الســــــالم عليكـم

قال الرسول (صلى اهلل عليه وآله وسلم):
(( أنا وكا ِف ُل ال َي ِتيم يف َ
اجل َّن ِة َه َكذا وأَشا َر
ِ
بالسَّبا َب ِة وال ُو ْس َطى )).
َّ

الشك بآن الصراع بني اخلري والشر ما انفك
يوم��ا يف نزال��ه وال ي��زال كذلك حت��ى يرث اهلل
جل وعال األرض ومن عليها وقد يظهر بأشكال
متع��ددة وخمتلفة ،ويف زم��ن كزمننا كثرت
ب��ه التقلب��ات واملتغ�يرات واالح��داث ،ويف العقود
االخ�يرة ونتيج��ة لتل��ك األح��داث والصراع��ات
ال�تي اختلفت يف مس��مياتها واتفقت يف نتائجها
مم��ا تس��ببت يف زي��ادة ع��دد االرام��ل واليتام��ى
بشكل كبري وخطري مما يتوجب علينا التفكري
يف حل جزء من هذه املش��كلة خوفا من تفاقمها
واتساعها ،وقد يكون احلل يف تتبع سلوك وقول
وفع��ل الن�بي (صل��وات اهلل علي��ه وعل��ى آل��ه) يف
معاجلته هلذه املش��كلة وم��ن تلك املعاجلات هي
حث��ه للمجتمع عل��ى كفالة اليتي��م واهتمامه
به حتى قال (أن��ا وكا ِف ُل ال َي ِتيم يف َ
اجل َّن ِة َه َكذا
ِ
َة وال ُو ْس َ
��طى) ،واملتتب��ع ألوائ��ل
وأَش��ا َر َّ
بالس�� َّباب ِ
اآليات يالحظ أنها أش��ارت إىل إنكار سلوك من
يس��يء إىل اليتي��م وينتق��ص م��ن كرامته قال
ََ
ّين * َف َذ ِل َك ا َّل ِذي
تعاىل( ْ:أ َرأ ْي َت ا َّل ِذي ُي َك ِّذ ُب ِبال ِد ِ
ْ
َ
َ
َ
ّ
ُ
ني)،
ي��م * َول َ ُ
يَ�� ُد ُّع ال َي ِت َ
يض َعلى ط َع ِام الِ ْس�� ِك ِ
وم��ن عظي��م اهتم��ام الب��ارئ ع��ز وج��ل باليتيم
أن جعل��ه واح��دا م��ن أه��م س��بل الوص��ول لل�بر
والتق��وى ومن أولوياته وقرنه بأركان اإلميان
ب أَن ُت َو ُّل��وا ُو ُج َ
وه ُك ْم ِق َب َل
��س ْال ِ َّ
فق��ال تعاىلَّ [ :ل ْي َ
ْ
ْ
ْْ
ّ
َ
ْ
َ
الل َوال َي ْو ِم
��ر ِق َو ْالَ ْغ ِر ِب َول ِك َّن الَّ ِ
�بر َمن َآم َن ِب ِ
ْالَش ِ
ْ
ْ
ْ
ن َوآ َت��ى الَ َ
��اب َوال َّن ِب ِّي�ي َ
��ال
��ر َوالََل ِئ َك ِ
ال ِخ ِ
��ة َْوال ِك َت ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
��اك َ
ْ
ب
ح
ني
س
ال
و
��ى
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ت
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و
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ه
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َ
َ
َ
ُ
َ
ّ
َ
ِ
َع َل��ى ِ ِ ِ
َ
السا ِئِل َ
اب].
يل َو َّ
َوا ْب َن َّ
ني َو ِف ِّ
الس ِب ِ
الرق ِ
لقد ورد ذكر اليتيم يف القرآن الكريم ثالثاً
خمتلف��ة فضال عن
وعش��رين م��ر ًة يف مواض��ع
ٍ
احاديث الرس��ول وآل��ه الطاهرين مما يدل على
أهمية ذلك يف بناء اجملتمع االسالمي ،وأكدت
تل��ك اآلي��ات واألحادي��ث عل��ى اإلحس��ان إىل
اليتي��م بعدّة أوجه م��ن أهمها تنمية مال اليتيم
وحفظ��ه م��ن التع��دّي والضي��اع ،والتحذير من
ي��ن ي َْأ ُ
ك ُل َ
أكل��ه بالباطل ،ق��ال تعاىل ِ[إ َّن ا َّل ِذ َ
ون
��ون ِف ب ُ
أَ ْم�� َو َ
نا ي َْأ ُ
ام��ى ُظ ْل ًما ِإ َّ َ
ك ُل َ
ُطو ِن ِه ْم
ال ْال َي َت َ
َ
ريا] ،كما أشارت إىل جت ّنب
َنا ًرا َو َس�� َي ْصل ْو َن َس ِع ً
قه��ره أو إذ ّ
الل��ه أو التعدّي علي��ه ،وتربيته على
القيم واألخ�لاق الفاضلة ،وتعويضه عما فقده
م��ن احلب واحلنان مبوت أبي��ه ،واحلرص على
تعليم��ه وتربيت��ه وتهذيب��ه ،وتعدي��ل س��لوكه
وردع��ه ع��ن االحنراف الس�� ّيئ ،لكنن��ا ومع كل
ه��ذا الث��واب والتأكي��د عل��ى تقدي��م ي��د العون
واالهتم��ام باليتيم نرى أحياناً ّ
أن البعض يغلب
عل��ى تعامله��م القس��وة والش��دة م��ع اليتي��م ،أو
مما يؤدي إىل ظلمه وجتاوز
الطم��ع يف أموال��هّ ،
على حقوقه أو إذالله وإهانته.

إن مشكالت االيتام تتمحور يف حاجتهم إىل
الرتبي��ة الصاحلة واملتابعة كحاجتهم للطعام
واللباس واملس��كن واألم��ور املادية األخ��رى ،لذا
وج��ب عل��ى اجملتم��ع أن يتع��اون يف تأم�ين تلك
احلاجات لينش��أ اليتيم نش��أ ًة س��ليمة ،ولنصنع
منه إنس��اناً س��وياً وصاحلاً حبي��ث ال تؤ ّثر عليه
حالت��ه يف حيات��ه االجتماعي��ة ،وال تتس�� ّبب
الوح��دة يف احن��راف س��لوكه ع��ن باق��ي أف��راد
اجملتمع الصاحلني الذين نشأوا بوجود آبائهم.
وم��ن املعل��وم أن امل��ال ه��و الس��بيل للعم��ل
وتوف�ير م��ا حيتاج��ه االنس��ان البال��غ وعلى هذا
االس��اس فإِ َّن إش��اعة التكافل بني افراد اجملتمع
وختصي��ص ج��زء م��ن رزق الف��رد ومدخول��ه
لأليت��ام أو احملافظة على م��ال اليتيم وتنميته،
ووج��وب إعطائ��ه ماله ح�ين بلوغه ،م��ع ُحرمة
حق ،وحرمة استبداله أو
أكل مال اليتيم بغري ٍ
ّ
ً
مصلحة
أموال الوصي إل إن تتح ّقق
ّ
ضمه إىل ٍ
اليتي��م من ذلك ،ودفع امل��ال لليتيم عندما يبلغ
الس��ن ال�تي ّ
تؤهل��ه يف اس��تغالله ،ق��ال تع��اىل
ْ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
ُ
َ
ُ
ّ
اح فإِن آن ْستم
[ َوا ْب َت ُلوا ْال َي َت َ
امى َحتى ِإذا َبلغوا ال ِنك َ
ُ��م ُر ْش��دًا َف ْاد َف ُع��وا ِإ َل ْي ِه ْم أَ ْم َو َ ُ
ِّم ْنه ْ
ال ْ��م] ،مع جواز
التص��رف مبال اليتيم بقدر بس��يط ،قال تعاىل
ان َغ ِن ًّيا َف ْل َي ْس�� َت ْع ِف ْف َو َمن َ
[ َو َم��ن َ
كَ
كَ
ريا
ان َف ِق ً
ْ
َف ْل َي ْأ ُ
وف] أي إن الفقري الذي ال ميلك
ك ْل ِبالَ ْع ُر ِ
م��ا ً
ال يُغني��ه ،وهو منش��غل باحملافظ��ة على مال
اليتي��م ومنائ��ه ،قد أب��اح له اهلل ع��ز وجل األخذ
عمل وجه ٍد
من مال اليتيم مقابل ما يقدّمه من ٍ
يف رعاية اليتيم وحفظ ماله.
وتبق��ى الص��ورة املثالي��ة ه��ي أن نق��وم عل��ى
تأديب اليتيم وتربيته بيننا حتى يبلغ أش��ده ،أو
بشكل دوري
مبلغ من املال ٍ
تكون كفالتنا بدفع ٍ
ومس��تمر مبا يكف��ي لإلنفاق عل��ى اليتيم حتى
يبل��غ أش��ده وميكن��ه االعتم��اد على نفس��ه ،ويف
احلالت�ين يرتتب لكافل اليتيم عظيم األجر من
اهلل عز وجل وشفاعة رسوله.
وقد جاء عن رس��ول اهلل (صلى اهلل عليه وآله
وسلم ) أنه قال( :من مسح يده على رأس يتيم،
ترمحاً له ،كتب اهلل له بكل ش��عرة مرت عليها
يده حسنة).
وم��ن وصاي��ا أم�ير املؤمن�ين علياً للحس��نني
(عليهم السالم أمجعني) قبل شهادته قوله:
(اهلل ،اهلل! يف األيت��ام ،ف�لا تغبوا أفواههم ،وال
يضيعوا حبضرتكم) نس��ال اهلل لنا ولكم السداد
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

املشرف العام

حيررها :حيدر كاظم الكالبي

مشاركة امانة مسجد الكوفة في المهرجان التسوقي بمعرض
النجف األشرف الدولي الرابع

القائم باعمال سفارة اندنوسيا في العراق هادي انشه خيرول

رئيس مؤسسة الكوثر إلعمار العتبات المقدسة المهندس مسعود شوشتري

رؤساء جامعة البصرة

وفد برئاسة محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا

رئیس مجلس الشیوخ الباكستاني محمد صادق سنجراني

السفير الهندي في العراق االستاذ بيرندر سنغ ياداف

وفد من هيئة شباب الزهراء (ع) من بغداد

السفير االفغاني في العراق سليم شاه
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املش��ارك يف معرض
ش��هد جناح أمانة مس��جد الكوف��ة املعظم وامل��زارات امللحقة به
ِ
التس��وقي إقبا ً
ال واس��عاً من ِقبل اهالي احملافظة ،حيث أصبح
النجف األش��رف الدولي
ِّ
يضم بني جنباته من نوعية متميزة إلصداراته الفكرية والثقافية
جذب هلم ملا ّ
نقطة ٍ
ومنتجاته.
َّ
وبي مس��ؤول جناح املعرض األس��تاذ عمار ميثم :يف حديث للمركز اخلربي على
الرغ��م من اس��تثنائ ّية الظرف احلالي الذي يعيش��ه
البل��د نتيج��ة تداعيات وب��اء كوروناّ ،إل ّ
أن الش��عب
اق للجانب الثقا ّ
العراق��ي ت ّو ٌ
يف والتنوعي يف املنتجات
ّ
والصناع��ات فه��و دائم��ا يبح��ث ع��ن االفض��ل ،فكان
مهرجان التس��وق املصري الرابع متن ّفس��اً له يف ّ
ظل
ه��ذه األج��واء ،وكان جلن��اح أمان��ة مس��جد الكوفة
ال��ذي َّ
مثل��ه مكتب املبيعات ومش��تل الس��فري حضو ٌر
الدولي.
مش ّرف يف هذا احملفل
ّ
مضيف��اً ان اجلن��اح ق��د ش��هد من��ذ األي��ام األوىل
النط�لاق املهرج��ان توافد أعدا ٍد غف�يرة من مرتادي
املع��رض ،س��وا ًء ّ
إص��دار ّ
معي أو منتج زراعي من مش��تل الس��فري
لالط�لاع أو القتن��اء
ٍ
الذي شارك بعرض شتالت أزهار واشجار فصلية ونادرة.
يذك��ر ان مهرج��ان التس��وق املصري الرابع ش��ارك فيه جمموعة م��ن الدول مثل
(مص��ر ،س��وريا ،باكس��تان ،اهلن��د ،أضافة اىل عدد من الش��ركات العراقية) ،ويش��هد
ع��روض لألث��اث واملالب��س وامل��واد الغذائي��ة والس��جاد واحلقائ��ب وكل م��ا حتتاج��ه
العوائل النجفية ،كما يساهم املهرجان التسوقي الكبري يف تطوير العالقات التجارية
واالقتصادية بني البلدان.
7
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للحفاظ على سالمة الزائرين وتسهيل دخولهم  ..أمانة مسجد
الكوفة تستخدم أجهزة متطورة لفحص االشخاص والحقائب

تسعى أمانة مسجد الكوفة املعظم واملزارات امللحقة به إىل توفري أفضل
اخلدمات للزائرين الكرام ،من خالل وضعها برامج وفعاليات خدمية
وبشرية للوصول إىل ما ميكن أن يسهل على الوافدين من أداء
وتقنية
َّ
َّ
زيارتهم بأمان وسط أجواء روحانية وإميانية.
وم��ن ه��ذه الربام��ج او الفعالي��ات تل��ك ال�تي تس��هل دخ��ول
الزائرين اىل املس��جد املعظم واملراقد املقدس��ة بسهولة وبدون
تأخ�ير أو تعب ،حي��ث وضعت األمانة يف بوابة الكوفة اجملاورة
ملرقد السيدة خدجية بنت علي بن أبي طالب (عليهم السالم)
وبواب��ة دار اإلم��ام أم�ير املؤمن�ين (عليه الس�لام) املقابلة ملرآب
وق��وف س��يارات الزائري��ن وضع��ت أجه��زة فح��ص احلقائ��ب
واألش��خاص وبتقني��ات عالي��ة لتس��هيل دخ��ول الزائري��ن
وحقائبهم دون تأخري.
وذكر مدير شعبة كشــف املتفجرات التابع لقســـم حفظ
النظام االستاذ امحد عبد احلسني الشحماني يف حديث جمللة
الس��فري ان حبس��ب توجيه��ات أم�ين مس��جد الكوف��ة بتس��هيل
دخ��ول الزائري��ن وخاص��ة خ�لال الزي��ارات املليونية مت ش��راء
اجه��زة فح��ص بتقنية عالي��ة ووضعه��ا يف البوابات الرئيس��ة
لتس��هيل دخ��ول االش��خاص واحلقائ��ب ،وم��ن ه��ذه األجه��زة
جه��از فحص احلقائب من ش��ركة  rapiscanالربيطانيـــــ��ة
جملة السفري ـ العدد ()68
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يعمـــــــ��ل عل��ى فح��ص
والط��رود
احلقائ��ب
بطاقة االش��عة الس��ينية
واطئ��ة الق��درة وبكف��اءة
اخ�تراق مناس��بة حلجم
االه��داف امل��راد فحصه��ا
ويعم��ل بتحليل الصورة
بنظ��ام حتليل الطيـــــ��ف
اإلشـــــــ��عاعي لألل��وان
املعتم��دة عل��ى كثاف��ة امل��ادة العضوي��ة وغ�ير العضوي��ة مم��ا
يعط��ي للمش��غل ص��ورة واضحة ودقيق��ة ملعرفة تواج��د املواد
احملظ��ورة واملمن��وع دخوهل��ا للمس��جد ع�بر فح��ص احلقائ��ب
والطرود للزوار الوافدين ملسجد الكوفة املعظم.
أم��ا جه��از فح��ص االش��خاص فه��و أيض��اً م��ن ش��ركة
 Rapiscanالربيطاني��ة وال��ذي يعم��ل عل��ى حتلي��ل ص��ورة

جس��م االش��خاص املراد فحصهم بها واملشتبه بهم
ويعتم��د يف عمله االش��عة الس��ينية واطئة القدرة
كون��ه يظه��ر املكتش��فات املخ ّب��أة حت��ت املالب��س
ويعمل بنظام الصورة االحادية الطيف مما ميكن
اخل�براء العامل�ين علي��ه م��ن اكتش��اف امل��واد غري
مسموح دخوهلا ملسجد الكوفة املعظم.
وع��ن كيفي��ة التع��اون م��ع قس��م مكافح��ة
املتفجرات يف مديرية الش��رطة ذكر الش��حماني
َّ
أن املديري��ة أقام��ت دورة تدريبي��ة للعامل�ين على
ه��ذه األجه��زة التقني��ة احلديث��ة م��ن ك��وادر
األمان��ة إضاف��ة إىل منتس�بي ق��وة محاي��ة ه��دف
مس��لم بن عقيل (عليه الس�لام) ،تضمنت التعرف
عل��ى األجهزة وعملها واالجزاء املس��تخدمة معها،
وكيفي��ة الفح��ص وحتلي��ل الص��ورة ويف الي��وم
الثال��ث لل��دورة أقيم��ت ورش��ة عم��ل مكثف��ة ع��ن
التع��رف على املكتش��فات وكيفي��ة التعامل معها،
ثم تش��غيل اجلهاز والتطبي��ق النظري والتحليلي
بش��كل مباش��ر ،ويف خت��ام ال��دورة مت التدري��ب
وممارس��ة العم��ل عل��ى جه��از فحص االش��خاص
وال��ذي يع��د م��ن أدق األجه��زة يف جم��ال كش��ف
االش��خاص املش��تبه به��م وال��ذي تتمي��ز أمان��ة
مس��جد الكوف��ة باس��تخدامه ع��ن باق��ي العتب��ات
املقدسة ،كما مت العمل املباشر على جهاز فحص
احلقائب (رابي سكان).
اما شعبة كشف املتفجرات فقد أوضح األستاذ
الش��حماني أ ّنه��ا تأسس��ت يف ع��ام  2012كوح��دة
طورت اىل شعبة
تابعة اىل مكتب السيد األمني ثم ِّ
ع��ام  2017وكان��ت تعم��ل عل��ى فح��ص العج�لات
واحلقائ��ب جبه��از ( )IDيف اكث��ر م��ن بواب��ة ث��م
تطور العمل باس��تخدام اجه��زة فحص ذات تقنية
عالي��ة وم��ن مناش��ئ عاملي��ة ،كم��ا تض��م الش��عبة
كوادر متميزة من املنتس��بني ذوي املهارة االمنية
ويتمتعون خب�برة يف جمال التكنولوجيا احلديثة
املتطورة يف فحص احلقائب واالشخاص ،مؤكداً
ان العم��ل به��ذه التقني��ة س��يجعل الزائري��ن يف
ارتي��اح تام ألنه يت��م فحص احلقائ��ب دون فتحها
أو التالع��ب بها ع�بر اجلهاز مبش��اهدة عن طريق
أجهزة احلاسوب “الالبتوب”.
ويف اخلت��ام ق��ال مدي��ر الش��عبة :بفض��ل اهلل
سبحانه وتعاىل وبركات السفري مسلم بن عقيل
(عليه السالم) لن يكون هناك أي خرق وسنحافظ
على سالمة وأمن الزائرين وحقائبهم ،وذلك ّ
ألن
لدينا أجه��زة متطورة ومنتس��بني أكفاء يعملون
بإخالص وحبرص شديد.
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من اجل راحة الزائرين ..امانة مسجد الكوفة تباشر بتأهيل المنطقة
بين دار اإلمام (عليه السالم) ومزار التمار (رضوان اهلل عليه)
إن املعامل السياحية لكل بلدة قائم ٌة على اآلثار التارخيية اجملسدة جتسيداً
حياً ينطق مبعاني ودالالت احلوادث والوقائع اليت شهدتها تلك البقاع
األثرية ،وهلا قيمتها السياحية واألثرية اليت ال ُتقدّر بثمن..
وإذا ما أُضيفت إليها روعة البناء اهلندس��ي والعمارة والفن
ً
أهمي��ة وقيم��ة ،ناهي��ك ع��ن اآلث��ار واملعان��ي
واإلب��داع زادته��ا
الروحية اليت تنس��اب بعمق يف روح ووج��دان الزائر ،فكيف إذا
أثر بعينه ،ال ّ
ش��ك
م��ا اجتمع��ت كل تلك الصف��ات واملعاني يف ٍ
سيكون يف منتهى البهاء واجلالل والعظمة واخللود.
إن اجلم��ال وروع��ة البن��اء اهلندس��ي َّ
اللذي��ن تتم ّت��ع بهم��ا
الس�لام) ومس��اجدها
أضرح��ة ّ
أئم��ة أه��ل البي��ت (عليه��م ّ
التأرخيي��ة جع�لا منه��ا آث��اراً ال يفوقه��ا ش��يء يف الع��راق على
األق��ل ،وعل��ى أثره��ا ُو ِّزع��ت الش��وارع احمليط��ة به��ا ُ
وهندس��ت
اجلوامع واحلس��ينيات وسائر األبنية ،ومن تلك مدينة الكوفة
العلوية اليت هي حبق لوحة فنية ال نظري هلا ،ومسجد الكوفة
املعظ��م واملراق��د الطاه��رة ج��واره ح��وت َّ
كل معان��ي الروع��ة
والبهاء تلك ،فكل قطعة فيهم بل ّ
كل حجر ِس��ف ٌر يد ّلك على
جملة السفري ـ العدد ()68
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التاريخ ويرشدك إىل الفن الباهر والذوق الرفيع ،وحيتاج إىل
وصف ودراسة دقيقة متأنية ال تستوفيها هذه الكلمات.
ويف لقائ��ه مبجل��ة الس��فري حت��دث رئي��س اللجن��ة الفني��ة
التابع��ة للقس��م اهلندس��ي يف امان��ة مس��جد الكوف��ة املهن��دس
ضرغ��ام مظف��ر اخلالدي عن اعمال انش��اء اس�تراحة الزائرين
الوافدي��ن م��ن داخل وخارج البالد ،قائ ً
ال متت املباش��رة بإنش��اء
تصميم مش��روع تطوير حدائق اس�تراحة الزائرين يف املنطقة
الواقع��ة ب�ين دار اإلم��ام علي (عليه الس�لام) وم��زار الصحابي
التمار (رض��وان اهلل عليه) وف��ق مواصفات فنية
اجللي��ل ميث��م َّ
حديث��ة ،حي��ث يعم��ل قس��م الش��ؤون الفني��ة واهلندس��ية على
تأهي��ل احلدائق جبعلها متنفس��اً للزائرين من داخل احملافظة
والوافدي��ن م��ن خارجه��ا واس��تغالهلا كمس��طحات خض��راء
يف تنقي��ة اج��واء املدينة وال س��يما انها ارض مبس��وطة وميكن

اس��تغالهلا بتوفري اماكن اس�تراحة ،فكان باكورة
العمل يف مد نفق خدمة أرضي لنقل املياه الصاحلة
للش��رب للزائري��ن إضاف��ة اىل خط��وط الكهرب��اء
وكام�يرات ،كم��ا مت زراع��ة ع��دد م��ن ش��تالت
النخي��ل ،وزراع��ة الثي��ل اهلن��دي مبس��احة أربع��ة
دوامن ،لتكون منظراً موحداً تضاف اليها الكثري من
شتالت الزهور إلعطاء مجالية للمنطقة وكذلك
األش��جار املعم��رة الكب�يرة لتوف�ير ظ�لال مناس��بة
خصوص��اً خ�لال اج��واء الصي��ف احل��ارة ،كم��ا مت
تنصيب منظومة سقي كاملة حديثة.
واض��اف اخلال��ديَّ :
إن الورش��ة الفني��ة قام��ت
بإعداد األس��يجة احلديدية بنقش��ات إسالمية بعد
ان اس��تقدمت االمانة أجهزة التقريم (سي ان سي)
ورفع الس��ياج االمين القديم املتهالك ونصب س��ياج
اخضر يتناسب مع احلدائق ،اما شعبة الكهرباء فقد
قامت بتأس��يس إنارة داخلية جديدة وس��يتم توفري
اعمدة إنارة ،وانش��اء مس��اطب من قبل شعبة املدني
الس�تراحة للزائري��ن ،حي��ث اعتم��دت االمان��ة يف
التأهيل عل��ى كوادرها اهلندس��ية والفنية وتنفيذ
املش��اريع وم��ن خمصص��ات املالي��ة ع��ام  ،2020كما
ستش��مل املراحل االوىل توس��عة الشارع الرابط بني
دار اإلمام (عليه الس�لام) ومزار التمار (رضوان اهلل
علي��ه) مع إضافة اعمدة انارة ومناهل ملياه الش��رب
مربدة حيث انش��أت شبكة انابيب للماء الصايف على
طول املسافة ووصوال اىل صحن التمار (رضوان اهلل
علي��ه) ،كذلك س�ترصف أماك��ن احلركة داخل
ه��ذا املزار واألرصفة اخلارجية بالطابوق املقرنص
اجلدي��د ،كم��ا س��تضيف الورش��ة الفني��ة اماكن
اس�تراحة لتجهيزه��ا مبظ�لات ثابت��ة ريثم��ا تنم��و
األش��جار املعم��رة ،أم��ا ش��عبة االلكرتونيك س��تقوم
بإضاف��ة منظوم��ة س��يطرة ومراقب��ة بالكام�يرات
لتأم�ين املنطق��ة وحفاظ��اً عل��ى ام��ن وس�لامة
الزائرين واملنش��آت ممن يعبث��ون باملمتلكات العامة
او يتسببون مبضايقة حركة الزائرين .
ويف خت��ام حديث��ه أك��د رئي��س اللجن��ة الفنية
املهن��دس اخلال��دي ان امانة مس��جد الكوفة عازمة
عل��ى توف�ير أفض��ل اخلدم��ات للزائري��ن داخ��ل
األماك��ن املقدس��ة وخارجه��ا ،حي��ث تق��ام ه��ذه
املش��اريع اخلدمي��ة بتوجي��ه واش��راف مباش��ر م��ن
قب��ل ام�ين مس��جد الكوف��ة الس��يد حمم��د جمي��د
املوس��وي ،فتم انش��اء قاعات اس�تراحة جوار املسجد
املعظ��م ،إضاف��ة اىل ع��دد م��ن اجملمع��ات الصحية،
فض� ً
لا عن تس��يري عجالت لنق��ل الزوار م��ن كبار
التمار
الس��ن واملرضى من املس��جد املعظم اىل مزار َّ
(رضوان اهلل عليه).
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راوي الحديث الموثوق
المنهال بن عمرو األسدي ِ -
الباحث عبد احلسن الشافعي

تابعي من أهل الكوفة ،مو ً
موالي بين أسد بن خزمية ،مسع
املنهال كويف ٌ
ىل من ّ
وعرف عنه أنه كان َحسن الصوت يف قراءة
احلديث النبوي من علماء الكوفةُ ،
القرآن ،روى احلديث عن أئمة أهل البيت علي بن احلسني زين العابدين والباقر
والصادق (عليهم السالم) ،وروى عنه علي بن عباس روايات يف حب رسول اهلل
(صلى اهلل عليه وآله وسلم) واإلمامني احلسن واحلسني (عليهما السالم).
واملنه��ال ه��و أب��و عم��رو ب��ن عم��رو
األس��دي تابعي مقرئ ك��ويف ،وأحد رواة
احلدي��ث النبوي ،تويف س��نة بضع عش��رة
ومائة ،من قبيلة بين أس��د ،نشأ يف الكوفة
وي ُّ
ُع��د م��ن أصح��اب اإلمام�ين الس��جاد
والباق��ر (عليهما الس�لام) ،تال القرآن عن
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سعيد بن جبري فأجازه ،بعد ذلك قرأ عليه
حممد بن عبد الرمحن بن أبي ليلى ،وقد
َع َّ
��د ُه الش��يخ الطوس��ي به��ذا العن��وان م��ن
أصح��اب اإلم��ام احلس�ين (عليه الس�لام)
ت��ارة ،ومن أصحاب اإلمام الس��جاد (عليه
الس�لام) تارة أخ��رى ،وعدَّه م��ن أصحاب

اإلم��ام الباقر (عليه الس�لام) أيضاً ،ومن
أصح��اب اإلم��ام الصادق (عليه الس�لام)
بزيادة كلمة (موالهم) يف قوله( :املنهال
بن عمرو األسدي ،موالهم ،كويف ،روى
عن علي بن احلس�ين عليه السالم ،وأبي
جعفر عليه الس�لام ،وأب��ي عبد اهلل عليه

الس�لام) ،فيما َع ّد ُه الربق��ي يف أصحاب اإلمام علي بن
احلسني (عليهما السالم) ،وقال بأنه روى عن األصبغ،
وروى عنه علي بن عباس.
حمب أهل البيت (عليهم
من
كان املنهال األسدي
ّ
السالم) ،ويف األيام اليت كان فيها أهل البيت يف خربة
الش��ام عندما س��يقوا أس��ارى بعد مقتل اإلمام احلسني
(عليه الس�لام) ،خرج اإلمام الس��جاد عليه الس�لام من
اخلرب��ة فلقي��ه املنه��ال ،وقال له :كيف أمس��يت يا بن
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله؟
قال عليه الس�لام :أمس��ينا كمثل بين إسرائيل يف
يذب��ون أبناءه��م ويس��تحيون نس��اءهم...
آل فرع��ون ّ
وأخذ يعدد املصائب اليت نزلت على أهل البيت (عليهم
السالم).
ً
و ُنق��ل عن��ه أيض��ا( :أن��ه رأى رأس احلس�ين علي��ه
السالم على رمح وأمامه رجل يقرأ سورة الكهف ح ّتى
يم
بلغ قوله تعاىل[ :أَ ْم َح ِس ْب َت أَ َّن أَ ْص َح َ
اب ْال َك ْه ِف َو َّ
الر ِق ِ
كا ُن��وا ِم ْ
َ
��ن آيَا ِت َن��ا َع َج ًب��ا] نط��ق الرأس بلس��ان فصيح:
أعجب من أصحاب الكهف قتلي ومحلي.
وي��روي املنه��ال أيض��ا قائ�لا :دخل��ت عل��ى علي بن
احلس�ين عند منصرفه يف مكة ،فقال لي :يا منهال ،ما
صنع حرملة بن كاهل األسدي؟
فقلت :تركته حياً بالكوفة.
ق��ال :فرف��ع يديه مجيعاً ث��م قال( :الله��م أذقه ح ّر
احلديد ،اللهم أذقه حر ّر احلديد ،اللهم أذقه ح ّر النار).
فلم��ا وصلت الكوفة وج��دت حرملة قد ألقي عليه
القب��ض م��ن قب��ل املخت��ار فأم��ر بقط��ع يدي��ه ورجليه
وأُلق��ي يف النار ،فق��ص املنهال على املخت��ار خرب لقائه
باإلمام الس��جاد وما دعا به على حرملة ،فس�� ّر املختار
الس��تجابة دعاء اإلمام على يده ،فخر ساجداً شكراً هلل
تعاىل.
روى املنه��ال األس��دي ع��ن :زر ب��ن حبي��ش وعب��د
الرمح��ن ب��ن أب��ي ليل��ى وأب��ي عم��ر زاذان وس��عيد ب��ن
جبري وس��ويد بن غفلة وعامر بن س��عد بن أبي وقاص
وعب��اد ب��ن عب��د اهلل األس��دي وعب��د اهلل ب��ن احل��ارث
البصري وعلي بن ربيعة الواليب وعلي بن عبد اهلل بن
عباس وقيس بن الس��كن وجماهد بن جرب وحممد بن
احلنفية ونعيم بن دجاجة وأبي عبيدة بن عبد اهلل بن
مس��عود وعائش��ة بنت طلحة وغريه��م ،فيما روى عن
املنه��ال مجع من العلماء منه��م :حجاج بن أرطاة وزيد
بن أبي أنيس��ة ومنصور بن املعتمر وشعبة بن احلجاج
وعبد الرمحن بن عبد اهلل املس��عودي ،وأيوب أبو املعلى
الك��ويف واحلس��ن ب��ن الزب�ير واحلس��ن ب��ن عبي��د اهلل

واحلس��ن بن عمارة وحص�ين بن عبد الرمحن وربيعة
ب��ن عتب��ة الكنان��ي وزرعة ب��ن عمرو العب��دي وغريهم
كثري.
واختلف العلماء يف املنهال بن عمرو االس��دي ،بني
ق��ادح وم��ادح ،ف��كان ممن يث�ني علي��ه الدارقطين الذي
ق��ال عنه بأن��ه :صدوق ،وحيي��ى بن معني ال��ذي وثقه
وكذل��ك النس��ائي ،وذك��ره اب��ن حب��ان التميم��ي يف
كتابه (الثقات).
أم��ا أصح��اب الصح��اح واملس��اند فق��د رووا عن��ه
باس��تثناء مس��لم بن احلجاج ،وض ّعف��ه بعضهم اآلخر،
وق��ال ابن حزم عن��ه بأنه( :ليس بالق��وي) ،أما إبراهيم
ب��ن يعقوب اجلوزجاني فقد ذكره فقال عنه( :املنهال
بن عمرو سيئ املذهب ،وقد جرى حديثه).
وق��د روى املنه��ال رواي��ات كث�يرة أثبته��ا علم��اء
الش��يعة يف كتبه��م ومراجعه��م املهم��ة نذك��ر بعضا
منها:
* ع��ن املنه��ال ب��ن عم��رو ع��ن زاذان ع��ن س��لمان
(رضي اهلل عنه) قال :بايعنا رسول اهلل (صلى اهلل عليه
وآل��ه) على النصح للمس��لمني ،واالئتمام بعلي بن أبي
طالب (عليه السالم) واملواالة له.
* عن املنهال بن عمرو ،عن زر بن حبيش قال :مر
عل��ي بن أب��ي طال��ب (عليه الس�لام) على بغلة رس��ول
اهلل (صلى اهلل عليه وآله وس��لم) وسلمان يف مأل ،فقال
س��لمان (رمح��ه اهلل) :أال تقوم��ون تأخ��ذون حبجزت��ه
تس��ألونه؟ ف��واهلل ال��ذي فل��ق احلب��ة وب��رأ النس��مة ال
خيربك��م بس��ر نبيكم أحد غ�يره ،وإنه لع��امل االرض
وزره��ا ،وإلي��ه تس��كن ،ول��و فقدمت��وه لفق��دمت العل��م،
وأنكرمت الناس.
* ع��ن املنه��ال ب��ن عمرو ،ع��ن زر اب��ن حبيش ،عن
حذيف��ة بن اليمان ،ق��ال :مسعت النيب (صلى اهلل عليه
وآل��ه) يق��ول :أتان��ي مل��ك مل يهب��ط إىل االرض قب��ل
وقت��ه ،فعرف�ني أن��ه اس��تأذن اهلل (عز وجل) يف الس�لام
علي ،وبش��رني أن ابن�تي فاطمة
عل��ي ،فأذن له فس��لم ّ
سيدة نساء أهل اجلنة ،وأن احلسن واحلسني (عليهما
السالم) سيدا شباب أهل اجلنة.
* ع��ن املنهال بن عمرو ،عن عباد بن عبد اهلل ،قال:
ق��ال علي(علي��ه الس�لام) :ما نزل��ت من الق��رآن آية إال
وق��د علم��ت أي��ن نزل��ت ،ويف م��ن نزلت ،ويف أي ش��يء
نزلت ،ويف سهل نزلت ،أو يف جبل نزلت ،قيل :فما نزل
في��ك؟ فقال :لوال أنكم س��ألتموني م��ا أخربتكم؟ نزلت
ّ
يف ه��ذه اآلية[ :إمنا أنت منذر ولكل قوم هاد]؛ فرس��ول
اهلل املنذر ،وأنا اهلادي إىل ما جاء به.

عن املنهال
بن عمرو
عن زاذان
عن سلمان
(رض)
قال :بايعنا
رسول اهلل
(ص) على
النصح
للمسلمني،
واالئتمام
بعلي بن
أبي طالب
(ع) واملواالة
له ..
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)
اإلمام المهدي (
عنوان لدولة عالمية موحدة
عجل اهلل
فرجه الشريف

اجلمالي  -جامعة الكوفة
األستاذ الدكتور حيدر كريم ّ

تشدو أذهان العامل مجيعا هذه األيام إىل بروز بعض الدول كدولة عاملية،
بعد تف ّرد بعض الدول يف قيادة العامل ،مبا يعرف أحادية القطب ،سهل هلا كثريا
إنشاء النظام الرقمي العاملي ،وتقدمت يف جمال األنظمة الرقمية واحلاسوبية
عما توفره الصناعات املختلفة هلذه الدولة ،لتكون املسيطرة
واإلتصاالت فضال ّ
على دول العامل اليت ترزح حتت ظلها..
فأصبح العامل بأمجعه قرية صغرية،
وأصبحن��ا ن��رى جلي��ا دوي�لات تنه��ار
أنظمته��ا لتواك��ب أف��كار ه��ذه الدول��ة
القطبي��ة املتفردة يف سياس��تها ،فهل هذا
وغ�يره مم��ا قي��ل يف املدون��ات الفكري��ة،
حيق��ق مقول��ة :الدول��ة املنتظ��رة؟ أو
العادل��ة؟ أو الفاضل��ة؟ وه��ل س��يكون
ال��ذي جي��ري س��دا مانع��ا أم��ام حتقي��ق
ماهي��ة حتقي��ق الدولة العادل��ة املنتظرة
يف املدون��ة اإلس�لامية به��دف تس��قيط
النظم اإلس�لامية ،بعد تس��ابق دويالتها
للس�ير عل��ى وف��ق توجيه��ات املاس��ونية
القطبية اليت اصبحت تدير العامل ،وبعد
أن تغايرت النظ��م املوحدة وتقاتلت فيما
بينه��ا ،وب��دأت بينه��ا ح��روب التس��قيط
الفكــــ��ري والسيــــ��اسي واالجتمـــــ��اعي
واالقتصادي فيما بينها؟
إذا نظرن��ا بتأمل إىل مجي��ع املكونات
اإلنس��انية م��ن حولن��ا واملنصه��رة يف
بوتق��ة القطبي��ة الواح��دة واملنصه��رة يف
توجه��ات املاس��ونية ،ن��رى أنه��ا تتف��وق
عل��ى بعضه��ا يف جوان��ب معين��ة ،وحت��ث
اخلطا لرقي ش��عوبها ،لكنها يف احلقيقة
يش��وبها النق��ص يف تكويناته��ا ،وحت��وي
خل�لا مهم��ا يف دواخلها ،فه��ذه الدويالت
جمتمع��ة متحارب��ة داخلي��ا أو خارجي��ا،
وال ميك��ن أن نعطيه��ا صف��ة العدال��ة،
وه��و أم��ر يف غاي��ة األهمي��ة ،ك��ون تلك
الدوي�لات حتم��ل أدجل��ة فكري��ة تش�ير
إىل سياس��ة م��ا ،ق��د ال تلتقي وسياس��ات
جملة السفري ـ العدد ()68
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ال��دول األخرى ،فضال عن سياس��ات
القوة املس��يطرة ،وهي بدورها تقوي
ه��ذا على ذاك ،فظهرت يف زمن هذه
القطبية حمن الشعوب ،إذ أن القوى
املسيطرة تسعى إىل إشاعة سياستها
وأدجلتها ،ضاربة عرض احلائط ما
ميكن أن متثله دويالتها من حضارة
أو إنس��انية أو فك��ر ،فالعامل يف زمن
الدول��ة أحادي��ة القط��ب متناح��ر،
تقوده الرغبات الدنيوية والفئوية.
أم��ا الدول��ة العادل��ة فهي فرض
مس��اوي أثبتت��ه املدون��ات املقدس��ة
يف الديان��ات املوح��دة ،وه��ي ختتلف
ع��ن النص��وص الرتاثي��ة فيم��ا يقال
بالدول��ة أو املدين��ة الفاضل��ة ،وق��د
أش��ار إليها الفكر اإلس�لامي بصورة
جلي��ة ،فاملنق��ذ واملخل��ص واملنتظ��ر،
ه��ي صف��ات ه��ذه الش��خصية ال�تي
تق��ود الدول��ة العادل��ة ،وق��د ذاع��ت
أوص��اف تل��ك الش��خصية يف أدبيات
األدي��ان املوحدة ،هي صف��ات الرجل
املنش��ود ال��ذي يتحق��ق عل��ى يدي��ه
خالص هذه الدويالت املتناحرة من
س��لطة القط��ب الواح��د ،ك��ون تلك
الدويالت مل حتقق السعادة املنشودة
لشعوبها فأصبحت أشد شوقا للتلك
الغاية املقدس��ة ،ولشدة الشوق لتلك
الش��خصية انتقل��ت سماته��ا إىل
غريه��ا م��ن الديانات األخ��رى ،إذ أن
ص��ورة امله��دي املنتظ��ر (عج��ل اهلل
تع��اىل فرج��ه الش��ريف) ال تقتص��ر
عل��ى الفك��ر اإلس�لامي لوح��ده ب��ل
جنده��ا ماثل��ة يف أدبي��ات األدي��ان
األخ��رى وإن اختلف��ت املس��ميات،
فالع��امل ينتظ��ر خملص��اً ،منق��ذاً،
مهدياً حيقق مس��ات الدولة العادلة
املنتظ��رة ال�تي تبس��ط نفوذه��ا على
العامل.
َّ
إن اهل��دف م��ن تل��ك الدول��ة
أنس��اني حب��ت ،ن��راه يف صرخ��ات
الش��عوب اإلنس��انية املنتفض��ة
واهل��ادرة ،فنظ��ام الدول��ة العادل��ة،
فريد من نوعه ،قمة يف مسوه ،نظام
يق��وده إم��ام معص��وم ،ال زل��ل وال
ب��رب العاملني ويتمثل
خطل ،متصل ّ
خبالف��ة اهلل يف أرض��ه ،حبكوم��ة

اهلل يف خلق��ه ،والقان��ون األساس��ي
والنظ��ام احلكوم��ي لتل��ك الدول��ة
أمن��ا هو حكم إهلي خالص( :فالعدل
مي��زان اهلل ال��ذي وضع��ه يف اخلل��ق،
ونص ّبه إلقامة احلق) لذلك فسمات
تلك الدولة أنها تكون أكثر ازدهارا
م��ن أي وق��ت مض��ى ،متت��از بتع��دد
ثقافاته��ا وعامليته��ا ،وعظي��م أرثه��ا
احلض��اري م��ن بني اجملتمع��ات اليت
تقدمته��ا( :وإذا ق��ام قائمن��ا وض��ع
ي��ده عل��ى رؤوس العب��اد فجم��ع بها
عقوهلم ،وكملت بها أحالمهم.)...
وأنه��ا متتاز بتلك الس��مات فأنها
س��تواجه بكل قوة من قبل الدويالت
املضادة هل��ا وال س��يما األحادية اليت
متثله��ا املاس��ونية العاملي��ة ،إال أن
الع��امل بأمجعه س��يكون مهيئا ذهنيا
ونفس��يا لتقب��ل تعليم��ات اإلم��ام
احلج��ة (عج��ل اهلل تع��اىل فرج��ه
الش��ريف) ،فه��و احلاك��م ال��ذي
س��تجري عل��ى يدي��ه كل األفضال
اإلهلي��ه ،فهو صوت واح��د يتمثل به
الع��امل أمج��ع ،ص��وت إنس��اني بعيد
ع��ن األناني��ة والفئوي��ة والتف��رد
وكل الصف��ات الس��لبية اليت عرف
به��ا كل م��ن تقدم��ه م��ن احل��كام
السالفني ،فاحلكم يومئذ هلل.
فق��د أش��اعت ال��دول املاس��ونية
فك��رة أن الدي��ن أفي��ون الش��عوب،
فظه��رت مذاه��ب وأف��كار كان
همه��ا األول واألخ�ير القض��اء عل��ى
املعتق��دات الديني��ة ،وحتل��ل ش��عوب
مناطقها مبا حيقق أهداف ومصاحل
املاس��ونية يس��اندها يف ذل��ك مي��زان
الق��وى الغامش��ة ال�تي تق��وده دول��ة
القط��ب الواح��د ،فالدي��ن فيها ليس
إال شكل من األطر احلياتية العامة،
ولك��ن بظه��ور املنق��ذ تته��اوى تل��ك
الع��روش الظامل��ة ،وتتطه��ر األرض
من أرجاس��هم ،لتع��ود األرض نقية،
وتكون املبادئ اإلس�لامية الس��محة
ه��ي احمل��دد األس��اس لكي��ان تل��ك
الدول��ة املنتظ��رة ،وعنه��ا يرتش��ح
أمران مهمان هما:
* إعم��ار األرض واس��تثمارها،
وعودة احلياة اإلمنائية إىل األرض،

لتك��ون بدي�لا ع��ن اخل��راب ال��ذي
َّ
ح��ل ب��األرض يف ظ��ل السياس��ات
اخلاطئة للقطب الواحد.
* يك��ون اإلمي��ان خالصا هلل عزَّ
ّ
وج��ل ،وتصفو عبادة البش��ر للواحد
حينئذ.
القهار
ٍ
فهي دولة اهلل تعاىل ،وهي دولة
أهل البيت (عليهم السالم) ،الدولة
الكرمي��ة ،الش��ريفة ،دول��ة احل��ق .
كم��ا ورد يف الرواي��ات والنصوص
املبارك��ة( :أيام دولته تطيب الدنيا
وأهله��ا) ،ففيه��ا احلري��ة املنش��ودة،
وعص��ر مل تعه��ده البش��رية م��ن
قب��ل ،فه��و عصر ن��ور وعل��م وقدرة
وسعادة وسالمة وفيها ميأل املهدي
(عج��ل اهلل تعاىل فرجه الش��ريف):
(االرض قسطا وعدال بعد أن ملئت
ّ
وكل ذل��ك يتأت��ى
ظلم��ا وج��ورا)،
للبشرية بقيادته اإلهلية احلكيمة،
تل��ك القي��ادة ال�تي يهيم��ن به��ا من
عاصمت��ه عل��ى كل بق��اع الع��امل
فيحي��ط باألماك��ن واالرج��اء،
هيمن��ة تك��ون الدني��ا عن��ده كله��ا
ط��وع بنان��ه ،ب��ل أن دولت��ه س��تكون
دولة عاملية واحدة ،برئاس��ة واحدة
وقيادة واحدة ،ومعه س�� ُتزال مجيع
األنظمة والقوانني الس��ائدة ،وكل
ه��ذه ال��دول س��تنصهر يف بوتق��ة
واح��دة متمثل��ة بالدول��ة املهدوي��ة
العادل��ة ،إنه��ا دول��ة احلك��م العادل
واملتكام��ل ،وختل��و تل��ك الدولة من
كل ما يكدر صفوها وبنا َءها.
أم��ا م��ا يت��اح هل��ذا القائ��د الفذ،
فإن��ه يتماش��ى م��ع ازده��ار احلي��اة
العلمي��ة يف عصره ويتف��وق عليها،
وتنفت��ح قيادت��ه املثل��ى عل��ى كل
األصع��دة والصناع��ات واملع��دات
ابت��كارا واخرتاع��ا ،مم��ا يع�ني أن
عص��ره العظي��م س��يدخل التاري��خ
من أوسع أبوابه يف مراحل متطورة
م��ن اإلكتش��افات والتقني��ات
العالي��ة اليت يبل��غ بها االس��باب[ :يَا
��ر ْال ِّن َو ْ ْ
س ِإ ِن ْاس�� َت َط ْع ُت ْم
الن ِ
َم ْع َش َ ِ
ِ
ْ َْ
َْ ْ
ات
الس َ
��ار َّ
��ما َو ِ
أنْ َتن ُف�� ُذوا ِم��ن أق َط ِ
َ
ْ
ْ
ض َفان ُف�� ُذوا َل َتن ُف�� ُذ َ
ون ِإَّل
َوال ْر ِ
ْ
ان].
ِب ُسل َط ٍ
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الدولة
العادلة
هي فرض
مساوي
أثبتته
املدونات
املقدسة يف
الديانات
املوحدة ..

