها املختلفة
ظن ّ
باس��تثناء اللحوم والشحوم ومشتقاتها ،حتى إذا ّ
بأن
يف حمتوياته��ا م��ا ال جي��وز ل��ه أكله ،أو ظ��ن أن صانعها
مس��ها م��ع البل��ل ،وال جي��ب علي��ه فح��ص
أيّ��اً كان ق��د َّ
حمتوياتها ليتأكد من خلوها مما ال جيوز له أكله.
الس��ؤال :مت انت��اج حلم يف املخت�بر ـ وليس حلم حيوان
ومذبوح او ما شابه ـ فهل جيوز اكله؟
اجلواب :ال جيوز اكله.
الس��ؤال :تكت��ب عب��ارة (مذب��وح عل��ى الطريق��ة
اإلسالمية) على حلوم منتجة يف دول إسالمية من قبل
شركات غري إسالمية ،فهل جيوز لنا تناوهلا؟
وهل جيوز تناوهلا إذا كان منشأ هذه اللحوم شركة
إسالمية يف دولة غري إسالمية؟
ثم ما هو احلال لو كان املنشأ شركة أجنبية يف دولة
أجنبية؟
اجل��واب :ال اعتبار بالكتابة املذكورة ،فإن كان املنتج
هلا مسلماً أو أنتجت يف بلد يغلب فيه املسلمون،ومل يعلم
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أن املنتج هلا من غري املسلمني ،جاز تناوهلا.
وأما إذا كان املنتج غري مس��لم ،أو أنتجت يف بلد ليس��ت غالبيته من املس��لمني،
ومل يعلم كون املنتج مسلماً ،فال جيوز تناوهلا.
الس��ؤال :هل جيوز ش��راء اللحم على أس��اس أنه ّ
مذكى من (س��وبر ماركت)
صاحبه مسلم ولكنه يبيع اخلمر؟
ّ
وحيل أكله وان كان مسبوقاً بيد غري املسلم إذا اُحتمل أن
اجلواب :نعم جيوز،
البائع أحرز تذكيته الشرعية دون ما إذا مل حيتمل ذلك.
الس��ؤال :ه��ل جي��وز بيع وش��راء اللحوم اهلندية يف األس��واق االس�لامية وكذا
أكلها؟
اجلواب :ما يستورد من البالد غري اإلسالمية وسائر ما يؤخذ من يد الكافر من
حل��م وش��حم وجلد جيوز بيع��ه إذا فرض ترتب منفعة حمّلل��ة مقصودة عليه او
إذا احتمل كونه مأخوذاً من احليوان املذكى مع اعالم املشرتي باحلال ،ولكن ال
جي��وز األكل من��ه ما مل حي��رز تذكيته على الوجه الش��رعي أو تقوم امارة على
ذلك كتصدّي املس��لم لذحبه ،وال جيدي جم ّرد األخذ من يد املس��لم إذا علم انه
قد أخذه من يد الكافر إ ّ
ال مع االطمئنان باستعالمه عن تذكيته .
نع��م ل��و مل يعلم حال اللحم املعروض يف البلدان اإلس�لامية أو مصدره كفى
سوق املسلمني امارة على تذكيته .
السؤال :شخص يعمل يف معمل لتقطيع اللحوم ،ومن ضمن هذه اللحوم اليت
يقطعها هي حلم اخلنزير ،فهل جيوز له العمل املذكور؟
اجل��واب :تقطي��ع حل��م اخلنزي��ر وان مل يك��ن حمرم��اً يف ح�� ّد ذات��ه ولك��ن م��ع
احنصار فائدته يف احلرام (وهو االكل) ال يستحق االجرة عليه فيجوز أخذ املال
منهم بن ّية اجملانية.
السؤال :ادرس يف الصني وتوجد هناك مطاعم اسالمية يبيع فيها مسلمون مع
العل��م ان الش��خص الذي يبي��ع ال نعرفه وإمنا يدعي انه مس��لم وان األكل الذي
يبيعه حالل .فهل جيوز األكل والشراء من اللحوم اعتماداً على اإلدعاء فقط ؟
اجل��واب :اذا احتم��ل اح��راز املس��لم تذكية م��ا يقدّمه لألكل ج��از االكل منه
وإ ّ
ال مل جيز.
الس��ؤال :حنن نعيش يف هولندا وهناك الكثري من جمازر (احلالل) للمس��لمني
وتوجد مطاعم للوجبات السريعة (كنتاكي).
يف املوق��ع الرمسي هل��ذا احملل مكتوب انهم يش�ترون منتجاتهم من الدجاج من
هذه اجملازر (احلالل) فما حكم االكل يف هذه املطاعم؟
اجل��واب :اذا اطمئ��ن بتذكيته��ا عل��ى الوج��ه الش��رعي أو حبص��ول أم��ارة على
التذكية ـ كتصدي املس��لم لذحبه��ا أو لبيعها مع احتمال إحرازه التذكية حل
تناوهلا ،وا ّ
ال مل جيز.
الس��ؤال :ما ُحكم املادة البيضاء املوجودة يف العمود الفقري ورقبة اخلروف من
حيث الطهارة والنجاسة؟ وإذا طبخ وفيه هذه املادة فهل يعترب جنساً؟
اجلواب :ليس جنساً ولكن هذه املادة هي النخاع وهي حم ّرمة األكل.
الس��ؤال :م��ا حكم أكل حل��م غري حالل إذا كنت عند ش��خص أجنيب وكانت
الضيافة ملدة يومني؟ اجلواب :ال جيوز.
َ
الس��ؤال :ما حك��م اكل الدجاج اذا كان مذبوحا بالصاعق��ة الكهربائية وما هو
حكمه لبقية اللحوم؟
اجلواب :جيوز إن مل ميت بها و ّ
مت ذحبه على الطريقة الصحيحة.
السؤال :هل جيوز أكل حلم األرنب؟ اجلواب :ك ّ
ال.

