جيب السعي جلعل السنة النبوية يف موضعها الصحيح،
مصباح ً
وتعمر
هدى ُتبنى على هديها النفوس والبلدانّ ،
َّ
كل ما طاله اخلراب والدمار والفساد ..

الســــــالم عليكـم

ماذا نعرف عن رس��ول اهلل (صلى اهلل عليه وآله
وسلم)؟
عندم��ا تك��ون األمة أم��ام أمنوذج عظي��م وخالد
مثل رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم)...
لهمت مواقفه،
حيق لنا أن نتس��ا َءل  :كيف اس ُت ِ
مبادئ��ه ،وحيات��ه ،ال�تي كان��ت ملحم��ة التاري��خ
الكربى؟
وكي��ف ق��رأت األمة حياته احلافل��ة باألحداث
واملشاهد املتنوعة؟
ً
وه��ل عرفن��ا حق��ا كي��ف تس��نى ل��ه (صلى اهلل
ثم إىل
علي��ه وآل��ه وس��لم) أن يؤث��ر يف بيئته وم��ن َّ
حميطه ،ومنه إىل مجيع أحناء العامل؟
وهل طالعنا وانتفعنا بسرية هذا اإلنسان والنيب
العظيم ،معجزة اخلليقة كما ينبغي؟
إن اإلجاب��ة عل��ى تلك األس��ئلة وغريه��ا كثري،
س��تجعلنا يف موق��ع القص��ور والتقصري ،أش��خاصاً
ومؤسس��ات ،فعل��ى الرغ��م م��ن كث��رة املصنف��ات
والرس��ائل والكت��ب واملوس��وعات ال�تي دجبتها يراع
املؤرخ�ين والفالس��فة والكت��اب واملفكري��ن ع��ن
ش��خصية رس��ول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم)،
قدمي��اً وحديث��اً ،إال أن الواق��ع الذي نعيش��ه يوحي
بش��كل الفت إىل أن التس��جيل والضبط والتدوين
للس�يرة والس��نة النبوي��ة عل��ى صاحبه��ا وآل��ه
الك��رام آالف التحي��ة والس�لام ،وإن كان ضبطه��ا
وتس��جيلها مهماً للحفاظ عل��ى النصوص وأصول
احل��وادث ،بيد أنه اليكفي ذلك وحده ،وإمنا حنتاج
إىل ابت��كار أس��اليب متنوع��ة تق��دم الش��خصية
احملمدي��ة الف��ذة مل��ن يق��رأ ومل��ن اليق��رأ ،بش��كل
مت��أن يس��تهدف املعرف��ة ال�تي تول��د احل��ب وتدفع
ٍ
إىل اإلقت��داء واس��تلهام األبعاد احملمدي��ة  -إن جاز
ث��م حص��د مث��رة ذل��ك
لن��ا التعب�ير  -طوع��اً ،وم��ن َّ
كل��ه باس��تقطاب اجملتمع يف ه��ذه احلقبة البالغة
اخلط��ورة ،إىل أن يرس��م ه��ذا اجملتم��ع خريط��ة
واقع��ه يف ض��وء مايتعلمه من س�يرة وحياة رس��ول
اإلس�لام واإلنس��انية ،الرس��ول األكرم (صلى اهلل
عليه وآله وسلم).
الس��ؤال امله��م هن��ا ه��و  :كي��ف يتم ذل��ك؟ ومن
ه��و املع�ني حبم��ل ه��ذه األمان��ة ،وفه��م حجمه��ا
بصدق وإخالص؟ وهل هذا الدور منوط باجلهات
الدينية حسب؟
تصور
وال أحسب اجلواب على ذلك ،إال بتقديم
ٍ
يكون مبثابة مش��روع برنامج ميك��ن اعتماده لردم
اهلوة احلاصلة بني اجملتمع من جهة وسرية وسنة
نبيه العظيم (صلى اهلل عليه وآله وس��لم) من جهة
أخ��رى ،إن هذا الربنامج  -يف تقديري الش��خصي-

يتطل��ب أن تتبن��اه وتؤم��ن بضرورت��ه ابت��دا ًء أعلى
جه��ة حتم��ل مس��ؤولية إدارة الب�لاد وسياس��ة
العباد،فض�ل ً
ا ع��ن اجله��ات الديني��ة ال�تي تش��كل
اتصال بني الدي��ن والدنيا،
حبك��م عنواناتها حلق��ة
ٍ
وجه��ات جمتمعي��ة تتمث��ل باألف��راد واملؤسس��ات،
وعلى مس��توى النخب الثقافية ،واألجيال الواعدة
من فئة الش��بابٌّ ،
كل حبسبه وجماله وختصصه
وقدرت��ه على اإلبداع واإلضاف��ة والتأصيل املعريف،
ثم دعوة
فيك��ون العمل ابتدا ًء بتبين املش��روع وم��ن َّ
تلك الفئات مجيعاً لتقديم تصوراتها عن األسلوب
واآللي��ات املطلوب��ة للعم��ل ال��دؤوب واملتواص��ل
إلخراج سرية النيب األكرم حممد (صلى اهلل عليه
وآله وس��لم) وس��نته من بطون املؤلفات وتش��ذيبها
وتنقيته��ا مما حلق بها من دس وتزوير وأكاذيب
وإبعاد مايس��يء منها إىل شخص الرسول األكرم
حممد (صلى اهلل عليه وآله وس��لم) وتقدميها بعد
ذلك إىل اجلمه��ور املتعطش احملتاج ،واىل اجملتمع
ال��ذي تعص��ف ب��ه احل��وادث والتغي�يرات الكث�يرة
املتناقضة.
إن ه��ذه املهم��ة ليس��ت باليس�يرة ،ولكنها س��عي
جلع��ل الس�يرة والس��نة النبوي��ة يف موضعه��ا
الصحي��ح الذي وضع��ه اخلالق َّ
جل وع�لا ،مصباح
ً
ه��دى ُتبن��ى على هدي��ه النفوس والبل��دان ،وقطب
رح��ى ت��دور حول��ه احلكم��ة واألف��كار ،والتصورات
ً
واآلراء ال�تي تش��يد وتعم��ر َّ
كل ماطال��ه اخل��راب
والدمار والفساد.
وأرى  -بتواض��ع  -أن اخلط��ة ال�تي ينبغ��ي أن
يُس��ار عليها لتحقيق هذا املش��روع اإلهل��ي وإجنازه
يتطل��ب منا إعداد خطة متنوعة معاصرة ،تواكب
التغ�يرات اجملتمعي��ة احمللية والعاملي��ة ،وتتجه إىل
الشرائح اإلجتماعية املختلفة عمراً وثقافة ووعياً،
ومن البديهي أن تكون اخلطة متدرجة أيضاً ،فتبدأ
من النش��اطات البس��يطة ال�تي تتالئم م��ع الرباعم
ثم تتصاعد إىل املراح��ل األعقد واألهم،
الصغ�يرةَّ ،
فض ً
ُ
ال عن أن هذه اخلطة ينبغي هلا أن تناقش على
أعل��ى املس��تويات الديني��ة والعلمي��ة واألكادميية
ليت��م التعدي��ل عليه��ا عل��ى وف��ق متطلب��ات ّ
كل
مرحل��ة من مراحله��ا ،باإلضاف��ة والتحديث عليها
باس��تمرار ،والميك��ن ّ
كل ذل��ك م��ن دون حتقي��ق
اإلنس��جام واإلتفاق الكامل ب�ين اجلهات اليت تؤمن
بض��رورة هذا املش��روع ونفع��ه العام إىل بن��اء األمة
اإلس�لامية البن��اء الصحيح يف مس��تقبلها اآلتي بل
يف طريق أن يعم خريها على البشرية مجعاء.

رئيس التحرير

ممثل مؤسسة اإلمام الخوئي في لندن سماحة الشيخ فاضل السهالني

محافظ النجف األشرف الدكتور ماجد الوائلي

وفد من قرّاء القرآن الكريم

مجموعة من فضالء الحوزة العلمية

نائب رئيس مجمع الطيران الباكستاني

وفد من الشعراء العراقيين والعرب

عضو مجلس النواب العراقي السابق عزت الشابندر

وفد من مؤسسة وارث األنبياء
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خيركم من تعلم القرآن َّ
وعلمه ..
أمانة مسجد الكوفة المعظم تقيم المسابقة القرآنية
الوطنية الحادية عشرة للحفظ والتالوة

ين َي ْت ُل َ
قال تعاىل يف حمكم كتابه الكريم من سورة فاطرَّ :
[إن اَّل ِذ َ
اموا
الل َوأَ َق ُ
ك َت َ
ون ِ
اب َّ ِ
الص َل َة َوأَ َ
ون ِ َ
اه ْم ِس ًّرا َو َع َل ِن َي ًة َي ْر ُج َ
ما َر َز ْق َن ُ
تا َر ًة َّلن َت ُبو َر] ،ويف احلديث
نف ُقوا ِ َّ
َّ
الصحيح عن الرسول األكرم (صلى اهلل عليه وآله وسلم)أّنه قال( :إني تارك فيكم
الثقلني كتاب اهلل وعرتتي أهل بييت حبالن ممدودان من السماء ما إن متسكتم بهما
لن تضلوا بعدي أبدا).
م��ن هذا املب��دأ القرآني والس�ير بنهج
س��نة املصطف��ى (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
وس��لم) وماأمرن��ا ب��ه م��ن التمس��ك ب��ه،
تواص��ل أمان��ة مس��جد الكوف��ة املعظ��م
إقام��ة النش��اطات والفعالي��ات القرآني��ة
مث��ل دورات الق��راءة واحلفظ ويف أحكام
الت�لاوة فض�ل ً
ا ع��ن إقام��ة العدي��د م��ن
املس��ابقات ،ودعمها ورعايتها للعديد من
النشاطات القرآنية خارج املسجد املعظم،
ويف ه��ذا اجمل��ال أقام��ت األمانة املس��ابقة
القرآني��ة الوطني��ة للحف��ظ والت�لاوة
بنسختها احلادية عشرة ،تيمناً بذكرى
والدة الرس��ول األك��رم حمم��د بن عبد
اهلل (صلى اهلل عليه وآله وس��لم) وحفيده
اإلمام جعفر بن حممد الصادق (عليهما
الس�لام) ،يف قاعة مصلى الش��هيد مسلم
ب��ن عقي��ل (علي��ه الس�لام) وعل��ى م��دى
جملة السفري ـ العدد ()77
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يوم�ين مبش��اركة خمتل��ف املؤسس��ات
واجله��ات القرآني��ة يف العراق ،إذ ش��ارك
يف املس��ابقة أكثر من ( )40حافظاً وقارئاً
من خمتلف احملافظات واملدن العراقية.
يف حدي��ث خ��ص ب��ه جمل��ة الس��فري
ذكر فضيلة الشيخ هادي زجنيل رئيس
قسم الش��ؤون الدينية ،اإلستعدادات اليت
س��بقت الفعالي��ة ،إذ كان هن��اك توجي��ه
الدع��وات إىل إحت��اد الرواب��ط القرآني��ة
قبل ثالث�ين يوماً من املس��ابقة ،كما مت
إختي��ار اللجن��ة التحكيمي��ة املؤلف��ة من
عش��رة ح ّكام يُعدّون من افضل احملكمني
يف العراق يف مادة أحكام الصوت والوقف
واإلبت��داء واللح��ن وأح��كام الت�لاوة مت
ترشيحهم من اللجنة املختصة لتحكيم
املس��ابقة ،كم��ا مت إرس��ال الدع��وات
اخلاصة ملمثلي العتبات املقدسة واملركز

الوط�ني لعل��وم الق��رآن يف ديواني الوقف
الشيعي والسين ،وأكد الشيخ زجنيل أن
امان��ة مس��جد الكوفة املعظ��م تهدف من
خالل إقامة املس��ابقة إىل ترسيخ اهلوية
اإلس�لامية للوق��وف بوج��ه حم��اوالت
أع��داء اإلس�لام الذي��ن يس��عون إىل إبعاد
الش��باب املس��لم ع��ن عقيدت��ه احملمدي��ة
األصيل��ة ،وحماوالتهم احلثيثة لطمس
تل��ك العقيدة احلقة وإبعاد الش��باب عنها
بشتى الطرق والوسائل ،واهمها إبعادهم
عن النشاطات القرآنية.
لق��د كان لألخ��وة يف دار الق��ران
الكري��م األث��ار الواضح��ة يف تش��جيع
الش��باب املهت��م بالق��ران الكري��م حفظ��اً
وت�لاوة وبدع��م مباش��ر من الس��يد أمني
املسجد السيد حممد جميد املوسوي من
خالل أمرين مهمني هما:

حيررها :حيدر كاظم الكالبي
* اإلس��تمرار مبش��روع الرس��ول
األعظ��م (صل��ى اهلل علي��ه وآله وس��لم)
حلفظ القران الكريم.
* إقامة الدورات القرآنية املختلفة
واملس��ابقات احمللي��ة والوطني��ة ومنه��ا:
(املس��ابقة القرآني��ة الوطني��ة لطلب��ة
اجلامع��ات العراقي��ة ،مس��ابقة األن��وار
الش��عبانية حلف��ظ الق��ران الكري��م،
مس��ابقة الغدير الوطني��ة لرفع االذان،
مس��ابقة الس��فري القرآني��ة الوطني��ة
للحف��ظ والت�لاوة) ،وق��د وفقن��ا اهلل يف
املس��جد املعظم إلقامة مسابقة السفري
بنس��ختها احلادي��ة عش��رة وال�تي تع��د
م��ن املس��ابقات املهم��ة عل��ى الصعي��د
الوطين واحمللي ،اذ يش��ارك فيها مجيع
حمافظ��ات الع��راق احلبي��ب فض ً
ال عن
املؤسس��ات الديني��ة والعتب��ات املقدس��ة
ويش��رف عل��ى حتكيمها أش��هر احلكام
واملتخصصني يف البالد.
أم��ا مدي��ر دار الق��رآن الكري��م يف
األمانة الس��يد عادل الياسري فق أكد
عل��ى أهمي��ة القرآن وأث��ره يف توحيدنا
مجيع��اً  ،وأضاف الس��يد الياس��ري على
أن مس��ابقة ه��ذا الع��ام هل��ا خصوصي��ة
ملش��اركة مجي��ع املؤسس��ات الديني��ة
ومراك��ز الق��رآن الكري��م يف الب�لاد
باس��تثناء إقليم كردس��تان ،إذ يشارك
ديوان الوقف الس�ني والعتبات املقدس��ة
واألمان��ة العام��ة للم��زارات الش��يعية
الش��ريفة ومؤسس��ة الكفي��ل وإحت��اد
الرواب��ط القرآني��ة ،مؤك��داً عل��ى أن
ه��ذه األهمية تتأتى م��ن توحيد القرآن
الكريم وحب آل البيت (عليهم السالم)،
جلمي��ع املس��لمني م��ن كاف��ة املش��ارب
اإلس�لامية يف العراق ،مبيناً أن شروط
املش��اركة تتمثل يف أن يكون القارئ او
احلافظ بسن من ( )30 - 18سنة ،وأن ال
يش��ارك من فاز باملراك��ز األوىل بذات
املسابقة يف األعوام السابقة ملنح فرصة
ملنافسني جدد.
ويف كلمت��ه خ�لال حف��ل اختت��ام
املس��ابقة أش��اد رئي��س الرواب��ط
والتجمع��ات القرآني��ة يف الع��راق
الس��يد س��جاد البع��اج باجله��ود ال�تي
تبذهلا أمانة مس��جد الكوف��ة املعظم يف

إقام��ة النش��اطات واملس��ابقات القرآنية
واهتمامه��ا بالق��رآن الكري��م وحفظ��ه
وتالوت��ه ،ع��اداً املس��ابقة أداة م��ن أدوات
اكتش��اف الق��درات واملواه��ب الش��ابة
املقبل��ة بإخ�لاص وجت��رد عل��ى خدمة
كت��اب اهلل تع��اىل حفظ��ا وأدا ًء ،ال�تي
س��تكون م��ن دون ش��ك طاق��ات مؤهل��ة
لكي يتم العمل على رعايتها واإلهتمام
بها مستقبال لضمان ختريج أجيال من
املقرئني واحلافظني لكتاب اهلل العزيز.
وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر أن اللجنة
التحكيمي��ة للمس��ابقة تكون��ت م��ن
عش��رة حكام ترأس��ها مدي��ر دار القرآن
الكري��م يف املس��جد املعظم الس��يد عادل
الياس��ري وعضوي��ة الش��يخ عدن��ان
قاس��م الصاحل��ي واألس��تاذ مصطف��ى
عب��د ص�بر الش��ريفي يف حتكي��م جودة
احلف��ظ ،وتوىل الدكت��ور رافع حممد
العام��ري والدكت��ور عام��ر ذو الن��ون
محد ،حتكيم قواعد التجويد ،أما حكما
الوقف واإلبتداء فهما األس��تاذ حمس��ن
رس��ول الص ّف��ار واألس��تاذ عل��ي عب��د
الس��تار اخلفاج��ي ،أم��ا حكم��ا الص��وت
فق��د كان��ا كل م��ن الدكت��ور حييى

الصح��اف واألس��تاذ رائد
حمم��د عل��ي
َّ
وحيد ،وأخرياَ توىل مهمة حكمي النغم
األس��تاذ حيدر جلوب اخلزاعي والشيخ
علي حسني غريب.
ويف ختام املس��ابقة مت إعالن أمساء
الفائزي��ن مبس��ابقة الس��فري القرآني��ة
احلادية عش��رة للحفظ والتالوة كما
يأتي:
أو ً
ال :تالوة القرآن الكريم:
الفائ��ز األول  -الق��ارئ أمح��د رزاق
الدلف��ي م��ن املرك��ز الوط�ني لعل��وم
القرآن يف بغداد.
الفائز الثان��ي  -القارئ أجمد فليح
حسني من حمافظة ذي قار.
الفائز الثال��ث  -القارئ حممد عبد
الكريم النجار من حمافظة بابل
ثانياً :حفظ القرآن الكريم:
الفائ��ز األول  -احلاف��ظ عم��اد أي��اد
الركابي من حمافظة ذي قار.
الفائ��ز الثان��ي  -احلاف��ظ حس�ين
حممد عبد النيب من العتبة احلسينية
املقدسة.
الفائ��ز الثال��ث  -احلاف��ظ موس��ى
أكرم نعيس من حمافظة واسط.

الموسم الثقافي في مسجد الكوفة المعظم
سبيل لتوعية المجتمع وغرس قيم الثقافة فيه
ليكون اجملتمع واعياً ومثقفاً ال َّ
بد أن يكون احلراك الثقايف احمليط به مالمساً لواقعه
وتطلعاته ،وهنا يأتي دور الندوات واملواسم الثقافية ،فتتبنى املؤسسات سواء احلكومية
أو األهلية إقامة عدد من الندوات الثقافية مبوضوعاتها املختلفة ،واليت تسهم بشكل
مباشر يف بناء الوعي الالزم للمواطن..
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وأمان��ة مس��جد الكوف��ة املعظ��م
أخ��ذت عل��ى عاتقه��ا االس��هام بش��كل
فع��ال يف االرتق��اء باجملتم��ع ثقافي��اً
م��ن خ�لال جمموع��ة م��ن الفعالي��ات
والنش��اطات ويق��ام حالي��اً املوس��م
الثق��ايف بنس��خته احلادي��ة عش��رة يف
املس��جد املعظم حبضور طلبة األقسام
الداخلي��ة للجامع��ات يف النج��ف
األش��رف يف رح��اب قاع��ة مصل��ى
الشهيد مسلم بن عقيل (عليه السالم)
مبش��اركة أكادميي�ين وأس��اتذة يف
احلوزة العلمية.
ويف حدي��ث للمع��اون الثق��ايف
الس��يد ذو الفق��ار عب��اس احلي��دري

جملل��ة الس��فري ق��ال :ان ه��ذه الفعالية
الثقافي��ة ه��ي جتس��يد لرس��الة امان��ة
مس��جد الكوف��ة املعظ��م يف االرتق��اء
باملس��توى الثق��ايف للمجتم��ع وخاصة
الطلب��ة م��ن خ�لال جمموع��ة م��ن
النش��اطات والفعالي��ات م��ن بينه��ا
املوس��م الثق��ايف ألنه��م بن��اة املس��تقبل،
ويس��تمر ( )90يوم��اً كل ع��ام ويع��د
من�براً تعليمي��اً وثقافياً تس��عى األمانة
للقي��ام بدوره��ا م��ن خالل��ه يف تقديم
تعلي��م نوع��ي متمي��ز لطلبته��ا ،كم��ا
يأت��ي تعزي��زا للحرك��ة الثقافي��ة
واألدبي��ة يف اجلامع��ة واجملتم��ع،
موضح��اً ان احمل��اور الرئيس��ية ال�تي
يت��م مناقش��تها م��ع الش��باب تش��مل
الطروح��ات العلمي��ة املعاصرة يف ظل
العومل��ة وعن االيديولوجي��ات الفكرية
املعاصرة واثرها على الش��باب ،إضافة

إىل حماض��رات أخالقي��ة وفقهي��ة
واجتماعية.
ويضي��ف الس��يد احلي��دري ان
ه��ذه الن��دوات الثقافي��ة تع��د م��ن أهم
الوسائل اليت تساعد يف توعية الشعوب
وتأطريه��ا ،ودائم��ا م��ا يق��اس الوع��ي
الش��عيب مبقدار ما حيمل��ه من ثقافة،
وعندم��ا نتح��دث ع��ن الثقاف��ة فإنن��ا
نتحدث على حبر واس��ع من املعلومات
يف شتى اجملاالت ،ولكي يصبح اإلنسان
مثقفا باملعن��ى احلقيقي للثقافة عليه
أن يكون مطلعا ملما بكثري من األمور،
بعي��دا عن الص��ورة النمطي��ة للمثقف
ال�تي ختتزله يف هيئ��ة الرجل صاحب
القهوة الس��اخنة ال��ذي جييد التحدث
وتصفي��ف ال��كالم وحش��ر العب��ارات
غ�ير املفهوم��ة للعام��ة يف حديثه ،ألن
الثقافة مبفهومها احلقيقي قد جتدها
حتى يف اإلنسان البسيط أو العامي ،بل
جتده��ا حتى عن��د كبار الس��ن الذين
عركته��م احلي��اة وأصبح��ت أقواهلم
حكم��ا يس��تنار به��ا ،وللح��وار الثق��ايف
أهمي��ة عن طري��ق إقام��ة احملاضرات
والندوات واملؤمترات الثقافية والورش
الفني��ة كمح��اور ثقافي��ة للوقاي��ة
م��ن التط��رف الفك��رى ويف التوعي��ة
ملواجهة األزم��ات والقضايا اليت تواجه
اجملتمع وأيضا يف تنمية ثقافة احلوار
واالختالف لدى الش��باب ونشر الوعي

الثقايف بني األجيال لينشأ جيل مثقف
قادر علي مواجهة املشكالت اليت تعوق
بناء وتقدم اجملتمع.
ام��ا الطلبة املش��اركون يف املواس��م
الثقافي��ة ال�تي تقيمه��ا األمان��ة ،فق��د
اعتربوا األنش��طة الثقافية مهمة جداً
عل��ى صعي��د العالق��ات االجتماعي��ة
فإضافة للجانب العلمي والثقايف فهي
هل��ا جان��ب اجتماعي إذ تع��زز التواصل
االجتماع��ي بني الن��اس خاصة يف هذا
العص��ر ال��ذي يصع��ب في��ه التواص��ل
املباش��ر نظ��راً النش��غال كث�ير منه��م
بالعم��ل وظ��روف احلي��اة الصعب��ة،
لذل��ك ف��إن مثل تلك األنش��طة العامة
مب��ا تضم��ه م��ن ش��خصيات خمتلف��ة
تع��زز التفاع��ل االجتماع��ي وتتي��ح
إمكانية تواصل األصدقاء ممن حتول
ظروفه��م الش��خصية دون االلتق��اء،
فيجدون يف مثل تلك اللقاءات متس��عاً
م��ن الوقت لتبادل األخبار واالطمئنان
عل��ى س�ير حي��اة م��ن تربطه��م به��م
ص�لات ثقافي��ة ومعرفي��ة ،ألن
الن��دوات واحملاض��رات الثقافي��ة متتاز
بأنه��ا تعتم��د عل��ى احل��وار املباش��ر
ب�ين احلض��ور واحملاضري��ن ويف ذل��ك
تركيز على اجلانب اإلنس��اني والبعد
االجتماع��ي وه��ي فرص��ة للتع��ارف
فضال على اكتساب املعرفة.
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النبي األكرم محمد (صلى اهلل عليه وآله وسلم)
غيرتْ التاريخ
الشخصية التي ّ
الدكتور هشام مصباح  -اجلزائر

ْ
مما الشك فيه َّ
األكرم (صلى اهلل عليه وآله وسلم) ُي ُّ
عد
أن احلديث عن شخصية الرسول
من أعظم اخلطابات اليت ميكن البحث فيها وخباصة أنه (صلى اهلل عليه وآله وسلم) كان
قد محل مجيع الصفات واخلصال الكرمية اليت جعلته القائد اإلنساني األول يف التاريخ..
القائد الذي أنقذ البش��رية من ظالم
دام��س دف��ن مقوم��ات احلي��اة احلقيقية
يف صح��راء العرب القاس��ية اليت وجدها
ُ
س��بات عمي��ق تغش��وها غش��اوة
تغ��ط يف
ٍ
عل��ى أبصاره��ا وبصريته��ا ال�تي طم��ت
مناب��ع العقل األصي��ل أن تتفت��ق داخلها
لتنفجر أنهار الفكر احلقيقي يف البحث
عن الذات اإلس�لامية املدركة حلقيقة
وجوده��ا ودوره��ا الف ّع��ال يف احلي��اة ،فال
ودور ال
شيء ُخلق عبثاً بل الكل يف مهمة ٍ
ميك��ن التغاضي عن��ه أو اهماله ألن ذلك
س��يؤدي حتماً إىل تعطيل مفهوم احلياة
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اإلجيابي��ة ال�تي أرس��ى دعائمه��ا املتين��ة
الق��رآن الكري��م باعتباره الكت��اب اجلامع
لكل الكتب السماوية السابقة واملنزه عن
كل حتريف أو تزييف.
يف قل��ب الصحراء العربية الشاس��عة
املمت��دة عل��ى أف��اق بعيدة نش��أ الرس��ول
(صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) وترب��ى
يف بيئ��ة فيه��ا م��ن الصف��ات احلمي��دة
واخلص��ال الرفيع��ة حت��ى يف العص��ر
ْ
َ
ع��رف ع��ن الع��رب
فق��د
اجلاهل��ي،
حلمه��م وكرمه��م وحس��ن ضيافته��م
وفصاحته��م اللغوي��ة ال�تي بلغ��ت األفاق

يف الش��عر عل��ى وج��ه اخلص��وص َ
فنبغ
الش��عراء اجلاهلي��ون يف املعلق��ات ال�تي
كتب��ت مب��اء م��ن ذه��ب وعّلق��ت عل��ى
أس��وار الكعب��ة ،كم��ا ُع��رف ع��ن الن�بي
األك��رم (صل��ى اهلل علي��ه وآله وس��لم)
صدق��ه ووف��اؤه وإخالص��ه يف الق��ول
والفع��ل ،ف ُلق��ب بالص��ادق األم�ين قب��ل
أن خيتاره اهلل تعاىل حلمل رس��الة هي
األثقل واألعظم يف تاريخ اإلنسانّ ،
تئن
اجلب��ال حلمله��ا وخت ُر س��اجدة لعظمة
م��ا يف داخله��ا ،فش��اء اهلل تب��ارك وتعاىل
أن تك��ون تل��ك الرس��الة العظيم��ة م��ن

نصيب ذلك الفتى اليتيم الفقري املعزول
يف بادي��ة تقت��ات م��ن الرع��ي وتربي��ة
حدث
اإلب��ل ،حياة بس��يطة تش��هد أكرب ٍ
يف مس��ار التاريخ اإلنس��اني نو ٌر سيخرج
لينتش��ر ض��وؤه يف األصق��اع إيذان��اً
مبي�لاد ش��فيع األم��ة ورس��وهلا املبج��ل
حام��ل رس��الة التوحي��د وخليف��ة اهلل يف
أرض��ه لتبدأ مرحلة جدي��دة من مراحل
التنوي��ر اإلس�لامي وإزال��ة كل األوهام
واخلراف��ات ال�تي طمس��ت مع��امل احلياة
الكرمي��ة اجلميل��ة النابعة م��ن فهم دور
البش��ر على ه��ذا الكوك��ب األزرق ،ومن
مث��ة حتطي��م تل��ك األصن��ام املغروس��ة
يف أذه��ان كف��ار قريش وبقي��ة القبائل
العربي��ة ال�تي س�� ّيطرت عل��ى عقوهل��م
وجوارحه��م لترتكهم أجس��اداً خاوية ال
روح فيها وال ضمري.
ه��ي هك��ذا مالم��ح التاري��خ اجلدي��د
الذي ش��اءت األقدار أن تك��ون بدايته من
أح��ب البق��اع إىل اهلل تعاىل مك��ة املكرمة
ِ
واملدين��ة املن��ورة باعتبارهم��ا املكان األول
لبداية عصر اإلس�لام والتأريخ للتقويم
اهلج��ري اجلدي��د ال��ذي س��يحمل مع��ه
أس��س احلي��اة اجلدي��دة الرافض��ة ل��كل
مظاهر الكفر والشرك والعادات الدنيئة
املنتش��رة يف عص��ر الظ�لام العرب��ي،
تغيت
كنتم ق��وم جاهلية أما اآلن فقد ّ
املعطيات بقدوم خري األنام حممد (صلى
اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) ،هذه الش��خصية
اليت مت تهيئتها من مجيع اجلوانب لتبدأ
مرحل��ة الدعوة إىل دين احلق والتوحيد
وت��رك كل م��ا يفس��د عقي��دة التوحي��د
الصافي��ة فجاء مبب��ادئ مل تكن يف قبائل
الع��رب ولع��ل أوهل��ا التأخ��ي وزرع ب��ذور
احملب��ة بينه��م ألن احل��ب وح��ده الق��ادر
عل��ى حتقي��ق املعج��زات وتغ ّي�ير األم��ور
الس��لبية إىل إجيابي��ة ،وم��ن مث��ة وضع
أس��س متين��ة لقي��ام الدولة اإلس�لامية
ٍ
املتماس��كة اجلوان��ب وفق دس��تور القرآن
الكريم الصاحل لكل زمان ومكان.
متي��زت ش��خصية الرس��ول الكري��م
حمم��د (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم)
باحملب��ة وزرع بذور األمل يف كل األمور
اخلاصة باحلياة اإلنس��انية فكان القدوة

املثالي��ة لكاف��ة املس��لمني الذي��ن محل��وا
رس��الة اإلميان يف قلوبه��م ،وعلى الرغم
م��ن األذى والعنف ال��ذي كان يتعرض
ل��ه (صل��ى اهلل علي��ه وآله وس��لم) ،إال أنه
جن��ح يف امتح��ان التعايش اإلجيابي بني
أف��راد اجملتم��ع اإلس�لامي ال��ذي مج��ع
وأجن��اس خمتلف��ة
ب�ين ضفاف��ه قبائ��ل
ٍ
معلن��اً أن اإلس�لام دي��ن البش��رية مجعاء
وال ح��دود جغرافي��ة ل��ه عل��ى اإلط�لاق
ألن��ه ج��اء من أجل إرس��اء دعائ��م األخوة
واإلنفتاح على األم��م األخرى وثقافاتها
وعلومه��ا ومعارفه��ا اس��تناداً إىل قول��ه
اس ِإَّن��ا َخ َل ْق َن ُ
تع��اىل [ :يَا أَ ُّيهَا َّ
اكم ِّمن
الن ُ
ْ
��ر َوأُن َثى َو َج َعل َن ُ
َذ َ
اك ْم ُش�� ُعوباً َو َق َبا ِئ َل
كٍ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
الل أت َق ُ
ِل َت َعا َر ُف��وا ِإ َّن أك َر َم ُك ْم ِع َ
اك ْم
ن��د ِ
إ َّن ََّ
ري ].
يم َخ ِب ٌ
الل َع ِل ٌ
ِ
لق��د كان الرس��ول الكري��م حمم��د
(صلى اهلل عليه وآله وسلم) يُدرك معنى
الرس��الة ال�تي ُ
ك َ
لف به��ا واألهداف اليت
ً
جيب حتقيقها امتث��اال ألوامر اهلل تعاىل
وإكم��ا ً
ال للرس��االت ال�تي س��بقته وأدت
دوره��ا يف وض��ع قواعد دين اهلل اإلس�لام
وتنوي��ر العق��ول املخ��درة بفع��ل الزم��ن
اجلاهل��ي وم��ا فعل��ه يف عق��ول البش��رية
ال�تي جف��ت وتصح��رت فأصبح��ت ال
تقب��ل غ�ير دي��ن األج��داد ال�تي ال ح��ول
وال ق��وة هل��ا ،ومع ذل��ك ُتعبد ويُق��دَّم هلا
القرابني وخياف الناس من غضبها وهم

متيزت شخصية
الرسول الكريم
حممد (صلى اهلل
عليه وآله وسلم)
باحملبة وزرع بذور
األمل يف كل
األمور اخلاصة
باحلياة اإلنسانية
فكان القدوة املثالية
لكافة املسلمني ..

يدرك��ون يف داخلهم أنهم من صنعوها
بأيديهم.
لق��د كان��ت ش��خصية الرس��ول
(صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) متوازن��ة
يف مجي��ع اجلوان��ب ،أخ�لاق رفيع��ة
وحماس��ن وفضائ��ل ال توج��د يف غ�يره،
ٌ
صادق ،مس��امل،
أقوال��ه مطابقة ألفعاله
مصاف��ح ،عف��و ،إن��ه ب��كل بس��اطة ال
تكف��ي الكلم��ات لوصف مجي��ل فضائله
وخصال��ه ال�تي مكنت��ه م��ن تغي�ير واقع
البشرية اليت كانت تعيش حياة الغابة
وغزو وسفك للدماء بغري سبب
من قتل ٍ
ع��ذر ،م��ع انتش��ار للفاحش��ة والظلم
أو ٍ
وكل مظاهر احلياة السلبية املتوحشة
يف صح��راء العرب القاس��ية ،فكان دوره
العظي��م يف إزال��ة أش��واك وتعويضه��ا
ب��ورود الود والتأخي والتعاون بني أفراد
اجملتم��ع اإلس�لامي ،إنه ش��خصية البد
أن تك��ون حاض��رة يف حياتن��ا ومجي��ع
مظاه��ر أفعالن��ا وس��لوكياتنا وكل
تفاصي��ل جتربة العيش املش�ترك بيننا،
إن��ه الش��خصية األوىل ف��وق البس��يطة
وال أح��د قبل��ه ،ألن��ه متك��ن حقيقة من
تطبيق قواعد الدين اإلسالمي يف مجيع
تفاصيل��ه وف��ق قي��م اإلنس��انية العلي��ا
والتعايش الس��لمي بني بين البش��ر على
اخت�لاف ملله��م وحنله��م ليؤكد على
أن احلي��اة ليس��ت جمرد زم��ان ينقضي
وإمن��ا رس��الة ودور يق��وم ب��ه كل ف��ر ٍد
داخ��ل اجملتمع ،فهكذا ه��ي تعاليم ديننا
احلنيف وش��ريعة اإلس�لام املتني بعيداً
غلو أو تش��د ٌد ال ميت لإلس�لام
عن كل ٍ
بصل��ة وال لرس��وله الكري��م حمم��د
(صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) ال��ذي ال
تكف��ي ه��ذه الكلم��ات املوج��زة للتعب�ير
عن ش��خصيته ومجيل صفاته وأفعاله،
ولذل��ك فإن علين��ا قراءة تاريخ رس��ولنا
األك��رم حمم��د (صل��ى اهلل علي��ه وآله
وسلم) من جديد وخباصة مبا نستفيد
منه يف واقعنا الراهن املش��تت من مجيع
جوانب��ه املثق��ل باملش��اكل السياس��ية
واهلم��وم اإلجتماعية اليت حتاصره من
مجيع جوانبه لنأخ��ذ منها العرب لنعمل
جب ِد يف تصحيح أخطاء حياتنا.
13
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الشعر والشعراء أو نبوَّة ومصدر رسالة؟
األستاذ الدكتور عبد اجمليد زراقط  -لبنان

قرأت مؤخراً ،يف احدى اجملموعات الشعرية َّ
أن الشاعر (كان ممكناً له أن خيلق ،على
ِّ
نصاً كالقراَن ،يصيب الشعراء باإلخصاء) ،وهذه الرؤية املتمثلة بالقول:
ملر ٍة واحدةَّ ،
األقلَّ ،
ان القراَن يصيب الشعراء بـ (االخصاء) متداولة ،والكالم عليها ،قدمياً وحديثاً كثري..
موضوعي ،يف ضوء
وهي حتتاج إىل نقاش
ٍّ
عدة أمور ،منها:
 .1ق��راءة الن��ص القراَني ال��ذي حتدث عن
الشعر والشعراء كام ً
ال غري جمتزأ.
ُّ .2
تب�ين القضية املركزي��ة اليت رأى اليها
نبوة
هذا النص ،وهل هي الش��عر والش��عراء أو َّ
حممد ومصدر رسالته :القراَن الكريم وهوية
املؤمنني به؟
 .3معرفة الواقع السوس��يو -ثقايف ،للنص
القراَني املعين ولتداوله.
 .4رؤية النيب (صلى اهلل عليه وآله وس��لم)
إىل الشعر ومواقفه العملية منه.
تس��تند رؤية (االخص��اء) إىل جزء يُقتطع
م��ن س��ورة الش��عراء ،وه��وَ [ :و ُّ
ُم
الش�� َع َراء ي ََّت ِب ُعه ُ
ون * أَ َ ْ
ُ��م ِف ُ
��ر أََّنه ْ
يم َ
ْال َغ��ا ُو َ
ون*
َه ُ
ل َت َ
ك ِّل َوا ٍد ي ِ
َوأََّنه ْ
وتقرر َّ
ون َما َل ي َْف َع ُل َ
ُ��م َي ُقو ُل َ
أن هذه
ونِّ ،]...
هي رؤية القراَن للش��عر والش��عراء ،وال يكمل
أصح��اب ه��ذه الرؤي��ة ق��راءة ماجاء يف س��ورة
الش��عراء عن هذه القضية ،وال يقرأون ،أيضا،
ماجاء عنها يف سور القرآَن األخرى ،وهي أربع
عشرة سورة.
َّ
يعرف الباحثون املوضوعيون أن من أس��وأ
عي��وب البح��ث العلم��ي اإلجت��زاء م��ن الن��ص،
والبن��اء على هذا اإلجت��زاء ،يف إصدار األحكام،
فل��و ق��رأ ه��ؤالء ماج��اء ،يف س��ورة الش��عراء،
نز ُ
ي��ل َر ِّب ْال َع َالِ� َ
ين * َن�� َز َل ِب ِه
لق��رأواَ [ :وِإَّن�� ُه َل َت ِ
ْ
ْ
وح ْ َ
ني * َع َلى َقل ِب َك ِل َت ُك َ
ال ِم ُ
ون ِم َن الُن ِذ ِر َ
ين
الر ُ
ُّ
ني] أو قوله تعاىل من نفس
ب
م
ي
ب
ر
ع
ان
س
ل
ب
َ
ُّ
َ
َ
* ِ ِ ٍ ِ ٍّ ِ ٍ
ُ
َ
السورة َ[ه ْل أُ َن ِّب ُئ ُك ْم َعلى َمن َت َن َّزل َّ
اط ُ
ني*
الش َي ِ
ك ِّل أَ َّف ٍ َ
َت َن َّ��ز ُل َع َل��ى ُ
ي��م * ي ُْل ُق َ
الس ْ��م َع
ون َّ
اك أ ِث ٍ
ُ��ون * َو ُّ
َوأَ ْك َث ُر ُه ْ��م َ
كا ِذب َ
ُ��م
الش�� َع َراء ي ََّت ِب ُعه ُ
ْال َغا ُو َ
ون].
َّ
إن ق��راءة ه��ذه ا َالي��ات الكرمي��ة ،بتدبُّ��ر
َّ
عقلي ،يفيد أن القضية املركزية يف اخلطاب
القراَني هذا ليست الشعر والشعراء ،وامنا:
نب��وة حمم��د (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
أو ًالَّ :
وس��لم) ،وتأكي��د أن��ه رس��ول اهلل (صل��ى اهلل
عليه وآله وسلم) ،وليس بشاعر.
جملة السفري ـ العدد ()77

14

ثاني��اً :مص��در رس��الته ،وتأكي��د َّأن��ه
تلقي��اً
رب العامل�ين ،ولي��س ِّ
تنزي��ل م��ن ِّ
م��ن ش��ياطني اجل��ن ،أو ش��ياطني الش��عر
الس��اكنة يف وادي عبق��ر ،وتك��رر ه��ذا
التأكي��د يف الق��راَن الكري��م ،فنق��رأ عل��ى
س��بيل املثالَ [ :وإَّن َك َل ُت َل َّق��ى ْال ُق ْر َآن ِمن َّلد ْ
ُن
ِ
يم ] النمل.٦ :
يم َعِل ٍ
َح ِك ٍ
ً
َّ
ثالثا :أن املؤمنني برس��الة هذا الرس��ول
املرس��ل م��ن اهلل ِّ
ً
رس��الة منزل��ة منه،
ليبل��غ
ليسوا من (الغاوين) الذين يتبعون الشعراء.
رابعاًَّ :
أن فئة من هؤالء الشعراء هم من
ه��ؤالء املؤمنني الذي��ن يعمل��ون الصاحلات
ويذكرون اهلل كثرياً .خامساًَّ :
أن لغة هذه
الرس��الة اإلهلية تؤدَّى بلس��ان عربي مبني،
وتتصف جبمالية فريدة معجزة ،وليس��ت
من الشعر.
َ
أناس
إىل
ن��ي
ا
القر
اخلطاب
ه��ذا
توج��ه
َّ
ٍ
كانوا يرون َ
أن القراَن شعر ،أو أنه أساطري
ْ
َ
َ
َ
ُ
األول�ين بدلي��ل قوله تع��اىل[ِ :إذا تتلى َعل ْي ِه
ري ْ َ
آيَا ُت َن��ا َق َ
ني] القل��مَّ ،١٥ :
ال َّو ِل َ
وأن
��اط ُ
ال أَ َس ِ
الن�بي (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) كما
يزعم��ون :ش��اعر ،أو كاهن ،قادر على قول
معرف��ة ب��كالم مجي��ل ،فنفى الق��راَن ذلك،
رب العامل�ين ،فق��ال
وأك��د أن��ه تنزي��ل م��ن ِّ
َ
ي��م * َو َما ُه َو
ر
ك
تع��اىل[ِ :إَّن ُه َل َق ْو ُل َر ُس ٍ
��ول ِ ٍ
َ
��اع ٍر َقِلي ً
ال َما ُت ْؤ ِم ُن َ
��ون * َول ِب َق ْو ِل
ِب َق ْ��و ِل َش ِ
ٌ
ً
َ
َ
َّ
َ
َ
��ن َقِلي�لا َم��ا تذك�� ُر َ
نزي��ل ِّمن
كِ
ون * ت ِ
اه ٍ
َّر ِّب ْال َع َالِ َ
ني] ،وأدى بهم ُّ
توهمهم إىل القول:
أن ش��ياطني الش��عر ِّ
َّ
تن��زل الق��راَن الكريم،
فنف��ى الق��راَن الكري��م ذل��ك بقول��ه تع��اىل:
ني * َو َما يَن َب ِغي َُ
[ َو َما َت َن َّز َل ْت ِب ِه َّ
اط ُ
ل ْم
الشَ��ي ِ
َس�� َت ِطي ُع َ
َو َم��ا ي ْ
ون] ،وج��اء يف الق��راَن ذك��ر
م��اكان يقول��ه هؤالء ،ومن من��اذج أقواهلم
نذك��رَ [ :ف َل َّما َج ْ
اءته ْ
��ر ًة َقا ُلوا
ُ��م آيَا ُت َنا ُم ْب ِص َ
ين] أو قول��ه تع��اىلَ [ :ف َذ ِّ
َه َ
��ذا ِس ْ
��ح ٌر ُّم ِب� ٌ
ك ْر
ن��ت ِب ِن ْع َم ِت َرب َ
��ن َو َل َ ْ
َف َم��ا أَ َ
ون
ِّ��ك ِب َك ِ
م ُن ٍ
اه ٍ
ْ
��اع ٌر َّن َ َ
* أَ ْم َي ُقو ُل َ
ون]
تب ُ
ون َش ِ
َّص ِب ِه َر ْي َب الَُن ِ
أو قول��ه تع��اىل بأنهم قالوا( :بل هو ش��اعر)،
َّ
أن توجه ه��ذا اخلطاب إىل هؤالء ليفهمهم
َ
أن الق��ران الكري��م إمن��ا ه��و رس��الة إهلي��ة،
نزهلا اهلل على رس��ول َّ
َّ
كلف��ه بالدعوة اليها
ونشرها ،بلغة عربية معجزة.
رأى النيب (صلى اهلل عليه وآله وس��لم)
إىل الش��عر والش��عراء م��ن ه��ذا املنظ��ور
القراَن��ي ،فم��ن األحاديث الش��ريفةَّ ،
الدالة
عل��ى ذلك ،نذكر ،على س��بيل املث��ال قوله
(صلى اهلل عليه وآله وس��لم)( :التدع العرب

الش��عر حتى تدع اإلبل حنينها) ،ويفيد هذا
احلديث َّ
أن الش��عر تعبري فطري عن الوجد
اإلنس��اني ،وإنت��اج للطبع اإلنس��اني ،أي َّ
أن
ص��دوره عن اإلنس��ان أمر حتم��ي ،بوصفه
تعبرياً عن الذات ،يصدر تلقائياً كما يصدر
احلن�ين ع��ن اإلب��ل .وه��ذا الوج��د ،احلنني،
الش��عر ،كم��ا يق��ول رس��ول اهلل (صلى اهلل
عليه وآله وسلم)( :كالم َّ
مؤلف ،فما وافق
احل��ق منه فهو حس��ن ،وم��ا مل يوافق احلق
من��ه ،ف�لا خ�ير في��ه) ،و يرق��ى ه��ذا الكالم
حديث
إىل مس��توى الس��حر ،كما ج��اء يف
ٍ
اَخ��ر للرس��ول الكري��م (صل��ى اهلل علي��ه
(ان م��ن البي��ان لس��حراًَّ ،
وآل��ه وس��لم)َّ :
وان
من الش��عر حلكمة) ،ويش��مل ه��ذا احلديث
البيان ،وهو كما يعرفه املختصون ،اإلبانة
وخيص
و كشف قناع املعنى بلغة مجيلة،
ُّ
الش��عر من��ه بـ(احلكم��ة) ،وه��و كم��ا ج��اء،
يف حدي��ث اَخ��ر ل��ه (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
وس��لم)( :كالم م��ن كالم الع��رب ،ج��زل
ُّ
وتس��ل ب��ه الضغائ��ن
تتكل��م ب��ه يف بواديه��ا،
م��ن بينها) ،وهذا يعين َّأنه ليس مما توحيه
ش��ياطني الش��عرَّ ،
وأن��ه خيتلف ع��ن الكالم
الع��ادي ،وه��و نوع��ان :طيب مواف��ق للحق،
جيس��د جترب��ة إنس��انية ،وي��ؤدي وظيف��ة
إجتماعية ،فيس��تل األحق��اد ،ويقيم الوئام
االجتماعي.
يؤس��س ه��ذا املفه��وم للش��عر ملرحل��ة
ش��عرية جدي��دة يف الش��عر العرب��ي تبدلت
فيه��ا طبيعت��ه ووظيفت��ه ،وتأسيس��اً عل��ى
ه��ذا املفه��وم أراد الن�بي (صل��ى اهلل علي��ه

يقول رسول
اهلل (صلى اهلل
عليه وآله وسلم)
عن الشعر هو:
(كالم َّ
مؤلف،
فما وافق احلق
منه فهو حسن،
وما مل يوافق
احلق منه ،فال
خري فيه)..