أشاعت الدول
املاسونية
فكرة أن الدين
أفيون الشعوب،
فظهرت
مذاهب وأفكار
كان همها
األول واألخري
القضاء على
املعتقدات
الدينية..
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ارتبط فكر أمري
املؤمنني االمام علي
(عليه السالم) بالقرآن
الكريم ارتباطا
تارخيياً وثيقا منذ
نزوله على الرسول
األكرم (صّلى اهلل
عليه وآله وسلم) ،من
حيث تفسريه لبعض
اآليات الكرمية ،أو
بيان أسباب نزوهلا
وخباصة تلك اآليات
النازلة يف آل البيت
(عليهم السالم)..
عليه
السالم )
القرآن الكريم في فكر االمام علي (

االستاذ الدكتور حسن عيسى احلكيم  -اجلامعة اإلسالمية /النجف األشرف
وق��د اش��ار احمل��دث ش��هاب الدي��ن بن
حج��ر الك��ويف املتوف��ى ع��ام  852هجري��ة،
اىل صل��ة الق��ران الكري��م بعل��وم اإلم��ام
عل��ي (علي��ه الس�لام) وتفس�يره آليات��ه
الكرمية مستش��هدا باحلديث املنقول عن
رس��ول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم) إذ
ق��ال( :علي مع القران ،والق��ران مع علي،
عل��ي احل��وض)،
ل��ن يفرتق��ا حت��ى ي��ردا َّ
عل��ي (عليه الس�لام)
وق��د أوض��ح اإلم��ام ّ
إرتباط��ه الفك��ري والعقائ��دي بالق��ران
الكري��م بقول��ه( :واهلل ما نزلت آية إال وقد
علمت فيمن نزلت ،وأين نزلت ،وعلى من
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نزلت ،إن ربي وهب لي قلبا عقوال ،ولسانا
ناطقا).
وكان (علي��ه الس�لام) يطل��ب م��ن
أصحابه اإلكثار من االسئلة عن القران
الكري��م ،ون��زول آياته ،فق��د كان حيثهم
عل��ى ذل��ك ويق��ول( :س��لوني ع��ن كت��اب
اهلل فان��ه لي��س م��ن آي��ة إال وق��د عرف��ت
بلي��ل نزلت ام بنهار يف س��هل أم يف جبل)،
وتؤكد كلمات االمام عليه السالم على
مكاني��ة ن��زول اآلي��ات الكرمي��ة ،وزمانية
نزوهل��ا ،وه��ي اخلاصي��ة ال�تي انف��رد به��ا
أم�ير املؤمنني (عليه الس�لام) لذلك اش��ار

عب��د اهلل ب��ن مس��عود اىل ذلك فق��الَّ :
(إن
عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب عن��ده يف الق��ران
الظاه��ر والباط��ن) أو ق��ول عب��د اهلل ب��ن
عب��اس( :م��ا من آي��ة يف الق��ران إال وعلي
امريها وشريفها) ،وكان (عليه السالم)
خياط��ب الن��اس خبصائ��ص الق��ران
الكري��م وفضائل��ه ونزول��ه وتفس�يره
فيق��ول( :الق��ران ظاه��ره أني��ق ،وباطن��ه
عمي��ق ،ال تفن��ى عجائب��ه ،وال تنقض��ي
غرائب��ه) وكان (علي��ه الس�لام) يوج��ه
وصاي��اه للن��اس بالتمس��ك بالق��ران
الكري��م وتطبيق احكامه بقوله( :فعليكم

بكت��اب هلل فان��ه احلب��ل املتني ،والن��ور املبني ،والش��فاء
الناف��ع ،وال��رأي الصائ��ب) ،لق��د ج��اء وص��ف االم��ام
عل��ي (علي��ه الس�لام) للق��ران الكريم دقيق��ا يف معناه
وعميق��ا يف مبن��اه ،وقد عج��ز علماء البالغ��ة والبيان
م��ن اإلتي��ان بوصف يف��وق وصف االمام عل��ي (عليه
الس�لام) للق��رآن الكري��م ،فان��ه ناب��ع م��ن تعم��ق ت��ام
بأبعاده ،وتفهم كامل يف س�بر أغواره ،وتفحص بارع
حملتويات��ه ،واىل ذل��ك اش��ار إب��ن أبي احلدي��د املدائين
املتوف��ى ع��ام  656هجري��ة اىل إنفرادي��ة االم��ام عل��ي
(عليه الس�لام) بعلوم القران الكريم فقال( :قد امجع
العلماء على ان عليا كان حيفظ القران الكريم على
عه��د رس��ول اهلل صّلى اهلل عليه واله وس��لم ،ومل يكن
غ�يره حيفظ��ه) ،وقد أعطت ه��ذه اإلنفرادي��ة لالمام
(علي��ه الس�لام) من ب�ين ّ
كل الصحاب��ة واملعاصرين
للرس��الة االس�لامية دور الرائد األول لعل��وم القران
الكري��م ،وق��د أش��ار اإلم��ام (علي��ه الس�لام) اىل ذل��ك
بقول��ه( :ن��زل الق��ران عل��ى أربع��ة أرب��اع ،رب��ع فين��ا،
ورب��ع يف عدون��ا ،ورب��ع أمثال ،وربع حكم ومتش��ابه)،
وق��د وق��ف املفس��رون للق��ران الكري��م ،واملؤرخ��ون
املس��لمون على اآليات الكرمي��ة النازلة يف االمام علي
(عليه الس�لام)  ،واآلي��ات الكرمية النازل��ة بآل البيت
(عليهم الس�لام) كقوله تع��اىلَ [ :وي ْ
��ون َّ
ُط ِع ُم َ
الط َعا َم
را * ِإ َّ َ
ن��ا ُن ْط ِع ُم ُك ْم
يم��ا َوأَ ِس�ي ً
َع َل��ى ُح ِّب�� ِه ِم ْس�� ِكي ًنا َو َي ِت ً
َ
ُ
َ
ُ
هلل َل ُن ِري�� ُد ِم ْن ُك ْ��م َج��زا ًء َول ش��كو ًرا] ،ويع��ود
ِل َو ْج�� ِه ا ِ
نزول اآلية الكرمية اىل إطعام آل بيت النبوة (عليهم
الس�لام) وه��م :اإلم��ام ام�ير املؤمن�ين عل��ي ب��ن أب��ي
طالب ،الصديقة الطاه��رة فاطمة الزهراء ،اإلمامان
الش��هيدان احلسن واحلس�ين (عليهم السالم) أرغفة
اخلب��ز لليتي��م واملس��كني واألس�ير عل��ى توال��ي االيام
وه��م صيام حباجة اىل تل��ك األرغفة ،أما قوله تعاىل
نا يُري ُد َُّ
س
الر ْج َ
الل ِل ُي ْذ ِه َب َعن ُك ُم ِّ
يف آي��ة التطهري[ِ :إ َّ َ ِ
ْ
أَ ْه َل ْال َب ْي ِت َوي َ
ِّر ُ
ريا] ،فقد نزلت يف رس��ول
ك ْم َتط ِه ً
ُطه َ
االنس��انية حممد (صّلى اهلل عليه واله وس��لم) وأمري
املؤمنني وفاطمة الزهراء واحلسن واحلسني (عليهم

السالم) ،لتعطيهم صفة العصمة والتطهري من كل
ذن��ب ،ويف ن��زول هذه اآلية يقول أنس ب��ن مالك( :ان
رسول اهلل (صّلى اهلل عليه وآله وسلم) كان مي ّر على
بيت فاطمة لستة اشهر بعد نزول هذه اآلية اذا خرج
لص�لاة الفج��ر ويق��ول :الص�لاة يا أهل بي��ت حممد،
ث��م يتلو آي��ة التطهري) ،ولق��د كان الصحابة يروون
اآليات الكرمية النازلة يف االمام علي (عليه الس�لام)
وآل بيت��ه الك��رام ،ويف مقدم��ة من رواه��ا :عبد اهلل بن
عباس ،وعبد اهلل بن س�لام ،وقد أشار الشاعر احلسن
ب��ن ذي النون الش��غري ،املتوفى ع��ام  545هجرية ،اىل
ن��زول قول��ه تع��اىل َ ْ
ْ
��ان ِح�ي ٌ
ن ِم َن
[ه��ل أَ َت��ى َع َلى اإلن َس ِ
الد ْ
َّه ِر] ،يف آل بيت النبوة (عليهم الس�لام) فوثق ذلك
شعرا فقال:
أهوى (عليا) واميـــان حمبتـــه
كم مشرك دمــه من سيفه وكفا
ان كنت وحيك مل تسمع مناقبه
فامسع مناقبه من (هل أتى) وكفى
واش��ار اب��ن الندي��م املتوف��ى ع��ام  385هجرية إىل
قضي��ة مهم��ة تتعل��ق بتدوي��ن اإلم��ام عل��ي (علي��ه
الس�لام) للقرآن الكري��م وكتابته فيق��ول( :رأيت أنا
يف زمانن��ا عن��د أب��ي يعل��ى مح��زة احلس�ني رضي اهلل
عن��ه مصحف��ا قد س��قطت من��ه أوراق خب��ط علي بن
ابي طالب يتوارثه بنو احلسن على مر الزمان).
احلقيق��ة ال�تي جي��ب أن نش�ير إليه��ا ه��ي ك��م
احلاج��ة الي��وم اىل دراس��ات متخصص��ة ودقيق��ة
للمفس��رين واملؤرخ�ين والكالمي�ين وغريه��م م��ن
الباحث�ين للوق��وف عل��ى اآلي��ات الكرمي��ة النازل��ة يف
االمام علي (عليه الس�لام) وذلك الس��تكمال مشروع
مهم جداً يتعلق بالقران الكريم يف فكر أمري املؤمنني
عل��ي (علي��ه الس�لام) يف حماول��ة إلثب��ات
اإلم��ام ّ
احلقائق التارخيية والتآشري على الروايات الضعيفة
واملوضوعة اليت يس��تند عليه��ا بعض الباحثني ،لبيان
احلقيق��ة الناصع��ة يف ه��ذا األمر احلي��وي من تأريخ
املسلمني.

قال االمام
علي (ع):
سلوني عن
كتاب اهلل
فانه ليس من
آية إال وقد
عرفت بليل
نزلت أم بنهار
يف سهل أم يف
جبل.

قال عبد اهلل
بن عباس:
(ما من آية
يف القرآن إ ّ
ال
وعلي أمريها
وشريفها) ..
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المنهج وأثره ..

في توجيه قراءة النصّ عند المتلقي
أ .د .عادل عباس النصراوي  -جامعة الكوفة

ُي ِّ
َ
األساس لقراءة ّ
املنهج َص ُلحت قراءة
الدعامة
املنهج
نص ،فإن َص ُل َح ُ
شكل ُ
َ
أي ٍّ
النص ،وانتجت لنا قيماً صحيحة ،وخالف ذلك تكون القراءة غري منتجة ،وقد
ّ
توص َل اىل حقائق ال ميكن الطعن بها أو جتاوزها،
تبدو لصاحب املنهج اخلاطئ أّنه َّ
النص..
ألّنه يؤمن مبنهجه الذي قرأ فيه ذلك ّ
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أن ِّ
م��ع ّ
ن��ص ظروفه ال�تي ُو ِل َد فيه��ا ،ولذلك
ل��كل ٍّ
ً
جي��ب أن تك��ون ُ
نابع��ة م��ن تل��ك
آلي��ة فهم��ه وقراءت��ه
النصوص ضمن
الظ��روف ال غريها ،ول��و ُول ِدت ه��ذه ّ
ظ��روف أخ��رى فأنها س��تحتاج حتم��اً اىل آلي��ة أخرى
ٍ
ُ
حتاكمه��ا ك��ي تس��تطيع أن تاكيه��ا وتفه��م
أصوهلا ،وبالنتيجة حتتاج اىل منهج آخر.
الن��ص  -غالباً  -وفق
إذاً ،املنه��ج هو الس��بيل لفهم ّ
آلي��ات ُتناس��به أو ترافق��ه ،وإذا أمك��ن تعميم��ه فأ ّن��ه
حيت��اج اىل س��بل أخ��رى ُتضع��ه لتغري بع��ض آلياته
النص��وص املولودة ضمن
الن��ص أو ّ
كي تناس��ب ذلك ّ
بيئ��ة اجتماعي��ة وثقافي��ة وديني��ة مع ّين��ة ،وإذا أقحم
ً
��ب ٌَّ
نص من
مع�ين منهج��اً م��ا أو
كا ِت ٌ
طريقة ما عل��ى ٍّ
ّ
الن��ص فأن��ه س��يقرؤه ق��راءة
دون النظ��ر اىل ظ��روف ّ
قاص��رة أو خاطئ��ة يف كث�ير م��ن األحي��ان وبالتال��ي
سيصل اىل نتائج غري صحيحة.
بي��د ّ
أن إميا َن��ه بذلك املنهج ال��ذي اتفق مع أفكاره
و ِق َي ِم�� ِه الفكري��ة ي��ؤدي اىل أن ي��رى تل��ك النتائ��ج
ّ
وهم،
صحيح��ة ،ب��ل ويلت��زم بها ،يف ح�ين أنه وق��ع يف ٍ
ّ
ألن ما يُبنى على خطأ سيصل اىل نتائج خاطئة.
ً
واضحة
رب��ا ي��رى صاح��ب ه��ذا املنه��ج النتائ��ج
ّ
فس��يتصور عندئذ ما
لدي��ه قب��ل الش��روع يف الق��راءة،
َّ
بنتائج
تفاجأ
وإذا
منهجه،
تؤول إليه قراءته على وفق
َ
بالنص أو َع َّد ُه متأخراً يف زمانه
خمالفة ملا يراه ،طعن
ّ
ٍ
ع��ن زمان منهجه و ِق َي ِم�� ِهَّ ،
النص ال يصلح أن
وأن هذا ّ
يكون إ ّ
ال لزمانه ،وذلك أ ّنه يف أصل وضع املنهج كان
مق ّيداً حبدود زمانية مع ّينة.
ّ
لع��ل أغل��ب الذي��ن درس��وا الق��رآن الكري��م وف��ق
َ
��ة
املناه��ج الغربي��ة ق��د اصطدم��وا حبقيق��ة خمال َف ِ
النص القرآني لتصوراتهم املنهجيةّ ،
وإن الذي كانوا
ّ
يرغب��ون يف احلص��ول علي��ه مل يك��ن حاص ً
ال هل��م ،لذا
أن َ
��د ْوا علي��ه طعناً ونس��بوه اىل عصره ،ونس��وا ّ
َع َ
أصل
َن��ات عصرهم.
منهجه��م ورؤاه��م املنهجي��ة هي م��ن ب ِ
نص��اً ن��زل اىل األرض قب��ل أربعة
فكي��ف حياكم��ون ّ
عشر قرناً من الزمان وفق معايري غريبة عنه.
هذا ما وقع فيه عد ٌد من املفكرين العرب العلمانيني
منهم املفكر املغربي س��عيد ناشيد يف كتابه (احلداثة
والقرآن) ،واملفكر التونس��ي الدكتور يوسف الصدّيق
يف كتاب��ه (ه��ل ق��رأت الق��رآن أم على قل��وب أقفاهلا)
واملفك��ر اجلزائري الدكت��ور حممد أركون يف أغلب
كتب��ه وقراءات��ه حول القرآن الكري��م واملفكر املصري
الدكت��ور نص��ر حام��د أب��و زي��د يف كتاب��ه (مفه��وم
الن��ص) إذ كان ي��رى أن الواقع هو الذي يصوغ النص
ال العك��س ،فه��ؤالء وغريه��م ق��د ّ
توهم��وا يف قراآته��م

بوس��اطة املنهج التأرخيي أو غريه من املناهج الغربية
النصوص عل��ى وفق عصرها،
اآلخ��رى اليت ُتاك��م ّ
يص ّح للنصوص البش��رية يف
وزمن إنتاجها ،نعم ،هذا ُ
بع��ض األحيان ،فاإلنس��ان ُم َّ
��د ٌد يف قدراته بظروف
عص��ره وثقافته وبيئته االجتماعية ،فهو ال يس��تطيع
للن��ص القرآن��ي هناك
أن ينف��ك عنه��ا ،لك��ن بالنس��بة
ّ
وح��ي من اهلل تع��اىل ينطلق عن
اخت�لاف كب�ير ،فهو ٌ
مع��ان مطلق��ة تتجاوز احملدود والنس�بي ،وه��ذا األمر
ٍ
س��ب َب فش� ً
لا أو ُّ
م��ا َّ
توقف��اً آللية املنهج
ِّ
ش��ك َل عائقاً أو َّ
ً
َّ
الن��ص ،فتحاي��ل
التارخي��ي  -مث�لا -املت َب��ع يف ق��راء ِة
ّ
ُ
الباحث يف جتاوز أزمته املنهجية اىل أن يقول مبقولة
ّ
أن الق��رآن الكري��م املوحى به من اهلل تع��اىل املطلق قد
ُ
ّ
َ
ِص ْي��غ باحمل َّ
��د ِد واجلزئي املتمثل بلغة الرس��ول (صلى
ّ
َّ
ونس��ي أن هناك
اهلل علي��ه وآل��ه ) ليتخلص من أزمته
َ
أحادي��ث نبوي��ة قد د ّونته��ا كتب الصحاح من الس��نة
الن��اس قراءة وتالوة ط��وال أربعة
والش��يعة وحفظها
ُ
عش��ر قرناً م��ن صدورها ختتلف يف أس��لوبها ونظمها
ولغته��ا وطريقة س��بك ألفاظها عن اآلي��ات القرآنية،
ولع��ل م��ا ج��اء يف قضية غش��يان الرج��ل ألهل��ه مثا ً
ّ
ال
ي ّ
ُوضح الفارق بني القرآن واحلديث النبوي الش��ريف،
ْ
ْ
َ
َّ
ُ
ق��ال اهلل تع��اىلُ :
اح َد ٍة
��س َو ِ
[ه�� َو ال ِ
��ذي َخل َقك ْ��م ِم��ن َنف ٍ
ح َلتْ
َ
َ
َو َج َع َ
َ
َّ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
��ل ِم ْنهَا َز ْو َجهَا ِل َيس��ك َن ِإليهَا فل َّما تغش َ
��اها َ َ
ْ
ََّ
حً
َْ
ُما َل ِئ ْن
ال َخ ِفيفاً َف َم َّر ْت ِب ِه َف َل َّما أَث َق َل ْت د َ
َع َوا الل َرَّبه َ
ْ
الاً َل َن ُكو َن َّن ِمن َّ
اك ِر َ
ين] (سورة األعراف
الش ِ
آ َت ْي َت َنا َص ِ
َ
َ
 /اآلي��ة  ،)189فوص��ف لقاء الرجل بامل��رأة بقوله [فل َّما
َت َغ َّش َ
لفظ ابتعد فيها عن
اها] الذي نزع فيه إىل اختيار ٍ
وع َص َم ُه بالسرت املقرتن
املباش��رة يف إيضاح ذلك اللقاء َ
مس��اً
َ
بالس��كوت
ومس�� ُه ّ
برفق َّ
فأحض َ
��ر املعن��ى املطلوب ٍ
َ
َ
(سئل رسول اهلل «صلى اهلل عليه
رقيقاً ،يف حني عندما ُ
فتزوجت غريه َ
فدخل بها
رجل طّلق امرأته َّ
وسلم» عن ٍ
ثم طّلقها قبل أن يواق َعهاُّ ،
أحتل لألول ؟ .فقال رسول
َ
ي��ذوق اآلخ�� ُر
اهلل (صل��ى اهلل علي��ه وس��لم) :ال ،حت��ى
ُع َس�� ْيلتها وتذوق ُع َس ْيل َت ُه)(السنن الكربى /النسائي -
رق��م احلدي��ث  ،)5600فالحظ املباش��رة والتقريرية يف
ق��ول الرس��ول (صلى اهلل عليه وس��لم) ،فأي��ن هذا من
النص ّي يف املس��ألة الواحدة
ذاك ،إذ جت��د الف��رق ب�ين ّ
كب�يراً ،فالبع��د بني ما جاء يف الق��رآن الكريم وما جاء
يف احلدي��ث النب��وي بع��د شاس��ع كالذي بني الس��ماء
واألرض ،فأي��ن اإلهل��ي م��ن البش��ري ،وكي��ف يك��ون
ُ
َ
بش��ري الصياغة واللغة ،وهذه أحاديث
الكريم
القرآن
ُ
النيب حممد (صلى اهلل عليه وس��لم) بني أيدينا ُ
تض ُّج
الصح��اح ال تق��وى أن تكون مبس��توى لغة
كت��ب
به��ا
ُ
ِ
القرآن الكريم.

املنهج هو
السبيل
النص
لفهم ّ
 غالباً -وفق آليات
ُتناسبه أو
ترافقه

ّ
لعل أغلب
الذين درسوا
القرآن الكريم
وفق املناهج
الغربية قد
اصطدموا
حبقيقة
خما َل َف ِة
النص القرآني
ّ
لتصوراتهم
املنهجية..
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بطل العلقمي
عليهما )
ابو الفضل العباس ابن امير المؤمنين ( السالم
الدكتور هادي عيسى احلكيم

الريب َّ
أن العباس (عليه السالم) مع صلته باحلسني (عليه السالم) نسبياً فهو أخوه
من أبيه ومعرفته به سبطاً لرسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم) وأبناً للزهراء
أمر من هذه يكفي حافزاً له على أداء ما جيب اجتاه أخيه أبي عبد اهلل
البتول وكل ٍ
(ع) واألوىل من بني ذلك كله اعرتافه بكون احلسني إماماً منصوباً من قبل اهلل
والرسول املصطفى وأبيه املرتضى جتب على كل مسلم طاعته املطلقة ومل يكن
العباس (ع) وهو يف مقامه من املعرفة واإلميان والدين.
وم��ع ذل��ك ف��إن للعب��اس (ع) وه��و يف
حمض��ر االم��ام يري��د ان يكون عل��ى بينة
تامة من أمره كما يريد ان يعلن للتاريخ
أن��ه أمنا خيط��و على ه��ذه الس�يرة ويرنو
اىل ه��ذا اهل��دف ويعم��ل ألج��ل حتقي��ق
ه��ذه املعاني فهو يس��أل (يس��أل أخ��اه قبل
ان تلتح��م املعرك��ة ي��ا أب��ا عب��د اهلل حنن
عل��ى ح��ق فنقاتل؟ ق��ال :نعم ،ه��ذا النص
جملة السفري ـ العدد ()68
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ذك��ره اب��ن قتيب��ة الدني��وري يف كتاب��ه
األمامة والسياسة) كان اإليثار واملواساة
م��ن أظه��ر م��ا ظه��ر م��ن العب��اس يف يوم
عاش��وراء حت��ى ثبت يف احلديث الش��ريف
ق��ول االمام الس��جاد (ع) وهو ش��اهد عيان
يف املعرك��ة رح��م اهلل العب��اس فق��د آث��ر
وابل��ى وف��دى اخ��اه بنفس��ه حت��ى قطع��ت
ي��داه وكذلك حديث االم��ام الصادق (ع)

كان عمي العب��اس نافذ البصرية صلب
االمي��ان جاه��د مع ابي عبد اهلل احلس�ين
(ع) وابلى بال ًء حسناً ومضى شهيداً.
وق��د مثل العب��اس يف كرب�لاء اروع
امثل��ة اإليث��ار واملواس��اة وص��دق ذل��ك
بفعل��ه يف عاش��وراء ويق��ول الدينوري يف
كتاب��ه االخب��ار الط��وال بق��ي العب��اس
بن عل��ي قائماً أمام احلس�ين يقاتل دونه

وميي��ل مع��ه حي��ث م��ال ه��ذا موق��ف
ش��هري تض��رب ب��ه االمث��ال ويس��تدر
الدم��ع م��ع االكبار وما ب��رح العباس
(ع) يؤثر حتى اقدم ويف كفيه نفسه
ب��اذ ً
ال مرخصاً مثنها وه��و غاية الكرم
ونهاي��ة اجل��ود إذ ه��ي اع��ز االش��ياء
وأنفس ما يستأثر .
ويف ه��ذا اجملال ذكر الش��اعر ابو
الشيص اخلزاعي:
بنفس قد حبى بها
أمسى يقيك ٍ
واجلود بالنفس اقصى غاية اجلو ِد
ان اه��م م��ا كان ي��ؤمل العب��اس
(ع) م��ا كان يراه م��ن الظلم واجلفاء
م��ن االم��ة ألخي��ه س��بط رس��ول اهلل
(ص) ان��ه صع��ب عل��ى مث��ل العب��اس
العارف البص�ير ان يرى االمام يواجه
هك��ذا ُظالم��ة وان ي��رى م��ن االم��ة
هك��ذا ضالل��ة كان العب��اس (ع)
يري��د ألخوت��ه الف��وز بالش��هادة ال�تي
ه��ي ع�ين الس��عادة ويتقرب مب��ا قدم
ف��دا ًء للحس�ين (ع) وهم بعد الش��هادة
((احياء عند ربهم يرزقون)).
تنع��م اب��و الفض��ل العب��اس بظ��ل
ّ
وال��ده االم��ام عل��ي طيل��ة ( )14س��نة
من��ذ والدت��ه يف س��نة (26ه��ـ) وحت��ى
ش��هادة أبيه يف س��نة (40هـ) ومثل هذه
امل��دة كافية ملث��ل العباس (ع) يف بيت
ش��ريف مثل بيت االمام أمري املؤمنني
(ع) ك��ي ميت��از م��ن مزاي��اه العلمية
والعملي��ة مع��ارف وآداب��اً تؤهله لنيل
املرات��ب الس��امية يف الفض��ل والدي��ن
والكم��ال كان العب��اس (ع)مراف��ق
االمام احلس�ين (ع) عن��د خروجه من
املدين��ة وقد نص عل��ى ذلك خصوصاً
وعموم��اً يف ذك��ر من خ��رج معه من
اهل البيت (عليهم السالم)
ذك��ر الدين��وري يف كتاب��ه
األخبار الطوال.
((فلما امس��وا واظل��م الليل مضى
احلس�ين (ع) ايض��ا حن��و مك��ة ومع��ه
اخت��اه ام كلث��وم وزين��ب وول��د أخيه
وأخوت��ه اب��و بك��ر وجعف��ر والعب��اس
وعام��ة م��ن كان يف املدين��ة من اهل
بيت��ه (عليهم الس�لام)إال أخاه حممد
ابن احلنفية فأنه اقام))

ُلق��ب العباس بأن��ه صاحب الراية
والراي��ة تع�ني القي��ادة العس��كرية
ال�تي تتوق��ف عليها حرك��ة اجليش
وتقدمه او تراجعه والبد ان نشري اىل
ان العلم يف تقليدات الشعوب القدمية
من��ذ عه��د املصري�ين القدماء ويش�ير
بع��ض الباحث�ين اىل ان املصري�ين
رفعوه��ا رم��زا مقدم��اً واذا قتل حامل
العل��م او ج��رح اثن��اء املعرك��ة ف��أن
اجلن��ود اآلخري��ن يتحش��دون ح��ول
العل��م ملنع الع��دو من انتزاع��ه واما اذا
أنت��زع الع��دو العل��م ف��أن كث�يراً من
اجلن��ود كان��وا يتوقف��ون ع��ن القتال
هذا النص ُذكر يف املوسوعة العربية
العاملية .
وم��ن هن��ا ن��درك ق��ول االم��ام
احلس�ين (ع) وهو خياطب العباس(ع)
بع��د ان يطل��ب من��ه املب��ارزة بقول��ه
((ان��ت حام��ل لوائ��ي ف��اذا مضي��ت
تفرق عس��كري)) ثم ان احلس�ين (ع)
عبأ أصحابه وقس��م جن��ده اىل ثالثة
اقس��ام فتكون��ت ل��ه ث�لاث كتائ��ب
صغرية فجعل واحدة يف الوسط وهو
القل��ب واثن�ين منها ميمنة وميس��رة
وهذا التقس��يم للرجالة املش��اة وجعل
قائ��د كتيبت��ه القل��ب وه��ي ثالث��ون
رج ً
ال اخ��اه العباس بن علي (ع) ودفع
الي��ه لواء العس��كر وهو ل��واءه االعظم
كان للعب��اس (ع) منزل��ة عظيم��ة
عن��د اخي��ه احلس�ين (ع) ووقع كبري
م��ن ق��وة بأس��ه ورباط��ة جأش��ه فه��و
صاح��ب لوائ��ه ومركز ثقل��ه وهيبة
عس��كره ومستش��اره وخنوت��ه يف
امللمات فكان كثرياً ما ينتدبه ملهماته
العائلية والعسكرية منذ خروجه من
املدين��ة اىل كربالء واىل اخر حلظة
يف حياته املقدسة ففي اليوم السادس
م��ن احمل��رم حينم��ا يُعق��د االجتم��اع
بين��ه وب�ين اب��ن س��عد يف ج��وف الليل
وب�ين عس��كرين اليرافق��ه م��ن اه��ل
بيته واصحابه سوى اخيه العباس(ع)
وولده علي االك�بر كان ابو الفضل
العباس (ع) قد تقدم لإلمام احلس�ين
(ع) ب��األذن للمبارزة إ ّ
ال َّ
أن االمام ويف
ه��ذه اللحظ��ات ش��اء ان يظهر عظمة

العب��اس ومقام��ه عنده وأث��ر وجوده
كذل��ك ل��ذا مل ي��أذن للعب��اس (ع)
أول األم��ر فالعب��اس (ع) ميثل القوة
الضارب��ة للحس�ين(ع) ل��ذا وصف��ه
وحده عسكر فقال فاذا مضيت تفرق
عسكري هذه هي مربرات عدم األذن
لبيان ان العباس (ع) قد شكل يف قوته
وموقفه ما يعادل عسكر احلسني (ع)
يف البأس والش��دة ورهبة االعداء من
قبل العباس (ع)وه��ذا التقريض من
اه��م م��ا أش��ار الي��ه االم��ام احلس�ين
(ع9يف بي��ان مق��ام العب��اس (ع) ومل
ي��زل العباس قم��ر بين هاش��م يتألق
يف مي��دان القت��ال جماه��داً عن قيمه
ودين��ه ذلك احلس�ين بن عل��ي االمام
املعص��وم وكان��ت طلعت��ه يف امليدان
تزي��ح اهل��م ع��ن قل��ب اخي��ه املظل��وم
وعياالت��ه الث��كاىل وع��ن اصحاب��ه
األوفياء وهي ترعب األعداء وتغيض
نفوس��هم احلاق��دة عل��ى كل مجيل
كان��ت لغايته بداية اجملد واش��راقة
اخلل��ود وتطل��ع م��ن رب��ى كرب�لاء
ووه��اد الط��ف البازغ��ة عليها مشس
عاش��وراء تلك اخليوط الذهبية اليت
تطب��ع بدماء األتقياء بعد قليل حيث
تبدأ س��اعة الصفر حينما تقدم عمر
بن سعد لريمي سهام الغدر يف حنور
االوفي��اء وكانت نواقي��س املعركة
تدقه��ا أي��دي النف��اق يف غفل��ة م��ن
زم��ن اجلح��ود لتس��تيقظ عل��ى
وقعات الس��يوف فلم حيجبها صهيل
اخلي��ول ومل حيج��ب الرؤي��ة غب��ار
الرمال الصاعدة ذراتها مع صيحات
االل��وف ال تبقوا أله��ل هذا البيت من
باقي��ة كم��ا انه��ا مل حتج��ب رؤي��ة
التاري��خ ع��ن جمري��ات تلك الس��اعة
الصم��اء ع��ن كل ن��داء االس��تغاثة
بع��د ان تتس��اقط األش�لاء لينقل لنا
مش��اهد الوفاء لرتسم صورة العباس
وهو يستأذن احلس�ين للقتال فيأذن
ل��ه جالب��اً امل��اء اىل العي��ال وحت��دث
هن��ا املفاج��أة أذ يرتصد اح��د األعداء
موجه��اً الي��ه س��هام الغ��در ممزوج��ة
بامل��وت ال��ذي اراده بنو امي��ة ان يكون
له فناء فكان له اخللود.
21

يقول االمام
احلسني
(ع) ألخيه
العباس(ع)
بعد ان
يطلب منه
املبارزة (انت
حامل لوائي
فاذا مضيت
تفرق
عسكري).

جملة السفري ـ العدد ()68

ركز املؤلف يف مقدمته على ذلك
العصر الذي زخر باألحداث اجلسام
وتالطمت فيه التيارات السياسية
الطاحمة للحكم واملتعطشة للسلطة،
وجنح املؤلف يف تقديم صورة تقارب
املوضوعية واحليادية هلذا العصر
وخباصة أنه رسم صورة متزنة للبطل
الذي أخذ له موقعاً مهماً يف التاريخ
اإلسالمي وخباصة يف تاريخ التش ّيع
كونه كان اآلخذ بثأر اإلمام احلسني
(عليه السالم)..