مسجد الصحابة في مدينة مصوع االرتيرية

أول مس��جد ُب� َ
ني يف صدر اإلس�لام يف اريرتيا مبين��اء مصوع على البحر األمحر ويس��مى
(مبسجد الصحابة) بعد أن اشتد األذى بالصحابة يف مكة املكرمة أمرهم الرسول (صلى
اهلل عليه وآله وس��لم) باهلجرة إىل احلبش��ة ألن بها ملكاً عاد ً
ال (النجاش��ي) ،وقتها كانت
تسمى بالد احلبشة كل من الصومال والسودان وأثيوبيا وأرترييا.

وأول ما وطئت أقدامهم االرض قادمني من البحر ّ
توضؤوا وصّلوا
يف ه��ذا امل��كان ،وكان على رأس الصحابة جعفر بن أبي طالب ابن عم
الرس��ول (صلى اهلل عليه واله وس��لم) وهي اهلجرة االوىل للمس��لمني
حي��ث كان��وا مضطهدين ،وأقاموا فيه أول آذان جهراً يف اإلس�لام ،ويف
ذل��ك الوق��ت كان اجتاه القبلة ناحية بيت املقدس .وذلك عام 615م أي
بعد مخس سنوات من الرسالة النبوية.
ً
ما تبقى من املس��جد هو احملراب الذي مازال متوجها حنو املس��جد
األقصى منذ أكثر من  1400عام ،ومل يقم االريرتيون بإعادة بنائه حتى
ال يفقد قيمته .فاحلجر املستخدم يف بنائه حجر حبري يتحمل أنواع
الرطوب��ة املختلفة ،ويظهر ذلك يف الصخور البحرية املليئة بالصدف
حينم��ا تدق��ق فيه��ا جتد انها تكونت م��ن صخور صلبة وهذا ما يفس��ر
بق��اءه حتى اآلن ،اعتاد االريرتيون الصالة يف املس��جد يف عيدي الفطر
واالضح��ى وذلك تيمن��اً باملكان ،وختلي��داً ألول زي��ارة للصحابة وأول
هجرة يف اإلسالم.
كل��ف الرس��ول الكريم (صلى اهلل عليه وآله وس��لم) جعفرا (عليه
الس�لام) لقي��ادة املس��لمني يف هجرته��م املبارك��ة إىل احلبش��ة نظ��را
مل��ا كان ي��رى في��ه من الكف��اءة ورجاح��ة العق��ل واملق��درة والفصاحة

