
جملة �سهرية تعنى بالثقافة احل�سينية والثقافة العامة ت�سدر عن العتبة احل�سينّية املقّد�سة

العدد 70 -ربيع الثاين  1435 هـ 

إشراقة محمدية تنير اآلفاق 
الثامن الثقافي  الرسالة  ربيع  مهرجان 

المنشأة العامة للطيران المد ني
عين العراق على العالم







احل�سني ا�ستهان باحلياة، اعتزازًا بدينه، وحر�سًا على كرامة اأمته، فقابلهم 
بعزمية وثبات، واإ�سرار على مواجهة الأخطار مهما كان نوعها.

العالمة ال�سيخ اأ�سد حيدر: من كتابه )مع احل�سني يف نه�سته(



يكون يف بع�ض تلك املقارنات وجه من ال�صحة ولكن ال ينبغي ان جنعل 
والتبدل  التغري  تقبل  ال  وانها  للمجتمعني،  مالزمة  عامة  حالة  منها 
اطالقا، كما ال ينبغي باأي حال من االحوال ان نغفل الكثري من اأوجه احُل�صن التي تتمتع 

بها جمتمعاتنا وغيابها التام وتـاأ�صل نظائرها يف املجتمعات االأخرى.
واإن من غري ال�صحيح مبكان اأي�صا اأن نعتمد يف عملية التقييم على اآراء مفردة الأنا�ض 
عا�صوا بني ظهراين تلك املجتمعات و�صاهدوا بع�صًا من �صور هااحلياتية والتنظيمية، 
ولرمبا مل يطلع الكثري منهم على الوجوه واجلوانب االخرى من حياة تلك ال�صعوب، اأو 
اأنه اطلع عليها ولكن النبهاره بال�صور واالأوجه احل�صنة تنا�صى اأو تغافل عمدا عن الوجوه 
قول  يكون قد طبق  وبذلك  اأو ذريعة النتقاد جمتمعاتنا،  بذلك منفذًا  ليجد  ال�صيئة، 

ال�صاعر:
 وعني الر�سا عن كل عيب كليلة                  ولكنَّ عني ال�سخط تبدي امل�ساويا
واإن اأمثال هذه االحكام املبنية على بع�ض امل�صاهدات وال�صور املادية من املوؤكد اأنها 
ال ترتقي اإىل م�صاف االحكام ال�صحيحة، خا�صة واأن واحدًا من اأهم عنا�صر احلكم 
على اال�صخا�ض - مع امكانية اطالقها على املجتمعات اأي�صا- تكمن يف اخ�صاع تلك 
املجتمعات اأو االأفراد اىل عملية التجريب ومن ثم اإطالق االأحكام عليها مدحًا اأو ذمًا، 

كما يف احلكمة ال�صعرية القائلة:
ــه                  ول تذّمنه من غري جتــــــــريِب  ــرب ل متدحّن امــرءًا حتى جت
التجاريِب غري   مفاتيحها  وما  اإن الرجــــال �سناديــق مقّفــــــــــلة 
ورغم ذلك فاإن هناك الكثري من الباحثني واملفكرين والكتاب الذي �صربوا اأغوار كال 

املجتمعني واكت�صفوا البون ال�صا�صع بينهما وبخا�صة يف اجلوانب الروحانية والعالقات 
االن�صانية املتينة التي تت�صف بها جمتمعاتنا، ومل ياأخذهم رونق املعامالت اأو البهرجة يف 
النظافة وغريها من ال�صور، كما مل ُيبخ�صوا تلك املجتمعات حقها من الثناء، ولكنهم يف 
نف�ض الوقت ك�صفوا اللثام عن املغالطات واملمار�صات ال�صلبية التي تكتنف حياتها، ومنها 
وعلى �صبيل املثال ال احل�صر انعدام روح التكافل االجتماعي و�صعف العالقات االأ�صرية 
وتف�صي اجلرمية بكل اأنواعها، ف�صال عن ت�صيد روح التعايل على املجتمعات االن�صانية 

االخرى والتعامل ومعها بطرق بعيدة كل البعد عن املنطق االن�صاين. 
ولو اأراد �صخ�ض اأن يقف على االأ�صباب التي اأدت اىل ان تو�صف جمتمعاتنا بتلك االأو�صاف 
غري احلقيقية وال�صور احلياتية ال�صلبية التي تن�صب اليها ومقارنتها بنظريتها لدى تلك 
املجتمعات، عليه اأوال ان يدر�ض جانبًا مهمًا من جوانب تاريخ املجتمعني اأال وهو عمليات 
التجهيل التي مور�صت وال زالت متار�ض من قبل اجلهات املعادية وامل�صاعي التي ال تقف 
عند حد وال عند نوع من اجل ا�صفاء حالة الرتاجع والتخلف على جمتمعاتنا مع غياب 
وا�صح -ورمبا كان متعمدًا اأي�صا- للن�صاط التوعوي والتثقيفي من قبل القائمني على اأمور 

هذه املجتمعات، وهو االأمر الذي مل ميار�ض من بعيد اأو قريب �صد تلك املجتمعات .
وبنظرة تفح�صية ملف�صل مهم مفا�صل احلياة الع�صرية اأال وهو مف�صل االعالم، تت�صح 
�صحة ودقة الكالم االآنف ب�صكل كبري، وال حاجة اىل زيادة العناء بالبحث عن الكتب 
واملطبوعات وغريها مما ي�صب يف هذا ال�صاأن، بل يكفي ت�صفح القنوات الف�صائية- وهو 
االأمر الذي بات اأي�صر ما يكون- ليكت�صف املرء مدى حدة وخطورة الهجمة الثقافية التي 

ت�صنها اجلهات املعادية لنا من جهة واجلهات املتواطئة معها من جهة اأخرى.

التجهيل إعالم 
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

ترتدد يف او�ساط املجتمع وعرب حوارات بع�سه مع البع�ض الآخر عبارات المتعا�ض من الو�ساع واحلالت ال�سلبية التي قد تكتنف بع�ض فئات اأو مفا�سل حياة 
جمتمعاتنا، وتتم مقارنتها مع حالت مماثلة لها يف جمتمعات اأخرى، واظهار الوجه احل�سن لتلك املجتمعات والوجه املغاير ملجتمعاتنا.

•  بقلم: رئي�ض التحرير 

ورمبا
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العتبة احل�سينية تدعو  روؤ�ساء الأديان 
والطوائف بالعراق اىل اإلقاء حما�سرات 

عن النه�سة احل�سينية
االأمانة العامة للعتبة احل�صينية املقد�صة بو�صع املخطط النهائي 
لرفع قبة االإمام احل�صني وتو�صعة احلرم احل�صيني الطاهر من 
خالل ت�صييق اأقطار االأعمدة الداخلية له وفتح م�صاحات اإ�صافية للطواف حول 

ال�صباك املقد�ض.
وقال املهند�ض مناف فوؤاد ح�صن رئي�ض ق�صم امل�صاريع اال�صرتاتيجية واالإ�صتثمارية 
يف العتبة احل�صينية املقد�صة "بالنظر ملا ت�صهده العتبة احل�صينية املقد�صة من 
حيث تو�صعتها للحائر اخلارجي وت�صقيفها له، مما جعل ج�صم العتبة املطهرة 
يتغري عن �صكله االأ�صلي القدمي ب�صبب الت�صقيف احلا�صل و�صعود بع�ض القبب 
املدينة  البنايات يف  بع�ض  ارتفاع  ناهيك عن  التربيد  اأجهزة  ال�صغرية وكرثة 
ما جعل القبة ال�صريفة غري ظاهرة للعيان خا�صة من امل�صافات البعيدة االأمر 
لها من  ملا  ارتفاعها  زيادة  اأجل  للقبة من  اإىل تخطيط جديد  ا�صتدعى  الذي 

تاأثريات ب�صرية وروحانية مهمة ملحبي االإمام احل�صني)عليه ال�صالم(".
وبنّي ح�صن اأنه: مت درا�صة هذا املو�صوع من قبل �صركة خريات ال�صبطني التابعة 
الطاهرة مما  القبة  املقد�صة وقدمت بع�ض املقرتحات لرفع  للعتبة احل�صينية 

يحقق ارتفاعا جديدا اأعلى من ال�صابق بحدود )7،5( م .
واأ�صار اىل انه: قد مت و�صع املخطط 
من قبل اإحدى اجلامعات االيرانية 
تفا�صيل  هــنــالــك  ــكــون  ت و�ـــصـــوف 
م�صتقبلية �صمن جدول زمني متفق 
القبة  لتنفيذ  الطرفني  بــني  عليه 

ال�صريفة.

الطوائف  بع�ض  لروؤ�صاء  دعــوات  املقد�صة  احل�صينية  العتبة 
واالأديان بالعراق من اجل امل�صاركة مبحا�صرات عن �صخ�صية 
االإمام احل�صني عليه ال�صالم وجعله عامال م�صرتكا لالنطالق نحو بناء عراق 

موحد، بح�صب رئي�ض ق�صم العالقات يف لعتبة احل�صينية املقد�صة.
ال�صيخ  �صماحة  عن  كمندوبني  قائال"زرنا  ال�صهر�صتاين  الدين  جمال  واو�صح 
عبد املهدي الكربالئي بع�ض روؤ�صاء االديان والطوائف العراقية للح�صور اىل 
العتبة املقد�صة اللقاء حما�صرات عن الق�صية احل�صينية وفقا لروؤاهم،مو�صحا 
الديار  مفتي  ال�صميدعي  مهدي  الدكتور  ف�صيلة  من  كل  �صملت  الزيارة  ان 
العراقية واخلور اأ�صقف بيو�ض قا�صا راعي ال�صريال الكاثوليك بالعراق واال�صتاذ 

ع�صام عبد الرزاق رئي�ض جمل�ض �صوؤون ال�صابئة املندائيني العام "
ودعوتهم  العراقي  ال�صاأن  التباحث يف  اللقاء  ال�صهر�صتاين: مت خالل  وا�صاف 
وفقا  احل�صينية  الق�صية  عن  حما�صرات  والــقــاء  احل�صينية  العتبة  حل�صور 

لروؤاهم كاأديان ومذاهب.
ال�صيخ  اأنه: مت نقل هموم االخوة امل�صحيني وال�صابئة اىل �صماحة  واأ�صار اىل   

املرجعية  اىل  لنقلها  الكربالئي 
مبينا   " اال�صرف  بالنجف  العليا 
حرم  مــن  ينطلق  اللقاء  هــذا  ان 
ال�صالم  عليه  احلــ�ــصــني  االإمـــــام 
لالنطالق  م�صرتكا  عامال  وجعله 

نحو بناء عراق موحد"

الوقفان ال�صيعي وال�صني يف حمافظة بابل  
احتفاال جماهرييا موحدا مبنا�صبة ذكرى 
مولد �صيد الر�صل وخامت االأنبياء حممد -�صلى اهلل عليه 
واآله- بح�صور ممثل رئي�ض ديوان الوقف ال�صيعي ال�صيد 
عمار املو�صوي ونخبة من رجال الدين ووجهاء حمافظة 
بابل وروؤ�صاء الدوائر احلكومية يف املحافظة ف�صال عن 

احل�صور اجلماهريي الغفري .
واأو�صح م�صدر اعالمي مبديرية الوقف ال�صيعي يف بابل 
اأن احلفل افتتح بتالوة اآي من الذكر احلكيم تلتها كلمة 
عبد  موؤيد  ال�صيد  األقاها  بابل  يف  ال�صني  الوقف  مدير 
اجلبار اجلنابي واأكد فيها تالحم ووحدة اأبناء ال�صعب 
العراقي وان هذه املبادرة لالحتفال امل�صرتك هي خري 

دليل على وحدتنا.
املحتفلني  بجميع  رحب  اجلنابي  ان  امل�صدر  واأ�صاف   
ومنت�صبي  ومدير  ال�صيعي  الوقف  لديوان  ال�صكر  وقدم 
احلفل  هـــذا  ــة  ــام اإق عــلــى  حلر�صهم  بــابــل  يف  الــوقــف 

امل�صرتك الرائع ثم رحب بجميع املحتفلني.
العبيدي  احمد  االأ�صتاذ  قدم  كلمته  وخالل  جانبه  من 
امل�صلمني  جلميع  التهاين  بابل  يف  ال�صيعي  الوقف  مدير 
من  اال�صتفادة  اىل  اجلميع  داعيا  امليمونة  بالذكرى 
اأ�صار اىل ت�صحيح  الر�صل حيث  ل�صيد  امل�صرفة  ال�صرية 
االنتماء ملحمد �صلى اهلل عليه واآله فاإنه رحمة للعاملني 
بناًء على  امل�صلم  اأخاه  اأن يبغ�ض  للم�صلم  حيث ال يجوز 

اأحقاد ال تنتمي اىل النهج املحمدي الكرمي.
 ثم ارتقى املن�صة ال�صيد عمار املو�صوي ممثال عن ال�صيد 
رئي�ض ديوان الوقف ال�صيعي وحتدث عن �صخ�صية النبي 
اخلامت وبيان �صوابط معرفة االأنبياء الذين بعثهم املوىل 
عّز وجل للب�صر وم�صداقها على نبينا الكرمي الذي كان 

يعرف قبل االإ�صالم بال�صادق االأمني.
وتطرق املو�صوي اىل معاجزه �صلى اهلل عليه واآله قائال: 
باأنها ت�صل اىل اأكرث من اأربعة اآالف معجزة كما ذكرها 
ال�صكر  بتقدمي  حديثه  ليختم  املتخ�ص�صون  العلماء 
والثناء للوقفني على هذه املبادرة الكرمية التي تنم عن 

روح الوحدة االإ�صالمية وروح االخوة يف الدين.
واختتم احلفل بالدعاء اىل اهلل �صبحانه اأن يدمي املحبة 
املبعوث رحمة  نبيه  املوؤمنني بربكة  والتاآلف يف �صفوف 
منذ  يقام  امل�صرتك  االحتفال  هــذا  اأن  يذكر  للعاملني. 
وبح�صور  وال�صيعي  ال�صني  الوقفني  بني  �صنوات  ثالث 

اعالمي كبري .

حتت �سعار )حممد يوحدنا(:الوقفان ال�سيعي وال�سني يف بابل يقيمان احتفال موحدا

العتبة احل�سينية ت�سع املخطط النهائي 
لرفع القبة وتو�سعة احلرم احل�سيني
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العتبة احل�سينية املقد�سة تقيم ملتقى املحافل القراآنية 
العتبة  يف  الــكــرمي  الــقــراآن  دار 
ملتقى  املــقــد�ــصــة  احلــ�ــصــيــنــيــة 
املحافل القراآنية على قاعة خامت االأنبياء يف العتبة 
النبوي  املقد�صة تزامنا مع ذكرى مولد  احل�صينية 
يف  القراآنية  املحافل  اأ�صحاب  وبح�صور  ال�صريف 

حمافظة كربالء املقد�صة.
وحدة  م�صوؤول  الــوزين  علوان  ر�صول  احلــاج  وقــال 
املحافل القراآنية: مبنا�صبة مولد النبي حممد �صلى 
اهلل عليه واآله و�صلم اأقامت وحدة املحافل القراآنية 
القراآنية  املحافل  ملتقى  الكرمي  الــقــراآن  دار  يف 
حمافظة  يف  القراآنية  املحافل  من  عدد  مب�صاركة 

كربالء املقد�صة.
تقديرية  �صهادات  تقدمي  امللتقى  يف  مت  اأنه:  وتابع 

اإىل اأ�صحاب املحافل والتي تقدر باأكرث من ثالثني 
حمفال م�صجال لدى دار القراآن الكرمي.

من جهته قال ال�صيد مرت�صى جمال الدين معاون 
رئي�ض ق�صم دار القراآن الكرمي: ت�صعى دار القراآن 
م�صتوى  على  ــقــراآين  ال الن�صاط  لتفعيل  الــكــرمي 
تقدمه يف  ان  ت�صتطيع  ما  بقدر  والعراق  املحافظة 

هذا املجال.
املحافل  لــكــافــة  دعـــوة  املــلــتــقــى  يعترب  ـــح:  واأو�ـــص
القراآنية يف كربالء املقد�صة املوجودة يف اجلوامع 
واحل�صينيات لتفعيل دور املحافل وتطوير القدرات 
لــذوي  التخ�ص�صية  الــــدورات  اإقــامــة  خــالل  مــن 

االخت�صا�ض وملن ي�صرف على املحافل.

اختتام دورة البتول 
القراآنية الن�سوية يف 

كربالء املقد�سة
العتبة  يف  الــكــرمي  ــراآن  ــق ال دار 
البتول  دورة  املقد�صة  احل�صينية 
كربالء  يف  التمر  عني  ق�صاء  معلمات  لتاأهيل  القراآنية 

املقد�صة.
 واأقيم حفل االختتام يف مبنى دار القراآن الكرمي و�صهد 
يف  املتفوقات  املعلمات  على  التخرج  �صهادات  تــوزيــع 
وهدايا  بجوائز  فيها  امل�صاركات  تكرمي  وكذلك  الــدورة 

عينية .
مرت�صى  ال�صيد  الــقــراآن  دار  ق�صم  رئي�ض  معاون  وقــال 
"اإننا  احلفل  يف  األقاها  التي  كلمته  خالل  الدين  جمال 
نغتنم اأيام ذكرى والدة النبي االأعظم حممد �صلى اهلل 
عليه واآله بتكرمي ثلة موؤمنة من معلمات القراآن الكرمي 
"باجلهود  م�صيدًا  بتفوق"  االمتحان  اجتيازهن  بعد 
التي بلذتها الكوادر التدري�صية يف مركز االإمام احلجة 

القراآين بق�صاء عني التمر الإجناح هذه الدورة".
علي  الدار  يف  القراآين  التعليم  �صعبة  م�صوؤول  قال  فيما 
دورة  من  ااملتخرجات  املعلمات  ندعو   " الطائي  عبود 
الأن  الكرمي  القراآن  تعليم  م�صوؤولية  حتّمل  اىل  البتول 
من  كل  عاتق  على  تقع  الكرمي  القراآن  تعليم  م�صوؤولية 
ميتلك القدرة على ذلك من اجل تعميم الثقافة القراآنية 

يف املجتمعات االإ�صالمية.
القراآين  احلجة  االإمــام  مركز  مدير  اأو�صح  جهته  من   
الدورة  اأن:  امل�صلماين  التمر احلاج �صعد  يف ق�صاء عني 
مب�صاركة  االأول  ت�صرين  �صهر  مطلع  افتتحت  التاأهيلية 

28طالبة من الق�صاء".
كــوادر  تاأهيل  هــو  ـــدورة  ال هــذه  مــن  "الهدف  اأن  وبــنّي 
القراآنية  ــدورات  ال من  املزيد  الإقامة  قراآنية  تدري�صية 
الكفاءات  تطوير  برنامج  �صمن  التمر  عني  ق�صاء  يف 
يف  الكرمي  القراآن  دار  ترعاه  الذي  العراق  يف  القراآنية 

العتبة احل�صينية املقد�صة"

اختتمت

ــط  خ�س�ض ــص ــظــة وا� جمــلــ�ــض حمــاف
مدينة  الإن�صاء  دومنــات    10
العتبة احل�صينية  للزائرين �صرق الكوت على نفقة 

املقد�صة.
الغنيماوي  تركي  املجل�ض  رئي�ض  نائب  �صرح بذلك 
املدينتني  بعد  الثالثة  تعد  املدينة  ان  اىل  م�صريا 
املخ�ص�صتني يف �صمال وغرب الكوت/ م�صريا اىل 
اأن املجل�ض خ�ص�ض 10 دومنات يف منفذ زرباطية 
احلدودي 90 كم �صرق مدينة الكوت لتكون مدينة 
من  القادمني  املقد�صة  العتبات  زائــري  ال�صتقبال 

الدول اال�صيوية.
املدينتني  بعد  الثالثة  تعد  املدينة  ان هذه  واأو�صح: 
االمام  مقام  قرب  االأوىل  للزائرين  املخ�ص�صتني 

�صمال  ال�صريف(  فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  املهدي 
الكوت مب�صاحة 50 دومنا والثانية قرب قرية �صيد 

مالك غرب الكوت مب�صاحة 20 دومنا.
املقد�صة  احل�صينية  للعتبة  العامة  االمانة  ان  واكد 
معمارية  مبوا�صفات  الثالث  املدن  باإن�صاء  تكفلت 
جاء  املحافظة  اختيار  ان   ، اىل  ،منوها  متطورة، 
للزائرين  كربالء  مدينة  اىل  و�صل  حلقة  لكونها 
بغداد  من  ـــزوار  وال االخــرى  والبلدان  ايــران  من 

واملحافظات ال�صمالية. 
العتبة احل�صينية �صتقوم  اأمانة  ان  الغنيماوي  وبنّي 
يتم  التي  املخططات  وفــق  الثالث  املــدن  باإن�صاء 
الهند�صية يف  الــ�ــصــوؤون  دائـــرة  قبل  مــن  اإعــدادهــا 

العتبة. 

 اإن�ساء مدينة ثالثة للزائرين �سرق الكوت على 
نفقة العتبة احل�سينية
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  العتبة العلوية املقد�سة تقرر ان�ساء خم�ض مدن خلدمة 
الزائرين خالل العام 2014

العلوية   للعتبة  الــعــامــة  االمـــانـــة 
الجنــاز  خطتها  و�صمن  املقد�صة 
خلدمة  العتبة  يف  التحتية  البنى  م�صاريع  خمتلف 
الزائرين خالل العام 2014 ، اإن�صاء خم�ض مدن خدمية 
متكاملة يف املداخل الرئي�صية الرابطة ملحافظة النجف 
والغربية  وال�صمالية  اجلنوبية  املحافظات  مع  االأ�صرف 
م�صت�صفى  منها  اخـــرى  م�صاريع  جملة  اىل  ا�ــصــافــة 

تخ�ص�صي ومدينة اإعالمية.
خالل  جاء  املقد�صة  العلوية  العتبة  ادارة  جمل�ض  قرار 
مديرية  مع   2014 للعام  م�صاريعها  خلطة  مناق�صتها 

العتبات املقد�صة التابعة للوقف ال�صيعي.
مع  املقد�صة  العتبة  مل�صاريع  مناق�صته  عن  حديثه  يف 
مدير  مو�صى  احمد  �صعد  ال�صيد  اأكــد   ، العامة  االمانة 
ال�صيعي  الــوقــف  ديـــوان  رئا�صة  يف  املقد�صة  العتبات 
للعتبة  العام  االمــني  �صماحة  مع  لقاءاتنا  :" اإن  قائال 
به  تــقــوم  مــا  على  للوقوف  متكررة  املقد�صة  العلوية 
ومنت�صبي  االدارة  وجمل�ض  العام  باأمينها  ممثلة  العتبة 

والن�صاطات  االعمال   اأوجه  جميع  من  املقد�صة  العتبة 
وخمتلف  العمرانية  وامل�صاريع  والــربامــج  والفعاليات 
ن�صاطات االأق�صام التابعة للعتبة املقد�صة من اأجل ت�صريع 

هذه امل�صاريع وكل ما يخدم الزائرين ".
واأكد مدير عام العتبات املقد�صة يف الوقف ال�صيعي اإن 
توجيهات �صماحة ال�صيد �صالح احليدري رئي�ض ديوان 
م�صاريع  لكل  اأ�صا�صية  ب�صورة  داعمة  ال�صيعي  الوقف 
العتبات  خدمة  يف  ي�صب  مــا  كــل  يف  املقد�صة  العتبة 

املقد�صة وزائريها الكرام".
العلوية  العتبة  اإدارة  جمل�ض  ع�صو  ذكــر  جانبه  مــن 
ناق�صنا  قائال:"  حجي  خ�صري  علي  الدكتور  املقد�صة 
الوقف  ديـــوان  يف  املقد�صة  العتبات  مدير  ال�صيد  مــع 
ال�صيعي جملة من الق�صايا املهمة منها م�صاريع العتبة 
 2014 العام  خالل  اجنازها  املوؤمل  من  التي  املقد�صة 
ومامت و�صعه من قبل االمانة العامة للعتبة املقد�صة من 
وهند�صية  واعالمية   وثقافية  وفكرية  علمية  م�صاريع 

وا�صتثمارية".

املقد�صة  العلوية  العتبة  اإدارة  جمل�ض  ع�صو  اأكــد  فيما 
خالل  لدينا  اأن:  قائال  خــّوام  ال�صاحب  عبد  املهند�ض 
اخلطة اخلا�صة مب�صاريع العتبة العلوية املقد�صة ان�صاء 
اجلنوب  بــاجتــاه  منها  اثنينت  للزائرين  مــدن  خم�ض 
واثنتني يف الطريق بني كربالء والنجف اال�صرف ا�صافة 
اىل مدينة اخرى �صيتم ان�صاوؤها يف الطريق احلويل يف 

منخف�ض بحر النجف .
واأ�صاف املهند�ض امل�صرف على ق�صم الهند�صية والفنية 
للزائرين  مدينة  كل  م�صاحة  :" اإن  املقد�صة  العتبة  يف 
كافة  �صتت�صمن  دومنــا   50 اىل   30 بــني  مــا  �صيرتاوح 

املرافق اخلدمية.
باإن�صاء  اخلــا�ــصــة  العتبة  مــ�ــصــاريــع  اىل  تــطــرق  كــمــا   
م�صت�صفى تخ�ص�صي وم�صروع املدينة االعالمية التي مت 
تخ�صي�ض االر�ض والت�صاميم الالزمة الإن�صائها ا�صافة 
اىل مناق�صة العديد من امل�صاريع التي من املوؤمل ان ترى 

النور خالل العام  2014".

املالكات الهند�صية والفنية يف 
)اللجنة الفنية الإعمار الرو�صة 
اأعمال  من   %95 ن�صبته  ما  ال�صريفة(  الع�صكرية 
عليهما  الع�صكريني  االإمامني  اإك�صاء جدران حرم 

ال�صالم يف مدينة �صامراء املقد�صة باملرمر.
ديــوان  يف  الهند�صية  الــدائــرة  رئي�ض  ذلــك  ذكــر 
اإعمار  مل�صروع  التنفيذي  واملدير  ال�صيعي  الوقف 
زهري  ال�صيد  املقد�صة  الع�صكرية  العتبة  وتطوير 
االأن�صاري مبينا اأن هذا امل�صروع كان مق�صما اىل 
تغليف  تت�صمن  االأوىل  املرحلة  وكانت  مرحلتني، 
اجلدران اخلارجية للحرم - املحيط بال�صريح – 

واملقابل لف�صاءات االأروقة املحيطة باحلرم.
اأما املرحلة الثانية فهي للجدران املقابلة للجدران 
تغليف  لها  م�صافا  بــاالأروقــة،  واملحيطة  املذكورة 

جزءا  باعتبارها  باملرمر  لالأروقة  التابعة  الغرف 
من احلرم القدمي واأروقته.

وقد اأجنز هذا العمل بعد اأن اكتملت كافة االأعمال 
ومتــديــدات  الكهربائية  بالتاأ�صي�صات  اخلا�صة 

تهيئتها  اأو  الــغــر�ــض،  لــهــذا  اخلــا�ــصــة  ــابــيــب  االأن
ال�صتعمالها يف اأغرا�ض اأخرى م�صتقبلية.

وت�صمنت اأعمال املرمر اإن�صاء مكتبات من املرمر 
االأدعية  وكتب  امل�صاحف  ال�صتيعاب  اجلــدران  يف 
للمنظومة  فتحات  على  احتوائها  اإىل  باالإ�صافة   ،

التربيد .
اأركان  اأنه" نظرًا الختالف  االأن�صاري اىل  واأ�صار 
موجود  عما  الع�صكرين  االإمامني  حلرم  الرواقات 
�صكل ن�صف  كونها على  املقد�صة،  العتبات  ببع�ض 
املنقو�ض  الرخام  من  اأعمدة  اأ�صيفت  فقد  مثمن، 
عالية اجلودة واالأ�صكال اجلميلة جدًا لهذه االأركان 
رغم اأنها تاأخذ وقتًا يف الرتكيب، وقد اختريت وفق 
املوجودة يف  ت�صاميم من قبل اجلنة اال�صت�صارية 

اللجنة الفنية للم�صروع".

 اإجناز 95% من اإك�ساء جدران حرم الإمامني الع�سكريني عليهما ال�سالم باملرمر

 قررت

اأجنزت
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املالكات  وباإ�صراف  الفنية(  لالأبحاث  العاملي  )املركز   
املقد�صة  الكاظمية  العتبة  يف  الهند�صية  ال�صوؤون  ق�صم  يف 
ت�صنيع ون�صب املخطوطات القراآنية اخلارجية لعدد من اأبواب العتبة الكاظمية 

املقد�صة.
وقد �صنعت هذه التحف باأيادي الفنيني املاهرين من املخت�صني باخلط العربي 

والزخارف االإ�صالمية والتنفيذ بالكا�صي املعّرق.
والزخارف  االأ�صيل  العربي  اخلط  جماليات  من  مزيجا  املخطوطات  وكانت 
االإ�صالمية النباتية ارت�صمت على الكتائب القراآنية املذهبة واالعتيادية فكانت 
غاية يف االإبداع، ووجدت مكانا لها يف الواجهات اخلارجية لبع�ض اأبواب �صحن 

ال�صيد ال�صهيد حممد باقر ال�صدر)قد�ض �صره(.
اإنهاءات املرحلة اخلام�صة، حيث مت ا�صتكمال العمل   جاء ذلك �صمن م�صروع 
بن�صب الكتيبة القراآنية الذهبية التي تعلو باب اأمري املوؤمنني )عليه ال�صالم( 
ا َوِليُُّكُم اهلّلُ  َ والتي ُخطت عليها االآية املباركة )ب�صم اهلل الرحمن الرحيم : اإِمنمَّ
َكاَة َوُهْم َراِكُعوَن، َوَمن  اَلَة َوُيوؤُْتوَن الزمَّ ِذيَن ُيِقيُموَن ال�صمَّ ِذيَن اآَمُنوْا المَّ َوَر�ُصوُلُه َوالمَّ

ِذيَن اآَمُنوْا َفاإِنمَّ ِحْزَب اهلّلِ ُهُم اْلَغاِلُبوَن(. َيَتَولمَّ اهلّلَ َوَر�ُصوَلُه َوالمَّ
وتبلغ م�صاحة الكتيبة )10،25(م2، اأما الكتائب احلولية ال�صغرية غري املذهبة 
التي تقع على جانبي الباب فاجلزء االأمين منها خطت عليه �صورة املائدة االآيتان 
ِذيَن َكَفُروْا ِمن ِديِنُكْم َفاَل  /55ـ56: )ب�صم اهلل الرحمن الرحيم: اْلَيْوَم َيِئ�َض المَّ
يُت َلُكُم  ْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر�صِ ْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َواأَمْتَ َتْخ�َصْوُهْم َواْخ�َصْوِن اْلَيْوَم اأَ
يوم  واآله(  االأكرم)�صلى اهلل عليه  الر�صول  ِديًنا(، ومقطع من خطبة  االإِ�ْصاَلَم 

االآية/3  املائدة  �صورة  عليه  فخطت  االأي�صر  اجلزء  اأما  الدخول،  واإذن  الغدير 
َطْعَنا  َواأَ �َصِمْعَنا  ُقْلُتْم  اإِْذ  ِبِه  َواَثَقُكم  المَِّذي  َوِميَثاَقُه  َعَلْيُكْم  اهلّلِ  ِنْعَمَة  ــُروْا  )َواْذُك

ُدوِر(. ُقوْا اهلّلَ اإِنمَّ اهلّلَ َعِليٌم ِبَذاِت ال�صُّ َواتمَّ
ومقطع اآخر من خطبة الغدير وتاريخ بناء �صحن ال�صيد ال�صهيد )حممد باقر 

ال�صدر( قد�ض �صره.
الر�صا  االإمــام  باب  تعلو  التي  الذهبية  القراآنية  الكتيبة  بن�صب  العمل  مت  كما 
ُقْل  ِحيِم:  الرمَّ ْحمِن  الرمَّ اهلّلِ  املباركة: )ِب�ْصِم  االآية  ال�صالم( وُخطت عليها  )عليه 
َطَفى اآَدَم  ْوْا َفاإِنمَّ اهلّلَ اَل ُيِحبُّ اْلَكاِفِريَن، اإِنمَّ اهلّلَ ا�صْ �ُصوَل فاإِن َتَولمَّ اأَِطيُعوْا اهلّلَ َوالرمَّ
َها ِمن َبْع�ٍض َواهلّلُ �َصِميٌع  ًة َبْع�صُ يمَّ َوُنوًحا َواآَل اإِْبَراِهيَم َواآَل ِعْمَراَن َعَلى اْلَعامَلِنَي، ُذرِّ

َعِليٌم(، حيث تبلغ م�صاحة الكتيبة )9،4(م2.
اأما الكتيبة احلولية غري املذهبة فخطت عليها �صورة النور االآية /35ـ38)ِب�ْصِم 
ِفيَها  َكِم�ْصَكاٍة  ــوِرِه  ُن َمَثُل  َوااْلأَْر�ـــضِ  َماَواِت  ال�صمَّ ُنــوُر   ُ اهللمَّ ِحيِم:  الرمَّ ْحمِن  الرمَّ اهلّلِ 
َباَرَكٍة  يٌّ ُيوَقُد ِمن �َصَجَرٍة مُّ َها َكْوَكٌب ُدرِّ َجاَجُة َكاأَنمَّ َباُح يِف ُزَجاَجٍة الزُّ َباٌح امْلِ�صْ ِم�صْ
ُنوٍر  َعَلى  نُّوٌر  َناٌر  �َص�ْصُه  مَتْ مَلْ  َوَلْو  يُء  ُي�صِ َزْيُتَها  َيَكاُد  ٍة  َغْرِبيمَّ َواَل  ٍة  �َصْرِقيمَّ المَّ  َزْيُتوِنٍة 
ُ ِبُكلِّ �َصْيٍء َعِليٌم ، يِف  ا�ِض َواهللمَّ ُ ااْلأَْمَثاَل ِللنمَّ ِرُب اهللمَّ ُ ِلُنوِرِه َمن َي�َصاء َوَي�صْ َيْهِدي اهللمَّ
اِل، ِرَجاٌل  ُح َلُه ِفيَها ِباْلُغُدوِّ َوااْلآ�صَ ُ اأَن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر ِفيَها ا�ْصُمُه ُي�َصبِّ ُبُيوٍت اأَِذَن اهللمَّ
َكاِة َيَخاُفوَن َيْوًما  اَلِة َواإِيَتاء الزمَّ ِ َواإَِقاِم ال�صمَّ اَرٌة َواَل َبْيٌع َعن ِذْكِر اهللمَّ المَّ ُتْلِهيِهْم جِتَ
ِلِه  ن َف�صْ ُ اأَْح�َصَن َما َعِمُلوا َوَيِزيَدُهم مِّ اُر    ِلَيْجِزَيُهُم اهللمَّ َتَتَقلمَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َوااْلأَْب�صَ

ُ َيْرُزُق َمن َي�َصاء ِبَغرْيِ ِح�َصاٍب ( ومب�صاحة)16(م2،  َواهللمَّ

ا�ستكمال املخطوطات القراآنية اخلارجية لبع�ض األبواب 
يف العتبة الكاظمية املقد�سة

ا�ستكمل
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• يعّدها ويحررها : �صباح الطالقاين

بان االنتخابات حتفظ  العليا  الدينية  اعترب ممثل املرجعية 
حق اجلميع فعلى اجلميع اأاّل يتنازلوا عن حقهم ب�صبب بع�ض 

املف�صدين ومن مل يِف بعهوده...
ل�صالة  الثانية  اخلطبة  خــالل  ال�صايف  احمد  ال�صيد  وقــال 
اجلمعة يف 2/�صفر/ 1435هـ املوافق 2013/12/6م مان�صه: 
نحن نحتاج يف العراق اىل حملة كبرية واحلملة تكون من جميع 
م�صتويات الدولة ومن جميع م�صتويات الذين لهم راأي، مو�صحا 
ان هناك ثقافة بلد وثقافة البلد لي�ض لها عالقة بطبيعة النظام 
ال�صيا�صي واإمنا لها عالقة بتثقيف النا�ض بطبيعة املجتمع.. 
واالأنظمة  القمعية  االأنظمة  يتاأثر خ�صو�صًا مع  قد  فاملجتمع 
التي ال حترتم ارادات ال�صعوب ولكن البد ان نخرج من حالة 
وّلّت وانتهت اىل حالة جديدة، فمثال نحتاج اىل ان يكون لنا 
جٌو ثقايف عام يف م�صاألة النظافة فالنظافة لي�ض لها عالقة 
واجلو  ال�صعب  بثقافة  عالقة  لها  وامنــا  ال�صيا�صي،  بالنظام 
االجتماعي الذي نعي�صه..ونحن ك�صعب مل نتعّود على ترتيب 
اأننا حقيقة  الزمن رغم  ن�صبق  يجعلنا  الذي  بال�صكل  اأمورنا 

نحتاج ان ن�صبق الزمن.. 
لي�صت ق�صية فيها ردة فعل.. فعندما  "االنتخابات  اأن  وتابع 
ننتخب زيدًا ومل يكن زيد موفقًا يف اأ�صواأ احلاالت اأو كان �صارقًا 

وال يهتم باأمور البلد فهذا ال يعني ان االنتخابات خطاأ ولكن 
هذا يعني ان الذي انتخبناه فيه م�صكلة، وهذا �صيء جزئي، 
وعلينا االنتباه اأن ردود الفعل ال تكتب التاريخ وامنا الفعل هو 
الذي يكتب التاريخ..مبينا، اأننا ال ميكن ان نفاجاأ باأن النا�ض 
تنكم�ض الأن فالنا مل ينجز ما وعد والأن فالنا مل يعمل �صيئا 
والأن فالنا �صارق.. فهذه لي�صت طريقة لبناء البلد ونحن نريد 
�صابقا-  القادمة -كما نحن  اأجيالنا  اآلية متنع عن  ان ن�صع 
الوقوع �صحية للدكتاتورية وال�صجن واالرهاب والقتل واملقابر 

اجلماعية ملاذا ؟ الأننا انكفاأنا...
واأ�صاف "اإن االنتخابات عبارة عن اآلية حتفظ للمجتمع حقه.. 
فال تتنازل عن حقك ب�صبب بع�ض املف�صدين وال تتنازل عن 
حقك ب�صبب بع�ض الذين مل يفوا بوعودهم.. ال تكن االأمور 
نا�صئة عن ردة فعل، ونحن بالنتيجة نتكلم عن ثقافة عامة 
خ�صارة.. اقل  اىل  وتو�صلنا  جيدة  ثقافة  االنتخابات  فثقافة 
فالبد ان تكون نظرتنا بهذا املقدار من امل�صتقبل البعيد حتى 
نحقق ما عندنا..كما نتوجه بالكالم اىل االخوة يف املفو�صية 
وعلموهم  النا�ض،  و�صّجعوا  االنتخابات  �صجل  فنقول: حّدثوا 
كيف يحدثون ال�صجل وال ترّدوا اأحدًا واإن كان ال يعرف فقولوا  

له ماذا ي�صنع..

كربالء  جمعة  وخطيب  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  عر�ض 
االأعلى  الديني  املرجع  و�صايا  ال�صريف  احل�صيني  بال�صحن 
�صماحة ال�صيد علي احل�صيني ال�صي�صتاين )دام ظله( التي تخ�ض 

زوار االأربعني.
وقال ال�صيد احمد ال�صايف خالل اخلطبة الثانية ل�صالة اجلمعة 
يف 16/�صفر/1435هـ املوافق 2013/12/20" اعر�ض بخدمة 
املرجع  بها  جاد  التي  الو�صايا  من  جمموعة  الزائرين  االأخــوة 
الديني االأعلى �صماحة ال�صيد علي احل�صيني ال�صي�صتاين )دام 

ظله( بخ�صو�ض زيارة االأربعني:
االن�صان عندما  وان  تاأّمل  اإىل  وامل�صي حتتاج  الطريق  1- هذه 
امل�صي  هــذا  خــالل  ميــار�ــض  ان  يحتاج  حمـــددة  م�صافة  يقطع 
جمموعة من االأمور تر�صخ حاالت الرقي هذه، لعل من جملتها 
من  احلنيف  الدين  بتعاليم  كالتم�صك  مالحظات  جمموعة 
والعفو  النف�ض  وا�صالح  لالأخوات  بالن�صبة  واحلجاب  ال�صالة 
عن االآخرين يف الطريق او ممن بقوا خلفنا، وعلى االن�صان ان 
يربي نف�صه على العفو والتجاوز عن اال�صاءة بل ميكن اأن تكون 
هذه الرحلة مبثابة الدر�ض الرتبوي لنا وكاأننا عند حم�صر االإمام 

احل�صني )عليه ال�صالم(.. 
2- ان اهلل -تعاىل- عفّو وكرمي اذ البد ان نعمل مع هذا الرجاء 
وان ال نغفل لكننا نرجو اهلل -تبارك تعاىل- فيا اخواين من �صدق 

يف رجائه مل ي�صعب عليه العمل بتعاليم االئمة )عليهم ال�صالم( 
ونتاأدب  ال�صالم(  )عليهم  بتزكيتهم  فنتزكى  بهم،  واالقــتــداء 
باآدابهم وهذه امليزة التي تخرج بها مدر�صة اهل البيت ان االأدب 

الذي فيها اأدب راٍق يوؤخذ من االأئمة االطهار )عليهم ال�صالم(.
من  ال�صالة  م�صاألة  ان  تعلمون  ال�صالة،  بوقت  االلــتــزام   -3
الركائز االأ�صا�صية وفيها حالة اخل�صوع وال�صجود منار�صها يوميًا 
واقعة  يف  ال�صالم(  )عليه  واحل�صني  لنا،  وتزكية  معراج  وهي 
الطف �صلّى هو واأ�صحابه يف تلك الظروف وان قوام هذه النه�صة 
املباركة هي ال�صالة، فال�صالة البد من رعايتها يف اأول وقتها، 
واحلمد هلل نحن �صاهدنا يف الكثري من املواكب يف الطرق هناك 

�صالة عامة  للجماعة..
4- االخال�ض، ومعناه ان االن�صان حينما يتعاهد مع اهلل تبارك 
وتعاىل ال يرتاجع، والعمل من غري اخال�ض اخــواين، لينق�صي 
انق�صاء احلياة فكثري من النا�ض عملوا فانتهى العمل مع حياتهم 

اما االخال�ض فانه يبقي العمل..
5- حول ق�صية ال�ِصرت، الحظوا امل�صائب التي مّرت على االئمة 
االأطهار )عليهم ال�صالم( فلم تكن م�صيبة على االأئمة اأ�صعب 
من م�صيبة ال�صرت رغم ال�صهادة ورغم ما �صفك من دم طاهر يف 
عا�صوراء لكن ال�صرت واحلجاب والعفاف يت�صرف االن�صان -رجال 

او امراأة- ان يتعلم من زينب )عليها ال�صالم( يف هذا االأمر..