قراءة في كتاب:
المختار الثقفي للشيخ أحمد الدجيلي
الشيخ هادي عبد احلسني زجنيل

ليدخل السرور على قلوب اهلامشيني
واهلامشي��ات ،فهو مل يس��لك طريق ادعاء
العدال��ة واإلس��تقامة الدائم��ة يف مجي��ع
مراح��ل حيات��ه ب��ل ق��دم نفس��ه كش��اب
طموح يتقلب بني اإلجتاهات السياس��ية
والفكري��ة املتالطم��ة يف ذل��ك العص��ر
حت��ى انته��ى ب��ه املط��اف اىل فت��ح مظفر
مل حي��ظ ب��ه أحد م��ن قبل��ه وال ناله أحد
بع��ده ،فكان من ش��باب الش��يعة وأبطاهلا
فحظي وتفرد بإدخال الس��رور على قلب
أش��رف اخللق وصفوة الناس ،وهو ليس
مبعصوم وال منزه عن الزالت حاله حال
أمثاله من الشجعان واألبطال.
ينتم��ي املخت��ار اىل قبيل��ة عربي��ة
أصيل��ة هي قبيلة ثقيف ،وثقيف جدهم
األعل��ى الذي تفرعت منه هذه الس�لالة،
ثقي��ف قص��ي ب��ن منب��ه ،إذ ج��اء
واس��م
ٍ
بقضب��ان يف واد يقال له (وج) وقد عرفت
بعد ذلك بالطائف فأنبتت ،فسمي ثقيفاً
وق��د بق��ي ثقي��ف يف ه��ذا ال��وادي حت��ى
كثر ولده و صاروا اسرة كبرية.
جملة السفري ـ العدد ()68
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فأم��ا والده فهو أبو عبيدة ،فقد كان
م��ن مجل��ة الصحاب��ة األف��ذاذ وكان له
ذك�� ٌر حممود يف مضمار اجلهاد ويكفيه
فخ��راً موقف��ه يف واقعة اجلس��ر إذ برهن
عل��ى فروس��يته وبطولت��ه ،ليالق��ي رب��ه
ش��هيداً حمتس��با يف س��بيل اهلل تع��اىل،
وكان عم��ر املخت��ار ي��وم استش��هد أب��وه
ثالث عش��رة سنة يتحفز للحرب ليأخذ
بث��أر ابي��ه ،وم��ن هن��ا نس��تطيع ان نق��رر
أن والدت��ه كان��ت يف الس��نة األوىل م��ن
اهلج��رة ،وعندم��ا صار عمه س��عد عام ً
ال
لعلي (عليه الس�لام) على املدائن فرافقه
ّ
املخت��ار اىل هن��اك وكان اذا غ��اب س��عد
اس��تخلفه مكان��ه ِل��ا كان جي�� ُد يف اب��ن
أخيه من املقدرة والكفاءة يف ادارة شؤون
الوالية.
وأم��ا ام��ه فه��ي دوم��ة بنت وه��ب بن
عم��رو ب��ن متع��ب ،م��ن س��يدات ثقي��ف،
يذكره��ا املخت��ار فيعت��ز باالنتس��اب هلا
فيق��ول ان��ا اب��ن دوم��ه ،وكان اب��و عبيدة
قد بنى بها بعد عزوف ش��ديد عن الزواج

فأجنب��ت ل��ه املخت��ار وج�براً وصفي��ة
وأس��يد وأب��و ج�بر وأب��و احلك��م ،و لق��ب
املخت��ار بـ(كيس��ان) وذل��ك ألن أباه جاء
عل��ي (عليه الس�لام) وهو
ب��ه اىل االم��ام ّ
صغ�ير فأجلس��ه عل��ى فخ��ذه وجع��ل
ميس��ح عل��ى رأس��ه وه��و يق��ول ل��ه :ي��ا
كيس يا كي��س ،أما مكان والدته فهو
مدينة الطائف على األش��هر ألنها منبع
ثقيف.
مل تذك��ر املص��ادر التارخيية ش��يئاً
مهماً عن املختار يف عصر صدر اإلسالم،
شك فإنه كان ممن بايع علياً
ومن دون ٍ
(عليه السالم) مع عمه الذي توىل ألمري
املؤمنني (عليه السالم) إمارة املدائن ،إال
إن املؤرخني مل يذكروا له أثراً مهماً يف
غم��رة احلوادث اليت جنم��ت بعد البيعة
وخباصة يف حروب أمري املؤمنني (عليه
السالم) يف اجلمل وصفني والنهروان.
و ُت َع ُّ
��د مش��اركة املخت��ار مع مس��لم
ب��ن عقي��ل (علي��ه الس�لام) وس��جنه
لتل��ك املش��اركة ،وم��ن َث َّم بيعت��ه إلبن

الزب�ير أول دخ��ول للمخت��ار يف املي��دان
السياس��ي ،إذ ن��زل اب��ن عقي��ل يف بي��ت
املخت��ار وم��ن ذل��ك البيت زاول نش��اطه
يف التمهيد ملقدم اإلمام احلس�ين (عليه
السالم) ،وبعد جميء عبيد اهلل بن زياد
اىل الكوف��ة وس��يطرته عليه��ا بالكامل،
قت��ل مس��لم ب��ن عقي��ل (عليه الس�لام)،
وأم��ر بس��جن املخت��ار بس��بب نصرت��ه
ين��ج م��ن الس��جن إال
إلب��ن عقي��ل ،ومل ُ
بع��د حتري��ض ش��قيقته لزوجه��ا عب��د
اهلل ب��ن عمر ليكتب اىل يزيد يف إطالق
س��راحه ،ففع��ل ،فكت��ب يزي��د اىل اب��ن
زياد( :أما بعد فخلي سبيل املختار حني
تنظ��ر يف كتاب��ي هذا) فأطلق س��راحه
ولكن��ه أجله ثالثاً ف��ان ادركه بالكوفة
قتل��ه ،فخ��رج املخت��ار م��ن احلب��س اىل
احلج��از ليباي��ع اب��ن الزب�ير بع��د أن
اش�ترط علي��ه أن ال يقض��ي ش��يئاً م��ن
دون��ه ،وأن يكون أول م��ن يأذن له وآخر
م��ن خي��رج م��ن عن��ده ،وإن ظهرأم��ره
استعان به على افضل عمله.
وميكنن��ا ان نلتم��س ع��ذراً للمختار
يف انضمام��ه اىل اب��ن الزب�ير ،إذ كانت
رغبت��ه تق��وم عل��ى تقوية ذل��ك احلزب
الثائ��ر عل��ى الس��لطة االموي��ة ال إمياناً
م��ن املخت��ار بقضية ابن الزب�ير وال حباً
وإخالص��اً له ،بل كانت وس��يلة يهدف
م��ن خالهلا اىل حتقيق آمال��ه باالنتقام
من قتلة االمام احلسني (عليه السالم)،
ومل��ا وجد املخت��ار أن أمانيه ل��ن تتحقق
بالبق��اء يف احلج��از وبالق��رب م��ن اب��ن
الزب�ير خرج اىل الكوفة ليبدأ من هناك
بدعوت��ه اىل الش��يعة وإهل��اب عزائمه��م
إىل الطل��ب بث��أر األمام احلس�ين (عليه
الس�لام) فاس��تطاع أن جيم��ع حول��ه
ع��دداً غ�ير قلي��ل م��ن االنص��ارووافقت
تل��ك احلركة حرك��ة التوابني الذين
تزعمه��م س��ليمان ب��ن ص��رد اخلزاع��ي
الذي��ن ث��اروا عل��ى يزي��د وقاتل��وا قتا ً
ال
ش��ديداً فقت��ل معظمه��م يف واقعة عني
ال��وردة ،وش��كلت هزمية التواب�ين دافعاً
زاد م��ن عزمي��ة املخت��ار وم��ن همت��ه
يف االنتق��ام م��ن قتل��ة األم��ام احلس�ين
(علي��ه الس�لام)وس��اعده عل��ى توس��يع
نط��اق حركت��ه مس��اندة حمم��د ب��ن
احلنفي��ة ل��ه يف حركت��ه وال�تي الق��ت
رواج��اً كب�يراً يف اجملتم��ع الك��ويفومل

يك��ن اب��ن احلنفي��ة مس��تق ً
ال بإعط��اء
ال��رأي لوحده من دون الرجوع إىل رأي
اب��ن أخي��ه اإلمام علي بن احلس�ين زين
العابدي��ن (عليه الس�لام) ال��ذي قال له:
(ي��ا ع��م ل��و أن عب��داً زجني��اًتعص��ب لنا
أه��ل البيت لوجب على الن��اس مؤازرته
وقد وليتك هذا األمر فاصنع ما شئت)،
وكان م��ن نتيجة هذا التأييد أن انضم
كثريون من ش��جعان الكوفة وساداتها
اىل املخت��ار ،ويف املقدم��ة منهمإبراهيم
ب��ن مالك االش�تر الذي كان ل��ه مكانة
كب�يرة عند الش��يعة مل��ا كان ألبيهيف
نفوس��هم م��ن املواقف الدفاعي��ة عن آل
بيت النبوة (عليهم السالم).
ب��دأ املخت��ار ثورت��ه املبارك��ة فأمر
سعيد بن منقذ اهلمداني أن يشعل النار
عل��ى س��طوح ال��دوروين��ادي املن��ادي يف
الكوف��ة ي��ا لثارات احلس�ين و يا منصور
أم��ت ،ليب��دأ بعده��ا القت��ال يف س��كك
الكوف��ة وأزقته��ا ،وأس��فرت املعرك��ة
ع��ن دخ��ول جي��ش املخت��ار الكوف��ة
وحماصرته قصر اإلمارةثم اإلستيالء
علي��ه ،لتصب��ح الكوف��ة بعده��ا بالكامل
حتت س��يطرة املختار وسلطته ،فصلى
بالناس يف املس��جد ث��م أقبل إىل القصر
فبايع��ه الن��اس عل��ى كت��اب اهلل وس��نة
رس��وله وطلب دماء أه��ل البيت (عليهم
الس�لام) والذب عن الضعف��اء،وكانت
سياس��ته أثن��اء حكم��ه يف الكوفة تعتمد
غالب��اً عل��ى الش��دة والقس��وةيف ح��دود
معين��ة إذا مل يكن مييل بطبعه إىل هذا
الل��ون من السياس��ة ولكن كان حياول

بدأ املختار ثورته
املباركة فأمر
سعيد بن منقذ
اهلمداني أن يشعل
النار على سطوح
الدوروينادي
املنادي يف الكوفة يا
لثارات احلسني و يا
منصور أمت..

تطهري الكوفة من قتلة احلسني (عليه
السالم).
وعل��ى الرغ��م مم��ا بذل��ه املخت��ار
من سياس��ةوحنك��ة وده��اء فقد كان
احل��زب األموي يعارض سياس��ته بكل
قوة ويتحني الفرص إلسقاط سلطانه
لكنه فش��ل يف إعاقت��ه عن الوصول إىل
غايت��ه يف األخذ بالثأر ،إذ أن املختار مل
َ
يت��وان يف تتب��ع كل رج��ل اش�ترك يف
الدم املس��فوح ب��أرض كربالء ليذيقه
ألوان الن��كال والتعذيب فض� ً
لا عن أنه
أخ��ذ يبع��ث العي��ون لرص��د اهلارب�ين
منه��م يف الصح��راء ليلق��ي القب��ض
عليهم ويقتص منهم حتى أستطاع أن
يقت��ل مثانية عش��ر الف��اًوكان يقول:
(ال يس��وغ ل��ي طع��ام وال ش��راب حت��ى
أطهر األرض منهم).
فقت��ل العش��رة الذين ّ
رض��وا صدر
اإلمام احلسني (عليه السالم) باجلياد،
وقت��ل عم��ر ب��ن احلج��اج وحكي��م ب��ن
الطفي��ل وقت��ل س��امل ب��ن بش�ير وقتل
حرمل��ة ب��ن كاه��ل والش��مر ب��ن ذي
اجل��وش وعمر بن س��عد ،مت قتل عبيد
اهلل ب��ن زي��اد يف معرك��ة اخل��ازر على
ي��د إبراهيم بن مالك األش�تر،وكانت
أنب��اء ح��وادث اإلنتق��ام تص��ل مصع��ب
ب��ن الزب�ير وه��و يف البص��رة وكان
والي��اً عليه��ا فزح��ف يف جيش��ه إىل
الكوف��ة ون��زل على مقرب��ة منه وحني
مت االس��تعداد للح��رب ع��رض كل
منهما عل��ى االخر الطاع��ة فأبى كال
الطرفني اخلضوع لآلخر.
ودارت رح��ى احل��رب ومض��ت
تطح��ن األرواح وكان النص��ر حلي��ف
مصع��ب ب��ن الزبري ،إذ خت��اذل اجليش
ع��ن املختار فبدأوا يتفرق��ون عنه ،مما
اضطر املختار اىل ان يتوارى يف القصر
وص َر يف
مع جمموعة من اصحابه ُ
فح ِ
وم ِن َع عن��ه املاء،
القص��ر أربع�ين يوم��اًُ ،
فخرج مس��تميتاً ومح��ل عليهم محلة
منك��رة وقت��ل منه��م مجاع��ة ،ثم رجع
اىل القص��ر فأغتس��ل وتطي��ب لي��ودع
هذه احلياة ومحل عليهم ومعه لفيف
من اصحابه فس��قط مثخن��اً باجلراح،
ليفارق احلياة ش��هيداً ،فاحتزوا رأس��ه
لتنته��ي حياته بهذا الل��ون من النضال
املرير عام  67هجرية.
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آداب وأخالقيات مهنة التعليم والتدريس
ضرورة للنجاح والعطاء
أ.د.جنم عبداهلل املوسوي  -جامعة ميسان

يقول اإلمام الس��جاد (عليه الس�لام) يف رس��الته للحقوق بش��أن حق املتعلم( :أن تعلم إن اهلل قد
قيماً هلم فيما أتاك من العلم ،ووالك من خزانة احلكمة فإن أحسنت يف تعليم الناس ما
جعلك َّ
وّ
الك اهلل من ذلك ،ومل خترق بهم ومل تضجر عليهم وقمت هلم مقام اخلازن الشفيق الناصح
ملواله يف عبيده ،الصابر احملتسب الذي إذا رأى ذا حاجة أخرج له من األموال اليت يف يديه كنت
راش��داً ،وكن��ت لذلك أم ً
ال معتق��داً وإال كنت له خائناً وخللقه ظاملاً ،ولس��لبه وغ�� ّره متعرضاً،
كان حقاً على اهلل عز وجل أن يسلبك العلم وبهاءه ويسقط من القلوب حملك)..
ننطل��ق م��ن ه��ذا الق��ول لنع��رف إن
التدري��س والتعلي��م رس��الة مساوي��ة
نبوي��ة تربوي��ة مقص��ودة ومباش��رة
مارس��ها األنبياء واألئمة (عليهم السالم)
والصاحل��ون كافة ،وغاية هذه الرس��الة
األمسى إص�لاح اجملتمعات والنهوض بها
وتربيتها تربية صادقة وخلق واقع علمي
وعمل��ي جيع��ل الف��رد واجملتم��ع يعي��ش
ضم��ن دائ��رة الوع��ي والش��عور والعط��اء
الدائم واملستمر.
وان التدري��س ه��و عملي��ة تربوي��ة
نفسية خمطط هلا تستند على جمموعة
م��ن األس��س واإلج��راءات واألنش��طة
واجله��ود املبذول��ة ال�تي يؤديه��ا املعل��م أو
امل��درس ملس��اعدة املتعلم�ين عل��ى التعل��م
وحتقيق األهداف املنشودة وحتقيق النمو
املتكام��ل ،وعلى ه��ذا األس��اس فالتدريس
لي��س مهن��ة عش��وائية أو عفوي��ة ب��ل أنها
مهن��ة منتظم��ة خمط��ط هل��ا يأم��ل منها
اجلمي��ع ان تكون مثاره��ا ناضجة ويانعة
متمثلة يف تربية الناش��ئة تربية س��ليمة
وصحيح��ة ليكون��وا قادري��ن عل��ى بن��اء
جمتمعهم وقيادته يف املستقبل.
ويف ظ��ل التط��ورات العلمي��ة ونتائ��ج
البح��وث والدراس��ات الرتبوية والنفس��ية
البد من إعادة النظر يف عملية التدريس،
فه��ي حتت��اج إىل نهضة حقيقي��ة واقعية
فعلي��ة م��ن جوانبه��ا كاف��ة جتع��ل م��ن
التدري��س متجه��ا حن��و املس��تحدثات
واملس��تجدات الرتبوية والعلمية ومواكبا
للتط��ورات احلاصل��ة يف ميادي��ن احلي��اة
جملة السفري ـ العدد ()68
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كافة.
وال بد من التذكري ان التدريس علم
وف��ن ،فه��و عل��م ألن��ه حيت��اج إىل معرفة
املب��ادئ واألولي��ات واملنطلقات األساس��ية
للم��ادة العلمي��ة يف ختص��ص امل��درس،
وكون��ه فن��اً فان��ه يتجل��ى يف قابلي��ة
امل��درس عل��ى اختي��ار أنس��ب الطرائ��ق
واالسرتاتيجيات والتكنولوجيا التعليمية
اليت تناس��ب املتعلم�ين وتؤثر فيهم تأثريا
إجيابي��ا فض�لا ع��ن الق��درات والقابلي��ات
اليت يتس��م به��ا املدرس وجتع��ل منه فنانا
يرس��م لوح��ة التعلي��م والتدري��س بأبهى
وأمج��ل ص��ورة موضح��ا فيه��ا ملس��اته
وأنامل��ه وريش��ته كفنان ترب��وي متمكن
يرف��ع من كفاءت��ه املهنية ومن املس��توى
العلمي لطلبته.

وحت��ى تك��ون العملي��ة التدريس��ية
ناجح��ة برمته��ا ال ب��د ان تتواف��ر فيه��ا
جمموع��ة م��ن األخالقي��ات واملب��ادئ
واألس��س ال�تي ال غن��ى عنه��ا ،وال�تي من
واج��ب امل��درس ان يلت��زم به��ا ويتمثله��ا
يف حيات��ه وعمل��ه حت��ى يك��ون مدرس��ا
ناجح��ا م��ن جه��ة ويؤث��ر يف املتعلم�ين
بص��ورة فاعل��ة من جهة أخ��رى ومن ثم
النات��ج النهائ��ي النجاح للف��رد واجملتمع
والوصول لألهداف املرس��ومة بأقل وقت
وأيسر جهد.
وأخالقي��ات املهنة ه��ي جمموعة من
القي��م واألع��راف والتقالي��د ال�تي يتف��ق
ويتعارف عليه��ا أفراد ً
مهنة معينة حول
م��ا ه��و خري وحق وع��دل يف نظرهم ،وما
يعتربون��ه أساس��ا لعمله��م ولتعامله��م

وتنس��يق تنظي��م أمورهم وس��لوكهم يف
أط��ار املهنة ال�تي ينتمون إليه��ا ويعملون
به��ا ،وان أي خ��روج ع��ن أخالقي��ات املهنة
يفض��ي بالش��خص ال��ذي يتج��اوز تل��ك
األخالقي��ات خمالف��اً هل��ا وق��د يتع��رض
الس��تياء اجملتم��ع ورمب��ا إىل العقوب��ات
اإلداري��ة إذا كان��ت األخالقي��ات منظمة
بقانون إداري.
إن أخالقي��ات مهن��ة التدري��س ال�تي
جي��ب ان يتحلى بها ذوو مهن��ة التدريس
ه��ي عب��ارة ع��ن جمموع��ة م��ن الس��مات
والصف��ات ال�تي يش�ترك به��ا املعلم��ون أو
املدرس��ون يف تعاملهم مع املتعلمني وفيما
بينهم ومع احمليط الرتبوي الذي يعشون
فيه وينتسبون إليه.
ولكل أخالقيات مهنية أم غريها ال بد
ان يك��ون هلا مصدر تنبع منه وتتكئ عليه
وتأخ��ذ من��ه قوانينه��ا وأنظمته��ا وآدابه��ا
وأهم تلك املصادر مايأتي:
 .1املص��در الدي�ني (التش��ريع اإلهلي):
بوصفه األساس األول للشرائع فإحساس
الرقاب��ة اإلهلية أس��اس تفوق اإلنس��ان يف
عمله ومهنته.
 .2املص��در اإلجتماع��ي :وه��و ال��ذي
يعتم��د ثقاف��ة اجملتم��ع وقيم��ه وعادات��ه
وتقاليده.
 .3املص��در االقتص��ادي :ال��ذي ميث��ل
الظ��روف االقتصادي��ة ال�تي تؤث��ر تأث�يرا
كب�يرا عل��ى م��ا حيمل��ه اجملتم��ع م��ن
ممارسات حياتية.
 .4املصدر السياسي :ويُقصد به النمط
أو احلك��م السياس��ي وطبيعت��ه وقوانين��ه
ال��ذي ب��دوره ينعك��س عل��ى أخالقي��ات
األفراد،
 .5املص��در اإلداري :ال��ذي يتضم��ن
القوانني واألنظمة واللوائح والتشريعات
ال�تي تتحكم يف تس��يري اإلدارة اليت يعمل
فيه��ا الف��رد ب��كل م��ا فيه��ا م��ن تعليم��ات
وأنظمة.
أما األخالقي��ات واآلداب اليت جيب ان
يتمت��ع بها املعلم أو املدرس يف عمله كما
يأتي:
* األمانة والصدق يف القول والفعل.
* االبتع��اد عن كل ما خيدش الدين
واحلياء والكرامة واملروءة.
* أن يع��رف ب��ان التعليم رس��الة قبل
ان يكون مهنة.

* أن يك��ون حس��ن املنظ��ر يعت�ني
مبالبس��ه وهندام��ه ونظافت��ه ألن��ه قدوة
وأسوة.
* أن يتمت��ع باحلكم��ة واإلخ�لاص
واجلد وإتقان العمل.
* أن يكون حمباً ملهنته وعمله ويعمل
على تطوير نفسه.
* أن خياط��ب املتعلم�ين عل��ى مقدار
عقوهلم وتفكريهم.
* أن يتس��م بالصرب والتحمل وس��عة
الصدر والثقة بالنفس.
* أن يعل��و هيئت��ه احلل��م والعف��و
والصفح والطالقة وبشاشة الوجه.
* ان ال يكون سريع الغضب وان يكون
متزنا وليس سريع االنفعال.
* أن يك��ون متواضعا غ�ير متفاخر أو
متبا ٍه وال متكرب ومتعال.
* أن يعام��ل الطلب��ة باإلنص��اف
والعدل واملوضوعية واالبتعاد عن الذاتية
والتحيز.
* أن حي�ترم املواعي��د واملواقي��ت
والشعور باملسؤولية.
* ان يك��ون حازم��ا يف موق��ف احل��زم
وعطوفا لينا يف املوقف الذي يتطلب ذلك.
* ان يكون حذرا منتبها حاذقاً يقضاً.
* ان يك��ون قوي الش��خصية وميتلك
قدرة على التأثري يف اآلخرين.
* ان ميتلك إنس��انية عالية خيدم بها
جمتمعه.
* ان يك��ون ق��ادرا عل��ى خل��ق البيئ��ة
الصفية الناجحة.

أخالقيات املهنة
هي جمموعة من
القيم واألعراف
والتقاليد اليت
يتفق ويتعارف
عليها أفراد ً
مهنة
معينة حول ما هو
خري وحق وعدل
يف نظرهم

* ان ينم��ي ل��دى املتعلمني احلرص
والتع��اون واحملب��ة والتفاه��م والتعاي��ش
السلمي.
* أن يبتع��د ع��ن اخلالف��ات
والصراعات ونبذ الفرقة والعصبية.
* أن يث�ير التش��جيع والدافعي��ة
للتعل��م ل��دى املتعلم�ين وحثه��م عل��ى
املشاركة الفاعلة.
* أن خيل��ق احلم��اس والنش��اط
للطلب��ة ومش��اركتهم يف ال��درس
واألنشطة الصفية والالصفية.
* أن ينم��ي ل��دى املتعلم�ين التعل��م
الذاتي واالعتماد على النفس.
* ان يعتم��د التخطي��ط كمب��دأ
لعمله ولنفسه وان ال يكون عشوائيا.
* ان تك��ون لدي��ه ق��درة كافية على
مواجه��ة املش��كالت والوق��وف بوجهه��ا
والعمل على حلها ووضع العالج املناسب
هلا.
* ان يك��ون ملم��ا مبادت��ه العلمي��ة
ومتمكناً منها.
* ان يواك��ب التط��ور العلم��ي
احلاص��ل يف ميادي��ن املعرف��ة ويف ميدان
ختصصه ويف العلوم الرتبوية والنفسية.
* حي��ث الطلب��ة عل��ى حتم��ل
املسؤولية والش��جاعة واإلقدام واالبتعاد
عن اإلحباط.
فض�لا ع��ن وج��ود الكث�ير م��ن
األخالقيات واآلداب األخرى اليت فصلت
يف حمله��ا لك��ن م��ا ورد هن��ا ه��و األكثر
استعما ً
ال وشيوعا.
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الدكتور
جبار جودي للسفير:
« نمتلك كل االمكانيات
االحترافية إلنتاج
مسرحية تليق بشجاعة
وتضحيات بسملة الطف
وثقة الحسين مسلم بن
عقيل عليهما السالم »
« مسابقة السفير
ال ابالغ اذا قلت بأن
مستوى المشاركات
كانت عالمية »
حاوره :أمحد الكعيب
الدكت��ور جب��ار ج��ودي العب��ودي
اكادمي��ي متخص��ص ب(س��ينوغرافيا)
املس��رح ،كما انه كاتب وخمرج وممثل
له حضور فاعل يف الساحة الفنية عراقياً
وعربي��اً ،وف��وق ه��ذا وذاك ه��و نقي��ب
الفنانني العراقيني منذ آب سنة  2018م
التقين��ا ب��ه يف اروق��ة املس��جد املعظ��م
م��ن خ�لال حض��وره يف مهرجان الس��فري
الثقايف التاسع
نرح��ب بنقي��ب الفنان�ين العراقي�ين
الدكت��ور جب��ار ج��ودي العب��ودي يف
الرح��اب الطاهرة ملس��جد الكوف��ة املعظم
فق��د ّ
ح��ل ضيف��اً كرمي��اً عل��ى فعالي��ات
مهرج��ان الس��فري الثق��ايف التاس��ع بع��د
ان ش��ارك يف تقيي��م وحتكي��م الفيل��م
الوثائق��ي القص�ير ضمن حم��اور جائزة
مس��لم بن عقي��ل (عليه الس�لام) لالبداع
الفكري؟
الش��كر هلل تع��اىل عل��ى نعم�� ِه ال�تي
اواله��ا ،ولك��م االمتن��ان عل��ى مجي��ل م��ا
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افضت��م خلدم��ة احلرك��ة الثقافي��ة
وحنن نرى آثار ذلك يف مهرجان الس��فري
التاس��ع ،فق��د زرعت��م االم��ل يف نف��وس
الباحثني عن املعرفة واجلمال.
م��ا ه��و تقييمك��م لنوعي��ة الفعالي��ات
وحجم املش��اركات مب��ا اطلعت عليه من
حم��اور جائ��زة مس��لم ب��ن عقي��ل (علي��ه
السالم) لالبداع الفكري؟
ّ
جتول��ت يف الباح��ة الغن��اء ملعروضات
مس��ابقة الس��فري الدولي��ة للخ��ط
العرب��ي وكان��ت رحل��ة مجع��ت ب�ين
عب��ق مج��ال اخل��ط العرب��ي وبه��اء املكان
ال��ذي احتضن��ه ووق��ار احل��دث .كم��ا
ش��اهدت مع��رض الص��ور الفوتوغرافي��ة
وق��د س��ررت للمس��توى املمي��ز ملس��ابقة
الس��فري الدولي��ة للتصوي��ر الفوتوغ��رايف
 ,ولعل��ي ال ابال��غ اذا قل��ت ب��ان مس��توى
املش��اركات كان��ت عاملية.أم��ا االف�لام
ُ
ش��اركت يف تقيي��م
الوثائقي��ة ال�تي
وحتكيم مش��اركاتها فان��ي أرى ّ
ان البدء

باحتض��ان هك��ذا فعالي��ات يع�� ّد أجن��ازاً
حب��د ذات��ه ،نام��ل ان تأخذ هذه املس��ابقة
دورها ال�تي نطمح يف تفعيل مس��اهمات
املخرجني النعاش االنتاج الفين لالفالم
الوثائقي��ة القصرية.فقد تباحثنا بش��كل
تفصيلي مع الس��ادة املس��ؤولني يف أمانة
مسجد الكوفة واملزارات امللحقة به ،على
امكانية التعاون لعقد اتفاق تعاون ثقايف
ب�ين االمان��ة ونقابة الفنان�ين العراقيني
من أجل النهوض واالرتقاء باملشاركات
الفني��ة ضمن فعاليات مهرجان الس��فري
الثق��ايف وق��د ملس��نا حرص��اً
ً
ورغب��ة يف
الوص��ول اىل م��ا نتمن��اه والب�� ّد هن��ا م��ن
االش��ادة بال��دور الف ّع��ال واملؤث��ر لرئيس
قسم الش��ؤون الفكرية والثقافية السيد
حيدر صادق جعفر املوسوي يف التواصل
املثمر بني النقابة واألمانة .ان اقامة هذا
املهرج��ان واالصرار على اس��تمراره يع ّد
أح��د حمف��زات تنش��يط الواق��ع الثق��ايف
يف الع��راق والع��امل االس�لامي وان الدور

احلض��اري ملدين��ة الكوفة ومس��جدها
املعظم ينبغي ان يأخذ مدياته األرحب
يف دنيا الثقافة واالبداع الفكري.
م��ا ال��ذي تتمن��ون طرح��ه م��ن
مالحظ��ات لالرتق��اء بنش��اطات
املهرجان؟
نتمن��ى ان ترع��ى االمان��ة ادخ��ال
حماور الفنون التشكيلية واالبتهاالت
واالناش��يد الديني��ة ،كم��ا نرج��و ان
ياخ��ذ املس��رح دوره مل��ا ل��ه م��ن تاث�ير
يف غ��رس القي��م النبيل��ة وب��ث الوع��ي
االصيل يف أجيالنا القادمة.
ل��و حبثن��ا يف صل��ب اختصاص��ك
وطبيع��ة عمل��ك وادارتك،ه��ل ل��دى
نقابة الفنانني العراقيني رؤية مشروع
عم��ل مس��رحي يظه��ر الش��خصية
واملوقف النبيل لس��فري احلسني سيدنا
مسلم بن عقيل (عليهما السالم)؟
ان دواع��ي س��روري ان اك��ون يف
خدم��ة بس��ملة الطف وثقة احلس�ين
(عليه الس�لام) وحنن كنقابة منتلك
كل االمكاني��ات االحرتافي��ة إلنت��اج
مس��رحية تلي��ق بش��جاعة وتضحيات
مس��لم بن عقيل عليه السالم وما على
االمان��ة اال حتدي��د االلي��ات لتنفي��ذ
املشروع.
ً
أعل��م ان��ك كن��ت مديرا للمس��رح
الوط�ني وانت كات��ب وخمرج وممثل
ل��ك حض��ور ّ
وه��اج وفاعل يف الس��احة
الفني��ة العراقي��ة والعربي��ة ماه��ي
طموحاتك كفنان وكنقيب؟
طموح��ي ان اك��ون مس��اهما
فاع�لا يف تطوي��ر املؤسس��ات الفكري��ة
والثقافي��ة خلدمة بلدن��ا العزيز كما
أس��عى بصحب��ة زمالئ��ي يف اجملل��س
املرك��زي للنقاب��ة واهليئ��ة االداري��ة
لالرتق��اء بواق��ع الفن��ان العراق��ي
الف�ني واالجتماع��ي ،حي��ث نعي��ش
واقع��ا ال يس��ر فق��د هم��ش دور الفنان
احلقيق��ي وح��ل ب��دال عن��ه الطارئ��ون
الذي��ن ينخ��رون ذائقتن��ا بتملقه��م
ومش��روعهم التخري�بي ،ان اجلم��ال
يقاب��ل القب��ح كم��ا يقاب��ل اخل�ير
الش��ر وحن��ن وانتم نتحمل مس��ؤولية
النه��وض مبس��ؤولياتنا جت��اه ابنائن��ا
وبناتنا ومستقبل اجيالنا.
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الدراسة بين حلم الطلبة والواقع الصحي
م .هاشم حممد الباججي

هناك مفاهيم عامة ُت َع ُّد مدخ ً
ال هلذا املوضوع املهم وحنن نواجه جائحة كورونا
تتلخص مبا يأتي:
* أن العودة إىل املدارس خطوة مهمة لضمان جودة التعليم ،ولكن جيب أن يسبقها
وضع ضوابط للحفاظ على الصحة.
* من املفارقات اليت أفرزتها جائحة كورونا ْأن بعض أولياء األمور كان همهم
األول خفض املصروفات حبجة أن أبناءهم سيدرسون باملنزل.
* اجلمع بني الدراسة يف املدرسة والتعليم عن ُبعد ،والذي من أهم مشكالته هو
غياب العدالة الرقمية.
إنطالق��ا م��ن ه��ذه املفاهيم العام��ة ُت ُّ
عد
الع��ودة إىل امل��دارس يف زم��ن (كورون��ا)
حل��م ي��راود أغل��ب التالمي��ذ وط�لاب العلم
واألس��اتذة واملعني�ين ،ب��ل مجي��ع ش��رائح
اجملتم��ع مل��ا ميثل��ه م��ن أم��ر يه��م اجلمي��ع
بدون اس��تثناء مل��ا له من انعكاس��ات واضحة
عل��ى الواقع العلمي والرتب��وي واالجتماعي
إال َّ
أن هن��اك خم��اوف واقعي��ة ينبغ��ي عل��ى
اجلمي��ع من اجله��ات الصحي��ة والتعليمية
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واإلجتماعي��ة ان يكون��وا عل��ى وع��ي ت��ام
مباهي��ة ه��ذا الوباء(كورون��ا) ومعرف��ة
أع��راض اإلصابة به وطرق العدوى ليمكن
جتنبه.
وم��ن املؤكد َّ
أن مدارس ما بعد جائحة
كورون��ا ل��ن تك��ون كس��ابقتها ،وح��ال
التعلي��م ل��ن يك��ون س��هال فأغل��ب امل��دارس
ق��د أوص��دت أبوابه��ا منذ أكثر م��ن مثانية
أشهر ،وقد مسحت بالدخول ألروقتها ألداء

االمتحان��ات ،يف ص��ورة يش��وبها الكثري من
احلذر واخلوف والرتقب يف العامل كله.
وصف��ت األم��م املتح��دة جائح��ة
(كوفي��د  )19 -بتأثريه��ا عل��ى امل��دارس يف
الع��امل ،فق��د أدت لغل��ق أبوابه��ا يف أكث��ر
م��ن  160بل��دًا ،م��ا أ ّثر على أكث��ر من مليار
طال��ب وطالب��ة ،وفق��د م��ا ال يق��ل ع��ن 40
ملي��ون طف��ل فرص��ة التعّل��م يف الس��ن
احلرجة الس��ابقة للتعليم املدرس��ي ،ليجد

العامل نفسه يف مواجهة كارثة متس ً
جيل
ً
كامل ،وتهدر إمكانيات بش��رية ال تعد وال
ق��وض عقودًا من التقدم ،وتزيد
حتصى ،و ُت ِّ
من حدة الالمساواة املرتسخة اجلذور.
وم��ن أج��ل البدء بع��ام دراس��ي آمن البد
م��ن دراس��ة الضواب��ط واإلج��راءات الالزمة
من خمتل��ف اجلهات الصحي��ة والتعليمية
واالجتماعي��ة ،فعل��ى اجلان��ب الصح��ي،
ينبغ��ي أن يك��ون الط�لاب عل��ى وع��ي ت��ام
مباهي��ة ف�يروس (كورون��ا املس��تجد)،
وأع��راض اإلصاب��ة ب��ه ،وط��رق الع��دوى،
م��ن خ�لال برام��ج توعي��ة يت��م إعداده��ا
مبعرف��ة اخل�براء ،وتبثه��ا وس��ائل االع�لام
قبل ب��دء الدراس��ة ،واحلرص عل��ى التباعد
اإلجتماع��ي يف أثن��اء العملي��ة التعليمي��ة،
وق��د يتطل��ب ذل��ك إع��ادة توزي��ع الط�لاب،
خلف��ض الكثاف��ة الطالبي��ة يف الفص��ول،
وتوف�ير التهوي��ة اجلي��دة فيه��ا ،واإلهتم��ام
بنظافة احلمامات واألماكن واألدوات اليت
يس��تخدمها الط�لاب وتطهريه��ا ،وإص��دار
لزم��ة للم��دارس مبن��ع دخول أي
ق��رارات ُم ِ
طالب أو مدرس أو موظف مصاب أو تظهر
علي��ه أع��راض الوب��اء ،مث��ل ارتف��اع درج��ة
حرارة اجلسم أو السعال أو الدوّار أو التهاب
يف جهازه التنفسي.
ويف اجلان��ب االجتماع��ي هن��اك أولي��اء
أم��ور يفتق��رون إىل الوع��ي الصح��ي ،فم��ن
واج��ب اجلهات اإلعالمية زي��ادة هذا الوعي
يف اجملتم��ع ،فض�لا ع��ن الس��عي م��ن قب��ل
املؤسس��ات التعليمي��ة اىل وض��ع بواب��ات
للتعقي��م قبل الدخول إىل املدرس��ة ،وقياس
درج��ة ح��رارة كل م��ن املدرس�ين والعمال
والطلب��ة عل��ى ح�� ٍد س��واء ،والب��د م��ن عمل
إعالن��ات توعوي��ة عن الف�يروس وأعراضه،
وطرق العدوى ب��ه ،وكيفية احلماية منه،
ومقاط��ع ع��ن طرق غس��ل األي��دي واحتواء
الرذاذ الناتج عن السعال والعطاس ،لذا فإن
الع��ودة إىل امل��دارس خط��وة مهم��ة لضمان
ج��ودة التعلي��م ،ولك��ن جي��ب أن يس��بقها
وض��ع ضواب��ط للحف��اظ عل��ى الصح��ة،
لتصبح املعادلة تعليم جيد مع احلفاظ على
الصح��ة ،فعودة امل��دارس قرار ي��ؤرق أولياء
األم��ور ،ل��ذا ليس من ب�� ٍد من نش��ر الثقافة
ً
وخباص��ة
الصحي��ة للوقاي��ة م��ن الع��دوى،
م��ع حال��ة ع��دم االلت��زام بارت��داء الكمام��ة
وإج��راءات التباع��د االجتماع��ي ،والب��د ان
تك��ون إج��راءات الوقاي��ة مس��ؤولية طرفني
هما:
املؤسس��ات التعليمية وامل��دارس :تتحدد

مس��ؤوليتهم بتوفري أجهزة قي��اس احلرارة
ع��ن بُع��د ،وتوف�ير مس��تلزمات التطه�ير
والتعقي��م ،فض�لا عن إع��ادة توزيع الطالب
خلف��ض الكثاف��ة م��ن أج��ل ضم��ان التباعد
االجتماع��ي ،وأن تع��رف اإلدارات ح��االت
ظهور اإلصابات يف أسر طلبتها.
أولياء األمور والطالب :إذ ينبغي عليهم
ارت��داء الكمامات وااللتزام بش��روط الوقاية
الصحي��ة م��ن املرض ،كم��ا أن عليهم عدم
إرس��ال أبنائهم اىل الدمرسة عند ظهور أي
عالم��ة م��ن عالمات امل��رض عل��ى أوالدهم
وأن يستمر ِّ
تلقيها للعلم عن بُعد.
ويف ظ��ل وج��ود ه��ذا الف�يروس ،يظه��ر
دور التغذي��ة الس��ليمة للحف��اظ عل��ى
صح��ة الطلب��ة وتقوي��ة جهازه��م املناع��ي
م��ن خ�لال تن��اول وجب��ات متزن��ة ،حتت��وي
عل��ى كل العناص��ر الغذائي��ة األساس��ية
مثل الكربوهي��درات والده��ون والربوتينات
والفيتامين��ات واألمالح املعدنية واملاء ،إذ أن
ً
جمتمعة
ه��ذه العناص��ر الغذائي��ة حتاف��ظ
عل��ى صح��ة اجله��از املناع��ي ،ويفض��ل أن
تك��ون مصادر الغذاء طبيعي��ة واإلبتعاد قدر
املصنعة َّ
اإلمكان عن األغذية َّ
واملعلبة.
أم��ا على الصعيد النفس��ي ،فقد أثر هذا
الوب��اء بش��كل كبري عل��ى نفس��يات الطلبة،
فق��د كان هن��اك مصاح َب��ه وأحادي��ث ال
تنقط��ع ح��ول ض��رورة ُّ
جتن��ب املصافح��ة،
واخل��وف م��ن مل��س أي ش��يء مب��ا يف ذل��ك
النق��ود ،واحلرم��ان م��ن التن��زه والتدريبات
واللع��ب م��ع األق��ران ،كم��ا فق��د بع��ض
األطف��ال أحباء هلم توفوا م��ن َج َّراء املرض،
مم��ا أصابه��م حبال��ة خ��وف م��ن اإلصاب��ة
بامل��رض مبج��رد الرج��وع إىل املدرس��ة،
وعندم��ا يتع��رض األطف��ال إىل مث��ل ه��ذه

جيب طمأنة
الطالب سيما
االطفال والتوقف
عن احلديث
عن (كورونا)،
واالمتناع عن
ترديد األخبار
السيئة

األزم��ات تؤث��ر على نفس��ياتهم  ،وقد تؤدي
بالتال��ي اىل ظهور القل��ق واملخاوف الليلية
مع ظهور ميول عدوانية لدى األطفال.
ولتخط��ي آث��ار الصدم��ة النفس��ية
الناجت��ة عن (كورون��ا) والعودة للمدارس
دون خ��وف حنت��اج إىل خطة عمل موحدة،
فالدول��ة جي��ب عليه��ا توف�ير مراك��ز
ع�لاج ودع��م نفس��ي لألطف��ال ،وإع��داد
برام��ج موجه��ة إليهم خترجه��م من حالة
االكتئاب والعزلة اليت أصابتهم من َج َّراء
املك��وث لف�ترات طويل��ة يف املن��زل ،وعل��ى
مس��توى األس��رة ،جي��ب طمأن��ة الط�لاب
س��يما االطف��ال والتوقف ع��ن احلديث عن
(كورون��ا) ،واالمتن��اع ع��ن تردي��د األخبار
الس��يئة ،وتش��جيع األبن��اء عل��ى ممارس��ة
األنش��طة واهلواي��ات ،وخباص��ة الرياضية
منه��ا ،ال�تي تس��اعد عل��ى إف��راز هرم��ون
الس��عادة ،ال��ذي مين��ح اإلنس��ان اإلحس��اس
بالطمأنين��ة والس��عادة ويب��دد القل��ق
واملخاوف.
وم��ن املفارقات إن بع��ض أولياء األمور
كان همه��م األول خف��ض املصروف��ات
حبج��ة أن أبناءه��م سيدرس��ون باملن��زل،
دون مراع��اة للجه��د املضاع��ف الذي يبذله
املعلم��ون م��ن خ�لال التعلي��م اإللكرتون��ي
ال��ذي ال يرتب��ط مبواعي��د عم��ل ،والب��د
ألولي��اء االمورم��ن اإللت��زام مب��ا يف ذمتهم
م��ن التزام��ات مالي��ة ،فض� ً
لا ع��ن اإللت��زام
الكام��ل مب��ا تنته��ي إلي��ه وزارة الرتبي��ة
والتعلي��م واجلهات الصحي��ة من مقررات،
س��واء باإلنتظ��ام الكام��ل يف احلض��ور ،أو
(التعلي��م اهلج�ين) القائم عل��ى اجلمع بني
احلض��ور والتعلي��م ع��ن بُع��د ،وال��ذي م��ن
أهم مش��كالته هو غياب العدال��ة الرقمية ؛
فف��ي التعليم وجهً��ا لوجه داخ��ل الفصول،
يتس��اوى مجيع الط�لاب يف احلصول على
ف��رص عادل��ة ،أم��ا يف التعلي��م ع��ن بُع��د
ف�لا بد م��ن ضم��ان توافر جه��از كمبيوتر
مناس َبتني ،كما
وإنرتنت بسرعة وكفاءة ِ
را م��ن املدرس�ين والطلب��ة
أن ع��ددًا كب�ي ً
يفتق��رون إىل الق��درة عل��ى التعام��ل م��ع
الكمبيوت��ر واس��تخدامه ،فض�لا ع��ن غياب
املتابع��ة اليومي��ة للمعل��م ،إذ ينبغ��ي عل��ى
املعلم متابعة طالبه عرب اإلنرتنت.
وأخ�يراًَّ ،
ف��إن عل��ى اجله��ات املختص��ة
يف التعلي��م والصح��ة أن تعم��ل على وضع
اس�تراتيجية لعم��ل املدرس��ة وحتدي��د
األولوي��ات حلماي��ة التالمي��ذ وص��و ًال
إلستمرار الدراسة والتعلم.
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ُ
فاطمة من أشهر
ُت ًع ُّد السيدة
أبن��اء اإلم��ام الكاظ��م (علي��ه
عر ُف بني الناس
الس�لام) و ُت َ
حبض��رة املعصوم��ة (س�لام
اهلل عليه��ا) ،والدته��ا جنم��ة
خات��ون ،وه��ي ذاته��ا وال��دة
اإلمام الرضا (عليه السالم)،
فهي شقيقته من أمه وأبيه،
ول��دت الس��يدة املعصومة يف
املدين��ة املن��ورة ،وليس لدينا
معلومات دقيقة حول تاريخ
ميالدها س��وى رواية واحدة
تق��ول بأنه��ا ول��دت يف األول
من ذي القعده س��نة  173هـ،
ونش��أت يف أس��رة العصم��ة
والطه��ارة ،فورث��ت الصفات
العظيمة من وال�� ٍد نبيل وأم
عظيمة.

