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الجهاد
نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات



 اإن ماأ�ساة الح�سين بن علي تنطوي على 
اأ�سمى معاني اال�ست�سهاد في �سبيل العدل 

االجتماعي.
• �لباحث �لإنكليزي - جون �أ�شر



وقفة مع الحشد
وقفات  �لتلفاز  �شا�شات  على  ظهرت  �ي��ام 
�ملركز  يف  �ل�شحفيني  لنقابة  ت�شامنية 
�ىل  تدعو  �ملحافظات  مكاتب  ويف  ب��غ��د�د 
و�لعادلة  �ل�شريفة  �ل�شعبي وم�شاندته يف حربه  دعم �حل�شد 
لّفه  ولف  تبعه  ومن  )د�ع�ش(  و�لن�شانية  �لدين  �أعد�ء  �شد 
�حل�شد  �بطال  مبنح  �ملعنية  �جلهات  تطالب  كما  و�شانده، 
�ل�شعبي حقوقهم وحل �مل�شاكل �لتي تو�جههم وغري ذلك مما 

د �شمودهم بوجه قوى �ل�شر و�لظالم. يع�شّ
وتكاد جتمع �لو�شاط �ملثقفة �ن مثل هذه �لوقفات �لت�شامنية 
�أمر مطلوب بحد ذ�ته ملا له من �أثار بالغة يف تقوية �لعزمية 
لدى �ولئك �لبطال، و��شعارهم �ن ت�شحياتهم بالدم وهجر 
�لهل و�لولد وغري ذلك مل تذهب �شدى بل �أثمرت و�آتت �أكلها 
�هلل  عند  جز�ئها  عن  ف�شال  �لمة  �بناء  من  �خلريين  عند 

تعاىل.
تلك  كفاية  �أي�شا على عدم  عام  ��شت�شعار  كان هناك  ورمبا 
قبل  ومن  عام  بوجه  �ملثقفني  قبل  من  �لت�شامنية  �لوقفات 
�لبيت �لعالمي ب�شكل خا�ش �أمام تلك �لت�شحيات �جل�شام 
حيث  و�ملمتلكات،  و�لعر�ش  و�ل�شعب  �لر����ش  َحمت  �لتي 
�لكرث  �لعن�شر  باعتبارها  �لدعم  من  �ملزيد  تقدمي  ميكنها 
ل�شعة  وذل��ك  �لوقائع  �ثبتته  ح�شبما  �ل�شاحة  على  فاعلية 
كبري  بهام�ش  ومتتعه  و�شائله  وتنوع  �لعالم  �نت�شار  و�شرعة 
من �حلماية و�لتاأييد، مما يجعل منه عن�شر� فعال جد� يف 

دعم �ولئك �لبطال.
�حل�شد  �بطال  ي�شاند  �نفك  ما  �لعالم  �ن  يقول  قائل  ورّب 
�لع�شائر  �بناء  من  يدعمها  ومن  �لمنية  و�لقو�ت  �ل�شعبي 
و�بر�ز  ي�شطرونها  �لتي  �لبطولت  �لغيارى من خالل عر�ش 
من  ما  وكل  بها  يتحلون  �لتي  و�لبطولية  �لن�شانية  �جلو�نب 
و�إف�شال  و�أهله،  �لظلم  �لر�ئعة على  �نت�شار�تهم  �شاأنه دعم 
�ل�شعب  هذ�  وح��دة  متزيق  �ىل  �لر�مية  �لع��د�ء  خمططات 

و�أخوته �لتاريخية.
باأي حال  �نكاره وجتاهله  �أن ذلك مما ل ميكن  �ملوؤكد  ومن 
من �لحو�ل.. ولكن هناك جو�نب �أخرى قد يكون لها �أولوية 
�لتي  �حلالة  �فرزته  ما  وفق  �ملرحلة  هذه  يف  وخا�شة  كبرية 

يعي�شها �لبلد.
 ويقف يف �شد�رة تلك �جلو�نب ��شعال جذوة �لهمة و�لعمل 
�لتي  �لن�شاز  �ل�شو�ت  تلك  �خر��ش  على  و�ملكثف  �ل��دوؤوب 
�ل�شعبي  �حل�شد  �بطال  �شمعة  من  �لنيل  نهار  ليل  حت��اول 
�لتي  �لبطولت  �شاأن  �لتقليل من  على وجه �خل�شو�ش، عرب 
ي�شطرونها من جانب، ومن خالل �طالق بع�ش �لتهم �لز�ئفة 
بحقهم، وبع�ش �لدعو�ت �ملك�شوفة �خلبث يف �لنو�يا �ملنادية 
�لتي  �لعر�قية  �لر���ش  حترير  يف  �مل�شاركة  من  منعهم  �ىل 
وب�شالتهم  �ل�شجاعة  لول وقفتهم  �لتحرر  نور  ما كانت لرتى 

و�شمودهم يف �أحلك �ملو�قف و�أ�شد �ل�شعاب.
�أبناء �لوطن و�عرتف به  �أكده جميع �ل�شرفاء من   وهذ� ما 
حتى �لغرب �لذي كان ير�هن على عدم قدرة �لعر�قيني على 
و�تباع  و�حلاقدين  �ملاأجورين  ولكن  م�شاعدة،  دون  �لتحرر 
حتى  جفون  لهم  تغم�ش  ل  �لبلد  لهذ�  �ملعادية  �لج��ن��د�ت 
و�لفعل  تارة  �لقول  خالل  من  �ملوؤ�مرة  تلو  �ملوؤ�مرة  يحيكو� 

تارة �أخرى.
كما ينبغي عدم �لوقوف عند هذ� �حلد وخا�شة من �لعالم 
�لعر�قي بحق �ل�شو�ت �لن�شاز بل عليه �ل�شعي �ي�شا �ىل بذل 
على  �ملتاآمرين  �ولئك  وف�شح  ك�شف  �جل  من  �لكبري  �جلهد 
بجزء  �أوف��و�  قد  و�لعالميون  �لع��الم  يكون  وبذلك  �لبلد، 
مناطقه  خمتلف  من  �لغيارى  �لعر�ق  �بطال  ف�شل  من  قليل 
�أبطال  ر�أ�شهم  وعلى  وطو�ئفه  ودياناته  وقومياته  وع�شائره 
لدعوة  للعقول  �ملبهرة  �ل�شعبي(وتلبيته  )�حل�شد  �ل��ع��ر�ق 
و�لعر��ش  و�لوطن  �ل�شعب  �لدفاع عن  �لدينية يف  �ملرجعية 

وتطهري �لعر�ق من رج�ش �أعد�ئه وخونته. 
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قبيل



امل�سرف العام
ال�سيد حممد ح�سني العميدي

مدير الدارة
ح�سن علي كاظم
رئي�س التحرير
 يحيى الفتالوي
مدير التحرير
�سباح الطالقاين

�سكرتري التحرير
ح�سني ال�سالمي
هيئة التحرير

 عبد الرحمن الالمي 
  حيدر املنكو�سي -علي الها�سمي
في�سل غازي  - ف�سل ال�سريفي 

حممود امل�سعودي - حممد الي�ساري
 �سالم الطائي- اثري رعد - عماد بعو

الإ�سراف اللغوي والفكري
    علي  يا�سني - �سالح اخلاقاين

ت�سوير
ح�سن كمال معا�ش - قا�سم هادي العميدي  

ت�سميم
يا�ش  خ�سري اجلبوري - غيث �سالح الن�سراوي  

التن�سيد الإلكرتوين
ا�سماعيل خليل ابراهيم

الهاتف واملوقع
00964  7801032655

www.imhussain.com

الربيد الإلكرتوين
alrawdhamag@yahoo.com

armag@imhussain.com

الطبع والتوزيع
�سعبة الطبع والتوزيع يف العتبة احل�سينية املقد�سة

رقم االيداع يف دار الكتب والوثائق 
الوطنية يف بغداد 1213 ل�سنة 2009

معتمدة لدى نقابة ال�سحفيني العراقيني
 بالرقم 735 ل�سنة 2009 م.

ديوان الوقف ال�سيعي

مالحظة:
املجّلة غري ملزمة بن�سر املواد التي ت�سلها، وال 

باإعادتها الأ�سحابها ... 

العدد 84 جمادى الآخرة  1436 هـدار الوارث للطباعة والن�سر /يف العتبة احل�سينية املقد�سة
�سهرية ت�سدر عن �سعبة الإعالم  الدويل يف ق�سم الإعالم



12
47

54

62

العتبة الحسينية تفتتح المرحلة 
الثانية من توسعة الحائر الحسيني

 عالَم الترجمة ومثلَّث األهمية 
والمضمون واإلمكانية اللغوية

الرحالة الصيني تشونـــغ:

  �شهد ظهر يوم �لأربعاء 5 جمادى �لولى 1436ه� �لمو�فق
 25 /2/ 2015م حفال بمنا�شتين عزيزتين على قلوب ع�شاق 

�أهل �لبيت عليهم �ل�شالم  هما ...

�لن�شانية  �لح�شارة  ن�شوء  ر�فقت  تاريخية  �أهمية  للترجمة 
من  �لأم��م  فهم  من  تمكننا  �لتي  �ل�شفة  تعد  وهي  وتطورها، 

حولنا، وبالتالي �ل�شتفادة من تجاربها...

  بعد �ن جمع مبلغا من �لمال لقاء قيامه ببع�ش �لم�شاريع 
�ل�شاقة  برحلته  فانطلق  �لعالم،   عبر  �ل�شفر  في  حلمه  حقق 

بو��شطة در�جة هو�ئية من م�شقط ر�أ�شه ...

24
�و  قتلك،  �أبيح  �نني  ذلك  معنى  لي�ش  لكن  نختلف  �و  نتفق  ربما 
تبيح قتلي لمجرد �ننا �ختلفنا في معتقد�تنا و�آر�ئنا، فذلك ما ل 

ترت�شيه �لأديان �ل�شماوية و�لفطرة �لب�شرية ... 



اخبار وتقارير

رئيس ديوان الوقف الشيعي برفقة االمين العام للعتبة العلوية 
المقدسة يفتتحان مشروع الهيكل الكونكريتي للمكتبة الحيدرية 

الكبرى والمتحف العلوي 
عالء  �ل�شيد  �ل�شيعي  �لوقف  ديو�ن  رئي�ش  �فتتح 
�لعلوية  للعتبة  �ل��ع��ام  �لم���ني  برفقة  �مل��و���ش��وي 
و�أمناء  �لدين  زين  �لدين  �شياء  �ل�شيخ  �ملقد�شة 
يف  �لد�رة  جمل�ش  و�ع�شاء  �ملقد�شة  �لعتبات 
و�مل�شوؤولني من مهند�شي  �ملقد�شة  �لعلوية  �لعتبة 
فاطمة  �شحن  مل�شروع  �ملنفذة  �لكوثر  �شركة 
�لكونكريتي  �لهيكل  �ل�شالم(  )عليها  �لزهر�ء 
لبنايتي �ملكتبة �حليدرية �لكربى و�ملتحف �لعلوي 
وذلك على هام�ش �لحتفال بذكرى مرور 1400 
�ل�شالم(  )عليه  علي  �لم��ام  �ختيار  على  ع��ام 
مع  وتز�منًا  �ل�شالمية  للخالفة  عا�شمة  للكوفة 
�لذي  �ل��دويل  �لكتاب  معر�ش  فعاليات  �نطالق 
على  �ل�شابع  للعام  �ملقد�شة  �لعلوية  �لعتبة  تقيمه 

�لتو�يل.
جمل�ش  ع�شو  �أك���د  �لف��ت��ت��اح  تفا�شيل  وح���ول   
�ليوم  مت   " حجي  خ�شري  علي  �لدكتور  �لد�رة 

�ل�شالم(  )عليها  �لزهر�ء  فاطمة  �شحن  �فتتاح 
و�ملكتبة  �لعلوي  للمتحف  �لكونكريتي  و�لهيكل   ،
�حليدرية �لكربى وقد �أ�شبحت جاهزة للعيان".

هذه  يف  �جن���ازه  مت  �ل�شحن  " ه��ذ�  و�أ���ش��اف 
�جناز  يتم  و�شوف  �لق�شرية  �لقيا�شية  �لفرتة 
�ل�شنتني  �و  �ملقبل  �لعام  خالل  �لنهائية  �شورته 
�ل��ق��ادم��ت��ني، وب��ا���ش��ر م��ع��ر���ش �ل��ك��ت��اب �ل���دويل 
�خلا�شة  �ل���ش��د�ر�ت  عر�ش  يف  فعلية  مبا�شرة 
بدور �لن�شر و�ملوؤ�ش�شات �مل�شاركة يف �ملعر�ش يف 

�أروقة �شحن فاطمة )عليها �ل�شالم(".
تو�شيح  يف  حجي  خ�شري  علي  �لدكتور  و�أو�شح 
�ملكتبة  لبنايتي  �لكونكريتي  �لهيكل  لتفا�شيل 
طو�بق  خم�شة  م��ن  �ملكتبة  تتكون   " و�مل��ت��ح��ف 
 15 مب�شاحة  �أي  م��رب��ع  م��رت  �آلف   3 مب�شاحة 
من  �ل�شمالية  �جلهة  �ىل  وتقع   ، مربع  مرت  �آلف 
م�شار �ل�شحن �حليدري �ل�شريف )مقابلة حملة 

�حلوي�ش( ، وقد �شممت وفق ت�شميم عاملي وهي 
�كتمال �شورتها  بعد  �لباحثني  مهياأة ل�شتقطاب 
ب�شكل  �لكونكريتي  �لهيكل  و�ليوم �جنز  �لنهائية 
�لتح�شينات  م��ن  �لخ����رى  �لم����ور  وب��ق��ي��ة  ت���ام 
�لهند�شية �لتي ت�شتلزم و�شعها يف �ملكتبة و�للو�زم 
زمنية  فرتة  �ىل  بحاجة  وهي  بتهيئتها  �خلا�شة 
لي�شت بالطويلة حتى تفتتح ل�شتقبال �لباحثني ".
و��شاف " �ما بالن�شبة لبناية �ملتحف و�لذي يقع 
مقابل منطقة )�مل�شر�ق( كونها �قدم منطقة يف 
طو�بق  �شتة  من  يتكون  �ملتحف  وه��ذ�   ، �لنجف 
كلية  مب�شاحة  �أي  مربع  مرتب  �آلف   3 مب�شاحة 
تقدر ب18 �ألف مربع ، �شمم هذ�  �ملتحف وفق 
�لهيكل  �جنز  وقد  �لعاملية  �ملتاحف  �ملو��شفات 
نهائي  �فتتاحه كهيكل كونكريتي  �لنهائي و�شيتم 
�لجناز  حتى  طويلة  �لفرتة  ت�شتمر  ل  �ن  ونامل 

�لنهائي للمتحف".
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�ملقد�شة  �حل�شينية  للعتبة  �لعام  �لأم��ني  تعهد 
ما  ب��ت��وف��ري  �ل��ك��رب��الئ��ي  �مل��ه��دي  ع��ب��د  �ل�شيخ 
حمافظة  يف  حديثة  ق�شاء  �أه���ايل  يحتاجه 

�لنبار من مو�د غذ�ئية وم�شتلزمات �أخرى. 
�ملكون  �لوفد  ��شتقباله  خالل  �شماحته  وق��ال 
من  ج��د�  ممتنون  "نحن  وعلماء:  �شيوخ  من 
وهو  تعاىل،  �هلل  �ب��و�ب  من  بابا  �نكم طرقتم 
مرقد �شيد �ل�شهد�ء وتعلمون �ن موقف �شماحة 
�ل�شيد �ل�شي�شتاين -د�م ظله- هو موقف �بوي 
وبني  قاطبة  �مل�شلمني  بني  يفرق  ول  للجميع 
�نتماء�تهم  مبختلف  خ�شو�شا  �لعر�ق  �بناء 
بنف�ش  جميعا  يرعاهم  �إذ  و�لطائفية،  �لدينية 
�لرعاية، وهو د�ئما يوؤكد على �ن �أهل �ل�شيعة 
�أهل  وعلى  �ل�شنة،  بحقوق  يطالبو�  �ن  يجب 
و�لعرب  �ل�شيعة،  بحقوق  يطالبو�  �أن  �ل�شنة 
�أن يطالبو� بحقوق �لكرد و�لرتكمان، و�لعك�ش 

بالعك�ش..
و�أو�شح  �شماحته: "�علمونا مبا حتتاجونه من 
منكم  و�ملطلوب  لكم،  لنوفرها  غذ�ئية  م��و�د 
و�شاأتو��شل  ق�شاء حديثة فقط،  �ىل  �ي�شالها 
�لق�شية،  هذه  يف  �لتجارة  وزير  وكيل  �لخ  مع 
حتتاجونه  ما  لكم  �شنوفر  جهتنا  من  ونحن 
�ل�شحة  بوزيرة  و�شاأت�شل  و�لدو�ء  �لغذ�ء  من 
لقاًء  لكم  و�شرنتب  �مل�شت�شفيات  ب�شاأن  �ي�شا 
فليكتبو�  �لبغد�دي  ناحية  يف  �لخوة  �أما  معه، 
�شنوفرها  ونحن  �لأ�شا�شية  �حتياجاتهم  لنا 

لهم.."
 وح����ول م��و�ج��ه��ة �لن���ح���ر�ف �ل��ف��ك��ري ق��ال 
�له��م،  ه��و  �لعلمائي  �مل��وق��ف  �ن  �شماحته" 
�ىل  �شببها  ي��رج��ع  نعي�شها  �ل��ت��ي  ف��ال��ف��ت��ن��ة 
�لن���ح���ر�ف �ل��ف��ك��ري، �لن���ح���ر�ف ع��ن خط 
�لإ�شالم �ل�شيل، �خلط �لذي كان مبنيا على 
�لآخر،  و�ح��رت�م  �ل�شلمي  و�لتعاي�ش  �لت�شامح 
�لفتنة،  و�أث���ارو�  �لدو�ع�ش  جاء  لالأ�شف  لكن 
ومنابركم  خطبكم  ويف  �لآن،  عنه  عربمت  وما 

بالتالحم بني �ملوقف �لعلمائي و�ل�شو�تر مفرح 
وم�شر، فالبد من موقف موحد من �جلميع".

ف��ي��م��ا ع���رّب رئ��ي�����ش جم��ل�����ش ع��ل��م��اء �ل��رب��اط 
�ملحمدي �ل�شيخ عبد �لقادر �للو�شي عن �شكر 
قائاًل" ننقل  �لدينية  للمرجعية  حديثة  �أهايل 
لكم حتيات �لعلماء و�شيوخ �لع�شائر و�ملو�طنني 
على  �لكرمية  للمرجعية  و�شكرهم  حديثة  يف 
وقفتها �لعظيمة �مل�شرفة وحفاظها على �للحمة 
ق�شاء  �ىل  �لعتبة  وفد  زي��ارة  و�ن  �لإ�شالمية، 

حديثة ميثل تاآخي �لعر�قيني و��شالتهم".
معروف  تاريخنا  حديثة  يف  نحن  و�أ�شاف" 
كل  ب��ني  �ل�شلمي  �لتعاي�ش  على  �حل��ف��اظ  يف 
فتنة  ولكن  و�خ��وة،  م�شلمون  فكلنا  �لطو�ئف 
تفرق  �ن  وحاولت  �لعر�قيني  مزقت  �لره��اب 
�ل��و�ح��د، و حلديثة موقف  �ل��وط��ن  �ب��ن��اء  ب��ني 
و��شح وم�شرف، وهو موقف �ملد�فع عن وطنه 

و�أهله".
�للو�شي  ��شار  �لو�شاع يف حديثة  وبخ�شو�ش 
�ىل" �ن حديثة حما�شرة من �ربع جهات من 
قبل د�ع�ش ول ي�شلها �لغذ�ء و�لدو�ء و�لوقود 
متثل  �أن��ه��ا  �ثبتت  �ل��ك��رمي��ة  �ملرجعية  ول��ك��ن 

�لإ�شالم و�لعر�قيني جميعا حيث �أو�شلت 150 
طنا من �ملو�د �لغذ�ئية �ىل �أهايل حديثة".

وم��وؤون��ة  ع�شكري  �م����د�د  �ىل  ن��ح��ت��اج  ونوه" 
مبهرة  عر�قية  وق��ف��ة  �ىل  ونحتاج  غ��ذ�ئ��ي��ة، 
كالتي جرت يف �آمريل، وذلك من �أجل حترير 
جئنا  ل��ذ�  �لغا�شم  �لره��اب  دن�ش  من  حديثة 
�ليوم �ىل كربالء �ملقد�شة حيث مرقد �لإمام 
�حل�شني عليه �ل�شالم فهو باب من �أبو�ب �هلل 

تعاىل".
�شيخ  حمد�ن  خ�شر  �ل�شيخ  طالب  جانبه  من 
ع�شرية �لبو عبد �حل�شني" �حلكومة �لعر�قية 
�لعر�قي  �جلي�ش   مقاتلي  من  �ملزيد  بار�شال 
و�حل�شد �ل�شعبي �ىل حديثة بدل من �لعتماد 
نحن  م�شيفًا"  �لمريكية".  �ل��ق��و�ت  ع��ل��ى 
نبلغ �حلكومة  �ل�شو�تر  على  ومقاتلني  كع�شائر 
بحاجتنا �ىل �شبابنا من �ملحافظات �جلنوبية 
معنا  يقاتلون  فهم  �ل�شعبي،  �حل�شد  وف�شائل 
�أن �لقو�ت  �إل  بب�شالة وعددهم 2500 جندي، 
�لأمريكية حددت �حل�شد ب� 500 مقاتل فقط". 

أمين عام العتبة الحسينية المقدسة يؤازر أهالي حديثة ويتعهد بتقديم 
ما يحتاجونه من مساعدات • اثري رعد
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اخبار وتقارير

تدعو �للجنة �لتح�شريية ملهرجان )تر�تيل �شجادية( يف �لعتبة �حل�شينية 
�ملقد�شة كافة �لكتاب �لباحثني للم�شاهمة يف تاأليف كتاب يخ�ش �لمام 

علي بن �حل�شني )زين �لعابدين( عليه �ل�شالم.
�لتح�شريية  �للجنة  رئي�ش  �ل�شهر�شتاين(  �لدين  )جمال  �ل�شتاذ  وقال 
كتاب  تاأليف  �ىل  ت�شعى  �ملقد�شة  �حل�شينية  للعتبة  �لعامة  �لمانة  �ن 
�لمام علي بن �حل�شني )زين �لعابدين( من خالل �لقالم �لو�عدة من 
�ملهتمني يف �لبحوث �خلا�شة باأهل �لبيت عليهم �ل�شالم،مبينا �ن �للجنة 
�لكتاب  كافة  �ىل  دع��و�ت  �لغر�ش وجهت  لهذ�  �شكلت  �لتي  �لتح�شريية 
�لباحثني و�ملفكرين للم�شاهمة يف �لتاأليف ،مو�شحا �ن تاأليف �لكتاب)زين 
�لعابدين( يوثق حياته وعلومه وتر�ثه وهذه �لفعالية هي �حدى فعاليات 

مهرجان)تر�تيل �شجادية(، موؤكد� �ن �لعتبة �حل�شينية �ملقد�شة �شتقوم 
ن�شخة   100 �لكتاب  موؤلف  ومنح  �ملهرجان  �ىل  �ملر�شلة  �لكتب  بطباعة 

جمانا.
�ملا�شي  مهرجانها  �شمن  �فتتحت  �ملقد�شة  �حل�شينية  �لعتبة  �ن  ويذكر 
متنوعة  �إ�شد�ر�ت  �شم  �لذي  للكتاب(  �لأول  �شجادية  )تر�تيل  معر�ش 
)عليه  �لعابدين  زين  �لإم��ام  تخ�ش  �لتي  �لعلمية  و�لبحوث  �لكتب  من 
)عليه  �لعابدين  زين  لالإمام  �حلقوق  ر�شالة  عر�ش  �ىل  �ل�شالما�شافة 
و�لفار�شية  �لعربية  باللغة  �لإ����ش���د�ر�ت  م��ن  ع��دد  وع��ر���ش  �ل�����ش��الم( 
و�لنكليزية و�لفرن�شية كما �حتوى على �إحدى ع�شر موؤلفًا مت طبعها من 

قبل �لعتبة �حل�شينية �ملقد�شة

العتبة الحسينية المقدسة تدعو لتأليف كتاب عن اإلمام زين 
العابدين)عليه السالم(

حفر  م�شروع  �ملقد�شة  �حل�شينية  �لعتبة  نفذت 
�لتابعة �ىل حمافظة  �مريل  لناحية  و�شاتر  خندق 
�شالح �لدين مبدة 20 يوم با�شتخد�م كو�در و�ليات 

�لعتبة �حل�شينية �ملقد�شة.
�شيد  جممع  مدير  �جلنابي  �شباح  �ملهند�ش  وقال 
ثالثة  "قبل  �ل���دويل:  �لع���الم  ملر��شل  �ل�شهد�ء 
�يام �نتهى م�شروع حفر �شاتر وخندق حول ناحية 
و�خلندق  �ل�شاتر  وه��ذ�  جهاتها  جميع  من  �م��ريل 
جاء بعد مطالبة �هايل �لناحية �لكر�م، فقد قدم 
كربالء  ملدينة  زيارتهم  عند  �لناحية  هذه  �ه��ايل 
�لمنية  �لجت��اه��ات  خمتلف  يف  طلبات  �ملقد�شة 
�لمني  �شماحة  �ىل  و�خلدمية  و�لتعليمية  و�لطبية 
�ل�شيخ عبد �ملهدي  للعتبة �حل�شينة �ملقد�شة  �لعام 
�لكربالئي وكان من �شمن هذه �لطلبات هو حفر 
خندق و�شاتر يحيط بالناحية من جميع �جلهات".
قبل  من  �شريعة  �ل�شتجابة  "كانت  �جلنابي:  وبني 
�ملقد�شة  �حل�شينية  للعتبة  �لعام  �لم��ني  �شماحة 
�حل�شينية  �لعتبة  �بناء  من  جمموعة  بتوجيه  و�أمر 
-عليه  �ل�شهد�ء  �شيد  جممع  ق�شمي  من  �ملقد�شة 
�ل�شالم- �خلدمي وق�شم �لليات �ىل ناحية �مريل 
بحفر هذ�  �لعمل  ��شتمر  �مل�شروع حيث  تنفيذ  ومت 

�لخ��وة  ح��دد  وق��د  ي��وم   )20( يقارب  ما  �خلندق 
�مل�شوؤولني بالناحية �مل�شار�ت وقامت كو�در و�ليات 
�لعتبة �حل�شينية بالتنفيذ، مو�شحًا: �هايل �لناحية 
وللعتبة  �ل��ع��ام  ل��الأم��ني  و�لم��ت��ن��ان  �ل�شكر  ق��دم��و� 

�حل�شينية وجلميع من �شاهم يف حفر �خلندق".
مو�شحا "مت تنفيذ �خلندق ح�شب �ملو��شفات �لتي 

�عطيت من قبل م�شوؤويل �لناحية ويبلغ طوله )21( 
كيلومرت وبعر�ش)3( �متار وعمق )2( مرت و�حاط 
بامل�شروع  �لعمل  وكان  �جلهات  جميع  من  باملدينة 
�لتعاون  ووج��دن��ا  �لليل  وحتى  �لفجر  من  ي�شتمر 
�ن  يقولون  ،وكانو�  و�هاليها  �لناحية  م�شوؤويل  من 
�مل�شروع  بهذ�  م�شرورون  وهم  تن�شانا  مل  �ملرجعية 

ويقدمون جزيل �ل�شكر".
�لوحيد  �مل�شروع  لي�ش  هذ�  "�ن  �خلفاجي:   و��شار 

�لعتبة  ق��ب��ل  م��ن  �م���ريل  ن��اح��ي��ة  ق���دم �ىل  �ل���ذي 
�حل�شينية و�منا هناك م�شاريع �خرى وهناك جلان 
ومتابعة  �جلرحى  ملعاجلة  �ملقد�شة  بالعتبة  �شكلت 
�لعتبة  طريق  ع��ن  رفعت  �لتي  �لطلبات  خمتلف 
�ملقد�شة وموقعة من �شماحة �ل�شيخ �لكربالئي �ىل 
�لناحية  ه��ذه  متطلبات  لتلبية  �ل���وز�ر�ت  خمتلف 

جلهود  �لعتبة  ق��ب��ل  م��ن  ووف����اء  تثمينا  �ل��ك��رمي��ة 
م�شاريع  هناك  و�شيكون   ، �لناحية  ه��ذه  و�شمود 

�خرى خلدمة هذه �لناحية".
�شالح  ملحافظة  �لتابعة  �م��ريل  ناحية  �ن  يذكر 
�لدين قد �شمدت �كرث من ثالثة ��شهر يف �حل�شار 
فك  مت  حتى  �لره��اب��ي  د�ع�ش  كيان  فر�شه  �ل��ذي 
�ل�شعبي  �حل�شد  وقو�ت  �هاليها  قبل  من  �حل�شار 

و�لقو�ت �لمنية وطري�ن �جلي�ش �لعر�قي".

العتبة الحسينية تنفذ مشروع حفر خندق وساتر يحيط بناحية آمرلي
• اثري رعد
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وقفة تضامنية للعتبة الكاظمية المقدسة داعمة لقواتنا 
المسلحة والحشد الشعبي في الحرب ضد اإلرهاب

��شت�شافت �لعتبة �لكاظمية �ملقد�شة يوم �خلمي�ش 2015/3/12م، وقفة ت�شامنية 
�شد  حربها  يف  �لبطلة  �ل�شعبي  �حل�شد  وق��و�ت  �لبا�شلة  �مل�شلحة  لقو�تنا  د�عمة 
�لإرهاب �أقامها ديو�ن �لوقف �ل�شيعي برعاية معايل رئي�شه �شماحة �ل�شيد عالء 
�ملو�شوي وبالتعاون مع �لأمانة �لعامة للعتبة �لكاظمية �ملقد�شة، وح�شرها رئي�ش 
ديو�ن �لوقف �ل�شيعي، ورئي�ش ديو�ن �لوقف �ل�شني، و�لأمني �لعام للعتبة �لكاظمية 
�ملقد�شة �أ. د جمال عبد �لر�شول �لدباغ وعدد من �أع�شاء جمل�ش �لإد�رة، وع�شو 
جلنة �لأوقاف و�ل�شوؤون �لدينية �لنيابية �ل�شيد علي �لعالق، وممثل ديو�ن �لوقف 
�ل�شماحة و�مل�شايخ من  �أ�شحاب  �ل�شادة  �لأخ��رى و�لعديد من  �مل�شيحي و�لأدي��ان 

رجال �لدين و�ل�شخ�شيات �لجتماعية.
 ��شتهلت �لوقفة بتالوة �أٍي من �لذكر �حلكيم. بعدها وقف �جلميع �إجالًل لإهد�ء 
�شورة �لفاحتة �ملباركة �إىل �أرو�ح �شهد�ئنا �لأبر�ر، تلتها كلمة معايل رئي�ش ديو�ن 
�إن  "�حلمد هلل  �لوقف �ل�شيعي �شماحة �ل�شيد عالء �ملو�شوي وحتدث فيها قائال: 
يف هذ� �لوطن رجاًل حملو� �أعباء �لت�شحية و�مل�شوؤولية و�شربو� على مر�رة �لقتال، 
رجالنا يف �لقو�ت �مل�شلحة و�حل�شد �ل�شعبي، �لذين حتملو� �أعباء هذه �لأزمة وهذه 
�حلرب �ل�شرو�ش، حيث تكالبت علينا قوى �ل�شر �ملتاآمرة وو�شائل �لإعالم �لقليمية 

و�لدولية.
وبنّي �أنه"مل تطل �لأيام حتى �أهدو� �إىل هذ� �ل�شعب ب�شائر �لنت�شار على جحافل 
قو�تنا  ت�شامنية مع  وقفة  �ن نقف  �ليوم  بد  و�لإره��اب من �خل��و�رج، فال  �لنفاق 
�لأمنية وقو�ت �حل�شد �ل�شعبي لدعمهم ماديًا ومعنويًا و�أن نطّيب خو�طرهم ونطمئن 

عو�ئلهم.
لهوؤلء  مدين  وقومياته  وطو�ئفه  �أطيافه  بكل  �لعر�قي  �ل�شعب  �شماحته:  و�أ�شاف 
وجي�شه  �لعر�ق  مع  وقفتنا  و�حد  �أ�شيل  عر�قي  وب�شوت  جميعًا  ولنعلن  �لأبطال.. 
للدفاع عن �شرفه وتربته، ونعلن ذلك لأخوتنا يف �لبالد �لأخرى �لذين مل يح�شنو� 
باإبدء�  فت�شرعو�  مغر�شة،  �إع��الم  و�شائل  من  �أخبارهم  تلقو�  حيث  �حل��ال،  فهم 
ت�شريحات غري منا�شبة للحالة �لو�قعية �لتي يعي�شها �لعر�ق، ونتمنى منهم مر�جعة 

�ملو�قف و�لتثبت منها لأن ما بلغنا عنهم هو تدخل يف �ل�شوؤون �لد�خلية للبالد... "
و�ل�شوؤون  �لأوق��اف  جلنة  ع�شو  �لعالق  علي  �ل�شيد  �شماحة  �ملن�شة  �رتقى  بعدها 
�لدينية �لنيابية حيث ورد يف كلمته: نقف جميعًا يف هذه �لرحاب �لطاهرة لن�شتلهم 
�ل�شعبي وكل من يحمل  �ل�شرب و�جلهاد و�لإمي��ان وندعم قو�تنا �لأمنية و�حل�شد 
�ل�شالح دفاعًا عن �لعر�ق ومقد�شاته لتطهريه من رج�ش �لرهاب �لتكفريي لأجل 
عودة �لعر�ق حرً� كرميًا، وهذ� ل يكون �إل بوحدة وت�شامن و�ن�شجام مكونات �ل�شعب 
�لعر�قي و�للتز�م بالفتوى �جلهادية �لكربى ل�شماحة �ملرجع �لديني �لأعلى �ل�شيد 

�ل�شي�شتاين "د�م ظله �لو�رف" �لتي وفرت �لفر�شة للذود عن �لوطن.
و�أ�شار يف حديثه قائاًل "نتفاجاأ ببيان �شدر من موؤ�ش�شة دينية معروفة بالعتد�ل 
و�لتو�زن �أخذت تزيف �حلقائق، فيجب �ن ل نركن �إىل تلك �لأ�شو�ت و�ن جتابه من 
خالل تكاتف �أبناء �ل�شعب �لعر�قي بكل مكوناته، و�أن ي�شكل وفد ر�شمي من �لأوقاف 

للقاء بالأزهر ومعرفة مالب�شات �ملو�شوع"
�لعر�ق، قّدم فيها  �ل�شيخ خالد �ملال، رئي�ش جماعة علماء  �أعقبتها كلمة لف�شيلة 
�لتحية لعر�قنا �جلريح وقو�تنا �مل�شلحة ورجال �حل�شد �ل�شعبي و�أبناء �لع�شائر يف 
ملرجعيتنا  وحتية  �لكرمية  وعو�ئلهم  �ل�شهد�ء  ولدماء  و�ملحررة  �ل�شاخنة  �ملناطق 

�ملباركة �لتي نطقت بل�شان �لعر�قيني جميعًا.
�لإرهابية  �لتكفريية  �لهجمة  �لأوىل  �شر�شتني،  لهجمتني  يتعر�ش  �لعر�ق  �أن  وبنّي 
�لتي ر�ح �شحيتها �آلف �لعر�قيني �لأبرياء، و�لثانية، وهي �لأخطر و�لأ�شد، �لهجمة 
و�أ�شار يف حديثه  باأجند�ت وموؤ�ش�شات دولية كبرية،  و�ملرتبطة  �مل�شللة  �لإعالمية 
ينبغي علينا �ن نتبنى خطابًا ��شالميًا دينيًا موحدً� ونحن قادرون بالوقفني �لكرميني 
�أن نتبنى هذ� �خلطاب، ول بد �ن نت�شدى ونتمكن من �لإعالم �مل�شلل لل�شارع �لذي 

يحاول �أن يح�شد قوى �لكفر و�لإرهاب على هذ� �لبلد.
�أما كلمة رئي�ش ديو�ن �لوقف �ل�شني �لدكتور حممود �ل�شميدعي فقد �أو�شحت ما 
مير به عر�قنا �ليوم من موؤ�مرة كبرية ينبغي �أن نف�ّشرها تف�شريً� حقيقيًا لنتعرف 
على حجم خطورتها، فال بد من وقفة مع هذ� �لبلد �لذي عانى �لويالت من �شعاليك 

�أوهمو� �لعامل بخالفة موهومة.
بديننا  و�لتم�شك  و�لوئام  �ملحبة  ت�شوده  موحدً�  �لعر�ق  لإبقاء  مدعو  �لكّل  و�ليوم 
ومقد�شاتنا. وما لنا بعد هزمية �لتكفريين �إل �أن ندعو �هلل �أن ميّن علينا بالأمن 

و�لأمان و�لتاأ�ّشي باأهل بيت �لنبوة "عليهم �ل�شالم".
و�شهدت �لوقفة �لت�شامنية موقفًا من �أخو�ننا م�شيحي �لعر�ق حيث حتدث عنهم 
لها  �لتي  �ملحبة  بكلمة  عنها  عرّب  �مل�شيحيني  �شوؤون  عام  مدير  نبيل طلعت  �ل�شيد 
و�لت�شامح  و�حلب  �لأخ��وة  جتمع  �لتي  �لأ�شيلة  بالبذرة  وو�شفها  عميقة،  مدلولت 

و�ملو�طنة بني �أبناء �لعر�ق.
وكان م�شك ختامها ق�شيدة ر�ئعة لل�شاعر عامر عزيز �لأنباري وم�شاركة للر�دود 
وتتفاخر  وتنا�شر  ت��وؤي��د  �لتي  �حلما�شية  بالق�شائد  �لكاظمي  ك��ر�ر  �حل�شيني 
�أر�ش �لعر�ق من دن�ش  بانت�شار�ت قو�تنا �لأمنية و�حل�شد �ل�شعبي وهم يحررون 

�لإرهاب. 
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• يعّدها ويحررها : �صباح الطالقاين

دعت املرجعية الدينية العليا اإىل اإعادة النظر باملوازنة 
وو�صع اإجراءات حقيقية ل�صغط النفقات يف املوؤ�ص�صات 
احلكومية على ان يرافقها بع�س الجراءات احلقيقية 
الداخلية  ال�صوق  على  العتماد  جملتها  من  الدولة  من 
يف التب�صع. كما دعت املرجعية العليا الدولة اىل تبني 
العلماء العراقيني واملفكرين يف اجلامعات او املوؤ�ص�صات 

احلكومية من اجل حل امل�صاكل املوجودة.
وقال ممثل املرجعية الدينية يف كربالء املقد�صة ال�صيد 
24/ربيع  يف  الثانية  اجلمعة  خطبة  يف  ال�صايف  احمد 
الول/1436هـ املوافق 2015/1/16م "لبد ان نالحظ 

جمموعة اأمور:
واعــدادهــا  املــوازنــة  النظر يف  اعـــادة  مــن  الول: لبــد 
بطريقة تتنا�صب مع وجود م�صكلة حقيقية قد ل تنتهي 
يف وقت قريب ونق�صد بها النخفا�س الكبري يف ا�صعار 

النفط...
الثاين: ان م�صاألة �صغط النفقات اىل ادنى حد ممكن 
هي م�صاألة �صحيحة لكن لبد ان ُي�صار اىل مناق�صة هذه 
فقط  ال�صرورية  المور  ابقاء  وهو  دقيق  ب�صكل  الفكرة 
ان  على  الكمايل  او  ال�صروري  غري  ال�صرف  وايقاف 
يكافح  وان  والفقرية  املحرومة  الطبقات  ذلك  مي�س  ل 

الف�صاد املايل مكافحة حقيقية وجدّية...
يرافقها  ان  لبــد  النفقات  �صغط  م�صاألة  ان  الثالث: 

بع�س الجراءات احلقيقية من الدولة ولعّل من جملتها 
ذكرنا  وقد  التب�صع  يف  الداخلية  ال�صوق  على  العتماد 
بع�س   : تو�صيحًا مثالً  نزيده  ان  نريد  لكن  ذلك مرارًا 
التي تكون مو�صمية �صواء تكون يف  الزراعية  املحا�صيل 
ب�صيط  ال اىل دعم  ال�صيف ل حتتاج  او  ال�صتاء  ف�صل 
�صتتوفر  دعم  فبادنى  عليه  قــادرة  والدولة  الدولة  من 
املادة  على  العتماد  يف  احلاجة  وتقل  املحا�صيل  هذه 
لهذا  حقيقية  حماية  ذلك  يرافق  ان  ب�صرط  امل�صتوردة 
والدولة  املــواطــن  على  عائدة  الفائدة  وتكون  املنتوج 
بع�س  من  جزء  هي  التي  املعامل  بع�س  يف  ومثاله  معًا 
الوزارات كوزارة ال�صناعة وهي معامل لها قوة انتاجية 

عالية...
الرابع: �صبق وذكرنا اي�صًا ان بع�س العقول القت�صادية 
واملالية والكفاءات ب�صورة عامة لبد ان ي�صّلط ال�صوء 
ي�صتطيع  عليها وال�صتفادة منها ولعل يف جامعاتنا من 
خمتلفة  جمــالت  ويف  ومتنوعة  كثرية  حــلــوًل  يجد  ان 
من  وت�صتقطب  اجليد  الظرف  لها  يهيئ  ان  �صريطة 
جهات الدولة املختلفة وعليه لبد ان تنفتح الدولة على 
باآرائهم  والأخذ  با�صت�صارتهم  والعلماء  الأ�صاتذة  هوؤلء 
يف طريقة معاجلة الأمور �صواء المنية ام القت�صادية 

و�صواء كان هوؤلء يف داخل العراق او خارجه...