وآله وسلم) للش��عر أن يكون لسان الدعوة
اجلديدة ،املدافع عنها ،الداعي إىل مبادئها
وتعاليمه��ا ،مواق��ف النيب األك��رم (صلى
اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) َّ
الدال��ة عل��ى ه��ذا
األم��ر كث�يرة ،منه��ا ،عل��ى س��بيل املث��ال:
أنش��ده كع��ب ب��ن زه�ير قصيدت��ه( :بانت
سعاد) ،فصفح عنه ،وخلع عليه بردته ،وملا
بلغ الشاعر ،يف قصيدته ،إىل قوله:
أن الرسول لسيف يستضاء به
َّ
مهن ٌد من سيوف اهلل مسلول
أش��ار(صلى اهلل عليه وآله وس��لم) إىل
املس��لمني أن يسمعوا ش��عره ،إال أن شعراء
قري��ش ملّا أس��رفوا يف هجائه ،قال لش��عراء
املس��لمني( :فم��ا مين��ع الذي��ن نص��روا اهلل
بس�لاحهم أن ينص��روه بألس��نتهم) ،وبعد
أن اس��تجاب ه��ؤالء لدعوت��ه تل��ك ،ورأى
ش��دة تأثريه��م ،ب��ارك صنيعه��مَّ ،
وذك��ر
مبفهوم��ه للش��عر ،وق��ال( :ه��ؤالء النف��ر
ُّ
أش��د عل��ى قريش م��ن نضح النب��ل) ،وقال
حلس��ان بن ثابت( :إهجهم  -يعين قريش��اً
 ف��واهلل ،هلج��اؤك عليه��م ُّأش��د م��ن وق��ع
الس��هام يف غل��س الظ�لام ،إهجهم ،ومعك
جربيل روح القدس.)..
وه��ا ه��و (صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم)
يف طريق��ه إىل املعرك��ة م��ع مش��ركي
قبيل��ة دوس ،وق��د ش��نق ناقت��ه بزمامه��ا
حت��ى وضعت رأس��ها عند مقدِّم��ة الرحل،
فيق��ول لكعب ب��ن مالك :احد بن��ا ،فيحدو
كعب قائ ً
ال:
وقضينا من تهامة َّ
حــــق
كل ٍّ
وخيرب ،ثم أمجمنا السيوفا
خنيهـا ،ولو نطقـــت لقالــت:
ِّ
وأطعهــن دوســـاً أو ثقيفـــــا
فق��ال (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم):
(والذي نفس��ي بيده ،هلي ُّ
أش��د عليهم من
رش��ق النبل) ،وقيل( :أن دوس��اً أسلمت من
كلمة كعب هذه).
يفي��د ماس��بق َّ
أن القضي��ة املركزية،
َ
يف ماج��اء يف ا َالي��ات القراني��ة ،ويف م��ا أثر
ع��ن الن�بي (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم)
ماخ��ص الش��عر
م��ن حدي��ث ومواق��ف ،يف
َّ
حد
والش��عراء ،كان احلرص عل��ى وضع ٍّ
فاص��ل بني الش��عر والقراَن ،وبني الش��اعر
ورس��ول اهلل (صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم)،
ووض��ع مفه��وم للش��عر يص��در ع��ن رؤية
إس�لامية ش��املة إىل الع��امل ،والتأس��يس
ملرحلة شعرية جديدة وفاقاً هلذا املفهوم.
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النبيّ األكرم محمد ( صلىوآلهاهللوسلمعليه ) أنموذج الكمال البشري
الدكتورة رميا حسني أمهز  -لبنان

ّ
إن احلديث عن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم) ،له حالوة تتذ ّوقها القلوب املؤمنة،
وتهفو إليها األرواح ّ
الطاهرة ،وهو يف ذاته قربة كربى ،يتق ّرب بها إىل اهلل ّ
كل مريد
رضوانه وثوبته ّ
جل وعال..
الس��ؤال
دائم��ا م��ا يتب��ادر إىل أذهانن��ا ّ
اآلت��ي :كي��ف ميك��ن أن نق��دّم ش��خص ّي ًة
متف ّوق��ة ،بلغ��ت ح�� ّد اإلعج��از ،وارتفع��ت
إىل أعل��ى درج��ات العظم��ة ،واس��تطاعت
أن تنه��ض بأعب��اء رس��الة كان��ت نهاي��ة
الس��ماويّة ،وأكثره��ا تطّل ًب��ا
ال ّرس��االت ّ
للجهد ،واإلستعدادات ّ
الشخص ّية ال ّنفس ّية،
والقدرة على ال ّتضحية؟
ف��إذا اس��تغرقنا يف عناص��ر ش��خص ّية
ال ّرس��ول (صلى اهلل عليه وآله وس��لم) َّ
فإننا
ننفت��ح عل��ى الع��امل كّل��ه ،فه��و عظي��م مل
جيم��ع عناصر عظمته من أج��ل أن ّ
يؤكد
ذات��ه ،ب��ل مج��ع ه��ذه العناصر م��ن أجل أن
يعطي احلياة عظمة.
بي (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
ورح��اب ال ّن� ّ
وس��لم) واس��عة ،فه��و بس��تان العارف�ين،
جيس��د بس�ير ِته املثل��ى
ومتن�� ّزه احملّب�ينّ ،
الس��امية
َ
قي��م الدّي��ن ،ومي ّث��ل بأخالق��ه ّ
َ
أخالق القرآن ،ويعكس مبواقفه ال ّرش��يدة،
األم��ة ،طريقة
وبإدارت��ه احلكيمة لش��ؤون ّ
ً
اإلس�لام يف إدارة د ّفة احلياة ،فضال عن أ ّنه
كان الق��دوة ا ّل�تي أمر ّ
الل تعاىل املس��لمني
باالقتدا ِء بها ،واقتفاء أثرها ،كما أ ّنه كان
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ّ
الظاه��رة الفريدة الباهرة يف األدب ال ّرفيع،
واإلنس��ان ّية ّ
الصادقة،
الش��فافة ،والعاطفة ّ
مم��ا كان��ت
وال ّرمح��ة والّلط��ف ،وغريه��ا ّ
ظه��ور اإلس�لام األوىل إلي��ه،
تفتق��ر بيئ��ة
ِ
ّ
وتتعطش إىل مثله ،ومن هنا أخذ املسلمون
يهتم��ون ّ
بكل حركات ال ّرس��ول (صلى اهلل
ّ
ويتأملون يف
علي��ه وآل��ه وس��لم) وس��كناتهّ ،
مجيع أعمال��ه وتص ّرفاته ،وعم��دوا يف املآل
إىل تسجيل ّ
كل صغرية وكبرية ،وضبط
الصعيدً ،
ّ
وفعل
دقيق��ة
كل
وجليلة يف هذا ّ
ٍ
ٍ
ّ
ُ
السرية الط ّيبة العطرة املقدّسة
كانت هذه ّ
العمل��ي للمس��لمني ،وهي س�� ّر
ه��ي املنه��ج
ّ
تقدّمه��م ،ورم��ز عظمتهم ومس ّوه��م ،وعل ّو
وشأوهم.
شأنهم ِ
َ
كان ال ّرس��ول (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
ّ
وس��لم) ش��خص ّية ف��ذة ،اس��تطاع أن جيمع
كف��اءات عدي��دة وي��وازن بينها ،ب��ل ويقوم
ٍ
رب األس��رة،
مبس��ؤول ّياته كامل��ة ،فه��و ّ
وقائ��د اجلي��ش ،ورئي��س الدّول��ة ،وه��و
ياس��ي والقاض��ي واملستش��ار واملربّ��ي
ّ
الس ّ
ّ
والعاب��د ،إىل غ�ير ذل��ك م��ن امله��ا ّم ال�تي
اس��توعبت ّ
كل جوان��ب حياة البش��ر ،األمر
يب (صل��ى اهلل عليه وآله
ا ّل��ذي جعل م��ن ال ّن ّ

وس��لم) املث��ل األعل��ى لل ّن��اس كا ّف��ة على
وختصصا ِته��م ،مم��ا
اخت�لاف طبقاته��م
ّ
س��اعد عل��ى اكتس��ابه خصائ��ص الكمال،
واإلنسان يتكامل من خالل العبادة ،فكّلما
ً
كم��ال ،عب��ادة،
زادت عبادت��ه كّلم��ا زاد
فتق��وى ،فيق�ين ب��اهلل تع��اىل ،وكّلم��ا زاد
ً
كمال كّلما ّ
قل نقصه ،وكّلما
اإلنس��ان
ً
ّ
ّ
زاد اإلنس��ان كم��ال وق��ل نقص��ه ،كلم��ا
كان أق��رب إىل اهلل تع��اىل ؛ باعتبار ّ
أن اهلل
تعاىل هو مصدر ّ
كل كمال ،وبهذا ّ
يتبي
لن��ا ّ
أن ال ّرس��ول األك��رم (صل��ى اهلل عليه
وآله وس��لم) هو أكمل وأفضل إنسان حاز
الكم��االت كّله��ا ،وجت ّنب املس��اوئ كّلها،
العل��ي القدي��ر ،وه��ذه حقيق�� ٌة
ودن��ا م��ن
ِّ
ّ
أكده��ا الق��رآن الكري��مُ [ ،ث َّم َد َن��ا َف َت َد َّل *
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ّ
َ
ْ
ْ
َف��ك َ
�ين أو أدنى] ،كما أكدتها
ان ق َ
اب قو َس ِ
الس�� ّنة املطهّ��رة ،وأمج��ع عليه��ا املس��لمون
ّ
وغريهم.
حمم��دًا (صل��ى اهلل
وإذا أخذن��ا
الن�بي ّ
َّ
ألق��دس م��ن
كمث��ال
وس��لم)
علي��ه وآل��ه
ٍ
ِ
خل��ق ُ
ّ
اهلل تع��اىل ،وحللن��ا أس��باب قداس��ته،
لوجدنا ّ
أن قداسته ليست م ّن ًة من املؤمنني
به ،أو من املعجبني بش��خصه وس�يرته ،بل

هي قداس�� ٌة لذاته وش��خصه ،تب ًع��ا ملا يتم ّتع
ب��ه من حمامد اخلص��ال ،أو مع ما هو ثابت
منزلة يف ع��امل الغي��ب ،إذ ّ
أن القيم
ل��ه م��ن
ٍ
قيما إسالم ّية
ا ّليت تعطيه القداس��ة ليس��ت ً
قيم إنس��اني ٌة ال تس��تقيم
فحس��ب ،ب��ل ه��ي ٌ
حي��اة اإلنس��ان ّية ّإل به��ا ،وه��ذه القي��م ا ّليت
رصع��ت صفح��ات س�يرته الغ�� ّراء كث�يرة،
ّ
ّ
ال يس��ع املق��ام لذكره��ا كلها ،وس��نكتفي
بعض منها.
بذكر ٍ
ّ
عندم��ا ق�� ّد َم الل ال ّرس��ول (صل��ى اهلل
عليه وآله وس��لم) لنا ،مل يذكر نس��به ،ومل
يتح��دّث ع��ن هامشيت��ه ،وال ع��ن قرش�� ّيته،
وال ع��ن م ّكيت��ه ،ولك ّن��ه حدّثنا عن��ه بصفته
ك ْم َر ُس ٌ
ال ّرس��ول ّية ال ّرس��اليةَ [ :ل َق ْد َجا َء ُ
��ول
ِم ْ
يص
��ن أَ ْن ُف ِس�� ُك ْم َع ِزي�� ٌز َع َل ْي ِه َما َع ِن ُّت ْ��م َح ِر ٌ
ين َر ُء ٌ
َع َل ْي ُك ْ��م ِب ْالُ ْؤ ِم ِن� َ
ي��م] ،إذ أن اهلل
وف َر ِح ٌ
نبيه من بني ال ّناس ،فكان إنس��ا ًنا
قد اخت��ار َّ
مندجم��ا باآلخري��ن ،يتعاي��ش معه��م م��ن
ً
داخ��ل حياته��م ،وم��ن داخ��ل آالمه��م ،وم��ن
داخ��ل أحالمهم ،ومن داخ��ل قضاياهم ،وال
يوجد بينه وبينهم ّ
أي فاصل ،وكان إنسا ًنا
حريص��ا عليه��م وعل��ى املؤاخ��اة واحملّب��ة
ً
يف ّ
يوحده��م وجيم��ع مشله��م،
الل بينه��مّ ،
ويق��دّم هلم احلل��ول ملش��اكل حياتهم ّ
بكل
متام��ا كما حي��رص األب على
تعقيداته��اً ،
أبنائ��ه ،واأل ّم عل��ى أوالده��ا ،لق��د أرس��ل
ُ
ً
رمح��ة للعامل�ين
نبي��ه
اهلل س��بحانه وتع��اىل َّ
فهداه��م م��ن الضالل��ة ،وعّلمه��م م��ن
اجلهالة ،وأخرجهم من ظلمات اجلهل إلي
ن��ور العلم واإلميان ،وق��د جتّلت لنا مظاهر
رمحت��ه (صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم) ح ّتى
والصديق والعدوّ،
مشلت القري��ب والبعيدّ ،
ّ
والضعيف والعاصي واملذنب.
ً
لقد َ
رس��الة يف رسول ّيته ،وكانت
كان
رس��ول ّيته ه��ي اإلمت��داد لش��خص ّيته ،ح ّت��ى
َّأننا نش��عر وحنن نصّلي عليه ،ونس��تحضر
س�يرته ،وندرس س�� ّنته ،ونقرأ القرآن ا ّلذي
َّ
بلغهَّ ،
بأن حض��وره فينا كأفضل احلضور،
كثري من ال ّناس ا ّلذين
وأعظم من حضور
ٍ
َّ
حيس��بون أنفس��هم حاضري��ن ،ولكنه��م
األمة.
غائبون عن ّ
لـ��م يكـ��ن ال ّرسول (صلى اهلل عليه وآله
ّ
عبقري مست به عبقري ّته،
وس��لم) جمـ�� ّرد
ٌ
رس��ول أيّ��ده ااهلل بوح��ي
ولك ّن��ه قب��ل ذل��ك
ّ
َ
َّ
م��ن عن��ده ،كم��ا أن الس�يرة النبوي��ة تضع
ب�ين ي��دي اإلنس��ان ص��ورة للمث��ل األعل��ى
يف ّ
ش��أن م��ن ش��ؤون احلي��اة الفاضلة،
كل ٍ

يتمس��ك بـ��ه وحيذو حذوه ،فق��د جعل ااهلل
ّ
َ
حمم��دًا (صل��ى اهلل علي��ه
تع��اىل ال ّرس��ول ّ
وآله وس��لم) قدو ًة لإلنسانية كّلها ،إذ قال
تع��اىلَ [ :ل َق ْد َ
كَ
الل أُ ْس�� َو ٌة
��ول َّ ِ
ان َل ُك ْم ِف َر ُس ِ
الل و ْ
َر ُج��و ََّ
َح َس�� َن ٌة ِلَ ْ
��ن َ
كَ
ان ي ْ
��ر
اآلخ َ
َال َي ْ��و َم ِ
ََّ
��ر الل َ
َو َذ َ
ريا] ،وعل��ى ذلك فقد كان
ك ِث ً
كَ
معّلما ومربّيا ،فقد كان فـي بعض املواقـف
يعلـ��م أصحاب��ه رض��وان ااهلل عليه��م ،ويف
مواق��ف أخ��رى يربّي فيهم جوان��ب عديدة،
منهجا يف ّ
التبي��ة ينطلق يف منهجه
ف��كان ً
ّاني��ة متين��ة ،ف��كان األس��اس
ب
ر
أس��س
ٍ
م��ن ٍ
ّ
العقائدي ا ّلذي انطلق ليح ّرر اإلنس��ان من
ّ
عبوديّت��ه لإلنس��ان ،أو للحجر ،أو للش��جر،
وجعـ��ل ال ّتوحيـ��د والعبوديّ��ة خالصة لوجه
َ
األخالقي ا ّلذي
وكان األس��اس
ااهلل تعاىل،
ّ
ّ
ّ
الس��لوك ،وطهـّ��ر النفـ��وس ،ونق��ى
ه�� ّذب ّ
الع��ادات وأبق��ى عل��ى م��ا يتواف��ق م��ع روح
العلم��ي
اإلس�لام منه��ا ،وكـ��ان األسـ��اس
َّ
ا ّل��ذي ُع�ني باإلنس��ان والبق��اء علي��ه قويًّ��ا ؛
ليس��تطيع مح��ل لـ��واء الـ��دّعوة وتبلي ِغهـ��ا،
قـ��ال (صل��ى اهلل علي��ه وآله وس��لم)( :املؤمن
ّ
وأح��ب إىل ااهلل م��ن املؤم��ن
ير
الق��وي خ� ٌ
ّ
ّ
ّ
الضعي��ف) ،كم��ا نه��ى اإلس�لام ع��ن الظ ّن
ّ
ّ
ّ
والتقلي��د ،وح��ث على العلم ،وعل��ى التعلم،
اجلهادي ا ّل��ذي ّ
ّ
خط
كم��ا كان األسـ��اس
لإلنس��ان ّ
للس�ير علي��ه يف
الطري��ق القوي��م ّ
وإعمار األرض وفق سـ��نن ااهلل
نه��ج حيا ِته
ِ
نبوي��ة
الس�يرة ا ّل
يف الك��ون ،وعن��د دراس��ة ّ
ِ
ً
ً
ً
باملبـ��ادئ
حتليلي��ة ،جنده��ا غني��ة
دراس��ة
ِ
واألس��اليب ّ
التبوي��ة ا ّل�تي ميكن أن تش�� ّكل

َّ
إن سري ُته (صلى اهلل
عليه وآله وسلم)
كتبت حبروف
وحتمل
املعاناة،
ّ
والصرب
الصعابّ ،
ّ
على األذى ،وحتطيم
احلواجز ،مع ّ
أن
احلواجز
حتطيم
ِ
اإلنسان ّية أخطر من
احلواجز
حتطيم
ِ
احلديد ّية ..

مثالي��ا ميك��ن أن نس�ير عليـ��ه فـ��ي
ً
نهج��ا ًّ
إرشـاد أبنائنـا وتعليمهم.
لق�� ِد اختص��ر رس��ول ّ
الل (صل��ى اهلل
علي��ه وآل��ه وس��لم) اإلس�لام َّ
كل��ه بكلم��ة
ّ
واح��دة عندم��ا ق��الَّ :
(إن��ا ب ُ
ُعث��ت ألمت��م
م��كارم األخ�لاق) ،ف��كان خت��ام األخ�لاق
حمم��د
ال ّرس��اليةُ ،ه��و خت��ام ال ّرس��الة يف َّ
(صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) ا ّل��ذي ج��اء
ويكملها ،وانطلق
ليتمم لإلنس��ان أخال َق��ه ّ
ِّ
ً
باإلس�لام ال ليكون دين��ا يف مقابل األديان،
ولكنه دين حيتض��ن َّ
َّ
كل األديان ،مص ّد ًقا
مل��ا ب�ين يدي��ه ،يؤم��ن بال ّرس��ل كّله��م،
وينطل��ق ليأخ��ذ م��ن ّ
رس��الة ،م��ا أراد
كل
ٍ
ّ
مم��ا يبق��ى للحي��اة ،ومل
الل ُل��ه أن يأخ��ذه ّ
يكن ال ّرس��ول (صلى اهلل عليه وآله وس��لم)
فمهم��ة ال ّنبوة
ً
ش��خصا يس��تغرق يف ذات��هّ ،
ٌ
عظي��م ال يصل
ش��رف
ا ّل�تي أدّاها ،مع أ ّنها
ٌ
إلي��ه ّإل م��ن امتحن اهلل قلب��هّ ،
واطلع على
وحاض��ره ومس��تقبلهّ ،إل أ ّنه��ا يف
ماضي��ه
ِ
ً
ً
عظيمة ال
مس��ؤولية
الوق��ت عي ِن��ه ،مت ّث��ل
ّ
يق��وى عل��ى محله��ا إل ال ّرج��ال ال ّرج��ال،
مم��ن أس��لم هلل كيانه ،ووقف نفس��ه على
ّ
والس��عي هلدايته��م ،وأبرز
خدم��ة ال ّن��اسّ ،
ّ
الصع��اب ،ومقاومة
لتحمل ّ
كل اس��تعدا ٍد ّ
ّ
كل إغ��راءات الدّني��ا ،مب��ا فيه��اّ ،
وفض��ل
طاع��ة اهلل ورضاه ،على طاع��ة املخلوقني،
وطاعة هوى ال ّنفس.
َّ
إن س�ير ُته (صلى اهلل عليه وآله وسلم)
الصعاب،
كتبت حب��روف املعاناة،
وحتمل ّ
ّ
والص�بر عل��ى األذى ،وحتطي��م احلواج��ز،
ّ
مع ّ
احلواجز اإلنس��ان ّية أخطر
أن حتطيم
ِ
احلواج��ز احلديديّ��ة ،وه��ذا
م��ن حتطي��م
ِ
ّ
إن ّ
ّ
مقدار
عل��ى
يدل
��ا
فإن
ش��يء،
دل عل��ى
ِ
حتمله ال ّرس��ول (صل��ى اهلل علي��ه وآله
م��ا ّ
وس��لم) يف جن��ب اهلل ،ويف س��بيل حتقي��ق
أهداف ال ّرس��الة ا ّليت محلها وأدّاها بأمانة،
وم��ن أوض��ح مصاديق هذا املعن��ى ما ّ
خطه
التاري��خ ع��ن نب ّينا حممد (صل��ى اهلل عليه
الصادق
وآله وس��لم) إذ يشهد لنفس��ه وهو ّ
األم�ين ،حي��ث يقول كما ي��روى عنه( :ما
يب كما أوذيت).
أوذي ن ّ
ّ
يب
من هنا ،نوصي باالهتمام بسرية الن ّ
(صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) وتوضي��ح
الوظيفيّ ،
السرية املش ّرفة،
دورها
ألن هذه ّ
ّ
ّ
ال تزال حتى يومنا هذا قادرة على أن تكون
ض��وء املس�يرة ،ومش��عل ّ
الطري��ق ،ومنه��ج
العم��ل ،ومفت��اح اإلنتص��ار يف معركتن��ا
الش ّر ّ
ض ّد قوى ّ
والطغيان.
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نور يق ّلب في الساجدين ..النبي عن لسان الوصي
الباحث فائق الشمري

قبل آدم ،كان حتت العرش ،نون ،وطه ،ويس ..نورا يقّلب يف الساجدين ،وملّا دنى وتدىل
وكان قاب قوسني أو أدنى ..جاء النداء :يا أرض تنوري ..يا مساء تزيين ..جاء نور اهلل
األزهر ،جاء احملمود األمحد ..صادقاً أميناً ،رسو ً
ال ،نبياً ،شهيداً ،مبشراً ،ونذيراً..
أحب��ه اهلل واصطف��اه واخت��اره واجتباه
وقربّه وأدناه ،فكان صفوة اهلل ،وخليل اهلل،
وكلي��م اهلل ،م��ا نب��ض قلب��ه إال حبب اهلل،
وم��ا تنف��س إال طاع��ة هلل ..ج��اء ،فتنـ��زلت
املالئكة والروح..
هكذا هو حممد..
ف�لا عج��ب ِإ َّن اهلل ومالئكت��ه ُّ
يصل��ون
عليه ،وي ُ
ُرس��ل رمحة للعاملني ،ويكون على
ل��ق عظي��م ،وباملؤمن�ين رؤوف رحي��م..
ُخ ٍ
الذ َ
ي��ن آمن��وا صّل��وا علي��ه وس��لموا
ي��ا أَيهَ��ا ِ
تسليما..
عن��د طل��وع الفج��ر ي��وم اجلمع��ة يف
الس��ابع عشر من شهر ربيع األول من عام
الفي��ل ،كان��ت البش��رية عل��ى موع��د م��ع
(خ ْ َ ْ
ب��زوغ الن��ور اإلهل��ي ،ووالدةَ :
َّة
بي ِ
�ير ال َ ِ
َر ْ
َ
ِط ْف ً
ُ
ن َبهَا َ
�لاَ ،و أَ ْ َ
َّر َ
ين
ه
ط
ال
ك ْه ًلَ ،و أَ ْطه َ
ِ
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ين ِدمي ً
يم ًةَ ،وأَ ْج َو َد ْالُ ْس َت ْم َط ِر َ
َة) ،كانت
ِش َ
البش��رية عل��ى موع��د ليع��م األصق��اع
اجملدبة نورد حمم��د (صلى اهلل عليه وآله
وس��لم) ،لتب��دد س��حب الظ�لام ،وتش��رق
األرض بعد قرون م��ن الكدر واإلكتئاب،
فق��د ول��د (صلى اهلل عليه وآله وس��لم)َ ( :و
أَ ْه ُ ْ َ
��ذ ِم َل ٌل ُم َت َف ِّر َق�� ٌة َو أَ ْه َوا ٌء
ض ي َْو َم ِئ ٍ
��ل ال ْر ِ
��ر ٌة َو َط َرا ِئ ُق ُم َت َش ِّ��ت َت ٌة ب ْ َ
ل
ُم ْن َت ِش َ
َي ُم َش ِّ��ب ٍه َِّ ِ
ب ْل ِق�� ِه أَ ْو ُم ْل ِح�� ٍد ِف ْ ِ َ
َِ
�ير ِإ َل
اس�� ِه أ ْو ُم ِش ٍ
��ن َّ
َد ُاه ْم ِب ِه ِم َ
َغِ ْ�ير ِه َفه َ
��ة َو أَ ْن َق َذ ُه ْم
الض َل َل ِ
ْ
��ن َ
ب َكا ِن�� ِه ِم َ
الهَا َل ِة) ،فتفتح��ت النفوس
َِ
مبجيئ��ه وازدان��ت األرواح بقدومه ببهجة
التف��اؤل ،متطلع��ة إىل منقذه��ا من حقب
ُ
الظ َل��م واجلاهلي��ة ،بعدم��ا جت�� ّرع الن��اس
غص��ص اخلوف والذلة ،واحنس��رت عنهم
بركات األرض ومدد السماء ..فقد أرسله

(ب ِّ
َّم ُه ِف ِال ْص ِط َفا ِء
الض َيا ِء َو َقد َ
اهلل تعاىلِ :
ْ
َف َر َت َق ِب ِه ْالَ َفا ِت َق َو َس��ا َو َر ِب�� ِه الُ َغا ِل َب َو َذ َّل َل
َ��ة َو َس��ه َ
َّل ِب�� ِه ْ ُ
الص ُعوب َ
ال ُزو َن َ
��ة َح َّت��ى
ِب�� ِه ُّ
ْ
َ
َ
َ
َّ
ال).
ش
و
ني
ي
ن
ع
ل
ل
الض
َس َّر َح
َ
َ
ِ ٍَ ِ ٍ
ولد (صلى اهلل عليه وآله وسلم) بعني
اهلل وحتت رعايت��هَ ( ..فَأ ْخ َر َج ُه ِم ْن أَ ْف َض ِل
��ز ْ َ
ْالَ َع��ا ِد ِن َم ْن ِبت��اًَ ،و أَ َع ِّ
ات َم ْغ ِرس��اً)،
ال ُر َ
وم ِ
تل��ك الش��جرة النبوي��ة ال�تي أصله��ا يف
األرض وفرعه��ا يف الس��ماء ،فه��و م��ن
تل��ك َّ
�تي َص َ
��د َع ِم ْنهَ��ا أَ ْن ِب َيا َءهُ،
(الش َ
��ج َر ِة َّال ِ
ْ
��ب ِمنهَ��ا أُ َم َن��ا َءهُ) ،وه��ي أس��رة بين
َو ْان َت َج َ
هاش��م ال�تي ذاع صيته��ا يف َّ
املكرم��ة
مك��ة َّ
وبني العرب مجي ًعا ،أسرة ُعرفت بإميانها
ب��اهلل تع��اىل ،والتزامها بش��ريعة التوحيد
ال�تي ورثته��ا م��ن جدِّه��ا إبراهي��م (علي��ه
(خ ْ ُ ْ ُ
الس�لام) ،فكان��ت أس��رته َ
��رَ ،و
�ير ال َس ِ

��جرَ ،ن َب َت ْ
�ير َّ
��ر ٍم َو
َش َ
��ج َر ُت ُه َخ ْ ُ
��ت ِف َح َ
الش َ ِ
ْ
َ
َ
ٌ
ُ
��رمَ َ ،
��قت ِف َ
َس َ
لا ف�� ُرو ٌع ِط�� َوالَ ،و ث ٌر
بَ
ك ٍَ
ُ
َ
َل ُين��ال) ،هكذا ه��و حممد (صلى اهلل عليه
وآله وس��لم) قرن ب��ه اهلل تعاىل وهو فطيم
َس ُل ُك ِبه َط ِر َ
(أَ ْع َظ َم َم َل ٍك ِم ْن َم َل ِئ َك ِته ي ْ
يق
اس َ َ ْ َ ْ َ
��ال َل ْي َل��ه
ْالَ�� َك ِار ِمَ َ ،
وم ِ
��ن أخ�لا ِق ال َع ِ
و َنهَ��ا َر) ،فكان (صلى اهلل عليه وآله وس��لم)
��ن ْاه َت َ
��دى،
َص� َ
��ن َّات َق��ىَ ،و ب ِ
ير ُة َم ِ
ِ(إ َم��ا ُم َم ِ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
َاب َس��ط َع ن��و ُرهَُ ،و
��ع ضوؤهَُ ،و ِش��ه ٌ
��ر ٌاج َلَ َ
ِس َ
ْ
ٌ
َر َق َل ُع ُه) ،ول��د حتفه ألطاف اهلل جل
ب
د
َز ْن�� َ
م�برءا من كل س��وء كأمنا خلق
جالل��هَّ ،
كما يشاء.
تر ُّ
َ
وأَ ُ
قط عيين
مل
منك
حسن
َ
ْ
ْ
َو ْ
أجــَ ُل ِمن َك َل َت ِل ِد ال ّن َســـا ُء
ْ
ً
ّ
َ
عيب
خلقت مبــــــرأ من كــل ٍ
كأنك ْ
َ
َ
خلقت كما تشا ُء
قد
وه��ذا الس��يد رض��ا اهلن��دي النجف��ي
ينشد قصيدة يف ذكرى مولده (صلى اهلل
عليه وآله وسلم) ومنها هذه األبيات:
ــال قا ِئ ٌ
َو َل ْوال ُه َما ُق ْل َنــــا وال َق َ
ــــل
ِّينِ :إي َ
َّاك َن ْع ُبــــــ ُد
َـــوم الد ِ
ِلا ِل ِك ي ِ
وال أَص َب َح ْـت أَ ْوثا ُنهُم َو ِه َي ا ّليت
َلا َس َجدواَ ،تهوي ُخ ُشوعاً و َتسج ُد
ِل َ
َّهر ْإذ َغ َد ْت
منة ال ُبشرى َم َدى الد ِ
ي َّ
الن ِب ِّي َ
يـــن يُو َل ُد
وف ِح ْجـــرها َخ ْ ُ
ِ
ُ
َّ
والص ُ
حف َق ْب َل ُه
اإل
جنيــل ُّ
ِب ِه بَش َر ِ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
لح ِّ
ــق ُمل ِح ُد
َوِإن َحـــا َول اإلخفا َء ِل َ
)مبعثٌ
(بسي َنا) د َ
ري َ
َعا ُموسى و(ساع ُ
ِ
َ
م َّم ُد
ِلعيسى َو ِمن
(فاران) جـــا َء ُ َ
َع َل َ
عابــــ ٌد
يك َســـــال ُم ا ِ
هلل َما َقا َم ِ
ُّجى ي ْ
وما دا َم معب ُد
ُِ
َد ُعـــو َ
ب ْن ِح الد َ
درر م��ن مشائله (صل��ى اهلل عليه وآله
وسلم):
لق��د ش��اء اهلل تع��اىل أن يك��ون خ��امت
أنبيائ��ه (صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم) على
صورة تليق بعلو منزلته على سائر العباد،
حت��ى ص��ارت مشائل��ه جت��اري كري��م
خصال��ه ،وظاهره يوافق مجيل باطنه ،وال
بأس أن من ّر على ما جاءنا من درر مشائله
عل��ى لس��ان اإلم��ام أم�ير املؤمن�ين (علي��ه
الس�لام) ،وم��ن ه��ذه الش��مائل ال�تي جرت
على لسان وصيه وباب مدينة علمه قوله:
* َّ
كرمن��ا ب��ه وأنع��م
أن اهلل تع��اىل َّ
ْ
��ج َر ِة
علين��ا بوج��وده ،فقد( :اخ َت��ا َر ُه ِم ْن َش َ
ْ
َْ
ال ْن ِب َي��ا ِء َو ِم ْش�� َكا ِة ِّ
َ��ة ْال َعل َيا ِء
الض َي��ا ِء َو ُذ َؤاب ِ
��ر ِة ْال َب ْط َح��اء َو َم َصابي��ح ُّ ْ
��ة َو
َو ُس َّ
ِ
الظل َم ِ
ِ ِ

َ
ال ْك َم ِة) ،ليبعثه نبياً بنور اإلس�لام
يع ْ ِ
َين ِاب ِ
ُم ِرج��ا الن��اس م��ن ظ�لام اجلاهلية إىل
ج��ادة احل��ق وطريق الص��واب ،فولد مبكة
وهاجر إىل طيبة حيث كانت فيها دعوته
ومق��ر حكومت��ه ،فق��ال( :ا ْب َت َع َث�� ُه ِب ُّ
��ور
الن ِ
ْْ
ب َه ِ ْ َ
ْالُ ِضي ِء َو ْال ُ ْ
َاج ْال َبا ِدي َو
ان الِل ِّي َو الِنه ِ
ْ
اب ْ َ
ي أُ ْس َر ٍة َو َش َج َر ُت ُه
الا ِدي أُ ْس َر ُت ُه َخ ْ ُ
ال ِك َت ِ
��ج َر ٍة أَ ْغ َصا ُنهَ��ا ُم ْع َت ِد َل�� ٌة َو ِ َ
ثا ُر َه��ا
َخُ ْ�ير َش َ
َ
َ
َّ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُم َته ِّ
َد َل�� ٌة َمو ِل ُد ُه ِبَكة َو ِهج َرت ُه ِبطي َبة َعل
ْ
ْ
ِبهَا ِذك ُر ُه َو ْام َت َّد ِمنهَا َص ْو ُت ُه).
* يص��ف اإلم��ام أم�ير املؤمن�ين (عليه
السالم) زهده (صلى اهلل عليه وآله وسلم)
وكي��ف ص��ارت الدني��ا كّله��ا ط��وع يديه
ينال منها ما يريد ،بل عرضت عليه الدنيا
فأباه��ا وذل��ك ألنه يعرفها عل��ى حقيقتها،
��ن الد ْ
خيصاً
ويف ذل��ك يقولَ :
(خ َر َج ِم َ
ُّن َيا َ ِ
ْ
��ر َة َس��ِليماً َل ي َ
َض ْع َح َجراً َع َلى
َو َو َر َد ْال ِخ َ
��ر َح َّت��ى َم َضى ِل َس ِ��بيِل ِه) ،وق��ال أيضا:
َح َج ٍ
��م أَ ْه��ل الد ْ
ك ْش��حاً ،وأَ ْ َ
ُّن َي��ا َ
خ ُصه ْ
ُم
(أَ ْه َض ُ ِ
ْ
ْ
��ن الد ْ
َ
ْ
ِم َ
ُّن َيا بَطناًُ ،ع ِر َضت َع َل ْي ِه الدُّن َيا َفأبَى
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
��ن
أَ ْن يَق َبلهَ��ا) ،وق��ال أيض��ا( :فأع َ
��رض َع ِ
الد ْ
ُّن َي��ا ِب َق ْل ِب�� ِه ،وأَ َم َ
��ات ِذ ْك َر َه��ا ِم ْن َن ْف ِس�� ِه،
ْ
ْ
ي��ب ِزي َن ُتهَ��ا َع��ن َع ْي ِن�� ِهِ ،ل َك ْي َل
��ب أَن َت ِغ َ
وأَ َح َّ
ول ي َْع َت ِق َد َها َق َراراً ،ولَ
��ذ ِم ْنهَا ريَاش��اًَ ،
َت ِخ َ
ي َّ
ِ
��ن َّ ْ
يْ
َر ُج�� َو ِفيهَا ُم َقام��اًَ ،فَأ ْخ َر َجهَا ِم َ
س،
النف ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
وأَش َخ َصهَا َع ِن ال َقل ِبَ ،
وغ َّي َبهَا َع ِن ال َب َص ِر)،
ْ
َّ
وصغ َر َه��ا،
��ر الدُّن َي��ا َ
وق��ال أيض��اَ ( :ق ْ��د َح َّق َ
وعِل َم أَ َّن ً
وأَ ْه�� َو َن ِبهَا َ
اهلل َز َو َاها َع ْن ُه
وه َّو َنهَاَ ،
َ
َس َ
ي ِه ْاح ِت َقاراًَ ،فأ ْع َر َ
ض
ْاخ ِت َياراً ،وب َ
��طْهَا ِل َغ ْ ِ
َع��ن الد ْ
��ات ِذ ْك َر َه��ا َع ْ
ُّن َي��ا ِب َقل ِب�� ِه ،وأَ َم َ
��ن
ِ
��ب أَ ْ
ي��ب زي َن ُتهَا َع ْ
َن ْف ِس�� ِه ،وأَ
َ
��ن َع ْي ِن ِه،
غ
ت
ن
ح
َ
َ
َّ
ِ
ِ

يصف اإلمام أمري
املؤمنني (عليه
السالم) زهده
(صلى اهلل عليه وآله
وسلم) ،ويف ذلك
يقولَ :
(خ َر َج ِم َن
الد ْ
خيصاً َو َو َر َد
ُّن َيا َ ِ
ْال ِخ َر َة َس ِليماً َ ْ
ل
َي َض ْع َح َجراً َع َلى
َح َج ٍر َح َّتى َم َضى
ِل َس ِبي ِل ِه).