قراءة في شخصية السيدة فاطمة المعصومة (

عليها
السالم

)

الدكتورة مرضية حممد زادة  -إيران
ومل��ا ُس��جن والده��ا اعتن��ى به��ا أخوها
اإلم��ام الرض��ا (عليه الس�لام) فنهلت من
أخالق��ه ،وزرع فيه��ا ح��ب العل��م وال��ورع
لتصل اىل أعلى مستويات العلم والتقوى،
وهلذه املنزل��ة العظيمة اليت وصلت اليها
ق��ال عنها اإلم��ام الرض��ا (عليه الس�لام):
(من زارها عارفا حبقها فله اجل ّنة).
كان��ت الس��يدة فاطم��ة (عليه��ا
الس�لام) ،س��يدة حكيم��ة ،خملص��ة،
كرمية ،حمدثه ،تقي��ة جدًا وقد منحها
اهلل ع��ز وج��ل مكان��ة رفيعة وهل��ا فضائل
مج��ة ورد البعض منها يف كتاب الفوائد
الرضوي��ة ،ومل ي��رد يف كت��ب التأري��خ
ش��يء كثري عن س�يرة حياتها ،فقد قيل:
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أن اإلمام موسى بن جعفر (عليه السالم)
كان ق��د أوص��ى أال تت��زوج بنات��ه فل��م
تت��زوج واح��دة منه��ن إال إبنته أم س��لمة،
فإنه��ا تزوج��ت مبص��ر ،تزوجه��ا القاس��م
بن حمم��د بن جعفر بن حمم��د ،ولذلك
ف��إن الرواي��ات تؤك��د وفاتها (س�لام اهلل
عليه��ا) م��ن دون أن تت��زوج ،ورغم صحة
ماذه��ب إلي��ه املؤرخ��ون يف ع��دم زواجه��ا،
فإننا نقف موقف الشاك يف وصية اإلمام
(عليه الس�لام) اليت نصت على منع بناته
من ال��زواج ،إذ أن تل��ك الوصية تتعارض
م��ع س��نة الرس��ول األك��رم (صل��ى اهلل
علي��ه وآل��ه وس��لم) ال��ذي ق��ال( :الن��كاح
س��نيت فمن رغب عن س��نيت فليس مين)،

أو ق��ول اإلمام الباقر (عليه الس�لام)( :ما
ب�ني يف االس�لام بن��اء أح��ب اىل اهلل وأعز
م��ن التزوي��ج) ،ف��إذا كان األمر كذلك
فلي��س م��ن املعق��ول أن خيال��ف اإلم��ام
الكاظ��م (علي��ه الس�لام) س��لوك س��لفه
وخباص��ة الرس��ول األك��رم (صل��ى
اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) فيمن��ع بناته من
ال��زواج ،ولذل��ك نعتقد ب��أن اإلمام جعل
أمر زواج أخواته بيد االمام الرضا (عليه
الس�لام) ،وق��د أك��د العالم��ة القرش��ي
ذلك ،إذ أورد وصية اإلمام الكاظم (عليه
الس�لام) يف زواج بناته فق��ال( :وال يزوج
بنات��ي أح��د م��ن إخوتهن و م��ن أمهاتهن
وال س��لطان وال عم��ل هل��ن إال برأي��ه

ومش��ورته فان فعلوا ذلك فقد خالفوا اهلل
تعاىل و رسوله صلى اهلل عليه وآله وسلم
و ح��ادّوه يف ملك��ه وه��و أع��رف مبناك��ح
قوم��ه إن أراد أن ي��زوج ز ّوج وإن أراد أن
ي�ترك ت��رك) ،وق��ال (علي��ه الس�لام) يف
م��كان آخر عن زواج بناته فقال( :وإن أراد
رج��ل منه��م أن ي��زوج أخته فلي��س له أن
يزوجه��ا إال باذنه وأمره) ،أي بإذن اإلمام
الرضا (عليه السالم) وأمره ،أما عن زواج
السيدة املعصومة نفسها فنعتقد أن املنية
عاجلته��ا وه��ي يف طريقها ملالق��اة أخيها،
فتوفي��ت (س�لام اهلل عليه��ا) ودفن��ت يف
مكانها املعلوم اليوم مبدينة قم املقدسة.
إذ روى احلس��ن ب��ن حمم��د القم��ي
قص��ة وفاتها فقال :أبلغين ش��يوخ قم عن
آبائهم ،أن املأمون عندما دعا اإلمام الرضا
(عليه السالم) إلي مرو عام  200هـ ليصبح
ولي��اً للعه��د ،غ��ادرت ش��قيقته فاطم��ة
(س�لام اهلل عليه��ا) املدين��ة املن��ورة س��نة
 201ه��ـ لزي��ارة ش��قيقها ،فش��دت الرح��ال
لزيارت��ه ،فلم��ا وصلت اىل س��اوه مرضت
مرضا ش��ديداً فسألت عن املسافة بني قم
وس��اوه ،فقالوا هلا عشرة فراسخ ،فطلبت
أن يأخذوه��ا اىل ق��م ،فأوصلوه��ا مدين��ة
قم فنزلت عند بيت موس��ى بن خزرج بن
س��عد األشعري ،وما أن شاع خرب وصوهلا
هب مشايخ املدينة لزيارتها،
اىل قم حتى َّ
إال أن املرض غلبها يف دار موس��ى فبقيت
سبعة عشر يوما طرحية فراش مرضها
حت��ى حلقت بالرفيق األعلى يف العاش��ر

من ش��هر ربي��ع الثاني يف ذل��ك العام من
دون أن تس��تطيع مقابلة ش��قيقها اإلمام
الرضا (عليه السالم).
كان��ت األرض ال�تي يق��ع عليها قرب
الس��يدة املعصوم��ة (س�لام اهلل عليه��ا)
اليوم ،تس��مى باب�لان ،ومل يكن على هذه
األرض عم��ارة أو بن��اء قب��ل أن تصب��ح
مقدس��ا هلا إذ كانت هذه األرض
مرق ًدا
ً
م��ن أم�لاك موس��ى ب��ن خ��زرج ،فوهبه��ا
األرض لتصب��ح مدفن��ا هل��ا ،أم��ا ع��ن
فيوى أنه��ا بعد غس��لها وتكفينها
دفنه��ا ُ
والص�لاة عليه��ا دار نق��اش عم��ن يق��وم
بدفنه��ا ،فوجيء احلض��ور بقدوم رجلني
غريب�ين ملثم�ين م��ن جه��ة الصح��راء،
فرتج�لا ع��ن جوادهما وصلي��ا على جثة
الس��يدة املعصوم��ة (س�لام اهلل عليه��ا)،
ودفناه��ا يف الس��رداب ال��ذي كان ق��د
َّ
ث��م انصرف��ا س��ريعا
مت إع��داده لدفنه��اَّ ،
م��ن دون أن يع��رف أح ُد م��ن يكونان ،ثم
أمر موس��ى بن خ��زرج ببناء مس��قف من
الق��ش ف��وق الق�بر الش��ريف ،ف��كان ذلك
أول عم��ارة بني��ت عل��ى الق�بر الش��ريف،
وعندم��ا زارت زين��ب إبن��ة اإلم��ام اجلواد
(عليه الس�لام) مدينة ق��م بنت قبة على
بن��اء القرب ،ث��م أصبح هذا امل��كان املقدس
مدفنا ألهل بيت النبوة (عليهم الس�لام)،
إذ يقال أن أم حممد حفيد اإلمام اجلواد
(علي��ه الس�لام) دفن��ت جثته��ا اىل ج��وار
الس��يدة املعصوم��ة ،ث��م توفي��ت ميمون��ه
أخ��ت حممد فدفنت اىل ج��وار ضرحيها

الطاه��ر ،ونصب��ت قب��اب منفصل��ة على
ق�بري الس��يدتني ،ثم مات��ت بريهة بنت
موس��ى املربق��ع فدفن��ت هن��اك أيض��اً،
ومم��ن دف��ن يف ق�بر الس��يدة املعصوم��ة
(س�لام اهلل عليها) :جمموعة من البنات
الفاطمي��ات والس��ادات مث��ل :زين��ب وأم
حمم��د وميمون��ة بن��ات اإلم��ام اجل��واد
(علي��ه الس�لام) ،وأم إس��حاق جاري��ة
حمم��د ب��ن موس��ى ،وأم حبي��ب جاري��ة
حمم��د ب��ن أمح��د ب��ن موس��ى (علي��ه
السالم) ووالدته أم كلثوم بنت حممد،
أم��ا عن القب��ة احلالية ال�تي على قربها
الطاه��ر فه��ي من بناء س��نة  529ه��ـ ،أما
تذهي��ب القب��ة م��ع اجلواه��ر املوضوع��ة
عل��ى القرب فه��ي من آثار الس��لطان فتح
عل��ي ش��اه القاج��اري عندم��ا زار الق�بر
الشريف فأمر بتذهيبه ووضع اجلواهر
داخل ضرحيها املطهر.
وقد روى الصدوق يف ثواب االعمال
باس��ناده ق��ال س��الت اب��ا احلس��ن الرضا
(علي��ه الس�لام) ع��ن فض��ل زيارته��ا وما
لزائره��ا م��ن الث��واب واحلس��نات فق��ال:
(م��ن زاره��ا فل��ه اجلن��ة) ويف كام��ل
الزي��ارات الب��ن قولوي��ه باس��ناده ع��ن
اإلم��ام اجل��واد (عليه الس�لام) قال( :من
زار عم�تي بق��م فل��ه اجلن��ة) ،ويف م��زار
البح��ار :رأيت يف بعض كت��ب الزيارات
حدي��ث عل��ي ب��ن إبراهي��م ع��ن أبيه عن
س��عد عن علي بن موس��ي الرض��ا (عليه
الس�لام) قال( :يا س��عد عندكم لنا قرب
قل��ت جعل��ت ف��داك ق�بر فاطم��ة بن��ت
موس��ى قال نعم من زاره��ا عارفا حبقها
فله اجلنة) ،وعن تاريخ قم للحس��ن بن
حمم��د القمي عن اإلم��ام الصادق عليه
الس�لام ق��ال( :إن هلل حرم��ا وه��و مك��ة
ولرس��وله حرم��اً وه��و املدين��ة والم�ير
املؤمن�ين حرم��اً وهو الكوف��ة ،ولنا حرما
وه��و قم وس��تدفن فيه أم��راة من ولدي
تس��مي فاطم��ة م��ن زاره��ا وجب��ت ل��ه
اجلن��ة) ،وبس��ند اخ��ر ق��ال( :إن زيارته��ا
تع��دل اجلن��ة) ،وق��د أورد الش��يخ املفيد
يف كت��اب امل��زار وذكره الش��يخ عباس
قم��ي يف املفاتي��ح ،كم��ا ذك��ر العالمة
اجمللس��ي فضل زيارتها ،فقال��وا :أن أجر
زيارة السيدة املعصومة يعادل اجلنة.
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الس��ؤال :م��ا هو حكم األم��وال جمهول��ة امللكية .وهل
هناك اذن من مساحتكم باألخذ منها؟
اجلواب :ال اذن بذلك.
الس��ؤال :ان��ي مواطن عراقي ل��دي ارتباطات جتارية
مع احلكومة السابقة وبقي لي يف ذمة احلكومة مبلغ
ق��دره  ١٠٠.٠٠٠دوالر بعضه بوصوالت والبعض اآلخر من
دون وصوالت وحبوزتي س��يارة عائدة إىل الدولة فهل
جيوز لي االستيالء عليها إلرجاع حقوقي؟
اجل��واب :ال إذن م��ن قب��ل مساحة الس��يد (م�� ّد ظله)
باملقاص��ة من أموال الدول��ة يف الوقت احلاضر بل الب ّد
ّ
من إثبات احلق يف احملاكم الصاحلة واملطالبة به من
احلكومة.
الس��ؤال :ان��ي مواط��ن ال امل��ك قطع��ة ارض س��كن ّية
ّ
ول��دي عائل��ة واطف��ال ،اس��كن حالياً يف بي��ت قديم مع
اهل��ي ُ
قم��ت بالتجاوز عل��ى قطع��ة أرض فارغة عائدة
للدولة فما حكم عملي؟
اجل��واب :مساح��ة الس��يد (دام ظل��ه) ال ُيي��ز
إحي��اء األرض امل��وات إال ب��إذن اجله��ات املس��ؤولة ذات
الصالحية.
ُ
حصل��ت عل��ى مصوغات ذهبي��ة وأموال من
الس��ؤال:
بي��وت أح��د الطغاة عند س��قوط النظام ولس��وء احلالة
ُ
تصرفت بها ألغراض املعيشة فما حكم ذلك؟
املادّية
اجل��واب :م��ا كان م��ن األم��وال اخلاص��ة ال ب�� ّد م��ن
ارجاع��ه إىل صاحب��ه ومع التلف الب ّد من تعويضه عنه
وأم��ا ما كان من األموال العامة فيتصدّق به أو ببدله
على الفقراء املتديّنني.
الس��ؤال :اح��د املؤمن�ين كان يعم��ل مدي��ر دائ��رة
واثن��اء احل��رب اس��تصحب مع��ه كاف��ة مس��تلزمات
الدائ��رة احلكومي��ة اىل بيت��ه وبع��د أن ع��اد الوضع اىل
م��ا ي��رام مت تزوي��د الدائرة مب��واد جدي��دة ومل يطالب
بامل��واد القدمي��ة؟ يبيع تل��ك املواد أو يهديه��ا اىل إحدى
احلسينيات إلبراء ذمته؟
اجل��واب :جي��ب ارجاعه��ا اىل الدائ��رة املعني��ة م��ع
االم��كان وال جي��وز االس��تفادة منه��ا وان مل يس��تطع
ارجاعه��ا فعلي��ه بيعه��ا والتصدق مببلغه��ا على الفقري
املتدين.
الس��ؤال :ه��ل جي��وز التص��رف يف ممتل��كات الدوائ��ر
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احلكومية؟
اجلواب :ال جيوز التصرف يف ممتلكات الدولة اال باذن اجلهة املس��ؤولة عن
ذلك حبسب القانون.
السؤال :هل جيوز اخذ شتلة زرع (فسيلة) أو بذرها من دائرة حكومية؟
اجلواب :ال جيوز من دون اذن املسؤول.
الس��ؤال :ما حكم من اس��تأجر س��يارات عائدة للدولة من قبل س��ائقيها علماً
انه��م غ�ير خمول�ين باس��تخدامها ألغراضه��م الش��خصية؟ وما حك��م االموال
املدفوعة على كال الطرفني؟
اجلواب :ال جيوز وال ّ
حتل االموال هلم.
السؤال :ما حكم سرقة أموال الدولة اليت ال حتكم بالشريعة االسالمية وال
تعطي الشعب حقه؟
اجلواب :ال جيوز.
السؤال :ما هو رأي مساحة السيد ( دام ظله ) يف العوائل اليت تسكن حاليا يف
بناية تابعة للحرس اجلمهوري السابق؟
اجلواب :ال جيوز من دون إذن اجلهة املسؤولة عن ذلك.
الس��ؤال :م��ا حكم االدوات ال�تي نأخذها من املستش��فى مثل املنادي��ل الورقية
والقفازات واالدوات الباهظة الثمن اليت ال عالقة هلا بالدراسة وكذلك أدوات
ال�تي حنتاجه��ا يف حياتن��ا عند املرض مثل العكازات وغريها م��ن دون اذن إدارة
املستشفى؟ وماذا جيب علينا فعله؟
اجلواب :ال جيوز إال بإذن املس��ؤولني يف املستش��فى أو الكلية وجيب ارجاعها
مع االمكان واال فيتصدّق مببلغها على الفقري املتدين.
السؤال :اشرتى والدي سيارة مسروقة تابعة للجيش العراقي السابق مببلغ
مقداره مليون وستمائة ألف دينار فما هو رأيكم؟
اجل��واب :ال جي��وز وجي��ب رده��ا اىل اجله��ة املس��روقة منه��ا واذا كان غرور
وخدعة فيمكنه ان يسرتد.
الس��ؤال :ه��ل جي��وز اس��تخدام بع��ض األجه��زة كاهلات��ف أو آل��ة طابع��ة يف
الدوائر لغرض شخصي ،وان كان لضرورة؟
ً
اجلواب :يتبع الشرط يف عقد التوظيف فإن كان عدم االستخدام شرطا يف
العقد الوظيفي ولو بنحو العموم فال جيوز.
الس��ؤال :ش��خص يعمل عامل بناء وعند الوصول إىل مقر العمل تبني له ان
مواد البناء مسروقة من الدولة فهل جيوز له العمل؟ وهل يستحق األجرة؟
اجلواب :ال جيوز ذلك ويستحق االجرة اذا كان صاحب العمل قد غ ّره.
الس��ؤال :يقوم بعض الناس باستخدام بعض املمتلكات املسروقة من الدوائر
احلكومي��ة كمول��دات الكهربائي��ة والس��يارات يف اط��ار اخلدم��ة العامة ،فهل
جيوز هلم التصدي لذلك تصرف شخصي؟
اجلواب :ال جيوز.
الس��ؤال :بعد س��قوط النظام وما رافق ذلك من انفالت أمين قام العديد من
األش��خاص باالس��تحواذ عل��ى امللفات احلكومي��ة وخاصة تل��ك التابعة لبعض
الدوائ��ر األمني��ة وفيه��ا الكث�ير م��ن املعلوم��ات الصحيح��ة وغ�ير الصحيح��ة
املتعلقة بالناس وباملصاحل العامة ،فهل جيوز ألولئك األشخاص االستمرار يف
االستحواذ عليها؟ وهل جيوز هلم بيعها؟ وإذا مل جيز ذلك فماذا يصنعون بها؟
اجل��واب :ال جي��وز هل��م ذل��ك ويلزمه��م تس��ليمها إىل جه��ة حكومي��ة ذات
صالحية ،يوثق مبراعاتها للضوابط الشرعية والقانونية يف التعامل معها.

بدء العام الدراسي الجديد
بقلم :السيد عالء العميدي

إليكم اس��رتنا التعليمي��ة أحتدَّث ..كتب توماس فريدمان يف نيوي��ورك تاميز ،أنه عندما
ُس ِئل عن أفضل بلد ،عدا وطنه ،فإنه أجاب :تايوان.
تايوان بلد خال من أي موارد طبيعية ،وأرضه صخرية ،يقع يف حبر تتالطمه العواصف
من كل جهة ،وحباجة الس��ترياد كل ش��يء حتى الرمل واحلصى ،ومع هذا فإّنه ميتلك
راب��ع أفض��ل احتياط��ي مالي يف العامل ،ألنه اختار احلفر يف عق��ول أبنائه حبثاً عن اإلبداع
بد ً
ال من احلفر يف األرض حبثاً عن النفط واملعادن ،فكان االنسان هو طاقته الوحيدة غري
الناضبة القابلة للتجديد.
ويق��ول إن��ه وج��د إجاب��ة لتف��وق تاي��وان يف دراس��ة
ملنظوم��ة خمرج��ات التعلي��م يف مخس��ة وس��تني دولة يف
مرحل��ة الثانوية ،مقارنة مب��ا حتققه كل منها من دخل
م��ن مصادره��ا الطبيعي��ة ،وأن هن��اك عالق��ة س��لبية بني
الث��راء املتحق��ق م��ن امل��وارد الطبيعي��ة ،كالنف��ط ،وب�ين
خمرج��ات التعلي��م وما حيص��ل عليه الطلب��ة من معرفة
ومهارات ،وأن الظاهرة عاملية.
وب ّينت الدراس��ة أن طلبة س��نغافورة وفنلندا وكوريا
وهون��غ كونغ واليابان حققوا أفض��ل النتائج بالرغم من
خلو دوهلم من املوارد الطبيعية ،بينما حقق طلبة ثانويات
قطر وكازاخستان والكويت وسوريا واجلزائر وإيران ...
أس��وأ النتائج ،وحقق طلبة لبنان واألردن وتركيا ،األقل
يف مواردهم الطبيعية ،نتائج أفضل.
وأن طلب��ة دول مثل :الربازيل واملكس��يك واألرجنتني،
الغنية باملوارد الطبيعية ،حققوا نتائج متواضعة يف الوقت
ال��ذي حقق فيه طلب��ة كندا وأس�تراليا والنرويج ،الذين
تتمت��ع دوهل��م بغنى املوارد نفس��ها ،نتائج جي��دة ،ألن هذه
ال��دول حافظ��ت عل��ى ثرواتها بطريق��ة س��ليمة ،وأعادت
إحياءه��ا ،واس��تغلت العوائد بطرق س��ليمة ،وابتعدت عن
اس��تهالك ما حققته م��ن ثروات يف الروات��ب واملنح ،كما
يفعل البعض جبنون واضح.
يق��ول فريدم��ان :إن��ه ميك��ن قي��اس تقدم دول��ة ما يف
الق��رن الواح��د والعش��رين من خالل م��ا تنفقه عل��ى بناء
امل��درس الناج��ح ،وتربي��ة األبن��اء وزرع اجلدي��ة فيه��م
واالهتمام مبقرراتهم ،وليس مبا متتلكه من ذهب وأملاس
ونفط ،فمستوى خمرجات التعليم هو الذي سيحدد قوة
أمم املس��تقبل وثراءها وليس الدخل من املوارد الطبيعية،
ول��و نظرن��ا إىل جنس��ية غالبي��ة الش��ركات املدرج��ة يف
س��وق ناس��داك ،خبالف االقتص��ادات الك�برى ،لوجدنا أن
مجيعها فق�يرة يف مواردها الطبيعي��ة ،فاملعرفة واملهارات
هما عملة املستقبل.

وخيت��م فريدمان مقال��ه بأن من املفي��د أن يكون لدى
دول��ة م��ا نفط وغ��از وأملاس ،ولكنها تصب��ح بال جدوى إن
مل تستغل بطريقة سليمة.
الع��راق بل��د احلض��ارة والتاري��خ واالجم��اد ،س��يكون
أفضل بكم.
ابناؤن��ا الطلبة أمانة بأيدينا واعناقنا .فلنؤدي االمانة،
ونص��ون العه��د ،ونك��ون خ�ير خل��ف خل�ير س��لف ،فنحن
ورثة االنبياء ،ولنا يف الرس��ول اسوة حسنة ،وحنن معشر
املعلمني خري من حيمل الرسالة ..انه التعليم يا سادة.
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التسويق االسالمي  -أفاق وتحديات
د .علي عبودي اجلبوري  -كلية االمام الكاظم االسالمية اجلامعة

اإلسالم منهج رباني عظيم ،جاء إلخراج الناس من ظلمات الكفر والشرك واجلهل
إىل نور السالم واإلميان والعلم ،وال بد هلذا املنهج الذي جاء لتحقيق هذه األهداف
السامية من أسس وأركان يرتكز عليها ويقوم بها؛ ليحقق ما يرنو إليه من أهداف
غايتها األمسى توحيد اهلل سبحانه وتعاىل ،وحتقيق العبود ّية هلل سبحانه وتعاىل،
وبال ّتالي حتقيق االستخالف يف األرض..
وقد َ
الصالة
بي ال ّرسول الكريم عليه ّ
والس�لام وآل بيت��ه الطيب�ين للبش��رية
ّ
مجع��اء ه��ذا املنه��ج وطبيعت��ه وأهداف��ه؛
ك��ي يس��تقيموا علي��ه ،وتكون أس��اليبهم
وطريق��ة حياته��م مبن ّي ً
��ة وف��ق طبيع��ة
ه��ذا املنه��ج وأهداف��ه وأحكام��ه وقواعده،
وش��أنه ش��أن مجيع املناهج ومجيع طرق
احلي��اة واألنظمة املوجودة يف الدّنيا ،فقد
ُو ِج��د لإلس�لام قواعد ومبادئ وأُ ُس��س ال
ب��د من االلت��زام به��ا؛ لكي يكون اإلنس��ان
عب��داً هلل حق��اً ،وه��ذه املبادئ ه��ي أركان
اإلس�لام ،ف�لا ب��د ّ
ل��كل ُمس��لم أن يلت��زم
به��ذه األركان حت��ى يس��تقيم إس�لامه؛
ألن ع��دم االلت��زام بأح��د ه��ذه األركان
جملة السفري ـ العدد ()68
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يُع��د خطراً عظيماً عل��ى الدين والعقيدة
وصح��ة اإلس�لام؛ وتأت��ي هن��ا أهم ّي��ة
ّ
ومكانتهاّ ،
وأن
أركان اإلس�لام اخلمس��ة َ
يف متامها مت��ام اإلميان ،ويف نقصها هد ٌم
اإلس�لامي ،فالرك��ن هو
لقواع��د الدي��ن
ّ
األس��اس ،وال ب�� ّد أن يك��ون األس��اس قو ّياً
وإال سقط البناء كّله.
م��ن هن��ا ميك��ن ان نب�ين مفه��وم
التس��ويق اإلسالمي وسبل تفعيله ومدى
عالقت��ه ب��أركان اإلس�لام ،والتس��ويق
توج��ه جدي�� ِد َقدي��م يُع��ا ُد َتقدمي��ة م��ن
اإلسالم ،فهو يٌناقش الفرص
ِ
وجهة نظر ِ
واألس��عافات البيوتي��ة يف املس��تقبل أي
احلس��بة االقتصادي��ة يف التحفظ��ات

واملقايي��س البي َئي��ة الس��ائدة ،والق��درة
عل��ى التحق��ق م��ن التكاث��ر والتأث�ير
ال�تي َخ ُل َص��ت ِإىل َض�� ُرورة
ِ
بالتاري��خ ِ
لكل
إس�لامية ُم
صياغة
َتنقي��ح
ٍ
ٍ
ٍ
تكامل��ة ِ
ٌعنص��ر م��ن تل��ك العناصر لذا س��نبحث
يف كيفي��ة إس��تفادة نظ��ام التس��ويق
احلدي��ث م��ن الش��ريعة اإلس�لامية
واملب��ادئ األقتصادي��ة ،لتهيئ��ة الطري��ق
لنظام تسويقي إسالمي متكامل.
أن مب��ادئ التس��ويق اإلس�لامية
ميك��ن أن تؤث��ر عل��ى األنضب��اط
التس��ويقي احلدي��ث يف الطريق��ة ال�تي
ميك��ن م��ن خالهل��ا وض��ع إس�تراتيجية
تس��ويقية إس�لامية أو مزي��ج منه��ا م��ع

سياس��ة تس��ويقية ،وميكن للمدخل
التس��ويقي احلدي��ث أن يت�لاءم
بس��هولة م��ع املفه��وم اإلس�لامي
والبيئ��ة اخلارج��ة فق��ط ،وم��ع إن
كل املس��لمني يعرفون إن االس�لام
يب�ني أركان متع��ددة منه��ا( :إيت��اء
ال�� ّزكاة واخلمس) فض ً
ال عن احلج
لبي��ت اهلل احل��رام ومايتص��ل به من
م��وارد إقتصادية ل��ذا جيب ان نعمل
إنطالق��اً م��ن تل��ك األركان لتنمية
أس��واقنا ،وال يفوتن��ا أن االس��واق
اإلس�لامية ال�تي تش��كل نس��بة 23.01
 %يف املائ��ة من س��كان العامل بأس��ره،
وم��ن املتوق��ع ان حتق��ق الس��ياحة
اإلس�لامية لوحده��ا نس��بة  %20م��ن
النمو سنويا.
إن اإلس�لام أس��لوب للحي��اة،
ويول��ي املنظ��ور الدي�ني اإلس�لامي
أهمي��ة كربى ألخالقي��ات األعمال
التجارية لعده أسباب منها ما يأتي:
أوال :يوفر اإلس�لام اإلطار الذي
يش��كل الس��لوك األخالق��ي لع��دد
كب�ير من املس��تهلكني املس��لمني يف
مجيع احناء العامل.
ثانيا :ان عدداً كبرياً من البلدان
االس�لامية ميث��ل بعض��ا م��ن أكثر
املستهلكني ثراء يف العامل.
ثالث��ا :إن هناك مس��توى كبرياً
م��ن األس��تثمار األجن�بي يف البل��دان
اإلسالمية يف السنوات األخرية.
رابع��ا :هن��اك س��عي متزايد حنو
تشكيل كتلة جتارية إسالمية.
خامس��ا :يش�ير امل��زاج السياس��ي
احلال��ي إىل ان هن��اك دافع��ا قوي��اً
حن��و زي��ادة البل��دان ال�تي يش��كل
فيه��ا املس��لمون األغلبي��ة يطمحون
يف الع��ودة إىل تطبي��ق الش��ريعة
األس�لامية عل��ى مجي��ع مناح��ي
احلياة.
إن القرآن الكريم حيدد أس��لوب
حياة املس��لمني بطريقتني :احلالل،
وه��و املصطل��ح القرآن��ي املس��موح به
يف التعام��ل اليوم��ي ش��رعياً كان
أم قانوني��اً .يف مقاب��ل احل��رام ،وه��و
األمر غري القانوني أو غري الشرعي،
ويس��ري املصطلح��ان (احل�لال

واحل��رام) عل��ى مجيع جوان��ب حياة
املس��لم وأس��لوب احلي��اة واخلدمات.
وتش�ير بعض التقدي��رات إىل ان %90
من املس��لمني يف مجيع أحناء العامل
يتبع��ون مب��ادئ احل�لال واحلرام يف
تعام�لات حياته��م اليومي��ة ،فض�لا
ع��ن أمكاني��ة أن حن��دد التس��ويق
اإلس�لامي ع��ن طري��ق احلكمة من
تلبي��ة إحتياج��ات الزبائن من خالل
الس��لوك اجلي��د لتقدي��م املنتج��ات
واخلدم��ات احل�لال والنافع��ة
والنقي��ة واملش��روعة مبوافق��ة
متبادلة من البائع واملشرتي لغرض
حتقيق املادية والروحية والرفاهية
يف الع��امل وجع��ل املس��تهلكني عل��ى
بين��ة م��ن ذل��ك م��ن خ�لال حس��ن
س�يرة املسوقني والدعاية األخالقية
اخلاصة بهم.
ويعتم��د التس��ويق اإلس�لامي
عل��ى إحتياج�ين أساس��يني ُذك��را
يف الق��رآن الكري��م (الق��رآن الكريم)
وهم��ا :االحتياج��ات الفس��يولوجية
للغ��ذاء وامل��اء وامللب��س ،واحلاج��ة
إىل الس�لامة ،بينم��ا يقوم التس��ويق
التقلي��دي على الرغب��ات ،لذا ميكننا
الق��ول إن اإلس�لام عقي��دة ديني��ة
تتج��اوز كل عم��ل يف احلي��اة ،ف��أن
املس��لم س��يتأثر بتعالي��م عقيدت��ه
يف كل عم��ل يتخ��ذه مب��ا يف ذل��ك
السلوك االستهالكي.
وم��ع تزاي��د االنضب��اط يف
التس��ويق اإلس�لامي ،ف��ان ه��ذا
اجلان��ب احلاس��م ه��و ال��ذي حنت��اج
اىل تغذي��ة من��وه ،وحماول��ة ف��ك
رم��وز الش��بكة الواس��عة املتمثل��ة
بت��زاوج الثقافة والدين مع التعاليم
الالهوتي��ة ،وترمج��ة ه��ذه التعاليم
إىل س��لوك وكل ه��ذا ليس باملهمة
البس��يطة ب��أي ح��ال م��ن األح��وال،
ولع��ل ه��ذا التعقيد كان الس��بب يف
جع��ل الكثري م��ن الباحثني يفضلون
نهج��ا خمت��زال لفه��م اإلس�لام
كدي��ن وكي��ف جي��ب ان يك��ون
املس��لمون ،وه��ذا يش��به اخلط��اب
ال��ذي نراه يف التس��ويق الس��ائد عند
البح��ث ع��ن س��لوك املس��تهلك :م��ا

يسمى التبس��يط وسهولة القياس،
واملدخ��ل املنطق��ي والدع��وة إىل
االس��تقرائية وغريه��ا م��ن املداخ��ل
البديلة للمساعدة يف فهم الطبيعة
الش��مولية لالس��تهالك ب��كل
تعقيداته املتأصلة.
إن التح��دي ال��ذي يواج��ه
التس��ويق اإلس�لامي يدع��و اىل
ض��رورة قي��ام الباحث�ين بتطبي��ق
مناه��ج خمتلف��ة الستكش��اف
وفه��م التعقي��دات داخ��ل النظ��ام
اخل��اص به��م فض�لا ع��ن املزي��د
م��ن املقارب��ات االس��تقرائية يف
التس��ويق اإلس�لامي .وإذا حنين��ا
جانب��اً النق��اش ح��ول مزاي��ا مدخل
واح��د أو آخر ،كان��ت هناك دعوات
م��ن كل م��ن التس��ويق الرئيس��ي
والتسويق اإلس�لامي لفهم ظاهرة
معينة من منظورات خمتلفة .وإن
املقاربة املناس��بة لدراس��ة التسويق
اإلس�لامي س��تنبثق من تواف��ق آراء
الباحث�ين ،إذ يس��عى الباحثون لبناء
نظري��ات يف ه��ذا اجمل��ال ،والب��د أن
احلاج��ة س��تدفعنا إىل حص��ول
ذل��ك التواف��ق يف اآلراء حنو مدخل
األخت��زال ال�تي يريدن��ا العلم��اء
الناقدون ان نتجنبها.
خالص��ة الق��ول أن التس��ويق
اإلس�لامي ،كم��ا ه��و األم��ر م��ع
التس��ويق الس��ائد ،هن��اك حاج��ة
الستكش��اف فهمن��ا م��ن خ�لال
اجملس��ات املختلف��ة .تل��ك اجملس��ات
ال�تي نه��دف م��ن خالهل��ا إىل فه��م
مفه��وم التس��ويق اإلس�لامي
واملس��تهلكني املس��لمني م��ن خ�لال
فه��م املداخ��ل اخلاص��ة بالتس��ويق
مثل الوضعي��ة ،الواقعية ،والبنائية
ومجي��ع املداخ��ل األخ��رى ال�تي
إس��تعملت أيض��ا يف التس��ويق
الرئيس��ي ،وميك��ن الق��ول ب��أن
العدي��د م��ن الباحثني يذهب��ون اىل
فه��م املعتق��دات والقيم اإلس�لامية
وقبوهل��ا وترمجته��ا إىل س��لوك،
بالرغ��م م��ن وج��ود اإلخت�لاف من
ثقاف��ة إىل ثقاف��ة أخ��رى ومن فرد
إىل آخر.
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القرآن الكريم
حيدد أسلوب
حياة املسلمني
بطريقتني:
احلالل ،وهو
املصطلح
القرآني املسموح
به يف التعامل
اليومي شرعياً
كان أم قانونياً.
يف مقابل
احلرام..
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خياطة الفرفوري..

تاريخ بطعم البساطة في طريقه لالنقراض
الباحث غزوان العيساوي

خياط فرفوري (فغبوري) ،والفرفوري هو اخلزف
الصيين والكلمة مشتقة من لفظة صينية (فغبور)،
وهي من مقطعني (فغ) و(بور) وفغ مبعنى مساء وبور
مبعنى ملك معناها ابن السماء كما هو معروف من
أمساء ملوكهم.
ُت َع ُّ
��د ه��ذه املهنة إحدى املهن الش��عبية
ال�تي إندث��رت حبك��م التق��دم العلم��ي
وتغ�ير من��ط احلي��اة
والتكنلوج��ي،
ّ
التقليدي��ة القدمي��ة ،اال ان هنال��ك مهن��اً
وحرف��اً ال أس��واق هل��ا وم��ن يزاوهل��ا عل��ى
مت��اس مباش��ر ومؤث��ر م��ع الن��اس عل��ى
خمتل��ف مس��توياتهم ،ويق��دم ه��ؤالء
خدماته��م لآلخري��ن وه��م ينتقل��ون م��ن
زق��اق اىل آخ��ر وم��ن حملة اىل اخ��رى أو
جيل��س بعضه��م عن��د رؤوس احل��واش،
جملة السفري ـ العدد ()68
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م��ن ه��ذه امله��ن اجلوال��ة أو الراجل��ة مل��ا
تك�� ّون ه��ذه املهن من إرث لرتاث ش��عيب يف
بل��د عري��ق وعتي��ق حبضارات��ه االصيلة،
خياط��ة الفرف��وري ه��ذه املهن��ة ال�تي
اندثرت يف ستينيات القرن الفائت.
الفرف��وري ه��و الفخ��ار ال��ذي يصن��ع
من��ه الصح��ون واالباري��ق ،وهن��اك أن��واع
خمتلفة من الفخار ،واألنواع اجليدة منه
تك��ون غالية الثم��ن ،ومل يكن باس��تطاعة
أصح��اب املقاه��ي أن يبتاعوا أباريق ش��اي

جديدة بعد كسرها أو كسر أجزاء من
إبريق الشاي وخباصة أن عملهم يعتمد
دائم��ا على تل��ك االباريق ،ل��ذا يضطرون
خلياط��ة االبري��ق س��واء ُ
أكس��ر كل��ه
أو ج��زء من��ه ،ومل يك��ن ش��ائعا يف وقته��ا
إس��تخدام أباري��ق الش��اي املصنوع��ة من
مع��ادن النحاس أو الرصاص أو الس��تيل
أو غريه��ا ،وكان معظ��م أصح��اب ه��ذه
املهنة الفنية الرائعة من االيرانيني.
وق��د حبث��ت طوي�لا ع��ن خي��اط
الفرف��وري فل��م أج��ده ألن��ه كان ق��د
اختف��ى من��ذ زمن بعي��د ،ويف أح��د األيام
وأن��ا أجت��از ش��ارع زي��ن العابدي��ن (علي��ه
الس�لام) يف مدين��ة النج��ف األش��رف،
وإذا بعي�ني تق��ع علي��ه ،نع��م وجدته وقد
اف�ترش االرض وأخذ العمارة اليت كان
يتك��ئ عليه��ا ِظ ًّ
�لا ل��ه فل��م أص��دق إن��ي
وجدت��ه بعدم��ا تص��ورت بانه ق��د اختفى
واصب��ح من التاريخ الن هذه املهنة بدأت
باالنق��راض يف بداي��ة س��بعينيات القرن
املنصرم.
جلست اىل جانبه وقلت له :منذ زمن
بعي��د مل أجد م��ن يعمل به��ذه املهنة وانا
أحب��ث عن��ك ،فأجاب :عمل��ي يعتمد على
احلاج��ة اىل خياط��ة الفرف��وري لذل��ك
ال آت��ي يومي��ا اىل هن��ا بع��د أن ترك��ت
حمل��ي ال��ذي كن��ت في��ه فب�ين احل�ين
واآلخ��ر آت��ي اىل أصح��اب املقاهي وكل
م��ن لدي��ه فخ��ار مكس��ور جيمع��ه ل��ي
لك��ي أقوم بإصالح��ه فآخذ تل��ك األواني
وأذهب ألصلحها وأعود بعد فرتة طويلة
لتسليمها اىل أصحابها.
ويضي��ف احل��اج ال��ذي مل يقب��ل أن
نذك��ر امس��ه فق��ال( :وتتلخ��ص مهنتنا
ب��أن تأت��ي لن��ا صح��ون ن��ادرة وباهظ��ة
الثمن لذلك يس��مونين خياط الصحون،
ألن�ني ال ألص��ق الصح��ن وإمن��ا أق��وم
خبياطت��ه بس��لك رفي��ع بع��د أن أثق��ب
الصحن ومن ثم أعمل خلطة من بياض
البي��ض والنورة فأقوم بدق املس��امري من
خل��ف الصح��ن حت��ى ال يظه��ر أي أث��ر
للكس��ر ،ومنذ بداية عمل��ي حتى اآلن مل
ينكس��ر بني َّ
يدي أي صح��ن أثناء عملية
دق املسامري فيه).
وع��ادة م��ا تك��ون امل��واد ال�تي تعرض
للخياطة هي األواني والكاس��ات وأباريق
الش��اي اليت تصنع م��ن الفخ��ار ،وي ُع َت َق ْد

إن أفضل أنواع الفخار هو الفخار الصيين والروسي والسكسوني
والكردنر ،ويكون عادة صاحب هذه املهنة متجوال وليس له مكان
ثابت وقليل منهم من يستقر يف مدينة وله صيحة معروفة هي
(خي��اط فرفوري ...فرفوري خي��اط) ،وأغلب هؤالء من املُعدمني
والفقراء ،وقد يعطيهم األهالي املالبس واملأكل بدال من النقود
عن إصالحهم ألوانيهم الفخارية ،ويس��تعمل خياط الفرفوري
يف عمل��ه ه��ذا ماكن��ة بدائي��ة ذات أرج��ل تتحرك مث��ل ماكنة
اخلياط��ة وفيه��ا عجلة لتش��غيل الثاق��ب الذي يثق��ب الفرفوري
من أجل خياطته ،ويس��تخدم فض ً
ال ع��ن ذلك مادة ل ّزجة للصق
أج��زاء الفخ��ار وهي بيض��اء اللون ،ويس��تعمل ايضا ش��رائط من
القي��د وهي عادة من التنك حتيط بإبريق الش��اي للحفاظ عليه
من الكس��ر ،ويضعها بش��كل ش��رائط طولي��ة متوازي��ة مربوطة
ً
عرضة
بش��رائط أخرى عرضية ،وكانت أكثر أجزاء األباريق
للكسر هي البلبولة واملقود وغطاء االبريق ،لذلك كان األهالي
عادة ما يربطون املقود وغطاء اإلبريق خبيط متني ملنع س��قوط
الغطاء وكسره.
وأغل��ب الظ��ن أن مهن��ة (خي��اط الفرفوري) ،مهن��ة يتوارثها
األبن��اء عن آبائهم ،وق��د اندثرت هذه املهنة بس��بب تكاثر الفخار
وهب��وط مثن��ه ،مم��ا ال يس��تدعي خياط��ة األباري��ق واألوان��ي
الفخارية عند كس��رها ،ورغم ندرة من يعمل بهذه املهنة فإنها
تبقى يف ذاكرة العراقيني كسائر املهن الشعبية االخرى ،لتمثل
جزءاً من تراثنا الش��عيب األصيل ،وعلى ذكر أجود أنواع الفخار
السكس��ون ،كتب الش��اعر النجفي الراحل (حس�ين القسام) عن
لسان فالح معدم يوصي قبل وفاته بعدم إعطاء القوري اخلاص
به أو بيعه ،بالرغم من مواصفاته البائسة فيقول:
وعنــدي فـرد قــوري بغيـر بلبولـــة
مو سكسـون حمـد يعـرف شجولــة
خير من كل ُ
كرت لو ه ّيس بلولة
خّلوه بثوابي ال تبيعونه
ويضع خياط الفرفوري أمامه الصحون (املكسورة) املشطورة
نصف�ين وأجزاء من الصح��ون الفرفوري والقوري املكس��ور وهو
جيل��س ق��رب أح��د أركان (الدربون��ة) يف املناطق الش��عبية وهو
حيمل بيده (املزراف) كش��كل مغزلي ليثقب به النقاط املؤشرة
يف الصح��ن بالقل��م القوبي��ا (قل��م رص��اص يعط��ي ل��ون احل�بر)
ويطول وقت العمل يف خياطة الفرفوري فتهرع نسوة الدربونة
جلل��ب امل��اء والغذاء خلي��اط الفرفوري ،وهو مس��تغرق يف العمل
ليب��دأ بتمرير اخلي��وط األكثر متاس��كاً من األس�لاك الدقيقة
ثم يلحمها مبادة بيضاء ليست (جصاً) بل عجينة خاصة تسمى
(صمغ) املواعني (الصحون) وبواس��طتها تتماس��ك الصحون بعد
خياطتها ،ويش�ير خياط الفرفوري اىل أن الصحن بعد خياطته
يتع��رض اىل التنظيف باملاء احلار والب��ارد حتى ال يتأثر إطالقاً
مبرور الزمن.
لق��د أصبح��ت ه��ذه املهنة يف وقتها من أش��هر امله��ن الرتاثية
الفني��ة ال�تي ازده��رت ث��م اندث��رت مب��رور الزم��ن م��ع اس��ترياد
األوان��ي الزجاجي��ة والصح��ون الفرف��وري مبختل��ف االن��واع
واالل��وان واألحج��ام ،ونس��تطيع الق��ول الي��وم بأنها إح��دى املهن
اليت تسري يف طريقها حنو االنقراض.

