
 

اذا اراد المسلمون استيتات تين د تلتقتق الت ت تات ت  

مدعومي بوقيئع تير خت  التيتو تل هت تلتاتقتق عتد  

تجيهل حوادث  سواء كينت ا جيباة ا   ستلتةتاتة  

همجموع تلك ال وادث  شكل الكالونة الت ت تاتد تة 

الي   فيرض ان ت يضن كل ذلك اوال ثتق تت تو  

بيل ا   ثيناي  وحيى ه  غاين عملاة اليل تاتا او 

الي و ق اواليوثاق التمتيتلتوبتة  هتين وقتيئتع ذلتك 

اليير خ ضرورة السيا ين حت تيئت ت  وستجتيالتت  

ال  اد ة والفكر ة ونضيالت اتةيع  عةر ال رون 

من اجل الوصول الى ح ات تيت   والتواضتا  ان 

خيوط اليمي ز المذهتةت  تت تول دون ذلتك هت  

اغلب االوقيت  اذ  خشى ال تيمتة التختوض هت  

تلك التوقتيئتع واعتيتةتيرهتي حتيئتلتة دون عترض 

صورة نيص ة للملظومة الد لاة  همثال مي تتزال 

قضاة كربالء واسيشقيد االمي  الت تستاتن عتلتات  

الستتال  ختتيره االهتتيتتمتتي  االستتالمتت  التت تتي   

وختتيضتت تتة لتتالنتتيتتمتتيء التتمتتذهتتةتت   هتتقتت  هتت  

نظرالكثارمن المسلتمتاتن عيتات تاتةع وال تتمتثتل 

الوجدان االسالم  ال ي   و لدر ان  كون هتلتي  

من المسلمان السلة من  ي مس لقي او   تيتةترهتي 

جينةي متن عت تاتدتت  او تتراثت  التد تلت   وبترغتق 

اصرار ب ض التمتستلتمتاتن الشتات تة عتلتى انتقتي 

عقضاة اسالماةع اال ان اليجربة تت تول انتقتي ال 

تالمس الوجدان السل  بتيلت تمتيس نتفتست  التذ  

 ظقره الشا ة  ومثيل آخر متن  الت تضتي تي ذات 

الييبع المذهة  مسألتة االمتي   التمتقتد  عتلتات  

السال   هةرغق مي   ل عن قةتولتقتي متن التجتينتب 

السل   اال انقي ميتزال ه  ال سين ال ي  قضتاتة 

 يا اة ب ية 

ميذا   ل  ذلك؟ ان ثمة قضي ي ت ع على الت تدود 

الفيصلة بان الشا ة والسلتة  تيت تمتس لتقتي احتد 

اليرهاتن و تيتجتيهتلتقتي اضختر  وقضتاتة االمتي  

ال سان احدى هذه ال ضي ي  ومتن استةتين عتد  

احيضين ال ضاة من قةل عيمة المسلمان الث تيهتة 

الي  روجقي االمو ون وحولوهي الى ععت تاتدةع  

واليت  تست تى لشترعتلتة 

ال كق االمو  برغق انت  

كين ان البي متن مت تيو تة 

على خلاتفتة التمتستلتمتاتن 

المليخب  علت  بتن ابت  

طيلب علا  الستال   ولتق 

 ل صتر ذلتك االنت تالن 

بيل  ةة الي  حتكتق هتاتقتي 

م يو ة نفس   بل كرس متلتظتومتة حتكتق  هترغتت 

المشروع االسالم  من م يواه  وحولي  الى ملك 

عضوض  يوارث  ابليء ال ةالة عن آبيئقق  وبت تاتت 

هذه الملظومة م موال بقي متاتيت الستلتاتن  حتيتى 

اكيسةت قداسة مز فة  واصةا م يرضوهتي متمتن 

 دعو لل كق االسالم  عخيرجايع  هذا المصيتلتا 

اطلق على االمي  ال سان علتدمتي رهتض متةتي ت تة 

 ز د  او اقرار ال كق االمو  االن تالبت   وبترغتق 

هداحة الجر مة الي  ارتكةقي ال كق االمتو  بت تق 

آل بات رسول هللا وعلى ر سقق سةي  الت تستاتن  

ه د اسيمر ذلتك الت تكتق وانضتوى تت تيت  بت تض 

ص يبة رسول هللا وعدد كةار من رواة الت تد ت   

واالخير من ذلك ان ال كق االمو  ت مد تتزو تر 

حد   رسول هللا واجةر ب ض التمت تدثتاتن عتلتى 

اخيالق احتيد ت  كتثتاترة تتوهتر يترعتاتة لتلت تكتق 

االمو  وتيلكر ل ل  بن ابت  طتيلتب  هتذا االمتي  

كين الشخص الذ  رهع رسول هللا  د   على المأل 

ه  حجة  الوداع وقيل: من كلت مواله هقذا  عل  

مواله  التلتقتق وال متن وااله  وعتيد متن عتيداه  

 وانصر من نصره  واخذل من  خذل  

من   يتضتن  الت تستاتن؟ بت تاتدا عتن الت تصتةتاتة 

المذهةاة والدعوات الييئفاة    يض  الملتيتق ان 

 تت تتيتتضتتن ثتتورة التت تتستتاتتن عتتمتتو  التتمتتستتلتتمتتاتتن  

و  يةروهي علوان اصالح امة نةاقق علتات  اهضتل  

الصالة والسال   واعيدة ال ق الى نصيب  ووقت  

تداع  االمور وحتر  التمتستير االستالمت  بت تد 

االن الن االمو   ال سان ال  ة   عتن يترعتاتة 

من احد  ه د مل   هللا ورستولت  تتلتك الشترعتاتة: 

ال سن وال ستاتن امتيمتين قتيمتي او قت تدا  وا ال 

ال رآن الكر ق الرجس علقمي: انمي  ر د هللا لاذهب 

علكق الرجس اهل الةات و يقركق تيقارا  هتمتن 

  ضين ال سان هين   سي ر رسول هللا هت  قتولت  

وه ل   ومتن ال  تفت تل ذلتك هتينت   تلتصتر  تز تد 

وعصيبي   المسلمون مييلةون بيحيضين ال ستاتن 

بن عل  بن اب  طيلب امتيمتي ومصتلت تي وثتيئترا  

هذلك االحيضين تجتستاتد 

لال مين والوع  ورهض 

لتتتتلتتتتز تتتت  والتتتتدجتتتتل 

واالنتتت تتترا  ووضتتتع 

ال د   واالن الن عتلتى 

التتمتتشتتروع االستتالمتت   

هتتلتتاتت تترر كتتل مستتلتتق ان 

  كون حسالاي او  ز د ي 

 إقرأ في هذا العدد:
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 نشاطات مؤسسة األبرار اإلسالمية
 

ضتتمتتن بتترامتت  متت ستتستتة 

االبرار االسالماة  اقتيمتت 

التتمتت ستتستتة بتترنتتيمتتجتتقتتي 

االسةوعت   تو  التختمتاتس 

  حتات  9191سةيمةر  91

اسيتضتيهتت هتات  التدكتيتور 

صتتيدق حستتاتتن التتركتتيبتت  

التتذ   لتتت تتتى متتت تتتيضتتترة 

االعال  ال سال  ” ب لوان: 

“  بان التواقتع  والتيتمتوح

ت دث هاقي عن  هق  يكيل ووسيئل التيت تةتاتر عتن 

ال ضاة ال سالاة  و هق المالحظيت والم تيترحتيت 

إلنجيحقي من  جل توصال رسيلة اإلمي  الت تستاتن 

 )ع( لل يلق   دار الةرنيم  الشاخ حسن الير ك  

 

 92وهتت   تتو  التتختتمتتاتتس 

 قتتيمتتت  9191ستتةتتيتتمتتةتتر 

الم سسة مجلتستي حستاتلتاتي 

بمليسةة ذكرى وهية اإلمتي  

عتتلتت  بتتن التت تتستتاتتن   تتن 

التت تتيبتتد تتن )ع(   وكتتين 

التختتيتتاتب ستتمتتيحتة الستتاتتد 

عتتلتت  الستت تتةتتر  حتتول: 

جتتتقتتتيت اإلبتتتداع هتتت  ” 

المشروع اإلصالح  علتد اإلمتي    تن الت تيبتد تن 

اعيةر المي دث  ن اإلمي  )ع( هو الوارث “    )ع(

ألهدا  ثورة اإلصالح ال سالاة  وقد عمتل بتكتل 

مي  وت  من قوة إلنجي  تلك األهدا   والتيتأستاتس 

 لللقضة ال لماة الكةرى ب د ذلك 

 

 مؤسسة اإلمام علي )ع( تقيم 

 مجلسها الحسيني السنوي
 

 قيمت م سسة االمي  علت  

)ع( ـتت متتكتتيتتب اإلرتتتةتتيط 

بيلمرج اة ال لاي ـ مجلسقتي 

ال ساتلت  الستلتو   التذ  

اسيضيهت هتات  التختيتاتب 

ال ساتلت  ستمتيحتة الشتاتخ 

هو   ال ستات  اعتيتةتيرا 

م تر   92من  و  الثالثيء 

ستتةتتيتتمتتةتتر  92التتمتتواهتتق 

هجر  على قتيعتة 9229صفر  2  ولغي ة 9191

 “ الم مد  ترست”م سسة 

 

 مؤسسة دار اإلسالم تقيم 

 أربعينية السيد أبو ضياء
 

 قيمت م سسة دار اإلسال  حفال تأبالاتي ومتجتلتستي 

حسالاي بمليسةة مرور  رب ان  تومتي عتلتى رحتاتل 

 األبــــرار

نشرة تصدر مرة كل اسبوعين عن مؤسسة االبرار االسالمية، وتهتم بشؤون 
المسلمين عموما، وتسعى لتركيز قيم االسالم ومفاهيم القرآن، في ما يشيع االيمان 

 والخير والحب والتسامح واالعتدال بين الناس. لإلتصال والمراسلة: 

45 Crawford Place ،London W1H 4LP. Tel: 02077243033  

Website: www.abraronline.net 

email: abrarhouse@hotmail.com 

الستتاتتد عـتتلتت   ستتمتتيعتتاتتل 

اليةيطتةتيئت  ) بتو ضتاتيء( 

  حد  ركين الم سسة 

بتتد  التت تتفتتل بتتيتتالوة آ تتيت 

بتتاتتلتتيت تتتالهتتي التت تتيه  بتتو 

مقد  الص ي   ثتق كتلتمتة 

الشاخ حسن عل  التيتر تكت  

) مي  جم ة دار اإلستال (  

وخيق المجلس بمجلس حسال  قر ه سميحة الشتاتخ 

 عةدالزهرة الةلدر 

 