ِل َك ْي َ
َت ِخ َ
�لا ي َّ
��ذ ِم ْنهَ��ا ِريَاش��اً ،أَ ْو ي ْ
َر ُج�� َو ِفيهَا
ً
َم َقاما).
* يص��ف اإلم��ام (علي��ه الس�لام)
تواضع ال ّنيب (صلى اهلل عليه وآله وس��لم)
يف حيات��ه اليوم ّي��ة ،فيق��ولَ ( :و َل َق ْد َ
كَ
ان
(صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم) ي َْأ ُ
ك ُل َع َلى
س ج ْل َسَ��ة ْال َع ْب ِد َو َ ْ
َْ
ض َو َ ْ
ي ِص ُف
ي ِل ُ ِ
ال ْر ِ
َر َ
َر َق ُع ِب َي�� ِد ِه َث ْوبَ�� ُه َو ي ْ
ِب َي�� ِد ِه َن ْع َل�� ُه َو ي ْ
ك ُب
ْ
ال َما َر ْال َع ِار َي وي ْ
ُر ِد ُف َخل َف ُه ).
ِْ
* يق��ول (علي��ه الس�لام) واصف��ا
مشائل��ه (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم)
وال��دور العظي��م ال��ذي أداه لإلنس��انية،
فق��ال خماطبا رب العزةْ :
��را ِئ َف
(اج َع ْل َش َ
َ
كا ِت َ
َص َل َوا ِت َ
َر َ
م َّم ٍد
��ك َعلى ُ َ
��ك َو َن َو ِام َي ب َ
َع ْب ِد َك َو َر ُس��و ِل َك ْ َ
ات ِلَا َس َب َق َو ْال َفا ِت ِح
ال ِ ِ
ِلَ��ا ْان َغ َل َ ْ
ْ
��ن ْ َ
��ق ِب َ
ال َّ
ال ِّ
��ق َو الدَّا ِف ِع
��ق َْو الُ ْع ِل ِ
��ات َ
��غ َص ْ��و َل ِت
ي��ل َو الد ِ
الب ِ
َج ْي َش ِ
َاط ِ
َّام ِ
َْ
ْ
َ
َ
��ع َقا ِئم��اً
َ
َ
َ
ح��ل فاضطل َ
ي��ل ك َم��ا ُ ِّ
ال َضا ِل ِ
اك ٍل
ِبَأ ْم ِر َك ُم ْس َت ْو ِفزاً ِف َم ْر َضا ِت َك َغ ْ َ
ي َن ِ
َع ْ
��ن ُق��دُم َو َل َوا ٍه ِف َع ْ��زم َو ِاعي��اً ِل َو ْح ِي َ
��ك
ٍ
ٍ
اضي��اً َع َلى َن َف��ا ِذ أَ ْم ِر َك
َحا ِفظ��اً ِل َع ْه�� ِد َك َم ِ
َح َّتى أَ ْو َرى َق َب َ ْ
س َو أَ َضا َء َّ
الط ِر َ
يق
س ال َق ِاب ِ
ِل ْل َخاب ِط َو ُه ِدي ْ
ات
َت ِب ِه ْال ُق ُل ُ
وب ب َْع َد َخ ْو َض ِ
ِ
ْ
ات َ
ت َو ْال َ
ْ َ
ال ْع َل ِم
ث
ُوض َح ِ
��ام َو أَ َقا َم ِب ِ
ال ِف ِ ْ َ ِ
ْ
ْ
ات ال ْح�� َكام َفهُ�� َو أَ ِمي ُن َ
��ك الَأ ُم ُ
��ون َو
َو َنَ ِّ
�ير ِ
ِْ
ْ
ْ
��هيد َ
��از ُن ِعل ِم َ
ُك ي ْ
َ��و َم
��ك الَخ�� ُز ِ
ون َو َش ِ
َخ ِ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ِّ
ِّي��ن َو َب ِعيث��ك ِبال��ق َو َر ُس��ولك ِإل
الد ِ
َْ
ال ْل ِق).
هو احملمود األمحد
ه��ل ميكن للبش��ر أن يتص��وروا الدنيا
دون ه��ذا املوج��ود العظي��م ،إنن��ا حباج��ة
ماس��ة يف مث��ل هذه العص��ور إىل التعرف
هل��دي احلبي��ب املصطف��ى (صل��ى اهلل
علي��ه وآل��ه وس��لم) والوقوف عل��ى دقائق
تفاصي��ل حياته الكرمية ،لذا حري بنا أن
ننظ��ر إىل س�يرته بع�ين التأم��ل والتدبر،
بغي��ة االقت��داء ب��ه والتأدب بآدابه والس�ير
عل��ى حمجت��ه ونهج��ه وس��لوكه (صلى
اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم)َ ( ،ف��إِ َّن ِفي�� ِه أُ ْس�� َو ًة
ِلَ ْ
��ن َتَأ َّس��ى َو َع َزا ًء ِلَ ْن َت َع َّ
��زى َو أَ َح ُّب ْال ِع َبا ِد
ْ
َّ
َ
الل الَُتأ ِّس��ي) ،ب��ل ونش��كر اهلل تع��اىل
ِإ َل ِ
على هذه النعم��ة وعظيم املنة وقد حبانا
بس�يرة خامت الرسل وشفيع األمة (صلى
اهلل عليه وآله وس��لم) أس��وة حسنة نتبعه
��م ِمَّن َ
الل
ونس�ير عل��ى ه��داه ( َف َم��ا أَ ْع َظ َ
��ة َّ ِ
ِع ْن َد َن��ا ِح� َ
ين أَ ْن َع َم َع َل ْي َن��ا ِب ِه َس�� َلفاً َن َّت ِب ُع ُه َو
َقا ِئداً َن َطأُ َع ِق َب ُه).
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َّ
إن احلديث عن
الرسول الكريم
حممد (صلى اهلل
عليه وآله وسلم)
ومالمح شخصيته،
وتأثريه على اجملتمع
العربي املسلم وغري
املسلم ،وكذلك
تأثريه على اجملتمع
الغربي حديث يطول،
ألنه كان كتاباً
َّ
مفتوحاً للعامل بأسره
ينهل منه املفكرون
واألدباء والفالسفة،
وعلماء النفس ،وباقي
شرائح اجملتمع،
علم
ملا ميتلك من ٍ
متي ٍز
وعظمة ،ومن ُّ
ومشولية ،ومن ُخ ُل ٍق
ٍ
عال النظري له بني
ٍ
اخللق أمجعني..

النبي األكرم محمد (صلى اهلل عليه وآله وسلم)
وتأثيره على الفكر الغربي
الدكتور منيف أمحد محيدوش  -سورية
جس��د الرس��ول الكري��م حمم��د
ّ
(صلى اهلل عليه وآله وس��لم) بش��خصيته
املتكامل��ة ،ومبادئه العظيمة ،وإنس��انيته
ً
نقل��ة نوعية عل��ى صعيد الفكر
الكب�يرة
اإلنس��اني واإلجتماع��ي ،ف��كان ل��ه األث��ر
الكب�ير يف الفك��ر العرب��ي  -من مس��لمني
وغري مسلمني -فض ً
ال عن أثره يف الفكر
الغربي.
لقـــ��د انعكــــ��س إعجـــ��اب األدبـــــ��اء
والفالسفة واملفكرين بالرسول األكرم
حممد (صلى اهلل عليه وآله وس��لم) على
جملة السفري ـ العدد ()77
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نتاجه��م األدب��ي والفك��ري والفلس��في
واالجتماعي ،فقد تناول األدباء الغربيون
شخصية الرسول حممد (صلى اهلل عليه
وآله وسلم) بأبعادها املختلفة ؛ اإلنسانية
واألخالقي��ة ،والعقائدي��ة ،والرتبوي��ة...
وغ�ير ذلك ،وق��د جاء هذا األم��ر من باب
احل��ب لش��خصية النيب األك��رم حممد
ِّ
(صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) ،ومن باب
حب
اإلنصاف لفكره ورسالته ،ومن باب ِّ
اإلط�لاع عل��ى ه��ذه الش��خصية اإلهلية،
والتارخيي��ة والديني��ة ،وال�تي ج��اءت

بالرسالة السماوية للبشر.
وال ميك��ن حص��ر األدب��اء واملفكري��ن
والفالس��فة الذي��ن تأث��روا بالرس��ول
األك��رم (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم)
يف ه��ذه العجال��ة ،ولكنن��ا نذك��ر بعض��اً
منه��م ،كتولس��توي ،وغوته ،وبوش��كني،
وغريهم.
َّ
إن األث��ر ال��ذي ترك��ه الرس��ول
األك��رم حمم��د (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
وس��لم) يف رسالته الس��ماوية كان بالغاً
ج��داً إذ مش��ل مناح��ي احلي��اة العلمي��ة

واالقتصادي��ة والديني��ة واألدبي��ة،
وم��ن هن��ا ج��اء تأث��ر اآلخرين برس��الته،
وش��خصيته ،إذ كانت ش��خصيته فيضاً
حباً
غم��ر اإلنس��انية َّ
م��ن اخلل��ق الكريم َ
وعطا ًء ال ح��دود هلما ،ومنحهما اجلمال
الذي افتقدته.
لقد أش��اع الرس��ول حممد (صلى اهلل
علي��ه وآل��ه وس��لم) ب�ين الن��اس التواضع
واحملب��ة ب�ين الن��اس م��ن خ�لال اعتماده
مب��دأ املس��اواة والع��دل يف التعام��ل م��ع
ِّ
كل الطبق��ات االجتماعي��ة ،وكذل��ك
َّ
رك��ز عل��ى مب��دأ التس��امح والتعاط��ف
وال�بر باليتام��ى والفق��راء
ب�ين الن��اس،
ِّ
واملعذبني.
َّ
إن القواع��د املثالي��ة ال�تي ج��اءت به��ا
الرسالة احملمدية كانت كافية للتأثر
والتأث�ير ،وكان��ت كافي��ة ْ
ألن تك��ون
ش��خصية الن�بي الكري��م حمم��د (صل��ى
اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) ش��خصية عاملي��ة
وإنس��انية ،قدم��ت للبش��رية أكث��ر مما
ق��دم غريها م��ن الش��خصيات التارخيية
واألسطورية والدينية.
ولع��ل م��ن أب��رز األدب��اء الغربي�ين
الذين ترك النيب حممد (صلى اهلل عليه
وآل��ه وس��لم) والرس��الة احملمدي��ة أث��راً
كب�يراً فيه األديب األملان��ي غوته (يوهان
فولفجاني) ،وهو من أعظم ش��عراء أملانيا
إذ اطل��ع عل��ى الق��رآن الكري��م والس�يرة
النبوي��ة والش��عر العرب��ي ،ول��ه مقول��ة
مش��هورة يف ذل��ك( :إذا اإلس�لام كان
معن��اه َّ
أن اهلل التس��ليم ،فإنن��ا أمجع�ين،
حنيا ومنوت) ،ولش��دة إعجابه باإلس�لام

والرس��ول (صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم)،
وخباص��ة م��ا قام ب��ه الرس��ول (صلى اهلل
علي��ه وآل��ه وس��لم) م��ن تأس��يس للفك��ر
الدي�ني الس��ليم واملعت��دل ،وبعي��داً ع��ن
التط��رف ،فق��د ج��اءت نظريت��ه لتمن��ح
اجملتم��ع أعل��ى درج��ات املدنية ،وه��ذا ما
أوح��ى للكثري من معاصري جوته وممن
ج��اء بعده َّأنه قد أس��لم ،إذ ظهرت صورة
الرس��ول (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم)
بكث��رة ش��ديدة يف ش��عره وباألخ��ص يف
مراحل حياته االخرية.
لق��د بن��ى غوت��ه قصي��دة عل��ى ش��كل
حماورة ب�ين اإلمام علي (عليه الس�لام)
وب�ين فاطم��ة (عليه��ا الس�لام) ابن��ة
الرس��ول (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم)
َّ
وقدمه��ا بش��كل ملف��ت مب��ا يدلل بش��كل
واض��ح عل��ى مكان��ة هذي��ن الش��خصني
وعظمتهم��ا عن��د الن�بي األك��رم (صلى
اهلل عليه وآله وسلم).
أم��ا الش��اعر الكب�ير بوش��كني وال��ذي
حيظ��ى مبكان��ة كب�يرة عن��د الش��عب
الروسي ،مبا ميتلك من قدرة شعرية يف
األجي��ال املتعاقبة ،وم��ا حيتله من مكانة
يف األدب العامل��ي ،إذ س��اهم مس��اهمة
كبرية يف نش��ر املعاني السامية للرسول
األك��رم (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم)
وللمثل اإلسالمية.
َّ
إن االط�لاع على تفاصيل ش��خصية
الن�بي (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) مل
تأت عفو اخلاطر ،بل ُّ
تدل داللة واضحة
ِ
عل��ى فهم��ه العمي��ق للق��رآن ،إذ ُي َع��دُّ
الكتاب األول الذي أدهش خيال بوشكني

أنشأ الشاعر االملاني
(غوته) قصيدة على
شكل حماورة بني اإلمام
علي (ع) وفاطمة (ع)
ابنة الرسول (ص)
وقدَّمها بشكل ملفت مبا
يدلل بشكل واضح على
مكانة هذين الشخصني
وعظمتهما عند النيب
األكرم (ص) ..
وانقي��اده وراء الدي��ن ،ولك��ن خوف��ه من
القيص��ر آنذاك كان س��بباً وراء إخفائه
لذلك.
لق��د ترك��ت ش��خصية الرس��ول
الكري��م (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم)
مبصادره��ا َّ
الث��رة ،وأبعاده��ا العميق��ة
أثره��ا الكب�ير يف ش��عره ال��ذي ف��اض
قوياً من خ�لال اجلهد
توهج��اً وإمياني��اً َّ
العظي��م الذي حتمله الرس��الة ،واجلهد
الكبري الذي بذله الرسول الكريم (صلى
اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) للنه��وض بأعباء
تلك الرسالة الذي بُعث من أجلها ،وهي
رسالة احملبة والسالم.
وس��نكتفي مب��ا قدمن��ا م��ن تأث��ر
املستش��رقني الغربي�ين بالرس��ول
األك��رم (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم)
ومكانت��ه الدينية واألدبية ،وهنا البد لنا
م��ن الق��ول :كم ه��و مجيل أن تكتش��ف
س��ر إبداع��ك وعظمت��ك يف أع�ين الغري،
َّ
فكم��ا َّ
أن لش��خصية الرس��ول (صلى اهلل
عليه وآله وسلم) أثرها الكبري يف نفوس
الكث�ير م��ن األدب��اء والش��عراء الغربيني
املش��هورين ،فق��د أس��همت األعم��ال
الغربي��ة ال�تي قدموه��ا واملتعلق��ة منه��ا
بالرس��ول الكري��م حمم��د (صل��ى اهلل
علي��ه وآل��ه وس��لم) يف تقري��ب الص��ورة
احلقيقية لإلس�لام متمثلة بش��خصية
ن�بي اإلس�لام (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
وسلم) إىل الغرب بأكمله.
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سيدنا محمد (صلى اهلل عليه وآله وسلم)
من أكثر الشخصيات تأثيرا في التأريخ
الدكتور زهري حممد العرود  -األردن

إن حياة النيب حممد (صلى اهلل عليه وآله وسلم) ،وما اشتملت عليه من مسو ومتيز
نرباسا مضي ًئا ملن يبحثون عن املُثل يف رفعتها ،وعن القيم يف صفائها ،وعن
ورفعة ،متثل ً
أمنوذجا لإلنسانية ،فبهداه نهتدي ،وخبطاه نقتدي..
البطولة يف ُنبلها؛ فقد جعله اهلل تعاىل
ً
مرس ٍل ميثل
حتى يكون الناس أمام
كتاب من َّزل ميثل (املنهج” يف جتِّليه األعلى ،وأمام ٍّ
نيب َ
ٍ
ّ
احلي القدوة.
(األمنوذج)
البشري ّ
وق��د مج��ع اهلل تع��اىل ب�ين (الن�بي)
و”الق��رآن” ،يف آية واح��دة ،إذ قال تعاىل:
[ َق ْ��د َجا َء ُ
اب ُّم ِب ٌ
ني]
ك َت ٌ
الل ُن��و ٌر َو ِ
كم ِّم َن َّ ِ
َعن بالنور:
(املائ��دة ،)15 :قال الط�بري( :ي ِ
حمم��داً (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم)؛
َّ
احل��ق ،وأظه��ر ب��ه
ال��ذي أن��ار اهلل ب��ه
اإلس�لام ،وحمق به الش��رك؛ فهو نور ملن
استنار به ُي َب ِّ ُ
ي احلق ،فحياة النيب (صلى
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اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) م�لأى جبوان��ب
العظمة ،ومبواط��ن العربة والقدوة ،وإذا
كن��ا حن��ن املس��لمني ننظ��ر إىل حيات��ه
(صل��ى اهلل علي��ه وآله وس��لم) م��ن زاوية
النب��وة ،وم��ن كون��ه ُمبِّلغ��اً رس��الة اهلل
تع��اىل إىل خلق��ه  -وهذا أم��ر طبيعي يف
سياق اإلميان بنبوته ورسالته -فإن ممن
مل يؤم��ن بالرس��ول األك��رم (صل��ى اهلل

عليه وآله وس��لم) أخ��ذ ينظر إىل حياته
الش��ريفة من جوانب آخ��رى غري النبوة؛
م��ن جوان��ب العظم��ة وعوام��ل اإلبه��ار
واإلقت��دار ،م��ا يدفع��ه إىل إج�لال ه��ذا
النيب الكريم وتعظيمه.
باألمريك��ي (مايكل
إن ماتق��دم دفع
َّ
ه��ارت) إىل دراس��ة حي��اة الن�بي (صل��ى
اهلل عليه وآله وس��لم) ،وجعله على رأس

مائ��ة ش��خصية ه��ي األكث��ر تأث�يراً يف
التاريخ ..وهو ما جعل العقا َد أيضاً إىل أن
يكتب كتابه (عبقرية حممد)؛ ومل يكن
كت��اب العقاد فس��عياً منه لفص��ل النبوة
ع��ن حيات��ه (صلى اهلل عليه وآله وس��لم)،
وإمن��ا أراد أن يُ�برز م��ن ه��ذه احلي��اة م��ا
يناس��ب الن��اس مجيع��اً ،وخياطبهم على
م��ا بينه��م م��ن اخت�لاف ..يق��ول العق��اد:
ٌ
عنوان ي��ؤدي معناه يف
(عبقري��ة حممد)
ح��دوده املقص��ودة ،وال يتعداه��ا؛ فلي��س
الكت��اب س�يرة نبوية جدي��دة ،تضاف إىل
�ير بش��تى أنواعه��ا ال�تي حفل��ت به��ا
الس َ
ِ
(املكتبة احملمدية)؛ ألننا مل نقصد وقائع
الس�يرة لذاته��ا ..ولي��س الكت��اب ش��رحاً
لإلس�لام أو لبع��ض أحكام��ه ،أو دفاع��اً
عنه ،أو جمادلة خلصومه؛ فهذه أغراض
مستوفاة يف مواطن شتى ،يكتب فيها من
هم ذووه��ا وهلم دراية بها وق��درة عليها.
إن الكت��اب تقدي��ر (لعبقري��ة حمم��د)
باملق��دار ال��ذي يدين به كل إنس��ان ،وال
يدي��ن به املس��لم وكف��ى؛ وباحل��ق الذي
يثبت له احلب يف قلب كل إنسان ،وليس
يف قلب كل مس��لم وكفى .فمحمد هنا
عظي��م؛ ألن��ه ق��دوة املقتدي��ن يف املناق��ب
اليت يتمناها املخلصون جلميع الناس.
وقريب��اً م��ن ه��ذا املعن��ى ،أراد (مايكل
ه��ارت) أن يرص��د الش��خصيات األكث��ر
ِّ
بغ��ض النظ��ر ع��ن
تأث�يراً يف التاري��خ،
فق��رر هارت
موقفه��ا الديين وقداس��تهاَّ ،
أن الن�بي حمم��داً (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
وس��لم) ه��و األكث��ر تأث�يراً يف التاري��خ،
مس��تنداً إىل ع��دة عوام��ل ومقايي��س،
تس��تحق أن نق��ف معه��ا ونتأمله��ا؛ ألنه��ا
جتع��ل م��ن الن�بي (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
وس��لم) ق��دوة ومث��ا ً
ال حت��ى لغ�ير املؤمن
بنبوته ورسالته..
فق��ال يف املقي��اس األول :أن الن�بي
(صلى اهلل عليه وآله وس��لم) (هو اإلنسان
جناح��ا
الوحي��د يف التاري��خ ال��ذي جن��ح ً
مطل ًق��ا على املس��توى الدي�ني والدنيوي)
فعهدنا برج��ال التاريخ إما أن يكونوا من
ذوي اإلسهام يف جانب الروح زهداً وورعاً
وملكاً..
وتقوى ،وإما يف جانب املادة توسعاً ُ
وقَّلم��ا جند من جيم��ع بني األمرين ،ولو
باحلدود الدنيا .أما النيب (صلى اهلل عليه
وآله وس��لم) فكان مث��ا ً
ال يف األمرين؛ ألن

حياته جتسيد لرسالته ،ورسالته جامعة
يما
ب�ين األمرين معاً قال تعاىلَ ( :وا ْب َت ِغ ِف َ
��اك َُّ
نس َن ِصي َبكَ
آ َت َ
الل َ
��ر َة َو َل َت َ
الدّا َر ْال ِخ َ
ِم َن ال ُد ْ
ك َما أَ ْح َس َن َُّ
ّن َيا َوأَ ْح ِس��ن َ
الل ِإ َل ْي َك
ْ
ْ
َ
َّ
َ
َ
َ
ي ُّب
َول َت ْب ِغ ال َف َسا َد ِف ال ْر ِ
ض ِإ َّن الل ل ُ ِ
ْ
ْالُف ِس ِد َ
ين) (القصص.)77 :
ويف املقي��اس الثان��ي وج��د (ه��ارت)
أن أث��ر حمم��د علي��ه الص�لاة والس�لام
(م��ا ي��زال قويّ��اً متجدداً) :وه��ذا واضح ال
ش��ك فيه ،مهم��ا َع َرا املس��لمني م��ن وهن
وضع��ف؛ فما دام كتابهم حمفوظاً ،فإن
جذوتهم س��تظل متقدة ،وقوتهم ستظل
قابل��ة لالنبعاث ،رغ��م ما يرتاكم عليهم
من احملن ،وما تأخذ الشدائ ُد من ق ّو ِتهم.
إن ه��ذا التج��دد مرتب��ط مبا ختتص
ب��ه رس��الة حممد (صل��ى اهلل علي��ه وآله
وس��لم) م��ن أنه��ا الرس��الة اخلامت��ة ،فال
ُ
صاحبة
رسالة بعدها؛ وهلذا كانت أم ُته
تلك الرسالة قادر ًة على التجدد ،والعطاء
باس��تمرار ،والتاري��خ خ�ير ش��اهد؛ فق��د
مرت على املسلمني حمن وأزمات كانت
َّ
كفيلة باستئصال غريهم؛ لكن اهلل سَّلم
َ
وأمدّهم مبدده ،وحفظهم حتى استعادوا
عافيته��م ،وقهروا عدوهم ،بل حتى دخل
بع��ض ه��ؤالء األع��داء يف (الدي��ن) ال��ذي
غلبوا أه َله من قبل!
أما املقياس الثالث فقد متثل يف نشأة
النيب (صلى اهلل عليه وآله وسلم) يف بيئة

يقول مايكل
هارت :أن النيب
(صلى اهلل عليه
وآله وسلم) هو
اإلنسان الوحيد
يف التاريخ الذي
جنح جناحاً
مطلقاً على
املستوى الديين
والدنيوي..

ليس هلا ُ
سابق عه ٍد باحلضارة واملدنية،
فق��د نش��أ يف مك��ة جنوب ش��به اجلزيرة
العربي��ة يف منطق��ة متخلفة من العامل
القدي��م ،بعي��دة ع��ن مراك��ز التج��ارة
واحلض��ارة والثقاف��ة والف��ن ،خب�لاف
م��ن أ ّث��روا يف تاري��خ اإلنس��انية ،الذي��ن
( ُول��دوا ونش��أوا يف مراك��ز حضاري��ة،
ومن شعوب متحضرة سياس ّياً وفكر ّياً)،
لذل��ك مل تك��ن رس��الة الن�بي (صلى اهلل
علي��ه وآل��ه وس��لم) نتيج��ة تراكم��ات
حضاري��ة للواقع الذي نبت��ت فيه ،حتى
ال يزعم أحدهم أن صاحب الرس��الة قد
ورث األمر عن أجداده ،أو تعَّلم يف رحاب
حضارة س��ابقة ،فكان اختي��ار اهلل تعاىل
هل��ذه البقع��ة م��ن األرض ،في��ه حكم��ة
قاطع��ة ب��أن تل��ك الرس��الة العظيم��ة
يوح��ى ،وبالغاً
املعج��زة ليس��ت إال وحياً َ
ْ
م��ن اهلل إىل عبادهَ ( :و َما ُ
ك َ
ن��ت َتت ُلو ِمن
ت ُّط�� ُه ِب َي ِمي ِن َك ِإذاً
اب َو َل َ ُ
َق ْبِل ِه ِم��ن ِ
ك َت ٍ
ْ
َ��ات ب َِّي َن ٌ
��ون .بَل ُه َو آي ٌ
��اب ْالُ ْب ِط ُل َ
ات ِف
َّل ْر َت َ
ْ
ْ
��م َو َم��ا َ ْ
ُور ا َّل ِذ َ
ي َح ُد
ي��ن أُو ُت��وا ال ِعل َ
ُص��د ِ
ّ
َ
ِبآيَا ِت َنا ِإل َّ
الظ ِالُ َ
ون) (العنكبوت.)49 ،48 :
أم��ا املقي��اس الراب��ع فق��د متث��ل
مبق��درة الن�بي (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
وس��لم) عل��ى توحي��د الع��رب؛ إذ كان��واُ
قبائ��ل متفرق��ة متناح��رة ،مل جتمعهم
رابط��ة ،وم��ا عرف��وا الوح��دة إال يف ظ��ل
اإلس�لام ،وما نعموا باألخوة إال بفضله:
جي ًعا َو َل َت َف َّر ُقوا
( َو ْاع َت ِص ُموا ِ َ
ب ْب ِل َّ ِ
الل َ ِ
ْ
ّ
َ
الل َع َل ْي ُك ْ��م ِإذ ُ
َو ْاذ ُ
ك�� ُروا ِن ْع َم َ
كن ُت ْ��م
��ت ِ
��دا ًء َفَأ َّل َ
��ف ب ْ َ
أَ ْع َ
وب ُك ْ��م َفَأ ْص َب ْح ُت��م
َ�ين ُق ُل ِ
ِب ِن ْع َم ِت�� ِه ِإ ْخ َوا ًنا) (آل عمران ،)103 :فالنيب
(صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم)  -كم��ا
يرص��د هارت( -اس��تطاع ،وألول مرة يف
يوح��د بينه��م ،وأن ميأله��م
التاري��خ ،أن ّ
باإلمي��ان وأن يهديه��م مجي ًع��ا بالدعوة
إىل اإلل��ه الواح��د .ولذل��ك اس��تطاعت
جي��وش املس��لمني الصغ�يرة املؤمن��ة أن
تق��وم بأعظم غ��زوات عرفتها البش��رية؛
فاتس��عت األرض حتت أقدام املس��لمني،
وجاب املسلمون اآلفاق شرقاً وغرباً).
إن ه��ذه املعاي�ير األربع��ة ه��ي ال�تي
جعلت (مايكل هارت) يضع النيب (صلى
اهلل علي��ه وآله وس��لم) عل��ى رأس قائمة
يرا يف التاريخ
الش��خصيات األكث��ر تأث� ً
البشري.
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أول األنوار
الباحثة رجاء حممد بيطار -لبنان

تتل ّبد يف مساء التاريخ غيو ٌم غرباء ،وينقشع سحاب ..وتضطرم
ّ
ويشق ضباب األزمنة
يف حناياه ألسنة هليب ،وينتثر رذاذ..
ألق وضياء ،وبني الفينة والفينة ّ
ٌ
يتنشق البشر أنفاس النقاء،
تتغمدهم بالعطاء..
فرمحة الباري ّ
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ه��و ذا إبليس يغ� ّ
تر بعمله وجي ّر
ذي��ول خيالئ��ه ،ليتعاىل بن��ار حقده
الزب متلمل بق��درة اهلل
عل��ى ٍ
ط�ين ٍ
ليك��ون بش�� ًرا س��ويّا ،وإذا ب��آدم يتب�� ّوأ
من اجلنة حيث يشاء ،ثم يهبط إىل
األرض بعدما يقهر وس��اوس نفسه
متوس ً
�لا ش��فاعة ذاك
والش��يطان،
ّ
النور األعظم.
ه��م أوالء طغ��اة األرض،
يس��خرون م��ن الرس��ل واألنبي��اء،
ن��وح وي ّتهمون��ه
ّ
ويتج�برون عل��ى ٍ
باجلن��ون ،إذ يبين س��فينة النجاة يف
قف��ر يباب ،ث��م يأتي أم��ر اهلل ويفور
ٍ
املخ ّف��ون كم��ا
إال
ينج��و
وال
التن��ور
ِ
ي��وم القيام��ة ،ويس��توي الفلك على
ّ
اجلودي بتلك الشفاعة الفريدة.
ه��و ذا منرود يتط��اول ويتمادى،
وس�لاما
ويوق��د ن��اره فتنقل��ب ب��ردًا
ً
حاني��ة م��ن ذل��ك الش��عاع
بلمس��ة
ٍ
ٍ
ويكس��ر إبراهي��م اس��تكبار
امللكوت��يّ ،
أوثان��ه ،ويرف��ع القواعد م��ن البيت،
ويض��ع أس��س التوحي��د ويث ّب��ت
أركانه..
ويتج�بر
ه��و ذا فرع��ون يطغ��ى
ّ
ويتأ ّل��ه ،فينبث��ق ش��عاع موس��ى م��ن
ّ
ليل��ف الك��ون ويكّل��م
عق��ر داره،
ّ
ال��رب وتتجل��ى ل��ه أن��وار امللك��وت،
ّ
وتلق��ف عص��اه م��ا يأفك��ون ،ويدفن
الي��م بعدم��ا يس��تحيل
الطاغ��وت يف ّ
ً
صراط��ا يس��لكه الناجون ،إال
البح��ر
م��ن كفر ،وحيمل األل��واح ليودعها
سكينة التابوت.
ه��م أوالء كهنة املعب��د ي ّتهمون
الع��ذراء ويبيعون آخرته��م بدنياهم،
ويقبضون مثن أرواحهم ِربًا ً
فاحش��ا
ال يرب��و ب��ل ينق��ص وال يُظلم��ون
فتي�لا ،ويرف��ع اهلل املس��يح إلي��ه
وينجي��ه من كي��د الكائدين ،بعدما
النوراني املتني..
يتعّلق بذاك احلبل
ّ
ه��و ن��ور اهلل األول ..ب��ه يهت��دي
املهت��دون ،منذ كان البش��ر إىل يوم
يبعثون ..نو ٌر شاء اخلالق أن يكون..
وأن يش��رق ف��وق ش��عاب مك��ة
بألق عجيب،
وجباهل��ا ،فيتأ ّلق فاران ٍ
وتنطف��ئ ن��ار كس��رى وينخس��ف
إيوان��ه ،وتتن ّك��س األوث��ان وتكتس��ح

الزمان واملكان جنو ٌم ومشوس.
وينطلق نداء األمني ليمأل األرض والس��ماء..
لق��د ول��د حمم��د ..ط��ور س��يناء تزل��زل ،بيت اهلل
امللكوت��ي األول ،وتناثرت
وض��م احلج��ر
تس��امى،
ّ
ّ
الكواك��ب وال�بروج يف فض��ا ٍء مثق��ل ..لق��د ن��اء
التاري��خ بظل��م الطغ��اة ،وآن األوان ليق��ف خ��امت
املرس��لني على شفري احلياة ،وينشر رمحة اهلل يف
العاملني ،ويعلن ختام الرساالت..
تس�� ّبح املالئك��ة وتهّل��ل ،وتصع��د وتهب��ط يف
وشكر ال يتبدّل ،وكيف ال تفعل وخري بين
مح ٍد
ٍ
ّ
البشر قد أطل؟!
ُ
صلب
من خري ٍ
أمة أخرجت للناس كان ،من ٍ
وروح ورحيان ،ولد واملس��ك
ّر
ه
مط
ورحم
طاه��ر
ٍ
ٍ
ٍ
ٌ
عاب��ق بأردان��ه ،تنس��اب الدم��وع ملي�لاده فتق�ترن
َ
َ
أفراح��ه بأحزان��ه ،فق��د فقد أول أركان��ه قبل أن
ي��رى النور ،وم��ع أن يتم األب كان َق َ
��د َره ،إال أن
جدّه سيد القوم ً
قول وعمال مل ينقص من ْ
قد ِره،
ب��ل أحاط��ه بالرعاي��ة والعناي��ة ،وغ��دا يرت��ع بني
حنان األ ّم وعطف اجلدّ.
طف��ل لي��س
أي س��ي ٍد ه��و وأي غ�لام ،وأي
ٍ
كمثله إنسان ..ومع أن اليتم املضاعف عاد يغزو
حيات��ه ،حت��ى غدا يتي��م األب واألم واجل ّد قبل أن
عش��ر م��ن س��نواته ،إال أن ال��ذي رصده
ّ
يت��م أول ٍ
كفيل
لرمح��ة العاملني كان ب��ه حف ّيا ،وآواه إىل
ٍ
عظيمة كانت له
كان ل��ه أبً��ا بعد أبيه ،وس��يد ٍة
ٍ
أم��ا بع��د أم��ه ،ب��ل (إن أوالده��ا كان��وا يصبحون
ًّ
ً
ً
شعثا ً
رمضا ويصبح هو كحيل دهينا)
ّ
حمم��د ،ويلم��ع جنم��ه الالم��ع
ويش��تد ع��ود ّ
قري��ش دون من��ازع ،ب��ل
فت��ى
م��ذ وج��د ،ويغ��دو
ٍ
فت��ى العرب ،بل فتى اإلنس��انية ..،ال باملال واجلاه
واجلربوت ،بل بالصدق واألمانة واخللق القويم
املتف�� ّرد ،ويشعش��ع يف مس��اء الدنيا ليبه��ر العيون
ويس�بي القل��وب ،ال جبمال��ه ّ
األخ��اذ فحس��ب ،بل
بطيب خصاله اليت ال مياثلها طيب..
ويأب��ى الب��اري إال أن يق��رن نور حمم�� ٍد بنور
يلي��ق بس��م ّوه ،وإذا خبدجي��ة الطاه��رة تك��ون له
الس��كن والزوج��ة ،وجتتم��ع أن��وار الطه��ر لتب��دأ
براع��م الش��جرة الط ّيب��ة يف التف ّت��ح واالزده��ار،
ويتض ّوع األريج عب ًقا ما بني س��كون الليل و ضياء
النهار..
* اِقرأ!
* [اِقرأ باس��م ربك الذي خلق ،خلق اإلنس��ان
م��ن علق ،اِق��رأ وربك األكرم ال��ذي علم بالقلم،
عّلم اإلنسان ما مل يعلم]!
وتب��دأ حكاي��ة الرمح��ة اإلهلي��ة املنبثق��ة من
امللكوتي..
حنايا النيب ،والوحي اإلهلي ،والذكر
ّ

وتبدأ املواجهة بني اإلميان والكفر ،ثم ت ّتس��ع
ّ
احل��ق والباط��ل[ :فاص��دع مب��ا
الدائ��رة لتش��مل
تؤم��ر وأعرض ع��ن املش��ركني] ..الدرب عس�ير،
واألش��واك ح��اد ٌة تنش��ب أظافره��ا الوحش��ية يف
أجساد املتعبني..
الظل��م قاه ٌر ،ال يرضخ لس��لطان ّ
احلق املبني،
مهما سطعت مشسه وتغلغل بسطوعه يف نفوس
العاملني..
ب��كاف عب��ده] بل��ى..
اهلل
[ألي��س
ولك��ن..
ٍ
[فس��يكفيكهم اهلل وهو الس��ميع العلي��م] ،و[إن مع
العسر يسرا ،إن مع العسر يسرا][ ،وقل جاء ّ
احلق
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا].
ً
مغروسة بورو ٍد ظمأى،
رحلة الرمحة ش��اق ٌة
ال يرويها إال فيض التضحيات..
وم��ع ّ
نص��ر ح ّقق��ه جن��د اهلل عل��ى
كل
ٍ
الطاغ��وت ،ارتوت تلك الورود ،حتى أينعت وغدت
ملء الوجود.
ولك��ن جن��د إبلي��س كان��وا وال يزال��ون
يرتبّصون بأوالد آدم ،وش��رورهم ما برحت تراود
البشر عن أنفسهم ،وتغذي جوع حقدهم وتروي
عط��ش كيده��م ،وإذا النف��وس األم��ارة بالس��وء
حتالف الش��يطان ،حت��ى تنوب عنه يف الوسوس��ة
كثري من األحيان ،وإذا بعقارب
وتتف ّوق عليه يف
ٍ
اخليان��ة تنطل��ق من جحوره��ا لتعيث يف األرض
فس��ادا ؛ لقد نقض املعاه��دون عهدهم وميثاقهم،
وخالف��وا إرادة ربّه��م ونب ّيه��م ،ونكث��وا بيعته��م
لوص ّيه ،ومالوا على دار ابنته فاقتحموها ،وآذوها
وضربوه��ا ،وس��حبوا إمامه��م املف�ترض الطاع��ة
على وجهه لريغموه على البيعة ملن اختاروه دون
من اختاره اهلل..
نيب مثل ما أوذيت)..
(ما أوذي ٌّ
ك��ذا أطلق الن�بي آخر زفرات��ه يف فضاء هذه
الدني��ا اجلاح��دة ،بعدم��ا أطل��ق أول أنفاس��ه يف
مسائها قبل س��تة عقو ٍد ش��اهدة ،وكانت سنوات
ورمح��ة ال
وتق��ى
عم��ره الش��ريف ينابي��ع ج��و ٍد
ً
ٍ
حتي��ف ..وق��د ضاق��ت بتل��ك الس��نوات احمل��دودة
فيوض��ات أن��واره ،فغ��دت تنس��اب من��ه إىل نس��له
الطاهر املس��تودع ألس��راره ،وإذا به��ا ذري ٌة بعضها
م��ن بع��ض واهلل مسي��ع علي��م ،وإذا برس��الته
السمحاء خترتق سجف الدهور وغياهب السنني،
لتم ّر عرب األئمة الطاهرين من ولده ،فتصل إىل
قل��وب الباحثني عن املاء املع�ين ،يرتوون من زالل
كوث��ره م��ا يكفيه��م ،ويفيض��ون من��ه عل��ى م��ن
يليه��م ،وي��ردّدون مع��ه وبعده صادح�ين[ :إن اهلل
ومالئكت��ه يصل��ون على النيب يا أيه��ا الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما].

هو ذا فرعون
ويتجب
يطغى
ّ
ويتأ ّله ،فينبثق
شعاع موسى
من عقر داره،
ّ
ليلف الكون
الرب
ويكّلم ّ
وتتجّلى له
أنوار امللكوت..

جند إبليس
كانوا وال
يزالون
يرت ّبصون
بأوالد آدم،
وشرورهم ما
برحت تراود
البشر عن
أنفسهم..

25

جملة السفري ـ العدد ()77

المعاني والقيم المبدئية في خطبة الصديقة الطاهرة
فاطمة الزهراء (عليها السالم)
الدكتور حسن عجس سعدون

أخذت اخلطابة العربية منذ فجر اإلسالم تتطور وتنتعش ،وقد تفنن البلغاء يف فن
اخلطابة ،إذ أن لألمر عالقة بالنهضة احلضارية الشاملة اليت حققها اإلسالم ،إذ تطورت
احلياة السياسية واإلجتماعية وفتحت أبواب شتى ملخاطبة اجلمهور ونشأت يف البالد
العربية ضروب خمتلفة من اخلطب مل تكن معروفة يف زمن القدماء..
وق��د امتازت هذه اخلطب باس��تعمال
األس��لوب الس��هل املرس��ل ،وي��رى أني��س
املقدس��ي :إن ه��ذا األس��لوب ميت��از ع��ن
األس��لوب الكتاب��ي الس��ائد يف املق��االت
واملؤلفات مبا يكثر فيه من صيغ املخاطبة
واإلس��تفهام والتكرير والتعجب والقسم
وتقطي��ع العب��ارات مب��ا يناس��ب ن�برات
املتكل��م واحل��دث وإش��اراته م��ع اإلكث��ار
من الشواهد املوضحة والعرب املؤثرة.
ولو جاز لنا أن نتتبع خطبة الصديقة
الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها السالم)،
لوجدنا فيها عرباً سامية ومواعظ عالية
ودروس��ا جامع��ة مانع��ة وفوائ��د نافع��ة
حتك��ي املبادئ الق ّيمة للدين اإلس�لامي
احلني��ف بألف��اظ موج��زة معربة ومعان
واضحة مؤثرة.
وق��د نقل��ت ه��ذه اخلطب��ة الش��ريفة
مص��ادر معت�برة اذك��ر منها على س��بيل
اإلجياز ،كتاب (الش��ايف) للسيد املرتضى
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وكتاب (الطرائف) البن طاوس وكتاب
(ش��رح نه��ج البالغ��ة) الب��ن أب��ي احلديد
وكت��اب (كش��ف الغم��ة) لعل��ي ب��ن
عيس��ى األربلي ،وكتاب (م��روج الذهب)
للمس��عودي وكتاب (االحتجاج) للش��يخ
الطربس��ي وكتاب (بالغات النساء) البن
أبي طاهر.
لق��د ش��كلت خطب��ة الس��يدة الزهراء
(عليها السالم ) وهي ماي ُ
ُعرف بـ(اخلطبة
الكربى) ،خطابا يتخذ من التأريخ منفذا
للتح��ول إىل س��ياق أدب��ي مقن��ع ومؤث��ر
يف تكوي��ن طائف��ة م��ن املتلقني تس�ترجع
خزينه��ا الفك��ري وتتش��كل يف أنس��اق
تتحق��ق فيها اس��تجابة القارئ ،وال ش��ك
يف أن الصديقة الطاهرة (عليها الس�لام)
كان��ت تعي��ش يف عم��ق ش��خصية النيب
(صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) وحتت��ل
موقع��اً جوهري��اً يف قلب��ه الش��ريف إن مل
تك��ن هي قلبه النابض وروح��ه النورانية،

مم��ا يعين أنه��ا كان��ت مهيمن��اً دينياً يف
عص��ر م��ا بعد الرس��ول (صل��ى اهلل عليه
وآله وسلم).
لق��د اس��تثمرت الصدّيق��ة الطاه��رة
(عليه��ا الس�لام) معارفه��ا الكث�يرة
وعلمه��ا الناف��ذ يف الق��رآن ،وامتالكه��ا
اس��لوب
ناصي��ة اللغ��ة يف خطبتها وذلك
ٌ
رأت��ه مناس��باً لتفج�ير طاق��ات املس��لمني
يف خمتل��ف املع��ارف اإلهلي��ة ،فتوزع��ت
خطبته��ا ب�ين احلم��د والتوحي��د والنبوة
م��ن جهة واس��تذكار العص��ر اجلاهلي،
وإجن��ازات الرس��ول (صل��ى اهلل علي��ه
وآل��ه وس��لم) م��ن جه��ة أخ��رى ،وم��ن
وس��وق
َث��م اإللتف��ات إىل احلاضري��نَ ،
احلدي��ث ع��ن الق��رآن الكري��م ،وبي��ان
فلس��فة اإلس�لام وش��رائعه ،واإللتف��ات
إىل طريق��ة احلك��م وطبيعته��ا يف عه��د
الرس��ول (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم)،
خصت يف خطبته��ا هذه طائفة من
وق��د ّ

احلاضري��ن باخلط��اب وه��م (املهاج��رون
واألنصار).
وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر أن ه��ذه
اخلطبة املباركة اش��تملت على خالصة
من احلكم اإلسالمية النبيلة مثل احلمد
والش��كر هلل ،والتذك�ير بنع��م اهلل تع��اىل
على العبد ،واخلطاب اإلسالمي املتكامل،
لق��د كان��ت خطب��ة الس��يدة الزه��راء
(عليها السالم) دعوة إىل اإللتزام بالدين
القي��م الكام��ل الش��امل جلوان��ب اإلعتقاد
والتمس��ك بالدي��ن والعناي��ة جبوان��ب
احلي��اة واإلصالح اإلجتماع��ي من خالل
التأكي��د عل��ى منزل��ة الن�بي (صل��ى اهلل
علي��ه وآل��ه وس��لم) وصل��ة القراب��ة ب��ه،
وش��كلت اخلطب��ة رؤية واضح��ة ملراعاة
حق��وق األفراد م��ن خ�لال التأكيد على
أحقية السيدة الزهراء (عليها السالم) يف
إرثه��ا م��ن أبيها ،إذاً فق��د كانت اخلطبة
دع��وة م��ن الس��يدة الزكي��ة (عليه��ا
الس�لام) إىل كاف��ة املس��لمني باإللت��زام
باحلق��وق والواجب��ات م��ن خ�لال تأيي��د
الفكرة بنصوص قرآنية.
وم��ن املضام�ين والقي��م املهم��ة ال�تي
حوته��ا خطب��ة الس��يدة الزه��راء (عليه��ا
الس�لام) أنها كانت طريق��ة من طرائق
اإلقن��اع ومب��ا أن اخلط��اب موج��ه إىل
املسلمني األوائل من املهاجرين واألنصار
هل��ذا وظف��ت الس��يدة الزه��راء (عليه��ا
الس�لام) ه��ذا األس��لوب البالغ��ي الرفي��ع
يف حماول��ة منه��ا للتأث�ير يف أولئ��ك
الن��اس ،وق��د دف��ع ذل��ك إىل ان تكش��ف
(عليه��ا الس�لام) وبصراحة هل��ؤالء القوم
أخطاءه��م وعيوبه��م مبينة هل��م أن الذي
يعيش��ون ب��ه م��ا ه��و إال وهم زائ��ل وأنهم
بعمله��م ه��ذا ينقلبون عل��ى أعقابهم بعد
هداهم.
أم��ا ع��ن أه��م املعان��ي البالغي��ة ال�تي
جاءت يف اخلطبة الشريفة فاذكر منها
مايأتي:
 -1ظاه��رة الت��وازن الرتكي�بي :إذ
تألف��ت خطب��ة الس��يدة الزه��راء (عليه��ا
الس�لام) م��ن مج��ل متوازن��ة م��ن حي��ث
الرتكي��ب وقد حقق ه��ذا التوازن إيقاعا
هادئ��ا ومجي�لا جيع��ل الس��امع هلا حيس
مبتع��ة التأث�ير إذ أن املعاني اليت تضمها
اجلم��ل تؤث��ر يف املتلق��ي فيجتم��ع املعنى

واإليق��اع لص��احل النص ،وم��ن أمثلة هذا
��اب
(ك َت ُ
الت��وازن قوهل��ا عليه��ا الس�لامِ :
ُّ
هلل َّ
ْ
اطُ��ق ،وال ُق ُ
الص��ا ِد ُق ،والن��و ُر
��رآن َّ
الن ِ
ا ِ
ِّ
اط ُع ،والض َيا ُء الالمع).
َّ
الس ِ
 -2ظاه��رة التضمني القرآن��ي :إذ أثر
القرآن الكريم يف نفوس املس��لمني ،وهذا
التأث�ير دف��ع املؤمن�ين إىل التحق��ق يف
الن��ص القرآني ،وحماول��ة حماكاته يف
اخلط��ب والكالم ،وه��ذا ما ظه��ر جليا يف
خطب��ة الس��يدة الزه��راء (عليها الس�لام)
حن��و اقتباس��ها م��ن قول��ه تع��اىل( :فاتقوا
اهلل ح��ق تقات��ه وال متوت��ن اال وانت��م
مس��لمون) ،أو اقتباس��ها لقول��ه تع��اىل:
(إمنا خيشى َ
اهلل من عباده العلما ُء) ،ولقد
كان اس��تعمال الس��يدة الزه��راء (عليها
الس�لام) للرتاكي��ب واملعان��ي القرآني��ة
واضحاً كل الوضوح ،فقد جتسد التأثري
القرآني يف خطبتها ،وهذا دليل على شدة
تأثرها (عليها السالم) بالثقافة القرآنية.
 -3ظاه��رة التقدي��م والتأخ�ير :لق��د
اهت��م النق��اد والبالغي��ون به��ذه الظاهرة
البالغي��ة املهم��ة ألن هل��ا دالل��ة كب�يرة،
ذل��ك ألن التقدي��م والتأخ�ير يفي��دان
التأكي��د واإلختص��اص ،والس��يدة
الطاه��رة (عليها الس�لام) كان��ت تهدف
إىل تأكي��د املعن��ى يف نف��وس املس��لمني،
وم��ن األمثل��ة عل��ى ذل��ك قوهل��ا( :احلمد
هلل عل��ى م��ا أنعم وله الش��كر على ما أهلم
والثن��اء مب��ا ق��دم من عم��وم نع��م ابتداها

شكلت خطبة
السيدة الزهراء
(عليها السالم)
وهي ما ُي ُ
عرف
بـ(اخلطبة
الكربى) ،خطاباً
يتخذ من التأريخ
منفذا للتحول إىل
سياق أدبي مقنع
ومؤثر ..