واملنطق السليم والشجاعة ،وكانت قيادة جعفر (عليه
الس�لام) للمس��لمني ،قيادة ناجحة حيث اوصلتهم اىل
شاطي االمان ،إضافة إىل إنها كانت متثل أول سفارة
للدولة العربية واإلس�لامية خارج نطاق ش��به جزيرة
الع��رب ،وكان ملنط��ق وحج��ة جعف��ر (علي��ه الس�لام)
وفصاحت��ه وإميان��ه الراس��خ باإلس�لام الفض��ل الكب�ير
يف جن��اح املس��لمني وانتصارهم على مش��ركي قريش
الذين أُرسلوا ملالحقتهم عند النجاشي.
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وضاء لمدينة عريقة
نادي الكوفة الرياضي تاريخ ّ
السيد ضياء السيد هادي احلكيم

متتاز الكوفة بتأريخ سياسي ديين اجتماعي والحقاً تأريخ رياضي ف ّذ ،ومن
مهدت هلا تلك
تكون ذلك االسم ،وتش ّكل بها تارخيها القديم ،وقد َّ
هذا النسيج َّ
االمتيازات لتصبح عاصمة الدولة اإلسالمية يف عهد اإلمام أمري املؤمنني علي
بن أبي طالب عليه السالم.
وم��ن أب��رز مع��امل مدين��ة الكوفة
الي��وم ناديه��ا الرياض��ي الذي تس��مى
بامسه��ا ،وق��د تأس��س ه��ذا الن��ادي يف
منتص��ف تش��رين الثان��ي م��ن ع��ام
1964م ،ومن��ذ ذل��ك التاري��خ ب��دأت
اخلط��وة االوىل يف مس�يرة ن��ادي
الكوف��ة الرياض��ي ليضي��ف امس��ا
جدي��دا اىل االندي��ة الرياضي��ة يف
الع��راق ،ورغ��م ان االمكاني��ات كانت
حم��دودة يف وقتها اال ان املرحلة اليت
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ش��هدت ال��والدة احلقيقي��ة للن��ادي
كان��ت ممت��ازة ودفع��ت بالن��ادي
ليصب��ح أح��د أندي��ة الدرج��ة األوىل
املعروف��ة يف الع��راق ،و ُي َع ُّ
��د املرح��وم
محيد معاش األب الروحي واملؤس��س
األول لن��ادي الكوف��ة ،فه��و ال��ذي زرع
اس��م هذا النادي ضمن ن��وادي العراق
الرياضية ويف مجيع األلعاب تقريبا.
وي ُّ
ُعد فريق الن��ادي لكرة الطائرة
من الفرق املتمي��زة يف العراق ،ولقوة

الفري��ق ومب��ا كان يضم��ه م��ن
العبني متميزي��ن أصبح أحد الفرق
اليت تلعب ضمن دوري اندية القطر
للدرج��ة املمت��ازة ،وق��د ض��م فري��ق
الك��رة الطائرة العبني على مس��توى
ع��ال ناف��س به��م الف��رق البغدادي��ة
القوي��ة مث��ل الش��باب واجلي��ش
والشرطة ُّ
ويعد فريق الكوفة النادي
الوحي��د ال��ذي يض��م ضم��ن صفوفه
مخس��ة أش��قاء يلعب��ون مع��ا لفري��ق