يف  اجلمعة  وخطيب  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  اأكــد 
كربالء املقد�صة �صماحة ال�صيد احمد ال�صايف، يف اخلطبة 
ال�صريف  احل�صيني  بال�صحن  اجلمعة  ل�صالة  الثانية 
2015/1/30م،  املوافق  الثاين/1436هـ  9/ربيع  بتاريخ 

اأكد على جملة من الأمور املهمة جاء فيها:
الأمر الول :مت اإقرار املوازنة لهذه ال�صنة من ِقبل جمل�س 
النواب وهي خطوة �صحيحة تتنا�صب مع امل�صوؤولية امللقاة 
يكّثف جهوده  ان  منه  ناأمل  الذي  املوقر  املجل�س  على هذا 
اي�صًا لت�صريع القوانني التي تخدم م�صلحة النا�س عمومًا 

او لتعديل القوانني الخرى التي حتتاج اىل ذلك.
لول  لتح�صل  تكن  مل  امليزانية  اقرار  اأي  اخلطوة  هذه  ان 
ان  الطبيعي  ومــن  لإقــرارهــا  الغلب  عند  الرغبة  وجــود 
اأي  ابناءه  يفّكر  ان  تقت�صي  البلد  بها  مير  التي  املرحلة 
م�صتمرة  ب�صورة  يفكر  ان  واع�صاءه  بكتله  النواب  جمل�س 
ال�صفوف  ور�ــّس  البلد  م�صلحة  اأي  م�صلحته  يف  ودائمة 
من  اذ  نعي�صها  التي  الكثرية  التحديات  ملواجهة  موحدًا 
الطبيعي ان يواجه اأي بلد خ�صو�صًا اذا كان مهمًا كالعراق 
عوائق كثرية وحتديات متنوعة فكيف به وهو يواجه حتديًا 

امنيًا خطريًا واآخر اقت�صاديًا وماليًا... 

المر الثاين :ان اجلهد الذي ُيبذل من قبل القوات امل�صلحة 
له  وت�صديهم  لالرهاب  حماربتهم  يف  املتطوعني  والخوة 
بالدنا  عن  اخلطر  درء  يف  واملبا�صر  الفاعل  الثر  له  كان 
الخــوة  لهوؤلء  الدولة  من  خا�صة  رعاية  ي�صتوجب  وهــذا 
العناية  او  اليهم بعني مت�صاوية �صواء يف حقوقهم  والنظر 
البلد  يبقى  ان  اجل  من  والنفي�س  الغايل  بذلوا  فهم  بهم 
لهم  بذلك  وهم  الرهابيني  اأقــدام  تدن�صه  ل  قويًا  �صاخمًا 
كامل الحرتام والتقدير وال�صكر ولبد ان يتمتعوا بحقوقهم 
املكفولة �صواء من ا�صت�صهد منهم او ا�صيب بجراح خطرية 
او  مالية  كانت هذه احلقوق  و�صواء  اطرافه  بع�س  او فقد 
�صحية او تاريخية ..وعلى الدولة ان ت�صّهل كل ما من �صاأنه 
ان يوفر هذه احلقوق بعيدًا عن التعقيدات الدارية املتعبة 

وان ت�صعى جاهدة لتذليل ال�صعاب ..
التجنب  �ــصــرورة  على  مـــرارًا  اأكــدنــا  :لقد  الثالث  الأمـــر 
املواطنني  على  �صلبية  اآثار  لها  التي  املمار�صات  بع�س  عن 
العيارات  اطــالق  من  البع�س  عند  تعارف  ما  وبالأخ�س 
غري  الت�صرفات  هــذه  ان  املنا�صبات  بع�س  يف  الــنــاريــة 
م�صوؤولة وغري ح�صارية ولبد من جتنبها والبتعاد عنها...

ندعو لإعداد املوازنة بطريقة تتنا�سب مع 
وجود م�سكلة حقيقية 

اقرار املوازنة خطوة جيدة ويجب مراعاة حقوق 
احل�سد ال�سعبي
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:ال�صيد ال�صايف  

شذرات الجمعة  ال�صيد ال�صايف:



عبد  ال�صيخ  �صماحة  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  دعــا 
ال�صحن  يف  الثانية  اجلمعة  خطبة  يف  الكربالئي،  املهدي 
احل�صيني ال�صريف، بتاريخ 16/ربيع الثاين/1436هـ املوافق 

2015/2/6م، دعا لالنتباه اىل ثالثة اأمور جاء فيها:
من  اآخــر  جانب  للعامل  ينك�صف  يوم  بعد  :يومًا  الول  الأمــر 
القيم  عــن  بعده  ومــدى  الرهــابــي  داعــ�ــس  تنظيم  وح�صية 
ال�صالمية والن�صانية، وما قام به موؤخرًا من حرق الطيار 
ل  التنظيم  هذا  عنا�صر  ان  على  الدلئل  اآخر  حيًا  الردين 
الرعب  ادخــال  �صبيل  يف  جرمية  اأيــة  ارتكاب  عن  يتورعون 
مرة  توؤكد  الوح�صية  املمار�صات  هذه  ان  النا�س.  قلوب  يف 
اخرى على �صرورة تكاتف اجلميع من �صعوب ودول املنطقة 
الرهابي  التنظيم  هذا  حماربة  �صبيل  يف  اأجمع  العامل  بل 

وال�صراع يف الق�صاء عليه.
القوات  ابطال  به  يقوم  الــذي  املهم  ــدور  ال يــرز  هنا  ومــن 
وقــوات  املتطوعني  من  بهم  التحق  ومــن  العراقية  امل�صلحة 
وقد  املحافظات،  خمتلف  يف  القتال  جبهات  يف  البي�صمركة 
يف  مهمة  انت�صارات  تعاىل  اهلل  بف�صل  اأخــريًا  لهم  حتققت 
الرهابيني.  دن�س  من  تطهريها  اىل  اأدت  ديــاىل  حمافظة 
واننا اذ جندد ال�صكر والتقدير لكل البطال الذين �صاهموا 
على  اخــرى  مــرة  نوؤكد  فاننا  النت�صارات  هــذه  حتقيق  يف 

يف  باملقاتلني  اأكــر  اهتمامًا  تــويل  ان  العراقية  احلكومة 
اجلبهات كافة وان ت�صعى يف توفري احتياجاتهم...

الأمر الثاين :ان اقرار املوازنة من قبل جمل�س النواب نهاية 
كان  عليها  ال�صيا�صية  الكتل  بتوافق  ال�صنة  من  الأول  ال�صهر 
خطوة جيدة، واملاأمول ان يكون ذلك منطلقًا لإقرار قوانني 
اخرى مهمة بقيت معطلة ل�صنوات عدة.. فينبغي ان ت�صتثمر 
لهذا الغر�س فر�صة حتقق انفراج �صيا�صي ن�صبي بني الكتل 
العناية  النواب، كما ندعو احلكومة اىل  الكبرية يف جمل�س 
الرواتب  ان  يالحظ  حيث  والعاجزة  املحرومة  بالطبقات 
العي�س  متطلبات  اأدنــى  حتقق  ل  الفئات  لهذه  املخ�ص�صة 

الكرمي...
نزاعات  الــعــراق  حمافظات  بع�س  يف  :تقع  الثالث  الأمـــر 
واجلل�صات  بالتفاهم  حلها  ب�صيطة ميكن  لأ�صباب  ع�صائرية 
الخوية بني الع�صائر بع�صها مع البع�س الآخر او اللجوء اىل 
البع�س بداأ يلجاأ يف  – ان  له  يوؤ�صف  – ولكن مما  القانون 
امل�صوؤولية  ان  والتقاتل..  ال�صالح  اىل  النزاعات  هذه  ف�س 
ال�صرعية والوطنية تدعو هوؤلء اىل ان يحا�صبوا اأنف�صهم عن 
اأي دم حرام بغري وجه حق.. واملطلوب من الأجهزة  �صفك 
الأمنية ان يكون لها موقف حا�صم وحازم جتاه اأي نزاع من 

هذا القبيل...

املهدي  عبد  ال�صيخ  ب�صماحة  ممثلة  العليا  الدينية  املرجعية  دعــت 
الكربالئي، يف خطبة اجلمعة الثانية يف ال�صحن احل�صيني ال�صريف، 
بتاريخ 2/ربيع الثاين/1436هـ املوافق 2015/1/23م اىل ثالثة اأمور 

جاء فيها:
الأمر الأول: ان القوات امل�صلحة البا�صلة ومن ان�صم اليها من املتطوعني 
عليها  �صيطرت  قد  كــان  مهمة  مناطق  يف  رائعة  انت�صارات  حققوا 
روح  من  به  حتلوا  ما  بف�صل  ذلك  وكــان  الرهابية،  داع�س  ع�صابات 
معنوية عالية وحب للت�صحية يف �صبيل العراق ومقد�صاته مما مّكنهم 

من جتاوز الظروف امليدانية ال�صعبة يف بع�س املناطق.
�صيطرة هذه  تزال حتت  ل  التي  واملناطق  املدن  تبقى من  ما  وكذلك 
املعول  فاإن  الجرامية  �صلوكياتهم  من  مواطنوها  ويعاين  الع�صابات 
القوات  ابناء  وبطولت  ت�صحيات  على  هو  ا�صرتجاعها  يف  ال�صا�صي 
امل�صلحة ب�صورة عامة واأبناء هذه املناطق باخل�صو�س فاإنهم اوىل من 
غريهم بهذه املهمة...والأمر الثاين: ل تزال موازنة عام 2015م تخ�صع 
�صعوبات..  عدة  اقرارها  ويواجه  النواب  جمل�س  اأروقــة  يف  للمناق�صة 
واختالف  العاملية  ــواق  ال�ــص يف  النفط  �صعر  ثبات  عــدم  ان  ومنها 
التقديرات يف ما ي�صتح�صله العراق من بيع نفطه يف هذا العام اوجب 
ولعل  والفقرات  املــواد  ما ميكن تخ�صي�صه جلملة من  الختالف يف 

احلل يكون يف تنظيم و�صياغة املواد ال�صا�صية وال�صرورية وفق �صعر 
وابقاء  واخلــرة  الخت�صا�س  اهل  تقدير  بح�صب  الأدنــى  احلد  ميثل 
املواد الأقل اأهمية خا�صعة للزيادة املحتملة ويكون ال�صرف فيها منوطًا 
بتحقق تلك الزيادة...الأمر الثالث: ان مئات الآلف من املواطنني ل 
يزالون مهجرين ونازحني من مدنهم وقراهم ويعانون ا�صد الظروف 
اأ�صبحت  امل�صوؤولون  يقول  والمكانات احلكومية كما  وق�صاوة،  �صعوبة 
حمدودة وامل�صاعدات الدولية �صحيحة، ومن هنا فاإننا يف الوقت الذي 
ال�صهور  خــالل  املجال  هــذا  يف  املبذولة  الكبرية  اجلهود  عاليًا  نقدر 
املا�صية فاإننا نهيب باملواطنني الذين تف�صل اهلل عليهم بالرزق الوا�صع 
والمكانات املالية اجليدة ان ي�صاهموا ب�صورة اأو�صع يف اغاثة النازحني 
وتاأمني احتياجاتهم فان ذلك من اأف�صل اعمال اخلري والر ويعّر عن 
عمق ال�صعور بامل�صوؤولية واحل�س الوطني والغرية على البلد وم�صاحله 
وميثل م�صتوى يفتخر به من املواطنة و�صينعك�س ايجابيا على م�صالح 

النا�س والبلد وعلى نف�س الباذل عاجال او اآجاًل..
كما ان عموم املواطنني ميكنهم ان ي�صاهموا يف ذلك بح�صب ما يتاح 
لهم من المكانات وان كانت حمدودة ول ينبغي ان ي�صتهينوا به فان 
كثريًا  �صار  اجتمع  اذا  امل�صاهمني  من  كبري  عدد  من  املبذول  القليل 

وعمت بركته خ�صو�صًا اذا كان بنّية خال�صة هلل تعاىل.

يجب البتعاد عن امل�سالح اخلا�سة والتوجه نحو 
م�سالح ال�سعب 

وح�سية داع�س تتطلب املزيد من التكاتف الدويل 
للق�ساء عليه
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ال�صيخ الكربالئي



�سهد ظهر يوم االأربعاء 5 جمادى االوىل 1436هـ املوافق 
25 /2/ 2015م حفال مبنا�ستني عزيزتني على قلوب ع�ساق 
اأهل البيت عليهم ال�سالم  هما افتتاح االأمانة العامة للعتبة 

احل�سينية املقد�سة للمرحلة الثانية من م�سروع تو�سعة 
احلائر احل�سيني ال�سريف بالتزامن مع ذكرى والدة عقيلة 

بني ها�سم ال�سيدة زينب احلوراء عليها ال�سالم.
وقد �سهد احلفل ح�سورا جماهرييا وا�سعا ت�سدره ح�سور 

رئي�س ديوان الوقف ال�سيعي ال�سابق ال�سيد �سالح احليدري 
وعددا من ممثلي العتبات املقد�سة واملزارات ال�سيعية يف 

العراق وم�سوؤولني من احلكومة املركزية واملحلية يف كربالء 
ونخبة من امل�سوؤولني واملخت�سني بفن العمارة والهند�سة .

�لوقف  دي��و�ن  رئي�ش  كلمة  �أعقبتها  �حلكيم  �لذكر  من  باآيات  �حلفل  ��شتهل 
"�أن ديو�ن �لوقف  �إىل  �أ�شار فيها  �ل�شيعي )حينها(�ل�شيد )�شالح �حليدري( 

�ل�شيعي م�شتمر يف دعم م�شرية �لتطوير يف �ملر�قد و�لعتبات �ملقد�شة وي�شعى 
يف �لتو�شيع �لأكرب من �أجل تقدمي �خلدمة للز�ئرين �لذين ياأتون من كل دول 

�لعامل لزيارة هذه �ملر�قد �ملقد�شة حيث �أكملت �ملرحلة �لثانية من م�شروع 
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تو�شعة �حلائر �حل�شيني �ل�شريف بجهود �خلريين و�لقائمني على خدمة هذ� �ملرقد �ملقد�ش 
�حل�شينية  للعتبة  �لعام  �لأمني  �لكربالئي  �ملهدي  عبد  �ل�شيخ  �لعالمة  ل�شماحة  نبارك  ونحن 
�ملقد�شة ووقوف �لنخبة �ملوؤمنة و�ل�شادقة يف تقدمي �مل�شاريع بهذه �حللة �لر�ئعة ذ�ت �لإتقان 
�لعتبة  يف  جميعًا  للعاملني  �ل�شكر  و  �مل�شاريع  هذه  �إجناز  يف  �لكبرية  و�ل�شرعة  �ملتميز  و�لرونق 
�حل�شينية �ملقد�شة �لذين بذلو� جهدهم و�شعيهم على طريق �لإخال�ش و�لتفاين يف �شبيل �هلل عز 

وجل ونيل ر�شاه ".
وقال  �لكربالئي  �ملهدي  عبد  �ل�شيخ  �شماحة  �ملقد�شة  �حل�شينية  للعتبة  �لعام  �لأمني  كلمة   تلتها 
فيها "يف هذ� �ليوم �لذي يحتفل فيه �ملوؤمنون بولدة رمز �لوفاء و�حلياء و�لعفة ورمز �ل�شرب على 
�إنها  �ملكاره و�مل�شائب و�ملحن �لعقيلة زينب �حلور�ء �بنة �لمام علي �أمري �ملوؤمنني عليه �ل�شالم، 
رمز �لإ�شالم �لعظيم �لذي حقَّ لرجال �لإ�شالم ون�شائه �أن يجعلو� منها �أ�شوًة ُيهتدى بنور �شفاتها 

و�شمائلها يف طريق �ل�شري �إىل �هلل تعاىل و�لولء لر�شوله و�آله �لكر�م".
�خلدمِة  م�شرية  يف  �آخر  ح�شيني  عطاٍء  باإجناز  فيه  نحتفل  �أن  �ليوم  بهذ�  �شماحته" نت�شرف  وبني 
�ملرحلة  �فتتاح  �ل�شالم، وهو  �لعبا�ش عليه  �لف�شل  �أبي  و�أخيه  �ل�شالم  �ل�شهد�ء عليه  ل�شيد  و�لعطاء 
�لثانية من تو�شعة �حلائر �حل�شيني �ل�شريف". و��شار �شماحته: "هذ� �لعطاء �لذي ما �أب�شر �لوجود 
و�لتحقق لول �لف�شل �للهي �لعظيم و�لت�شديد �لرباين و�لربكات �لقد�شية ل�شيد �ل�شهد�ء �أبي عبد�هلل 
�حل�شني عليه �ل�شالم و�لرعاية �للهية �حلكيمة و�لأبوية للمرجعية �لدينية �لعليا يف �لنجف �لأ�شرف 
ديو�ن  رئي�ش  �حليدري  �شالح  �ل�شيد  �لعالمة  ل�شماحة  ونهارً�  لياًل  متو��شلة  �بوية  رعاية  يع�شدها 
�لوقف �ل�شيعي و�لكو�در �لعاملة يف �لديو�ن م�شافًا �إىل �لدعم و�ل�شناد من بع�ش موؤ�ش�شات �لدولة 

يف �حلكومة �لحتادية و�ملحلية ملحافظة كربالء �ملقد�شة ودو�ئرها ".
و��شاف ممثل �ملرجعية �لدينية" تبقى �حللقة �لأ�شا�ش يف �لإجناز �لكبري لهذ� �مل�شروع ل�شاحب 
�أر�ش �لقد�ش �لتي عملت لياًل ونهارً� بد�أب وهمة عالية  �لفكرة �لتي �نبثق عنها �مل�شروع و�شركة 
لإجنازه على �أف�شل وجه مع ق�شم �مل�شاريع �لهند�شية مبهند�شيه وفنييه �لذين مل ياألو� جهدً� وفكرً� 
وتطويرً� �إل و�أفرغوه يف قو�لب �لبد�ع و�لتاألق لإكماله و�إمتامه خدمة لزو�ر �ملوىل �أبي عبد�هلل 

�حل�شني عليه �ل�شالم ".
من جهته قال �مل�شرف على م�شروع �لتو�شعة �ملهند�ش مهدي فلحي رم�شان " �إن م�شروع تو�شعة 
�حلائر يف �ملرحلة �لثانية �لذي يبد�أ من باب �ل�شدرة �إىل باب �لرجاء وهو من تنفيذ �شركة 
�أر�ش �لقد�ش �لهند�شية، مبينًا "�أن م�شروع �لتو�شعة لهذه �ملرحلة ي�شم م�شيف �لإمام �حل�شني 
�لذي  �مل�شيف  ملطبخ  خم�ش�ش  منه  جزء  يكون  �لذي  �ل�شرد�ب  �إىل  �إ�شافة  �ل�شالم  عليه 
بالز�ئرين حتوي  باأحدث �لأجهزة ويحتوي على قاعات كبرية ومكيفة خا�شة  مت جتهيزه 
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ثقافة الأيام..

•  �صباح الطالقاين

اإرها�صة قلم

تهتم �شعوب �لعامل بثقافات متنوعة قد تكون غريبة �و متو�زية �و متقاطعة مع 
بع�شها، ولكن برزت يف بد�يات �لقرن �لع�شرين ثقافة تعتمد على �أمناط معينة 
من �ل�شفات ��شرتكت بها كل دول �لعامل تقريبا، و�أحَيْتها بن�شب متباينة ح�شب 

�لهتمام �ملحلي وم�شتوى �لوعي ل�شعوب هذه �لدول.
�ل�شحة  قبيل  من  �لب�شر،  تهم  ق�شايا  على  �لرتكيز  على  قامت  �لثقافة  هذه 
فُخ�ش�شت  �لجتماعية،  و�لق�شايا  �ملعي�شة  ومنط  و�لبيئة  و�حلقوق  و�لد�رة 
�أيام على طول �ل�شنة لالأر�ش و�لأديان و�لعّمال و�لعد�لة �لجتماعية، وللنز�هة 
ت�شمل  حتى  تطول  و�لقائمة  و�لطفولة،  و�لعنف  وللُمعاقني  و�لبيئة،  و�ل�شالم 
�ملدين  و�لدفاع  و�جلمارك  باجلودة  تعنى  و�أي��ام  �لأم��ر����ش،  من  معينة  �أن��و�ع 

و�لتدخني...
ولو  �لعامل  �أنظار  حمط  ليكون  �لقائمة،  هذه  يف  يومًا  ن�شف  مل  نحن  بالتاأكيد 
ملدة 24 �شاعة يف �ل�شنة كلها، بيد �ن ما يحيط بنا من ظروف توؤثر فينا وتهمنا 
�ملثال ل �حل�شر  �شبيل  فهناك على  �لأي��ام،  قائمة طويلة من هذه  حتتاج �ىل 
و�أن�شطة  فعاليات  فيه  نقيم  و�لتعاي�ش  للت�شامح  يوم  لدينا  ليكون  ما�شة  حاجة 
�جتماعية وثقافية وتربوية ودينية و�عالمية ذ�ت طابع عمومي وغري خم�ش�ش 
لنخبة �و فئة �و �شريحة معينة، �منا يتم �لرتكيز فيه على �لطو�ئف �لتي متثل 
ة لتاأ�شي�ش جماعات �و  ف�شيف�شاء بلدنا، ومن هذ� �ليوم تنطلق �أفكار وروؤى معززِّ

جمعيات وم�شاريع م�شرتكة ت�شب يف بوتقة �لت�شامح و�لتعاي�ش.
يوم  فتخ�شي�ش  �ملقا�شد،  ومتنوعة  �ملعنى  خمتلفة  لأي��ام  حاجة  �أي�شا  هناك 
ن�شتورد  جعلتنا  �لتي  �لع�شيبة  �لظروف  هذه  يف  جد�  مهم  �لوطنية  لل�شناعة 
حتى �أقل �ل�شلع �شاأنًا و�أهمية،  و�أرد�أها نوعية ومن�شاأ، دون �ن يكون هناك توجه 
لت�شجيع �شناعاتنا ل �شعبيا ول حكوميًا، بل �ن ما يدمي �لقلب �عتبار �حلكومة 
�أن �شركات وز�رة �ل�شناعة �لبالغة بحدود 70 �شركة هي عبء على �لدولة! و�أنها 
- �حلكومة - يجب �أن تعمل على �فر�غ حمتوى هذه �ل�شركات من �لعاملني من 
خالل نقلهم �إىل وز�ر�ت �أخرى �و �حالتهم على �لتقاعد! لتذهب هذه �خلرب�ت 
تقاعد  تقدمي  حتى  �و  جديدة،  بكو�در  تعوي�شها  دون  �لريح  مهب  يف  �لطويلة 
وحقوق تتنا�شب مع ت�شحيات هذه �ل�شريحة �لتي متثل ع�شر�ت �آلف �لعو�ئل...
وهكذ� دو�ليك يف �حلاجة �ىل �أيام مثل يوم لاللتز�م بالقانون و�لنظام �لعام 
وو�شائل  �لنرتنت  �شبكة  مع  �لتعامل  بكيفية  للتوعية  وي��وم  �لعامة،  و�لآد�ب 
مفتاحًا  يكون  �ن  دون  �ل�شتفادة  يحقق  و�عيًا  تعامال  �لجتماعي،  �لتو��شل 

للظو�هر و�لت�شرفات و�مليول �ل�شيئة...

على كافة �خلدمات كذلك ي�شم �مل�شروع جمموعة �شالمل 
كهربائية وم�شاعد كهربائية لنقل �لز�ئرين عرب �لطو�بق 
�لأر�شي خم�ش�ش  �لطابق  و�أما  �ل�شريف،  للحائر  �لثالثة 
لالأمانات و�لك�شو�نيات و�أماكن �لتفتي�ش، �أما �لطابق �لثاين 

و�لثالث فخ�ش�ش ل�شرت�حة �لز�ئرين ".
قاعة  �إن�شاء  �أي�شًا  �شملت  �لتو�شعة  �إن  رم�شان:  و�و�شح 
 )330( على  حتتوي  م2(   500( م�شاحتها  تبلغ  لل�شيافة 
ن��اح��ي��ة �لتكييف  ب��ك��اف��ة �خل��دم��ات م��ن  م��ق��ع��دً� جم��ه��زة 
و�لإنارة وتقنية �ل�شوت �حلديثة كذلك ميكن �لإفادة منها 
حتتوي  لأنها  �لتلفزيونية  و�لرب�مج  للقاء�ت  ك�)�أ�شتوديو( 
على مو�د مانعة ل�شدى �ل�شوت وجمهزة مبنظومة �شوتية 
�أنها  ثابتة و�شا�شات كبرية ومن ميز�تها  حديثة وكامري�ت 
مطلة على �ل�شحن �حل�شيني �ل�شريف من جهة ومرتبطة 
لقاعة  مكملة  وتعد  �لأخ��رى  �جلهة  من  �جلديد  باحلائر 

خامت �لأنبياء �لتي ت�شتخدم للموؤمتر�ت و�ملنا�شبات.
15

جمادى الآخرة 1436 هـ



• اإعداد: �سباح الطالقاين

اجتماع 

لم تخضع القوانين الوضعية يوما إلى مقياس اتفقت عليه االنسانية كلها، بل تفاوتت االلتزامات بالقوانين ومقاييسها 
بحسب ما أملتهُ األعراف والقيم والظروف والبيئة التي تربى عليها المجتمع المعني، فترى األمم التي تشهد حقبًا من عدم 
االستقرار تموج بتيارات تؤدي بها الى االنهيار في جانب يعد من أهم جوانب بناء الدولة، وهو جانب احترام القانون والنظام 

واآلداب العامة.
وهذه المسألة بحد ذاتها تقع ضمن دائرة بناء المجتمع نفسه، وكيف ينظر الى نظام الدولة التي هي مَن يشرّع ويرعى 

تطبيق القوانين والنظام العام، فإذا توفرت القناعة عند أغلبية الناس بأن نظرة االحترام والمراعاة تمأل ما جاءت به الدولة من 
قوانين وأنظمة فإن النتيجة ستكون ايجابية للطرفين، أما اذا تخلل التخبط واالزدواجية ادارة الدولة والمجتمع فان الفوضى 

وعدم احترام القانون ستكون السمات األقوى التي تتحكم بمقاليد األمور...

احترام القانون والنظام العام...
ايجابيات وجوده   وسلبيات فقدانه
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وبكل الأحوال فاإن ل عالقة طبيعية حتكم مكونات اأي 
ر باإطار قانوين وتنظيمي يحدد  جمتمع اإذا مل توؤطَّ

احلقوق والواجبات لكل طرف.
اأ�سباب ونتائج..

ابتداء لميكن اطالق �صفة عدم اللتزام بالقانون 
�صخ�صية  ت�صرفات  هي  امنا  املجتمع  نحو  عموميًا 
واقت�صادية  اجتماعية  م�صببات  من  نابعة  فئوية  او 
و�صيا�صية، وهذا ما يو�صحه عميد كلية القانون يف 
جامعة كربالء الدكتور �صياء اجلابر فيقول، ان عدم 

اللتزام مرّده واأ�صبابه عديدة من اأهمها:
-التن�صئة الجتماعية لهذه الفئة من الأفراد والتي 
اللــتــزام  حتبذ  ل  بالتايل  فهي  مــا  خلل  اعــرتاهــا 
على  الرتبية  تعد  فيما  لـــه..  واخلــ�ــصــوع  بالقانون 
يف  �صيما  ل  والنظام  بالقانون  اللــتــزام  ا�صت�صاغة 
�صب  فمن  �صروري  اأمر  لالإن�صان  بالن�صبة  بداياتها 

على �صيء �صاب عليه كما يقال..
-�صعف تطبيق القانون او عدم تطبيقه ب�صكل كامل 
و�صليم على كافة النا�س، فاذا ما �صعر اجلميع بان 
مبداأ العدالة وامل�صاواة ي�صري على كل الفراد فان 
هذا من �صاأنه ان يعزز قيمة واحرتام القانون لدى 
اغلبية املجتمع، ويجعل الفراد يلجاأون اىل القانون 

يف كل ق�صاياهم املتعلقة باحلقوق والواجبات..
-هناك اي�صا م�صببات ادارية وروتينية جتعل النا�س 
ل حتبذ اللتزام بالقانون والنظام، حيث جتد بع�س 
املوؤ�ص�صات ل توؤدي الدور املناط بها بال�صكل ال�صحيح 

بل يعرتيها العديد من ال�صكاليات يف العمل..
-الجتهادات ال�صخ�صية اخلاطئة لعدد من الدوائر 
الفاعلة من  الــرقــابــة  واملــوؤ�ــصــ�ــصــات، وعـــدم وجـــود 
امل�صوؤولني يف بع�س الدوائر وعدم حما�صبة املخالف 
بال�صكل القانوين، كلها اأ�صباب ت�صطر الفرد للجوء 
او  عمله  متطلبات  يكمل  لكي  القانون  خمالفة  اىل 

معامالته..
يحث  احلنيف  الدين  لن  الديني،  الواعز  -�صعف 
النا�س على اللتزام بالقانون وعدم خمالفته، لنه 
نظام للمجتمع وجد من اجل تنظيم �صوؤون املجتمع 

ووم�صاحله..
وعدم  النفور  مثل  �صيا�صية  عوامل  اي�صا  -هناك 
الر�صا من النظام ال�صيا�صي احلاكم، جتعل النا�س 
باحرتام.. ف�صال  به  تتعامل  ول  القانون  تبتعد عن 
عن ظروف عدم ال�صتقرار التي متر بها املجتمعات 
وموؤ�ص�صاتها  الدولة  مكانة  على  �صلبيًا  توؤثر  حيث 

وقوانينها...

وهذه الأ�صباب املتقدمة جتعلنا مطاَلبني بالبحث عن 
والنظام،  بالقانون  اللتزام  مفاهيم  تر�صيخ  كيفية 

وجعل هذه املفاهيم ت�صرفات طبيعية لدى الأفراد.
ويحدد د. اجلابر اأهم هذه املتطلبات فريى ان اأول 

ما يحتاجه هذا المر هو:
- ثورة اخالقية وادارية واجتماعية، لتغيري العديد 
من املفاهيم اخلاطئة لدى عدد كبري من الفراد، 
خالل  من  وتطبيقه  القانون  احــرتام  تر�صيخ  فيتم 
وي�صتمر يف  الطفولة،  يبداأ من  �صامل  برنامج  تبني 

جميع مراحل التعليم.
-ا�صتثمار و�صائل العالم املختلفة يف الدعوة لهذه 
توعوية  برامج  اىل  و�صول  املجتمعية  ال�صالحات 
باجتاه احرتام القانون والنظرة له باعتزاز وتقدير.

-من املهم اي�صا تاأكيد املوؤ�ص�صة الدينية على �صرورة 
احرتام القانون من خالل ن�صر فتاوى مراجع الدين 
العظام بهذا اخل�صو�س، ملا لها من دور فاعل وموؤثر 

يف املجتمع..
-تطبيق القانون ب�صكل �صحيح وانفاذه على اجلميع 

دون متييز وازدواجية.
بالوظائف  اخلا�صة  الحــكــام  يف  النظر  -اعــــادة 
الداريــة  املنا�صب  �صيما  ول  توليها  وكيفية  العامة 
العليا، وتعزيز قناعة الفراد ب�صرورة وجود القانون 
م�صالح  وحماية  احلياة  تنظيم  اجل  من  واهميته 

النا�س.
-اعادة النظر بالعديد من القوانني النافذة –فيما 
الذي  الواقع  مع  تن�صجم  وجعلها  الــعــراق-  يخ�س 
�صهده البلد بعد التغيري عام 2003م. وكل هذه المور 
اجلهات  كافة  وتكاتف  اجلهود  تظافر  اىل  حتتاج 

لبيانها وتو�صيحها وجعلها واقعًا عمليًا...
ع�سرنة الفقه وتدعيم القوانني

الأدّلــة  من  هائاًل  خمزونًا  الإ�صالمي  الفقه  ميتلك 
من  بالكثري  القانون  تدعيم  على  القادرة  ال�صرعية 
املخزون  وهــذا  امل�صتجّدة،  والت�صريعات  الأحــكــام 
فريدًا  ا�صتثناًء  ميثل  والروائي  والتاريخي  الرتاثي 
والد�صاتري  ال�صرائع  متتلكه  ل  خا�صًا  وامــتــيــازًا 

الأخرى. 
ومن هنا – بح�صب ما يرى الباحث ال�صيخ مرت�صى 
معا�س مدير موؤ�ص�صة النباأ للثقافة والعــالم- فاإنه 
يف  الإنــ�ــصــان  يحتاجه  قــانــون  اأي  ا�صتخراج  ميكن 
ال�صخ�صية  والكبرية  ال�صغرية  احليوية  اأمــوره  كل 

والجتماعية. 
الفقهي  الغنى  فاإن هذا  البع�س  يعتقد  وكما  ولكن، 

احترام القانون والنظام العام...
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الكبري مل ي�صتطع اأن يواجه م�صاكل الع�صر ويتوافق 
معها، وال�صبب يف ذلك ح�صب كالم هذا البع�س هو 
الإ�صالمي،  للفقه  وا�صح  قانوين  تدوين  عدم وجود 
ميكن من خالله الو�صول اإىل القانون املراد ب�صكل 
�صريع ومفهوم وي�صري، وهنا ُيطرح هذا الت�صاوؤل هل 
فعاًل يحتاج الفقه الإ�صالمي اإىل تدوين قانوين وما 

هي الآثار الإيجابية وال�صلبية لذلك؟..
اأما املوؤيدون لتدوين الفقه الإ�صالمي فاإنهم يعتقدون 
تتنا�صب  الإ�صالمي ل  للفقه  القانونية  ال�صياغة  اأن 
ال�صريعة  اأحــكــام  تقنني  واأّن  احلـــايل،  الع�صر  مع 
لدرا�صة  مدخل  كتاب  يف  جــاء  كما  الإ�ــصــالمــيــة-  
الو�صيلة  "هو  الــعــطــار-  النا�صر  عبد  لـــ  الــقــانــون 
احلديثة الآن لتطبيقها، وتقنينها يعني جعلها قانونًا 
وهذا يتطّلب �صياغتها يف �صورة قواعد عامة جمردة 
النا�س  واإلــزام  الأ�صخا�س يف املجتمع  تنظم �صلوك 

بالعمل ككل قانون".
الجتــاه  هــذا  اأ�صحاب  ان  معا�س،  ال�صيخ  ويو�صح 
نف�س  ما جاء يف  منها  التقنني  لهذا  مزايا  يعّددون 

امل�صدر ال�صابق:
من  به  العمل  ميكن  ما  خال�صة  هو  التقنني  اإن  اأ- 

الأدلة والأحكام ب�صكل منا�صب.
وبيان  ال�صرعي  احلكم  لأبعاد  حتديد  التقنني  ب- 
العباد  مل�صالح  الإ�ــصــالمــيــة  الــ�ــصــريــعــة  ملــ�ــصــايــرة 
الفقهاء  وي�صتطيع  ومكان  زمــان  لكل  و�صالحيتها 
املحدثون حتديد اأحكامه بالن�صبة لل�صور امل�صتحدثة 
الفقهي  للبناء  ا�صتكماًل  التقنني  جنــد  وهــكــذا 

الإ�صالمي.
ج- هذا التقنني يتي�ّصر على الفقهاء �صرحه ومقارنة 
عن  ف�صاًل  املختلفة  املذاهب  من  بغريها  اأحكامه 
بدرا�صته  والطلبة  واملحامني  الق�صاة  اآلف  ا�صتغال 
ويف هذا تي�صري لدرا�صة وتدري�س ال�صريعة الإ�صالمية.
املــحــاكــم تطبيق  يــ�ــصــّهــل عــلــى  الــتــقــنــني  د- هـــذا 

الت�صارب  ال�صريعة الإ�صالمية ويقطع دابر احتمال 
م�صتغل  وكل  والفقيه  القا�صي  ويعاون  الأحكام.  يف 
بالقانون على الهتداء اإىل القاعدة القانونية يف ي�صر 

و�صهولة.
التعّرف على  الأفــراد  ي�صّهل على  التقنني  هـ- هذا 
الآراء  بني  يتيهون  فال  الإ�صالمية  ال�صريعة  اأحكام 
الكثرية املوجودة يف كتب الفقه الإ�صالمي والتي ل 

�س فيها. يعرف راجحها من مرجوحها اإل املتخ�صّ
و- عدم تقنني اأحكام ال�صريعة �صيدفع حكام امل�صلمني 
اإىل اقتبا�س القوانني الأجنبية لتنظيم �صوؤون الدولة.
ز- يوؤدي التقنني اإىل ح�صن �صري اجلماعة نتيجة اإملام 
عالقاتهم  على  وتطبيقها  القانون  بقواعد  الأفــراد 

الجتماعية املختلفة.
وقد تكون هناك اإيجابيات ت�صتحق الدرا�صة لعملية 
بع�س  هناك  تظهر  ولكن  الإ�صالمي،  الفقه  تقنني 
ال�صلبيات التي ت�صع �صكوكًا يف طريق التدوين، اأول 
هذه ال�صكوك اأن التدوين يغلق باب الجتهاد عندما 
ميكن  ل  مــدّونــة  واحـــدة  بقاعدة  القانون  يح�صر 
مناق�صتها، وقد قام الفقه الإ�صالمي وتكّون وجتّدد 

على �صرورة الجتهاد. 
فــاإن يف الفقه الإ�ــصــالمــي قــواعــد متغرية  وكــذلــك 
تتطابق مع وقائع تختلف ح�صب الظروف الزمانية 
واملكانية والجتماعية والنف�صية وقد ل ميكن للقاعدة 
القانونية اأن تتاأقلم مع تغري الظروف اأحيانًا، وهذا 
يعني جمودها وعدم مرونتها يف قبول امل�صتجّدات، 
وقد يعني كذلك حرفية الن�س املدّون واللتزام مبا 

هو مدّون فقط بينما املهم هو روح القانون ل ن�صه.
اأولويات تنظيم املجتمع

وكما هو معلوم فاإن الأديان جاءت عموما باأولويات 
كان اأهمها تنظيم املجتمع وفق حمددات و�صوابط 
تعاون بينية ت�صمل الفراد والدارات وما بينهم، ومن 
جودي  عبود  الدكتور  ال�صالمي  الباحث  يرى  هنا 

احلّلي، ان الأديــان جميعها وبخا�صة خامتها ديننا 
ال�صالمي احلنيف ت�صع من اوائل اهتماماتها تنظيم 
حياة  متيز  التي  الفو�صى  على  والق�صاء  املجتمع 
حاول  ال�صالم  ان  ذلك  وفوق  الب�صر،  عن  البهائم 
جاهدا ان يزرع يف معتنقيه حالة الح�صا�س اليجابي 
جتاه الآخرين، فندَب التحية واأوجب اإجابتها )واذا 
ُحييتم بتحية فحيوا باأح�صن منها او ردوها(، و�صرع 
م�صلطون  فالنا�س  الخرين  حقوق  احــرتام  قوانني 
على اموالهم ول يجوز لأحد العتداء عليها، ولي�صت 
الن�صان  ال�صالم عالقة  نظم  وامنــا  المــوال فقط 
الكرمي  الر�صول  بالبيئة ولعل من ذلك ما روي عن 
�س من ان اماطة الذى عن طريق امل�صلمني �صدقة، 
ي�صود  املقد�صة  بال�صريعة  النا�س  يلتزم  وعندما 
نذكر  ان  فيكفي  العامة  الآداب  عن  ــا  واأم النظام 
قول الر�صول الكرمي �صلى اهلل عليه واآله: اأدبني ربي 
فاأح�صن تاأديبي. وكان يقول: امنا بعثت لأمتم مكارم 
الأخــالق، وهكذا ت�صري الآداب والأخــالق جنبا اىل 
وجمتمعا،  فــردا  الإن�صان  ميار�صه  ن�صاط  كل  جنب 
ثم ان امل�صلمني �صوا�صية اأمام القانون ولقد �صبههم 
امل�صط.  باأ�صنان   - عنه  ورد  فيما   - الكرمي  النبي 
فاجلميع يخ�صع للقانون ول ي�صذ عن هذه القاعدة 
احد اإن كانت ادارة الدولة تتلم�س طريق العدالة فعال 

ل قوًل او �صعارات.
اإنفاذ القانون مقدمة لالأمن واالأمان

املطالب يف  واأعظم  اأكــر  والأمـــان هما من  الأمــن 
النظام الجتماعي العام لالأمم، فال ميكن لأمة اأو 
جمتمع اأو قبيلة اأو ع�صرية اأن تنعم بالأمن والأمان 
للمجتمع  ونظام عام، يحفظ  قانون،  اإل من خالل 

ا�صتقراره. 
يو�صح هذا املبداأ الباحث الدكتور اأحمد عبد املجيد 
حمود من �صيدين باأ�صرتاليا، فيفيد باأن القانون هو 
والتقدم  الجتماعي،  للتما�صك  الأ�صا�صية  القاعدة 

• د. عبود جودي احلّلي • ال�سيخ مرت�سى معا�س • د. �سياء اجلابر
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احل�صاري لالأمم. ومنذ اأن خلق اهلل ال�صموات والأر�س، �صري لهما قوانني ونظمًا، 
ت�صري مبقت�صاها. وكذلك الإن�صان جعل اهلل له قوانني واأنظمة، وجب عليه اأن 
ي�صري على �صوئها، حتى يعي�س عي�صة را�صية. وعلى هذا الأ�صا�س، لبد لكل اأمة 

من الأمم اأن يكون لها قوانني حتفظ بها كيانها، وحتافظ على وجودها. 
اإذًا، ما هي الو�صائل التي بجب على الإن�صان ا�صتخدامها، حتى يتم من خاللها 
وا�صتقراره،  واأمانه،  اأمنه،  اأجل  من  تطبيقها،  على  والعمل  القوانني،  احــرتام 
الفو�صى  اإ�صاعة  يف  املتمثلة  التهديدات  ــواع  اأن خمتلف  من  جمتمعه،  وحماية 
يحافظ  الــذي  هو  املثقف،  ال�صعب  اإن  بــدء،  ذي  بــادىء  والإ�صتبداد..  والف�صاد 
على القانون ويحرتمه، بل ي�صبح لديه القدرة على امل�صاركة، يف و�صع القوانني، 
وتنفيذها. لأ�صباب من اأهمها ان احل�صارة تقا�س مبدى احرتام �صعبها لقوانينها، 
ونظامها. وهذا التثقيف يجب اأن يدخل، يف املواد التعليمية، والرتبوية، لطالب 
املدار�س البتدائية والثانوية واجلامعات، واأن يطبق تطبيقا نظريا، وعمليا، من 
خالل برامج ومناذج ي�صرف عليها، ذوو الخت�صا�س يف هذا املجال، لأن الطالب 
بحاجة اإىل التوجيه ال�صحيح اإىل امل�صلحة العامة للمجتمع. وهذا، ينمي فيهم 

حب القانون، الذي يوؤدي اإىل حب الوطن. 
اأ�صف اإىل ذلك، اإن الإعالم بجميع اأنواعه، واإقامة املوؤمترات، والندوات التثقيفية 
لل�صعب من خالل املجال�س البلدية، تلعب جميعا دورا بارزا، يف تثقيف ال�صعب، لأن 
هذه الثقافة، تعزز التفاعل من قبل ال�صعب، مع القانون واحرتامه، وت�صاعد على 

التقيد، باأحكام القانون. 
اأيــًا كان، فلول  ال�صعب ونظامه  ومع ذلك كله، يجب حما�صبة من يخل بقانون 
ال�صعب ملا كانت احلكومة، وملا كان القانون. وهذا ل يتم اإل من خالل الق�صاء 
ال�صعب، وقد ظهر ذلك جليا وا�صحا،  اأفراد  العادل، واحرتام احلقوق جلميع 
من خالل هذا احلديث النبوي ال�صريف "واأمي اهلل، لو، اأن فاطمة بنت حممد 
�صرقت، لقطعت يدها ". حا�صاها واهلل. ولو، حرف اإمتناع لإمتناع، بل هذا منتهى 
العدل وتطبيقه، يف �صريعة النبي حممد  �صلى اهلل عليه واآله لحرتام القانون، 
واملحافظة عليه، حتى ليخل اأحد بالقانون، اأو يتجراأ على العبث به، خوفا من 
غم الوعيد، لأن القانون هو النور الذي مت�صي به النا�س، وتهتدي به، وت�صت�صيء 
به، من اأجل دنياها، واآخرتها. األ�صت ترى معي، يوم خالفت هذه الأمة �صريعة 
ربها، التي حملت اإليهم اأعظم قانون، واأمت نظام، لتنعم بالأمن والأمان، وتعي�س 
اإليه  اإنحل نظامها، وزال قوامها وتفرقت. ومما جتدر الإ�صارة  باأمان و�صالم. 
اإن التثقيف الديني لإحرتام القانون، من خالل باب خوف الوعيد، و�صوق ثواب 

املوعود، يرمي بظالله على املجتمع باأ�صره. 