النتخابات حتفظ حق اجلميع فال تتنازلوا عن حقكم

و�سايا املرجعية لزوار الأربعني

ربيع الثاين 1435 هـ10

:ال�صيد ال�صايف  

:ال�صيد ال�صايف  





اأكد ممثل املرجعية الدينية العليا �صماحة ال�صيخ عبد املهدي 
الكربالئي خالل خطبة اجلمعة من ال�صحن احل�صيني ال�صريف 
اليوم اجلمعة 23 �صفر 1435هـ املوافق 27 كانون االول 2013، 
اكد على ان زوار االإمام احل�صني عليه ال�صالم وجميع امل�صاهمني 
معهم قد �صربوا اأروع اأمثلة الت�صحية واالإيثار والتوادد والتكافل 
والثبات على طريق اال�صالم ومنهج االإمام احل�صني ومبادئه. 
مبينا ان و�صائل االعالم نقلت �صورا وم�صاهدا يقف االإن�صان 
الت�صحية  مراتب  اأعلى  مثلت  حيث  وحائرًا  منده�صًا  اأمامها 
وحتمل امل�صاق والربد القار�ض والتعر�ض خلطر القتل وتقطع 
االأو�صال من خالل التفجريات االجرامية، عار�صا بع�ض ال�صور 
وم�صتعر�صا بع�ض الق�ص�ض عن االإيثار احل�صيني الذي قام به 
الكبري  الرجل  ال�صالم ومنها ق�صة  البيت عليهم  اأهــل  حمبو 
الــذي افــرغ بيته للزائرين وبــات هو خــارج البيت متكئا على 
�صجرة وملتحفا بغطاء، و�صورة اأخرى لطفل اأ�صابته هجمات 
االإرهابيني اإال انه مل ي�صرخ من االأمل بل كانت �صرخاته "لبيك 
يا زهراء ولبيك يا ح�صني" و�صورة الرجل الع�صكري الذي يقّبل 

قدم الزائر وغريها العديد من حاالت ال�صمو االإن�صاين..
الذي  ال�صكر  كتاب  ن�ض  الكربالئي  ال�صيخ  �صماحة  وعر�ض 
توجهت به املرجعية الدينية العليا اىل جميع من �صارك و�صاهم 
يف هذه الزيارة والذي جاء فيه "ان من اأعظم منن اهلل تعاىل 

وجميل اآالئه اأن وفق املالين من املوؤمنني الأداء زيارة اأربعينية 
االإمام احل�صني عليه ال�صالم وي�ّصرها لهم بهذا الوجه العظيم 
فكانت مثال رائعا من مظاهر الوالء له عليه ال�صالم وا�صتذكار 
مواقفه وت�صحياته يف �صبيل اعالء الدين، لقد اأو�صى االإمامان 
الباقر وال�صادق عليهما ال�صالم و�صية موؤكدة بزيارة االإمام 
وق�صاوة  االأحـــوال  �صعوبة  من  بالرغم  ال�صالم  عليه  احل�صني 
الظروف وتلتها تو�صيات �صائر االأئمة عليهم ال�صالم بها حتى 
ثبتت بنفو�ض اأوليائهم وجرت عليها �صنتهم من زمانهم عليهم 
ال�صالم هم من  االأئمة عليهم  فكان  يومنا هذا،  ال�صالم اىل 
املباركة  ال�صعرية  هــذه  واأر�ــصــوا  احل�صنة  ال�صّنة  هــذه  اأ�ص�صوا 
ولقد منت بف�صل اهلل -تعاىل- ولطفه حتى اأ�صبحت من خري 
بها حتى  وبارك اهلل -تعاىل-  اأثرا  املوؤمنني منها  اجتماعات 
جعلها و�صيلة يقوى بها اميانهم وير�صخ بها دينهم وي�صتنه�ض 
بها هممهم وينف�ض بها عن كربهم وجعلهم بها منارا لغريهم، 
فهنيئا ثم هنيئا مَلن ُوفق يف امل�صاركة يف هذه الزيارة العظيمة، 
اأعزتنا يف  �صاهم يف اجناحها وال�صيما  �صكرا ملن  ثم  و�صكرا 
العتبتني  الدوائر احلكومية ومنت�صبي  القوات امل�صلحة و�صائر 
واآالف  احل�صينية  واملواكب  والعبا�صية  احل�صينية  املقد�صتني 
املتطوعني من الرجال والن�صاء الذين بذلوا كل ما بو�صعهم يف 

�صبيل خدمة زوار ابي عبد اهلل احل�صني عليه ال�صالم. 

حددت املرجعية الدينية العليا عددا من اجلوانب التي يجب مراعاتها 
الو�صائل  بع�ض  حــددت  كما  القادم  النواب  الرت�صيح اىل جمل�ض  يف 
للمر�صحني  االنتخابية  الــدعــايــات  يف  واأخــالقــا  �صرعًا  املرفو�صة 

لالنتخابات القادمة.
الكربالئي خالل اخلطبة  املهدي  عبد  ال�صيخ  املرجعية  وقال ممثل 
الثانية ل�صالة اجلمعة يف 9/�صفر/1435هـ املوافق 2013/12/13م 
بالرت�صيحات  يتعلق  فيما  ن�صه"  ما  ال�صريف  احل�صيني  بال�صحن 
لع�صوية جمل�ض النواب للدورة القادمة" مما ال�صك فيه ان دور جمل�ض 
النواب �صواء اأكان يف ت�صكيل احلكومة او الت�صريعات او الرقابة على اداء 
احلكومة هو دور مهم جداً، وان امل�صوؤولية التي يتحملها ال�صخ�ض الذي 
�صي�صل اىل ع�صوية جمل�ض النواب الأداء هذه االدوار متثل م�صوؤولية 
كبرية اأمام اهلل -تعاىل- واأمام النا�ض ولذلك فان االأ�صخا�ض الذين 
يجدون يف اأنف�صهم الكفاءة واملقدرة على اداء هذا الدور، ويجدون ان 
الظروف والفر�صة لهم مواتية وحقيقية للو�صول اىل ع�صوية املجل�ض 
فعليهم اأن ال يرتددوا يف الرت�صيح. واأما اذا اأحجم هوؤالء عن الرت�صيح 
فاأنهم باإحجامهم هذا عن الرت�صيح �صيف�صحون املجال لغريهم ممن ال 
ميتلك القدرة والكفاءة وبقية ال�صفات املطلوبة الأداء هذا الدور املهم 

جدًا كما بّينا..
العليا  املرجعية  ممثل  فاأو�صح  االنتخابية  الدعايات  بخ�صو�ض  اأما 

بقوله" مع بدء الدعاية االنتخابية والتي حتاول من خاللها كل كتلة او 
املر�صح اقناع اكرب عدد ممكن من الناخبني لالعتقاد باأن هذا املر�صح 
او الكيان هو االأف�صل الأداء دور التمثيل الأبناء ال�صعب العراقي.. فاأنه 
البد ان تكون املناف�صة االنتخابية مبنية على التعاطي الدعائي ال�صحيح 
وان تكون الدعاية االنتخابية حمكومة ب�صلوكيات وقواعد مقبولة �صرعًا 
االأف�صل  ال�صخ�ض  الو�صول اىل  الهدف  وقانونًا حيث يكون  واأخالقا 

لبناء الدولة".
واأ�صاف" ان حق الدعاية االنتخابية وان كان حقًا مكفواًل د�صتوريًا ولكن 
البد ان يكون مبنيًا على اأ�صا�ض التناف�ض ال�صريف املبني على احرتام 
عقل الناخب واإرادته وقناعاته، وان غاية الو�صول اىل ع�صوية جمل�ض 
النواب ال تربر اال�صتعانة بو�صائل مرفو�صة �صرعًا واأخالقًا حتى وان كان 

ال�صخ�ض املر�صح او الكيان يعتقد باأنه االأف�صل يف ال�صاحة.
بالوظائف  الوعود  واإعــطــاء  والهدايا  املــال  ا�صتخدام  ان  مو�صحًا" 
العملية  لتمويل  واملقاولني  ال�صركات  اأ�صحاب  ببع�ض  واال�صتعانة 
الو�صائل  مــن  هــي  ــك  ذل وغــري  مبــقــاوالت  وعـــود  مقابل  االنتخابية 
املرفو�صة �صرعًا واأخالقًا، وكذلك ا�صتغالل الرموز الدينية او املبادئ 
الإعطاء �صفات معينة لبع�ض املر�صحني بق�صد التاأثري على قناعاتهم 
واختياراتهم )اي الناخبني( او ا�صتغالل امل�صاعر الدينية او الطائفية 

او القومية..

املرجعية العليا حتّدد الو�سائل املرفو�سة �سرعا يف الدعاية النتخابية

املرجعية الدينية العليا توّجه ال�سكر لكل من �ساهم يف زيارة الأربعني
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المنشأة العامة للطيران المدني 
عين العراق على العالم

املن�ساأة العامة للطريان املدين احدى ت�سكيالت وزارة النقل تعنى ب�سوؤون الطريان املدين 
ب�سكل عام يف العراق، وعمليات ادارة احلركات اجلوية املدنية والنقل اجلوي التجاري، ويعود 
تاريخ تاأ�سي�سها بني عاَمي 1933-1936 عند ان�ساء مطار غرب بغداد )املثنى( ومطار الب�سرة 
)املعقل( حيث كانت تدار من قبل ال�سلطات الربيطانية التي اأحلقت مطار املعقل مب�سلحة 
املوانئ العراقية ومطار بغداد بوزارة الدفاع فاأ�سبحت ت�سمى مديرية الطريان املدين، واحلق 
بها كل من امليناء اجلوي والأنواء اجلوية واأحُلقت بوزارة املوا�سالت وال�سغال، ومنذ عام 

1948 اأ�سبحت ت�سمى مديرية الطريان املدين العامة.



 
• ملف: في�صل غازي- �صباح الطالقاين
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 بعد ذلك �صدر قانون وزارة املوا�صالت رقم 7 ل�صنة 
1976م الذي �صكلت مبوجبه املوؤ�ص�صة العامة للطريان 
املذكور  القانون  مبوجب  اليها  ُنقلت  حيث  املــدين 
م�صلحة اخلطوط اجلوية العراقية التي كانت تتبع 
واملو�صالت  النقل  قانون  �صدر  كما  النقل،  وزارة 
رقم )160( ل�صنة 1979 لت�صبح ت�صكيالت املوؤ�ص�صة 
العامة للطريان املدين وت�صم املن�صاأة العامة للطريان 
العراقية،  اجلوية  للخطوط  العامة  املن�صاأة  املدين، 

معهد الطريان املدين.
ويف عام 1987م وب�صدور قرار الغاء املوؤ�ص�صات مت 
اىل  املدنية  للمطارات  العامة  املن�صاأة  ا�صم  تغيري 

املن�صاأة العامة للطريان املدين وترتبط بوزارة النقل 
ومت ربط معهد الطريان املدين بهذه املن�صاأة اأي�صًا. 

وملعرفة دور املن�صاأة العامة للطريان املدين وتفا�صيل 
العمل يف املطارات العراقية اأعّدت جملة )الرو�صة 

احل�صينية( امللف االآتي:
سلطة الطيران المدني العراقية

ت�صّدَر امللف لقاء مع مدير عام �صلطة الطريان املدين 
الذي  ال�صبلي  بندر  ح�صني  نا�صر  الكابنت  العراقية 
العراقي  املــدين  الطريان  �صلطة  قائاًل" اإن  حتدث 

هي احدى ت�صكيالت وزارة النقل العراقية، وهناك 
ت�صكيلتان تابعتان لوزارة النقل هما اخلطوط اجلوية 
العراقية و�صلطة الطريان املدين العراقي واالأخرية 
هي ال�صلطة العليا امل�صيطرة على االأجــواء العراقية 
العراقية  املــطــارات  على  امل�صيطرة  وهــي  بالكامل 
 )AOC( ـــوي  اجل امل�صتثمر  �ــصــهــادات  ومتــنــح 
و�صهادة ترخي�ض املطارات، وهي التي تخت�ض مبنح 
االأجــواء  من  واخلــروج  الدخول  اإذن  الطائرات  كل 
امل�صوؤولة  وهي  العراقية،  املطارات  كل  يف  العراقية 
عن منح ال�صهادات لكل العاملني يف قطاع الطريان 
واملراقبني  وامل�صيفني  واملهند�صني  الطيارين  مثل 

اجلويني، ف�صال عن م�صوؤولية ال�صلطة على �صالمة 
الطائرات ومتابعتها يف االأجواء العراقية".

العراق  اأر�ض  بتبعية املطارات على  يتعلق  �صوؤال  وعن 
اأفاد كابنت نا�صر" اإن كل املطارات العراقية هي تابعة 
اإقليم  مطارات  فيها  مبا  املــدين  الطريان  �صلطة  اإىل 
لنا  فنيًا  تابعة  االقليم  يف  املــطــارات  لكن  كرد�صتان 
فقط اأما اإداريــا فهي حتت م�صوؤولية حكومة االقليم، 
ــــا حتت  اداري ــرف فهو  ــص اال� النجف  وكــذلــك مــطــار 
ان  مو�صحًا"  اال�صرف".  النجف  حمافظة  م�صوؤولية 

�صلطة الطريان املدين بدورها تقدم الدعم اللوج�صتي 
م االإذن بدخول الطائرات اىل االأجواء العراقية،  وتقدِّ
وهذا بالن�صبة اإىل الطائرات التي حتمل الركاب ، اأما 
طائرات احلمولة فيجب اإر�صال )منفي�صت( احلمولة 
وتتم درا�صته من قبل النقل اجلوي العراقي والتدقيق 

فيه لكي اليتم اإدخال اأو مرور مواد حمظورة".

أهم االنجازات
وعن اأهــم االجنــازات اأفــاد الكابنت نا�صر" عقدت 
�صلطة الطريان املدين العراقي اتفاقيات ثنائية مع 
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اغلب دول العامل مينح مبوجبها احلق للناقل الوطني 
يف  االأع�صاء  والــدول  العراق  بني  الرحالت  بت�صيري 
املتحدة  الواليات  ماعدا  الدولية  الطريان  منظمة 
االأمريكية التي ناأمل توقيع عقد مماثل معها يف هذا 
رو�صيا قبل عدة  اآخــر عقد مع  اأمتمنا  العام، حيث 
رحالت  بت�صيري  العراقية  املطارات  و�صتبداأ  ــام،  اأي

مبا�صرة اىل رو�صيا".
األسطول الجوي العراقي

وعن االأ�صطول اجلوي العراقي قال الكابنت نا�صر" اإن 
االأ�صطول العراقي يتكون من ع�صرين طائرة متتلكها 
متتلكها  طائرات  وثــالث  العراقية،  اجلوية  اخلطوط 

�صركة النا�صر وطائرة متتلكها �صركة زاكرو�ض، وثالث 
طائرات خا�صة متتلكها �صركة بوابة العراق وهي فريدة 
من نوعها، وهناك طائرة خا�صة لدولة رئي�ض الوزراء 
عدد  ي�صل  وبالتايل  اأيـــام،  عــدة  قبل  ا�صتالمها  مت 
العراقي اجلوي  النقل  التي تعمل بخطوط  الطائرات 

من كل املطارات بحدود ثمان وع�صرين طائرة".

أجور النقل األقل كلفة
الطائرات فبني"  النقل يف  اأجــور  يخ�ض  فيما  اأمــا 
انها مرتفعة لكن هي االأقل كلفة من بقية الناقالت 
الوطنية االأخــرى، مثاًل اأجور النقل من االأردن اىل 
من  لكن  عراقي  دينار  األــف  مائة  ت�صعة  هي  بغداد 
العراق اىل االأردن هي اأربعمائة األف دينار عراقي، 
وهذا ينتج من ان �صركات النقل اجلوي تتناف�ض يف ما 
بينها من خالل العر�ض والطلب، اأما ال�صبب الرئي�صي 
يف ارتفاع اأ�صعار النقل اجلوي فهو الأن العراق كان 
ُيعترب منطقة حرب ولذلك ترتفع قيمة التاأمني وهذا 
يوؤدي لزيادة اأجور النقل، مع انه اأ�صبح جمرد عذر 
يف االآونة االأخرية حيث مت االتفاق مع �صركة لويدز 
االأخرى  العاملية  التاأمني  �صركات  وبقية  الربيطانية 
وبالتايل  حــرب  كمنطقة  احلظر  من  العراق  لرفع 
اأبقت  اأكــرث، لكن هذه الناقالت  الت�صهيالت  تقدمي 

خطوط  نطالب  نحن  ولــهــذا  االأ�ــصــعــار  نف�ض  على 
النقل اجلوية العراقية اأن تخف�ض اأ�صعارها واأ�صعار 
ال�صركات الوطنية العراقية من اأجل تخفي�ض اأ�صعار 
�صركات النقل االخرى، من خالل ك�صب امل�صافرين 
امل�صافرين  من  ال�صركات  بقية  وتفريغ  املناف�صة  يف 
اأ�صعار  تخف�ض  يجعلها  ما  وهــذا  اأ�صعارها  الرتفاع 

النقل فيها".

المشاريع اإلستراتيجية
اآخر حتدَث الكابنت نا�صر عن امل�صاريع  ويف جانب 
قائال" لقد  املــدين  الطريان  ل�صلطة  االإ�صرتاتيجية 
مت االتفاق خالل  العامني املن�صرمني على اأكرث من 
خم�صة وخم�صني م�صروعا، وكلها ت�صمل البنى التحتية 
تاأهيل  واإعـــادة  اجلوية  والرقابة  االت�صاالت  مثل 
افتتاح  عن  ف�صال  اجلــديــدة،  والقاعات  ال�صاحات 
)كربالء  با�صم  اإحداهما  بغداد  مطار  يف  قاعتني 

املقد�صة( وهي خا�صة بزوار العتبات املقد�صة".
وتابع" مت التوقيع على اتفاقيات لتن�صيب رادارات 
واأجهزة حديثة خا�صة باالت�صاالت الأننا نقع يف عقدة 
ات�صاالت بني اأوربــا وال�صرق والغرب، ولهذا نحتاج 
نك�صب  لكي  قوية  وات�صاالت  ممتازة  رادارات  اىل 
دخول الطائرات اإىل االأجواء العراقية واملرور خاللها 
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وهذا يدخل مردودا ماديا كبريا اىل البلد فقد اأ�صبح 
عدد الطائرات التي متر باالأجواء العراقية اأكرث من 
اثنتني وثالثني األف طائرة يف ال�صهر الواحد وعلى 
كل طائرة متر يف االأجواء العراقية �صريبة مقدارها 
)375( دوالر، وجميع هذه املوارد ترجع اىل وزارة 
بنك  يف  تو�صع  ال�صابق  يف  وكانت  العراقية،  املالية 
خارج العراق وال ي�صتطيع اأحد اأن ي�صحب من هذه 
االأموال اأما االآن وبعد خروج العراق من البند ال�صابع 
فقد طلبت وزارة النقل العراقية من جميع ال�صركات 
الناقلة ان جتعل لها وكالء وتدفع االأموال يف داخل 

العراق".
واأ�صاف اأن" هناك اتفاقيات موّقعة مع العديد من 
الدول وباخل�صو�ض تلك التي َيقُدم منها زائرون اىل 
العراق على مدار العام مثل ايران والهند وباك�صتان 
هذه  مواطني  دخــول  ت�صهيل  على  تن�ض  ولبنان، 
البلدان يف جميع اأيام ال�صنة، اأما يف الزيارات املليونية 
فيتم فتح االأجواء العراقية اىل كل الناقالت الوطنية 
بدون دفع �صريبة، وق�صم من هذه الدول حت�صل على 
تاأ�صرية الدخول )الفيزا( يف املطار والق�صم االآخر 
يح�صل عليها عن طريق ال�صفارات العراقية، فعلى 
�صبيل املثال دخل العراق يف اأربعينية االإمام احل�صني 
عليه ال�صالم الفائتة اأكرث من اأربعمائة طائرة اإىل 
مطار النجف اال�صرف خالل ع�صرة اأيام، وو�صل عدد 

االأجانب الداخلني اىل العراق خالل العام املن�صرم 
اأكرث من مليونني ون�صف املليون، ونود اأن نذكر هنا 
اأنه مت تقدمي وجبات غذاء على نفقات املطار اىل 
االأخوة الزائرين، ونعمل حاليا على حث ال�صركات 
يد  على  وال�صد  للزائرين،  الناقلة  البا�صات  لتوفري 
ال�صركات الناقلة اجلوية من اأجل عدم تاأخري مواعيد 

الطائرات.

مشروع مطار الفرات األوسط.. آخر 
المستجدات 

وعــلــى خلفية تــزايــد احلــديــث والــتــجــاذبــات حول 
فتحنا هذا  الــدويل  االأو�صط  الفرات  م�صروع مطار 
الباب م�صتو�صحني من مدير �صلطة الطريان املدين 
جتري  ا�صتثمارية  �صركات  ثالث  هناك  اأن   " فبنّيَ
الفرات  مطار  بتنفيذ  للمبا�صرة  عرو�صها  درا�صة 
االأو�صط، و�صيتم اختيار ما ينا�صب من هذه العرو�ض 
مل  اذا  اأنه"  م�صتدركًا  املطلوبة"،  املوا�صفات  وفق 
فــاإن وزارة  ال�صركات  اأحــدى هــذه  االتــفــاق مع  يتم 
النقل �صتبداأ ببناء املدرج والبنى التحتية ال�صرورية 
والربج، ومن ثم يتم االتفاق مع �صركات تعمل على 

بناء القاعات وباقي امل�صتلزمات".
واأ�صار اىل" ان مطار الفرات االأو�صط �صيكون االأكرب 
حمافظات  ــع  اأرب مبا�صر  ب�صكل  ويخدم  العراق  يف 

عــراقــيــة، وهــو يبعد عــن النجف اال�ــصــرف 41كــم 
وعن كربالء 38كم وعن بابل 40كم وعن الديوانية 
90كم"، منوهًا" عن االنتهاء من ت�صييج اأر�ض املطار 

وعمليات حتليل الرتبة وتعديل االأرا�صي".

مطار بغداد الدولي 
املحطة التالية كانت عند مدير مطار بغداد الدويل 
على  نظرة  الإلــقــاء  كاظم  عزيز  حممد  املهند�ض 
الذي  املطار  يف  اخلدمات  وم�صتوى  العمل  طبيعة 
ُيعد واجهة البالد فقال" ي�صمل ق�صم املطار ثالثة 
مباين هي )�صامراء- بابل- نينوى( �صعة كل منها 
2،5 مليون م�صافر �صنويًا ويحتوي كل مبنى على �صتة 
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املطار  ويحتوي  الطائرات،  لوقوف  هوائية  ج�صور 
على مدرجني لهبوط واإقالع الطائرات بطول 4 كم 
وعر�ض 60 كم، والثاين بطول 3،3 كم وعر�ض 45 
كم، مع طريقني جانبيني االأول بطول 4 كم وعر�ض 
45 كم والثاين بطول 3،3 كم وعر�ض 30 كم، و�صاحة 

لوقوف الطائرات".
اأ�صاف عزيز" كما يحتوي املطار على اأبنية ادارية 
هــي )الــرقــابــة اجلــويــة- االتــ�ــصــالت- االطــفــاء- 
البدالة- املخازن( وبناية مراآب ال�صيارات، واملطار 
احلركة  �صالمة  توؤّمن  التي  االأجهزة  بكافة  جمهز 
امل�صافرين،  اىل  اخلدمات  اأف�صل  وتقدم  اجلوية 
ال�صعب على تقدمي اخلدمات على  وتعمل كل هذه 
تت�صابق  الــعــامل  مــطــارات  كــل  الأن  ال�صاعة،  مــدار 
هذا  لتكون  امل�صافرين  اىل  اخلدمات  تقدمي  على 
اخلدمات من باب الطائرة اإىل باب �صيارة االأجرة 

املغادرة للمطار والعك�ض بالعك�ض".
وتابع" ان علمنا كــاإدارة ذو طابع رقابي وتوجيهي، 
فمثاًل عند نزول الطائرة على اجل�صر الهوائي يتم 
وباب  الركاب  بعدد  اجلــوازات  امل�صوؤول عن  ابــالغ 

دخول امل�صافرين، لكي يتم اتخاذ االجرات الالزمة 
على  امل�صافر  يتاأخر  ال  حتى  الكاونرتات  فتح  مثل 
كاونرتات اجلوازات، وحني االنتهاء من هذه املرحلة 
يجد امل�صافر حقائبه على احلزام الناقل اخلا�صع 
تفتي�ض  ثــم  ومــن  قبلنا،  مــن  امل�صتمرة  للمراقبة 
وبعد  وقــت،  باأ�صرع  اجلمرك  منطقة  يف  احلقائب 
مغادرة امل�صافر ال�صاالت يجد با�صات النقل تنتظره 

عند البوابة الرئي�صية".

ال��م��دن��ي.. العين  ال��ط��ي��ران  أم���ن 
الساهرة لحماية المطار والمسافر

بغداد  املــدين يف مطار  الطريان  اأمــن  ق�صم  مدير 
عن  حتــّدث  حممود  �صاكر  نعمة  االأ�صتاذ  الـــدويل 
املطار  يف  االأمنية  االجـــراءات  يف  التعقيد  اأ�صباب 
قائاًل" اإن �صبب االجراءات االأمنية امل�صددة يف مطار 
املطار  اأهمية  اأولهما  الأمرين  يعود  الــدويل  بغداد 
ومكانته بني دول العامل ووجوب احلفاظ على القيمة 
والثاين هو احتماالت تعر�ض املطار  ي�صكلها،  التي 
اىل هجمات ارهابية ووجوب اأخذ التحوطات االأمنية 

الكاملة ملعاجلة هذه االحتماالت، ولكن -بف�صل اهلل 
وجهود الكوادر االأمنية يف املطار- يتم احباط جميع 
هذه االعتداءات، اىل درجة انه مل تذكر اأية خروقات 
اأ�صا�صية اأثرت على م�صتوى الرحالت اجلوية حتى 

االآن".
املتخذة يف  االأمنية  االإجـــراءات  وبــنّيَ حممود" ان 
مطار بغداد الدويل متبناة من قبل �صركة اأمنية يقع 
على عاتقها حماية املطار من الداخل، اأما القوات 

تم االتفاق خالل  العامين 
المنصرمين على أكثر 
من خمسة وخمسين 

مشروعا، وكلها تشمل 
البنى التحتية مثل 

االتصاالت والرقابة الجوية 
وإعادة تأهيل الساحات 

والقاعات الجديدة، فضال 
عن افتتاح قاعتين في 

مطار بغداد إحداهما 
باسم )كربالء المقدسة( 

وهي خاصة بزوار 
العتبات المقدسة
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املطار  املتواجدة يف داخل وخارج  العراقية  االأمنية 
فم�صوؤوليتها حماية ال�صياج اخلارجي". م�صيفا اأن" 
املنظمات  قــرارات  اأي�صا تطبيق  واجباتنا  اأهم  من 
الدولية للطريان املدين، واالإ�صراف ب�صورة مبا�صرة 

على عمل ال�صركات االمنية املتواجدة يف املطار".
وختم حممود" ان الظروف االأمنية التي مير بها البلد 
اأدت الأن تكون االإجراءات م�صددة ويعاين منها الوافد 
ورجل االأمن على ال�صواء، ومن اأهم تلك االإجراءات 
للمطار،  الرئي�صي  املدخل  اأي  التفتي�ض  هي منطقة 
االأمــن  بتوفري  االأمنية  ال�صركة  دور  يبداأ  هنا  ومــن 
وجميع  بالطائرة،  املطار  يغادر  حتى  امل�صافر  اىل 
هذه االإجــراءات وان كانت م�صددة فهي ُو�صعت من 
باأنه" �صيتم حت�صني  اأجل �صالمة امل�صافر". واعــدًا 
هذه االجراءات عند فتح منطقة التفتي�ض اجلديدة 
اأجهزة  حت�صني  خــالل  من  الرئي�صية  ال�صيطرة  يف 
التفتي�ض نوعيًا واعتماد اأجهزة اأك�ض راي وال�صونار 
واأجهزة فح�ض املعادن يف االأ�صخا�ض، وهذه �صتعمل 
على تخفيف العبء الذي يعانيه امل�صافر من عملية 
التفتي�ض وت�صهيل ان�صيابية احلركة، وقد مت التعاقد 

االأ�صهر  خــالل  العمل  بهذا  تقوم  تركية  �صركة  مع 
القادمة".

اعالم الطيران المدني.. 
مدير اعالم الطريان املدين يف مطار بغداد الدويل 
االأ�صتاذ جا�صم علي ح�صن الكناين حتّدث عن دور 
ال�صفافة  ال�صورة  تكوين  يف  واالعـــالم  العالقات 
ال�صحفيني  مهام  وت�صهيل  املــدين  الــطــريان  لعمل 
واالعالميني فقال" اإن عملنا هو تن�صيقي مع الوزارة 
من االأعلى اإىل االأدنى، ويق�صي هذا التن�صيق بت�صهيل 
االأحــداث  تغطية  على  العاملني  ال�صحفيني  مهمة 
احلا�صلة يف مطار بغداد الدويل من حيث الدخول 
وحجز املواعيد مع امل�صئولني، وال�صماح لهم بالتحرك 
بحرية اأكرث وبدون التجاوز على ما ي�صمى باخلطوط 
احلمراء يف املطار، من خالل توجيه ال�صحفي على 
املناطق املباح فيها الت�صوير واملناطق املحظورة من 

دخول ال�صحفيني".
اأ�صاف الكناين اأن اعالم الطريان" يقوم اي�صا برفد 
واالأحــداث  باالأخبار  االلكرتوين  النقل  وزارة  موقع 

التي حت�صل يف املطار من اجل اي�صال املعلومات اىل 
كل امل�صافرين عن طريق مطار بغداد الدويل، ف�صال 
يف  االجتماعي  التوا�صل  مواقع  على  االعتماد  عن 
ن�صر املعلومات التي يحتاجها امل�صافر، وفيما يخ�ض 
اال�صدارات االعالمية فهناك ا�صدار خا�ض بوزارة 
النقل  وهي جملة باإ�صم )نقل املواطن( ت�صدر عن 

ق�صم االعالم يف الوزارة".
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بدأ اإلعالم الديني 
الثقافي الوسطي 

والمعتدل يظهر بقوة 
على الساحة اإلعالمية 
وأصبح يشكل باكورة 
انطالقة إعالم يعتمد 

على الدقة والموضوعية 
في نقل القضايا التي 

تتعلق باإلنسانية عموما 
ووحدة األمة االسالمية 

والحفاظ على تماسكها، 
باالعتماد على إبراز صوت 
الحق بعد أن كان مغيبا 

في السابق.
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 مدير قناة األنوار الفضائية
االعالم الرسالي يجب ان يكون شجاعا وبعيدا عن الفئوية

حوار :اإ�صماعيل خليل- علي الها�صمي



• مدير قناة الأنوار الف�سائية
• الأ�ستاذ اأزهر اخلفاجي



الرو�صة: كيف تقيم عجلة الإعالم املهني واملعتدل؟

اخلفاجي: ال�صك اأن االإعالم املعتدل يف العامل بداأ 

ي�صكل م�صاحة مميزة يف االعــالم اال�صالمي وخا�صة يف 
االأوىل النطالق  منذ اخلطوة  بداأ  الف�صائي، حيث  البث 
القنوات التي اأخذت على عاتقها اإظهار احلقيقة والت�صدي  
ملواجهة االإعالم الوهابي الت�صليلي، الذي يحاول ان يدعي 
زورا باأنه ميثل االإعالم ال�صني، فيما هو اإعالم اإق�صائي 
يرف�صون  الــذيــن  ال�صنة  وحــتــى  ال�صيعة  يكفر  تكفريي 

حماوالت ت�صويق"  ابن تيمية " باأنه �صيخ اال�صالم.
ولكن جتب االإ�صارة اإىل اأن االإعالم املعتدل مازال يفتقر 
اإىل بلورة مدار�ض اإعالمية علمية ومو�صوعية ت�صتند اإىل 
والــربامــج  للمو�صوعات  والتنفيذ  التخطيط  يف  علمية 
واالنفتاح على بع�صها البع�ض يف تبادل التجارب والتكامل 

العطاء ر�صالة اعالمية اكرث تاثريًا.
الرو�صة: ي�سري البع�ض اإىل �سعف القنوات املهنية 

التي حتمل طابع املو�سوعية والعتدال على �سعيد 

الربامج، ما هو راأيكم؟
على  تطل  املهنية  الــقــنــوات  اأ�صبحت  اخلفاجي: 

اأنحاء العامل، وهذا بحد ذاته جاء  امل�صاهدين يف جميع 
الديني  الف�صائي  االإعــالم  كبريا يف جمال  فراغا  لي�صد 
باأبعاد  املوجه  العربي  االإعــالم  وان  خا�صة  وال�صيا�صي، 

مذهبية و�صيا�صية كان حكرا على التيار املتطرف.
اال�صالمي  الف�صائي  االعــالم  مــازال  يالحظ  كما  ولكن 
الو�صطي،  دون امل�صتوى املطلوب، ولي�ض املطلوب اأن تتحد 
بف�صائية  لتخت�صر  واحــدة  موؤ�ص�صة  يف  الف�صائيات  هذه 
واحدة او اثنتني ، فالتنوع مطلوب والتعددية مطلوبة، ولكن 
املطلوب اي�صا، هو وجود اآلية لتبادل التجارب واخلربات 
لبع�صها  االمكانات  وبــذل   ، اال�صالمية  الف�صائيات  بني 
ولعل  متكاملة،  اإعالمية  ر�صالة  اأداء  اىل  و�صوال  البع�ض 
وجود احتاد االذاعات والتلفزيونات اال�صالمية على �صعيد 
والتلفزيونات  االذاعــات  ووجود احتاد  اال�صالمي،  العامل 
العراقية من �صاأنه اأن ي�صاهم يف حتقيق هذا الطموح حيث 
بداأ االحتادان يف تقدمي دورات تدريبية جمانية وبتكالبف 
رمزية لكوادر الف�صائيات وهذا بحد ذاته ي�صاهم يف تطوير 

اأداء الر�صالة االعالمية ومقارعة االعالم املعاد.
اجلوانب  على  املهنية  القنوات  تقت�سر  الرو�صة: 

الدينية وتغفل اجلوانب الأخرى، براأيك هل يجب 
اإ�سباع  اأجل  التنوع من  اأم تعمل على  اأن تكون كذلك 

رغبات امل�ساهد؟
االأمــر مطروح من  ال�صوؤال يف واقع  اخلفاجي: هذا 

ماليني امل�صاهدين، ولكن لالأ�صف فمازال هناك مالكون 
لقنوات ف�صائية واإدارات يف هذه القنوات، تكتفي بتغطية 

املو�صوعات الدينية والرتبوية، وتعمل على تغييب اجلانب 
االآخــر  الطرف  واأن  خا�صة  االأمـــة،  حياة  من  ال�صيا�صي 
املعادي عمل على تاأ�صي�ض اأكرث من خم�ض قنوات ف�صائية 
، و�صخر جميع قنواته  االأخــرية،  الثالث  ال�صنوات  خالل 
الف�صائية وحتى الدينية البحتة ملهاجمة االإ�صالم املحمدي، 
ورجال  االإعالميني  مئات  قادها  اإعالمية  حمالت  و�صن 
الدين، و�صن هوؤالء حملة منظمة �صد مذهب اأهل البيت 

�صلوات اهلل عليهم ب�صكل يومي.
مقابل هذه الهجمة نرى ولالأ�صف �صمتا مطبقا من اأكرث 
هذه  جتــاه  عراقية  وغــري  عراقية  ف�صائية  قناة   20 من 
القنوات  تلك  امل�صاهد  يتابع  وعندما  املروعة،  اجلرائم 
ي�صاب بالذهول والده�صة حيت تتجاهل جرائم تفجريات 
حت�صد كل مرة اكرث من 200 او 300 بني �صهيد وجريح 
، لذا فاين اأرى اأن هذا التجاهل يف تغطية هذا اجلانب 
من ق�صايا االمة وجتاهل الت�صليط على االخطار املحدقة 
القتل  على  يحر�صون  الذين  االن�ض  و�صياطني  بــاالمــة، 
وميولون االإرهاب وينفذون االإرهاب، مبثابة خطاأ كبري، يف 

الت�صدي لهذه املوؤامرة.
من  الكثري  نــالحــظ  املبا�سر  الــبــث  يف  الرو�صة: 

املحا�سرين يطرح الوقائع ب�سورة مبا�سرة، وهذا يثري 
حفيظة الكثري وت�سمع بع�ض الأ�سوات التي تتهم هذه 

القنوات بالطائفية؟
اخلفاجي: ال�صك اأن العمل االإعالمي م�صوؤولية كبرية، 

التعامل معه  اإذا مت  تــزداد خطورته  الف�صائي  واالإعــالم 
باأ�صلوب �صطحي حيث يعمد البع�ض اىل نقل حما�صرات 
دينية خارج اإطار م�صوؤولية الكلمة وخارج اأدبيات الدعوة 

العتبة الحسينية المقدسة خطت في إعالمها خطوات كبيرة 
متمثلة بإطالق قناة كربالء الفضائية، وانضمت إلى قافلة الفضائيات 

المهنية المعتدلة لتقديم الفكر المحمدي األصيل

االإعــــالم يف  يلعبه  الـــذي  الفاعل  لــلــدور 
االإعـــالم  يقت�صر  مل  التغيري،  عمليات 
املعتدل على ال�صحافة الورقية اأو امل�صموعة اإال اأنه ا�صتطاع 
اأن  يدخل اإىل االإعالم الف�صائي بقوة، واإي�صال احلقيقة 
الطابع  ذات  االعـــالم  موؤ�ص�صات  اخفائها  حتـــاول  التي 

التجاري وال�صيا�صي املتطرف.. 
ـــداول بع�ض الــتــ�ــصــاوؤالت حــول دور االعــالم  ومــن اجــل ت
باالعالم  النهو�ض  وكيفية  للمجتمع،  وما ميثله  الف�صائي 
)الرو�صة  جملة  اأجـــرت  املبتغاة،  بال�صورة  اال�صالمي 
احل�صينية( احلوار التايل مع مدير قناة االأنوار الف�صائية 

اال�صتاذ اأزهر اخلفاجي:

ونظرا
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التي حث عليها القراآن الكرمي والنبي امل�صطفى )�صلى 
عليهم  اهلل  �صلوات  االأطــهــار  واالئــمــة  واآلـــه(  عليه  اهلل 
تعاىل" اأدع  قوله  الكرمي  القراآن  نقراأ يف  اجمعني، حيث 
اىل �صبيل ربك باحلكمة واملوعظة احل�صنة وجادلهم بالتي 
هي اأح�صن"، وجند يف �صرية النبي االكرم واالئمة االطهار 
عليهم ال�صالم يف حواراتهم مع اليهود والن�صارى وحتى مع 
الزنادقة، ما ميثل للمحا�صرين والدعاة نهجًا يف التاأ�صي 
والتطبيق يف احلوار ويف الدعوة، اأما ال�صباب واللجوء اىل 
اىل ال�صتم فهذا اأ�صلوب اأعداء الدين واأعداء اأهل البيت 
واال�صلوب  النهج  ا�صترياد هذا  يجب  وال  ال�صالم،  عليهم 
الهجومي واال�صتعدائي يف حما�صرات وبرامج من ي�صعى 
للدفاع عن مدر�صة اأهل بيت الر�صالة �صلوات اهلل عليهم 

اأجمعني.
الأعـــوام  يف  قناتكم  تطمح  مـــاذا  اىل  الرو�صة: 

القادمة؟
اخلفاجي: عندما انطلقت قناة االنــوار2 الف�صائية 

يف اآب عام 2008 كان الهدف هو تقدمي اعالم مو�صوعي 
م�صفوعا  ال�صالم،  عليهم  البيت  اأهــل  مذهب  عن  يدافع 
للعمل  املت�صدين  من  كثري  ويــرى  اأرى  حيث  بال�صجاعة، 
�صواء  خائف  اإعــالم  يف  خري  ال  اأن  الر�صايل،  االعالمي 
كان على م�صاحله ومكا�صبه اأو كان خائفا من تهديدات 
اجلماعات االرهبية،ويف هذا املقام يقول االمام علي عليه 
ال�صالم" اإياك واحلديث يف مواطن اخلوف". فالت�صدي 
من  مع  التتفق  و�صجاعة  �صادقة  اإعالمية  ر�صالة  لتقدمي 
هذا  ويحول  اخلــوف  ي�ص�صتعر  وهو  املهمة  لهذه  يت�صدى 
القناة  ملرا�صلي  فالي�صمح  حمراء  خطوط  اىل  اخلــوف 
ومذيعيه للحديث ب�صكل �صريح وال ي�صمح لهم باأن يوؤ�صروا 

اىل اال�صباب احلقيقية لكثري من امل�صكالت واال�صباب وراء 
ظواهر �صيا�صية  اأو اأمنية اأو اقت�صادية. 