واحد.
أم��ا فري��ق ك��رة الق��دم فإن
الكوف��ة متتلك العبني ممتازين،
رف��دوا ف��رق الع��راق الرياضي��ة
بالكث�ير م��ن الالعبني واس��تطاع
فري��ق ك��رة الق��دم ان يش��ارك
يف دوري الك��رة املمت��از للموس��م
 ،2008 -2007إذ لع��ب الن��ادي ضمن
اجملموع��ة الثاني��ة بع��د تقس��يم
ف��رق ال��دوري يف تل��ك الس��نة
عل��ى ش��كل جمموع��ات بس��بب
الظرف ال��ذي كان البلد يعيش
في��ه ،فكان��ت جمموعت��ه تض��م
فرق قوية مث��ل الزوراء والطلبة
والنج��ف وكرب�لاء ونف��ط
الوس��ط وغريه��ا م��ن الف��رق
املتمي��زة ،وأش��رف عل��ى تدري��ب
الن��ادي يف ه��ذا ال��دوري املرح��وم
حس��ن ج�لاب مدرب��ا وس��لمان
حسني مس��اعداً للمدرب وجعفر
هاشم مدربا حلراس املرمى.
و ُي َع ُّ
��د الكاب�تن ناج��ح مح��ود
أح��د أب��رز الع�بي ن��ادي الكوف��ة
وواح��داً م��ن ب�ين أب��رز م��ن درب
الن��ادي ،وتفتخ��ر الكوف��ة يف
ك��ون الكاب�تن ناج��ح مح��ود ه��و
اول م��درب م��ن احملافظ��ات درب
املنتخب الوط�ني العراقي ،وذلك
يف عام 1999م.
وهناك العاب أخرى ميتاز بها
ن��ادي الكوف��ة مث��ل فري��ق كرة
اليد الذي كان يلعب ضمن فرق
وضم
ال��دوري املمت��از يف الع��راق َّ
الفري��ق العب�ين ذوي كف��اءة
عالي��ة ،وفض�لا ع��ن تل��ك الفرق
اآلنف��ة الذك��ر فق��د تش��كلت يف
الن��ادي فرق أللع��اب أخرى مثل
املالكم��ة واملصارع��ة وك��رة
الطاول��ة وبن��اء االجس��ام وألعاب
الق��وى والس��باحة والدراج��ات
والش��طرنج ،حق��ق الكث�ير منه��ا
إجنازات على مس��توى البطوالت
اليت اشرتكوا فيها.

نادي الكوفة لكرة القدم
نادي الكوفة لكرة الطائرة

حيدر محيد البطل الدولي ومدرب نادي الكوفة ،حيصل على لقب نادي الكوفة للكيوكشنكاي
املاسرت وفضية الكيكبوكسنغ يف بطولة العامل املقامة يف تركيا

نادي الكوفة لكرة اليد
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إعداد :م .جناح الدجيلي