 منظمة المغتربين العراقيين تقيم

 ندوة حول مناهج التربية في بريطانيا
 

ت اتق متلتظتمتة التمتغتيتربتاتن 

التت تتراقتتاتتاتتن هتت  التتمتتمتتلتتكتتة 

المي دة و  رللتدا الشتمتيلتاتة 

ندوة وحوارا متفتيتوحتي متع 

الخةار التيتربتو  التدكتيتور 

الستتاتتد عتتةتتدهللا التتمتتوستتو  

لاي دث ه  م يضرة ت ت 

تتت تتلتتاتتل نتت تتد  ” عتتلتتوان: 

لمليه  اليرباة ه  بر ييناي وان كيستيتتقتي الستلتةتاتة 

 “ ه  تشكال يخصايت  بليئلي اليلةة

وب دهي ساكون هلي  حوار مفيوح مع الدكيور هت  

 2مواضاع تتربتو تة متختيتلتفتة  وذلتك  تو  األحتد 

على قيعة كلاسة سينت متير  هت   9191 كيوبر 

 السيعة الواحدة واللص  

 

 فعاليات مؤسسة الحوار اإلنساني
 

ضمن ه يلايت م ستستة الت توار اإلنستينت  )بتاتت 

الستتال (  استتيتتضتتيهتتت التتمتت ستتستتة عتتيلتتمتتة اضثتتير 

الةر ييناة الدكيورة سيافين  دال  ه   مساة ث يهاتة 

حدائق بتيبتل ”ب لوان: 

وذلتك  تو  “  المتفت تودة

سةتيتمتةتر  91األرب يء 

على قيعة بات  9191

السال   ت دثت الةيحثة 

عن اكيشيهيتقي األثر تة 

ه  ال راق وخصوصي 

مي  ي لق ب دائق بتيبتل 

الم ل ة   وكينت قد عملت مجيل ه  اليل اتب عتن 

 لتى  9129اضثير ه  ال راق ه  الفيرة متي بتاتن 

  وحصتلتتت عتتلتتى  متتيلتة متتن التتمتتدرستتة 9122

 9191الةر ييناة لآلثتير هت  الت تراق متن عتي  

  9119وحيى عي  

كمي اسيضيهت الم سسة الدكيور عالء ال ين  ه  

التتثتتورة الصتتلتتيعتتاتتة ”  مستتاتتة ثتت تتيهتتاتتة بتت تتلتتوان: 

  حا  سلط هتاتقتي “ الراب ة    الي د يت والفرص

الضوء على ح ةة اليغاارات الجوهر ة ه  ال لو  

واليكلولوجاي الي   شقدهي ال يلق الم يصر  وذلتك 

على قيعتة بتاتت  9191سةيمةر  92 و  األرب يء 

 السال  

 تعزية ومواساة آلل قانصو
 

تي د  م سسة األبرار اإلسالماة بأحتر التيت تي   

والمواسية لألخ ال ز ز الت تيه  توست  قتينصتو 

) بو  حمد( وعيئلي  الكر مة وجماتع آل قتينصتو 

بمليسةة وهية والده الكر ق الذ  واهيه االجتل هت  

 لةلين  وور  الثرى هلي  

ندعو هللا ال ل  ال د تر جتلتت قتدرتت   ن  تيتغتمتد 

الف اد ال ز ز بواسع رحمتيت   و ن  ت تشتره متع 

 ولايئ  الييهر ن  و ن  خل  على  هتلت  بتختاتر 

 خل   و ن   ظق لقق األجر  و لقمقق الصةر 

 

 و ني هلل و ني  لا  راج ون 

 تعزية ومواساة آلل السراج
 

تي د  م سسة األبرار اإلستالمتاتة  دارة وروادا 

بأحر الي ي   والمواسية لألخ الت تز تز األستيتيذ 

خلالل السراه ) بو ذر( و سرت  الكر تمتة بتوهتية 

 األخت الم ملة )   ذر السراه( 

رحلت    ذر ب د عمر قضي  ه  اإل مين وال مل 

الصيلا وخدمة المتجتيتمتع  وبت تد صتةتر كتةتاتر 

 وم ينية طو لة مع المرض ال ضيل 

نسأل هللا جلت قدرت   ن  يغمدهي بواسع رحمي   

و ن   شرهي مع  ولايئقي الييهر ن  و ن  خلت  

على ال يئلة الكر مة بخار خل   و ن   ظق لتقتق 

 األجر و لقمقق جمال الصةر 

 

 و ني هلل و ني  لا  راج ون 
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ه قاة عصر ةع  جم توا عتلتى عوثتات تة الت تيهترة 

 للمواطلةع 

و جمع ال يضترون عتلتى  ن قضتاتة التمتواطتلتة 

الميكيهاة ت د  حتد  هتق عتوامتل استيت ترار التدول 

وال فيظ على  ملقي و مينقي  ومن  هق سةل ت دمقي 

ورقاقي  هإن  كثر الدول ت  ا ًي للمواطلة الميكيهاة 

ه   كثرهي  ملًتي و متينًتي وتت تدًمتي وا دهتيًرا   متي 

األمق الي  وق ت ه   تون االحتيتران التد تلت   و 

ال رق   و الييئف  ه د دخلت هت  دوائتر متدمترة 

من الفوضى  كلتت األخضتر والتاتيبتس هتقتدمتت 

الةلاين وخربت ال يمر و هلكت ال ترث والتلتستل 

ُ اَل  ُِ بُّ اْلفََسيَدع    هسيًدا ه  األرض عَوهللاه

وقد  كد جماع المشيركان ه  التمت تتمتر تتأ تاتدهتق 

وتةلاقق لكل مي تضملي  هذه التوثتات تة التيتير تختاتة 

 القيمة 

 

مشروعا  16المصادقة على 

 باستثمارات اجنبية في خراسان 
  

اعلن مسيعد م يهظ خراسين الرضو ة لتيتلتستاتق 

الش ون االقيصيد ة عل  رسولاين عن المصيدقة 

مشروعي بيستيتثتمتيرات اجتلتةتاتة بت تاتمتة  92على 

ملاون دوالر ه  الم يهظة الواق ة يميل  2 991

 يرق ا ران خالل االيقر السية االخارة 

وقيل رسولاين ان هذه المشير ع طرحت من قةتل 

مستتيتتثتتمتتر تتن متتن دول تتتركتتمتتلتتستتيتتين والتت تتراق 

 واالميرات واهغينسيين والقلد 

واوضا بين م يهظة خراسين الرضو تة تتةتو ت 

المرتةتة االولتى هت  عتدد التمتشتير تع االجتلتةتاتة 

 المصيدق علاقي ه  الةالد خالل ال ي  الجير  

ولتغتي تة االن تتمتت  9192وقيل  ان  وملذ ال ي  

مشتتروعتتي  921التتمتتصتتيدقتتة اجتتمتتيال عتتلتتى 

متلتاتون دوالر   292بيسيثميرات اجلةاة بت تاتمتة 

متلتاتون  1 929ورد ملقي للمت تيهتظتة التى االن 

 دوالر 

 

المرجع همداني: مراسم االربعين 

 انموذج لالقتدار والتماسك 
  

وص  المرجع   التد تلت  ا تة هللا حستاتن نتور  

همدان   مراسق ارب الاة اسيشقيد االمي  ال ستاتن 

)علا  السال ( بينقي انموذه لالقتيتدار والتيتمتيستك 

بتتاتتن ا تتران والتت تتراقه متت كتتدا انتت  رغتتق كتتيهتتة 

الم امرات الراماة الى الوقا ة واذكيء الختالهتيت 

بتتاتتلتتقتتمتتي لتتكتتن 

التتت تتتدو متتتلتتت  

بيلفشل وبتيتتت 

األواصتتتتتتتتتتتتتتتر 

متتيتتلتتيمتتاتتة بتتاتتن 

الشتتتتت تتتتتةتتتتتاتتتتتن 

والةلد تن اكتثتر 

ه  هتتيكتتثتتر  ونتتو 

المرجع الد لت  

مناقشة أولى رسائل الدكتوراه في 

 مجال العلوم اإلسالمية بروسيا

يقدت  كيد ماة بولغير اإلسالماة ه  جتمتقتور تة 

تييرسيين حدثي هيمي للمرة األولتى هت  تتير تختقتي 

 وتير خ ال لو  اإلسالماة ه  روساي 

ه د جرت وقيئع الاو  األول من متلتيقشتة رستيئتل 

الدكيوراه هت  الت تلتو  اإلستالمتاتة داختل  ستوار 

األكتيد تمتاتتة  لتيتتكتون األولتى هت  تتتير تخ درجتتة 

 الدكيوراه ه  ال لو  اإلسالماة ه  روساي 

وصتتترح رئتتتاتتتس األكتتتيد تتتمتتتاتتتة  دانتتتاتتتاتتتير 

عةدرخمينو   بأن الرسيئل حملت متوضتوعتيت 

خيصة بـ ع حايء اليراث الد ل  الروست ع بتاتلتمتي 

تيرقت رسيئل  خرى لمواضاع عيمة ه  ال تلتو  

 اإلسالماة 

عضتوا   99وتيكون لجلة مليقشة الرستيئتل متن 

برئيسة  سييذ األكيد ماة  ومفي  هلسيان السيبق  

وال ماد السيبق لفرع جيم ة األ هتر بتفتلتستيتاتن 

سلوات  الدكيور  سميعال حتمتدان  91ألكثر من 

بتتلتتةتتل  وعضتتو تتة نتتيئتتب رئتتاتتس متتجتتلتتس  دارة 

األكيد ماة  ووكال األكيد ماة لألنشية الت تلتمتاتة  

رامال  د غيمو   وسكرتار األكيد تمتاتة  ختر ت  

الجيم ة اإلسالماة الدولاتة هت  متيلتاتز تي  دامتاتر 

 ييغيهاا   وغارهق 

ونيقشت اللجلة الاو  ثالث رسيئل دكيوراه م دمة 

متتن التتةتتيحتتثتتاتتن  ريتتاتتد ستتاتتةتتغتتيتتتولتتاتتن  و متتاتتر 

مافلوتو   ورسيق هتي تزو   وحصتلتوا جتمتات تي 

بإجميع اللجلة من خالل اليصو ت الستر  عتلتى 

 درجيت الدكيوراه ه  ال لو  اإلسالماة 

 