 لذا كانت م�صريتنا االإعالمية منذ البدء اعتماد االإعالم 
للت�صدي  االأولوية  باإعطاء  ال�صجاع،  واالإعــالم  ال�صادق 
البائد،  النظام  وبقايا  التكفريية  الوهابية  للجماعات 
والت�صدي ملــوؤامــرات الــدول التي قــررت دعــم االإرهــاب 
كانت  ومــن هنا   ، العراق  تنفيذ جمــازر يف  ومتكينه من 
برامج القناة تتابع هذا ال�صاأن، حتى بات �صريط االخبار 
لدى كثري من املتتبعني له يف قناة االنوار 2 �صريطا خربيا 
اأ�صاتذة وحمرتفني يف جمال االإعالم،  مميزا، باعرتاف 
تــرد مــن وكــاالت  الأنــنــا ال نعتمد على نقل االأخــبــار كما 
بر�ض  ويونايتد  بر�ض،  وفران�ض  رويــرتز  العاملية  االنــبــاء 
وا�صيو�صيتدبر�ض، فهذه الوكاالت العاملية، تقوم ب�صكل خفي 
بتلوين اخلرب مبا يخدم م�صالح الدول التابعة لها، بل نعمد 
يف �صريط االخبار على البحث عن اأخبار خا�صة وتقارير 

هامة ونقدمها للم�صاهدين.
اأما عن اخلطط امل�صتقبلية لقناة االنــوار2  فاإننا ن�صعى 
لتقدمي خدمة ن�صرات االأخبار اليومية، ولكن الذي يحول 
دون حتقيق ذلك، عدم وجود االمكانيات املالية الكفيلة 
اأن ميكننا من ذلك يف  ، ون�صاأل اهلل  العمل  باإجناز هذه 
امل�صتقبل القريب ،حتى تكون الن�صرات اخلربية يف القناة، 
داعما لرباجمنا ال�صيا�صية االأخــرى بهدف تكامل تقدمي 
اخلدمة االعالمية للم�صاهدين، الذين نفتخر مبتابعتهم 
قبل  مــواطــن  كــل  وي�صتطيع  للنظر  الفــت  ب�صكل  للقناة 
االعالميني اأن يلم�ض  هذا االنت�صار الوا�صع للقناة بنف�صه 
ويف  اخلليج  دول  ويف  العراق  يف  املحافظات  خمتلف  يف 
دول اأخرى مثل اليمن وم�صر وال�صومال وتون�ض واملغرب 

باال�صافة اىل ليبيا واجلزائر.
الرو�صة:كيف تقيمون اإعالم العتبات املقد�سة ول 

�سيما العتبة احل�سينية املطهرة؟
املقد�صة  احل�صينية  العتبة  اأن  ال�صك  اخلفاجي: 

قناة  باإطالق  متمثلة  كبرية  خطوات  اإعالمها  يف  خطت 
كربالء الف�صائية، وان�صمت اإىل قافلة الف�صائيات املهنية 
املعتدلة لتقدمي الفكر املحمدي االأ�صيل، و�صرح املعتقدات 
�صلى  اآل حممد  يتبعها حمبو  التي  االإ�صالمية اخلال�صة 
ال�صالم، وهي مبا  واآله واالأئمة االأطهار عليهم  اهلل عليه 
متلكه من اإمكانات وكوادر جيدة ا�صتطاعت بفعل ا�صتخدام 
اأحدث الكامريات واأجهزة الفيديو وال�صوت واأجهزة البث 
اأن  املتخ�ص�ض،  الكادر  اإىل  باالإ�صافة  املتطورة،  املبا�صر 
تقدم يف �صا�صتها �صورة نقية وهذه  من العوامل التي ت�صعى 
عمل  لتحقيق  الهادفة  االعالمية  الو�صائل  حتقيقها  اىل 

اإعالمي متكامل يو�صل ر�صالتنا باأبهى حّلة. 

العمل االعالمي، 
مسؤولية كبيرة، 
واالعالم الفضائي 
تزداد خطورته إذا 
تم التعامل معه 
بأسلوب سطحي

االعالم الوهابي التضليلي، يحاول ان يدعي زورا بأنه يمثل االعالم 
السني، فيما هو اعالم اقصائي تكفيري يكفر الشيعة وحتى السنة 

الذين يرفضون محاوالت تسويق"  ابن تيمية " بأنه شيخ االسالم
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وإعاقة التقدم العلمي
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األمية التكنولوجية
وإعاقة التقدم العلمي

الي�صاري  حممد  ـــ  ال�صريفي  • ف�صل 

تكاد الأمية التكنولوجية تطغى ب�سكل كبري يف جميع املجالت، وقد يرجح البع�ض ذلك  اإىل دخول هذه الو�سائل حديثًا، وان ثقافة التعامل 
معها حم�سورة بني الت�سلية والتوا�سل دون ال�ستفادة منها يف توظيفها بال�سكل ال�سحيح؛ والذي قد ي�ساهم يف التقليل من فجوة الزمان واملكان، 
اإ�سافة اإىل عدم وجود تاأهيل ملمار�سة هذه الو�سائل احلديثة يف جمالت �ستى و�سعف املنهج املوجود، ولأهمية املو�سوع اأولته جملة )الرو�سة 

احل�سينية( الهتمام البالغ فاأجرت هذا التحقيق للوقوف على عدد من اجلوانب اخلا�سة بالثقافة التكنولوجية.
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الثقافة التكنولوجية 
ومسؤولية المؤسسات

مادة  يف  الرتبوي  االخت�صا�صي  مع  االفتتاحية  وكانت 
حتدث  �صياع  فالح  االأ�صتاذ  كربالء  برتبية  احلا�صوب 
قائال"  فيما يخ�ض منهج احلا�صوب فاإنه يعد من قبل 
املناهج  مديرية  وهــي  الرتبية  وزارة  يف  خا�صة  جلنة 
العامة، ومنهج احلا�صوب منهج متحرك يتغري مع التطور 
، فمثال برنامج الويندوز يت�صمن الويندوز xp  والويندوز 7  وهكذا،  وكذلك برنامج 
اأ�صبح هناك االأوف�ض 2007 واالأوف�ض  اأوف�ض 2003  اأن كان  االأوفي�ض �صهد تطورا فبعد 

."2010
مبينا اأن" ال�صعوبات التي يواجهها منهاج احلا�صوب ب�صورة عامة تتمثل بالتدريب العملي 
فاملختربات �صغرية احلجم و ال تتنا�صب مع عدد الطلبة الذين يتجاوز عددهم 50 طالبا 
واأجهزة احلا�صوب 10 حوا�صيب ويف الوقت احلايل خ�ص�صت 20 حا�صبة واأحيانا اأقل 
من 20 حا�صبة يف حال مل ت�صتوعب املدر�صة العدد باالإ�صافة اىل م�صكلة انقطاع التيار 

الكهربائي وحتى املولد الكهربائي غري كفيل بحل امل�صكلة".
وتابع" قدمنا بع�ض املقرتحات منها ا�صتخدام جهاز )اليو بي اأ�ض(  العايل القدرة لت�صغيل 
بع�ض احلا�صبات وت�صغيل جهاز )الداتا �صو( والــوزارة ب�صدد درا�صة املو�صوع فيما مت 
رف�ض مقرتح ا�صتبدال احلا�صبات املن�صدية باحلا�صوب املحمول لكون املحمول معر�ض 

للك�صر رغم ميزاته".
وبني" نحن نطالب املعنيني باالنتباه اىل م�صاألة الت�صاميم اال�صا�صية للمدار�ض ومراعاة 
با�صتثناء بع�ض املدار�ض  وجود خمتربات حا�صوب، واملختربات املوجودة غري منا�صبة 
القليلة التي حتتوي على خمتربات حا�صوب جيدة، كما اأن ح�صة در�ض احلا�صوب من 
الدرو�ض اليومية غري كافية وكذلك نطمح اىل �صمول �صف الثالث متو�صط وال�صاد�ض 
اأ�صا�صية  اعــدادي بدرا�صة مادة احلا�صوب، فدر�ض احلا�صوب يعد مادة عبور، ولي�صت 
وبالتايل كيف يقتنع الطالب باأهمية هذه املادة، و حتتاج هذه الق�صية اىل ت�صافر اجلهود 

من اأجل النهو�ض بامل�صتوى العلمي للطالب يف مادة احلا�صوب". 

انتشار األمية الثقافية 
سبب رئيسي

الدكتور عمار عبد اجلبار التميمي، مقّرر ق�صم احلا�صوب 
يف كلية العلوم بجامعة كربالء قال اأن" مفهوم االأمية 
التقنيات  با�صتخدام  اجلهل  على  ين�ض  التكنولوجية 
احلديثة واال�صتفادة منها يف احلياة اليومية للو�صول اىل 

اال�صتفادة التامة ولت�صهيل املهام واملتطلبات اليومية ". 
مبينا" ان من اأ�صباب االأمية التكنولوجية هو انت�صار االمية الثقافية والتعليمية وم�صتوى 
التعليم يف املجتمع ب�صكل عام، وهو م�صتوى متدين مقارنة مبجتمعات الدول املتقدمة، 
فنالحظ اأعداد غري املتعلمني واملتو�صطي التعليم ميثلون ن�صبة كبرية يف املجتمع؛ كما 

نلم�ض قلة االطالع من قبل كثري من االفراد يف املجتمع على الثقافات االأخرى".

معلال �صبب ذلك"  اإىل انت�صار االأمية التكنولوجية وال�صعف يف التعليم اال�صا�صي �صواء 
كان ذلك يف الدرا�صة االبتدائية اأو املتو�صطة و�صببه التخلف يف طرق التعليم والتدري�ض، 
فنالحظ االعتماد على طرق التعليم الكال�صيكية التي جتعل الطالب متلقيا فقط وغري 

متفاعل مع املواد العلمية وغري م�صتخدم للتقنيات احلديثة ".
وختم حديثة موؤكدا على" اأن اأوىل اخلطوات التي يجب اتباعها للنهو�ض بالواقع والق�صاء 
الدرا�صة  االوىل يف  املراحل  بتدري�ض احلا�صوب من  البدء  التكنلوجية هي  االمية  على 
االبتدائية؛ حتى نح�صل على م�صتخدمني ميتلكون معلومات ويتمتعون بقدرات ومهارات 
متو�صطة امل�صتوى وتتولد لهم ثقافة تكنلوجية، وهذه امل�صوؤولية ترتتب على املوؤ�ص�صات 

التعليمية اأواًل وتتطلب م�صاعدة املجتمع واالأ�صرة للنهو�ض بامل�صتويات التعليمية ".

محدودية عدد مدّرسي 
الحاسوب 

تربية  مديرية  يف  االلــكــرتوين  التعليم  �صعبة  م�صوؤول 
حمافظة كربالء املقد�صة م�صطفى عبد الهادي قال اإن" 
عدد املدار�ض يف حمافظة كربالء املقد�صة والتي تدر�ض 
فيها مادة احلا�صوب �صمن املنهاج الدرا�صي هي  126 
وال�صبب يف عدم �صمول جميع املدار�ض يعود اىل قلة وجود 
الكادر التعليمي؛ باالإ�صافة اىل العدد القليل من اأجهزة احلا�صوب واالثاث؛ وكذلك عدم 

وجود قاعات وخمتربات مهياأة لتعليم مادة احلا�صوب".
بحدود 200  املقد�صة  كربالء  حمافظة  مدار�ض  لعموم  التدري�صي  الكادر  م�صيفا" اإن 
مدر�ض ومدر�صة وهذا العدد يعترب قليال جدًا وال يفي باحلاجة قيا�صًا بالتعداد ال�صكاين 

للمحافظة".



يحمل بع�صنا اأفكارًا ي�صعى لتطبيقها كلما �صنحت الفر�صة لذلك، وهذه االأفكار قد 
تتميز مبثالية عالية �صمن م�صاحات نظرية من روؤيتنا لها، لكن يبقى التنظري �صيء 

والتنفيذ �صيء اآخر.
وقابلة  منطقية  تكون  اأن  االأوىل  ركيزتني،  اىل  ي�صتند  عموما  االأفكار  تنفيذ  اإن 
للتطبيق �صمن موا�صفات مدرو�صة ابتداًء، والثانية، وجود مقومات التطبيق العملي 
لهذه االأفكار، فاإن كانت اأفكارًا غري م�صبوقة وقابلة للخطاأ وجَب تنفيذها مبرحلتني 
اأُوالهما اال�صتك�صاف، اأي جتربة الفكرة على نطاق حمدود فاإن اآتت اأكلها واأثبتت 

�صحتها وفاعليتها املرجوة فاإن �صمول باقي النطاق يبقى م�صاألة وقت ال اأكرث.
بتفا�صيلها  االإملــام  دون  ببناء جديدة  واملبا�صرة  قائمة  عملية  بهدم  املغامرة  اأما 
الدقيقة واالعتماد على املقدرة الفنية واالإدارية الذاتية، والوهم بالقدرة املطلقة 
على االإجابة عن كل الت�صاوؤالت وجتاُوز كل العراقيل، فاإن ذلك واإن كان نابعًا من 
خربة لكنه يدل على ثقة زائدة بالنف�ض اأو جهل باأدوات التنفيذ والتفا�صيل الدقيقة.
اإجــراء  بني  االأفكار،  تطبيق  الأهــل اخلــربة يف  بالن�صبة  وا�صح وجلي  الفرق  ولعل 
من  والبدء  تهدميها  وبني  اأ�صاًل،  قائمة  عملية  اأية  يف  اخللل  ومعاجلة  اال�صالح 
جديد باأخرى حتت ذريعة التح�صني والتطوير مع وجود تاأكيد وا�صح على اأن النتائج 
غري م�صمونة �صلفًا! وهنا يطغى طابع املغامرة على جهود التطوير والتح�صني، من 
حيث اأن لكل �صيء جديد جتربة على م�صتوى حمدود يتم االأخذ بنتائجها لل�صروع 

بالتغيريات اجلذرية.
ولعل الظن اأن اخلربة واملعلومة التي نح�صل عليها من تراكمات العمل ل�صنوات اإمنا 
هي املفتاح الوحيد الذي ن�صتند اإليه يف ولوج ف�صاءات االأفكار عمليًا، اإمنا هو ظن 
منقو�ض اإال بوجود ما يدعى )معرفة القدرة(. فاخلربة واملعلومة توفر لنا )املعرفة 
االفرتا�صية( وتوفر القاعدة التي نرتكز اإليها عند ال�صروع بتنفيذ اأفكارنا، فيما 
ت�صكل )معرفة القدرة( نوعا من اأنواع االإملام بالتفا�صيل نتيجة معاي�صة واحتكاك 
طويل االأمد وقابلية معنوية للتعامل بايجابية مع االآراء املخالفة. واالأهم من هذا 
وذاك وجود اإدراك واقعي ملدى التاأثريات ال�صلبية على مفا�صل معينة متر بها عملية 

التغيري.
افرتا�صية(  بـ)معرفة  والعمل  احلياة  يف  جتربتك  خالل  من  تدرك  اأنك  مبعنى 
م�صتندة ملا تراه وت�صمعه اأن زيدًا �صائق ماهر واأن َعمرًا �صحفي مقتدر، لكن هذا ال 
يعني بال�صرورة اأن االول ميتلك القدرة املهارية نف�صها على �صياقة عربة اأحدث اأو 

اأن الثاين يحافظ على مقدرته يف ظروف جديدة اأو ا�صتثنائية.
ميكن  ال  وا�صع  بحر  )االإب�صتمولوجيا(  يدعى  ما  اأو  املعرفة  نظرية  معطيات  اإن 
اخلو�ض فيه بعجالة لكن الوا�صح اأنها تفيدنا يف جوانب متعددة لي�ض اأقلها التمييز 

بني االفرتا�ض، والقدرة احلقيقية لقراءة الواقع اأو تنفيذ االأفكار...

بني املثالية والتطبيق

• �صباح الطالقاين

اإرها�صة قلم 
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م�صريا اىل" ان اخلطة املو�صوعة من قبل وزارة الرتبية لتدري�ض مادة احلا�صوب ت�صمل 
طلبة املراحل املتو�صطة واالعدادية با�صتثناء طلبة املراحل املنتهية، وكانت هناك بع�ض 
املدرا�ض االبتدائية م�صمولة بتدري�ض مادة احلا�صوب؛ ولكن مت تعليق �صمولها لهذا العام 

لعدم وجود منهاج وزاري وا�صح بخ�صو�ض املادة لهذه املرحلة".

قّلة المعرفة باستخدام 
التكنولوجيا الحديثة

االإدارة واالقت�صاد  احمد عبد احل�صني طالب يف كلية 
اأكداأن " ا�صتخدام احلا�صوب والتقنيات احلديثة اأ�صبح 
اأمرًا مهمًا و�صروريًا لكل �صخ�ض خ�صو�صًا الطلبة، بحكم 
اأنهم عماد املجتمع وثقافتهم تنعك�ض على ثقافة املجتمع، 
وال تزال م�صكلة التعامل مع هذه الو�صائل وكيفية اال�صتفادة منها بال�صكل ال�صحيح قائمة 

لقلة املعرفة التامة يف اال�صتخدام واال�صتفادة ".
مرت�صى راجي طالب يف معهد ال�صناعة قال" توجد يف 
املعهد قاعة حا�صبات واحدة وحتتوي على عدد قليل من 
اأجهزة احلا�صوب، وهذا يدفعنا اىل جلو�ض اأكرث من 5 
اأ�صخا�ض اأمام احلا�صبة الواحدة مما ي�صكل �صعفا يف 
تلقينا للمعلومة وعدم ا�صتخدامها بال�صكل ال�صحيح، كما 
نعاين من م�صكلة قلة احل�ص�ض ملادة احلا�صوب فتكون 

ح�صة واحدة يف اال�صبوع ووقت احل�صة ال يتجاوز 40 دقيقة". 

مقاهي االنترنت بين 
االستخدام السلبي 

وااليجابي 
عقيل طالب، �صاحب مقهى لالنرتنت، حتدَث قائال" 
بعد اأن كان املواطن العراقي قبل فرتة التغيري اأميا يف 
التعامل مع التكنولوجيا كالهاتف املحمول او التوا�صل 
عرب االنرتنت اأ�صبح يجيد التعامل مع خمتلف و�صائل التوا�صل وحتى تعامله مع هذه 
االجهزة بداأ يتح�صن فبعد اأن كان ي�صتخدمها اال�صتخدام  ال�صلبي بداأ يوظفها التوظيف 
نوعية يف جمال اال�صتخدام اجليد  اأحــدث قفزة  العراقي  واملجتمع  ال�صحيح،  العلمي 

للتقنية ولكن رغم ذلك مازلنا متاأخرين عن الدول املتقدمة".
وبنّي اأن " بع�ض اال�صاتذة واملوظفني خا�صة امل�صّنني ال زالوا يجهلون ا�صتخدام احلا�صوب 
واأجد ن�صبة كبرية من م�صتخدمي االنرتنت ي�صتخدمونه للرتفيه وبع�ض املجاالت الب�صيطة 
ون�صيحتي للجميع بالبحث عن الربامج املفيدة واملتطورة التي ميكن توظيفها يف املجاالت 
العلمية املهمة وهذه الربامج موجودة يف �صبكة االنرتنت ذاتها ومبجرد البحث عنها 
�صتتوفر لديهم معكل ما يخ�ض هذه الربامج من �صرح تف�صيلي، وما عليهم اال البحث 

بطريقة علمية مفيدة، وهناك منتديات تعليمية ميكن للم�صتخدم الرجوع اليها للتعلم".
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م�ستلة من كتاب الر�سول امل�سطفى ومقولة الراأي للموؤلف:با�سم احللي 

اذا حتدثنا عن املجموع املركب لرتاث الراأيويني )اأهل ال�سنة واجلماعة( عرب التاريخ ل ي�سعنا اأن نتن�سل عن العلقة 
الذاتية والتالحم التكويني بني الأ�س�ض ال�سيا�سية واملناهج النفعية يف حيازة ذرى القيادة ال�سالمية وبني �سريورة 

الراأي مقولة متثل وجود ذلك الرتاث الذي لوله لتمزق �سرح الراأيويني اآيدولوجيًا وبالكامل ..

بني الأ�س�ض ال�سيا�سية واملناهج النفعية
تراث الراأيويني..
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يقول حممد اركون يف هذا ال�صدد : 
... كان اأهل ال�صنة دائمًا اىل جانب ال�صلطة ، وقد قبلوا 
باالمر ال�صيا�صي الواقع �صواء اأكان ناجتًا عن ال�صورى 
كما ح�صل بالن�صبة خلالفة املدينة اأم عن طريق القوة 
لقد  ؛  والعبا�صيني  االموميني  مع  ح�صل  كما  امل�صلحة 
احلاكمون  اخللفاء  اتخذها  التي  القرارات  �صاهمت 
وقرارات االدارة اىل حد كبري يف تنمية الرتاث املدعو 
امل�صحف  ت�صكيل  يخ�ض  االمر  اأكــان  �صواء   ، بال�صني 
الذاكرة اجلماعية  ت�صكيل  ام  الثالث(  اأيام )اخلليفة 
كتابة  )اأي  والتاريخية  والقانونية  الدينية  ومرجعيتها 
ال�صعب  من  جند  ال�صبب  ولهذا   ، وت�صجيله(  التاريخ 
الدينية وامل�صامني  امل�صامني  اأن منيز بني  اليوم  جدًا 
الدنيوية لرتاث اأهل ال�صنة ؛ ذلك اأن كل اأنواع ال�صلطة 
التي ظهرت يف اال�صالم منذ عام )11هـ / 632 م( اأي 
بعد موت النبي قد جلاأت اىل هذا اخللط بني الذروتني 

الدينية والدنيوية لكي تكت�صب ال�صرعية )1( ....
وايدلوجيا  فل�صفيًا  اأين  اىل  النظر  الــفــت  اأن  اأود 
عن  يعرب  ال  الــذي  املنطق  مع  اأن�صجم  ال  عــام  ب�صكل 
ما  هو  املنطق  وهــذا  كامل،  ب�صكل  اال�ــصــالم  قدا�صة 
األفه امل�صت�صرقون يف مماحكاتهم اجلدلية مع نظرية 
اال�صالم التي مل ي�صربوا غورها اأو التي ال ي�صتطيعون 
فكرًا  لالإ�صالم  الالاإنتماء  ب�صبب  غورها  ي�صربوا  اأن 

وعقيدة.
اركــون يف طريقته  ــق  اأواف ال  فاأنا  ذلــك  انطالقًا من   
االن�صياع  منها  اإذ الح يل  اال�صالمي  للتاريخ  النقدية 
الغرب  اأو  اال�صت�صراق  نطق  اإرادة اىل  بغري  اأو  بــاإرادة 
الأن منطق  اإال  ذلك  وما  و  الظواهر  تف�صري  عمومًا يف 
كلمة  حتمل  مبــا  احلــيــاة  عــالقــات  تقنني  يف  الــغــرب 
املنطق  من  نــادرًا(  )اإال  يلتقي  ال  معنى  من  عالقات 
واآله  عليه  اهلل  الر�صول )�صلى  يقدم  الذي  اال�صالمي 
الب�صري  ال�صلوك  �صحة  يف  �صماوي  كمعيار  و�صلم( 
والعالقات على كل �صيء باعتباره اأكمل الب�صر واأ�صرف 

االنبياء واملر�صلني اأجمعني ..
منطق  ونف�ض  وال�صمري  التاريخ  كان  لو  ماذا  ..ولكن 
اال�صالم مع اركون كما يف ن�صه االآنف ، وَمن مّنا ينكر 
)االفقة  ــراأي  ال ربيعة  مذهب  اأن  ومدال�صة  خمال�صة 
واالأعلم من مالك( وغريه اندثر الأن م�صيئة العبا�صيني 
كنظام �صيا�صي يف تقدمي مالك ومن لف لفه من فقهاء 

ال�صالطني هي احلاكمة ؟ 
اأئمة  امل�صيب وغريه من  بن  ل�صعيد  ِذكــرًا  ومل ال جند 

التابعني يف تراث اأهل ال�صنة اإال على نحو احلكاية ؟ 
وهل فعاًل اأن مالكًا اأعلم واأفقه من �صعيد بن امل�صيب 
حممد  بــن  وجعفر  الـــراأي  وربيعة  �صعد  بــن  والليث 

ال�صادق )عليه ال�صالم (؟
والال  االن�صياع  بني  تــدور  امل�صاألة  كل  امل�صاألة  اأن  اأم 

ان�صياع مع تيار ال�صيا�صة العارم ؟ 
نظرية  يف  ذكــر  مــن  البيت  اأهــل  لفقهاء  جنــد  ال  ومل 
ال�صنة( )اأهل  الراأيويني  قبل  من  املطروحة  اال�صالم 

خالل التاريخ ؟..
حولها  تــ�ــصــارُع  ـــراأي  ال فمقولة  اأمـــر  مــن  يكن  مهما 

حقيقتان ..
توؤكد  وهي  )ال�صيا�صية(  التاريخية  احلقيقة   : االأوىل 
ي�صمح  وال  �صك  اأو  ريــب  يعرتيه  ال  بنحو  الــدوام  على 
باملماحكة اجلدلية اأن هذه املقولة عرب التاريخ مقولة 
�صيا�صية ا�صطبغت ب�صبغة �صرعية انطالقًا من مقولة 
عرفت  ــك  اأن بيد  واملفا�صد،  امل�صالح  على  التعرف 
امل�صالح  على  التعرف  مقولة  تطبيقات  اأن  و�صتعرف 
)اخليفة  خالفة  من  ابتداًء  اأي�صًا  �صيا�صية  واملفا�صد 
الر�صمي  ناطقها  بوا�صطة  قري�ض  راأت  حيث  ؛  االول( 
)اخلليفة الثاين ( اأن امل�صلحة كل امل�صلحة يف تولية 
اجتماع  يف  املف�صدة  كل  واملف�صدة  االول(  )اخلليفة 
ما  وهو  )علي(  الها�صمي  البيت  يف  واخلالفة  النبوة 

�صرح به )اخلليفة الثاين( البن عبا�ض.
ومــرورًا  االول(  )اخلليفة  خالفة  من  ابتداًء   : اأقــول   
حينما  االول(  )اخلليفة  عليها  تعرف  التي  بامل�صلحة 
حظيت  والتي  اخلالفة،  الثاين(  بعده)اخلليفة  وىّل 
ت�صحب  اأن  ا�صتطاعت  التي  القر�صية  الكتلة  مبباركة 
االول(  لروؤية )اخلليفة  املعار�صني  ب�صاط احلجة من 
القر�صية يف تولية )اخلليفة الثاين( التي �صاغها وهو 
يف معر�ض الرد على املعار�صني بقوله : اجتهدت لهم 
راأيي ووليت عليهم خريهم، اأو ما ي�صبه هذا القول .. 

ــثــاين(  ومـــــرورًا مـــرة اأخــــرى بــ�ــصــورى )اخلــلــيــفــة ال
)امل�صالح املر�صلة( غري املقنعة كما يقول الدكتور طه 

ح�صني وكما يقول غريه . 
التي هي  العبا�ض  – بدولة بني  انتهاء  – بال  وانتهاًء 

�صكل اآخر من اأ�صكال االرادة القر�صية عرب التاريخ . 
اأو غلوًا اأن نذهب اىل اأن واقع ال�صورى  اإ�صرافًا  ولي�ض 
اأمري  قول  اآيــات ذلك  اآيــة من  ؛  قر�صية حم�صة  روؤيــة 
رفت اخلالفة عنا ، مع  املوؤمنني علي لعمه العبا�ض : �صُ
اأن جمل�ض ال�صورى ملا ينعقد بعد ؛ اإذ كيف علم علي؟ 

وهل كان علي يعلم الغيب ؟!!!. 
اخلطاب موجه للراأيويني ..!

كانت  التي  ال�صورية  الــثــاين(  )اخلليفة  �صورى  اإن 
ت�صتبطن اإرادة قري�ض يف تولية )اخلليفة الثالث( ومن 
بعده عبد الرحمن بن عوف )�صخ�صية قري�ض املخفية 
م�صراعيه  على  الباب  فتحت  التاريخ(  �صتار  وراء 
�صيا�صية  ممهدات  فهناك  ؛  الباغية  اأمية  بني  لدولة 
حني  الثاين(  )اخلليفة  اأر�صيتها  خلق   ، ال�صتطالتهم 
�صفيان  اأبــي  ابني  بني  كوالية  بكاملها  ال�صام  اأ�صرك 
يزيد ومعاوية ، وذلك يف عهد خالفته والتي ندم عليها 

قبل اأن ميوت ..
الراأي  التاريخية ملقولة  اأن احلقيقة  نخل�ض من ذلك 
اال�صكال  تقلبات  عرب  التاريخ  �صفحة  على  الطافحة 
ال�صيا�صية والهيئات االجتماعية واملبادىء اال�صالموية 
م�صلحة  يف  تتلخ�ض   ، يتغري  ال  واحــد  �صيء  املختلفة 
الوحيويني  من  واأتباعهم  )العرتة(  ها�صم  بني  اإبعاد 
مف�صدة  ويف  اال�صالمية  االدارة  يف  التاأثري  مقود  عن 

االأخذ باأيديهم اىل هداية النا�ض . 
حلمل   ، وملدر�صته  لعلي  املجال  قري�ض  ف�صحت  لو  اإذ 
)اخلليفة  ــال  ق كما  الــهــدايــة  طــريــق  على  امل�صلمني 
االأخــري  بها  نطق  التي  قري�ض  اإرادة  ولكن   ، الثاين( 
النبوة  جتتمع  اأن  قومكم  كره   : بقوله  �صاغها  والتي 
واخلالفة ، هي امل�صلحة التي يرى )اخلليفة الثاين( 
اأنها اأوىل بالعناية من م�صلحة الوحي يف هداية الب�صر 

، هذه هي خال�صة احلقيقة التاريخية للراأي . 
اأنها حقيقة �صرعية  الراأيويون على  : يطرحها  الثانية 
ن�صبية  يفرت�ض  الــذي  اجلــدل  ملنطق  طبقًا  اأنهم  اإذ  ؛ 
احلقائق ، والذي يدعو لن�صبية اليقني ، يفرت�صون اأن 
مقولة الراأي مقولة �صرعية ؛ الأن جوهرها ارتكن على 
ما اأ�صموه بالتعرف على امل�صالح واملفا�صد ، ويزعمون 
روؤية  من  ين�صجم  باملفا�صد  والدفع  امل�صالح  جلب  اأن 
الراأيويون  يطرح  هكذا   ، االحكام  تاأ�صي�ض  يف  الوحي 

مقولة الراأي يف اال�صالم على اأنها حقيقة . 
واإذن فمقولة الراأي ت�صارع حولها حقيقتان ؛ احلقيقة 
احلقيقة  ومزعمة  جانب  من  )ال�صيا�صية(  التاريخية 
حقائق  اأن  عرفت  ولكنك   ، اآخر  جانب  من  ال�صرعية 
بــاالتــبــاع من  اأوىل  ــب  ري لها  يــرقــى  الــتــي ال  الــتــاريــخ 
الراأيويون  يفتاأ  ال  التي   )3( الت�صل�صلية  التمحالت 
يخلقونها ويبتكرونها تربيرًا بعد تربير كلما ظهر فتق 
الوحي  منطق  اأمــام  اأفكار  من  يطرحون  فيما  وعــوار 
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والعقل وال�صمري والتاريخ .
�صرعية  ثناياها حقيقة  بني  الراأي  مقولة  ت�صم  وكيف 
علي  لــالزورار عن  واأطروحة  �صعار  التاريخ  وهي عرب 
)عليه ال�صالم(وع�صيانه واإيذائه وبغ�صه هو واآل بيته 

و�صيعته ؟ 
هو  واإيذائه  وع�صيانه  علي  بغ�ض  اأن  الوحي  يوؤكد  اأمل 
واآله  للر�صول )�صلى اهلل عليه  واإيذاء  بغ�ض وع�صيان 

و�صلم( ؟...
بنا  يــحــدو  جهاته  جميع  مــن  املتنايف  الــ�ــصــراع  هــذا 
هاتني  من  واحــدة  اإال حلقيقة  نخنع  ال  اأن  اىل  جميعًا 
احلقيقتني ، نحن مطمئنون اىل اأن احلقيقة التاريخية 
وهــي   ، الــعــقــل  مــع  االنــ�ــصــجــام  متـــام  املن�صجمة  هــي 
اأطروحة  مع  التالحم  من  تت�صور  ما  غاية  املتالحمة 
و�صلم( واآلـــه  عليه  اهلل  )�صلى  امل�صطفى  الــر�ــصــول 

اأن  ــراأي  ال ملقولة  ميكن  وال   ، اال�صالم(  )منطق 
املزعوم  ال�صرعي  ر�صيدها  عن  وتكافح  تنافح 
وهي ت�صوغ ملعاوية وليزيد وجلالوزتهما اأن ي�صلبوا 
دين  اأن�صار  بنات  اأكرث من  اأو  األف عذراء  حياء 
اهلل الذين تبوؤوا الدار واالإميان يف واقعة احلرة 
تبقى  ممن  البيعة  وياأخذوا   ، بكارتهن  ويفت�صوا 
من �صحابة ر�صول اهلل وذراريهم ممن جنا من 

القتل اأنهم خول ليزيد)4(.
اأمــام مزعمة  ت�صمد  ال  ــراأي  ال فمقولة  ثم  ومــن 
الــتــعــرف عــلــى املــ�ــصــالــح واملــفــا�ــصــد الــتــي على 
الدولة  �صبيل  الثاين(  )اخلليفة  مهد  اأ�صا�صها 
والتي جرت   ، بعده  من  ويزيد  ملعاوية  ال�صيا�صية 
وجحودًا  اهلل  مع  عنادًا  عــذراء  األــف  الفت�صا�ض 
واآله( عليه  اهلل  )�صلى  ملحمد  وبغ�صًا  بجربائيل 

والآل بيت حممد )�صلى اهلل عليه واآله(. 
فرية  هي  الــراأي  ملقولة  ال�صرعية  احلقيقة  مزعمة  اإن 
احلرة  واقعة  اأمــام  ت�صمد  ال  اأنها  اإذ  ؛  ال�صرع  على 
لو  التي  التاريخية  احلقائق  بباقي  بالك  فما  فقط 
اال�صالمي  النقد  ملنهج  طبقا  كلها  ا�صتعرا�صها  �صئنا 
ذي املعيارية الوحيوية )القراآنية واحلديثية( لظهرت 
عارية عن امل�صداقية ال�صرعية يف كل مفا�صلها ف�صاًل 
عن كونها عدوًا لدودًا لطريقة الر�صول يف بناء االن�صان 

 .!
النظم  مواقف  يف  للراأي  ال�صرعية  احلقيقة  هي  واأين 
املدينة  اأهـــل  مــن  ال�صلبية  )الــراأيــويــة(  ال�صيا�صية 

)�صلى  الر�صول  اأن  مع  وذراريهم(  اهلل  دين  )اأن�صار 
اهلل عليه واآله (كان كثريًا ما يقول : )) من اأخاف اأهل 
والنا�ض  لعنه اهلل واملالئكة  ، وعليه  اله  املدينة اخافه 

اجمعني(()3( ؟ 
واالمر هو االمر يف مواقف اولئك مع اآل بيت ر�صول اهلل 
)�صلى اهلل عليه واله(يف كربالء ويف غري كربالء ، مع 
ان الر�صول )�صلى اهلل عليه واله( كثريًا ما كان يو�صي 
ويقول : ))اذكركم اهلل يف اهل بيتي ، اذكركم اهلل يف 

اهل بيتي ، اذكركم اهلل يف اهل بيتي (()5( 
وال باأ�ض با�صطناع مقاي�صة )مقارنة( بني افعال معاوية 
الذي دفن بع�ض �صحابة ر�صول اهلل )�صلى اهلل عليه 
واله( احياًء وقتل البع�ض االخر �صربًا وكذلك جرائم 
انني مل  اذ  ؛  هتلر  وبني جرائم  يزيد من جهة  جــروه 
ا�صمع او اقرا ان هتلر دفن اعداءه احياء وال انه غزى 

مدينة ت�صبه مدينة ر�صول اهلل )�صلى اهلل عليه واآله( 
ولياأخذوا  عــذراء  األــف  النازيون  جنوده  فيها  ليفت�ض 
فعل  كما  لهتلر  عبيد  اأنهم  على  البيعة  رجاالتها  عن 
طبقًا  هم  والذين  املدينة  اأهــل  من  بقي  من  مع  يزيد 
لكل احل�صابات االن�صانية اأ�صرف من كل الب�صر الذين 
لبع�صهم من �صرف  ؛ خا�صة مع ما  نزى عليهم هتلر 
ال�صحبة املر�صية للر�صول )�صلى اهلل عليه واأله( كاأبي 

�صعيد اخلدري واأ�صرابه من ال�صابقني ...
الــراأي  ملقولة  النازية  احلقيقة  تظهر  اأن  كثريًا  لي�ض 
من خالل تطبيقاتها عرب التاريخ االأموي )القر�صي(؛ 
االأموي  العن�صر  رجحان  تفرت�ض  التي  احلقيقة  تلك 

الوحي  بقاعدة  وال�صاربة  ؛  الب�صر  باقي  القر�صي على 
التي ت�صرخ دائمًا بـ )اأكرمكم عند اهلل اأتقاكم()6( 
الهتلرية  احلقيقة  هذه  خالل  من  اإذ  اجلــدار؛  عر�ض 
اخلدري  �صعيد  اأبي  اأمثال  عبودية  نف�صر  اأن  ن�صتطيع 
مــن رجـــاالت االإ�ــصــالم الأمــثــال يــزيــد اجلــبــار العنيد 
اإذ ال ن�صتطيع كما ال ي�صتطيع  ؛  ال�صماء  اجلاحد لقيم 
العقل الب�صري اأن يف�صر لنا كيف اأ ن اأبا �صعيد اخلدري 
اهلل  ر�ــصــول  عهد  يف  كــان  اأن  بعد  ليزيد  قنًا  اأ�صحى 

)�صلى اهلل عليه واآله( من اأكرم االأحرار ؟ 
اليتم هذا اإال على �صوء نازية هتلر وفا�صية مو�صوليني 
الفا�صية  ومثلها  النازية  نظرية  ا�صتطاعت  اإذا  هذا  ؛ 
مل�صقة  �صيا�صية  كدولة  اأمية  بني  بجرائم  حتيط  اأن 
بــاالإ�ــصــالم عــنــوة ، واأحــ�ــصــب اأنــهــا قــا�ــصــرة عــن هذه 

االإحاطة . 
على اأي حال ال يقاوم ما يطرحه الراأيويون علة 
ب�صعها  بل  التاريخ  حقائق  �صرعية  حقيقة  اأنــه 
�صبغة  من  كثريًا  ي�صخر  والتاريخ   ، ات�صح  كما 
وح�صبنا   ، الراأي  مقولة  على  امل�صفاة  ال�صرعية 
اإ�صفاء ال�صرعية على هذه املقولة موؤرخ  اأن  من 
حني اجتمعت قري�ض الطليقة على �صحة قيا�ض 
)اخلليفة  خالفة  ل�صالح  الــثــاين(  )اخلليفة 
ـــر  االأم هـــذا  مــالبــ�ــصــات  عــرفــت  ـــد  وق االول( 

ال�صيا�صية...
===================

وامنا  27؛   : اركون(  )ملحمد  اال�صالمي  )1(الفكر 
ال  ـــون  ارك حممد  الــبــاحــث  مــن  الن�ض  ــذا  ه نقلنا 
اليه  تو�صل  ما  بكل  لقبولنا   وال   ، اكت�صفه  جلديد 
بحوثنا حينما  كل  داأبنا يف  ، وهذا هو  درا�صاته  يف 
ننقل عن املفكرين والباحثني املعا�صرين ، وما ينبغي قوله: 
جمال  يف  اكت�صافات  من  يحمل  مبا  احلا�صر  ع�صرنا  ان 
عليه  �صكت  ما  يتحمل  ال  واالن�صانية  التاريخية  البحوث 

بع�ض ا�صالفنا التقليديني .
)2( �صيتو�صح مق�صودنا من ذلك اككرث ال حقًا ! 