لزيادة الرزق
جاء رجل إىل أمري املؤمنني (عليه الس�لام) يش��كو له الفقر وقلة
الرزق..
* فقال له (عليه السالم) :لعلك تتكلم على اخلالء؟ قال الرجل:
اليكون ذلك يا أمري املؤمنني..
ِّ
* قال (عليه السالم) :لعلك تقلم أظفارك باسنانك؟ قال الرجل:
اليكون ذلك..
* ق��ال (علي��ه الس�لام) :لعل��ك تس��مي أبوي��ك بامسيهم��ا؟ ق��ال
الرجل :ال يكون ذلك..
* قال (عليه الس�لام) :لعلك ت�ترك القمامة ليال فى دارك؟ قال
الرجل :اليكون ذلك..
* ق��ال (علي��ه الس�لام) :لعلك تن��ام من غري وضوء؟ ق��ال الرجل:
اليكون ذلك..
* قال (عليه السالم) :لعلك تتقدم ابويك فى املشي؟ قال الرجل:
اليكون ذلك..
* ق��ال (علي��ه الس�لام) :لعل��ك تكن��س دارك لي�لا؟ ق��ال الرج��ل:
اليكون ذلك..
ِّ
* ق��ال (علي��ه الس�لام) :لعل��ك تقل��م أظف��ارك ي��وم األح��د؟ قال
الرجل :اليكون ذلك..
* قال (عليه السالم) :لعلك تديم َّ
اللعن على ابنائك؟ قال الرجل:
اليكون ذلك يا أمري املؤمنني..
* قال (عليه السالم) :لعلك تلقي بالبصاق فى بيت اخلالء؟ قال
الرجل :اليكون ذلك..
* قال (عليه السالم) :لعلك ترتك اسم اهلل على الطعام؟ واحلمد
فى آخره؟ قال الرجل :اليكون ذلك..
* فق��ال (عليه الس�لام) :لعلك التدعو ألبوي��ك يف الصالة؟ قال:
الرجل نعم يا أمري املؤمنني هو ذلك.
وورد ع��ن احلبيب املصطف��ى (صلى اهلل عليه وآله وس��لم) :ترك
الدعاء للوالدين يقطع الرزق.
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فوائد الكرفس
يعت�بر الكرف��س م��ن اخلض��روات ال�تي تنتم��ي إىل
عائل��ة الش��بت والبقدونس ،وميثل أهمي��ة كبرية لصحة
اإلنس��ان ،الحتوائ��ه عل��ى العدي��د م��ن العناص��ر الغذائي��ة
العامة للجسم.
أن أوراق��ه حتت��وي عل��ى  25مرك ًب��ا مض��اداً
حي��ث َّ
ً
فض�لا عن مادة البيتا كاروتني ،الذي
إللتهاب��ات املفاصل،
يعم��ل اجلس��م عل��ى حتويل��ه إىل فيتامني (أ) ،ال��ذي ميثل
أهمية كبرية لصحة العني.
فوائ��د الكرفس :إن الكرفس غ�ني بالعديد من العناصر
الغذائي��ة ،مث��ل فيتام�ين (س��ي) ،ومض��ادات األكس��دة ،ما
جيعل له أهمية كبرية لصحة اإلنسان ،ومن أبرز فوائده:
 مفيد ملرضى الضغط والسكر. حياف��ظ عل��ى صحة اجلهاز اهلضم��ي ،الحتوائه علىنس��بة عالي��ة م��ن األلي��اف الطبيعي��ة ،ال�تي تس��هل عملية
اهلضم ،حيث يتم ختمري هذه األلياف القابلة للذوبان عن
طريق البكترييا يف األمعاء الغليظة ،تنتج عملية التخمري
ه��ذه أمحاض دهنية قصرية السلس��لة  ،أحده��ا (الزبدات)
الذي يعزز صحة اجلهاز اهلضمي.
 يعمل على الوقاية من اإلمساك ،واإلسهال ،واإلنتفاخ. ينشط الدورة الدموية. خيفض مستويات الكوليسرتول بالدم. يعزز صحة القلب واألوعية الدموية. يعزز املناعة . ويساعد على تهدئة االعصاب والنوم بشكل افضل. مدر للبول. يس��اعد على الرش��اقة ،ألن أليافه تس��اهم يف الش��عورباالمت�لاء ،ما يقلل م��ن كمية األطعمة ال�تي يتم تناوهلا
عند الوجبات.
وهن��اك العدي��د من الطرق الصحي��ة ،اليت ميكن تناول
الكرفس بها ،للحصول على فوائده كاملة ،ومنها:
 جبانب الوجبات. إضافته إىل السلطة. طهيه مع الطعام. -عصري الكرفس.

حقائق غريبة قد ال تعلمها عن:

القارة القطبية الجنوبية
رغ��م التق��دم العلم��ي والتكنولوج��ي فإنن��ا جنه��ل الكثري عن
كوكبنا ،خاصة تلك املناطق اليت يصعب الوصول إليها بسبب
مناخها القاس��ي .وهلذا الس��بب ،تعترب الق��ارة القطبية اجلنوبية
من األماكن األكثر غموضا على وجه األرض ،إذ حتتوي على
العديد من األسرار الطبيعية.
وق��د كش��فت الكاتبة إينغا كوسرتيتس��ينا يف تقرير نش��ره
موق��ع «أف.ب��ي.آر» الروس��ي ع��ن أهم احلقائ��ق املتعلق��ة بالقارة
القطبية اجلنوبية ،اليت متكن العلماء للتو من استكشافها.
 أراض قاحل��ة :توجد يف الق��ارة القطبية اجلنوبية أراض اليغطيه��ا الثل��ج ،وتصل مس��احتها إىل  %1من املس��احة اإلمجالية
للق��ارة .والغري��ب أن ه��ذه املناط��ق مل تش��هد أمط��ارا وال ثلوج��ا
ملاليني السنني.
 ش�لاالت دموي��ة :وم��ن احلقائ��ق املث�يرة لالهتم��ام وج��ودش�لاالت دموي��ة ،وه��ي مي��اه ذات نس��بة ملوح��ة وحدي��د عالية،
وبالتال��ي عندم��ا تتفاع��ل م��ع األكس��جني تتح��ول إىل الل��ون
األمحر الدامي.
 أفض��ل م��كان لس��قوط الني��ازك :حبس��ب م��ا توص��ل إلي��هاخل�براء ،يع��د القطب اجلنوب��ي امل��كان املثالي لس��قوط النيازك.
فض�لا عن ذلك ،يعترب من الس��هل اكتش��اف النيازك احلجرية
عل��ى الس��طح األبي��ض للق��ارة اجلنوبي��ة ،مقارن��ة م��ع مناط��ق
أخ��رى م��ن الكرة األرضية .ومنذ العام  ،1976مت مجع أكثر من
عش��رين ألف��ا من عين��ات نيازك متنوع��ة األحجام عل��ى أراضي
القطب اجلنوبي.
 أفض��ل مس��تودع مائ��ي :يوج��د يف أراض��ي الق��ارة اجلنوبيةحن��و %90من جليد كوك��ب األرض و %70من املي��اه العذبة .بناء
عل��ى ذل��ك ،ويف حال ذوب��ان اجلليد القطيب فس�يرتفع مس��توى
مياه احمليطات بأكثر من ستني مرتا ،مما قد يؤدي إىل كارثة
عاملية.
 ُسك القش��رة اجلليدية :يصل معدل مسك قش��رة اجلليديف الق��ارة القطبي��ة اجلنوبي��ة إىل  1.6كل��م باس��تثناء املناط��ق
اجلافة .ولكن خيتلف ُسك القش��رة اجلليدية حبس��ب املنطقة
اجلغرافي��ة ،إذ يك��ون اجللي��د يف اجل��زء الش��رقي م��ن القط��ب