 المؤتمر الدولي الثالثون

 للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

 

ب ضور ن و ثالثميئتة عتيلتق متن متختيتلت  دول 

ال يلق ه  المت تتمتر التدولت  التثتالثتاتن لتلتمتجتلتس 

األعلى للشاون اإلسالماة  الذ  ان ت تد بتيلت تيهترة 

م خرا  ت ت علوان عهت ت  بتلتيء التدول   ر  تة 

بيلمشيركيت الث يهاة واليير خاة والستاتيستاتة بتاتن 

ا ران وال راق والتيت  تتمتيتد عتلتى متدى تتير تخ 

الةلد نه م كدا ان االعداء عيجز ن عتن تت ت تاتق 

 مآربقق للوق اة بان الةلد ن 

واييد آ ة هللا نور  همدان  بيضت تاتيت الشت تب 

ال راق  السيئر على نق  الوال ة وقتوات الت تشتد 

الش ة  وتايرات الم يومتة هت  هتذا التةتلتد ختالل 

التت تترن ضتتد داعتتي االرهتتيبتت  والتتجتتمتتيعتتيت 

 اليكفار ة الي  س ت وراء الفوضى ه  ال راق 

واضي  : ان قلون الش ب اال ران  تتقتوى التى 

جينب اي يئقق ال راقاان ه  الساتر عتلتى طتر تق 

الوال ة وخدمة اهل الةات )علاقق السال ( وهو مي 

 يةلور سلو ي ه  مشيركة آال  اال رانااتن ختالل 

 مراسق االرب ان ال سالاة )ع( داخل ال راق 

وه  الخيي   اعرن المرجع الد ل  اال رانت  عتن 

تت تتد تتره لتلتت تتكتتومتة والشتت تتب التت تتراقتتاتاتتن عتتلتتى 

تض ايتقق وحسن ضايهيقق لزوار االربت تاتن هت  

كل عي ه مييل ي الى مز د من اليتآخت  والتمت تةتة 

 بان الةلد ن ا ران وال راق 

 

 فرنسا .. توقيف رجل حاول

 اقتحام مسجد بسيارته

 عللت سلييت ملي ة عالر ن ال لايع ه  م يطت تة 

األلزاس يترق هترنستي عتن تتوقتات  رجتل  راد 

اقي ي  المسجد الكةار ه  متد تلتة كتولتمتير عتمتدا 

بسايرت  السةت ه  عمتلتاتة لتق  ُصتب هتاتقتي  حتد 

 سواه 

وقيلت المدعاة ال يمة ه  كولمير كيتر ن سور يتي 

مالير  ن  ن الم لوميت األولاة تفاتد بتأن الترجتل 

   ين  عمشيكل نفساةع 

و عللت السلتيتيت  ن رجتال   تةتدو  نت   ت تينت  

عمشيكل نفساةع  حيول بسايرت   ن   ي ق عمدخل 

ت  91,11ع ) 91,11المسجد الكةار قةال السيعة 

غ(  مشارة  لى  ن  علتق  صتب  حتدع بتيستيتثتلتيء 

 السيئق  م للة  ن عالي  اق جيرع 

وقيلت المدعاة ال يمة ه  كولمير كيتر ن سور يتي 

مالير  ن الرجل جرح بسالح  باض كين  ت تمتلت  

ون ل  لى المسيشفى حتات  ستاتختضتع لتجتراحتة  

وتيب ت: عسا ي ل  طةاب نفس  هت   قترن وقتت 

ممكنع  م يةرة  ن الم لوميت األولاة تتفتاتد بتأنت  

   ين  عمشيكل نفساةع 

و كدت المدعاة ال يمة عد  س وط    جر ا رغق 

 وجود عب ض األيخيص ه  المسجدع حالقي 

و وردت ص افة عاللتزاسع  ن ختةتراء تتفتكتاتك 

ميفجرات عي لوا السايرة عالتيت  لتق تت تيتو عتلتى 

 ميفجراتع 
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دور العقيلة زينب )ع( بعد عاشوراء
*

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

والصتتالة والستتال  عتتلتتى  يتتر  التتختتلتتق واعتتز 

المرسلان سادني ونةالي م مد وعلى آل  واص تيبتة 

 الياةان الييهر ن 

السال  على ال سان  وعلى عل  بتن الت تستاتن   

 وعلى اوالد ال سان  وعلى اص ين ال سان  

السال  علتى الت تةتيس وعتلتى الت توراء   تلتب   

 والسال  علاكق ورحمة هللا وبركيت   

ال يك ان ال د   عن الساد ال وراء   لب سال  

هللا علاقي   أخذ حاتزا واست تي متن الت تد ت  عتن 

مل مة كربتالء  بتأبت تيدهتي االنستينتاتة والتد تلتاتة  

واالجيميعاة والسايساة  وبيعيةيرهي قضاة حر تة 

وكرامة وقاق  وقضاة ح توق وعتدالتة  وانتيتظتي  

لل اية الةشر ة  اضيهة التى جتوانتةتقتي التمتيت تلت تة 

بيلمر ة وح وققي ودورهي ومتكتينتيتقتي هت  الت تاتية 

واالنظمة االجيميعاة  وكل مي قال و  يل  واثتاتر 

و ثير  حول موق  االسال  والتمتستلتمتاتن وواقتع 

 المجيم يت االسالماة من هذه ال ضاة ال سيسة 

وه  هذه االب يد ال يتك ان الت تد ت  متيتشت تب  

و  ييه الى ب وث مت تمت تة ومستيتفتاتضتة  والتى 

نظرة ييملة  على اسس الة   ال لم  التمت تيرن 

والتتيتتير تتختت   ال تتفتتيء التتمتتوضتتوع حتت تت   وال  

واالرت تيء التى مستيتوى التدور والتمتكتينتة التيت  

 احيليقي السادة ال وراء ثيناي 

ومي نس ى الا  ه  هذه الورقة التمتختيتصترة  هتو 

تسلاط الضوء على االثر السايس  للمواق  التيت  

عرهت عن السادة   لب  والدور الذ  قتيمتت بت  

 واالثر الذ  تركي  ه  االمة وللةشر ة جم يء 

 م دمة:

وال بد ان ن ير  بدا ة ان الكثار من الجوانتب ال 

تزال خفاة ه  هذا المجيل ولق تتو  حت تقتي  بتل 

ه  ت ييه الى المز د من تسلاط الضتوء عتلتاتقتي 

واالحيطة بقي  لاس من اجل السادة   لب عتلتاتقتي 

السال   ولكن من اجللي ن ن ولتيت تز تز ثت تيهتيتلتي  

واعيدة تمثل قاملي الي  جسدتقتي الت توراء بشتكتل 

 مل يع اللظار 

ومي  مكلل  ان ايار الا  االن  وهتو متي  ت تيتيه 

الى الة   والشرح بيسيفيضة  ليأكاتده بتيلتدلتاتل  

ولاس من بين المد ا او اليةجال  ان ع التة بتلت  

هتتييتتق ستتةتت تتت كتتل نستتيء االرض  بتت تتد امتتقتتي 

الم صومة الزهراء بلت م مد  وتفوقت علاقتن  

وقدمت للةشر ة مثال هر دا ال  تجتير تقتي هتات  متن 

 كين قةلقي وال من جيء ب دهي 

وبم يرنة بسايتة وستر ت تة بتكتل التختيلتدات هت  

اليير خ الةشر   واللوات  ذكرهن ال رآن الكر ق  

وكيب اليير خ  وال ضيرة الةشر ة  نتجتد هتاتقتن 

من تشير  ال وراء ه  صتفتة متن الصتفتيت او 

اكثتر  كتيلصتةتر واال تمتين والشتجتيعتة والتذكتيء 

واليضت تاتة واال تثتير  وحستن االدارة والتثتةتيت 

واللصا ة  وال فة واليقيرة والةالغة والفصيحة 

والت تتلتتق والتتيتت توى  واداء الصتتالة والتتيتتستلتتاتتق هلل 

واالحيسين والث ة بيهلل واالمل بلصره وجتلتيت     

ولكللي ال نجد متن  توا  تقتي بتيكتيتمتيل متلتظتومتة 

الصفيت واالدوار والمقميت هذه  على الصت تاتد 

الشخص  والد ل  والمقمة االلقتاتة التيت  كتلتفتت 

بقي  اذ ال نجد اجيميع هذه الصفيت بغتاترهتي كتمتي 

اجيم ت بقي او ان هللا تت تيلتى ادخترهتي وحتدهتي 

 لامي لقي بكل هذه المزا ي دون غارهي 

هإن كين هلي  من  شتةت    تلتب بتيتقتيرة وعتلتو 

اللسب  هال احد  فوققي ها   وان كين احد  ت تيرن 

  تتلتتب بتتيلصتتةتتر هتتال صتتةتتر  ضتتيرع جتتلتتدهتتي 

واحيسيبقي  وال قدرة لةشر ان  ي تمتلتوا متي ر تت  

ه  كربالء  وان كين الحد هضل ه  حفظ نة  او 

اال مين بلة  او الدهيع عن نة  من انةايء هللا  هين 

مي قيمت ب    لب ه  كربالء حفظ الد ن ورسيلتة 

السميء  بي مين وتسلاق ميلق  ال  شتوبت  يتك او 

تردد  وعييء سخ  ال  خيلي  حرص  ويجيعة 

نيدرة  لزلت كاين بلت  امتاتة ونتغتصتت عتلتاتقتق 

 اللصر ال سكر  

بل ان صوت   لب اسس النيصيرات المسلمان  

ونقضيتقتق  وتت تو تض عترم التظتلتق االمتو    

وحفظ لالمة د لقي وع ادتقي ه  اص ب المتراحتل 

 الي  مرت بقي  

وهذا مي   ييه الى الكثار من اليفصال واليأصاتل 

وسأقيصر االن على درس صغتاتر هت  التجتينتب 

الساتيست  متن متواقت  ويتختصتاتة هتذه الستاتدة 

 ال ظامة والم دهمة بان عظميء اليير خ الةشر  

 السادة   لب   ال دوة ورمز الم يومة

لق  كن من بين الصدهة ان تكتون الستاتدة   تلتب 

علاقي السال  ه  الي   كمتلتت رستيلتة عتييتوراء 

 الى جينب اخاقي االمي  ال سان علا  السال  

والدور الذ  ل ةي  السادة   لب ه  الفصل الثين  

من مل مة كربالء  ال  ت تود التى مترض االمتي  

  ن ال يبد ن علا  السال   بل هو تكلتات  التقت   

 ومشااة القاة 

هلو ييء هللا سة ين  وت يلى ان  ل ذ االمي  السجتيد 

بغار المرض لف ل  ولكن االرادة االلقاتة قضتت 

بأن تكون عتييتوراء رستيلتة ابتد تة  هت  الشتكتل 

والمضمون والغي ة   لذا ه د كينت ثلتيئتاتة التمتر ة 

والرجل حيضرة ا ضتي هتلتي  لتيت كتد عتلتى دور 

المر ة الميال   مع دور الرجل   كمي ه  ه  كتل 

 المفيصل اليير خاة وسارة االنةايء  عةر اليير خ 

وهذا مي نجده ه  ثليئاتة: متر تق الت تذراء والستاتد 

المساا   اساي بلت متزاحتق وهترعتون   نتةت  هللا 

موسى وامت    التلتةت  ا تون و وجتيت    الستاتدة 

خد جة والرسول االعظق   عل  وهيطمة   ستمتاتة 

 وابلقي عمير بن  يسر   وهكذا   

دائمي نجد هذه الثليئاة التيت  تتكتمتل قصتة الت تاتية 

والجقيد والمواق  واالدوار   ولتق تشتذ كتربتالء 

عن سلة اليير خ وساترورة التةتشتر تة هتيكتيتمتلتت 

 بثليئاة ال سان و  لب  

وقدمت هذه اليجربة متثتال ذا داللتة ثتيبتيتة عتلتى 

ت يمل د للي مع المر ة   هقذه ه    لب وهتذا هتو 

د للتي وهتذه هت  كترامتة التمتر ة ومتكتينتيتقتي هت  

 رسيليلي 

هقلااي لكل اللسيء   وهلااي لكل الم مليت   وهلااتي 

لكل الز لةايت   بقذه ال دوة والرمز اليت   شتر  

 االقيداء بقي  

 هكا  كينت ال وراء ه  ال دوة؟

اجل  ل د كينت الت توراء   تلتب الت تدوة لتلتمتر ة 

المسلمة والم متلتة  والتلتمتوذه االنت تى واالبتر  

لدور المر ة ومكينيقي  وهو متي  تفتوق بتأضت تي  

مضيعفة كل مي قال عن ح وق المر ة ومسيواتقتي 

 مع الرجل ه  كل ث يهيت ال يلق 

هقذه   لب ت ود االمة  وتي مل مس ولاة الرسيلة 

السميو ة  ه  غاين ال يئد واالمتي   والتى جتينتب 

االمي  ونايبة عل   ه  مرحلة مفصلاة  ختيتاترة  

وبيلغة الص وبة   الرسيلة الم مد ة وض ت هت  

عقدة هذه السادة  هثةيت قواعتد التد تن  وصتيلتت 

وجيلت وتصدت ألراجا  بل  امتاتة  وعتمتيلتقتق 

المأجور ن  وهت  تتلتيهتا عتن االستال  وقتاتمت   

وتة  ال ز مة هت  هتمتق الترجتيل  وتتةتدد غتاتو  

الاأس واالسيسال   من مد لتة التى متد تلتة  ومتن 

حيضرة الى  خرى من حواضر المسلماتن   التى 

ان توجت جقيدهي ه  د توان التيتيغتاتة  هتأدانتيت  

وهض ي  و ل ت الت تجتة عتلتات   وعتلتى و رائت  

ومسيشير   وكل من كين ه  قصره   واكدت ان 

رسيلة م مد لق تمت  ولتق  تيت تول االستال  التى 

ملك عضوض  وان كربالء جولة سيلاقي جوالت 

 بان ال ق والةيطل 

و كملت رسيليقي ه  المد لة ب تد عتودتتقتي  حتيتى 

 ض  بلو اماة بصوتقي ودورهي وحكميقي 

لتت تتد استتيتت تتيدت االمتتة وعتتاتتقتتي بصتتوت   تتلتتب  

وت ولت دميء ال سان من متأستية وانتكتستير التى 

يتت تتلتتة ثتتورة وحتترارة كتترامتتة  بصتتوت   تتلتتب 

 وجقيدهي وثةيتقي 

السادة   لب لق تكن متجترد امتر ة هت  التمتشتقتد 

ال سال   بل ه  ممثل رئاس  قي  بوظافة التقتاتة 

 م دسة  

* كلمة القيت في مؤؤسؤسؤة االبؤرار االسؤالمؤيؤة 

 لالستاذ يحيى حرب. 9112سبتمبر  19بتاريخ 

6التتمة ص  
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الضد الفكري: نهضة الحسين بين االحياء والتحدي
*

 

 الدكتور علي االوسي

قيل هللا ت يلى: )اني ج للي متيعتلتى االرض   تلتة  

 9لقي للةلوهق   قق  حسن عمال( سورة الكق  

 مر االنسين من ختالل هتذا التجت تل هت  طتر تق 

امي ين طو ل حيى  لي   ربت  ) تي ا تقتي االنستين 

انك كيدح الى ربك كدحي همالقتات ( هتاتثتين اجترا 

 او جي ى ع وبة 

هلي  اكثر من را  هت  الت تضتاتة  او التمتستألتة 

الواحدة و قد  كون هلي  ت دد ه  الخلفايت لتيتلتك 

ال ضاة الواحدة  وقد تكون متيتضتيدة بتاتن قتةتول 

ورهض   هيلضةيباة ه  هقق االمور تلجق  احتاتينتي 

عن يةقيت هكر تة او متوضتوعتاتة  وقتد تتكتون 

بسةب روا يت ميةي لة  او اجتلتدات ختيرجتاتة او 

احيد   موضوعة  او هقق غار دقاق هرض على 

اليير خ   هقلي  ت يرض او تضتيد هت  التمتستألتة 

 الواحدة لالسةين الي  ايرني الاقي 

ثمة  ب ض االمثلة على ذلك  متكتن االيتيرة التى 

خلفايتقي الفكر ة او مةررات   يلع بقي اصت تيبتقتي 

 تليقي ه  خلفايتقي الفكر ة ومةرراتقي ملقي :

التتةتت تتض  تراه امتترا ال متتي  ومتتةتتررا  الؤبؤؤكؤؤاء: 

 واضخر  راه ض في  هلي  تضيد 

  ول االمي  عل  علا  السال  : الةكيء متن خشتاتة 

 هللا مفييح الرحمة 

وعن رستول هللا )ص( : متن عتالمتيت الشت تيء 

 جمود ال ان 

الةكيء على ال سان اذا كين ستيذجتي ال ت د  التى 

نياجة  امي الةكيء الذ  امر ب  اهل الةات هقو قتوة 

 وجقيد وت ر ة للظيلق

اذن نةك  كمي امرني اهل الةات علاقق السال   متن 

اجل ان نوقظ ه  االمة وعاي ان  ز د هتو الت تيتتل 

 وان ال سان مظلو  داهع عن رسيلة جده  

التلتظتق والتالنتظتق: هتلتي  متن  تلتظتر لتلتشت تيئتتر 

واللقضة ال سالاة و  ول لاس هلي  حيجة لللظتق 

 هيل سان علا  السال   هو الذ   لظق االمور للي 

ه الء هيتيقق التكتثتاتر متن التلتصتوص الت ترآنتاتة 

 وال د ثاة و م يايت المليق 

  ول االمي  عل  علا  الستال  : اذا كتلتيتق ثتالثتة 

هأمروا احدكق   وقيل علا  السال : علاكق بتيت توى 

 هللا ونظق امركق 

اذن اص ين ال فو ة نييلةقق بيلدلال على عد  

اللظق   ا  من  ت تول بت تد  تتلتظتاتق الشت تيئتر 

 واالداء ال سال  علا  ان   د  دلاال على ذلك 

صراع الش يئر: هلي  من  فيا التةتين واست تي 

هادخل الذوق واالسي ستين هتاتقتي  هت  ستاتيق  

جلد الذات وآخرون   ولون ان هلي  حثي علتى 

الش يئر: كمي قيل اهل الةات علاقق السال  : اذ 

 تقتتاتتمتتن التتقتتق  و التتغتتق والتت تتزن و تتدعتتمتتون  

الشت ترو اقتيمتتة التتمتآتتتق الستيتتمترار التلتتقتضتتة 

 ال سالاة 

ي ون اخرى لد قي مميرسيت ه  جلتد التذات 

هقل  جو  للي ترحال ذلك الى الش يئتر؟  وقتد 

  د  ذلك الى اضيران هكر   ضيد هقتق االئتمتة 

علاقق السال  للش يئر هيلضد الفكر  هو سةب هتذا 

 المشكل 

جقود عظامة  ةذلقي اهل التمتلتةتر  المنبر والمداح: 

ولوال الملةر ال سال  الخيرقلي ودمترنتي متن قتةتل   

 لكن الملةر  هو ال يرس للرسيلة واللقضة 

هلتي  ر  :  ت تول التمتلتةتر والترادود التى حتيلتة 

 اعيايم  هقذه مشكلة  بالمي الرا  المخيير 

  ول: الملةر رسيلة دعو ة  ال صتيل االهتكتير التى 

 قلب المشيهد والسيمع 

احد ال لميء  طلب مل  ان  ي دث  عن اطالق الرق 

وت ر ر ال ةاد لكل  لق  ف ل وب د يقور سال: لميذا 

لتتق تتتيتت تتدث عتتن التترق؟ قتتيل: كتتين  لتتد  ختتيد   

 سيعدن  وبت تد ان اطتلت تيت  مت خترا تت تدثتت هت  

 الموضوع  

ل د ابيلى هللا قو  طيلوت بلقر )هلمي هصتل طتيلتوت 

بيلجلود قيل ان هللا مةيلاكق بلتقتر هتمتن يترن متلت  

هلاس مل   ومن لق  ي م  هين  مل  اال من اغير  

غرهةباده  هشربوا مل  اال قلاال ملقق( سورة الةت ترة 

هقلي  ضوابط وم دود ة ملي اة لتالغتيترا   921

 من اللقر ولاس الموضوع ميروكي بشكل ميلق 

ن ق ال  ضتر ان  تيختذ االنستين يتاتاتي لت تيء جتقتد 

وعتتمتتل  ولتتكتتن ال  شتتيتترط وان ال  تتيتت تتول التتى 

اعيايم هذا هو الصراع بان المتلتةتر هت  دعتو تيت  

 واعيايي  

لميذا خره االمي  ال سان ب ايل ؟ حان خره االمتي  

ال سان الى مكة ثق الى الكوهتة ومتلتع وذهتب التى 

كربالء  الي يه م مد بن ال لفاة هت  بتدا تة رحتلتيت   

وقيل ل  ايفيقتي: اتتر  الت تاتيل  هت الء االمتو تون  

قيلة  سكت االمي  ل ل   يفقق موق  االمي  ال تستاتن 

  لكن اخيه م مد ابن  ال لفاتة اصتر انتيتالقتي متن 

الشف ة على ال ايل  لكن  االمي  اطتلت تقتي واضت تة: 