• د. اأحمد عبد املجيد حمود

والئيات

مل ت�شدر فتوى �ملرجعية �لدينية �لعليا لتدغدغ �مل�شاعر �أو لت�شتهوي 
و�شمائر  ب��الإمي��ان،  ملئت  قلوبًا  �خرتقت  كلمات  �إنها  بل  �لأنف�ش 
�جتازت مرحلة �ليقني ، و�أرو�ح ع�شقت �ل�شهادة ،وعيون هجرت لغة 

�جلمال يف د�ر �لدنيا بعد �أن ملئت ب�شريتها حالوة �جلنان.
�متدت  مقد�شات  عن  للدفاع  �شدرت  كونها  مقد�شة  كلمات  �إنها 
�لأمويني  ثاأر رموزها من  �لعر�ق لأخذ  �آثمة خبيثة ق�شدت  �أياٍد  لها 
و�لعبا�شيني �لذين حلق بهم �لعار و�خلزي على مر �لتاريخ ؛ لتماديهم 
بطغيانهم وهمجيتهم على �شاللة ��شطفاها �هلل من بني خملوقاته ، 
ليج�شدو�  فعادو�   ، قلوبهم  ملئت  �لتي  �ل�شيطان  نو�زع  فا�شتملكتهم 
موقف �لع�شيان بعدم �لت�شليم و�لطاعة هلل ، وحماربة كل من متتد 

�شاللته �أو �نتماوؤه لتلك �ل�شفوة.
تلك �لكلمات �لتي �شدرت من بقعة �ختارها �هلل لتكون رمزً� للفد�ء 
و�لت�شحية و�لإيثار ، ورف�ش �لظلم و�لطغيان على مر �لتاريخ ؛ لتوثق 
لنا بطولت ومو�قف بحروف ، وكلمات تكتب مبد�د دموي طاهر �أريق 
دفاعًا عن مقد�شات �ئتمنها �هلل عند عباده ؛ لتخط كلمات �لن�شر 
بيوت  يزيد  �أح��ف��اد  دخ��ول  من  منعًا  ب��ال��رت�ب  تعفرت  �أج�شاد  على 
�حلر�ئر و�ملخدر�ت حتى لي�شبني �لزينبيات من جديد �إىل خر�ئب 

�لظاملني.
ففتوى �جلهاد �لكفائي �لتي �شدرت حلكمة �إلهية حققت �نت�شار�ت 
بت�شديد  حظيت  كونها  و�ل�شديق  �لعدو  ح�شابات  يف  تكون  ولن  مل 
�ملخططني  من  �لأع���د�ء  قلوب  على  كال�شاعقة  فنزلت   ، �ل�شماء 
�أن  بعد  طاقاتهم  فا�شتنفرو�   ، و�مل�شاهمني  و�مل�شاركني  و�ملنفذين 
للقيام بعملية بديلة يرقعون بها عور�تهم  ف�شلت جميع خمططاتهم 
�لتي �نك�شفت، فا�شتعانو� باأل�شن م�شعورة تنبح باأكاذيبها �لتي تبثها 
�مللحمة  تلك  �شاأن  من  و�لتقليل  �لتنكيل  بهدف  �ل�شفر�ء  و�شائلهم 
موقف  جت�شد  وهي  و�شورها  مبو�قفها  �لعامل  �أذهلت  �لتي  �لبطولية 
�لبيت �ل�شيعي �لذي ميتد من و�شط �لعر�ق حتى �أق�شى جنوبه باإيو�ء 
�ل�شني و�مل�شيحي و�ل�شابئي وغريهم من �لطو�ئف لحت�شانهم حتت 
للدفاع  �نطلقت  �أخ��رى  وثلة  �أبنائه  من  ثلة  حتر�شهم  كرمية  رعاية 
وحترير �لأر��شي �ملغت�شبة من دن�ش �لإرهاب لذ� فاإن قلوب �مللبني 
معاول  تزعزعها  ولن  تثنيها  ولن  تخد�شها  لن  �لإلهي  �لند�ء  لذلك 
بكر�مة  �لعي�ش  ظل  يف  �إما  تكمن  �ل�شعادة  باأن  �أيقنت  كونها  �لرماد 

�أو نيل �ل�شهادة.

يا حممد ما بلغت... !!!

•  ولء ال�صفار



قلوب �سلدة لن تخد�سها معاول الرماد
والئيات
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صفحة كتاب

صلى  المصطفى  الرسول  )سنة  كتاب  من 
التحريف(  ابجديات  و  وسلم  واله  عليه  اهلل 

ص241 - ص 250/ بتصرف

هل النبي بحاجة للمشاورة؟
وقفة مع قوله تعالى: )وشاورهم في األمر(.

تعالى:  قوله  ظاهر  أن  البعض  يزعم  قد 
صلى  الرسول  أن  يفيد  األمر(  في  )وشاورهم 
واله وسلم في حاجة لمشورة غيره،  اهلل عليه 
لتغطية  النبوية  المقررات  كفاية  عدم  ويترتب 
حاجات المسلمين المعرفية، وبعبارة أخرى عدم 
به  يشير  ما  بمالحظة  إال  النبوية  السنة  كفاية 
تعالى:  قوله  أن  حيث  الرسول؛  على  الصحابة 
وجوب  في  ظاهر  وه��و  أم��ر،  )وش��اوره��م( 

مشاورة الصحابة بال ريب وال ترديد.

وقد تناول الموضوع في العدد السابق بعض أوجه المسألة من خالل ايراد بعض التفاسير المتعلقة 
باآلية الشريفة، ومن ثم ما أثر عن الرسول المصطفى )صلى اهلل عليه وآله( بشأنها، وكذلك تبيان 

كيف ان اآلية تفسر نفسها، والختم بالتعريف بمن هو المقصود األول من المشاورة.
 وقد تم التنويه الى ان موضوع هذا العدد سيتناول االجابة عن مفصل مهم في اآلية أال وهو السبب 
وراء تقديم النبي المصطفى)صلى اهلل عليه وآله( الشيخين على الصحابة في المشاورة، وال بد من 
التنويه أيضا الى أن فهم هذا الموضوع كامال يقتضي اوال الرجوع الى قراءة موضوع العدد السابق 

لتفادي الوقوع في أية اشكاالت في الموضوع ولتكتمل وتتضح الصورة للقارئ الكريم.
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ملاذا يقدم الر�سول ال�سيخني على ال�سحابة يف 
امل�ساورة؟!!!

هناك ت�شاوؤل مهم مطروح يف �ملجتمع �لإ�شالمي بق�شميه �ل�شني 
و�ل�شيعي على مدى قرون عديدة، مل يجب عنه �ل�شنة ول �ل�شيعة 

ب�شكل مقنع حتى هذه �للحظة.
و�ل��ر�أي  �لفقه  لأه��ل  م�شاورته  يف  �لنبي  وك��ان  تيمية:  �بن  قال 
يف  يتكلمان  �للذ�ن  فهما   ، و�لثاين(  �لأول   ( �ل�شورى  يف  يقدم 
م�شاورته  مثل  �ل�شحابة  �شائر  على  بح�شرته  ويتقدمان  �لعلم، 

يف �أ�شارى بدر وغري ذلك)16(.
�شاخ�شني  و�لثاين(  �لأول  وعمر)  بكر  �أبا  جند  �أننا  وحا�شله: 
عليه  �هلل  �شلى  �لر�شول  مو�قف  كل  يف  �ل�شحابة  على  مقدمني 
�مل�شاورة  يف  يقدمهما  حيث  و�خلطرية،  بل  �ملحورية  و�شلم  و�له 
فلماذ� ذلك؟. فمثاًل يف معركة خيرب جند �أن ) �لأول و�لثاين( 
�أثبتا  ومل��ا  �مل��ع��رك��ة،  مببا�شرة  �ل�شحابة  على  �مل��ق��دم��ان  هما 
قال  يجبنهما،  معهما  ومن  معهما،  من  يجبنان  وجاء�  ف�شلهما، 
رجاًل  ))لأبعثن  حينذ�ك:  و�شلم  و�له  عليه  �هلل  �شلى  �لر�شول 
يحب �هلل ور�شوله ويحبه �هلل ور�شوله يقاتلهم حتى يفتح �هلل له 

لي�ش بفر�ر(( فبعث عليًا عليه �ل�شالم)17(.
�أن  �إما  �أننا  هو  هنا:  و�لت�شاوؤل  �لأمثلة،  ع�شر�ت  من  مثال  فهذ� 
نفرت�ش �أن قر�ر �لر�شول �شلى �هلل عليه و�له و�شلم لي�ش حكيمًا 
علمه  مع  �ملعركة؛  لهذه  كليهما  �أو  عمر  �أو  بكر  �أبا  بعث  حينما 
باأنهما ميكن �أن يفر� كما ح�شل يف �أحد وحنني و�لأحز�ب وغري 
يقدمهما  لأن  �شماويًا  د�فعًا  هناك  �أن  نفرت�ش  �أن  و�إما  ذلك..، 

�لر�شول على بقية �ل�شحابة.
�إليه �إل باخلروج من �لدين، فلم يبق  و�لحتمال �لأول ل ي�شار 
�إل �لحتمال �لثاين، وهو على �شوء ما قدمنا لي�ش غري تطييب 
�أثبتت  وقد  و�لعقول؛  �ل�شعور  ومر�عاة  �لقلوب  و�ئتالف  �لنفو�ش 
�لن�شو�ش و�لأخبار �أن �ل�شحابة عمومًا كانو� يتطاولون لإثبات 
بطولتهم �أمام �لر�شول �شلى �هلل عليه و�له و�شلم، لكن �لنتيجة 
وكان على  �لأغلب!!  �لأعم  �لختبار على  يف�شلون يف  كانو�  �أنهم 
�هلل  من  ماأمور  لأنه  �لفر�ش؛  بل  �لفر�شة  يعطيهم  �أن  �لر�شول 
و�حلديث  �لتاريخ  كتب  يف  جتد  حينما  ذل��ك  مثل  وق��ل  بذلك، 
هما  بدر  �أ�شرى  ق�شية  يف  �ل�شاخ�شني  �ل�شحابيني  �أن  و�ل�شرية 
) �لأول و�لثاين( �أبو بكر وعمر؛ فالذي جنده �أن �لنبي قدمهما 
�لقتل  بني  �لتخيري  ق�شية  يف  �ل�شحابة  من  �شو�هما  من  على 

و�أخذ �لفد�ء، فلماذ�؟.

قدمنا؛  ما  �شوء  وعلى  عبا�ش  �بن  ن�ش  �شوء  على  ذلك  جو�ب 
تطييبًا لنف�شيهما؛ لئتالفهما حتى ل ينف�شا من حول �لر�شول، 
�أن �لغر�ش �ل�شماوي من تقدميها ل يقف  ولبد من �لتنبيه �إىل 
�شماوية  �أغر��ش  فهناك  �لنفو�ش؛  وتطييب  �لئتالف  على  �أمره 
�ملحك،  على  �ل�شحابة  كجعل  ذل��ك؛  عن  �أهمية  تقل  ل  �أخ��رى 
وغري  وقابليتهم  وثباتهم  وجو�هرهم  معادنهم  �ل�شتار عن  لرفع 
ذلك...، وحتى يتوفر �جلو�ب لالأجيال �لالحقة �إذ� ما و�جهتهم 
�أهم  مثاًل؟  �ل�شحابة  من  �خلالفة  ي�شتحق  من  مثل  من  �أ�شئلة 

�لر��شخون �لثابتون �أم �ملهلهلون �لني مييلون مع كل ريح؟!!!...
بكر وعمر هما  �أبا  و�لثاين(  �لأول  وقل مثل ذلك حينما جتد ) 
�مل�شلي؛  قتل  ق�شية  يف  �ل�شحابة  على  �ملقدمني  �ل�شاخ�شني 
�أبو بكر  �أي ذ�ك �لذي دخل �مل�شجد فاأمر �لر�شول بقتله، فاأر�د 
و�شلم  و�له  �لر�شول �شلى �هلل عليه  يفوز� بطاعة  �أن  و�أر�د عمر 
بامتثال هذ� �لأمر، فقدمهما �لر�شول لذلك، ولكنهما كما �أعلن 

�لتاريخ ف�شال مرة �أخرى، فبعث عليًا لكن مل يجده.
وهنا يتجلى �لت�شاوؤل بهذه �ل�شيغة؛ �إذ �أمل يجرب �لر�شول �شلى 
�هلل عليه و�له و�شلم وهو �أكرث �خللق حكمة ) �لأول و�لثاين( �أبا 
بكر وعمر يف مو�قف �ختبارية خطرية وف�شال، فكيف يقدمهما 

يف م�شاألة خطرية من مثل هذه؟.
�إنها خطرية: لأن �لنبي �شلى �هلل عليه و�له و�شلم قال بعد  بلى 
�أن  وبعد  �لختبار  يف  وعمر  بكر  �أبو  و�لثاين(  �لأول   ( ف�شل  �أن 
بعث عليًا عقبيهما فلم يجده: ))لو قتل هذ� ما �ختلف من �أمتي 

رجالن(()18(.
�لأول   ( قدم  �إمن��ا  و�شلم  و�ل��ه  عليه  �هلل  �شلى  فالر�شول  و�إذن 
مما  غريها  وع�شر�ت  �لأم��ور  هذه  يف  وعمر  بكر  �أب��ا  و�لثاين( 
�بن  رو�ه  ما  �شوء  يف  لأنهما  هنا؛  ��شتق�شاوؤها  علينا  يع�شر 
ينف�شا  ل  حتى  ذلك  وعلة  بالذ�ت،  باملد�ر�ة  مق�شود�ن  عبا�ش 
�لطريقة  بهذه  لكن  �لدين،  بي�شة  حتفظ  حتى  �أي  حوله؛  من 

�ملرة..
�أهل  يطرحها  ما  كثريً�  �أخ��رى؛  �إ�شكالية  �إىل  �لإ�شارة  وحت�شن 
ي�شتحق  من  ح��ول  �ل�شيعة  مع  �لكالمية  جمادلتهم  يف  �ل�شنة 
باخلالفة  لعلي  �أو���ش��ى  ك��ان  لو  �لنبي  �إن  وحا�شلها:  �لإم��ام��ة؛ 
�ل�شكوت حر�م،  �أن  مع  علي عن حقه  �شكت  فكيف  عليه؛  ون�ش 
�أو يف �شلم؟  وملاذ� جند عليًا ل يبخل عليهم بن�شيحة يف حرب 

وملاذ� ي�شلي ب�شالتهم ويح�شر جمال�شهم و.....؟
�أن  وهو  قدمنا،  ما  كل  �شوء  يف  �ت�شح  ذلك  ج��و�ب  �أن  �أح�شب 
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�لأول   ( وب��ال��ذ�ت  �ل�شحابة  مب���د�ر�ة  م��اأم��ورً�  ك��ان  �إذ�  �لنبي 
و�لثاين( �أبي بكر وعمر طبقًا لن�ش �بن عبا�ش حتى ل ينف�شو�، 
�لر�شول  كان  ما  حيال  وهو  علي  �ملوؤمنني  �أمري  وظيفة  هي  فما 

حياله؟!!!.
تعاطيناه يف تف�شري  �لذي  �ملنهج  �أن  �إىل  �لإ�شارة  هذ� ولبد من 
�لنبوية  �لن�شو�ش  على  �لأ�شا�ش  بالدرجة  �عتمد  �ل��ذي  �لآي��ة 
قد  �لو��شحة،  �لقر�آنية  �ل��دللت  وعلى  و�ل�شحيحة  �ملعتربة 
وعن  �ل��وح��ي  ح�شابات  يف  �ل�شحابة  قيمة  ع��ن  �للثام  ك�شف 
نزلو�  و�إن  �شعدو�  �إن   � �لأغلب  �لأع��م  على   � و�أنهم  معادنهم، 
بني  �لدين،  من  ثم  �لر�شول،  حول  من  �لنف�شا�ش  منهم  يتوقع 
تفكري  �للثام عن عظمة طريقة  و�لأخرى، كما قد ك�شف  �لفينة 
�مل�شطفى �لأجمد حممد؛ و�أنه كان يقاتل يف جبهتني.. �لأوىل: 
)��شتزلهم  �لذين:  �ل�شحابة  جبهة  و�لثانية:  �لكفار،  جبهة 
مع  �ل�شيف  �لأوىل  يف  و�شالحه  ك�شبو�(  ما  ببع�ش  �ل�شيطان 
وكظم  �مل��د�ر�ة  �لثانية  يف  و�شالحه  �ل�شلم،  خيار�ت  كل  �نتفاء 

�لغيظ و�لعفو و�للني و...، هذ� من هذ� �جلانب..
تف�شري  يف  �لآخ��ري��ن  مناهج  ومبالحظة  �لآخ���ر  �جل��ان��ب  وم��ن 
خالل   � و�شلم  و�له  عليه  �هلل  �شلى  �لر�شول  قيمة  �أن  جند  �لآية 
جند  بل  �ل�شحابة،  بقيمة  قيا�شًا  جدً�  هزيلة    � تلك  مناهجهم 
�ملناهج  ه��ذه  �شاربًة  مع�شومًا،  و�ل�شحابي  خمطئًا  �لر�شول 
وذلك  �جلد�ر،  عر�ش  �لوجد�نية  و�لوقائع  �لقر�آنية  باحلقائق 
�لنبي  �أخ��ط��اء  يف  و�أ�شابيع  �أي��ام��ًا  حتدثت  �إذ�  �أن��ك  درج��ة  �إىل 
لي�ش مبع�شوم ل يرى  و�أنه  و�له و�شلم �ملزعومة  �شلى �هلل عليه 
�ل�شحابة  من  فالنًا  �إن  قلت:  �إذ�  لكن  باأ�شًا،  بذلك  �ملتطرفون 
قد �أخطاأ، وقد ��شتزله �ل�شيطان ببع�ش ما ك�شب؛ يف �أحد مثاًل، 
�أولئك �ملتطرفني  كما ن�شت �لآيات �لآنفة، وكما ن�شت م�شادر 
و�ل�شالل،  و�لزندقة  بالكفر  عليك  حكمو�  عندهم،  �ملعتمدة 
قدر  من  �حلط  م�شروع  من  �لغر�ش  هو  وما  ذل��ك؟  كل  فلماذ� 

�لنبي �شلى �هلل عليه و�له و�شلم من �أجل �ل�شحابة؟؟؟؟.

خال�سة البحث يف ع�سمة النبي �سلى اهلل عليه واله 
و�سلم

ينبغي �أن ننبه �إىل �أن هناك مز�عم �أخرى لعدم ع�شمة �لنبي، 
مل نر حاجة يف �لتعر�ش لها؛ لأنها يف �حلقيقة ل ت�شتحق ذلك؛ 
فما عر�شنا له �آنفًا �أقوى ما يف جعبة �لنافني للع�شمة من �أدلة، 
�لأخرى  و�لدعاوى  �لباقيات،  �ملز�عم  ذلك  على  تقي�ش  �أن  ولك 

�أن در��شتنا  �لفارغات �لتي يتعبد بها خ�شوم علي، م�شافًا �إىل 
هذه ل تهدف لأن جتعل من �لع�شمة مو�شوعها �لأول �إل باملقد�ر 
�لدر��شة  هذه  مثل  يف  �لنبي  ع�شمة  م�شاألة  زج  فاإن  بان،  �لذي 
�إمنا  �لأم،  �لعقائد  وثيقًا مبنظومة  �رتباطًا  �ملرتبطة  �لإ�شالمية 
وعقائدية؛  �شرعية  �آثار  من  بالع�شمة  �لقول  على  يرتتب  ملا  هو 
� ب�شكل دقيق � كربى �ملقولت �لإ�شالمية؛  �لأمر �لذي يحدد لنا 
مقولة  ذلك  ومن  �لإ�شالمية،  �ملعرفة  بنظرية  ع�شويًا  �ملرتبطة 

�ل�شنة �لنبوية على �شاحبها و�آله �أف�شل �ل�شالة و�ل�شالم..
�أكرث  �لتي  و�شلم  و�ل��ه  عليه  �هلل  �شلى  �لر�شول  طاعة  فمقولة 
�لع�شمة  مب�شاألة  ترتبط  عليها  و�لتاأكيد  ذكرها  من  �ل��ق��ر�آن 
�رتباطًا وثيقًا؛ فحدود هذه �ملقولة تابعة حلدود مقولة �لع�شمة 
�أن �لنبي   � � كما هو �حلق  حذو �لقذة بالقذة؛ فمتى ما �عتقدنا 
ومتى ما  �شيء،  �شيء وجب علينا طاعته يف كل  مع�شوم يف كل 

كان �لعك�ش فال طاعة تذكر.
تو�أم �شرعي ملقولة  �لتي هي  �لنبي  وهكذ� �حلال يف مقولة �شنة 
لكل  تتو�شع  بالع�شمة  �ل��ق��ول  م��ع  �ل�شنة  فم�شاحة  �لع�شمة؛ 
�أكله  يف  تقرير�ته؛  ولكل  �أفعاله  ولكل  �لنبي  �أقو�ل  لكل  �شيء..؛ 
ويف �شربه ويف مز�حه ويف غ�شبه ويف ر�شاه ويف مر�شه، يف �أمور 
ول  �إل حقًا  يقول  ل  لأنه  �شيء؛  كل  �لآخرة ويف  �أمور  �لدنيا ويف 
تت�شيق  فال�شنة  �لع�شمة  عدم  �فرت��ش  مع  لكن  حقًا،  �إل  يفعل 

للغاية، خ�شوعًا ل�شلطة �مل�شالح و�لأهو�ء...

م�شتدرك �حلاكم 3: 70.  )14(
تلخي�ش �مل�شتدرك 3: 70.  )15(

�لطبعة  �لعلمية  �لكتب  د�ر   .212  :4 �ل�شنة  منهاج   )16(
�لأوىل.

 :3 �حلاكم  م�شتدرك   ،225  :8 �شيبة  �أبي  �بن  م�شنف   )17(
.37

�أن  وفيه:   ،169  :7 يعلي  �أبي  م�شند   ،341  :2 �لإ�شابة   )18(
�لر�شول  و�شفهم  �لذين  �خلو�رج؛  زعيم  �لثدية  ذو  هو  �مل�شلي 
�أن  هل  نت�شاءل:  �أن  حقنا  ومن  �لنار((  �أهل  ))كالب   : باأنهم 
قتال  ��شتحل  ينطبق على كل من  �لنار  �أهل  �لو�شف كالب  هذ� 
ينبغي  فقط؟!!!  �خل��و�رج  �أم  له  ظامل  وهو  علي  �ملوؤمنني  �أم��ري 

�إمعان �لبحث يف ذلك.



 حازم محمد

مقاالت

دخلت حقوق �لإن�شان مع تطور �لزمن �شمن �لد�شاتري 
هذه  تنظم  �لتي  للبلد�ن  �لد�خلية  �لو�شعية  و�لقو�نني 
�لد�شاتري وتعمل على وفق �للو�ئح و�لقو�نني �لتي �شنتها 
قو�نني  كونها  من  �للو�ئح  هذه  �نتقلت  �أن  لبثت  ما  ثم  �لد�شاتري،  هذه 
�لكربى  �ل��دول  حت��اول  دولية  �أي  ب�شرية  قو�نني  �إىل  )حملية(  د�خلية 
فر�شها و�حلث على �للتز�م بها يف �لتعامل و�لعالقات بني �لب�شر فيما 
بينهم، ولكن هل حقا �أن �لدول �لر�عية حلقوق �لإن�شان تتعامل مبعايري 
�أن هناك معايري  �أم  ثابتة و�شاملة بحيث يجري تطبيقها على �جلميع، 

�أخرى من �ملمكن �أن تتدخل يف هذه �لعملية؟ 
وكما هو �حلال يف تعامل بع�ش هذه �لدول مع �لنتهاكات و�لفظائع �لتي 

�أحدثها دخول �لع�شابات �لإجر�مية �إىل مدن �شمال �لعر�ق وو�شطه.
فقد �شّنت �لع�شابات �لتكفريّية و�لإجر�مّية منذ دخولها للعر�ق وحتى 
يومنا هذ� بدعا ظاملة وغريبة عن تعاليم �لإ�شالم �حلنيف �لذي يّدعون 
خالل  من  �إل  وجود  له  لي�ش  دين  على  �حلر�ش  مظهرين  �إليه  �لنتماء 
و�ملر�شى،  بني  و�ملتع�شّ �ملغالني  من  �أمثالهم  كتبها  �لتي  �لكتب  بع�ش 
و�أحاديث  �لقر�آن  ن�شو�ش  �أثبتهها  كما  �ل�شحيحة  �لإ�شالم  فتعاليم 
�ملع�شومني جعلت هدم �لكعبة �أهون على �هلل من كل قطرة دم ب�شرية 

��شتبيحت ظلما وعدو�نا! 
�لتي  �ل�����ش��دور  �أول  ه��ي  �لعر�قيني  م��ن  �ل�شيعة  ���ش��دور  ك��ان��ت  ول��ق��د   
وم�شمع  مر�آى  حتت  �لغادرة  وبنادقهم  �لرب�برة  هوؤلء  �شهام  ��شتقبلت 
�لقوى �لعظمى و�ملجتمع �لدويل �لذي �شّك م�شامعه عن جمازر قاعدة 
ذ�ت  �مل��دن  من  و�شو�ها  و�ل��دوز  وب�شري  تلعفر  مذ�بح  وعن  )�شبايكر( 
�أو  تعبري  جمرد  �إّل  هي  ما  �ملذ�بح  هذه  كون  بحجة  �ل�شيعية  �لغالبية 
م�شّوغ  فال  وبالتايل،  �أنف�شهم،  �مل�شلمني  بني  تاريخي  خلالف  �نعكا�ش 
قانوين ول غطاء �إن�شاين يدعو لردع هذه �لع�شابات و�إيقافها عن حّدها.
ظالمي  فكر  بوجود  م�شاحاته  و�متد�د  �ل�شر�ع  وت��رية  تطور  �أّن  غري   
نهجا  يرى  ول  �ل�شالة،  عقيدته  هي  و�ح��دة  بعقيدة  �إّل  يوؤمن  ل  منغلق 
وخالفات  م�شاكل  يف  �لع�شابات  هذه  �أدخ��ل  �لأع��وج  نهجه  غري  �شليما 
بالإ�شالم، وهو ما جنم عن  تدين  �أخرى ل  �أطياف عر�قّية  عديدة مع 

تهجري �لآلف من �لأخوة �مل�شيحيني، وعن ت�شريد �لآلف من �لإيزيديني 
ومالحقتهم يف قمم �جلبال ويف بطون �لوديان بغية �لنتقام منهم و�شبي 

ن�شائهم يف �شابقة خطرية مل ي�شهدها �لتاريخ من ذي قبل.
لهما،  �ملقرر  ز�د� عن �حلّد  �لب�شر  و�نتهاك حقوق  �ملربر  �لتقتيل غري   
وتاريخية  نف�شية  �أم��ر����ش  تغذيها  عدو�نّية  نزعة  وج��ود  مع  �شيما  ل 
�لتي  �لعظمى  �لقوى  و��شُتنفرت  �لدويل،  �ملجتمع  هّب  وهنا  م�شتفحلة، 
بت نف�شها حامية حقوق �لإن�شان للتدخل �لفوري و�إعالن ع�شابات  ن�شّ
)د�ع�ش( منظمة �إرهابية و�إدخالها حتت طائلة �لبند �ل�شابع، وكاأن قتلى 
وكاأّن  �لب�شر،  لي�شو� من  �لعر�قيني  �مل�شت�شعفني  وم�شّرديهم من  �لأم�ش 
هذ� �لوح�ش �لذي مّدو� له يد �لعون، وغ�شو� عنه �لطرف لن يطالهم 
لي�شت  �أوط��ان هي  و�أظ��ف��اره تفتك يف  �أنيابه  يف عقر د�ره��م ما د�م��ت 
�أوطانهم، وتبط�ش يف بلد�ن هي لي�شت بلد�نهم، وت�شلخ جلود� هي لي�شت 

لأبناء جلدتهم، ول من �شنخهم!
�لعر�ق  �ملت�شاعدة يف  �لأحد�ث  �إياه  علمتنا  �لذي  �لدر�ش �حلقوقي  �إن 
حقوق  هيئات  تعاطي  طريقة  من  و�مل��ر�رة  باحلزن  �ل�شعور  على  يبعث 
للمرة  ويوؤكد  �لبطيئة  ��شتجاباتها  ومن  وجمال�شها،  �لدولية  �لإن�شان 
�لألف �شرورة �بتعاد هذه �لهيئات و�ملجال�ش عن �مل�شلحّية و�لت�شيي�ش، 
لئال تهدر كر�مة �لإن�شان من جديد، ولئال مي�ش كربيائه ويهدد وجوده، 

ولئال يختلط على �لنا�ش حماة حقوق �لإن�شان مبنتهكيها! 

حقوق اإلنسان  .. الحماية أم االنتهاك!

وقد

يمكن تعريف حقوق اإلنسان بأنها: تلك الحقوق الالزمة لكي يحيا اإلنسان على األرض 
حياة حرة كريمة آمنة مأمونة وخالية من كل أشكال االضطهاد والعنف والتعسف 

واإلكراه، أي أنها كل الحقوق الالزمة لجعل اإلنسان إنسانا بالمعنى الذي أراده له الخالق 
حين جعله خليفة له على هذه األرض، وتشمل هذه الحقوق كل نواحي حياته المدنية 

والسياسية واالقتصادية واالجتماعية. 
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التطرف وباء يهدد العالم... 
والوقاية مسؤولية دولية

تحقيقات
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ربما نتفق او نختلف لكن ليس معنى ذلك انني أبيح قتلك، او تبيح قتلي لمجرد اننا اختلفنا في معتقداتنا وآرائنا، فذلك ما ال ترتضيه 
األديان السماوية والفطرة البشرية، ولكل منا الحق في ان يبقى محتفظا برأيه شريطة ان ال نتطرف في أفكارنا ومن ثم يترجم 

ذلك الى فعل عدواني.
ولخطورة التطرف وتهديده للوجود اإلنساني تناولته مجلة )الروضة الحسينية( لكونه من صميم عملها إذ انها تصدر  من اشرف 

بقعة وأطهر مكان هو العتبة الحسينية المقدسة، الساعية الى نشر مبادئ االسالم السمحاء كالعدالة والمحبة والتعايش السلمي 
ونبذ التطرف، من خالل التحقيق التالي. 



التطرف وباء يهدد العالم... 
• حتقيق: �أثري رعد ��� ف�شل  �ل�شريفي 

معاون عميد كلية �لقانون لل�شوؤون �لد�رية يف جامعة كربالء 
�شاركنا  �جل��ب��وري  عزيز  ع��الء  �لدكتور  �مل�شاعد  �ل�شتاذ 
�حلديث عن هذ� �ملو�شوع �خلطري قائاًل "�ن �لتطرف �شو�ء 
يف �جلانب �لديني �و يف �لو�شعي لو �أوجدنا تعريفا له باحلد 
يجب  وثمر�ت  �آثار  له  �لت�شخي�ش  فهذ�  ن�شخ�شه  لكي  �لتام 
فهم  عن  عبارة  هو  فالتطرف  باحث،  لكل  و��شحة  تكون  �ن 

منحرف للقو�عد �ملو�شوعة �شو�ء �شرعية �و و�شعية. 
يعني  هو  باآخر  �و  ب�شكل  فالتطرف  د. عالء" لذلك  ويو�شح 
عدم ��شتثمار �و ��شتغالل �لعلوم �لتي و�شعت من �أجل تنظيم 
�حلياة مبفاهيمها �لو�قعية �لجتماعية، فنالحظ  �ن �لقر�آن 
�لكرمي  عندما نزل مبحكم �آياته �لكرمية �شو�ء كان يف جانب 
�و �ملعامالت بني �نه يجب على كل من يتعامل مع  �لعباد�ت 
�لقر�آن �لكرمي �ن كان من علماء �لفقه �و �ل�شول �ن ي�شتثمر 
�شبيل خدمة �ملجتمع بحيث  و�أن يوظفها يف  �ملباركة،  �لآيات 
�ملجتمع  متطلبات  مع  ين�شجم  وحقيقي  و�قعي  �لفهم  يكون 

ويعا�شرها.  
دين  �لدين  �ن  هو  �لكرمي  للقر�آن  �لفهم �حلقيقي  �ن  �أ�شف 
يف  قال  وتعاىل  تبارك  فاهلل  ُي�شر  �شريعة  �ل�شريعة  و�ن  ُي�شر 
و�شفتني  ول�شانًا  عينني  له  جنعل  )�أمل  �لكرمي  كتابه  حمكم 
�لب�شر عموما �ىل  وجّل هدى  عّز  �لنجدين(. فاهلل  وهديناه 
طريقني و�أودع لديهم قدر�ت عقلية وملكات لبد �ن ت�شتثمر 
يف طريق �ل�شالح، وهذ�ن �لنجد�ن �و �لطريقان هما طريق 
�حلق و�ل�شالح و طريق �لباطل و�لنحر�ف، لذلك على كل 
معها  يتعامل  �ن  يجب  و�لرو�يات  �لن�شو�ش  مع  يتعامل  من 
ب�شكل  و�لن�شو�ش  �لرو�يات  مع  �لتعامل  لن  �شائبا  تعامال 
�ملنحرف  �جل��ان��ب  �ىل  �شينعك�ش  و�ل��و�ق��ع  �حلقيقة  يجايف 
يف  �لطاغي  هو  �لت�شدد  يكون  بحيث  �خلاطئ  �لفهم  نتيجة 
�و  �ل�شرعي  �جلانب  يف  كان  �شو�ء  و�لت�شدد  �ل��رو�ي��ات  فهم 
�لو�شعي بحيث ل توظف �لآيات �لكرمية و�لن�شو�ش يف خدمة 

�ملجتمع". 
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• د.عالء عزيز

• د.حممد حميد

التطرف: عبارة 
عن فهم 

للقواعد  منحرف 
الموضوعة سواء 

كانت شرعية او 
وضعية، وهو 

يعني عدم استثمار 
او استغالل العلوم 

التي وضعت من 
أجل تنظيم الحياة 

بمفاهيمهما 
الواقعية 

االجتماعية

وبخ�شو�ش معاجلة �لقو�نني و�ملنظمات �لدولية للتطرف �أو�شح 
�لدكتور عالء"  لالإجابة عن هذ� �لت�شاوؤل �ملهم جد� حت�شرين 
حادثة وقعت مع �لمني �لعام لالمم �ملتحدة �ل�شابق كويف عنان، 
�ىل  �ل�شالم  عليه  علي  �لإم���ام  عهد  ن�ش  من  فقرة  يقر�أ  وه��و 
�لدين  يف  لك  �أخ  �ما  �شنفان  )�لنا�ش  فيها:  جاء  �ل�شرت  مالك 
�ملتحدة  �لمم  ميثاق  �أك��ده  ما  وه��و  �خل��ل��ق(.   يف  لك  نظري  �و 
 )Charter of the United Nations(
كل  مع  �لإن�شاين  �لتعامل  جانب  على  و��شح  ب�شكل  تركز  حيث 
�لب�شر وحتى �لت�شمية �لتي ��شتعملها �مليثاق وهي حقوق �لإن�شان 
حقوق  �ىل  �مليثاق  ي�شر  مل  وهنا   )Human Rights(
ديانة حمددة �و طائفة معينة بل ��شار �ىل حقوق �جلميع لذلك 
�لت�شريعات �لدولية و�لقو�نني وحتى �لعر�ف �لدولية تركز �ليوم 
حماية  �ي  �إن�شان  هو  مبا  لالإن�شان  حماية  هناك  تكون  �ن  على 
�شو�ء  �لدولية  �لتفاقيات  وك��ذل��ك  وك��ر�م��ت��ه،  و�أم��و�ل��ه  حياته 
�لطر�ف  متعددة  �تفاقيات  �و  �لطر�ف  ثنائية  �تفاقيات  كانت 
هذه  وكل  �ملفتوحة  �و  �ملغلقة  و�لتفاقيات  حمدودة  �تفاقيات  �و 

�لتفاقيات تركز على �شيانة حقوق �لإن�شان". 
وحفظ  بالإن�شان  يعنى  عر�قي  حملي  قانون  �َشن  �همية  وع��ن 
�إن�شاين  عر�قي  قانون  �ىل  نحتاج  نحن  عالء"  د.  بني  حقوقه 
ين�ش على حماية �لإن�شان �لعر�قي، و�ىل قو�عد قانونية ملزمة 
حتمي وت�شون حياة �لإن�شان وتفر�ش عقوبات على من يخالف 
هذه �لقو�عد كما ينبغي �لعمل مببد�أ حريتك تنتهي عندما تبد�أ 

حريتي، ومبد�أ �ن �حلرية �ملطلقة ت�شاوي �لفو�شى".
�أو�شح  �لن�شان  حلقوق  �لعر�قي  �لد�شتور  تناول  وبخ�شو�ش 
عالء" كل �أبو�ب حماية �حلقوق و�حلريات موجودة يف �لد�شتور 
و�ملعنوية  �لطبيعية  �ل�شخا�ش  وت�شمنت حماية حقوق  �لعر�قي 
هذه  كانت  �شو�ء  عليها  �لتعدي  وعدم  �لعام  كيانها  حماية  �ي 

�ل�شخ�شيات دينية  �و غري ذلك ".
يف  وحقه  �حلياة  كحق  بالإن�شان  ل�شيقة  حقوق  هناك  وختم" 
�حلفاظ على كر�مته لذ� لبد من حماية هذه �حلقوق وكذلك 
حقوقها  ت�شمن  ت�شريعات  و�إيجاد  �ملعنوية  �ل�شخ�شيات  حماية 
ويف مقدمة هذه �ل�شخ�شيات  �ملرجعيات �لدينية ثم �لحتاد�ت 
و�لنقابات و�ملوؤ�ش�شات �لإعالمية و�ملوؤ�ش�شات �لدفاعية و�لأمنية 

وغريها".  

التطرف يهدد السلم العالمي
بحث  له  �لبحرين،  مملكة  من  �ل�شلمان،  حميد  حممد  �لدكتور 
بعنو�ن )�أثر �لتطرف يف تهديد �ل�شلم �لعاملي( حتدث ل� �لرو�شة 
�حل�شينية عن فحو�ه قائال" من خالل هذ� �لبحث �عتمدت عدة 
حماور كان من بينها حتليل ظاهرة �لتطرف �لعاملي لي�ش من باب 
و�شفها و�إمنا تناولت ��شبابها ومن�شاأها، و�لتطرف هو �ختالف 
�لر�أي و�لغلو و�ل�شر�ف، ولي�ش فيه م�شكلة �ذ� بقي ثقافيا ي�شوده 
�حرت�م  �لآخر حتى لو بقي على ر�أيه �خلطاأ، فهناك �لكثري من 
�لنا�ش لهم ر�أي مغاير لالآخرين لكن ل يحملون �ل�شالح لقتلهم".  
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• كمال عبيد

• �أ.د.�شامل جاري

البد من التفريق 
بين المفاهيم  فال 

يمكن ان نسمي 
االرهاب تشددا 

او نسمي التطرف 
ارهابا فهناك 

دول غربية تنتج 
افالما تُظهر 
فيها االرهاب 

كمفهوم ملتصق 
باإلسالم، لكي 
تشوه االسالم

�ن  من  باخلوف  يتعلق  �لآخ��ر  �ملحور  �لباحث"  �لدكتور  وتابع 
يتحول �لتطرف �ىل عنف وهذ� ما كنت �عاجله خالل �لبحث، 
ولهذ� �ل�شبب قلت �ن هذ� �لتطرف �ذ� ن�شاأ هنا وهناك ومل ننتبه 
بقوة  منه  �لتخل�ش  ميكن  ل  فاإنه  �لبد�ية  من  عليه  نق�شي  ومل 
�ل�شالح فقط و�إمنا �لق�شاء عليه يتم باإعادة تاأهيل �ملجتمع �لذي 
و�لإرهاب  و�نتز�ع كلمات �حلقد و�حل�شد  �لتطرف  فيه  يتو�جد 
و�لنظر  �لت�شامح  و�إح��الل  �لتكفري،  بدل  �لتفكري  كلمة  و�إح��الل 
�ىل �لآخر باحرت�م كبري بدل �لكره و�لتهمي�ش وهذه �لكلمات لو 
�بعدناها من حياتنا �ليومية ومن �طفالنا فان جمتمعهم �شيكون 

�آمنا وم�شاملا ول يعرف هذه �لكلمات �لتكفريية �ملتوح�شة..."