تاريخ  يف  ان�صانية  الال  اجلرمية  هذه  تف�صيل  انظر   )3(
وغريه من م�صادر  هـ   80  -61 حــوادث   32  :28 اال�صالم 

التاريخ ، واخلول : العبيد. 
�صحيحان  وم�صمونه  و�صنده   ،  55  :4 احمد  م�صند   )4(

م�صتفي�صان . 
)5( �صحيح م�صلم 7: 123. 

  6( احلجرا ت: 13. 

عالقات  تقنين  ف��ي  ال��غ��رب  منطق  إن 
من  ع��الق��ات  كلمة  تحمل  ب��م��ا  ال��ح��ي��اة 
معنى ال يلتقي )اال ن��ادرًا( من المنطق 
االسالمي الذي يقدم الرسول )صلى اهلل 
عليه وآله وسلم( كمعيار سماوي في 
صحة السلوك البشري والعالقات على 
كل شيء باعتباره أكمل البشر وأشرف 

االنبياء والمرسلين أجمعين
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  علي حسين عبيد
   

مل يكن �صهال اأن يّدعي اأحد ق�صية 
اال�صالح، ما مل يكن موؤهال لهذا 
االمــام  كــان  وهــكــذا  وعمليا،  ومعنويا  فكريا  الـــدور 
احل�صني عليه ال�صالم، �صليل الدوحة املحمدية املباركة، 
و وريث الثوار العظماء الذين غريوا جمرى التاريخ، 
كي يليق بكرامة االن�صان الذي خلقه اهلل تعاىل، واأعّزه 
وجعل منه �صيدا وقائدا لنف�صه، وللكائنات التي ت�صج 

بها املعمورة، ب�صمائها وبحارها وبراريها.
وهكذا كانت وقفة االمام احل�صني عليه ال�صالم، �صل�صل 
الثوار وامل�صلحني العظماء، وقفة اإ�صالحية و�صعت 
حدا لالنحراف االأموي الظامل، عندما اأخذت م�صرية 
وت�صخيم  التفرد  نحو  تنحرف  اال�صالمية  الــدولــة 
الذات املت�صلطة، ف�صار االن�صان ممتَهنا يف كرامته 
اال�صالم  يحّرف  ال�صلطان  وبداأ  واأفكاره،  وممتلكاته 
ويجعله يتما�صى مع ماآربه ال�صلطوية املريبة، لهذا كان 
البد من و�صع حد لهذا االنحراف اخلطري، ومن هو 
االأوىل بهذه املهمة؟ غري �صل�صل االأحرار و�صيد الثوار، 
االمام احل�صني عليه ال�صالم، الذي اأعلن للجميع على 
روؤو�ض املالأ جهارا نهارا: اإين )خرجُت لطلِب االأ�صالح 

يف اأمِة جدي حممد(.
نحو  اال�صالم  باأمة  ت�صري  االنحراف  دفة  كانت  لقد 
الهاوية، عندما غابت العدالة وت�صّيد القهر ال�صيا�صي 
ومب�صاحلهم  بالنا�ض،  واال�صتخفاف  والـــعـــدوان، 
وحقوقهم وحرياتهم، وكاأن النا�ض عبيد ال�صلطان!، 
اأر�ــض  على  رحاها  دارت  التي  الطف  وقفة  فكانت 

الغا�صرية، لتقدم لالن�صانية در�صا يف الكفاح العظيم 
العظيم  الثائر  اأن  العلم  مع  املتنمرة،  ال�صلطة  �صد 
االمام احل�صني عليه ال�صالم، كان يعرف قوة االعداء 
معركة  كانت  لذلك  والعداء،  اخلبث  يف  واأ�صاليبهم 
ال�صعيدين  على  اجليد  لالإعداد  بحاجة  اال�صالح، 

النف�صي املعنوي واملادي.
فحاول االمام احل�صني عليه ال�صالم، تغذية االأمة بروح 
اإال �صعادة  اأرى املوت  املواجهة كما يف قوله: )اإين ال 
روح  خلق  اأراد  اأي  برما(،  اإال  الظاملني  مع  واحلياة 
تعبوية لدى اجلماهري ملواجهة االنحراف احلا�صل، 
وامل�صتجد يف واقع الدولة اال�صالمية التي اأخذت تنحدر 
نتيجة  والــظــالم،  الظلم  من  جمهولة  م�صارات  نحو 
اآنذاك  ير�صم  الذي  وال�صلوك  والنوايا،  الفكر  ل�صوء 
العقلية ال�صلطوية االموية، التي و�صعت قيم االإ�صالم 
ومبادءه خلف ظهرها، لذلك مل يكن هناك اأي جمال 
لل�صمت، اأو التغا�صي عن هذه االنحرافات اخلطرية 

التي كان يتعر�ض لها اال�صالم وامل�صلمون.
اال�صالح  بناء جديدة هدفها  عملية  من  البد  وكــان 
اأوال، لكي ت�صع حدا مل�صارات التخبط والتيه واالبتعاد 
العظيمة، ومبادئه اخلالقة، ولعل  عن روح اال�صالم 
الباحث املتتبع للمجتمعات الب�صرية، بكل توجهاتها، 
يجد اأن عملية بناء املجتمع املتكامل، ال ميكن اأن تتم 
االإ�صالحية،  العمليات  من  جمموعة  خــالل  من  اإال 
الرامية اإىل ت�صحيح م�صار هذه املجتمعات، واحلركة 
التكاملية املوجودة داخل اأي جمتمع هي حركة اإرادية 

حرة، تختلف مب�صمونها عن احلركة احلتمية للكون 
والتي حدد م�صارها اهلل �صبحانه وتعاىل، ولذلك كان 
للمجتمعات  م�صتمرة  اإ�صالح  عملية  اإيجاد  من  البد 
التي بطبيعتها قد اكت�صبت �صمة التغيري الدوري، يف 
خمتلف الفرتات الزمانية والظرفية التي مرت بها، 
اأو املر�صد  وهنا جند �صرورة وحتمية وجود امل�صلح 
االمام  ثــورة  فكانت  اال�صالح،  ملهمة  يت�صدى  الــذي 
احل�صني عليه اال�صالم اال�صالحية هي امل�صّد املنا�صب 
ال�صلطان  األب�صه  الــذي  واالنــحــراف  االنحدار  حلالة 

االأموي للدين والدنيا معا.
النبوية  الــدوحــة  و�صليل  االأحــــرار  �صيد  خــرج  لهذا 
اأمة اال�صالم،  االإ�صالح يف  العظيمة، الإطالق عملية 
عاثت  اأن  بعد  ال�صواب،  جــادة  اىل  االأمـــور  واإعـــادة 
ال�صلطة االأموية املنحرفة ف�صادا يف اأر�ض امل�صلمني، 
املجتمع  فتدهور  اال�صالم،  وتعاليم  ملبادئ  واأ�صاءت 
من  خطرية  موجة  اىل  القيم  وتعر�صت  اال�صالمي 
ال�صقوط القيمي والديني واالأخالقي، لذا خرج االمام 
احل�صني عليه ال�صالم م�صلحا خالدا، اأعاد االمور اىل 

ن�صابها يف اأمة اال�صالم باملعمورة كلها.

االصالح المتوهج..
مل تكن فكرة الأ�سالح نزهًة، اأو �سربًا من الّدعــاء، اأو الفكر املجرد، ول هي نوع من 
لغط الكالم مللء فراغات الورق، اأو املن�سات التي يتحدث من ورائها املفكرون وامل�سلحون 
وغريهم، بل هي فعل خالق يهدف اىل تغيري الواقع والثورة عليه، ون�سف القدمي ال�ساكن، 

وزرع اجلديد املتحرك املنتج، القادر على اإدامة عجلة احلياة ودفعها اىل اأمام دائما.
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امل�سطلحات هي مفاتيح العلوم . كما يقول اخلوارزمي . وقد قيل : اإن فهم امل�سطلحات ن�سف العلم ، لأن امل�سطلح هو لفظ 
يعرب عن مفهوم ، واملعرفة جمموعة من املفاهيم التي يرتبط بع�سها ببع�ض يف �سكل منظومة ، ولأن امل�سطلح �سرورة لزمة 

للمنهج ، حيث ل ي�ستقيم منهج الإ اإذا بني على م�سطلحات دقيقة ، فقد زادت اأهمية امل�سطلح وتعاظم دوره يف املجتمع 
املعا�سر الذي اأ�سبح يو�سف باأنه "جمتمع املعلومات"اأو "جمتمع املعرفة" حتى �سار �سعار " ل معرفة بال م�سطلح" �سارة 

لل�سبكة العاملية للم�سطلحات يف فيينا . ) األقا�سمي 265(. 

في تأسيس المصطلح العلمي العربي
دور اإلسالم

جناح اأبو  جعفر  �صاحب   . د   . • اأ 

 ، اللغة  يف  العلمي  للم�صمون  احلامل  هو  وامل�صطلح   ، املعرفة  وعاء  اللغة  والأن   
املعلومات  جمتمع  مع  للتوا�صل  وقاعدة  املعرفة  مع  للتعامل  اأداة  امل�صطلح  بات 
خا�صا  تفعيال  مفعلة  معجمية  وحدة  تعريفاته  اب�صط  وهو   . )القا�صمي266(   .

بوا�صطة ظروف ا�صتعمالها يف منط مقام خا�ض . 
وعلم امل�صطلح من احدث اأفرع علم اللغة التطبيقي ، فهو يتناول االأ�ص�ض العلمية 

لو�صع امل�صطلحات وتوحيدها . 
اللغة التطبيقي حتى اتخذ علم امل�صطلح مكانه بو�صفه احد  وما ان تكون علم 
االأفرع املهمة اىل جانب التخطيط اللغوي والرتجمة وتعليم اللغات الأبناء اللغات 

االأخرى وحتليل االأخطاء . )حممود حجازي 19( . 
من  باأي حال  تنف�صم  ال  رابطة  االإ�صالم  وعلوم  العربية  اللغة  بني  اأن  واملعروف 

االأحوال ، رابطة قلما توجد يف ح�صارات العامل بني لغاتها ودياناتها . 
يف  عامة  معارف  لديهم  كانت  االإ�صالم  قبل  العرب  اأن  الدار�صني  لدى  واملقرر 
الطبيعة  ومظاهر  واحليوان  ــدان  االأب وطب  واالأنــواء  والنجوم  والفلك  الطبيعة 
اإليهم منذ القدم ثم ات�صعت باعتناق  االأخرى ف�صاًل عن معارف دينية حتدرت 

بع�ض قبائلهم 
املعارف كانت  اأن هذه  . وال �صك  ونحوها  وامل�صيحية  كاليهودية  �صماوية  ديانات 
املروي  الكالم  ويف  ال�صعر  يف  بع�صها  جاء  متعددة  خا�صة  م�صطلحات  تت�صمن 
امل�صطلحات  والدة  ظاهرة  �صهدته  الذي  االت�صاع  بذاك  تكن  مل  لكنها   ، عنهم 
اجلديدة يف االإ�صالم حينما حتولت هذه املعارف اإىل علوم مت�صعبة ومت�صعة ويف 
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القرون الالحقة ، ال �صيما القرنني االأول والثاين لالإ�صالم الذين �صهدا والدة 
والعرو�ض  واالأدب  والبالغة  والنحو  والعقائد  واحلديث  والفقه  التف�صري  علوم 
والفل�صفة واملنطق واحل�صاب واملو�صيقى والطب ونحوها من العلوم التي نه�صت 
على قواعد مما اقتب�صه امل�صلمون من تراث االأمم ال�صالفة لهم اأو مما ترجم 
اإىل العربية منذ اأواخر الدولة االأموية وبداية الدولة العبا�صية على يد املن�صور 
واملاأمون و�صواهم من اخللفاء املهتمني باأمر الرتجمة على نحو ما هو مروي يف 

كتب التاريخ املوثقة . 
والفقه  واحلديث  التف�صري  مثل  ال�صريعة  علوم  مقدمتها  ويف  العلوم  هذه  اإن 
ثم  والبالغة  وال�صرف  والنحو  اللغة  علوم  مثل  بخدمتها  يت�صل  وما  والعقائد 

علم االأدب ونقده وعلم العرو�ض 
على  تاأ�ص�صت  التي  املتخ�ص�صة  امل�صطلحات  من  وا�صعة  �صبكة  لها  اتخذت 
امل�صلمون �صواء كانت  العرب ا�صطلح عليها  اأ�صماء من لغة  اأو  مفردات قراآنية 
بطابع  وطبعت  جمــاورة  لغات  من  مقرت�صة  اأو  االأ�صل  عربية  املــفــردات  هــذه 
النظام اللغوي للعربية ، وهذه املفردات امل�صطلحية عادت مدلوالتها املعجمية 
�صارت  جديدة  مدلوالت  لتكت�صي  االإ�صالم  قبل  ما  ع�صر  يف  عليها  كانت  التي 

عنوانات ملفاهيم جديدة بنيت عليها علوم االإ�صالم امل�صتحدثة . 
اعتمدت  م�صطلحية  دائــرة  اأو�صع  ولعل 
امل�صطلحات  دائــرة  هي  القراآن  األفاظ 
فروع  يف  البحث  كــان  ف�صواء   ، الفقهية 
الفقه او يف اأ�صوله فان عنوانات االأبواب 
قامت على مفردات قراآنية لغوية �صارت 
م�صطلحات ثابتة وعنوانات على مباحث 
الــعــبــادات  ــفــاظ  فــاأل  . مــتــنــوعــة  فقهية 
والزكاة  واحلــج  وال�صالة  ال�صوم  مثل 
واجلهاد . وما يتفرع عن مباحثهما مثل 
واملكروه  واملــنــدوب  وامل�صتحب  الــواجــب 
وما  والباطل  والتمام  والنق�ض  واحلرام 

بها  يتعبد  ثابتة  او حديثيه  قراآنية  األفاظ  على  قامت  كلها م�صطلحات  �صواها 
وتر�صم لها �صروط وقواعد ومبطالت ونوا�صخ . 

و  القراآين"  "الر�صم  و  "املدين"و"القراءة"  و  "املكي"  التف�صري"و   " فعلم 
"النا�صخ" و "املن�صوخ" و "املت�صابه" و "علم التنا�صب" و "االأعجاز" و" غريب 
القراآن واحلديث" و "علم م�صطلحات احلديث" كلها �صاغت لها م�صطلحات 
التي  وامل�صنفات  املباحث  من  وا�صعة  لطائفة  عنوانات  �صارت  دقيقة  علمية 

�صغلت حيزًا وا�صعًا من املكتبة العربية . 
واإذا توجهنا اإىل عوامل الدر�ض اللغوي وجدنا �صياًل من امل�صطلحات التي ولدتها 

احلاجة اىل ت�صمية مباحث هذه العلوم واحكامها وتفريعاتها . 
ولعل اأو�صح مثال عن تولد امل�صطلحات اجلديدة من األفاظ قدمية على مفاهم 
م�صتجدة معجم م�صطلحات العرو�ض ومعجم م�صطلحات البالغة باأق�صامها 
باأق�صامها  البالغة  يتبعها من م�صطلحات  وما  وبديع  ومعان  بيان  من  الثالثة 
الثالثة من بيان ومعان وبديع وما يتبعها من م�صطلحات النقد االأدبي وتفرعاته 

وت�صبعاته التي تزخر بها كتب النقد القدمي التي تناولت جممل الظواهر االأدبية 
دخل  مما  عنهم  االأخــذ  اأو  االآخرين  بال�صعراء  التاأثر  ظاهرة  حتى  والنقدية 
)اإدري�ض  واالغــارة  ال�صلخ  مثل  تفرع عنها  وما  ال�صعرية  ال�صرقات  يف م�صطلح 

الناقوري 57( . 
ولعل اأو�صح �صاهد على اثر النهو�ض اال�صالمي باللغة العربية املعجم الفل�صفي 
امل�صتجد وولده من مفردات العربية التي مل تكن تعرف الفل�صفة اأ�صال وما اأجنز 
التي  اليونانية  من �صياغة م�صطلحات فل�صفية غزيرة يف مقابل امل�صطلحات 
ترجم عنها العرب تراثها يف جممل العلوم التي كانت مزدهرة لديهم مما اأطلق 
والنبات  والطب  والريا�صيات  الهند�صة  علوم  يف  املاثلة  االأوائل"  "علوم  عليه 
الفل�صفي  القراآن 111- 115( )امل�صطلح  واالإن�صان يف  و�صواها )اهلل  واملنطق 

عند العرب 300( . 
واجلوهر  والقدم  واحلــدوث  والعدم  والــوجــود  العقل  قبيل  من  فم�صطلحات 
والوجوب  وال�صبب  االوىل  والعلة  والكمية  والكيفية  والهوية  والــذات  والعر�ض 
قبيل  من  مفردات  من  الذكر  وا�صحاب  املت�صوفة  لدى  تولد  وما  والتناق�ض 
والروؤية  واالإ�ــصــرار  والكتمان  واال�صواق  واحللول  واالحتــاد  واالحــوال  املقامات 
املقرتنة  امل�صطلحات  ع�صرات  من  و�صواها  واالأولــيــاء  واالأقــطــاب  والكرامات 
عهد  للعرب  يكن  مل  جــديــدة  مبفاهيم 
بــهــا مــن قــبــل ، كــل ذلـــك ممــا اثمرته 
وتالقح  العربي  بالعقل  اال�صالم  نه�صة 
املجاورة  ال�صعوب  بح�صارات  العقل  هذا 
او دخلت يف ذمة  اال�صالم  اعتنقت  التي 
فانفتح   ، معهم  التعاهد  يف  او  امل�صلمني 
للعرب باب املعرفة التي ا�ص�ض لها القراآن 
وال�صنة النبوية على م�صراعيه فات�صعت 
والدنيوية  والدينية  ال�صرعية  الــعــلــوم 
لهذه  البــد  فكان  فيها  املفاهيم  وتعدت 
ماهيتها  حتـــدد  ت�صمية  مــن  املــفــاهــيــم 
املعجم  و�صعها  العربية اىل ذلك على قدر ما  فا�صتجابت  و�صروطها  وحدودها 
واال�صتقاق والنحت والرتكيب و�صواها من الطرق التي تلبي احتاجات املفكرين 
وامل�صتغلني بالعلوم حتى �صار الزما لهوؤالء الت�صنيف يف امل�صطلحات امل�صتخدمة 
�صرط  املبني يف  "كتاب  االمدي  الدين  �صيف  فو�صع  امل�صتحدثة  العلوم  يف هذه 
الفاظ احلكماء واملتكلمني" و "احلدود الفل�صفية" للخوارزمي الكاتب وجلابر 
بن حيان وللكندي وابن �صينا والغزايل ونحوها )امل�صطلح الفل�صفي عند العرب 

161 وما بعدها( 
ويدخل املجاز هنا اإىل عامل امل�صطلحات من اأو�صع االأبواب ، فجل امل�صطلحات 
التي  املجاز  عباءة  من  تولدت  والبالغة  واالأدبية  واللغوية  والعقائدية  الدينية 
اأ�صعفت العلماء بكل احتياجاتهم ، ولي�ض امل�صطلحات ال�صائعة من مثل االإ�صالم 
واالإميان والهدى ونقائ�صها مثل ال�صرك والكفر والف�صق والنفاق وال�صالل �صوى 
املعاين  تكن يف اجلاهلية حتمل هذه  لغوية عن مفردات معجمية مل  جمازات 

التي اقرتحها االإ�صالم لها . 

وعلوم  العربية  اللغة  بين 
بأي  تنفصم  ال  رابطة  اإلسالم 
حال من األحوال , رابطة قلما 
العالم  ح��ض��ارات  في  توجد 

بين لغاتها ودياناتها
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 د. صباح محسن كاظم
   

 فاخلطاب االعالمي يجب ان يعتمد على:
بال�صوت  احلديثة  التقنيات  اعتماد       -1
وال�صورة وت�صخري التكنولوجيا يف بث وت�صويق 
اذا  املهدوية  فالق�صية  ال�صحيحة،  االأفــكــار 
عر�صت بال�صكل العلمي والروحي تنال ا�صتقطاب 
العامل ملا لها من اأهمية يف جميع العقائد وهي 

من بني امل�صرتكات اجلمعية يف االإن�صانية...
 2- ف�صح الدعاة والعديد من املزيفني الذين 
يدعون بني الفينة واالخــرى باأنهم هم املهدي 
ويف  احلــرام  والبيت  ال�صودان  يف  ح�صل  كما 
العراق مرارا... فاالإمام حقيقة جم�صدة بالكتب 
ال�صماوية ال غبار عليها، اأما العديد من املدعني 
وال�صرائط  القرائن  عليهم  التنطبق  فــهــوؤالء 

الواردة يف االأدلة ال�صرعية...
3- اال�صتفادة من االنرتنيت للتخاطب مع العامل 
يقبل  املتح�صر  ،الن  ح�صارية  بو�صائل  اأجمع 
بكل فكرة �صحيحة ،هنا تعتمد طريقة العر�ض 

باالدلة العقلية والنقلية...
 لقد ر�صم ال�صرع املقد�ض القراآن الكرمي، وال�صنة 

النبوية، و�صرية االأئمة االقدا�ض، املنهج احلياتي 
امل�صتقيم ،والتكليف ال�صرعي حيال ظهور االمام 
لينقذ  املــهــدي)عــجــل اهلل فــرجــه ومــقــدمــه( 
االن�صانية من ال�صالل والزيغ والظلم واحلروب 
اإنتظار  يف  ورد  االألهية...وقد  الدولة  بتحقيق 
االنتظار.. ويعني  العبادات  اأف�صل  من  الفرج 
فااللتزام باالأخالق التي ر�صمها القراآن الكرمي 
بيته  واهل  النبي  ال�صالح من  ال�صلف  وطبقها 
واالذكـــار  االوراد  واأ�صحاب  االبـــرار  و�صحبه 
مــن الـــزهـــاد والــ�ــصــاحلــني مــن كــل املــذاهــب 
الثوابت  على  االعالمي  اال�صالمية..فالرتكيز 
اأتفق  فما  فقهيا،  فيه  اأختلف  ما  واالبتعاد عن 
النبي بروايات  الثقاة عن  العلماء  من روايــات 
حتمية الظهور املبارك كخروج ال�صفياين: وهو 
�صخ�صية تقود راية الباطل والنداء من ال�صماء 
وقتل  املهدي،  باأ�صم  ينادي  جربائيل  ب�صوت 
النف�ض الزكية العلوية، ح�صول اخل�صف بجي�ض 

ال�صفياين يف حدود احلجاز...
اأما العالمات غري احلتمية: التي لي�ض م�صمون 

حدوثها وهو يرتبط بطبيعة املجتمعات وحركة 
والظلم  وال�صر  بامللذات  فاالنغما�ض  الب�صرية، 
لي�ض كمثل من يعمل لالإ�صالح الثقايف والفكري 

والعلمي والرتبوي...
فقد ورد عن االمام جعفر ال�صادق عليه ال�صالم 
انه قال: خم�ض قبل قيام القائم )عليه ال�صالم( 
اليماين وال�صفياين واملنادي ينادي من ال�صماء 
الــزكــيــة...  النف�ض  وقتل  الــبــيــداء  يف  وخ�صف 
و�صيكون ظهور االمام املهدي )عليه ال�صالم( يف 
مكة املكرمة ويبايعه فيها اأ�صحابه الذين ي�صل 
عددهم اىل 313 ثم يتجه �صوب العراق ويتخذ 
الكوفة عا�صمة لدولته الكربى من القطب اىل 

القطب.
اإن الت�صويق االعالمي املبني على ا�ص�ض تخاطبية 
ل�صالح  مثمرة  بنتائج  ياأتي   وات�صالية مقنعة 

تطوير الخطاب المهدوي

 لريب اأن العداد احلوزوي للخطباء الذين يت�سفون بالعلمية والدراية يف نقل اخلرب 
وحتليله وا�ستنتاجه ويعتمدون �سحة ال�سند واملنت وغربلة علم الرجال والعتماد على 
الروايات املوثقة التي ل تثري ال�سكوك وال�سبهات او اخلالف، بالطبع �سيوؤدي اىل اإقناع 
املتلقي  الواعي او غري املتعلم او املخالف عقائديا. اأو امل�سكك اجلاهل او من يبحث عن 

احلقيقة...
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تعترب االأدعية والزيارات الواردة عن اأئمة اأهل البيت عليهم ال�صالم موردا مهما من موارد 
ح�صول االإن�صان املوؤمن على الثواب العظيم اإال اأنها يف ذات الوقت يجب اأن ال ينظر لها باأنها 
جمرد حروف ويغفل عن كونها معاين اأ�صار لها اأئمة اأهل البيت )عليهم ال�صالم( يف اأوقات 
كانوا يعانون فيه من ت�صلط االأنظمة اجلائرة امل�صتبدة التي منعت و�صول كالم املع�صوم )للعامة 
واخلا�صة( من املوؤمنني، ووقفت ب�صدة اأمام انت�صار علوم اأهل البيت )عليهم ال�صالم( ملا لها 
من تاأثري يف النفو�ض، اأ�صف اإىل ذلك اأن املجتمعات التي عا�صرها اأئمتنا االأطهار كانت ممتلئة 
باجلهل، فرنى اأن االإمام يتحدث ب�صتى العلوم عن طريق االأدعية والزيارات، لياأتي زمان يفهم 

النا�ض ما يريد االإمام قوله والتاأكيد عليه.
ولعل من بني تلك الزيارات املهمة هي زيارة وارث التي حتوي على مدلوالت وم�صاديق توؤكد على 
اأن ق�صية االإمام احل�صني)عليه ال�صالم( هي الق�صية االأزلية التي ابتداأها اآدم )عليه ال�صالم( 
واأن كربالء لي�صت م�صاألة اآنية، واإمنا لها امتدادات يف التاريخ، حيث اأن لها اأ�صوال من املا�صي 
وامتدادا اإىل امل�صتقبل، وقد ابتداأت بنبي اهلل اآدم وانتقلت اإىل نبي اهلل نوح )عليه ال�صالم( 
االأمر الذي دفعني للوقوف عند هذه النقطة، ملعرفة ماهية العالقة ووجه ال�صبه بني نبي اهلل نوح 
)عليه ال�صالم( واالإمام احل�صني )عليه ال�صالم( فلم�صت حينها الكثري من موارد ال�صبه، فنبي 
اهلل نوح )عليه ال�صالم( يعترب �صيخ املر�صلني بينما ميثل االإمام احل�صني )عليه ال�صالم( �صيد 
�صباب اأهل اجلنة اأجمعني، واإن النبي نوح  �صرف اهلل بيته، وهو م�صجد الكوفة بينما �صرف اهلل 
مدفن االإمام احل�صني )عليه ال�صالم( على م�صجد الكوفة، كذلك اأن النبي نوح )عليه ال�صالم( 
يعترب �صاحب ال�صفينة اجلارية على اأمواج املاء بينما يعترب االإمام احل�صني )عليه ال�صالم( 

�صاحب ال�صفينة اجلارية التي من ركبها جنا.
اإذ اإن نبي اهلل نوح )عليه   وهنالك موارد كثرية لل�صبه، واالختالف، فرغم ت�صابه املواقف 
ال�صالم( حينما تاأّذى من قومه رفع يده اإىل ال�صماء ودعا عليهم قائال: )رب ال تذر على االأر�ض 
من الكافرين ديارا( فاأغرق اهلل االأر�ض باملاء واأجنى من اآمن بنوح )عليه ال�صالم(... يف حني 
جند اأن االإمام احل�صني )عليه ال�صالم( ا�صتدعى قومه وطلب منهم اخلروج ليال من كربالء 
الأن القوم �صيقتلونه غدا... وفوق ذلك اأن االإمام احل�صني )عليه ال�صالم( مل يدُع حتى على 
جيو�ض الكفر التي جتمهرت لقتله و�صبي عياله بل بكى عليهم ورفع يده اإىل ال�صماء ودعا اهلل 
بكلمات طّيبة جاء فيها بعد احلمد والثناء "قريب اإذا دعيت، حميط مبا خلقت، قابل التوبة 
ملن تاب اإليك، قادر على ما اأردت" اأي اأنه �صالم اهلل عليه حتى اآخر حلظة من حلظات حياته 
يو�صح للب�صرية اأن باب التوبة مفتوح لعباده، ويغفر ملن تاب، وهي ر�صالة اأراد اأن يو�صلها للمغرر 

بهم من جي�ض يزيد.
وختاما نلم�ض من خالل املواقف اأعاله اأن االإمام احل�صني )عليه ال�صالم( اإمنا مت�صك بهذا 
االأمر لوجود علة اأجربته على عدم الدعاء تكمن يف اأنه ميثل االمتداد احلقيقي للر�صول االأكرم 
حممد )�صلى اهلل عليه واآله( يف حديثه ال�صريف )ح�صني مني، واأنا من ح�صني( ...وكل م�صلم 
ْر�َصْلَناَك  يعلم اأن الر�صول )�صلى اهلل عليه واآله( اأر�صل رحمة للنا�ض، كما يف قوله تعاىل }َوَما اأَ
اإاَِلّ َرْحَمًة ِلْلَعامَلِنَي{ فمن الواجب اأن يكون حامل اأعباء ا�صتمرارية تلك الر�صالة كذلك رحمة، 
وبذلك فاإن االإمام احل�صني )عليه ال�صالم( كان رحمة يف حياته واأ�صبح رحمة بعد ا�صت�صهاده 
فهو �صفينة النجاة التي انطلقت من كربالء لتجوب العامل من امل�صرق حتى املغرب تلتقط 

الناجني، حتى قيام ال�صاعة، لت�صتقر يف وديان اجلنان بحياة ملوؤها اخللود.

اأي ال�سفينتني اأجنى

• والء ال�صفار 

والئيات 

االعالمي  االت�صال  جناح  فا�صرتاطات  االن�صانية جميعا، 
التنويري قائم على اأ�صا�صني  هما: جوهر الفكرة و�صدقية 
الــطــرح االعــالمــي،  يف حقيقة اخلــطــاب االعــالمــي فقد 
�صئمت االن�صانية من كل دعوات االنحالل اأو دعوات العوملة 
يف الهيمنة، فلم يبق اإال  االميان باملنقذ واملخل�ض واالأمل 

املوعود...
اإن الرتقب ليوم الظهور هو من االميــان، فلذلك ي�صتعد   
اإقامة  خــالل،  مــن  االيجابي  لالنتظار  املــوؤمــن  االن�صان 
الفرائ�ض وامل�صتحبات واالأوراد واالأذكار واالأدعية والزيارات 
وطلب العلم واالمر باملعروف والنهي عن املنكر، كل ذلك 
يجعل من املوايل قريب من تطلعات االمام املوعود، بالطبع 
لالأعالم دوره البارز يف تهيئة االأجواء الالزمة لع�صر الظهور 
االلتزام  الهداية احلقة عن طريق  باإتباع  دائما  بالتذكري 
بتعاليم القراآن الكرمي، و�صنة امل�صطفى  اخلامت-�صلوات 
اهلل عليه وعلى اآله- والتي اأكد فيها بحتمية الظهور املهدوي 

يف اآخر الزمان ليتحقق االأمر االإلهي بتطبيق اال�صالم..
التاأريخية  الكتب  وردت يف معظم  التي  ال�صرائط  اإن هذه 
والفقهية  وكتب ال�صري التعني اإن الوقوع حتميا، فهناك اإرادة 
ذات مقد�صة مدركة  وهي  التاأريخ،  تتحكم مب�صرية  الهية 
من  اأكــرث  او  جــزء  فح�صول  الب�صرية،  ل�صالح  وخمططة 
تلك احلوادث مرهون مب�صلحة اال�صالم واملجتمعات واهلل 
ارادة حم�ض خري مطلق، ل�صالح االن�صان وهو اأراأف به من 
اأمه التي حملته، وما نريد قوله ان امل�صلم عليه اأن ي�صارع 
للخريات، بالعمل ال�صالح للمجتمع، بالنزاهة واالخال�ض 
اجلميع  واحــرتام  االآخــريــن،  خلدمة  والتوا�صل  واحلر�ض 
من الطوائف واملعتقدات االأخــرى، حيث التطرف  حتجر 

وهالك..
ورمبا يقول املوؤمن امللتزم الأعمل بنف�صي بالطاعات واأ�صتعد 
فامل�صاركة  ال  يكفي،نقول  هــذا  هل  نناق�صه  وهنا  للظهور 
امليادين  بكل  اال�صالمي  املجتمع  مع  التوا�صلية  الفاعلة 
باأن  الدائم  والتذكري  واالجتماعية  والفكرية،  الثقافية، 
ى  كل عمل ي�صهد اهلل عليه واملوؤمنون }َوُقــِل اْعَمُلوْا َف�َصرَيَ
اْلَغْيِب  َعامِلِ  اإىَِل  وَن  دُّ َو�َصرُتَ َوامْلُوؤِْمُنوَن  َوَر�ُصوُلُه  َعَمَلُكْم  اهلّلُ 

ا ُكنُتْم َتْعَمُلوَن{. ُئُكم مِبَ َهاَدِة َفُيَنبِّ َوال�صمَّ
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�سعر: حممد جواد الوزين 

ب�صعة امل�صطفى



تـــ�ـــســـتـــعـــُر  والرواح  احلــــــــق  ــــب  ويــــغــــ�ــــس

ـــــا اأُِمــــــــــــروا ــــــوُم تــــنــــفــــيــــذًا مل ــــــق فـــــ�ـــــســـــارَع ال

ـــــــــاأرجـــــــــاأْت نـــــوَحـــــهـــــا والـــــــدمـــــــُع مـــنـــهـــمـــُر  ف

ـــروا  ـــِه ــقــا �ـــسُ ــــًا بــالــ�ــسِّ ــــوؤم ـــريَة ل ـــج ـــسُ ـــ� زالـــــــوا ال

ــــرتوا  ــــس ـــــــــــــق املـــــحـــــمـــــُر مــــــا � وُيـــــظـــــهـــــر الأُف

ـــُر  ـــس ـــكـــ� وقــــــلــــــب ريــــــحــــــانــــــة املــــــخــــــتــــــار مـــن

بــــل روحــــــه الـــطـــهـــر مــــذ فـــا�ـــســـت بـــهـــا غـــــدروا

لــــطــــهــــرهــــا تــــ�ــــســــهــــُد الآيــــــــــــــات والـــــ�ـــــســـــوُر 

ـــــــري يـــنـــتـــ�ـــســـُر  ـــال وتــــــقــــــوى ومــــنــــهــــا اخل ـــس ـــ� ف

ـــروا ـــه ق ـــا  ـــه ل اإن  وعــــــــدًا  ويـــغـــ�ـــســـب  ـــى  ـــس ـــر� ي

ــــضَ يـــنـــجـــرُب  ــــ� ــــي ــــٍع بــــظــــلــــم ل ــــل ــــس وكـــــ�ـــــســـــُر �

ــــحــــدُر  ــــن ي اهلل  ـــــــول  ر�ـــــــس مـــــــن  ــــــا  ــــــه ــــــُع ودم

ـــُر  ـــت ـــن ـــــوِر نـــــــــــوٌح لـــــــه الأفـــــــــــــــالك ت ـــــح ـــــل ل

ــــــــر ُ ــــــــسِ ــــــُه اأ� ــــم �ــــــســــــنَّ ــــل ــــظ فــــــروعــــــوهــــــا ب

ــــب يــعــتــ�ــســُر  ــــل ــــق فــــ�ــــســــارعــــت بــــاخلــــطــــى وال

ــــــــــُدُر اجُل ـــــه  ـــــزَن ح تـــــــــروي  الـــ�ـــســـهـــيـــدة  دم 

ـــُر مــــنــــهــــا اأنــــــــــــنٌي لــــــه الأمــــــــــــــالك حتـــتـــ�ـــس

خــــرُب  ول  وحــــــــي  ل  ـــــِة  ـــــال ـــــس ـــــر� ال حــــــــــرُق 

ـــبـــهـــا الأحـــــــــــــزان والـــــنـــــذُر حــــلــــت عــــلــــى قـــل

ـــهـــا حـــ�ـــســـروا  ــــزة �ـــــســـــرًا نـــعـــ�ـــسَ ــــزي ــــع هــــــذي ال

ــــه الأنــــ�ــــســــاُر مــــا انـــتـــ�ـــســـروا  حـــقـــًا �ــســلــيــبــًا ل

والـــــــقـــــــرُب اأخـــــــفـــــــَي �ــــــســــــربًا لــــــلــــــورى عــــرُب

ـــــر بـــــقـــــلـــــٍب بـــــــــــاَت يـــنـــتـــظـــُر  ـــــذي ـــــن فـــــــــتَّ ال

الـــــقـــــدُر  �ـــســـاقـــهـــا  مــــــذ  عـــــجـــــٌب  ـــهـــا  �ـــســـبِّ يف 

جــــهــــروا كــــربــــال  يف  جــــرائــــَمــــُهــــم  اأخــــــفــــــوا 

ــــُب الــــــعــــــدِل يــنــفــطــر ــــل لـــبـــ�ـــســـعـــِة الــــــنــــــوِر ق

ــا؟ ــه ــــذ اأو�ـــــســـــى الــــر�ــــســــول ب اأهـــــكـــــذا الـــــــرد م

�ــــســــابــــقــــٍة دون  ــــا  ــــوه ــــع ــــن م الـــــبـــــكـــــا  مـــــــن 

ــا ــه ــت ــوع ـــن ل ـــغـــ�ـــس ــــط الـــــــــــرباري بـــظـــل ال ــــس و�

ــــع �ــســريتــهــا  ــــدم ــي ال ــك ــح ــي ــس حـــــرب �ـــســـرو�ـــض �

تـــــظـــــاهـــــَر الـــــظـــــلـــــُم والحـــــــفـــــــاد ُتــــلــــهــــُبــــُه

ـــه وبـــهـــجـــَت الــــــهــــــادي  كــــــوثــــــَر  ــــهــــا  اأنــــ�ــــس مل 

ــهــا ــمــُت عــ�ــس الــــــقــــــراآن  يف  الــــوحــــي  حمـــكـــم  يف 

ــعــتــه  ــــضَّ بــ�ــس ــــ� ــــث �ـــســـريـــف خ ــــدي كـــــم مـــــن ح

فــــاطــــمــــة  اهلل  ــــــر  ــــــس و� ـــــي  ـــــب ـــــن ال نــــفــــ�ــــض 

ـــــــــــُرُه؟ ـــَط واِت ـــق ـــس ـــ� وهــــــل لـــقـــهـــر يـــ�ـــســـاهـــي ال

كـــــا�ـــــســـــُرُه  اهلل  ر�ـــــــســـــــوَل  اأ�ـــــــســـــــاب  كـــ�ـــســـر 

زلـــــزلـــــه اهلل  عـــــــر�ـــــــض  ــــــة  ــــــي ــــــزك ال دم 

ـــقـــًا خـــل ول  ــــــًا  ــــــن دي ــــا  ــــه ل ـــــــراعـــــــوا  ي ــــم  ــــل ف

ـــول �ــســحــى  ـــت ـــب ـــنـــوا هـــجـــومـــا عـــلـــى بـــيـــت ال �ـــس

ــــاب يــ�ــســبــغــه  ــــب ــــل ــــــدى ل ــــــه ــــــــــدار ال ــــت م ــــي ب

ـــــذهـــــول حــــني �ــســرى  ـــى الأُفــــــــــق امل ـــل لـــهـــفـــي ع

ـــدا قـــا�ـــســـديـــن بــه  ـــم قــــد اأحـــــرقـــــوا الــــبــــاب ع

مــــــا حـــــــال زيـــــنـــــب مــــــذ لحـــــــت مــ�ــســائــبــهــا 

ــجــن  ــس � يف  جــــــــداه  اأيــــــــا  ـــــادي  ـــــن ت ــــت  ــــح ــــس اأ�

ـــــت غـــ�ـــســـبـــى مـــطـــالـــبـــة  ـــــل ــــــا رح ــــــدن ــــــن ال م

ِبــــاأَ�ــــســــًى  ــا  ــه ــم ــس ــ� ج واروا  ـــيـــل  الـــل ظـــلـــمـــة  يف 

ــــــــٌد  ــــــه اأم ــــــا ل ـــــٌب م ـــــط ــــــــلَّ خ ــــــد ح اأمــــــــــــاه ق

دائـــــــــرة  كـــــــل  الـــــــــرزايـــــــــا  عــــلــــيــــنــــا  دارت 

ـــــــه مـــثـــل ـــــــربًا جـــــمـــــيـــــاًل مـــــــا ل اأمـــــــــــــاه �ـــــــس
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يف اأحكام العبادات

الوجيز

» م�صاألة 86 « : الواجب و�صع امل�صمى من اجلبهة 
على امل�صجد ، ويتحقق بقدر طرف االأمنلة ، ومن 
الكفني ا�صتيعاب باطنهما عرفًا مع االإمكان على 
االأحوط ، ومن الركبتني مبقدار امل�صمى ، ومن 

االإبهامني طرفاهما على االأحوط االأوىل .
ب - اأن ال يكون م�صجد اجلبهة اأعلى من مو�صع 
الركبتني واالإبهامني وال اأ�صفل منه مبا يزيد على 

اأربعة اأ�صابع م�صمومة .
ج - اأن يكون م�صجد اجلبهة اأر�صًا اأو نباتًا غري 
على  اختيارًا  ويجوزال�صجود  يلب�ض،  اأو  يوؤكل  ما 
املتخذ  وهكذا  اخل�صب،  من  املتخذ  القرطا�ض 
والكتان دون غريهما مما ال ي�صح  القطن  من 

ال�صجود عليه.
د - اأن يكون م�صجد اجلبهة م�صتقرًا ، فال يجوز 

و�صعها على الوحل ونحوه .
هـ - اأن يكون م�صجد اجلبهة طاهرًا ومباحًا كما 

مَر يف امل�صاألة »71«.
و - االإتيان بالذكر ، ويكفي فيه » �صبحان اهلل « 
ثالث مرات ، اأو »�صبحان ربي االأعلى وبحمده « 
الأداء  ال�صجود  املكث حال  ويعترب   ، واحدة  مرة 

الذكر الواجب كما مَر نظريه يف الركوع .
جل�صة  واأما   ، ال�صجدتني  بني  اجللو�ض   - ز 
هو  فوجوبها  الثانية  ال�صجدة  بعد  اال�صرتاحة 

االحوط لزومًا .
يف  الثانية  الركعة  يف  واجب  وهو   ، الت�صهد  ـ   6
جميع ال�صلوات ، ويف الركعة الثالثة من �صالة 
 ، والع�صاء  الظهرين  من  الرابعة  ويف   ، املغرب 
اهلُل  اإال  األَه  ال  اأن  اأ�صهُد   « يقول  اأن  فيه  ويجزي 
عْبُدُه  حممدًا  اأن  واأ�صهُد  لُه،  �صريَك  ال  وحَده   ،

ور�صوُلُه ، اللهم �صّل على حممٍد واآل حممد«.