وس��بوغ آالء أس��داها ومتام من��ن أوالها)،
ونالح��ظ يف اجلمل��ة الثاني��ة م��ن ه��ذه
العب��ارة تق��دّم اخل�بر وه��و ش��به اجلملة
(له) على املبتدأ (الشكر).
وي��رى بع��ض الدارس�ين إن التمعن
يف اجلملت�ين يق��ود إىل أن الس��يدة
الزه��راء (عليه��ا الس�لام) إمن��ا قدم��ت
املبتدأ (احلمد) يف اجلملة األوىل وأخرت
اخل�بر (هلل) ألن احلم��د لي��س خمتص��ا
ب��اهلل س��بحانه دون غ�يره م��ن املنعم�ين،
ف��كل منع��م جي��ب عل��ى اإلنس��ان ش��كره
ومح��ده س��واء أكان خالق��اً أم خملوق��اً،
وذه��ب بع��ض الدارس�ين إىل أنن��ا جن��د
يف كلم��ات املعصوم�ين م��ن أه��ل البيت
(عليهم الس�لام) بعض ما يشري إىل هذا
األمر ،كما يف احلديث الشريف (من مل
يشكر املخلوق مل يشكر اخلالق).
لك��ن بع��ض النع��م ال يق��در عليه��ا
وال يهبه��ا إىل اإلنس��ان إال اهلل س��بحانه
وتع��اىل ،فه��ي خمتص��ة ب��ه س��بحانه
كنعم��ة اإلهل��ام ،فه��و س��بحانه يله��م
عب��اده املع��ارف واألف��كار ال�تي تن�ير هلم
الطري��ق وتفت��ح هلم اآلف��اق ،فمثل هذه
النعمة ال يس��تطيع غري اهلل س��بحانه ان
يهبه��ا ويعطيه��ا لإلنس��ان ،ل��ذا كان يف
تقدي��م اخلرب (ل��ه) على املبتدأ (الش��كر)
دالل��ة واضح��ة على هذا األم��ر ،والكالم
نفسه جيري يف اجلملة التالية( :والثناء
مبا قدم) أي :وله الثناء مبا قدم ،فإن نعم
اهلل س��بحانه عل��ى اإلنس��ان كثرية منها
م��ا يق��دم يف هذه الدنيا وه��و ما وضحته
العبارة الالحق��ة (من عموم نعم ابتدأها
وس��بوغ آالء أس��داها ومتام من��ن أوالها)،
وم��ن النعم ما يؤجل إىل احلياة األخرى
وكل ه��ذه النعم خمتصة به س��بحانه،
فه��و وح��ده يس��تحق الثن��اء عليه��ا دون
غريه،
أم��ا قوهل��ا اآلخ��ر فأصل ال��كالم فيه
(أ فرتكت��م كت��اب اهلل عل��ى عم�� ٍد) إن
ه��ذا التقديم والتأخري أف��اد التخصيص
والتأكي��د عل��ى فع��ل العم��د يف ت��رك
كتاب اهلل وإن هذا الرتك كان مقصودا
م��ن القوم يف حني أننا ل��و أرجعنا الكالم
إىل أصل��ه نالح��ظ أن الرتكي��ز ينصب
عل��ى الرتك بغض النظ��ر عن كون هذا
الرتك جاء عمدا أم ال.
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علم الفيزياء عند اإلمام جعفر الصادق (عليه السالم)
العالمة الدكتور حممد حسني الصغري -األستاذ األول املتمرس يف جامعة الكوفة

لست فيزيائيا ألفرز نظريات اإلمام الصادق عليه السالم يف علم الفيزياء وحقوهلا
املتعدده ،ولكين أستطيع تصنيفها حبسب فهمي هلا ،فيكون دوري يف هذا دور الناقل األمني،
واملعلق ال املنظر ،واملنظم جلزء من أبعادها يف ضوء ما أستخرجه املتخصصون ،واكتشفه
رواد هذا العلم واملربجمون له ،والنظر يف إمجاعهم على أن اإلمام الصادق عليه السالم
سبق إىل نظريات فيزيائية دقيقة يسرها بني يدي الباحثني.
وليس هناك أستغراب يف إضافة هذا
العل��م احلضاري إىل مفردات علم اإلمام
الص��ادق صل��وات اهلل علي��ه املس��تفيض،
فمص��در ذلك هو الرس��ول األعظم صلى
اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم فيم��ا أفاض��ه على
أه��ل البي��ت عليه��م الس�لام م��ن عل��وم
ومع��ارف ،فتوارث��وه واح��دا بع��د واح��د،
حت��ى عاد جزءاً من تراث اإلمامة ،ونش��ر
كل منه��م م��ا أس��تطاع حبس��ب ظروفه
املعاصرة..
وكان��ت فرصة اإلمام الصادق عليه
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الس�لام ذهبية حينما تفرغ ملدرس��ة أهل
البيت فأش��بعها حبثا ومتحيصا ،ونشرها
حقائ��ق ونظري��ات ،حت��ى ع��ادت دس��اتري
ل��ذوي التخص��ص الدقي��ق ،وكم��ا ال
اس��تغرب هذا ،وأس��تقبله حقيقة علمية،
ف�لا يس��تغربن أح��د ذلك ع��ن اإلمام مبا
أف��اد وأج��اد ،وأب��دع وابتك��ر ،وكش��ف
وسبق ،فهو سليل النبوة و وريثها.
يق��ول األس��تاذ أمحد أم�ين الكاظمي
رمح��ه اهلل :ق��د يتس��اءل الن��اس ه��ل أن
اإلم��ام كان مس��توعبا العل��م احلدي��ث،

أو كان يعل��م الفيزي��اء والكيمي��اء
والرياضيات من العلوم؟
َّ
إن ما نقرأه عن أحوال االئمة عليهم
الس�لام ،يش�ير إىل ذل��ك ،وانه��م كان��وا
جييب��ون بص��ورة فورية على أس��ئلة يف
حق��ول العل��م احلدي��ث ،مس��ائل حيت��اج
حله��ا إىل التفك�ير و وق��ت ال يس��تهان
ب��ه ،مس��ائل م��اكان ليق��وى عل��ى حلها
العلم��اء من مجيع األمم يف ذلك الوقت،
ومل جند فيما نق��رؤه عن أحوال االئمة
عليه��م الس�لام أنهم اس��تمهلوا لإلجابة

على مسألة ،أو عينوا موعداً للجواب..
ه��ذا النوع من العل��م ،والعلم مبا وراء
الطبيع��ة ،والوق��وف عل��ى فلس��فة الكون
احلق��ة ،ال يتأت��ى إال م��ن ناحي��ة التقوى
وتزكي��ة النف��س وم��ن مث��ل اإلم��ام
املعص��وم يف مرات��ب التق��وى وتزكي��ة
النف��س ،فنفوس��هم عليه��م الس�لام
معصومة من الزلل ،بالغة أمسى مراتب
الزلف��ى نتيج��ة التق��وى ،تق��وى ال عليها
غريه��م ،فه��م منه��ج اإلمي��ان ،ومع��ادن
احلقائ��ق ،وش��فعاء اخلالئ��ق ،ومفاتي��ح
رمحة اهلل.
واإلمام الصادق عليه السالم مل جيد
بيئ��ة صاحلة لب��ث علومه اجلم��ة ،إذ أن
الوس��ط اإلجتماعي مل يكن وسطا علميا
مرك��زاً ،ومل يكن للمس��لمني حظ وافر
لإلستفادة من علومه يف حقول شتى.
وأنت ترى الباحث يربط بني الصفاء
الروح��ي اخلال��ص ،ومرات��ب التق��وى
العالي��ة ،وب�ين عل��م اإلمام عليه الس�لام
وه��ذا مم��ا ال خيتل��ف ب��ه اثنان عل��ى إننا
خنتل��ف جزئي��ا م��ع الباحث ح��ول عصر
اإلم��ام علي��ه الس�لام فقد كان��ت هناك
بيئ��ة متلقي��ة لعل��وم اإلم��ام ،وق��د دونت
فيه��ا إفاضات��ه العلمي��ة ،فكان��ت من��ار
األجي��ال فيم��ا بعد عل��ى إن عصره كان
منفتح��ا بربك��ة جهوده اخلاص��ة ،على
قضاي��ا الفكر والفلس��فة والط��ب والعلم
التجري�بي حب��دود ابتع��ادا ع��ن املس��رح
السياس��ي ،نع��م لو كان عص��ره متفتحا
بأف��كاره أكث��ر وأكث��ر ،ألف��اض اإلمام
بنظري��ات ودس��اتري أعم��ق ،إال أن��ه راعى
عقلية العصر العلمية ،وقابلية تالمذته
الثقافي��ة ،فغمرت مع ذلك أش��عته األفق
الواسع البعيد.
وإىل ه��ذا أش��ار املنص��ور العباس��ي
وه��و خياطب اإلم��ام فق��ال( :ال نزال من
حب��رك نغ�ترف ،وإلي��ك نزدل��ف ،تبص��ر
م��ن العم��ى ،وجتل��و بن��ورك الطخي��اء
(الليلة املظلمة) فنحن حنوم يف س��حاب
قدسك وطامي حبرك).
ولعل من املفيد حقا أن أبرمج بعض
نظريات اإلمام الفيزيائية ،لتكون أكثر
تناوال وأيسر تداوال:
نش��أة الك��ون :لإلم��ام الص��ادق علي��ه
الس�لام آراء جزئي��ة يف الفيزياء الكونية،

وغريها من العل��وم الصرفية ،ال ختتلف
أب��دا ع��ن النظري��ات العلمي��ة يف عصرنا
احلديث ،وهي تقوم على أساس جترييب
خيضع ملعادالت رياضية معقدة ،ولو قرأ
أي ع��امل فيزيائ��ي الي��وم نظري��ة اإلم��ام
الص��ادق علي��ه الس�لام يف موضوع نش��أة
الك��ون يف ض��وء إط��ار القوان�ين الكونية،
لتميزت نظرية اإلمام باألس��بقية ،ألنها
انطلق��ت قب��ل ثالث��ة عش��ر قرن��ا ،وه��ي
تطاب��ق النظري��ات الفيزيائي��ة احلديث��ة
بش��أن نش��أة الكون ،وهي ال ختتلف أيضا
ع��ن النظري��ة املعاصرة اخلاص��ة بالذرة
وجوه��ر الك��ون ،فق��د أش��ار اإلم��ام علي��ه
السالم إىل وجود قطبني متضادين ،وهو
مياثل القوتني اإلجيابية والسلبية داخل
الذرة ،ومنها تتألف الذرة نفسها ،وتتولد
املادة من الذرة.
والنقط��ة احملوري��ة يف نظرية اإلمام
الص��ادق علي��ه الس�لام ه��ي موض��وع
القطب�ين املتضادي��ن ،وه��ي تتجل��ى
بوض��وح ،مب��ا ال يتض��ح يف نظري��ات
فالس��فة اإلغري��ق القدام��ى أو فالس��فة
اإلس��كندرية ،ولئ��ن ت��ردد الفالس��فة
الذي��ن س��اقوا نظري��ة األض��داد يف غ�ير
اطمئن��ان إىل صحته��ا ،فأن اإلم��ام عليه
الس�لام ق��د ج��زم به��ا ،واس��تغنى بذل��ك
ع��ن اس��تخدام أي عب��ارة توح��ي مبعن��ى
التحف��ظ أو اإلحتي��اط ،فه��و ق��د كان
واثق��ا م��ن س�لامة رأي��ه ،وال يعرتي��ه أي

ملا ُسئل غاليلو عن
سر رؤية سطح
القمر وما عليه
بوضوح ،ردد نظرية
اإلمام الصادق عليه
السالم ،وهي أن هذا
نتيجة النعكاس
الضوء من سطح
القمر ،ووصوله إىل
العني..

شك يف صحة نظريته.
إن نظري��ة القطب�ين املتضادين اليت
طلع بها اإلمام الصادق عليه السالم قد
ظهرت أهميتها يف القرن الس��ابع عش��ر
املي�لادي ،عندم��ا أثب��ت عل��م الفيزي��اء
وجود هذين القطب�ين .والذين عاصروا
اإلم��ام الص��ادق علي��ه الس�لام ظن��وه
قائ�لا مبا قالت به الفالس��فة م��ن قبله:
م��ن أن الش��يء يُع��رف بض��ده ،وهلذا مل
يع��وا كالم��ه ،وال احتف��وا ب��ه احلف��اوة
اخلليق��ة به ،ولك��ن ما نعرف��ه اليوم من
علوم الذرة والكهرباء واأللكرتونيات قد
قطع بس�لامة هذه النظري��ة ،وأكد أن
هناك قطب�ين متضادي��ن يف املغناطيس
ويف الكهرب��اء ويف ن��واة ال��ذرة ،ويف غ�ير
ذلك من ميادين العلوم.
نظري��ة الض��وء :وم��ن إبداع��ات
اإلم��ام الص��ادق علي��ه الس�لام نظريت��ه
اخلاص��ة بالض��وء ،فف��ي رأي��ه أن الضوء
ينعك��س م��ن األجس��ام عل��ى صفح��ة
العني البشرية ،أما األجسام البعيدة فال
ينعكس منها إالج��زء صغري من الضوء،
وهل��ذا تتع��ذر رؤيته��ا بالوض��وح ال��كايف،
ونتيج��ة لإلتص��ال ال��ذي حتق��ق ب�ين
أوربا والش��رق أثناء احلروب الصليبية،
انتقل��ت ه��ذه النظري��ة من الش��رق إىل
أورب��ا ،ودُرس��ت يف املعاه��د العلمي��ة
واجلامعات األوربي��ة ،وكان من مجلة
املهتمني به��ا الدكتور روجر بيكون (ت
1294م) األستاذ جبامعة أكسفورد.
وج��اءت نظري��ة بيك��ون يف الض��وء
مطابق��ة لنظري��ة اإلمام الص��ادق عليه
الس�لام .فل��و اس��تعنا مب��ا يق��رب ض��وء
األجس��ام البعي��دة إىل عيونن��ا ،ألمكنن��ا
مش��اهدتها ،وق��د قرب��ت إلين��ا مخس�ين
مرة عن بعدها احلقيقي.
وملا ُس��ئل غاليلو عن سر رؤية سطح
القم��ر وم��ا علي��ه بوض��وح ،ردد نظري��ة
اإلم��ام الص��ادق علي��ه الس�لام ،وهي أن
ه��ذا نتيجة النعكاس الضوء من س��طح
القمر ،ووصوله إىل العني.
وق��د فتح��ت هذه النظري��ة الطريق
أم��ام الباحث�ين حت��ى انته��ت به��م إىل
صن��ع املنظ��ار الفلك��ي ،ورص��د األجرام
الس��ماوية ،وقادته��م إىل انطالقة عصر
النهضة والتجديد.
29
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عجل اهلل
تعالى)
اإلغتمام لفراق اإلمام المهدي المنقذ ( فرجه الشريف

الباحثة نور سليم مجعة  -جامعة ذي قار

مما يرتتب على اإلشتياق إىل رؤيته (عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف) هو اإلغتمام لفراقه
والشوق إىل حمياه والنظر إىل وجهه الكريم ،إذ أن من لوازم الشوق أن جيد املوالي للفراق
أملا يف قلبه ويكون اإلبتعاد عن معشوقه غمة عليه وهذا احلزن على فراق إمام الزمان
يرتتب عليه أجرعظيم عند اهلل..
فق��د ورد ع��ن اإلم��ام الص��ادق (علي��ه
فس املهم��وم لنا املغتم
الس�لام) أنه قالَ ( :ن ُ
لظلمن��ا تس��بيح) ،ب��ل ورد أن م��ن عالمات
الش��يعة حزنه��م حل��زن أئمته��م (عليه��م
الس�لام) ،فق��د ورد ع��ن اإلم��ام الص��ادق
(علي��ه الس�لام) قول��ه( :وإن املوج��ع قلب��ه
لن��ا ليف��رح ي��وم يران��ا عند موت��ه فرحة ال
ت��زال تلك الفرحة يف قلبه حتى يرد علينا
احل��وض ،وإن الكوث��ر ليف��رح مبحبن��ا إذا
ورد علي��ه حت��ى أن��ه ليذيق��ه م��ن ضروب
الطعام ما ال يشتهي أن يصدر عنه).
ومل��ا كان��ت احملبة واإلش��تياق والتأمل
للف��راق عل��ى ق��در املعرفة والق��رب كان
أعل��ى تل��ك املرات��ب م��ا كان مصحوب��ا
بالدمع��ة الس��اكبة عل��ى ط��ول الف��راق
وم��رارة اإلش��تياق ويف ذل��ك فضيل��ة
حمم��ودة للمؤمن�ين وهل��ا فوائد مج��ة ،إذ
ورد عن اإلمام الصادق (عليه الس�لام) أنه
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ق��ال( :إياك��م والتنوي��ه ،أم��ا واهلل ليغينب
إمامك��م س��نيناً م��ن دهرك��م ولتمحصن
حت��ى يق��ال :م��ات أو هل��ك بأي واد س��لك؟
ولتدمع��ن عليه عي��ون املؤمن�ين ،ولتكفأن
كم��ا تكف��أ الس��فن يف أم��واج البح��ر ،ف�لا
ينج��و إال م��ن أخذ اهلل ميثاق��ه ،وكتب يف
قلب��ه اإلمي��ان ،وأيده بروح من��ه .ولريفعن
اثنتا عش��رة راية مشتبهة ال يدري أي من
أي).
ق��ال ال��راوي :فبكيت ،ثم قل��ت :فكيف
نصن��ع؟ فنظ��ر علي��ه الس�لام إىل مش��س
داخل��ة يف الصف��ة فق��ال( :ي��ا أبا عب��د اهلل،
ت��رى ه��ذه الش��مس)؟ قل��ت :نع��م ،فق��ال
علي��ه الس�لام( :واهلل ألمرنا أب�ين من هذه
الشمس).
وع��ن س��دير الص�يريف قال :دخل��ت أنا
واملفض��ل ب��ن عم��ر وأب��و بص�ير وأب��ان بن
تغل��ب عل��ى موالن��ا أب��ي عب��د اهلل الصادق

(علي��ه الس�لام) ،فرأين��اه جالس��ا عل��ى
ال�تراب وعلي��ه مس��ح خيربي مط�� ّوق بال
الكمني وه��و يبكي بكاء
جالبي��ب مقص��ر ّ
الوال��ه الثكل��ى ذات الكب��د احل��رى قد نال
احل��زن م��ن وجنتي��ه وش��اع التغي�ير يف
عارضي��ه وأبل��ى الدم��ع حمجري��ه وه��و
يق��ول( :س��يدي غيبت��ك نف��ت رق��ادي
وضيق��ت علي مهادي وابت��زت مين راحة
ف��ؤادي س��يدي غيبت��ك أوصل��ت مصاب��ي
بفجائ��ع األب��د ،وفقد الواحد بع��د الواحد
يف�ني اجلم��ع والع��دد فم��ا أح��س بدمعة
ترق��ى من عي�ني وأنني يف�تر من صدري
ع��ن دوارج الرزاي��ا وس��والف البالي��ا إال
مث��ل بعيين ع��ن غوابر أعظمه��ا وأفظعها
وبواقي أشدها وأنكرها ونوائب خملوطة
بغضبك ونوازل معجونة بسخط).
ق��ال س��دير :فاس��تطارت عقولنا وهلاً
وتصدع��ت قلوبنا جزعا من ذلك اخلطب

اهلائ��ل واحل��ادث الغائ��ل وظنن��ا أنه مست
ملكروه��ة قارع��ة أو حل��ت ب��ه م��ن الده��ر
بائق��ة فقلن��ا :ال أب��كاك اهلل ي��ا اب��ن خ�ير
ال��ورى م��ن آي��ة حادث��ة تس��تنزف دمعتك
وتس��تمطر عربت��ك وأي��ة حال��ة حتم��ت
عليك هذا املأمت؟
ق��ال :فزف��ر اإلم��ام الص��ادق (علي��ه
الس�لام) زف��رة انتف��خ منه��ا جوفه واش��تد
عنه��ا خوف��ه وق��ال( :ويلك��م نظ��رت يف
كت��اب اجلف��ر صبيح��ة ه��ذا الي��وم وه��و
الكت��اب املش��تمل عل��ى عل��م املناي��ا والباليا
والرزاي��ا وعلم م��ا كان وما يكون إىل يوم
القيامة الذي خص اهلل به حممداً واألئمة
م��ن بع��ده وتأمل��ت مول��د قائمن��ا وغيبت��ه
وإبط��اءه وط��ول عمره وبل��وى املؤمنني يف
ذلك الزمان وتولد الشكوك يف قلوبهم من
ط��ول غيبت��ه وارت��داد أكثره��م ع��ن دينه
وخلعهم ربقة اإلس�لام م��ن أعناقهم اليت
قال اهلل جل ذكرهَ ( :و ُ
ان أَ ْل َز ْم َنا ُه
ك َّل ِإ َ
نس ٍ
��ر ُه ِف ُع ُن ِق�� ِه) يعين الوالي��ة فأخذتين
َطا ِئ َ
الرقة واس��تولت عل��ي األح��زان) ،فقلت يا
ابن رسول اهلل كرمنا وفضلنا بإشراكك
إيانا يف بعض ما أنت تعلمه من علم ذلك،
فقال عليه الس�لام( :إن اهلل تبارك وتعاىل
أدار للقائ��م من��ا ثالثة ،أداره��ا لثالثة من
الرس��ل :ق��در مول��ده تقدير مولد موس��ى
علي��ه الس�لام ،وق��در غيبت��ه تقدي��ر غيبة
عيس��ى عليه الس�لام ،وقدر إبطاءه تقدير

إبط��اءه ن��وح عليه الس�لام ،وجعل من بعد
ذل��ك عم��ر العب��د الصاحل  -أع�ني اخلضر
عليه السالم  -دليال على عمره).
وع��ن اإلمام الرضا (عليه الس�لام) أنه
ق��ال( :من تذك��ر مصابنا وبك��ى ملا ارتكب
من��ا كان معن��ا يف درجتن��ا ي��وم القيام��ة،
وم��ن ذك��ر مبصابن��ا فبك��ى أو أبك��ى مل
تب��ك عينه يوم تبك��ي العيون) ،وعن اإلمام
الص��ادق (علي��ه الس�لام) قول��ه( :وم��ا بكى
أح��د رمح��ة لن��ا ومل��ا لقين��ا إال رمح��ه اهلل
قبل أن خترج الدمعة من عينه فإذا سالت
دموعه على خده فلو أن قطرة من دموعه
س��قطت يف جهنم ألطف��أت حرها حتى ال
يوجد هلا حر).
وع��ن اإلم��ام الص��ادق (عليه الس�لام)
أيض��اً قوله لفضيل( :يا فضيل من ذكرنا
أو ذكرن��ا عن��ده فخ��رج م��ن عين��ه مث��ل
جناح الذباب غفر اهلل له ذنوبه ولو كانت
أكثر من زبد البحر).
ومن دعاء دعا به اإلمام الصادق (عليه
الس�لام) يف سجوده قال يدعو اهلل سبحانه
وتع��اىل( :وارح��م تل��ك األعني ال�تي جرت
دموعه��ا رمح��ة لن��ا ،وارح��م تل��ك القلوب
ال�تي جزع��ت وأحرتق��ت لن��ا وارح��م تل��ك
الصرخة اليت كانت لنا).
وعل��ى ذل��ك ،ف��إن التعل��ق باإلم��ام
املنتظر (عجل اهلل تعاىل فرجه الش��ريف)
واإلغتمام لفراقه والش��وق إليه ،أمر البد

منه لطاليب احلق وذلك َّ
ألن اإلمام (عجل
اهلل تعاىل فرجه الش��ريف) هو الش��خص
الذي بواس��طته تتم اهلداي��ة ،وعلى يديه
يُسرتش��د اإلنس��ان ،وبذلك ف��إن له فض ً
ال
ومعروف��اً على الن��اس مجيعا ،ومن كان
ل��ه فضل ومعروف الب��د من أن يتعلق به
الناس الذين يش��عرون بفضله ومعروفه
والب��د أن حيب��وه ألن��ه مل يص��در من��ه
جتاهه��م إال اخلري والص�لاح ومبا حيقق
سعادتهم.

واهلل ليغينب إمامكم
سنينا من دهركم
ولتمحصن حتى
يقال :مات أو هلك
بأي واد سلك؟
ولتدمعن عليه
عيون املؤمنني،
ولتكفأن كما تكفأ
السفن يف أمواج
البحر ..
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الفلسفة األخالقية المادية (األبيقورية)
الشيخ الدكتور ثامر عبد املهدي التميمي  -اجلامعة االسالمية يف النجف االشرف

رمبا يسأل سائل عن البواعث اليت تدفعنا إىل اإلتيان بعمل معني يف ظرف خاص ،وخنتار
عم ً
ال ما دون آخر ،وما الذي دفعنا إىل ذلك؟ مبعنى كيف نعرف اخلري والشر؟ وهذه
املعرفة إىل أين ميكن أن توصلنا إليه؟
هن��اك من يقول إن علم األخالق هو
الذي يتكفل باإلجابة عن هذه االس��ئلة،
ومنه��م م��ن جيع��ل الدي��ن والكت��ب
الس��ماوية ه��ي املنب��ع هل��ذه املع��ارف،
وقس��م من جيمع بني الدين والرساالت
وتعاليمه��ا م��ع األع��راف وغريه��ا م��ن
املع��ارف ،فالذي��ن ال يؤمن��ون بتعالي��م
الس��ماء أو م��ن القس��م الثال��ث جع��ل
األخالق وتقاليد الش��عوب وأعرافها هي
حم��ور قب��ول ه��ذه املع��ارف ،حت��ى أنهم
توسعوا بها واحتاروا باإلجابة عن بعض
االس��ئلة ال�تي يبحث��ون عنه��ا
منهـ��ا مثـ��ل:
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(من أين) و(إىل أين ) و َ
(ل).
ِ
كان��ت البداي��ة هل��م ببي��ان نظ��م
الش��عوب وعاداتها ،وما يرغبون به وما ال
يرغبون ،مبعنى العمل احلس��ن والقبيح
بنظ��ر ه��ذه الش��عوب نابع م��ن أي توجه
لديه��م ،فاجته��دوا بوضع قواع��د ونظم
ُت ُّ
ع��د ه��ي اهلادي��ة ألفعاهل��م ،وم��ن ه��ذا
القس��م انبثق��ت م��دارس قدمي��اً وحديثاً
تدع��و إىل أن املعرف��ة ،وطري��ق ه��ذه
املعرف��ة ه��ي احل��واس ،وبطبيع��ة احلال
يك��ون للح��واس ال��دور الكب�ير ،ويتف��رع
منه��ا ال��دور احمل��وري هل��ذه املعرفة اليت
انتجته��ا عن طري��ق الل��ذة واالمل ،وهذا
ماقالت به املدرسة (األبيقورية).
املدرس��ة األبيقوري��ة ه��ي إح��دى
امل��دارس الفلس��فية اليوناني��ة
اليت ج��اءت بعد أرس��طو،
قـــــــ��ام بتأسيســــ��ها
ا لفيلســــــــ��و ف
أ بيقـــــــ��و ر

ومسي��ت بامس��ه ،ومن أه��م أحباث هذه
املدرس��ة الطبيع��ة البش��رية ،وأسس��وا
عل��ى أساس��ها نظرية للمعرف��ة ،وقالوا
م��ن خالهل��ا أن للح��واس دوراً مهم��اً
وأساس��ياً يف املعرف��ة ،فاألش��ياء ال�تي
حولن��ا وممك��ن معاينته��ا ع��ن طري��ق
احل��واس ه��ي احلقيق��ة وحده��ا ،وهذه
األش��ياء تس��مى باألش��ياء اجلزئية اليت
م��ن خالهل��ا يت��م التوص��ل إىل أن م��ا
َ��ر ُد عل��ى العق��ل م��ن أف��كار م��ا هي إال
يِ
ُ
نتائ��ج أدرك��ت ع��ن طري��ق احل��واس،
وأم��ا الص��ور العقلي��ة فه��ي انطب��اع هلا،
وعلي��ه يعت�بر اإلدراك احلس��ي ركن��اً
أساس��ياً ومقياس��اً يف نظري��ة املعرف��ة
ه��ذا من جانب ،وأما عمل ًيا فقد ركزت
ه��ذه املدرس��ة أحباثه��ا عل��ى مفهوم��ي
الل��ذة واألمل ،وهن��اك نتائج توصلت هلا
توجه��ات هذه املدرس��ة وبعض االجوبة
واحلل��ول إلش��كالية معرف��ة اخل�ير
والشر وسر السعادة والتعاسة لإلنسان.
وكم��ا قدمن��ا أن القائ��ل به��ذه
النظري��ة ه��و أبيق��ور(ت  270ق.م) ،وهو
املؤس��س األول هلا ،ولد أبيقور بعد ست
س��نوات من وفاة أفالط��ون يف اليونان،
وس��لك أبيقور منهج ذميوقريطس
يف احلكم��ة النظري��ة فق��ال
بالنظري��ة الذري��ة ،وجع��ل
املتعة ه��ي اخلري األمسى
وهــــــــ��ي مســــــــ��اوية
للســــ��عادة ،وقــ��ال
بــــ��أن اإلنسـ��ان
ال بـــــ��د وأن

يس��عى لتحصي��ل الس��عادة وال�تي تكمن
به��ا املتع��ة ونقيضها اإلبتع��اد عن خالف
ذل��ك لتجن��ب األمل .داعي��اً إىل التمت��ع
وحتصي��ل الس��عادة بش��رط أن ال تك��ون
ع��ن طري��ق العاطف��ة املس��تتبعة ل�لأمل،
ولي��س هن��اك حاج��ة لتحصي��ل ه��ذه
املتعة بالوغول بش��دة يف اللذة احلس��ية،
وأمنا الس��عادة تأتي ع��ن طريق احلواس
بش��رط ممارس��ة الفضيل��ة ال�تي تش��عر
وتضفي السعادة.
دع��ت مدرس��ة أبيق��ور إىل التخلص
م��ن األمل وعذاب��ه ،مبعن��ى إنه��ا ت��رى
للفضيل��ة واخل�ير دوراً كب�يراً للح��د
م��ن األمل وال ُبأس ،وقد ُنس��ب هلا مقولة:
(أن��ه ي��رى الفضيل��ة يف اجل��د يف الطلب
الل��ذة) ،ولك��ن هن��اك كلم��ة يف املقاب��ل
ه��ي( :أن��ه ي��رى الفضيل��ة يف احل��د م��ن
الع��ذاب واملعان��اة) ،وعلي��ه قال فيلس��وف
هذه املدرسة ومؤسسها (أكرب الفضائل
اجلد فإنه أفضل حتى من الفلسفة) .
وهناك مدارس أخ��رى كانت تدعو
إىل الل��ذة الس��ريعة العاجل��ة وجعلته��ا
هي اخل�ير املطلق والس��عادة العليا ،منها
املدرس��ة القورينائي��ة وال�تي تطرف��ت
كث�يراً بدعوته��ا لتحصيل الس��عادة عن
طريق اللذة وجعلتها كاخلري املطلق.
أقام��ت مدرس��ة ابيق��ور مذهبه��ا
امل��ادي ذات النزع��ة احلس��ية املعتم��دة
عل��ى الل��ذة وحتصي��ل الس��عادة،علماً إن
هناك فالسفة قبل أبيقور دعوا إىل هذه
األخ�لاق منه��م دميقريط��س (ت 370
ق.م) ،وخالفه أبيقور بقضية مهمة ُت ُّ
عد
حمور التفكري املنطقي هلذا التوجه وهو
مبدأ الالحتمية الذي متس��ك بها أبيقور
وجعله��ا امل�برر الكب�ير إلرادة اإلنس��ان
وحريت��ه ،باعتب��ار أن جس��م اإلنس��ان
يتك��ون م��ن جمموع��ة ذرات يتك��ون
جس��مه بواس��طتها وباألخ��ص نفس��ه،
هذه الذرات حيص��ل بها احتاد واختالف
جت��اذب وتناف��ر بالتال��ي تنح��رف ع��ن
مس��لكها املعتاد ،وهذا اإلحنراف ال يكون
منهجي��اً أو مرتباً ب��ل حيصل إما لظرف
مع�ين أو حلال��ة غريبة مفاجئ��ة ،وعليه
تكون أفعال اإلنس��ان معللة لذلك( ،وقد
ح��رص أبيق��ور عل��ى ه��ذا التعلي��ل ألنه
اف�ترض أن حرية اختيار الفعل ال يتفق

م��ع املب��دأ احلتم��ي القائ��ل ب��أن مجي��ع
األحداث إمنا هي نتائج ألسباب تسبقها،
ً
ش��رطا لقيام
وبذلك تكون حرية اإلرادة
احلي��اة األخالقي��ة ،إال أن التطاب��ق ب�ين
احلري��ة والصدف��ة البحتة قد يؤدي إىل
أن يك��ون الش��خص الذي يتص��رف على
ه��واه أكثر حرية من الش��خص العاقل
ال��ذي يتص��رف وف��ق مب��ادئ حم��ددة،
ومث��ل ه��ذه النتيج��ة تتناق��ض ورؤي��ة
أبيق��ور للحي��اة األخالقي��ة ،ذل��ك أن
اإلختالف الرئيسي بني أبيقور وسابقيه
م��ن القورينائي�ين يكم��ن يف اقتناع��ه
ب��أن امل��رء يس��تطيع باس��تخدام العق��ل
أن خيط��ط حيات��ه ويضح��ي بالل��ذات
أقر
الوقتي��ة من أجل منفعة أطول ،وقد َّ
أبيقور  -متف ًقا مع فلس��فة أرس��تبوس -
بالل��ذة بوصفه��ا اخلري األمس��ى وباألمل
بوصف��ه الش��ر األقص��ى ،وذه��ب إىل أن
الفضيل��ة لي��س هل��ا قيم��ة يف ذاته��ا ،ب��ل
قيمته��ا يف اللذات اليت تق�ترن بها ،كما
أقر باللذة احلس��ية ألن اإلنسان يطلبها
منس��ا ًقا إليها بفطرت��ه ،فكل لذة خري إذا
مل تق�ترن ب��أمل ،ب��ل إن األمل إذا جنم��ت
عن��ه لذة وجب طلب��ه ،إال أن أبيقور رأى
أن بعض اللذات تدوم أطول من البعض
اآلخ��ر ،وبعضه��ا يتطل��ب جه�� ًدا وعن��اء
أكث��ر م��ن بعضه��ا اآلخ��ر ،لذل��ك ن��راه
ي ِّ
ُفض��ل الل��ذات الروحي��ة والعقلية على

املدرسة األبيقورية
هي إحدى املدارس
الفلسفية اليونانية
اليت جاءت بعد
أرسطو ،قام
بتأسيسها الفيلسوف
أبيقور ومسيت
بامسه ،ومن أهم
أحباث هذه املدرسة
الطبيعة البشرية،
وأسسوا على أساسها
نظرية للمعرفة ..

إبيقور ( 270-341ق.م) ،مؤسس املدرسة (اإلبيقوريّة)

س ،ألن ل��ذات احلس قصرية
احل ّ
ل��ذات ِ
األمد ،أما لذات الروح فهي أبقى وأدوم،
إذ أن يف وسع العقل أن ُي ِّفف من حدة
األمل اجلس��ماني بتذكر املُتعة املاضية
أو توق��ع املتع��ة املقبل��ة ،وبذل��ك يعرتف
أبيقور بدور الوجدان الناشئ عن تذكر
املاض��ي وتوق��ع املس��تقبل يف التفرق��ة
ب�ين الل��ذات ،وإذا كان أرس��تبوس ق��د
طال��ب بع��دم التقيد باملس��تقبل وطالب
بالتح��رر م��ن عبوديت��ه ،ف��إن أبيق��ور
ي��رى أن التحرر م��ن املس��تقبل عبودية
للحاض��ر ،وم��ع ذل��ك فإن��ه رأى أن لذة
العق��ل هي التفكري يف ل��ذة احلس ،وأنه
ال يتص��ور اخل�ير بعي ًدا عن ل��ذة الذوق
والس��مع والبصر ،فلذات احلس املُباحة
ليست ممنوعة وال تكون مدعاة للنفور
واالحتق��ار ،ومع ذل��ك ف��إن األبيقورية
رغ��م إعالئها من ش��أن اللذات احلس��ية
؛ إال أ َّنه��ا نزع��ت إىل التص��ور الس��ليب
للمتع والل��ذات ،فأعظم خري عندها هو
ُ
انعدام األمل ،وأفضل حياة هي تلك اليت
يتح��رر فيه��ا امل��رء م��ن أقصى ح��د من
احلاج��ة والش��قاء واضط��راب اإلنفعال
الطاغ��ي ،و ُتع�� ُّد ه��ذه النقط��ة األخ�يرة
وه��ي جت ُّن��ب اإلنفع��االت القوي��ة م��ن
مي��زة للمذه��ب األبيق��وري،
النق��اط املُ ِّ
فبينم��ا كان القورينائي��ون ينش��دون
الل��ذات العنيف��ة ،ف��إن األبيقوري�ين
كان��وا يتجنبونها بوصفها ل��ذة ُمك ِدّرة
قص�يرة األمد ،مثنها باهظ من حيث ما
يستتبعها من رد فعل أليم) .
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ينتم��ي ضي��ف هذا العدد من جملة الس��فري إىل جيل
نش��أ عل��ى الرف��ض ،ه��ذا اجلي��ل ال��ذي أس��س ملرحلة
جدي��دة م��ن الط��رح وأوج��د س��ب ً
ال ملعاجل��ة القضاي��ا
املصريي��ة وهم��وم اجملتمع ،ه��ذا اجليل ال غ��رو يف أن
نس��ميه جي��ل صب��اح أم�ين ،ال��ذي يع��د مدرس��ة
للرف��ض وتش��خيص الس��لبيات دون ت��ردد
والقصي��دة عن��ده ال متن��ح نفس��ها
بس��هولة ب��ل هـــ��ي خالصـــ��ة
جترب��ة وق��راءة عميق��ة
للواق��ع..