التطرف ينشأ في البيئات البعيدة عن تعاليم أهل البيت 
كربالء،   جامعة  يف  �لعربية  و�للغة  �لقر�ن  علوم  �أ�شتاذ  �ما 
��شبابه  و�أج��م��َل  �لتطرف  ع��رف  فقد  ج��اري،  �شامل  �لدكتور 
من  ماأخوذ  معناه  من  �لتطرف  قائاًل"  منه  �لدين  وموقف 
و�ل�شيء  و�شطه،  ولي�ش  ح��ده  هو  �شيء  كل  وط��رف  �لطرف 

�ملتطرف هو �لذي  لي�ش يف �لقلب ولي�ش يف جوهر �لأمر".
و�أو�شح" �ن �لدين قلبه وجوهره حمفوف وحم�شور بحدود، 
و�هلل �شبحانه وتعاىل ي�شميها )تلك حدود �هلل فال تقربوها( 
و )تلك حدود �هلل فال تعتدوها( هذه �حلدود قلبها �لتعامل 

�ل�شليم و�لن�شيحة و�ملعاملة". 
�لتطرف"  ظاهرة  �شيوع  �أ�شباب  �ىل  ج��اري  �لدكتور  و�أ�شار 

�ن للتطرف �أ�شباب عديدة منها �ن هناك بع�ش من دخل يف 
�لإ�شالم دخول �أعمى و�أ�شبح متع�شبا، وهذ� مرده �ىل �لفهم 
�آخر مهم وهو خفي ين�شاأ عن  �خلاطئ للدين، وهناك �شبب 
وُتعرف  �لول،  �ل�شدر  منذ  بالإ�شالم  ُد�شت  طريق جماعات 
ب�شورة  عرفت  ���ش��ورة  بهم  �شبحانه  �هلل  و�ن���زل  باملنافقني 
)�ملنافقون( وهوؤلء ظاهرهم �لإ�شالم وباطنهم هدم �لإ�شالم 
�ملوؤ�ش�شة  قبل  من  �ملهمة  بهذه  مكلفون  وهم  عليه،  و�لق�شاء 
�ليهودية، ومن يرعاها ومن يقوم مب�شاندتها وهم موجودون 
�لآن حيث يتم ��شتغالل �ل�شخا�ش �لذين يريدون �لدخول يف 
�لإ�شالم  ويكون ذلك  عرب ��شتخد�م �أ�شاليب �ملكر و�خلد�ع، 
فمثاًل يتم �قناع �لفقر�ء �لذين يودون �لدخول يف �لإ�شالم بان 
تعانو�  يرتككم  ولن  بالعطاء  عليكم  يغدق  �ل�شحيح  �لإ�شالم 
بالمو�ل  فيغريهم  �ملق�شود  �لإ�شالم  هو  لي�ش  وه��ذ�  �لفقر 
ويجرهم ويطلب منا ��شياء لبد �ن يقومو� بها وبذلك يحقق 

�أهد�فه �لتي تعمل على هدم �لإ�شالم �حلقيقي".
وتابع" �ن من �أ�شاليب �خلد�ع �لأخرى و�لتي ت�شكل �شببا من 
وتزييف  �حلقائق  ت�شويه  حماولت  هي  �لتطرف  ��شباب 
�لتاريخ فيقوم �عد�ء �لإ�شالم بتلميع �شورة بع�ش �لرموز 
�ل�شالة �لتي عادت �لإ�شالم و�أهله   في�شورها على �نها 
بريء  �لإ�شالم  �حلقيقة  ويف  �لإ�شالم  متثل  �شخ�شيات 
�لعهد  حديث  هو  من  �ىل  فيحببها  ملعونة،   وهي  منها 
بالإ�شالم و�شعيف �لإميان ويقول له �أنظر �ىل من �حببت 
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هذ� �خلليفة و�لعامل وهوؤلء ي�شبونه فيغر�ش يف 
نف�شه حقد� وتع�شبا وكر�هية، فيقتل �لأبرياء 

نتيجة لذلك".
�لتي  �لبيئات  �أك��رث  جاري" �ن  �لدكتور  و�أمل��ح 
�لبيئات  هي  وينت�شر  �لتطرف  فيها  يع�شع�ش 
�لبعيدة عن مذهب �أهل �لبيت عليهم �ل�شالم، 
�ي  �ل�شحيح  �لإ�شالم  ن�شر  يجب  وملعاجلته  
�ل��ك��رمي و�أه���ل �لبيت  �ل��ق��ر�آن  ي��وؤك��د عليه  م��ا 
�ل��ن��ا���ش  وت��ع��ري��ف  و�لأئ���م���ة  �ل�����ش��الم  عليهم 
و�لت�شامح  كاملودة  �ل�شحيح  �لإ�شالم  مببادئ 
و�لإح�شان ونبذ �لعنف و�لقتل، وهذه �مل�شوؤولية 
و�ملثقفني  و�لإع���الم  �لعلماء  عاتق  على  تقع 
و�ل��دول  �لدينية  وغ��ري  �لدينية  و�ملوؤ�ش�شات 
وحتى �لدول �لعلمانية  �ذ� �ر�دت �ن تتخل�ش 
�لعقالء  �لعلماء  جتلب  �ن  لبد  �لتطرف  من 
�لإ���ش��الم  حقيقة  للنا�ش  ي��و���ش��ح��ون  �ل��ذي��ن 
تدمر  ل  لكي  �لإ�شالم  با�شم  �لقتل  ومينعون 

�لب�شرية با�شم �لإ�شالم".
 

تحديد مفهوم التطرف يتبع لألجندات 
الدولية 

�ملعلوماتية  �لنباأ  �شبكة  حت��ري��ر  م��دي��ر  وي���رى 
�لت�شدد  �و  �لتطرف  تعريف  �ن  عبيد"  كمال 
ل��الأج��ن��د�ت  يتبع  �ملفهومني  ب��ني  �لتماهي  �و 
فيما  �ل��دول  تتبعها  �لتي  �مل�شالح  �و  و�لغايات 
�لمريكي  �لنموذج  �خ��ذن��ا  �ذ�  فمثال  بينها، 
�ملت�شددة  �و  �ملتطرفة  �ملجاميع  ي�شنف  كيف 
�و �ملجاميع �لإرهابية حيث ي�شنفها مبا يخدم 
كما  �لمريكية  �مل�شالح  �ن  فمثال  م�شلحته 
�لإ�شر�ئيلية  بامل�شالح  مرتبطة  م��ع��روف  ه��و 
�لعام  �لم��ني  مع  مبا�شر  ع��د�ء  لها  و�إ�شر�ئيل 

�حلال  وك��ذ�  �لدولتان  هاتان  لذ�  �هلل  حلزب 
حزب  تعترب  وفرن�شا  كاأملانيا  �وروبية  دول  مع 
�إرهابية متطرفة يف حني �ن دول  �هلل منظمة 
�أخرى لها عالقة مع حزب �هلل ب�شرف �لنظر 
عن �لهد�ف و�لأجندة كاإير�ن ورو�شيا وبع�ش 
�لدول �لقليمية تعترب حزب �هلل حزبا �شيا�شيا 

لبنانيا �و مقاومة وطنية". 

�ملتمثل  �ل��ت��ط��رف �خل��ط��ري  وب�����ش��اأن حم��ارب��ة 
بد�ع�ش من قبل �ملحيط �لدويل �أو�شح عبيد" 
لبد هنا من تبيان كيف ولدت د�ع�ش  وما هي 

�لتغري�ت �ل�شريعة و�مل�شطردة �لتي ح�شلت؟
�لتي  �لوقائع  على  ت�شتند  "�لدول  و�أ�شتاأنف 
معركة  ه��و  يجري  وم��ا  �لأر����ش  على  حت�شل 
��شتباقية مت�شارعة يف �ل�شرق �لو�شط ولي�شت 

 القوانين واالتفاقيات الدولية تؤكد 
على حماية اإلنسان وحقوقه.
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تهديدها  �ن  ب��ل  فح�شب  و���ش��وري��ا  �ل��ع��ر�ق  يف 
من  �أو�شع  �و  �لو�شط  �ل�شرق  ي�شمل  �ن  ميكن 
هذ� �لنطاق خ�شو�شا �ن كثري من �لدول �لتي 
�ر�شلت �لكثري من �ملقاتلني �لذين �ن�شمو� �ىل 
�شفوف د�ع�ش يف �شوريا و �لعر�ق وهوؤلء عادو� 
�ىل بلد�نهم ف�شكلو� ما ي�شمى بالذئاب �ملنفردة 

مما ي�شكل خطر� على هذه �لبلد�ن نف�شها".

 وبني عبيد"�ن هناك متاهي يف �لتعامل مع خطر 
�لدول  �و  �لقليمية  �ل��دول  بع�ش  توجد  �إذ  د�ع�ش 
�لعامل �لكربى لها م�شلحة يف ��شتمر�ر �لفو�شى يف 
�ل�شتعمار  يف  تتمثل  كربى  ولغاية  �لو�شط  �ل�شرق 
�جلديد وبوجه جديد هو �ل�شتعمار �لناعم ووجود 
فو�شى خالقة يف �ملنطقة ممكن �ن تنتج م�شالح 

م�شرتكة تخدم �لدول �مل�شتعمرة". 

وقال عبيد "لبد من �شن قانون دويل يحد من 
�لتطرف ويوقف متدد �ملنظمات �لرهابية مثل 
�نطلقنا  لو  لكن  و�نت�شارها،  و�لقاعدة  د�ع�ش 
من �ملفهوم �لعم فال جند يف �ملجتمع �لدويل 
حتديد� ملفهوم �لرهاب و ل يوجد حتديد معني 
يحدد مفهوم �ملنظمة �لإرهابية ولعله يف �لونة 
�لخرية هنالك �جماع دويل باأن د�ع�ش منظمة 
�رهابية. لذلك من �ل�شروري �ن ي�شعى �ملجتمع 
�لقو�نني  بت�شريع  �ملعنية  و�ملوؤ�ش�شات  �ل��دويل 
�لتي جترم �لرهاب  و�لتعامل معه باأكرث جدية 

وفعالية ".
و�أملح " لبد من �لتفريق بني �ملفاهيم  فال ميكن 
�لتطرف  ن�شمي  �و  ت�شدد�  �لره��اب  ن�شمي  �ن 
ُتظهر  �فالما  تنتج  غربية  دول  فهناك  �رهابا 
ب��الإ���ش��الم،  ملت�شق  كمفهوم  �لره����اب  فيها 
ما  عك�ش  �لإ���ش��الم  فيما  �ل���ش��الم،  ت�شوه  لكي 
ت�شفه، لذلك من �ل�شروري مر�عاة ��شتخد�م 

�مل�شطلحات وكيف نفهمها فهما ر�شينا".
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حوارات

• حواره: فضل الشريفي

الباحث والمؤرخ الحسيني سعيد زميزم: 
لي 40 كتابا معظمها عن تأريخ أهل البيت عليهم السالم

المؤرخ والباحث سعيد 
رشيد زميزم، أحد األقالم 
الحسينية المعروفة وعلم 

من أعالم كربالء الفكرية، 
أثرى الساحة التاريخية 

الكثيرة بالمؤلفات  والثقافية 
 خصوصا ما يتعلق بالفكر 

الرسالي المتمثل بمنهج 
أهل البيت عليهم السالم.

مجلة الروضة الحسينية 
ألقت جانبا من الضوء على 

سيرة 
ونتاجات المؤرخ زميزم عبر 

الحوار التالي:

الروضة الحسينية: نود ان تطلع القارئ على سيرتك؟
المؤرخ زميزم: �شعيد ر�شيد زميزم باحث وموؤرخ، ع�شو �حتاد �لكتاب �لعرب، وع�شو 
�حتاد �أدباء �لعر�ق، من مو�ليد كربالء �ملقد�شة 1951،  در�شت فيها  و�نتقلت �ىل  بغد�د 
لإكمال بقية �ملر�حل �لدر��شية �ل �ن �لو�شاع �حلرجة يف زمن �لنظام �ل�شابق حالت دون 
�كمايل �لدر��شة �جلامعية، و�لآن ��شعي لإكمال �ل�شهادة �جلامعية لنيل �شهادة �لبكالوريو�ش 

يف �لتاريخ، وقد جمعت بني �حلياة �لأكادميية و�لتجارة".
الروضة الحسينية: متى بدأت التأليف؟ 

المؤرخ زميزم: ع�شقت �لقر�ءة و�لإطالع على �لتاريخ  منذ طفولتي ب�شبب �هتمام 
�ل�شرة مبجالت �لقر�ءة و�لإطالع فقد كانت لدى و�لدي مكتبة، وكنت �نا �قتني �لكتب 
وبالخ�ش �لكتب �لتي تتناول تاريخ �أهل �لبيت عليهم �ل�شالم، و�أول كتاب �ألفته هو كتاب 

كربالء وثورة �لع�شرين كان ذلك عام 1974 وقدمته �ىل �ل��وز�رة يف تلك �لفرتة، ولكن 
�لدكتور �مل�شرف على منح �ملو�فقات على �ملوؤلفات كتب على غالف �لكتاب مينع لأنه مل ي�شر 
�ىل �هتمامات �ل�شيد �لرئي�ش يف مدينة جّده! علما ً �ن �ملو�شوع تاريخي ويتحدث عن ثورة 
�لع�شرين �لتي حدثت عام 1920 ومو�ليد �لطاغية �شد�م كانت �شنة 1937 فكانت مفارقة 
م�شحكة فاأخذت �لكتاب على م�ش�ش وتركته يف �ملكتبة، ولكن بعد �شقوط �لطاغية تقدمت 
موؤ�ش�شة �أحمد �لثقافية يف بريوت وطبعت 2000 ن�شخة من �لكتاب حيث �أ�شبح م�شدر� مهما 

للباحثني عن تاريخ ثورة �لع�شرين".
�لروضة الحسينية: كم كتابا صدر لك؟

المؤرخ زميزم: يل ما يقارب 40 كتابا، طبع منها ما يقارب 30 كتابا �ما بقية �لكتب 
فهي قيد �لطبع، وكان �آخر كتاب �شدر يل هو )�لعر�قيون بر�ء من دم �حل�شني(، وهذه 
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‚‚ ان الكثير من العلماء والمفكرين تشيعوا بسبب رصانة هذا المذهب ‚‚
وكونه مذهب الحق ولما فيه من ضمان لحقوق االنسان

�لكتب و�ملوؤلفات خمت�شة تقريبا بتاريخ �أهل �لبيت عليهم �ل�شالم ومدينة كربالء، ��شافة 
�ىل بع�ش �لكتب �لتي تتحدث عن تاريخ  �لعر�ق �حلديث، فيما توزعت بقية �ملوؤلفات على 
�شرية �أهل �لبيت عليهم �ل�شالم كما قلت منها �لإمام �حل�شني �شاغل �لدنيا، وقب�ش من 
كر�مات �لإمام �حل�شني، و�حل�شني يف �ل�شعر �مل�شيحي، و�بناء �حل�شني وزوجاته، وكتاب هذ� 
�حل�شني، �ما فيما يخ�ش بقية �أهل �لبيت عليهم �ل�شالم فقد �ألفت كتاب عن �أم �لبنني، 
و�ألفت كتاب ن�شاء حول  �ل�شيدة زينب،  �ل�شيدة فاطمة �لزهر�ء، وكتاب عن  وكتاب عن 
�حل�شني، وكتاب رجال حول علي بن �بي طالب، وكتاب �بو طالب �شفحات م�شرقة، وكتاب 
تاريخ كربالء قدميا وحديثا وكتاب قالو� يف كربالء، وكتاب ملحات تاريخية عن كربالء، 
وكتاب كربالء يف �لعهود �ملا�شية، وهذ� كتاب جد� مهما وهو قيد �لطبع، وهو يتحدث عن 
ع�شرين عهد� مرت به كربالء منها عهد قبل �ل�شالم و�لعهد �ل�شالمي و�لعهد �لموي 
�لتيموري  و�لعهد  و�لعهد �جلالئري  �ل�شلجوقي  و�لعهد  �لبويهي  و�لعهد  �لعبا�شي  و�لعهد 
و�لعهد �لعثماين و�لعهد �ملغويل و�لعهد �مللكي و�لعهد �جلمهوري و�لعهد �ل�شد�مي وعهد 

ما بعد �لحتالل".
التاريخ  على  التأليف  في  اقتصرت  لماذا  الحسينية:  الروضة 

االسالمي؟
المؤرخ زميزم:  لكوين ولدت يف مدينة مقد�شة ون�شاأت و�شط �أ�شرة متدينة تع�شق �لعلم 
و�لدين وببيت ي�شم مكتبة �شخمة بها  �آلف �لكتب �لقيمة معظمها تتحدث عن تاأريخ �أهل 

�لبيت عليهم �ل�شالم". 
الروضة الحسينية ما العراقيل والصعوبات التي واجهتها؟ 

المؤرخ زميزم: �ل�شعوبات �لتي و�جهتها تتمثل يف �شعوبة �حل�شول على �مل�شادر 
وخا�شة �لدينية ب�شبب رف�ش �لنظام �ل�شابق تد�ولها �و �قتنائها، ولكن بجهود �شخ�شية 
و�لأ�شدقاء  �ملحرتمني  �لأ�شاتذة  مع  �لجتماعية  �لعالقات  طريق  وعن  وثبات  وعزمية 
��شتطعنا �ن جنتاز هذه �ل�شعوبات، �ما بعد �ل�شقوط فاأ�شبحت �لكتب يف متناول �ليد فقد 
�نت�شرت �ملكتبات �لعامة و�خلا�شة و�لتجارية، ف�شال عن �قامة �ملعار�ش �لكبرية �لتي تعر�ش 
خمتلف �لكتب و�مل�شادر �لتاريخية و�لدينية و�لأدبية ومنها �ملعار�ش �لتي ترعاها �لعتبتان 
�ملقد�شتان �حل�شينية و�لعبا�شية، كما �ن �ل�شفر�ت �لعديدة �ىل دول عربية و�إقليمية منها 

�ير�ن وتركيا و�شوريا ولبنان مكنتنا من �حل�شول على �مل�شادر و�لكتب".
في  االمانة  حيث  المؤرخين من  الحسينية: كيف وجدت  الروضة 

النقل التاريخي؟ 
المؤرخ زميزم:  لالأ�شف �لكثري من �ملوؤرخني مل ين�شفو� يف تناولهم �لتاأريخ  ب�شبب 
تغليبهم �لعو�طف و�لنتماء�ت �حلزبية و�لقومية و�ل�شيا�شية على �حلقائق �لتاريخية، ولكن 
�ل�شاحة �لفكرية مل تخل من �ملن�شفني �لذين �ثرو� �ملكتبة �لعربية �ل�شالمية كاأ�شحاب 
�ملو�شوعات ومنها مو�شوعة �لغدير ومو�شوعة �ملعارف �حل�شينية بالإ�شافة �ىل �ملوؤرخني 

�لكبار كال�شيخ �ملرحوم باقر �شريف �لقر�شي وغريه كثريين".
الروضة الحسينية: ما نصيحتك للقارئ والمتلقي؟

م�شمون  من  ويتحقق  ويتعمق  قر�ءته  من  يزيد  �ن  �لقارئ  �ن�شح  زميزم:  المؤرخ 
�لكتاب، وي�شاأل ��شحاب �خلربة عما يجول يف ذهنه، و�ن ل يبقى م�شتبدً� يف ر�أيه و�ن يتنور 
بنور �لعلم، لذ� �دعوه �ىل ترك �لنعز�ل و�لنفتاح على �لآخرين ويكون على تو��شل مع �لكتب 
و�لبحوث �لخرى �لتي قد ل تتفق معه، ون�شيحتي للمثقف بان يقر�أ �لقر�آن �لكرمي ونهج 

�لبالغة لأمري �ملوؤمنني، وهما د�شتور لالإن�شان �مل�شتقيم ولي�ش للم�شلم فح�شب فالكثري من 
غري �مل�شلمني يقر�أون �لقر�آن �لكرمي لي�ش للثو�ب و�إمنا لالإطالع على ما جاء يف هذ�  �لكتاب 

�لعظيم".
الروضة الحسينية: حدثنا عن مكتبتك الشخصية؟

المؤرخ زميزم:  مكتبتي من �ملكتبات �لر�ئعة وهي حتتوي �أكرث من 9000 كتاب وت�شم 
خمتلف �لخت�شا�شات و�ملو��شيع كالفقه و�ل�شعر و�لأدب و�لكتب �لعلمية و�لأكادميية وغريها 
من �لكتب �لتي تعد م�شدر� يف �ملكتبة �لعربية �ل�شالمية، وقد �أفادتني كثري� يف �لتاأليف 
كونها مرجعا وم�شدر� مهما، لذ� وفقني �هلل -عّز وّجل- و�أ�شبحت موؤلفا وكاتبا متو��شعا 
يعمل على خدمة �ملجتمع �ل�شالمي حيث ترجمت موؤلفاتي �ىل �لعديد من �للغات كاللغة 

�لنكليزية و�لأوردو و�لفار�شية، وهي موجودة يف عدد من �ملكتبات �لعربية و�لإ�شالمية". 
الروضة الحسينية: كيف ترى حركة التأليف في العراق اآلن؟

�لعر�ق مزدهرة نتيجة �لنفتاح �لذي �شهده  �لتاأليف يف  المؤرخ زميزم: �ن حركة 
�لعر�ق و�نت�شار �ملكتبات �لتجارية و�خلا�شة، وكذلك �ملكتبات �ملوجودة يف �لعتبات �ملقد�شة 
و�ملدن �لعر�قية بالإ�شافة �ىل �ملكتبات �ملوجودة يف �جلامعات �لعر�قية، وهذ� �شاعد �لباحث 

و�ملوؤلف كثري� يف �لو�شول �ىل مبتغاه".
�لروضة الحسينية: هل أنصف المؤرخون الشخصيات العظيمة؟

المؤرخ زميزم:  لي�ش هناك �شك يف �ن هنالك �شخ�شيات عظيمة حاول �ملغر�شون 
و�أ�شحاب �لقالم غري �ل�شريفة �ل�شاءة لها فالبع�ش من هوؤلء �أدعى �ن  �لإمام �حل�شني ثار 
على �إمام زمانه علما �ن نه�شة �حل�شني عليه �ل�شالم نه�شة مقد�شة وعاملية وهناك من ��شاء 
�ىل �أمري �ملوؤمنني عليه �ل�شالم و�شاحب �لع�شر و�لزمان -عجل �هلل فرجه �ل�شريف- كما 
�نهم و�شفو� �ل�شيعة بالرو�ف�ش وهوؤلء لهم دو�فع �شيا�شية تارة، �وجهال �و حقد� منهم تارة 
�أخرى ، و�إل  فالكاتب �لو�عي هو من يقبل �لنقا�ش ويتو��شل مع �لآخر وبالفعل هناك ثمرة 
لهذ� �لنقا�ش فعلى �شبيل �ملثال �ن �لكثري من �لعلماء و�ملفكرين ت�شيعو� ب�شبب ر�شانة هذ� 

�ملذهب وكونه مذهب �حلق وملا فيه من �شمان حلقوق �لن�شان".
الروضة الحسينية: هل لك برنامج محدد للقراءة؟ 

المؤرخ زميزم:  �أنا �أقر�أ با�شتمر�ر �شباحًا وم�شاًء وكمعدل يومي �أقر�أ ما يقارب )4 ��5(  
�شاعات يومية وقد قر�أت �آلف �لكتب �إذ بع�شها قر�أته ب�شكل كامل و�لبع�ش �لآخر �أتناول 
ف�شول معينة منه، و�أنا �طلع حتى على �مل�شادر �لتي �ختلفت مع موؤلفيها، كما �ين �حب 

�ل�شعر و�حفظ �لكثري من �لق�شائد". 
الروضة الحسينية: ما أنشطتك األخرى غير التأليف؟ 

المؤرخ زميزم:  بالإ�شافة �ىل ممار�شتي �لتاأليف كنت ن�شطا يف �قامة �ملعار�ش �لفنية 
حيث �قمت 33 معر�شا يف د�خل �لعر�ق وخارجه تتناول �لتاريخ �ل�شالمي �ل�شيل وبالذ�ت 
�شرية �أهل �لبيت عليهم �ل�شالم، و�عمل �لآن على �عد�د دليل عن �لعتبة �حل�شينية �ملقد�شة 

يتحدث عن تاريخ �لعتبة �ملقد�شة ورموزها وتاريخ بنائها وت�شييدها..
الروضة الحسينية: هل من كلمة توجهها للباحثين والمؤلفين؟

المؤرخ زميزم:  على �لكاتب �ن يكون من�شفا يف كتاباته، و �ن ل يتهجم على �حد و�ن 
ي�شتمع �ىل �لآخرين، و�ن يناق�ش مبو�شوعية و�ن يكتب �حلقيقة مع ذكر �مل�شدر لكل مو�شوع 
يكتبه لكي يت�شنى للقارئ �لطالع على مو�شوع كامل م�شتوي �لركان كما �ن�شح �لكاتب 

و�لقارئ بالإكثار من �لقر�ءة و�لإطالع".
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وقــــفــــت.. والـــ�ـــســـمـــ�ـــس مـــلـــقـــاة عـــلـــى كــتــفــي
ـــو دمـــــًى ـــه ــــخ ف ــــاري ــــت وعــــا�ــــســــف يـــكـــنـــ�ـــس ال
ــــن الــــــفــــــراغ وقـــد ــــل ــــرب ــــغ ــــرات..ي ــــاح ــــس و�
ـــــرجـــــال الـــراقـــ�ـــســـن عــلــى وكـــــــان مــــــوج ال
وبــــي  ــــك  ــــي ال ـــمـــي  اركـــــ�ـــــس يف حـــل ــــت  ــــن وك
لـــعـــّل بــعــ�ــس ارحتــــــــايل فـــيـــك بــعــ�ــس دمـــي
يــ�ــســقــي الـــعـــظـــام الــــتــــي جــــّفــــت مــنــابــعــهــا 
ــــيــــدي.. يــــا قــــو�ــــس دائــــــرة وقــــفــــت يــــا �ــــس
مــنــ�ــســكــبــا ال�ــــســــيــــاء  واأوغـــــــــل يف  ـــي  ـــغ ـــس اأ�
يف  قــــــــدرك  ان  اأراك..وادري  وقـــــــد 
ــــــــــــــاك مــعــتــكــفــا  ــــــــد تــــبــــاغــــتــــنــــي روؤي وق
ــا  ــه ل اأقـــــــــــول  ان  لـــنـــفـــ�ـــســـي  ـــح  ـــي ـــب ـــت ـــس ـــاأ� ف
مــطــرقــة ـــواك  ـــك ـــس � او  ـــك  ـــراب ـــط ـــس ا� فـــيـــم 
ـــــن وهــــــذي ـــــن ـــــوؤم ـــــــــراق امــــــــري امل هــــــــذا ع
ـــب عـــربت  ـــــراق وكــــــم مــــن غـــا�ـــس ـــــع هــــــذا ال
عـــزتـــهـــم   .. ــــن  ــــراقــــي ــــع ال عــــــــراق  هـــــــذا 
اأنـــامـــلـــهـــم  خــــطــــت  الأىل  عـــــــــراق  هـــــــذا 
ـــّيـــجـــة ــــبــــت حــــولــــهــــم دنـــــيـــــا مـــ�ـــس تــــكــــال
ــا انــخــفــ�ــســت ــم ــوا راأ�ــــــس بـــغـــداد ف وا�ــســتــهــدف
ـــم عــــرب الـــغـــيـــم يــنــ�ــســجــنــي ـــي ـــغ ــــت؛ وال وقــــل
ــــت الـــقـــبـــاب هــنــا  ـــر حت ــــٍب حـــا�ـــس ــــائ ــــم غ ك
ـــــس الـــــكـــــفـــــن.. جمـــمـــرة  و�ـــــســـــاجـــــٍد راعـــــ�
ــه  ــب ــس ــ� حت الــــــوجــــــد  مـــــقـــــام  يف  وغـــــــــــــارٍق 
ــــالد وان  ــــب ــــا اغــــلــــى ال نـــفـــ�ـــس م ــــا  وقــــلــــت ي
ــنــت خــ�ــس وان   .. ـــيـــهـــا  مـــعـــان ارّق  ومـــــــا 
ــه  ل ــــن  ــــرف ــــع ت ل  قــــــــدر  اىل  ــــي  ــــس ــــ� ــــاأم ف
ـــالم  ـــس ـــ� ال دار  عــــلــــى  ــــالم  ــــس ــــ� ال ــــــــــري  واق

ــي ــف خ غــــــري  عــــيــــنــــّي  يف  الـــ�ـــســـعـــر  ـــــــــريق  وب
ـــــزف ـــــن اخل ـــــالن م ـــــي مـــ�ـــســـتـــوحـــ�ـــســـات.. وغ
ـــنـــطـــف وال ال�ـــــســـــبـــــاح  يف  ــــــــوت  امل ـــخ  ـــس ـــا� ـــن ت
ـــــرف ـــر ممــــتــــدا عــــلــــى اجل ـــس ـــ� ـــع ـــــق ال ـــــرائ ح
ــــــن ..�ـــســـغـــف ــــوق وم ــــس ــــــَي مـــــن � ــــك مـــــا ب ــــي ال
والــ�ــســعــف املـــــــاء  الخــــ�ــــســــريــــن:  طـــيـــنـــة  يف 
اجلـــيـــف يف  اهلل  روح  ويــــنــــفــــخ  الوىل؛ 
تــقــف مل  ـــــدء  ـــــب ال مــــنــــذ  ؛  الـــــنـــــبـــــوات  ـــــن  م
والـــ�ـــســـدف ـــخـــر  ـــ�ـــس ال ــــاق  ــــن ع يف  ــــائــــال  و�ــــس
ـــــاجلـــــالل حــفــي ــــّر ب ــــس ـــــّر.. � ـــــس ـــــ� ـــــارج ال ـــــع م
مـــعـــتـــكـــف يّف  �ــــــــســــــــراج  ـــــا  ـــــاي ـــــق ب ـــــى  ـــــل ع
مـــرجتـــف الــــ�ــــســــوت  مـــــن جــــريــــح  يف خــــافــــت 
تــخــف ل   : نــفــ�ــس  ــــا  ي ؛  ـــة  ـــف ـــائ وخ هـــــّمـــــا.. 
ــف ــج ــن ـــن ال ـــاك ـــس ــــّي � الر�ــــــــــــس.. ار�ـــــــس عــــل
ــف ــل ــت ال �ــــســــوى  ــد  ــس ــ� ــح ي مل  ثـــــّم  ؛  ــــه  ــــالم اح
والـــــرتف الـــنـــفـــط  ـــول  ـــق ح يف  ل  الــنــفــ�ــس  يف 
والــ�ــســحــف الحـــــجـــــار  يف  ؛  اهلل  �ـــســـريـــعـــة 
والــ�ــســلــف  والــ�ــســلــبــان..   .. ـــــدم  وال بـــالـــنـــار.. 
الــ�ــســرف وقـــفـــة  �ـــســـمـــوخـــا  وزادت  ؛  را�ــــــس 
الــــــذرف ــــي  ــــع دم يف  ويـــنـــفـــ�ـــســـنـــي  بــــــرقــــــا.. 
ومـــنـــكـــ�ـــســـف  .. �ــــســــكــــواه  ـــــــّث  ب وكــــا�ــــســــف 
الــــ�ــــســــدف مــــــن  والـــــــــــــوان  ؛  ـــه  ـــي ـــت ـــل ـــق م يف 
ــف ــل ــت خم جــــــــّد  زمـــــــــان  ــــِف  ــــطــــي ل ؛  طـــيـــفـــا 
ــــار عــــلــــى ابــــنــــائــــهــــا الأنـــــــف ــــاق احلــــ�ــــس ــــس �
ــظــف ــس ــ� ـــــاة؛ و�ـــســـالـــت دمــــعــــة ال فـــيـــهـــا احلـــــي
ويف ــــــعــــــراق  ال ..وجمـــــــنـــــــون  ــــــوفــــــاء  ال ال 
وانــ�ــســريف  .. الر�ــــس  وبــو�ــســي  الــ�ــســالم  اذا جـــّد 
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يف اأحكام العبادات

الوجيز طبقا لفتاوى املرجع الدين الأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني 
ال�سي�ستاين )دام ظله الوارف(

التاتو
ب�سمه تعاىل

اىل مكتب �سماحة املرجع الديني االعلى اآية ا... العظمى االمام ال�سيد علي 
احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله الوارف(.

ال�سالم عليكم ورحمة ا... وبركاته.
ال�سوؤال: ما احلكم ال�سرعي ملا ي�سمى ) التاتو(-جتميل احلواجب - اذ يخ�سع

 احلاجب - كاًل او جزءًا - اىل تخدير مو�سعي مع اإدمائه فيزال 
ال�سعر مع طلي املو�سع بطالء خا�س.

جمع من املوؤمنني

اجلواب:
ب�سمه تعاىل

يجوز ذلك يف حد نف�سه، ولكن ال يجوز اإظهاره اأمام االجانب
 اإذا كان من الزينة، واذا كان الطالء فوق اجللد وُعدَّ لونا حم�سا عرفا: فال ي�سر

 بالو�سوء والغ�سل، واإال: فتجب ازالته عندهما، واإن كان يتعذر ذلك
 ففي جواز الطالء به ا�سكال ، واهلل املوفق.
مكتب ال�سيد ال�سي�ستاين يف النجف االأ�سرف

اجوبة امل�سائل ال�سرعية
5 ربيع االول

1436هـ

يف  ي�سرتط   :  »142 امل�ساألة   «
التجارة  مال  يف  الزكاة  وجوب 

اأمور :
اأ- بلوغ املالك وعقله .

وهو   ، الن�صاب  حد  املال  بلوغ  ب- 
ن�صاب اأحد النقدين الذهب والف�صة 
اأي ما يعادل قيمة خم�صة ع�صر مثقال 
وخم�صة  مائة  اأو  الذهب  من  �صريفيا 

مثاقيل من الف�صة .
كال�صراء  املعاو�صة  بعقد  متلكه  ج- 
حني  من  بعينه  عليه  احلول  ،وم�صي 

ق�صد ال�صرتباح .
طوال  به  ال�صرتباح  ق�صد  بقاء  د- 

احلول .
الت�صرف فيه  املالك من  هـ - متكن 

متام احلول .
ال�صوقية  قيمته  تنخف�س  ل  اأن  و- 
هذا  الكلفة  �صعر  عن  العام  خالل 
ومقدار زكاة مال التجارة هو 2،5? .

زكاة الأموال.. وموارد ال�سرف

34

جمادى الآخرة  1436 هـ

مسائل شرعية



◄اإعداد: هيئة التحرير

اآية اهلل العظمى املرحوم 
ال�سيد ابو القا�سم اخلوئي 

)قّد�س �سّره(

اآية اهلل العظمى 
ال�سيد علي ال�سي�ستاين 

)دام ظّله الوارف(

ل يجوز للرجل اأن ينظر اإىل ما 
ج�سد  من  والكفن  الوجه  عدا 
وكذا  و�سعرها،  الأجنبية  املراأة 
كان  اإذا  منها  والكفن  الوجه 
بل  ريبة،  اأو  تلذذ  نظر  النظر  
الأحوط - لزومًا - تركه بدونها 
نظر  يف  احلال  وكذلك  اأي�سًا، 
الرجل على الأحوط  اإىل  املراأة 
وراأ�سه  ويديه  وجهه  غري  يف 
نظرها  واأما  وقدميه،  ورقبته 
فالظاهر  منه  املوا�سع  هذه  اإىل 
واإن  وتلذذ  ريبة  دون  من  جوازه 

كان الأحوط تركه اأي�سًا 

ما  اإىل  ينظر  ان  للرجل  يجوز  ل 
املراأة  ج�سد  من  والكفن  الوجه  عدا 
الوجه  وكذا   ، و�سعرها  الأجنبية 
بتلذذ  النظر  كان  اإذا  منها  والكفن 
 ، احلرام  يف  الوقوع  خوف  مع  اأو  �سهوي 
بل الأحوط ـ ا�ستحبابًا ـ تركه بدونهما 
املراأة اىل  ، وكذلك احلال يف نظر  اأي�سًا 
الرجل الأجنبي على الأحوط لزومًا يف 
غري ما جرت ال�سرية على عدم الإلتزام 
والقدمن  واليدين  كالراأ�س  ب�سرته 
املوا�سع  هذه  اىل  نظرها  واما   ، ونحوها 
منه فالظاهر جوازه من دون تلذذ �سهوي 
كان  وان  الوقوع يف احلرام  وعدم خوف 

الأحوط ـ ا�ستحبابًا ـ تركه اأي�سًا.

بني اآية اهلل العظمى املرحوم ال�صيد اأبي القا�صم اخلوئي )قّد�س �صّره( 
واآية اهلل العظمى ال�صيد علي احل�صيني ال�صي�صتاين )دام ظّله الوارف(

اآراء فقهّية

النظر
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اإ�سدار مكتب 
�سماحة ال�سيد 

ال�سي�ستاين دام 
ظله

وتوجيهات
نصائح

للمقاتلين 
في ساحات

اجلهاد
• ح�صني عبد المري

�شتبقى  ومهمة  ح�شا�شة  تاريخية  مبرحلة  مير  �ليوم  �لعر�ق  �ن 
كل  فعلى  و�ك��ر�م  �لتاريخ �جالل  لها  و�شيقف  �لذه��ان  عالقة يف 
�لتاريخ  له  ليذكرها  ب�شمة  له  ي�شجل  �ن  وموؤمن  وغيور  �شريف 
ويت�شرف �بناوؤه و�حفاده بذلك �ل وهي �جلهاد �شد زمر �لتكفري 

�لد�ع�شي.
وُرب �شائل ي�شاأل كيف �جعل يل ب�شمة و�نا غري قادر على حمل 
وياأتي �جلو�ب: نعم �نك تقدر على ذلك من خالل مد  �ل�شالح، 
�لنفي�ش من �جل دميومة �ملعركة �شد  �لعون و�مل�شاعدة وبذل  يد 

�لرهاب.
لن  �أ�شخا�شا  هناك  ولكن  �لب�شيط،  �لن�شان  مهمة  تنتهي  قد  و 
دورهم  وتوقف  معني  حد  �ىل  و�شلو�  ما  �إذ�  �لتاريخ  عنهم  يغفل 
�مللقاة  �مل�شوؤولية  لأن  �لعالمي،   �لن�شان  �ولئك  �أب��رز  بني  ومن 
�ل�شخ�ش �لعالمي ل تقل حجما و�همية عن حجم وجهود  على 
�ملقاتلني �لبطال يف �شاحات �جلهاد، وذلك �أن  �لقلم و�لر�شا�شة 

حتققان نف�ش �لهدف و�لغاية.
 �إن كل معركة ل بد �أن يتوفر فيها عن�شر و�لدعم ومن بني �أهم 
�دو�ت �لدعم تفعيل دور وتو�جد �لعالم، خ�شو�شا بعدما �شاهد 
يكاد  ��شتخد�ما  �ل�شالح  هذ�  ��شتخدم  قد  �لعدو  �أن  كيف  �لعامل 
يكون �لمثل وجعله �لعن�شر �لهم يف �ملعركة  فر�ح يتفنن باأ�شاليب 

�لدعاية ولك�شب �لتاأييد من جهة و�لتاأليب �شد �لطرف �لآخر.
من �أجل ذلك �شار لزوما علينا �ن نكون مب�شتوى �مل�شوؤولية ملقارعة 
�أنه  ليثبت  �عالمي   لكل  فر�شة  وه��ذه  �عالميا  �لتكفريي  �لفكر 

�شاحب ق�شية ولديه هدف �شامي.
لقد �آن لنا �ن جنعل �قالمنا مد�فعا ور�جمات لقتل فكر �لعدو لأن 
�لعالم  معركة  بل  فح�شب  بنادق  معركة  لي�شت  �حلالية  �ملعركة 
�لعر�ق  �بطال  ��شعار  �ليوم  �ل�شروري  من  و�ن  �لوىل،  بالدرجة 
يف �لقو�ت �مل�شلحة و�حل�شد �ل�شعبي �لبطل وكل �لغيارى من �بناء 
�لع�شائر �حلرة �أن ي�شعرو� �أن �لعالم  هو �ل�شريك �لذي ي�شاند 
بكل ما �وتي من قوة ول يخذل ول يرت�جع ويبذل �لغايل و�لنفي�ش 
�لتغطية  عرب  �لنت�شار�ت  حتقيق  يف  �لمنية  للقو�ت  دعمه  يف 
�مل�شتمرة وت�شجيل �لحد�ث، ف�شال عن �لوقوف طود� �شلد� بوجه 
هذ�  �أبناء  و�أخ��وة  وحدة  من  �لنيل  يحاول  �لذي  �ملاأجور  �لع��الم 
�لبلد، وو�شع �لعر�قيل �مام �نت�شار�تهم على �لرهاب و�أتباعه.  