اأجزاء ال�سالة وواجباتها
ب�صمه تعاىل

ال�سوؤال: متى يجوز �سفر املوؤمن اإىل البلدان غري الإ�سالمية؟ ومتى يحرم؟
اجلواب: ي�ستح�سن �سفر املوؤمن اىل البلدان غري الإ�سالمية لغر�ض ن�سر الدين 

واأحكامه، والتبليغ بها اإذا اأمن على دينه ودين اأبنائه ال�سغار من النق�سان، 
قال النبي حممد )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( لالإمام علي )عليه ال�سالم( 
»لئن يهدي اهلل بك عبدًا من عباده خري لك مما طلعت عليه ال�سم�ض من 

م�سارقها اىل مغاربها«. 
وعن النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( اأي�سًا اأن رجاًل قال له اأو�سني فقال: 
»اأو�سيك اأن ل ت�سرك باهلل �سيئًا... وادع النا�ض اىل ال�سالم، واعلم اأن لك 

بكل من اأجابك عتق رقبة من ولد يعقوب«. 
يجوز �سفر املوؤمن اىل البلدان غري الإ�سالمية، اإذا جزم اأو اطماأن باأن �سفره 

اليها ل يوؤثر �سلبًا على دينه، ودين من ينتمي اإليه.
يجوز للم�سلم كذلك اأن يقيم يف البلدان غري الإ�سالمية اإذا مل ت�سّكل عائقًا 

عن قيامه بالتزاماته ال�سرعية بالن�سبة اىل نف�سه وعائلته حا�سرًا 
وم�ستقباًل.

يحرم ال�سفر اىل البلدان غري الإ�سالمية اأينما كانت يف �سرق الأر�ض وغربها، 
اإذا ا�ستوجب ذلك ال�سفر نق�سانًا يف دين امل�سلم، �سواء اأكان الغر�ض من ذلك 

ال�سفر ال�سياحة اأم التجارة اأم الدرا�سة اأم الإقامة املوؤقتة اأم ال�سكنى 
الدائمة اأم غري ذلك من الأ�سباب.

ال�سوؤال: متى جتب على املهاجر العودة للبلدان الإ�سالمية ؟ 
اجلواب: يجب على املهاجر امل�سلم املتوطن يف البالد غري الإ�سالمية، العودة 
اىل البلدان الإ�سالمية اإذا علم اأن بقاءه بها يوؤدي اىل نق�سان دينه اأو دين 
اأولده ال�سغار، ويتحقق ذلك النق�سان برتك الواجبات، اأو فعل املحرمات، 

�سرط اأن ل توؤدي تلك العودة اىل املوت ول توقعه يف حرج ول �سرورة 
توجب رفع التكليف، كتلك ال�سرورة التي تدعوه اىل اأكل امليتة خوفا على 

نف�سه من املوت مثال.

هجرة املوؤمن
طبقا لفتاوى املرجع الدين الأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني 

ال�سي�ستاين )دام ظله الوارف(

امل�سدر: موقع مكتب �سماحة املرجع الديني االأعلى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله الوارف(
http://www.sistani.org
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◄اإعداد: هيئة التحرير

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

)قّد�ض �سّره(

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

)دام ظّله الوارف(
 من �صك يف عدد ركعات ال�صلوات الرباعية فاإن غلب ظنه على اأحد الطرفني 
ما  يف  �صالته  واأعاد  موا�صع،  ت�صعة  يف  ال�صاك  بوظيفة  عمل  واإال  عليه،  بنى 

عداها. واملوا�صع الت�صعة كما يلي:
الذكر من  ال�صجدتني )امتام  اإكمال  بعد  والثالث  االإثنتني  �صك بني  )1( من 
قيام  من  بركعة  اأتى  ثم  �صالته،  واأمت  الثالث  على  بنى  الثانية(،  ال�صجدة 

احتياطًا.
 )2( من �صك بني الثالث واالأربع - اأينما كان ال�صك - بنى على االأربع واأمت 

�صالته ثم اأتى بركعتني من جلو�ض اأو بركعة من قيام.
)3( من �صك بني االثنتني واالأربع بعد اكمال ال�صجدتني بنى على االأربع، واأتى 

بركعتني من قيام بعد ال�صالة.
على  بنى  ال�صجدتني  اكمال  بعد  واالأربع  والثالث  االثنتني  بني  �صك  من   )4(

االأربع واأمت �صالته، ثم اأتى بركعتني قائمًا ثم بركعتني جال�صًا.
)5( من �صك بني االأربع واخلم�ض - بعد اكمال ال�صجدتني - بنى على االأربع، 

و�صجد �صجدتي ال�صهو بعد ال�صالة، وال �صيء عليه.
واأتى بوظيفة  القيام - هدم قيامه  )6( من �صك بني االأربع واخلم�ض - حال 

ال�صاك بني الثالث واالأربع.
)7( من �صك بني الثالث واخلم�ض - حال القيام - هدم قيامه واأتى بوظيفة 

ال�صاك بني االثنني واالأربع.
)8( من �صك بني الثالث واالأربع واخلم�ض - حال القيام - هدم قيامه واأتى 

بوظيفة ال�صاك بني االثنتني والثالث واالأربع.
واأتى بوظيفة  القيام - هدم قيامه  )9( من �صك بني اخلم�ض وال�صت - حال 

ال�صاك بني االأربع واخلم�ض بعد اكمال ال�صجدتني.
�صالة  بعد  ال�صهو  �صجدتي  ي�صجد  اأن  االأخرية  االأربعة  املوا�صع  يف  واالأحوط 
املوا�صع  هذه  جميع  يف  بل  فيها  واالأوىل  هدمه،  الذي  القيام  الأجل  االحتياط 

اإعادة ال�صالة بعد العمل بوظيفة ال�صاك.

من �صك يف عدد ركعات ال�صلوات الرباعية فان غلب ظنه على احد الطرفني بنى 
عليه ، واال فاإن كان �صكه بني الواحدة واالأزيد ، اأو بني االثنتني واالأزيد قبل الدخول 

يف ال�صجدة الثانية بطلت �صالته ، واإاّل عمل بوظيفة ال�صاك يف املوا�صع التالية: 
1 ـ من �صك بني االإثنني والثالث بعد الدخول يف ال�صجدة الثانية ) بو�صع اجلبهة 
اأتى  ثم  واأمّت �صالته  الثالث  على  بنى   ) الذكر  ال�صروع يف  قبل  ولو  امل�صجد  على 

بركعة من قيام احتياطًا. 
2 ـ من �صك بني الثالث وااَلربع ـ اأينما كان ال�صك ـ بنى على االأربع ، واأمّت �صالته ثم 

اأتى بركعتني من جلو�ض اأو بركعة من قيام. 
ـ من �صك بني االإثنني واالأربع بعد الدخول يف ال�صجدة الثانية بنى على االأربع   3

واأتى بركعتني من قيام بعد ال�صالة. 
4 ـ من �صك بني االثنني والثالث واالأربع بعد الدخول يف ال�صجدة الثانية بنى على 

االأربع واأمّت �صالته ، ثم اأتى بركعتني قائمًا ثم بركعتني جال�صًا. 
5 ـ من �صك بني االأربع واخلم�ض ـ بعد الدخول يف ال�صجدة الثانية ـ بنى على االأربع 
و�صجد �صجدتي ال�صهو بعد ال�صالة وال �صيء عليه ، ويجري هذا احلكم يف كل مورد 
يكون الطرف االأقل هو االأربع كال�صك بينها وبني ال�صت ، كما يكفى يف كل مورد 
العمُل  الثانية  ال�صجدة  يف  الدخول  بعد  واالأزيد  منها  واالأقل  االأربع  بني  فيه  �صك 
مبوجب ال�صكني بالبناء على االأربع واالتيان ب�صالة االحتياط الحتمال النقي�صة ، 

ثم ب�صجدتي ال�صهو الحتمال الزيادة. 
ـ حال القيام ـ هدم قيامه واتى بوظيفة ال�صاك  ـ من �صك بني االأربع واخلم�ض   6

بني الثالث واالأربع. 
7 ـ من �صك بني الثالث واخلم�ض ـ حال القيام ـ هدم قيامه واتى بوظيفة ال�صاك 

بني االثنتني واالأربع. 
8 ـ من �صك بني الثالث واالأربع واخلم�ض ـ حال القيام ـ هدم قيامه واتى بوظيفة 

ال�صاك بني االثنتني والثالث واالأربع. 
9 ـ من �صك بني اخلم�ض وال�صت ـ حال القيام ـ هدم قيامه واتى بوظيفة ال�صاك بني 
ـ واالأحوط االأوىل ـ يف املوا�صع  االأربع واخلم�ض بعد الدخول يف ال�صجدة الثانية ، 
االأربعة االأخرية اأن ي�صجد �صجدتي ال�صهو بعد �صالة االحتياط الأجل القيام الذي 

هدمه.

اآراء فقهّية

ال�صك يف ال�صالة

بني اآية اهلل العظمى املرحوم ال�صيد اأبي 
القا�صم اخلوئي )قّد�ض �صّره( 

واآية اهلل العظمى ال�صيد علي احل�صيني 
ال�صي�صتاين )دام ظّله الوارف(
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• اإعداد: ح�صني عبد االأمري

ال�صّيد حمّمد ر�صا بن ال�صّيد حمّمد باقر 

الكلبايكاين
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 ا�سمه ون�سبه :
ــد باقر  ــا بــن الــ�ــصــّيــد حمــّم ــد ر�ــص الــ�ــصــّيــد حمــّم

الكلبايكاين .
 والدته :

القعدة  الثامن من ذي  الكلبايكاين يف  ال�صّيد  ولد 
1316 هـ مبدينة كلبايكان يف اإيران .

 درا�سته :
بلغ  وعندما   ، �صنوات  وعمره ثالث  والدته  توّفيت 
التا�صعة من عمره فقد والده ، لكن حالة الُيتم التي 
عا�صها مل تكن متنعه من موا�صلة الدرا�صة وطلب 
العلم ، فدر�ض بع�ض املقّدمات على يد بع�ض اأقاربه 
يف كلبايكان ، ثّم انتقل اإىل مدينة خون�صار ، و�صكن 
يف اإحدى مدار�صها الدينية للتفّرغ اإىل طلب العلم .
مبجيء  �صمع  عامًا  ع�صر  �صتة  عمره  بلغ  وعندما 
مدينة  اإىل  اليزدي  احلائري  الكرمي  عبد  ال�صيخ 
اأراك ، فذهب اإليها حل�صور درو�صه ، وا�صتمَرّ على 
ذلك اإىل اأن انتقل ال�صيخ احلائري اإىل مدينة قم 
َفلَبّى دعوة   ، اإليها  االنتقال  اإىل  ، فدعاه  املقّد�صة 
ليوا�صل  املقّد�صة  قم  مدينة  اإىل  و�صافر   ، اأ�صتاذه 

درا�صته فيها .

 اأ�ساتذته :
نذكر منهم ما يلي :

1ـ ال�صيخ عبد الكرمي احلائري اليزدي .
2ـ ال�صّيد حمّمد ح�صن اخلون�صاري .

3ـ ال�صيخ حمّمد باقر الكلبايكاين .
4ـ ال�صيخ حمّمد ح�صني الغروي النائيني .

5ـ ال�صيخ حمّمد ر�صا امل�صجد �صاهي .
6ـ ال�صيخ �صياء الدين العراقي .

7ـ ال�صّيد اأبو احل�صن املو�صوي االأ�صفهاين .
8ـ ال�صيخ حمّمد ر�صا النجفي االأ�صفهاين .

تالمذته :

نذكر منهم ما يلي :
1ـ ال�صهيد ال�صّيد حمّمد علي القا�صي الطباطبائي .

2ـ ال�صيخ مرت�صى احلائري اليزدي .
3ـ ال�صيخ اإ�صماعيل ال�صاحلي املازندراين .

4ـ ال�صيخ حم�صن احلرم بناهي .
5ـ ال�صّيد عبد الكرمي املو�صوي االأردبيلي .
6ـ ال�صيخ لطف اهلل ال�صايف الكلبايكاين .
7ـ ال�صّيد حمّمد علي العلوي اجلرجاين .

8ـ ال�صيخ علي بناه اال�صتهاردي .
9ـ ال�صّيد حمّمد باقر املوحد االأبطحي .

10ـ ال�صيخ مرت�صى املقتدائي .
11ـ ال�صّيد علي املحقق الداماد .

12ـ ال�صّيد ح�صن الطاهري اخلّرم اآبادي .
13ـ ال�صيخ حمّمد علي الكرامي .

14ـ ال�صّيد حم�صن اخلرازي .
15ـ ال�صيخ حمّمد جواد الغروي العلياري .

16ـ ال�صيخ حمّمد اخلاقاين .
17ـ ال�صيخ حمّمد املحّمدي الري �صهري .

18ـ ال�صّيد علي احل�صيني امليالين .
19ـ ال�صّيد عادل العلوي .

 مرجعيته :
اليزدي  احلــائــري  الــكــرمي  عبد  ال�صيخ  ــاة  وف بعد 
حتَوّلت زعامة احلوزة العلمية يف مدينة قم املقّد�صة 
اإىل ال�صّيد ح�صني الطباطبائي الربوجردي ، ويومها 
املعروفني  االأعـــالم  من  الكلبايكاين  ال�صّيد  كــان 
باالأهلية لدور املرجعية ، وقد ازدحم در�صه بح�صور 
كبار االأ�صاتذة والطلبة ، كما طبعت ر�صالته العملية 
، و�صار عدد من املوؤمنني يرجعون اإليه ، وبعد وفاة 
ال�صّيد الربوجردي اأ�صبح واحدًا من اأ�صهر مراجع 
التقليد ، واَتّ�صع نطاق تقليده ، وملع جنمه يف خمتلف 

املجامع العلمية يف داخل اإيران وخارجها .

 �سفاته واأخالقه :
كان ال�صّيد الكلبايكاين ذا ِذهٍن ثاقب ، له باٌع طويل 
عن  الدفاع  يف  �صلبًا  وكــان   ، الفقهية  البحوث  يف 
رًا  به ، موِقّ املعتقدات االإ�صالمية ، ومتوا�صعًا لُطاَلّ
الأ�صاتذته ، اأّما عن عبادته فقد كان ال�صّيد من اأهل 
الدعاء ، والتو�ّصل ، والقيام بالليل ، ياأن�ض بقراءة 

القراآن ، واملناجاة .

 م�ؤلفاته :
نذكر منها ما يلي :

1ـ بالغة الطالب يف �صرح املكا�صب .
2ـ كتاب ال�صهادات .

3ـ كتاب احلج .
4ـ كتاب الطهارة .

5ـ الدّر املن�صود يف اأحكام احلدود .
6ـ اإفا�صة العوائد يف علم اأُ�صول الفقه ، تقريرات 

بحوث ال�صيخ احلائري اليزدي .
7ـ كتاب الق�صاء .
8ـ جممع امل�صائل .

9ـ حا�صية على و�صيلة النجاة .
10ـ حا�صية على العروة الوثقى .

11ـ تو�صيح امل�صائل .
12ـ ر�صالة يف �صالة اجلمعة و�صالة عيد االأ�صحى 

وعيد الفطر .
13ـ الهداية اإىل من له الوالية .

مات يف الن�صب . 14ـ ر�صالة يف املحَرّ

15ـ ر�صالة يف عدم حتريف القراآن .

 وفاته :
تويّف ال�صّيد الكلبايكاين ) قد�ض �صره ( يف الرابع 
مبدينة  هـ   1414 الثانية  جمادى  من  والع�صرين 
فاطمة  ال�صّيدة  مرقد  بجوار  ودفن   ، املقّد�صة  قم 

املع�صومة ) عليها ال�صالم ( .
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  عبدالكريم العامري
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تقرير : حممود امل�صعودي 

هذه القدرات واملهارات من اأهمها: القدرة على 
اإدارة املناق�صة اجلماعية لكي ي�صتطيع اإ�صدار 
واملهارة يف معاملة  القرارات  واتخاذ  االأوامــر 

النا�ض..وهي �صفات ميكن حت�صينها.
فالقدرة على اإدارة املناق�صات هي قدرة مركبة، 
يتم مالحظتها يف نواح عدة كما ي�صري اخلرباء 

يف جمال العلوم االإن�صانية .
اىل جانب القرارات اجلماعية التي تتخذ عقب 
املناق�صات اجلماعية، هناك القرارات الفردية 
وال  بنف�صه.  اتخاذها  القائد  على  يتعني  التي 
يخفى اأن ال�صخ�ض كلما �صعد يف �صلم االإدارة 
وال�صلطة زادت امل�صكالت التي يتعني عليه حلها 
والقرارات التي يجب اأن ي�صدرها، التي تختلف 

اهميتها وخطورتها. 
حدود  يف  تدخل  ال  التي  االأوامـــر  اأن  وليعرف 
وا�صحا،  فهما  تفهم  ال  التي  تلك  اأو  �صلطته، 
اأوامر  اأو االأوامــر التي ال ميكن تنفيذها، هي 
ي�صتغلون مراكز  النا�ض  بع�ض  واإن  تطاع!.  لن 

اأوامرهم  اأن  ي�صغلونها فيظنون  التي  الريا�صة 
اأما  روؤ�ــصــاء(.   ( اأنهم  ملجرد  تطاع  اأن  يجب 
القائد اأو الرئي�ض الناجح فلي�صت به حاجة اىل 
اأن يركن اىل مركزه، بل ينبغي له اأن يت�صرف 
االعـــرتاف  على  مرءو�صيه  يحمل  نحو  على 
من  املطلوبة  ال�صفات  تلك  واأهـــم  مبــركــزه، 
الناحية ال�صيكولوجية يف القائد الدميقراطي، 
التي عك�صها تقريبا تكون يف القائد اال�صتبدادي 

هي:
1ـ اختيار امل�صكالت املنا�صبة للمناق�صة، وعلى 
التي  راأ�صها امل�صكالت امل�صحونة باالنفعاالت، 
 ، حــادا  اختالفا  االع�صاء  ب�صددها  يختلف 
مثلما يف جمتمعنا العراقي، البطاقة التموينية، 
عليها،  املتنازع  املناطق  الرئا�صات،  رواتـــب 

امل�صاحلة..الخ.
اأنه  يبدو  بحيث  للمناق�صة  املو�صوع  عر�ض  2ـ 
م�صكلة جديرة بالبحث عن احلل ولي�ض نقدا 
موجها من اجلماعة اأو من ع�صو منها، وعن 

موقف  بعيد  مدى  اىل  حتدد  املو�صوع  عر�ض 
الكتل واالأحزاب واالأطراف االأخرى، منه، هل 

�صتهتم به اأو تعر�ض عنه، اأو ترتب�ض به.
3ـ تقدمي احلقائق ال�صرورية واخلربة الالزمة 
الإي�صاح املو�صوع دون اقرتاح حل للم�صكلة، اأو 
اىل  ا�صارة  ودون  منها،  لالختيار  حلول  عدة 
تف�صيله اأحدها. فاملفرو�ض اأن قائد املناق�صة 
اأو االجتماع لديه من املعلومات واخلربة اأكرث 
مما لدى اع�صاء االجتماع. لكن، عليه اأال يطيل 
يف هذا العر�ض، فاأ�صيع خطاأ يقع فيه امل�صوؤولون 

هو ميلهم اىل االطالة يف احلديث التمهيدي. 
4ـ ت�صجيع اع�صاء االجتماع كلها على اال�صرتاك 
االأفكار. فعن طريق هذا  وتبادل  املناق�صة  يف 
التفاعل يعرف االع�صاء نواحي االتفاق ونواحي 
االأمور  اأن  يدركون  كما  بينهم،  فيما  اخلالف 

إدارة المناقشات
القائد  كاأن  قادة،  الروؤ�ساء  من  يجعل  اأن  يرمي اىل  الإدارة  يف  اإن الجتاه احلديث 
الدميقراطي مرادف للقائد الكفء القدير. لكن، ماهي القدرات واملهارات التي يجب 

اأن تتوافر لدى هذا الطراز من القادة؟. 
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احلزبية  اأو  الفردية،  النزوات  ح�صب  ت�صري  اأن  ميكن  ال 
احلر  والنقا�ض  التفاعل  هذا  طريق  وعن  الطائفية..  اأو 
ت�صتطيع اأ�صلحة ال�صغط االجتماعي اأن تفعل فعلها. وبف�صل 

هذا التعبري احلر تخف وطاأة التوتر والعدوان والكبت.
5ـ حماية االأقلية ورّد املتطرفني اىل جادة االعتدال، والنظر 
بعني االعتبار اىل موقف من يرف�صون التعاون مع املجموع 
يجب  فــهــوؤالء  منبوذون.  اأو  معزولون  باأنهم  ل�صعورهم 

اإ�صعارهم اأن املناق�صة يف حاجة اىل اآرائهم.
6ـ اإ�صعار ا�صحاب االجتماع اأنهم م�صئولون عن االتفاق على 
حل امل�صكلة التي مت عقد االجتماع من اأجلها وهي التي تهم 
التبعة  اجلماهري، واحليلولة دون تهربهم من حمل هذه 
باال�صتمرار يف التنازع واالختالف يف الراأي، حتى لو تطلب 

اأخذ التعهد اخلطي اأو التوقيع.
7ـ على القائد اأن يعرف اأن كثريا من اخلالفات تكون يف 
اأول االأمر �صراعات بني رغبات اأكرث من كونها خالفات 
على وقائع وحقائق. ومهما يكن من اأمر فلكي ي�صل جماعة 
من النا�ض اىل اتفاق، ال بد ان تطفو اأوجه اخلالف بينهم 
على ال�صطح، واإال مل ي�صلوا اإال اىل اتفاق ظاهري . فاالتفاق 

احلقيقي مرهون بحل اخلالفات.
اال�صتطراد  دون  احليلولة  القائد  وظائف  اأهــم  من  8ـ    
واخلروج عن املو�صوع يف غري تزمت اأو تدقيق �صديد. ذلك 
اأن تفكري كثري ممن ي�صرتكون يف االجتماعات يدخلون يف 
مناق�صات يكون من نوع التداعي احلر الطليق ولي�ض من نوع 
املوجه امل�صبوط يف م�صلحة ال�صعب. وعليه اأي�صا اأن يخلق 
اجلو الذي يوؤدي باالأع�صاء اىل حل امل�صكلة ال اىل توكيد 

ذواتهم.
9ـ القائد القدير من يح�صن �صوغ االأ�صئلة التي تثري التفكري 
مبا يعني على حل امل�صكلة، ومن ي�صتطيع ا�صتعرا�ض االآراء 
واأدق  اأو�صح  ب�صورة  االع�صاء  عنها  يعرب  التي  وامل�صاعر 
واأعمق منهم، ومن ي�صتطيع تلخي�ض ما �صبقت مناق�صته 
له  يت�صنى  لكي  لها،  االأع�صاء  فهم  للتاأكد من  اأفكار  من 
االنتقال من مرحلة اىل اأخرى يف املناق�صة التي تدور يف 

االجتماعات والندوات على بينة ودون ت�صويف. 

تلقى �صاحبي مكاملة هاتفية من اأطّباء الت�صريح يف اإحدى الدول االأورّبية ي�صتاأذنونه يف 
ت�صريح جّثة اأخيه املتوفى حديثًا يف تلك الدولة.

فعلمُت اأّن االإن�صان له حرمة عظيمة يف حال حياته وكذا االأمر بعد وفاته حتى لدى االأمم 
التي ال تدين بدين، وهو االأمر الذي تّتفق عليه كّل ال�صرائع االإلهّية، والنوامي�ض الو�صعّية، 

واالإقرارات العقالئّية، بل حتى احليوانية كما �صاهدنا يف اأكرث من مثال على ذلك.
والدين االإ�صالمي يعطي اأهمّية ا�صتثنائّية لهذا املو�صوع، اإذ يعترب َمن يقتل اإن�صانًا فكاأمّنا 
ُه َمْن َقَتَل َنْف�ًصا ِبَغرْيِ َنْف�ٍض اأَْو  يقتل النا�ض جميعًا، كما يف قوله )تبارك وتعاىل(: }...اأَنمَّ
ا�َض َجِميًعا...{  ا اأَْحَيا النمَّ َ منمَّ ا�َض َجِميًعا َوَمْن اأَْحَياَها َفَكاأَ ا َقَتَل النمَّ َ منمَّ َف�َصاٍد يِف ااْلأَْر�ِض َفَكاأَ
32/املائدة،  فِمن اأ�صّد احلرمات واأغلظها لدى جميع الفرق االإ�صالمية هو الدم االإن�صاين، 

وُيعّد قتل النف�ض املحرتمة ِمن الذنوب الكبرية التي يرتّتب عليها احلّق العام واخلا�ض..
ولكننا نرى يف هذه االأيــام ثّلة من الوحو�ض يف ثوب االإن�صان يعتقدون بعقائد فا�صدة، 
يخو�صون بدماء االإن�صانية ف�صاًل عن امل�صلمني كيفما ي�صاوؤون، ويقومون باأعمال ال ي�صتطيع 
الواحد مّنا ذكرها اأو م�صاهدتها، ولو ال و�صائل االإعالم املتعّددة ملا كّنا ن�صّدق بتفا�صيلها. 
لقد انك�صف وجه الوهابّية البغي�ض وفاحت عفونة رائحتهم املقرفة اليوم للقريب والبعيد، 
ومل يعد هناك َمن ي�صّدق بهم مهما حاولوا تغطية اأعمالهم اأو �صبغها باالإ�صالم، اأو اأّنهم 
يدافعون عن �صّنة امل�صلمني يف العراق ويف غريه، فاأفعالهم يف اليمن ويف م�صر اإ�صافة 
ملا فعلوه يف �صوريا بعيدة كّل البعد عن املفاهيم االإن�صانّية ف�صاًل عن روح وجوهر القيم 

االإ�صالمية التي يّدعون اأنهم حماتها والذاّبون عنها.
و�صار بّينًا للجميع اأّن هذه احلركة املقيتة ت�صعى ب�صّتى الو�صائل فر�ض اأجنداتها على 
االأر�ض، حتى ولو ا�صتلزم االأمر قتل وذبح كّل امل�صلمني، كما هو حا�صل اليوم يف م�صر 
اجلريحة، فال مكان مَلن لي�ض معهم وعلى نهجهم الدموي، وال حرمة للوطن وم�صاحله 

العليا من اأفعالهم التخريبية الدنيئة.
اإّن امل�صوؤولية اليوم كبرية على اجلميع، وخ�صو�صًا املوؤ�ص�صات االإعالمية يف ف�صح اأكذوبة 
هوؤالء املتربقعني بعباءة االإ�صالم، واالإ�صالم بريء من اأقّل اأفعالهم وخ�صي�ض ت�صّرفاتهم، 
فاإّنهم اليوم يقتلون اإخواننا ال�صّنة يف م�صر بدم بارد، وكذلك يف اليمن وما فعلوه يف 
م�صت�صفى الُعر�صي، حيث �صاهد فعالهم العامل اأجمع كيف اأجهزوا على امل�صلمني ال�صّنة 
من املر�صى واالأطّباء وغريهم، وهذا ديدنهم يف كّل مكان ويف اأّي زمان، من هنا كانت 
امل�صوؤولية كبرية، والعبء ثقيل على اأبناء االإ�صالم يف اإي�صاح اأفكارهم ومناهجهم لكّل 
العامل، ليرّبوؤوا �صاحة االإ�صالم النا�صعة مّما لّوثوه و�صّو�صوه، وليبّينوا عظمة االإ�صالم كديٍن 

وعقيدة وفكر ومنهج. 

انك�سف الوجه البغي�ض

• عبدالّرحمن الاّلمي

كلمة البد منها 



إشراقة محمدية تنير اآلفاق 
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االمانتين العامتين للعتبتين المقدستين 
والثقافية  العلمية  والعباسية  الحسينية 
وسعيًا منها ألخذ دورها في نشر الرسالة والثقافة المحمدية وفي الدفاع 
األعظم محمد صًلى  الرسول  وإبراز شخصية  القويم  االسالمي  الدين  عن 
اهلل عليه وآله وسلم أقيم مهرجان ربيع الرسالة الثقافي الثامن بمناسبة 
النبي المصطفى صًلى اهلل عليه وآله وسلم وحفيده االمام جعفر  والدة 
الصادق عليه السالم ، للفترة من) 15�17 ربيع االول 1435ه�( والموافق) 17-
عليه  اهلل  األعظم)صّلى  )الرسول  شعار:  وتحت   ) 2014م  الثاني  كانون   19

وآله( رحمٌة مهداة.. وسبيُل نجاة( .  

ضمن جهود

• حتقيق : حممود امل�صعودي – حممد الي�صاري 

جملة الرو�صة احل�صينية اأولت اهتمامها البالغ لهذا 
املهرجان فاأجرت حتقيقا مو�صعا للوقوف على راأي 
امل�صاركني يف فعاليات املهرجان املتنوعة ،فكانت لنا 
جملة من اللقاءات مع عدد من اال�صاتذة والباحثني 

وال�صعراء وال�صيوف الكرام .

المهرجان فعاليات 
التح�صريية  اللجنة  اللقاءاتت كان مع ع�صو  فاحتة 
قال  الــذي  �صلطان  كاظم  علي  اال�صتاذ  للمهرجان 
"مبنا�صبة ذكرى مولد الر�صول االأكرم حممد �صلى 
اهلل عليه واآله و�صلم وحفيده االمام جعفر ال�صادق 
للعتبتني  العامتان  االمانتان  اأكملت  ال�صالم  عليه 
اال�صتعدادات  كافة  والعبا�صية  املقد�صتني احل�صينية 
الثقايف  الر�صالة  واالإجــراءات الإقامة مهرجان ربيع 
الثامن للفرتة من )15 ـ 17( ربيع االول ومب�صاركة 
وح�صور وا�صعني ل�صخ�صيات دينية و�صيا�صية وفكرية 
خمتلف  ومــن  واجتماعية،  وفنية  واأدبــيــة  وثقافية 

الطوائف واملذاهب من داخل البلد وخارجه ".
وبنّي اأن" املهرجان �صهد حفل االفتتاح الذي �صادف 
يوم اجلمعة 15 ربيع االول ،اأما م�صاء اجلمعة فكانت 

قراء  من  نخبة  فيها  ا�صرتك  قراآنية  اأم�صية  هناك 
ال�صبت  يوم  العراق، ويف  الكرمي يف  القراآن  وحفظة 
اأقيم موؤمتر االكادمييني على هام�ض املهرجان وقد 
التي قدمها االخوة  البحوث  الكثري من  اإلينا  وردت 

اال�صاتذة اجلامعيون واالأكادمييون ".
�صعرية  اأم�صية  اإقامة  املهرجان  "ت�صمن  واأ�صاف 
ال�صعر  وتخ�ض  املقد�صة  العبا�صية  العتبة  اأقيمت يف 
نخبة  فيها  �ــصــارك  وال�صعبي  الف�صيح  الــعــمــودي 
معر�ض  "اإقامة  اىل  ،مــنــوهــًا  الــعــراق  �صعراء  مــن 
اختيار  ومت  املهرجان  ن�صاطات  �صمن  فوتوغرايف 
على  ــز  اجلــوائ تــوزيــع  ومت  اأعــمــال  خم�صة  اأفــ�ــصــل 

الفائزين بهذه االأعمال". 
املوؤمتر  انعقاد  الثامنة  دورتــه  يف  املهرجان  و�صهد 
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مع  وبالتعاون  ال�صابعة  بن�صخته  العلمي  االكادميي 
اأ�صاتذة جامعة بغداد وباحثيها، و�صمن عدة جل�صات 
بحثية عر�ض ونوق�ض فيها عدد من البحوث الأ�صاتذة 

وباحثني من جميع اجلامعات العراقية.

األكاديميين مؤتمر 
رئي�ض  لنا  حتــدث  ــوؤمتــر  امل �صهده  مــا  اأهـــم  وحـــول 
االأكادمييني  ملــوؤمتــر  الدائمة  التح�صريية  اللجنة 
ال�صابع وممثل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
الدكتور حممد ال�صراج قائاًل: وجدنا من ال�صروري 
املناهج  تطوير  على  الرتكيز  الراهنة  املرحلة  يف 

االإ�صالمية  العلوم  مناهج  مقدمتها  ويف  االإن�صانية 
للحاجة املا�ّصة لهذه العلوم يف اإعادة بناء �صخ�صية 
�صل�صلة  تعّر�صت اىل  التي  العراقي  االإن�صان  ونف�صية 
يف  احلــرب  انعكا�صات  من  ابتداًء  االنتكا�صات  من 
عام)1980( ومرورًا بظروف احل�صار االقت�صادي 
رافق  الــذي  باالإرهاب  وانتهاًء  الت�صعينات  عقد  يف 
اأن هذه املناهج مل  التغيري بعد عام )2003( حيث 
تتعّر�ض اىل تغيري حقيقي وجوهري لها بعد التغيري، 
نتائجها  متوا�صعة،  حمــاوالت  هناك  كانت  واإمنــا 
ــداأ م�صروع  ب الــواقــع حيث  اأر�ـــض  الــنــور على  تــَر  مل 
حتديث وتطوير مناهج العلوم االإ�صالمية اأواخر عام 

)2011( ومب�صاركة عدد من ال�صخ�صيات االأكادميية 
االإ�صالمية املعتدلة واملدار�ض وال�صخ�صيات الدينية 

املعروفة يف داخل العراق وخارجه ".
ربيع  مهرجان  فعاليات  هام�ض  اأن"على  واأ�ــصــاف 
املوؤمتر  عقد  مت  الثامن  العاملي  الثقايف  الر�صالة 
)بالنور  �صعار:  وحتت  لالأكادمييني  ال�صابع  العلمي 
املوؤمتر  املحمدي نكتب.. نبدع.. نت�صّدى..( و�صعى 
اىل حتقيق  عدة اأهداف منها "ت�صليط ال�صوء على 
معا�صر  مبنهج  ال�صريفة  وال�صرية  الكرمي  الــقــراآن 
ر�ّض  يف  واالإ�صهام  االأ�صيل،  االإ�صالم  اىل  والدعوة 
�صفوف االأمة االإ�صالمية وبّث ثقافة الت�صامح فيها، 
ومواجهة االخرتاق الثقايف الذي ي�صتهدف االإ�صالم 
احلب  بثقافة  التكفري  ثقافة  ومواجهة  و�صنة،  كتابًا 

والتاآلف والتعاون ". 
االأهــــداف  هـــذه  قائاًل"ولتحقيق  الــ�ــصــراج  ــابــع  وت
الر�صول  هــي:  للموؤمتر  حمـــاور  �صبعة  اعــتــمــاد  مت 
القراآن  يف  و�صلم(  ــه  واآل عليه  اهلل  االأعظم)�صلى 
الــر�ــصــول  و�صخ�صية   ، مــعــا�ــصــرة  قــــراءة  ــكــرمي  ال
غري  عند  و�صلم(  واآلـــه  عليه  اهلل  االأعظم)�صلى 
امل�صلمني فكرًا واأدبًا، وموا�صفات القائد يف ال�صرية 
يف  والت�صامح  الوحدة  وخطاب  ال�صريفة،  النبوية 
الكتاب وال�صنة، واالخرتاق الثقايف لالأمة االإ�صالمية 
ثقافة  هي  املواجهة،وما  وكيفية  التحديات  هي  وما 
 ، مواجهتها  و�ــصــبــل  واآثـــارهـــا  وجـــذورهـــا  التكفري 
االمتداد  ال�صالم(  ال�صادق)عليه  االإمــام  ومدر�صة 
عليه  االأعظم )�صلى اهلل  الر�صول  ملدر�صة  ال�صرعي 

واآله و�صلم(". 
واأو�صح رئي�ض اللجنة التح�صريية اأن" اللجنة ا�صتقبلت 
عددها  بلغ  وقــد  للموؤمتر  املقدمة  العلمية  البحوث 
البحثية  واملراكز  العراقية  )60( بحثًا من اجلامعات 

للموؤمتر )39( بحثًا منها  العلمية  اللجنة  فيها وقبلت 
ا�صتبعاد  ومت  املوؤمتر  ملحاور  موافقتها  مدى  مراعية 

)21( بحثًا ".

 بحوث علمية رصينة
"ان  قال  عمران  كاظم  بغداد  جامعة  اإعــالم  مدير 
ال�صعادة  متلوؤهم  امل�صاركني  بغداد  جامعة  اأ�صتاذة 
الذي  العلمي  بطابعه  املهرجان  بهذا  مل�صاركتهم 
عامة،  ب�صورة  الــعــراق  يف  العلمية  احلركة  يخدم 
مــوؤمتــرات  هــكــذا  مثل  عقد  �ــصــرورة  على  مــ�ــصــددًا 
ر�صينة  علمية  بحوث  من  فيها  يناق�ض  ما  ال�صيما 
حتاول احل�صول على احلقوق اال�صالمية ال�صحيحة 
فيه  يتعر�ض  الــذي  الوقت  االخــرى يف  االأديـــان  بني 
من  حتــط  اأن  حتــاول  �صر�صة  هجمة  اىل  اال�ــصــالم 
خطوة  يعد  املهرجان  هــذا  ان  اىل  م�صريًا  �صاأنه، 
من  منطلقًا  مو�صع،  ثقايف  خطاب  لتاأ�صي�ض  مباركة 

النظرة اال�صالمية احلقة ".

دراسة السيرة النبوية
جامعة  من  القي�صي  فهد  حممد  الدكتور  قدم  فيما 
�صواء  املوؤمتر  للقائمني على  ال�صكر اجلزيل  وا�صط  
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االأكادمييني  من  اأو  املقد�صتني  العتبتني  من  كانوا 
خالل  "من  قائاًل  والرائع  املبارك  اجلهد  هذا  على 
الكثري  على  ال�صوء  ن�صلط  اأن  ا�صتطعنا  املوؤمتر  هذا 
من الق�صايا ال�صائكة وا�صتطعنا اأن ن�صع خطة عمل 
ر�صني  علمي  وب�صكل  النبوية  ال�صرية  درا�صة  لغر�ض 
فال�صرية النبوية كغريها من االأمور �صابها الكثري من 
االأمور التي يجب اأن ت�صذب وتدر�ض ب�صكل علمي لكي 
ن�صل اإىل احلقيقة وهي هدف اجلميع فهذا املوؤمتر 
العتبتني  انفتاح  اأن  واأعتقد  ال�صاعة،  وليد  يكن  مل 
ب�صكل  االأخـــرى  والعتبات  خا�ض  ب�صكل  املقد�صتني 
ون�صكر  اإ�صرتاتيجية  عام على اجلامعات هي ق�صية 
االأكادمييني  املوؤمتر وبجهود  و�صعى الإجناح  من قام 

وعملهم يف البحث العلمي ب�صكل ر�صني اأعتقد باننا 
�صائرون على الطريق ال�صحيح واإن �صاء اهلل نتوفق 
ايجابيات  على  مبنية  اأخرى  موؤمترات  ن�صهد  اأن  يف 

هذا املوؤمتر وتاليف �صلبياته ".