مهنة (خياط الفرفوري) ،مهنة
يتوارثها األبناء عن آبائهم ،وقد اندثرت
هذه املهنة بسبب تكاثر الفخار وهبوط
مثنه ..
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تقدم األعمال
التارخيية والدينية
من مسلسالت وأفالم
العديد من الرسائل
الرتبوية واألخالقية
للمشاهدين واملتابعني
بصورة غري مباشرة،
رغم الصعوبات اليت
تواجه كادر العمل من
جتهيز األزياء واملواقع
والنصوص التارخيية
اليت حتتاج إىل متابعة
ومتحيص دقيقني،
وحذر شديد حينما
يتناول املوضوع بعض
األحداث التارخيية
املختلف عليها..

مسلسل باب المراد نواة لعمل فني عربي مميز
الباحث هشام أموري ناجي
فض� ً
لا ع��ن ذل��ك َّ
ف��إن ه��ذه االعم��ال
تق��رب الص��ورة الذهني��ة والوقائ��ع
واألحداث التارخيية للمتابعني وختتصر
هل��م الزم��ن لالط�لاع على ش��خصيات هلا
تأثريه��ا يف احلي��اة العام��ة للمجتمع��ات
وخباص��ة إذا تناول موضوعه��ا حياة أئمة
أهل البيت واالنبياء (عليهم السالم).
يف هذا املقال نس��لط الضوء على عمل
درامي تارخيي عربي يتناول سرية وحياة
اإلم��ام حمم��د اجل��واد (علي��ه الس�لام)،
ويتمي��ز ه��ذا العم��ل بكون��ه إنتاج��اً عربي��اً
فض�لا ع��ن العدي��د م��ن الوج��وه والك��وادر
العربية اليت ساهمت بشكل كبري بإجناح
هذا املسلسل.
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يقع (مسلس��ل باب املراد) يف ( 30حلقة
تلفزيوني��ة) ،والعم��ل مسلس��ل درام��ي
تارخي��ي أنتجت��ه ش��ركة (مودي��ل آرت
برودكش��ن) ومت عرض��ه يف صي��ف ع��ام
(2014م) ،ويش�� ّكل املسلس��ل أ ّول األعم��ال
الدرامي��ة اليت تطرح س�يرة اإلم��ام اجلواد
بصيغ��ة درامي��ة من��ذ مول��ده يف املدين��ة
املن��ورة وحت��ى وفات��ه عل��ى ي��د املعتص��م
العباس��ي مس��موماً يف بغداد س��نة (220هـ)،
وثان��ي املسلس�لات إذ س��بقه قب��ل بض��ع
س��نوات املسلس��ل الذي تناول سرية اإلمام
عل��ي ب��ن موس��ى الرض��ا (علي��ه الس�لام)،
املسلسل اإليراني (غريب طوس).
إهتم القائمون على املسلس��ل على أن

يك��ون عملهم عل��ى طواقم عم��ل كبرية
ومش��هورة يف الع��امل العربي واإلس�لامي
وهل��م ب��اع طوي��ل يف العم��ل الف�ني فق��د
اش�ترك في��ه أكثر م��ن بلد إس�لامي ،إذ
اش�ترك يف املسلسل  46ممثال من سوريا،
و 22ممثال من لبنان 19 ،من إيران و  4من
البحرين و  6من العراق و  3من الكويت.
س��يناريو املسلس��ل كان بقل��م
الكات��ب والش��اعر الس��وري حمم��ود عب��د
الكريم ،وأخرج املسلس��ل املخرج السوري
(فه��د م�يري) ،واس��تمر تصوي��ره يف
مواق��ع عمالق��ة ش��هدت أك�بر األعم��ال
الس��ينمائية والتلفزيوني��ة التارخيي��ة
يف الع��امل اإلس�لامي م��ن بينه��ا  4م��دن

س��ينمائية رئيس��ة يف إي��ران اس��تخدمت
يف تصوي��ر أعم��ال تارخيي��ة كب�يرة
كمسلس��ل يوس��ف الصدي��ق ومسلس��ل
املخت��ار ومسلس��ل مري��م املقدس��ة ،وم��ن
ب�ين تل��ك املواق��ع كان��ت مدين��ة الدف��اع
الس��ينمائية ومدين��ة (خمت��ار نام��ه)
ومدينة غزالي السينمائية ،ونقلت شبكة
نهري��ن ن��ت اإلخباري��ة ع��ن ضي��اء ضياء
الدين املشرف العام ورئيس جملس إدارة
شركة موديل آرت برودكشن قوله:
أن ه��ذا املسلس��ل حماول��ة لتقدي��م
رؤية ش��املة حلياة االمام (عليه السالم)
وه��و لي��س موجه��ا ض��د أح��د وال يس��يء
ألح��د ،معتربا أن الش��ركة ليس��ت لديها
امليزانيات الفلكي��ة اليت ختصصها الكثري
من ش��ركات اإلنتاج على أعماهلا ولكنها
يف الوق��ت نفس��ه تؤم��ن بقدرته��ا عل��ى
إمكاني��ة توظي��ف واس��تخدام العناص��ر
الفني��ة املتاح��ة لديه��ا بأفض��ل توظي��ف،
وأوضح أن الش��ركة راهن��ت على ثالثة
عناصر أساسية إلجناح العمل ،وهي:
* خ�برة اإلنت��اج اخلليج��ي (م��ن
التمويل واخلربة اإلنتاجية).
* الصنـــ��اعة السينمــــ��ائية اإليرانية
احملرتفة.
* اخل�برة الس��ورية املرتاكم��ة
لإلنت��اج التارخي��ي وال��ذي يعتم��د عل��ى
العمل الدؤوب.
وأك��د أن الش��ركة تراه��ن عل��ى
العوامل الثالثة يف جناح العمل والش��وط
ال��ذي قطع��ه إنت��اج املسلس��ل حت��ى اآلن
يؤكد صحة وجناح هذه االسرتاتيجية،
مع�برا ع��ن أمل��ه ب��أن يفت��ح ه��ذا العم��ل
الباب لسائر الش��ركات الفنية لتخوض
هذا الغمار خاصة فيما يتعلق بأئمة أهل

املمثل السوري وائل رمضان بدور املأمون

البيت (عليهم السالم).
كم��ا نقل��ت ش��بكة نهري��ن ن��ت
اإلخباري��ة عن خمرج العم��ل فهد مريي
قوله :إن املسلس��ل حيمل رسالة للبشرية
مجع��اء ولي��س لفئة دون أخ��رى مؤكدا
ان املسلس��ل اس��تعان باخل�برات الفني��ة
اإليراني��ة يف جم��ال صناع��ة الس��ينما،
مش�يراً إىل أن��ه مل يلج��أ اىل خ�برات
األجان��ب ألن��ه ال حاج��ة لذلك م��ع وجود
خربات اإليرانيني الذين تربطهم بالعرب
وع َّ
��د
الكث�ير م��ن العناص��ر املش�تركةَ ،
م�يري الش��ركة املنتج��ة بأنه��ا ش��ركة
امتلك��ت جرأة كب�يرة لتتبنى إخراج هذا
املسلس��ل وعرضه على الشاشات العربية
واإلسالمية.
وأك��د م�يري أن الفريق�ين اإليراني
والعربي مل يش��عرا بتاتاً أنهما منقس��مني
وخمتلف�ين يف أي ش��يء وكان العم��ل
جي��ري على أنه لفري��ق واحد رغم وجود
االخت�لاف يف اللغ��ة ،إال أن االنس��جام
كان كب�يرا حبي��ث مل يش��عر أي طرف
أن اللغ��ة ش��كلت عائق��اً أم��ام التع��اون
واالنسجام.
وخبص��وص م��ا اذا كان املسلس��ل
حيت��وي عل��ى ما جي��ذب اإليرانيني ،لفت
م�يري اىل أن املش��اهد العرب��ي اس��تمتع
مبش��اهدة األعمال اإليرانية اليت تناولت
موضوع��ات تارخيي��ة كمسلس��ل الن�بي
يوسف ومسلسل مريم مما يؤكد وجود
عناص��ر مش�تركة ب�ين إي��ران والع��رب،
فض� ً
لا ع��ن الذائق��ة الفني��ة اإليرانية يف
إنت��اج األعم��ال الدرامية مع�برا عن أمله
أن يلتق��ي خمرج�ين إيراني�ين يف أعمال
فنية الحقة.
ونق ً
ال عن موق��ع جملة الوالية فإنه:

املخرج السوري فهد مريي

عل��ى الرغ��م م��ن اإلمكاني��ات الكب�يرة
ي�لاق
ال�تي أُع��دت للمسلس��ل إال أن��ه مل ِ
الص��دى املتوق��ع ل��ه مقارن��ة بأعم��ال
درامي��ة مش��ابهة ،مثل مسلس��ل (غريب
طوس) ومسلس��ل (املخت��ار) ،ورمبا يعود
ذل��ك اىل عوام��ل ع��دة منه��ا م��ا يتعل��ق
بالس��يناريو ال��ذي كان يغل��ب علي��ه
طاب��ع التوثي��ق التارخي��ي والعقائ��دي
أكث��ر منه طابعاً لقص��ة درامية ،إال أن
العام��ل األه��م يكم��ن يف أداء كث�ير من
النجوم املش��اركني يف املسلسل ،إذ ظهر
عليه��م طاب��ع التكّل��ف وعدم االنس��جام
م��ع الش��خصيات التارخيي��ة ال�تي لعبوا
أدوراها.
ويتض��ح ذل��ك مبجرد عق��د مقارنة
يف جتس��يد مرحل��ة تارخيي��ة واح��دة
عرضه��ا كل م��ن مسلس��ل (ب��اب املراد)
الس��وري ومسلس��ل (غري��ب ط��وس)
اإليران��ي ،وه��ي مرحل��ة ن��زاع املأم��ون
م��ع اخي��ه األم�ين لتول��ي حك��م الدول��ة
بع��د وفاة ه��ارون العباس��ي ،اذ ال خيفى
إطالق��ا مس��توى النج��اح ال��ذي حقق��ه
املمثل��ون يف (غري��ب طوس) يف جتس��يد
تل��ك املرحل��ة مقارنة مع مسلس��ل (باب
املراد) ،فض ً
ال عن ان جتس��يد شخصييت
االمام�ين الرض��ا واجل��واد (عليهم��ا
الس�لام) يف (ب��اب امل��راد) كان يتس��م
باجلم��ود واحنس��ار جان��ب املهاب��ة ال�تي
تش��د اجلمه��ور لش��خصية البط��ل يف
العمل الدرامي.
وعلى الرغم من ذلك يبقى مسلسل
(ب��اب املراد) وثيقة إعالمية مهمة تؤرخ
لعم��ل مل يس��بق للدرام��ا التارخيي��ة
العربي��ة أن طرقت��ه ،وكم��ا يق��ول
رئي��س جملس إدارة الش��ركة املنتجة:
إن (ب��اب امل��راد) يتن��اول قص��ة ملحمية
مل يس��بق تناوهلا على شاش��ات الس��ينما
والتلفزي��ون من خ�لال تس��ليط الضوء
عل��ى حياة اإلمام اجلواد (عليه الس�لام)
املليئة بالعرب واحلكم والتجارب درامياُ،
موضح��ا :إن اإلخف��اء املتعم��د لتل��ك
اجلوان��ب تعترب إح��دى مظلوميات هذه
الش��خصية الف��ذة األم��ر ال��ذي دف��ع
ش��ركة (مودي��ل آرت برودكش��ن)
للش��روع بالعم��ل الدرام��ي التارخي��ي
الضخ��م ليجس��د س�يرة اإلم��ام اجل��واد
(عليه السالم).
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ال شك يف أهمية الصورة يف أية
لغة يف تعزيز اإلمتاع يف التواصل
بني املرسل واملتلقي إذ هو من
املقومات األساسية يف اخلطاب
األدبي؛ إذ َّ
أن الصورة تعرب عن
موقف ذاتي وطريقة خاصة يف
التفاعل مع املدركات احلسية أو
اجملردة ما جيعها تتصف باملرونة
والتطور والفاعلية داخل النص
األدبي؛ ومن أهم مؤشرات الصورة
تلك العناصر البالغية كالتشبيه
واجملاز واالستعارة والكناية..

جماليات الصورة في الصحيفة السجادية
الدكتورة مسية حسنعليان  -جامعة اصفهان
تلك اليت هلا هذه القوة القوية يف بناء
مع��ان ومضامني
اللوح��ات اجلميل��ة م��ن ٍ
خمتلف��ة؛ ويف ه��ذا املوج��ز ن��ورد بع��ض
الص��ور املتنوعة يف الصحيفة الس��جادية
يف املوضوع��ات املختلف��ة وس��نری كيف
اهتم اإلمام السجاد (عليه السالم) بأنواع
الص��ورة يف أدعيت��ه لريس��م لن��ا لوح��ات
مجيل��ة يف موضوعات خمتلف��ة وكأنها
تتحدث مع النفس اإلنس��انية وترش��دها
إیل س��بيل الرش��اد؛ وحتظ��ی اللوح��ات
باحلي��اة واحلرك��ة كم��ا أنه��ا تفي��ض
معن��ی وأحاس��يس وعاطف��ة؛ ج��اء كالم
اإلمام (عليه السالم) فيها مسجعا وسلسا
بسيطا وبعيدا عن التصنع اللفظي فضال
عن متتع��ه بقضايا أخالقي��ة واجتماعية
وتربوية مهمة وبارزة.
 .1ص��ورة احلمد وعب��ادة اهلل تعایل :إذ
يس��تعني اإلم��ام بعنص��ر التش��بيه يف هذا
املقام لوص��ف احلمد إذ يطلب منه تعایل
أن يفوق محده علی سائر فضل اهلل علی
(حداً
مجيع عباده ،فيقول يف الدعاء (ْ َ :)1
يْ
ال ْم�� ِد َ ْ
َف ُض ُ
��ل َس��ا ِئ َر ْ َ
��ل َر ّب َنا َع َلى
ك َفض ِ
ح��داً َل ُم ْن َتهَى ِ َ
جي��ع َخ ْل ِق ِهْ َ ..
ل ّد ِهَ ،و َل
َِ ِ
اب ِل َع َد ِد ِهَ ،و َل َم ْب َل َغ ِل َغا َي ِت ِهَ ،و َل ْان ِق َطا َع
ِح َس َ
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َِ
��ون ُو ْص َل ً
ل َم�� ِد ِه َ ْ
ح��داً َي ُك ُ
اع ِت�� ِه
��ة ِإ َل َط َ
َو َع ْف ِو ِهَ ،و َس�� َبباً ِإ َل ِر ْض َوا ِن�� ِه ،و َذ ِري َع ًة ِإ َل
َم ْغ ِف َر ِت�� ِهَ ،و َط ِريق��اً ِإ َل َج ّن ِت ِهَ ،و َخ ِفرياً ِم ْن
َن ِق َم ِت�� ِهَ ،وأَ ْمن��اً ِم ْ
��ن َغ َض ِب�� ِهَ ،و َظ ِه�يراً َع َلى
اجزاً َع ْن َم ْع ِص َي ِت ِهَ ،و َع ْوناً َع َلى
َط َ
اع ِت ِهَ ،و َح ِ
ْ
َ
َة َح ّق ِه َو َوظا ِئ ِف ِه).
َتأ ِدي ِ
 .2صورة الرس��ول الكري��م (صلی اهلل
عليه وآله وسلم) :إذ يعطينا اإلمام (عليه
الس�لام) يف الدعاء الثاني صورة واضحة
عن النيب (صلی اله عليه وآله وسلم)؛ فهو
أم�ين الوح��ي ،والنجيب ،وتعج��ز األقالم
ُم َف َص ّل
عن وص��ف جنابته فيق��ول( :الّله ّ
َع َلى ُ َ َ
يب َك
م ّم ٍد أ ِمي ِن َك َع َلى َو ْح ِي َكَ ،و َ ِ
نِ
ْ
ِم ْ
��كَ ،و َص ِف ّي َ
��ن َخ ْل ِق َ
��ك ِم��ن ِع َب��ا ِد َكِ ،إ َم ِام
��ةَ ،و َقا ِئ ِد ْ َ
بَ
الِ ْ�يرَ ْ ِ ،
كة.
ال ّر ْ َ
اح ْال َ َ
حِ
ومفت ِ
��ب ِ َ
ض ِف َ
ل ْم ِر َك َن ْف َس�� ُه َو َع ّر َ
َ
يك
ك َما َن َص َ
ْ
َد َن ُه َو َ
كَ
اش َ
ِل ْل َمك�� ُرو ِه ب َ
ّعا ِء ِإ َل ْي َك
��ف ِف الد َ
ام َت�� ُه َو َح��ا َر َب ِف ِر َض َ
��ر َت ُه َو َق َط َع
َح ّ
اك أُ ْس َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ح�� ُهَ .وأق َص��ى الدن َ
ي
ِف ِإح َي��ا ِء ِدي ِن��ك َر ِ َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َع َل��ى ُج ُحو ِد ِه ْ��م َو َق�� ّر َب الق َص�ين َعل��ى
ي��ك ْ َ
��كَ .و َو َال ِف َ
ْاس�� ِت َجا َب ِت ِه ْم َل َ
ال ْب َع ِدي��نَ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َو َع��ادَى ِف َ
ي��ك ْالق َر ِب�ي َ
ن وأ ْدأ َب َنف َس�� ُه ِف
ْ
َ
ّ
َ
َ
ّعا ِء ِإل ِمل ِتك
َت ْبِل
يغ ِر َس��ا َل ِتك َوأت َع َبهَا ِبالد َ
ِ
َو َش َغ َلهَا بال ّن ْصح ِ َ
ل ْه ِل د ْ
اج َر ِإ َل
َع َو ِت َك َو َه َ
ِ
ِ

بَ ْ
��ل ال ّن ْأي َع ْ
مّ
��ن َم ْو ِط ِن
َ��ةَ ،و َ َ
�لا ِد ال ُغرب ِ
ِ
ِ
َر ْحِل�� ِهَ ،و َم ْو ِضع ِر ْجِل ِهَ ،و َم ْس َ
��ق ِط َر ْأ ِس�� ِه،
َو َم ْأ َن��س َن ْف ِس�� ِهِ ،إ َرا َد ًة ِم ْ
ُ
ن
ل ْع�� َز ِاز ِدي ِن َك،
ه
ِ
ِ
ِِ
َو ْاس�� ِت ْن َصاراً َع َلى أَ ْه ِل ْال ُك ْف ِر ِب َك) ،فالنيب
(صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) يف نظ��ره
رائ��د اخل�ير والربك��ة ،وجتل��ت ه��ذه
الربك��ة يف هدايت��ه الن��اس إیل طري��ق
احلق والرشاد.
 .3ص��ورة الق��رآن :يص��ور لن��ا اإلمام
(علي��ه الس�لام) يف الدع��اء ( )42الق��رآن
الكري��م بأم��ور مادي��ة حس��ية كالن��ور
واملي��زان والعل��م فيق��ولَ ( :و َج َع ْل َت�� ُه ُنوراً
ْ َُ
��ة َو ْ َ
ََْ
��م ّ
��ة
الض َل َل ِ
الهَا َل ِ
نهت�� ِدي ِم��ن ظل ِ
ْ
ْ
َ
��فا ًء ِلَ��ن أن َص َ َ
اع�� ِهَ ،و ِش َ
َ��م
ِبا ّت َب ِ
��ت ِبفه ِ
َ
َ
��ط
اع ِهَ ،و ِميز َان ِق ْس ٍ
ي��ق ِإل ْاس�� ِت َم ِ
ال ّت ْص ِد ِ
ْ
َ
��ن َ
ال ّق ِل َس��ا ُن ُهَ ،و ُن��و َر ُهدًى
ل َ ِْ
ي ُي��ف َع ِ
ُ
َ
��ن ّ
��اه ِد َ
��م
ين ب ُْر َها ُن�� ُهَ ،و َع َل َ
الش ِ
ل يَط َف��أ َع ِ
َ
َض ّل َم ْن أَ ّم َق ْص َد ُس ّن ِت ِهَ ،وال َت َنالُ
ََ
نا ٍة ل ي ِ
ْ
ْ
ّ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ات َمن ت َعلق ِب ُع ْر َو ِة ِعص َم ِت ِه...
أَ ْي ِدي اللك ِ
ْ
ب ْبِل ِهَ ،ويَأ ِوي ِم َن
م ْن ي َْع َت ِص ُم ِ َ
َو ْاج َع ْل َنا ِ ّ
ْ
َات ِإ َل ِح ْر ِز َم ْع ِقِل ِهَ ،و ي ْ
َس�� ُك ُن ِف
��ابه ِ
الَُت َش ِ
ِظ ّ
اح�� ِه،
اح�� ِهَ ،وي َْه َت�� ِدي ِب َض ْ��و ِء َص َب ِ
��ل َج َن ِ
ْ
َ
ّ
َ
ْ
َ
َ
َ
��ج أ ْس��ف ِار ِهَ ،وي ْ
َس��تص ِب ُح
َويَقت�� ِدي ِبت َبل ِ
ْ
ْ
س ُ
ي ِه).
اح ِهَ ،و َل يَل َت ِم ُ
ب ْص َب ِ
ِِ
ال َدى ِف َغ ْ ِ

 .4صورة اإلم��ام والقائد :يصوراإلمام
(علي��ه الس�لام) اإلم��ام يف الدع��اء ()47
م��ن الصحيف��ة بأن��ه ه��و مؤي��د دي��ن اهلل
تع��ایل وعل��ی اإلنس��ان اتباع��ه ،ويص��وره
علم��اً ون��وراً يهتدي به الن��اس وهو احلبل
يف الدع��اء اس��تعارة ع��ن العه��ود واملواثيق
ُ��م
ال�تي أك��د عليه��ا اإلم��ام فيق��ول( :الّله ّ
��ك أَي ْ
ّ��د َت ِدي َن َ
ِإ ّن َ
��ك ِف ُ
��ام
ك ّل أَ َو ٍ
ان ِبإِ َم ٍ
أَ َق ْم َت�� ُه َع َلم��اً ِل ِع َب��ا ِد َكَ ،و َم َن��اراً ِف ِب َ
�لا ِدكَ
ب ْبِل َ
��د أَ ْن َو َص ْل َ
ب َْع َ
��كَ ،و َج َع ْل َت�� ُه
��ت َح ْب َل�� ُه ِ َ
ْ
ْ
ْ
��ة ِإ َل ِرض َوا ِن َكَ ،واف َ َ
ال ّذ ِري َع َ
اع َت ُه،
تض َت َط َ
َ
��ال
َو َح�� ّذ ْر َت َم ْع ِص َي َت�� ُهَ ،وأ َم ْ��ر َت ِب ْام ِت َث ِ
َ
ّم ُه
��ر ِهَ ،و ِال ْن ِتهَا ِء ِع ْن َد َن ْه ِي�� ِهَ ،وأَّل َي َت َقد َ
أ َو ِام ِ
ُم َت َق ّدمٌَ ،و َل َي َتَأ ّخ َر َع ْن ُه ُم َتَأ ّخ ٌر َف ُه َو ِع ْص َم ُة
ّ
ي��نَ ،و َ
ك ْه ُ
��ف ْالُ ْؤ ِم ِن�ي َ
الل ِئ ِذ َ
ن َو ُع ْ��ر َو ُة
ْ
ْالَُت َم ّس ِك َ
نيَ ،و َبهَا ُء ال َع َالِ َ
ني).
 .5ص��ورة املالئك��ة :ويف الدع��اء الثالث
ب�ين اإلم��ام (علي��ه الس�لام) دور املالئك��ة
اهل��ام يف الع��امل ألنه��م أن��واع خمتلف��ة،
حيم��ل كل فئ��ة منهم مس��ؤولية خاصة
وكله��م تابع��ون اهلل تع��ایل ال ق��درة هل��م
(ص ّ
��ل
عل��ی العصي��ان والتع��دي فق��الَ :
ين ِم ْ
َع َل ْي ِه ْ��مَ ،و َع َل��ى ْالََل ِئ َك ِة ا ّل ِذ َ
��ن دُو ِن ِه ْم
ْ
��كَ ،وأَ ْه��ل َ
ِم ْ
سا َوا ِت َ
ال َما َن ِة َع َلى
ان َ َ
��ن ُس�� ّك ِ
ِ
ْ
ر َس َ
ي��ن َل َت ْد ُخ ُله ْ
��ال ِت َك َوا ّل ِذ َ
ُ��م َس��أ َم ٌة ِم ْن
ِ
ُد ُءوبَ ،و َل إ ْع َي��ا ٌء ِم ْ
ُ
ُ
��وب َو َل ُف ُت��و ٌر،
غ
ل
��ن
ِ
ٍ
ٍ
يح َك ّ
الش�� َه َو ُ
َو َل َت ْش�� َغ ُله ْ
اتَ ،و َل
ُم َع ْن َت ْس ِ��ب ِ
يْ
ُ��م َع ْ
��ك َس ْ��ه ُو ْال َغ َف َ
يم َ
َق َط ُعه ْ
�لات.
��ن َت ْع ِظ ِ
ْ
ال ّش ُ َ
��ار َف َ
ُْ
وم َ
��ر
�لا َي ُر ُ
��ون ال ّن َظ َ
��ع ال ْب َص ِ
ْ
ْ
اك ُ َ
ان ،ا ّل ِذ َ
ين َق ْد َطا َل ْت
ِإ َل ْي َك ،ال ّن َو ِ
س الذ َق ِ
ْ
ْ
يما َل َد ْي َ
��ك ،الُ ْس�� َت ْه َ ُ
َر ْغ َب ُته ْ
ت َ
ون ِب ِذك ِر
ُ��م ِف َ
ون د َ
اض ُع َ
ُون َع َظ َم ِت َك َو َج َل ِل
َآل ِئ َكَ ،و ْالَُت َو ِ
بيَا ِئ َ
ين َي ُقو ُل َ
��ك َوا ّل ِذ َ
��ون ِإ َذا َن َظ ُروا ِإ َل
ِ
كْ ِ
َج َه ّن َم َت ْز ِف ُر َع َلى أَ ْه ِل َم ْع ِص َي ِت َك ُس�� ْب َحا َن َك
��ق ِع َبا َد ِت َ
َم��ا َع َب ْد َن َ
��اك َح ّ
��ك) ،إن عب��ارة
(النواكس األذقان) كناية عن تواضعهم
وذهلم وخشوعهم هلل تبارك وتعایل.
 .6ص��ورة خل��ق اإلنس��ان :ويف الدع��اء
( )32يرسم لنا اإلمام (عليه السالم) لوحه
بين��ة مجيل��ة ع��ن خل��ق اإلنس��ان فيقول:
�ني َم��ا ًء َم ِهين��اً ِم ْ
ُ��م َوأَ ْن َ
��ن
(الّله ّ
��ت َح َد ْر َت ِ
ْ
ْ
ُص ْل ٍب ُم َت َض ِاي ِق ال ِع َظ ِامَ ،ح ِر ِج الَ َس��ا ِل ِك ِإ َل
َر ِح��م َض ّي َق ٍة َس َ ْ
�تر َتهَا ِب ْ ُ
��بُ ،ت َص ّر ُف ِن
ال ُج ِ
ٍ
َح ً
��ال َح ّتى ْان َت َه ْي َت ِب��ي ِإ َل َ َ
ت ِام
��ال َع ْن َح ٍ
��ت ِ ّ
ف َْ
ال�� َو ِار َح َ
ك َم��ا َن َع ّ
الص��و َر ِةَ ،وأَ ْث َب ّ
��ت
ّ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ً
ً
َ
��م ُم ْض َغ ًة
ث
��ة
ق
ل
ع
��م
ث
��ة
ف
ط
ن
��ك
اب
ت
ك
ّ َ
ّ
ِف ِ ْ ِ
ْ
ْ
��م َعظم��اً ُث ّم َ
ك َس ْ��و َت ال ِع َظ��ا َم َلماًُ ،ث ّم
ُث ّ

��ر َ
أَ ْن َش ْ��أ َتن َخ ْلق��اً َ
ك َما ِش ْ��ئت َح ّت��ى ِإ َذا
آخ َ
ْاح َت ْج ُِت إ َل ر ْز ِق َكَ ،و َ ْ
اث
ل أَ ْسَ��ت ْغ ِن َع ْن ِغ َي ِ
ِ ِ
ْ
َف ْضِل َ
��كَ ،ج َع ْل َ
��ل َط َع ٍام
��ت ِل��ي ُقوتاً ِم ْن َفض ِ
َ
ْ
اب أَ ْج َر ْي َت�� ُه ِل َم ِت َ
�تي أَ ْس�� َكن َت ِن
َو َش َ
��ك ا ّل ِ
��ر ٍ
َ
ُ
َ
َ
ْ
حهَا َول ْو َت ِكل ِن
َج ْو َفهَ��اَ ،وأ ْودَع َت ِن ق َ
��را َر َر ِ ِ
ال َ
يَ��ا َر ّب ِف ِت ْل َ
��ك ْ َ
��ال ِت ِإ َل َح ْو ِل��ي ،أَ ْو
ْ
ان َ
َت ْض َط ّر ِن��ي ِإ َل ُق ّو ِت��ي َل�� َك َ
ال ْ��و ُل َع ّ
�ني
ُم ْع َت ِز ًلَ ،و َل َكا َن ِت ْال ُق ّو ُة ِم ّن َب ِع َ
يد ًة).
 .7ص��ورة امل��وت :إن األوص��اف ال�تي
يذكره��ا اإلم��ام (علي��ه الس�لام) للم��وت
يف الدع��اء ( )40م��ن الصحيف��ة تق��وم علی
التجس��يم والتش��خيص؛ كأن��ه يري��د أن
ينب��ه اإلنس��ان علی ض��رورة األنس باملوت
وحس��ه بقرب��ه ل��ه فيق��ولْ :
��ب ْالَ ْ��و َت
(ان ِص ِ
ت َع ْ
َ�ين أَ ْي ِدي َن��ا َن ْصب��اًَ ،و َل َ ْ
بَ ْ
��ل ِذ ْك َر َن��ا َل ُه
ْ
ْ
َ
ْ
ً
َ
��ال َع َم ًل
ال ال ْع َم ِ
ِغ ّب��ا َو ْاج َع��ل ل َنا ْ ِم��ن َص ِ ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
ص ل ُه
ري ِإل ْي��كَ ،و َن ِر ُ
َن ْس�� َت ْب ِط ُئ َم َع ُه ال ِص َ
اق ِب َ
��ون ْالَ ْوتُ
��ك َح ّتى َي ُك َ
َع َل��ى َو ْش ِ
��ك الّل َْح ِ
ْ
ْ
��ذي
��ذي َنأ َن ُ
��س ِب�� ِهَ ،و َمأ َل َف َن��ا ا ّل ِ
َمأ َن َس�� َنا ا ّل ِ
َن ْش َت ُ
ن ّب ال ّد ُن ّو ِم ْنهَا
اق ِإ َل ْي ِهَ ،و َح ّ
ام َت َنا ا ّل ِت ُ ِ
َف��إِ َذا أَ ْو َر ْد َت�� ُه َع َل ْي َن��ا َوأَ ْن َز ْل َت�� ُه ِب َن��ا َفَأ ْس�� ِع ْد َنا
ِب�� ِه َزا ِئ��راًَ ،وآ ِن ْس�� َنا ِب�� ِه َقا ِدم��اًَ ،و َل ُت ْش�� ِق َنا
ب ِض َيا َف ِت�� ِهَ ،و َل ُ ْ
ت ِز َن��ا ِب ِزيَا َر ِت�� ِهَ ،و ْاج َع ْل�� ُه
ِ
��كَ ،و ِم ْف َتاح��اً ِم ْ
َْ
اب َم ْغ ِف َر ِت َ
��ن
بَاب��اً ِم��ن أ ْب�� َو ِ
ح ِت َ
َ
��ك) ويف الدع��اء ( )42يصور
ي��ح َر ْ َ
َمفا ِت ِ
لنا (عليه الس�لام) س��كرة املوت ويدعو اهلل
أن يس��هل تل��ك اللحظ��ة بربك��ة الق��رآن
م ّم ٍد َو
ُم َص ّل َع َلى ُ َ
الكري��م فيقول( :الّله ّ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
آن ِع ْن َد ال ْو ِت َعلى أن ُف ِس�� َنا
آ ِل ِهَ ،و َه ّو ْن ِبال ُق ْر ِ
ْ
الس�� َياقَ ،و َج ْه َ َ
��راد َ
َ
ُف
�ينَ ،و َت َ
ك ْ��ر َب ّ ِ
��د ال ِن ِ
َْ
��وس ّ َ
��يَ ،و
��ت ال ّن ُف ُ
التا ِق َ
��ار ِج ِإ َذا َب َل َغ ِ
ال َش ِ
ِق َ ْ
اق َو َ َ
تّل��ى َم َل ُك ْالَ ْ��و ِت ِل َق ْب ِضهَا
ي��ل َمن َر ٍ
ْ
ْ
ْ
َ
��وبَ ،و َر َم َ
س
��ب ال ُغ ُي ِ
اه��ا َع��ن ق ْ��و ِ
ِم��ن ُح ُج ِ
ْ
َْ َ َ
اقَ ،ود َ
َاف َ َ
لا ِم ْن
ُم َو ْح َش ِة ال ِف َر ِ
النايَا ِبأ ْس��ه ِ

ّ
إن اإلمام السجاد (ع)
قدم لنا دراسة الصورة
البالغية ومؤشراتها
كاجملاز والتشبيه
واالستعارة والكناية
يف حقل املوضوعات
املختلفة بصورة رائعة
النظري هلا

��م َ ْ
اف ْالَ ْو ِت َ
اقَ ،و َد َنا
ك ْأساً َم ْس ُ
ُذ َع ِ
وم َة الَ َذ ِ
اآلخ َر ِة َر ِح ٌ
يل َو ْان ِط َل ٌقَ ،و َصا َر ِت
ِم ّنا ِإ َل ِ
ْ
َ
َْ
ال ْع َم ُ
��اقَ ،و َ
��ال َق َل ِئ َ
��ت
كا َن ِ
��د ِف ال ْع َن ِ
ْال ُق ُبو ُر ِه َي ْالَ ْأ َوى ِإ َل ِم َ
ات ي َْو ِم ال ّت َل ِق).
يق ِ
 .8ص��ورة الش��يطان :ونق��ل لنا اإلمام
(عليه السالم) صورة الشيطان يف الدعاء
( )25م��ن الصحيف��ة فق��الَ ( :وأَ ِع ْذ ِن��ي
ان ال ّر ِجي��مَ ،فإِ ّن َ
��ن ّ
ّ�تي ِم َ
��ك
َو ُذ ّري ِ
الش�� ْي َط ِ
ِ
َ
ّ
َ
َخ َل ْق َت َن��ا َوأ َم ْرت َن��ا َو َن َه ْي َت َن��ا َو َرغ ْب َت َن��ا ِف
اب َما أَ َم ْر َت َن��ا َو َر ّه ْب َت َنا ِع َقابَ�� ُهَ ،و َج َع ْل َت
َث�� َو ِ
َل َن��ا َع ُد ّواً َي ِكي ُد َناَ ،س��ّل ْط َت ُه ِم ّن��ا َع َلى َما َلْ
ُت َس��ّل ْط َنا َع َل ْي�� ِه ِم ْن�� ُه ،أَ ْس�� َك ْن َت ُه ُصدُو َر َن��ا،
��ار َي ِد َما ِئ َن��اَ ،ل ي َْغ ُف ُ
��ل ِإ ْن
َوأَ ْج َر ْي َت�� ُه َ َ
م ِ
َغ َف ْل َن��اَ ،و َل ي َْن َس��ى ِإ ْن َن ِس��ي َنا ،ي ُْؤ ِم ُن َن��ا
َ��كَ ،و ُ َ
ِع َقاب َ
�يركِ .إ ْن َه َم ْم َن��ا
ي ّو ُف َن��ا ِب َغ ْ ِ
ْ
اح َش ٍة َش ّج َع َنا َع َل ْيهَاَ ،وِإن َه َم ْم َنا ِب َع َم ٍل
ِب َف ِ
ْ
َ
َ
َ
ّ
َصال ثّبط َنا َعن ُهَ ،ي َت َع ّر ُ
ات،
ض ل َنا ِبالش َه َو ِ
ٍِ
ْ
َوي َْن ِص ُب َل َنا ِب ّ
َ
َ
َ
َ
َاتِ ،إن َو َع َدنا كذ َبنا،
الش�� ُبه ِ
َوِإ ْن َم ّنا َنا أَ ْخ َل َف َناَ ،وِإّل َت ْص ِر ْف َع ّنا َ
ك ْي َد ُه
ُضّل َن��اَ ،وِإّل َت ِق َن��ا َخ َبا َل�� ُه ي ْ
ُم
َس�� َت ِز ّل َنا .الّله ّ
يِ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َفاقه ْ
َ��ر ُس��لطا َن ُه َع ّن��ا ِب ُس��لطا ِنك َح ّت��ى
َْ
ّعا ِء َل َك َف ُن ْص ِب َح ِم ْن
ت ِب َس ُه َع ّنا ِب َك ْث َر ِة الد َ
ْ
َ
وم َ
ني ِبك).
ك ْي ِد ِه ِف الَ ْع ُص ِ
 .9ص��ورة العدو :يص��ور اإلمام (عليه
الس�لام) يف الدع��اء ( )49الع��دو ال��ذي
يبذل كل جهده ليفين اإلنس��ان ويبيده،
ول��وال لط��ف اهلل وفضل��ه علي��ه ال يق��در
أن يتخل��ص م��ن ذل��ك الع��دو الل��دود،
ُو ْان َت َضى َع َل ّي َس ْي َف
فيقولَ ( :ف َك ْم ِم ْن َعد ٍّ
��ح َذ ِلي ُظ َب َة ُم ْد َي ِت ِهَ ،وأَ ْر َه َف
َع َدا َو ِت ِهَ ،و َش َ
ِل��ي َش�� َبا َح�� ّد ِهَ ،و د َ
َاف ِلي َق َوا ِت َ
وم ِه،
��ل ُ ُ
س ِ
َو َس�� ّد َد َ ْ
َام ِهَ ...ف َن َظ ْر َت
ن ِوي َص َوا ِئ َب ِس��ه ِ
ال ْال َف َوا ِد ِح،
لي ِإ َل َض ْع ِفي َعِ��ن ْاح ِت َم ِ
يَا ِإ َ ِ
ْ
م ْ
��ن َق َص َد ِن��ي
��ار ِ ّ
َو َع ْج ِ
��ن ِالن ِت َص ِ
��زي َع ِ
ُحا َر َب ِت�� ِهَ ،و َو ْح َد ِت��ي ِف َ
�ير َع َد ِد َم ْن
ِب َ
ك ِث ِ
ل أُ ْع ِملْ
يما َ ْ
ْ
َنا َوا ِن��يَ ،وأَ ْر َص َد ِلي ِبال َب َل ِء ِف َ
ْ
ِفي�� ِه ِف ْك ِريَ .فا ْب َت َد ْأ َت ِن ِب َن ْص ِر َكَ ،و َش َ
��دد َت
أَ ْز ِري ِب ُق ّو ِت َكُ ،ث ّم َف َل ْل َت ِلي َح ّدهَُ ،و َص ّ ْ
ي َت ُه
ْ
ْ ْ
��دهَُ ،وأَ ْع َل ْي َ
��ع َع ِدي�� ٍد َو ْح َ
��ت
ِم��ن بَع�� ِد َج ٍ
ْ
��ت َما َس�� ّد َد ُه َم ْردُوداً
َ
�بي َع َل ْي�� ِهَ ،و َج َعل َ
ك ْع ِ
��ف َغ ْي َظ�� ُهَ ،و َلْ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َعل ْي�� ِه ،ف َردَدت�� ُه ل يَش ِ
يْ
َس�� ُك ْن َغ ِلي ُل�� ُه) .لق��د تب�ين لن��ا من خالل
الصحيف��ة الس��جادية أن اإلمام الس��جاد
(علي��ه الس�لام) قدم لن��ا دراس��ة الصورة
البالغية ومؤش��راتها كاجملاز والتش��بيه
واالستعارة والكناية يف حقل املوضوعات
املختلفة بصورة رائعة النظري هلا.
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أيقونة االبداع واالبتكار الخطاط أحمد قره حصاري
حيدر صادق جعفر املوسوي