ييء هللا ان  ران  قياال و راهن سةتي تي   نت تق لتوال 

 السة  ب د االسيشقيد لميتت الثورة 

اول مأتق اقاق ب د اسيشقيد ال سان كين ه  المسجتد 

 االمو  وانزلوه بيل وة خشاة ان تفلت االمور  

لميذا اخيير االمي  عل  الكوهة عتيصتمتة: التةت تض 

 لو  االمي  عل  علا  السال  لتمتيذا اختيتير التكتوهتة 

ولاس المد لة عيصمة؟  لمزون و  اتةتون هت  هتذا 

الموق   لو تيملت لرا ت ان  لتو ان االمتي  تتر  

الكوهة الخذهي م يو ة ل مة ستيئتغتة  وكتذلتك هتين  

كةير الشا ة كينوا موجود ن ه  التكتوهتة  وا ضتي  

الكوهة ت يةر ثكلة  ومتثتيبتة عستكتر تة متيت تدمتة  

الرجيل الموجودون هت  التكتوهتة اكتثتر يتجتيعتة 

وعستكترة  كتتين االمتي   تت تلتق ان ثتالث حتترون 

 سيفرض علا : الجمل وصفان واللقروان  

هت  جتوابت   الفهم المتباين لؤالمؤامؤة والؤخؤالفؤة: 

علا  السال  للرسيئل الموالاة الي  استيتلتمتقتي متن 

اهل الكوهة  طلب االمي  الت تستاتن عتلتات  الستال   

من مسلق بن ع ال علا  الستال   ا صتيل رستيلتة 

لقق  جيء هاقي: )متي االمتي  اال الت تيمتل بتيلتكتيتين 

واالخذ بيل سط والدائن بتيلت تق والت تيبتس نتفتست  

على ذات هللا( هذه ابتر  متواصتفتيت االمتي  هت  

نظر االمي  ال سان علا  السال   بالمي علدمي جتيء 

م يو ة الى اللخالة ب د الصلا مع االمي  الت تستن 

علات  الستال   ختيتب و قتيل: قتيتتلتيتكتق التتيمتر 

اال وان  كلت ملات ال تستن واعتيتاتيت  … علاكق

ايايء وجما قي ت ت قدم  ال اه  بش ء ملقي ل ( 

هذا م يو ة اسيةداد واسياالء بتغتاتر حتق ونت تض 

صلا مي يهد علا  حيى قيل ابو است تيق : كتلتت 

 جيلسي ه  مجلس م يو ة  هذا وكين وهللا غدارا 

لتمتيذا سترعتة تتغتاتر التوالءات؟ تغير الوالءات: 

 كيةيق الى ال سان وطلةيق مل  ال دو  

كةتير الشتات تة كتيتةتوا التى االمتي  وصتدقتوا هت  

مواقفقق مثل حةاب بن مظيهر وسلامين بن صرد 

الخزاع  وغارهمي  وممن كيب ا ضي الى االمتي  

ال سان  من هو م سون على السلية االمو ة ثق 

انيكسوا واصة وا هت  جتاتي  تز تد التذ  قتيتتل 

ال سان مثل ية  بن ربت ت  وحتجتير بتن ابتجتر 

و ز د بن رو ق واخر ن نتكتثتوا ثتق قتيتتلتو االمتي  

 ال سان 

كا  تفسر تغااتر التوالءات؟ متي اكتثتر حتدوثتقتي 

الاو   ن ق اليير خ  ذكتر  ان هتلتي  اغتراءامتو تي 

وخداعي ومكرا وامواال بتذلتت لشتراء الضتمتيئتر 

حيى اصةا مدح االمي  عل  عتلتات  الستال   هت  

الكوهة تقمة   يقب علاقي بيل ةس والت ترمتين او 

ال يل لكن  الكثار من  ه الء لق تيغتلتغتل الت ت تاتدة 

ب مق ه  نفوسقق بتاتلتمتي وقت  حتجتر بتن عتد  

بشجيعة ضد الظلق حيتى قتيتع راست  هت  متره 

عذراء  وعمرو بن ال مق الخزاع  قي وا راس  

ا ضي وطيهوا ب  الةلتدان  ريتاتد التقتجتر  قتيتع 

لسين واطراه   جو ر ة  بن مشقر ال ةد  قيتع 

 عل   واطراه   حةاب بن مظيهر صةر وهي  

علالي ان نة   عن خلفايت هكر ة عةرنتي عتلتقتي 

بيلضد الفكر   حةاب   مل عت تاتدة قتو تة  امتي 

 ية  ها مل ع ادة هيسدة 

علالي ان نضع هذه اللميذه امتيمتلتي لتلتستيتوعتب 

 اللقضة ونفقمقمي 

انقي نقضة تي د  وتيواصل بالمي  خسر الض فيء 

 ومرضى ال لون  ال  و  كاومك  ي  بي عةد هللا 
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 تتمات 6

 4تتمة موضوع العقيلة  زينب )ع(... من ص

هيل ساتن و  تلتب يتختص واحتد هت  وجتقتاتن  

 ومقمة واحدة ميكيملة ورسيلة واحدة 

ان مي قيمت ب  السادة   لب قةل ارب ة عشر قرني 

ال  تتوا  تت  بتتيألهتتمتتاتتة واألثتتر  عتتمتتل ا  امتتر ة 

اخرى  قةلتقتي او بت تدهتي   ومتن هتلتي عتظتمتيتقتي 

وتير خايقي ورسيلايقي   ومن هتلتي حت تقتي هت  ان 

تكون ال دوة االولى للمر ة ه  ال يلق  اذ لق تمل قتي 

عفيقي وحجيبقي وانيسيبقي الى بات اللةوة  متن ان 

ت   بان الرجيل وترهع صوتقي بيل ق  هتاتصتغتر 

اميمقي الرجيل  و يقيهت الةلغيء  و يف   الص يبة 

والييب ون   بل انقي ب جيبقي وعتفتيتقتي وبتالغتيتقتي 

ويجيعيقي وعلمقي ت ولت الى ال دوة الميتكتيمتلتة  

وكل قدوة ب دهي نيقصة ومجتزوءة   وكتل عتمتل 

  بسط من عملقي وكل دور اصغر من دورهي 

   لب رمز الم يومة

دروس عظامة قدميقي السادة ال توراء لتلتةتشتر تة 

ه  مل مة كربالء  وتجربتة آن ان تتيت تول التى 

 مشروع ت لام  الجايللي وي وبلي   

ول للي الاو  نفيخر بة ض ال تلتيو تن والشت تيرات 

 وال نليفت الى اصلقي وملشاقي!! وملقي:

 الصةر:

ان السادة   لب ه  اسييذة هت  الصتةتر وتت تمتل 

االلق وعص  الم ن  وللي ان نيتختاتل التوضت تاتة 

الي  كينت بقي ال وراء هت  كتربتالء   اذ ال احتد 

ه  الكون قةلقي وال ب دهي يقد م يل االبتن واالخ 

وابن االخ والصد ق واالمي  هت  لت تظتة واحتدة  

ووقفت امتي  اجستيمتقتق مت تيت تاتن بتال ر وس  

م فر ن بيلد  واليران   مشقد ت ش ر لت  االبتدان 

وتزلزل ل  االنفس  اسي ةتلتيت  الت توراء بتأصتدق 

ا يت اليسلاق واال مين: اللقق ت ةل ملي   ولق تجةتن  

ولق تيخل عن الت تاتق  ولتق تتيتردد عتن التيتمتستك 

بيل ق  ولق تةرح مكينقتي الترستيلت  قتاتد انتمتلتة   

هصةرت على مي ال تيا   اليةا ة الةتشتر تة  هت  

 نموذه ال  ذكر اليير خ ل  مثاال 

ون ن الاو  اذ ني دث هت  ثت تيهتة التمت تيومتة عتن 

 3... من صفحة كتاب: الحلقة المفرغة

 

وت  اق مز د من اليلستاتق والتيت تيون بتاتن التدول 

  ال رباة لمواجقة األ ميت ال يئمة

بصفة عيمة   د كيين حيل األمة الت تربتاتة   :خاتمة

غي ة ه  األهتمتاتة لتمتي  تيتلتيولت  متن   9199ل ي  

موضوعيت ومشكالت راهلة وقيئمة على السيحتة 

ال رباة  ومتي  تدقت  متن نتيقتوس لتلتختيتر لتلتدول 

ال رباة حول الكتثتاتر متن التمتشتكتالت واأل متيت 

الراهتلتة  ومتي  تيترحت  متن حتلتول ستواء عتلتى 

  المسيوى السايس   و االقيصيد   و االجيميع 

ه د جيء علوان الكيين مت تةتراً عتمتي تت تاتشت  دول 

ال يلق ال رب  لسلوات عدة   ذ  ةدو وكأنتلتي دختلتلتي 

حل ة مفرغتة  تتيتكترر  ختيتي نتي بتلتفتس الشتكتل  

وتسيتمتر األ متيت قتيئتمتة وتشتيتد  ونتةت ت  عتن 

المسكليت بدالً من الة   عن حلول جذر تة لتيتلتك 

   المشكالت ومسةةيتقي

هف  ظل ظرو  عرباة بيلغة الص وبة  يتلتيولتقتي 

الي ر ر عرضيً وت لاالً  مغيايً تيوراٍت و حداثتيً 

كةرى  تمتر بتقتي التوطتن الت تربت   ستواء عتلتى 

مستتيتتوى التتيتتيتتورات التتمتتجتتيتتمتت تتاتتة  الستتاتتيستتاتتة 

واالقيصيد ة واالجتيتمتيعتاتة واألمتلتاتة     عتلتى 

مسيوى ال القيت الةالاة بان  قييره المخيلتفتة     

على مسيوى تفيعل الوضع ال رب  ه  اإلطير ن 

  اإلقلام  والدول 

وتليول الكيين بيلي لال  بر  ال وى المت ثترة هت  

قضي ي و حوال ال يلق ال رب   والدور الذ  ت د   

هذه ال وى ه  الفيرة الراهلة وال وى الم ثرة هتات  

سواء  قلامايً كيركاي و  ران  و عتيلتمتاتيً كتروستاتي 

والوال يت المي دة األماركاة وخصيئص ومالما 

هذه ال وى   ضيهة  لى ت لال بلاة اللظي  ال تربت  

من الداخل وال وامل الم ثرة هتات  مت تلتاتيً  وهتذا 

 ز د من  هماة هذا اليت تر تر خصتوصتيً متع قتلتة 

الدراسيت والتيت تير تر الصتيدرة عتن مت ستستيت 

الصةر االستيتراتتاتجت  التذ  تت تول التى ستالح 

لتمتواجتقتة التيتغتية وحتيلتة االستتيتضت تي   دون 

اليراجع واالن ليء للذل  هإن علالي ان نت تر  ان 

 صةر   لب هو مدرسة الصةر االسيراتاج  هذا 

 الجةقة الداخلاة: 