الشاعر صباح أمين للسفير:

«الذي يميز القصيدة النجفية هي نكهتها المحببة للنفوس»
حاوره :ذو الفقار احليدري
ضيفن��ا ه��و الش��اعر النجف��ي الكب�ير
صب��اح أم�ين أه�لا وس��هال ب��ك س��يدي
الفاضل:
صب��اح أم�ين :حياك��م اهلل وأهال بكم
وحنن خنوض غم��ار احلوار الذي أحاول
أن أكون فيه مشاكساً للرتابة.
الس��فري :ه��ل نعي��ش أزم��ة جتس��يد
الواقعية احلالية؟
صب��اح أمني :نعم أعي��ش هذا اهلاجس
يف جتس��يد الواقعية ألني أرى أن البعض
يض��ع على عيونه نظارة الالوعي القامتة
حت��ى ال ي��رى التصوي��ر الص��ادق للواق��ع
اإلنس��اني ،ألنه يتعامل بالعاطفة العمياء
ويتعكز باملذهبية اجلافة.
السفري :ما الذي أدخلك دائرة القلق؟
وم��اذا ت��رى يف العص��ر الق��ادم للقصي��دة
املنربية؟
صب��اح أم�ين :ق��د ال يوافق�ني البعض
هذا الرأي ولكن أرى أن القصيدة املنربية
ب��دأت مبرحلة (الصع��ود إىل اهلاوية) من
خ�لال م��ا يط��رح يف الس��احة م��ن قصائد
تص��ل أحيان��ا إىل درج��ة اإلس��تخفاف
باملش��اعر والش��عائر وابتعدت ع��ن اهلدف
ال�تي وجدت م��ن أجله ،فالتكس��ب بها وإن
جملة السفري ـ العدد ()77
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كان مش��روعا ،لكن��ه أخذه��ا بعي��داً ع��ن
مس��ارها احلقيق��ي وأخ��ذت تعتم��د عل��ى
اإلث��ارة ولي��س اإلن��ارة فاللغ��ة املناطقية
والبيئ��ة الرخيص��ة ه��ي الس��ائدة وهذا ما
أدخلين يف دائرة القلق.
الس��فري :يف مطل��ع ش��بابك تنقل��ت
يف أمكن��ة عدي��دة ،م��ا م��دى تأثريها على
جترب��ة الش��اعر صب��اح ام�ين؟ وم��ا تأثري
بيئة النجف األش��رف (حتديداً) يف رس��م
مالمح قصائدك؟
صب��اح أم�ين :أمتنى أن يأخ��ذ البعض
م��ن جترب�تي ،مل أتنق��ل فكري��اً م��ن مبدأ
إىل مب��دأ ،أو م��ن اليس��ار إىل اليم�ين
وبالعك��س ،وإمن��ا كن��ت متابع��اً وقارئ��اً
نهم��اً ل��كل األف��كار وجعل��ت م��ن عقل��ي
دائ��رة مغناطيس��ية تلق��ف املع��دن الرباق
واملعدن الصدئ وأجلس أنا ورأس��ي نعزل
ه��ذا ع��ن ذاك ،وكانت خطوات��ي يف كل
م��ا أصب��و إلي��ه س��لحفاتية يف الس�ير إىل
اهلدف وعرفت أن العقل الش��عري ال يبلغ
س��ن الرش��د ما مل يق��رأ (فداء ملث��واك من
مضج��ع) و(وطين رؤوس كله��م ،أرأيت
عل��ي أيها
مزرع��ة البص��ل) و (لعل��ع بباب ٍّ
الذهب) والصايف النجفي حينما يقول (ال

تدر لي أيها الساقي رحيقا) ،وعبود غفلة
وعب��د احلس�ين أبو ش��بع واملرش��د وكل
م��ا تنتج��ه بيئ��ة النجف األش��رف وكل
الذين قرأتهم رمسوا لي مالمح الطريق
الذي أسري فيه يف بيئيت.
السفري :متى أحسست بالغربة؟
صب��اح أم�ين :كل إنس��ان ال يغم��ره
أل��ق الوط��ن فهو يعي��ش يف قل��ق الغربة،
ولق��د عش��ت احلي��اة كم��ا ق��ال املتن�بي
(على قلق كأن الريح حتيت).
الس��فري :عش��ت ما بني جنون احلرب
وجن��ون الفوضى كي��ف عربت عن ذلك
بالواقع؟
صب��اح أم�ين :احل��رب جن��ون الطغاة
والفوض��ى جن��ون الغوغ��اء وم��ا ب�ين
اجلنون�ين َن َزف��ت كث�يراً م��ن خ�لال
القصائ��د املنربية والقصائد اإلجتماعية
وأعتق��د أن ج��زءاً م��ن ه��ذا النزي��ف يف
قصيدة (الرصيف).
الس��فري :ديوانك (ش�لال ال��دم) يبدو
واضحاً أنه جاء يف حماولة لكسر العزلة
وحتري��ك اجلوام��د يف الن��ص املن�بري
املتأخر هل وجدت موطئ قدم ألس��ئلتك
وطموحاتك الشعرية؟

صب��اح أم�ين :صعوب��ة أن جتد موطئ
قل��م ألس��ئلتك يف أذه��ان م��ن ترب��ى على
تلقف النصوص اجلامدة وعدم استيعاب
نصوص خ��ارج املألوف الرتاث��ي املتحجر،
ولك��ن الفك��ر املتح��رك عن��د االخري��ن
استقبلين برحابة فكر.
الس��فري :تن��زل قصيدت��ك (آراء نصف
جمن��ون) إىل أعم��اق احل��دث ترص��د
إش��كاليته وتتلم��س تفاصيل��ه لكنه��ا يف
النهاي��ة تق��دم بانورام��ا احلي��اة العراقية،
ه��ل ت��رى أنه م��ازال مبق��دور الش��اعر أن
يكتب بهذه الواقعية؟
صب��اح أم�ين :أراء نص��ف جمنون هي
احلي��اة ال�تي يعيش��ها الواقع وه��ذه بعض
تفاصيل��ه ومن ينزل إىل األعماق س��يجد
أكثر من ه��ذه اآلراء ،أما أدعياء املثاليات
الذي��ن تزدح��م بهم الس��طوح فهم ينامون
بدون غطاء وحيلمون.
الس��فري :ه��ل ختلى املثق��ف عن دوره
القي��ادي يف تنوي��ر اجملتم��ع؟ أم أن فش��ل
مشروعه الذي مل جيده دفعه لإلنسحاب؟
صب��اح أم�ين :أساس��اً مل يط��رح أي
مش��روع واضح للمثقفني يف هذه السنني
العجاف فمعبد آمون هو املتحكم بالقمح،
ومل نسمع مبش��روع يوسفي ينقذ اجلياع
من الضياع فإذا كان انسحاباً فهو الفشل
الذري��ع وإن كان موج��وداً فل��م يثب��ت
وج��وده إال القلي��ل من املثقف�ين الذين مل
جيدوا عيوناً تقرأ أفكارهم.
الس��فري :كي��ف تنظ��ر لل��رأي القائل
بع��دم تدخ��ل القصي��دة احلس��ينية يف
القضايا السياسية وهموم اجملتمع؟
صب��اح أم�ين :لنق��ف قلي�لا عن��د هذه

النقط��ة ،فأن��ا أعتق��د أن املن�بر احلس��يين
الناط��ق الرمسي للش��عائر والش��عائر هي
اإلطار لصورة العقي��دة وأصبح جزءاً من
العقي��دة والعقي��دة ه��ي الدي��ن ،والبعض
يطالبين بعدم تدخل القصيدة احلسينية
يف القضاي��ا السياس��ية وهم��وم اجملتم��ع
وه��ذا البع��ض حيارب العلماني��ة اليت من
أهدافه��ا فصل الدين عن السياس��ة ،ولكن
يريدن��ي أن أك��ون علماني��اً عل��ى املن�بر
أفص��ل الدين عن السياس��ة وه��ذا ينطبق
عل��ى مواصف��ات قصي��دة (آراء نص��ف
جمنون).
الس��فري :كي��ف تنظ��ر إىل املنج��ز
الش��عري احلس��يين حت��ى اآلن؟ وكي��ف
ترى مستقبله؟
صب��اح أم�ين :إذا بقي املنجز الش��عري
املنربي فاقداً لرقابة الضمري ومتكئاً على
اخلراف��ات والرتكي��ز على أم��ور جانبية،
ومل َ
تت�بن مب��ادئ قتي��ل اهل��دف احلس�ين
(عليه الس�لام) ومل تطرح أفكار احلس�ين
(علي��ه الس�لام) ومل جتس��د مأس��اة عائلة
احلس�ين (علي��ه الس�لام) هذا م��ا مسعناه
يف آخر مناس��بة من القصائد املنربية ،أما
ما يس��مى بـ(ش��عر املنصة) فه��و يف صحة
جيدة وله مساحة واسعة من اإلصغاء.
الس��فري :م��ا ال��ذي ميي��ز القصي��دة
النجفية عن غريها؟
صب��اح أم�ين :ال��ذي ميي��ز القصي��دة
النجفي��ة ه��ي نكهته��ا احملبب��ة للنف��وس
فمفردته��ا احلديث��ة وصورته��ا اجلميل��ة
واألف��كار ال�تي حتمله��ا ،فأن��ت جت��د يف
القصي��دة النجفي��ة إرش��ادات تربوي��ة
وهم��وم إجتماعي��ة ومل ته��ادن أي نظ��ام

احلرب جنون
الطغاة ،والفوضى
جنون الغوغاء،
وما بني اجلنونني
َنزفت كثرياً..
وجزءاً من هذا
النزيف يف قصيدة
(الرصيف)..
اس��تبدادي وكذلك جتسد مصائب أهل
البي��ت (عليه��م الس�لام) وه��ذه ه��ي أهم
خصائصها.
الس��فري :مب��اذا جتيب ناق��داً يرى أنه
من اخلط��أ صراحة الش��اعر صباح أمني
ودخول��ه باحملاذي��ر اللغوي��ة م��ن خ�لال
قصائده؟
انت��م إىل اجلنس
مل
أنا
أم�ين:
صب��اح
ِ
اخلطاب��ي والتقع��ر اللغ��وي ،ولي��س ل��ي
صل��ة رح��م بس��يبويه ومل يك��ن أح��د
الضجيعني اخلليل بن أمحد الفراهيدي،
وبقدر ما أكره مالك خازن النار ،اكره
ابن مالك وألفيته ومل أبل الصدى يف يوم
من األيام بقطر الندى ،وهلذا جتدني إذا
ظفرت ب��ـ (أن) أضمها وألثم أخواتها ألن
الضم واللثم ال يس��تغين عنه حتى ش��يخ
املرسلني.
الس��فري :مت��ى س��يلتفت الش��اعر إىل
ض��رورة إص��دار دي��وان إجتماع��ي يعاجل
قضايا الواقع ويؤرخ هلذه املرحلة؟
صباح أمني :دعين م��ن طباعة ديوان
إجتماعي فال يوجد يف رأسي مكان شاغر
يستقبل مزيداً من (أحجار الشتائم).
الس��فري :ك��م ورق��ة س��رقت م��ن
معطف صباح امني؟
صباح أمني:
كايف يا حرامي الشعر فرهــود
لو شاعر نيب اهلل هود فرهود
أمس صاح الشمر باخليم فرهود
اليوم انته صحت فرهود بيــه
السفري :أخرياً مامل يقله صباح أمني؟
صب��اح أم�ين :ال زال��ت غرف��ة رأس��ي
ممتلئة باألثاث.
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رضوان
عليهاهلل ) ودوره في اإلسالم
سلمان المحمدي (

الباحثة هناء عبود حسني

ال خيفى على أحد ما للسفر واختالط الثقافات واألديان للشعوب املختلفة يف ما بينها
باللغة وتكوين السكان واجلغرافية من أثر يف سلوكيات اإلنسان ومداه املعريف والفلسفي
وكذلك قراراته املتعلقة بشؤون حياته ومعيشته أو قراراته الوظيفية أو القيادية أو
اإلدارية اليت يضطلع بها..
فنج��د أن الع��رب نظ��راً ملعيش��تهم يف
طبيع��ة صحراوي��ة وبدوي��ة إن طباعهم
وقراراته��م يف احلي��اة عام��ة واحل��روب
خاص��ة تعكس ه��ذه الطبيع��ة وهذا اجلو
القاس��ي ،بينم��ا جن��د الش��عوب املتمدن��ة
وال�تي تعي��ش يف املدن املزروع��ة اليت تقع
على األنهر وهلا سهول خضراء ميارسون
فيا مهناً خمتلف��ة ال يعرفها العرب وهلم
مه��ارات ختتلف كلي��اً عن تلك اليت عند
البدو.
الي��وم ن��درس ش��خصية إس�لامية
كب�يرة هي ش��خصية الصحابي اجلليل
(س��لمان احملم��دي) الذي كان لألس��فار
تأث�ير كب�ير عل��ى ش��خصيته إذ أن��ه
(رض��وان اهلل علي��ه) و ِل َ
��د وع��اش يف ب�لاد
ف��ارس ودان باجملوس��ية ،ث��م تنق��ل ب�ين
األمص��ار حبث��اً ع��ن دي��ن اهلداي��ة فم��رة
جن��ده يف نصيب�ين ،وثاني��ة يف عموري��ة،
وبعدها يف جزيرة العرب ،ودان خالل تلك
امل��دة بعدة أدي��ان إذ تنقل من حضن األب
جملة السفري ـ العدد ()77

36

إىل جحر الرق بني اليهودية فاملسيحية،
وأخ�يراً إىل ن��ور اإلس�لام واهلداي��ة،
ولتأث�ير كل م��ا س��بق حص��ل س��لمان
احملم��دي عل��ى خ�برة وعل��م واس��عني،
فمث ً
ال علم التأريخ مل يكن معروفاً آنذاك
وإمن��ا كان عب��ارة عن ح��وادث حتمل يف
صدور الرج��ال كما هي عادة الرواة من
الع��رب ألقاصيصه��م فيتم ت��داول أخبار
األنبي��اء وفراعنة عصورهم من األس��فار
الس��ماوية الصادق��ة أو م��ن أخب��ار الن�بي
الص��ادق (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم)،
لذلك حكى س��لمان أخبار األمم الس��الفة
وأخب��ار أنبيائهم ،ولكون��ه دان بعدة أديان
حت��ى وصوله إىل دين االس�لام ،اس��تطاع
أن يس��توعب عظم��ة اإلس�لام ليك��ون
مث��ال املؤم��ن احلقيقي الذي اس��تطاع أن
ينقل معرفته باإلس�لام إىل الفرس عند
الفتوحات اإلس�لامية لبالد فارس وأثناء
إمارته للمدائن بعد الفتح اإلسالمي.
س��لمان احملم��دي الذي تويف حبس��ب

املص��ادر عام  35او  36للهج��رة ،وله عدة
ألق��اب منها (س��لمان اخلري ،س��لمان ابن
اإلس�لام وس��لمان الفارس��ي نس��بة إىل
كون��ه م��ن ب�لاد ف��ارس مول��داً ونش��أة،
س��لمان احملم��دي) ،واحملم��دي أش��هرها
وأصحها على اإلطالق فقد روى الكشي
ّ
بسنده عن احلسن بن صهيب عن اإلمام
أبي جعفر الباقر (عليه السالم) أنه قال:
ُذك��ر عنده س��لمان الفارس��ي ،فقال أبو
جعف��ر (عليه الس�لام)( :مه�ل ً
ا ،ال تقولوا
س��لمان الفارس��ي ،ولك��ن قول��وا س��لمان
احملمدي ،ذلك رجل م ّنا أهل البيت).
كان ل��ه (رض��وان اهلل تع��اىل علي��ه)
أدوار خمتلف��ة ول��ه تأث�ير واض��ح فيه��ا،
منها دوره يف اجليش اإلس�لامي كقائد
يف اجلبه��ة الفارس��ية ،إذ كان مس��ؤول
جملس احلس��ابات لتوزي��ع الغنائم على
اجملاهدي��ن ،فض�ل ً
ا عن وظيف��ة الدعاية
واإلخط��ار إذ مل تك��ن هن��اك خماب��رات
برقية وال طائرات جوية لتلقي مناشري

اإلن��ذار عل��ى املدين��ة الثائ��رة يف وج��ه
اجلي��ش ،وق��د كان��ت بعض امل��دن كما
ه��ي الي��وم بع��د انس��حاب حكومته��ا عنها
وإستس�لامها خلطر العدو الغازي تتمرد
وتلق��ي بنفس��ها يف الن��ار احلامي��ة ،ن��ار
السالح املس��تعرة وتغمض عينها وتطبق
جفنها على تل��ك اإلضرارات احمليطة بها
طمعاً بع��ودة حكومتها الس��ابقة أو التئام
جيوش��ها املبعث��رة ،فيم��ا ي��رى الفات��ح أن
ال��ذي أوقعه��ا يف ذل��ك اجله��ل واإلغرتار،
رعاي��ة لإلنس��انية وقياماً
ً
لذل��ك كان��ت
بواجب حق البش��رية تعطي اإلنذار لتلك
املدين��ة املغرورة الغارقة يف غيها فرتس��ل
لإلخط��ار واإلن��ذار بق��رب اخلط��ر رج ً
ال
حازماً خب�يراً يُعرفهم جهلهم وغرورهم،
وه��ذا م��ا كان يقوم به س��لمان احملمدي
يف اجلي��ش الفات��ح لب�لاد ف��ارس كون��ه
يع��رف لغ��ة الق��وم ويس��تطيع ايص��ال
الرسالة التحذيرية بكل سهولة ويسر.
كان لسلمان احملمدي دور يف اختيار
مدينة الكوفة كمصر جديد من أمصار
الدول��ة اإلس�لامية ،فاجلي��وش ع��ادة
حتت��اج بطبيعتها إىل مق��ر للقيادة العليا
توزع من��ه اجلنود على املناط��ق احلربية،
وترس��ل من��ه األم��داد إىل املراك��ز
احملتاج��ة إىل املدد العس��كري ،وتعود عند
توق��ف القتال إىل ذلك املقر لالس�تراحة،
وعمل التمارين احلربية وتعليم كيفية

الرماي��ة واملس��ابقة للفرس��ان واملش��اة
وكيفي��ة اهلج��وم والدف��اع وكيفي��ة
اإلنس��حاب بانتظام إذا خيف التطويق أو
قط��ع خط اإلتصال ب�ين قطعات اجليش
أو خي��ف اخت��زال بع��ض الوح��دات ،وال
ب��د أن يك��ون مقر القيادة واس��عاً فس��يحاً
ال يضي��ق ع��ن الفيال��ق إذا كث��رت وأن
يك��ون بري��اً حبرياً لتمخر س��فن اجليش
يف عب��اب البح��ر أو النه��ر ،وتغ�ير خيول��ه
يف ب��ره ،وال بد أن تكون البقعة اليت تكون
مق��راً للقي��ادة العلي��ا ذات ري��ف ،حس��نة
املن��اخ ،س��هلة اإلتص��ال بواس��طة طرقه��ا
املوصول��ة بامل��دن لتحم��ل إليه��ا امل�يرة
واألرزاق للجي��ش يف الس��فن واجلم��ال
وس��ائر حيوانات النقل ،وال بد ملن يُرش��ح
الرتياد موض��ع صاحل ملقر القي��ادة العليا
أن يكون خبرياً ماه��راً بالفنون الرياضية
م��ن اهلندس��ة واحلس��اب واجلغرافي��ة
وخصيص��اً بعل��م الطبائ��ع ،ومم��ن درس
الشؤون العسكرية حتى يعرف ما يوافقها
ويلي��ق به��ا ويصل��ح مق��راً لقيادته��ا ،وأن
يعرف درجات احل��رارة والربودة فيختار
موضع��اً معت��د ً
ال ،ث��م تك��ون ل��ه دراي��ة
كافي��ة بقلة احلش��رات املؤذية واملس��ببة
لألم��راض اخلط��رة وأمث��ال ذل��ك مم��ا
ه��و مش��روح تفصيلي��اً يف عل��وم األنظمة
العس��كرية إذ إن اجلي��ش ال ب��د في��ه م��ن
ف��رق رياضي��ة وخرباء صحي�ين وكانت

تنقل سلمان
احملمدي بني
األمصار حبثاً عن
دين اهلداية فمرة
جنده يف نصيبني،
وثانية يف عمورية،
وبعدها يف جزيرة
العرب ،ودان خالل
تلك املدة بعدة
أديان ..
ه��ذه االراء واإلختي��ارات م��ن امله��ام اليت
محل أعبا َءها سلمان احملمدي.
أم��ا موقفه من والية وخالفة اإلمام
أم�ير املؤمنني علي بن أب��ي طالب (عليه
الس�لام) ،فإن��ه ُي َع ُّ
��د أح��د أه��م الركائز
واألركان املهم��ة م��ن الصحاب��ة الكب��ار
الذي��ن احن��ازوا إىل اإلمام أم�ير املؤمنني
(عليه السالم) وقالوا بأحقيته يف خالفة
الرس��ول األك��رم (صلى اهلل علي��ه وآله
وس��لم) ،وكان م��ن املؤسس�ين األوائ��ل
للتش��يع م��ع أب��ي ذر الغف��اري وعم��ار
ب��ن ياس��ر وحذيفة ب��ن اليم��ان واملقداد،
وق��د اش�� ُتهر عن��ه قول��ه بع��د أح��داث
الس��قيفة( :ل��و بايع��وا عل ّي��اً ألكل��وا من
فوقه��م وم��ن حت��ت أرجله��م) ،و ل��ه يف
تل��ك األحقي��ة احتجاج��ات عل��ى الق��وم،
ويؤك��د موقف��ه ه��ذا كلمته املش��هورة
يوم الس��قيفة حني أخرب مببايعة الناس
ألب��ي بك��ر ،قول��ه بالفرس��ية( :كردي��د
ونكردي��د) ،مبعن��ى (فعلتم وم��ا فعلتم)،
وق��د ذكرها املعتزلي يف ش��رح النهج يف
أكثر م��ن مورد كما ذكرها غريه ،إال
أ ّنهم اختلفوا يف تفس�يرها ،يقول الس��يد
مرتض��ى العس��كري ّ
أن م��راد س��لمان
واض��ح ،بل ص�� ّرح به هو إذ ق��ال خماطباً
الصحاب��ة :أصبتم اخل�ير ولكن أخطأمت
املعدن ،ويف رواية أخرى :أصبتم ذا السن
منك��م ،ولك��ن أخط��أمت أهل بي��ت نبيكم،
أم��ا لو جعلتموها فيهم م��ا اختلف منكم
إثنان وألكلتموها رغداً.
37
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األجـــرة

الس��ؤال :يق��وم طبي��ب بإج��راء عمل ّي��ات جراح ّي��ة
اخلاص��ة علم��اً
للمرض��ى الفق��راء يف املستش��فيات
ّ
ّ
أن ه��ذه العمل ّي��ات مكلف��ة ،وه��و يق��وم جبهد كبري
وص��رف أوقات طويلة يف إجراء هذه العمل ّيات ،فهل
اخلاص به؟
جيوز له أخذ أجرته من مخسه
ّ
اجل��واب :ال مان��ع م��ن احتس��اب أجرت��ه بالقيم��ة
املتعارف��ة للخم��س بقس��ميه بش��رط إح��راز
االستحقاق يف الفقراء.
الس��ؤال :أح��د أوالدي يعم��ل يف معم��ل خياط��ة
وا ّتض��ح ّ
أن القم��اش الذي يعمل فيه مس��روق ،فهل
األجرة اليت يتقاضاها حالل أم حرام؟
اجل��واب :ال جي��وز له العمل مبا يعلم أ ّنه مس��روق
وال أخذ األجرة عليه.
السؤال :نقيم يف كندا ،واحلكومة الكنديّة تعطي
رواتب ش��هرية لغري العاملني ،فه��ل جيوز لنا العمل
وأخ��ذ األج��رة م��ن دون عل��م احلكومة لكي يس��تم ّر
الراتب الذي تدفعه احلكومة؟
ّ
اجل��واب :ال جيوز أخذ الراتب إل مع إعالم اجلهة
املاحنة.
الس��ؤال :يعان��ي كث�ير م��ن س�� ّواق األج��رة م��ن
مس��ألة حتمي��ل امل��واد املس��روقة م��ن الدول��ة ،حيث
إ ّنه��م ال يعلم��ون به��ا ّإل بع��د الذه��اب إىل املوق��ع
لغ��رض التحميل ،وبعضه��م ال يعلم ّإل بعد إيصال
احلمولة إىل املكان املق ّرر:
١ـ ه��ل جي��وز محله��ا وأخذ األج��رة علي��ه يف حالة
العلم بأ ّنها مسروقة ولكن ال يوجد تواطؤ بينهما؟
٢ـ هل جيوز ذلك يف حالة وجود تواطؤ بينهما؟
اجل��واب١ :ـ إذا كان يعل��م باحلال قب��ل العمل فال
جيوز مطلقاً ،وإن مل يعلم ّإل بعد االنتهاء من النقل
ّ
استحق أجرة املثل لعمله.
مما سبق.
٢ـ ظهر اجلواب ّ
رب عم��ل غ�ير مس��لم
الس��ؤال :إ ّن��ي أعم��ل م��ع ّ
وق��ت ّ
مع�ين ،واآلن ه��و يبقي�ني
تعاق��دت مع��ه عل��ى ٍ
أكث��ر م��ن ذلك الوق��ت لس��اعات عم��ل إضاف ّية من
دون أن يعطي�ني األج��ر ال��ذي يعطي��ه مل��ن يقوم��ون
بنف��س العم��ل ،فهل جي��وز لي أن آخذ ح ّقي بنفس��ي
لعلمي ّ
بأن الكالم معه يف ذلك ال ينفع؟
ّ
ّ
اجل��واب :الظاه��ر أن��ه ال حق لك ف��وق ما يعطيك،
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إنا هو املق��دار الذي ّ
ف��إن األج��ر الذي تس��تح ّقه على العمل املف��روض ّ
ّ
مت
التواف��ق عليه بينكما س��واء كان ّ
أق��ل من األجر الذي حص��ل التوافق بينه
ً
ّ
وأم��ا م��ا يكّلفك ب��ه زيادة عل��ى واجب��ك فالظاهر أنه
وب�ين اآلخري��ن أم الّ ،
ّ
ربعاً ومل جي�برك عليه على الغرض ،فل��ك أن تكف عن هذا
يطلب��ه من��ك ت ّ
للتقاص.
العمل الزائد له إن شئت ،فال موجب
ّ
ّ
حم�لات النجارة واحلدادة وغريها من مش��كلة
الس��ؤال :يُعان��ي أصحاب
حي��ث يؤت��ى هل��م ببعض امل��واد املس��روقة م��ن أب��واب وش��بابيك وماطورات
وغريها لغرض تصليحها:
١ـ م��ا حك��م العمل بها مع العلم ّ
أن العمل بها يس��توجب التص ّرف يف املواد
املسروقة من تقطيع أو إضافة وحنوها؟
٢ـ ما حكم األجرة املأخوذة؟
اجلواب١ :ـ ال جيوز مع العلم بسرقتها.
٢ـ حرام ،نعم مع اجلهل بكونها مسروقة يستح ّقون أجرة املثل.
الس��ؤال :يف ب�لاد الغ��رب ّ
يرتك��ز غالب��اً عمل س��ائق التاكس��ي يف يومي
ّ
الس��بت واألح��د عل��ى مح��ل الس��كارى م��ن حم�لات س��كرهم إىل منازهل��م
وبالعكس ،فهل جيوز ذلك؟
وأم��ا العك��س فاألحوط
أم��ا نقله��م إىل منازهل��م ف�لا ب��أس بهّ ،
اجل��وابّ :
تركه إن أحرز منهم العزم على ذلك.
الس��ؤال :ما هو حكم املال املس��تحصل من العمل باملواد املسروقة كأجرة
احلدّاد لعمل باب من حديد مسروق مث ً
ال؟
ّ
يس��تحق األجرة ،وإن مل
اجل��واب :إن كان عامل��اً باحل��ال قب��ل العمل فال
يكن عاملاً فله أجرة املثل.
ّ
النجار
الس��ؤال :ش��خص عنده أخشاب مس��روقة من الدولة وسلمها إىل ّ
ّ
النجار أجرة عمله فقط ،فهل يرتتب
ليصنع له باباً أو غريه على أن يُعطي ّ
النجار؟ وكيف ميكنه أن جيعل األجرة خالية عن اإلشكال؟
إشكال على ّ
النج��ار حم�� ّرم وال يس��تحق علي��ه األج��رة إن كان عاملاً
اجل��واب :عم��ل ّ
باحلالّ ،
ّ
فيستحق أجرة املثل.
وإل
الس��ؤال :ه��ل األجر الذي حيصل عليه صاحب حم��ل األلعاب الفيديوية
(األتاري) لقاء لعب األشخاص بهذه األلعاب حالل؟
اجل��واب :إذا مل تك��ن األلعاب املوجودة من األلع��اب القمارية احمل ّرمة فال
بأس بها وباألجرة.
الس��ؤال :ما هو احلكم بالنس��بة ملهنة الدالل ّية املتعارفة يف زماننا هذا من
فت��ح مكتب لبيع وش��راء الدور واألراضي وتعقي��ب املعامالت وأخذ األجرة
عليها؟ وهل فيها شيء من الكراهة؟
اجلواب :ال مانع من ّاتاذها ً
مهنة وأخذ األجرة عليها.
السؤالّ :
إن أصحاب فنادق املدينة املن ّورة ومكة املك ّرمة يقدّمون خدمات
للقاطن�ين كاملناش��ف والصاب��ون والش��امبو ّ
كل ي��وم م��ن ضم��ن أج��رة
الغ��رف ،ولكن معظم احلجاج وال��ز ّوار جيلبون معهم تلك احلاجيات لعدم
احتياجه��م هلا وقت الس��كنى ،فه��ل جيوز أو ّ
حيل للح��اج أن يأخذ الصابون
املتجمع مدّة إقامته الستعماهلا فيما بعد؟
والشامبو
ّ
اجل��واب :ه��ذا يتب��ع اال ّتف��اق م��ع أصح��اب الفن��ادق ،ف��إن كان مقتضاه
جم ّرد الس��ماح للنزال باس��تخدام هذه األش��ياء عند احلاجة فال جيوز هلم
أخذه��ا ،وإن كان مقتض��اه تقدميه��ا إليه��م ليصنع��وا به��ا ما يش��اؤون فال
بأس بذلك.

قال أحد كبار العلماء :ملا كنت يف شبابي طالباً يف
مدرسة علمية ،تعرض بعض األشخاص لغيبة آية
اهلل العظمى السيد حجت (قدس سره) يف اجمللس
الذي ضمين معهم ،فاستمعت للغيبة اجنراراً مع
اجلو الذي كان حيكم ذلك اجمللس.

إذا أغتبت أحدا ..تطهر؟
هناء عباس

هذا مع أن السيد كان أستاذي ،ألني درست عنده مدة من
الزمن ،وحصلت منه على جائزة يف مسابقة علمية أجراها لنا
مع الطلبة اآلخرين.
فغ��دوت أعات��ب نفس��ي ،ملاذا س��يطر علي ج��و ذلك اجمللس
فاغتب��ت الس��يد ،وص��رت بعد ذل��ك أحبث عن فرصة مناس��بة
أللتق��ي ب��ه وأس�ترضيه ع�ني ،حتى ج��اءت الفرص��ة يف صيف
كان الس��يد قادماً إىل زيارة مزار الس��يد عبد العظيم احلسين
يف طه��ران ،فذهب��ت إىل البي��ت الذي يقيم في��ه ،وكان الوقت
عصرا ،فلما فتحوا الباب قلت :أخربوا مساحة السيد حجت أن
فالناً عند الباب؟
كان السيد يف غرفته ،فأذن لي بالدخول ،وأتذكر عندما
دخلت عليه ،رأيته واضعاً قلنسوة على رأسه متكئا على مسند،
وكان يبدو عليه أثر املرض والتعب لشيخوخته.
قلت له :سيدي ،جئت ألقول لكم شيئا؟
قال :ماهو ذلك الشي؟
قل��ت :إنين اغتبتك بعض الش��ي! ولكين اس��تمعت إليها من
اآلخري��ن أكث��ر! واآلن أنا نادم على ذلك بش��دة ،وألني قررت
أن ال أس��تغيبك م��رة أخ��رى ،وال أس��تمع للغيب��ة أيض��ا ،جئ��ت
إليك لتعفو عين!
قال الس��يد حجت وبكل طيب وعظم��ة :إن الغيبة ألمثالنا
على نوعني؟
تارة تكون الغيبة اس��تهزا ًء باإلس�لام وتوجية إهانة للدين
وتارة تكون الغيبة موجهة لشخصي أنا!

يق��ول الع��امل :حيث إني عرف��ت ماذا يقصد الس��يد حجت،
أجبته :إنين ما أهنت اإلسالم وإمنا اغتبتك أنت شخصيا؟
فقال السيد :إذاً عفوت عنك.
ويضي��ف هذا الع��امل الذي نقل قصت��ه يف حماضرته حول
التوب��ة وحق��وق الن��اس فيق��ول :إن اإلنس��ان إذا أراد ان يت��وب،
يلزمه إعطاء حقوق الناس اليت عليه ،فإذا اغتاب أحدا أو اتهمه
مثال وجب عليه أن يسرتضيه ،وإذا كان طرفه ميتاً ،وحيسن
باخلريات هلم ،حتى جيلب رضاهم.
وأخ�يراً ه��ل تعلم م��ن هو هذا الع��امل الذي غل��ب على هواه
يوم كان شابا وهو يف بداية اشتغاله بدراسة العلوم الدينية؟
هو العالمة الشهيد آية اهلل املطهري (رمحه اهلل) ومل يصل
إىل الدرجة اليت وصل
إليهــــ��ا يف حياتـــ��ه إال
بع��د أن مارس اجلهـ��اد
األكبــــ��ر لرتويــــــ��ض
نفسه.
هكــــــ��ذا يطهـــــــــ��ر
اهلادفـــ��ون يف احلي��اة
نفوســـ��هم مـــ��ن أدران
اخلطيئــــ��ات ،وحقــــــ��ا
أنه��ا عمليـــ��ة تربوي��ة
شجاعة..
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قراءة في كتاب (أمة في رجل)
إعداد الشيخ حسين محمد علي الفاضلي
قراءة أمحد حميي الدين

عزيزي القارئ الكريم عندما تقرأ عنوان كتاب (أم ٌة يف َر ُجل) سيتبادر إىل ذهنك سؤال
هو :من هي هذه األمة ،ومن هو ذاك الرجل ،فاألمة هي أمة اإلسالم..
ُ
والرجل هو الذي جتسدت فيه روح
اإلس�لام ومعاني��ه وثوابت��ه وقيمه اليت
ج��اء به��ا رس��ول اإلس�لام الن�بي حممد
ب��ن عب��د اهلل صلوات اهلل وس�لامه عليه
وعل��ى آل��ه الطاهري��ن ،إن��ه مساح��ة
املرج��ع األعل��ى الس��يد عل��ي احلس��يين
السيس��تاني (دام ظل��ه ال��وارف)،
واألح��داث واملواق��ف ال�تي ج��رت خالل
س��نني وأيام مرجعيته ت��دل على معنى
التجس��د احلقيق��ي ال��ذي جي��ب أن
ُّ
يتحلى به املتصدي مرجعاً وقائداً.
وه��ذا الكت��اب يب�ين املضام�ين ال�تي
حتقق��ت يف ه��ذه الش��خصية ال�تي
جعلته��ا يف دائ��رة اإلس��تحقاق لتمثيل
هذه األمة يف كل مفاصلها ،وقدم هلذا
الكت��اب الش��يخ عبد األم�ير قبالن الذي
كان نائب��اً لرئيس اجمللس اإلس�لامي
الش��يعي األعل��ى يف لبن��ان ،مبين��اً فيه��ا
مكانة السيد السيستاني العلمية قائ ً
ال:
(الشخصية الفذة واملتميزة اليت متكنت
بفضل رجاح��ة عقلها وصفاء ذهنها أن
تكون من بني الشخصيات القالئل اليت
ش��كلت مفص�ل ً
ا يس��تحق التوقف عنده
والبح��ث يف طبيع��ة ومكنون��ات ه��ذا
الع��ال الكب�ير الذي يتمت��ع خبصائص
ِ
روحية مثالية عالية).
قس��م ُمع��د الكت��اب ـ الش��يخ حس�ين
َّ
حمم��د عل��ي الفاضل��ي ـ كتاب��ه عل��ى
س��بعة فص��ول ،حت��دث يف الفص��ل
األول ع��ن تاري��خ النجف األش��رف قبل
اإلس�لام وم��ا قب��ل التمص�ير وص��و ً
ال
إىل عهده��ا يف اإلس�لام ووج��ود ق�بر
اإلم��ام أم�ير املؤمن�ين (علي��ه الس�لام)
فيه��ا ،ث��م ج��رى احلديث ع��ن تارخيها
م��ن حوزته��ا وجمالس��ها ومنتدياته��ا
ومكتباته��ا ،وبعده��ا ذكر حبث��اً خاصاً
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عن النجف األش��رف وحوزتها ودورها للش��يخ
باق��ر ش��ريف القرش��ي رمح��ه اهلل ،وع��رض
لبح��ث يف املرجعي��ة الش��يعية من��ذ الغيب��ة
ٍ
الك�برى حت��ى النجف األش��رف لألس��تاذ معد
ث��م حتدث عن س�يرة مساحة الس��يد
في��اضَّ ،
السيس��تاني ،وأكم��ل الفص��ل بالبح��وث اليت
حتدث��ت ع��ن دور ه��ذه الش��خصية وأثرها يف
احل��وزة الش��ريفة خاص��ة والبل��د عام��ة ،مب��ا
م��رت من أح��داث ومواق��ف يف مجيع اجملاالت
ديني��اً وسياس��ياً وإجتماعي��اً ونفس��ياً وال�تي
اس��تحقت م��ن خالهل��ا التمثيل ألمة اإلس�لام
معان ،ويف الفصل
مب��ا حتمل هذه الكلم��ة من ٍ
الثاني الذي جاء بـ��عنوان( :الس��يد السيس��تاني
يف الش��عر العرب��ي) ق��دم الش��يخ الفاضل��ي
قصائد ُنظمت وجادت بها قرحية أربعة عشر
ش��اعراً ُعنون��ت قصائدهم بعناوين اس��توعبت
ش��خصيته الفذة ،وجاء عن��وان الفصل الثالث:
(تعليق��ات على مذك��رات برمي��ر) يف كتابه
املوس��وم بـ (عام قضيته يف العراق) الصادر عن
دار الكتاب العربي يف بريوت الذي ترمجه إىل
العربي��ة عمر األيوبي ،وقد تن��اول فيه برمير
القضاي��ا السياس��ية وعالق��ة املرجعية وذكر
بعض اآلراء اليت جاءت فيه ،وقد تبنى منتدى
الفك��ر العرب��ي دراس��ة الكت��اب وعرض��ه عل��ى
مكت��ب الس��يد السيس��تاني (دام ظل��ه الوارف)،
رد املكت��ب مبا يلي( :إن ما أورده برمير
وكان ُّ
يف مذكرات��ه ع��ن رؤى مساح��ة الس��يد دام
ظل��ه ومواقف��ه السياس��ية ه��و يف الغال��ب غ�ير
دقي��ق أو غ�ير صحي��ح ،وورد أحيان��اً بص��ورة
مش��وهة أو جمتزئ��ة) ،وق��د علل املنت��دى هذا
ألمري��ن ،أوهلم��ا ع��دم تواصل��ه املباش��ر م��ع
املرجعي��ة فأعتمد يف التع��رف على آرائها على
م��ا نقله بعض الساس��ة العراقيني وحنو ذلك،
وثانيهم��ا ه��و أن مواق��ف املرجعي��ة أدت إىل
إفش��ال خطط��ه وبالتالي واجه بس��ببها عوائق
وإخفاق��ات متك��ررة مم��ا أش��عرته بإحب��اط
ش��ديد أدى إىل إحساس��ه بضع��ف ش��خصيته
وإمكانياته��ا ،أم��ا الفص��ل الراب��ع فق��د ج��اء
ببحوث ذكرت (السيد السيستاني يف املعاجم
واملوس��وعات) ـ وهذا هو عنوان الفصل ـ بثالثة
عش��ر حبثاّ ،منها معجم رج��ال الفكر واألدب،
املوس��وعة احل��رة ،جمل��ة املرش��د الدمش��قية،
ال��درر البهي��ة ،وغريه��ا ،وانتق��ل ُم ُّ
ع��د الكت��اب
إىل الفص��ل اخلام��س بعن��وان( :حواري��ات

ً
حواري��ة
ومتفرق��ات) ذك��ر في��ه أح��د عش��ر
وتعليق��اً
ً
وبرقي��ة وبيان��اً وكتاب��اً وقصي��دة،
فيما جاء الفصل الس��ادس بعنوان( :املؤسس��ات
واملش��اريع) وال��ذي حت��دث ع��ن متبني��ات
ونش��اطات مكتب الس��يد السيس��تاني دام ظله
يف مجي��ع أقس��امه م��ن املراك��ز واملؤسس��ات
واملواق��ع يف مجيع اجمل��االت ،كاحلوزوية من
دراس��ة وتألي��ف وحتقي��ق ،وإنش��اء املراك��ز
الثقافي��ة لغ��رض نش��ر ثقافة اإلس�لام داخل
الع��راق وخارج��ه ،واملس��اعدات يف التطبي��ب
والزواج وبناء الدور وترميمها ورعاية األيتام،
م��ع توثيقه��ا بالص��ور ،وغريه��ا الكث�ير مما ال
يس��ع ذكره��ا يف هذه الق��راءة ،وخت��م الكتاب
بالفصل الس��ابع الذي كان بعن��وان( :الوثائق
والبيانات) إذ نش��ر الش��يخ الفاضلي فيه صوراً
لبع��ض البيان��ات ال�تي ص��درت م��ن املكت��ب
وبعض األسئلة املوجهة للمكتب من املؤسسات
املختلفة ،وكتب تعزية لش��خصيات وأعالم،
وبع��ض بيان��ات الوعظ واإلرش��اد واحلث على
الوح��دة اإلس�لامية ،وعدم التع��رض إىل دور
العب��ادة لباقي الديانات ،وضرورة ابتعاد رجال
الدين عن دوائر الدولة.
ختاماً واحلق يقال أن هذا الكتاب استوعب
ه��ذه الش��خصية ال�تي متث��ل أم��ة يف مجي��ع
جماالته��ا وبالتال��ي عك��س ثقاف��ة ومكان��ة
القائد اإلسالمي الذي ينبغي عليه أن يكون.
ان ه��ذه الش��خصية الف��ذة ـ الس��يد عل��ي
احلس��يين السيس��تاني دام ظل��ه ـ أكدت فكرة
ارتب��اط الدي��ن بالسياس��ة ،وأن اإلس�لام ليس
جم��رد دعوة دينية مبنية على بعض العقائد،
ولي��س صل��ة روحي��ة بني الف��رد ورب��ه فقط،
فق��د كان الن�بي حممد (صل��ى اهلل عليه وآله
وس��لم) َر ُجل دي��ن ودولة ،وانه ج��اء بنظريات
قانونية وسياس��ية وأس��س نظام��اً كام ً
ال من
الثقاف��ة اليت تش��مل الدين والدول��ة معاً ،وهو
الذي وضع املبادئ األساس��ية وقوانينها لدولة
اإلس�لام ،وه��ذا م��ا أك��ده العلم��اء واملفكرون
يف دراس��تهم للنظري��ات اإلس�لامية من عرب
وأجانب مسلمني وغري مسلمني.
وف��ق اهلل اجلمي��ع م��ن ُمع��د الكت��اب وم��ن
َ
كت��ب في��ه ،وناش��ره ،وقارئ��ه ،وم��ن كت��ب
عن��ه ،وروج له خدم��ة للدين وللب�لاد والعباد،
واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على
حممد وآله الطاهرين.

حتدث يف الفصل
األول عن
تاريخ النجف
األشرف قبل
اإلسالم وما قبل
التمصري وصو ً
ال
إىل عهدها يف
اإلسالم ووجود
قرب اإلمام أمري
املؤمنني (عليه
السالم) فيها..

احلق يقال
أن هذا الكتاب
استوعب هذه
الشخصية اليت
متثل أمة يف
مجيع جماالتها
وبالتالي عكس
ثقافة ومكانة
القائد اإلسالمي..
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شذرات من حياة اإلمام الحسن العسكري (عليه السالم)
الباحث جواد أبو غنيم  -النجف األشرف

تقلد اإلمام أبو حممد احلسن بن علي اهلادي (عليهما السالم) منصب اإلمامة والوالية
اإلهلية وتسنم سدة اإلمامة الكربى يف فرتة عصيبة من تأريخ أئمة أهل البيت عليهم
السالم فهو اإلمام احلادي عشر الذي يطل على تباشري ميالد اإلمام املهدي املنتظر عليه
صلوات ربي وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين..
كان مول��ده املب��ارك يف رحاب مدينة
ج��ده رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
وس��لم ،واختلف املؤرخ��ون يف يوم والدته،
إال أن األش��هر حتقيق��ا واألرج��ح تدوين��ا
إن��ه ول��د ي��وم اجلمع��ة الثام��ن من ش��هر
ربي��ع اآلخرعام  232للهج��رة ،وقد أمجع
املؤرخ��ون أن ش��هادته كان��ت لثماني��ة
خل��ون من ربي��ع األول س��نة  260للهجرة،
وبذلك يكون عمره الش��ريف يوم شهادته
تس��عة وعش��رين س��نة ومدة أمامته ستة
س��نوات بع��د ش��هادة أبي��ة اإلم��ام اهل��ادي
عليه السالم.
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نش��أ اإلم��ام احلس��ن العس��كري علي��ه
الس�لام نش��أة رائدة يف أبعاده��ا ومتميزة
يف ظ��ل أبي��ه اإلم��ام اهل��ادي عليه الس�لام
طيل��ة أثن�ين وعش��رين عام��ا ،وكان يف
ه��ذه احلقب��ة الزمنية موض��ع عناية أبيه
اخلاص��ة وكانت مالزمت��ه ألبيه يف حله
وترحاله ،مالزمة الظل للش��اخص ،يدور
يف فلك��ه ويص��در ع��ن ورده ،يف تربي��ة
مثالي��ة ورعاي��ة ن��ادرة ،أقتط��ف خالهل��ا
الوع��ي اخل�لاق واألدب الرفي��ع والثقافة
املتحض��رة ،فأدخ��ر بذلك لنفس��ه وألمته
من كنوز الشريعة واملعرفة والعلم.