حراك فاعلي وتفاعلي
جامعة  من  ال�صاوي  النبي  عبد  مرت�صى  الدكتور 
الثقايف  الر�صالة  ربيع  مهرجان  قال"ان  الب�صرة 
واملــوؤمتــر  وال�صعرية  القراآنية  باالأم�صيات  املتنوع 
العلمي والذي ا�صرتك فيه نخبة من الباحثني وهذه 
النخبة اأكدت على الدرا�صات االأكادميية التي تنطوي 
الر�صول  ب�صخ�صية  يتعلق  ما  جميع  على  داخلها  يف 
حممد �صلى اهلل عليه واآله و�صلم وما توؤكده الر�صالة 
الباحثني  بع�ض  فــمــزج  الــكــرمي  ــقــراآن  ال اأكـــده  ومــا 
�صفات  ونقل  متيز  يف  الكرمي  الــقــراآن  اأهــداف  بني 
الر�صول امل�صطفى)�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( وبني 
ال�صنن النبوية التي اأكدها النبي، واحتوى املهرجان 
االإخوة  بني  وتفاعلي  فاعلي  حراك  على  االأكادميي 
والــقــدرات  القابليات  ذلــك  عن  ومّنــت  امل�صاركني، 
للحياة  االأخــرية  اللم�صات  وو�صع  �صنع  يف  الكبرية 

من  االإ�صالمية  م�صريتنا  نفهم  وهــكــذا  املــتــطــورة، 
�صخ�صية الر�صول االأعظم �صلى اهلل عليه واآله و�صلم 
بناء  يف  الكبرية  العظمى  امل�صرية  تلك  على  ونوؤكد 
املجتمع وبناء الفرد على كافة امل�صتويات ال�صيا�صية 
والثقافية واالجتماعية وهذا ما نوؤكده يف كل حمافلنا 

االأكادميية ".

رسالة المسلمين الى العالم 
بغداد  جامعة  من  الدفاعي  علوان  دنيا  التدري�صية 
اأكدت اأن" هذا املهرجان يعّد ر�صالة تو�صيلية للعامل 
الذي من خالله ميكننا القول باأننا م�صلمون جميعا 
اإليه  وندعو  االإ�ــصــالم  لــواء  حتت  ننطوي  ان  ونحب 
دور  وهدم  الدماء  ب�صفك  ولي�ض  واملوعظة  باحلكمة 
اأقّر  االإ�صالم  فان  االإن�صان،  كرامة  وانتهاك  العبادة 
بقوله  واملبداأ  احلقيقة  هذه  وتبلورت  العقيدة  مبداأ 
العقيدة  حرية  دين" واأقــر  ويل  دينكم  "لكم  تعاىل 
واملبداأ وال اإكراه وال اإجبار يف الدين لي�ض للم�صلمني 
االأخرى  واملذاهب  االأديــان  اأتباع  جلميع  وامنا  فقط 
على  االعــتــداء  وعــدم  عقيدتهم  احــرتام  اىل  فدعا 
ذلك  عن  ف�صال  �صعائرهم  واحــرتام  عباداتهم  دور 
والو�صائل  ال�صبل  و�ــصــرح  معهم  احل�صنى  املعاملة 
ور�صم  حلمايتهم  والعالجية  وال�صرعية  الوقائية 

املنهج ملواجهة ثقافة التكفري ".

مهرجان توحيد المجتمع
ـ  بابل  جامعة  مــن  مــطــرود  جا�صم  احمد  الــدكــتــور 
مل  اىل  بحاجة  الوقت  بهذا  قال"نحن  االآداب  كلية 
الت�صامح  روح  اإىل  وبحاجة  العراقي  املجتمع  �صمل 
املجتمع  اأبــنــاء  بني  �صائدة  ثقافة  وجعلها  ون�صرها 
واخلالف  االختالف  ثقافة  وان  خ�صو�صًا  الواحد 
اأ�صبحت م�صت�صرية االآن يف املجتمع العراقي الأب�صط 
الثقايف  الر�صالة  االأ�صياء ولذلك جاء مهرجان ربيع 
حتت  نتوحد  اليوم  ونحن  املجتمع  لتوحيد  الثامن 
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هذا ال�صعار وحتت قبة االإمام احل�صني عليه ال�صالم 
الذي قال )ما خرجت اأ�صرًا وال بطرًا واإمنا خرجت 
لطلب االإ�صالح يف اأمة جدي( وهوؤالء امل�صاركون يف 
ويكملوا  االإ�صالح  لين�صروا  اليوم  ح�صروا  املهرجان 

ما جاء به ذلك النور الب�صري ".

ندعو لمنهج التربية النبوية 
واللجنتني  االأكادمييني  ملوؤمتر  الدائمة  اللجنة  ع�صو 
العلمية والتح�صريية يف جامعة بغداد م�صاعد رئي�ض 
اأن"  ذكر  العبديل  با�صم  الدكتور  النهرين  جامعة 
للدفاع  اأهمية  ذات  جديدة  حمــاور  ت�صمن  املوؤمتر 
ال�صحيحة  النبوية  والرتبية  املحمدية  الر�صالة  عن 
النبوي  اخلــلــق  عــن  الــبــحــوث  معظم  ركـــزت  ولــقــد 
وال�صرية النبوية ال�صحيحة وعن الت�صامح والرحمة 
واآلــه  عليه  اهلل  �صلى  النبي  بها  يتعامل  كــان  التي 

مهداة  )رحمة  املهرجان  �صعار  كان  ،ولذلك  و�صلم 
اإىل  ر�صالة  املهرجان  فــاإن  (وبــذلــك  جنــاة  و�صبيل 
و�صلم  واآلــه  عليه  اهلل  �صلى  النبي  باأن  اأجمع  العامل 
قد اأر�صله اهلل للب�صرية رحمة لهدايتها نحو الطريق 
ال�صحيح وللتعامل باإح�صان والت�صامح واملحبة ونبذ 
ان  ،كما  للقتل  تدعو  التي  والكراهية  الغ�صب  روح 
هناك حماور ركزت على كيفية الوقوف على الفكر 
له  ما�صة  حاجة  يف  نحن  الذي  والتكفريي  التطريف 

لوجود حركات ت�صوه االإ�صالم وال�صرية النبوية .
اإعادة  هو  موؤمترنا  تو�صيات  من  "اأن  العبديل  وبني 
ال�صنوات  يف  كما  االأكادمييني  ملوؤمتر  العاملية  �صمة 
بالر�صول  خا�صة  ف�صائية  قناة  واإن�صاء   ، ال�صابقة 
ا�صمًا  حتمل  و�صلم(  واآلــه  عليه  اهلل  حممد)�صلى 
من اأ�صمائه الكرمية ويكون مقّرها كربالء املقد�صة 

يتعّلق  منهج خا�ض  الإدخــال  الرتبية  وزارة  ودعــوة   ،
وملختلف  املحمدية  وال�صمائل  النبوية  بالرتبية 
الــدرا�ــصــات  مــركــز  ،وتاأ�صي�ض  الــدرا�ــصــيــة  املــراحــل 
عليه  اهلل  حممد)�صلى  الر�صول  عن  التخ�صي�صية 
موؤمتر  عــن  مبكر  بــوقــت  ،واالإعــــالن  و�صلم(  واآلـــه 
ـــدى اجلامعات  اإح واخــتــيــار  ــقــادم  ال االأكــادميــيــني 
باأعمال دورته  للقيام  تقّدمت بطلب  والتي  العراقية 

القادمة ".

حناجر الشعراء تصدح 
اأم�صية  اأقيمت  املــهــرجــان  فعاليات  هام�ض  وعــلــى 
ح�صرها  وال�صعبي  الف�صيح  العربي  لل�صعر  �صعرية 
�صعراء من داخل وخارج العراق ،وحول هذه االم�صية 
التح�صريية  اللجنة  ع�صو  لــنــا  حتـــدث  ال�صعرية 
للمهرجان علي ال�صفار قائاًل "اإن االأم�صية ال�صعرية 

إن المهرجان رسالة إلى 
العالم أجمع بأن النبي 

صلى اهلل عليه وآله 
وسلم قد أرسله اهلل 

للبشرية رحمة لهدايتها 
نحو الطريق الصحيح 

وللتعامل بإحسان 
والتسامح والمحبة ونبذ 

روح الغضب والكراهية 
التي تدعو للقتل 
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تعد �صياغة اخلرب ال�صحفي باأ�صلوب الق�صة االن�صانية االف�صل بني ا�صاليب كتابة 
اخلرب ال�صحفي االخرى فهو اال�صهل على املندوب ال�صحفي واالقنع للقارئ، لذلك 
ظل يحمل التاأثري االكرب على املتلقي وبالتايل حجما اكرب للتاأثري على الراأي العام 

وتوجيهه. 
وهنا يعمل املندوب ال�صحفي على حتويل اخلرب كال اأو جزءا اىل ق�صة ان�صانية 
بت�صمينه بعدًا اإن�صانيًا وعندها �صيحمل اأهمية كبرية  توؤهله لين�صر بحجم اكرب 
ومبوقع اف�صل يف ال�صحيفة، وهذا االأمر يتطلب اأاّل يقت�صر عمل املندوب ال�صحفي 
على احلادث بل ي�صعى  اىل تق�صى االبعاد االن�صانية التي تك�صف جميع اطراف 

احلادث. 
على  يتعني  االن�صانية  للنزعة  با�صتهوائها  تو�صف  التي  باملو�صوعات  يتعلق  وفيما 
املندوب ان يذهب اىل ما وراء احلادث نف�صه ليتق�صى مالب�صاته االن�صانية فهو 
والوقائع  العواطف  من  الــروايــات  كتابة  اليها  حتتاج  التي  املــواد  جمع  ي�صعىاىل 
واملطامع واالحداث،  وما اكرث احلوادث التي كانت قليلة القيمة وما كانت ت�صتحق 
الن�صر ا�صتنادًا اىل قيمتها اخلربية ولكنها اكت�صبت من املالب�صات االن�صانية ما 
جعلها من حيث الكم والكيف حمورًا للروايات االعالمية وذلك ب�صبب معاجلتها 

الزاوية االن�صانية.
يت�صح من ذلك ان االخبار ذات االبعاد االن�صانية امنا تن�صاأ عن حادث عادي تقا�ض 
اهميته مبدى تعبريه عن احلالة القائمة، وهنا يتبادر �صوؤال عن ن�صاأة االخبار ذات 

االبعاد االن�صانية وهل ينح�صر ن�صووؤها على ما يتم متزيقه من ن�صيج الظروف؟ ! 
اي ان تكون الق�صة مرة ذات زوايا ان�صانية عادية جمردة ونف�ض الق�صة اأو احلادث 
مرة اأخرى تكون ذات زوايا ان�صانية عارمة وغاية يف االأهمية والتاأثري، وان ذلك 
يتوقف على الظروف التي مييط اخلرب اللثام عنها بعد ان ميزق ن�صيجها الظريف، 
ليبدو  احلادث عامرًا بالعواطف الب�صرية وباملفارقات املختلفة التي تزيد اهميتها 

على اهمية احلادث نف�صه.
 وهكذا جند اأنه ينبغي على املندوب ال�صحفي يف احيان كثرية اأاّل يكتفي ب�صوق 
حوادث اخبارية جمردة اإمنا ي�صعى اىل اأن ي�صيف اليها بني احلني واالآخر مالب�صات 
هذه  قــراءة  على  ويحمله  القارئ  اهتمام  ليجتذب  االن�صانية  الزوايا  ا�صواء  من 

احلوادث واالهتمام بها ومتابعة تطوراتها امل�صتقبلية.

اخلرب والبعد الن�ساين

• قا�صم خ�صان الركابي

باأقالمهم 

من  ل�صعراء  �صعبية  واأخــرى  ف�صيحة  متنوعة  ق�صائد  عن  عبارة 
داخل العراق وخارجه لطاملا عرفوا مبواقفهم النبيلة وق�صائدهم 
يف  امل�صاركني  ال�صعراء  "اأن  مبينًا   ، املباركة  املنا�صبة  عن  املعربة 
وياأ�ض  املو�صوي ومعن غالب  ال�صيد �صجاد  العراق هم  االأم�صية من 
الربيعي  ح�صنني  واأبــو  �صبيح  و�صمري  ال�صمري  وقا�صم  ال�صعيدي 
ال�صعودية فهم �صيد ها�صم  امل�صاركون من  اأما  املياحي  وابو حممد 

ال�صخ�ض وعلي ناجي" .
وا�صاف اأن"ال�صعراء امل�صاركون عربوا من خالل كلمات ق�صائدهم 
واآله  عليه  اهلل  �صلى  حممد  االكــرم  الر�صول  �صخ�صية  عظمة  عن 
ا�صتمع احلا�صرون  فيما  الطاهرة،  املحمدية  العرتة  و�صلم وكرامة 
اإىل الق�صائد امللقاة وتفاعلوا معها ب�صكل ملفت للنظر واأكدوا باأّن 
مهرجان ربيع الر�صالة الثقايف اأ�صبح اليوم اأيقونة كربالء و�صورة 

جميلة للحركة الثقافية يف العراق ".
"ان  ال�صعودية  العربية  اململكة  مــن  ال�صخ�ض  ها�صم  ال�صاعر 
الثقايف  الر�صالة  ربيع  مهرجان  ال�صعراء يف  القاها  التي  الق�صائد 
الثامن الذي يقام بذكرى مولد خامت االأنبياء وحفيده االإمام جعفر 
بهذه  �صعادتهم  عن  معربة  هي  �صك  ال  ال�صالم  عليهما  ال�صادق 
املنا�صبة العظيمة التي ناأمل منها اإن توحد ال�صعوب االإ�صالمية يف 
م�صارق االأر�ض ومغاربها الأن الر�صول �صلى اهلل عليه واآله و�صلم هو 
فاإن  لذا  معينة  طائفة  اأو  معني  لدين  ولي�ض  جمعاء  الب�صرية  منقذ 
اأن  مولد الر�صول االأعظم �صلى اهلل عليه واآله و�صلم هو يوم يجب 

تفرح به كل �صعوب العامل وحتتفل به ".

عدسات المصورين تبدع 
لل�صور  فوتغرايًف  معر�ض  هناك  كان  املهرجان  فعاليات  و�صمن 
الفنية اأقيم يف �صحن العقيلة زينب عليها ال�صالم �صارك فيه عدد 
اجلمعية  مع  وبالتعاون  وخارجه  العراق  داخل  من  امل�صورين  من 

العراقية للت�صوير فرع كربالء املقد�صة .
وع�صو  املقد�صة  كربالء  فرع  للت�صوير  العراقية  اجلمعية  رئي�ض 
اللجنة التح�صريية للمعر�ض رحيم ال�صيالوي "يعترب هذا املعر�ض 
هو املعر�ض الفوتوغرايف الثاين الذي يقام �صمن فعاليات مهرجان 
فرع  امل�صورين  جمعية  مع  بالتعاون  الثامن  الثقايف  الر�صالة  ربيع 
ا�صتلمت  وقــد   ، ال�صالم  عليها  زينب  العقيلة  �صحن  ويف  كربالء 
�صورة   80 اختيار  ومت  �صورة   1800 للمعر�ض  التح�صريية  اللجنة 

منها من قبل اللجنة التحكيمية التي اختارت االأجمل واالأف�صل ".
عليه  احل�صني  االإمــام  قيمة  وعلى  روؤيــا  على  ال�صوء  "�صلطنا  وتابع 
اأو جزء منها عن  الطف  واقعة  نقل  اأننا جنحنا يف  وناأمل  ال�صالم 
طريق عد�صات امل�صورين الفوتوغرافيني من املحافظات العراقية 
توزيع  ومت  اعمال  خم�صة  اأف�صل  اختيار  مت  اأنه"  مبينًا   ، الكافة 

اجلوائز على الفائزين اخلم�صة بهذه االأعمال ".



  الفصل األول: تفسير القرآن للسيد عبد اهلل 
شبر)الطبعة الثانية(،

    ويبداأ مبقدمة �صافية عن علم التف�صري باعتباره علما من علوم ال�صريعة، كما يتناول 
تطوره عرب الع�صور، 

ويقول اإن من املف�صرين من اآثر املنقول فاكتفى باحلديث واالأثر مثل ابن جرير الطربي 
وال�صيوطي، ومنهم من جعل للمنطق واجلدل والفل�صفة ن�صيبا اأوفر مثل الفخر الرازي، 
ويذكر اأن االهتمام بالتف�صري كان باعثا قويا يف تطوير علوم اللغة العربية من خالل 
تق�صي ما يف القراآن الكرمي من اإعجاز لغوي، ومنهم من اهتم باالأ�صول الفقهية مثل 

القرطبي وابن عطية وابن العربي واجل�صا�ض، 

ويف الع�صر احلديث اجته املف�صرون اجتاهني خمتلفني: بع�صهم جعل تف�صريه دائرة 
معارف عامة، جمعوا فيه املنقول واملعقول مثل االآلو�صي يف تف�صريه، وبع�صهم راعى فيه 
ما يحتاجه اأهل الع�صر لفهم القراآن دون اإ�صهاب مثل حممد فريد وجدي وعبد اجلليل 

عي�صى  وح�صنني خملوف،
اأما تف�صري ال�صيد �صرب فهو، كما يقول الدكتور، )منوذج رفيع لهذا النوع من التفا�صري 
اأقــرب طريق  ــات من  االآي للقارئ معاين  االإفــادة والرتكيز، وتعطي  التي جتمع بني 
واأي�صره(، ثم يذكر مميزات تف�صري ال�صيد �صرب من خالل تناول حياته ودرا�صته، فهو 
يجمع بني الدقة يف اأداء املعنى واالإيجاز يف اإر�صال العبارة وحتريرها على غاية الدقة، 

وهو يعترب وافيا للمنتهني وللمبتدئني جميعا،

 نظرات في الكتب الخالدة

 يذكر الدكتور حامد حفني داود موؤلف الكتاب يف مقدمته حماولته يف التقريب بني ال�سيعة وال�سنة بعدما وقعت عيناه على اأحاديث الر�سول 
الأعظم )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( التي تدعو اإىل الألفة واملحبة وتنهى عن التباغ�ض والت�ساحن والت�ساجر والقطيعة وذات البني.
ويذكر الدكتور اأنه كتب ع�سرات الأبحاث واملقالت التي ت�سب يف التقريب والتاأليف بني الطائفتني. ثم ي�سكر ال�سيد مرت�سى الر�سوي 

احل�سني الذي مّل �ستات تلك الأبحاث واملقالت يف كتاب مفرد. ويذكر اأن ال�سيد اح�سني زاره يف �سيف عام 1979 واأطلعه على تلك البحوث 
واملقالت، ثم طلب اإليه اأن ين�سرها با�سمه يف كتاب. كما وعده برتجمتها اإىل الفار�سية والنكليزية وغريهما من اللغات. 

اجلزء الول
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 قراءة يف كتاب



إننا بحاجة إلى دراسة التاريخ دراسة علمية وذلك 
لما أصاب هذا التاريخ من ضرر بالقدر الذي لعبته 
في  العباسية  والسياسة  األم��وي��ة  السياسة 
أصاب  ما  و)م��دى  الفقهية،  للمذاهب  تصويرها 
هاتين  ظل  في  واضطهاد  عنت،  من  الشيعة 

اأ. د. حميد ح�سون بجيةاألسرتين الحاكمتين خالل ثمانية قرون كاملة(

للشيخ  اإلمامية  عقائد  كتاب  الثاني:  الفصل 
محمد رضا المظفر،

 ويبداأه الدكتور بالقول: )يخطئ كثريا من يدعي اأنه ي�صتطيع اأن يقف على عقائد 
ال�صيعة االإمامية وعلومهم واآدابهم مما كتب عنهم اخل�صوم، مهما بلغ هوؤالء اخل�صوم 
من العلم واالإحاطة(، كما اأنه يقدم تعريفا يف الهام�ض لل�صيخ املظفر، ثم يعر�ض ملا وقع 
فيه خ�صوم ال�صيعة وبغر�ض الت�صنيع عليهم فورط اأولئك اخل�صوم اأنف�صهم يف كثري 
من املباحث ال�صيعية، ويذكر منهم الدكتور اأحمد اأمني الذي قال اإن اليهودية ظهرت 
يف الت�صيع وان النار حمرمة على ال�صيعي وقوله بتبعيتهم لعبد اهلل بن �صباأ وغري ذلك 
من اأراجيف، وقد اأثبت العالمة حممد ح�صني اآل كا�صف الغطاء يف كتابه)اأ�صل ال�صيعة 

واأ�صولها( بطالن كل ذلك،
وعن كتاب)عقائد االإمامية(لل�صيخ املظفر يقول الدكتور:  )وما كدت اأت�صفح هذا 
ال�صفر حتى ملك اإعجابي للذي جمعه فيه موؤلفه بني الغر�ض الدقيق لعقائد االإمامية، 
واالأداء الوا�صح املف�صح عما يحويه الكتاب(، ثم يبداأ بعر�ض ما ي�صميه)�صورا جميلة 
مما حواه هذا ال�صفر ال�صغري يف حجمه ومبناه، ال�صخم يف اأفكاره ومعانيه(، ويبداأ 
عند  االجتهاد  اأن  وكيف  ال�صنة،  لدى  مبا  ويقارنها  ال�صيعة  لدى  االجتهاد  مب�صاألة 
ال�صيعة)ي�صاير �صنن احلياة وتطورها ويجعل الن�صو�ض ال�صرعية حية متحركة، نامية 

متطورة، تتم�صى مع نوامي�ض الزمان واملكان(،
ويف جوابه عن ال�صوؤال: هل تاأثر ال�صيعة باملعتزلة؟ اأم هل تاأثر املعتزلة بال�صيعة؟ يقول 
الدكتور)ولكني اأزعم لك اأن املعتزلة الذين تاأثروا بال�صيعة، وان الت�صيع كعقيدة �صابق 

على االعتزال كعقيدة، وان االعتزال ولد ودرج يف اأح�صان الت�صيع(.
اآل  من  واالأئمة  واالأولــيــاء  االأ�صرحة  وزيــارة  القبور  بزيارة  ال�صيعة  عناية  يتناول  ثم 
النجدي  الوهاب  عبد  وحممد  تيمية  ابن  اأتباع  يعتربه  الــذي  ال�صالم  عليهم  البيت 
اأباطيل وخرافات، ويعّرج على اآراء �صواد اأهل ال�صنة وجميع املعتدلني منهم، فيقول 
املوؤلف  اأن ال�صنة )باالإجماع يوافقون اإخوانهم ال�صيعة االإمامية يف هذه العقيدة)زيارة 
القبور(،فزيارة قبور هوؤالء اخلوا�ض اإمنا هو من قبيل التاأ�صي باأخالقهم واالقتداء 
عند  مباح  وذلــك  ذكــراهــم،  اإحياء  يف  والعظات  العرب  والتما�ض  الطيبة  مباآثرهم 

الفريقني(.
ويف عقيدة الق�صاء والقدر، يقول الدكتور بعد التطرق الآراء اأهل ال�صنة: )اإال اأننا نلحظ 
على االإمامية يف هذا املقام اأنهم ي�صلكون م�صلكا اآخر، م�صلكا و�صطا(، ويفي�ض يف تربير 
ذلك، ثم يعّرج على قول االإمام ال�صادق عليه ال�صالم: )ال جرب وال تفوي�ض ولكن اأمر 

بني اأمرين(.
    ثم يذكر البداء، وي�صرب مثال لذلك، ويخل�ض اإىل القول: )اإن البداء الذي يقول به 
االإمامية هو ق�صية احلكم على ظاهر الفعل االإلهي يف خملوقاته مبا تتطلبه حكمته( ثم 
يتو�صل الكاتب اإىل اأن البداء هو)املقالة الوحيدة التي ن�صتطيع بهديها اأن نف�صر لك �صر 

النا�صخ واملن�صوخ يف القراآن(.

ال��ص��ادق  )اإلم����ام  ك��ت��اب  ال��ث��ال��ث:  الفصل 
والمذاهب األربعة( للشيخ أسد حيدر،

ويذكر الدكتور كيف اأن �صخ�صية االإمــام ال�صادق عليه ال�صالم كانت قد ا�صرتعت 
والعلوم  االإ�صالمي  الت�صريع  تاريخ  البحث يف  من  �صنة  ع�صرين  الأكــرث من  اهتمامه 
الدينية، ويقول اأنه عندما عر�ض فكرة البحث عن هذه ال�صخ�صية الفذة على املرحوم 
عبد الوهاب عزام، َفِهَم منه اأن �صخ�صية االإمام تهم ال�صيعة اأكرث مما تهم ال�صنة، 
حتى ولو كان البحث على نطاق اجلامعة التي ينبغي اأن ترتفع عن الطائفية واملذهبية.

 ويقول الدكتور اأنه ورغم ذلك فقد بداأ بجمع امل�صادر منذ عام1943، ثم اأنه توقف 
اأ�صد  عن الكتابة، واأخــريا جاء )الفتح اجلديد( عندما قراأ اجلزء االأول من كتاب 
حيدر)االإمام ال�صادق واملذاهب االأربعة( عام 1956، ثم يقول: )واأول ما ي�صرتعي 
هذه  جوانب  اأكــرث  وا�صتيعاب  اآفاقه  و�صعة  �صموله  ال�صخم  ال�صفر  هذا  من  التفاتنا 

عنوان الكتاب: نظرات يف الكتب اخلالدة
اأ�سم املوؤلف: الدكتور حامد حفني داود)اأ�ستاذ الأدب العربي ورئي�ض 
ق�سم اللغة العربية بجامعة عني �سم�ض واأ�ستاذ الأدب العبا�سي بجامعة 

اجلزائر(
مراجعة وتعليق: ال�سيد مرت�سى الر�سوي )موؤلف كتاب مع رجال الفكر 

يف القاهرة(
عدد ال�سفحات: 192
الطبعة الثانية 1982

دار املعلم للطباعة-القاهرة | مطبوعات النجاح بالقاهرة
يتكون الكتاب من كلمة للموؤلف و13 ف�سال، كل ف�سل يتناول كتابا.

ولأ�سباب تتعلق بن�سر املو�سوع، جرى تق�سيم املو�سوع اإىل ثالثة اأجزاء.
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)باإلجماع  السنة  أن  المؤلف  يقول 
يوافقون إخوانهم الشيعة اإلمامية 
في هذه العقيدة)زيارة القبور(،فزيارة 
من  هو  إنما  الخواص  هؤالء  قبور 
قبيل التأسي بأخالقهم واالقتداء 
العبر  والتماس  الطيبة  بمآثرهم 
والعظات في إحياء ذكراهم. وذلك 

مباح عند الفريقين(

ال�صخ�صية العظيمة(، وكان اأ�صلوب ال�صيخ اأ�صد حيدر خليقا )باأن ينال من النقاد 
احلظوة من التقدير، وخليقا باأن يكون اأ�صا�صا ملا بعده من موؤلفات(.

 وي�صري الدكتور اإىل اإننا بحاجة اإىل درا�صة التاريخ درا�صة علمية وذلك ملا اأ�صاب 
هذا التاريخ من �صرر بالقدر الذي لعبته ال�صيا�صة االأموية وال�صيا�صة العبا�صية يف 
ت�صويرها للمذاهب الفقهية، و)مدى ما اأ�صاب ال�صيعة من عنت، وا�صطهاد يف ظل 
هاتني االأ�صرتني احلاكمتني خالل ثمانية قرون كاملة(، ويعزو الدكتور هذا)االإحياء 
ال�صادق( الذي يت�صدى له علماء ال�صيعة انعكا�ض للثورة النف�صية )التي اأ�صعلت 
نريانها ال�صيا�صة االأموية والعبا�صية يف نفو�ض �صيعة االإمام علي واالأئمة من بعده(، 
ثم يثني على ال�صيعة كونهم موؤمنني عقائديني، وال يقف اإميانهم عند حد التقليد 
والقول بالل�صان، ثم يقول اأن ال�صيخ اأ�صد حيدر اأر�صى القواعد يف م�صكلة اخلالفة، 
واأنه يتفق معه)اأن امل�صكلة بداأت يف خالفة عثمان حني انتهز بنو اأمية خالفته فعبثوا 
مب�صائر البلدان االإ�صالمية(، ولو اأن الدكتور يعتقد اأن البداية كانت منذ انتقال 
الر�صول )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( اإىل الرفيق االأعلى، ثم يذكر كيف اأن ال�صيخ 

اأن�صف االإمــام علي عندما �صور ما حاق به 
من م�صاكل)من خروج اأم املوؤمنني عائ�صة اإىل 
موؤامرات معاوية وعبثه ب�صخ�صيتني كبريتني 
و�صيلة  جعلهما  والــزبــري(حــني  طلحة  هما 

للطلب بدم عثمان الذي كان علي بريء منه،
وياأخذ الدكتور على ال�صيخ حيدر عدم اإ�صارته 
اإىل مهاترات امل�صت�صرقني)و�صحالة تفكريهم 
يف اإدراك معنى التكامل النف�صي-كما اأ�صميه-
يف �صخ�صية االإمام علي(، ثم يتناول ما يقوله 
ال�صيخ حيدر عن البخاري وكتابه يف احلديث، 
ويق�صم ذلك اإىل ما هو مو�صوعي، وهو تناوله 
اأ�صانيدها  تــنــاول  كما  ال�صحيح  ــث  اأحــادي
ورجالها، وما هو اجتهادي ويخ�ض ان�صراف 

البخاري عن االأحاديث التي توثق ف�صائل بيت النبوة، ويعزو الدكتور ذلك االإغفال 
خلوف البخاري من مناوئي اأهل البيت، ويف هام�ض له يف نهاية الف�صل يذكر الدكتور 

نبذة عن ال�صيخ اأ�صد حيدر واأعماله،

الفصل الرابع: كتاب )الشيعة اإلمامية: 
نقد ملا اأورده خ�صوم ال�صيعة االإمامية يف كتبهم واآثارهم كالرافعي وطه ح�صني واأحمد 

اأمني( تاأليف: �صيد حممد �صادق ال�صدر،
 يروي الدكتور حامد حفني داود اأنه بعد عودته من اجلزائر عام 1398، التقى به 
ال�صيد مرت�صى الر�صوي واأهداه جمموعة من )كتب ال�صادة االإمامية ومن بينها كتاب 
معتقدات ال�صيعة االإمامية(، ويقول اأنه اأُعجب بجراأة و�صجاعة موؤلفه، ويقول )وقد 
�صاعف من دفعي على ت�صطري هذه املقدمة مما جبلُت عليه من ميل �صديد للتقريب 
بني �صقي اأمة حممد �ض لقوله �صبحانه: واعت�صموا بحبل اهلل جميعا وال تفرقوا،( 
ويقول الدكتور اأنه ما دام املدار هو التوحيد االأكرب املتبلور حول االإميان باهلل ور�صوله 

وكتبه ومالئكته وغريها من م�صرتكات، فال ي�صري اأي مذهب االختالف يف الق�صايا 
الفرعية، كما يقول اأن االختالف بني املذاهب لي�ض دليل وهن و�صعف وا�صطراب، بل 
هو)دليل على عظمة اهلل واالإ�صالم وات�صاع باب اجلهاد فيه(، لقول الر�صول الكرمي 
)�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( )واختالف اأمتي رحمة(، ويذكر حادثة اإر�صال النبي 
)�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( معاذ بن جبل االأن�صاري اإىل اليمن ليعّلم اأهلها اأمور 
دينهم، وقد كان معاذ ثالث ثالثة، اإذ اأر�صل لهم اأوال االإمام علي ع، وعندما �صاأل 
الر�صول )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( معاذا : كيف تق�صي يا معاذ؟ قال: بكتاب اهلل 
تعاىل، قال: فاإن مل جتد يف كتاب اهلل؟ قال: فب�صنة ر�صول اهلل، قال: فاإن مل جتد؟ 
قال: اأجتهد وال اآلو، ف�صرب النبي بني كتفيه وقال: احلمد هلل الذي عّرف ر�صول 

ر�صول اهلل اإىل ما ير�صي اهلل ور�صوله،
ثم يذكر الدكتور بع�ض العقائد االإ�صالمية وطرق اختالفها، مما ال ي�صري جوهر 
العقيدة يف �صيء)الأن املنطلق العام،،،هو التوحيد اخلال�ض وتنزيه اهلل �صبحانه عن 
االت�صاف ب�صفات احلوادث(، ويذكر القليل من تلك العقائد مما ات�صف بالتج�صيد، 
ثم يقول اأن العالمة ال�صدر اأثار الق�صايا على 
�صرعني رئي�صني: االأول)ق�صايا الدفاع �صد ما 
رمي به ال�صيعة من مفرتيات وتخر�صات ن�صبت 
اإليهم ظلما(، والثاين)ق�صايا اجتهادية تتعلق 

با�صتمداد االأ�صول وفل�صفة التوحيد(،
العالمة  اأورده  فيما  الــدكــتــور  ويفي�ض     
ال�صفات،  اآيــــات  ويف  الــتــوحــيــد  فل�صفة  يف 
ويقول)وان املج�صمة لي�صوا جميع اأهل ال�صنة 
واإمنا ينح�صرون يف اأتباع ابن تيمية،وين�صبون 
هذا التف�صري ظلما لالإمام اأحمد بن حنبل(، 
ثم يربر ما ذهب اإليه االأوائــل من الفريقني: 
)فاأهل ال�صنة االأوائل حجتهم االأخذ بالظاهر 
الأن الن�ض يوؤيده، وال�صيعة اأخذوا بالتاأويل الأن 
التنزيه يوؤيده(، ويقرتح الدكتور )اأن العقيدة املثالية يف تف�صري اآيات ال�صفات هو 
اإليه فقهاء القرن الثاين(، ويختلف  اجلمع بني الظاهر والباطن،،،وهو ما ذهب 
الدكتور مع ال�صيد العالمة من اأن فل�صفة التنزيه التي منت وتو�صع فيها املعتزلة، 
ن�صاأت يف بيئتهم العلمية، ويقول اأنها )من نتاج اأئمة اأهل البيت(، ويذكر بهذا ال�صدد 

قول االإمام علي ع)من و�صف الباري فقد حده، ومن حده فقد عده(،
 ثم يتناول م�صائل اأخرى مثل نقد ال�صحابة، فيقول الدكتور اأنه اأ�صبعه تو�صيحا يف 
مقدمته لكتاب االأ�صتاذ اأ�صد حيدر )ال�صحابة يف نظر ال�صيعة االإمامية(، ثم يذكر 
عقيدة اجلرب واالختيار، ثم يذكر االأحاديث التي تخ�ض التج�صيم ، واالأحاديث الدالة 

على جواز ال�صهو على الر�صول )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم(،
اأ�صد يد املوؤلف مهنئا فيما ب�صطه من نقده   ويف اخلتام يذكر الدكتور )اأحب اأن 
لفل�صفة القيا�ض يف الفقه االإ�صالمي(، وبعدها يقول)فاإن لنا على املوؤلف اجلليل 
عتبا(كونه نعت اأ�صحاب املذاهب الفقهية االأربعة باأنهم ي�صريون على غري هدى، وهو 

مما ال يعمل على راأب ال�صدع واإزالة احلواجز، 
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• الأكادميي املخت�ض: رعد الفرطو�صي

  ولقد ٌخلدت ق�صائده يف اذهاننا حتى هذا اليوم ومن هذِه الق�صائد)اأحنه 
غري ح�صني ما عدنة و�صيلة( و)امليمون( و)ينب امي عالرتبان عفتك رمية(
وغريها كثري،  وهذه  الدرا�صة حماولة علمية للو�صول بالقارئ اىل حتليل 
علمي ومنطقي دقيق ل�صوت وطريقة اأداء الرادود احل�صيني حمزة الزغري 

رحمُه اهلل..
المميز  أدائ��ِه  المزايا لصوته وطريقة  وهذه أهم 

حسب التحليل العلمي الدقيق
1- ينتمي �صوته ح�صب �صلم االأ�صوات الرجالية اىل طبقة )التينور امللون( 
تنويع  هو  ال�صوتي  بالتلوين  واملق�صود  )الباريتون(  و  )االلتو(  بني  ويقع 

درجات �صوت املوؤدي اأثناء االداء يف اجلملة النغمية الواحدة .
بال�صلم  مرتفعة  بــدرجــات  الــزغــري(  )حــمــزة  �صوت  م�صاحة  ات�صاع   -2

املو�صيقي حيث ت�صل  من 12 اىل 14درجة �صوتية.
3- يت�صف �صوته باللمعان واملرونة والقوة احل�صية وله قابلية على التنويع 

واالبتكار واملرونة يف �صوتِه وهي القدرة على التحكم يف ال�صوت.
4- التعبري االدائي، حيث اأن لديه تعبريًا ادائيًا ميكنه ان يف�صر لنا الن�ض الذي 

يوؤديه بطريقة مت�صبعة اإميانًا وخ�صوعًا واملطبوعة بروحانية الق�صية احل�صينية.

5- يف �صوته نربة بالغة الرقي والتهذيب ولديه اإيقاع لفظي منتظم .

أما من ناحية األنغام المستخدمة في طريقة أدائِه
1ـ  كان متمكنا يف م�ساألة البناء النغمي الأن يوظفه يف خدمة الن�ش.

2-  براعته الفطرية يف التنقل بني االأنغام)االأطوار( �صاعدته على تاأدية 
االنغام بطريقة �صحيحة .

التي  الق�صائد  مع�صم  يف  والفرعية  الرئي�صية  االأنغام  اأغلب  اأ�صتخدم  3ـ  
اأداها ب�صكل رائع وجميل مما اأدى اىل تكّون طريقة راقية ينفرد بها مما 

جعله مقبوال لدى اجلميع.
وال�صك ان ال�صوت املنظم تنظيمًا علميًا يزيد يف بالغة االإن�صاد احل�صيني 
زيادًة م�صهودة ملا يف الفاظه من ان�صجام ف�صاعد ذلك على الت�صاق الفاظ 
تنظيمًا  منظمًا  الزغري(  )حمزة  الــرادود  �صوت  وكان  الق�صيدة  ومعاين 
ياأخذنا  واأ�صلوب خا�ض وكان  باأداء مميز  فطريًا والدليل على ذلك تفرده 
على  يعزف  )ماي�صرتو(  اأبرع  وكانه  ال�صمفونيات  اأجمل  لنا  ليعزف  باأدائه 

حنجرته لي�صمعنا اأجمل الق�صائد احل�صينية ال�صجية.

تحليل علمي لطريقة أداء المنشد 
الزغير المرحوم حمزة  الكبير 

ل نغالط انف�سنا اذا قلنا ان)حمزة الزغري( هو فنان مقتدر يقف يف املرتبة العليا من درجات التنظيم ينجز ويح�سر ويقدم اىل 
الأ�سماع ما هو جميل وجديد . ورادوننا يف  هذا البحث ل�سك اأنه فنان مقتدر يجيد العزف على حنجرته.

الصوت  أناقة 
المنبت وأصالة 
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يف ظل التحّديات الكبرية  الرو�صة احل�صينية: 
التي يعي�سها املجتمع الإ�سالمي ما هو الدور املطلوب 

من املنرب احل�سيني يف هذه الفرتة؟
املنرب  الكبرية على  امل�صوؤوليات  تراكمت  الب�صري:  ال�صيخ 
احل�صيني، لكرثة امل�صاكل والتحّديات التي يعي�صها امل�صلمون 
لزامًا على  لذا كان  اأو غريها،  االإ�صالمية  الدول  �صواًء يف 
توجيهات  بودقة  يف  من�صهرًا  يكون  اأن  واملبّلغ  اخلطيب 
توجيهاتهم  ومن  ال�صالم(،  )عليهم  االأطهار  البيت  اأهــل 
االأ�صا�صية هو جذب النا�ض اىل الهداية بالتي هي اأح�صن، 
اأّمتهم  �صالح  فيه  ما  اىل  ي�صعْون  الــدوام  على  كانوا  فهم 
ثّم  ومن  احل�صنة،  واملوعظة  الن�صيحة  ببذل  وهدايتهم، 

ي�صّلوا،  ال  واأن  يهتدوا  اأن  راجــني  بالهداية  لهم  يدعون 
وم�صافًا اىل توجيهات اأهل البيت االأطهار )عليهم ال�صالم( 
توجيهات املرجعية الدينية التي هي َمن يقود امل�صلمني يف 

ع�صر الغيبة اليوم.
يــكــون اخلطيب قــريــبــًا من  اأن  الــ�ــصــرورة مبــكــان  ومــن 
يواكب  لكي  املعلومات،  مب�صادر  ول�صيقًا  النور،  منابع 
اأهاًل  ويكون  التحديات  ويواجه  ويحتويها،  امل�صتجّدات 
الق�صية  يــويل  اأن  اخلطيب  على  وكــذلــك  ملواجهتها، 
احل�صينية اهتمامًا مرّكزًا، ويوّجه املجتمع نحو التفاعل 

مع اأهدافها ب�صكل اأف�صل.

الرو�صة احل�صينية: كيف ي�ستطيع اخلطيب ان 
يكون موؤّثرًا باملجتمع، ويحوز على اإ�سغاء كّل �سرائح 

املجتمع؟
لالأخبار  متابعًا  يكون  اأن  اخلطيب  على  الب�صري:  ال�صيخ 
ويكون  والعاملي،  املحّلي  ال�صعيدين  على  حوله  تدور  التي 
الو�صائل  م�صتخدمًا  طــرحــه،  اأ�صاليب  يف  مقبواًل  �صهاًل 
يف  يح�صل  ما  خــالل  من  الواقعية،  واالأمثلة  التو�صيحية 
جانب  على  املحا�صرة  تت�صمن  اأن  يجب  وكذلك  العامل، 
كبري يف فقراتها على املوا�صيع االأخالقية، الأّن االأخالق هي 
الهدف االأول للر�صاالت االإلهّية، كما ح�صر الر�صول االأكرم 
)�صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم( هدف بعثته فقال: »اإمّنا ُبعثُت 

الأمّتَم َمكارَم االأخالق« واخلطيب الناجح هو من ي�صتطيع 
واأن  لكّل احلا�صرين،  االأ�صاليب  باأب�صط  الفكرة  يو�صل  اأن 
ال�صالم(،  البيت )عليهم  اأهل  واأقــوال  باأحاديث  ي�صت�صهد 
الع�صر  تعترب  التي  الفرتة  هــذه  نعي�ض  ونحن  خ�صو�صًا 
خري  ن�صتغّلها  اأن  علينا  لــذا  احل�صيني،  للمنرب  الذهبي 

ا�صتغالل يف خدمة املذهب.
اأقام  َمن  اأول  باأنكم  علمنا  الرو�صة احل�صينية: 

�سماحتكم  من  نرجو  الأردن،  يف  احل�سيني  املجل�ض 
تو�سيح ذلك.