والسادة   لب ادارت التجتةتقتة التداختلتاتة لتالمتي  

ال تستاتن  وتتولتت يت ون االسترة واالصت تين 

وحيجيتقق  وعملت على اليلساق التمتستيتمتر بتاتن 

مسيلزميت الم ركة ال رباة وضرورات االسلتيد 

من الجةقة الداخلاة   وقد نج ت ه  ذلك نتجتيحتي 

  يدل اجتقتزة وو ارات  وضتةتيتت االوضتيع 

اثليء الم ركة  ثق قيدت الركب ال سال  ه  الاو  

الييل   وقيدت االمة ه  مي ب د  هينيصرت عتلتى 

هيلة  ز د والدولة االمو ة بيل فيظ على تميسك ال 

بات م مد ويا يقق حيى اوصلت رسيلتيتقتق التى 

 االمة من جد د 

 ت و ل الم لة الى هرصة:

واذا كلي الاو  ني دث عتن احتدى قتاتق التمت تيومتة 

وث يهيقي بي و ل الم لة الى هرصة  هللي ان ني تلتق 

من السادة الت توراء التيت  حتولتت اكتةتر متأستية 

انسيناة الى اعظق هرصة  للشر التد تن الصت تاتا 

وهضا اليغية   هقذه ال تاتمتة ا ضتي متن متدرستة 

 ال وراء   لب 

ان السادة   لب علاقي السال  ه  الي  ج لت الد  

 ليصر على السا    وه  الي  حولت مظلومتاتة 

 الشقداء الى اكةر كيبوس للمليصر ن ال يلة  

 ترجمة الموق  الى نصر سايس :

وهذه ا ضي من انجي ات مواق  ال وراء عتلتاتقتي 

السال   بأنقتي استيتيتيعتت ان تستيتثتمتر هت  كتل 

مواضع الت توة هت  التمتشتقتد الت تستاتلت   والتد   

والمظلوماة  والت تق والت تربتى متن رستول هللا  

والصةر وتت تمتل الصت تين والتجتوع والت تيتي 

والمرض   وان ت ول هذا المشقد المأسيو  التى 

انتتيتتصتتير ستتاتتيستت    ولتتاتتس التتى ذل ومستتكتتلتتة 

واسيض ي  وخو    هأدانت ملتذ اال تي  االولتى 

بل  اماة وابيلتت حتجتيتقتق ودعتي تيتقتق  وقتلتةتت 

نصرهق ال سكر  الى هضا ة  خجلون بقي   هقتي 

ه  ترد على ابن   يد بكتلتمتيتقتي التيتير تختاتة: متي 

ر  ت اال جماال   علدمي حيول ان  ذلقي و ش رهتي 

بيلخسيرة ه  ه د االمي  واصت تيبت    ثتق هتي هت  

تخيطب اهل الكوهة بلةرة ال وة لتيتفتضتا جتةتلتقتق 

وتخيذلقق وتت تصتاترهتق  حتيتى ضتجتوا بتيلتةتكتيء 

وخجلوا من انفسقق وخرجوا من توهتق لتلتيتكتفتاتر 

 عن ذنةقق والي و ض عن ت صارهق   

امتي هتت  دارة  تز تتد هصتتيغتت التت توراء بتاتتينتقتتي 

السايس  المتيتمتيستك لتالمتة بت تضتور التوجتقتيء 

واالمراء واالعاين والسفراء االجينب   وهي هت  

تف ق  ز د وتكش  بقيين  وعجزه وض ف   رغتق 

 كل مي  ملك  امي  قوة ال ق واال مين وال  ادة     

ومي وصلت   لب الى المد لة حتيتى كتين التر   

ال ي  قد ايةع بيل ليعة بأن الييغاتة االمتو  قتيتل 

 ابن بلت رسول هللا ظلمي  

 قوة االعال :

واخارا هإن الستاتدة   تلتب ستةت تت التيتير تخ هت  

ادرا  اهتمتاتة االعتال   وقتاتمتة نشتر الت ت تات تة  

كسالح ه  مواجقة الظيلمان   هكق كين اليتيغتاتة 

 رغب ه  ان  سدل السيير على الجر مة لاسييب 

ل  االمر  ولكن هاقتيت  وصتوت الت ترة االبتاتة 

 يردد ه  االهيق  بةالغة جتدهتي وابتاتقتي وامتقتي   

هينيصر ال ق وحوصر الظتيلتق وانتفتضتا متكتره 

وكاده   وت ولت كربالء بتد  الت تستاتن وصتوت 

  لب الى اكةر م ر  للتيتير تخ االستالمت    بتل 

 لل يلق بأسره 

السال  علاك  ي سادتت    الستال  عتلتاتك  تي بتلتت 

سليين االنةايء  السال  عتلتاتك  تي بتلتت صتيحتب 

 ال وض واللواء 

السال  علاك  تي بتلتت هتيطتمتة التزهتراء  الستال  

علاك  ي بلت خد جة الكةرى  السال  علاك  ي بلت 

ساد االوصايء وركن االولايء  متاتر التمت متلتاتن  

السال  علاك  ي بلت ول  هللا  السال  علتاتك  تي ا  

التتمتتصتتيئتتب  تتي   تتلتتب بتتلتتت عتتلتت  ورحتتمتتة هللا 

 وبركيت   

ومراكز ب ثاة عرباة  و ن غين عتلت  استيتختدا  

ملقجاة دراسة ورسق سالير توهتيت التمتستيت تةتل  

  وكافاة الي يمل مع كل من تلك السالير وهيت

ومن ثق  مكن ال ول  ن هلي  حيجة  لتى تت ت تاتق 

اليكيمل واليلساق والي يون بان الدول ال رباة هت  

مواجقة األخيير واأل ميت ال يئمة  والي يمل مع 

ال وى اإلقلاماة الراهلة كيركاي و  تران  والت توى 

ال يلماة كتيلتوال تيت التمتيت تدة وروستاتي والتدول 

وال تزال ال يجتة متيستة  لتى اإلصتالح    الغرباة

السايس  ه  ظل األوضيع ال يلاة  هةلاة األنظمة 

ال يئمة ت ييه  لى مراج ة وتيو تر  وال بتد متن 

تغاار األوضيع ال يئمة بصورة تدر جاة اسيجيبتة 

للميغارات ال يلماة والمت تلتاتة ومتيتيلتب األهتراد 

والش ون ال رباة  هيلوضع صير حرجتيً لتلتغتي تة 

واأل ميت تيفيقق ولق   د هلي  مجيل لالنيظير  و 

الصمت  وخر ية الوطن ال رب  تتيتمتزق  تومتيً 

  ب د اضخر
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 حـال األمـة العربية": صـراعـات مستدامة واختراقات فادحة