اجلنوبي أكثر مسكا من اجلليد يف اجلزء الغربي.
 أكرب جبل جليدي :يبلغ طول جبل اجلليد «بي »15-الواقعيف الق��ارة القطبية اجلنوبية  300كل��م تقريبا وعرضه  40كلم،
مم��ا يع�ني أن��ه أكرب جب��ل جليدي على س��طح األرض حبس��ب
األحباث.
 أق��دم أحف��ور يف العامل :يف العام  ،2016عثر علماء س��ويديونعلى بقايا أحفور يف ش��كل دودة على اجلليد .وحبس��ب ما أكده
العلماء ،يصل عمر هذا األحفور إىل ماليني السنني ،مما جيعله
أقدم أحفور يف العامل.
 جب��ال جليدي��ة مس��تطيلة متام��ا :اكتش��ف ع��امل يف إدارةالطريان والفضاء األمريكية (ناس��ا) يف وقت س��ابق من الش��هر
املاض��ي جب��اال جليدية مثرية للدهش��ة ،فهي مس��تطيلة الش��كل
وذات زوايا حادة وس��طح مس��تو متاما ،وكانت تنتش��ر فوق شبه
جزيرة القطب اجلنوبي الش��مالية ،وتبلغ مس��احة سطح أحدها
 5800كلم 2ووزنه تريليون طن.
 أول إنس��ان يول��د على القط��ب اجلنوب��ي :أوردت الكاتبة أنأول والدة على القارة القطبية اجلنوبية كانت عام  ،1978واسم
املول��ود ه��و إمييلي��و ماركوس باملا ال��ذي يعمل وال��ده يف اجملال
العلم��ي .ويف وق��ت الح��قُ ،ول��د العدي��د م��ن األطف��ال يف القارة
اجلليدية ،لكن إمييليو دخل موسوعة غينيس لألرقام القياسية
كأول مولود على سطح القارة القطبية اجلنوبية.
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The most important articles ..Translated by: Nabeel Taha