االأردنية  ُكتب يف ال�صحافة  الب�صري: نعم هذا ما  ال�صيخ 
يف ذلك الوقت، ففي عام 1996م ذهبُت اىل االأردن ب�صبب 
البعثية  ال�صلطة  وعنجهّية  العراق  يف  القاهرة  الظروف 
فارتاأينا  منه  نخرج  اأن  اأجــربنــا  حتكمه،  التي  الغا�صمة 
الذهاب اىل االأردن مع االآالف من العراقيني، على اعتبار اأّن 
االأردن هو النافذة الوحيدة يف ذلك الوقت امام العراقيني 
للخروج من العراق اأو التواري عن �صلطة النظام ال�صّدامي 

املقبور حينذاك.
فالتقيُت بالعراقيني يف االأردن وكان اأكرثهم من �صيعة اآل 
املجل�ض  الإقامة  وكانوا متعّط�صني  ال�صالم(  البيت )عليهم 
العراق،  يف  طويلة  ل�صنني  ممنوعًا  كــان  الــذي  احل�صيني 
بيوتنا مبدينة  العزاء يف  اأقيمت جمال�ض  االأمــر  بداية  ويف 

املنرب احل�سيني هو املدر�سة الكربى واملوؤ�س�سة العظمى التي اأثبتْت دعائم الإ�سالم واأركان اأ�سوله منذ تاأ�سي�سه على يد �سيد ال�ساجدين وزين العابدين الإمام 
علّي بن احل�سني بن علّي )عليهم ال�سالم( وذلك ُبعيد واقعة الطّف الفجيعة، وهو اأبرز الو�سائل الإعالمية لإي�سال كلمة الإن�سانية العليا اىل اأرجاء املعمورة، 
وقد مّرت هذه املدر�سة مبراحل زمنية متعّددة، وبخطباء اأفذاذ متتالني، ونحن اليوم اأمام اأحد هوؤلء الأبطال يف الزمن ال�سعب، وهو اخلطيب احل�سيني ال�سيخ 
�سالح الب�سري لكي يبنّي لنا بع�ض ال�سذرات الكرمية من �سريته يف هذا املجال، وقد التقْته جملة الرو�سة احل�سينية اأثناء زيارته مرقد الإمام احل�سني )عليه 

ال�سالم( فكان لها احلوار التايل: 

• اأجرى احلوار واأعّده: حممود امل�صعودي- عبدالرحمن الالمي
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األخالق هي الهدف األول للرساالت اإللهّية

في حوار مع الخطيب الحسيني الشيخ صالح البصري: 




الوحدات االأردنية، ومبرور الوقت قّررنا اأن نقيم املجل�ض 
يف العلن، فذهبنا اىل  مرقد ال�صيد جعفر الطّيار )عليه 
ال�صالم( وكان عددنا يقرب من 300 �صخ�ض عراقي من 

حمّبي اأهل البيت االأطهار )عليهم ال�صالم(.
لقد كان النا�ض يف مدينة املزار قرب املرقد الطاهر لل�صيد 
وتعّجب  ذهــول  حالة  يف  ال�صالم(  )عليه  الطّيار  جعفر 
بالنا�ض  اأخطب  كنُت  االأول،  العزاء  جمل�ض  نقيم  ونحن 
وهكذا  منرب،  هناك  يكن  مل  اإذ  قدمي  على  واقــف  ــا  واأن
اأخذنا نكّرر اإقامة املجل�ض يف منا�صبات عديدة منها وفاة 
الر�صول االأكرم )�صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم( وا�صت�صهاد 
اأمري املوؤمنني علّي بن اأبي طالب )عليه ال�صالم(، وازداد 
اأردين  �صخ�ض   5000 يــقــارب  مــا  اىل  املجل�ض  ح�صور 
االأردنية، وكذلك  االإعــالم  و�صائل  وبتغطية من  وعراقي، 
اأقمُت املجال�ض احل�صينية يف بع�ض البيوت االأردنّية ومنها 
بيوت بع�ض امل�صوؤولني الكبار يف الدولة االأردنية، ولظروف 
من  خرجُت  فــرتة  وبعد  1999م  عــام  يف  اعتقلُت  معّينة 
املعتقل وقّررت عدم البقاء يف االأردن وذهبُت اىل امريكا 

وفيها ا�صتقّر احلال.
الرو�صة احل�صينية : ما هي اأبرز ن�ساطاتكم يف 

اأمريكا؟ 
ال�صيخ الب�صري: بجهود االأخوة العراقيني يف اأمريكا اأ�ّص�صنا 
موؤ�ص�صة االإمام احل�صني )عليه ال�صالم( يف عام 2000 يف 
والية )مزورينا( وت�صّرفُت باإدارتها، وهذه املوؤ�ّص�صة تهدف 
للجاليات  االإ�ــصــالمــي  الــديــن  تعاليم  على  احلــفــاظ  اىل 
االإ�صالمية يف اأمريكا، من خالل اإحياء املنا�صبات الدينية، 
واإقامة �صالة اجلماعة، وكذلك احلفاظ على اللغة العربية 
الأطفال اجلالية العربية، من خالل افتتاح مدر�صة االإمام 
احل�صني )عليه ال�صالم( داخل املوؤ�ص�صة. علمًا اأّن املوؤ�ص�صة 
جمازة من قبل اآية اهلل العظمى ال�صيد علي ال�صي�صتاين 
)دام  احلكيم  �صعيد  حممد  ال�صيد  العظمى  اهلل  واآيـــة 

ظاّلهما الوافر(.

الخطيب الحسيني الشيخ )صالح البصري( من مواليد العراق / البصرة، اعتقل 
من قبل النظام البعثي البائد، وُحكم عليه بالسجن المؤّبد في األقسام 
المغلقة في معتقل أبي غريب في بغداد، وذلك في بداية الثمانينات من 
القرن المنصرم، ورغم الظروف القاسية التي مّر بها في سجنه إالّ أنه أصّر 
على أن يخدم القضية الحسينية بشّتى الطرق، فالتقى بكثير من المشايخ 
والعلماء والمفّكرين الذين اكتّظ بهم سجن أبي غريب، وفي نهاية عام 
1991م خرج من المعتقل فواصل طريقه في التعلم والتدريس والخطابة في 
الحوزة العلمية في النجف األشرف سّرًا، حتى قّرر أن يذهب الى األردن ليواصل 

خدمته الحسينية هناك.
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البّد أن يكون الخطيب قريبًا من منابع النور ولصيقًا بمصادر 
المعلومات، لكي يواكب المستجّدات ويحتويها، ويواجه التحديات 

ويكون أهاًل لمواجهتها



  • نقاء �صعد 
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 مالبثت املك�سيك، تلك البالد التي يعرف عنها بالفقر، ان ت�سهد ح�سور مبادئ 
هذا الدين يف اروقتها والتي نادت برف�ض الذل والعبودية، حيث احت�سنت 

هذه البالد لت�سم بني ذراعيها كل اأ�س�ض الإ�سالم. 

الموقع والتاريخ :
تقع املك�صيك يف اأمريكا ال�صمالية، يحدها من ال�صمال الواليات املتحدة االأمريكية ، ومن 
ال�صرقي دولتني من  الهادي ومن اجلنوب  الغرب املحيط  االأطل�صي ومن  ال�صرق املحيط 
اأمريكا الو�صطى هما غواتيماال و بليز. تعترب املك�صيك اأكرث دولة ماأهولة مبتكلمي اللغة 
االإ�صبانية يف العامل وغالبا ما ي�صميها �صكانها بجمهورية املك�صيك اإال اأن هذه الت�صمية غري 

ر�صمية.
�صهدت املك�صيك العديد من االأحداث التاريخية التي مرت بها، ويعد ال�صكان يف املك�صيك 
خليط من امل�صتوطنني "االإ�صبان" والذين ا�صتعمروا املك�صيك يف عام 1519م، و"الهنود" 

المكسيك واإلسالم
للدين  الرئيسي  المركز  عن  األم��ي��ال  آالف  تبعد  ب��الد  عن 
اإلسالمي، عن بالد لم تكن تفكر يوما ما بان هنالك دينا يدعو 
للتسامح. فقد يجول في ذهن المتابع بان من الصعب ان يكون هنالك وجودا لمبادئه 
على ارض المكسيك، ولكن أهداف هذا الدين السامية التي طالما يعمل عليها الكثير 

لتشويه منظرها البراق تبقى مشرقة في كل انحاء العالم.



عند الحديث
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الذين كانوا اأول من ا�صتوطن االأرا�صي املك�صيكية وعملوا على بناء احل�صارة الهندية يف 
الع�صور القدمية حيث قام هنود املايا ببناء البيوت واملعابد و�صجلوا العديد من االأحداث 

التاريخية عليها.
فقامت اإمرباطورية االأزتك والتي تعد اآخر واأهم اإمرباطورية هندية يف القرن اخلام�ض 
بني  ما  الفرتة  كورتيز" يف  "هريناندو  بقيادة  االإ�صباين  الغزو  قبل  ذلك  وكــان  ع�صر، 
1519- 1521م، وقام االإ�صبان بحكم املك�صيك وجذبت الف�صة التي مت اكت�صافها يف �صمال 
البالد املزيد من املهاجرين االإ�صبان، وبعد دخول الفرن�صيني اإيل اإ�صبانيا، اأدى هذا اإيل 
حدوث الثورة املك�صيكية االأويل ؛حيث �صعى ال�صكان الذين ولدوا يف امل�صتوطنة االأ�صبانية 
اإىل نيل اال�صتقالل عن اأ�صبانيا، ولكن �صيطر اجلنود االأ�صبان مرة اأخرى على الو�صع 
وقاموا باإعدام الثوار، ورجع الهدوء مرة اأخرى اإىل االأرا�صي املك�صيكية ثم ما لبث اأن حل 
ال�صعف مبلك اأ�صبانيا فرديناند ال�صابع، ووجدها الثوار املك�صيك فر�صة لنيل اال�صتقالل، 
وبالفعل اجتمع قائد اجلي�ض االأ�صباين مع قائد الثوار ومت اإعالن اال�صتقالل للمك�صيك يف 

عام 1821م، ويف عام 1824م اأ�صبحت دولة جمهورية ذات �صيادة على اأرا�صيها.

اإلسالم في المكسيك
منذ  اكرث من اأربعة عقود عندما يحاول امل�صلم ال�صفر اىل بالد املك�صيك قد يواجه الكثري 
من ال�صعوبات، النه من ال�صعب التعرف على م�صلم هناك، لذا فمن ال�صعب معرفة 
ولبنان  تركيا  اإىل مهاجرين من  املك�صيك، فقد يرجع  امل�صلمني يف  بداية وجود  تاريخ 
و�صوريا.. اإال اأنه هناك بع�ض امل�صادر ت�صري اإىل دالئل على وجود م�صلمني يف االأمريكتني 
الهندي  الفن  يف  يبدو  حيث  االأرا�ــصــي،  تلك  كولومب�ض" اإىل  "كري�صتوفر  و�صول  قبل 
االأمريكي اأفارقة و�صاميني، خا�صة يف بع�ض املجتمعات التجارية يف املك�صيك، كما ُعرث 

على بقايا م�صاجد يف كوبا واملك�صيك وتك�صا�ض ونيفادا.
وقد ذكر املوؤرخ املك�صيكي "با�صكال اأملازان " يف كتابه "اأنهريج اآن مو�صوملان " باأن م�صلما 
من اأهل االأندل�ض و�صل اإىل املك�صيك من املغرب واإ�صمه يو�صف بن العبا�ض ، بعد اأن خطفه 
القرا�صنة يف القرن ال�صاد�ض ع�صر امليالدي؛ حيث مت اعتقاله من طرف االإ�صبان و بيع 
يف اأ�صواق النخا�صة ، ومل يكن معروفا اآنذاك بف�صله واأ�صله.. ؛ لكن اليوم وبعد تطور 
الدرا�صات التاريخية واالأثرية تيقن للكثري من الدار�صني والباحثني اأن هذا ال�صخ�ض هو 
م�صطفى االأزموري املغربي اأول رجل م�صلم - من خارج قبائل الهنود- يكت�صف املك�صيك 
اجلديدة واأريزونا بعد عبوره �صحراء �صونورا القاحلة. وعلى اإثر ذلك، بدا اأن ما ُعرف 
بـ»مدن الذهب ال�صبع« يف »�صيبوال« مل تكن �صوى وحي من االأ�صطورة؛ اإال اأن االأزموري 
ف�صل املكوث اإىل جانب هنود »زوين« املجاورين، وظل يف االن�صجام معهم حتى وفاته 

الغريبة يف قرية »هاويكوه« القدمية، التي تقع اليوم باملك�صيك . 

عقبات وتحديات في وجه الجالية المسلمة
التي  امل�صوهة  ال�صورة  اإىل  باالإ�صافة  النبيلة  مقا�صده  وفهم  باالإ�صالم  اجلهل  يعد   
ين�صرها االإعالم الغربي له، خا�صة عقب اأحداث احلادي ع�صر من �صبتمرب، من اأكرب 
ال�صعوبات التي تواجه م�صلمي املك�صيك الذين ال يريدون �صوى احلياة يف �صالم، وتعاي�ض 
ووئام مع جميع مكونات ال�صعب املك�صيكي ؛ حيث ي�صعرون اأنه هناك ق�ص�ض ُتروى عن 
االإ�صالم متنع النا�ض من معرفة حقيقته، وبرغم ال�صعوبات ترى ان هنالك تزايد يف 
اعداد امل�صلمني ب�صبب ان احداث �صبتمرب ادت اىل بروز هذا الدين اىل �صطح املجتمعاتا 
الغربية التي كانت جتهل هذه الديانة واخذ اكرث النا�ض بالبحث ومعرفة احلقائق عنه 
الذين ي�صم بني طياته الكثري من االمور واالهداف ال�صامية التي جتعل الفرد مييل اليه.

ا اإرهابيني، ولكن  ا حقًّ بون ويبحثون للتاأكد على اإذا ما كنمَّ فالنا�ض كانوا ي�صتيقظون وُينقِّ
على العك�ض متاًما مما تزُعُمه و�صائُل االإعالم؛ فاالإ�صالُم �صد االإرهاب.

"اأحمد  ا�صم  متمَّخًذا  اًرا  طيمَّ يعمل  والذي  اجلدد،  امل�صلمني  هوتانو�ض" اأحد  "اإلك�صندر 
والكُتِب  االإنرتنت  على  اعتمدُت  "لقد  ويقول:  ال�صابق،  الكالم  على  يوافُق   - عبا�ض" 

ق االإ�صالُم الكثري يف املك�صيك. للتعرف على االإ�صالم، لقد حقمَّ
وتو�صح  امل�صتب�صرة املك�صيكية )الرا ت�صي( اأن اأكرب م�صكلة يواجهها كل من يعتنق الديانة 
االإ�صالمية يف املك�صيك هي اجلهل وال�صور امل�صوهة التي يتم اإل�صاقها باالإ�صالم، م�صريًة 

اإىل اأن البع�ض ال يعلمون �صوى اأفكاًرا خاطئة عنه.
ونوهت الرات�صي اإىل وجود جوانب كثرية م�صرتكة بني االإ�صالم واليهودية والن�صرانية، 
اأوجه  اإبــراز  اأن اجلهل يعد ال�صبب الرئي�ض يف  اإال  اأوجه االختالف،  قد تكون اأكرث من 

االختالف ب�صكل اأكرب.
واأ�صافت امل�صلمة املك�صيكية "اإن امل�صكلة بوجه عام هنا يف املك�صيك ويف مونتريي تكمن 
يف ارتداء ال�صيدات للحجاب وزي يغطيهن وتنورة طويلة. وبالن�صبة يل، فاإنني اأعاين 
من امل�صايقات يف املحال التجارية، م�صايقات رهيبة حًقا؛ حيث ي�صري حار�ض املتجر 
خلفي خطوة خطوة، واأعتقد اأن ال�صبب يكمن يف اخللط بيننا وبني جماعات اأخرى �صيئة 

ال�صمعة. اإن النا�ض يروننا وال يعلمون من نكون".
العاملي  املنتدى  ويف  اجلامعات  موؤمترات يف خمتلف  �صاركت يف  التي  الرات�صي،  وترى 



عندما اأبحر 
يف اأ�سطر من الورد .. 

يوقظ ناظري جلاللة الذكر 
ويدي نون 

والقلم ي�سكب �سهد الدموع 
ليجعلني اأذكر كواكبا من النور 

عاهدوا اهلل 
وكٌل على عهده م�سوؤول .. 

اعطاهم من جنان ربهم 
اأو�سعها 

اأعطوه اأرواحا واأج�سادا .. 
جاوؤوه طائعني 

كتبوا على اأكّفهم برعما 
ر�سموا على اأكفانهم �سجرة ..

جئناك �سيدي طائعني . .
�سبعون 

 على الرم�ساء يبت�سمون .. 
هناك رطب ي�ساقط عليهم 

وهناك منزل يغازلهم 
يبارك بيارقهم .. 

قطرات دمائهم والنتظار 
قلوبهم مالأ الكون 

 األَب�َسْتُهم اأحالمهم ن�سرَة احلق .. 
قلوب على تلك الدموع 

واأرواح على اإمياءة للدخول 
لتاأخذهم يف اهلل لومة لئم .. 

ن�سروه 
جعلوا يف كل خطوة توهجا 

وهاهنا حطوا ومن هنا �سعدوا 
على �سلم للجنان الو�سيعة .. 

وما بدلوا تبديال
◄  نقاء �صعد 

55 ربيع الثاين 1435 هـ

امل�صافة  بعد  اأن  اإال  املعرفة  كبرية يف  رغبة  لديهم  املك�صيكيني  املواطنني  اأن  للثقافات، 
واختالف اللغة والثقافة ي�صكلون العقبات الرئي�صة اأمام وجود حوار وتفاهم.

وعودًة اإىل العا�صمة املك�صيكية، فقد نوه رئي�ض املركز التعليمي للجالية االإ�صالمية يف 
مك�صيكو �صيتي "ممدوح ال�صيد حممود" خالل حديثه اإىل نف�ض امل�صكلة، حيث اعترب اأنه 
هناك الكثري من الت�صوي�ض والق�ص�ض املختلقة حتيط بالدين االإ�صالمي، ومن بينها قهر 
املراأة، موؤكًدا اأن الدين االإ�صالمي قد منح للن�صاء حريات وحقوق اأكرث مما يظن البع�ض.
وذكر ممدوح ال�صيد اأنه بالرغم من اأن البع�ض يرون امل�صلمني اأنا�ض عنيفة وي�صعونهم 
يف قالب "االإرهاب"، اإال اأن املك�صيكيني الذين اعتنقوا االإ�صالم قد وجدوا فيه منط حياة 
طيبة وبّناءة بالن�صبة للفرد واملجتمع، منوًها اإىل اأن اأفراد اجلالية االإ�صالمية يعملون دوًما 
فيما بينهم على اأال يكون هناك اأنا�ض فقراء، حيث يقوم من يحظون منهم باإمكانيات 

مادية كبرية مب�صاعدة ذوي االإمكانيات االأقل.
ويزيد اأعداد امل�صلمني هناك على 200 األف م�صلم  الذين ترجع اأ�صولهم اإىل بالد االأندل�ض 

واملهاجرين من تركيا ولبنان و�صوريا.
وبعيًدا عن االأرقام حول امل�صلمني بالدولة، فاإنه توَجد �صكوٌك حول متا�ُصك املجتمع، يقول 
"اإدواردو لوي�ض لياو�ض فريا�ض"  اأحُد امل�صلمني اجُلدد املك�صيكيني والذي اتخذ ا�صم لقمان 

اإدري�ض: "�صي�صتمرُّ االإ�صالُم يف الت�صاعد والنمو..."



هل ي�صوغ للم�صلم اأن يلعَن م�صلماً؟!
اإعداد: عبدالّرحمن الاّلمي

يقول العاّلمة حممد طاهر القمي ال�سريازي يف كتاب )الأربعني(:
َمن  على  اللعن  يح�صن  ال  وكيف  اهلل،  رحمة  واالإبــعــاد عن  الطرد  هو  لغة  اللعن  اإّن 
ي�صتحقه؟ وقد لعن اهلل تعاىل يف حمكم كتابه اجلاحدين والظاملني واملنافقني، واأ�صار 
ِعُنوَن  ُ َوَيْلَعُنُهُم الالمَّ على متابعته يف ذلك بقوله )تبارك وتعاىل(: }...اأُوَلِئَك َيْلَعُنُهُم اهللمَّ
َوامْلَاَلِئَكِة   ِ َلْعَنَة اهللمَّ َعَلْيِهْم  نمَّ  اأَ {159/البقرة وبقوله )عّز وجّل(: }اأُوَلِئَك َجَزاوؤُُهْم 

ا�ِض اأَْجَمِعنَي{[87/اآل عمران[.  َوالنمَّ
وقيل يف وجه الداللة على جواز اللعن: اأّن االآية واإن وقعت يف �صورة االإخبار، ولكّن املراد 
بها االإن�صاء واالأمر، وا�صتدّل على جوازه وح�صنه اأي�صا باأنه قد �صّح عن النبّي )�صّلى اهلل 
عليه واآله و�صّلم( اأنه قد لعن اأبا �صفيان عند هجوه للنبّي )�صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم( 
يف بع�ض اأ�صعاره، فقال )�صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم(: »اللهّم اإين ال اأح�صن ال�صعر وال 
ينبغي يل، اللهم العنه بكّل حرف األف لعنة«. واأنه قد �صّح عن علّي اأمري املوؤمنني )عليه 
ال�صالم( اأنه لعن معاوية وعمرو بن العا�ض واأبا مو�صى االأ�صعري واأبا االأعور ال�صلمي. 
فلوال اأّن اللعن على من ي�صتحقه كان موجبًا للثواب ملا بادر اإليه �صّيد االأنبياء و�صيد 
االأو�صياء، وكذا تواتر عن �صائر االأئمة املع�صومني لعن اأعادي الدين، وفعلهم حّجة 
على العاملني، ورّغبوا ال�صيعة يف لعن اأعداء اأهل البيت باأ�صمائهم، وذكروا للعنهم ثوابًا 

عظيمًا، كما ال يخفى على من تتّبع اآثارهم )عليهم ال�صالم(. 
ومّمن جّوز اللعن من املخالفني �صعد الدين التفتازاين، فاإّنه قال يف �صرح املقا�صد: ما 
وقع بني ال�صحابة من املحاربات وامل�صاجرات على الوجه امل�صطور يف كتب التواريخ، 
واملذكور على األ�صنة الثقات، يدل بظاهره على اأن بع�صهم قد حاد عن طريق احلّق، 
وبلغ حّد الظلم والف�صق، وكان الباعث عليه احلقد والعناد، واحل�صد واللداد، وطلب 
امللك والرئا�صات، وامليل اىل اللذات وال�صهوات، اإذ لي�ض كّل �صحابي مع�صومًا، وال 
كّل من لقى النبّي �صلى اهلل عليه واآله باخلري مو�صومًا، اإاّل اأّن العلماء حل�صن ظّنهم 
باأ�صحاب ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله ذكروا لها حمامل وتاأويالت بها تليق، وذهبوا 
اىل اأنهم حمفوظون عّما يوجب الت�صليل والتف�صيق، �صونًا لعقائد امل�صلمني من الزيغ 
وال�صاللة يف حّق كّبار ال�صحابة، �صّيما املهاجرين منهم، واالأن�صار املب�صرين بالثواب 

يف دار القرار. 
واأما ما جرى بعدهم من الظلم على اأهل بيت النبّي )�صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم(، فمن 
الظهور بحيث ال جمال لالإخفاء ومن ال�صناعة بحيث ال ا�صتباه على االآراء، ويكاد ت�صهد 
به اجلماد والعجماء، ويبكي له َمن يف االأر�ض وال�صماء، وتنهّد منه اجلبال، وتن�صق منه 
ال�صخور، ويبقى �صوء عمله على كّر ال�صهور ومّر الدهور، فلعنة اهلل على من با�صر اأو 

ر�صي اأو�صعى، ولعذاب االآخرة اأ�صّد واأبقى. 

فان قيل: فمن علماء املذهب من ال يجوز اللعن على يزيد، مع علمهم باأنه ي�صتحق ما 
يربو على ذلك ويزيد...

اأقول: انظر اىل هوؤالء كيف يجوزون حترمي ما حلل اهلل من لعن من ي�صتحق اللعن 
 ِ ُ اأَِذَن َلُكْم اأَْم َعَلى اهللمَّ من غري اذن من اهلل، وقد قال اهلل )تبارك وتعاىل(: }...اآهللمَّ
وَن{[59/يون�ض[ و�صخافة عذر التفتازاين من قبل املانعني من اللعن ال�صائغ  َتْفرَتُ
�صرعًا ال يخفى عن اللبيب املن�صف. اإن قيل: هل اللعن على مذهب االإمامية واجب 
متّمم لالإميان اأم م�صتحّب مكّمل لالإميان؟ قلنا: على مذهب االإمامية بغ�ض اأعداء اأهل 
البيت واجب، الأّن به يتّم حّب اأهل البيت الذي اأمرنا اهلل به، وجعله اأجر الر�صالة، 
وتواتر عن النبّي )�صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم( وجوبه علينا، فاإّن حّبهم وحّب اأعدائهم 
ال يجتمعان، واأما اللعن فغري واجب، بل م�صتحّب مكّمل لالإميان، وحتديث بنعمة الرّب، 

واأّي نعمة اأعظم من بغ�ض اأعداء اأهل البيت. 
اأهل ال�صنة يحكمون على قتلة  اأّن  اأهل البيت،  اأعــداء  اأعــذار االإمامية يف �صّب  ومن 
الذين  والزبري وعائ�صة ومعاوية،  ال�صالم( من طلحة  عثمان وحماربي علّي )عليه 
ُقتل يف حربهم نحو مائة األف من املهاجرين واالأن�صار وتابعيهم، من العلماء والعباد 
والزهاد، واأن كل ذلك كان منهم باالجتهاد، وهم غري موؤاخذين بل مثابون، واإذا جاز 
االجتهاد يف قتال اأخي النبّي )�صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم( وو�صيه واخلليفة اإجماعًا، 
ويف قتلة عثمان واالأن�صار واملهاجرين والتابعني، جاز االجتهاد يف لعن بع�ض ال�صحابة، 
مع وفور االأحاديث واالآثار الدالة على خمالفتهم للنبّي )�صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم( 
وعداوتهم للو�صّي، بل هو اأوىل باجلواز، الأّن ال�صّب الذي جّوزه ال�صيعة اإمنا هو دعاء 
عليهم، والباري تعاىل اإن �صاء مل ي�صتجبه، ولي�ض مثل �صفك دماء املهاجرين واالأن�صار 

وتابعيهم. 
وهذا معاوية مع ما فعل من قتل املوؤمنني ونهبهم، �صّن لعن علّي واأهل بيته )عليهم 
ال�صالم(، وا�صتمر ذلك يف زمن بني اأمّية ثمانني �صنة، ومل ينق�ض ذلك من �صاأنه 
عندهم، ومل يخرج من العدالة ف�صاًل من االإميان، فكيف يف�ّصقوا ال�صيعة بلعن بع�ض 
ال�صحابة؟ مع ظهور الدليل على ا�صتحقاقهم اللعن. وكيف يجوز للمخالف اأن يقول 
بجواز اجتهاد معاوية واأمثاله يف قتال علّي )عليه ال�صالم( ولعنه، وقتل املهاجرين 
واالأن�صار مع عدم الدليل وال�صبهة، وبعدم جواز اجتهاد ال�صيعة يف لعن اأعداء اأهل 

البيت، مع وفور االأدلة من الكتاب وال�صنة املتواترة. 
ومن العجب اأن املتاأخرين من املخالفني قد بالغوا يف املنع عن لعن اأعداء اأهل البيت، 
حتى حكم بع�صهم لفرط ع�صبّيتهم وعدم ديانتهم بكفر من �صّب ال�صيخني، بعد ما 
زعموا اأّن �صباب علّي )عليه ال�صالم( مل يخرج من العدالة واالإميان، وحكم بع�صهم 

كثريًا ما طّبلت و�سّهرت املذاهب والفرق الإ�سالمية اأّن اأتباع اأهل البيت الأطهار )عليهم ال�سالم( ي�سّبون ويلعنون ال�سحابة، فهل هذا الأمر وارد 
وموجود؟ وهل ُيلعن امل�سلم من قبل اأخيه امل�سلم؟ وما امل�سّوغ لذلك؟ وهل ال�سّب كاللعن؟ اأم هناك فرق كبري بينهما؟ كّل هذه الأ�سئلة وغريها ن�سعها 

بني اأيدي ثالثة من اأفذاذ علمائنا ليبّينوا لنا التايل:
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باأّن �صّب ال�صيخني كفر و�صّب اخلتنني ف�صق. 
انظر اأيها اللبيب املن�صف اىل هوؤالء اجلهلة كيف حّطوا مرتبة اأمري املوؤمنني عليه 
ال�صالم؟ وخالفوا اهلل ور�صوله يف قوله )�صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم(: »يا علي حربك 
حربي و�صلمك �صلمي( ويف قوله )من كنُت مواله فعلّي مواله، اللهّم وال من وااله وعاد 
َمن عاداه« وقوله: »علّي حّبك اإميان وبغ�صك نفاق« واأمثالها من االأحاديث املتواترة 

الثابتة ال�صحيحة عند املخالف واملوؤالف.

ويقول ال�سيد جعفر مرت�سى العاملي يف كتابه )�سراع احلرية يف ع�سر 
املفيد(:

اللعن مِلا اأو مَلن يرى فيهم الالعُن مظهرًا من مظاهر االنحراف، وامنوذجًا لل�صالل 
واالإ�صالل، ال جمال لل�صكوت عليه، وال �صبيل ملهادنته، بل البّد من اإعالن الرف�ض 

واالإدانة له، والترّبي منه.
فياأتي اللعن كو�صيلة للتعبري عن هذا الرف�ض، والتربي، واالإدانة.

وهذا االأ�صلوب قد اأقّره االإ�صالم، وقبل به، ومار�صه يف قبال اأولئك الذين ميثلون خّط 
الكفر وال�صالل، والظلم، واالنحراف، وذلك من منطلق الترّبي والرف�ض لالنحراف، 
والظلم والكفر وال�صالل نف�صه، وهو اأمر ميار�صه جميع اأهل املذاهب واالأديان ب�صورة 
طبيعية وعادية، وهو من مقت�صيات االعتقاد واآثاره التي ال جمال الإنكارها من اأيٍّ من 
النا�ض، اإال اأن جماعة قد �صذوا واأنكروا ذلك، وقد قال ابن اأبي احلديد وهو يعّلق على 

نهي اأمري املوؤمنني علّي بن اأبي طالب  عن ال�صّب:
».. والذي كرهه )عليه ال�صالم( منهم، اأنهم كانوا ي�صتمون اأهل ال�صام، ومل يكن يكره 
منهم لعنهم اإياهم، والرباءة منهم، كما ال يتوّهمه قوم من احل�صوّية، فيقولون: ال يجوز 
لعن اأحد مّمن عليه ا�صم االإ�صالم. وينكرون على َمن يلعن، ومنهم من يغايل يف ذلك، 
فيقول: ال األعن الكافر، وال األعن اإبلي�ض، واإن اهلل تعاىل ال يقول الأحد يوم القيامة، مِلَ مَلْ 

َتلعن؟ واإمنا يقول: مِلَ لعنت؟«.
واعلم اأن هذا خالف ن�ّض الكتاب؛ الأنه )تبارك وتعاىل( قال: }اإِنمَّ اهلَل َلَعَن اْلَكاِفِريَن 
َواأََعدمَّ َلُهْم �َصِعريًا{[64/االأحزاب[ وقال )عّز وجّل(: }اأُوَلِئَك َيْلَعُنُهُم اهلُل َوَيْلَعُنُهُم 
الاَلِعُنوَن{[159/البقرة[ وقال )تبارك وتعاىل( يف اإبلي�ض: }َواإِنمَّ َعَلْيَك َلْعَنِتي اإىَِل 
يِن{[78/�ض[ وقال )جّل �صاأنه(: }َمْلُعوِننَي اأَْيَنَما ُثِقُفوا{[61/االأحزاب[  َيْوِم الدِّ

ويف الكتاب العزيز من ذلك الكثري الوا�صع.
وكيف يجوز للم�صلم اأن ينكر الترّبوؤ مّمن يجب الترّبوؤ منه؟ اأمل ي�صمع هوؤالء قول اهلل 
ِذيَن َمَعُه اإِْذ َقاُلوا ِلَقْوِمِهْم  )تبارك وتعاىل(: }َقْد َكاَنْت َلُكْم اأُ�ْصَوٌة َح�َصَنٌة يِف اإِْبَراِهيَم َوالمَّ

ا َتْعُبُدوَن{[4/املمتحنة[ اإىل اأن قال املعتزيل: ا ُبَراآُء ِمْنُكْم َومِممَّ اإِنمَّ
»ومما يدّل على اأّن َمن عليه ا�صم االإ�صالم اإذا ارتكب الكبرية يجوز لعنه، بل يجب 
يف وقت، قول اهلل )تبارك وتعاىل( يف ق�صة اللعان: }َف�َصَهاَدُة اأََحِدِهْم اأَْرَبُع �َصَهاَداٍت 
اِم�َصُة اأَنمَّ َلْعَنَة اهلِل َعَلْيِه اإِْن َكاَن ِمَن اْلَكاِذِبنَي{ [7-6/  اِدِقنَي * َواخْلَ ُه مَلَِن ال�صمَّ ِ اإِنمَّ ِباهللمَّ
َناِت اْلَغاِفاَلِت  ِذيَن َيْرُموَن امْلُْح�صَ النور[ وقال )�صبحانه وتعاىل( يف القاذف: »اإِنمَّ المَّ
ْنَيا َواالآَِخَرِة َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم«? [23/النور[ فهاتان االآيتان يف  امْلُوؤِْمَناِت ُلِعُنوا يِف الدُّ

املكلفني من اأهل القبلة، واالآيات قبلهما يف الكافرين، واملنافقني اإلخ.. « 
قد اأ�صار بن اأبي احلديد اإىل اأّن من احل�صوية من يقول: "ال األعن الكافر، وال األعن 
اإبلي�ض" وهذا �صحيح؛ فقد راأينا اأّن بع�صهم يقول: ال باأ�ض بال�صكوت عن لعن اإبلي�ض كما 

عن اأبي ال�صريف، راجع )االحتاف بحّب االأ�صراف �ض84( ولكّن الرملي يقول: ينبغي 
لنا اأن ال نلعنه، راجع )اقت�صاء ال�صراط امل�صتقيم – �ض299(

ولكن هوؤالء القوم الذين يتوّرعون عن لعن اإبلي�ض والكافر، ال يتورعون عن �صفك دماء 
ال�صيعة والرواف�ض ملجّرد اأنهم ال يوافقونهم يف الراأي يف اأمر اخلالفة بعد ر�صول اهلل 

)�صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم(، فتبارك اهلل اأح�صن اخلالقني!!

ويقول ال�سيخ اجلليل ح�سن بن �سليمان احللي من تالميذ ال�سهيد الأول يف 
كتابه)املحت�سر(:

اأمر اهلل )�صبحانه وتعاىل( بلعن اأعداء اآل حممد )عليهم ال�صالم( يف كتابه حيث 
امِلِنَي{[18/هود[ واالألف والالم للجن�ض، وال اأحد  ِ َعَلى الظمَّ يقول: }...اأاََل َلْعَنُة اهللمَّ
اأهل بيته )عليهم ال�صالم( وقّدم  اأنكر ف�صل حممد وف�صل  اأظلم مّمن  من اخللق 
عدّوهم عليهم، واأثبت له مقامهم الذي جعله اهلل لهم، وجحد العهد وامليثاق الذي 
اأخذه اهلل )تبارك وتعاىل( على �صائر العباد لهم، واأنكر وجوب طاعتهم واهلل )�صبحانه 
وتعاىل( يقول: اطيعوا اهلل واطيعوا الر�صول واويل االمر منكم( واولو االمر الذين قال 
اَلَة  ِذيَن ُيِقيُموَن ال�صمَّ ِذيَن اآَمُنوا المَّ ُ َوَر�ُصوُلُه َوالمَّ ا َوِليُُّكُم اهللمَّ َ اهلل )�صبحانه وتعاىل(:}اإمِنمَّ
َكاَة َوُهْم َراِكُعوَن{[55/املائدة[ وهم علّي واأهل بيته االأحد ع�صر )�صلوات  َوُيوؤُْتوَن الزمَّ
 ِ ِباآَياِت اهللمَّ َب  َكــذمَّ ْن  اأَْظَلُم مِممَّ اهلل عليهم( كما تقدم قال اهلل )عّز وجــّل(: }َفَمْن 
ِدُفوَن{ ا َكاُنوا َي�صْ ِدُفوَن َعْن اآَياِتَنا �ُصوَء اْلَعَذاِب مِبَ َدَف َعْنَها �َصَنْجِزي المَِّذيَن َي�صْ َو�صَ
[157/االأنعام[ وقد روي عن االإمام ال�صادق )عليه ال�صالم( اأّن االآيات يف باطن 
القراآن هم اآل حممد )�صلوات اهلل عليهم اأجمعني(، فال اأظلم مّمن كّذب بف�صل اآل 
حممد واأنكر اإمامتهم وواليتهم، فاإّن اهلل )تبارك وتعاىل( قد لعن اأعداء اآل حممد يف 

كتابه والر�صول مقتد برّبه والعرتة الطاهرة مقتدية بالر�صول و�صيعتهم مقتدون بهم. 
وقد روى العلماء اأّن النبّي )�صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم( راأى يومًا اأبا �صفيان راكبًا 
ومعاوية واأخاه قائدًا و�صائقًا فلعن �صلوات اهلل عليه الراكب والقائد وال�صائق. وروي 
عنه )�صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم( اأنه لعن يومًا اآل فالن فقيل: يا ر�صول اهلل اأّن فيهم 

فالنًا وهو موؤمن! فقال: اإّن اللعنة ال ت�صيب موؤمنًا. 
وروى حممد بن علي ال�صدوق )رحمه اهلل( يف كتاب معاين االأخبار باإ�صناد ذكره عن 
اأن�ض بن مالك قال: كنت عند علّي بن اأبي طالب )عليه ال�صالم( يف ال�صهر الذي اأُ�صيب 
فيه وهو �صهر رم�صان، فدعا ابنه احل�صن )عليه ال�صالم( ثّم قال له: يا اأبا حممد 
اعُل املنرب فاحمد اهلل كثريًا واثن عليه، واذكر جّدك ر�صول اهلل )�صّلى اهلل عليه واآله 
و�صّلم( باأح�صن الذكر، وقل لعن اهلل ولدًا عّق اأبويه، لعن اهلل ولدًا عّق اأبويه ، لعن اهلل 
ولدًا عّق اأبويه، لعن اهلل عبدًا اأِبَق من مواليه، لعَن اهلل غنمًا �صّلت عن الراعي، وانزل، 
فلما فرغ من خطبته ونزل اجتمع اإليه النا�ض فقالوا يا ابن ر�صول اهلل اأنبئنا، فقال لهم: 
اجلواب عند اأمري املوؤمنني )عليه ال�صالم(، فقال اأمري املوؤمنني )عليه ال�صالم(: كنت 
مع النبّي )�صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم( يف �صالة �صالها ف�صرَب بيده اليمنى اىل يدي 
اليمنى فاجتذبها و�صّمها اىل �صدره �صّمًا �صديدًا ثّم قال: يا علّي قلت لّبيك يا ر�صول 
اهلل، قال: اأنا واأنت اأبوا هذه االأّمة، فلعن اهلل َمن عّقنا، قل اآمني، فقلُت اآمني، قال: واأنا 
واأنت موليا هذه االأّمة، فلعن اهلل من اأِبَق عّنا، قل اآمني، فقلُت اآمني، قال علّي )عليه 
ال�صالم(: و�صمعُت قاِئَلنْي يقوالن معي اآمني، فقلت يا ر�صول اهلل َمن القائالن معي 

اآمني؟ فقال )�صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم(: جربئيل وميكائيل.
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املع�صومة كرمية  ال�صيدة  بزيارة  وت�صريف  االأخرية  �صفرتي  اأثناء 
اهل البيت عليها ال�صالم يف قم ا�صتاأجرت �صيارة ف�صاألني ال�صائق 
: ما�صاهدته يف زيارة  من اي حمافظة قلت: من كربالء، فقال 
العراقيني  كون  ثبت  العقول مما  يبهر  �صيء  العام  االربعني هذا 
والطعام  الفندقية  اخلــدمــات  تنوع  حيث  من  احل�صني  ان�صار 
اي  بخيال  تخطر  ال  التي  االأمــور  من  وكثري  الطبية  وامل�صاعدات 
التزامها  حيث  من  م�صرفة  �صورة  املــواكــب  وعك�صت  �صخ�ض، 
باأوقات ال�صالة واملحافظة على حرمة الن�صاء بتخ�صي�ض اماكن 
خا�صة واملحافظة على النظافة ومما �صّد انتباهي اأن هذه املاليني 
الزاحفة نحو كربالء رغم كرثتها فاإن الهدوء العام كان الطابع 
املمّيز لهذه الزيارة، كما لفت انتباهي �صيئان هما: الكالم اللطيف 
واملتذلل بحيث ت�صعر باأنك ملك وهناك الكثريون ممن يهتم بك 
وتقدمي  وتدليكها،  االأقــدام  وتنظيف  و�صكن  وم�صرب  ماأكل  من 
امل�صاعدات الطبية واملراهم والعالجات االأخرى، وكل ذلك خدمة 
جمانية وهذا الكالم لي�ض اإعالنا وال دعاية، بل هو واقع يحدث 
يف اأربعينية االإمام احل�صني عليه ال�صالم كل عام ، وال�صيء االخر 
االخوة  وتنبيه  له  االنتباه  وبلديتها  كربالء  اهايل  من  اأمتنى  هو 
اإحلاق  اليريد  مثل هذه اخلدمة  يقدم  فالذي  املواكب،  اأ�صحاب 
انها  اجــزم  بل  واعتقد  املقد�صة  للمدينة  العام  باملظهر  ال�صرر 
غفلة ووجدت بع�ض اجلدران ت�صوهت بكتابة )حمجوز للموكب( 
وبطريقة ت�صوه اجلدران وعندما انتهت الزيارة ورفع املوكب تركت 

اجلدران ب�صورة م�صوهة....
 �صكرت ال�صائق على كالمه وعندما دفعت له االجرة رف�ض وقال ما 

نقدمه لكم �صيء ب�صيط. 
واأخريا اأرى اأن هناك راأيني �صروريني:

االول، لو عملت الدولة اح�صائية عن عدد امل�صاكل الع�صائرية او 
غريها من م�صاكل كامل�صاجرات لوجدناها يف مو�صم االربعني تقل 
ب�صبب كون الكل م�صغوال بعمل جماعي، ولو ان الدول ت�صغل ال�صباب 
باأعمال جماعية وتوفر لهم االر�صيات املنا�صبة ملوؤهالتهم كتمويل 

ذاتي 
خالل  مــن  الـــزيـــارة  للهذه  الــنــجــاح  ي�صتمر  ان  يجب  ــاين،  ــث ال
للتهيئة  االخت�صا�ض  ذات  ال�صركات  دعوة  او  املبكرة  اال�صتعداد 
ملخيمات وكرفانات و بناء عمودي اليواء الزائرين وهذا يتطلب 
عمل متوا�صل على طوال ال�صنة ويكون م�صروع لت�صيغيل ال�صباب 

وامل�صاهمة بتقليل البطالة...