 خالد صالح حنفي  

حيل ”  صدر مركز دراسيت الوحدة ال ـرباة كيين 

( هــ  ظــل 9199 -9192ل ي  )” األمـة الــ ربـاة

ظـرو  عـربـاة بيلغة الـص ـوبة  وحمتل عتلتوانًتي 

م ةراً والهييً وهو عال ل ة المفرغةع لاشار  لتى  ن 

ب يء األوضيع ال رباة على نفس التوتتاترة ستات دى 

 لى اسيمرار الدول ال رباة داخل تتلتك التدائترة  و 

ال ل ة الالميليهاة  واسيمرار الي د يت التيت  تتمتر 

بقي بلدان ال يلق ال رب   والي  كتين متن  بـتر هـتي 

الـصـراعـيت المتدمترة الـتـتيتـتـت  تـتـتـتدور عـتلتـتى 

األرض الـ ـربـاـة مـلـذ ست سـلـوات مـن دون  ن 

 تــلجـا    م ـيولـة ليسو يقي 

وتتتكتتتفتت  اإليتتيرة  لـتتـتتتى  نـتتت  بستتتةتتب هـتتـتتتذه 

الـصراعـيت  ان ر  اليركاز عن مسير التلتضتيل 

من  جـل اسي يدة ال  وق الـتمتـتشتروعـتة لتلتشت تب 

  الفلسيال  كأولو ـة ه  جدول األعميل ال رب 

وتتتولتتى  عتتداد التتيتت تتر تتر نتتختتةتتة متتن التتةتتيحتتثتتاتتن 

والميخصصان  واييمل الي ر ر على مجموعة من 

الدراسيت الي تلتاتلتاتة التمت تمت تة ألوضتيع التوطتن 

ال رب   والي  تمت مليقشيتقتي متن قتةتل التمت تتمتر 

  9199ال وم  ال ربى ه  باروت هى   تيرممتي تو 

والذ   ت ت تد بصتورة ستلتو تة لتدراستة مشتكتالت 

  وقضي ي ال يلق ال رب 

تز التكتيتين عتلتى تت توالت التلتظتي  التدولتت   و ترك 

والسايسيت الخيرجاة للدول الكةرى وتأثاراتقي هت  

الوطن ال رب   وتصيعد دور وتأثار دول التجتوار 

اإلقلام  ه  الوضع الداخلت  الت تربت   والتمتالمتا 

وال ضي ي األسيساة لللظي  ال رب   وتغا ر الت تضتي تي 

ه  جدول  ولو يت  طرا  هذا اللظي   هضالً عتن 

الييورات الداخلاة ل دد من الةلدان الت تربتاتة التيت  

   صيبيقي ر يح الرباع ال رب 

و تتيتتضتتمتتن التتكتتيتتين  ربتت تتة هصتتول  لتتى جتتينتتب 

الخالصة اليلفاذ ة والم تدمتة والتيتوصتاتيت  و ت تع 

صتفت تة  وايتيتمتل عتلتى  ربت تة  992الكيين ه  

هصول  وبصورة عتيمتة  ضتق  التكتيتين قستمتاتن 

 : سيساان

ال سق األول عن اإلطير ن الدولت  واإلقتلتاتمت      9

التفتصتل األول بت تلتوان  :واييمتل عتلتى هصتلتاتن

عاللظي  الدولت  والتوطتن الت تربت ع: ورصتد هتذا 

ال سق   هق الييورات على الص اد الدول   ونيقتي 

تأثاراتقي ال يئمة والم يملة ه  المسي ةل التمتلتظتور 

على ال ضي ي ال رباة الرئاسة واألوضيع الت تربتاتة 

بصفة عيمتة  كتمتي عترض هتذا التجتزء لتيتةتات تة 

اليغارات ال يئمة ه  هاكل اللظي  الدول  وسايسيت 

ال وى الدولاة تجيه األوضيع وال تضتي تي الت تربتاتة  

وصتوالً  لتى كتاتتفتاتتة تتت تتيمتل الت تترن متتع التت تتوى 

والميغارات الدولاة الراهلة  وتضمتن هـتذا الت تستق 

ت لاالت بشأن تـأثـاـرات الـلتـتظتي  الـتـتدولت   وال 

سـاـمـي تـأثـاـرات السايسة التختيرجتاتة األمتاتركتاتة 

وكذلك الروساة والصالاة وكا   ن صت تود قتوى 

غار ال وى الغرباة لق  خيل  م   ال يل كثاراً هت  

عيلملي ال رب   وهق مي تذهب  لا  غيلتةتاتة التر ى 

التيتت  قتتدمتقتتي مت تتدو التتيت تتر تتر  هتتمتن االستيتتغتتالل 

األمارك  لثتروات الت تيلتق الت تربت   تتأتت  التقتلتد 

والصان ليل ب الدور نفس  بيلتمت تددات والتلتظترة 

وبذلك هإن واض   الي ر ر  دقتون نتيقتوس    نفسقي

الخير للدول ال ربتاتة  هتال بتد متن  عتيدة تت تاتاتق 

األوضيع ال يلاة  وتغاار السايسيت والخيط   اء 

هذا المشقد الم  تد  وحتيتى ال  ت تيد  نتيتيه نتفتس 

األوضيع ال يئمة حتيلتاتيً  هتةتيلتفت تل بتد ت الصتاتن 

تظقر ه  المشقد ال تربت  وال  تختفتى عتلتى  حتد 

الدور الصال  هى قضاة ستد التلتقتضتة اإلثتاتوبت  

وتأثارات  الم يملة على حصة مصتر متن التلتاتل  

وكذلك ظتقتر التدور التروست  بت توة هتى ستور تي 

وتدخلقي بصورة مةييرة هى الصتراع التدائتر هت  

 سور ي 

الفصل الثين : ب لوان عاإلطير اإلقلام ع: ويتمتل 

ت لاتالً لصت تود الت توى اإلقتلتاتمتاتة  متثتل تتركتاتي 

و  ــران ودول  هر  اي  واليأثار ال ماق ه  الوقتت 

الراهن إل ران وتركاي على مجر تيت األمتور هت  

الشرق ال رب  ه  لةلين وال راق  وهو متي  طتلتق 

علا  الي تر تر عتةتيرة عتتدو تل التلتظتي  اإلقتلتاتمت  

  ال رب ع هـ  اليفيعالت ال رباة

وقد  ل ى هذا الفصل الضوء على ال وى اإلقلاتمتاتة 

التتجتتد تتدة التتيتت  بتتد ت تتتةتت تت  عتتن الصتتدارة هتتى 

الملي ة  وبد ت تظقر ه  الصراع وبيليةع الدور 

اإل ترانتت  هتى لتتةتلتتين وستتور تي والتتاتمتتن  والتتدور 

اليرك  ه  ال رن ه  ستور تي ويتمتيل الت تراق  

وتداعايت ذلك على ال يلق ال رب  من صراع على 

  اللفوذ والسايرة والموارد اليةا اة

   ال سق الثين  عتن التلتظتي  الت تربت  وقضتي تيه  9

التفتصتل التثتيلت  بت تلتوان   :واييمل على هصتلتاتن

عاللظي  ال رب ع: وتليول مةييرة اللظتي  الت تربت  

ال يئق  ومكونيت   و ثير اليت تر تر هتكترة  ن هتلتي  

الكثار من عوامل األ مة الكيملة ه  ال يلق ال رب  

ككل   و على مسيوى ب ض بلدان  و طراه   ت ود 

   لى ال رن  نفسقق و لى سايسيتقق

وقد  جيد واض و التيت تر تر هت  تشتختاتص  صتل 

المشكالت اليى  ت تينتاتقتي الت تيلتق الت تربت  ودولت  

المميدة من الم اط وحيى الخلا   هةلاة التلتظتق 

ال رباة ال يئمة  وطةا يقي  وصراعقي من  جتل 

الة يء وال فيظ على ال كق  وطرق ت يملقي متع 

األ ميت الراهلة بيرق غتاتر صتيلت تة تشتةت  

المسكليت والمقدئيت بدالً من الي يمل بأسلتون 

عتلتمت  ومتدروس ومتختيتط متع التمتشتكتالت 

واأل متتيت التتراهتتلتتة عتتلتتى كتتل األصتت تتدة  

وستتاتتيستتيت عتتد  التتمتتصتتيرحتتة والتتمتتكتتييتتفتتة  

والي يمل مع التمتواطتلتاتن عتلتى  نتقتق رعتاتة  

والتتثتت تتيهتتة التت تتشتتيئتتر تتة والتت تتةتتلتتاتتة والتتيتتيئتتفتتاتتة 

وال صةاة  كل تلك ال وامل هى مي  يلق علات  

ال وامل الداخلاة الليبت تة متن طتةتات تة التلتظتي  

و تمتكتن الت تول بتأن    نفس   تركتاتةت  وهتاتكتلت 

الي ر ر ه  هذا الفصل  جيد تشخاص التوضتع 

ال يل   وت د د مسةةيت األ ميت الي  عشليهي 

ون ي شقي الاو   هيأل مة بد ت  والً من التداختل 

من بلاة الدول ال رباة وداخلقي  وستيعتد عتلتى 

تفيققمي ال وى وال وامل الختيرجتاتة  وبتيلتيتيلت  

هإن    حل ال بد  ن  ةد  من اإلصالح من بلاتة 

  اللظي  ال رب  نفس  ال من خيرج 

الفصل الرابع: ب لوان عقضتي تي مت تور تة هت  

ال يلق ال رب ع: وتليول عرض  بر  الت تضتي تي 

ال رباة وه  ال ضاة الفلسيالاة  وبليء التدولتة 

و  ميتقي ه  لةلين والت تراق  وبتلتدان التربتاتع 

التت تتربتت   كتتمتتي تتتلتتيول التتيتت تتر تتر األوضتتيع 

االقيصيد ة ه  الت تيلتق الت تربت   ومت يتراتتقتي 

كيلدخل ال ي  ومسيوى دخل الفرد  وم يترات 

اإلنفيق  وسةتل مت تيلتجتة   متيتت  واختيتالالتت  

  االقيصيد ة على اخيال  األوضيع بان بلدان 

وقد ت يمل م لفو وم ررو الكيين بةراعتة متع 

 بر  ال ضتي تي التيت  تتواجت  الت تيلتق الت تربت   

و والهي ال ضاة الفلسيالاة  هضالً عن مشكتلتة 

بلاة الدولة ونظي  ال كتق هت  لتةتلتين والت تراق 

ومصر وتونس وسور ي ولتاتةتاتي   ضتيهتة لتمتي 

  ينا  األهراد ه  الدول ال رباة متن مشتكتالت 

اقيصيد ة  وانتختفتيض مستيتوى دختل التفترد  

واالختتيتتالالت واأل متتيت االقتتيتتصتتيد تتة التتيتت  

ت ص  بيلملي ة حيى الغلاة ملقي  هتدول متثتل 

المملكة ال رباتة الست تود تة بتد ت هت  ضتغتط 

اللف يت والة   عن موارد ميلاة جتد تدة عتةتر 

متتجتتمتتوعتتة متتن اإلجتتراءات كتترهتتع  ستت تتير 

الم تروقتيت  وتت تلتاتل  وجت  التدعتق التمتوجت  

للمواطلان نياجة تراجع  س ير اللفط بيلم تيرنتة 

بيلميض   وارتفيع تكلفة هيتورة حرن الاتمتن  

ويراء نتظتق تستلتاتا متن التوال تيت التمتيت تدة 

األماركاة والتدول التغتربتاتة لتمتواجتقتة الت تدو 

الي لاد  ع  رانع  وتتوجتات  جتزء متن التدعتق 

لمالاشايت الم تيرضتة التمتستلت تة هت  ستور تي 

لمواجقة الجاي السور  وحلفيئ   وغار ذلتك 

ومن هلي هإن على الدول ال تربتاتة    من ال وامل

 ن تةد  اليخياط ه  تت تلتاتل تتلتك التيتداعتاتيت  

وترياد اإلنفيق  واالتجيه ن و ت  اق اليتكتيمتل 

االقيصيد  واليجير  بان الدول ال رباة تتيتمتة 
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ال سالاون هق صليع اليير خ   ت تفترونت  هت  ذاكترة 