اقالمنا بنادق
تاأمالت
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اجلهاد
خري  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

خلقه حممد واآله الطيبني الطاهرين .
اأّما بعد : فليعلم املقاتلون االأعّزة الذين وّفقهم اهلل 
وجبهات  اجلهاد  �ساحات  يف  للح�سور  وجــّل-  -عــّز 

القتال مع املعتدين:

 1ـ  �أّن �هلل -�شبحانه وتعاىل - كما ندب �ىل �جلهاد ودعا �إليه 
ل �ملجاهدين على �لقاعدين  وجعله دعامًة من دعائم �لدين وف�شّ
�� فاإّنه عّز ��شمه جعل له حدودً� و�آد�بًا �أوجبتها �حلكمة و�قت�شتها 

�لفطرة، يلزم تفقهها ومر�عاتها، فمن رعاها حق رعايتها �أوجب له 
ما قّدره من ف�شله و�شّنه من بركاته، ومن �أخّل بها �أحبط من �أجره 

ومل يبلغ به �أمله .
  2ـ  فللجهاد �آد�ٌب عاّمة لبّد من مر�عاتها حتى مع غري �مل�شلمني، 

وقد كان �لنبّي )�شّلى �هلل عليه و�آله ( يو�شي بها �أ�شحابه قبل �أن 
يبعثهم �إىل �لقتال ، فقد �ش�ّح عن �لإمام �ل�شادق ) عليه �ل�شالم 
( �أّنه قال : ) كان ر�شول �هلل – �شّلى �هلل عليه و�آله �� �إذ� �أر�د �أن 

يبعث ب�شرّية دعاهم فاأجل�شهم بني يديه ثم يقول �شريو� با�شم �هلل 
وباهلل ويف �شبيل �هلل وعلى مّلة ر�شول �هلل )�شّلى �هلل عليه و�آله( : 
ل تغلو�، ول متّثلو�، ول تغدرو�، ول تقتلو� �شيخًا فانيًا ول �شبّيًا ول 

�مر�أة، ول تقطعو� �شجرً� �إّل �أن ت�شطّرو� �إليها(.
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 3ـ  كما �أّن للقتال مع �لبغاة و�ملحاربني من �مل�شلمني و��شر�بهم �أخالقًا  
و�آد�بًا  �أُثرت عن �لإمام علي ) عليه �ل�شالم ( يف مثل هذه �ملو�قف ، مما 

جرت عليه �ش�ريته و�أو�شى به �أ�شحابه يف خط�به و�أقو�له، وقد �أجمعت 
�لأّمة على �لأخذ بها وجعلتها حّجة فيما بينها وبني رّبها ، فعليكم بالتاأ�شي 
به و�لأخذ مبنهجه، وقد قال)عليه �ل�شالم( يف بع�ش كالمه موؤّكدً� ملا ورد 

عن �لنبي ) �شّلى �هلل عليه و�آله ( � يف حديث �لثق�لني و�لغدير وغريهما �� : 
)�نظرو� �أهل بيت نبّيكم فالزمو� �شمتهم و�تبعو� �أثرهم ، فلن يخرجوكم من 

هدى ولن يعيدوكم يف ردى ، فاإن َلبُدو� فالبُدو�، و�إن نه�شو� فانه�شو� ، ول 
ت�شبقوهم فت�شلو� ، ول تتاأخرو� عنهم فتهلكو� (.

  4ـ  فاهلل �هلل يف �لنفو�ش، فال ُي�شتحّلن �لتعّر�ش لها بغري ما �أحّله �هلل 
تعاىل يف حال من �لحو�ل، فما �أعظم �خلطيئة يف قتل �لنفو�ش �لربيئة 

وما �أعظم �حل�شنة بوقايتها و�إحيائها، كما ذكر �هلل -�شبحانه وتعاىل- يف 
كتابه، و�إّن لقتل �لنف�ش �لربيئة �آثارً� خطرية يف هذه �حلياة وما بعدها ، 

وقد جاء يف �شرية �أمري �ملوؤمنني ) عليه �ل�شالم ( �شّدة �حتياطه يف حروبه 
يف ه��ذ� �لأمر ، وقد ق�ال يف عه�ده ملالك �لأ�ش�رت �� وقد ُعِلمت مكانت�ُه عنده 

ومنزل�ُته لديه �� ) �إّياك و�لدماء و�شفكها بغري حّلها فاإّنه لي�ش �شيء �دعى 
لنقمة و�عظم لتبعة ول �أحرى بزو�ل نعمة و�نقطاع مّدة من �شفك �لدماء 

بغري حّقها و�هلل �شبحانه مبتد�أ باحلكم بني �لعباد فيما ت�شافكو� من �لدماء 
يوم �لقيامة ، فال تقوّين �شلطانك ب�شفك دم حر�م ، فاإّن ذلك مما ي�شعفه 
ويوهنه ، بل يزيله وينقله ول عذر لك عند �هلل ول عندي يف قتل �لعمد لّن 

فيه قود �لبدن (.
فاإن وجدمت حالة م�شتبهة تخ�شون فيها �ملكيدة بكم ، فقّدمو� �لتحذير بالقول 
�أو ل يوؤّدي �إىل �لهالك، معذرًة �إىل رّبكم  �أو بالرمي �لذي ل ي�شيب �لهدف 

و�حتياطًا على �لنفو�ش �لربيئة.
  5ـ  �هلل �هلل يف حرمات عاّمة �لنا�ش ممن مل يقاتلوكم، ل�شّيما 

�مل�شت�شعفني من �ل�شيوخ و�لولد�ن و�لن�شاء، حّتى �إذ� كانو� من ذوي �ملقاتلني 
لكم ، فاإّنه ل حتّل حرمات من قاتلو� غري ما كان معهم من �أمو�لهم.

وقد كان من �شرية �أمري �ملوؤمنني ) عليه �ل�شالم ( �أّنه كان ينهى عن �لتعّر�ش 
ة  لبيوت �أهل حربه ون�شائهم وذر�ريهم رغم �إ�شر�ر بع�ش من كان معه ��� خا�شّ

 ، : ) حاَربنا �لرجال فحاربناهم  ��شتباحتها وكان يقول  �� على  من �خلو�رج 
د�ر هجرة  م�شلمات ويف  لأنهن  عليهم  لنا  �شبيل  و�ل��ذر�ري فال  �لن�شاء  فاأّما 
و��شتعانو� به على حربكم  �أجلبو� عليكم  فاأّما ما  ، فلي�ش لكم عليهن �شبيل، 
و�شّمه ع�شكرهم وحو�ه فهو  لكم ، وما كان يف دورهم فهو مري�ث على فر�ئ�ش 

�هلل -تعاىل- لذر�ريهم ، ولي�ش لكم عليهّن ول على �لذر�ري من �شبيل (.
  6ـ  �هلل �هلل يف �تهام �لنا�ش يف دينهم نكاية بهم و��شتباحةً  حلرماتهم 

، كما وقع فيه �خلو�رج يف �لع�شر �لأول وتبعه يف هذ� �لع�شر قوم من غري 
�أهل �لفقه يف �لدين، تاأثرً� مبز�جياتهم و�أهو�ئهم وبّرروه ببع�ش �لن�شو�ش 

�لتي ت�شابهت عليهم، فعظم �بتالء �مل�شلمني بهم.
و�علمو� �إّن من �شهد �ل�شهادتني كان م�شلمًا ُيع�شم دُمه وماُله و�إن وقع يف 

بع�ش �ل�شاللة و�رتكب بع�ش �لبدعة، فما كّل �شاللة بالتي توجب �لكفر، ول 
كّل بدعة توؤدي �إىل نفي �شفة �ل�شالم عن �شاحبها،  ورمبا ��شتوجب �ملرء 

�لقتل بف�شاد �أو ق�شا�ش وكان م�شلمًا .
وقد قال �هلل -�شبحانه- خماطبًا �ملجاهدين : )يا �أّيها �لذين �آمنو� �إذ� 

�شربتم يف �شبيل �هلل فتبّينو� ، ول تقولو� ملن �ألقى �إليكم �ل�شالم ل�شت 

موؤمنًا تبتغون عر�ش �حلياة �لدنيا(. و��شتفا�شت �لآثار عن �أمري �ملوؤمنني ) 
عليه �ل�شالم ( نهيه عن تكفري عاّمة �أهل حربه � كما كان مييل �إليه طالئع 

�خلو�رج يف مع�شكره �� بل كان يقول �نهم قوم وقعو� يف �ل�شبهة، و�إن مل يرّبر 
ذلك �شنيعهم ومل ي�شح ُعذرً� لهم يف قبيح فعالهم ، ففي �لأثر �ملعترب عن 

�لمام �ل�شادق عن �بيه )عليهما �ل�شالم(: )�أّن عليًا )عليه �ل�شالم( مل 
يكن ين�شب �أحدً� من �أهل حربه �إىل �ل�شرك ول �إىل �لنفاق ولكن يقول: هم 
�خو�ننا بغو� علينا (، )وكان يقول لأهل حربه: �إنا مل نقاتلهم على �لتكفري 

لهم ومل نقاتلهم على �لتكفري لنا(.
  7ـ  و�إياكم و�لتعّر�ش لغري �مل�شلمني �أّيًا كان دينه ومذهبه فاإّنهم يف كنف 
�مل�شلمني و�أمانهم، فمن تعّر�ش حلرماتهم كان خائنًا غادرً�، و�إّن �خليانة 

و�لغدر لهي �أقبح �لأفعال يف ق�شاء �لفطرة ودين �هلل �شبحانه، وقد قال عّز 
وجّل يف كتابه عن غري �مل�شلمني ) ل ينهاكم �هلل عن �لذين مل يقاتلوكم يف 
�لدين ومل يخرجوكم من دياركم �أن ترّبوهم وتق�شطو� �ليهم �إّن �هلل يحب 
�ملق�شطني (. بل ل ينبغي �ن ي�شمح �مل�شلُم بانتهاك حُرمات غري �مل�شلمني 
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مّمن هم يف رعاية �مل�شلمني، بل عليه �أن تكون له من �لغرية عليهم مثل ما 
يكون له على �أهله، وقد جاء يف �شرية �أمري �ملوؤمنني )عليه �ل�شالم ( �أنه ملا 

بعث معاوية )�شفيان بن عوف من بني غامد( ل�شن �لغار�ت على �أطر�ف 
�لعر�ق � تهوياًل على �أهله � فاأ�شاب �أهل �لأنبار من �مل�شلمني وغريهم، 

�غتّم �أمري �ملوؤمنني )عليه �ل�شالم( من ذلك غّمًا �شديدً� ، وقال يف خطبٍة 
له: ) وهذ� �أخو غامد قد وردت خيله �لنبار وقد قتل ح�شان بن ح�شان 

�لبكري و�أز�ل خيلكم عن م�شاحلها ، ولقد بلغني �أّن �لرجل منهم كان يدخل 
على �ملر�أة �مل�شلمة و�لأخرى �ملعاهدة فينتزع حجلها وق�َُلبها )2( وقالئدها 

ورعاثها، ما متتنع منه �إّل بال�شرتجاع و�ل�شرتحام ، ثم �ن�شرفو� و�فرين، 
ما نال رجاًل منهم كلم ، ول �أريق لهم دم، فلو �أّن �مر�أً م�شلمًا مات من بعد 

هذ� �أ�شفًا ما كان به ملومًا، بل كان به عندي جديرً� (.
 8ـ  �هلل �هلل يف �أمو�ل �لنا�ش، فاإنه ل يحل مال �مرئ م�شلم لغريه �إّل بطيب 

نف�شه ، فمن ��شتوىل على مال غي�ره غ�ش�بًا فاإمّنا حاز قط�عة من قط�ع 
�لنري�ن، وقد قال �هلل �شبحانه : ) �إن �لذين ياأكلون �أمو�ل �ليتامى ظلمًا 
�إمّنا ياأكلون يف بطونهم نارً� و�شي�شلون �شعريً� (. ويف �حلديث عن �لنبي 

)�شلى �هلل عليه و�آله( �إنه قال: )من �قتطع مال موؤمن غ�شبًا بغري حقه مل 
يزل �هلل معر�شًا عنه ماقتًا لأعماله �لتي يعملها من �لرّب و�خلري ل يثبتها يف 

ح�شناته حتى يتوب ويرّد �ملال �لذي �أخذه �إىل �شاحبه(.
وجاء يف �شرية �أمري �ملوؤمنني ) عليه �ل�شالم ( �أنه نهى �أن ُي�شتحّل من �أمو�ل 
من حاربه �إّل ما وجد معهم ويف ع�شكرهم ، ومن �أقام �حلّجة على �أن ما وجد 
معهم فهو من ماله �أعطى �ملال �إّياه، ففي �حلديث عن مرو�ن بن �حلكم قال 
: )ملّا َهَزمنا علٌي  بالب�شرة رّد على �لنا�ش �أمو�لهم من �أقام بّينة �أعطاه ومن 

مل يقم بّينٍة �أحلفه (.
 9ـ  �هلل �هلل يف �حلرمات كّلها، فاإّياكم و�لتعّر�ش لها �أو �نتهاك �شيء منها 

بل�شان �أو يد ، و�حذرو� �أخذ �مرئ بذنب غريه، فاإّن �هلل �شبحانه وتعاىل 
يقول: ) ول تزر و�زرة وزر �أخرى ( ، ول تاأخذو� بالظّنة وت�شبهوه على 

�أنف�شكم باحلزم ، فاإّن �حلزم �حتياط �ملرء يف �أمره، و�لظنة �عتد�ء على 
�لغري بغري حّجة، ول يحملّنكم بغ�ش من تكرهونه على جتاوز حرماته كما 
قال �هلل �شبحانه: ) ول يجرمّنكم �شناآن قومٍ  على �أن ل تعدلو� �عدلو� هو 

�أقرب للتقوى ( .
�أّنه قال يف خطبة له يف وقعة  �ل�شالم (  �ملوؤمنني ) عليه  �أمري  وقد جاء ع�ن 
�لقوم  رحال  �إىل  و�شلتم  و�إذ�  بقتيل،  ول متّثلو�   (  : و�شاياه  �شّفني يف جملة 
فال تهتكو� �شرتً� ول تدخلو� د�رً� ، ول تاأخذو� �شيئًا من �أمو�لهم �إّل ما وجدمت 
يف ع�شكرهم ، ول تهيجو� �مر�أة باأذًى و�ن �شتمن �أعر��شكم و�شبنب �أمر�ءكم 
و�شلحاءكم (، وقد ورد �أنه ) عليه �ل�شالم ( يف حرب �جلمل ��� وقد �نتهت �� 
و�شل �إىل د�ر عظيمة فا�شتفتح فُفتحت له، فاإذ� هو بن�شاٍء يبكني بفناء �لد�ر، 
فلّما نظرن �إليه �شحن �شيحة و�حدة وقلن هذ� قاتل �لأحّبة، فلم يقل �شيئًا، 
وقال بعد ذلك لبع�ش من كان معه م�شريً� �إىل حجر�ت كان فيها بع�ش روؤو�ش 
من حاربه وحّر�ش عليه كمرو�ن بن �حلكم وعبد �هلل بن �لزبري: ) لو قتلت 

�لأحبة لقتلت من يف هذه �حلجرة (.
  كما ورد �أنه ) عليه �ل�شالم ( قال يف كالم له وقد �شمع قومًا من �أ�شحابه 
كحجر بن عدي وعمرو بن �حلمق ي�شّبون �أهل �ل�شام �أّيام حربهم ب�شفني: ) 
�ين �أكره لكم �ن تكونو� �شّبابني ، ولكّنكم لو و�شفتم �أعمالهم وذكرمت حالهم، 
كان �أ�شوب يف �لقول و�أبلغ يف �لعذر، وقلتم مكان �شّبكم �إّياهم ) �للهم �حقن 

دماءنا ودمائهم ، و�أ�شلح ذ�ت بيننا وبينهم ، و�هدهم من �شاللتهم ، حّتى 
يعرف �حلّق من جهله  ويرعوي عن �لغي و�لعدو�ن من لهج به ( فقالو� له يا 

�أمري �ملوؤمنني: نقبل ِعظتك ونتاأّدب باأدبك.
  10ـ  ول متنعو� قومًا من حقوقهم و�إن �أبغ�شوكم ما مل يقاتلوكم، وقد 

جاء يف �شرية �أمري �ملوؤمنني )عليه �ل�شالم( �أنه جعل لأهل �خلالف عليه  
ما ل�ش�ائر �مل�ش�لمني ما مل يح�اربوه، ومل يبد�أهم باحلرب حّتى يكونو� هم 

�ملبتدئني بالعتد�ء ، فمن ذلك �أّنه كان يخطب ذ�ت مّرة بالكوفة فقام 
بع�ش �خلو�رج و�أكرثو� عليه بقولهم ) ل حكم �إّل هلل ( فقال : )كلمة حّق 

ير�د بها باطل ، لكم عندنا ثالث خ�شال : ل مننعكم م�شاجد �هلل �ن ت�شّلو� 
فيها ، ول مننعكم �لفيء ما كانت �يديكم مع �أيدينا ، ول نبد�أكم بحرٍب حتى 

تبدوؤونا به (.
 11ـ  و�علمو� �أّن �أكرث من يقاتلكم �إمّنا وقع يف �ل�شبهة بت�شليل �آخرين 
، فال تعينو� هوؤلء �مل�شّلني مبا يوجب قّوة �ل�شبهة يف �أذهان �لنا�ش حّتى 

ينقلبو� �أن�شارً� لهم، بل �دروؤوها بح�شن ت�شّرفكم ون�شحكم و�خذكم 
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بالعدل و�ل�شفح يف مو�شعه، وجتنب �لظلم و�لإ�شاءة و�لعدو�ن، فاإّن من در�أ 
�شبهة عن ذهن �مرئ فكاأّنه �أحياه ، ومن �أوقع �مرئ يف �شبهة من غري عذر 

فكاأنه قتله.
ولقد كان من �شرية �أئمة �أهل �لبيت ) عليهم �ل�شالم ( عنايتهم برفع 
�ل�شبهة عّمن يقاتلهم، حّتى �إذ� مل ُترج �ل�شتجابة منهم، معذرة منهم 

�إىل �هلل، وتربيًة لالأمة ورعايًة لعو�قب �لأمور، ودفعًا لل�شغائن ل�شّيما من 
�لأجيال �لالحقة، وقد جاء يف بع�ش �حلديث عن �ل�شادق ) عليه �ل�شالم 

( �أّن �لمام علّيًا ) عليه �ل�شالم ( يف يوم �لب�شرة ملا �شال �خليول قال 
لأ�شحابه : ) ل تعجلو� على �لقوم حّتى �أعذر فيما بيني وبني �هلل وبينهم ، 

فقام �ليهم، فقال : يا �أهل �لب�شرة هل جتدون علّي جورة يف �حلكم؟  قالو� 
: ل ، قال : فحيفًا يف ق�شم ؟ قالو� : ل . قال : فرغبة يف دنيا �أ�شبتها يل 

ولأهل بيتي دونكم فنقمتم علّي فنكثتم بيعتي ؟  قالو� : ل ، قال فاقمت  فيكم 
�حلدود وعّطلتها عن غريكم؟ قالو� : ل (. وعلى مثل ذلك جرى �لإمام 
�حل�شني ) عليه �ل�شالم ( يف وقعة كربالء، فكان معنّيًا بتو�شيح �لأمور 

ورفع �ل�شبهات حّتى يحيا من حيي عن بيّنة ويهلك من هلك عن بّينة، بل ل 

جتوز حماربة قوم يف �لإ�شالم �أّيًا كانو� من دون �إمتام �حلّجة عليهم ورفع 
�شبهة �لتع�ّشف و�حليف مبا �أمكن من �أذهانهم كما �أّكدت على ذلك ن�شو�ش 

�لكتاب و�ل�شنة .
 12ـ  ول يظنّن �أحٌد �أن يف �جلور عالجًا ملا ل يتعالج بالعدل، فاإّن ذلك 
ين�شاأُ عن مالحظة بع�ش �لوقائع بنظرة عاجلة �إليها من غري �نتباه �إىل 
عو�قب �لأمور ونتائجها يف �ملدى �ملتو�شط و�لبعيد، ول �إّطالع على �شنن 

�حلياة وتاريخ �لأمم ، حيث ينّبه ذلك على عظيم ما يخلفه �لظلم من �شحٍن 
للنفو�ش وم�شاعر �لعد�ء مما يهّد �ملجتمع هّدً�، وقد ورد يف �لأثر: )�أّن من 

�شاق به �لعدل فاإّن �لظلم به �أ�شيق(، ويف �أحد�ث �لتاريخ �ملعا�شر عربٌة 
للمتاأمل فيها ، حيث نهج بع�ش �حلّكام ظلم �لنا�ش تثبيتًا لدعائم ملكهم، 

و��شطهدو� مئات �لآلف من �لنا�ش ، فاأتاهم �هلل �شبحانه من حيث مل 
يحت�شبو� حّتى كاأّنهم �أز�لو� ملكهم باأيديهم .

 13ـ  ولئن كان يف بع�ش �لتثّبت و�شبط �لنف�ش و�إمتام �حلّجة �� رعاية 
للمو�زين و�لقيم �لنبيلة �� بع�ش �خل�شارة �لعاجلة �أحيانًا فاإّنه �أكرث بركة 

و�أحمد عاقبة و�أرجى نتاجًا، ويف �شرية �لأئمة من �آل �لبيت ) عليهم �ل�شالم 
( �أمثلة كثرية من هذ� �ملعنى، حّتى �أنهم كانو� ل يبدوؤون �أهل حربهم بالقتال 

حتى يبدوؤو� هم بالقتال و�إن �أ�شابو� بع�ش �أ�شحابهم ، ففي �حلديث �أنه 
ملا كان يوم �جلمل وبرز �لنا�ش بع�شهم لبع�ش نادى منادى �أمري �ملوؤمنني 

) عليه �ل�شالم ( : )ل يبد�أ �أحٌد منكم بقتاٍل حّتى �آمركم( ، قال بع�ش 
�أ�شحابه: فرمو� فينا، فقلنا يا �أمري �ملوؤمنني: قد ُرمينا ، فقال: )كّفو�( ، 

ثم رمونا فقتلو� مّنا ، قلنا يا �أمري �ملوؤمنني : قد قتلونا، فقال : )�حملو� على 
بركة �هلل(، وكذلك فعل �لإمام �حل�شني )عليه �ل�شالم( يف يوم عا�شور�ء.

 14ـ  وكونو� ملن ِقَبلكم من �لنا�ش حماة نا�شحني حتى ياأمنو� جانبكم 
ويعينوكم على عدّوكم ، بل �أعينو� �شعفاءهم ما ��شتطعتم، فاإّنهم �إخو�نكم 
و�أهاليكم، و��شفقو� عليهم فيما ت�شفقون يف مثله على ذويكم، و�علمو� �أّنكم 

بعني �هلل �شبحانه، يح�شي �أفعالكم ويعلم نياتكم ويخترب �حو�لكم.
 15ـ ول يفوتنكم �لهتمام ب�شلو�تكم �ملفرو�شة، فما وفد �مرٌئ على �هلل 

-�شبحانه- بعمل يكون خريً� من �ل�شالة، و�إّن �ل�شالة لهي �لأدب �لذي 
يتاأّدب �لن�شان مع خالقه و�لتحية �لتي يوؤديها جتاهه، وهي دعامة �لدين 

ومناط قبول �لأعمال، وقد خففها �هلل �شبحانه بح�شب مقت�شيات �خلوف 
و�لقتال، حتى قد يكتفى يف حال �لن�شغال يف طول �لوقت بالقتال بالتك�برية 

عن كل رك�عة ولو مل يكن �ملرء م�ش�تقباًل للقبلة كما قال عّز من قائل : 
)حافظو� على �ل�شلو�ت و�ل�شالة �لو�شطى وقومو� هلل قانتني ، فاإن خفتم 

فرجاًل �أو ركبانًا ، فاإذ� �أمنتم فاذكرو� �هلل كما عّلمكم ما مل تكونو� تعلمون (.
على �أنه �شبحانه وتعاىل �أمر �ملوؤمنني باأن ياأخذو� حذرهم و�أ�شلحتهم ول 

يجتمعو� لل�شالة جميعًا بل يتناوبو� فيها حيطًة لهم. وقد ورد يف �شرية �أمري 
�ملوؤمنني و�شيته بال�شالة لأ�شحابه، ويف �خلرب �ملعترب عن �أبي جعفر �لباقر 

) عليه �ل�شالم ( قال يف �شالة �خلوف عند �ملطاردة و�ملناو�شة: )ي�شّلي 
كل �إن�شان منهم بالإمياء حيث كان وجهه و�إن كانت �مل�شايفة و�ملعانقة 

وتالحم �لقتال ، فاإّن �أمري �ملوؤمنني ) عليه �ل�شالم ( �شلى ليلة �شّفني � وهي 
ليلة �لهرير � مل تكن �شالتهم �لظهر و�لع�شر و�ملغرب و�لع�شاء � عند وقت 

كل �شالة � �إّل �لتكبري و�لتهليل و�لت�شبيح و�لتحميد و�لدعاء، فكانت تلك 
�شالتهم، مل ياأمرهم باإعادة �ل�شالة(.
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 16ـ  و��شتعينو� على �أنف�شكم بكرثة ذكر �هلل �شبحانه وتالوة كتابه و�ذكرو� 
لقاءكم به ومنقلبكم �ليه، كما كان عليه �أمري �ملوؤمنني ) عليه �ل�شالم ( ، 

وقد ورد �نه بلغ من حمافظته على ِورده �أنه ُيب�شط له نطٌع بني �ل�شفني ليلة 
�لهرير في�شّلي عليه ِورده، و�ل�شهام تقع بني يديه ومتر على �شماخيه ميينًا 

و�شماًل  فال يرتاع لذلك، ول يقوم حتى يفرغ من وظيفته.
 17ـ  و�حر�شو� �أعانكم �هلل على �أن تعملو� بُخُلق �لنبي و�أهل بيته )�شلو�ت 

�هلل عليهم( مع �لآخرين يف �حلرب و�ل�شلم جميعًا، حّتى تكونو� لالإ�شالم 
زينًا ولقيمه َمَثاًل ،فاإّن هذ� �لدين ُبِنَي على �شياء �لفطرة و�شهادة �لعقل 
ورجاحة �لأخالق ، ويكفي منّبهًا على ذلك �أنه رفع ر�ية �لتعقل و�لأخالق 
�لفا�شلة، فهو يرتكز يف �أ�شوله على �لدعوة �إىل �لتاأمل و�لتفكري يف �أبعاد 

هذه �حلياة و�آفاقها ثم �لعتبار بها و�لعمل مبوجبها كما يرتكز يف نظامه 
�لت�شريعي على �إثارة دفائن �لعقول وقو�عد �لفطرة ، قال �هلل تعاىل: ) 

ونف�ش وما �شّو�ها فاألهمها فجورها وتقو�ها قد �أفلح من زّكاها وقد خاب من 
د�ّشاها( وقال �أمري �ملوؤمنني )ع(: ) فبعث � �هلل � فيهم ر�شله وو�تر �نبياءه 

�ليهم لي�شتاأدوهم ميثاق فطرته ويذّكرهم من�شّي نعمته ويحتجو� عليهم 

بالتبليغ ويثريو� لهم دفائن �لعقول(، ولو تفّقه �أهل �لإ�شالم وعملو� بتعاليمه 
لظهرت لهم �لربكات وعّم �شياوؤها يف �لآفاق، و�إياكم و�لت�شّبث ببع�ش ما 

ت�شابه من �لحد�ث و�لن�شو�ش فاإّنها لو رّدت �إىل �لذين ي�شتنبطونه من �أهل 
�لعلم �� كما �أمر �هلل �شبحانه �� لعلمو� �شبيلها ومغز�ها.

 18ـ  و�إّياكم و�لت�شّرع يف مو�قع �حلذر فتلقو� باأنف�شكم �إىل �لتهلكة، فاإّن 
�أكرث ما ير�هن عليه عدّوكم هو ��شرت�شالكم يف مو�قع �حلذر بغري تروٍّ 

و�ندفاعكم من غري حتّوط ومهنّية، و�هتمو� بتنظيم �شفوفكم و�لتن�شيق بني 
خطو�تكم ، ول تتعّجلو� يف خطوةٍ  قبل �إن�شاجها و�إحكامها وتوفري �دو�تها 
و مقت�شياتها و�شمان �لثبات عليها و�لتم�شك بنتائجها، قال �شبحانه : )َيا 

ِو �نِفُرو� َجِميًعا( ، وقال تعاىل  َها �َلِّذيَن �آَمُنو� ُخُذو� ِحْذَرُكْم َفانِفُرو� ُثَباٍت �أَ �أَُيّ
و�ٌش( ،  ْر�شُ ا َكاأََنُّهم ُبْنَياٌن َمّ ًفّ َ ُيِحُبّ �َلِّذيَن ُيَقاِتُلوَن يِف �َشِبيِلِه �شَ : )�إَِنّ �هلَلّ

وكونو� �أ�شّد�ء فوق ما جتدونه من �أعد�ئكم فاإنكم �أوىل باحلق منهم ، و�إن 
تكونو� تاأملون فاإنهم ياأملون كما تاأملون وترجون من �هلل ما ل يرجون، �للهم �إل 

رجاًء مدخوًل و�أماين كاذبة و�وهامًا ز�ئفة ك�شر�ٍب بقيعٍة يح�شبه �لظماآن ماًء 

،حجبتهم �ل�شبهات بظلم�ائها وعميت ب�شائرهم باأوهامها .
 19ـ  هذ� وينبغي ملن ِقَبلكم من �لنا�ش مّمن يترت�ش بهم عدّوكم �أن يكونو� 

نا�شحني حلماتهم يقّدرون ت�شحياتهم ويبعدون �لأذى عنهم ول يثريون 
�لظنة باأنف�شهم ، فاإّن �هلل -�شبحانه- مل يجعل لأحدٍ  على �آخر حّقًا �إّل وجعل 

لذ�ك عليه حّقًا مثله ، فلكّلٍ  مثل ما عليه باملعروف.
و�جتمعتم  ت�شافيتم  �إذ�  لبع�ش  بع�شكم  من  �أن�شح  جتدون  ل  �أنكم  و�علمو� 
فيما بينكم باملعروف حتى و�ن �قت�شى �ل�شفح و�لتجاوز عن بع�ش �لأخطاء بل 
�خلطايا و�إن كانت جليلة ، فمن ّظن غريبًا �أن�شح له من �أهله وع�شريته و�أهل 
ُجّربت من قبل  �لأمور ما  ، ومن جّرب من  توّهم  بلده وو�له من دونهم فقد 
�أوجبت له �لند�مة. وليعلم �أن �لبادئ بال�شفح له من �لجر مع �أجر �شفحه 
�أجر كل ما يتبعه من �شفح وخري و�شد�د، ولن ي�شيع ذلك عند �هلل -�شبحانه-
ومن  �لقيامة.  وعر�شات  �لربزخ  ظلمات  يف  �إليه  �حلاجة  عند  �إّي��اه  يوفيه  بل 
�أعان حاميًا من حماة �مل�شلمني �أو خلفه يف �أهله و�أعانه على �أمر عائلته كان له 

من �لأجر مثل �أجر من جاهد.
20ـ  وعلى �جلميع �أن يدعو� �لع�شبيات �لذميمة ويتم�ّشكو� مبكارم 

�لأخالق، فاإّن �هلل جعل �لنا�ش �أقو�مًا و�شعوبًا ليتعارفو� ويتبادلو� �ملنافع 
ويكون بع�شهم عونًا للبع�ش �لآخر ، فال تغلبّنكم �لأفكار �ل�شيقة و�لنانيات 
�ل�شخ�شّية، وقد علمتم ما حّل بكم وبعاّمة �مل�شلمني يف �شائر بالدهم حّتى 

�أ�شبحت طاقاتهم وقو�هم و�أمو�لهم وثرو�تهم ُتهدر يف �شرب بع�شهم 
لبع�ش، بدًل من ��شتثمارها يف جمال تطوير �لعلوم و��شتنماء �لنعم و�شالح 

ة، �أّما وقد  �أحو�ل �لنا�ش. فاتقو� فتنة ل ت�شينب �لذين ظلمو� منكم خا�شّ
وقعت �لفتنة فحاولو� �إطفاءها وجتّنبو� �إذكاءها و�عت�شمو� بحبل �هلل جميعًا 

ول تفّرقو�، و�علمو� �أّن �هلل �إن يعلم  يف قلوبكم خريً� يوؤتكم خريً� مما �أخذ 
منكم، �إّن �هلل على كّل �شيءٍ  قدير .

�سدر يف الثاين والع�سرين من �سهر ربيع االآخر عام 1436 هـ
)1(لبد : اأقام ، اأي اإن اأقاموا فاأقيموا .   )2(اي �سوارها .  )3(اي قرطها 

41

جمادى الآخرة 1436 هـ



فقهاء النور

نسبه:
هو العاّلمة الكبري حممد اجلواد بن حممد بن حممد 
امللقب بالطاهر ابن حيدر بن اأحمد ابن اإبراهيم بن 
اأحمد بن قا�صم، ويت�صل ن�صبه ال�صريف باحل�صني ذي 
الدمعة ابن زيد ال�صهيد ابن علي بن احل�صني بن علي 
اأبي طالب عليهم ال�ّصالم، وقد و�صف نف�صه يف  ابن 

م�صنفاته باحل�صيني احل�صني املو�صوي.

والدته ووفاته:
ُوِلد يف قرية �صقراء من جبل عامل ) جنوب لبنان( 
اأبي  ال�صّيد  يد  وتتلمذ فيها على  حدود �صنة 1164هـ 
على  فقراأ  العراق،  اإىل  �صافر  ثم  مو�صى،  احل�صن 

اأعالم النجف وكربالء، وُتويف يف النجف الأ�صرف يف 
اأواخر �صنة 1226هـ ودفن يف ال�صحن ال�صريف ملقام 
الغرف املوجودة  اإحدى  ال�ّصالم يف  الإمام علي عليه 
وقره  راآها،  لروؤيا  منه  بو�صية  الِقبلي  الباب  جلهة 

م�صهور مزور.
سيرته:

اأ�صوليا مدققًا حمققًا مبدعًا يف علَمي الرجال  كان 
طلب  يف  جمّدًا  ورعًا  تقيًا  زاهدًا  وغريهما،  والفقه 
العلم باملطالعة واملباحثة والتن�صيق والتاأليف يف ليله 
ونهاره، متتبعًا لتحقيقات الفقهاء واآرائهم وفتاواهم، 

عايل الهمة، متقنًا. متوا�صعًا، لنّي العريكة.

مراحل دراسته:
اأبي احل�صن  ال�صّيد  البداية در�س يف �صقراء على  يف 
مو�صى اجلد الأعلى للعاّلمة ال�صّيد الأمني، ثم �صافر 
كربالء  اإىل  و�صل  فلما  النجف،  قا�صدًا  العراق  اإىل 
البقاء عنده  ل  البهبهاين، فف�صّ باملحقق  فيها  التقى 
وعدل عن النجف، فقراأ عليه وعلى ابن اأخته و�صهره 
لبنته �صاحب الريا�س. وقد منعه ان�صغاله بالدرا�صة 
النجف  اإىل  ذلك  بعد  ذهب  ثم  النجف،  زيارة  من 
فتتلمذ فيها على زعيم احلوزة العلمية ال�صّيد مهدي 
بحر العلوم الطباطبائي وتلميذه الفقيه ال�صيخ جعفر 
ح�صني  وال�صيخ  واحد،  وقت  يف  اجلناجي  خ�صر  بن 
جنف، وبقي على در�س الطباطبائي حّتى وفاته، ثم 

الأمني العاملي
ال�سّيد حممد جواد 
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ا�صتغل بالتدري�س بعد �صفر ال�صيخ جعفر اإىل اإيران.

اجتهاده في تحصيله العلمي:
حينما  اأنه  العلمي  التح�صيل  على  انكبابه  اأمر  بلغ  لقد 
يدر�صان  العابدين  زين  بن  ر�صا  ال�صيخ  �صبطه  مع  كان 
القراءة  ال�صيخ من  تعب هذا  فاإذا  نف�صها،  يف احلجرة 
نام، ليبقى �صيدنا الكرمي �صاهرًا على الكتابة واملطالعة، 
فاإذا طال نوم �صبطه �صاح به » ما هذا التع�ّصق للنوم، 
اإنه ليكفيني منه هكذا « وي�صع راأ�صه بني ركبتيه ويغفو ثم 
ل يلبث اأن ي�صتيقظ ليعود للدرا�صة... وقد قال: » اأف�صل 
باإجماع  العلم  بطلب  ال�صتغال  القدر  ليلة  يف  الأعمال 
الإمامية « وذكر يف اآخر جملد الوقف من كتابه ال�صهري 
مفتاح الكرامة اأنه فرغ منه قريبًا من ن�صف الليل، ويف 
اآخر جملد الوكالة اأنه فرغ منه بعد انت�صاف الليل، ويف 
الربع  يف  منه  فرغ  اأنه  الطهارة  من  الثاين  املجلد  اآخر 
الأخري من الليل، ويف جملَدي ال�صفعة والإقرار اأنه فرغ 
منهما لياًل، ويف بع�صها اأنه فرغ منه ليلة القدر اأو ليلة 

الفطر:
وبلغ من حر�صه على ال�صتغال بالعلم اأن جملة م�صنفاته 
و�صعها اأثناء حما�صرة النجف الأ�صرف، يف عدة دفعات 
من �صنة 1221هـ اإىل 1226هـ، واأثناء دفاع اأهلها عنها 
حيث كان م�صتغاًل مع بقية العلماء املجاهدين باجلهاد 
والدفاع والطواف لياًل على احلر�س واملحاربني، وقد األف 

اآنذاك ر�صالة يف وجوب الذّب عن النجف.
كتابه  من  جملدات  احلال  تلك  يف  املوؤلفات  من  وله 
ال�صهري » مفتاح الكرامة يف �صرح قواعد العاّلمة « كمجلد 

فعة والوكالة. ال�صمان وال�صُّ
ـ من زمن  وقد كان م�صهورًا ومعروفًا بني علماء زمانه 
ـ  وفاته  يوم  اإىل  البهبهاين  املجتهد  يد  على  درا�صته 
بالتقان وال�صبط ونقاء ال�صريرة، وكان مرجع العلماء 
تعار�س  ووجدوا  م�صاألة  عليهم  اأ�صكلت  فاإن  اآنذاك، 
كان  اأْعَلَمُهم  فاإن  حتقيقها،  عن  �صاألوه  فيها،  الروايات 
م،  ِبِه، واإّل ا�صتكتبوه فيكون راأيه عندهم الفي�صل واملقدَّ

لعلمهم بغزارة علمه وخرته بعلم الرجال الذي تتوقف 
احلكم  با�صتنباط  تتمثل  والتي  الجتهاد  عملية  عليه 

ال�صرعي من مداركه املقّررة.
كلها  اأو  كتبه  ُجّل  اأن  ذلك  يف  باعه  طول  على  يدل  وما 
األف  العلماء، فقد  بناًء على طلب جهابذة  تاأليفها  كان 
كتاب مفتاح الكرامة ور�صالة العر�صة بطلب من اأ�صتاذه 
ال�صيخ جعفر، ور�صالة املوا�صعة بطلب من اأ�صتاذه �صاحب 

الريا�س.
وقد قال حفيده مبّينًا عظيم منزلته عند العلماء: » حكى 
يل بع�س اأهل الورع والف�صل و�صدق احلديث يف معر�س 
بيان عظمة العاّلمة ال�صّيد بحر العلوم وكمال هيبته يف 
ثالثة  واملجل�س  الدر�س  اعتزل  انه  ع�صره  اأهل  �صدور 
ير�صلوا  اأن  وعزموا  تالميذه  على  الأمر  فا�صتّد  اأيام، 
اإليه من كان جريئًا عليه، فوقع اختيارهم على �صاحب 
مفتاح الكرامة لعلمهم مبنزلته عنده، فالتم�صوه لذلك 
فاأجابهم، فلما راآه ا�صتب�صر به وجعل يعتذر من اعتزاله 
باأنه كان مِلا دهمه من ال�صك عند مالحظة اخبار الأمر 
التحري�س  من  ورد  وما  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف 
عليهما والتهديد على تركهما ملن متكن وقال: اإين متكنت 
يف هذا الزمان مما مل يتمكن منه غريي فلم يح�صل يل 
يقني اخلروج عن عهدة هذا التكليف، ول انك�صف عن 
قلبي حجاب ال�صك اإل مع روؤيتك وذلك بُيْمنك وبركتك، 
ثم اأخذ بيده وخرج مظهرًا للجماعة اأنها كرامة ال�صّيد «.
واأما تعظيمه لأهل العلم ول �صيما م�صايخه فلم يعهد مثله 
من غريه قدميًا وحديثًا كما يظهر من ديباجات كتبه، 
التقوى  يف  قدمه  ر�صوخ  على  الدلئل  اأقوى  من  وذلك 
 « العلماء:  اأحد  قال  الإميان،  و�صفاء  الأخالق  ومكارم 
فًا ك�صاحب مفتاح الكرامة؛ فاإنه يود اأن  ما راأيت م�صنِّ
ين�صب جميع ما حققه يف م�صنفاته اإىل م�صايخه ه�صمًا 
لنف�صه. وقال يف خطبه بع�س م�صنفاته: » ما كان فيه من 
حتقيق ثمني فهو لالأ�صتاذ، وما كان فيه من بحث فهو يل 

«. وهذا ما راأيته من غريه من امل�صنفني «.

إجازاته:
اأبو  الفقهاء، هم: املحقق املريزا  اأجازه جماعة من  قد 
يف  له  اإجازته  وتاريخ  القوانني  �صاحب  القمي  القا�صم 
جمادى الأوىل �صنة 1206هـ، و�صاحب الريا�س وكا�صف 

الغطاء والطباطبائي والبهبهاين.
وقد اأجاز جّل علماء ع�صره ومنهم �صبطه ال�صيخ ر�صا بن 
زين العابدين العاملي » الذي تقدم ذكره « وولده ال�صّيد 

حممد و�صاحب اجلواهر.

من مؤلفاته:
وهو   ،» العاّلمة  قواعد  �صرح  يف  الكرامة  مفتاح   « ـ   1
اأعظم موؤلفاته ويقع يف اثنني وثالثني جملدًا خمطوطًا، 
وقد ُطبع يف ثمانية جملدات، �صبعة منها طبعت مب�صر 
وجملد يف دم�صق وبقي منه جملدات الق�صاء والق�صا�س 

والديات مل تطبع. وله غريه موؤلفات عديدة.
ومن �صعره يف كتابه مفتاح الكرامة:

كتاٌب لباغي الفقه اأق�صى مراِدهِ 
وُيغني به عن جـِده واجتهـاده
كحلت له جفني مِبيـل �ُصهـاِده 

بت كّفي دائمًا يف مـداِدِه وخ�صّ
وال�صالة  الطهارة  جملد  هي:  املطبوعة  واملجلدات 
الفرائ�س  وجملد  وتوابعه،  ين  والدَّ والبيع  والزكاة 

واملواريث.
اأ�صتاذه  ـ » �صرح طهارة الوايف « وهو تقرير بحث   2

بحر العلوم.
3 ـ » حا�صية على طهارة املدارك « كتبها اأيام در�صه على 

بحر العلوم.
4ـ  » بحث ِمْلك العبد وعدمه «.