كان اإلم��ام العس��كري مض��رب املثل
يف أس��تيعاب أبع��اد هذه النش��أة فقد ظفر
م��ن خالهل��ا بالتأهي��ل الرائ��د عل��ى صغر
سنة الشريف وحداثته ،فكان ملء السمع
والبص��ر دراي��ة واكتمال ش��خصية ،مما
عرف��ه خاص��ة اخلاصة م��ن املقربني جداً
لوال��ده اإلم��ام عل��ي اهل��ادي عليه الس�لام
وذل��ك نظراً للظ��رف السياس��ي العصيب
الذي قضى بأضفاء الغموض على كثري
م��ن أبع��اد حياته مع أبيه عليهما الس�لام،
تل��ك احلي��اة احلافل��ة بالعط��اء واألصالة
يف حقب��ة تول��ي اإلم��ام علي اهل��ادي عليه

السالم ملنصب اإلمامة الشرعية والوالية اإلهلية،
واس��توىل عل��ى املن��اخ الدي�ني واإلجتماع��ي ضرب
كثي��ف م��ن املالحق��ة لإلم��ام وتتب��ع خطوات��ه
وفرض��ت الرقابة املش��ددة عليه يف أس��اليب ش��تى،
مم��ا جعل اإلمام اهل��ادي عليه الس�لام يتكتم على
ولده اإلمام العس��كري عليه الس�لام تكتما شديداً،
وق��د ال يس��مح بالتنوي��ه عن��ه حت��ى أم��ام أوليائه،
وكان وراء هذا اإلجراء يف احلذر والس��ريّة هدف
إجياب��ي وثي��ق يف اإلبق��اء عل��ى اإلم��ام العس��كري
علي��ه الس�لام يف مع��زل ع��ن الزخ��م اجلماه�يري
لئال يش��تهر أمره ب�ين الناس ح��ذر اإلرهاب الذي
ُع��رف ب��ه العباس��يون جت��اه أه��ل البي��ت عليه��م
الس�لام ،الس��يما أن اإلم��ام اهل��ادي علي��ه الس�لام
فيم��ا وص��ل إليه��م من أخب��ار دقيقة ع��ن طرقهم
وجواسيس��هم ـ ه��و وال��د اإلم��ام امله��دي املوع��ود ـ
ول��دى أكتم��ال مع��امل الرجول��ة وبل��وغ اإلم��ام
العس��كري علي��ه الس�لام م��دراج الش��باب أختار له
أبوه وبصورة س��رية مشددة إحدى اجلواري وهي
الس��يدة نرجس جليلة القدر واملنزلة وقيل أمسها
صقي��ل وقيل حكيمة وقيل سوس��ن وقيل رحيانة
ولعل بعض الصفات مس��تلة من س�يرتها العطرة
أو أن ذل��ك للتعمي��ة على اآلخري��ن والتغطية عن
حقيقة األمر تبعا للظرف الساسي.
وق��د أجنب��ت ل��ه الزوج��ة الصاحل��ة إبنهم��ا
البك��ر الوحي��د :حمم��د امله��دي القائ��م ال��ذي أت��اه
اهلل احلكم��ة وفصل اخلط��اب يف الصبا وجعله آية
للعامل�ين وهو املنتظ��ر املوعود لدول��ة احلق وكان
قد أخفى مولده وس�تر أمره لصعوبة زمنه ،وشدة
طل��ب الس��لطان ل��ه والبح��ث عن��ه ،فكتم أم��ره إال
عن��د القالئل من أولي��اء أبيه وكان والده حريصا
عل��ى ابتعاد ولده عن األضواء حتى خفي أمره عن
اجلميع من اهلامشيني أنفسهم إىل ما قبل شهادته
بقلي��ل وقد كان يعتق��د الكثري منهم أن أبا جعفر
حممد ابن اإلمام علي اهلادي (الس��يد حممد سبع
الدجيل) عليه الس�لام هو اإلم��ام من بعده ،وقبيل
رحيله أوصى وقال :عهدي إىل األكرب من ولدي
وأش��هد مجاعة م��ن أصحاب��ه املقربني وأش��ار إىل
ابنه احلسن.
َّ
إن امل��دة ال�تي س��بقت وف��اة اإلمام عل��ي اهلادي
عليه الس�لام بأربعة أشهر ُّ
تعد يف القياس الزمين
قص�يرة جدا جت��اه هذا األمراخلط�ير ولكن اإلمام
اهل��ادي علي��ه الس�لام تص��رف يف ض��وء م��ا جي��ده
مالئما لس�لامة ول��ده واحلفاظ علي��ه ،ولقد مهد
إلمام��ة ول��ده العس��كري علي��ه الس�لام والبش��ارة
حبفي��ده اإلم��ام امله��دي علي��ه الس�لام بش��يء من
التفصي��ل وه��ذا ينب��ئ أن اإلم��ام اهل��ادي مع�ني

عناي��ة ملتزم��ة بول��ده وحفي��ده مع��اً وه��و مبش��ر
به��ذا احلفيد املنقذ نصاً فعن الصقر بن دلف قال:
مسع��ت عل��ي بن حمم��د ب��ن عل��ي يق��ول( :اإلمام
بعدي احلسن وبعد احلسن إبنه القائم ،الذي ميأل
األرض قسطاً وعد ً
ال كما ُملئت ظلماً وجوراً).
وبعد أن أس��تلم اإلمام العس��كري عليه السالم
مهام اإلمامة بعد ش��هادة أبيه خاض عليه الس�لام
كأبائ��ه امليام�ين الك��رام عليه��م الس�لام ملحم��ة
الكف��اح السياس��ي ملواجه��ة الظل��م واإلره��اب
والتالع��ب بالس��لطة ،حمافظ��اً عل��ى أص��ول
الش��ريعة والقي��م الرس��الية ،وممه��داً بذل��ك خري
متهي��د لعص��ر الغيب��ة الذي أخ�بر به نبين��ا اهلادي
املصطفى عليه الصالة والس�لام وعل��ى آله الكرام
عن حتميته وضرورته.
لقد زخرت مدرس��ة أهل البيت عليهم الس�لام
يف عصر اإلمام العسكري عليه السالم بالدعوة إىل
خط أهل البيت عليهم السالم وبالعلم والدفاع عن
الش��ريعة اإلسالمية من خالل كوكبة أصحاب
األم��ام ورواة حديثه وطالب مدرس��ته ،فقد كان
اإلمام عليه الس�لام أستاذ العلماء وقدوة العابدين
وزعيم املعارضة السياس��ية والعقائدية يف عصره
وكان يش��ار إلي��ه بالبن��ان وتهف��و إلي��ه النف��وس
باحلب والوالء.
وكان م��ن أب��رز ظواه��ر عص��ره أن أتس��عت
املفارق��ات يف أجه��زة النظ��ام العباس��ي وأدت إىل
تداع��ي هيب��ة احلك��م بص��ورة ال جم��ال إلخفائه��ا
والتس�تر عليه��ا فق��د تدن��ت مق��درة الس��لطان يف
الق��رار وضعف��ت القي��ادة العامة للدول��ة وتبددت
أوصاهل��ا نتيجة حتك��م االتراك يف مفاصل احلكم
كافة واستبعاد العرب إال نادراً منذ عهد املعتصم
العباس��ي حت��ى نهاي��ة عص��ر املعتم��د ال��ذي اغتال
اإلمام العسكري عليه السالم.
لقد عانى األئمة الطاهرون صلوات اهلل عليهم،
كث�يراً م��ن احلي��ف واحلص��ار والرقاب��ة وظل��م
الس��جون ويتحمل النظام العباسي مسؤولية ذلك
التعس��ف بكل ص��وره وخملفاته فقد س��اند القوى
الداخلي��ة والعناص��ر األجنبي��ة متضاف��رة إلعالن
احل��رب ض��د مب��ادئ أه��ل البي��ت عليه��م الس�لام،
بأش��خاصهم وأتباعه��م ،فج��رى م��ا ج��رى لإلم��ام
اجل��واد علي��ه الس�لام حت��ى أستش��هد مس��موما يف
ريع��ان ش��بابه ،كم��ا أهتضم وقت��ل اإلم��ام اهلادي
ً
غيل��ة ،وألق��ى النظ��ام أخ�يرا بثقل��ه يف أخت�لاق
ً
امل�بررات إلثارتها حربا ش��عواء خمزي��ة ضد اإلمام
احلسن العسكري عليه السالم ألنه اإلمام املعصوم
املف�ترض الطاع��ة فض�لا ع��ن كون��ه وال��د اإلمام
املهدي املوعود عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف.

زخرت
مدرسة أهل
البيت عليهم
السالم يف
عصر اإلمام
العسكري عليه
السالم بالدعوة
إىل خط أهل
البيت عليهم
السالم وبالعلم
والدفاع عن
الشريعة
اإلسالمية من
خالل كوكبة
أصحاب
األمام ورواة
حديثه وطالب
مدرسته

43

جملة السفري ـ العدد ()77

اإلمام العسكري (عليه السالم) ودوره
في تثبيت اإلسالم المحمدي أمام عواصف اإلنحراف العقائدي
الباحث أمحد فرحان عبد

اإلمام احلسن العسكري (عليه السالم) إمام من أئمة اهلدى ،وسيد من سادات الورى ،هو
اإلمام احلادي عشر من أهل بني النبوة ومعدن الرسالة ،وخمتلف املالئكة ،ذلك هو أبو
حممد احلسن بن علي امللقب بالعسكري..

نش��أ (علي��ه الس�لام) وترب��ى يف ظ��ل
علم��ا وزهدًا
أبي��ه ال��ذي فاق أه��ل عصره ً
وتق��وى وجه��ادًا ،وصح��ب أب��اه اثن�ين أو
ثال ًثا وعش��رين سنة تلقى خالهلا مرياث
اإلمام��ة والنب��وة ف��كان كآبائ��ه الك��رام
علم��ا وعم�ل ً
وإصالح��ا
ا وقي��اد ًة وجه��ادًا
ً
ً
ُ
ألم��ة ج��ده حممد (صل��ى اهلل علي��ه وآله
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وس��لم) ،وق��د ظه��ر أمر إمامت��ه يف عصر
أبيه اإلمام اهلادي (عليه السالم) وتأكد
ل��دى اخلاصة من أصحاب أبي��ه والعامة
من املس��لمني أنه اإلمام املفرتض الطاعة
بع��د أبي��ه ،وتوىل مه��ام اإلمام��ة بعد أبيه
واس��تمرت إمامته حن ًوا من س��ت سنوات،
مارس فيها مس��ؤولياته الكربى يف أحرج
الظ��روف وأصع��ب األي��ام عل��ى أهل بيت
الرس��الة بعد ان عرف احلكام العباسيون
 وهم أحرص من غريهم على اس��تمرارحكمه��م َّ -
أن املهدي من أهل بيت رس��ول
اهلل (صل��ى اهلل علي��ه وآله وس��لم) فيهم)،
فكانوا يرتصدون أم��ره وينتظرون أيامه
كغريه��م ،ال ليس��لموا ل��ه مقاليد األمور
بل ليقضوا على آخر أمل للمستضعفني.
لق��د كان اإلم��ام العس��كري (علي��ه
الس�لام) أس��تاذ العلماء وق��دوة العابدين
وزعي��م املعارض��ة السياس��ية والعقائدية
يف عص��ره ،وكان يش��ار إلي��ه بالبن��ان
وتهف��و إلي��ه النف��وس باحل��ب وال��والء
كم��ا كان��ت تهف��و ألبي��ه وج��ده اللذين
ُع��رف كل منهم��ا باب��ن الرض��ا (علي��ه
الس�لام) ،كل ه��ذا رغم معاداة الس��لطة
ألهل البيت (عليهم الس�لام) ومالحقتها
هل��م ولش��يعتهم ،وق��د فرض��ت الس��لطة
العباس��ية اإلقام��ة اجلربي��ة عل��ى اإلمام
وأجربت��ه عل��ى احلضور يوم�ين من كل
أس��بوع يف دار احلكوم��ة العباس��ية ،وق��د
وص��ف حض��ور الن��اس ي��وم ركوب��ه إىل
دار احلكوم��ة ب��ان الش��ارع كان يغ��ص
بالدواب والبغال واحلمري ،حبيث ال يكون
ألحد من موضع مش��ي وال يستطيع أحد
ان يدخ��ل بينه��م ف��إذا ج��اء اإلم��ام هدأت
األصوات وتوس��د له الطريق حني دخوله
وح�ين خروج��ه ،وكان (علي��ه الس�لام)
ج��ادًا يف العب��ادة طيل��ة حيات��ه وال س��يما

حني كان يف السجن إذ ُو ّ
كل به رجالن
ريا
من األش��رار ،فاس��تطاع أن حيدث تغي ً
أساس�� ًيا يف سلوكهما وصارا من العبادة
والصالة إىل أمر عظيم ،وكان إذا نظر
إليهم��ا ارتع��دت فرائصهم��ا وداخلهم��ا
م��ا ال ميل��كان ،وق��د الحق��ت الس��لطة
العباس��ية اإلم��ام العس��كري (علي��ه
الس�لام) وأحاطت��ه بالرقاب��ة وأحص��ت
علي��ه كل حتركات��ه لتش��ل نش��اطه
العلم��ي والسياس��ي وحت��ول بين��ه وب�ين
ممارسة دوره القيادي يف أوساط األمة،
مهتم��ا كآبائ��ه
وم��ن هن��ا كان اإلم��ام ً
بالعم��ل الس��ري غاي��ة اإلهتم��ام فض�ل ً
ا
ع��ن إحكام��ه جله��از ال��وكالء ليك��ون
ق��ادراً عل��ى أداء دوره القيادي بش��كل تام
ويف ظ��ل تل��ك الظ��روف العصيب��ة حتى
أستطاع ان يقضي على حماوالت اإلبادة
لنهج أهل البيت (عليهم السالم).
كان الوض��ع الرمس��ي ال��ذي آل��ت إلي��ه
األمة اإلس�لامية عندما وصلت اإلمامة
لإلم��ام العس��كري (علي��ه الس�لام) يف
ح��دود س��نة  ٢٥٣ه��ـ أو بعده��ا بقلي��ل،
إذ وصل��ت احلال��ة باجله��از الرمس��ي
للحكوم��ة إىل أدن��ى درج��ات الضع��ف
عل��ى كل املس��تويات ،فنالح��ظ خ�لال
عاما تبدل س��بعة حكام ،فقد
اثين عش��ر ً
كان ح��كام الدول��ة العباس��ية ألعوب��ة
بي��د العس��كريني األت��راك ،حت��ى أُث��ر
الق��ول عن��د بعضهم يف وص��ف احلاكم
العباسي بهذا البيت:
خليفة يف قفص بني وصيف وبُغى
يقول ما قاال له كما تقول الببغا
ف��كان م��ن املع��روف عندم��ا يعجبهم
مس�يرة هذا احلاكم وصار طوع أمرهم
أبق��وه ،و إال عزلوه ومسل��وا عينيه ،حتى
ق��ال أح��د حكام ب�ني العب��اس :اليس من

العجائ��ب ان مثل��ي ي��رى ممتنع��اً علي��ه،
وتؤخ��ذ بامس��ه الدني��ا مجيع��اً وم��ا م��ن
ذاك ش��ي ٍء يف يدي��ه ،وكان هل��ذا الضعف
يف الص��ورة اخلارجي��ة تأث�يراً يف موضوع
اإلمام��ة وموض��وع األم��ة ،فض�ل ً
ا ع��ن
األث��ر م��ن الناحي��ة األخالقي��ة حبي��ث
ص��ار احلاك��م العباس��ي ال يأبه أب��دًا بأن
يتظاه��ر أو أن يعرف باملنك��رات ،إذ كان
شرب اخلمر عالنية ،وينقل عن املتوكل
العباس��ي يف أن��ه أم��ر زوجت��ه ان جتل��س
يف دي��وان احلك��م الرمس��ي ،فرفض��ت ان
جتل��س بني الن��اس بغري حج��اب فطلقها
على إث��ر ذلك ،لذا مل يكن من املس��تغرب
أن املت��وكل جل��س ليل��ة للش��راب م��ع
وزي��ره ف ُقتل املتوكل تلك الليلة وامتزج
دمه بزجاجات اخلمر فرثاه أحدهم:
هكذا فلتكـــن منـــايا الكــرام
بني نـــاي ومزهـــر ومــدام
ومم��ا يُؤس��ف ل��ه أن بع��ض الباحثني
اإلس�لاميني يطلقون على املتوكل الذي
ه��دم قرب اإلمام احلس�ين (عليه الس�لام)
(حم��ي
ومن��ع الن��اس م��ن زيارت��ه ،لق��ب
ّ
السنة) ألنه ناصر أمحد ابن حنبل وقاوم
اإلجتاه العقلي يف اإلسالم.
تتلخ��ص مس��ات احلك��م العباس��ي يف
ه��ذه امل��دة بأمري��ن :أوهلم��ا أن مؤسس��ة
احلك��م ضعفت كهي��كل حبيث أصبحت
لعب��ة بي��د العس��كريني األت��راك ،ومتث��ل
األم��ر الثان��ي أن تل��ك املؤسس��ة أصبحت
مفرغة من مضمونها الديين واألخالقي
عالني��ة ،فف��ي زم��ان اإلم��ام العس��كري
(علي��ه الس�لام) كان املعتض��د واملعتم��د
غران يتظاهران باللهو
العباسيان ش��ابان َ
واللع��ب والفس��اد ،فرتتب عل��ى هذا األمر
ش��دة الضغ��ط عل��ى أه��ل البي��ت (عليهم
الس�لام) وه��ي معادل��ة يذكره��ا علم��اء
اإلجتماع السياس��ي ،أنه كلما زاد ضعف
الس��لطة يف ذاته��ا ،زاد ضغطها على رموز
اجملتم��ع وعلى القوى الفاعلة فيه ،لذلك
جن��د أن حج��م العن��ف كان ش��ديدًا إذ
كان��ت الس��لطة ال تتحمل وج��ود اإلمام
وه��و لي��س بيده س�لاح ،ألن��ه كان ميثل
اإلس�لام احلقيق��ي وملنه��ج جده��م النيب
حمم��د (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم)،
فكانوا حيس��بون وج��وده عنصر معارضة
هل��م ،ألن الناس بالتال��ي كانوا ينظرون

حكامه��م ويقارنونه��م بذل��ك النم��وذج،
ف�يرون احلاك��م أه��ل لع��ب وهلو وفس��اد
وعب��ث وإنفاق��ات مالي��ة هائل��ة م��ن غ�ير
م�برر وع��دم التزام دي�ني ،وي��رون اإلمام
ً
ممث�لا كام��ل التمثيل
(علي��ه الس�لام)،
ألخ�لاق املصطف��ى (صل��ى اهلل عليه وآله
وس��لم) ولش��ريعته ،فع��اش اإلم��ام م��دة
قص�يرة س��ت س��نوات ه��ي م��دة إمامت��ه
وكات ف�ترة حرجة ورغ��م ذلك فإنه قام
بإرساء نظام الوكالة عن اإلمام يف زمانه،
وكان إبع��اد األئمة (عليهم الس�لام) عن
احمليط الذي يعرفهم فلم يرس��لوهم إىل
الكوف��ة باعتباره��ا منطق��ة للتش��يع ،وال
للمدينة املن��ورة باعتبارها حاضرة للعلم
وميك��ن لألئم��ة ان يؤث��رون بالعلم��اء
م��ن تدريس��هم ،فأرس��لوهم إىل س��امراء
باعتبارها معس��كراً كبرياً صنعه احلكام
العباس��يون م��ن اي��ام املعتص��م ،فتغل��ب
األئم��ة عليه��م م��ن خ�لال إق��رار نظ��ام
ال��وكاالت حبيث كان��وا يعتمدون على
ه��ؤالء ال��وكالء يف إدارة ش��ؤون أتباعهم
ويف اإلجابة على اإلستفس��ارات واإلجابة
ع��ن القضاي��ا العقائدي��ة والفقهي��ة فيما
يرتب��ط باألم��ور الش��رعية ،وإىل يومن��ا
هذا يس��تفاد من هذا النظام وتس��تخدمه
املرجعي��ة الديني��ة بن��ا ًء عل��ى نف��س
التوجيه��ات اليت خلفها اإلمام العس��كري
(عليه السالم) مثل توقيعه املشهور( :فأما
م��ن كان م��ن الفقه��اء صائ ًن��ا لنفس��ه،
ً
حافظ��ا لدين��ه ،خمال ًف��ا هل��واه ،مطي ًع��ا
ألم��ر م��واله ،فللع��وام أن يقل��دوه) ،فكان

عاصر اإلمام
احلسن العسكري
(عليه السالم) مدة
إمامته القصرية
جدًا ً
كل من املعتز
واملهتدي واملعتمد
العباسيني والقى يف
تلك املدة أشد العنت
والتضييق واملالحقة
واإلرهاب ..

اإلم��ام يواج��ه أمري��ن متعارض�ين ،م��ن
جهة إخبار الناس عن اإلمام الذي بعده،
حتى يعرف الناس إمامهم الثاني عش��ر،
جهة اخ��رى كان هنال��ك خطورة
وم��ن ٍ
عل��ى حيات��ه ،الن فك��رة اإلم��ام الثان��ي
عش��ر م��ن أه��ل البي��ت (عليهم الس�لام)
كانت ش��ائعة على مستوى األمة وعند
العباس��يني بش��كل خ��اص ،واملع��روف
م��ن ان احلكومات ت��درس حي��اة اعدائها
ومنافس��يها ،واحلكومة العباسية كانت
تعتق��د ان أئم��ة أه��ل البي��ت (عليه��م
الس�لام) يش��كلون اخلطر األك�بر على
وجوده��م ،ف��كان أنه��م تربص��وا ب��ه ،فتم
ف��رض االقام��ة اجلربي��ة كرقاب��ة
رجالي��ة من اخل��ارج فض�ل ً
ا عن محالت
تفتيش نس��ائية م��ن الداخ��ل ،إذ كانت
الس��لطة العباس��ية تفاجيء بي��ت اإلمام
بالتفتيش ملعرفة فيما إذا كانت هنالك
نس��اء حوامل يف ذلك البيت ،لذلك كان
اإلم��ام ب�ين حدي��ن صعب�ين ،فق��ام مب��ا
نس��ميه اليوم مبن��اورات متعددة للجمع
بني األمرين ،فكانت والدة اإلمام املهدي
(عجل اهلل تعاىل فرجه الش��ريف) بشكل
مل يظه��ر به أثر احلمل عل��ى أمه خالل
تل��ك األش��هر ومل يعل��م بوالدت��ه إال
خواص اخلواص من ش��يعته ،ومن جهة
أخ��رى كان االم��ر خمفي��اً ع��ن عي��ون
السلطة وعن أنصارها ،لتأمني حياته.
عاص��ر اإلم��ام احلس��ن العس��كري
(علي��ه الس�لام) م��دة إمامت��ه القص�يرة
ج��دًا ً
كل م��ن املعتز واملهت��دي واملعتمد
العباس��يني والق��ى يف تل��ك امل��دة أش��د
العن��ت والتضييق واملالحق��ة واإلرهاب،
كما تعرض لإلعتقال عدة مرات ،وزاد
غي��ض املعتم��د م��ن إمجاع االمة  -س��نة
وش��يعة  -عل��ى تعظي��م اإلم��ام (علي��ه
الس�لام) وتبجيل��ه وتقدمي��ه بالفض��ل
عل��ى مجي��ع العلوي�ين والعباس��يني يف
الوق��ت ال��ذي كان املعتم��د حاكماً غري
مرغ��وب في��ه ل��دى األم��ة ،فأمج��ع رأيه
عل��ى الفت��ك باإلم��ام (علي��ه الس�لام)
واغتيال��ه فدس ل��ه الس��م ،فقضى حنبه
صاب�� ًرا ش��هيدًا حمتس�� ًبا ،وعم��ره دون
عامان فس�لام عليه ي��وم يولد
الثالث�ين ً
وي��وم جاهد يف س��بيل رس��الة رب��ه ويوم
استشهد ويوم يبعث ح ّياً.
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على ساحل اخللود،
نبضات القلوب حريى،
تتوضأ بآيات الوفاء،
صد ًقا ،ح ًبا ،شو ًقا،
حنو الشهادة متضي،
جبناحني طاهرين،
وقلب سليم ،خطوات
تتبعها خطوات ،واهلاتف
يقول القوم يسريون
واملنايا تسري إليهم،
وصوت يهدر (فال نبالي
ان منوت حمقني).

تجارة رابحة
الباحث الشريف علي فاروق
ق��د تاج��ر اإلم��ام احلس�ين (علي��ه
الس�لام) اهلل تع��اىل بنفس��ه واألنف��س
الزكية الطاهرة من أهل بيته ليس هلم
عل��ى وج��ه األرض من مثي��ل ،وتاجر اهلل
تع��اىل بصح��ب هم الصفوة م��ن املؤمنني
والنخب��ة ال�تي انتخبه��م رب العامل�ين
إلقام��ة دين��ه وإع�لاء كلمت��ه ،ومل تكن
تلك التجارة س��هلة يسرية َّ
إنا امتزجت
بصلي��ل الس��يوف ،وانته��ت ب��رؤوس
حممول��ة عل��ى الرم��اح ،يط��اف به��ا م��ن
بل��د إىل بلد ،لتعلن الس��لطة األموية ،أن
قبضتها احلديدية ،ال تستثين أحدًا حتى
ل��و كان اب��ن بن��ت رس��ول اهلل (صلى اهلل
عليه وآله وسلم).
و ُتش�ير املص��ادر التارخيي��ة إىل َّ
أن
العب��اس واخوته تلقوا ً
عرض��ا مغريًا ،من
قبل جيش ابن سعد قبيل املعركة بيوم،
إذ قدَّم مشر بن ذي اجلوشن إىل العباس
األم��ان له وإلخوت��ه ،عنده��ا ينادي مشر
اي��ن بن��و اختن��ا؟ ويع�ني العب��اس واخوته
جعف��ر وعب��د اهلل وعثم��ان ،فق��ال اإلمام
احلس�ين (علي��ه الس�لام) (أجيب��وه وإن
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كان فاس�� ًقا) ،فجاء إلي��ه العباس ووقف
بإزائه ً
قائل (ما ش��أنك وما تريد؟) ،فقال
مش��ر( :جئ��ت لك��م بأم��ان م��ن عبي��د اهلل
ب��ن زياد ،فأنت وأخوت��ك آمنون ،ال تقتلوا
أنفس��كم مع احلسني والزموا طاعة أمري
املؤمن�ين يزي��د ب��ن معاوي��ة) ،فق��ال ل��ه
العب��اس عليه الس�لام( :لعن��ك اهلل ولعن
أمان��ك ،أتؤمنن��ا واب��ن بن��ت رس��ول اهلل ال
أمان له)...
نع��م إنه��ا ش��يم الوف��اء وصالب��ة
اإلمي��ان ،ش��جاعة عل��ي (علي��ه الس�لام)
جت��ري يف ع��روق العب��اس ال��ذي ترب��ى
يرا ،يتغ��ذى ح��ب
يف حج��ر اإلمي��ان صغ� ً
اإلم��ام احلس�ين (علي��ه الس�لام) ،ي��رى
أن��ه إمن��ا ينص��ر دي��ن املصطف��ى (صل��ى
اهلل علي��ه وآله وس��لم) ،ح�ين ينصر أخاه،
وم��ا الش��هادة عن��ده س��وى س��عادة الدنيا
واآلخرة.
ولذل��ك ف��إن كلمات س�� ّيد الش��هداء
(عليه السالم) كانت كفيلة باإلفصاح
ع��ن عظم��ة ومكان��ة ومق��ام م��ن أخلص
يف اإلمي��ان وت��رك مل��ذات الدني��ا ألهلها

وس��افر إىل مع��راج اخللود ،طّل��ق الدنيا
كم��ا طّلقه��ا قبله��م م��وىل املُوحدي��ن
أم�ير املؤمنني علي بن اب��ي طالب (عليه
الس�لام) ،ولذل��ك ق��ال (علي��ه الس�لام)
أعل��م
وه��و يص��ف أصحاب��ه( :فإ ّن��ي ال ُ
أصحاب��اً أوىل وال خرياً من أصحابي وال
أب��ر وال أوصل م��ن أهل بييت
أه��ل بي��ت َّ
ً
ً
ُ
فجزاك��م اهلل ّ
عن مجيعا خ�يرا) ،بهذه
َّ
الكلم��ات تتجلى مكان��ة ومنزلة ُعظماء
دورهم ،س��طروا أرقى
كرب�لاء ،وه��م ِب ِ
ص��ور الوفاء والثبات ،وال خيال ألحد َّ
أن
اختاذ القرار ،وسط تلك الصحراء ،اليت
حييطها العسكر كانت بالشيء اهلني.
لق��د وض��ع اإلم��ام احلس�ين (علي��ه
الس�لام) النق��اط على احل��روف يف أول
يوم توجه فيه إىل اجلهاد املقدس ً
قائل:
(من حل��ق بنا اس ُتش��هد) ،كما قدم هلم
الف��رص الواف��رة وعامله��م بالصراح��ة
الطيبة ،مؤك ًدا على إن القوم يطلبونه،
وأن جتارت��ه م��ع اهلل تع��اىل ،لذل��ك ال
جي�بر أح�� ًدا يف خ��وض معرك��ة غ�ير
مقتنع بها لذا كان خطابه ليلة العاشر

أله��ل بيت��ه واصحاب��ه( :أال وإ ّن��ي ُ
أظ��ن
يَومن��ا من ه��ؤال ِء األعداء غداً ّإل وإ ّني قد
ُ
حل ليس
أذنت لك��م ،فانطلقوا مجيعاً يف ٍ
ُ
ّ
ّ
رج م�ني وال ذمام ،هذا الليل قد
عليكم َح ٌ
غش��يكم ّ
جال) ،مل يرتك س��يد
فاتذوه َ َ
ً
جم��ال للخجل
الش��هداء (عليه الس�لام)
يف قلوب أنصاره فهذا الليل أس��دل سواده
لكي�لا يرى تعرق جبني املنس��حب منهم،
وال حاج��ة للث��ام يف عتم��ة الطف��وف،
اس��حبوا أنفس��كم من بني الصف��وف ،مع
إبراء الذمة.
ومل يُق��دّم األصح��اب حن��و امل��وت
ويفدي األهل واألعزة ،رمبا يكون القرار
األصعب كيف س��يختار من يكون معه،
وب�ين م��ن يري��د أن ي�ترك املي��دان ،لك��ن
س��فينة النج��اة ق��رر أن يك��ون اخلط��اب
للجمي��ع وليتس��اعد األه��ل واألصح��اب
(وليأخ��ذ ُ
ُ
كل
يف الغاضري��ة وليله��ا:
رج��ل منك��م بي��د رج��ل م��ن أه��ل بي�تي،
ٍ
وتف ّرق��وا يف َس��وا ِدكم ومدائنك��م ح ّت��ى
ُف��رج اهللَّ ،
ف��إن الق��و َم إمن��ا يطلبون�ني
ي َ
ول��و ق��د أصابوني َلوا ع��ن طلب غريي)،
كلمات على صعوبتها ،تنزف أملًا ولوعة،
يف ليل ال��وداع ،لكن ملؤها الق��وة والعزم،
فش��جاعة القائد تقول أنه وحده ال يهاب
ً
صهي�لا وال س��وادًا غط��ى
جعجع��ة وال
كثبان صحراء نينوى.

ومتثل��ت يف كرب�لاء روح الوح��ي،
وجتّلت الفضائل كلها يف مواقف اإلمام
احلس�ين (عليه السالم) ورجاله األحرار،
كم��ا متثل��ت الرذائ��ل كله��ا يف أعدائه،
فم��ا أن َّ
أمت كالمه (عليه الس�لام) حتى
ق��ال أخ��وه وحام��ل لوائ��ه العب��د الصاحل،
العب��اس ب��ن علي ب��ن أبي طال��ب (عليهم
الس�لام)( :مل نفع��ل ذل��ك لنبق��ى بع��دك
ال أران��ا اهلل ذل��ك اب��دا) ،وترج��م العب��اس
(عليه الس�لام) مقاله يف اليوم التالي بيد
مقطوعة يف سبيل اهلل لكنها ُنصبت على
مف��ارق الطرق ت��دل إىل منابع الفضيلة
وينابيع املناقب ،ولقد ُرميت عينه بس��هم
لتبق��ى عي ًنا س��اهرة على امت��داد التاريخ
حتمي اإلمي��ان من أن خيتل��ط بالنفاق،
وحتم��ي احلقيق��ة م��ن أن تضي��ع يف
الزيف.
أم��ا الس��ادة أبن��اء عقيل حي��ث التفت
إليه��م س�� ّيد ش��باب اه��ل اجلن��ة (علي��ه
الس�لام) فقال هلم( :حس��بكم م��ن القتل
بصاحبك��م مس��لم إذهبوا قد أذن��ت لكم...
فهب��وا كاألس��ود تتع��اىل أصواته��م،
قائل�ين :إذن ما يق��ول الناس؟ وما نقول؟
إنا تركنا شيخنا وس ّيدنا وبين عمومتنا
خرياألعم��ام ومل ن��رم معهم بس��هم ،ومل
نطع��ن برم��ح ،ومل نض��رب بس��يف وال
ن��دري ما صنع��وا؟ ال واهلل النفعل ،ولكن
نفدي��ك بأنفس��نا وأموالنا وأهلين��ا نقاتل
مع��ك ،حت��ى ن��رد م��وردك ،فق ّب��ح اهلل
العيش بعدك.
كم��ا َّ
أن األصح��اب األب��رار س��جلوا
مواقفه��م الف��ذة وال�تي رمسوه��ا لوح��ة
وف��اء عل��ى صفح��ات التاري��خ ونذك��ر
منهم :مس��لم بن عوس��جة األس��دي وهو
من اهل الكوفة ً
قائل( :حنن خنلي عنك!
ومب��اذا نعت��ذر إىل اهلل يف أداء حق��ك ال
واهلل حت��ى أطع��ن يف صدوره��م برحمي
وأضربه��م بس��يفي م��ا ثب��ت قائم��ه يف
ي��دي ول��و مل يك��ن ل��ي س�لاح أقاتلهم به
لقذفته��م باحلجارة) ،أما زهري بن القني
البجل��ي وه��و م��ن كب��ار ش��يوخ قبيل��ة
جبل��ة بالكوف��ة فق��ال( :واهلل ل��وددت أني
ُقتلت ثم ُنش��رت ثم ُقتلت هكذا يفعل بي
ألف م��رة وإن اهلل يدفع بذلك القتل عن
نفسك وعن أنفس هؤالء الفتية الصفوة
م��ن أه��ل بيت��ك) ،أما س��عيد ب��ن عبد اهلل

قال زهري بن القني
البجلي الكويف( :واهلل
لوددت أني ُقتلت ثم
ُنشرت ثم ُقتلت هكذا
يفعل بي ألف مرة
وإن اهلل يدفع بذلك
القتل عن نفسك
وعن أنفس هؤالء
الفتية الصفوة من
أهل بيتك)..
احلنف��ي وه��و م��ن أه��ل الكوف��ة ،ش��هيد
الص�لاة األخ�يرة ال�تي صاله��ا اإلم��ام
احلس�ين (علي��ه الس�لام) يف عاش��وراء،
إذ افت��دى بنفس��ه س��بط رس��ول اهلل
(صل��ى اهلل علي��ه وآله وس��لم) ورحيانته
واق ًف��ا كالس��د الش��امخ يتلقى الس��هام،
فنذك��ر قوله وهو يف تلك احلال( :واهلل
ال خنلي��ك حتى يعل��م اهلل أنا قد حفظنا
غيب��ة رس��ول اهلل (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
وس��لم) فيك أما واهلل لو علمت أني أقتل
ث��م أحي��ا ث��م أح��رق ث��م أذرى يفعل بي
ذلك سبعني مرة ما فارقتك.)...
هك��ذا اس��تطاب األصح��اب بامل��وت
احملت��وم ،لك��ن أن يك��ون ذل��ك امل��وت بني
ي��دي اإلم��ام احلس�ين (علي��ه الس�لام)
فه��و أحلى من الش��هد ،فان�برى األبطال
يفت��دون س�� ّيدهم وقائده��م باألنف��س
الزك ّي��ة الطاه��رة وق��د أدوا األمان��ة
بأبه��ى صوره��ا ،تقدم��وا مضح�ين فداء
لإلس�لام وش��ريعة خ��امت املرس��لني،
جماهدين بني يدي س��بطه أبي الشهداء
(علي��ه الس�لام) ،فرحب��ت جتارته��م يف
الداري��ن ومش��اهدهم مقص��د األفئ��دة
ومواطن استجابة الدعاء.
م َّم ٍد
( َف َعلى األطا ِئ ِب ِم ْن أَ ْه ِل َب ْي ِت ُ َ
آلم��ا َف ْل َي ْب ِك
��ي َصّل��ى اهلل َع َل ْي ِهم��ا َو ِِ
َو َع ِل ٍّ
ْ
َ
ُ
ُب ال ّنا ِدب َ
الباك َ
��ون َوِإي ُ
ُ��ون
ّاه ْ��م فل َين��د ِ
ُّم��و ُع َو ِل َي ْص�� ُر ِخ
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الصار ُخ َ
��ج َّ
��ج
��ون َو َي ِع َّ
َض َّ
الض ُّ
��ون َوي ِ
ِ
العاج َ
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هشام بن الحكم متكلم اإلمامية في الكوفة
الباحث أمري أكرم سامل العكيلي

كانت مدينة الكوفة احملطة األوىل ألبي حممد هشام بن احلكم ،إذ ولد فيها ،ونشأ يف
أجوائها ،وأكمل مسريته يف مدينة واسط وحميطها العلمي ،وتسلق أعواد اجملد ومنرب
العلم مبدينة بغداد..
وقد ساعده التنقل بني هذه احلواضر
العلمي��ة م��ن الوق��وف عل��ى األف��كار
الس��ائدة يف عص��ره ،والتي��ارات املعرفي��ة
الشائعة يف العصر العباسي ،فكانت أفكار
املعتزل��ة تتغلغ��ل ب�ين صف��وف اجملتمع،
ويف قالبه��ا التي��ار الس��لفي واإلحل��ادي
واجملسمي واملش��بهي ،إىل جنب الفلسفة
اليونانية واإلس�لامية ،وكانت مش��كلة
(خلق القرآن) قد أخذت جما ً
ال واس��عاً يف
الفكر اإلسالمي ،فما كان من هشام بن
احلك��م إال اعتن��اق اجلهمية اليت أسس��ها
أب��و حمرز جهم بن صفوان الراس�بي (ت
128هـ).
وبقي��ت اجلهمي��ة تس�ير يف ع��روق
هش��ام ب��ن احلك��م معتق��داً مببادئه��ا
وأفكاره��ا ،حت��ى هداه اهلل عل��ى يد اإلمام
جعفر بن حممد الصادق (عليه السالم)،
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فأصب��ح م��ن أنص��اره وكب��ار تالمذت��ه،
وبعداستش��هاد اإلمام (عليه السالم) عام
148ه��ـ ،إس��تمر هش��ام يف عطائ��ه العلمي
على يد اإلمام موس��ى ب��ن جعفر الكاظم
(عليه السالم) ،وكانت املدة الواقعة بني
قيام الدولة العباس��ية ع��ام 132هـ ،ووفاة
اإلمام الصادق (عليه الس�لام) عام 148هـ،
من أخصب احلقب الزمنية يف احلركة
العلمي��ة ففيه��ا ب��رزت مدرس��ة الكوف��ة
ومنافس��تها العلمي��ة ملدرس��ة البص��رة،
وامت��دت إىل مدينة بغداد منذ تأسيس��ها
عجت بالعلماء واملفكرين،
عام 145هـ اليت َّ
ً
وكان هش��ام بن احلكم واحدا من أعالم
الكوف��ة الذين كان هلم حضور مميز يف
املدرسة البغدادية ،ومل يكن حتول هشام
ب��ن احلك��م م��ن اجلهمي��ة إىل اإلمامي��ة
مبجرد لقاءات م��ع اإلمام الصادق (عليه

الس�لام) ،ب��ل ج��اء ذل��ك التح��ول بع��د
قناع��ة فكري��ة وج��دال مع��ريف أدى ب��ه
إىل اإلس��تبصار ،يقول الش��يخ الطوس��ي
(ت 460هـ) :ناظر هشام بن احلكم ،اإلمام
الصادق (عليه الس�لام) ،فأفحمه اإلمام
(عليه الس�لام) ،وطلب هش��ام مهلة أيام
حت��ى يس��تأنف احل��وار ،وجيي��ب عل��ى
األس��ئلة ،ث��م ح��اوره اإلم��ام الص��ادق
(علي��ه الس�لام) يف اجلهمي��ة اليت كان
يؤم��ن به��ا ،وكان م��كان ذل��ك اللق��اء
الفك��ري يف مدين��ة احلرية كم��ا حدده
الش��يخ الطوس��ي ،ومل يكن جواب هش��ام
مقنع��ا فوق��ع يف حرية وقل��ق ،فكان البد
ل��ه من البقاء عل��ى اجلهمية أو اإلنتقال
إىل فكر أهل البيت (عليهم السالم).
لق��د أش��ارت كت��ب اإلمامي��ة إىل
فس��اد مذه��ب اجلهمي��ة وغ�يره م��ن

املذاه��ب الس��ائدة يف العص��ر العباس��ي،
وتص��دى الكثريون م��ن أتباع أه��ل البيت
إىل بي��ان فس��اد اجلهمي��ة يف كتبه��م،
ويف املقاب��ل مسح��ت األوضاع السياس��ية
يف الكوف��ة بع��د س��قوط الدول��ة األموية
ع��ام 132ه��ـ ،إىل انتش��ار فك��ر أه��ل البيت
(عليهم الس�لام) ،وكان لإلمام الصادق
(علي��ه الس�لام) دور ب��ارز يف تأس��يس
مدرس��ة أه��ل البي��ت يف مدين��ة الكوف��ة
بع��د مدرس��ته األوىل يف املدين��ة املن��ورة،
وأصب��ح هش��ام بن احلك��م قطبا ب��ارزاً يف
مدرس��ة الكوف��ة وبعد بناء مدين��ة بغداد
يف عهد املنصور العباس��ي ،قصدها هش��ام
ب��ن احلك��م ،وتوثق��ت صلت��ه بيحي��ى بن
خالد الربمكي ،وأصبح من رواد جملسه،
إال َّ
أن العالق��ة بينهما أخذت يف التدهور،
ورمب��ا ج��اءت من حس��د الربمكي هلش��ام
ب��ن احلكم ،وق��د أحس ه��ارون العباس��ي
به��ذا التح��ول يف العالقات ب�ين الربمكي
وهش��ام ،إال إن��ه مل يف�� ّرط بهش��ام ب��ن
احلكم لشدة إعجابه بعلمه ومعارفه.
ويب��دو ّ
أن كث�يراً من تالمي��ذ اإلمام
الص��ادق (علي��ه الس�لام) يف الكوف��ة ق��د
هاجروا إىل مدينة بغداد ،ويف مقدمتهم:
أب��و حنيف��ة النعمان بن ثاب��ت (ت 150هـ )،
وه��و القائ��ل( :م��ا رأي��ت أفقه م��ن جعفر
ب��ن حمم��د) و (ل��وال الس��نتان هلل��ك
النعم��ان) ،وق��د أراد أب��و حنيف��ة بقول��ه:
أن اإلم��ام الص��ادق (علي��ه الس�لام) ق��د
مك��ث يف الكوفة س��نتني ،وقد تتلمذ على
يدي��ه ،وذل��ك يف عه��د الس��فاح العباس��ي،
ومل يقتص��ر األم��ر عل��ى أب��ي حنيفة ،إذ
وقفنا على عدد كبري من تالمذة اإلمام
الص��ادق (عليه الس�لام) ،س��واء كانوا يف
املدين��ة املن��ورة أم الكوف��ة أو بغداد،وق��د
اخ�ترت بعض��اً م��ن الفقه��اء واملتكلم�ين
البارزين منه وهم:
 .1مالك بن أنس.
 .2واصل بن عطاء.
 .3سفيان الثوري.
 .4سفيان بن عيينة.
 .5شعبة بن احلجاج.
 .6حييى بن سعيد االنصاري.
 .7أبان بن تغلب.
 .8أبو أيوب السجستاني.
 .9زرارة بن اعني.

وقد د ّون الش��يخ الطوس��ي يف كتابه
(الرج��ال) أمس��اء ال��رواة ع��ن اإلم��ام
الص��ادق (علي��ه الس�لام) ،فيم��ا أش��ار
الش��يخ الكلي�ني (ت 329ه��ـ) إىل وصاي��ا
اإلمام الصادق (عليه الس�لام) لتالميذه،
كوصيت��ه للمفض��ل ب��ن عم��ر (أكت��ب
وب��ث علمك يف إخوانك ،ف��إن مت فأورث
كتب��ك بني��ك فإن��ه يأت��ي عل��ى الن��اس
زم��ان ه��رج ال يأنس��ون في��ه إال بكتبهم)،
واذا تصفحن��ا مص��ادر التاري��خ والرجال
واحلديث ،س��نجد مئات الكتب اليت الفها
تالميذ اإلمام الصادق (عليه الس�لام) يف
خمتل��ف ف��روع املعرفة ،ومنها :التفس�ير
واحلدي��ث والفق��ه والكيمي��اء والط��ب
والفل��ك وعلم ال��كالم وغريها ،تعّل َم منها
تالمذت��ه وأعانتهم عل��ى تأليف كتبهم،
وكان مم��ن أفاد م��ن تلك العلوم هش��ام
ب��ن احلك��م ال��ذي َّأل��ف اثن�ين وثالث�ين
كتاباً ضمت العلوم اآلتية:
* العقائد والفرائض.
* علم الكالم والفلسفة.
* الردود على أصحاب الفرق.
وس��اعده لصوق��ه باإلم��ام الص��ادق
(علي��ه الس�لام) براعت��ه يف مناظراته مع
أصح��اب الف��رق واملذاه��ب ،وحماججاته
للكالمي�ين والفالس��فة وال�تي كان��ت
مسة ب��ارزة يف علومه ،وقد أوصى اإلمام
الصادق (عليه السالم) تالميذه بالرجوع
إليها ،وكما أس��لفنا فقد اس��تكمل هشام
ب��ن احلك��م حتصيل��ه العلم��ي عل��ى ي��د
اإلم��ام موس��ى بن جعف��ر الكاظ��م (عليه

يقول الشيخ
النجاشي (ت
450هـ) :أن هشام بن
احلكم روى عن
اإلمامني الصادق
والكاظم (عليهما
السالم) ،وكان
ثقة يف الروايات،
حسن التحقيق
بهذا األمر ..