ظالمة الزهراء
كانت  ال�صبب يف ا�صتب�صاري



يف ع�سر تف�ّست فيه اأ�ساليب اخلداع واأ�سكال التحريف والتزييف للحقائق، �ساعت والتب�ست على 
كثري من النا�ض املفاهيم الإ�سالمية ال�سحيحة، وبرز لدينا جيل من جهلة هذا الع�سر، يحرفون 
الدين ب�ستى الطرق والو�سائل، ويحرفون التاريخ الإ�سالمي لدوافع كثرية، من اأجل فر�ض روؤيتهم 

على باقي النا�ض.

ال�سيد حممد يحيى امل�سري يف حوار مع جمّلة الرو�سة احل�سينية
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اإّنه لأمر يبهر العقول!

تاأمالت

◄  يكتبها: ح�صني ال�صالمي



          

• اأجرى احلوار واأعّده:حممود امل�سعودي/عبدالرحمن الالمي

فعلوا ومهما بذلوا من جهد الإجناح خمططاتهم، 
جلّيًا  ونوره  حّقًا  احلّق  يبقى  م�صاريعهم  وت�صويق 
اأهل البيت االأطهار )عليهم ال�ّصالم( م�صّعًا كنور  وا�صحًا، ويبقى طريق 
وتعاىل(:  )تــبــارك  اهلل  يقول  اإذ  اأحيانًا،  الغيوم  حجبته  واإن  ال�صم�ض 
اْلَكاِفُروَن«  َكِرَه  َوَلْو  ُنوِرِه  ُمِتمُّ   ُ َواهللمَّ ِباأَْفَواِهِهْم   ِ اهللمَّ ُنوَر  ِلُيْطِفُئوا  »ُيِريُدوَن 
)8/ال�صف( ومازالت �صفينتهم �صابحة يف اللجج اجلارية يركب فيها َمن 

اأحّبه اهلل كّل حني.
حممد(  يحيى  )حممد  احلــاج  ال�صيد  والــغــرق  الهلكة  مــن  جنــا  ومّمــن 
ال�ّصالم(  االأطهار )عليهم  البيت  اأهل  منهج  اّتبع  بعدما  دولة م�صر  من 
وت�صّلح باأفكارهم وحتّلى باأخالقهم وعمل ب�صلوكهم، وكانت ملجّلة الرو�صة 

احل�صينية هذه الوقفة معه واأجرت احلوار التايل:

لرو�صة احل�صينية: حبذا تعّرفون قّراءنا بهوّيتكم؟ا
من  حممد  يحيى  حممد  اأنا  يحيى:  حممد  ال�صيد 
متزوج  القاهرة،  من  م�صر  من   1955  : مواليد 
اأعمل يف جمال احل�صابات، كنُت  اأبناء،  اأربعة  ولدّي 
احلّق  درب  اىل  وتعاىل(  )تبارك  اهلل  فهداين  �صنّيًا 

درب اأهل البيت االأطهار )عليهم ال�ّصالم(.  

بــدايــة ا كــانــت  كــيــف  احل�صينية:  ل��رو���ص��ة 
ا�ستب�ساركم واهتداوؤكم اىل مدر�سة اأهل البيت 

الأطهار )عليهم ال�ّسالم(؟
القوات  ال�صيد حممد يحيى: كنت �صابقًا �صابطًا يف 
القمعّية  النظام احلاكم  ول�صيا�صة  امل�صرية  امل�صلحة 
ف�صافرُت  اجلي�ض،  من  ا�صتقالتي  قدمُت  والتع�ّصفية 
عام  ويف  م�صر،  اإىل  رجعُت  ثّم  االأوربّية  الــدول  اإىل 
اإدارة  يف  وعملت  قطر  دولـــة  اىل   �ــصــافــرُت   1987
احل�صابات لديهم، ولقد مّن اهلل )�صبحانه وتعاىل( 

علّي باأداء فري�صة احلّج.
كنُت يف احلّج قريبًا من احلملة االإيرانية التي كانت حتمل الرايات امللّونة 
هذا  واأخــذ  الإ�صرائيل(،  املوت  الأمريكا..  )املــوت  �صعار:  عليها  ُكتَب  وقد 
مع  اأتعاطف  كنُت  الأيّن  جّيا�صًا،  و�صعورًا  ماأخذًا عميقًا  نف�صي  من  املنظر 
باأّن االإيرانيني كّفارًا م�صركني،  هذه ال�صعارات على الرغم من اعتقادي 
وهذا ما عّلموه لنا يف امل�صاجد اأّن ال�صيعة يلعنون ال�صحابة و�صيّبون ال�صيدة 

عائ�صة ويبيحون الزنا وغري ذلك من الرّتهات التي يح�صون اأدمغتنا بها.
ومنعوهم  �صربوهم  ال�صعوديني  باأّن  علمُت  حينما  اأكرث  معهم  وتعاطفُت 
من  ا�صتغرابي  وا�صتّد  ال�صعارات،  هذه  رفعهم  الأجــل  بع�صهم  واعتقلوا 
ذهويل  زاد  ومّما  وعمالتهم،  حقيقتهم  يل  وتبّينت  ال�صعوديني،  ت�صّرف 
وعن  العراق  عن  ف�صاألته  عراقّيًا  قابلُت  حينما  التايل  اليوم  يف  وتعّجبي 
�صيف العرب القائد �صدام ح�صني، فما كان من هذا العراقي اإاّل انهال علّي 
بكلمات الطعن بقائد العرب، وو�صفه بالكافر واملجرم، وراح يحّدثني عن 
اأفعاله وجرائمه التي ال ُت�صّدق، وحينها بداأُت اأ�صّك باعتقادي وما درجُت 

ي والبحث منذ تلك اللحظات. عليه منذ �صباي، وبداأْت رحلة التق�صّ

الأطهار ا البيت  باأهل  العتقاد  لك  مّت  وكيف  احل�صينية:  لرو�صة 
)عليهم ال�سالم(؟ وما هي الأ�سباب الرئي�سة التي دفعتك اىل ترك 

ما كنَت عليه والتم�ّسك بالّثقلني؟
كّل  ــْت  ــَل اأَك حتى  نف�صي  يف  ال�صّك  دائـــرة  كـــرُبت  يحيى:  حممد  ال�صيد 
معتقداتي، و�صرُت ال اأنام الليل وال اأهداأ يف النهار، حتى عزمُت الذهاب 
عّما  امل�صجد  اإمــام  مع  وتكلمت  الدوحة،  يف  ال�صيعية  امل�صاجد  اأحــد  اإىل 
تاّمة  باأجوبة  االإ�صكاالت  من  الكثري  على  يجيبني  وراح  خلدي،  يف  يدور 
مقنعة، واأعطاين بع�ض الكتب وهو يقول يل: �صوف تتعّرف على االإ�صالم 
احلقيقي، و�صتعرف َمن هم ال�صيعة! وكان من �صمن الكتب كتابًا ي�صرح 
اأقطاب  على  ثــارت  وكيف  ال�ّصالم(  )عليها  الزهراء  ال�صّديقة  خطبة 
احلكومة اآنذاك، فعلمُت اأّن ثورتها مل تكن على غ�صبها اأر�ض فدك؛ بل 
وتعّر�صت هي  ال�صالم( زوجها،  اغت�صاب اخلالفة من علّي )عليه  على 
من اأجل ذلك الألوان من التعذيب واالنتهاك واالإهانة واالعتداء، مّما ال 
ذلك  كّل  ال�صالم(  )عليها  فتحّملت  ذكره،  اأ�صتطيع 
ما  وهــذا  وال�صاللة،  االنــحــراف  عن  لالأّمة  �صيانة 
هّزين من االأعماق وجعلني اأغري من طريقة تفكريي، 

والأجل ذلك كّله ا�صتقّر يف قلبي الت�صّيع واحلمد هلل.

لرو�صة احل�صينية: كيف كانت ردود الأفعال من ا
قبل اأهلك حينما اأعلنَت خرب ت�سّيعك؟

االأهــل  كــان  االأمــر  بداية  يف  يحيى:  حممد  ال�صيد 
خائفني جدًا من مو�صوع ت�صّيعي، وخوفهم هذا كان 
يت�صّيع وباأهله،  ب�صبب اخلطر الذي �صيلحق بكّل َمن 
من عنجهّية النظام امل�صري ـ اأق�صد حكومة ح�صني 
مبارك ـ الذي ال يرحم ال�صيعة وال ي�صمح لهم بالربوز 
ت�صّيع؟! فحاولوا  ثّم  �صّنّيًا  والظهور، فكيف مَبن كان 
اإقناعي اأن اأترك هذه االأمر ولكنهم ف�صلوا يف ذلك، 
و�صيئًا ف�صيئًا اعتادوا على االأمر، وعالقتي بهم طّيبة 

واأذهب لزيارتهم بني احلني واالآخر.
اأّما زوجتي فهي من حمّبي اأهل البيت االأطهار )عليهم ال�صالم(، ولكنها 
كانت هي االأخرى خائفة جدًا حينما انت�صر نباأ ا�صتب�صاري، لكّن خوفها 
كان ب�صبب اأهلها املت�صّددين من اأن يجربوها على تركي وطلب االنف�صال 

عّني، ومل يح�صل بحمد اهلل وّنه. 

لرو�صة احل�صينية: ما هي اأبرز ن�ساطاتك يف جمال هداية الآخرين؟ا
ال�صيد حممد يحيى: لقد بداأُت باأهلي اأواًل، و�صعيُت بكّل جهدي اأن اأعّرف 
زوجتي واأوالدي االأربعة بالعقيدة ال�صيعّية ومن هم ال�صيعة وَمن هو اأمري 
املوؤمنني علّي بن اأبي طالب )عليه ال�صالم( ومن هم االأئمة االثني ع�صر 
القراآن،  يف  عنهم  ُذكر  وما  و�صفاتهم  اأخالقهم  وعن  ال�صالم(  )عليهم 
االأطهار )عليهم  البيت  اأهل  اأهديهم اىل مذهب  اأن  توّفقت  وبحمد اهلل 

ال�صالم( ما عدا اأحد اأوالدي فهو �صّني.
ويف  زمالئي،  وبني  بيني  كثرية  نقا�صات  هناك  يل  فكانت  العمل  يف  اإما 
بع�ض االأحيان كان يحتدم النقا�ض بيننا، ف�صاع اأمري واح�ّصت ال�صلطات 
القطرية بخطورتي فف�صلوين من العمل، وقّررت وزارة الداخلية اإبعادي عن 

البلد، فخرجت من قطر يف عام 2007 ورجعت اإىل م�صر.
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اإن اأهمية دور الثقافة واملثقفني يف حياة البلدان وال�صعوب واالأمم.. لعله اأمر 
ال يختلف عليه اثنان، كذلك يف عملية تنمية وازدهار تلك االأمم وال�صعوب 
والبلدان، وبث الروح االإيجابية يف كياناتها ، واإقامة اأُ�ص�ض ح�صارتها، وكذلك 
يف حماولة اعادة البناء الثقايف للمجتمعات االإن�صانية باإعادة �صياغة مفردات 
حياتها.. وفق منظور حياتي متفاعل، ومتطور مع م�صتجدات الزمن، عرب 
اال�صتجابة الواعية ملتغريات احل�صارة ومتطلباتها.. متمثاًل ذلك يف ت�صذيب 
اليومي واملعا�ض من املمار�صات والن�صاطات وطرائق التفكري، وغريها من 
متطلبات يف حياة االأمة.. كاأمة اأو كاأفراد وجمتمعات، خا�صة حينما تتعر�ض 
مثل تلك ال�صعوب اىل اهتزازات عنيفة من �صميم كياناتها املادية واملعنوية ، 
م�صتهدفة جوهر وجودها احل�صاري واالإن�صاين، كوقوعها حتت نري احلروب 

اأو ظلم احلكومات ال�صمولية اأو الكوارث الطبيعية وغريها.
لذا اأقول بجوهرية ر�صالة الثقافة من اأجل ترميم مثل ذلك الت�صدع املادي 
و املعنوي الذي قد اأ�صاب هذا اجلانب اأو ذاك من حياة ووجود هذا ال�صعب 
اأو ذاك.. نتيجة مثل تلك االهتزازات العنيفة.. والزال االأدب كجزء هام 
من الثقافة، يتمتع بالربيق االأخاذ الذي ال ميكن اأن يخفت، بالرغم من 
كل التحديات احلياتية التي ي�صهدها عاملنا اليوم، بل ورغم كل املتغريات 
الع�صرية التي ع�صفت بقيم االإن�صان من خالل توافد الثقافات من �صرق 
واالأنرتنيت،  الف�صائيات  خالل  من  وجنوبها  و�صمالها   ، وغربها  االأر�ــض 
بني  ما  احل�صاري  التالقح  عملية  يف  احلديثة  العلمية  التقنيات  ودخــول 
�صعوب االأر�ض، وهي بال ريب �صتتالعب مبقدراته، وتاأثر فيه ت�صّكل ذائقته 
اجلمالية واالأخالقية، وهي حتاول اأن تبّدل موازين خياراته، باالنحياز لهذا 

االجتاه اأو ذاك.. خا�صة املادية منها على ح�صاب الروحية؟
ورغم كل االأ�صوات املت�صائمة حول م�صتقبل االأدب خا�صة من قبل اأولئك 
املنبهرين واملنادين بالعوملة .. املرجحني موت االأدب يف خ�صم هذا التزاحم 
الثقايف ما بينه وبني العلم وتطورات احل�صارة امل�صطردة.. وطبعًا يح�صل 
هذا ل�صّدة الت�صاق االأدب باالإن�صان من خالل معاي�صة االأديب ال�صعورية 
ملفرادت الواقع، باأدق تفا�صيل احلياة واالإن�صان، ومن ثم عك�صه لها، من اأجل 
و�صع احللول ملع�صالتها وم�صاكلها، والتخفيف اجلمايل عن كاهل االإن�صان.

فــديــتــكــم ــني  ــس ــ� احل اإىل  ـــون  ـــل ـــراح ال

َمـــْن بـــُقـــْرِب  واحلـــيـــاُة  ـــُم  ـــَحـــطَّ املُ اإيّن 

ــًة ــّن ــُد ج ـــا اأطــــيــــَب الأقــــــــدام تــقــ�ــس م

ــُم ــُب ُخــطــاُك ــْي ــِط ــوا عــلــى قــلــبــي ف امــ�ــس

ــُه ــمــاَع ـــا األـــــــَذّ �ــس ــون هــــْزجــــًا م ــط ــخ ت

ــي ــت ــوع ول بـــقـــيـــُت  اأيّن  ــا  ــرت ــس ــ� ح يــــا 

ــوى ــنَّ ال يع�سرين  الآهــــــاُت  جتتاحني 

الــعــلــى اإىل  ـــبـــني  طـــِيّ ــم  ــت ــب ذه ـــن  م ـــا  ي

رجــوتــكــم ــني  ــس ــ� احل قـــرب  جـــــــاأمُْتُ  اإْن 

ــًا ــق ــس ــا� ــــــــا تـــركـــنـــا ع ــــوا لـــــُه اإّن ــــول ق

حمـــمـــٍد ــــــروَر  ــــــس � يـــــا  ــــــْم  اأنــــــت هلِل 

اأبـــهـــجـــُتـــُم قـــلـــَب الـــبـــتـــول بــ�ــســعــيــُكــْم

ـــٌق لـــكـــلِّ مــنــافــٍق ـــْح ـــس خـــطـــواتـــكـــم �

�ــســريكــم تـــرعـــى  اهلل  وعـــــنُي  �ـــســـريوا 

تــبــقــون اأْنــــتــــْم خـــري مـــن وطـــــاأ الـــرى 

ـــطـــريـــق حــطــامــي ــــــرمْت يف ال ن هـــــالَّ 

ــي ــام ــس ــ� مـــــدَّ احلــــ�ــــســــوَد كـــــرامـــــًة وت

ــمــي مــــوطــــُئ الأقــــــــداِم يـــالـــيـــت جــ�ــس

ـــاِم ـــم ــــــروِم بــــــــرُد غ ــــــح ــــِه امل ــــوال ــــل ل

ـــالِم ــمــع انـــحـــطـــاط ك ــ�ــس ـــن ال يــجــلــو ع

ــــُق مــقــامــي ــــي اأط ــــــــزداُد جــــمــــرًا ل  ت

ولـــقـــاك يــــــــاأذُن فـــــكَّ دهــــــِر �ــســيــامــي

بـــ�ـــســـالِم دعـــــــــــوًة  حتــــــرمــــــوين  ل 

تـــهـــيـــامـــي عــــــنــــــدُه  ذكــــــــــرمت  اإّل 

ُركـــــــــاِم بـــــني  ــــــــــــام  الأي ـــة  ـــم ـــل ظ يف 

ــــــزاِم فـــيـــكـــْم تـــفـــاَخـــَر يــــا اأ�ــــســــدَّ ِح

ــٍي ُيـــعـــيـــُد الأُنـــــ�ـــــضَ يف الأحــــــالِم ــع ــس �

ـــــض مـــــــــاآزَر الأقـــــــــزاِم ـــــا� ـــضَ الأي ـــ� ـــَب ل

ــــنــــاِم اأََفــــــَلــــــْت نـــوايـــا الـــ�ـــســـرِّ والأ�ــــسْ

ـــقـــاِم ــا الأ�ـــس ــف ــسِ ــــــرى مــنــكــم � ـــل وال ب

◄  يكتبها: طالب عبا�ض الظاهر

الثقافة والأدب يف ع�سر العوملة
• ح�سني ال�سافعي 

الراحلون اإىل احل�صني فديتكم

اإىل من رحل زائرًا مثوى القلوب الطاهرة.. اإىل من ترك منازعات 
الدنيا واأخذ مي�سي بخطوات على قدميه نحو ذبيح الأ�سالم
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ـــــــدان،ومـــ�ـــســـحـــف ــــ ــــ ــــ ــــ ظـــــــلُّ وفـــــاكـــــهـــــٌة ،يــــ
الـــهـــدى فـــاحتـــة  اهلل  ـــــم  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ بــبــ�ــس ـــــراأ  ـــــاأق ف
قـــــف بــــاملــــحــــاريــــب الـــتـــــــــــــــــــي لـــــف الـــكـــرى
ـــا و�ــــســــال وعــــربــــدا ـــه ـــة الــكـــــــــــــــــتــاب ب ـــغ ل
ــل تـــرى ـــ ـــ ـــه الـــ�ـــســـاجـــديـــن فــهـــ ـــوج ـــــــــرْر  ب وام
ــــوح لـــتـــ�ـــســـهـــدا! ــــل لـــلـــديـــن بــاقـــــــــــــــــــــــيــة ت
ــي ـــ ـــ ـــ ِمـــــَعـــــــــــٌد جنـــــــوع لـــتـــمـــتـــلـــي،ومنـــوت كـــ
ــدا ــخــل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــى ،ونـــفـــنـــى كــــي تــعــيــ�ــض وي حتـــي
ــــهــــم ــاب روؤو�ــــسُ ــح ــس ــ� ـــ ـــ ـــ حــمــلــت عــمــامــتــك ال
ــدى ـــ ـــ ـــ ــب مــــن اأ�ـــســـابـــعـــهـــم ِم ــخ ــس ــ� ودمــــــــاك ت
ـــــم يــقــــــــــــــــــــتــلــون حمـــــّمـــــــــــدا، وكــــاأنــــهــــم ه
ــدا ـــ ـــ ـــ ـــ اأحــم ـــك يف الــ�ــســبــايــا  ـــرحم حـــمـــلـــوا ب
ـــــــزال كــعــهــدهــا ــــ ــــ ــــ ــــ ، ولتــــ نــــامــــت قــــريــــ�ــــضُ
ـــدى ـــَت ـــْف ـــُت ـــوُط ِل ـــس ـــ� ـــل ت ـــْه ــي ج ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــا اأب ـــّف ك
خــ�ــســرهــا يف  ـــة  ــــ ـــمـــّي �ـــس ـــح  ــــ ــــ ــــ رمــــ مــــــــــازال 
مــــــــورَّدا يــــــــزال  ــر ل  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــس ــا� ي وخــــ�ــــســــاب 
مــــــــــازال بـــــــاب اجلـــاهـــلـــــــــــــــــــــــــــيـــة مــ�ــســرعــا
ــهــم مـــو�ـــســـدا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــد تـــركـــتـــه فــي ــــــــداك ق وي
كـــرميـــة الــــطــــغــــاة  ــد  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ي اأنَّ  ـــون  ـــت ـــف ي
الــفـــــــــــــــــدا هـــي  اجلـــيـــاع  ويـــــُد  ُتــــْفــــَتــــدى،  اإْذ 
ــن مـــعـــابـــرا ــدي ــاج ــس ــ� ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــّدوا رقـــــــاب ال م
ــدا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــقــع ــــرحــــمــــن حـــتـــى ي خلـــلـــيـــفـــة ال

بني يدي النبيالراحلون اإىل احل�صني فديتكم
•  وجيه عبا�ض

ــا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــن ــاأن ـــت، وك ـــس ـــ� ــــــة م ــــــع ـــر  واأرب ـــس ـــ� ع
ــدا ـــ ـــ ـــ ـــ ــغــمـــ ــُت ـــوف ل ـــي ـــس ـــ� ـــــــزُّ بــــه ال ـــــــذٌع جُت ج
بــهــا تـــــــــــــــــــبـــــــــــرح  ومل  واأربـــــــعـــــــة  عــــ�ــــســــر  
ــــــــدى ـــقـــاين �ــســـ ـــال ــ�ــض ب ـــحـــور تــفــي ـــن هـــــذي ال
ـــا ـــن ـــاب رق وكـــــــــــــــــــــــــــــــل   ، ــــــة  ــــــع وارب ـــر  ـــس ـــ� ع
ــدا ـــ ــس � اإْن  ــة  ــف ـــ ـــ ـــ ـــ ــي ــل اخل يــعــّطــلـــــه  وقـــــــٌف 
ـــا ـــودن عـــ�ـــســـر  واأربـــــــعـــــــة، وكـــــــــــــــــــــــــــــــل جـــل
ــدا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــب مــع ـــُع  ــــ ــــ ـــاي ـــب ي ــــور   وطــــنــــبـــــ دفٌّ  
ــهــم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ فــيـــ الــــتــــفــــرق  ُجــــــِمــــــَع  اإذا  ـــى  ـــت ح
ـــددا ـــراء ممــــ ــــ ــــ ــــ ـــع ال ـــــــدك يف  تــــركــــوك وح
ــم ـــ ـــ ـــ ـــ ــه ــوؤال ــس ــــني ريــــــح � ـــيـــتـــامـــى ب ــــوا ال ــــرك ت
متــــــــــــــــــــردا بـــــردتـــــيـــــك   يف  ـــوا  ـــس ـــ� ـــم ـــق وت
هـــــل كــــــان ديـــــــــــــــــنــك ركــــعــــة و�ـــســـجـــودهـــا
ــــدا؟ ــــرق ــبــحــة ُتـــــــــــداُر  وم ــس ــ� ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ وحلــــــى وم
ــا ـــ ـــ ـــ مــذاهــب الـــكـــــــــــتـــاب  يف  ديــــنــــك  كـــــان  اأم 
ـــــــا، ورّبــــــــا اأوحـــــــــــــــــــــــــــــــدا؟ ـــــــاب ـــى، واأرب ـــت ـــس �
ـــــربى ـــ ـــ ان اإذا  الأذان  يف  ــك  ــوت ــس ــ� ل حـــا�ـــســـا 
ــدى ـــ ــس ــ� قـــــــرَع املـــــــــــــــــاآذَن فـــا�ـــســـتـــبـــاح بـــهـــا ال
ـــــــا والـــــــــــــــــــــــــــــــدا ـــــــالإرهـــــــاب رب زعـــــمـــــوك ل
ـــــــدا ــــ ــــ ــــ ــــ اأولــــ ديـــــــن  ربُّ  اأّنــــــــــك  ــــهــــدت  و�ــــس
ــد ـــ ـــ ـــ ـــ حمــّم ـــلَّ  ــــ ــــ ك ــــــاب  ــــــالره ب �ـــســـيـــم  اإْن 
حمـــّمـــــــــــــــــــــــــــدا كــــنــــت  زعــــــمــــــوه  مبــــــا  اأين 
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اجلزء الثالث

انت و�صلت ملرحلة هامة حتى االآن ، انت تريد ان تلتزم بخطتك .. فما هي االأمور 
التي ت�صاعدك على التحم�ض لها و اأن تنجح فيها باإذن اهلل....

ينبغي عليك مراعاة االأمور التالية جيدًا :
  تذكر اأن العمر مهما طال فهو ق�صري، لذلك يف حالة االنتهاء من و�صع 

خطتك ابداأ بالتنفيذ يف احلال و ال توؤجلها ابدًا.
  تذكر قيمة الوقت جيدًا و ال ت�صيعه يف ا�صياء تافهة مثل اجلدال الذى ال 

فائدة له مع النا�ض.
  نظم حجرتك و مكتبك جيدًا و اطرد كل االفكار ال�صلبية من تفكريك و ال 

تلتفت ابدًا لالأ�صخا�ض الذين ي�صيفون عليك اأعباء احلياة الكثرية .
  اأن ت�صعر بانك ناجح و انك �صوف تلتزم بخطتك حتى ت�صل اإىل 

النجاح --< هو اف�صل �صيء لتحفيز نف�صك
 ال تتوقف عند هدف قد حققته بالفعل و لكن اجعل طوحك 
�صوف  لك  اهلل  اعطاها  التي  قدراتك  بــاأن  ثقة  على  كن  و  عاليًا 

جتعلك قادر على حتقيق اهدافك و تكون �صعيد يف احلياة.

  اهتم بعملك جيدُا و ال تتوقف عن التعليم طوال حياتك الأن املعلومات هي 
م�صدر النجاح و حتقيق الذات.

اذا ا�صتطعت ان تتعلم فن االإدارة فهو �صيء جيد جدًا الأنها �صوف ت�صاعدك 
كثريًا يف حياتك و لي�ض هناك اف�صل من حياتك احلالية لكى حتقق اهدافك .اإن 

وجدت ا�صياء تعرقل م�صريتك فال تلتفت اليها بل حاول ان تتخطاها
�صحتك اجل�صدية احر�ض عليها جيدًا  و مار�ض ريا�صتك املف�صلة و كن حري�ض 

كذلك على ال�صحة النف�صية
اإن ف�سلت يف بدايتك فال تياأ�ض   و تذكر اأن هدف الطفل 
يف بداية حياته هو ان يعرف طريقة الكالم   
حتى  يظل  و  امل�سي  طريقة  يعرف  ان  و 
يحقق هدفة يف النهاية لأن املحاولت 
امل�ستمرة جتعل الن�سان ي�سل لهدفة 

يف النهاية باإذن اهلل.



حتدثت معك يف اجلزء الول و الثاين عن اهمية التخطيط حلياتك و قد 
ذكرت لك معلومات هامة لتكون دليلك يف و�سع خطة �سليمة حلياتك.

�سوف نتحدث يف هذا اجلزء عن �سيء هام جدًا و هو كيفية حتفيز طاقتك 
الداخلية لكى تتحم�ض و تلتزم بخطتك التي و�سعتها.
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•  ميتاز �صم النحل عن غريه من العقاقري يف اثره ال�صريع
• �صم النحل عالج للحمى الروماتيزمية 

والفخذى  الوركى  وتع�صب  الن�صا  وعــرق  االع�صاب  التهاب  حــاالت  عــالج   •
واع�صاب الوجة وبع�ض االع�صاب االخرى 

•يفيد يف عالج الكثري من االمرا�ض اجللدية مثل الطفح ومر�ض الذيبة بنوعية 
وال�صدفية والقوباء واالكزميا

• يفيد يف عالج املالريا ومر�ض الفيل -يوقف �صم النحل ت�صاعف الفريو�صات 

عموما لذا فهو جيد يف عالج حاالت الربد واالنفلونزا او الفريو�صات الكبدية 
وال�صرطان وااليدز

• عالج االجها�ض املتكرر وت�صمم احلمل وتخرث ال�صائل املنوى لدى الرجال
•  يفيد يف عالج حاالت التدهور وحتلل الع�صالت وانهيار اجلهاز الع�صبى 
الع�صلى - تدهور اجلهاز ال�صمعى وتاخر الكالم - ال�صمنة املفرطة والنحافة 
ال�صديدة - ال�صداع - ت�صخم الغدة الدرقية والتهاب اجليوب االنفية والتهاب 

اللوزتني

فوائد
سم النحل :

1- فتاق الدي�سك 
2- د�سك العنق 

3- المل الكتف 
4- امل املرفق 

5- نتوؤات ال�سابع 
6- �سلل الوجه 

7- التهاب الذن الو�سطى 
8- ع�سر اله�سم 

9- التهاب اللوزتني 
10- الم�ساك 

11- بلغم 
12- التهاب ال�سعب الهوائية

13- التهاب الربو�ستاتا 
14- العجز اجلن�سى 

15- �سرعة القذف 
16- �سعف القدرة اجلن�سية 

17- الربود اجلن�سى 
18- التهاب الثدى 

19- امل الطمث 
20- النقر�ض 

21- الغ�سب املكبوت 
ال�سكر)حت�سن  مر�ض   -22

�سريع يف جميع النواع ( 
الـــعـــيـــون  عــــــــالج   -23
العيون  واورام  الفريو�سية 
و�سمور  ال�سبكية  والتهاب 

الع�سب الب�سرى 
24- نق�ض املناعة 

25- الدواىل

االمراض التي يفيد ها العالج بلدغ 
النحل :

1- المل املزمن يف الظهر والرقية 
2- الندب الن�سيجية

والتهاب  العــ�ــســاب  والمل  الــتــهــاب   -3
املفا�سل والتواء املفا�سل فجاء

4- الروماتيزم املزمن 
5- التهاب غ�ساء القولون املخاطى

6- التهاب الوتار 
وتيب�ض  والكدمات  ال�سديدى  اللتهاب   -7

طبقات اجللد

امراض ثبت عالجها بلسع النحل:
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 Astrium( �ــــصــــركــــة  ـــــقـــــت  اأطـــــل
Satellites(، ثاين اأكرب �صركات �صناعات 
الكامريا االأعلى دقة على  العامل،  الف�صاء يف 
اخلمي�ض  اليوم  وذلك  الف�صاء،  اإىل  االإطالق 

يف مهمة حل�صاب وكالة الف�صاء االأوروبية.
بيك�صل،  ميجا  مليار  الــكــامــريا  دقــة  وتبلغ 
وت�صتطيع تلك الكامريا ر�صد االأ�صياء وقيا�صها 
بقدرة تفوق العني الب�صرية باأربعني األف مرة.

التلي�صكوب  اإىل  الكامريا  تلك  تو�صيل  ومت 
“جايا”، الذي مت اإطالقه يف الف�صاء ليمكن 
جمرة  درا�ــصــة  من  االأوروبــيــة  الف�صاء  وكالة 

التبانة” بدقة. “درب 
“جايا”،  الــتــلــيــ�ــصــكــوب  ــقــوم  ي اأن  ويــنــتــظــر 
ثالثي  منوذج  بتكوين  الكامريا،  على  معتمدًا 
االأبعاد ملجرة درب التبانة وذلك عرب حتديد 

امل�صافات الدقيقة حلوايل مليار جنم.
ي�صاعد  اأن  ــيــة  االأوروب الف�صاء  وكالة  وتــاأمــل 
النموذج الثالثي االأبعاد يف فهم ن�صاأة وتطور 

اطالق الكاميرا األعلى دقة في العالم

إلى الفضاء
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يعاين متجر تطبيقات اآندرويد “جوجل بالي” من وجود الكثري من التطبيقات الوهمية اأو 
املُزّيفة والتي تقوم باإحداث �صرر يف جهاز امل�صتخدم اأو ن�صر برجميات خبيثة عليه، ولكن 

يتوفر لهذا النظام العديد من التطبيقات التي توّفر حماية من التطبيقات اخلبيثة.
يف  التطبيقات  اأف�صل  معرفة  اإىل  امل�صتخدم  يحتاج  احلماية  تطبيقات  كــرثة  وب�صبب 
اإىل جانب  املجال  التطبيقات يف هذا  اأف�صل  “AVL” من  ويعد تطبيق  املجال،  هذا 

“Bitdefender” حيث يوفران ن�صبة حماية ت�صل اإىل %99.8.
اأما تطبيقات مثل “Symantec” و”Trend Micro” و “Lookout” فهي 
 ESET”،“TrustGo”،“ توّفر حماية بن�صبة 99% تقريبًا، واأخريًا تتوفر تطبيقات مثل

“F-Secure” فهي توّفر ن�صبة حماية ترتاوح بني 91 اإىل %97 Avira”” اأو 

اكت�صاف  اإىل  اإ�صافة  ال�صم�صي،  النظام 
املجهولة،  ال�صماوية  االأج�صام  من  االآالف 
املجموعة  خــارج  الكواكب  على  والتعرف 

ال�صم�صية.
وتوؤكد �صركة �صناعة الف�صاء اأن التلي�صكوب 
بف�صل  منه  املطلوبة  املهام  اأداء  قادر على 
قدرته  بف�صل  وذلك  بها،  املــزود  الكامريا 
على ا�صت�صعار �ُصمك �صعرة واحدة من على 
و�صف  جانبه  ومن  كيلومرت،   700 م�صافة 
 Astrium( رئي�ض  بــرياجنــر،  اإريـــك 
عني  باأنه  التلي�صكوب   ،)Satellites

على الكون.
التلي�صكوب  اإطــــالق  مــ�ــصــروع  اأن  يــذكــر 
اإىل  كلفته  و�صلت  الف�صاء  اإىل  “جايا” 
التلي�صكوب  لبناء  وذلك  يورو،  مليون   650
به والإطالقه يف  املت�صلة  الكامريا  وتطوير 

الف�صاء.

ألجهزة آندرويد
ماهي أفضل تطبيقات مكافحة الڤيروسات
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�سّيادون يف ماء عكر !

• �صالح اخلاقاين

للطاعنني يف �سعائر احل�سني عليه ال�سالم  
القائلني فيها قول الزور 

الناعقني باأنها حجر يف طريق احل�سارة والتطور 
قال الديب امل�سيحي جربا ابراهيم جربا يف روايته 
)�سيادون يف �سارع( �سيق التي ي�سف بها اأول جميئه 

من فل�سطني بعد نكبة 1948 
اأنه كان جال�سا يف غرفته ال�سغرية يف فندق ب�سارع الر�سيد 

فاإذا به ي�سمع جلبة عالية وح�سود النا�ض متالأ ال�سارع 
�سورة مل يعها 
وحني قيل له  

اإنه �سهر املحرم  وهذه مواكب العزاء 
تدفق بني جوانحه �سعور غريب 

من هوؤلء الطافحني باحلزن واحلب 
وهذا املخّلد يف قلوبهم طوال قرون 

كاأن قدرا خفيا ي�سدهم اليه
كاأن النياحة فيهم حلنا �سماويا 

ميو�سق النتماء   
ومن ذلك امل�سهد تعرف جربا على احل�سني عليه ال�سالم 

وابتداأت له رحلة اإجالل وحب 
مع الرجل الذي لميكن اإل اأن يكون خارج التاريخ 
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سارع للحصول على نسختك
 من إصدارات العتبة الحسينية المقدسة 

)الرو�سة احل�سينية- الأحرار- الوارث-  القوارير- احلفيظ- �سدى اخلطباء- امل�سباح- احل�سيني 
ال�سغري- الرباعم- فتية اخلري- فتاة اخلري- �سدى القراآن- ال�سالح احل�سيني(....وغريها

مكتبة الباقر ل�ساحبها علي �سالح 
حرجان/�سوق ال�سماوة

هـ  07804454114
مكتبة كنوز الرتاث العربي باإدارة 
عالء ح�سني الغرة/ �سارع العيادة 

ال�سعبية
هـ  07817305566

مكتبة ا�سحاب الك�ساء  
حيدر كاظم

 هـ  07807239493

المثنى

موؤ�س�سة املرت�سى/نهاية �سارع 
الر�سول)�ض( 

هـ  07808763100 – 
07709743431

مكتبة دار الهالل ل�ساحبها ابو علي/ 
�سارع الر�سول)�ض(
هـ  07804207384

النجف األشرف
مركز الر�ساد الأ�سري التابع لالأمانة 

العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة
باإدارة ال�سيد حممد الفوؤادي

هـ 07801235472- 07808992880
مكتبة الطلبة ل�ساحبها مطرود كاظم 

حمزة /�سوق التجار/ �سارع املكتبات
هـ 07801187605

مكتبة ماجد العلمية باإدارة ح�سن 
الب�سري/ �سوق التجار مقابل �سربت 

اجلبوري
هـ  07703019616 -07807518381 

الديوانية

مكتبة المام احل�سني )ع( ل�ساحبها 
ال�ستاذ ابو رفل/ �سارع 60

هـ 07807266577
مكتبة الذكريات/�سارع40

هـ  07802640465
مكتبة القا�سم )ع( ل�ساحبها �سيد ح�سن 

�سيد مزهر/ ق�ساء القا�سم
هـ  07801260626

بابل

معر�ض اجلوادين الدائم للكتاب / العتبة 
الكاظمية املقد�سة

هـ 07715160267-07817132283
دار الكتاب العربي/ �سارع املتنبي /ل�ساحبها 

�سفاء العامري
هـ  07901419375

مكتبة ب�ساتني املعرفة باإدارة ابو تقى/ �سارع 

املتنبي/عمارة طه ابو الكا�سي- الطابق الأول
هـ  07902278551 

مكتبة بغداد باإدارة جبار ابو علي/ �سارع 
املتنبي 

هـ  07903514108
دار اجلواهري / �سارع املتنبي

هـ 07702910090 

بغداد

 دار الزهراء للن�سر والتوزيع 
احمد الغنامي 

الع�سار �ساحة ام الربوم
07801046213
07700776440

مكتبة ابو عقيل م�سلم �سعيد
�سارع ام الربوم

�سوق الع�سار
07803128810
07709076591

مركز خري الربيه الثقايف
حممد جواد كاظم
07801026221

العمارةالبصرة
مكتبة الباقر / النا�سرية /قرب �ساحة 

احلبوبي
هـ 07801554368 

مكتبة نور الزهراء باإدارة جبار �ساكر/ 
النا�سرية/ قرب �ساحة احلبوبي

هـ  07808201784
مكتبة امليالد 

مركز املحافظة – مقابل متثال احلبوبي 
07801156016

ذي قار