ين والرهن من القواعد «. 5ـ  » حا�صية على كتاب الدَّ
6ـ  » ر�صالة مب�صوطة يف الع�صرَيين: الِعَنبّي والَتْمري «.

7ـ  » ر�صالة يف املوا�صعة وامل�صايقة «.
8ـ  » منظومة يف اخُلْم�س تقرب من ثمانني بيتًا «.

9 ـ » ر�صالة يف وجوب الذّب عن النجف الأ�صرف «.
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الريادة المنهجية للنقد القصصي في العراق
شجاع مسلم العاني   

تبوأ الفن القصصي والروائي مكانة متميّزة بين فنون األدب في العصر الحديث 
حتى بات هذا اللون من التعبير اإلبداعي مهددِّا للقالع الحصينة التي تمترسَت فيها 
فنون وألوان أخرى من التعبير الشعري والنثري على مدى قرون طويلة في ثقافتنا 

العربيّة الموروثة.

 • علي يا�سني 

اعالم ومفكرون

) ... -1941(
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ومن املعروف اأن النتاج الروائي العراقي ابتداأ فنّيا من خالل 
عام  املن�صورة  ال�سيد  اأحمد  ملحمود  خالد  )جالل  روايــة 
العراقية  بالثورة  املتعّلقة  الأحداث  بع�س  �صّورت  التي   )1928
النتاج حتى  هذا  تو�ّصع  ثم  الإجنليزي،  الحتالل  �صد  الكرى 

و�صل اإىل املئات من املتون ال�صردّية املتنّوعة يف يومنا هذا.
وقد ظّل هذا النتاج الإبداعي الوا�صع بحاجة ما�صة اإىل اأن ُيقراأ 
اأو  اأبدعه،  الذي  من�صئه  بنف�صية  تربطه  فاح�صة  علمّية  قراءة 
تقرنه بطبيعة حميطه الجتماعي الذي انبثق عنه، اأو تنفذ اإىل 
باأ�صرار ما ينطوي  �صليم وبخرة حاذقة  اللغوي بذوق  ن�صيجه 

عليه هذا الن�صيج من ت�صكيل فني ومن اأ�صلوب جمايل موؤّثر.
ويكاد يكون )الدكتور �سجاع م�سلم( املولود يف مدينة عانة 
التابعة ملحافظة الأنبار عام 1941م من اأوائل النّقاد العراقيني 
العراقي مقاربة علمّية  الق�ص�صي  الفن  الذين حاولوا مقاربة 
اأو  مراآوّية  بطريقة  ل  للواقع  انعكا�صا  بكونه  الفن  هذا  ف�ّصرت 
واإمنا بطريقة جدلّية تت�صّمن وقائع احلياة كما تت�صّمن  اآلّية، 
هذه  مــن  اخلــا�ــس  وموقفه  وموقعه  املــبــدع  الإنــ�ــصــان  فاعلّية 
الوقائع، ولذا فاإّن درا�صته الأكادميّية الأوىل ) املراأة يف الق�صة 
العراقية، ر�صالته للماج�صتري من جامعة عني �صم�س – القاهرة 
1968( املطبوعة عام 1972 تعّد باكورة الأعمال املنهجّية لنقد 
الق�صة يف العراق من خالل اعتمادها ن�صو�صا �صردّية عاجلت 
ق�صايا املراأة يف ظّل واقع اجتماعي مزر �صلبها اأب�صط حقوقها 
باأخيها  اأ�صوة  احلياة  �صنع  يف  وامل�صاركة  والتعبري  التعليم  يف 

الرجل، هو واقع املجتمع العراقي يف بدايات القرن الع�صرين.
النقدي  الدر�س  تاأ�صيل  يف  العاين  �صجاع  الدكتور  اأ�صهم  وقد 
تتْلُمذنا  اأّيام  ُيطلعنا -  الأكادميي ب�صورته املنهجّية، وقد كان 
على يديه اأوائل الت�صعينّيات من القرن املا�صي يف كلّية الآداب 
بجامعة الب�صرة- على ما ي�صتجّد وُي�صتحدث يف جمال البحث 
الأدبي مب�صتوييه النظري والتطبيقي، وهو ل يزال يوؤّكد ح�صوره 
النظريات  وبا�صتيعابه  للمنهجيات احلديثة،  النقدي مبواكبته 
املتالحقة التي تغني العملية الإبداعّية وتفكك اأبعادها املعرفّية 
العلمّية  وحما�صراته  وبحوثه  كتبه  خــالل  من  والجتماعّية 

القّيمة التي ُيلقيها على طلبته حتى يومنا هذا.
ولأن العاين ينطلق من مفهوم خا�س للثقافة بلورته روؤية ذات 
الثقافة  ترقب  نافذة  ب�صرية  وغّذته  تاريخي  اجتماعي  اأفــق 
قمة  يف  وت�صعها  والإجــالل  العتزاز  بعني  الإ�صالمّية  العربّية 
والفل�صفة  الدين  من  يتاألف  بناء  وهو  للمجتمع،  العلوي  البناء 

وهذه  ال�صائدة،  الأخالقية  والقيم  والت�صريع  والأدب  والفن 
مبجموعها تعدُّ انعكا�صا لطبيعة البناء القت�صادي لأي جمتمع 
ولطبيعة عالقات الإنتاج القائمة فيه، لذا يد�صن الناقد �صمن 
1979م(  الوربية  واحل�صارة  العربية  )الرواية  الثاين  كتابه 
وفق  على  عاجلها  وعراقية  عربية  �صردية  ن�صو�س  جمموعة 
على  مفرو�صة  جديدة  راأ�صمالّية  اإنتاج  عالقات  ن�صوء  مبداأ 
تدّخل مبا�صر  بفعل  الع�صرين  القرن  العربية مطلع  جمتمعاتنا 
معظم  جعل  يف  اأ�صهمت  التي  ال�صتعمارّية  الهيمنة  قوى  من 
القناع  تعرية  يف  تن�صبُّ  ومواقفهم  العرب  املبدعني  جهود 
اجلهود  هذه  ركز  مّما  الأوربّية،  للح�صارة  القبيح  الراأ�صمايل 
الوعي  �صواه يف متثيل حلظة ا�صطدام  على هذا اجلانب دون 
اأن  اعتبار  على  الــوافــدة،  الأوربــّيــة  بالثقافة  اجلديد  العربي 
متثيل  على  قــدرًة  الأدبّية  الأجنا�س  اأكرث  من  يعّد  الرواية  فّن 
يف  تت�صّرب  التي  والجتماعّية  وال�صيا�صّية  الثقافّية  اخللفّيات 

ت�صاعيف هذا الفن وت�صّكل عوامله ومواقفه وروؤاه اخلا�صة. 
العراقي  لــالإبــداع  عا�صقا  الــعــاين  �صجاع  اأ�صتاذنا  ظــّل  وقــد 
ال�صاحة  اإىل  الزاحف  النقدي  التحديث  منجزات  وم�صتثمرا 
يف  احلديثة  لل�صانّيات  املنهجّية  ة  الَهبَّ بفعل  العربّية  الأدبــّيــة 
قراءته  عند  وذلــك  املا�صي،  القرن  من  الأخــرييــن  العقدين 
الأبنية والعنا�صر الفنّية التي ي�صتمل عليها هذا الإبداع، وعند 
حتليلها حتليال مت�صقا مع طبيعة الوعي النقدي اجلديد، وهو 
ما �صينري له ناقدنا من خالل كتابه املو�صوم ) البناء الفني 
يف الرواية العربية يف العراق، وهو بالأ�صل اأطروحته للدكتوراه 

من جامعة بغداد ( الذي جاء تتويجا لهذا ال�صتثمار املعريف.
مبداأ  مــن  يقرتب  الأول  املــعــريف  جهده  يف  الــعــاين  كــان  واإذا 
فهو  الأدبـــي؛  الإنــتــاج  لطبيعة  حتليله  يف  امل�صمون  اجتماعّية 
يو�صع من مديات خرته  اأخذ  املتاأخرة  كتاباته ويف جهوده  يف 
بنائها  كيفّيات  من  مقرتبا  الروائّية  الن�صو�س  مع  التعامل  يف 
وت�صّكلها بح�سٍّ جمايّل فذ، وبدراية نقدّية ل تف�صل بني ال�صكل 

وامل�صمون، ول تف�صم ُعرى التفاعل اخلاّلق بينهما.
وبهذا، فقد اأّهلته خرته ودرايته الطويلة يف التعامل مع النوع 
باملنهجّيات  املت�صّلحني  الأدب  نّقاد  طليعة  يف  ليكون  الروائي 
احلديثة يف العراق ويف الوطن العربي، كما كان بالأم�س القريب 
الق�ص�صي،  الفن  قراءة  املنهجي يف  التحديث  رّواد  رائدا من 
التي قطعت  العلمّية  املعرفة  متاأ�ص�صا على  ويف حتليله حتليال  

�صوطا �صاقا وطويال يف هذا املجال .... 



• حتقيق: �صالم الطائي

 عاَلم الترجمة
ومثلَّث األهمية والمضمون واإلمكانية اللغوية 

للترجمة أهمية تاريخية رافقت نشوء الحضارة االنسانية وتطورها، وهي تعد 
الصفة التي تمكننا من فهم األمم من حولنا، وبالتالي االستفادة من تجاربها 

وتبادل التعاون والبناء على األسس االنسانية المشتركة.ومهما تحدثنا عن رصانة 
الترجمة وتحدياتها وعراقيلها ومستوياتها، فان األمر سيبقى رهينة أركان 

محددة هي الخبرة واألمانة واألساس األكاديمي وفوق ذلك الثقافة الموسوعية 
التي يتمتع بها المترجم، ومن هذه المنطلقات نحاول عبر التحقيق التالي إلقاء 

بعض الضوء على عالم قديم متجدد وبالغ األهمية هو الترجمة.
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تحقيقات



النقل الحرفي ام نقل المضمون؟
وم�صت�صار  لغوي  مدقق  التميمي،  �صطنان  عالء  الدكتور 
حموري  بت�صاوؤل  حديثه  يبداأ  الفرن�صية،  اللغة  يف  فكري 
يف  جتــاربــهــا  اأوىل  الــرتجــمــة  حــركــة  ـــداأت  ب مفاده" مــنــذ 
النقل  يتم  هــل  النقل،  ا�صكالية  معها  ظهرت  الــتــاريــخ  

امل�صمون؟ نقل  ام  للن�س  احلريف 
املــرتجــمــون  بـــداأ  قائال" لــقــد  ه  خـــِرَ مــا  بح�صب  ويــجــيــب 
العبا�صي  الع�صر  يف  احلكمة  دار  يف  الوائـــل  ال�صريان 
خ�صية  كــلــمــة(  )كــلــمــة  للن�س  احلـــريف  الــنــقــل  بــاعــتــمــاد 
ا�صطدم  ان  بعد  لكن  وم�صمونه،  الن�س  روح  عن  البتعاد 
من  وامل�صطلحات  املفاهيم  بع�س  نقل  باإ�صكالية  املرتجم 
اللغة  يف  يقابلها  ما  وجــود  لعدم  حرفيا  الغريقية  اللغة 
نقل  اىل  اللجوء  اىل  املرتجمون  هــوؤلء  ا�صطر  العربية، 
وا�صتمرت  خمتلفة،  بتعابري  كــان  وان  الن�س،  م�صمون 
طريقة نقل م�صمون الن�س اىل يومنا هذا مع الأخذ بعني 

منه". املنقول  الن�س  وطبيعة  نوعية  العتبار 
القانونية  و  العلمية  الن�صو�س  مثاًل" يف  عالء  د.  ويعطي 
من  احلرفية  للرتجمة  حيز  هناك  ــزال  ي ل  الإداريــــة   و 
النقل،  يف  الدقة  من  ممكن  قدر  اكر  على  احلفاظ  اجل 
واجلمالية  الدبية  الطبيعة  ذات  الن�صو�س  حال  يف  اما 
الت�صرف،  فتكون هناك م�صاحة كبرية للمرتجم يف حرية 
روح  على  احلفاظ   مع  احلرفية  الرتجمة  عن  والبتعاد 
�صورة  عــن  البحث  هنا  املــرتجــم  داأب  يــكــون  الن�س".و 
جمالية  من  اقل  او  اتقانا  اكرث  تكون  قد  جديدة  جمالية 
وحرفيته(،  املــرتجــم  مــهــارة  )بح�صب  الأ�ــصــلــي  الن�س 
اىل  ال�صعري  وخا�صة  الدبي  الن�س  ترجمة  اىل  واللجوء 
غاية  لي�س  الأخــري  لأن  ال�صكل،  لي�س  و  امل�صمون  ترجمة 

عند املرتجم بحد ذاتها بل هو اظطرار لبد منه، لأن 
تكون  تكاد  املثال  �صبيل  �صعرا على  ال�صعر  ترجمة 

بني  الدائم  الختالف  ب�صبب  امل�صتحيالت  من 
اللغات،  بني  ال�صعرية  والبحور  اللغوية  البنى 
اىل  مثال  للمتنبي  ترجمة ق�صيدة  في�صتحيل 
على  احلفاظ  مع  الفرن�صية  او  النكليزية 
بحور  يف  املوجودة  ذاتها  ال�صعرية  الأوزان 

النكليزية  يف  ال�صعر  بحور  لن  العربي  ال�صعر 
�صحيح  والعك�س  متــامــا.  تختلف  الفرن�صية  او 

من  ق�صيدة  نقل  لميكن 
منظومة  النــكــلــيــزيــة 

عـــــــلـــــــى الـــــبـــــحـــــر 
)ال�ــــصــــكــــنــــدري( 
العربية  اللغة  اىل 
من  النوع  هــذا  لن 

ــعــري  ــص ــ� الـــنـــظـــم ال
غــــــري مــــــعــــــروف يف 

العربية.  البحور 
ترز  عالء" هنا  د.  ويخل�س 

بحور  جميع  لن  جــديــدة  ا�صكالية 
ي�صمى  معينا  مو�صيقيا  ن�صقا  تتبنى  ما  لغة  اأية  يف  ال�صعر 
قد  مفردات  عن  البحث  يوجب  وهــذا  والقافية،  بالوزن 
من  الأ�صل  اللغة  يف  املفردات  عن  املعنى  يف  كليا  تختلف 
كثريا  يبعدنا  وهذا  جديدة،  مو�صيقية  على  احلفاظ  اجل 

احلرفية". الرتجمة  عن 
او  امل�صمون  ترجمة  اىل  اللجوء  يتم  هنا  مــن  ويختم" 
فني جمايل  قالب  الأخرى يف  اللغة  اىل  ونقله  الن�س  روح 
مع  اليها  املنقول  اللغة  يف  املتلقي  ذائــقــة  مــع  يتنا�صب 

احلرفية". الرتجمة  عن  متباينة  بِن�صب  البتعاد 

رؤية محدَّدة بسوق العمل!
كربالء  جامعة  رئي�س  ال�صعدي،  حميد  منري  الــدكــتــور 
اللغات  فيها  مبا  كانت  اأيــًا  الكليات  ا�صتحداث  اإن  اأفاد" 
مــبــنــي عــلــى حــاجــة �ــصــوق الــعــمــل وهـــو مــعــيــار اأ�ــصــا�ــصــي، 
من  مطلوبة  و�ــصــروط  مــقــومــات  هــنــاك  اإن  اإىل  اإ�ــصــافــة 
اجــل ال�ــصــتــحــداث ومــن هــذه الــ�ــصــروط  الأ�ــصــا�ــصــيــة هو 
الكلية  يف  اأق�صام  ثالثة  ا�صتحداث 
ا�صتحداث  عــن  تكلمنا  ،فلو 
قــ�ــصــم الــلــغــة النــكــلــيــزيــة 
التي  الفار�صية  واللغة 
ــهــا حـــاجـــة مــلــحــة يف  ل
هناك  تبقى  كــربــالء، 
اأ�صا�س  اأية لغة التي لها 
اأن  ــحــق  ــت ــص ــ� ت وحــــاجــــة 
يعتمد  المــر  وهــذا  ُتفتح؟ 

• د. عالء �شطنان �لتميمي

47

جمادى الآخرة 1436 هـ



48

• د. منري حميد �ل�شعدي

• ح�شن علي كاظم

حتدد  التي  التخطيط  وزارة  وموؤ�صرات  معايري  على  اي�صا 
كلية  هناك  ان  علمنا  لو  هــذا  للمالكات،  احلاجة  مــدى 
الكوفة  بجامعة  النجف  يف  لغات  وكلية  بغداد  يف  لغات 
ن�صبيا،  يعد كبريا  الكليات  اأعداد اخلريجني من هذه  فان 
جميعا،  تغطيهم  العمل  �صوق  يف  متطلبات  لهم  توجد  ول 
والإمكانيات  املالية  املوارد  نبذل  اأن  احلكمة  من  فلي�صت 
�صوق  له حاجة حقيقية يف  توجد  ملو�صوع ل 
ا�صتحداث  مت  عندما  فمثال  العمل، 
قــ�ــصــم الأجـــهـــزة الــطــبــيــة وقــ�ــصــم 
ال�صناعية  الأطـــراف  هند�صة 
بناء  كــانــت  الهند�صة  كلية  يف 
ــى حــاجــة حــقــيــقــيــة لــ�ــصــوق  عــل
بالتعاون  ميداين  وم�صح  العمل 
لتحديد  الــتــخــطــيــط  وزارة  مــع 
مت  اأ�صا�صها  على  والــتــي  احلــاجــة 
واأ�صاف  الأق�صام".  هــذه  ا�صتحداث 
ا�صتحداث  يعيق  اآخر  �صيء  هناك  ال�صعدي" 
الكليات وهو عدم وجود الإمكانيات والبنايات املخ�ص�صة 
خمتنقة  الن  كــربــالء  جــامــعــة  اإن  علما  لــال�ــصــتــحــداث، 
ال�صت  للكليات  كافية  غري  البنايات  حيث  الطلبة  باأعداد 
البلد،  بها  مير  التي  املالية  لالزمة  وفقا  املوجودة،  ع�صرة 
ان  علما  املوجود،  من  نحتاجه  ما  نعزز  اأن  الأوىل  فمن 
يف  كليات  من  موجود  ما  تكفيها  اأن  ميكن  للغات  احلاجة 

والكوفة".  بغداد 
وجــود  هــي  بــال�ــصــتــحــداث  معايرينا  ال�صعدي"  واخــتــتــم 
طلبتنا  اإن  ن�صمن  وان  العمل  �صوق  من  حقيقية  حاجة 
اأهاليهم  رعاية  مع  درا�صية  �صنوات  اأربع  يق�صون  الذين 

يجب  اجلامعة  جهود  اإىل  اإ�صافة  املكلفة  وم�صاريفهم 
له  طالب  تخريج  هي:  نهائية  بنتيجة  نخرج  ان 

منه  العي�س  ي�صتطيع  العمل  �صوق  يف  مكان 
بكرامة".

للترجمة دور فعال في نشر 
ثقافتنا 

الإعــالم  �صعبة  مــ�ــصــوؤول  كــاظــم،  علي  ح�صن 
انه" من  اأفاد  احل�صينية  العتبة  اإعالم  يف  الدويل 

اللغات  ثقافة  متتلك  ان  املتح�صرة  للمجتمعات  ال�صروري 
�صواًء  الأخرى  ال�صعوب  ثقافات  على  تطلع  وان  املتعددة، 
اإ�صالمية  غري  اأو  اإ�صالمية  والبلدان  ال�صعوب  تلك  كانت 

ووعيهم. ثقافتهم  مدى  ملعرفة  وذلك 
عليهم  البيت  اأهــل  فكر  ن�صر  اأردنـــا  اإذا  بــدورنــا  ونــحــن 
ال�صالم اإىل البلدان الأخرى فعلينا اأن نطلع على ثقافتهم 
اأن  خاللها  مــن  ن�صتطيع  حتى  لغتهم  على  نتعرف  وان 
مقبولة  بطريقة  ال�صالم  عليهم  البيت  اأهل  مذهب  ندخل 
للنهو�س  مهم  دور  الآخر.ولالإعالم  للطرف  منفرة  وغري 
فالقول  املقد�صة  كــربــالء  حمافظة  يف  الــرتجــمــة  بــواقــع 
يجب  بحيث  خا�صة  خ�صو�صية  لها  املقد�صة  كربالء  اأن 
حمط  كونها  الأولوية  ويعطيها  بها  يهتم  اأن  الإعالم  على 
الأجنبية  الــدول  مــن  لكثري  والــوفــود  للزائرين  الــرحــال 
على  للتعرف  مــا�ــصــة  بــحــاجــة  الأجــانــب  الــــزوار  وهــــوؤلء 
يكون  اأن  يجب  ال�صالم.وعليه،  عليهم  البيت  اأهل  مذهب 
والتعبريات  الألفاظ  اختيار  يف  فعال  دورا  املرتجمني  دور 
الآخر  للطرف  احلقيقي  واملعنى  الكلمة  لإي�صال  املنا�صبة 

من دون زيادة  اأو نق�صان".

أهمية الترجمة للسياحة الدينية
ال�صياحة  ق�صم  الإداريــة  ال�صعبة  م�صوؤول  احلكيم  ريا�س 
التي  الأق�صام  من  الدينية  ال�صياحة  ق�صم  اإن  الدينية" 
اجلن�صيات  خمتلف  ومن  الزائرين  مع  مبا�صر  متا�س  لها 
اأهــمــيــة كــبــرية يف عملنا  لــه  الــرتجــمــة  ــذا فــان مــو�ــصــوع  ل
عديدة  خدمات  يقدم  وهو  العتبة  ميثل  الق�صم  هذا  لن 
كتقدمي  العامل  دول  كل  ومن  املجتمع  من  خمتلفة  لفئات 
وحمالت  رحالت  من  ال�صياحة  بق�صم  اخلا�صة  الرامج 
�صراء  اأو  بالعتبة  اخلا�صة  املركبات  واأجرة 
ــا ،واأ�ـــصـــار  ــريه مــنــتــوج �ــصــيــاحــي وغ
قــ�ــصــم  يف  نـــفـــتـــقـــر  احلكيم" 
بع�س  اإىل  الدينية  ال�صياحة 
الـــكـــوادر الــتــي جتــيــد الــلــغــات 
فمثال  ال�صهادة،  يحملون  ممن 
من  يوجد  ل  النكليزية  اللغة 
من  فانا  كمرتجم  بالعمل  يقوم 
ــقــوم بــعــمــل الــرتجــمــة وهــــذا عــبء  ي
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وخا�صة  اإدارية  �صعبة  كم�صوؤول  اأعمايل  اإىل  ي�صاف  اآخر 
جميع  من  وا�صع  اإقبال  ت�صهد  التي  الأخــرية  ال�صنوات  يف 
والقت�صاد  الإدارة  �صهادة  احمل  اين  علما  العامل  اأنحاء 

الفار�صية  اللغة  يخ�س  وفيما   ، ال�صياحة  ق�صم 
ثالث  لدينا  يوجد  كربالء  مدينة  يف  تــداول  الأكــرث  وهي 
اللغات  كلية  بخريجي  لي�س  هم  اللغة  هذه  يتكلمون  ممن 
اللغة  تكلم  عــلــى  اإمــكــانــيــتــهــم  عــلــى  العــتــمــاد  مت  واإمنـــا 
دولــة  يف  الإيـــراين  لل�صعب  معاي�صتهم  نتيجة  الفار�صية 

  " اإيران
يقدمون  ممن  املتطوعني  بع�س  احلكيم"يوجد  واأ�صاف 
مرتجم  دليل  يكون  كــاأن  الإ�صافية  اخلدمات  من  ق�صما 

مــرتجــمــة  خــــارطــــة  اأو 
ـــة  ـــغ ـــل ال اإىل 

النـــكـــلـــيـــزيـــة 
عــن املــراقــد املــوجــودة 

املراقد،  هــذه  اىل  املــوؤديــة  والــطــرق  املقد�صة  كربالء  يف 
كربالء  اإىل  الوافدين  لإر�صاد  انكلرتا  يف  طبعها  مت  وقد 

املقد�صة".

تحديات وعراقيل...
الرتجمة  فاإن  "بدايًة  قال  مرتجم  التكمجي،  جا�صم  علي 

عليه  مانطلق  وهي  الكتابية  الرتجمة  ق�صمني  اإىل  تق�صم 
والــرتجــمــة   )Translation( الجنــلــيــزيــة  باللغة 

)Interpretation( اأو احلرفية الفورية 
 وهنالك عدة اأمور يجدر الإ�صارة اإليها عند احلديث عن 
فيها  ذاته،  بحد  عامل  هي  الواقع  يف  فالرتجمة  الرتجمة 

وغريها.  والأدبية  والعلمية  الطبية  منها  اأنواع  عدة 
الإهمال  بع�س  تعاين  فهي  الرتجمة  واقــع  عن  حديثنا  اأمــا 
منها  عوامل  عدة  على  العتماد  يجب  املجال  بهذا  وللنهو�س 
اأن يكون املرتجم ملّما باللغتني التي يعمل عليهما لن الرتجمة 
عن  والبتعاد  للغة  معاي�صة  هنالك  ويكون  اأمانة،  ذاتها  بحد 
اإىل  بالإ�صافة  )غــوغــل(،  مثل  اجلــاهــزة  الــرامــج  ترجمة 
اأفكارهم  طرح  خالله  من  ميكن  للمرتجمني  ملتقى  اإيجاد 
خ�صو�صا  الرتجمة  واقع  من  تطور  اأن  ميكن  التي 
من  وا�ــصــعــا  اإقــبــال  ت�صهد  لأنــهــا  كــربــالء  يف 
واأ�ــصــاف  الأجانب".  والـــزوار  ال�صواح 
اخــرى  عراقيل  هنالك  التكمجي" 
رعاية  عدم  منها  املرتجم  تواجه 
اجلمعيات  قبل  من  املرتجمني 
حـــيـــث �ـــصـــمـــان حلــقــوقــهــم 
املرتجم  واعتماد  كمرتجمني، 
قدراته  لتطوير  الـــذات  على 
من  العك�س  على  الرتجمة  يف 
التي  واملــهــن  الــهــوايــات  بــاقــي 
املــوؤ�ــصــ�ــصــات  تــتــبــنــاه  اأن  ميــكــن 
وهــنــالــك  ــهــم.  ل دورات  لإقـــامـــة 
وهي  اأي�صا  املرتجم  اأمام  �صعوبات 
الرتجمة  مواقع  بوا�صطة  الن�س  ترجمة 
كغوغل يف حال عدم فهم املو�صوع لن بع�س 
للم�صطلح  معرة  واحــدة  كلمة  توجد  ل  الأوقــات 
املرتجم  على  يجب  اللحظة  تلك  ويف  امل�صتهدفة  باللغة 
مل�صاعدة  مركبة  كلمة  اإجــراء  اأو  املخت�صني  ا�صت�صارة  امــا 
نتجنب  اأن  يجب  ولكن  دقيق  ب�صكل  امل�صطلح  لفهم  القارئ 
اإحراج  حالت  ت�صبب  قد  لأنها  حرفيًا،  الن�س  ترجمة  متاما 
الماكن  يف  املوجودة  والر�صاد  الدللة  عالمات  يف  وخا�صة 
يف  تواجدهم  عند  الأجانب  الزوار  عليها  يعتمد  التي  العامة 

اأية دولة اخرى... 

• ريا�ش �حلكيم

• علي جا�شم �لتكمجي
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 عبد الكريم العامري

�لناحية �لو�قعية جند �أن �لفرد �ملر�هق �أو �ل�شاب قلما يتمكن 
من �إ�شباع جميع حاجاته وحتقيق كل رغباته، خا�شة يف بيئة 
�لعر�قية  �لبيئة  مثل  �لإمكانيات  حم��دودة  متحولة،  �أو  نامية 
و�لعربية. لذلك غالبا ما يكون حتقيق هذه �حلاجات جزئيا، وغالبا ما يتعر�ش 
هذ� �ملر�هق �أو �ل�شاب �ىل نوع من �ل�شد، و�لإحباط، �أو �حلرمان وذلك �ثناء 
�شعيه لإ�شباع حاجاته ب�شبب وجود عقبات، �أو �شعوبات، حتول دون قدرته على 
حتقيق ذلك. هذه �لعقبات �أو �ل�شعوبات على �أنو�ع منها: ما هو �شخ�شي، ومنها 

ما هو �قت�شادي، �أو ��شري، تربوي، مهني، جن�شي �أو ع�شوي.. 
وت�شنف هذه �لعقبات �ىل نوعني رئي�شني هما: عقبات ذ�تية ترجع �ىل �ل�شاب 
�أو �ملر�هق، وعقبات بيئية ترجع �ىل عو�مل �لبيئة �لأ�شرية �أو �لجتماعية، ويبدو 
يل �أن �أهم تلك �لعقبات هو �شوء فهم �ملر�هق و�ل�شاب لذ�ته وقدر�ته فكثري� ما 
يكون �نعد�م قدرة �ل�شاب على فهم ذ�ته وقدر�ته ب�شكل مو�شوعي هو �ل�شبب يف 

م�شاكله، و��شطر�باته و�ل�شبب يف ف�شله يف �إ�شباع حاجاته. 
فال�شاب كثري� ما يحدد لنف�شه �أهد�فا ومثال بعيدة �ملنال بالن�شبة �ىل قدر�ته 
وبالن�شبة �ىل �إمكاناته �لفكرية و�ملادية، وكثري� ما تكون �آمال �ل�شاب وطموحاته 
فوق �مل�شتوى �ملنطقي �أو �ملعقول. ويف ذلك مبالغة يف تقدير �لذ�ت، وعدم فهم 
ودو�فعه..  مليوله،  وفهمه  لديه،  و�لقوة  �ل�شعف  ولنقاط  قدر�ته،  مل�شتوى  �لفرد 
بحيث يقلل �ل�شاب من �شان قدر�ته وطموحاته فتكون �لأهد�ف �لتي ي�شعى �ليها 

دون هذه �لقدر�ت و�لإمكانات، ويف هذ� هدر لطاقاته. 
�أو  �لإر�دة،  �شعيف  بنف�شه،  �لثقة  فاقد  �لفرد؛  ب��اأن  �لقول  ميكن  ع��ام  ب�شكل 
�ل�شخ�شية �أو �لفكر.. يحاول د�ئما �أن يقي ذ�ته من مغبة �لف�شل، من �ل�شعور 
بالنق�ش و�لهانة مقابلة مع �لغري. لذلك فهو يحدد لنف�شه �أهد�فا متو��شعة تقل 
عن م�شتوى قدر�ته، بينما جند �لفرد �لذي يبالغ يف م�شتوى قدر�ته ويف �أهد�فه 
يخ�شى �ن ي�شاب �أو يكون م�شابا بنوع من �لغرور �لذي يوؤدي به �ىل �لف�شل. حيث 
يعود على نف�شه باحل�شرة و �للوم، وقد ي�شقط على �لآخرين �شبب ف�شله وق�شوره. 
لذلك، فاإنه حري بكل فرد �ن يقارن د�ئما، و�ن يو�زن بني قدرته � م�شتفيد� من 
�أفكار �لآخرين وتوجيهاتهم � وبني �إمكانياته �حلقيقية �ملتوفرة. �إن يف ذلك ر�حة 
نف�شية وفكرية وحمافظة على �تز�ن �لفرد وح�شن تكيفه، وجتنبه عو�مل �ل�شيق 
و�لأمل، كذلك �ملحافظة على طاقاته وقدر�ته من �جل �ل�شتفادة منها على �أح�شن 

وجه ممكن. 

وت��ردده، و جهله  �أو �ملر�هق، حريته  �ل�شاب  �ل�شبب يف ف�شل  �إن كثري� ما يكون 
بالأهد�ف �حلقيقية �لتي ي�شعى �ليها. �ملق�شود من هذ� هو تعدد �أهد�ف �ل�شاب 
�أو �ملر�هق وتعار�شها، و عدم تكوين فكرة و��شحة عن �لأهد�ف �لتي ي�شعى �ىل 
حتقيقها. كذلك عدم �لقدرة على �لتخطيط لبلوغ �لأهد�ف ب�شورة مو�شوعية 
و�شحيحة، و�لنظر يف �لو�شائل و�لإمكانيات �لالزمة و�ملتوفرة. لعل �لذي يحتك 
ب�شبابنا �لعر�قي �أو �لعربي يف مرحلة �لدر��شة �لثانوية و�جلامعية، يالحظ ما 
�مليول و�لجتاهات. كثري� ما جند  وت��ردد يف حتديد  �ل�شباب من حرية  يعانيه 
�ل�شباب يختارون تخ�ش�شات علمية، مهنية ل تنا�شب قدر�تهم، �أو ��شتعد�د�تهم 
و ميولهم. لذلك يتعر�شون للف�شل و�لتعرث �شو�ء بالدر��شة �أو يف �ملهنة �أو يف �حلياة 

ب�شكل عام. 
�أو عدم و�شوحها يف ذهنه،  �أهد�فه  �ل�شاب و�ملر�هق  �ل�شبب يف ذلك هو جهل 
بالإ�شافة �ىل تعدد هذه �لأهد�ف وتعار�شها، �أو عدم �ت�شاع �لوقت للو�شول �ليها 
ي�شتطيع  ل  �أو هدفني متعار�شني  �ل�شاب يف �شر�ع بني رغبتني  وقوع  �أو  جميعا 

�لو�شول �ليهما معا كاأن يريد �ل�شاب �لزو�ج و�إمتام در��شته يف �لوقت نف�شه  . 
ميكن وقاية �ل�شباب من �لوقوع يف �مل�شكالت عن طريق بذل �جلهد لتوفري بيئة 
�شاحلة للمر�هق و�ل�شباب ت�شاعد على منو �ل�شخ�شية �ل�شوية، و�إتاحة �لفر�شة 
�أمامه لفهم نف�شه وتقبل ذ�ته. وفهم �لتغيري�ت �لتي تطر�أ على ج�شمه و�شخ�شيته 

يف مرحلة �ملر�هقة، وتوفري بيئة �أ�شرية ومدر�شية و�جتماعية �شليمة.

 سوء التوافق بين المجتمع والشباب

من

 ان فشل المراهق أو الشاب في إشباع الحاجات األساسية يؤدي به الى
 نوع من سوء التوافق، مما يترتب عليه كثير من المشكالت واالنحرافات التي 

تترك أثرها السيئ لدى المراهق خاصة، وفي المجتمع عامة.

مقاالت
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)وي�شتمل �لكتاب على جملدين: �ملجلد �لأول �لعباد�ت وت�شتمل على 
�أبو�ب �لطهارة و�ل�شالة و�ل�شوم و�لزكاة و�خلم�ش و�حلج. �ملجلد 
و�لو�شايا  �لطالق  �أب��و�ب  على  وت�شتمل  �ل�شخ�شية  �لأح��و�ل  �لثاين 

و�ملو�ريث و�لوقف و�حلجر(.
�أن  �ل�شريف  �لنبوي  �إىل �حلديث  للكتاب  �ملوؤلف يف تقدميه  وي�شري 
جربيل ع هبط على �آدم ع وقال له: �إن �هلل �شبحانه �أمرين �أن �أخريك 
و�حدة من ثالث: �لعقل و�لدين و�حلياء، فاختار �آدم �لعقل. عندها 
قال �حلياء و�لدين: �إذن نحن معك يا �آدم، فقد �أمرنا �هلل �أن نكون 

مع �لعقل حيث كان.
�لأوىل  ذلك عدة حقائق.  ي�شتفاد من  �لكاتب،  نظر  وجهة  وح�شب 
�أن ما ياأباه �لعقل لي�ش من �لدين يف �شيء، وموؤدى ذلك �أن �ملقيا�ش 
�ل�شليم لتمييز �حلديث �لنبوي �أن تكون له حقيقة و�قعة، و�أن يكون 

عليه نور جلي. وما مل يكن له ذلك فهو قول �ل�شيطان.
�أنه ماد�م �لدين و�لعقل ل ينفك �أحدهما عن �لآخر، فان  و�لثانية 
�شد باب �لجتهاد هو يف و�قعه �شد للدين. وذلك لأن معنى �لجتهاد 

�نطالق �لعقل. كما �أنه �إف�شاح �ملجال ل�شتنتاج �لفروع من �لأ�شول.
و�لثالثة �أن )�لعامل(�ملتع�شب ملذهب ما هو �أ�شو� من �جلاهل، لأن 

أ. د. حميد حسون بجية

• قراءة: 

الفقه على المذاهب الخمسة: 
الجعفري- الحنفي-
المالكي-الشافعي-

الحنبلي

تع�شبه هذ� هو ل�شاحب �ملذهب ولي�ش للدين ول لالإ�شالم وذلك لآن 
�لعقل ل يحتم ذلك.

وي�شري �لكاتب �إىل �أن �ل�شدر �لأول من �لإ�شالم مل تكن فيه مذ�هب 
ول فرق، فكان �لإ�شالم �شافيا من �ل�شو�ئب، و�أ�شبح �مل�شلمون يف 
ووجد  �مل�شلمني،  بني  باعدت  �لفرق،  جاءت  وعندما  �لأمم.  طليعة 

�أعد�ء �لإ�شالم فر�شتهم لإثارة �لفنت.
ومتا�شك  �لكلمة  توحيد  فكرة  �ملخل�شني  لدى  �أ�شبحت  ذلك  �إز�ء 
�مل�شلمني. وكان خري و�شيلة لذلك فتح باب �لجتهاد و�لق�شاء على 
�لتبعية ملذهب بعينه. وقد تذرع �لبع�ش يف �أن فتح باب �لجتهاد رمبا 
يفتح باب �ل�شطر�ب و�لفو�شى عندما يت�شدى له كل من هب ودب. 
لكن �ل�شبب �حلقيقي يف �شد باب �لجتهاد هو خوف �حلكام �لظلمة 
من حرية �لر�أي و�لفكر، فتذرعو� بحماية �لدين. ول �أدل على ذلك 
من �أن �لدعوة �إىل فتح هذ� �لباب برزت عندما �شعفت �ل�شيطرة 
من  �ملذ�هب  تلك  �آر�ء  �أخذ  �نه  �لكاتب  و�لرجعية.ويقول  �لأجنبية 
م�شادرها،  و�أخذ ما يتفق مع �حلياة ويحقق �لعد�لة، و�أعر�ش عما 

يجب �لإعر��ش عنه مما يكر�ش �لفرقة، و�شونا لكر�مة �لفقهاء.   
�لطلبة  باأحد  �لتقى  وكيف  للكتاب،  متابعته  ق�شة  �لكاتب  وي�شوق 
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الخمسة:  ال��م��ذاه��ب  على  الفقه  ال��ك��ت��اب:   اس��م 
الجعفري- الحنفي-المالكي-الشافعي-الحنبلي

اسم المؤلف: محمد جواد مغنية
الناشر: دار الغدير للطباعة والنشر

الطبعة األولى 1430ه� ق-2009م

قراءة في كتاب



�شاأله  �لكتاب. وملا  �إعالنا عن  ��شتب�شر حينما قر�أ  �لذي  �لتون�شيني 
�لكاتب عن �شبب ��شتب�شاره، قال �إنهم من �أتباع �ملذهب �ملالكي و�أنهم 
فيها  يت�شامح  �ملذهب يف م�شائل  ت�شدد ذلك  ب�شبب  يو�جهون عنتا 
غريه من �ملذ�هب. و�ل�شباب هناك ل يريدون �لتفريط يف �إ�شالمهم، 
و�إمنا يريدون �لي�شر يف ذلك. وهم بحاجة �إىل معرفة �آر�ء �ملذ�هب 
�لآخر ى. لكن �شيوخهم كانو� يجهلون �أو يتجاهلون ما يخالف مالكا. 
�أ�شري  وقد  �مل�شي يف م�شروعه.  �شجعه على  �أن ذلك  �ملوؤلف  ويقول 
عليه �أن يقت�شر على ذكر �لأقو�ل دون �أن يذكر �لدليل على كل منها، 
لأن ذلك ف�شال عن كونه يت�شم بالي�شر و�ل�شهولة، فهو �أدعى لرتويج 
�لكتاب.ثم يعرج على ما و�جهه من �شعوبات يف عملية نقل �لأقو�ل 
و�لآر�ء �لتي تبدو �شهلة للوهلة �لأوىل، لكنها لي�شت كذلك. ففي بحر 
�لفقه تتفرع �مل�شائل وتتعدد ب�شددها �أقو�ل �ملذ�هب، وحتى �أقو�ل 
ما  وي�شوق  �لو�حد.  �لعامل  �أق��و�ل  وحتى  بل  �لو�حد،  �ملذهب  فقهاء 
قام به �لأزهر عندما حاول و�شع كتاب �لفقه على �ملذ�هب �لأربعة 
عام 1922. فقد جرى �ختيار جلنة موؤلفة من �شبعة من كبار علماء 
�لأزهر، كل يكتب عن مذهبه. وقد ��شتغرق �لعمل �شنو�ت. فجمعت 
�لأحكام دون �أدلتها. و�لفرق بني كتاب �لأزهر و�لكتاب �حلا�شر �أن 
�لأول يذكر قول كل مذهب على حدة، ما عد� ما �تفقت عليه �ملذ�هب 
�لأربعة. �أما يف هذ� �لكتاب، فهنالك جمع لالتفاق بني مذهبني �أو 
�أكرث يف جملة و�حدة لالخت�شار و�لت�شهيل.على �أن �ل�شيخ مغنية كان 
�أم�شى مع �لفقه و�أ�شوله �أكرث من 33عاما در�شا وتدري�شا وتاأليفا. 
لكنه-كما يقول-عانى كثري� يف تناق�ش �لنقل وتعدد �لرو�يات عن 
�لإمام �لو�حد يف �مل�شاألة �لو�حدة.  وقد جتنب نقل �لرو�يات �ملتعددة 
بغية �لت�شهيل على �لقارئ. ول ي�شعنا يف هذ� �ملقام �أن نتطرق �إىل 
�أمثلة متعددة. فنكتفي ب�شوق �أحدها. وللقارئ �لكرمي �أن يرجع �إىل 

هذ� �لكتاب �لر�ئع لينهل منه ما ي�شاء.
�سالة العيدين:

�لفطر  �لعيدين:  �شالة  يف  �ملذ�هب(  كل  بذلك  يعني  �ختلفو�)وهو 
و�لأ�شحى، هل هي و�جبة �أو م�شتحبة؟

قال �لإمامية و�حلنفية: جتب عينا ب�شر�ئط �شالة �جلمعة، ولو فقدت 
�لإمامية  �أن  �إل  �لطرفني،  عند  �لوجوب  �شقط  بع�شها  �أو  �ل�شر�ئط 
�ل�شتحباب  �شبيل  على  بها  يوؤتى  �لوجوب  �شروط  فقدت  �إذ�  قالو�: 
جماعة وفر�دى، �شفر� وح�شر�. وقال �حلنابلة: هي فر�ش كفاية. وقال 

�ل�شافعية و�ملالكية: هي �شنة موؤكدة.
و وقتها من طلوع �ل�شم�ش �إىل �لزو�ل عند �لإمامية و�ل�شافعية. ومن 

�رتفاع �ل�شم�ش قدر رمح �إىل �لزو�ل عند �حلنابلة.
وقال �لإمامية: جتب �خلطبتان هنا متاما كما يف �جلمعة، وقالت بقية 
�ل�شالة،  بعد  مكانها  �أن  على  �جلميع  و�تفق  بال�شتحباب.  �ملذ�هب 
بخالف خطبتي �جلمعة فاإنهما قبلها. وقال �لإمامية و�ل�شافعية: ت�شح 
فر�دى وجماعة. وقالت بقية �ملذ�هب: جتب �جلماعة يف �شالة �لعيد.