ولد أمحد مشس الدين امللقب بـ (مال مشس بري قره حصاري) يف مدينة أفيون قره
حصار وسط غرب األناضول وال يعرف تاريخ مؤكد مليالده واملرجح انه ولد قبيل
عام ( 875هجري املوافق  1470ميالدي).
كان من معاصري الش��يخ مح ُد اهلل
األماسي  ,وتعّلم قواعد اخلط ابتدا ًء على
اجلمال��ي الصويف,
ي��د حيي��ى ب��ن ناص��ر ّ
فتأمل خطوطه واستفاد منها يف مترينه
البصري ورش��اقة أنامله ،بعدها استكمل
دقائ��ق اخل��ط عل��ى الش��يخ أس��د اهلل
الكرمان��ي املتويف عام  893هجري املوافق
 1488مي�لادي ,كما أش��ار وص��رح بذلك
وبش��كل دائ��م  ,ويع�� ّد الكرماني من أش��د
مناصري نهج ياقوت املستعصمي.
حص��ل عل��ى إج��ازة الس��ند يف اخلط
قب��ل أن يبل��غ الثامنة عش��رة م��ن عمره,
وال�تي يعدّها أهل اخلربة دلي ً
ال على بلوغ
مرحلة االتقان والكمال.
عاص��ر أمح��د ق��ره حص��اري أربع��ة
حممد
م��ن الس�لاطني العثمانيني وه��م ّ
الفات��ح وبايزي��د الثان��ي وس��ليم األول
وحظ��ي بتقديرهم
وس��ليمان القانون��ي؛
ّ
فأف��ردوا ل��ه املكان��ة واملنزل��ة والتقدي��ر
الذي يتناسب مع مت ّيزه وفرادة موهبته،
فق��د كان يتقاض��ى راتباً يومي��اً قدره 14
قطعة خالل عمله كخطاط يف البالط
العثماني كما ورد يف أرشيف البالط.
أنع��ش أمحد ق��ره حص��اري طريقة
ياقوت املس��تعصمي يف املمالك العثمانية
م��ن جدي��د ,حت��ى ع��رف بلق��ب ياق��وت
الروم ا ّ
ال ّ
إن هذا االس��لوب مل يصمد أمام
طريق��ة الش��يخ مح ُد اهلل األماس��ي حتى
انصرف عنها اخلطاطون بعد جيل واحد
وميكن القول ان طريقة الشيخ األماسي
أنهت عهد اس��لوب ياقوت ومن س��ار على
نهجه.
اس��تطاع أمح��د ق��ره حص��اري أن
يتع��رف عل��ى أس��اليب أس��اتذته واش��تق
طريق��ة خاص��ة به فأصبح��ت له بصمة
مم ّي��زة جتّل��ت يف قدرت��ه عل��ى اجلم��ع
ب�ين أنواع اخلط��وط العربي��ة يف اللوحة
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الواح��دة ،حت��ى ان أغل��ب الن ّق��اد والباحث�ين يعدّونه اخلط��اط األكثر
ابداع��اً وش��غفاً باالبت��كار ,فق��د فت��ح األب��واب الواس��عة ل��كل الس��اعني
للتجديد واالبداع .
ت��رك اخلط��اط أمحد قره حص��اري آثاراً إبداعي��ة مت ّيزت باجلرأة
وامله��ارة واالب��داع  ,فرتاكيب��ه املسلس��لة الن��ادرة الزال��ت مص��در إهلام
حمليب فن اخلط.
آث��اره يف املس��اجد منحوت��ة عل��ى احلجر بش��كل ب��ارز وبعضها نفذ
جل��ي الثل��ث لكنه��ا ال حتم��ل توقيع��ه فيصعب
باخل��زف املل�� ّون خب��ط ّ
التمييز بينها وبني خطوط تلميذه حسن جليب ألن طريقتهما واحدة.
جلي الثلث على قبة جامع السليمانية يف استانبول
كما كتب خبط ّ
تغي أثناء عملية
ولعلها آخر ما أجنز يف مشواره ,لكن طابعها الفين قد ّ
الرتميم اليت حصلت يف القرن التاسع عشر امليالدي حيث قام بتعديلها
اخلطاط عبد الفتاح افندي فجعلها على طريقة مصطفى راقم.
كم��ا كت��ب مصحف��اً كرمي��اً خ�لال حك��م الس��لطان س��ليمان
القانون��ي ,امت��از باهليب��ة والوق��ار يف ّ
خط��ه وزخرفته ومقاس��ه وش��كل
غالف��ه ,بثالمثائ��ة ورق��ة ,قي��اس 42,5×61.5س��م ,ر ّت��ب توزي��ع س��طور
صفحات��ه عل��ى طريق��ة ياق��وت .وق��د اس��تخدم ع��دة أن��واع يف كتابة
وخف��ي احملق��ق والرحي��ان والنس��خ
أس��طره فاس��تخدم خ��ط احملق��ق
ّ
والثلث.
وق��د ُن ّف��ذت الزخرف��ة يف القس��م التاب��ع للب�لاط العثمان��ي ,عل��ى
أس��لوب الفن��ان املع��روف (قره ميمي) .فتم تزيني ميني ويس��ار س��طور
خط الرحياني .كما وضعت زخارف خمتلفة يف أول املصحف وآخره،
وبدت الصفحتان األوليتان اللتان تضمان سورة الفاحتة وبداية سورة
البق��رة بأبه��ى حّل��ة ،كما مت زخرفة أمساء الس��ور ،وبداي��ات األجزاء ،
والالف��ت للنظ��ر كث��رة الوح��دات الزخرفي��ة واخت�لاف أمناطه��ا
وتصاميمه��ا ل��كل صفحاتها .مما جيعله حتفة فني��ة غنية بزخارف ال
مثيل هلا.
وقد أوقف ليحفظ يف خزانة الس��لطان مصطفى الثاني ُمصصاً
لغرفة التالوة يف القصر سنة 1107هـ ,واملؤكد أن خط احملقق فيه يُع ّد
ً
عظمة وفخامة ,حمفوظ
األمثل يف كتابة أكثر املصاحف العثمانية
الي��وم يف خزانة األمانات املقدّس��ة مبتحف طوب قابي باس��تانبول وقد
طب��ع ع�� ّدة م��رات .والالف��ت ع��دم وج��ود توقي��ع للخط��اط أمح��د قره
حص��اري علي��ه ,والس��بب يعود لوفاته قب��ل امتامه وان خطاط��اً آخر قد
أ ّ
نص��ه (أعطي��ت  500قطعة
مت��ه ,حس��ب م��ا ورد يف أرش��يف القص��ر ,م��ا ّ
ذهبي��ة من الس��لطان مراد الثالث للخطاط ال��ذي أنهى املصحف الذي
ابت��دأه ق��ره حصاري) وم��ا يؤكد هذا هو االختالف يف اس��لوب وتقنية
اخل��ط بعد نهاية القس��م الس��ادس والثالث�ين ,ويرى العارف��ون ّ
أن من
أ ّ
مته هو حسن بن قره حصاري بالتبين ،الذي كان يوقع أعماله باسم
(حس��ن ب��ن عبد اهلل أو حس��ن بن أمحد قره حص��اري) ،وكان امسه يف
سجالت القصر لعامي  966-965حسن غالم قره حصاري.
تتلم��ذ عل��ى طريقته مجهرة م��ن اخلطاطني ّ
لعل أبرزهم ,حس��ن
جل�بي وإبراهي��م حس��ن وحميى الدين خليفة وفرهاد باش��ا وس��ليمان
حجازي وحسني جليب ودلي يوسف وقره علي أفندي وحممد جليب.
جل ش��أنه بعد مثانية ومثانني عام��اً هجرياً حاف ً
التح��ق بالباري ّ
ال
بالعط��اء واالب��داع ,عام  963للهجرة املواف��ق  1556للميالد ,ودفن يف حي
ْ
سوتليجه باستانبول ,وقد ّ
خط شاهد قربه بنفسه تاركاً تاريخ رحيله
ملن بيده آجال العباد ,وشاهد قربه مفقود اليوم.
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وصف��ه رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وال��ه زم��ردة خض��راء
اجواف��ه اللؤل��ؤ بطانت��ه الرمح��ة ويلحظ��ه رب العامل�ين يف
كل يوم ثالمثائة وس��تني حلظة ميضي ويقضي ويرفع
ويضع ويسعد ويشقي ويعز ويعلي ويقهر ويفين ويفقر.
وهل اللوح واحد؟
ه��و باعتب��ار ل��وح واح��د وباعتبار أل��واح متع��ددة فلوح
احملو ولوح االثبات ولذلك يطلق عليه اهل املعرفة بصيغة
اجلم��ع باألل��واح العلوي��ة اال ان حقيقة االم��ر خالف ذلك
ف��ان االخب��ار اطلقت عليه بنحو الف��رد ال اجلمع ،فهو لوح
واح��د اال ان��ه في��ه ال��واح متعددة ،ب��ل االنس��ب ان يقال فيه
اوراق متع��ددة كلها فيه مذك��ورة باالمجال ويفصل يف
النفس وينبس��ط فكل االش��ياء اشباحها وهياكلها الذاتية
قد نقشت فيها ومنها يظهر يف الوجودات الزمانية.
ومثاله اذا اردت ان تصنع سريرا مثال تصورت صورته
يف خيال��ك ث��م تظهره��ا يف اخل��ارج فل��وال تل��ك الص��ورة
اخليالي��ة م��ا أوجدت األم��ر اخلارجي فكذلك األش��ياء قد
نقش اهلل تعاىل اصوهلا وذاتها وجها من ربها يف ذلك اللوح،
ومن��ه يظه��ر يف الوج��ود الظهار س��ر املوج��ود يف عامل
املل��ك هو ص��ورة ما كت��ب يف اللوح احملفوظ وه��ي الورقة
الوسطى،
والورق��ة الس��فلى ه��و م��ا ينت��زع م��ن خيالك م��ن هذه
االش��ياء املوجودة يف هذا العامل .وللوح وجه آخر قد يضيق
املقام بذكره االن فنلوي عنان القلم.

اللوح المحفوظ
رسول كاظم عبد السادة

اللوح احملفوظ حقيقة له عدة مراتب حبسب تعدد العوامل الوجودية ،واملعروف َّ
أن
العوامل ثالثة :الوجود احلق ،الوجود املطلق ،والوجود املقيد.
ام��ا الوج��ود احل��ق ف�لا كالم في��ه،
بق��ي املطل��ق واملقي��د ويف كل م��ن هذين
الوجودي��ن حقيق��ة م��ن حقائ��ق الل��وح،
والل��وح ببي��ان امجال��ي وكل��ي ه��و كل
الوجود والع��امل مبا فيه هو لوح ،فان كل
ف��رد م��ن الوجودات ه��و لوح من ال��واح اهلل
س��بحانه وتعاىل ال س��يما االنسان امنوذج
العوامل قال امري املؤمنني عليه السالم:
وحتسب انك جرم صغري
وفيك انطوى العامل االكرب
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فالع��امل ه��و الل��وح وق��د نق��ش يف هذا
اللوح كل ما يكون وما كان ،فان ما يكون
ق��د كان يف رتب��ة (يك��ون) اال ان اخلل��ق
م��ن جهة ع��دم احاطتهم وع��دم كليتهم
النه��م جزئي��ون ال حييط��ون بكله��ا علما
دفع��ة واحدة وال يقدر على تلك االحاطة
اال اخل��ارج عن دائرة االك��وان يف الوجود
املقيد.
فالع��امل هو الكتاب االك�بر وهو ارادة
اهلل س��بحانه بقوله [وكل شيء احصيناه

كتاب��ا] لق��د احص��ى وكت��ب ونق��ش
واوج��د في��ه كل ش��يء عن��ده تع��اىل يف
ملك��ه عل��ى س��بيل التفصي��ل وه��و قول��ه
تع��اىل (وفي��ه تفصيل كل ش��يء) (وفيه
تبي��ان كل ش��يء) اذ الق��ران طبق العامل
الكلي ،فكما ان العامل هو الكتاب التكويين
فان القران هو الكتاب التدويين.
ولي��س اللوح احملفوظ وجود اعتباري
كم��ا يتس��نى للبع��ض تص��وره وامنا هو
وجود حقيقي لذات مش��خصة فهو كما

أوراق اللوح احملفوظ
وه��ذه االوراق ثابت��ة يف الل��وح احملفوظ حبس��ب عوامل
الشخص املثبت له يف اللوح اذ املعلوم ان للشيء ثالثة انواع
من الوجود:
وج��ود ذات��ي الذي به هو اذا جرد عن كل ما ليس منه
وهو ذاتي الشيء املعرب عنه ب (انا)
ول��ه وج��ود صفيت وه��ذا الوجود يلحظ مب��ا يلحق به
من االفعال اليت تكسبه الصفات
ول��ه وج��ود ظل��ي ش��بحي لي��س خبارجي وامن��ا ذهين
اعتب��اري يعت�بره املعت�بر فعلى هذا التقس��يم تك��ون اوراق
اللوح احملفوظ ثالثة.
الورقة االوىل:
فيه��ا كتابة الذوات واحلقائق واللطائف من االفئدة
والعق��ول والنفوس والطبائع واملواد واالجس��ام قد نقش��ت
ه��ذه املراتب بأحواهلا وكينونته��ا الذاتية يف الورقة العليا
وهي االوىل.
وكونها يف الورقة االوىل العليا النه ذات الش��ىء اعلى
واول حقيقته.
الورقة الثانية:
فيه��ا كتاب��ة الصف��ات واالقتض��اءات والنس��ب
واالضاف��ات وس��ائر األح��وال العارض��ة لالش��ياء من جهة

الصف��ات والتوصيف��ات وفيه��ا ثبت��ت االعمال ال�تي تكتبها
املالئكة احلفظة.
الورقة الثالثة:
فيه��ا كتابة االش��باح واملثل (بضم الث��اء) املنتزعة من
الذوات والصفات مما يف االذهان والعقول وسائر املدارك.
ويف كل ورق��ة ث�لاث صفح��ات ويف ه��ذه الصفح��ات
مكتوب أمور ذلك الوجود:
الصفح��ة االوىل :فيه��ا مكت��وب م��ن االم��ور احملتومة
اليت ال ميكن تغيريها وتبديلها.
الثاني��ة :م��ا كت��ب فيه��ا م��ن االم��ور احملتوم��ة ال�تي
ميك��ن تغيريها وتبديلها أي حموه��ا واثباتها لكن احلكمة
ال تقتض��ي ذل��ك م��ن جهة وع��د اهلل وال خيل��ف اهلل وعده
كاسعاد االشقياء واشقاء السعداء من االنبياء واالولياء.
الثالث��ة :م��ا كت��ب فيه��ا م��ن االم��ور املش��روطة ف��إذا
متت الش��رائط حتمت وال جيوز وقوعها وعدمه وجمموع
ه��ذه االوراق التس��عة تق��ع يف كتاب�ين [كت��اب االب��رار
لف��ي عليني .وم��ا ادراك م��ا عليون كتاب مرقوم .يش��هده
املقرب��ون][ ،ان كت��اب الفج��ار لفي س��جني .وم��ا ادراك ما
سجني].
فمجم��وع أوراق الل��وح احملف��وظ مثان��ي عش��رة ورق��ة
وه��ذا هو اللوح احملفوظ عن التغيري والتبديل والزوال الن
كلم��ا يتغري ويتبدل فإمنا هو فيه فهو يف نفس��ه حمفوظ
عن التغيري والتبديل.
مصاديق اللوح احملفوظ
ولل��وح احملفوظ مصداق اخر وهو انه ملك من مالئكة
اهلل م��وكل حبف��ظ ه��ذه االوراق اليت ينق��ش فيها احوال
املوج��ودات ،وه��ذا ه��و املعن��ى ال��ذي قلن��ا ان��ه وج��ود ذات��ي
حقيقي ال اعتباري.
فف��ي حديث ابن س�لام قال :اخربني م��ن اخربك بهذا
قال صلى اهلل عليه واله اخربني جربائيل قال عن من قال
صل��ى اهلل علي��ه وآله ع��ن ميكائيل قال عن م��ن قال صلى
اهلل علي��ه وال��ه اس��رافيل قال عن م��ن قال صل��ى اهلل عليه
وال��ه :ع��ن اللوح احملف��وظ قال عن من ق��ال صلى اهلل عليه
وال��ه ع��ن القل��م قال عن من ق��ال صلى اهلل علي��ه واله عن
رب العاملني.
ولل��وح احملفوظ وجه ثالث وه��و النفس الكلية االهلية
وه��ي الكت��اب ال��ذي (ال يغ��ادر صغ�يرة وال كب�يرة اال
احصاه��ا) فالقلم ه��و العقل واللوح هو النف��س والعقل هو
اول ما خلق اهلل سبحانه من االشياء.
هذا ما يسع املقام ذكره والكالم يف اللوح طويل ليس
هذا مكانه وال اوانه.
نس��ال اهلل ان يثب��ت لن��ا ش��فاعة ال حمم��د صلوات اهلل
عليه��م يف الل��وح احملف��وظ واحلمد هلل اوال واخ��را وظاهرا
وباطنا.
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جمموع
اوراق اللوح
احملفوظ
مثانية
عشر ورقة
وهذا هو
اللوح
احملفوظ
عن التغري
التبديل
والزوال
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صفحة من فجور األمويين

مل يتغري يف جوهره
بعد إبدال امسه من
كليب اىل احلجاج قيد
أمنلة ،إذ بقيت ضآلة
جسمه وقباحة َخلقه
ُ
وخلقه مالزمة له حتى
غزت جوفه ديدان ما
اقرتفت يداه يف املسلمني
وقبلتهم ،فمات حجاجا
ثقفيا ملعونا يف قرب
ال شاهدة فيه وال أثر
له ،خمافة أن ُينبش
ويتش ّفى به من قبل
مسلمي العراق.

الحجاج الثقفي أنموذج ًا
السيد شاكر القزويين
ق ّدم��ه روح ب��ن زنب��اع قائ��د ش��رطة
الش��ام لعبد امللك بن م��روان ،لغلظة فيه
وبطش وشدة ودهاء قل نظريهما ،ليعيد
مل شعث شرطة الدولة بعد انفالت زمام
الش��رطة من يدها ،ففعل بعد أن أس��رف
فيه��م حت��ى أطاع��وا اخل��وف والبط��ش
في��ه وانق��ادوا ل��ه كل االنقي��اد ،وللدهاء
واملكر واملبالغة يف سفك الدماء اليت امناز
به��ا وضع��ه عب��د املل��ك على رأس جيش��ه
حينم��ا ق��رر تس��يري اجلي��وش حملارب��ة
اخلارج�ين عل��ى الدول��ة األموي��ة ،ف��كان
عل��ى رأس اجلي��ش الذي ح��ارب مصعب
ب��ن الزب�ير يف مك��ة املكرم��ة س��نة  73هـ،
إذ اصطح��ب احلج��اج األحب��اش مع��ه
ح�ين حاصر مكة املكرمة يف قتاله مع آل
الزبري ،فضربها باجملانيق اخلمس��ة اليت
استخدمها يف هذه املعركة حتى هدمها
وقت��ل فيها خلقا كث�يرا ،حتى انه حبس
عنه��م امل�يرة وامل��اء ،فكان��وا يش��ربون م��ن
م��اء زمزم ،وكان كلما س��قطت أحجار
الكعب��ة صاح بأصحابه :يا أهل الش��ام اهلل
اهلل يف الطاع��ة ،وانته��ت املعركة بقضاء
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احلج��اج على اب��ن الزبري وبصلب��ه ،وبعد
أن نف��ذ احلج��اج رغب��ات آل م��روان بتلك
اجلرمية ،أقره عبد امللك على والية مكة
وأهله��ا ،وكان وإياهم وأهل املدينة على
خ�لاف كبري ،لذلك عزله عبد امللك عام
 75ه��ـ من والي��ة احلجاز لكثرة ش��كايات
أهلها فيه.
إنتق��ل احلج��اج بأم��ر م��ن عب��د امللك
م��ن احلج��از والي��اً عل��ى الع��راق ،ودامت
واليت��ه عل��ى العراق عش��رين عام��اً ،نزل
احلج��اج بالكوف��ة فأرس��ل اىل الن��اس أن
جيتمعوا باملس��جد ،فدخل املس��جد ملثماً
بعمام��ة مح��راء ،واعتل��ى املن�بر فجل��س
وأصبع��ه على فمه ناظ��راً إىل الناس وقد
ضجوا من س��كوته ،فخل��ع عمامته فجأة
وبدأ خطبته املشهورة اليت بدأها قائ ً
ال:
		
أنا ابن جال وطالع الثنايا
متى أضع العمامة تعرفوني
ث��م قال :أم��ا واهلل فإني ألمحل الش��ر
بثقل��ه وأح��ذوه بنعل��ه وأجزي��ه مبثل��ه،
واهلل ي��ا أه��ل العراق إني ألرى رؤوس��اً قد
أينع��ت وح��ان قطافه��ا ،وإن��ي لصاحبه��ا،

واهلل لكأن��ي أنظ��ر إىل الدم��اء ب�ين
العمائ��م واللح��ى ..واهلل يا أه��ل العراق،
إن عب��د املل��ك ب��ن م��روان نث��ل كنان��ة
ب�ين يدي��ه ،فعج��م عيدانه��ا ع��وداً ع��وداً،
فوجدن��ي أم ّرها عوداً ،وأش��دها مكس��راً،
فوجه�ني إليك��م ،ورماك��م ب��ي .ي��ا أهل
العراق ،يا أهل النفاق والشقاق ومساوئ
األخ�لاق ،إنك��م طامل��ا أوضعت��م يف
الفتن��ة ،واضطجعت��م يف من��اخ الضالل،
وس��ننتم س��نن الغي ،وأيم اهلل ألحلونكم
حل��و الع��ود ،وألقرعنك��م ق��رع امل��روة،
وألعصبنكم عصب السلمة وألضربنكم
ض��رب غرائب اإلب��ل ،إن��ي واهلل ال أحلق
إال فري��ت ،وال أعد إال وفيت ،إياي وهذه
الزراف��ات ،وق��ال وم��ا يق��ول ،وكان وما
يك��ون ،وم��ا أنت��م وذاك ؟ يا أه��ل العراق
! إمن��ا أنت��م أه��ل قري��ة كان��ت آمن��ة
مطمئن��ة يأتيه��ا رزقه��ا رغ��داً م��ن كل
م��كان ،فكف��رمت بأنع��م اهلل ،فأتاها وعيد
القرى من ربها.
به��ذه اخلطبة ب��دأ احلجاج عهده يف
الع��راق متخ��ذا سياس��ة احلدي��د والنار،

فألق��ى الرع��ب يف قل��وب العراقي�ين فقد
كان عل��ى يقني م��ن علويتهم وحتينهم
الف��رص دوم��اً للقي��ام بأخ��ذ الث��أر م��ن
األموي�ين عل��ى قتله��م آلل بي��ت رس��ول
اهلل صل��وات اهلل عليهم كلم��ا حانت هلم
فرصة للقيام ،ولذلك كان قاس��ياً جباراً
ظلوم��ا غش��وما يف سياس��ته اإلجرامي��ة
م��ع أهل الع��راق ،ومن الع��راق امتد حكم
احلج��اج اىل اجلزي��رة العربي��ة ،فكان��ت
اليم��ن والبحري��ن واحلج��از ،وكذل��ك
خراسان من املشرق تتبعه.
بع��د أن اس��تطاع احلجاج أن يس��يطر
س��يطرة تام��ة عل��ى األوض��اع اجت��ه اىل
ح��رب اخل��وارج ،إذ وج��ه احلج��اج ع��ام
 76ه��ـ ،مخس��ة م��ن قادت��ه لقت��ال ش��بيب
الش��يباني البكري الوائل��ي ،فكانت الغلبة
لش��بيب ،فه��زم ق��ادة احلجاج مجيع��اً ،ثم
خ��رج من املوص��ل يريد مهامج��ة الكوفة
احلج��اج
ومع��ه زوج��ه (غزال��ة( ،فخ��رج ّ
م��ن البص��رة يري��د الكوف��ة أيض��اً ،ف��كان
وحتصن
أسرع من شبيب ،فدخل الكوفة
ّ
يف قص��ر اإلم��ارة خوف��اً م��ن مالق��اة
عيه الش��عراء إلختبائه يف
(ش��بيب( ،وقد ّ
قصراإلمارة فقال عمران بن حطان:
علي ويف احلروب نعامـــــة
أســـ ٌد ّ
الصافر
ربداء جتفل من صفري
ِ
هّ
ال برزت إىل (غزالة( يف الوغى
بل كان قلبك يف جناحـي طائر
دعــت غزالـــة قلبـــــه بفوارس
َص َ
تركــت مدابــره كأمس الدابــر
وق��د حت��دت غزال��ة احلج��اج فنذرت
أن تدخ��ل مس��جد الكوف��ة فتصّل��ي في��ه
ركعت�ين ،تق��رأ يف األوىل البق��رة ،ويف
الثاني��ة أل عم��ران ،وهما أطول س��ورتني
يف الق��رآن الكري��م ،فدخل��ت املس��جد يف
س��بعني رج� ً
لا ،فصّل��ت في��ه ركعت�ين
وخرجت من نذرها ويف ذلك قال الشاعر
مستهزئاً باحلجاج:
وفــــت (الغزالــــة) نذرهـــا
رب ال تغفـــــــر هلـــــا
يـــــا ّ
ّ
وظل ش��بيب عل��ى رأس (احلرورية)
احلجاج حتى هزموا له عشرين
حياربون ّ
جيش��اً يف مدّة س��نتني ،وقد دخل (شبيب)
ً
ثاني��ة عل��ى رأس أل��ف مقات��ل
الكوف��ة
ومعه (غزالة) على رأس مئتني من نس��اء
اخل��وارج ،وق��د تقّل��دن الس��يوف ومحلن
الرماح ،فدخلوا املس��جد اجلامع بعد قتل

ونصب (ش��بيب)
ح ّراس��ه ومن كان فيهّ ،
(غزال��ة) عل��ى املن�بر ،فخطب��ت فيم��ن
حضر ،ويف ذلك قال ش��اعرهم (أمين بن
خريم بن فاتك األسدي):
أقامت (غزالة) سوق الضراب
ألهل العراقني شهراً قميطا (كام ً
ال)
مســـت للعراقيــــن يف جيشـها
فالقى العراقان منها بطيطا (عجبا)ً
وص��ف املؤرخ��ون احلج��اج فأطنب��وا،
فق��د ق��ال في��ه اجلص��اص :ومل يك��ن يف
العرب وال آل مروان أظلم وال أكفر وال
أفج��ر م��ن عبداملل��ك ومل يك��ن يف عمال��ه
أكف��ر وال أظلم وال أفج��ر من احلجاج،
وذك��ره الذه�بي فق��ال :كان ظلوم��اً
جب��اراً ناصبي��ا خبيث��ا س��افكا للدم��اء..
س��قت من سوء سريته يف تارخيي الكبري،
وحص��اره الب��ن الزب�ير بالكعب��ة ورمي��ه
إياه��ا باملنجنيق وإذالل��ه ألهل احلرمني،
ث��م واليت��ه عل��ى الع��راق واملش��رق كله
عش��رين س��نة ،وح��روب اب��ن األش��عث
ل��ه ،فنس�� ُّبه وال حنب��ه ب��ل نبغض��ه يف اهلل
ف��إن ذل��ك م��ن أوث��ق ع��رى اإلمي��ان ،أما
اب��ن كث�ير فق��د ق��ال في��ه :كان ناصبيا
يبغ��ض عليا وش��يعته يف ه��وى آل مروان
وب�ني أمي��ة ،وكان جبارا عني��دا ،مقداما
على س��فك الدماء بأدنى شبهة وقد روي
عنه ألفاظ بشعة ش��نيعة ظاهرها الكفر،
ونق��ل ابن س��عد وص��ف احلجاج لنفس��ه:
(م��ا أعلم الي��وم رج ً
ال عل��ى ظهر األرض
هو أجرأ على دم مين).
أم��ا موقف��ه م��ن ش��يعة أه��ل البي��ت
(عليه��م الس�لام) فق��د خل��ف احلج��اج
مرياثاً من الظلم وسفك الدماء مل يسبق
ولد ذلك كرهاً له وحقداً
ل��ه مثيل ،وقد َّ

كان احلجاج
دائم السب ألهل
العراق يف خطبه..
إذ كان يقول
فيهم دوما قولته
الشهرية( :يا أهل
العراق ،يا أهل
الشقاق والنفاق)..

عليه ألفعاله ،إذ مل يكن حيرتمهم معلناً
عدم حمبته آلل البيت (عليهم الس�لام)
وبطش��ه بذريتهم وش��يعتهم حتى س��بح
يف دمائهم حبقد ولؤم متوحشني فض ً
ال
ع��ن قتله للمتقني م��ن الناس من أمثال
الصحابي اجلليل س��عيد ب��ن جبري ،وقد
بق��ي م�يراث احلج��اج الدم��وي حي��اً إىل
اآلن ،ف�لا ي��زال موض��ع ح��رب وتطاحن
ب�ين املختلف�ين ،وال زال يُلع��ن ويُس��ب،
وي��راه الباحث��ون يف التاري��خ السياس��ي
النموذج األس��وء للطاغية الظامل سفاك
الدماء.
كان احلج��اج دائ��م الس��ب أله��ل
الع��راق يف خطب��ه ،فكث�يرة خطب��ه ال�تي
ذكر فيها أهل العراق بالس��وء ،إذ كان
يق��ول فيه��م دوم��ا قولت��ه الش��هرية( :ي��ا
أه��ل العراق ،يا أهل الش��قاق والنفاق)....
أو قول��ه يصفه��م( :فإنك��م ق��د اضجعتم
يف مراق��د الضالل��ة ،)...وعندم��ا أراد أن
يس��تخلف ابنه حممداً فيهم ليذهب اىل
احل��ج فأوص��اه أال يقبل من حمس��نهم،
وال يتج��اوز ع��ن مس��يئهم ،وق��ال هل��م:
أعل��م أنك��م تقول��ون مقال��ة ال مينعك��م
م��ن إظهاره��ا إال خوفك��م لي ،ال أحس��ن
اهلل لك الصحابة ،وأرد عليكم :ال أحسن
اهلل عليك��م اخلالفة ،وعل��ى خالف ذلك
كان ميا ً
ال ّ
كل امليل ألهل الش��ام الذين
كان��ت جيوش��هم أداة قمعه ون��ار حربه
وناصرة لفجوره وظلمه.
وكان��ت خامت��ة حيات��ه أن��ه م��رض
ً
مرض��ا غري ًب��ا فت��اكا حك��ى عن��ه اب��ن
خل��كان فق��ال :كان مرض��ه باألكل��ة
وقع��ت فى بطنه ،ودع��ا بالطبيب لينظر
حلم��ا وعلق��ه ف��ى خي��ط
إليه��ا ،فأخ��ذ ً
وس��رحه ف��ى حلق��ة وتركه س��اعة ،ثم
أخرج��ه وقد علق به دود كثري ،كذلك
س��ّلط اهلل علي��ه الزمهري��ر ،فكان��ت
الكوانني جتعل حوله مملوءة نا ًرا وتدنى
من��ه حتى حترق بدنه وهو ال حيس بها،
حتى هلك يف س��نة  95ه��ـ ،ومل يعلم أحد
مبوته حتى أش��رفت جارية له قائلة :أال
ومرمل النس��اء ،ومفلق
أن ُميتم األيتامُ ،
اهل��ام ق��د م��ات ،وكان ق��د أوص��ى يزيد
بن أبي مس��لم أن يُدفن س��را وأن خيفي
موض��ع ق�بره ،ك��ي اليتع��رض للنبش
ث��أرا م��ن جرائمه الكب�يرة والكثرية اليت
ارتكبها طيلة حياته.
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المختار الثقفي  -الشهيد المظلوم
الباحث محود حسني الصراف

املختار الثقفي شخصية فذة من الشخصيات اليت اختارت طريق احلق فسلكته
رغم وعورته ،توضأ من فيوضات النيب حممد (صلى اهلل عليه وآله وسلم) وأهل
بيته األطهار (عليهم السالم) ،فالقى ما القاه من عنت الدنيا وظلم القريب والبعيد
له يف زمن ساده اجلهل والعمى الذي كان يسود اجملتعات كافة والناس يتس ًعرون
بقيم ومبايء منحطة خطها اجلهلة ملصاحلهم واهوائهم ،منى بعد ان ارتوى،
واستنشق النسائم الصافية ،من أصوهلا الصحيحة ،فكان ٌ
بطل من االبطال الذين
سلكوا سبل اخلري لريفد مساره اىل لالمان.
وصف��ه ابن عبد الرب يف القس��م الرابع
م��ن كت��اب االس��تيعاب فق��ال( :كان
مع��دوداً م��ن أه��ل الفضل واخل�ير) ،وقال
أيض��ا كان املخت��ار( :مع��دوداً يف أه��ل
الفضل والدين).
ول��د املخت��ار يف الطائ��ف يف الس��نة
األوىل من اهلجرة ،ونش��أ يف أسرة عربية
عريق��ة تنتس��ب اىل قبيل��ة ثقي��ف ،والده
اب��و عبي��د بن مس��عود بن عم��رو بن عمري
ب��ن ع��وف ب��ن عفرة ب��ن عمرية ب��ن عوف
ب��ن ثقي��ف الثقف��ي ،أس��لم أب��وه يف حي��اة
الرس��ول (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم)
وكان صحابي��اًُ ،ع��رف جبهاده يف س��بيل
اهلل ،ف��كان قائ��داً للمس��لمني يف معرك��ة
اجلس��ر ،واستش��هد يف تل��ك معرك��ة،
وكان عم��ر املخت��ار أن��ذاك ثالث عش��رة
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س��نة ،وبق��ي املخت��ار بع��د استش��هاد أبي��ه
يف املدين��ة املن��ورة منقطعاً إىل بين هاش��م
ليرتبى عندهم وينشأ بينهم ،أما أمه فهي
َوم��ة بن��ت عم��رو ب��ن وه��ب ب��ن معت��ب،
د َ
وكان��ت م��ن ربّ��ات الفصاح��ة والبالغ��ة
والرأي والعقل.
وق��د توس��م فيه أم�ير املؤمن�ين اإلمام
عل��ي (علي��ه الس�لام) من��ذ صب��اه الفطنة
علي (عليه
وال��ذكاء ،إذ َق ِد َم به أبيه على ّ
الس�لام) وهو طفل فأجلس��ه عل��ى فخذه
وأخ��ذ ميس��ح عل��ى رأس��ه ويق��ول ل��ه( :يا
كي��س ...ي��ا َ
َ
كيس) إش��ارة اىل الكياس��ة
ورجاحة العقل ،واستمر املختار يف تردده
على بين هاش��م يأخذ عنهم األدب والعلم،
لينتق��ل بعده��ا اىل املدائن ليبقى مع عمه
علي (عليه السالم)،
والي املدائن على عهد ّ

وبع��د استش��هاد أم�ير املؤمن�ين (علي��ه
الس�لام) وتول��ي اإلم��ام احلس��ن (علي��ه
السالم) اخلالفة وعقده اهلدنة مضطراً
م��ع معاوي��ة ،تع��رض املخت��ار لالعتقال
م��ع أربعة عش��ر نفراً من وجه��اء الكوفة
بس��بب مواالته��م وتش��يعهم أله��ل البيت
عليه��م الس�لام وكان ذل��ك أثن��اء تول��ي
زي��اد بن أبي��ه اإلمارة عل��ى الكوفة ،وبعد
خروج��ه م��ن الس��جن رج��ع م��ن الكوفة
إىل املدين��ة ،ف��كان جيال��س حمم��د ب��ن
احلنفي��ة ،ويأخ��ذ عنه األحاديث فنش��أت
بينهم��ا عالق��ة ال��ود املعروف��ة يف كت��ب
التاريخ ،وقد جاء يف كتاب (مقتل اإلمام
احلسني عليه السالم) للسيد عبد الرزاق
املق��رم قول��ه ع��ن املخت��ار الثقف��ي بأن��ه:
(انقطع إىل آل الرسول األقدس فاستفاد

مجاً ،وأخالقاً فاضلة ،وناصح
منه��م علماً ّ
الس��ر والعالني��ة) ،فبقى يف املدينة
هلم يف ّ
يتزود من أخالقهم وعلمهم ،ولكنه كان
دائ��م احلنني اىل الكوفة فرج��ع إليها بعد
م��دة ليس��تقر به��ا حت��ى ه�لاك معاوي��ة
وتولي يزيد السلطة ،وماجرى يف الدولة
اإلسالمية بعدها من أحداث جسام.
م��ن ّ
كل ذل��ك تش�� ّرب املخت��ار بوالئه
الكام��ل أله��ل البي��ت (عليه��م الس�لام)،
وباملقاب��ل كان املخت��ار ثق��ة أله��ل البيت
أيض��ا ،فن��زل مس��لم ب��ن عقي��ل (علي��ه
السالم) عند قدومه الكوفة سفرياً لإلمام
احلس�ين (علي��ه الس�لام) يف دار املخت��ار
الثقف��ي بن��ا ًء على تل��ك الثق��ة بوالئه ،ثم
ترك مس��لم (عليه السالم) دار املختار اىل
دار هان��يء ب��ن ع��روة بع��د قدوم اب��ن زياد
اىل الكوفة ،وملا علم املختار خبروج مسلم
(علي��ه الس�لام) تهي��أ م��ع أتباع��ه وق��دم
الكوف��ة لإللتح��اق ب��ه ،فوص��ل ب��ع مقتل
مسلم (عليه السالم) ،فكان من سبب ذلك
إلقاء القبض عليه ورميه يف س��جن عبيد
اهلل بن زياد ،لذلك مل َّ
يتس��ن له املشاركة
يف ث��ورة اإلم��ام احلس�ين (عليه الس�لام)،
ويف الس��جن التق��ى املختار مبيث��م التمار،
وبعد حديث بينهما تنبعث يف روح املختار
أم��ل بالنج��اة واخل�لاص م��ن ي��د ه��ؤالء
األش��رار ،بل يتوسم بنفسه احلصول على
الش��رف العظي��م بأخذ ثأر س��يد الش��هداء
وأصحاب��ه األخي��ار إذ أنب��أه ميث��م نق�لا
عم��ا مسعه م��ن اإلمام أم�ير املؤمنني علي
بن أبي طالب (عليه الس�لام)( :إ ّنك تفلت
وخت��رج ثائراً بدم احلس�ين عليه الس�لام
فتقتل هذا الذي يقتلنا ،)..فتطمئن نفس
املختار بهذا الكالم ،أل ّنه واثق من مصدره
ومصدّق له ،وبدأ يع ّد الساعات والدقائق،
ويع ّد نفسه للقيام باملهمة الكربى).
خ��رج املخت��ار م��ن س��جن عبي��د اهلل
مت��وك ً
ال عل��ى اهلل تع��اىل الجن��از ماعزم
علي��ه م��ن أخ��ذ الث��أر م��ن قتل��ة اإلم��ام
احلس�ين (عليه السالم) فالتحق بعبد اهلل
ب��ن الزبري يف احلجاز الذي كان خيوض
حرب��ا ض��د الدولة األموية ث��م ما لبث أن
رج��ع إىل الكوف��ة ليق��وم بثورت��ه لألخ��ذ
بالثأرم��ن قتل��ة اإلم��ام احلس�ين (علي��ه
السالم) ،إذ نقل املؤرخون أن املختار أقسم
بأخ��ذه بالث��أر من كل من ش��رك يف قتل
اإلمام احلس�ين (عليه الس�لام) أو حتش��د

حلربه ً
قائل قولته املش��هورة بأنه س��يقتل
بقتل��ه ع��دة م��ن ُقت��ل عل��ى دم حيي��ى بن
زكريا (عليهما السالم).
يف ي��وم الراب��ع عش��ر م��ن ش��هر ربي��ع
الثان��ي كان��ت إنطالق��ة ث��ورة املخت��ار،
فس��يطر عل��ى قص��ر اإلم��ارة واحك��م
دام،
س��يطرته عل��ى الكوف��ة ،بع��د قت��ال ٍ
ويف القصراجتم��ع علي��ه الن��اس للبيع��ة
فلم يزل باس��طاً ي��ده حتى بايعه خلق من
العرب والس��ادات واملوال��ي ،ونقلت املصادر
املتقدم��ة أن املخت��ار بع��د أن اس��تتبت ل��ه
العم��ال وال��والة
األم��ور يف الكوف��ة أرس��ل ّ
إىل نواح��ي الكوف��ة واملناط��ق التابع��ة هلا
العمال باجلبال والبالد.
وف ّرق ّ
ث��م تف��رغ للمطالبة بدم احلس�ين بن
ّ
علي (عليه الس�لام) ،ورفع شعار يالثارات
احلس�ين ،واس��تطاع جب��ده يف ه��ذا األم��ر
عل��ى أن يقت��ل أغل��ب م��ن ش��رك يف قتال
اإلم��ام احلس�ين ب��ن عل��ي ب��ن أب��ي طالب
(عليهم��ا الس�لام) ،وعلى رأس��هم عمر بن
س��عد ومش��ر ب��ن ذي اجلوش��ن وعبيد اهلل
ب��ن زي��اد وحرمل��ة ب��ن كاه��ل األس��دي
وعبد الرمحن بن سعيد بن قيس الكندي
وس��نان بن أنس النخعي وخولي بن يزيد
األصبح��ي واحلص�ين بن منري الس��كوني
وغريه��م كث�ير م��ن أولئ��ك القتل��ة
اجملرمني..
ولق��د تع��رض املخت��ار اىل هجم��ة
شرس��ة بس��بب مواقف��ه ووالءه أله��ل
بي��ت النب��وة (عليه��م الس�لام) حتى وصل
بالبع��ض اىل تكف�يره وس��به وش��تمه ،إال

أجلسه أمري
املؤمنني (ع) يف
صباه على فخذه
وأخذ ميسح على
رأسه ويقول له:
(يا َ
كيس ...يا
َ
كيس) إشارة اىل
الكياسة ورجاحة
العقل..