شعبة أمن الزائرين

خدمات متنوعة لزائري مسجد الكوفة
حاوره :سكرتري التحرير

ُت َقدِّم شعبة أمن الزائرين على مدار
العام خدمات متنوعة لزائري مسجد
الكوفة املعظم الوافدين من شتى بقاع
االرض ،وهي إحدى تشكيالت قسم
حفظ النظام يف أمانة مسجد الكوفة
املعظم تنحصر مهامها بالدرجة األوىل
احلفاظ على أمن الزائر.
التقينا يف ه��ذا العدد بالسيد رع��د حمسن التالل
مسؤول شعبة أمن الزائر ليحدِّثنا عن عمل هذه الشعبة.
بعد التحية متى أُ ِسست ه��ذه الشعبة وم��ا هي
اخلدمة اليت تقدمها؟
اهال وسهال بكم اسست هذه الشعبة عام 2014م،
نتيجة لتطور عمل القسم وب��ن��ا ًء على مالحظات
رئاسة القسم ،أما املهام أو آلية العمل يف هذه الشعبة
فهي كاآلتي :
 .1ارش ��اد الزائرين اىل مقامات املسجد املعظم
وم��داخ��ل احل��ض��رات وال��ص��ح��ن امل��ب��ارك خصوصاً
القادمني من اخلارج من ذوي اجلنسيات املختلفة.
 .2معاجلة كافة احل��االت املشتبه بها وخاصةً
املنافية للضوابط العامة ،بالتعاون مع شعبة سيطرة
الكامريات وادارة القسم.
 .3ف��ض ح ��االت امل��ش��اج��رة ال�تي ق��د حت��دث بني
الزائرين واحللول دون حصول اي أذى للطرفني
واحيانا بني الطرف الواحد جراء هذه املشاجرات.
 .4متابعة املفقودين يف كافة النقاط وتسليمهم
اىل ذويهم باالشرتاك مع شعبة املفقودين للتعرف
على ذويهم.
 .5استالم املفقودات من كافة نقاط املسجد،
وتسليمها اىل شعبة املفقودات.
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Preventive medicine at Prophetic thought
By Ali Znad Klash , Phd – Maysan University
The Preventive Medicine is a science that deals with the
keeping the individual and society in their best healthy
status . it stands on a set of precautionary restrictions and
procedures to prevent the man from effected by the infectious
diseases and avoid their spreading.
 .6املساعدة يف إدامة طهارة املسجد والعمل على تطهري املسجد واالضرحة
املباركة بالتعاون مع قسم اخلدمات او شعبة احلضرات.
ماهي اخلطط املتخذة للتعامل مع املشكوك يف اصابتهم باألمراض املعدية
وفايروس كورونا على وجه التحديد؟
يف فرتات الحقة أُوك��ل لنا متابعة احل��االت املرضية الواضحة او املشكوك
فيها ،وبعد توجيه نداء من شعبة االبواب او بقية املنتسبني حسب مالحظاتهم.
حيث أُدخ��ل منتسبو الشعبة دورات خاصة ومكثفة من قبل وحدة الصحة
والسالمة املهنية يف أمانة املسجد للعمل على اج��راء اسعافات اولية للحاالت
الطارئة حلني نقلها اىل املفرزة الطبية داخل املسجد او للمستشفى ،كما ان
كادر شعبتنا هو املسؤول عن مرافقة املريض اثناء ذلك لتقديم اي خدمة تطلب
منه.
هل هناك من مهام اخرى غري اليت تفضلتم بذكرها؟
نعم ومنها تنظيم اجملالس احلسينية واحملافل القرآنية والنشاطات الثقافية
اثناء املناسبات الدينية اليت تقام داخ��ل املسجد املعظم أو داخ��ل قاعات املسجد
بالتعاون مع قسم الشؤون الدينية.
كيف يتم االتصال والتنسيق مع اجلهات األمنية يف بعض احلاالت ضمن
عملكم؟
يتم ذلك بالتعاون مع فوج محاية اهلدف أو مع قسم شرطة القضاء وجهاز
االمن الوطين ملتابعة احلاالت املشتبه بها اليت حتدث داخل املسجد من خالل السيد
رئيس القسم أو من خالل االدارة ،وكذلك التنسيق ووضع اخلطط االمنية اثناء
املناسبات الدينية والزيارات للحفاظ على أمن وسالمة الزائرين الكرام.
ودائما ما نوصي أنفسنا وبقية منتسيب الشعبة بالتعامل مع الزائرين حبنكة
وصرب ووعي مما يتناسب مع منزلة املسجد املعظم واالضرحة املقدسة ،سائلني
الباري ان يوقفنا وإيّاكم خلدمة أوليائه الصاحلني وحيشرنا مع االبرار واالخيار.

Late Sheikh Ahmed Alwa›ily is a bestowal message
By Najim Almussawi , Phd
It is certain that the personality of Sheikh Alwa›ily is one of
the Iraqi prominent personalities who left great and clear
terraces in the modern history and not only at Iraqi people›s
thoughts but his terraces moved outside to include the Arab
homeland .