السالم).
أوض��ح الش��يخ الطوس��ي يف كتاب��ه
(إختيار معرفة الرج��ال) ،وصايا اإلمام
الكاظم (عليه السالم) ،بهشام بن احلكم
بكلمة (يا هش��ام) وكان��ت كل كلمة
ترادفه��ا آي��ة كرمي��ة ،وق��د اش��ارت
مص��ادر اإلمامي��ة إىل ه��ذه الوصاي��ا
ومنه��ا :كت��اب ال��كايف للش��يخ الكلي�ني،
وكت��اب حبار األنوار للش��يخ اجمللس��ي،
وكت��اب مس��تدرك الوس��ائل للش��يخ
النوري وغريها ،ويقول الشيخ النجاشي
(ت 450هـ) :أن هش��ام بن احلكم روى عن
اإلمام�ين الص��ادق والكاظ��م (عليهم��ا
السالم) ،وكان ثقة يف الروايات ،حسن
التحقيق بهذا األمر.
وأش��ار ابن النديم إىل املوقع العلمي
هلشام بن احلكم بقوله :أنه من متكلمي
الش��يعة مم��ن فت��ق ال��كالم يف اإلمام��ة،
وه�� ّذب املذه��ب بالنظ��ر ،وكان حاذق��ا
بصناعة الكالم ،حاضر اجلواب.
وقد التقى احملدث إبن ش��هر آش��وب
يف (مع��امل العلم��اء) وامل��ؤرخ الذه�بي يف
(س�ير أعالم النب�لاء) برأي اب��ن النديم،
وأش��اد املعاص��رون م��ن الكت��اب ،م��ن
عرب ومس��لمني وأجانب ومستش��رقني
بش��خصية هش��ام ب��ن احلك��م العلمي��ة،
ودور اإلمام�ين الص��ادق والكاظ��م
(عليهم��ا الس�لام) يف نبوغ��ه العلم��ي،
وانت��زاع ش��بهة التجس��يم والتش��بيه من
أف��كاره ،وبقي بعض الكت��اب املعاصرين
يش��ككون بش��خصية هش��ام ب��ن احلك��م
انطالق��ا م��ن تعصبه��م املذه�بي الضيق،
وإذا متع��ن ه��ؤالء مبناظ��رات هش��ام
ب��ن احلك��م م��ع املعتزل��ة وامللحدي��ن
واملتكلم�ين لصحح��وا م��ا يف أذهانه��م
م��ن آراء بعيدة ع��ن الواق��ع العلمي ،ألن
كثريا من روايات هشام بن احلكم تبدأ
بالق��ول( :هش��ام بن احلكم ع��ن ابي عبد
اهلل عليه الس�لام) ،ويقصد بذلك اإلمام
الص��ادق (علي��ه الس�لام) ،فض�ل ً
ا عن ان
بع��ض الرواي��ات املعت�برة مل تكن س��وى
عبارة عن أسئلة وجهها هشام بن احلكم
لإلمام (عليه الس�لام) ،وقد أجاب (عليه
الس�لام) عليه��ا ،ويس��تنبط منه��ا أم��ور
يف التفس�ير والعقائ��د والتاريخ والكالم
والطبيعة وغريذلك من العلوم.
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أسباب ازدياد ظاهرة اإلبتزاز األلكتروني
في مواقع التواصل اإلجتماعي
األستاذ الدكتور جنم عبد اهلل املوسوي  -جامعة ميسان

شهد العصر احلالي الذي نعيشه طفرة نوعية وكبرية يف اجملاالت العلمية كافة ،إذ
دخلت التكنولوجيا املعاصرة يف كل ميادين احلياة فال يكاد خيلو منها ميدان ،فالفرد
واجملتمع من أهم امليادين اليت فتحت أبوابها للحداثة والتطور والرقي واحتضنت
التكنولوجيا وسايرتها واعتمدت عليها يف احلياة اليومية.
ولوال اإلتصال ملا اس��تطاعت البشرية
أن تص��ل إىل م��ا وصل��ت إلي��ه م��ن تق��دم
وتط��ور وعط��اء وق��درة عل��ى مواجه��ة
التحدي��ات كاف��ة س��واء كان��ت تربوي��ة
واجتماعي��ة واقتصادي��ة وتعليمي��ة
وصحي��ة ،إذ أن التق��دم احلاص��ل يف هذه
امليادي��ن وبالرغ��م م��ن فوائ��ده املتع��ددة
والكث�يرة فق��د تزامن��ت مع��ه س��لبيات
عدي��دة أث��رت بش��كل واضح للعي��ان على
جمتمعن��ا ديني��اً وأخالقي��اً واجتماعي��اً
وثقافي��اً واقتصادي��اً وم��ن تلك الس��لبيات
اجلرائم األلكرتونية اليت تتخذ من تطور
ً
وسيلة
األجهزة احلديثة وشبكة اإلنرتنت
وس��بي ً
ال لتنفي��ذ اجلرم واجلرمي��ة ،ومن
أن��واع ه��ذه اجلرائ��م اإلبت��زاز اإللكرتوني
ع�بر مواق��ع التواص��ل اإلجتماع��ي ال�تي
بدأت تنتش��ر وتس��عى إىل خ��راب اجملتمع
وتفكي��ك بنيان��ه الرص�ين مل��ا فيه��ا م��ن
أضرار جس��يمة على نفس��ية الفرد وعلى
أمن اجملتمع ،وعلى مايبدو أن العديد من
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أفراد اجملتمع وفئاته املختلفة يتعرضون
لظاه��رة اإلبت��زاز اإللكرتون��ي وذل��ك
بسبب س��وء اإلستعمال لوس��ائل اإلتصال
احلديثة واإلستعمال اخلاطئ هلا كونها
حتمل خفايا كثرية.
إن ظاه��رة اإلبت��زاز اإللكرتون��ي ُت َع ُّ
��د
م��ن الظواه��ر املس��تحدثة واملس��تجدة
يف الع��راق ،وق��د ظه��رت بع��د انتش��ار
وس��ائل اإلتص��ال اإللكرتون��ي واإلنفت��اح
العامل��ي وس��هولة اإلتص��ال والتواص��ل
م��ع اآلخري��ن ،إذ أن التط��ور العلم��ي
والتكنولوج��ي له فائدة كبرية جداً جعل
م��ن س��هولة التواصل أم��راً بديهياً ،فضال
عن كونه قدم خدمات كبرية للبشرية،
وفض�ل ً
ا ع��ن ه��ذه الفائ��دة أس��هم التطور
العلم��ي يف وس��ائل اإلتص��ال يف ظه��ور
أن��واع جدي��دة م��ن املش��كالت ال�تي أربكت
اجملتمع��ات وأدت إىل تفاق��م مش��كالتها
كانعكاس��ات س��لبية لإلس��تعمال الس��يئ
لوس��ائل اإلتص��ال والتكنولوجيا احلديثة

واملتط��ورة وم��ن ه��ذه املش��كالت ظاه��رة
اإلبتزاز اإللكرتوني.
ويف ظل انتشارهذه الظاهرة وظهور
أش��خاص مس��يئني متخفني وراء العامل
اإلفرتاض��ي لتحقيق مآربهم وأغراضهم
الش��خصية بطرائ��ق غ�ير مش��روعة،
ظه��رت توجيه��ات وتعال��ت الصيح��ات
بض��رورة خلق الوعي الرتبوي والقانوني
والفكري واالجتماعي ملس��تعملي وسائل
االتص��ال واإلنرتن��ت وجتري��م ه��ذه
الظاه��رة وحماربته��ا ألنه��ا ت��ؤدي إىل
عواقب وخيمة وآثار سلبية كبرية على
الفرد واجملتمع.
م��ن خ�لال متابع��ة املعاج��م اللغوية
جن��د أن اإلبت��زاز يعين أخذ الش��يء بقهر
وش��دة وغلب��ة وق��وة وس��لب األم��وال
واألش��ياء بغ�ير وج��ه ح��ق ،إم��ا معن��اه يف
اإلصطالح فهو من الظواهر اإلجتماعية
واجلرمي��ة املوج��ودة يف اجملتمع��ات
قدمي��اً وحديث��اً واليت يكون اهل��دف منها

إستغالل الضحية (املبتز) والضغط عليه
وتعنيف��ه وتهدي��ده وختويف��ه يف مال��ه أو
عائلت��ه أو أهل��ه أو ممتلكات��ه أو مسعته أو
مكانت��ه اإلجتماعي��ة أو تهدي��ده بالقانون
وإدخ��ال الرعب عليه لغرض اإلس��تجابة
إىل طلب��ات اجمل��رم أو اجلان��ي ،وم��ن ث��م
احلص��ول عل��ى الفائ��دة من��ه بوس��ائل
وأس��اليب غ�ير قانونية وحتقي��ق الفائدة
املالية أو املنفعة الشخصية من وراء ذلك.
ومن أنواع اإلبتزاز مايُعرف بـ(اإلبتزاز
األلكرتون��ي) وهو فعل إجرامي تس��تعمل
وس��ائل التكنولوجي��ا احلديث��ة املتط��ورة
من (إنرتنت ،هواتف ذكية ،حاس��بات،)...
لتنفي��ذ تهدي��د م��ا أو اس��تدراج مع�ين
للضحي��ة لغ��رض املس��اومة واحلص��ول
عل��ى منفع��ة مالي��ة أو جس��دية أو إحلاق
الض��رر بالش��خص اجمل�ني علي��ه إلرضاء
نزعات وشهوات وميول ورغبات اجملرم.
إن ظاه��رة االبت��زاز االلكرتون��ي هل��ا
أث��ار عديدة على الفرد واجملتمع ونتيجة
لوخام��ة تل��ك اآلث��ار وأضراره��ا كان ال
ب��د م��ن معرف��ة األس��باب احلقيقي��ة اليت
أدت إىل ازدي��اد ه��ذه الظاه��رة وانتش��ارها
يف أوس��اط اجملتم��ع العراق��ي يف اآلون��ة
األخرية ،ومن هذه األسباب ما يأتي:
 .1قل��ة الوع��ي الدي�ني واإلبتع��اد ع��ن
تعالي��م اهلل تعاىل وضع��ف التنور الفكري
والثقايف.
 .2التفكك األس��ري وضع��ف الروابط
األس��رية والتح��اور ب�ين أفراد األس��رة يف
شؤون احلياة املختلفة.
 .3تعام��ل األطف��ال واملراهق�ين م��ع
وس��ائل اإلتص��ال بعفوي��ة وببس��اطة
واجلهل بكيفية التعامل مع هذه الوسائل
والدخ��ول إىل مواق��ع مش��بوهة والتعامل
م��ع أش��خاص غ�ير معروف�ين خمتف�ين
وراء تلك األجهزة.
 .4الضع��ف األم�ني واإلس��تخباري
وصعوب��ة معرف��ة األش��خاص القائم�ين
باالبتزاز.
 .5قلة احلذر وعدم التوعية احلقيقية
م��ن قب��ل األس��رة واجملتم��ع ملخاط��ر
اإلبتزاز ،والوثوق واإلطمئنان بأش��خاص
غري معرفني وجمهولني اهلوية واملكان.
 .6ارتف��اع نس��بة الفق��ر وع��دم وج��ود
عمل وزيادة نس��بة البطالة داخل أوس��اط

اجملتمع.
 .7اإلنقي��اد للرغب��ات والش��هوات
والغ��رق يف مس��تنقع الرذيل��ة والذن��وب
واخلطاي��ا ،واإلنقي��اد للدواف��ع املادي��ة
البحت��ة وحماول��ة الكس��ب امل��ادي غ�ير
املشروع على حساب اآلخرين.
 .8ضع��ف متابع��ة األس��رة لألبن��اء
ومراقب��ة تصرفاته��م وس��لوكهم وم��ا
يصدر منهم من أقوال وأفعال وحركات.
 .9عدم توعية الش��باب والنساء خاصة
باحلذر من الدخ��ول للصفحات الوهمية
اليت ال يعرف مصدرها.
 .10اإلس��تعمال الس��يء للتقني��ات
احلديث��ة يف اإلتص��ال وقل��ة اخل�برة يف
الدخ��ول إىل العديد من املواقع وخصوصاً
املواقع املشبوهة.
 .11ال��دور الس��ليب للتلف��از يف نش��ر
وع��رض أم��ور خت��ل باحلي��اء والش��رف
وحت��رك الرغب��ة والغري��زة عن��د املتلق��ي
األم��ر ال��ذي جيعل��ه يلج��أ إىل متنف��س
لتفريغ احلاالت العاطفية لديه.
 .12ع��زوف الكث�ير م��ن الش��باب ع��ن
ال��زواج وتكوي��ن األس��رة جع��ل البع��ض
يبح��ث عن عالقات غري مش��روعة وفرها
هلم اإلنرتنت بسهولة ويسر.
 .13كثرة اإلغ��راءات املادية واملعنوية
واجلنس��ية األمر الذي جيعل املقابل يقع
يف فخ االبتزاز.
 .14اطمئن��ان العدي��د م��ن املبتزي��ن
بع��دم معرفته��م أو مالحقته��م قانونيا أو
عش��ائرياً ألس��باب منها اس��تعمال وس��ائل

ظهرت توجيهات
وتعالت الصيحات
بضرورة خلق الوعي
الرتبوي والقانوني
والفكري واالجتماعي
ملستعملي وسائل
االتصال واإلنرتنت
وجتريم هذه الظاهرة
وحماربتها..

وهمي��ة وغ�ير معروف��ة ومنه��ا ك��ون
القائم�ين على اإلبتزاز خارج نطاق البلد
األم��ر الذي يش��كل حاف��زاً هل��م للتمادي
واإلستمرار يف اجلرمية.
 .15سهولة اس��تعمال مواقع التواصل
اإلجتماع��ي كونه��ا متاح��ة للجمي��ع
وس��رية اإلس��تعمال وفرديت��ه ،جعل من
وسائل اإلتصال خطراً كبرياً على الفرد
كون��ه خيض��ع للتأث�ير مبف��رده وع��دم
معرفة أفراد أسرته اآلخرين مبا يفعل.
 .16قل��ة الوع��ي اإلعالم��ي والتوعي��ة
الكافي��ة مبخاط��ر اإلس��تعمال الس��يئ
لوسائل اإلتصال املختلفة.
 .17ضع��ف مواكب��ة املس��تحدثات
العلمية والتكنولوجية يف املناهج والكتب
الدراس��ية ،إذ ينبغ��ي احت��واء املناه��ج
الدراس��ية عل��ى دروس توعي��ة متث��ل
أهمي��ة وس��ائل اإلتص��ال وتعل��م الطلبة
كيفية التزام احل��ذر وجتنب الوقوع يف
املخاطر وش��بكات املفسدين الذين همهم
مجع املال بوسائل غري مشروعة.
 .18س��هولة اس��تدراج األطف��ال
واملراهق�ين واس��تغفاهلم بس��بب ضع��ف
جانب الوعي واإلدراك لديهم أو تعاملهم
م��ع اآلخرين برباءة وثق��ة عمياء ،فضال
ع��ن ع��دم وج��ود برام��ج ثقافي��ة علمية
ترفيهية مهمتها خلق الوعي عند اجليل
من خطورة جرمية اإلبتزاز اإللكرتوني،
األمر الذي ترك الساحة مفتوحة لتأثري
اإلع�لام املعادي والغ��زو الثقايف الفكري،
فض�ل ً
ا ع��ن غي��اب الثقاف��ة اجملتمعي��ة
املناسبة جتاه وسائل االتصال احلديثة.
 .19ع��دم تدخ��ل اجله��ات املختص��ة
يف أجه��زة الدول��ة عل��ى مس��توى وزارة
اإلتص��االت أو اجله��ات األمني��ة مبتابعة
املواق��ع االلكرتوني��ة وفل�ترة ش��بكة
اإلنرتن��ت فضال عن ع��دم تطوير أجهزة
املراقب��ة والرص��د والتقص��ي واملتابع��ة
لتعق��ب اجلن��اة ومعرف��ة مواقعه��م
وتقدميهم للعدالة وللقضاء س��اعد على
تفشي هذه الظاهرة.
 .20غي��اب الن��ص القانون��ي الواض��ح
والتش��ريعات العقابي��ة الصارم��ة ال�تي
تعاق��ب اجلرائم اإللكرتونية املس��تحدثة
وال�تي منها ظاه��رة اإلبت��زاز اإللكرتوني
املتفشية يف أوساط اجملتمع العراقي.
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مفهوم اإلمامة في رسالة اإلمام الحسين (عليه السالم)
إلى الكوفة والبصرة  -رؤية أستشراقية
الدكتوره حوراء عبد الناصر

لعل من أهم الشبهات اليت علقت بنهضة اإلمام احلسني (عليه السالم) تلك الشبهة
صرين
القائلة بأن خروج اإلمام (عليه السالم) إىل العراق كان بفعل وتأثري رسائل أهل املِ َ
 البصرة والكوفة  -إليه ،ومل يقتصر األمر على ُك ّتاب املقاتل من املسلمني ،بل ذهب
املستشرقون إىل ماذهب إليه الكتاب واملؤرخون املسلمون متكئني على ما ورد يف الروايات
اإلسالمية بهذا الشأن.
وضم��ن ه��ذا املس��ار ت��رى الباحثة يف
الدراس��ات الش��يعية (الرزين��ة الالن��ي)،
يف كتابه��ا ال��ذي حيم��ل عن��وان (الفك��ر
الش��يعي املبك��ر تعالي��م اإلم��ام حمم��د
الباقر) ،أن اإلمام احلسني (عليه السالم)
رف��ض مبايع��ة يزي��د ل��دى تولي��ه حك��م
الدول��ة اإلس�لامية بعد أبي��ه معاوية بن
أبي س��فيان ،وتضيف الباحثة على َّ
أن ما
شجع اإلمام احلسني (عليه السالم) على
رف��ض البيع��ة ليزي��د إمن��ا كان بفع��ل
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تأث�ير الرس��ائل ال�تي كان��ت ت��رده م��ن
الكوفة والبصرة واليت أعلن فيها الشيعة
يف املصري��ن ،أن ال إمام هلم س��وى اإلمام
احلسني (عليه السالم) ،وبنا ًء على تأثره
بتل��ك الرس��ائل أرس��ل اإلم��ام احلس�ين
(علي��ه الس�لام) مس��لم ب��ن عقي��ل (عليه
الس�لام) ،إىل أه��ل الكوف��ة لغرض جس
النبض ومراقبة األوضاع والكتابة له مبا
آلت إليه األمور يف مدينة الكوفة ،وتتهم
املستش��رقة الالني اإلمام احلسني (عليه

الس�لام) َّ
ب��أن خروج��ه كان للوص��ول
إىل الس��لطة ،فقالت مانص��ه ،أن خروج
اإلمام احلس�ين (عليه الس�لام) كان يف
(حماول��ة من��ه للقبض على الس��لطة)،
ولذلك فإن خطاباتهم إليه وردَّه عليهم
يكش��ف عن أمر مهم يتمثل بـ(الطريقة
ال�تي جي��ب عل��ى اإلم��ام اتباعه��ا ل��دى
تسلمه ملقاليد السلطة).
ترى الالني أن اإلمام احلسني (عليه
الس�لام) ،وه��و ميه��د الطريق الس��تالم

الس��لطة لنفس��ه ،أرس��ل رس��التني إىل
الع��راق؛ كان��ت األوىل إىل مدين��ة
الكوفة فيما ذهب��ت األخرى إىل مدينة
البصرة ،وقد حدد اإلمام احلسني (عليه
الس�لام) يف كلت��ا الرس��التان (مفه��وم
اإلمامة) ،وتلمح تلك الرس��التني الفهم
املبك��ر لإلمام��ة (بصورة أولي��ة ألولئك
الذي��ن كتب��وا إلي��ه؛ فف��ي رس��الته
إىل أه��ل الكوف��ة مل يس��تخدم اإلم��ام
احلسني (عليه السالم) كلمة (شيعة)
بل خاط��ب الكوفي�ين بـ(املؤمن�ين) أوال،
ثم خاطبهم بـ(املسلمني) ،وهلذا التمييز
أهمي��ة كب�يرة ،ث��م يص��ف اإلم��ام
احلس�ين (علي��ه الس�لام) الطري��ق اليت
جي��ب أن يك��ون عليه��ا اإلم��ام يف نص��ه
ال��ذي يقول في��ه( :ما اإلم��ام إال العامل
بالكت��اب ،واآلخ��ذ بالقس��ط ،والدائ��ن
باحلق ،واحلابس نفسه على ذات اهلل).
أما يف رسالته إىل أهل البصرة فقد
كان اإلم��ام احلس�ين (علي��ه الس�لام)
أكث��ر ختصص��ا حينم��ا أش��ار إىل
أحقيتهم  -أهل البيت (عليهم الس�لام)
وه��و منه��م  -عندم��ا ق��ال يف الرس��الة
تل��ك( :وأن��ا أح��ق بذلك احلق املس��تحق
علينا ممن تواله) ،وتش�ير (الالني) إىل
انفت��اح اإلم��ام احلس�ين (عليه الس�لام)
عندم��ا وص��ف م��ن يف الس��لطة بعب��ارة
(البي��ت القرش��ي الواس��ع) ،وه��م الذين
فضل��وا أنفس��هم عل��ى أس��رته ،وبعد أن
قام��ت املستش��رقة (الالن��ي) بع��رض
الرس��التني إىل البص��رة والكوف��ة
ومافيهما من مداليل توحي بسريه حنو
تولي الس��لطة قالت :أن اإلمام احلسني
(عليه السالم) كانت له محاسة حلمل
الس�لاح بامس��ه يف الكوف��ة؛ ولك��ن تل��ك
احلماس��ة كانت قد مخ��دت حتى قبل
وص��ول اإلمام احلس�ين (عليه الس�لام)
إىل العراق بس��بب اإلج��راءات الصارمة
اليت واجهته بها الس��لطة األموية واليت
أدت بالتال��ي إىل قت��ل اإلم��ام احلس�ين
(عليه السالم) ومن معه يف كربالء.
ومهم��ا ح��اول املستش��رقون وم��ن
عل��ى ش��اكلتهم؛ اإلبتعاد ع��ن الصورة
احلقيق��ة ع��ن ث��ورة اإلم��ام احلس�ين
(عليه الس�لام) ،واإلعتم��اد على مصدر
دون آخ��ر ،ف��إن البح��ث يف القضي��ة

احلسينية يشري إىل أن التدقيق املزعوم
واألخذ باإللتزامات املنهجية احلداثية
ومابعده��ا س��وف يك��ون ل��دى آخري��ن
منصفني عالقاً يف رداء املنهجية املتآمرة
عل��ى احلقيق��ة التارخيي��ة؛ واإللتب��اس
إن كان م�برراً لباح��ث وآخ��ر ،فان��ه ال
يك��ون مربراً ملن يعلن إميانه بانه ملتزم
بالدق��ة البحثي��ة واملنهجي��ة ،وإن كان
م��ا كان ف��ان قضي��ة اإلم��ام احلس�ين
(علي��ه الس�لام) مم��ا ال ينتم��ي للتاريخ
األس��طوري وال إىل أي تصنيف��ات
اخ��رى؛ وإمن��ا ينتم��ي إىل تاري��خ
املمارس��ات الش��رانية حلقب��ة تارخيي��ة
وص َم��ت نفس��ها بأحقي��ة مزعوم��ة،
َ
ووقفت بوجه السلطة اإلهلية ،وبسطت
نفوذها بسلطة القبيلة املطلقة ،ولذلك
فإن مما ال ترتضيه (سانيتهم) ،أن يُنزع
س�تر أمراة يف جماالته��م العرفية ،وهو
ما يس��تدعي البحث يف مفهوم الش��رف
يف عصر اإلمام احلس�ين (عليه السالم)
واخت��ه واخيه وبنيه ومن معه من الثلة
القليل��ة م��ن أصحاب��ه آن��ذاك ل��دى من
ميسكون عصا السلطة؟!
أمر ف��إن الق��راءة
ومهم��ا يك��ن م��ن ٍ
الس��لبية لث��ورة اإلم��ام احلس�ين (عليه
الس�لام) مب��ا حتوي��ه م��ن ش��بهات أريد
منه��ا تقلي��ل ش��أن الث��ورة وصاحبها ،أو
التش��ويش الفك��ري عل��ى ق��راء احل��دث
التارخي��ي ،فإنها ُت َع ُّد نقطة قوة تضيف
رصيدها إىل تل��ك القضية؛ إذ أن إحياء
الش��يعة ملأس��اة كرب�لاء  -والق��ول
للمستشرق هنري كوربان  -يف مطلع
عامه الشعائري يتخذ معنى اإلحتجاج
املس��تمر عل��ى أنس��اق ه��ذا الع��امل؛ ألن
فك��رة اإلمام الغائ��ب املنتظر (عجل اهلل
تعاىل فرجه الشريف) ،وانتظار ظهوره
اليت حتكم روحانية اإلس�لام الش��يعي؛
تعني��ان أن املس��ألة املطروح��ة كان��ت
ق��د ُطرحت من قب��ل على التش��يع منذ
الب��دء أي يف األزمن��ة ال�تي مل يكن فيها
ح��ول االئم��ة (عليه��م الس�لام) إال ثلة
قليل��ة م��ن املخلص�ين ،ومم��ن يبلغ��ون
ه��ذه احلقيق��ة إىل هذا الع��امل ،ممن مل
يدخل��وا يف تس��وية م��ع زمانه��م وإمن��ا
هل��م الق��وة عل��ى أن يكونوا ش��هداء على
زمانهم.

أرسل اإلمام
احلسني (عليه
السالم) مسلم
بن عقيل (عليه
السالم) ،إىل
أهل الكوفة
لغرض
جس النبض
ومراقبة
األوضاع
والكتابة له مبا
آلت إليه األمور
يف مدينة
الكوفة..
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وزير العدل العراقي األسبق حسني الصايف

الرئيس العراقي األسبق امحد حسن البكر

السيد حسين محمد رضا الصافي نقيب المحامين العراقيين
ورسالته إلى أحمد حسن البكر حول منع المواكب الحسينية
األستاذ الدكتور حممد جواد اجلزائري  -جامعة الكوفة

بعد قرار السلطة وحزبها احلاكم يف العراق يف سبعينيات القرن املاضي مبنع اقامة
الشعائر احلسينية ،واختاذ اإلجراءات الصارمة حبق القائمني عليها ،كتب السيد حسني
حممد رضا الصايف نقيب احملامني العراقيني (ووزيرالعدل األسبق) مذكرة شديدة
اللهجة إىل الرئيس العراقي أمحد حسن البكر..
ح��ول تصرف��ات احلكوم��ة املناوئ��ة
لقضي��ة اإلم��ام احلس�ين (عليه الس�لام)
وللمواك��ب احلس��ينية وعل��ى وف��ق
الوثائ��ق اليت نقلت الرس��الة ،فإن الس��يد
الص��ايف وج��ه رس��الته إىل الرئيس البكر
يف  14ش��باط 1976م ،وق��د وض��ح الس��يد
الص��ايف لرئي��س اجلمهوري��ة أن��ذاك
وب��كل ش��جاعة إج��راءات رجال الس��لطة
مبن��ع الش��عائر احلس��ينية واعتق��ال
أصح��اب املواك��ب ومنعه��م م��ن زي��ارة
اإلم��ام احلس�ين (علي��ه الس�لام) ،مطالباً
رئيس اجلمهورية باعتباره أعلى سلطة
يف الب�لاد الس��ماح بإقام��ة ش��عائر وف��اة
الرس��ول األك��رم (صل��ى اهلل علي��ه وآله
وس��لم) يف  28صفر  1396هجرية املوافق
 28ش��باط  1976ميالدي��ة ،بع��د أن منعت
الس��لطات الن��اس م��ن إقام��ة ش��عائرهم
وزيارتهم لإلمام احلسني (عليه السالم)
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ي��وم األربع�ين وه��ي الزيارة اليت س��بقت
زي��ارة وفاة الرس��ول األك��رم (صلى اهلل
علي��ه وآل��ه وس��لم) ببضعة أي��ام وقد جاء
يف نص رسالة السيد الصايف اآلتي:
( ...حي��ث ان��ي ال أدري أي��ن أن��ت اآلن
م��ن ه��ذه الغمام��ة ال�تي أطّل��ت علين��ا
كأنه��ا تري��د أن تق��ذف البل��د حبج��ارة
م��ن س��جيل ...أه��و أم��ر جدي��د أن يتعلق
الشيعة مبقدساتهم وميارسوا شعائرهم
أو يعظموها حتى يصار إىل كفهم عنها
وإىل حبس��هم وضربه��م س��بيالً لإلقالع
عنه��ا ،إن تل��ك اإلج��راءات غ�ير موفق��ة
وتلك ظاهرة مشينة ومرفوضة ...الناس
ي��ا س��يادة الرئيس بدأت حترك ألس��نتها
بالعت��ب علي��ك وال يرضي��ك ّ
ان جتاوزات
ومص��ادرة احلري��ات الديني��ة واملذهبي��ة
تق��ع هن��ا وهن��اك وه��ي يف غيب��ة ع��ن
درايت��ك واطالع��ك تب��اح للس��نة خطبها،

جتوز للموس��وية واملس��يحية والصابئة
كل خرافاته��ا ،ح�لال للمس��يحيني
أن يرقص��وا يف أعياده��م وح��رام عل��ى
الش��يعة ان ميش��وا يف األرض وبوق��ار
لزي��ارة احلس�ين(عليه الس�لام) ...وال
أخ��ال بأن بالك قد غ��رب عن أيام انكفؤا
فيه��ا عن حكمي العارفي�ين وأوجعوهما
قرعاً وتأنيباً يف منتدياتهم واحتفاالتهم
ومواكبه��م العزائية ال�تي ُمنعت اآلن...
أي��ن الرئيس ع��ن هذا العجي��ب الغريب
ووقائ��ع األح��داث جتي��ب وبوض��وح أن
نفرا هو الذي خيطط ملثل هذه الويالت
والس��يد الرئي��س ال يع��رف ومل يطل��ع
عل��ى مظاهرات النجف قبل أيام وال عن
الوج��وم واإلحتج��اج بصمت رهيب على
ما يدور حول الشيعة.)...
ّ
م��ن خالل هذه الرس��الة بي الس��يد
حس�ين الص��ايف مظلومي��ة الش��يعة

مبنعه��م م��ن إقام��ة ش��عائرهم الديني��ة
أسوة بباقي الطوائف ،وأعطى صورة بان
الرئي��س لي��س لديه علم مب��ا جيري من
مضايقات للشيعة يف ممارسة شعائرهم،
وق��دم ل��ه ش��رحاً عم��ا ج��رى يف النج��ف
االشرف من مظاهرات وصدامات كونه
مل يطلع عليها ،متهماً النفر الذين قاموا
باملن��ع بانه��م نف��ر بعيدي��ن ع��ن عناص��ر
احل��زب والس��لطةَّ ،
إن الس��يد الص��ايف
كان على دراية بعلم رئيس اجلمهورية
مباج��رى من أحداث غ�ير أنه كان يريد
م��ن رئي��س اجلمهورية أن يتخ��ذ موقفاً
حازماً من مس��ألة منع ممارسة الشعائر
احلس��ينية ،فق��د س��بق للس��يد الص��ايف
عل��م
ول��كل الن��اس أن البك��ركان عل��ى ٍ
ب��كل ماحي��دث بل كان له دور يف مس��ار
األح��داث ،فق��د بع��ث وزي��ر داخليت��ه يف
ع��ام  1971وع��ام  1975إىل مدين��ة النجف
االش��رف للوق��وف عل��ى األح��داث ال�تي
اش��تعلت فيها نتيجة لسياسات احلكومة
الظامل��ة ،س��عياً وراء تهدئ��ة الوض��ع بع��د
املظاه��رات يف ش��هر حم��رم ،إذ ان أجهزة
الدول��ة القمعي��ة م��ن عناص��ر الش��رطة
واجلي��ش واملخاب��رات واحل��زب كان��ت
ترف��ع يومي��ا التقاريرالتفصيلي��ة عم��ا
كان جي��ري يف املدين��ة إىل مراجعه��م
يف بغ��داد ،وبدورهم كان��وا يرفعون تلك
التقارير إىل رئيس الدولة.
ويب��دو ان الداف��ع من ارس��ال الس��يد
الص��ايف هل��ذه املذك��رة كان لتثبي��ت
موق��ف مش��رف ل��ه كنقي��ب للمحامني
العراقي�ين أم��ام مطال��ب قس��م م��ن
أهال��ي النج��ف األش��رف بالتوس��ط لدى
احلكوم��ة بالس��ماح إلقام��ة الش��عائر
احلس��ينية ،فض ً
ال عن كونه ش��يعياً من
أهالي املدينة وهذه املسالة عقائدية عند
بع��ض الناس حتى لو كان��وا من أعضاء
احلكومة.
ً
وتفادي��ا حلص��ول ماالحيم��د عقب��اه
ولغ��رض تهدئ��ة األوض��اع امللتهب��ة يف
م��دن وس��ط وجن��وب الع��راق وخباص��ة
يف مدين�تي النج��ف األش��رف وكرب�لاء
املقدس��ة س��ارع رئيس اجلمهورية أمحد
حس��ن البكر باإلجابة على رس��الة السيد
الصايف برسالة جوابية ،شكر فيها السيد
حسني الصايف واسرته على حرصه عليه

انتفاضة صفر 1977م

وعل��ى مس�يرة احل��زب والث��ورة و(عل��ى
م��ا اب��داه م��ن نص��ح وتربي��ر نابع�ين من
فك��ر خملص له) حبس��ب تعبريه ،ووافق
ل��ه عل��ى اقام��ة الش��عائر اخلاص��ة بوفاة
الرس��ول (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم)
يف  28صف��ر ،وق��د ج��اء يف ن��ص رس��الة
رئيس اجلمهوري��ة ...( :لقد اطلعت على
النصيح��ة املخلص��ة فش��كراً لك��م وأملي
أن يس��تمر ه��ذا النه��ج بينن��ا ...ال أريد أن
أتش��به مب��ن س��بقنا م��ن مش��اهري العرب
يف التاري��خ ولك�ني الب��د م��ن أن أوجز يف
جوابي إلراحة ضمريكم الطاهر بقولي
لألخ العزيز (لك ما تريد) والعون من اهلل
ابتداء من يوم غد  24ش��باط  1976نتيجة
إميان��ي مب��ا ذهبت إلي��ه يف رس��التك من

إن الدافع من ارسال
السيد الصايف هلذه
املذكرة كان
لتثبيت موقف
مشرف له كنقيب
للمحامني العراقيني
أمام مطالب قسم
من أهالي النجف
األشرف بالتوسط
لدى احلكومة
بالسماح إلقامة
الشعائر احلسينية..

نص��ح وتربي��ر نابعني م��ن فكر خملص
لنا حنن أخويك��م اإلثنني يف هذا النظام
احل��زب والدولة ...طلب��ت من املرافق أن
خيربك باني أنوي زيارتكم.) ...
ويب��دو ان الرئي��س البك��ر أراد أن
يه��ديء األوضاع بصورة مؤقتة فس��مح
بإقام��ة مراس��م وف��اة الرس��ول (صل��ى
اهلل عليه وآله وس��لم) متجاه�ل ً
ا ما أورد
الس��يد حس�ين الص��ايف يف رس��الته ع��ن
اإلجراءات التعسفية اليت قام بها رجاله
م��ن من��ع الش��عائر احلس��ينية واعتقال
أصحاب املواكب ،وانش��غل مبدح أس��رة
آل الص��ايف واع��داً إياه بزي��ارة قريبة له،
ملبي��اً له طلبه يف إقام��ة مواكب العزاء
لوف��اة الرس��ول (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
وسلم) ليتظاهر حبس��ن نواياه ،ورفض
البك��ر يف رس��الته أن يتش��به باحلك��م
الع��اريف ،وأراد أن يظه��ر ق��وة الدول��ة
أم��ام اجملتم��ع والس��يما ابن��اء الوس��ط
واجلن��وب الذي��ن ميثل��ون املعارض��ة
للس��لطة احلاكم��ة يف بغ��داد منذ قيام
الدولة العراقية املعاصرة.
لق��د كانت خطوة الرئيس العراقي
يف رس��الته اجلوابية تل��ك ،حماولة منه
المتص��اص غض��ب اجلماه�ير بص��ورة
مؤقت��ة لتهدئ��ة األم��ور املضطرب��ة ،يف
خط��وة س��ريعة لتمهي��د األم��ر لصدور
األوامر مبنع إقامة الش��عائر احلسينية
بش��كل كامل يف الس��نة الالحقة واليت
كان��ت م��ن أه��م األس��باب ال�تي دفع��ت
بأبن��اء الش��عب العراق��ي لإلنتفاض��ة
ضد ح��زب البع��ث والس��لطة احلاكمة
أنذاك فيم��ا ُع َ
رف يف املصادر التأرخيية
املعاصرة بـ(إنتفاضة صفر) عام  1977م.
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م��ع بداي��ة الع��ام الدراس��ي اجلدي��د
نقدم أمجل التهاني لطلبتنا األعزاء
ومعلميه��م ،ونتمن��ى أن يكون العام
اجلديد حام ً
ال مع��ه اخلري والتفوق
لكل طالب ،وأن يكون طريق النجاح
هو طريق كل طالب ..

حتى يكون النجاح مسك ختام عامنا الدراسي الجديد
مجموعة من النصائح للطلبة واألهالي والتربويين
الباحثة رغد السوداني
هن��اك جمموع��ة م��ن النصائ��ح
الستقبال العام الدراسي اجلديد للطلبة
واألهال��ي واملعلم�ين ،حت��ى يتمكن��وا من
اجتياز الفصول الدراس��ية بنجاح ويكون
الع��ام ال��ذي مض��ى مجي�لا حيم��ل مع��ه
ذكري��ات مجيلة ،ومن النصائح للطلبة
اآلتي:
* م��ن أهم األمور اليت جيب أن تقوم
بها عند بداية كل عام دراسي جديد ،هو
تنظيم الوق��ت ،وال تقم بأكثر من عمل
خص��ص وقتاً للدراس��ة،
يف وق��ت واح��دّ ،
ً
ووقت��اً للراح��ة ،ووقت��ا ملش��اهدة التلف��از،
ووقتاً للنزهة مع األهل أو األصدقاء.
* ح��اول أن تتمت��ع يف كل دقيق��ة
تعيش��ها وأن��ت عل��ى مقاع��د الدراس��ة ؛
ال ألنك س��تمضي عاماً
لذلك كن متفائ ً
دراس��ياً مليئاً بالفائدة واملتعة ،وال جتعل
التوتر يكدر عليك أمجل أيام حياتك.
* عن��د بداي��ة كل ع��ام دراس��ي،
اذه��ب مع أصدقائك لش��راء مس��تلزمات
إش�تر األقالم والدفاتر الزاهية
الدراسة،
ِ
واحلقائ��ب امللون��ة ،ستش��عر بالنش��اط
واحليوية للبدء بالدراسة.
* جي��ب عن��د بداي��ة العام الدراس��ي،
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أن تق��وم بالتع ّرف عل��ى معّلميك اجلدد،
وهذا سيجعلك تدخل يف أجواء الدراسة،
وس��يعطي انطباعاً حس��ناً عنك ،وبالتالي
س��يق ّوي تواصل��ك معه��م خ�لال الع��ام
الدراسي.
* ال جتل��س يف املقاع��د اخللفي��ة،
ب��ل اجل��س يف املقاع��د األمامي��ة؛ حت��ى
ّ
تركز بشكل أفضل ،وكن منتبهاً ود ّون
مجيع املعلومات واملالحظات اليت يقوهلا
معّلموك يف بداية العام الدراسي.
* ختل��ص م��ن فك��رة اإلعتم��اد على
الغ�ير ،والتع�� ّود عل��ى مس��اعدة نفس��ك
بنفس��ك؛ حت��ى تتمك��ن م��ن اإلعتم��اد
عل��ى نفس��ك يف املس��تقبل ،وت��زداد ثقتك
بنفسك.
ّ
* حت��ى تك��ون متميزاً عن��د معلميك
وعن��د أصدقائكّ ،
حضر درس��ك مس��بقاً،
ْ
وقم بقراءة دروس��ك ق��راءة أولية ،وضع
إشارات على األشياء اليت وجدت صعوبة
يف فهمه��ا ،سيس��اعدك ذلك عل��ى التم ّيز
وعل��ى الدراس��ة ..وأخ�يراً عن��د بداي��ة
كل ع��ام دراس��ي جدي��د ،جي��ب أن تكون
متفائ ً
ال.
وحيتاج الطالب إىل دعم ورعاية من

األهالي وخاصة التالميذ ألنهم حباجة
لألمه��ات يف ه��ذه املراح��ل الدراس��ية،
األمه��ات حال��ة م��ن التوت��ر
إذ تعي��ش ّ
والقل��ق يف ظل اق�تراب موعد الدراس��ة،
وبدء العام الدراس��ي اجلدي��د ،مما يؤ ّثر
بش��كل كب�ير على وضع البي��ت مبا فيه
ٍ
م��ن ال��زوج واألبن��اء ،إذ ّ
أن ه��ذه احلال��ة
القلقة لألمهات تزيد من معدل الطاقة
الس��لبية لديه��ن بس��بب توتره��ن الزائد
إزاء ْ
ع��ودة املَدارس ،بل جيب اإلس��تعداد
ج ّي��داً للع��ام اجلدي��د ،واتب��اع بع��ض
النصائ��ح واإلرش��ادات ال�تي ُتس��اعد يف
ّ
ختطي هذا القلق.
وم��ن أهم اخلط��وات اليت جيب على
االمهات اتباعها مايأتي:
* ش��راء األغ��راض املدرس��ية :وه��ي
أول خطوة من اخلطوات اليت ُتساعد يف
اإلس��تعداد اجلي��د للمدرس��ة هو جتهيز
قائم��ة أساس��ية جبمي��ع اإلحتياج��ات
املدرس��ية م��ن مالب��س وكت��ب ودفاتر
وأقالم.
* متابع��ة معلم��ي الطف��ل :ال ب��د
م��ن متابع��ة الطف��ل بش��كل دوري،
وذل��ك بالتواص��ل املس��تمر م��ع معلم��ة

الطف��ل لإلطمئنان على مس��توى الطفل
وسلوكه اليومي.
* اإلطالع على املناهج الدراس��ية :ال
ب��د م��ن اإلطالع عل��ى املنهج التدريس��ي،
حت��ى تتمك��ن األم م��ن متابع��ة الطف��ل
بش��كل دوري ،وهذا ما جيع��ل األم أكثر
وعياً باملستوى الدراسي والذهين للطفل
ومدى استيعابه.
* التواص��ل اإلجتماع��ي م��ع أولي��اء
األم��رّ :
إن إقام��ة عالق��ة اجتماعي��ة م��ع
أولي��اء أمر أصدق��اء الطف��ل بداية جيدة
للعام اجلديد ،وهذا ما يس��اعد يف كسب
ود اآلخري��ن ،مما جيع��ل األم قادرة على
معرف��ة س��لوك الطف��ل جت��اه أصدقائه،
وه��ذا م��ا يزي��د وع��ي األم اجت��اه طفله��ا
ومعرفة احتياجه وتلبيتها له.
* التواص��ل م��ع املدرس��ة :متابع��ة
الذهاب الدوري ملدرسة الطفل ،وحضور
مجيع اإلجتماعات والدورات يف املدرسة
وعدم تفويتها ألي سبب كان.
* س��ؤال الطف��ل واإلس��تماع إلي��ه:
التواص��ل املس��تمر م��ع الطف��ل خيل��ق
عالقة صداقة بني األم وطفلها ،وهذا ما
خيل��ق عالقة وطي��دة بني الطف��ل وأمه،
وجيعل��ه أكث��ر رغب��ة يف س��رد تفاصيل
يومه الدراسي وكل ما يقلقه.
* االهتم��ام باألنش��طة :ال يرتب��ط
النجاح بدراسة املناهج فقط ؛ بل يرتبط
ً
أيض��ا بالقي��ام بأنش��طة يومي��ة جدي��دة،
وه��ذا يس��اعد يف تقوي��ة التفاع��ل ب�ين

الطف��ل واألطفال اآلخرين ،مما يكس��به
مهارات اجتماعية كثرية.
* تنظي��م النفق��ات املالي��ة :الع��ام
الدراسي حيتاج إىل الكثري من املصاريف،
لذل��ك ال ب��د م��ن وض��ع خط��ة مالي��ة
ملصروف املنزل قبل العام الدراسي.
* تنظي��م الوقت :ي ُّ
ُع��د تنظيم الوقت
م��ن عوامل جناح العام الدراس��ي اجلديد
بالتأكي��د ،لذل��ك ال بد من وضع جدول
ينظ��م وقت الدراس��ة ووق��ت اللعب وقت
آخر للمطالعة وغريه من النشاطات اليت
تساعد يف تقوية الطفل.
دائم��ا عل��ى
* اهلداي��ا :تعم��ل اهلداي��ا ً
تش��جيع األطف��ال إذ ميك��ن للوالدي��ن
م��لء حقيب��ة قابل��ة إلع��ادة اإلس��تخدام
بش��يء حيب��ه طفلهم مثل عالم��ات املرح
والدفاتر وامللصقات ،مع وضع مالحظة
لطيفة تهنئ الطفل على يومه األول.
* تغليف الكتب :ميكن ترك األطفال
يغطون كتبهم املدرسية وخيصصونها،
وميك��ن لألطف��ال إختي��ار غ�لاف هداي��ا
ممتع لتغطية كتبهم أو تزيينها.
* إن األهل كثرياً ما يضعون األبناء
يف مقارنات كثرية مع إخوتهم وأقاربهم
وجريانه��م ؛ لذل��ك فاألبن��اء يش��عرون
بأنهم ال يصلحون لعمل الشيء ،ويتسلل
هل��م ش��عور النق��ص والدوني��ة م��ع باقي
األش��خاص ،كم��ا تتس��بب املقارن��ات يف
ضعف شخصيتهم.
* ال ب��د م��ن تربي��ة األبن��اء عل��ى