�أما كيفيتها عند �ملذ�هب فركعتان على �لنحو �لتايل:
احلنفية

ينوي، ثم يكرب تكبرية �لإح��ر�م، ثم يثني على �هلل، ثم يكرب ثالثا، 
وي�شكت بعد كل تكبرية مبقد�ر ثالث تكبري�ت، ول باأ�ش باأن يقول: 
�شبحان �هلل و�حلمد هلل ول �له �ل �هلل و�هلل �أكرب، ثم يقر�أ �لفاحتة  
و�شورة، ثم يركع وي�شجد، ويبد�أ �لثانية بالفاحتة ثم �شورة، ثم ياأتي 

بثالث تكبري�ت، ويركع وي�شجد، ويتم �ل�شالة.
ال�سافعية

يكرب تكبرية �لإح��ر�م، ويدعو دعاء �ل�شتفتاح-وهو قول"�شبحانك 
ثم  غ��ريك(،  �له  ول  وتعاىل جدك  ��شمك  وتبارك  وبحمدك  �للهم 
يكرب �شبعا، ويقول �شر� بني كل تكبريتني: �شبحان �هلل و�حلمد هلل ول 
�له �إل �هلل و�هلل �أكرب، ثم يتعوذ ويقر�أ �لفاحتة، و�شورة )ق(، ثم يركع 
وي�شجد، ويقوم للركعة �لثانية، ويكرب للقيام، ويزيد خم�ش تكبري�ت، 
يف�شل بني كل �ثنتني منها بقر�ءة: �شبحان �هلل و�حلمد هلل ول �له �إل 
�هلل و�هلل �أكرب، ثم يقر�أ �لفاحتة، و�شورة)�قرتبت( ثم يتم �ل�شالة.

احلنابلة
يقر�أ دعاء �ل�شتفتاح، ثم يكرب �شت تكبري�ت، ويقول بني كل تكبريتني 
�شر�: �هلل �أكرب كبري�، و�حلمد هلل كثري�، و�شبحان �هلل بكرة و�أ�شيال، 
و�شلى �هلل على حممد و�آله و�شلم ت�شليما، ثم يتعوذ ويب�شمل، ويقر�أ 
للثانية،  ويقوم  �لركعة  يتم  ثم  رب��ك(،  با�شم  و�شورة)�شبح  �لفاحتة 
ويكرب خم�ش تكبري�ت غري �لتكبرية للقيام، ويقول بني كل تكبريتني 

ما تقدم ثم يب�شمل ويقر�أ �شورة )�لغا�شية(، ثم يركع، ويتم �ل�شالة.
املالكية

و�شورة  �لفاحتة  يقر�أ  ثم  تكبري�ت  �شت  ثم  �لإح���ر�م،  تكبرية  يكرب 
)�لأعلى(، ويركع وي�شجد، ويقوم للثانية، ويكرب لها، وياأتي بعد تكبرية 
�لقيام بخم�ش تكبري�ت، ثم يقر�أ �لفاحتة و�شورة �ل�شم�ش �أو نحوها، 

ويتم �ل�شالة.
االإمامية

تكبري�ت  خم�ش  يكرب  ثم  و���ش��ورة،  �لفاحتة  ويقر�أ  ل��الإح��ر�م،  يكرب 
ويقنت بعد كل تكبرية، ثم يركع وي�شجد، فاإذ� قام للثانية قر�أ �لفاحتة 
و�شورة، وكرب �أربع تكبري�ت، ويقنت بعد كل تكبرية، ثم يركع ويتم 

�ل�شالة.
�ملعلومة،  يف  �ل��دق��ة  م��دى  �لعزيز  قارئنا  ل��ريى  �مل��ث��ال  ه��ذ�  �شقنا 
�إىل  �لكاتب  يلجاأ  �أخ��رى  مو�قع  ففي  ذلك.  ُيقت�شى  �إذ  و�لخت�شار 
��شتخد�م �جلد�ول لتو�شيح م�شاألة ما، كما يف حال توزيع �ملري�ث، �إذ 

ي�شتمل ذلك على ثمان �شفحات من �جلد�ول �لتو�شيحية.
حقا �نه كتاب �شخم يحوي جهد� ر�ئعا، يذكرنا مبا جادت به قر�ئح 
كتاب كبار من �أمثال �ملرحوم �أ�شد حيدر يف كتابه)�لإمام �ل�شادق 
و�ملذ�هب �لأربعة(، وكتاب �ل�شيد حممد �لر�شي �لر�شوي)مهاتر�ت(

�لذي يرد به على �إبر�هيم بن �شليمان �جلبهان.

السبب 
الحقيقي 

في سد باب 
االجتهاد 
هو خوف 

الحكام 
الظلمة من 

حرية الرأي 
والفكر، 
فتذرعوا 
بحماية 

الدين
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الروضة الحسينية: كيف تكونت فكرة الرحلة العالمية ؟
�لبلد�ن  ديانات  عن  تتحدث  �لتي  �لكتب  بقر�ءة  �شغوف  �أن��ا  تشونع:  الرحالة 
يعي�شون  وكيف  كثب  ع��ن  �لنا�ش  حياة  �رى  �ن  مت�شوقا  كنت  و  وثقافاتهم 
و�أتعرف على طبيعة �عمالهم، وما �ن تخرجت من در��شة فن �لطبخ �ل�شيني، 
�شنو�ت،  لثالث  �لعمل  و��شتمر  �شينية  �أكالت  يقدم  بلغاريا  �فتتحت مطعما يف 
�بد�أ  �ن  ق��ررت  بعدها  �شغرية،  م�شاريع  و�فتتحت  �ل�شني  لبلدي  رجعت  ثم 
�مل�شاريع  ه��ذه  من  عليه  ح�شلت  ما  على  معتمد�  �خلر�ئط  فجمعت  رحلتي 

�ملال. �ل�شغرية يف �شد ما �حتاجه من 
الروضة الحسينية: متى بدأت الرحلة, وكم دولة زرت؟

الرحالة تشونع: بد�أت رحلتي منذ عام 1997 من بلدي �ل�شني بو��شطة در�جتي 
من  تاأويني  وخيمة  جاف  وطعام  مالب�ش  من  �متعتي  فيها  �حمل  �لتي  �لهو�ئية 
دول  بع�ش  زرت  حيث  �لعر�ق  �شمنها  من  دولة   145 وزرت  �لطق�ش،  تقلبات 

�لأخرى. �لدول  زيارتي  و�شاأو��شل  و�لأمريكتني  و�أوروبا  �فريقيا 
رحلتك  اثناء  واألصدقاء  االس��رة  مع  تواصلت  هل  الحسينية:  الروضة 

الطويلة؟
الرحالة تشونع: يف �حلقيقة �أنا �أعزب وتو��شلي مع �خوتي و�أ�شدقائي عرب �لنرتنت 
�أرهم منذ �ن بد�أت رحلتي، وح�شب برنامج �لرحلة �شاأعود  بني فرتة و�أخرى، و مل 

�شنو�ت. ثالث  بعد  لل�شني 

أحببت معرفة ثقافات الشعوب و وجدت المسلمين ودودين

الرحالة الصيني تشونـــغ:
بعد ان جمع مبلغا من المال لقاء قيامه ببعض المشاريع حقق حلمه في السفر عبر العالم،  فانطلق 
برحلته الشاقة بواسطة دراجة هوائية من مسقط رأسه في الصين عام 1997 لزيارة بلدان العالم 

ومدنه، فزار 145 دولة خالل 18 عاما.
انه الرحّالة الصيني لي تشونغ في حوار مع مجلة )الروضة الحسينية( وقد اقتنصت فرصة وصوله 

الى كربالء في رحلته حول العالم.
• حاوره: حممود �مل�شعودي

مرت�شى نا�شر • ترجمة: 

حوارات
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الرحالة الصيني تشونـــغ:
• اال�سم :- يل ت�شونغ 

• العمر :-  57
• احلالة االجتماعية :- �عزب

• متخ�س�س بفن الطبخ 

في  واجهتها  التي  المصاعب  ابرز  ما  الحسينية:  الروضة 
رحلتك؟

منها  و�ل�شعوبات  �مل�شاكل  من  جملة  و�جهتني  تشونع:  الرحالة 
ويف  �لف��ري��ق��ي��ة،  �ل���دول  �أح���دى  �شرطة  قبل  م��ن  ن��ق��ودي  �شرقة 
در�جة  يل  �أه��دو�   �لهايل  بع�ش  لكن  در�جتي  �شرقت  �لرب�زيل 
جديدة، �ما دولة كند� فهي �لوحيدة �لتي مل �زرها �إذ مل ي�شمح 
�لتي  �لقانونية  و�لور�ق  �لفيز�  �متالكي  رغم  على  بدخولها  يل 
يف  دخلت  م�شريي  وخالل  �نغول  يف  و  بلد،  �أي  بدخول  يل  ت�شمح 
�لو�دي  �أعلى  �أ�شخا�ش  و�د ويف منت�شف �لطريق تفاجاأت بوجود 
�قرت�بهم  وبعد  بالوقوف  و�أمروين  باجتاهي  �أ�شلحتهم  ي�شوبون 
مني وتعرفهم علي رحبو� بي و�لتقطو� معي جمموعة من �ل�شور 
وب�شبب  �شيارة  ده�شتني  �نكلرت�  يف  �ما  �ل�شخ�شية،  بكامرتي 
�لعامل. حول  رحلتي  و��شلت  �شفائي  وبعد  �مل�شت�شفى  دخلت  ذلك 

البلدان االسالمية فكيف  الروضة الحسينية:  زرت العديد من 
وجدت المسلمين؟

�ملجتمعات  عن  �أق��ر�أ  كنت  رحلتي  �ب��د�أ  �ن  قبل  تشونع:  الرحالة 
بالعديد  �لتقيت  �لطويلة  رحلتي  خ��الل  م��ن  لكن  و�ل��دي��ان��ات 
�لديانة  ومنها  �لديانات  خمتلف  على  وتعرفت  �ملجتمعات  من 
م�شاعدة  ويحبون  وودودين  طيبني  �مل�شلمني  ووجدت  �ل�شالمية، 

فيهم. �عجبني  ما  وهذ�  �لآخرين 

الروضة الحسينية: ما انطباعك عن مدن العراق وشعبه؟
لعدم ح�شويل  �لعر�ق  زيارة  يتح يل  �لبدء مل  الرحالة تشونع: يف 
�لعر�قية  �ل�شفارة  ق�شدت  �ن  بعد  ولكن  �شياحية،  تاأ�شرية  على 
بزيارة   يل  ف�شمح  �ملطلوبة  �لجر�ء�ت  بتنفيذ  قمت  �لبحرين  يف 
باآثارها  بابل  مدينة  ومتيزت  مدنه،  بجمال  فاأعجبت  �لعر�ق 
�أهلها  لطيبة  كربالء  ملدينة  بزيارتي  و�شررت   وطبيعتها،  �لر�ئعة 
حتت�شن  �أنها  هو  �شابقا  كربالء  عن  �أعرفه  وما  معي،  وتعاونهم 
هو  وذل��ك  �حل��ق  �أج��ل  م��ن  بنف�شه  �شحى  عظيم  رج��ل  جثمان 
�لطاهر،  مرقده  بجو�ر  �ليوم  و�أنا  �ل�شالم،  عليه  �حل�شني  �لإمام 
لآثار كربالء رغم قدمها  �شو�ح  ��شتغرب من عدم وجود  ولكنني 
ولول  �جلميلة  ومتاحفها  بغد�د  �لعا�شمة  زرت  كما  و�أ�شالتها، 
متاحف  �جمل  متاحفه  لكانت  �ل��ع��ر�ق  �آث��ار  من  �لكثري  �شرقة 

�لعامل.
الروضة الحسينية: كيف وجدت ثقافات الشعوب وطبيعتها؟

�ملجتمع  �ن  ذكرت  وكما  ودودة  �ل�شعوب  �أغلبية  تشونع:  الرحالة 
يف  ���ش��وره  باأف�شل  �لإ���ش��الم  ووج��دت  وودود  مت�شامح  �لعر�قي 
حمافظة  يف  �أما  �ل�شرف،  و�لنجف  �ملقد�شة  كربالء  حمافظتي 
رحلتي  وم��از�ل��ت  �ل��ق��ّي��م��ة،  �لتاريخية  �مل��ع��امل  ف�شاهدت  ب��اب��ل 
�أخفيكم  ول  �جلنوبية،  �لعر�ق  حمافظات  ل�شتك�شاف  م�شتمرة 

�أبهرتني. �مل�شري  �ل�شعب  ثقافة  �ن  �شر� 
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 د. حسن عبد المنعم 

جرّيت �لكني�شة �لفكر و�لعقل ل�شالح �لميان وفر�شت 
منظومتها �لعلمية و�لفل�شفية �لتي ت�شب يف تعاليم �هلل 
تلك  حدود  عن  خروج  و�أي  �دعاءها�  ح�شب   � �ملقد�شة 
�ملنظمة يعني �لكفر و�لهرطقة �لتي تعر�ش �شاحبها �ىل �لويل و�لثبور، 
وعملت على �إلغاء �لن�شان و�حتقاره و�عتباره �لكائن �ملخطئ بالذ�ت 
�شاء �أم �أبا و�أن حياته �لدنيا ماهي �إل �جلحيم �لذي يجب �أن يتلظى 
باأو�ره ليتطهر فيكون جدير� بدخول ملكوت �لرب، ووقفت بكل حزم 
حيال �أي تفكري علمي يحاول �أن يف�شر �لكون �أو �أي �شئ �آخر باعتبار �أن 

�لكون وكل ما فيه م�شرّي بقدرة �هلل �ملطلقة.
�لعارمة  �لنتفا�شة  ي�شبه  مبا  �لنه�شة  ع�شر  �ن�شان  جاء  فقد  لهذ� 
فاألغى �لميان وفكرة �هلل  �لكني�شة،  على كل ما كان معتمد� يف زمن 
منظومته  و�شعف  �لن�شان  تخلف  من  نا�شئة  مغلوطة  فكرة  و�عتربها 
�أح��رزه،  �لذي  �لهائل  �لعلمي  �لتقدم  ذلك  على  و�شاعده  �لتفكريية، 
مثل �أكت�شافه �جلاذبية � وهي قوة فيزياوية� �لتي حتدد م�شري �لفالك 
و�ل�شياء، فلم يعد هناك مربور لعتماد قدرة �هلل �لغيبية يف �لتف�شري، 
�أو ما كانت تو�شي به �لكني�شة �إز�ء �ملر�شى � مثال� يف �أن للمر�ش �شبب 
و�حد وهو غ�شب �هلل على �لن�شان ب�شبب �آثامه، ول�شبيل للعالج �شوى 
قر�ءة �لكتاب �ملقد�ش وطلب �لرحمة، � قبالة هذ�� ياأتي �لعلم ليكت�شف 
�ل�شحة  وين�شر  عالجها  �ىل  ويتو�شل  للمر�ش  �لعلمية  �ل���ش��ب��اب 
�لعقل �ىل  �لنه�شة  �ن�شان ع�شر  رفع  وقد  �لنا�ش، كما  و�ل�شعادة بني 

�لقمة و�آمن بقدرته �لتامة 
على �كت�شاف كل �ملجاهيل �ملحيطة بالن�شان، ولي�ش ثمة مايعجز �لعقل 
�لب�شري عن �كت�شافه و�يجاد �حللول له، و�أن كل مايف �لوجود يخ�شع 
لإ�شول ممكنة �لدر�ك عن طريق �ملنهج �لتجريبي و�لعقل، ورفع من 
�شاأن �لن�شان �لذي حقرته �لكني�شة و�ألغى فكرة �لفردو�ش �لغيبي �لذي 
يدخله �ل�شاحلون يف �لخرة، وعمل على ��شتبادلها بجنة على �لر�ش 
�لجتماعي  و�لعقد  �لنفعية  �لخالق  طريق  عن  �ل�شاحلون  ي�شنعها 

وبو��شطة �لعقل و�لعلم.
بن�شوة  �لغربية  �ملجتمعات  تعي�شها  هنيئة  �ل�شنو�ت  ذلك  بعد  وم�شت 
�لتامة،  �ل�شعادة  نحو  �لو�ثقة  �خل��ط��و�ت  تخطو  �نها  يف  �لعتقاد 
لها  �أثبتت  مرعبة  حقائق  على  �ملا�شي  �لقرن  منت�شف  يف  لت�شتفيق 
خطاأ ح�شاباتها وخطل تفكريها ذ�ك، فالعلم �لذي عالج لها �لمر��ش 

الى ربك الرجعى 

حيث

يعتبر عصر النهضة نقطة تحول كبرى في تاريخ اوربا على كافة االصعدة الحياتية 
والفنية والتقنية, وفي مقدمتها الصعيد الفكري الذي ربما كان الباعث على التحول 

في االصعدة االخرى, وقد جاء التحول في هذا الصعيد كثورة على الواقع الفكري 
االستبدادي الذي طالما فرضته الكنيسة المسيحية طوال الف عام من العصور 

المظلمة

مقاالت
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َهْل َجَزاُء الإِْح�َساِن اإِلاَّ الإِْح�َساُن

• عبدالّرحمن الاّلمي
كلمة البد منها 

بات من امل�صّلمات اأّن احل�صد ال�صعبي هو قّوة ترعمت من رحم العراق الطاهر، ويف 
اأحلك زمان عرفه تاريخ العراقّيني، زمٌن ظهرت فيه الع�صابات التكفريّية الوهابّية، 
ا�صي الدماء ونّبا�صي القبور واآكلي حلوم الب�صر وقاطعي الرقاب، فجاء اإطالق  من م�صّ
اإذ  ال�صر�صة،  الهجمة  هذه  اأمــام  للوقوف  ال�صي�صتاين  لالإمام  الكفائي  اجلهاد  فتوى 
ت�صّكلت وتبلورت فيما بعد مئات الآلف من احل�صود ال�صعبّية على �صكل األوية و�صرايا 
لتندمج مع قّوات اجلي�س العراقي، وت�صجل اأروع املالحم من الذود والإيثار يف الدفاع 
اأمام  عن حيا�س الوطن، وتخو�س حربًا غري عادلة باملقايي�س الع�صكرية واللوج�صتية 

خ�صم متوّح�س الأخالق و�صّفاك للدماء ومت�صّرب بثقافة التخريب والدمار.
فتقّدم الأبطال من ال�صباب والكهول للت�صحية بدمائهم الزاكية من اأجل �صالمة الوطن 
واأهله، وهجروا ديارهم وتركوا اأهليهم وان�صرفوا عن وظائفهم ملّبني نداء مراجعهم 
الأفذاذ، فمنهم َمن ت�صّمخ بدمائه ومنهم َمن اأوقفته الإعاقة ومنهم َمن ينتظر الن�صر 

اأو ال�صهادة.
املختبئني  الق�صائّية  للعدالة  واملطلوبني  النا�س  �صّذاذ  من  �صيحات  تعلو  ذلك  بعد  ثّم 
لت�صويه بطولته  ال�صعبي  قّوات احل�صد  ال�صاقطة اىل  والتهم  املثالب  تن�صب  اأربيل،  يف 
والتنقي�س من اقتداره، وك�صر الروح املعنوية ملقاتليه، وباملقابل تقّوي ع�صابات داع�س 
اأيدي  الفادحة على  وتكّبدوا اخل�صائر  املّرة  الهزائم  ما لقوا  بعد  التكفريّية  الوهابّية 

قّوات احل�صد ال�صعبي الأبطال.
التي  اأمريكا  راأ�صها  وعلى  ال�صتكبار  قوى  لهم  ر�صمته  الذي  الدور  يــوؤّدون  بذلك  وهم 
وغريهم،  والقاعدة  والن�صرة  داع�س  ع�صابات  من  فلولها  مع  الهزمية  نخب  ت�صرب 
والتي �صّرحت وبّينت مرارًا اأّن احلرب على هذه الع�صابات حتتاج اىل �صنوات عديدة، 
املنطقة  ولتخريب  العراقّي،  للب�صر  ا�صتنزاف  خمّططات  من  اإليه  ت�صبو  ما  لتم�صية 
واإرجاعها اىل الوراء قرونًا. ودّق اأ�صفني الفتنة الطائفّية فيها ليغيب عنها ال�صتقرار 
والتقّدم، ول�صرف تر�صانتها الهائلة من الأ�صلحة القدمية، اىل غري ذلك من الأهداف 

وامل�صالح.
ونقولها بكّل �صراحة: اأّن قوات احل�صد ال�صعبي ُوجدت حلماية مناطق اإخوتنا ال�صّنة، 
الع�صابات  هــذه  قبل  من  حقيقّيًا  تهديدًا  ت�صهد  مل  الآن  اىل  ال�صيعّية  املناطق  لأّن 
التكفريّية الوهابّية، فـ)َهْل َجَزاُء اْلإِْح�َصاِن اإِلَّ اْلإِْح�َصاُن( فعلى كّل العراقّيني اأن يكونوا 

يف موقف المتنان والعرفان لهذه الدماء الطاهرة والت�صحيات الباهرة.
وهذه دعوة من مئات الآلف مّمن هم يف احل�صد ال�صعبي من كّل املحافظات الو�صط 
النيابي  اأع�صاء املجل�س  العراقّيني اىل  العراقّية، ومن ورائهم املاليني من  واجلنوبّية 
الذين انتخبوهم، اأن ينه�صوا �صريعًا ب�صّن القوانني الوا�صحة ال�صفافة لهذه ال�صريحة، 
املحدقة  املخاطر  درء  يف  عليها  العراقّيتان  والداخلّية  الدفاع  وزارتــا  اعتمدت  التي 
ت�صريع  ذلك  من  والأهــّم  العراقّية،  واملحافظات  املدن  من  الداع�صّيني  وطرد  بالبلد، 
القب�س عليه وحما�صبته  واإلقاء  بال�صوء،  الفئة  َمن يتطاول على هذه  كّل  قانون يجّرم 
كائنًا َمن يكون، للحفاظ على الروح املعنوّية لدى قواتنا الأبطال، وهذا اأقّل عمٍل يجريه 

الوطنّيون يف زمن احلرب.

و�خرتع �للت �لنافعة قد �أخرتع �ل�شلحة �ملدمرة �لفتاكة، و�لقت�شاد 
�لذي �أ�شار عليها عقلها �أن جتعله حر� من كل قيد و�شلطة ولم�شا�ش 
له باملفهوم �لن�شاين �أو �لخالقي، �أ�شيف � هذ� �لقت�شاد �  �ىل �لثورة 
�ل�شناعية �لتي نتجت عن تطور �لآلة، ليوؤدي �ىل ما�شهده �لعامل من 
ظاهرة �ل�شتعمار �ملبا�شر �لذي نكل ب�شعوب �لر�ش و�أر�هم �لويالت، 
ومل يقت�شر تاأثري �حلركات �ل�شتعمارية على �مل�شتعَمرين بل تعدته �ىل 
�مل�شتعمرين �نف�شهم حني قادهم �لتناف�ش على �مل�شالح �ل�شرت�تيجية 
�لتي متتلكها كل دولة من تلك �لدول �ىل  وبالآلة �لع�شكرية �ل�شخمة 
حربني عامليتني دمرت �لخ�شر و�لياب�ش، كما و�كت�شف �لن�شان �لغربي 
بعد عقود من �عتماد �لفل�شفات �ملادية �لتي �خ�شعت كل �شئ للمادة 

حتى �لخالق ونفت �لروح 
ل��ه من  ولب��د  �لفيزياء  ق��و�ن��ني  ت�شريها  م��ادي��ة  �آل��ة  لي�ش جم��رد  �أن��ه 
�ل�شتجابة لند�ء �لروح �ملتاأ�شلة كحقيقة ر��شخة يف تكوينه �لن�شاين، 
�مل�شروع  نعتربه  �أن  ميكننا  �ل��ذي  �ملارك�شي  �ملذهب  �ىل  بالإ�شافة 
�لفكري �لكرث �شخامة يف تاريخ �لعقالنية �ملنف�شلة عن �ل�شماء، حيث 
وّظف يف طياته �لعلم و�ملادة باأق�شى ما ميكن، وب�شر باجلنة �لر�شية 
بل جعل و�شول �لن�شان �ليها باآلته �ملادية حتما حمتما، لينتهي ذلك 
�لتب�شري بدكتاتورية مرعبة مت�شك بزمام �لدولة �لرو�شية بقب�شة من 

حديد ويعي�ش يف ظلها �ل�شعب يف �شنك معا�شي بالغ .
�لكون  �أن يف  موؤمنا  �لتوقف،  �ىل  �ليوم  �لغربي  �لن�شان  دفع  هذ�  كل 
وما يحتويه  ثمة م�شاحة و��شعة ل يقدر �أن ي�شرب غورها بعقله وقدر�ته 
�لدين  �إز�ء  متار�ش  �ليوم  باتت  �لعلمانية  �ل�شلطة  �أن  ووجد  �لذ�تية، 
�لغاء  من  و�لعقالنية  �لعلم  �إز�ء  �لم�ش  كني�شة  مار�شته  ما  و�لمي��ان 
و��شتبد�د، لينتهي �ملطاف �ىل �نتعا�ش فكرة �لميان يف عموم �لعامل 
�لغربي، و�ىل �للتفات �ىل �لدين على �أنه مكّون حياتي له دوره �ملهم 

بالن�شبة �ىل �لنوع �لن�شاين .  
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السيد )عيسى درنقدا( مدير مدرسة االمام المهدي )عّجل اهلل فرجه( 
الدينية, ورئيس جمعية اهل البيت )عليهم السالم( للتربية والثقافة, ومبلغ 
في بوركينا فاسو وهي دولة في غرب أفريقيا، تحيطها ستة دول هي مالي 

من الشمال، النيجر من الشرق، بنين من الجنوب الشرقي، توغو وغانا من 
الجنوب وساحل العاج من الجنوب الغربي. تقع ضمن دول الصحراء الكبرى 

في أفريقيا. تبلغ مساحتها 274.200 كم2، ويبلغ عدد سكانها 13.574.820 
نسمة وتعتمد على الزراعة في اقتصادها، وتعتبر مدينة واغادوغو أهم مدن 
البالد وهي العاصمة، تأتي بعدها مدينة )بوبوديوالسو( وكان اسمها في 
الماضي "جمهورية فولتا العليا" وهي من الدول التي انتشر التشّيع فيها 

بسرعة وذلك لتعّقل أهلها ولقّلة المتعّصبين فيها.

حديث الثقلين.. أسطع برهان لبيان الحقيقة
�أجرى �حلو�ر و�أعّده:  حممود �مل�شعودي/عبد�لرحمن �لالمي 

�ىل  درن��ق��د�(  )عي�شى  �ل�شيد  زي��ارة  �حل�شينّية  �لّرو�شة  جمّلة  و�غتنمت 
يف  �ل�ّشالم(  )عليه  �حل�شني  �لإم��ام  �أربعينّية  زي��ارة  يف  �ملطّهرة  �مل�شاهد 

كربالء �ملقّد�شة لكي جُتري معه �للقاء �لتايل:
واعتناقكم  رحلتكم  بداية  كانت  كيف  الحسينية:  الروضة 

مذهب أهل البيت )عليهم السّالم(؟
و�للتز�م  �لتدّين  �ىل  متوّجهًا  �شغري  منذ  كنُت  لقد  درنقدا:  عيسى  السيد 
بتعاليم �لدين �لإ�شالمي �حلنيف، ودخلُت يف مقتبل عمري �ملد�ر�ش �لدينّية يف 
)بوركينا فا�شو(، وعن طريق �ل�شدفة عرثُت على كتاب )موؤمتر علماء بغد�د( 
�لذي يتحّدث عن مناظرة بني عامل �شيعّي و�آخر �شّني، حدثت يف �لقرن �خلام�ش 
�لهجري يف �ملدر�شة �لنظامّية يف بغد�د، و�نتهت بالغلبة �ىل مذهب �أهل �لبيت 
كانو�  �لذين  ورجالها  �لدولة  �نقلبت  �أثرها  وعلى  �ل�ّشالم(،  )عليهم  �لأطهار 
�إعادة  �ىل  �لكتاب  هذ�  جذبني  هنا  ومن  مت�شّيعني،  �ىل  �ملناظرة  هذه  يرَعْون 
قر�ءته و�لتحّري عن بع�ش ما يقّرره من بر�هني و�أدّلة على �شّحة معتقد �ل�شيعة.
من هنا كانت بد�ية رحلتي �ىل عامل جديد مليء باملخاطر وحمفوف بال�شعوبات، 
�لتي كانت  فا�شو( �ىل دولة جماورة هي )غانا(  �ل�شفر من )بوركينا  وق��ّررُت 
تتمّتع مبد�ر�ش تعّلم �لعقائد �ل�شيعّية وتدّر�ش منهج �أهل �لبيت �لأطهار )عليهم 
�ل�ّشالم(، و�لتحقت باإحدى مد�ر�شها �ل�شهرية وهي )موؤ�ش�شة �أهل �لبيت عليهم 
�ل�ّشالم(، ودر�شُت فيها على �أيدي �أ�شاتذة �أجاّلء وعلى ر�أ�شهم �ل�شيخ �ملرحوم 

)عبد�ل�شالم( و�ل�شيخ )كمال �لدين( و�أ�شتاذ )�بر�هيم( وغريهم.

وبعد �إكمايل �أربعة �شنني ز�دت معرفتي باأهل �لبيت �لأطهار )عليهم �ل�ّشالم(، 
�أو�شل  �أن  و�جبي  من  �أنه  فر�أيت  جيد،  ب�شكل  و�لتبليغ  �لتدري�ش  �أتقن  و�شرُت 
هذه �حلقائق و�ملعارف �ىل �إخو�ين يف )بوركينا فا�شو(، ولذ� رجعت �ىل بلدي 
و�أ�ّش�شُت مدر�شة �لمام �ملهدي عجل �هلل فرجه �ل�شريف �لدينية، و�أن�شاأُت بع�ش 
�جلمعيات �لتي ترعى �ل�شباب �ل�شيعي، وهلل �حلمد فاإّن طالبنا يزد�دون بكرثة 
يف كّل مو�شم در��شي جديد، وقد تخّرجت دفعات متعّددة، و�أ�شبح لدينا  دعاة 

ومبّلغون للنا�ش �ىل دين �لإ�شالم �ملتمثل مبذهب �آل �لبيت )عليهم �ل�ّشالم(.
الروضة الحسينية: ما هو الدليل المشرق الذي شرح صدرك 

للدخول الى مدرسة أهل البيت األطهار )عليهم السّالم(؟ 
متاأّمل هو حديث  لكّل  برهان  و�أ�شطع  دليل  �أعظم  �إّن  درنقدا:  السيد عيسى 
�أ�شّح م�شادرهم ك�شحيح  �مل�شلمني يف  يرويه عامة  و�لذي  �مل�شهور  �لثقلني 
�شحيح م�شلم: عن زيد بن �أرقم قال: )ثم قال: قام ر�شول �هلل )�شلى �هلل 
عليه و�آله( يومًا خطيبًا مباء يدعى خمًا بني مكة و�ملدينة فحمد �هلل و�أثنى 
�أنا ب�شر يو�شك �أن  �أيها �لنا�ش فاإمنا  عليه ووعظ وذّكر ثم قال: �أما بعد �أل 
ياأتي ر�شول ربي فاأجيب و�أنا تارك فيكم ثقلني �أولهما كتاب �هلل فيه �لهدى 
و�لنور فخذو� بكتاب �هلل و��شتم�شكو� به فحث على كتاب �هلل ورّغب فيه ثم 
قال: و�أهل بيتي �أذكركم �هلل يف �أهل بيتي �أذكركم �هلل يف �أهل بيتي �أذكركم 

�هلل يف �أهل بيتي...( )�شحيح م�شلم ج7 �ش123 / د�ر �لفكر بريوت(.
�هلل  ر�شول  قال  قال:  �أي�شًا  زيد  عن  �شننه  يف  �لرتمذي  �شحيح  يف  وكذلك 

لقاء مع المستبصر السيد عيسى درنقدا
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الحمد هلل فإّن طالبنا يزدادون بكثرة في كّل موسم دراسي جديد، وقد 
تخّرجت دفعات متعّددة، وأصبح لدينا  دعاة ومبّلغون للناس الى دين 

اإلسالم المتمثل بمذهب آل البيت )عليهم الّسالم(

‚‚ ‚‚

)�شلى �هلل عليه و�آله و�شلم(: )�إين تارك فيكم ما �إن مت�شكتم به لن ت�شلو� 
�ل�شماء �ىل  كتاب �هلل حبل ممدود من  �لآخ��ر،  �أعظم من  �أحدهما  بعدي، 
�لر�ش وعرتتي �أهل بيتي ولن يفرتقا حتى يرد� علّي �حلو�ش فانظرو� كيف 

تخلفوين فيهما( ) ج5 �ش329 ط / د�ر �لفكر � بريوت(.
وكذلك يف م�شند �أحمد و�شنن �لد�رمي و�مل�شتدرك على �ل�شحيحني للحاكم 
و�ل�شنن �لكربى للبيهقي وجممع �لزو�ئد و�مل�شنف لبن �أبي �شيبة وغريهم 

كثري.
لذ� يعّد هذ� �حلديث دلياًل كافيًا على بطالن �لتخّلي عن مدر�شة �أهل �لبيت 

�لأطهار )عليهم �ل�ّشالم( و�لت�شّبث مبذ�هب ما �أنزل �هلل بها من �شلطان.
 و�ي�شا �لمام علي و�لمامان �حل�شن و�حل�شني عليهم �ل�شالم هوؤلء �شريتهم 
ومو�قفهم ومقاماتهم وجهادهم ج�شدو� دين �ل�شالم يف �خالقهم مع �لنا�ش 
�لت�شيع مذهب �حلق  �ل�شيعة �قتنعنا �ن  �ننا تعرفنا �نهم هم �ئمة  ومبجرد 

وعلى كل �ن�شان �تباعه فيكفي فيه �لمام علي عليه �ل�شالم.
بين  الروضة الحسينية: ما هي أهمّ الفروقات التي وجدتها 

المذهبين؟
�لتي  �لغاية  يوؤّدي �ىل  �شبيل  �أكرث من  بوجود  َعِلَم  َمن  درنقدا:  السيد عيسى 
يريد �لو�شول �إليها يتحّتم عليه عقاًل �أن يتاأّمل باأحو�ل هذه �ل�ُشُبل لكي يختار 
�ل�شاحلة  �لعقيدة  تبحث عن  كنت  �إذ�  بالك  فما  و�لأ�شرع،  �لأف�شل  �ل�شبيل 
ثالث  بني  من  وتعاىل(  )تبارك  �هلل  مر�شاة  �ىل  بك  ت��وؤّدي  �لتي  �لوحيدة 

و�شبعني فرقة! 
ي�شل  لكي  وخمل�شًا  ج��اّدً�  �ملو�شوع  هذ�  يف  يكون  �أن  �إن�شان  بكّل  فالأجدر 
فيها  و�لنظر  �لبحث  فعليه  �لكثرية،  و�لفرق  �ملذ�هب  هذه  بني  من  �حلقيقة 
حتى يهتدي �إىل �ملذهب �حلّق و�لفرقة �لناجية، و�أّنه حتمًا �شيجد مذهب �أهل 
�لبيت هو �أقرب �ملذ�هب �إىل روح �ل�شالم، لأّن �أهل �لبيت �أدرى مَبن فيه وقد 
�لر�شل  �لبيت خامت  هذ�  �شّيد  قلب  على  �لطاهر  �لبيت  هذ�  �لقر�آن يف  نزل 
حممد )�شّلى �هلل عليه و�آله و�شّلم(، وقد ترك فيهم بعد وفاته علمه وحكمته 
و��شتودعهم �أّمته، و�أ�شار �إليهم يف �ملو�طن كّلها باأّن �حلّق معهم وفيهم، و�أنهم 
مع �لقر�آن، و�أّن موّدتهم و�جبة، و�أّن �خللفاء منهم ون�ّش على �أّولهم و�شيدهم 
و�أ�شهرها  منا�شبات،  عّدة  يف  �جللّي  بالن�ّش  �ل�ّشالم(  )عليه  �ملوؤمنني  �أمري 
منا�شبة غدير خم حيث عقد لعلّي )عليه �ل�ّشالم( �لولية و�خلالفة من بعده. 
ولكّن �لنا�ش قد تفرقت عنه لأ�شباب ل عالقة للدين بها، بل لع�شبّية وهوى 
منه  خري  لي�ش  باأنه  نف�شه  على  �أق��ّر  من  دون��ه  �خلالفة  تقّم�ش  وق��د  نف�ش، 

�أّن خالفته كانت )فلتة(، و��شتاأثر  وَتِبَعُه َمن قال  )وّليُتكم ول�شُت بخريكم( 
بها لنف�شه كر�هية له وح�شدً�، وكّل ذلك م�شطور يف �لكتب، فَمن طلب �حلّق 
ب عرفه وجنا، وَمن تقاع�ش و�ّتبع ما وجد عليه �آباءه وجّمد عقله  ومل يتع�شّ

فقد هلك.
الروضة الحسينية: ما هو نشاطكم على صعيد التبليغ الديني 

في )بوركينا فاسو(؟
�أهل  �أف�شلّية  لنبنّي  �لإ�شالمية  السيد عيسى درنقدا: نحن ن�شتغّل �ملنا�شبات 
�لبيت �لأطهار )عليهم �ل�ّشالم( على غريهم من �لفرق و�ملد�ر�ش �لأخرى 
متم�ّشكني  �ل�شامية،  �أحاديثهم  ورو�ي��ة  �لر�قية  و�أخالقهم  �شريتهم  ببيان 

باأظهار مظلومّيتهم و�لفو�جع �لتي �أملّت بهم.
وندعو �لنا�ش �ىل �لتوّجه ملنهلهم �لعذب عن طريق �لن�شاطات �لتبليغّية يف 
�مل�شاكل  بع�ش  نو�جه  ولكننا  �لإذ�ع��ات،  طريق  وعن  و�ملوؤ�ش�شات،  �ملد�ر�ش 
�إّل م�شجد و�حد وهو م�شجد  �مل�شاجد، فال يوجد يف منطقتنا  بقّلة  �ملتعلقة 
�أماكن  يف  �لدينية  �ملنا�شبات  نقيم  لذلك  �ل�ّشالم(،  )عليهم  �لبيت  �أه��ل 
م�شاحة  ذ�ت  م�شاجد  بناء  �ىل  ما�شة  بحاجة  فنحن  ن�شتاأجرها،  وقاعات 
كبرية ومد�ر�ش متكاملة ومكتبات عامة متعّددة، لذ� �أوّجه ر�شالة من خالل 
جملتكم �ىل كّل َمن يهّمه �لأمر من علمائنا و�مل�شوؤولني يف �ملوؤ�ش�شات �لدينية 
يف  �لتبليغ  حركة  �أم��ام  عائقًا  تقف  �لتي  �مل�شكلة  هذه  حّل  يف  ي�شاعدونا  �أن 

)بوركينا فا�شو(.
اإلمام  تزور  وأنت  مشاعرك  لنا  صفْ  الحسينية:  الروضة 
الحسين وأخاه أبا الفضل العباس )عليهما السالم( ألول مرّة 

في حياتك؟
�لأوىل يف حياتي، وهي غاية  �لزيارة  السيد عيسى درنقدا: فعاًل كانت هذه 
ما كنُت �أمتنى، كنُت �أ�شاأل �هلل )تبارك وتعاىل( باإحلاح �أن يوّفقنا لتحقيق 
هذه �لأمنية، ويف هذه �ل�شنة ر�أينا حدثًا مل ي�شبق �أن �شمعنا �أو ر�أينا مثله يف 
باأّن  �كت�شفنا  �لزّو�ر  �لكبرية من  �لأعد�د  نرى هذه  ونحن  ف�شعورنا  حياتنا، 
�شابقًا،  بالنا  �ل�شيعة كثريون جدً�، ووجدنا مظاهر لالأميان مل تخطر على 
�أر��شي �لعتبات  �أقد�منا على  �أن و�شعنا  ومل�شنا �حلّب و�لتاآخي و�لألفة منذ 

�ملقد�شة، و�أ�شبحنا يف �رتياح و�أن�ش ل نح�ّش بالغربة �أبدً�.
و�أنا �أدعو �هلل )عّز وجّل( من هذ� �ملكان �ملطّهر �أن ميّن على جميع �مل�شلمني 
�ل�شريفة، وي�شّهل لهم �ملجيء �ىل  �مل�شاهد  �ل�شيعة وغريهم زيارة هذه  من 

هنا، و�أطلب من �هلل )�شبحانُه وتعاىل( �أن يكتب يل �لعودة مر�رً� وتكر�رً�.
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�إعد�د: عبد�لّرحمن �لاّلمي

خاض الكثير من الناس هذه األيام في األكذوبة القائلة إن اإلمام عليًا جيء له بقوم يزعمون أنه هو اهلل فطلب إليهم أن يتوبوا من هذا 
الكفر لكنهم أبوا، وهنا خدَّ لهم ُأخدودًا بين المسجد والقصر وأمر خادمه قنبرًا أن يوقد له نارًا عظيمة ثم ألقاهم فيها.. الى آخر 

هذا الشبهة التي أجاب الكثير من علمائنا عليها، ونحن ننتقي لكم ثالثة من الردود:

هل أحرقهم بالنار؟!