الزمن و وجقون  على طر ق اليغاار  كييبتي  ت تيتو  

تجيرن االمق و ل ل لالجايل حصالة االنييه الةتشتر  

ه  مجيل اليغااتر واالصتالح  انتقتق يتيهتدون عتلتى 

الزمن   ت تفترون عتلتى صتفت تيتت  كتلتمتيت الت تر تة 

وال دالة والكرامة  وال  ختشتون هت  هللا لتومتة الئتق  

تسيقدهقق ال وى الم يد ة لليغاار هال  ز دون اال ثةيتي  

و قيفون ه  مستمتع التزمتن هتيتصتغت  لتقتق االجتاتيل 

و ل ل  لقق المجد  اولاك هق الذ ن  لتظترون لتلت تاتية 

انقي لل ةور وال ييء واليض اة ه سب  و  يضتلتون 

الشقيدة طر  ي للخلود  و ةيقلون هلل متن اجتل حتر تة 

االنسيناة وكراميقي  وال تأخذهق ه  هللا لومة الئق  ه  

قيموس اللضيل لاس هلي  جقة اكثر عييء وتض اة 

وبصتتاتترة متتن التتثتتلتتة التتيتت  نتتيصتترت التت تتستتاتتن  تتو  

عييوراء حيى اسيشقدت وخلدت ه  جلين الخلد متع 

 الصد  ان والشقداء والصيل ان  وحسن اولاك رها ي 

ه  ذكراهق السلو ة ه  ال شرة االولى من يقرم ر  

ال را   يجدد ال قد م قق على االسيمرار ه  ختيتقتق 

واليض اة بيلغيل  واللفاس من اجل تت ت تاتق التقتد  

الذ  اسيشقدوا من اجتلت   انتقتق لتاتستوا طتالن دنتاتي 

هيناة  وال عشيق جيه او ملصب او ميل  بل هق  بتدة 

المجيمع وورود االمة ورواد اال مين وال تدل  نتقتلتوا 

من الم ان االلق  مي  رو  غلالقق و ج لقتق مصتدرا 

لتتلتت تتيتتيء التتدائتتق متتن اجتتل ختتاتتر االنستتينتتاتتة واالمتتة 

والمجيمع  تذوقوا ط ق ص ةة ال سان عتلتات  الستال  

وغرهوا من م ان ا مين  واسيةسيل  مي ده قق للصمود 

واليض اة من اجتل الت تر تة والت تق واالنستين  هتق 

صليع المجد بيجستيدهتق وكتيتين التيتير تخ بتدمتيئتقتق  

وعليو ن الشجيعة واإلبتيء والتثتةتيت والت تلتفتوان  لتق 

 خيلجقق يك ه  موقفقق  ولق  تيتمتكتن الشتاتيتين متن 

نفوسقق  هثةيوا مع ال سان  و  ال ييتر متن التمت تر  

وصيلوا وجيلوا حتيتى احتيتضتلتيتقتق متالئتكتة الستمتيء 

 وره يقق الى الملكوت االعلى 

حان  كون ال يلق مكيظي بيالن را  واللفيق  وعلتدمتي 

 جد الم من نفتست  مت تيصترا بشتذاذ اضهتيق ورمتو  

الغدر وال ميلة والسوء  يملى لو تتوهترت لت  هترصتة 

الرحال الى عيلق آخر  علدمي تل لب المفتيهتاتق والت تاتق 

وتل ر  االخالق تيداعى قتاتمتة الت تاتي وتتيتالتيتى 

الم ين  الخارة وال اق الرها ة  هميذا  جد  الة يء ب تد 

ذلك؟ جميل ال اية ان  يمكن االنسين ان   اي انستينتي 

هال تضيره ظرو  الت تاتي لتلتيتراجتع عتن متةتيدئت  

وقام   ان لق  ي  ق ذلتك  تيتستيوى التمتوت والت تاتية 

لد    هال  يردد ه  اخياير ال رن من هللا  بتل  ست تى 

لل دو  على رن عيدل رحاق  وهر ل  ظرو  الس يدة 

ويروطقي  ه   و  عييوراء كتينتت هتذه التقتواجتس 

ميثلة امي  هرسين كربالء  هيخييروا الصمود والثةيت 

ونصرة االمي   عيرهان ان ذلك هتو طتر تق الشتقتيدة 

الذ   وصلقق الى الخلود االبد   هال مون بتلت تيء هللا 

 ه  م  د صدق علد ملاك م يدر 

 كـلـمـة أخــيـرة
 علي بن عيسى اإلربلي

قيل  بو حمزة الثميل : كلت  وميً عتلتد عتلت  بتن 

ال سان )علات  الستال (  هتإذا عصتيهتاتر  تيترن 

حول  و صرخن  هت تيل لت :  تي  بتي حتمتزة  هتل 

تدر  مي ت ول هذه ال صيهار؟ قلت ال  قيل: هإنقي 

 ت د س ربقي و تسأل  قوت  ومقي 

  وجتدوه ( وملقي  ن   لمي ميت عل   بن ال سان )ع

  وت ميئة بات من  هل المد لة كين   مل  لتاتقتق 

 مي   ييجون  لا  

وقيل م مد بن  س يق كين نيس من  هل المتد تلتة 

  اشون ال  درون من   ن كتين مت تييتقتق  هتلتمتي 

ميت عل  بن ال سان )ع(  ه دوا مي كينوا   تتون 

 ب  ه  اللال 

وقيل  بو حمزة الثميل : كين   ن الت تيبتد تن )ع( 

  مل جران الخةز على ظقره بيللال  هتاتيتصتدق 

ب   و  ول  ن صدقة السر تيفت  غضتب الترن  

لوه  ج لوا  لظرون  لى آثتير  ولمي ميت )ع( وغس 

ه  ظقره  ه يلوا مي هذا؟ قال: كين   متل جترن 

الدقاق على ظتقتره لتاتالً و توصتلتقتي  لتى هت تراء 

 المد لة سراً 

وقيل ابن عيئشة: سم ت  هل المد لة   ولون: متي 

ه دني صدقة السر حيى متيت عتلت  بتن الت تستاتن 

 )ع( 

وقيل سفاين:  راد عل  بن ال سان التختروه  لتى 

ال    هيتخذت ل  سكالة بلت ال سان  ختيت   اداً 

 نف ت علا   ل  درهق  هلمي كين بتظتقتر الت ترة  

 سارت ذلك  لا   هلق  زل  فرق  على المسيكان 

وقيل س اد بن مرجينة: كلت  وميً علتد عتلت  بتن 

ال سان  ه لت: سمت تت  بتي هتر ترة  ت تول: قتيل 

رسول هللا )صلى هللا علا  وآل (: من  عيق رقتةتة 

م ملة   عيق هللا ت يلى بكل   رن ملقي  ربتيً متلت  

جتل  من اللير  حيى  ن  لا يق بتيلتاتد التاتد  وبتيلتر 

جل  وبيلفره التفتره  هت تيل عتلت   )ع(:  نتت  الر 

سم ت هذه من  ب  هر رة؟ ه يل س اد ن ق  هت تيل 

لغال  ل   هره غلمين   وكين عةد هللا بن ج فتر قتد 

 عييه بقذا الغال   ل  د لير هلق  ةت ت :  نتت حتر  

 لوج  هللا ت يلى 

قيل رجل لس اد بتن التمتستا تب: متي ر  تت رجتالً 

 ورع من هالن لرجل سميه  ه يل لت  ست تاتد:  متي 

ر  ت عل   بن ال سان؟ ه يل ال  ه يل: متي ر  تت 

 ورع مل   وقيل التزهتر : لتق  ر هتييتمتا تيً 

  هضل من عل   بن ال سان )علا  السال ( 

وقيل  بو حي   كذلك   ضيً: مي ر  ت هييمايً 

 هضل من عل   بن ال سان  ومي ر  ت  حتداً 

 كين  ه ر مل  

وقيل طيوس: ر  ت عل  بن الت تستاتن )ع( 

سيجداً ه  ال جر  ه لت: رجتل صتيلتا متن 

 هل بات طا ب  ألسم ن  مي   ول  هأصغاتت 

 لا   هسم ي    ول: عةد  بفليئك  مستكتاتلتك 

بفليئك  سيئلك بفليئك  ه ار  بفتلتيئتك  هتوهللا 

مي دعوت بقن  هت  كترٍن  ال كشت  عتلت   

وكين  صل   ه  كل   و  ولالة  لت  ركت تة  هتإذا 

 صةا س ط مغشا يً علات   وكتينتت التر تا تتمتاتلت  

كيلسلةلة  وكين  وميً خيرجيً  هل ات  رجتل هستة ت   

: مقالً   هثيرت  لا  ال ةاد والموال   ه يل لقق عل  

جل ه يل لت : متي ستيتر  كف وا  ثق  قةل على ذلك الر 

علك من  مرني  كثر   لك حيجة نت تاتلتك عتلتاتقتي؟ 

هيسي اي الرجل  هأل ى  لا  )علا  الس ال ( خماصةً 

كينت علا   و متر لت  بتألت  درهتق  هتكتين ذلتك 

 الرجل ب د ذلك   ول:  يقد  نك من  والد الرسل 

الخماصة كسيء  سود مرب ع لت  عتلتمتين  هتإن لتق 

  كن م لهميً هلاس بخماصة 

وكين علده )ع( قو   ضاي   هيسي جل خيدميً لت  

بشواء كين ه  اليلور  هأقةل ب  التختيد  مسترعتيً  

هس ط الستفتود متلت  عتلتى ر س بتلت   لت تلت  بتن 

ال سان ت ت الدرجة  هأصين ر س  ه يل   هت تيل 

عل   للغال   وقد ت ار التغتال  واضتيترن:  نتت 

 حر   هإنك لق ت يمده  و خذ ه  جقي  ابل  و دهل  

وملقي  ن   )ع( دخل على م مد بن  سيمة بن   تد 

ه  مرض   هج ل م مد  تةتكت   هت تيل لت  عتلت  

)ع(: مي يأنك؟ ه يل: عل ه د ن  ه يل ل : كق هتو؟ 

ه يل: خمسة عشر  لت  د تلتير  هت تيل عتلت  بتن 

 ال سان: هو عل ه  هيليزم  عل  

وقيل  بو ج فر م مد بن عل  بن ال تستاتن )ع(: 

 وصين   ب  ه يل:  ي بل    ال تص ةن خمسة وال 

ت يدثقق وال تراه قق ه  طر ق   هت تلتت: جت تلتت 

هدا   ي  بة  من ه الء الخمسة؟ قيل: ال تص تةتن  

هيس يً  هإن   ةا ك بأكلة همي دونقي   ه لت:  تي  بتة  

ومي دونقي؟ قيل:  يمع هاقتي ثتق ال  تلتيلتقتي  قتيل: 

 قلت:  ي  بة  ومن الثين ؟

قيل: ال تص ةن  الةخال  هإن    يع بتك هت  متيلت  

  حوه مي كلت  لا  

 قيل: ه لت: ومن الثيل ؟

قيل: ال تص ةن  كذابيً  هإن  بملزلة السران   ة تد 

 ملك ال ر ب  و  رن ملك الة اد 

 قيل: ه لت: ومن الرابع  

قيل: ال تص ةن   حتمتق  هتإنت   تر تد  ن  تلتفت تك 

 هاضر   

قيل: قلت:  ي  ب   من الخيمس؟ قيل: ال تصت تةتن  

قيطع رحق  هإن  وجدت  مل ونيً ه  كيين هللا هت  

 ثالثة مواضع 

 ورع اإلمام زين العابدين)ع( وفضله