ُي ُّ
عد تنظيم
الوقت من عوامل
جناح العام
الدراسي اجلديد
بالتأكيد ،لذلك
ال بد من وضع
جدول ينظم وقت
الدراسة ووقت
اللعب وقت آخر
للمطالعة ..
الثق��ة بالنف��س ،واإلبتعاد ع��ن املقارنات
اهلدام��ة للش��خصية ،وتعليمه��م الثق��ة
بقدراته��م ،والتش��جيع املس��تمر ،ورف��ع
الثق��ة س�يرتفع بطم��وح اإلب��ن وقدرته
لإلقرتاب من أحالمه وأهدافه.
وهناك نصائ��ح للرتبويني مع بداية
العام الدراسي اجلديد أهمها اآلتي:
* أن يك��ون املعّل��م ه��و ذات��ه أي ال
بتقم��ص أي ش��خص ّية خمالف��ة
يق��وم ّ
لشخص ّيته.
ّ
* جي��ب عل��ى املعل��م أن جيل��س مع
ّ
طلب��ه ع��دداً من امل�� ّرات ،ويتع�� ّرف على
كل منهم باإلسم والسمات والصفات.
* أن يعم��ل املعّلم على وضع قوانني
قوية داخل القاعة الدراسية.
* جي��ب عل��ى املعّل��م أن يعم��ل على
تقديم املعلومات مبا يتناس��ب مع راحته
أي بدون أن يضغط على نفسه.
* أن يق��وم املعّل��م بإعط��اء ثقت��ه
لطالبه وقدراتهم على حتقيق النجاح.
* جي��ب عل��ى املعّل��م أن يكون ق��ادراً
على إقام��ة حوارات مع ّ
طلبه عن أمور
املدرسة وغريها.
* واخ�يراً التق��اط ص��ور تذكاري��ة
رائع��ة إذ حي��ب اجلمي��ع توثي��ق الي��وم
األول واألخ�ير م��ن املدرس��ة ،وهن��اك
العدي��د من الطرق اإلبداعية لإلحتفال
به��ذه املناس��بة والتق��اط الص��ور
التذكارية اجلميلة.
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اآلليات الصحيحة في استخدام األعشاب في عالج األمراض
الدكتور باسم عبد الرزاق املشرفاوي

تعتمد صناعة األدوية احلديثة على األعشاب واخلضراوات والفواكه أساساً هلا يف
خمتلف الصناعات الدوائية ،فض ً
ال عن املنتجات احليوانية املختلفة اليت كانت تستعمل
منذ مدد زمنية طويلة اعتمادا على اخلربة والتجارب املتناقلة بني األجيال..
إذ أن التق��دم الصناع��ي الكب�ير
س��اعد يف اكتش��اف املكونات األساسية
لألعش��اب وجترب��ة م��ا ه��و مفي��د منها
يف العالج وما هو ضار يف نفس العش��بة
وكذل��ك حس��اب الرتاكي��ز املفي��دة
والفعالة لكل مرض واجلرعة املناسبة
لكل شخص حسب بنيته وعمره ووزنه
وغريه��ا وكذل��ك خلوه م��ن األمراض
األخ��رى ال�تي ق��د تتأث��ر باس��تخدام
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الع�لاج أو تؤثر على فعاليته أو ُسيته،
وم��ن ث��م تكثريه��ا صناعي��ا لغ��رض
توفري كمي��ات رخيصة الثمن كافية
للع�لاج ،رغ��م أن��ه أصب��ح م��ن املتع��ذر
إجي��اد األعش��اب املناس��بة بس��بب ع��دم
زراعته��ا أو فقدان الكثري منها أو انعدام
أماك��ن منوها وكذلك قل��ة العارفني
باستخدامها.
إن اس��تخدام األعش��اب يف اجمل��ال

الط�بي ل��ه كث�ير م��ن املزاي��ا اجلي��دة
ال�تي قد تكون عالجا لبعض األمراض
البس��يطة مب��ا متتلك��ه م��ن فوائ��د
وتأث�يرات ،لك��ن القاع��دة الواج��ب
معرفته��ا أن لألعش��اب خصائ��ص
عالجي��ة ألع��راض امل��رض يف األع��م
األغل��ب ولي��س الش��فاء من��ه ،أو أن
تك��ون عام�ل ً
ا مس��اعداً يف مقاوم��ة
األم��راض كاس��تخدام الفواك��ه

الغني��ة بالفيتامينات ملقاوم��ة العدوى،
أو اس��تخدام قش��ور الرم��ان يف إيق��اف
اإلس��هال بس��بب احتوائها عل��ى كمية
م��ن األلي��اف تس��اعد عل��ى اإلمس��اك،
ولك��ن هل عاجلت تلك القش��ور الس��بب
املؤدي إىل اإلس��هال ،اجلواب كال ،وهو
ب��اق ،على الرغم من
مايعين أن الس��بب ٍ
إختف��اء الع��ارض الصح��ي ،وه��ذا يع��د
عالم��ة ليس��ت باجلي��دة ألن األعراض
ماه��ي إال نعم��ة م��ن اهلل خيربن��ا به��ا
املرض ع��ن ماهيته فإذا اختفت يصعب
علين��ا إكتش��اف امل��رض وبالتال��ي
معاجلته.
لق��د كان من الش��ائع يف الوصفات
العالجية العش��بية إس��تخدام الربسيم
(اجل��ت) يف معاجل��ة داء الس��كري إذ
أن ه��ذا النب��ات الذي يس��تخدم كغذاء
أساس��ي للحيوان��ات يتك��ون بص��ورة
كامل��ة م��ن م��ادة الس��ليلوز ،ال�تي ال
يستطيع االنس��ان هضمها (على عكس
احليوان) فض ً
ال عن كمية من األلياف
ال�تي تس��اعد عل��ى تقلي��ل امتص��اص
الس��كريات م��ن األمع��اء يف اإلنس��ان،
كم��ا إنها تعطيه الش��عور بالش��بع مما
ي��ؤدي إىل تقليل نس��بة الس��كر يف الدم
وه��و مايس��اعد يف اس��تقرار امل��رض ال
يف عالج��ه إذ أن الس��بب ب��اق ومل يت��م
القضاء عليه كلياً.
إن اس��تخدام العل��م احلدي��ث يف
صناع��ة األدوي��ة ل��ه األث��ر األك�بر
يف مقاوم��ة األم��راض املختلف��ة
والتغل��ب عليه��ا فل��و اس��تمر اإلعتم��اد
عل��ى األعش��اب فق��ط مل��ا مت الش��فاء
م��ن األم��راض املعدي��ة ،مث��ل البكرتي��ا

وغريها إذ كان ميكن جلرح بسيط يف
الي��د أن يقتل اإلنس��ان بس��بب العدوى،
لك��ن الث��ورة العلمي��ة ال�تي حدث��ت يف
اكتش��اف البنس��لني وهو مادة طبيعية
باألس��اس أدت إىل إكتش��اف املضادات
احليوي��ة املختلف��ة ملقاوم��ة األم��راض
البس��يطة اليت كانت قاتلة يف األزمان
الس��ابقة ،إذ كان الن��اس ميوت��ون م��ن
محى بس��يطة سببها عدوى بكتريية ال
ميكن عالجها باألعش��اب ،أما اآلن فقد
أصبح باإلم��كان عالج أخطر اإلصابات
وأسوأها باستخدام املضادات احليوية.
وجت��در اإلش��ارة إىل أن لي��س كل
م��ن يعم��ل باألعش��اب ميتل��ك األهلي��ة
للتعامل بها ،إذ جند أن أغلبهم يصفون
األعش��اب بدون معرفة أو خربة ،فنرى
الكثري من احلاالت املرضية تزداد سوءاً
باس��تخدام األعش��اب ،نتيج��ة جله��ل

حنن الندعو
إىل التوقف من
استخدام األعشاب
الطبية يف عالج
بعض األمراض،
لكن بشرط
استشارة الطبيب
أو ً
ال ،أو أخذ املعلومة
من شخص له باع
طويل يف استخدام
األعشاب الطبية..

الكث�ير بفوائ��د األعش��اب وأضراره��ا،
فمث�ل ً
ا خي�بر أح��د املدع�ين باملعرف��ة
مريض��ا مصاباً بداء الس��كري أن يرتك
األدوي��ة ويعتم��د عل��ى عالج��ه فق��ط
(ويف الغال��ب يك��ون ه��ذا ال��دواء غال��ي
الثمن) ،ولكن النتيجة تؤدي باملريض
إىل املستش��فيات رغ��م اس��تخدامهم
لذل��ك الع�لاج بس��بب ارتف��اع نس��بة
الس��كر يف ال��دم امل��ؤدي إىل اإلغم��اء أو
التس��مم بامل��واد املعط��اة هل��م م��ن قب��ل
املعاجل باألعشاب.
حن��ن الندع��و إىل التوق��ف م��ن
اس��تخدام األعش��اب الطبي��ة يف ع�لاج
بعض األمراض ،لكن بشرط استشارة
الطبي��ب أو ً
ال ،أو أخ��ذ املعلوم��ة م��ن
ش��خص ل��ه ب��اع طوي��ل يف اس��تخدام
األعش��اب الطبي��ة ،فض�ل ً
ا ع��ن ع��دم
اإلس��تغناء ع��ن الع�لاج املوص��وف م��ن
قبل الطبيب.
وم��ن املفض��ل يف أغل��ب األحي��ان
اس��تخدام األعشاب الطبية يف معاجلة
األم��راض البس��يطة ال�تي تك��ون فيه��ا
تداعي��ات امل��رض معدوم��ة ،كم��ا
وميك��ن اس��تخدام األعش��اب الطبي��ة
للوقاية من األمراض قبل اإلصابة بها
وه��ذا ال ب��أس به م��ع التأكد من عدم
أخذ كميات كب�يرة ومراقبة احلالة
العامة للمس��تخدم خوفا من األضرار
ال�تي ميك��ن أن حتص��ل ،ولكن بش��رط
أساس��ي يتمث��ل مبراجع��ة الطبي��ب
املخت��ص عن��د ظهور أي ع��ارض حتى
وإن كان بس��يطا وم��ن دون أي تأخري
خوف��ا م��ن تفاقم احلال��ة املرضية عند
املرضى.
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يؤكد املؤرخون إن أول انطالقة لأللعاب
الرياضية العاملية كانت من العراق،
إذ اكتشف علماء اآلثار إن السومريني
واآلشوريني والبابليني الذين مهدوا الطريق
للحضارة اإلنسانية كانوا أول من مارسوا
األلعاب الرياضية املختلفة وأقاموا ونظموا
املسابقات قبل آالف السنني ،وكان امللوك
واألمراء يغدقون باهلدايا واجلوائز على
الرياضيني الذين يفوزون يف تلك املسابقات،
يف ذات الوقت الذي كان العامل يتصارع فيه
على توفري الطعام وإحتالل الدول والصراع
املرير بني املذاهب والديانات املختلفة.

الدكتور جبار رحيمة الكعبي
منجم من اإلنجازات عراقي ًا  -عربي ًا  -آسيوي ًا
حاوره  :أمحد الكعيب  -حيدر كاظم الكالبي
الصفح��ة الرياضية يف جملة الس��فري
أج��رت لق��ا ًء م��ع رئي��س قس��م الرتبي��ة
البدني��ة والعل��وم الرياضي��ة يف اجلامع��ة
اإلس�لامية يف النج��ف األش��رف الدكتور
جب��ار رحيم��ه الكعيب ،الذي ش��غل يف وقت
س��ابق عم��ادة كلية الرتبي��ة الرياضية يف
جامع��ة البص��رة وكال��ة ،وكان يف ذات
الوق��ت مس��ؤول الدراس��ات العلي��ا يف تل��ك
اجلامع��ة ،أم��ا يف اجلان��ب الف�ني التدرييب
فالرج��ل كان مدرب��اً ملنتخ��ب الع��راق
للمس��افات القص�يرة ،وانتق��ل إىل األردن
ليكون مدرباً للمنتخب األردني يف عروس
األلع��اب ،ث��م إىل قط��ر خب�يراً يف اللجن��ة
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األوملبي��ة القطري��ة ألكث��ر م��ن س��بعة
عش��ر عاماً ،وبع��د عودته إىل الع��راق توىل
مس��ؤولية ملف العراق الستضافة كأس
اخللي��ج العرب��ي لك��رة الق��دم يف البص��رة
وجنح��ت مس��اعيه يف إق��رار إقامته��ا يف
البص��رة الفيح��اء يف بداية الس��نة القادمة
إن شاء اهلل تعاىل ،فض ً
ال عن اختياره إلدارة
ملف العراق الس��تضافة الدورة الرياضية
العربي��ة يف بغداد ،أما أهم اجنازاته آس��يوياً
فيتمث��ل حبصوله عل��ى الوس��ام الربونزي
لبطول��ة آس��يا يف س��باق  110م حواج��ز ع��ام
 1979يف الياب��ان ،والفائز بامليدالية الذهبية
يف بطولة العرب يف سباق  110م حواجز عام

 1979ال�تي أقيمت يف بغ��داد ،ومثل العراق
على املس��توى األومل�بي يف أوملبياد موس��كو
ع��ام  ،1980وخالص��ة الق��ول أن الدكت��ور
الكعيب حصد للعراق  17وس��اماً متنوعاً يف
رياضة عروس األلعاب.
الس��فري :ماه��ي أهمي��ة الرياض��ة
للمجتمع بصورة عامة؟
الدكت��ور الكع�بيُ :تع��د ال ّرياضة من
أه��م النش��اطات البدني��ة ال�تي ميارس��ها
الكث�يرون ،ووص��ل األم��ر ببعضه��م إىل
وضعه��ا على رأس قائم��ة جدول األعمال
اليومي��ة ،وذلك ِلا هل��ا من فوائد عديدة ال
ُيك��ن حصرها وتعود عليه��م بالفائدة يف

حياته��م ،إىل جان��ب الفوائ��د اليت تعود
به��ا على اجملتمع بأكمل�� ُه ،فالرياضة
هل��ا قيم��ة عظيم��ة تعود عل��ى اجلميع
بالفوائ��د اليت ال ميك��ن إحصاؤها ،وقد
أوصى الدين االس�لامي بتعليم أبنائنا
الرياض��ة ،وممارس��تهم هل��ا مل��ا فيه��ا
م��ن فوائ��د للجس��م والعق��ل إذ تعم��ل
الرياض��ة عل��ى تطوي��ر وبن��اء اجلس��م
بطريق��ة صحية وس��ليمة ،لذلك فإن
الرياض��ة حتمل أهمي��ة كربى للفرد
بش��كل خاص ،وعلينا مجيعا ممارس��ة
الرياض��ة وتعليمه��ا ألبنائن��ا عل��ى أنها
لعب ومرح ،وليست واجباً.
الس��فري :م��ا ه��و رأيك��م بالواق��ع
الرياضي يف العراق اليوم؟
الدكتور الكعيب :الواقع الرياضي
يف الع��راق الي��وم م��ؤمل ،فهن��اك غي��اب
واضح للتخطيط واإلدارة الناجحة يف
أغلب املؤسس��ات الرياضي��ة احلكومية
وغ�ير احلكومية ،مثل اللجنة األوملبية
واإلحت��ادات واألندي��ة الرياضية ،إذ ال
يُطب��ق أي ختطي��ط علم��ي يف تدريب
الرياض�ين ابت��دا ًء بالناش��ئني الصغ��ار
يف امل��دارس وص��و ً
ال إىل املس��تويات
العالي��ة ،أي غي��اب خط��ة أوملبية واليت
جي��ب أن توض��ع ألرب��ع س��نوات ع�بر
تدريب متواصل به��دف حتقيق نتائج
عالي��ة خ�لال املش��اركة يف األلع��اب
األوملبي��ة ،فض�ل ً
ا ع��ن أن النتائ��ج
الرياضي��ة ضعيف��ة ودون املس��توى
املطل��وب يف كاف��ة األلع��اب الفردي��ة
والفرقي��ة املدرس��ية واجلامعي��ة
واألندي��ة الرياضية وغريه��ا ،كما أن
هن��اك غياباً يف التنس��يق الرياضي بني
املؤسس��ات الرياضية بص��ورة كاملة،
ب��ل أن هن��اك صراع��ات وفوض��ى يف
العم��ل الرياض��ي املؤسس��اتي ،فمث�لا
هن��اك صراع طويل بني وزارة الش��باب
واللجنة االوملبية العراقية على تبعية
األندي��ة الرياضي��ة ،ف��وزارة الش��باب
والرياض��ة تدع��ي أنه��ا ه��ي صاحب��ة
احل��ق يف اإلش��راف عل��ى األندي��ة
الرياضي��ة يف نفس الوقت الذي تدعي
في��ه اللجن��ة االوملبي��ة بانه��ا صاحب��ة
احلق.
الس��فري :ما ه��ي احلل��ول الناجحة
لإلرتقاء بالواقع الرياضي العراقي؟

الدكت��ور الكع�بي :هن��اك ع��دة
أم��ور جي��ب األخ��ذ به��ا لإلرتق��اء بواقع
الرياض��ة وإعادته��ا إىل مكانته��ا األوىل
ب�ين البل��دان ،منها وضع دراس��ة علمية
لبن��اء وتوس��يع القاع��دة الرياضي��ة من
املواه��ب الرياضي��ة إناث��اً وذك��وراً يف
امل��دارس واجلامع��ات ،علم��اً أن أغل��ب
األبط��ال الذي��ن ميثل��ون دوهل��م يف
البطوالت اخلارجي��ة واأللعاب األوملبية
ه��م م��ن أبط��ال امل��دارس واجلامع��ات،
األم��ر الثان��ي يتمث��ل بتوف�ير س��احات
ومالع��ب وقاع��ات وص��االت رياضي��ة
مع جتهي��زات حديث��ة ،وتعيني مدربني
أكف��اء لتدري��ب املواه��ب الرياضي��ة
داخل امل��دارس اليت تتوفر فيها س��احات
ومالعب ،مع وجود سعي حكومي لدعم
الش��باب واإلرتقاء مبنظومة القطاعني،
فض�ل ً
ا ع��ن التأكي��د عل��ى اإلهتم��ام
بالتخطي��ط طوي��ل امل��دى لتطوي��ر
الالعب�ين الرياضي�ين وتأث�ير النواح��ي
الفس��يولوجية والبيئي��ة والنفس��ية
والبدني��ة ،والش��خصية ،واملهاري��ة على
أداء الرياضي�ين ،وال ب��د م��ن وض��ع
خط��ة اس�تراتيجية لتطوي��ر الرياض��ة
تأت��ي للنه��وض بالرتبي��ة البدني��ة
والرياضي��ة ،م��ن خ�لال وض��ع نط��اق
عم��ل ينبع م��ن متطلب��ات اجملتمع ،ويف
إط��ار رعاية املواط��ن وتنميته واحلفاظ
علي��ه ،بتحديد رس��الة الرتبي��ة البدنية
والرياضية اليت تس��عى إىل حتقيقها يف
اجملتم��ع ،وذلك من خ�لال حتقيق عدد
م��ن األه��داف ،تتمث��ل يف زي��ادة الوع��ي
بالرتبي��ة البدني��ة والرياضي��ة وتعزي��ز
النش��اط البدن��ي الرياض��ي ب�ين أف��راد
اجملتمع بشكل عام.
الس��فري :م��ا أهمي��ة إنش��اء قس��م
رياضي يف اجلامعة االسالمية؟
الدكت��ور الكع�بي :أهمي��ة ه��ذا
املوض��وع تق��ع ضم��ن برنام��ج اجلامعة
االس�لامية يف اإلرتق��اء باجملتمع علميا
وثقافي��ا ورياضي��اً وغريها من اجملاالت،
ل��ذا كان افتت��اح القس��م الرياض��ي ل��ه
دور مه��م وتأث�ير واض��ح يف اجن��ذاب
الشباب والتسجيل كطلبة يف اجلامعة
اإلس�لامية ال��ذي بدأن��ا نقط��ف مث��اره
بازدي��اد التقدي��م هل��ذا القس��م احلي��وي
عام��اً بع��د ع��ام ،مل��ا توف��ره اجلامعة من

إدارة ناجح��ة وأكف��اء خمتص�ين به��ذا اجمل��ال ومن
منش��آت رياضي��ة رمب��ا ال تتوف��ر يف جامع��ات أخرى،
وه��ذه اخلط��وة الرائ��دة أنتجت العديد م��ن الطاقات
الش��بابية والرياضي��ة يف خمتل��ف اجمل��االت والصعد
حمليا ودوليا.
الس��فري :كلمة أخ�يرة يقوهلا الدكت��ور الكعيب
لقراء السفري.
الدكتـــــــــ��ور الكعبـــــ��ي :الشــــ��باب ه��م مص��در
اإلنطالق��ة الصحيح��ة والصحي��ة لألم��ة وبن��اء
احلض��ارات ،وصناع��ة اآلمال ،وع��ز األوطان ،ولذلك
ه��م ميلكون طاقات هائلة ال ميك��ن وصفها ،وبدونها
يكون اإلنطالق بطيئا ،والبناء هش��ا ،فالتطلع املنشود
ه��و اكتش��اف الطاقات الش��بابية ،ومن ث��م توجيهها
إىل م��ن يهت��م به��ا ويف ّعله��ا التفعيل امل��دروس ،حتى
يتم اس��تثمارها ،وعلى القاص��ي والداني أن يعلم بأن
تطوي��ر الرياضي�ين هو حبكم طبيعت��ه ،يف صميم ما
تعنيه الرياض��ة ،وال يقتصر تطوير الرياضيني على
األداء الرياض��ي فحس��ب ،ب��ل يتعل��ق أيض��اً بتطوي��ر
املهارات اإلجتماعية واألخالقية وإعداد الناس حلياة
صحية ومنتجة ،ويف اخلتام أش��كركم إلتاحة هذه
الفرصة لإلطاللة على قراء جملة السفري األكارم،
متمنيا هلم ولكم يف إدارة اجمللة كل اخلري والتقدم
مبا يؤدي إىل رفعة ش��عبنا ووطنن��ا العزيز يف كافة
الصعد.
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م .جناح الدجيلي

أول روبوت طبي مؤهل

الروب��وت ( )Xiaoyiاملط�� ّور بتقني��ة ال��ذكاء
االصطناع��ي خض��ع الختب��ارات الرتخي��ص الط�بي
الصعب��ة يف ع��ام  ،2017واجتازها بكف��اءة عالية ليصبح
أول روب��وت مؤهل ملمارس��ة مهنة الط��ب .ومت تطوير
ه��ذا الروب��وت بواس��طة ش��ركة ( ،)iFlytekويتمي��ز
بوظائف��ه الصوتي��ة الذكي��ة وقدرت��ه عل��ى التعّل��م
الذات��ي .لك��ن بالرغم من ذلك ال تزال تقاريره حباجة
إىل توقيع األطباء البشر.

استنساخ قردين ألول مرة

اق�ترب العلماء خطوة جديدة من استنس��اخ البش��ر
بعد إعالنهم جناح عملية استنس��اخ قردين يف الصني
ُتع��د األوىل م��ن نوعها يف العامل .فقد اس��تطاع خمترب
صيين إنش��اء زوج متطابق من قردة امل ّكاك اليت ُتعترب
م��ن أنواع قردة العامل القديم ،وذلك باس��تخدام نفس
التقنية اليت اس ُتنسخت بها النعجة دوللي.
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سيارة جاكوار الكهربائية

تو ّف��ر س��يارة جاك��وار  I-PACEأول س��يارة متع��ددة األغ��راض
فاخ��رة فائق��ة األداء كهربائية بالكامل ،اآلن نظ��ام معلومات وترفيه
جدي��داً يتميز بس��رعته وس��هولة اس��تخدامه ،م��ع قدرة على الش��حن
وقت
األسرع ،ما جيعل امتالك وقيادة سيارة كهربائية أسهل من أي ٍ
مضى..
وفازت س��يارة  I-PACEمنذ إطالقها بأكثر من  80جائزة عاملية،
مبا فيها جائزة «سيارة العام العاملية  ،»2019و «أفضل تصميم يف العامل»
و«أفضل سيارة خضراء» ضمن جوائز «سيارة العام العاملية» ،ما يؤكد
غ�يرت القواع��د وأصبحت أول
عل��ى مكانته��ا كس��يارة جاك��وار اليت ّ
وأفضل سيارة كهربائية من نوعها.
بوج��ود حمرك�ين كهربائي�ين م��ن تصمي��م جاك��وار على كل
واحد من حموري العجالت ،تقدم هذه الس��يارة أداء استئنائياً يبلغ 400
حصان ،وعزم دوران  696نيوتن مرت مع نظام دفع رباعي دائم ،وهيكل
من األملنيوم ومركز جاذبية منخفض ،لتوفر سيارة  I-PACEتوازناً
ال مثي��ل ل��ه بني أداء القي��ادة املمتاز للدفع الكل��ي ،والضبط والفخامة
والرش��اقة ،تض��اف مجيع��اً إىل م��دى قي��ادة مبه��ر عل��ى أرض الواق��ع
وسهولة استخدام يومية.
مت تصميم سيارة جاكوار  I-PACEحبيث تضمن أن حتمل كل
خطوة للعمل راحة البال ،وجتعل امتالك س��يارة كهربائية أسهل ما
ميكن.
مع مدى قيادة يصل حتى  470كم 292/ميل من البطارية بسعة 90
كيلوواط س��اعة ،ويستطيع العمالء قطع متوسط الرحالت اليومية
مع احلاجة لشحن سيارة  I-PACEمرة واحدة يف األسبوع.
جمموعة من أدوات احلس��اب املتوفرة على موقع الش��ركة تس��هل
معرف��ة كيفي��ة تأث�ير خمتل��ف العوام��ل ،مث��ل الس��رعة واحل��رارة
احمليط��ة بالس��يارة وإع��دادات التكيي��ف ،عل��ى امل��دى احلقيق��ي ال��ذي
ميكنكم أن تتوقعوا احلصول عليه.
جتم��ع جاكوار ش��راكات مبختلف مز ّودي الش��حن املنزلي حول
العامل ،ما جيعل شحن سيارتكم بسهولة شحن هاتفكم.
عند الش��حن يف األماكن العامة ،يتم إقفال سلك شحن I-PACE
يف مكان��ه فور إقفال الس��يارة ،وال ميكن إزالته ما مل يتم فتح الس��يارة
م��ن جديد ،ما مينحكم حرية احلرك��ة وإمتام مهامكم اليومية أثناء
شحن السيارة.

بديع الزمان الجزري
عالم عربي مسلم ،ويعتبر من أعظم المهندسين والمخترعين في التاريخ
ول��د اجل��زري الرافديين يف منطقة بادي��ة اجلزيرة بني دجلة
والفرات ،وعمل كرئيس املهندس�ين يف ديار بكر مشال اجلزيرة
الفراتية.
حظي اجلزري برعاية حكام ديار بكر من بين أرتق ،ودخل يف
خدمة ملوكهم ملدة مخس وعشرين سنة ،وذلك ابتداء من سنة
1174م ،فأصبح كبري مهندس��ي امليكانيكا يف البالط ،وصمم آالت
كث�يرة ذات أهمي��ة كب�يرة ،كث�ير منها مل يك��ن معروفا يف أي
مكان يف العامل من قبل.
وم��ن آالت��ه :آالت رف��ع امل��اء ،وس��اعات ذات نظ��ام تنبي��ه ذات��ي،
وصمام��ات حتويل ،وأنظمة حتكم ذاتي ،وكثري غريها ش��رحها
يف مؤلفه الرائع املزود برسومات توضيحية الذي أمساه (اجلامع
ب�ين العل��م والعم��ل) ويع��د ه��ذا الكت��اب أح��د أه��م م��ا كت��ب يف
القرون الوس��طى عن اآلالت امليكانيكية ،واهليدروليكية مدعوما
بالرسوم ،وكذلك كتاب (يف معرفة احليل اهلندسية).
يع��د اجل��زري أول م��ن اخ�ترع وحت��دث ع��ن ذراع احلدب��ات
(الكرن��ك) لنق��ل احلرك��ة ،وه��ذا االكتش��اف مه��د الخ�تراع
حمركات السيارات وكل حمركات الوقود.
كم��ا ابتكر الك��رات املعدنية لإلش��ارة إىل الوقت يف الس��اعات
املائية ،اليت تصدر نغمات مجيلة على رأس كل ساعة.
وتكم��ن أهمي��ة تصامي��م اجل��زري ب��أن كاف��ة آالت رف��ع املاء
املعق��دة ذات الزجن�ير وال��دالء املوضوعة قبل زمان��ه كانت تدور
بق��وة دف��ع احليوان��ات وليس بق��وة امل��اء ،وهو الذي وضع أس��اس
االستفادة من الطاقة الكامنة للمياه بشكل عملي.
كان عل��م اجلزري أحد أس��س النهض��ة العلمية يف احلضارة
العربية اإلسالمية اليت انتقلت فيما بعد إىل أوروبا ،فقد اعرتف
الع��امل (ل�ين واي��ت) والكث�ير م��ن علم��اء الغ��رب أن :الكث�ير م��ن
تصامي��م اآلالت ال�تي ابتكرها اجلزري قد نقل��ت إىل أوروبا ،وأن
ال�تروس القطعي��ة ظه��رت ألول مرة يف مؤلفات اجل��زري ،وأنها
مل تظه��ر يف أوروب��ا إال بعد اجلزري بقرنني يف س��اعة (جيوفاني
دوندي) الفلكية.
وق��د أبه��رت اخرتاعاته املهندس�ين على مر العص��ور ،مما أدى
إىل ترمجة كتبه إىل عدة لغات.
والع��ال .وم��ن اش��هر إبتكارات��ه
لق��ب بالرس��ام واملوس��يقي
ِ

وإخرتاعاته:
 عمود احلدبات (الكرنك) :الذي يعمل على حتويل احلركةالدوارة إىل حركة ترددية.
 أب��دع اجل��زري يف اخرتاع الس��اعات بكل انواعها ،منها :س��اعةالفيل ،وس��اعة الطاووس ،وساعة القلعة اليت تعترب أكرب ساعة
فلكية للجزري ،والساعات املائية ذات نظام تنبيه ذاتي ،والساعات
الشمعية ،وغريها.
 ل��ه بصم��ة ممي��زة يف وض��ع أس��اس االس��تفادة م��ن الطاقةالكامن��ة للمي��اه بش��كل عملي ،من خ�لال اخرتاع��ه :خلمس آالت
لرف��ع املي��اه ،وكذلك الطواح�ين املائية ،باالضاف��ة إىل مضخات
سلس��لة الس��اقية ،وكذل��ك مضخة ش��فط مزدوج��ة الفعل مع
الصمام��ات وحركة املكبس الرتددي��ة ،كذلك مضخة الزجنري
والدالء ..وغريها.
 اآلالت امليكانيكية اليت تستخدم للرفع والنقل. صب املعادن يف صناديق مقفلة مغلقة بالرمل. تصفيح األخشاب يف البناء لتقليل التشوه إىل أدنى حد. الرتوس املقطعية ونقل احلركة. طور اجلزري أول نظام إلمداد املياه ل ُيدار بواسطة الرتوس،وال��ذي بُ�ني يف دمش��ق يف الق��رن الثال��ث عش��ر لتزوي��د املس��اجد
واملستشفيات باملياه ....وغريها كثري ال يسع املقال لذكرها.

ساعة الفيل

عمود احلدبات
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قسم التدقيق
والرقابة
المالية..
مهام كبيرة
وجهود أكبر
سكرتري التحرير

التدقيق هو نشاط موضوعي يكون بعيدا عن التحيز ونشاط مستقل باستقاللية نشاط التدقيق يف
األمور اإلدارية أو مالي بشكل يضمن جوده التدقيق وسالمه نتائجه..
وقد اتسع نطاق ومسؤوليات قسم الرقابة
والتدقيق يف أمانة مسجد الكوفة املعظم على
مستوى املهام والواجبات ،فلم يعد مقصورا
ع��ل��ى إجن ��از م��ا يتعلق بعمليات التدقيق
للجوانب املالية واحملاسبية بل أصبح يتسم
بطابع استشاري ملساعدة األمانة يف حتقيق
أه��داف��ه��ا وتقييم وحت��س�ين فاعلية عملية
الرقابة وتقييم وحتسني عمليات التحكم
املؤسسي وتقديم خدمات تأكيديه لإلدارة.
ومن أجل تسليط الضوء على عمل قسم
الرقابة والتدقيق يف أمانة مسجد الكوفة
املعظم أجرت جملة السفري حواراً مع رئيس
القسم األستاذ عقيل مالك سلمان.
جملة السفري :متى أُسس قسم الرقابة
والتدقيق وماهي الوحدات التابعة له؟
األستاذ عقيل :تأسس القسم منذ تأسيس
األمانة يف األول من أيلول عام 2006م ،وكان
اهل ��دف منه اإلل��ت��زام بالقوانني واألنظمة
والتعلميات والسياسات املوضوعة من قبل
إدارة األم��ان��ة ،ويضم القسم شعبتان هما:
التدقيق امل��ال��ي ومهمتها تدقيق السندات
واحلسابات واملوازين واملسندات املالية كافة،
وشعبة الرقابة الداخلية وتتوىل متابعة إجناز
املهام والواجبات للشعب واألقسام وتنظيم
حماضر السلف والنقد فض ً
ال عن متابعة
أع��م��ال ج��رد امل��وج��ودات الثابتة واملخزنية
ومطابقتها مع السجالت احلسابية.
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جملة السفري :ماهي أهم املهام املنوطة
بالقسم؟
األستاذ عقيل :هناك عدة مهام هلذا القسم
احليوي منها متابعة حسن إدارة واستخدام
منشآت وموجودات األمانة ،واإلش��راف على
اجل��رد الفصلي والسنوي فضال عن تدقيق
سندات القيد والصرف والقبض واألوليات
املتعلقة بها ،فضال عن تدقيق قوائم الرواتب
الشهرية والسجالت املالية وميزان املراجعة
واحل��س��اب��ات املخزنية ،وتدقيق املستندات
اخل��اص��ة ب��امل��ش�تري��ات بكافة أن��واع��ه��ا ،ومن
مهام القسم أيضاً التفتيش املالي واإلداري
على املشاريع واألمالك واملشاركة باللجان
املالية وإلداري��ة والفنية وإجناز مهام اخرى
وحبسب توجيه اإلدارة.
جم��ل��ة ال��س��ف�ير :ه��ل ه��ن��اك آل��ي��ة عمل
يعتمدها القسم داخل املسجد أو خارجه؟
األستاذ عقيل :يعمل القسم على تدقيق
املعامالت الواردة له من األقسام ذات العالقة
لغرض فحصها حسب أوجه نشاط االمانة
(املالية ،اإلداري� ��ة ،الفنية) ،ويسعى القسم
إىل تطبيق القوانني والتعليمات مبا يتالئم
والقرارات احلكومية.
جملة السفري :املهام اليت يقوم بها القسم
خالل املناسبات الدينية والزيارات املليونية؟
األس��ت��اذ عقيل :يشارك القسم بأعمال
مج��ي��ع امل��ن��اس��ب��ات ال��دي��ن��ي��ة وغ�ي�ره ��ا من

م��ه��رج��ان��ات واح��ت��ف��االت ت��ق��وم بها األم��ان��ة
امل��وق��رة فضال ع��ن مساندة أق��س��ام األم��ان��ة
وحسب توجيه السيد األمني وتقديم الالزم
يف خدمة الزائرين الكرام.
جملة السفري :ماهي مقرتحاتكم لتطوير
العمل املالي واإلداري؟
األستاذ عقيل :لتطوير كفاءة ومهارة
العاملني يف قسم التدقيق والرقابة املالية
هناك ض ��رورة للمشاركة يف ورش عمل
ختصصية ودورات تدريبية واحل��ض��ور يف
امل ��ؤمت ��رات ال�ت�ي ت��ق��ام يف ن��ق��اب��ة احملاسبني
واملدققني وغريها من ال��دورات اليت ترعاها
اجلامعات وامل��ؤس��س��ات احلكومية والقطاع
اخلاص.

تأسس القسم منذ
تأسيس األمانة يف
األول من أيلول عام
2009م ،وكان اهلدف
منه اإللتزام بالقوانني
واألنظمة والتعلميات
والسياسات املوضوعة
من قبل إدارة األمانة

The most important articles ..Translated by: Nabeel Taha
Honorable pieces from the life of Imam Hassan al-Askari, peace be upon him. By
researcher Professor Jawad Abdul-Kadhim Abu Ghneim / Iraq

Imam Abu Muhammad al-Hasan bin Ali al-Hadi (peace be upon them) assumed the position of
Imamate and the divine guardianship and assumed the position of the Great Imamate in a difficult
period in the history of the Imams of Ahl al-Bayt, peace be upon them.
His blessed birth was in Medina in the presence of his grandfather, the Messenger of Allah Muhammad
(peace be upon him). He was born on the eighth Friday of the month of Rabi’ al-Akhir in the year 203
AH. Historians are unanimously agreed that his testimony was for the eight days of Rabi’ al-Awwal
in the year 208 AH. Thus, his honorable age on the day of his testimony was twenty-nine years and
a duration of twenty-nine years. His imam was six years after the testimony of his father, Imam Ali
al-Hadi, peace be upon him.
Imam al-Askari was an example in absorbing the dimensions of this upbringing, through which he
won the pioneering qualification in the young and modern age of the Sharif, so he was full of hearing,
sight, knowledge and completeness of personality among the society he contemporary..
The school of Ahl al-Bayt, peace be upon them, in the era of Imam al-Askari, peace be upon him,
was filled with the call to the approach of the Prophet, peace be upon them, and with knowledge and
knowledge and defense of the sacred law through the constellation of the companions of the Imam,
peace be upon him, and the modern narrators and students of his honorable school.

first lights.. Researcher Raja Muhammad Al-Bitar / Lebanon

Dusty clouds become obscured in the sky of history, clouds clear up, flames blaze
in its folds, mists are scattered.
It is the Devil who is deceived by his actions and drags the tails of his arrogance,
to rise with the fire of his hatred over the stagnant clay, by the power of Allah, to
be a normal human being, and behold, Adam resides from Paradise wherever he
pleases, then descends to earth after subduing and obsessing himself and Satan,
begging for the intercession of that Greater Light.
It is the first light of Allah..by it the rightly-guided are guided from the time of
humankind until the day they were resurrected. A light that the Creator willed it to
be.
And that it shines over the reefs and mountains of Makkah, so that Paran shines with
a wondrous brilliance, the fire of Khosrau is extinguished, its shelters are eroded,
idols are degenerated, and the people are swept away, and the place is stars and
suns, and the call of the Faithful goes out to fill the earth and the sky. And the best
of humankind has appeared?!
From the best nation brought out for people, he was of pure heart, a pure womb, a
soul and a basil.

Noble Prophet Muhammad (may Allah bless him and his family) and his influence on
Western thought.. by researcher Dr. Munif Ahmed Hamidush / Syria
The talk about the greatest Messenger Muhammad, may Allah’s prayers and
peace be upon him and his family, and the features of his personality, and
his influence on the Arab Muslim community, as well as his influence on
Western society, is a long talk, because it was a book open to the whole
world from which thinkers, writers, philosophers, psychologists, and the rest
of the society segments, because of what it possesses of knowledge and
greatness, and from a lofty character that is unparalleled among all creation.
The Noble Prophet Muhammad (PBUH) with his integrated personality, great
principles, and great humanity is a qualitative leap in the field of human and
social thought. He had a great impact on Arab thought - both Muslims and
non-Muslims - as well as his impact on Western thought. The admiration of
writers, philosophers and thinkers was reflected in the Noble Messenger. (R)
On their literary, intellectual, philosophical and social output.Western writers
dealt with the personality of the Prophet Muhammad in its various human,
moral, ideological, educational, and other dimensions.
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Editorial

Asalmu Alaikum
What do we know about the Messenger of Allah
(may Allah bless him and his family(
When the nation is in front of a great and immortal
model like the Messenger of Allah (peace and
blessings of Allah be upon him and his family)
We have the right to ask: How were his stances,
principles, and life inspired, which was the great
epic of history?
And how did the nation read his life full of events
and diverse scenes?
And did we really know how he (may Allah’s prayers
and peace be upon him and his family) was able to
affect his environment and then his surroundings,
and from him to all parts of the world?
Have we read and benefited from the biography of
this great man and prophet, the miracle of creation
as it should be?
The answer to these and many other questions will
put us in a position of shortcomings and negligence,
both people and institutions. Despite the large
number of works, letters, books and encyclopedias
that have been compiled, historians, philosophers,
writers and thinkers are taken into account about
the personality of the Messenger of Allah (may
Allah bless him and his family and grant them
peace), both past and present, but the reality What
we are experiencing indicates in a remarkable
way that recording, recording and recording the
biography and Sunnah of the Prophet on its owner
and his honorable family, thousands of greetings
and peace, although controlling and recording it is
important to preserve the texts and the origins of
accidents. However, that alone is not enough, but
we need to devise various methods that present
the unique Muhammadan personality to those
who read and those who do not read, in a careful
manner that targets knowledge that generates love
and pushes to emulate and draw inspiration from
the Muhammadan dimensions - if we may express
it - voluntarily, and then reap the fruits of all that
by polarizing society In this extremely dangerous
era, until this society draws a map of its reality in
the light of what it has learned from the biography
and life of the Messenger of Islam and humanity,
the Noble Messenger (may Allah bless him and his
family and grant them peace(
The important question here is: How is this done?
Who is concerned with carrying this trust, and
understanding its size honestly and sincerely? Is
this role entrusted to the religious authorities as?
I do not think the answer to that, except by
presenting a conception that would serve as a
draft program that can be adopted to bridge the
gap between society on the one hand and the
biography and Sunnah of His great Prophet (may
Allah bless him and his family and grant them
peace) on the other hand. The highest authority

bearing the responsibility
of managing the country
and the policy of the
people, as well as religious
bodies that, by virtue of
their titles, constitute a link
between religion and the
world, and societal bodies
represented by individuals
and institutions, and at
the level of cultural elites,
and promising generations
of the youth category, each according to its own
account, field, specialization, and ability to create,
add and root knowledge. The work will be starting
with adopting the project and then inviting all of
these groups to present their perceptions of the
method and mechanisms required for diligent and
continuous work to bring out the biography of the
Noble Prophet Muhammad (may Allah’s prayers
and peace be upon him and his family) and his
Sunnah from the wombs of the literature, trimming
it and purifying it from the intrusion, forgery and
lies that befell them, and banishing what offends
them. The personification of the Noble Messenger
Muhammad (may Allah’s prayers and peace be
upon him and his family) and his presentation
after that to the thirsty and needy public, and to
the society that is ravaged by many accidents and
changes that are afflicting a contradiction.
This task is not easy, but it is an effort to put the
biography and Sunnah of the Prophet in their
correct place, which was set by the Creator, the
Most High, a guiding lamp upon which souls and
countries are built, and a pole of a mill around
which wisdom, ideas, perceptions and opinions
build and perpetuate everything that is prolonged
by ruin, destruction and corruption.
I humbly see that the plan that should be followed
to achieve this divine project and its realization
requires us to prepare a diverse contemporary
plan that keeps pace with local and global
societal changes, and addresses the different
social strata in age, culture and awareness. that
fits with the small buds, then escalates to the
most complex and important stages, in addition to
that this plan should be discussed at the highest
religious, scientific and academic levels in order
to amend it according to the requirements of each
of its stages, in addition to constantly updating it,
and all this cannot be achieved without achieving
Harmony and complete agreement between the
parties that believe in the necessity of this project
and its general benefit to the building of the Islamic
nation, the correct structure in its future, but on
the way to spread its goodness to all mankind.

Chief in editor Dr. HADI Altimemi
66

Alsafeer magazine Vol. 77

من األرشيف

باب املراد يف العتبة الكاظمية املقدسة