اإذ يقول العالمة ال�سيد 
مو�سوعته  يف  جعفر 
الــكــبــرية )الــ�ــســحــيــح 
مـــــن �ــــســــرية الإمـــــــام 
يف   26 املجلد  يف  علي( 
روايــات اإحــراق الغالة 

واملرتدين:
الباحثني  بع�س  حـــاول  قــد 
القائلني  للغالة  ال�ّصالم(  )عليه  علي  اإحــراق  بروايات  الت�صكيك 
باألوهيته، بطرح �صل�صلة من الت�صاوؤلت التي ا�صتوحاها من جمموع 
الروايات، فقال ما م�صمونه: »هل قتلهم موتًا بالدخان، باإلقائهم يف 
اآبار خرق بع�صها اإىل بع�س، ثم طم روؤو�صها، واألقى النار يف واحدة 
لي�صوا فيها، فماتوا جميعًا بالدخان؟! اأم �صرب اأعناقهم، ثم اأحرق 
اأج�صادهم بالنار؟! اأم خدَّ يف الأر�س خدًا األقى فيها حطبًا ونارًا، 
حتى �صار نارًا تتوقد، ثم اأمر قنرًا فحملهم، رجاًل رجاًل، واألقاهم 
يف النار، حتى اأحرق جميعهم بالنار؟!.. اإىل اأن قال: كيف اأحرق 

الإمام املرتّدين مع ت�صريحه باأن حّد املرتّد القتل، وتنفيذه ذلك«.
ونقول:

اأوًل: اإن الروايات التي يتحدث عنها ل تاأبى عن اأن تكون قد حتدثت 
عن وقائع متعددة، فــاإن حديث ال�صبعني من الــزط، غري حديث 
الع�صرة، وحديث الع�صرة غري حديث الرجلني الذين كانا ي�صليان 
اإىل ال�صنم.. وحديث ابن �صباأ ومن معه ميكن اأن يكون واقعة اأخرى 

اأي�صاً.
وما وجه الهجنة والغرابة يف ذلك؟! فاإنها لي�صت كواقعة الإفك التي 

تناق�صت رواياتها، مع اأن ما حدث واحدة منها..
بع�صها، عنها يف  فيها، يف  القتل  ويوؤكد ذلــك: اختالف كيفيات 

البع�س الآخر..
ففي بع�صها: قتلهم بالدخان، ويف اأخرى: اأحرقهم بالنار، ويف ثالثة: 

قطع روؤو�صهم، ثم اأحرق اأج�صادهم..
كما اأن بع�س الوقائع لعله كان يف الب�صرة، وبع�صها حدث بالكوفة..

اأوًل: يبدو اأن املق�صود هو اأن اإحراق الغالة كان بعد الفراغ من حرب 
اجلمل، مع عدم بيان مكان وقوع هذا احلرق، فرمبا كان بالب�صرة 

ورمبا كان يف الكوفة..
ثانيًا: اإن حديث اإحراق الرجلني اإمنا هو لأنهما ارتدا اإىل عبادة 

الأ�صنام، ل لأجل غلوهما يف اأمري املوؤمنني )عليه ال�ّصالم(.
ثالثًا: اإنه ل منافاة بني ت�صريحه )عليه ال�ّصالم( باأن حكم املرتد 
اأحــرق خ�صو�س الغالة  اإمنا  اإحراقه املرتدين، فاإنه  القتل، وبني 

منهم، ومن عبد ال�صنم، وقد قلنا: اإنه ميكن اأن يكون حكم هذا 
النوع من الرتداد هو القتل بهذه الطريقة، كما اأن حكم الالئط هو 

القتل بطريقة معينة اأي�صًا، ومنها احلرق بالنار..
حديث ابن عبا�س:

عن عكرمة: اأن عليًا حرق نا�صًا ارتدوا عن الإ�صالم، فبلغ ذلك ابن 
عبا�س، فقال: مل اأكن لأحرقهم بالنار، واإن ر�صول اهلل »�صلى اهلل 
عليه واآلــه« قال: ل تعذبوا بعذاب اهلل، وكنت قاتلهم لقول ر�صول 
اهلل )�صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم(: من بدل دينه فاقتلوه. فبلغ ذلك 
عليًا )عليه ال�ّصالم(، فقال: ويح ابن اأم ابن عبا�س اإنه لغوا�س على 

الهنات. ويف رواية: اأنه )عليه ال�ّصالم( قال: �صدق ابن عبا�س.
ونقول:

اإننا نوافق ذلك الباحث حني قال عن حديث ابن عبا�س املذكور 
اأعاله:

»وهل �صح اأن ابن عبا�س ملا بلغه ذلك )يعني اإحراقهم( قال: مل 
اأكن اأحرقهم بالنار لقول ر�صول اهلل »�صلى اهلل عليه واآله«: »ل تعذبوا 
بعذاب اهلل«، وكنت قتلتهم لقوله »�صلى اهلل عليه واآله«: »من بدل 

دينه فاقتلوه«.
فبلغ قوله عليًا، فقال: ويح ابن اأم الف�صل، اإنه لغوا�س على الهنات«.

اأكان الإمام غافاًل عن هذه الهنات حتى عرفه ابن اأم الف�صل؟! اأم 
اأن هذه الروايات و�صعت لرتي فعل الإمــام يف هذه الهنات نظري 
فعل اأبي بكر حني حرق الفجاءة ال�صلمي وغريه، وانُتِقَد عليه، وكي 
ل يكون اأبو بكر وحيدًا فيما انتقد عليه من اإحراق النا�س، بل يكون 

علي �صريكه يف ذلك؟!
ويكون نظريًا لفعل خالد حني حرق جمعًا من مانعي الزكاة.

نعم، اإننا نوافق هذا الباحث على رف�صه لهذه الإ�صافة، لأنها ل 
ميكن اأن ت�صح، وهي اإمنا وردت يف رواية عكرمة اخلارجي، املبغ�س 
لعلي )عليه ال�ّصالم(، كما قاله هذا الباحث نف�صه. واأين واأنى يكون 
عكرمة �صادقًا اأو ماأمونًا فيما يخر به عن �صيد الو�صيني )عليه 

ال�ّصالم(؟!
اأوقدت ناري، ودعوت قنرًا:

ومما اأخــذه ذلك الباحث على روايــات اإحــراق الغالة: اأن ال�صعر 
املن�صوب لالإمام )عليه ال�ّصالم( يف هذه املنا�صبة، وهو قوله:
ملـا راأيـت الأمـر اأمـرًا منـكـرًا * اأوقـدت نـاري، ودعـوت قـنــرا

اإمنا قاله )عليه ال�ّصالم( يف �صفني، وهو هكذا:
يـا عـجـبـًا لقد �صمعت منكرًا * كـذبــًا عـلى اهلل يـ�صـيـب  ال�صعرا

اإىل اأربعة اأبيات، ثم قال بعدها:
اإنـي اإذا املـوت دنــا وح�صـرا * �صـمـرت ثـوبي، ودعـوت  قـنـرا

قـدم لـوائـي ل تـوؤخـر حذرا * لـن يـنـفـع احلـذار مـا قـد قــدرا
ملـا راأيـت الـموت موتًا اأحمرا * عبـاأت همدان، وعبوا حمريا

غري اأننا نقول:
ح�صور  ب�صبب  موردين  يف  الأبــيــات  ببع�س  اأو  بال�صعر  التمثل  اإن 
خ�صو�صية اأ�صار ذلك ال�صعر اإليها، ويراد التاأكيد عليها اأمر �صائع، 
ومتداول. فال مانع من اأن يكون )عليه ال�ّصالم( قد ا�صت�صهد ببيتني 
اأو باأكرث من �صعر كان قد قاله يف �صفني. وقد ظهر يف الروايات: اأنه 
)عليه ال�ّصالم( قد طور ال�صعر، وبدل فيه ليظهر اخل�صو�صية التي 

امتاز بها هذا املورد اجلديد عن املورد الآخر، حيث مل يقل هنا:
اإين اإذا املـوت دنـا وح�صــــرا * �صـمـرت ثــوبي..

بل قال:
اإنـي اإذا اأبـ�صـرت �صيئًا منكرا * اأوقـدت نـاري ودعـوت قـنـبــرا

ثـم احـتـفـرت حفـرا فحفرا * وقـنـبــر يـحـطـم حطمًا منكرا
وذكر ذلك الباحث اأ�صئلة حول ماهية غلو ابن �صباأ، واأنه هل يغايل يف 
تنزيه الباري، فال يرفع يديه اإىل ال�صماء يف الدعاء، لأنه يرى اأن اهلل 

يف كل مكان؟! اأم كان مغاليًا يف علي وموؤلهًا له؟!
وجنيب مبا تقدم، وهو اأن من اجلائز اأن يكون ابن �صباأ يف بداية 
اأمره يف اجتاه، ثم بدل اجتاهه يف اآخر اأمره.. كما تدل عليه عبارات 

اأهل امللل والنحل، وت�صري اإليه بع�س الروايات اأي�صًا.
ونقول اإن لنا على ما ذكره مالحظات عديدة نذكر منها ما يلي:

اأوًل: اإن ما كان عليه العرب من ال�صرك وعبادة الأ�صنام اأ�صر واأ�صر 
اأحــدًا من الب�صر.. فهل ميكن تنزيه الذين يعبدون  من تاأليههم 
احلجر عن عبادة بع�س الب�صر، الذين يرون لهم امتيازًا عليهم، 
يف تدبريهم، اأو يف علومهم، اأو يف بع�س الألعيب ال�صحرية التي 
يخدعونهم بها، وم�صيلمة الكذاب، وكذلك �صجاح قد خدعا الألوف 
من النا�س ببع�س الألعيب، حتى اعتقدوا بنبوتهما، وقاتلوا وقتلوا 
حتت رايتهما.. بل لعلهم اعتروا م�صيلمة اإلهًا، كما رمبا يوحي به 

ت�صميتهم له بـ »رحمان اليمامة«.
ثانيًا: اإن تاأليه من يرف�س التاأليه حني يكون ذلك يف حال حياته قد 
ح�صل يف العرب اأي�صًا، فاإن املوؤلفني يف الفرق يذكرون: اأن اخلطابية 
كانوا يوؤلهون الإمام ال�صادق )عليه ال�ّصالم( ويعبدونه، و�صموه ربًا.

كما اأن يف العرب ن�صارى من بني تغلب وغريهم، والن�صارى يوؤلهون 
عي�صى، وهو ب�صر، فكيف عبدوا الب�صر؟!

ثالثًا: اإن عدم �صماعنا بتاأليه العرب ب�صرًا حيًا ل يدل على عدم 
ح�صول ذلك، اإذ مل ينقل لنا التاريخ كل ما فعله العرب عر الأزمان، 

والأحقاب.
رابعًا: لنفرت�س: اأن ذلك مل يح�صل يف ال�صابق، فمن الذي قال: اإنه 
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�صوف ل يح�صل يف الالحق؟! ول �صيما بعد اأن راأوا تلك املعجزات 
الباهرة، والدلئل القاهرة، لأمري املوؤمنني )عليه ال�ّصالم(، فهل مرَّ 
عليهم مثله؟! اأو راأوا له �صبيهًا يف �صيء من �صفاته وحالته، ثم مل 
اإنهم يوؤلهوه، ومل يعبدوه؟! اأم اأنهم مل مير عليهم يف تاريخهم اإل 

اجلهلة املدعون ملا لي�س لهم، اأو فيهم.
خام�صًا: اإن عدم اإلف العربي للخ�صوع واخلنوع ل مينعه من تاأليه 
من يرى منه املعجزات، واأعظم الكرامات. فاإن التاأليه يت�صل بقلبه 
وب�صمريه ووجدانه، ول ربط باخل�صوع واخلنوع، ول �صيما اإذا كان 
يرى اأمامه رجاًل مثل علي )عليه ال�ّصالم( يف عدله، و�صماحته، 
و�صائر �صفاته، ويجرتح اأمام عينيه املعجزات، وتظهر له الكرامات.

�صاد�صًا: اإن اللجاج والعناد، والعنجهية، والإ�صتكبار قد يقود طالب 
الدنيا اإىل اأ�صواأ العواقب.. وقد حتدثنا يف كتابنا: علي واخلوارج عن 
اأن اخلــوارج كانوا طالب دنيا، واأن جلاجهم قادهم اإىل م�صارع 

ال�صوء..
وهل يرى هذا الباحث: اأن عمرو بن عبد ود العامري، ومرحبًا، 
و�صواهما كانا يطلبان الآخرة يف حربهم لر�صول اهلل »�صلى اهلل عليه 
واآله«؟! اأمل يكن الذي دعا عمروًا اإىل منازلة علي )عليه ال�ّصالم( هو 

اأن ل تتحدث ن�صاء العرب عنه بذلك؟!
هذا ف�صاًل عن قادة الألوية يف اأحد، و�صواهم من قادة ال�صالل على 

مر الأجيال.
ومباذا يجيب هذا الباحث على ال�صوؤال عن اإ�صرار ذلك الذي نزل 
فيه قوله تعاىل: )�َصاأََل �َصاِئٌل ِبَعَذاٍب َواِقٍع ِلْلَكاِفريَن َلْي�َس َلُه َداِفٌع ِمَن 
اهلِل ِذي امْلََعاِرِج(؟!)12(. على معاندة القرار الإلهي، حتى دعا اهلل 
ُب ر�صول اهلل »�صلى اهلل عليه واآله«  بنزول العذاب عليه، اإن كان َن�صْ

عليًا )عليه ال�ّصالم( اإمامًا هو احلق من عنده تعاىل)13(.
والأمثلة على ذلك كثرية..

�صابعًا: بالن�صبة ل�صوؤال هذا الباحث عن �صبب اإ�صرار هذا الغايل على 
ن�صبة الألوهية ملن ينكرها، ويكذبه، ويراأ من قوله نقول:

اإن ال�صيطان قد يو�صو�س له: اأن هذا املعبود يريد بتكذيبه له اأن 
يختر �صره، و�صدقه يف اعتقاده، اأو يزين له ال�صيطان اأن عقوبته 

بالإحراق دليل األوهيته، فاإنه ل يعذب بالنار اإل رب النار.
اأو يزين له العناد واللجاج �صروري له لكي ل يقال: اإنه خاف من 
املوت. اأو ل يقال: اإنه اأخطاأ، او ليخلد ا�صمه يف التاريخ اإىل غري ذلك 

من اأباطيل وترهات، وتزيينات، وخدع �صيطانية.
ثامنًا: اإن هذا الباحث قال: اإن تاأليه اإن�صان لإن�صان ميكن اأن يح�صل 
بعد ع�صر ذلك الإن�صان الذي يغلو النا�س فيه. كما هو ال�صاأن يف 

عي�صى وعلي »عليهما ال�صالم«. اأما يف حياته فال..
وهذا حتكم باطل، فاإن النا�س اإذا األهوا �صخ�صًا فاإمنا يوؤلهونه مليزات 
يرونها فيه، فاإذا راأوها فيه يف حال حياته، فذلك اأدعى لالإنبهار بها، 

واأوقع يف النفو�س، اإذ لي�س اخلر كالعيان.
يوؤوله  فقد  فيه،  النا�س  ال�صخ�س مبقالت  واأمــا عدم ر�صا ذلك 
الغالة: باأنه توا�صع منه، اأو امتحان واختبار منه لهم، اأو اأن ثمة 

م�صالح اأخرى ل يدركونها، ويريد اأن يتو�صل اإليها..
تا�صعًا: بالن�صبة لعدم ذكر بع�س املوؤرخني لأمثال هذه الأحداث، 

نقول:
اإن هذا ل ي�صلح �صاهدًا على عدم وقوعها، لأن اإهمالها قد يكون 
لأغرا�س خمتلفة قد نعرفها اأو نحتملها. وقد ل نعرفها، اأو ل تخطر 

على بال.
ي�صاف اإىل ذلك: اأن هناك الكثري من الأحداث الكبرية والهامة مل 

يذكرها املوؤرخون، اأو حاولوا التخفيف من وهجها. ول �صيما ما يكون 
منها مرتبطًا باأمري املوؤمنني )عليه ال�ّصالم(، فاإن الدواعي كانت 
متوفرة لطم�س كثري من احلقائق التي ترتبط به، اإذا توهموا اأنها 

قد تفيد يف اإظهار مزاياه )عليه ال�ّصالم(..
ويقول �سماحة ال�سيخ 
رّده  يف  ال�سند  حمّمد 

على ال�سوؤال التايل:
ــى من  ــل ــــرد ع ــف ن ــي ك
علي  ــام  الإم اأّن  يزعم 
لي�س  ــ�ــســالم  ال عــلــيــه 
م�ست�سهدًا  مع�سومًا 
للوفد  بــحــرق الإمــــام 
ــــه ،  ــــذي جــعــلــوه اإل ال

ويقولون اأّن احلديث يقول: » ليحرق بالنار اإل رب النار«؟
اأّلهوه بالنار حرقًا بل  مل يحرق علي عليه ال�صالم الغالني الذين 
قتلهم باخلنق بدخان النار؛ اإذ اأمر )عليه ال�ّصالم( بحفر حفريتني 
وجعل بينهما ثقبا، فاأ�صعل النار يف واحدة، وجعل الغالة يف الثانية، 
واأطبق عليهم كي يرتدعوا عن كفرهم، ولكنهم ازدادوا غيًا، وقالوا: 
ل يحرق بالنار اإل رب النار مع اأّنه عليه ال�صالم مل يحرقهم بالنار 
بل قتلهم باخلنق بدخان النار، وع�صمته لي�صت هي بالتي يدّب فيها 
ال�صك بخر اأو خرين اأو اأخبار متعددة، فاإّن ع�صمته ثابتة بالكتاب 
وال�صنة القطعية،  وال�صرية القطعية التي ج�صّدها يف تاريخ الإ�صالم 

من عظمة ال�صتقامة ونور الهداية. 
ومن الآيات على ع�صمته مثل: اآية التطهري، و�صورة الدهر، واآية 
الولية، واملودة، وغريها، مّما تبني يف حمله من كتب العقائد دللتها 
على ع�صمته، وكذا الأحاديث املتواترة، كحديث الثقلني، وحديث 

معيته عليه ال�صالم مع احلق ومعّية احلق معه وغريها.
وواقعة قلع الباب يف خير، واملبيت يف الفرا�س، وزهده وعدالته 
يف تق�صيم بيت املال على ال�صوية للعربي والعجمي والقر�صي وغريه 
وللمهاجرين والأن�صار وغريهم �صواء، خالفًا ل�صرية اخللفاء قبله، 

ومعجزاته واأحكامه يف الق�صاء، وغري ذلك.
ال�سيخ  �سماحة  ويقول 
�سمن  احل�سون  حمّمد 
الإ�سكال  على  اإجابته 

التايل:
هل المام علي )عليه 
�سباأ  بن  ال�سالم( حرق 
كما  بالنار  اهلل  لعنه 
واأن  م�سادرنا  يف  جــاء 
النبي )�سلى اهلل عليه 
ـــه( قــال: )ليــحــرق  واآل
بالنار اإل رب النار( وهذا مما جعل اأبن �صباأ يدعي اللوهية يف 

المام )عليه ال�صالم( والعياذ باهلل
اجلواب:

مل يثبت اأّن المام علي )عليه ال�صالم( اأحرق ابن �صباأ وامّنا نفاه 
اىل املدائن.

نعم، توجد رواية ان الإمــام علي )عليه ال�صالم( اأحرق قومًا من 
الغالة لقولهم بروبيته متم�صكني باحلديث املروي عن النبي )�صلى 
اهلل عليه واآله( وهو: )ل يعذب بالنار اإلّ رّب النار(، فكانوا يقولون 

لو مل يكن عليٌّ رّبًا ملا عذبهم بالنار!
فنقول لهم، وملن يتم�صك مبقالتهم: اإن هذا احلديث )ل يعذب بالنار 

اإلّ رّب النار( فيه اإ�صكال من وجهني:
الوجه الأول:

اأهل  النار( موجود يف كتب  رّب  اإلّ  بالنار  ان احلديث )ل يعذب 
اأن  �صحيحًا  ولي�س  الإمامية،  ال�صيعة  عند  موجود  وغري  ال�صنة، 
يحتج مبا وجد عند ال�صّنة على ما موجود يف كتب ال�صيعة الإمامية، 
خ�صو�صًا واأن حكم احلرق ثابت ل خالف فيه بني الإمامية، كما يف 
حّد اللواط )انظر جامع اأحاديث ال�صيعة ج 3 / �س 460(، وهو حمل 
خالف بني اأهل ال�صّنة. فقد قال به ال�صافعي وخالفه غريه )انظر 
املغني ج 9 / �س 391(، وقد اأقّر اخلالف بني اأهل ال�صّنة احلافظ 
ابن حجر الع�صقالين يف كتابه )الفتح ج 6 / �س 103( حينما قال: 
اختلف ال�صلف يف التحريق فكره ذلك عمر وابن عبا�س وغريهما 
مطلقًا �صواء كان ذلك ب�صبب كفر اأو ق�صا�س، واأجازه الإمام علي 

وخالد بن الوليد وغريهما.
الوجه الثاين:

اّن هذا احلديث لو كان ثابتًا معموًل به فاأين كان منه اأبو بكر حينما 
اأحرق الفجاءة، وكذا ما فعله خالد بن الوليد حني اأحرق نا�صًا من 
اأهل الردة، وكان فعلهما على مراأى وم�صمع من ال�صحابة ومل ينكر 

ذلك اأحد. )انظر البداية والنهاية لبن كثري ج 6 / 352(.
واأما حرق الإمام علي )عليه ال�صالم( لولئك الغالة فكان باأمر اهلل 
�صبحانه وتعاىل، لأن ال�صريعة الإ�صالمية جعلت حدودًا وتعزيرات 
للحد من املفا�صد الفردية والإجتماعية وعاجلتها من جذورها لكي 
ل يتوجه اإليها الإن�صان ول يرغب فيها، فاإذا ارتكب هذه املفا�صد 
�صخ�س ما فعليه احلد، وهذا احلد يقيمه العارف به وب�صروطه وهو 
الذي يقّدر احلكم الأمثل للحد من هذه املفا�صد، ومن منا ي�صتطيع 
اأن يقول اأن الإمام عليًا )عليه ال�صالم( ل يقّدر مثل هذا الأمر اأو 
كيف يحكم مبثل هذا احلكم وهو اأق�صى امل�صلمني باتفاق الفريقني؟!
ثم يقال لولئك الذين يقولون باأن علّيًا )عليه ال�صالم( لو مل يكن 
رّبًا ملا عذبهم بالنار: باأنه لو كان َمن يعذب بالنار ويقيم احلّد بها 
رّبًا لكان َمن عذب بغري النار لي�س برب، وقد وجدنا اهلل تعاىل عذب 
قومًا بالغرق واآخرين بالريح وباحلجارة والقمل واجلراد والدم... 
الخ، واإمنا عذبهم اأمري املوؤمنني )عليه ال�صالم( على قولهم بربوبيته 
�صبحانه  اّن اهلل  بالغة، وهي  فيها حكمة  لعلة  بالنار دون غريها 
وتعاىل حرم النار على اأهل توحيده، فقال علي )عليه ال�صالم(: )لو 
كنت رّبكم ما اأحرقتكم وقد قلتم بربوبيتي! ولكنكم ا�صتوجبتم مني 
بظلمكم �صد ما ا�صتوجبه املوحدون من رّبهم )عز وجل( واأنا ق�صيم 
ناره باذنه، فاإن �صئت عجلتها لكم واإن �صئت اأخرتها فماأواكم النار 

- هي مولكم - اأي اأوىل بكم - وبئ�س امل�صري ول�صت لكم مبوىل(.
ال�صالم( يف قولهم بربوبيته  املوؤمنني )عليه  اأمري  اأقامهم  واإمنــا 
مقام َمن عبد �صنمًا من دون اهلل عّزوجّل،وذلك اّن رجاًل اأتى اأمري 
املوؤمنني )عليه ال�صالم( ف�صهد انه راأى رجلني بالكوفة من امل�صلمني 
ي�صليان ل�صنم، فقال علي )عليه ال�صالم(: ويحك لعله بع�س َمن 
ي�صتبه عليك اأمره، فاأر�صل رجاًل فنظر اإليهما وهما ي�صليان ل�صنم، 
فاتي بهما، قال: فقال لهما اأمري املوؤمنني )عليه ال�صالم(: اإرجعا، 
فاأبيا، فخّد لهما يف الأر�س اخدودًا واأجج فيه نارًا فطرحهما فيه. 
روى ذلك مو�صى بن بكر عن الف�صيل بن ي�صار عن اأبي عبد اهلل 
)عليه ال�صالم(. )انظر كتاب من ل يح�صره الفقيه لل�صيخ ال�صدوق 

ج 3 / 150 - 151(.
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القراءة الفعّالة هي لي�صت فقط  قراءة الأثر الأدبي ب�صكل �صطحي عابر، 
كالقراءة ال�صحفية على �صبيل املثال، وتهجي حروفه مبا هي كائنة من 
بالنتائج، من  ر يف دقائقها، وتفكيك عالئقها وربط الأ�صباب  غري تب�صّ
لي�س  الأدبــي وجد  الأثــر  التح�صيل املعريف، لأن  دون بذل جهد من اجل 
فقط لالقت�صار على ال�صتمتاع فيه فقط ، فمثل هذا فعل يجيده كل من 
يقراأ ويكتب فقط، واأ�صتطيع اأن اأ�صميها قراءة �صلبية .. بل اأعني بالقراءة 
الفعالة اأو بالأحرى ال�صتقراء هي حماولة املالم�صة لروح الن�س، ولي�س 
فقط املالم�صة جل�صده، وال�صتقراء يكمن فعله واأثره يف حماولة التفرغ  
متامًا ملا نقراأ من اأثر، وعزل اأنف�صنا بقدر الإمكان عن املوؤثرات اخلارجية؛ 
يعني قراءة ت�صريحية - اإذا جازل لنا التعبري- فمثل هذه القراءة الإيجابية 

وحدها من تك�صبنا:
اأول: املران على التعب الذهني يف تفكيك الن�س.

ثانيا: مترين للذائقة على الربط وايجاد العالئق اخلفية.
ثالثا: القفز اىل اأمام وحماولة توقع نتائج ما، م�صبقًا.

رابعا: تعود الأ�صباب ومعرفة ماهية الآثار املرتتبة عليها.
خام�صا: الإ�صتلذاذ الذهني باإ�صابة فك ال�صفرات.

وهناك اأ�صياء كثرية اأخرى ميكن حت�صيلها من القراءة الإيجابية الواعية 
" الت�صريحية"، ول اأريد التوقف هنا ال�صرت�صال اأكرث.

يعني الفرق بني القراءة الواعية، والقراءة غري الواعية .. هو كالفرق بني 
النظر اىل املطر

ال�صماء،  تنزل من  ماء  وتلقيه كقطرات  عادية،  ب�صورة  اليه  النظرة  يف 
بينما يف الأخرى ننظر اليه بب�صرية كاأول ما خلق اهلل من موجودات هذا 
الوجود حيث قال تعاىل: )هو الذي خلق ال�صموات والأر�س يف �صتة اأيام 

وكان عر�صه على املاء{ يون�س.  
وا�صتح�صار دورته يف التبخر والتكثف والنزول، ومن ثم ن�صبة وجوده التي ل 
ميكن اأن تتغري مقدار ذرة واحد عر باليني ال�صنني، وكيفية اإنه �صبب حياة 

لكل اأحياء هذا الوجود: )وجعنا من املاء كل �صيء حي(.
وا�صتح�صار خوا�صه العجيبة والفريدة بني خملوقات هذا الوجود كاأف�صل 

مذيب .. وطعمه كاألذ �صراب يف احلياة، وغريها الكثري الكثري.
اإذن، فاإن القراءة اإمنا هي قراءتني.. واأعني بهما القراءة  وال�صتقراء، 
واأعني بالأوىل القراءة ال�صلبية ، والثانية الإيجابية، وهذه بدورها تعطي 
اأفقه  وثانيا ح�صب  اأوًل،  للتح�صيل  ا�صتعداده  للم�صتقرئ، ح�صب  الفائدة 

املعريف، وقدرته على تفيك الن�س يف التحليل والتعليل وال�صتنتاج.   

◄  يكتبها: طالب عبا�س الظاهر

ما بن القراءة وال�ستقراء

�سفاعات  الدموع عبثا يف  تهدر  الهيام /ل  �سماوات  الع�سق يف  ل مينع 
يلد  دم  �سهوا/بل  /او  لهوا  يغدو  /او  يدن�س  يجن�س/او  /ل  الوجد 

حمرابا لل�سالة ...
ان امت �سالة ال�سهادة يف ع�سق اللهلن يتمها!/

او ل تدعوه يقيمها 
 كل التاريخ املدون بري�سة الطغاة �سرخ ... امنعوه ....!!/ فال�سجود 

خ�سوع لعنة �ستحل .
 �سالة الظليمة مل يتمها / �سجد فيها اجل�سد كل اجل�سد يعلن اخل�سوع..

بال را�س/ والرا�س انت�سب على الرماح/
يجوب البيداء ويعلن بالدم /قد قامت ال�سالة/قد بكت ال�سماء/قد 
�سار تاركا خلفه /انا�سيد النن على  البالء../  ناحت املالئكة وحل 
لزل  ووفاء/كفن  كفالة  فرط  من  وريد/قطعا  بال  الرتاب/وكفن 
باللواء /يدلن التائهن على الطريق / ولزال ذاك الدمع والن�سيج 
اخلدر/ /دمع  �سهيد  لل�سماء  �سيعت  كلما   / الغا�سرية  �سمت  /ي�سق 
ن�سيج العقيلة / مل ترى يف ذاك الع�سق املمنوع / الذي ناله الراهبون 
بالذبح ال جميال/تت�سظى كفيال لل�سبي اجلديد/ عن على لوعة مل 
الغالل  يف  �سجدا/  ركعا  القائم  على  ودمع  بعد/  كربها  موعد  يحن 

عدي املختار

�سالةالروؤو�س 
األدبية
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عدي املختار

 / الروؤو�س  �سالة  ال�سم�س  قر�س  تو�سط  كلما  يعلو  ون�سيج  مقيدا/ 
الفتنة /لعنة ال يف كربالء كانت كرامة يقظة / فالكره املوؤجل 
يحفه �سليل �سيوف بدر/ وميده بالعزمية �سوت /هند/ الثاأر الثاأر  
ري�سة  اعلنت  النازلة /  /منزلة واي منزلة؟/  فجر قرابن تقي 
التاريخ ع�سيانها / وتنكرت للوحي /فاغتيل الفجر/ والليل يلهث 

يف ) دكة اخلمارة(/
العنان  اطلق  حينما  املحل/  و�ساق  به  �ساقت   / لت�سل  لت�سل 
لكفيلة/ ال�سبي والق�سا�س نزل /هزت الكون واطبقتها على الظامل 
/ تن�سد بحزن علوي فاطمي /)ال لعنة اهلل على القوم الظاملن 
(/ الكذب دحرته/خيوط ذاك الع�سق من م�سبية وم�سبي / اعلنوا 
وخامت  املحمدي/  الفكر  لنت�سار  الطريق  عبدت   / �سحوة  الف 
انذرع�سريتك   ( لن./  بالدموع  يتعبد  الغار  يف  /لزال  الر�سالت 
/ع�سق  الروؤو�س  �سالة  بالك�ساء./  لذوا  من  دم  ثمنها  القربون( 
بالعا�سق/ بغ�سا   / نا�سبيه  واملقا�سل   / راف�سية  تزل  مل  ممنوع/ 
لي�س هياما باملع�سوق/ وت�سجد �سوب قر�س ال�سم�س/ل ترفع الهام 
ال م�سيا �سرمديا/ ا�سرار ي�سق نتوءات الغدر/وميزق اباطيل الليل 
من  اباطيل  ال�سم�س/  �سفراء  باغتيال   / تفتي  مافتئت  الموية/ 

الف عام ونيف/يتخذها املتخاذلون جمال / وميعنون /بل يتفننون يف 
ر�سم لوحات موناليزا الدم / ريحهم �سفراء/متتد كلما امتد الطريق 
اخلطى   /حتــث  اجلــمــوع  ت�سابيح  والفجر  كــربــالء./  اىل  والــتــاريــخ 
التاريخ  وكل   / جزع  خطاها  /واهاتها  بالنن  وتتطهروا  بالدموع/ 
ينادي/احيوا الطريق بالرتاتيل ل بالفزع / تتعرث خطاهم على ادمي 
ار�س  بطهره  /حولها  طاهرا  ج�سدا  تبتلع  مل   / اجلــرداء  الغا�سرية 
�سهادة و�سفاعة وبهاء/ قدا�س تطوف بها اجلباه /ت�سلي على اعتابها 
ال�سفاه /وذاك الليل امل�سكون بالرهبة/متالأ ج�سده احلالك دموع �سبي 
/تناثرت كنجوم /تنري الدرب للجموع التي غ�سيها الع�سق/ وتت�سابق 
لتدخل يف دين املع�سوق ابتهال/ وترتل الدموع دما /والباطيل / مابن 
دمعة  ودمعة/ �سظايا كره ت�ستل من غياهب الطف/تعلن ا�سرارها على 
القتل / تقطع الف كف ترفع للدعاء/....تنحر الف را�سا حمجبا /
ت�سرق الف حمب وعزيز /جاء يطوي الليل والنهار ب�سفينة النجاة/ 
/ للموالن   / لالآتن  دليال  الخــرى  �سلت  روؤو�ـــس../..  �سقطت  وكلما 
لل�سائرين على املوقوتات حفاة /هو ذا الع�سق املمنوع / قيامة كره!/ 

و�سالة روؤو�س /وع�سق �سهادة تتجدد يف ح�سرة املع�سوق.

الروؤو�س 
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تنمية 

في العام 1879، وصف هنري 
مورتون، عالم رائد ورئيس مؤسسة 

ستيفنز للتكنولوجيا؛ 
أحد األشخاص “بالفاشل”. كان 

ذلك الرجل توماس إديسون مخترع 
المصباح الكهربائي.

وقد ثبت خطأ اعتقاده، واتضح أن 
المصباح الكهربائي اختراع مبهر.

 لكن تصريح مورتون كان كاشًفا،
 فأحيانًا يكون من الصعب معرفة ما 
إذا كانت االختراعات الجديدة ستنجح 

أم ستفشل؛ 

تعتر الدراجات اأحد و�صائل التنقل الرئي�صية اليوم، لكنها كانت يف 
البداية تعتر مو�صة راقية. ولهذا ظن البع�س اأنها لن ت�صتمر طوياًل.

لقد كان �صعود الدراجات �صريًعا: يف 20 اأغ�صط�س من العام 1890، 
باأنه بدعة مثرية  الدراجة  بو�صت ركوب  الوا�صنطن  و�صفت �صحيفة 
لفتيات الطبقة الراقية ولي�صت خم�ص�صة للفقراء. وقد زاد اجلنون 
بها ب�صبب التقدم التكنولوجي، حيث غدت الدراجات بعجالت كبرية 
ت�صبه تلك التي نراها اليوم. وقد ت�صارع منو ركوب الدراجات اإىل احلد 
الذي دفع الوا�صنطن بو�صت يف 29 فراير من العام 1896 اإىل و�صفها 

بالريا�صة القومية.
لكن تلك البدعة اختفت، ففي 17 اأغ�صط�س من العام 1902، و�صفت 
نف�س ال�صحيفة ركوب الدراجات باملو�صة العابرة. فقد ظن منتقدوها 

باأنها غري اآمنة وي�صتحيل تطويرها وغري عملية لال�صتخدام اليومي. ويف 
دي�صمر من العام 1906، قالت �صحيفة ذي نيويورك �صن: “تال�صت 
ا�صتح�صاًرا  يركبونها  زالــوا  ل  القليلني  لكن  الدراجات،  ركوب  بدعة 

لالأيام اخلوايل عندما كان ركوب الدراجات مو�صة”.

الدراجات

فالتنبؤ بمصير االختراعات الجديدة يعني التنبؤ بالتغيرات االجتماعية والتكنولوجية األوسع 
نطاًقا، وهذا أمر شديد الصعوبة. إليك عزيزي القارئ بعض االختراعات الهامة األخرى التي 

ك البعض في نجاحها بادئ األمر: شكَّ

1
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• اعداد: علي الها�صمي

اعتقد الناس في البداية أنها

بدعٌ تافهة
اختراعات



ال�صيارات  تاميز  نيويورك  �صحيفة  و�صفت   ،1902 العام  يف 
باأنها غري عملية. ولكن مع تال�صي بدعة ال�صيارات، كان النقاد 

واملحللون على علم بالبتكار الكبري التايل يف جمال النقل.
اأو�صحت ال�صحيفة اأن “�صعر ال�صيارات لن يكون منا�صًبا اأبًدا 
مبا يجعلها �صائعة ال�صتخدام مثل الدراجات”. مما جعل و�صع 
 ،1902 العام  يف  غريًبا.  يبدو  ال�صيارات  با�صتخدام  نقل  نظم 
كانت جلنة الطرق ال�صلبة التابعة لنادي ال�صيارات الأمريكي 
تتحايل لإن�صاء نظام للطرق ال�صريعة ال�صلبة. مما �صعب من 

العتقاد بنجاح ال�صيارة.
لكنها جنحت. فبمجرد اأن جلاأ هرني فورد اإىل اإنتاج ال�صيارات 
النقل  و�صيلة  واأ�صبحت  �صعرها  انخف�س  وا�صع،  نطاق  على 

الرئي�صية.

يف العام 1985، حتدثت النيويورك تاميز عن زوال اخرتاع واعد، 
الأجهزة  يف  ال�صحيفة  �صككت  املحمولة.  احلوا�صيب  وهــو  األ 
اجلديدة ب�صبب ثقل وزنها وثمنها الباهظ وق�صر عمر بطاريتها، 

مما �صعب من تخيل روؤيتها تنت�صر على نطاق وا�صع.
املحمولة  احلوا�صيب  ت�صبح  حتى  الوقت  بع�س  الأمــر  ا�صتغرق 
عملية، لكن التكنولوجيا حت�صنت؛ مما جعلها اأخف واأكرث حتماًل 

واأ�صهل يف ال�صتخدام.

يف العام 1928، بدا جوزيف �صنيك رئي�س موؤ�ص�صة “الفنانون 
اأن ال�صور الناطقة كانت جمرد بدعة.  املتحدون” واثًقا من 
تكون  رمبا  ال�صوتية  املوؤثرات  باأن  اعرتافه  من  الرغم  وعلى 

مفيدة، اإل اأنه �صعر باأنه يجري الت�صخيم من الأمر.
لها  الناطقة  ال�صينمائية  الأفــالم  اأن  ثُبت  النهاية  يف  لكن 
اجلمهور  تاأقلم  وقــد  الأخـــرى.  الو�صائط  من  اأكــرث  �ــصــرورة 
وملع جيل جديد  ال�صوت،  ت�صجيل  تكنولوجيا  وتطورت  عليها، 

من جنوم هوليوود.

األفالم السينمائية السيارات
الناطقة

الحواسيب المحمولة
5
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اأي �سر ...اأي معجزة

• �صالح اخلاقاين

قرون طوال م�ست
تبداأ اأحداثها بالكوفة حن بايعت احل�سن عليه ال�سالموالطف هي الطف

ولل�سعر فيها مالك عظيم يلهم املخل�سن ال�سائرين يف طريق احلق الالحبويقولون ما ل يفعلونلكل �سعر �سيطان يوحي للذين يف كل واد يهيمونواملعاين امل�ستفادة منها ل تنفدولكن الق�سائد فيها مل تنتهوتنتهي براأ�س احل�سن عليه ال�سالم يرتل كتاب اهلل على القناة
وحديث الوعاظ ل ينفدولكن اأطاريح الكّتاب فيها ل تنتهيالطف هي الطفوحلزن الفجيعة فيها مليون ت�سوير ل يطاقاألف ق�سيدة تنفذ اىل الأعماقللظماأ الذي ا�ستعر يومها يف عيالت احل�سن عليه ال�سالم

يف كل زاوية منها
األف قب�س ينري

ويف كل معنى لها
واأي معجزة تتجلى فيهافاأي �سر اإلهي مكنون يف هذه الواقعةاألف حكمة خالدة
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قرون طوال م�ست
تبداأ اأحداثها بالكوفة حن بايعت احل�سن عليه ال�سالموالطف هي الطف

ولل�سعر فيها مالك عظيم يلهم املخل�سن ال�سائرين يف طريق احلق الالحبويقولون ما ل يفعلونلكل �سعر �سيطان يوحي للذين يف كل واد يهيمونواملعاين امل�ستفادة منها ل تنفدولكن الق�سائد فيها مل تنتهوتنتهي براأ�س احل�سن عليه ال�سالم يرتل كتاب اهلل على القناة
وحديث الوعاظ ل ينفدولكن اأطاريح الكّتاب فيها ل تنتهيالطف هي الطفوحلزن الفجيعة فيها مليون ت�سوير ل يطاقاألف ق�سيدة تنفذ اىل الأعماقللظماأ الذي ا�ستعر يومها يف عيالت احل�سن عليه ال�سالم

يف كل زاوية منها
األف قب�س ينري

ويف كل معنى لها
واأي معجزة تتجلى فيهافاأي �سر اإلهي مكنون يف هذه الواقعةاألف حكمة خالدة
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