أن احلقيق��ة ال ميك��ن أن حتتجب ،فلقد
رف��ع أئم��ة أه��ل البي��ت (عليهم الس�لام)
ه��ذا الظلم واحليف ع��ن الرجل فحدثوا
الناس بفضله وترمحوا عليه فعن اإلمام
الباق��ر (عليه الس�لام) أ ّنه قال( :ال تس��ّبوا
املخت��ار ،فإ ّن��ه قت��ل قتلتنا وطل��ب بثأرنا،
وزوج أراملن��ا ،وقس��م فين��ا امل��ال عل��ى
العس��رة) ،وع��ن الباق��ر (علي��ه الس�لام)
أيض��اً ،يف كالم ل��ه مع ابن املخت��ار قال:
(أخربن��ي أب��ي ّان مه��ر أم��ي مم��ا بعث به
ينب دورن��ا ،وقتل قتلتنا
املخت��ار إليه ،أمل ِ
وطلب بثأرن��ا فرحم اهلل أباك ...رحم اهلل
أب��اك ...رح��م اهلل أب��اك ،ما ترك لن��ا حقاً
عند أحد إ ّ
ال طلبه).
وروي ع��ن اإلم��ام الص��ادق (علي��ه
الس�لام) ق��ال( :م��ا امتش��طت فين��ا وال
اختضبت هامشية حتى بعث إلينا املختار
برؤوس الذين قتلوا اإلمام احلسني عليه
السالم).
ورغ��م كل ماتق��دم فق��د جتم��ع
الفارين من قتلة ذرية رس��ول اهلل (صلى
اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) يف البص��رة م��ع
مصعب بن الزبري حمرضني مصعباً على
قت��ال املختار وقتله ليقينه��م بأن املختار
س��وف ل��ن يرتكه��م أحي��اء م��ادام حي��اً،
فاس��تجاب مصع��ب الطام��ح لإلس��تيالء
عل��ى الكوف��ة وضمها اىل حك��م آل الزبري
وحت��رك جبيش��ه ص��وب الكوف��ة ،وبع��د
مصع��ب املختار يف
مع��ارك دامية حاصر
ٌ
قص��ره ألربع��ة أش��هر ،إال أن املخت��ار مل
يستس��لم للحص��ار فطل��ب م��ن أصحابه
اخلروج للقتال معه خارج أسوار القصر،
فرفض��وا ،ومل يع��د أم��ام املخت��ار م��ن
خي��ار س��وى اخلروج م��ن القص��ر ملقاتلة
حماصري��ه ،فاغتس��ل وحتن��ط ثم وضع
الطي��ب عل��ى رأس��ه وحليت��ه وخ��رج يف
تس��عة عش��ر رج ً
ال للقت��ال ،فقات��ل حتى
قت��ل ،وق��د قتل��ه أخ��وان يدع��ى أحدهم��ا
طرف��ة واآلخ��ر طرا ًف��ا ابن��ا عب��د اهلل ب��ن
دجاجة من بين حنيفة ،ثم قطعت كفه
ومس��رت مبس��مار إىل جان��ب املس��جد،
ّ
وقط��ع رأس��ه ،وق��د كان استش��هاده
(رمح��ه اهلل) يف الرابع عش��ر من رمضان
س��نة س��بع وس��تني ،وله من العمر س��بع
وس��تون س��نة ،فرحم اهلل املختار يوم ولد
ويوم استش��هد يف طري��ق الدفاع عن أهل
البيت (عليهم السالم) ويوم ي ُ
ُبعث حيا.
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عليهما )
أبو الفضل العباس بن أمير المؤمنين ( السالم
أيقونة واقعة الطف
األستاذ الدكتور رحيم حلو حممد البهادلي جامعة البصرة

غص تارخينا اإلسالمي مبواقف مجة ،وكبرية ،وعظيمة ،ونرية ،وزاهية ،لرجال
َّ
عظماء ،وقادة ،وأبطال ،جسدوا مجيعا مواقفهم املتميزة يف جممل نواحي احلياة
العامة يومذاك ،فروى الرواة عنهم ،ثم نقلها اخللف عن السلف ،جي ً
ال بعد جيل،
حتى وصلت إىل حقل التدوين التارخيي..
فدونه��ا هل��م التاري��خ ،وحفظه��ا هلم،
وقصص��اً ،وحكاي��ات،
لتك��ون أخب��اراً،
َ
ت��روى يف جمال��س اخلاص��ة والعام��ة
عل��ى ح�� ٍد س��واء ،فتك��ون لألجي��ال ِع�براً،
وحكم��اً ،وجت��ارب ،ومواع��ظ للخل��ف
ِ
الص��احل ،ليقت��دي به��م العظماء ،ويس�ير
��درس مواقفهم
على نهجه��م الرجال ،و ُت َّ
وبطوالته��م عل��ى طلب��ة العل��م ،ورج��ال
الدين ،وخواص الناس وعوامهم.
ومن ابرز من دون التاريخ أخبارهم
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م��ن الرج��ال العظم��اء ٌ
رجل ق��ل أن يأتي
لن��ا التاري��خ بنظ�ير ل��ه ،ه��ذا الرج��ل ه��و
قم��ر بين هاش��م أب��و الفضل العب��اس بن
أم�ير املؤمن�ين (عليهم��ا الس�لام) ،ذل��ك
الفت��ى القرش��ي اهلامشي العل��وي ،الذي
اختطفت��ه املناي��ا مبك��را وه��و م��ا زال يف
ريع��ان ش��بابه م��ن عم��ره الش��ريف ،إال
أن��ه ب��ذل خ�لال س�ني عم��ره القص�يرة
تل��ك أروع وأزه��ى م��ا يس��تطيع اإلنس��ان
أن يعط��ي ويقدم على م��دى دهر حباله،

فق��د ق��دم العب��اس (علي��ه الس�لام)
إخوت��ه ألمه أم البن�ين (جعفر ،وعثمان،
وعب��د اهلل) قربان��ا وف��دا ًء ألخي��ه اإلم��ام
احلس�ين (عليه السالم) يف واقعة الطف
التارخيي��ة الكربى س��نة  61هجرية ،ثم
بذل مهجت��ه قربانا وفدا ًء للحفاظ على
دي��ن اإلس�لام ليبقى بصورت��ه الناصعة
بعيدا عن اإلحنرافات اليت حلقت به بعد
وفاة الرس��ول األكرم (صل��ى اهلل عليه
وآله وس��لم) ،مساهما ببس��الة يف نهضة

أخيه اإلمام احلسني (عليه السالم) يف تصديه لتلك
اإلحنراف��ات ال�تي بلغ��ت أقص��ى املدي��ات إب��ان العهد
األموي وخباصة يف عهد يزيد بن معاوية.
لق��د جس��د أبو الفض��ل العباس (عليه الس�لام)
يف واقع��ة الط��ف أروع مالمح البطول��ة ،والتضحية،
والف��داء ،واإلخ�لاص ،واإليث��ار ،والوف��اء ،إذ كان
العب��اس (علي��ه الس�لام) املرتك��ز األساس��ي جلي��ش
أخيه اإلمام احلس�ين (عليه الس�لام) يف تلك الواقعة
املريع��ة ،فق��د كان حمورا أساس��يا فيه��ا ،إن مل نقل
أنه كان أيقونة واقعة الطف وجوهرة جيش اإلمام
احلس�ين (عليه الس�لام) ،فقد محى أطفاله ،ونساءه،
وأصحاب��ه مب��ا يس��تطيع ،فجلب هلم امل��اء أكثر من
م��رة ،وأش��عرهم باألم��ان يف وق��ت نس��وا في��ه األمان
والطمأنين��ة ،فض�لا ع��ن أن��ه كان املف��اوض الكفوء
م��ع اجلان��ب األم��وي يف تل��ك املعرك��ة خم��وال م��ن
أخيه اإلمام احلس�ين (عليه السالم) ،ويتجلى اإليثار
واضح��اً ل��دى العب��اس (علي��ه الس�لام) قبي��ل وق��وع
املعرك��ة ،حينما عرض مشر بن ذي اجلوش��ن عليه
وعلى إخوته األمان مذكرا إياه بأنه من ينتسب اىل
قبيل��ة بين كالب من جهة أمه أم البنني (س�لام اهلل
عليه��ا) ،ولكن��ه انتف��ض رافضا تلك الفك��رة ،مفضال
البق��اء يف معس��كر احل��ق م��ع أخي��ه اإلم��ام احلس�ين
(عليه الس�لام) واالستشهاد على حياة الذل واخلنوع
يف معس��كر الباط��ل ،إذ فض��ل االنتم��اء للعقي��دة
والتضحية يف سبيل اإلسالم على أن يكون مع الفئة
الضال��ة الباطل��ة ،وحاش��ا أب��ا الفضل العب��اس (عليه
الس�لام) يف أن يك��ون م��ع من ال دين هل��م وال معتقد
س��وى بالظاه��ر ،وعندم��ا وقع��ت املعرك��ة ح��اول
العب��اس (علي��ه الس�لام) جاه��دا أن يك��ون أخ��ر م��ن
يستش��هد حتى يوف��ر أكثر قدر م��ن الوقت حلماية
أخيه اإلمام احلسني (عليه السالم) ،لعل اهلل عز وجل
أن حي��دث أم��راً م��ا ،أو ه��ي غريزة أخوي��ة أن حيمي
أخاه ويدافع عنه ما استطاع إىل ذلك سبيال ،وعندما
تطلب األمر منه أن ينزل اىل امليدان فقد قاتل (عليه
الس�لام) قتال األبطال ،واستبس��ل استبسال األحرار،
فحمى أخيه احلس�ين (عليه السالم) ولكن القدر مل
ميهل��ه طويال إذ استش��هد قبل أخيه اإلمام احلس�ين
(علي��ه الس�لام) بف�ترة وجي��زة ،وكان الستش��هاده
األث��ر املعن��وي الكب�ير عل��ى ش��خص اإلمام احلس�ين
(عليه الس�لام) فق��د كان استش��هاده بداي��ة النهاية
ملوكب النور يف كربالء وقد وصف اإلمام احلس�ين
حال��ه بع��د استش��هاد أخي��ه العب��اس (علي��ه الس�لام)
بص��ورة حمزن��ة إذ قال ( :اآلن انكس��ر ظهري ،وقلت
حيل�تي ،ومشت بي ع��دوي ،)...ومن خالل هذا النص

نس��تطيع أن نع��رف التأث�ير ال��ذي ترك��ه استش��هاد
أبي الفضل العباس (عليه الس�لام) على أخيه اإلمام
احلس�ين (علي��ه الس�لام) أو عل��ى مس��ار املعرك��ة
بصورة عامة.
لق��د كان��ت تلك املواق��ف العظيمة والش��جاعة
ال�تي س��طرها العب��اس (علي��ه الس�لام) يف التضحية
يف س��بيل اإلس�لام ،والتضحية يف سبيل نصرة أخيه
اإلم��ام احلس�ين (علي��ه الس�لام) ،بلورت ش��خصيته،
فحفظت أخباره ورويت قصصه ،فكان حمل اهتمام
املؤرخني ،والنسابة ،وأصحاب املعاجم والرتاجم.
لق��د اس��تحق العباس (علي��ه الس�لام) أن حتفظ
أخب��اره ،وأن يهت��م برتاث��ه ،فه��و أوال إب��ن اإلمام أمري
املؤمن�ين (علي��ه الس�لام) ،وهو اب��ن الس��يدة أم البنني
(س�لام اهلل عليه��ا) ثاني��ا ،وه��ي تل��ك امل��رأة العظيمة
ال�تي اهتم��ت بأبن��اء فاطمة الزه��راء (عليها الس�لام)
أمي��ا اهتمام وأميا عناي��ة مفضلة إياهم على أوالدها،
إىل درج��ة أنها طلب��ت من زوجها أمري املؤمنني (عليه
الس�لام) أن ال يس��ميها بـ(فاطم��ة) ،حفاظ��ا عل��ى
مش��اعر أبناء الزهراء (عليها السالم) ،ويكفي العباس
(علي��ه الس�لام) أن��ه ٌ
أخ لإلمام�ين احلس��ن واحلس��ن
(عليهما الس�لام) وهما من هما ،فهما رحيانتا رسول
اهلل (صل��ى اهلل علي��ه وآله وس��لم) وس��بطاه العزيزان،
س��يدا شباب أهل اجلنة ،الذاهب عنهما الرجس بنص
قرآني كريم.
لق��د بل��غ العباس (عليه الس�لام) جب��دارة مكانة
القديس�ين وعل��ى ق��ول البع��ض أن العب��اس (علي��ه
حت َّص َ
الس�لام) َ :
��ل  -العصم��ة الصغ��رى أو العصم��ة
املكتس��بة  -ع�بر جماه��دة النف��س وتطهريه��ا م��ن
الش��وائب ،والس��عي يف الوصول إىل كم��ال العبودية
هلل تع��اىل والطاع��ة ألنبيائ��ه وأوصيائ��ه م��ع كمال
التس��ليم والتصدي��ق واليق�ين واإلخ�لاص ،وجتاوز
األن��ا واهل��وى وح��ب الدني��ا واحل��رص والطم��ع
والبخ��ل والنف��ور م��ن احملرم��ات وامللذات والش��هوات
احملرم��ة ،م��ع كم��ال الس��يطرة عل��ى النف��س م��ن
وسواس الشيطان ،والنفس األمارة بالسوء ،كما أنه
كان م��ن املؤيدي��ن بالعل��م والفهم ورجاح��ة العقل
واحلكم��ة ،وكان للعام��ل الوراث��ي والرتب��وي الدور
الكبري يف تكامل ش��خصيته ،ألن اهلل س��بحانه وتعاىل
جع��ل الن��ور والربك��ة والطه��ارة والعل��م يف ذري��ات
األنبياء ،وجعلهم ذرية بعضها من بعض ،فمن يكون
من ذرية الطاهرين املعصومني وأهل العلم والوحي،
فإنه س��ينال كم��ال الرعاية واإلهتم��ام والرتبية يف
حجورهم الطاهرة ،مما جيعل ش��خصيته تتميز عن
اآلخرين يف العلم والعمل واألخالق.

بذل مهجته
قربانا وفدا ًء
للحفاظ على
دين اإلسالم
ليبقى
بصورته
الناصعة
بعيدا عن
اإلحنرافات
اليت حلقت به
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أحوال��ه فلم جي��ره بعد أن يقدر عليه ،فقد قطع والية
اهلل عز وجل ).
وتبيان��اً من��ه إىل فض��ل ومق��ام م��ن ال ي��رد حاج��ة
أخي��ه املؤم��ن يق��ول (علي��ه الس�لام)( :إن هلل عب��ادا يف
األرض يس��عون يف حوائ��ج الن��اس ،ه��م اآلمن��ون ي��وم
القيام��ة .ومن أدخل على مؤمن س��رورا ف��رح اهلل قلبه
يوم القيامة).
وم��ن خالل (رس��الة) أغ��اث اإلم��ام الكاظ��م (عليه
الس�لام) رج� ً
لا م��ن أه��ل ال��ري ،كان��ت علي��ه أم��وال
حلكوم��ة ال��ري وال يقدر على أدائه��ا ،وخاف أن تذهب
ب��ه األح��وال إىل الس��جن ،فجعل يفك��ر يف خالصه من
حمنته فسأل عن حاكم الري ،فقيل له :إنه من أتباع
أه��ل البي��ت (عليهم الس�لام) ،فما كان له إال أن يش��د
الرحال إىل اإلمام الكاظم (عليه السالم) ليستجري به،
فتش��رف مبقابلته وش��كا له حاله ،فزوده سيدنا اإلمام
الكاظم (عليه الس�لام) برس��الة إىل وال��ي الري كتب
فيه��ا( :بس��م اهلل الرمح��ن الرحي��م إعل��م أن هلل حت��ت

رسالة اإلمام الكاظم (
في قضاء حوائج الناس

عليه
السالم

)

الباحث الشريف علي فاروق

بعد مراجعة بسيطة للمنهج احملمدي القائم على إمتام مكارم األخالق واليت
سار عليها اهل البيت (عليهم السالم) ،جند من أهم جوانب ذلك املنهج :مسألة
قضاء حوائج الناس ،ومد يد العون لكل معوز ،كيف ال؟ وهم من نزلت حبقهم
ون َّ
( َو ُي ْط ِع ُم َ
ريا)..
يما َوأَ ِس ً
الط َعا َم َع َلى ُح ِّب ِه ِم ْس ِكي ًنا َو َي ِت ً
ومل تتوق��ف هذه املدرس��ة ع��ن تقديم
ال��دروس العملي��ة ل��كل البش��رية ،وه��ذه
اآلي��ات تتل��ى ش��اهدة آن��اء اللي��ل واطراف
النه��ار(ِ :إ َّ َ
الل َل ُن ِري ُد
ن��ا ُن ْط ِع ُم ُك ْم ِل َو ْج�� ِه َّ ِ
ِمن ُك ْم َج َزاء َو َل ُش ُكو ًرا).
ولق��د كان ديدنه��م تقدي��م اخل�ير
كل اخلري للمجتم��ع دون انتظار مقابل
وال حت��ى مدح وإط��راء ،إذ أنهم ينظرون
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إىل أك��رم األكرم�ين يف عطائه��م،
م��رورا بش��عار (خ�ير الن��اس م��ن نف��ع
الن��اس) ،وبلحاظ اجلانب العملي من هذا
الش��عار والتأكي��د علي��ه س��ينتج عالقات
اجتماعية مبنية على االحرتام والتعاون،
وخل��ق حال��ة م��ن الوئ��ام والتفاه��م ب�ين
اجلمي��ع ،كم��ا يرف��د عن��وان احملب��ة
والتس��امح ،وص��و ً
(أح��ب ألخي��ك ما
ال اىل ِ

ُتب لنفسك) وهو الغاية من الرسالة.
ش��كل االم��ام الس��ابع م��ن أئم��ة اهل
البيت (عليهم الس�لام ) موسى بن جعفر
الكاظ��م (عليه الس�لام) ركن��اً مهماً من
أركان هذه املدرسة حيث أصحابه على
إغاثة املس��تجري ،وقضاء حاجت��ه ،إذ ُن ِق َل
عنه قوله (عليه الس�لام)( :من قصد إليه
رج��ل من إخوانه مس��تجريا ب��ه يف بعض

عرش��ه ظال ال يس��كنه إال من أس��دى إىل أخيه معروفا
أو نف��س عن��ه كربة ،أو أدخل على قلبه س��رورا ،وهذا
أخوك والسالم) بهذه الكلمات النورانية املكتوبة خبط
ول��ي اهلل تعاىل ،عاد الرجل من احلج إىل بلده ،ومضى
إىل الوالي ليال ،واس��تأذن عليه ...وقال للحاجب أخربه
بأن�ني :رس��ول الصاب��ر ،ويقص��د ب��ه اإلمام موس��ى بن
جعفر (عليه الس�لام) ،فخرج لي الوالي حافياً ماش��ياً،
وفت��ح لي بابه ،وقبلين وضمين إلي��ه ،وجعل يقبل بني
عي�ني ،ويك��رر ذل��ك كلما س��ألين ع��ن رؤي�تي لإلمام
(علي��ه الس�لام) ،وكلم��ا أخ�بره بس�لامته ،وص�لاح
أحوال��ه ،استبش��ر الوال��ي وش��كر اهلل ،ث��م أدخل�ني داره
وجل��س بني َّ
ي��دي ،فأخرجت إىل الوالي رس��الة اإلمام
(عليه السالم) فقبلها قائما وقرأها ،ثم استدعى مباله
وثياب��ه ،وق��ال ل��ي :فقامس�ني دين��ارا دين��ارا ،ودرهم��ا
درهما ،وثوبا ثوبا ،وأعطاني قيمة ما مل ميكن قسمته،
ويف كل شيء من ذلك يقول :يا أخي هل سررتك؟
فأقول :إي واهلل ،وزدت على الس��رور ،ثم اس��تدعى
العامل فأس��قط م��ا كان بامسي وأعطان��ي براءة مما
يتوجه علي منه ،فودعته ،وانصرفت عنه.
فقل��ت يف نفس��ي :ال أق��در على مكافاة ه��ذا الرجل
إال ب��أن أح��ج يف قاب��ل وأدعو ل��ه ،وألقى الصاب��ر (عليه
الس�لام) وأع ّرفه فعله ،ففعلت ،ولقيت موالي الصابر
(علي��ه الس�لام) وجعلت أحدث��ه ووجهه يتهل��ل فرحا،
فقلت :يا موالي هل س��رك ذلك؟ فقال (عليه السالم):
إي واهلل لقد س��رني وسر أمري املؤمنني (عليه السالم)،
واهلل لق��د س��ر جدي رس��ول اهلل (صل��ى اهلل علي��ه وآله
وسلم) ،ولقد سر اهلل تعاىل.
م��ن خالل رس��الة اإلمام موس��ى بن جعف��ر (عليه
السالم ) يتبني لنا اآلتي:
* ّ
إن إدخال الس��رور على احملتاج س��رور هلل تعاىل
ونبي��ه األعظم (صلى اهلل عليه وآله وس��لم) وأهل بيته
الطيبني الطاهرين (عليهم السالم).
* ّ
إن الس��اعي يف قض��اء حوائ��ج الن��اس ُي َع ُّ
��د م��ن
اآلمنني يوم القيامة.
* ّ
أن مق��ام الس��اعي يف حوائج الناس ي��وم القيامة
حتت ظل العرش.
* ُت َع ُّ
��د الرس��الة خطاب��اً إىل كل الن��اس ويف كل
األزمان.
* التأكي��د عل��ى إغاث��ة احملت��اج والس��عي إلجي��اد
احللول هلم.
* إغاث��ة الناس تكون من دون ِم ّن ٍة وتكرب إمنا بود
ورمحة.
* زرع روح التعاون واحملبة بني أفراد اجملتمع.
* إن الرس��الة أظه��رت لن��ا درس��اً (عملي��اً) قدم��ه
اإلمام (عليه الس�لام) تعضيداً إلرشاداته اليت تعربعن
اجلانب النظري.

يقول
االمام
الكاظم (ع)
ا(إن هلل
عبادا يف
األرض
يسعون
يف حوائج
الناس ،هم
اآلمنون
يوم القيامة
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اهلل) :اختلف��ت الرواي��ات يف موض��ع
ق�بر فاطم��ة س��يدة نس��اء العامل�ين
عليها الس�لام ،فمنه��م من روى أنها
دفنت يف البقيع ،ومنهم من روى أنها
دفن��ت ب�ين الق�بر واملن�بر ،وأن النيب
(صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) إمن��ا
قال(( :ما بني قربي ومنربي روضة
من رياض اجلنة)) الن قربها عليها
السالم بني القرب واملنرب ،ومنهم من
روى أنه��ا دفن��ت يف بيتها ،فلما زادت
بنو أمية املس��جد ،صارت يف املسجد،
وهذا هو الصحيح عندي.
أما الش��يخ الطوسي يف التهذيب
يق��ول :االص��وب أنه��ا مدفون��ة يف
داره��ا ،أو يف الروض��ة ،وهات��ان
الروايت��ان كاملتقاربت�ين واالفض��ل
عن��دي أن يزور االنس��ان املوضوعني
مجيع��اً ،فأن��ه ال يضره ذل��ك وحيوز
ب��ه أج��راً عظيم��اً ،وأما من ق��ال إنها
دفن��ت بالبقيع ،فبعيد ع��ن الصواب.
وق��ال العالمة الطربس��ي يف كتابه

عليهم )
قبر الزهراء في روايات أهل البيت ( السالم
صالح مهدي احلمامي

اختلفت الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السالم يف موضع قرب سيدة نساء
العاملني (عليها السالم) فقد ذكرت الروايات ثالثة مواضع لقرب الزهراء عليها
السالم وهي:

او ً
ال :البقي��ع وقد وردت ع��دة روايات
ع��ن اه��ل البي��ت (عليه��م الس�لام) تن��ص
عل��ى أن البقي��ع ه��و موض��ع ق�بر الزهراء
فق��د ورد يف حب��ار االن��وار للمجلس��ي:
(قي��ل دفنها أمري املؤمنني (عليه الس�لام)
بالبقي��ع وج��دوا اربع�ين ق�براً فأستش��كل
عل��ى الن��اس قربه��ا) وهذا الرأي مش��هور
أبناء العامة كما قال اجمللس��ي( :الظاهر
واملش��هور ما نقله الناس وأرباب التواريخ
والسري أنها عليها السالم دفنت بالبقيع).
ثاني��اً :الروض��ة :وق��د وردت رواي��ات
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عنه��م عليه��م الس�لام أنه��ا دفن��ت يف
الروض��ة ب�ين الق�بر واملن�بر ،كم��ا يف
كتاب (معاني االخبار) للشيخ الصدوق:
عن أبي عبد اهلل (عليه السالم) قال( :قال
رس��ول اهلل (صل��ى اهلل علي��ه وآله وس��لم)
ما بني قربي ومن�بري روضة من رياض
اجلنة ومنربي على ترعه من ترع اجلنة
الن ق�بر فاطمة بني قربه ومنربه وقربها
روضة من رياض اجلنة وإليه ترعة من
ترع اجلنة).
ثالثاً :منزل الزهراء وايضاً وردت فيه

رواي��ات ت��دل عل��ى أن الزه��راء دفنت يف
منزهلا كما يف تهذيب الش��يخ الطوس��ي
فق��د روى حمم��د ب��ن أب��ي نص��ر ق��ال:
(س��ألت أب��ا احلس��ن (علي��ه الس�لام) عن
ق�بر فاطم��ة عليها الس�لام فق��ال دفنت
يف بيته��ا فلم��ا زادت بنو أمية يف املس��جد
صارت يف املسجد).
وعل��ى ض��وء الرواي��ات ال��واردة يف
موضع ق�بر الزهراء اختلف��ت أراء علماء
الش��يعة يف موض��ع ق�بر الزه��راء (عليها
الس�لام) فق��ال الش��يخ الص��دوق (رمحه

أع�لام ال��ورى :الق��ول االول بعي��د-
أي كونه��ا عليه��ا الس�لام مدفون��ة
بالبقي��ع -والق��والن االخ��ران أش��به
وأق��رب اىل الص��واب ،فمن اس��تعمل
االحتي��اط يف زيارته��ا ،زاره��ا يف
املواضع الثالثة.
أم��ا س��بب ه��ذا االخت�لاف يف
موضع ق�بر الزه��راء عليها الس�لام
وه��و طلبه��ا عليها الس�لام أن تدفن
لي� ً
لا وخيف��ى قربه��ا وق��د وردت
رواي��ات كث�يرة يف ذل��ك منها كما
يف ال��كايف للكلي�ني عن أب��ي عبد اهلل
احلس�ين بن علي عليه الس�لام قال:
((ملا قبضت فاطمة (عليها الس�لام)
دفنه��ا أمري املؤمنني (عليه الس�لام)
س��راً ،وعفا ع��ن موضع قربه��ا.))....
ويف أمال��ي الش��يخ الصدوق عن أبن
(س��ئل أمري املؤمنني علي
نباته قالُ :
بن أبي طالب عليه الس�لام عن علة
دفنه لفاطمة بنت رسول اهلل (صلى
اهلل علي��ه وال��ه) لي� ً
لا؟ فق��ال :إنه��ا

كانت س��اخطة على قوم كرهت
حضوره��م جنازته��ا .وح��رام عل��ى
م��ن يتواله��م أن يصّل��ي عل��ى أحد
من ولدها) .وذكر الشيخ الصدوق
أيضاً يف كتابه (علل الشرائع) عن
أبن البطائين عن أبيه ،قال( :سألت
أب��ا عب��د اهلل (علي��ه الس�لام) ألي
عل��ة دفنت فاطمة (عليها الس�لام)
باللي��ل ،ومل تدف��ن بالنه��ار؟ ق��ال:
(علي��ه الس�لام) النها أوص��ت أن ال
يصلي عليها الرجالن االغرابيان).
ويف صحي��ح البخ��اري ع��ن
عائشة :إن فاطمة بنت النيب (ص)
أرس��لت اىل أبي بكر تسأله مرياثها
م��ن رس��ول اهلل (ص) مم��ا أف��اء اهلل
علي��ه باملدين��ة وف��دك ،ومم��ا بق��ي
م��ن مخس خي�بر فأبى أب��و بكر أن
يدف��ع اىل فاطم��ة (ع) منه��ا ش��يئاً،
فوج��دت فاطم��ة عل��ى أب��ي بكر يف
ذل��ك ،فهجرت��ه فل��م تكلم��ه حت��ى
توفي��ت ،وعاش��ت بع��د الن�بي (ص)
س��تة أش��هر ،فلم��ا توفي��ت دفنه��ا
زوجه��ا علي لي ً
ال ،ومل ي��ؤذن بها أبا
بكر).
أما مل��اذا أوص��ت الزه��راء بذلك
فق��د أش��ارت الرواي��ات س��بب ذل��ك
فهي أرادت سالم اهلل عليها:
 -1ايص��ال رس��الة يف بي��ان
مظلوميتها عليها السالم.
 -2ان أبع��اد أم�ير املؤمنني عليه
الس�لام للطبق��ة احلاكم��ة م��ن
حض��ور مراس��م التش��ييع والدف��ن
رس��الة ثانية بأن تلك الس��لطة هي
مدانة بقتلها وظلمها.
 -3ان بق��اء خف��اء ق�بر الزه��راء
هو رس��الة اىل كل االجيال وليس
البناء قومها
فتبق��ى مظلوميته��ا عليه��ا
السالم على مر الدهور وأن غضبها
ه��و غض��ب رس��ول اهلل صل��ى اهلل
علي��ه وآله كم��ا يف فت��ح الباري يف
شرح صحيح البخاري( :إن فاطمة
بضع��ة م�ني فم��ن أغضبه��ا فق��د
أغضبين) ويف املس��تدرك للحاكم:
(ي��ا فاطمة إن اهلل ليغضب لغضبك
ويرضى لرضاك).
55

قال
احلسني
(ع)(( :ملا
قبضت
فاطمة (ع)
دفنها أمري
املؤمنني (ع)
سراً ،وعفا
عن موضع
قربها.))....

قال
الرسول
(صلى اهلل
عليه وآله):
(إن فاطمة
بضعة
مين فمن
أغضبها
فقد
أغضبين).
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إمامة اإلمام العسكري (عليه السالم)  -رؤية تاريخية
الدكتور علي زناد كلش البيضاني

ُيش ّكل تولي اإلمامة مرحلة مهمة من مراحل التاريخ اإلسالمي ،نظراً ألهمية هذا
املنصب ،وملا يستتبعه من تداخالت وإشكاالت على مستويات عدة تلقي بظالهلا
على احلياة العامة ،ومسألة تنصيب اإلمام من املسائل اليت القت زمخاً حضورياً يف
طيات املصادر التارخيية ،واليت أدىل فيه الباحثون واملختصون دلوهم.
وما ب�ين أيدينا هو عن��وان مهم جدير
بتس��ليط الض��وء علي��ه ـ رمب��ا ـ لقّل��ة م��ن
كتب عن األئمة املتأخرين عامة واإلمام
احلسن العس��كري (عليه السالم) خاصة،
إذ أن ن��درة التدوي��ن التارخي��ي هل��م م��ن
األس��باب مما الجمال لذكرها هنا ،فبعد
أن خل��ت الس��احة اإلس�لامية س��نة 254هـ
من اإلمام الش��رعي (اإلمام اهلادي « عليه
الس�لام «) بع��د استش��هاده ،توجهت أنظار
ونقي��ي الس��ريرة حن��و
س��ليمي الفط��رة ِّ
اإلمام احلس��ن العس��كري (عليه الس�لام)
ب��ل بالقط��ع واجل��زم بفرادت��ه باإلمام��ة،
ليقينه��م املطل��ق بصدقي��ة النص��وص
جملة السفري ـ العدد ()68
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ال��واردة عن النيب حمم��د (صلى اهلل عليه
وآله وس��لم) اليت ص ّرح��ت بإمامته (عليه
الس�لام) ،فض� ً
لا عم��ا ت��ردد عل��ى لس��ان
اإلمام اهلادي (عليه السالم) بتعيني ولده
م��ن بع��ده ،وم��ن ذلك م��ا حدّث ب��ه حييى
ب��ن يس��ار إذ ق��ال( :أوص��ى أب��و احلس��ن
عل��ي بن حمم��د إىل ابنه احلس��ن عليهما
الس�لام قبل مضيه بأربعة أش��هر ،وأش��ار
إلي��ه باألم��ر م��ن بع��ده ،وأش��هدني عل��ى
ذل��ك ومجاع��ة م��ن املوال��ي) ،وال خيف��ى
م��ا للمؤه�لات ال�تي اخت��ص به��ا اإلم��ام
تف��رد بها
العس��كري (علي��ه الس�لام) اليت َّ
يف عص��ره نس��باً وعلماً ُ
وخلق��اً وفقهاً ،وال

يظ��ن ظ��ان أن تنصي��ص اإلم��ام اهل��ادي
(علي��ه الس�لام) عل��ى ولده كان بإش��اءة
ذاتي��ة ورغب��ة فردي��ة بق��در م��ا كان
تأدي��ة وتنفي��ذاً مل��ا أقرته رس��الة الس��ماء
ولتجليات الكفاءة واملؤهالت الش��خصية
ل��ه ،وهذا ما ب ّينه األربل��ي عارضاً جلملة
م��ن مؤه�لات اإلم��ام العس��كري (علي��ه
الس�لام) ،إذ ورد عن��ه( :وكان اإلم��ام
بعد أبي احلس��ن علي ب��ن حممد عليهما
الس�لام ابن��ه أب��ا حممد احلس��ن بن علي
عليهم��ا الس�لام الجتماع خ�لال الفضل
في��ه وتقدم��ه عل��ى كاف��ة أه��ل عص��ره
فيم��ا يوج��ب ل��ه اإلمام��ة ويقتض��ي ل��ه

الرياس��ة من العل��م والزهد وكمال
العقل والعصمة والش��جاعة والكرم
وكثرة األعمال املقربة إىل اهلل جل
امس��ه ث��م لنص أبي��ه عليه واش��ارته
باخلالفة إليه).
وأش��ار حمم��د ب��ن طلح��ة
الش��افعي إىل مناقب��ه بالق��ول أيضاً:
(وأم��ا مناقبه :فاعلم أن املنقبة العليا
واملزي��ة الك�برى ال�تي خص��ه اهلل ع��ز
وج��ل به��ا ،وقل��ده فريده��ا ،ومنح��ه
تقليده��ا ،وجعله��ا صف��ة دائم��ة ال
يبل��ي الده��ر جديده��ا ،وال تنس��ى
األلسن تالوتها وترديدها ،أن املهدي
حمم��د نس��له ،املخل��وق من��ه ،وولده
املنتس��ب إلي��ه ،وبضعت��ه املنفصل��ة
عنه).
وق��ال األربل��ي( :مناق��ب س��يدنا
أب��ي حمم��د احلس��ن ب��ن عل��ي
العس��كري دال��ة على انه الس��ري بن
الس��ري ف�لا يش��ك يف امامت��ه أح��د
وال مت�ترى واعل��م أن��ه مت��ى بيع��ت
مكرم��ة أو اش�تريت فس��واه بايعه��ا
وه��و املش�تري يض��رب يف الس��ورة
والفخ��ار بالق��داح الفائ��زة وإذا اجيز
كريم للشرف واجملد فاز باجلايزة
واح��د زمان��ه غ�ير مداف��ع ونس��يج
وح��ده غري منازع وس��يد أهل عصره
وام��ام أهل دهره فالس��عيد من وقف
عن��د نهي��ه وأم��ره فل��ه الع�لاء الذي
ع�لا عل��ى النج��وم الزاه��رة واحملت��د
ال��ذي ق��رع العظم��اء عن��د املناف��رة
واملفاخ��رة واملنص��ب ال��ذي مل��ك ب��ه
معادت��ي الدني��ا واالخرة فم��ن الذي
يرج��و اللحاق بهذه اخلالل الفاخرة
واملزاي��ا الظاهر واالخالق الش��ريفة
الطاه��رة اقوال��ه س��ديدة وافعال��ه
رش��يدة وس�يرته محي��دة وعه��وده
يف ذات اهلل وكي��ده فاخل�يرات من��ه
قريبة والش��رور عنه بعيدة إذا كان
أفاض��ل زمن��ه قصي��دة كان علي��ه
الس�لام بي��ت القصي��دة وان انتظموا
عقدا كان مكان الواس��عة والفريدة
وهذه عادة قد س��لكها االوائل وجرى
عل��ى منهاجها األفاض��ل وإال كيف
تق��اس النج��وم باجلن��اد والفصاحة
ق��س من س��هامه فه��و ف��ارس العلوم

ال��ذي ال جيارى ومب�ين غامضها فال
جيادل وال مياري كاش��ف احلقائق
بنظ��ره الصائ��ب مطه��ر الدقائ��ق
بفك��ره الثاق��ب املطل��ع بتوفي��ق اهلل
على أس��رار الكائنات املخ�بر بتوفيق
اهلل ع��ن الغائب��ات احمل��دث يف س��ره
مب��ا مض��ى ومب��ا ه��و آت املله��م يف
خاط��ره باألم��ور اخلفي��ات الكري��م
األص��ل والنف��س وال��ذات صاح��ب
الدالئ��ل واآلي��ات واملعج��زات مال��ك
أزمة الكش��ف والنظر مفس��ر اآليات
مقرر اخلرب وارث الس��ادة اخلري ابن
االئم��ة أبو املنتظ��ر فانظر إىل الفرع
واألصل وج��دد النظر واقطع بأنهما
عليهم��ا الس�لام أض��وأ م��ن الش��مس
وأبهى من القمر).
َّ
إن على الواعي املنصف أن ينظر
بع�ين املوضوعي��ة ل�يرى ش��هادات
اآلخ��ر حبق اإلمام العس��كري (عليه
الس�لام) وي��رى مق��دار مؤهالت��ه
لإلمام��ة ،وهل��ذه األس��باب ولغريه��ا
دع��ت العباس��يني إىل التضييق عليه
وس��جنه ،حت��ى ذك��ر املستش��رق
دونالدس��ن( :بع��د وف��اة اإلم��ام علي
النق��ي أم��ر اخلليف��ة أح��د حراس��ه
األت��راك حبم��ل احلس��ن العس��كري
إىل بغ��داد ،ف��أودع الس��جن هن��اك)،
فيم��ا أش��ار أح��د الباحث�ين إىل ذل��ك
بقول��ه( :عندم��ا ت��ويف أب��وه س��جن
اإلم��ام احلس��ن يف بغ��داد ،إال أن��ه م��ا
وسح له
لب��ث أن أُطلق من الس��جن ُ
بالعودة إىل سامراء).
مع كل ذلك التضييق والسجن
فقد اس��توىل اإلمام العسكري (عليه
السالم) على قلوب سجانيه بأخالقه
وعبادت��ه وزه��ده حتى ق��ال أوتامش
وكان ش��ديد الع��داء آلل حمم��د
فلما رأى عبادته وهديه قال( :أصبح
أحس��ن الناس بصرية وأحسنهم فيه
قوال).
و ُنق��ل عن أمحد بن الوزير عبيد
اهلل ب��ن حييى بن خاقان وكان والياً
عل��ى ضياع وخراج مدينة ُقم وكان
ش��ديد النص��ب واالحن��راف عن أهل
البي��ت (عليه��م الس�لام)( :ج��رى
يف جملس��ه يوم��ا ذك��ر العلوي�ين

ومذاهبه��م وكان ش��ديد النص��ب
فق��ال :ما رأيت وال عرفت بس��ر من
رأى رجال من العلوية مثل احلس��ن
ب��ن عل��ي ب��ن حمم��د ب��ن الرض��ا
يف هدي��ه وس��كونه وعفاف��ه ونبل��ه
وكرمه عند أهل بيته وبين هاش��م
وتقدميه��م إي��اه عل��ى ذوي الس��ن
منه��م واخلط��ر وكذل��ك الق��واد
وال��وزراء وعامة الناس ،فإني كنت
يوم��ا قائم��ا عل��ى رأس أب��ي وه��و
ي��وم جملس��ه للن��اس إذ دخ��ل عليه
حجابه فقالوا :أبو حممد بن الرضا
بالب��اب ،فق��ال بص��وت ع��ال :ائذن��وا
ل��ه ،فتعجب��ت مم��ا مسع��ت منه��م
أنهم جس��روا يكن��ون رجال على أبي
حبضرت��ه ومل يكن عنده إال خليفة
أو ولي عهد أو من أمر الس��لطان أن
يكن��ى ،فدخ��ل رج��ل أمس��ر ،حس��ن
القام��ة ،مجي��ل الوج��ه ،جي��د البدن
حدث الس��ن ل��ه جالل��ة وهيبة فلما
نظ��ر إليه أبي قام ميش��ي إليه خطا
وال أعلم��ه فع��ل ه��ذا بأح��د من بين
هاش��م والق��واد ،فلما دن��ا منه عانقه
وقب��ل وجه��ه وص��دره وأخ��ذ بي��ده
وأجلس��ه عل��ى مص�لاه ال��ذي كان
علي��ه وجلس إىل جنب��ه مقبال عليه
بوجهه وجعل يكلمه ويفديه بنفسه
وأن��ا متعج��ب مما أرى من��ه إذ دخل
علي��ه احلاج��ب ...قل��ت :ي��ا أب��ه م��ن
الرج��ل ال��ذي رأيتك بالغ��داة فعلت
به م��ا فعلت من اإلج�لال والكرامة
والتبجي��ل وفديته بنفس��ك وأبويك
؟ فق��ال :ي��ا بين ذاك إم��ام الرافضة،
ذاك احلس��ن بن عل��ي املعروف بابن
الرض��ا ،فس��كت س��اعة ،ث��م ق��ال :يا
بين ل��و زالت اإلمامة عن خلفاء بين
العب��اس م��ا اس��تحقها أح��د من بين
هاش��م غ�يره ...فم��ا س��ألت أحدا من
بين هاشم والقواد والكتاب والقضاة
والفقه��اء وس��ائر الن��اس إال وجدته
عن��ده يف غاي��ة االج�لال واالعظ��ام
واحمل��ل الرفي��ع والق��ول اجلمي��ل
والتقدي��م ل��ه على مجي��ع أهل بيته
ومش��اخيه فعظم قدره عندي إذ مل
أر ل��ه وليا وال عدوا إال وهو حيس��ن
القول فيه والثناء عليه).
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كل ذلك
التضييق
والسجن
فقد
استوىل
اإلمام
العسكري
(عليه
السالم)
على قلوب
سجانيه
بأخالقه
وعبادته
وزهده

جملة السفري ـ العدد ()68

عزوف األطفال عن الذهاب إلى المدرسة (األسباب والحلول)
الدكتورة جليلة صاحل العالق  -مركز دراسات الكوفة