Gahareeb Tus … Drama on uncovering historical fraud
By : Hisham Amoori Najih , Researcher
The Historical and religious soaps find out many truths at
Moslem›s thought , where they could recognize many hidden
truths by a number of televised soaps .
The misconceptions pictured on Abbasy reign as a Golden
time was made by the biased authors and Sultans› Preachers.
Ghareeb Tus is an soap uncovers several important facts that
they don’t be recognized by most of Moslems spectators.
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Editorial

من األرشيف

حمراب أمري املؤمنني اإلمام علي بن ابي طالب (عليه السالم) يف مسجد الكوفة املعظم يف سبعينيات القرن املاضي

Peace be upon you
Praise be to Allah who has guided us for this
and we would not have been guided without His
guidance . Allah (SW) has granted the man the
grace of mind which guides him to what is good for
him and others if the man chooses what is good
for him and for others if he chooses something
that will benefit him, or the opposite of that when
the choice is bad to violate the right of himself or
others› rights , so the mind is one of the many
blessings of Allah. Therefore, Allah (SW) is the
giver and the granter to the man who asks Him to
who did not ask Him and that one of His mercy for
us . and what the humanity life has been witnessed
from great technological development that guides
to Allah ( sw) for many times where makes even
the suspicious ones believe in the existence of a
wise Creator behind this great universe, but many
tyrants have deluded themselves that they are
capable of managing the affairs of humanity and
drawing the line of their path forever.
Allah the
Almighty has not neglected the
unbelievers, but rather sends them from His
miracles that are visible and hidden one to show
the man the extent of his weakness and his inability
against the will of Allah . Thus the same as Allah
( SW) blesses mankind ,also He ( SW) sends
his soldiers with revenge, and and how much he
has destroyed nations over time and ages with his
great revelations, and what we see today of the
spread of a small microbe, which is the Corona
virus or the so-called Covid virus which is a part of
a cell that can only be seen by the most complex
and new Microscopes, as it does not represent a
living creature in itself, rather it is smaller than that
where it has been exerted over the poles of the
earth and bewildered by the specialists and the
scientists.
where it spread as the spread of wildfire, which
imposed a bitter reality on all corners of the world
numbering high rates of cases and exceeding the
expectations. Iraq was not far from this pandemic
and it is affected the lives of people and affected
their condition and business, and we all lost a lot
of our people and beloved ones because of it and
that is Allah›s will and there is no objection to his
will. Al Kufa mosque secretariat and its workers
were not safe from its effects and we lost those we
have mercy on them from those whom were from
our honest employees. We ask Allah SW to be
merciful with them and for us and their relatives
the patience and the solace.

But the life will continue
despite its hardships
until Allah permits its
end, and after this
plague has cast a
delusion on everyone
in the past months, it
is very necessary to
return to the life with
new hope and sincere
certainty that the mercy
of Allah sw is close to His servants and on
this basis the wheel of life moved again in
all parts of the world and the starting point
for the masses of mourners in the months of
Muharram and Safir was the first real test to
restore movement and restore their activity
in the service of the visitors of the master of
martyrs Imam Hussein (peace be upon him).
Then the commemoration of Arba›een, and
after that the anniversary of the martyrdom of
the Messenger of Allah (may Allah bless him
and his progeny) and to restore the movement
and activity again in all departments of the
secretariat in a manner that guarantees
good performance, quality and perfection of
work, and among those activities that were
suspended is to start the publication of Assafer
magazine after it was suspended for several
months Also, the secretariat’s departments
must restore their movement, competitions
and cultural activities, in addition to its service
and engineering activities, with the return of
the flow of visitors from all provinces in the
hope that foreign visitors from Arabs, Iranians
and other nationalities from all countries of
the world will move in , nothing that many of
the secretariat’s departments have invested
this period and the engineering department
in particular to complete most of its plan for
the maintenance of the holy Mosque and the
shrines attached to for this year.
We ask Allah sw for forgiveness and wellbeing and to protect everyone and guide our
steps. Our last prayer is that praise be to Allah
, Lord of the worlds, and may Allah›s mercy
and blessings be upon you.

General Supervisor

Mohammed M. Almosawi
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