ُت َع ُّد ظاهرة عزوف األطفال عن الذهاب إىل املدرسة من أهم املشاكل اليت يعاني
منها اآلباء ،وهي ظاهرة تنتاب األطفال يف بداية خطواتهم الدراسية األوىل ،إذ
يرفض هؤالء األطفال الذهاب اىل ملدرسة ويف حال ذهابهم يفضلون التجول يف
فضاء املدرسة هرباً من اجللوس يف الفصل.
وه��ذا أم��ر طبيع��ي  -كم��ا ي��راه
أخصائيو الرتبية والسلوك  -ألن املدرسة
بالنس��بة إليه��م جمتمع جدي��د ليس من
الس��هولة تقبل��ه أو االخنراط في��ه ،ولكن
األم��ر غ�ير الطبيع��ي ه��و اس��تمرار ه��ذا
اخل��وف وحتول��ه إىل دافع لع��دم الذهاب،
وق��د ي��ؤدي رف��ض املدرس��ة إىل درج��ات
حرجة يف ثالث مراحل عمرية:
 -1بداية الذهاب إىل املدرسة.
 -2بعد االنتقال أو تغيري املدرسة.
 -3بداية املراهقة.
وهن��ا حيت��ار اآلب��اء واألمه��ات فيم��ا
ميكن أن يفعل��وه ،وقد خيطئ بعضهم يف
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التص��رف يف ه��ذا املوق��ف ،فيجع��ل طفله
أكث��ر خوفاً ونف��وراً ،لدرج��ة حتوهلا إىل
(الفوبي��ا املدرس��ية) ،إذ تظهر على الطفل
أع��راض متك��ررة وجمتمع��ة لدرج��ة
يتحول شعوره باحلزن إىل معيق حلياته
ويشعر من حوله بالعجز.
وم��ن أهم األعراض اليت تعد مالحماً
مميزة هلذه احلاالت هي أن يظهر الطفل
قلقاً ش��ديداً يرتجم باضطرابات جس��دية
ونفس��ية تظه��ر فق��ط يف اليوم املدرس��ي،
فم��ن الناحي��ة اجلس��دية يش��عر الطف��ل
بالغثيان ،أو آالم يف الرأس وآالم يف املعدة،
أو ارتف��اع يف نبض��ات القل��ب ،أو صعوب��ات

تنفس��ية وارتع��اش ،أم��ا عل��ى الصعي��د
النفس��ي فيخش��ى الطال��ب والس��يما
املراه��ق املص��اب بالفوبي��ا املدرس��ية
خس��ارة الس��يطرة على نفس��ه ،واخلوف
م��ن اجلنون أو املوت ،فيم��ا ال تظهر هذه
األعراض اجلسدية واملخاوف العاطفية
أيام العطل اإلسبوعية أو اإلجازات ،األمر
الذي أدى إىل حتول  %5من األطفال إىل
املختصني النفسيني.
وتس��مى ه��ذه احلال��ة أيض��اً (رف��ض
املدرس��ة) ،وينص��ح األخصائيون بتجنب
اس��تعمال تعب�ير (ره��اب املدرس��ة) ،أو
(اخل��وف م��ن املدرس��ة) ؛ ألنه��م ي��رون

أن��ه ن��ادراً م��ا يكون الس��بب (اخل��وف من
املدرس��ة) ،ب��ل الس��بب ال�تردد يف مغادرة
املنزل.
أسباب رفض املدرسة
بعد استقراء جمموعة األسباب اليت
حدده��ا الباحث��ون املختص��ون يف جم��ال
الرتبي��ة وعل��م النف��س يف دراس��اتهم
احلديث��ة هلذا الس��لوك ،جن��د أنها تتوزع
على عوامل ثالثة هي:
* شخصية الطفل.
* األهل.
* وحميط املدرسة.
وميك��ن إمج��ال تأث�ير ه��ذه العوامل
مبا يأتي:
 .1إضطراب��ات نفس��ية لدى األطفال
حيت��ل فيه��ا قل��ق اإلنفص��ال ع��ن األهل
نس��بة التش��خيص األعلى ،وقد يس��تمر
ذل��ك إس��بوعاً وخيتف��ي بع��د أن يطمئن
الطفل إىل أن غياب والدته عنه مؤقت.
 .2طبيع��ة تعام��ل احملي��ط املدرس��ي
ال��ذي يعد بيئ��ة جديدة ختتل��ف جذرياً
عن البيئة األس��رية اليت اعتادها الطفل،
فق��د تص��در بع��ض املعلم��ات أو املعلمني
بع��ض الكلم��ات إزاء س��لوك مع�ين
كاخلط��أ يف الكتاب��ة ،مم��ا يث�ير ضحك
اآلخرين ،مما يسبب خجل الطفل الذي
ال ميي��ز ب�ين امل��زاح واجل��د ،وق��د ي��ؤدي
ضرب الطفل إىل نفوره من املدراسة.
 .3أس��لوب األس��رة وع��دم فاعليت��ه
يف اتب��اع األس��اليب الرتبوي��ة املفروض��ة،
والسيما يف حال غياب األب ،أو اخنفاض
ثقافته.
 .4بع��ض املمارس��ات اخلاطئ��ة م��ن
قب��ل األه��ل ،مث��ل الضغط عل��ى التلميذ
يف مطالبت��ه مبزي��د م��ن النج��اح ،وتوقع
درج��ات ممت��ازة م��ن الطف��ل ،فيك��ون
ضحية الفوبيا املدرس��ية ؛ بسبب اخلوف
الش��ديد م��ن عدم حتقيق توقع��ات أهله،
فيك��ون م��ن نتائ��ج ذهاب��ه ما يه��دده من
اعت��داء لفظ��ي أو جس��دي ،فض� ً
لا عم��ا
حتدث��ه بعض العب��ارات البس��يطة ،مثل
قوهل��م :ه��ذه الس��نة صعب��ة وعلي��ك
االنتباه والرتكيز ،مما خيلق عائقاً أمام
التلميذ ،الس��يما إذا كانت ثقته بنفسه
ضعيفة.
احلـلــول:

 .1تعوي��د الطف��ل عل��ى اإلنفص��ال
تدرجيياً ،كأن ترتكه والدته عند بيت
جده نصف س��اعة ،وميكنها اشراكه يف
نش��اط رياضي ملدة س��اعة ،وهكذا يتبدد
خوفه من أنه ال يراها جمدداً.
 .2عل��ى األه��ل جتن��ب قب��ول رف��ض
الطف��ل ،كأن يقول��وا ل��ه :ال تري��د
الذه��اب إىل املدرس��ة ؟ إذاً اب��ق يف املنزل،
فكلما غاب عن املدرس��ة زاد ش��عوره بأمل
العودة إليها ،ه��ذا من جانب ،ومن جانب
آخ��ر جتن��ب جتاه��ل أمل الطف��ل :أن��ت
مت��زح س��وف أج�برك عل��ى الذه��اب إىل
املدرس��ة ،وينبغ��ي التحاور مع��ه ،ملعرفة
أس��باب غيابه ،ومرافقته يف األيام األوىل
ومشاركته العام اجلديد.
ُ .3ي َع ُّد اإلتصال باملدرس��ة والتنسيق
معه��ا أم��راً أساس��ياً ،وينبغ��ي أن يك��ون
املدرسون مس��تعدين لدعم عودة الطفل
إىل املدرس��ة بأفض��ل م��ا ميك��ن م��ن
الط��رق ،ويك��ون لديه��م مه��ارة التعامل
م��ع األطف��ال ،كأن يق��ام حف��ل لطيف
لألطف��ال اجل��دد حيب��ب املدرس��ة إىل
نفوس��هم ،وميك��ن للمعل��ة أو املعل��م أن
ميتدح��ا الطف��ل أم��ام أقران��ه ،أو جعل��ه
قائداً يف الصف مما يس��اعد على ش��عوره
باألهمية واإلس��تحقاق فتصبح املدرسة
بالنسبة له مكاناً حيب الذهاب إليه.
 .4إذا أردنا إعادة الطفل إىل املدرس��ة
جيب اإلهتمام بأمرين مهمني هما:
األول :التغل��ب عل��ى العوائ��ق مث��ل
تدريب��ه عل��ى تربي��ر مناس��ب لغياب��ه
ليقدم��ه يف الص��ف ،م��ع دع��وة بع��ض
أصدقائ��ه لقضاء يوم س��عيد ليزداد ألفة

من أسباب رفض
املدرسة :أسلوب
األسرة ،وعدم
فاعليته يف اتباع
األساليب الرتبوية
املفروضة ،وال سيما
يف حال غياب األب،
أو اخنفاض ثقافته.

بزمالء املدرسة.
الثان��ي :جي��ب إع��ادة الت��وازن ب�ين
املع��ززات والعقبات ليصب��ح الذهاب إىل
املدرس��ة أفض��ل م��ن البق��اء يف املن��زل،
برب��ط عملي��ة الذه��اب بش��يء حيب��ه
مث��ل اللعب على الكمبيوتر قبل الذهاب
خبمس أو عش��ر دقائق ،وهذا ما يسميه
املختصون بـ(اإلرتباط الشرطي).
 .5إذا ب��اءت كل حم��اوالت
األه��ل واملدرس��ة بالفش��ل ،يأت��ي دور
اإلختصاص��ي النفس��ي ال��ذي ميكن��ه
الكش��ف ع��ن األس��باب وحتديده��ا،
ورس��م اخلط��وط ال�تي عل��ى األه��ل
واملدرس��ة اتباعه��ا ،بع��د إج��راء تقوي��م
لس��لوك التلمي��ذ وحمليط��ه االجتماعي
واالقتص��ادي والثق��ايف ،ولس��نه
ومشاكله اجلس��دية ،فض ً
ال عن حالته
النفسية ومحاسته للمدرسة..
ويف احل��االت املتقدم��ة اليت يفش��ل
فيها األخصائي عليه إرساله إىل طبيب
نفسي ؛ لتشخيص الوضع الذي يتطلب
دواء مناسباً للفوبيا املدرسية.
لق��د أظه��رت الدراس��ات اخت�لاف
األرق��ام ب�ين احل��االت احل��ادة ،ولك��ن
مع��دل جن��اح العودة إىل املدرس��ة يصل
إىل  %70وأكث��ر ،وت��زداد ه��ذه املعدالت
كلم��ا كان الطف��ل أصغ��ر س��ناً،
واألع��راض أق��ل ح��دة ،أم��ا املراهق��ون
ف��إن املس��ألة تك��ون أصع��ب ؛ ألن األمور
تك��ون ق��د تراكمت على مدار الس��نني،
وبالتال��ي ازدادت صعوب��ة ح��ل اللغ��ز
إلجي��اد الس��بب الرئيس��ي للره��اب
املدرسي كما يسميه البعض.
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الرياضية

الحكم االتحادي

حامد طالب للسفير:
« مت اختياري لثالث سنوات كأفضل حكم
ساحة يف النجف األشرف» ..
مدير التحرير

متيزت مدينة الكوفة بعط��اءات وميادين كثرية منها
على الصعيد الثق��ايف والفك��ري واالجتماعي والديين،
فضالعنالصعيدالرياضي،إذقدمتللرياضةالعراقية
رجاالت متميزين يف كافة األلعاب ،وكان للتحكيم
يف خمتلف األلعاب حصة للرياضة الكوفية إذ برز
ح��كام يف ألعاب خمتلفة مثل كرة الطائرة وبناء
األجسام ورفع األثقال والساحة وامليدان وكرة
الق��دم ،ومن أبرز حكام ك��رة القدم يف الكوفة
الي��وم احلكم اإلحتادي الش��اب الوس��يم الرائع
حامد طالب صكبان احلسناوي..
من مواليد النجف األشرف عام 1987م
اخت�ير حام��د لث�لاث س��نوات أفض��ل
حك��م س��احة عل��ى املس��توى احملل��ي وف��ق
أس��تفتاء جيري كل عام الختي��ار االفضل
باحملافظ��ة ،م��ن حي��ث اإلنتش��ار الواس��ع
للفرق الرياضية الش��عبية (لك��رة القدم)( ،
كرة السلة)( ،التنس) وغريها.
الس��فري :يف ه��ذا الع��دد تلتق��ي صفح��ة
رياض��ة مبجل��ة الس��فري باحلك��م اإلحتادي
حام��د طال��ب ليتح��دث لن��ا ع��ن جتارب��ه
ومس�يرته الرياضي��ة ،فأه�لا وس��هال بك��م
األس��تاذ واحلك��م والرياض��ي الرائ��ع عل��ى
صفحات جملتنا.
احلكم حامد طالب :أحييكم وأشكركم
عل��ى إتاحة ه��ذه الفرص��ة الثمينة ألكون
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يف خدم��ة ق��راء جملتن��ا
االع��زاء اليت حتمل إس��م
س��يدنا س��فري اإلم��ام
احلسني (عليه السالم).
السفري :حتدث لنا عن
بداياتك يف ممارس��ة كرة
القدم.
احلكم حامد طالب :بدأت
ممارس�تي الرياضية لكرة القدم
من��ذ نعوم��ة اظفاري ،وحداثة س�ني
من خالل مش��اركيت يف الفرق الش��عبية،
وبطول��ة امل��دارس ،وأذك��ر بأنين ش��اركت مع
الع�بي مدرس�تي املختاري��ة اإلبتدائي��ة يف الكوف��ة يف
إحراز بطولة الفرق املدرس��ية يف حمافظة النجف وكان
ذلك أول إجنازاتي الرياضية وأنا بعد طفل صغري.

السفري :ولكنك اآلن متارس كرة
القدم من بوابة التحكيم فكيف تسنى
لكم الدخول اىل عامل التحكيم؟
احلك��م حامد طالب :كان دخولي
مليدان (التحكيم) عن طريق الصدفة،
إذ ُ
كّل ُ
ف��ت بقي��ادة مب��اراة للف��رق
الش��عبية يف مدين��ة الكوفة وقد حضر
املب��اراة بعض الضيوف الرياضيني من
العاصمة بغداد ،وفور إكمالي حتكيم
تلك املباراة أش��ادوا بأسلوبي الدقيق يف
قي��ادة املباراة مبدي��ن ثقتهم مبقدرتي
على قي��ادة أصعب املباري��ات وإيصاهلا
اىل ب��ر األم��ان ،ث��م وجهوا ل��ي نصائح
طيب��ة وتوجيه��ات مهم��ة تفي��د م��ع
وج��ود الكارزما لتصنع حكم��اً رياضياً
ناجح��اً حبيث وج��ود الكارزما ،فولدت
تل��ك الكلمات يف نفس��ي الطم��وح لكي
أكون حكما بدال من أن أكون العباً،
فاخ�ترت مهن��ة التحكي��م وس��اعدني
عل��ى بن��اء ش��خصييت كحك��م وج��ود
ممي��زات فطري��ة وهب�ني إياه��ا اهلل
تعاىل مثل املوهب��ة والذكاء والفطنة
ومالحظ��ة األش��ياء بدق��ة متناهي��ة،
وعمل��ت عل��ى صق��ل تل��ك املواهب من
أجل حتقي��ق طموحي ألك��ون حكماً
يش��ار له بالبنان يف الوسط التحكيمي
يف مي��دان ك��رة الق��دم س��واء عل��ى
املس��توى احملل��ي ،أم عل��ى مس��توى
العراق.
لذلك أخرتت التحكيم على كرة
الق��دم لوج��ود املوهب��ة واملواصف��ات
املطلوب��ة م��ن ذكاء وفطن��ه وسياس��ة
يف العم��ل والتوجي��ة يف ن��زول املي��دان
الرياض��ي لذل��ك ق��ررت خ��وض هكذا
جتربة الكون حكما رياضيا يشار له
بالبنان يف الوسط الرياضي.
الس��فري :كي��ف تدرجتم كحكم
حيك��م املباري��ات للف��رق الش��عبية
لتصل��وا اىل مرتب��ة جعلتك��م حكما يف
الدرجة األوىل؟
احلكم حامد طالب :بقيت أمارس
التحكي��م م��ع الف��رق الش��عبية حت��ى
ع��ام 2008م عندم��ا انتظم��ت يف دورة
حتكيمي��ة أقيمت يف حمافظة النجف
وق��د حاض��ر فيه��ا احلكم��ان الدوليان
األس��تاذ ع��ادل القص��اب والدكت��ور
مسري مهنا ،وقد اجتزت الدورة بنجاح
و ّ
مت اعتمادي بعد تلك الدورة كحكم

احت��ادي درج��ة ثاني��ة ،ويف ع��ام 2013م
اصبح��ت بفضل اهلل تعاىل حكم درجة
اوىل.
الس��فري :ه��ل تتذك��رون أول
مب��اراة قم��ت بتحكيمه��ا يف ال��دوري
العراقي املمتاز؟
احلك��م حام��د طال��ب :نع��م فق��د
مت تكليف��ي ب��أول مب��اراة يف ال��دوري
العراق��ي املمت��از كحك��م س��احة يف
ع��ام  2014م ،وكان م��ن ق ّي َم حكام تلك
املب��اراة الس��يد رئي��س جلن��ة احل��كام
املركزي��ة يف الع��راق االس��تاذ الراحل
طارق أمح��د (رمحه اهلل) ،وقد اجتزت
حبمد اهلل اإلختب��ار األول بنجاح باهر
إذ مت منح��ي درج��ة (ممي��ز) يف تل��ك
املباراة ،إال أن ما يؤس��ف له هو تعرض
احلكام الشباب وخباصة إن كانوا من
احملافظ��ات اىل اإلهم��ال والتهمي��ش
واحملسوبيات واجملامالت ،لذلك أحس
بأني مل أُمنح الفرصة ومل يتم انصايف
لكي أب��دي مهارات��ي الكامن��ة ،وأمتنى
أن اخ��ذ فرص�تي يف التحكي��م للت��درج
يف طريق التحكيم الطويل وصو ًال اىل
أن أكون حكماً دوليا أتش��رف بتمثيل
بلدي يف احملافل الرياضية الدولية.
الس��فري :كم��ا نعل��م فإن��ك أح��د
منتسيب أمانة مس��جد الكوفة املعظم،
فم��ا هو م��دى دعم األمان��ة والقائمني
عليها لنشاطك الرياضي؟
احلكم حامد طالب :كان األستاذ
الفاض��ل الس��يد موس��ى الس��يد تق��ي
اخللخالي احملرتم أميناً ملسجد الكوفة
س��ابقاً ف��كان مم��ن يتابع�ني ش��خصياً
ويدعم�ني يف مس�يرتي الرياضي��ة
من��ذ ع��ام 2006م ،وق��د أقمن��ا مباري��ات
كروية بأس��م املنتس��بني مم��ن رحلوا
اىل دار اخلل��ود (رمحه��م اهلل) مث��ل
مباراة (املرحوم غس��ان عب��د االمري) أو
مب��اراة (املرحوم منتظر ع��ون املاضي)
أو مب��اراة (املرح��وم قاس��م الفضل��ي)،
فض� ً
لا ع��ن تنظي��م بطول��ة كروي��ة
حت��ت اش��راف األم�ين احلالي ملس��جد
الكوف��ة وامل��زارات امللحق��ة ب��ه الس��يد
حممد جميد املوس��وي ،وال يفوتين أن
أذك��ر هن��ا الدعم الالحم��دود ألمانة
املس��جد املعظ��م لي من خالل تس��هيل
مهميت عند تكليفي بإدارة املباريات يف
الدوري املمتاز العراقي.
17
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إعداد :م .جناح الدجيلي

المزاج السيء

وتأثيره على صحة الجسم

السيارة الطائرة

متكنت شركة هولندية من صناعة أول سيارة يف العامل ،متكن صاحبها
من القيادة والطريان يف آن واحد ،وهي األوىل يف العامل وتدعى .PAL – V
وأوضح��ت صحيف��ة «ديل��ي مي��ل» الربيطاني��ة ،أن املركب��ة اهلولندي��ة
الصنع قيد اإلنتاج بالفعل وتباع مببلغ  599ألف دوالر.
وتابع��ت ب��أن «الش��ركة املصنع��ة تلقت  70طلبا مس��بقا حت��ى اآلن على
ش��رائها وم��ن املتوقع أن تكون أول عملية تس��ليم يف ع��ام  .»2021منوهة بأنه
م��ن املقرر «إصدار مركبة أرخص قليال باملواصفات ذاتها بعد ذلك بس��عر
 335ألف دوالر».
وتس��تخدم هذه الس��يارة البنزي��ن وتتميز مبراوح علوي��ة وخلفية قابلة
للس��حب جتعله��ا ق��ادرة على الطريان عل��ى ارتفاع  12500قدم م��ا يعادل 3800
م�تر .وتبل��غ س��رعتها القص��وى  200مي��ل يف الس��اعة يف اهل��واء و 100مي��ل يف
الساعة على األرض.
وصنعت الس��يارة من ألياف الكرب��ون والتيتانيوم واأللومنيوم وتزن 1500
رطل .وتتطلب مدرجا بطول  540قدما لإلقالع و  100قدم فقط للهبوط.
وتتسع السيارة الطائرة لشخصني وهي بقدرة  230حصانا وذات حمرك
رباع��ي .وتتح��ول الس��يارة ذات املقعدين من س��يارة ذات ث�لاث عجالت إىل
أوتوغاي��رو يف غض��ون  10دقائ��ق فقط وميكن أن تذهب م��ن  0إىل  60ميال يف
الساعة يف أقل من مثاني ثوان.
وحبس��ب الصحيفة «مت تزويد الس��يارة الطائ��رة بنظام معاجلة مماثل
لنظام الدراجات النارية والذي يعتمد على حتكم السائق الكلي».
وتؤك��د الش��ركة املصنع��ة عل��ى أن « »PAL – Vليس��ت مروحي��ة
إذ يتم تش��غيل الش��فرات بواس��طة حمرك .ولكنها طائ��رة دوارة تدور فيها
الشفرات بفضل تدفق اهلواء.
كما جيري تطوير إصدارات خمتلفة من السيارة الطائرة يف جمموعة
من الدول منها مجهورية التش��يك وسلوفاكيا والصني واليابان والواليات
املتحدة .وحيتاج املالك لقيادتها إىل رخصة قيادة ورخصة طيار.
وأصدر الرئيس التنفيذي لشركة « »PAL – Vروبرت دينجمانسي
بيانا جاء فيه« :بعد سنوات من العمل الشاق والتغلب على التحديات التقنية
والتأهيلية  ..جنح فريقنا يف إنشاء سيارة طائرة مبتكرة تتوافق مع معايري
السالمة احلالية اليت حتددها اهليئات التنظيمية حول العامل».
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أثبت��ت الدّراس��ات احلديث��ة ّ
أن الضغط النفس��ي
دم��رة لصح��ة اإلنس��ان،
والغض��ب م��ن العوام��ل املُ ّ
بأمراض
وإذا تفاق��م الوضع قد ي��ؤدّي إىل اإلصابة
ٍ
للمحافظة على
خطري ٍة ،و ُرغم احمل��اوالت العديدة ُ
الصح��ة مث��ل اتب��اع احلمي��ة ،أو ممارس��ة األلع��اب
ّ
الرياضي��ة ،وغريه��ا من وس��ائل وقائي��ة وعالجية،
أن الدراس��ات أثبت��ت ّ
إال ّ
أن ال َعوام��ل االجتماعي��ة،
هدف يف احلياة
والرضا ،والسعادة النفسية ،ووضع ٍ
له أكرب األثر يف ُ
الصح ِة اجلسدية،
املافظة على
ّ
ولذل��ك كان رس��ول اهلل  -علي��ه الصالة والس�لام-
يُوص��ي أصحاب��ه بع��دم الغض��بّ ،
وأن عليهم الرضا
بب للسعادة والصحة.
والقناعة فهي َس ٌ
م��ن األم��راض ال�تي يُس��ببها اإلجه��اد والضغ��ط
النفسي:
* زي��ادة احتمال ّي��ة اإلصاب��ة بأحد أن��واع األورام
الس��رطانية؛ ويعود السبب يف ذلك إىل َضعف جهاز
املناعة لدى الفرد يف حالة االنفعال النفسي.
* التأث�ير على القلب؛ فالضغط النفس��يي يُؤ ّثر
عليه س��لباً ،ول��ه ارتب��اط بإصابة اإلنس��ان بالنوبات
القلبية.
* اإلصاب��ة بضي��ق الش��رايني؛ وذل��ك م��ن خالل
راس��ة أجريت على أشخاص قيست هلم مستويات
ِد ٍ
هرم��ون الكورتيزول الذي يُنتجه اجلس��م (هرمون
ضغوط��ات
اإلجهاد)عندم��ا يتع�� ّرض اإلنس��ان إىل
ٍ
نفسية ،ويؤدّي إطالقه إىل تضييق الشرايني.
* اإلصابة بفقر الدم الناتج عن فقدان الش��هية؛
بسبب ّ
الضغط النفسي والتوتر.
بأم��راض عديدة أخرى ،مثل :أوجاع
* اإلصابة
ٍ
الظه��ر ،والرقب��ة ،والكتف�ين ،واملع��دة ،وال��رأس،
والص��داع النصف��ي ،وارتف��اع الضغ��ط ،وتغي�ير لون
اجللد حبيث يُصبح شاحباً.

الفايكنج ..

وهزيمتهم على أيدي المسلمين
يف مارس عام  ،2015كانت هناك أنباء عن اكتش��اف خامت قديم
كانت ترتديه امرأة من الفايكنج يف مقربة قدمية مع وجود نقش
على اخلامت هو كلمة (اهلل)! باخلط الكويف.
اندل��ع اخل�بر يف وس��ائل اإلع�لام ،وأح��اط ه��ذا االكتش��اف
الغم��وض ،وتناث��رت حول��ه النظري��ات واآلراء والتس��اؤالت ع��ن
كيفي��ة وص��ول ه��ذا اخل��امت ذي النق��ش العرب��ي اإلس�لامي إىل
السويد ،واطلق البعض على هذا االكتشاف (اخلامت الغامض).
ول��ذا ته��دف ه��ذه املقالة إىل تس��ليط الض��وء عل��ى العالقة اليت
كان��ت ب�ين الفايكنج واحلضارة اإلس�لامية يف املاض��ي البعيد ،وما
يتعل��ق به��ا ،ومعاجل��ة املفاهيم اخلاطئ��ة املتعلقة بعالقة املس��لمني
وشعوب أوروبا يف العصور الوسطى..
م��ن الق��رن الثام��ن إىل الق��رن احل��ادي عش��ر (789م 1066 -م)،
كان ش��عب الفايكنج ذا ش��هرة واس��عة بفضل حروبه��م وغزواتهم،
وقد جابوا العامل وغطوا مس��احات واس��عة ،بش��كل مل يس��بقهم إليه
أح��د ،حت��ى وصفه��م اإلدريس��ي َ
ب��أ َّن محالته��م إمت��دت م��ن غ��رب
أوروب��ا حتى آس��يا الوس��طى ،وكان املس��لمون آنذاك ق��د وصلوا إىل
قم��ة احلض��ارة يف ش��تى اجملاالت ،وإمتدت أراضي املس��لمني ش��رقاً
وغرباً وغطت مساحات كبرية من افريقيا وآسيا حتى حدود آوروبا
إىل أن وصل��ت إىل االندل��س اليت حكمها املس��لمون حوالي  8قرون..
ف��كان م��ن الطبيع��ي أن يطمع الفايكن��ج يف تلك احلض��ارة املرتامية
األطراف وحيلمون بتلك الثروات اليت إمتلكها املسلمون آنذاك ومل
يضاههم فيها أحد يف ذلك العصر .
وكان��ت األندل��س يف ذل��ك الوقت حت��ت احلكم األم��وي ،بقيادة
عب��د الرمح��ن األوس��ط ،فبدأ الفايكن��ج باإلغارة عل��ى األندلس من
ناحية احمليط األطلسي.
اش��تبك الفايكن��ج م��ع املس��لمني يف ع��دة مع��ارك ،ثم رحل��وا بعد

آالف القطع النقدية االسالمية املكتشفة
يف حبر البلطيق وروسيا

يوم��ا يف اجت��اه اجلن��وب ،فوصلوا إش��بيلية اليت مل تكن هلا أس��وار
ً 13
حتميها من مثل هذا اهلجوم الكبري حيث استخدموا عشرات السفن،
ومل يكن لدى الدولة حينها أسطول حبري وكان قدومهم مفاجأة
مروع��ة أله��ل إش��بيلية ،فق��د أمعن��وا فيه��م القت��ل واألس��ر وراحوا
يوما،
يدمرون منازهلا ويهدمون املس��اجد ،واستمر اهلجوم حوالي ً 40
حتى قام القائد عبد الرمحن األوس��ط بإرس��ال جيوش املسلمني يف
األندل��س حملارب��ة الفايكنج وطردهم من البالد ،وانتصر املس��لمون
عل��ى الفايكن��ج ،وقام بتحص�ين األندل��س بعد ذلك م��ن هجماتهم،
حت��ى أدرك الفايكنج أنهم أمام قوة كب�يرة فطلبوا اهلدنة والصلح
م��ع عبد الرمحن األوس��ط وس��لمت أراضي املس��لمني م��ن هجمات
الفايكنج لألبد.
وفيم��ا بع��د يف العص��ر العباس��ي ،تواف��د العلم��اء ذوي اخللفي��ات
املختلفة على منارة العلم والفن يف بغداد عاصمة الدولة العباسية
آن��ذاك فكان من الطبيعي أن تكون هناك عالقات طيبة مع ش��عوب
اوروبا ،فكانت هناك حركة جتارية بني بالد العرب وشعوب أوروبا
ومنهم الفايكنج .
فعل��ى غ��رار التجار املس��لمني وكل جتار الع��امل يف ذلك الوقت،
عم��ل جتار الفايكنج على التجارة بنظ��ام املقايضة مقابل البضائع،
مثل الفراء والعسل واجللود والعاج واألمساك وغريها ،كما كانت
الفضة يف ذلك الوقت مثينة ومكلفة .كما حرص العرب املسلمون
عل��ى احلص��ول عل��ى البضائ��ع اإلس��كندنافية م��ن الفايكن��ج مث��ل
القبع��ات واملعاط��ف املصنوعة من فرو الثعالب الس��وداء وهي واحدة
من أغلى الفراء ،وكذلك عبيد السالف .
فجل��ب جت��ار الفايكن��ج الفض��ة العباس��ية (نس��بة اىل الدول��ة
العباس��ية) بكميات كبرية إىل الدول اإلسكندنافية ،وقد مت العثور
على آالف القطع منها يف مناطق حبر البلطيق وروسيا .
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The most important articles ..Translated by: Nabeel Taha

شعبة اإلعالم االلكتروني
حاوره :سكرتري التحرير

Method and its trace in guiding the reading of text at addressee
By : Adel Abbas Anasrwai , PhD – University of Kufa
The method forms the base for reading any text , so if it good
, the reading will good also and result in good understanding
to the text otherwise the reading will be not a fruitful one and
unproductive . it is appeared to the wrong method one that
it reached to irrefutable facts being it believes in its method.

َّ
مثل اإلعالم وسيلة متميزة لنقل
املعرفة وتطور هذا الدور بتطور
الوسائط التقنية والتكنولوجية اليت
تستعملها الوسائل اإلعالمية ،ومن
ادواته اجلديدة اإلعالم اإللكرتوني
الذي فرض واقعاً إعالمياً جديداً بكل
املقاييس..
ويف حوار جمللة السفري مع االستاذ حيدر كاظم
الكالبي م��دي��ر شعبة اإلع�ل�ام اإلل��ك�ترون��ي يف امانة
مسجد الكوفة عن عمل ومالكات الشعبة:
ق ��ال دأب ��ت األم��ان��ة ع��ل��ى رف ��د اق��س��ام��ه��ا وشعبها
باملالكات املتخصصة ولإلعالم دور يف هذا اجملال من
التخصص واملهنية فعمل على استثمار اجلهود فكرياً
وثقافياً مبا ينسجم وتوجهات االمانة ،ويعد اإلعالم
اإللكرتوني أحد أب��رز وسائل االتصال وط��رح األفكار
الثقافية والدينية عرب مواقع التواصل االجتماعي
واملوقع الرمسي لألمانة ،وله ارتباط مباشر مع اجلمهور
وتشمل (الفيس ب��وك ،التلكرام ،االنستكرام ،تويرت،
يوتيوب ،الواتساب) وباللغات (العربية ،اإلجنليزية،
الرتكية) ،كذلك اإلجابة على االستفسارات والرد
على الشبهات من خالل التواصل مع األقسام املعنية،
ومن مهامه أيضا توثيق وتغطية خمتلف الفعاليات
واملشاريع والنشاطات الدينية والثقافية والعلمية،
وشعبة اإلعالم اإللكرتوني من الشعب املهمة؛ ومتثل
ركناً أساسياً يف قسم اإلعالم؛ حيث أخذت على عاتقها
مهمة نشر مبادئ الدين اإلسالمي احلنيف ومفاهيم
مذهب أهل البيت (ع) والسيما سرية السفري مسلم بن
عقيل (ع) والصحابي اجلليل هانئ بن عروة والنصري
املختار الثقفي (رض) وغريها من اجلوانب اإلنسانية
اليت يتميزون بها.
هل هناك مواكبة للتطور العلمي والتقين خاصة
وان عملكم يعتمد على اإلعالم الرقمي:
ن��ع��م حن ��ن ن ��واك ��ب آخ ��ر ال��ت��ح��دي��ث��ات التقنية
واالعتماد على أنظمة احلماية العالية يف األرشفة
اإللكرتونية ،حيث خطت الشعبة يف هذا اجملال خطوات
ج��ادة ،وبلغت مرحلة كبرية من التطور والتحديث
يف جم��االت تقنية اخ��رى ،وق��د مت حجز ()Domain
حتت رمز النطاق العاملي للعراق « »IQيف هيئة اإلعالم
واالتصاالت ,وأيضا النطاق الرمسي ( )COMوحجز
االستضافة على خادم مستقل ()Dedicated Hosting
يف مركز البيانات يف بريطانيا والعمل على برجمة
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موقع إلكرتوني تفاعلي ديناميكي عرب استعمال عدد واسع من األدوات الربجمية
واألنظمة التشغيلية لغرض إعطاء احللول الناجحة وفق املتطلبات الدقيقة وضمن
بيئة برجمية حديثة تناسب وتواكب التطورات املعمول بها عاملياً.
ماهي الوحدات التابعة للشعبة:
وحدة التحرير :الغرض منها حترير األخبار والتقارير املصورة واخلربية عن
النشاطات والفعاليات اليت تقوم بها امانة مسجد الكوفة ونشرها يف املوقع الرمسي
وصفحات التواصل ،إضافة اىل تغطية املناسبات الدينية ،وتوثيق مجيع املشاريع اليت
من شانها توفري افضل اخلدمات للزائرين.
وحدة الربجمة:
وهي مسؤولة عن برجمة وبناء وتطوير أنظمة األمانة اإللكرتونية ،وتصميم
وحتديث املوقع الرمسي ،وبرجمة وتصميم التطبيقات على اهلواتف الذكية على
منصيت  IOSو  ،AndroIdوكذلك انشاء وتصميم الربامج اخلدمية اخلاصة
باألمانة يف خمتلف األقسام والشعب.
وحدة التواصل االجتماعي:
ومن خالهلا يتم استثمار خدمات البث املباشر وتطبيقات االنرتنت يف نشر مبادئ
مدرسة آل البيت (ع) ،وهلا حضور متميز يف اجملتمع ،وخاصة يف املناسبات الدينية
حيث تصل اع��داد املتابعني هلا اىل املاليني سنوياً ،ومن مهامها ايضاً نشر بوستات
تتضمن أحاديث أهل البيت (ع) وسريتهم بعد تدقيقها وتوثيقها ،كذلك بث املراسيم
العبادية من داخل املسجد ،فض ً
ال عن نشر بوستات نصائح وارش��ادات للزائرين يف
الزيارات املليونية وخاصة االربعني.
وحدة الرتمجة :
وتقوم برتمجة االخبار والتقارير ومنشورات الوعي واإلرشاد يف املوقع الرمسي
والصفحات األخ��رى التابعة لألمانة اىل اللغات األجنبية (اإلنكليزية والرتكية
ويف املستقبل القريب الفارسية بعد تصميم املوقع اخلاص بها) وتستهدف الرتمجة
اجملتمعات غري الناطقة بالعربية لالطالع على ما تقوم به األمانة من نشاطات
وفعاليات وتعريف القارئ األجنيب مبسجد الكوفة واملراقد الطاهرة ج��واره وما
حتتويه من معامل إسالمية تراثية وتأرخيية.
هل هناك خطة اسرتاتيجية لتطوير اإلعالم الرقمي يف امانة مسجد الكوفة:
نعم وضعنا خطة متكاملة لتطوير تصاميم املوقع اإللكرتوني الرمسي وكذلك
حتديث تصاميم صفحات التواصل االجتماعي بشكل دوري ،ويتم ذلك من قبل
وحدة الربجمة بالتعاون مع الوحدات األخرى التابعة للشعبة ،إضافة اىل مواكبة
التطور التقين والربجمي يف هذا اجملال ،واستخدام أفضل برامج احلماية للحفاظ
على اجلهود اليت يبذهلا قسم اإلعالم يف إيصال الصورة احلقيقية للمتلقي وجتسيداً
للمبدأ اإلمياني (احيوا امرنا رحم اهلل من احيا امرنا).

Ethics and manners of teaching carrier is a necessity for
success and bestowal. By: Najim Abdullah Almussawe ,
PhD – University of Messan
The teaching is an educational and psychological process
that is planned for it basing on a set of principles ,procedures
,activities and the efforts given by the teacher to teach the
learners to achieve the ended goals to reach the full integrity
so and upon this , the teaching is not a spontaneous and
random one but it is an organized one where it is hoped to
teach the generation properly .

Study between the students› dream and health reality
By : Hashim Albachachi. Researcher
There are a general concepts that can be as a prelude to this
important topic , especially we are still facing the pandemic
of corona virus .The returning back to the schools during the
time of covid19 is a dream of the teachers and the students
for what it represents from a real impacts on the social and
scientific reality but there is a real risk where the in charge of
teaching process and the society should be taken into their
consideration.
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Editorial

من األرشيف

 والذي بدأ التنقيب فيه أوائل اخلمسينات،السور اجلنوبي ملسجد الكوفة املعظم من اخلارج قبل إجراء حفريات دار اإلمارة املتاخم للمسجد املعظم

Peace be upon you
There is no doubt that there is a struggle between
good and evil that has never ceased in its fight and
remains so until Allah the Almighty inherits the Earth
and those on it, and it may appear in multiple and
different forms.in the last decades and as a result for
the conflicts, that come under different causes and
that have the same ends, result in a significant and
dangerous increase in the number of widows and
orphans, which requires us to think about solving
part of this problem for fear of its exacerbation and
expansion. The solution may be to trace the behavior,
words and actions of the Prophet, may Allah’s
prayers be upon him and his family, in his treatment
of this problem, and among those treatments is his
urging the community to sponsor the orphan and his
concern for him. Thus the follower who observes
the first verses noticed that they indicated a denial
of the behavior of those who offend the orphan and
detract from his dignity. The Almighty said. Among
the great concern of the Creator, the Exalted, with
the orphan, that He (SW) made him one of the most
important means of reaching righteousness and
piety and one of his priorities and to accompany him
with the pillar of the faith.
The orphan has been mentioned twenty-three times
in the Holy Qur’an in different places, in addition
to the hadiths of the Messenger and his pure
family, which indicates the importance of this in
building the Islamic community. These verses and
hadiths affirmed the benevolence of the orphan in
several ways, the most important of which is the
development of the orphan’s money, preserving it
from transgression and loss, and a warning against
consuming it unlawfully. Also these verses indicated
to avoid his oppression, humiliation or encroachment
on him, and to educate him on virtuous values and
morals, to compensate him for what he lost of love
and compassion for the death of his father, and to
ensure his education, education and refinement,
and to modify his behavior and deter him from bad
deviation, but we are with all this reward and the
emphasis on offering a helping hand And taking
care of the orphan, we sometimes see that some
people tend to deal with cruelty and distress with
the orphan, or the greed for his money, which leads
to injustice and exceeding his rights or humiliating
and insulting him. The problems of orphans revolve
around their need for a good education and followup, such as their need for food, clothing, housing
and other material matters. Therefore, society must
cooperate in securing these needs for the orphan to
grow up in a proper way, and to make him a good c
and fit person so that his condition does not affect
him in his social life, and to the loneliness does not
cause in the deviation of his behavior from the rest of
the righteous members of society who were brought

up in the presence of
their parents.
It is known that money
is the way to work and
to provide what an
adult human needs,
and on this basis, the
spread of symbiosis
among members of
society and allocating
part of the individual’s
livelihood and income to orphans or preserving
and developing the orphan’s money, and the
necessity to give him his money when he reaches
the adultness with the prohibition of eating the
orphan’s money unlawfully, and the prohibition
Replacing it or adding it to the custodian›s
money unless the orphan’s interest is achieved,
and the money is paid to the orphan when he
reaches the age that qualifies him to exploit
him. With the permissibility of disposing of the
orphan›s money in a small amount. That is, the
poor person who does not have money to make
him rich, and he is busy preserving the orphan’s
money and developing it, may Allah Almighty
allow him to take from the orphan’s money in
exchange for the work and effort he provides in
caring for the orphan and preserving his money.
The ideal image remains for us to discipline
an orphan and educate him among us until he
reaches its fullest, or our sponsorship is to pay an
amount of money periodically and continuously
enough to spend on the orphan until he reaches
its most extreme and can depend on himself,
and in both cases it is necessary for the sponsor
of the orphan to have a great reward from Allah
Almighty and intercession His messenger.
It was reported on the authority of the Messenger
of Allah (may Allah’s prayers and peace be upon
him and his family) that he said: “Whoever wipes
his hand on the head of an orphan, out of his
mercy, Allah will write for him every hair that his
hand has passed through with a good deed»..”
Among the commandments of the Commander
of the Faithful, Ali to Imam Hassan and Hussein
(peace be upon them all) before his Martyrdom,
he said:
(Allah, Allah , the orphans, do not lose their
mouths, and do not be lost in your presence)
We ask Allah for us and you to protect us and
peace and Allah›s mercy and blessings be upon
you.

General Supervisor

Mohammed M. Almosawi
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