
 
اختلفت مشاعر المعزين الذي شاركوا في  حييءيا  

مراسم عياشيورا  ايذا اليعياا عي ياليا في  ا عيواا 

السابقة نتءجة انتشارالوبا . فقد أقءم اغلب مجيالي  

العزا  عبر العالم ا فتراض ، مع ان أغيليب مين 

شييارف فيي  الييعييزا  يزييورا الييتييزاا بييالزييوابيي  

الصحءة وف  مقدمتالا التباعد ا جتماع  وارتيدا  

ا ق عة. كانت ا ياسء  الداخلءة ليد  اليميعيزيين 

مزييجيا مين اميور :يا:يةص اليحيرق عيلي  اتيقيا  

الفءروس وم ع انتشاره، والشعور بوجوب اييءيا  

الشعائر الدي ءية خصيو يا  كير ا مياا اليحيسيءين 

علءه الساا، والرغبة ف  تحقءق قيدر مين اليحيءيا  

الطبءعءة. اذه ا  المشاعر الت  تختلج ف  نيفيوس 

عموا البشر الذين يشعرون باليعيجيز عيميوميا في  

مقابل الوبا  الذي يتحد  البشرية جمعا . فيبيرغيم 

كافة ا يتءاطات اليتي  اليتيزا بياليا الي ياس ا  ان 

الموجة الثانءة من الوبا  قيد بيدأت في  الي،ياليور، 

وا بح اليقيليق يسياور اليجيميءيع مين اليعيو   الي  

المربع ا ول الذي تمثيل بياليوفيءيات اليفيثيءير  في  

ال صف ا ول من اذا العياا. وا ميل ان تسيتيفيءيد 

ا نسييانييءيية ميين  روس الييوبييا  وتييتييوقييف عيين 

الممارسات الت    ت سجم مع القوانءن اليطيبيءيعيءية 

 الت  تتحفم ف  اذا العالم بإرا   حلالءة جبار .

القانون بشيفيل عياا ليه قيو    تيعيا لياليا ايية قيو  

اخر . فالو الذي يلزا البشر با لتزاا بما تيوافيقيوا 

علءه. وقد أكد القرآن الفريم اذا اليميعي ي  بيقيوليهص 

﴿وأمرام شور  بيءي ياليمذ. ايذه الشيور  ميليزمية 

للجمءع، فما توافقت علءه المجتمعات مين قيوانيءين 

يلزا الجمءع و  يجوز أليد تجاايليه او اليخيرو  

علءه. ويسري اذا القانيون ميدعيوميا بيقيو  ميا يية 

تطال الجمءع من ال ياييءية الي ي،يريية، و  ييعيتيميد 

لسييريييانييه وا لييتييزاا بييه عييليي  ا يييمييان الييفيير ي 

بالقانون، فما اكثر ميحياو ت ا ليتيفياق ليتيحيقيءيق 

المصالح الشخصءية اننيءية. وا ا كيان اليميجيتيميع 

يحفم بالقوانءن التوافقءة ضيمين ميبيدأ والشيور و 

فان الفون محيفيوا بيقيوانيءين أوسيع وأقيو  

وأشد  رامة. وقد نص القرآن الفريم عيلي  

وجوب ا  عان لألوامر ا لالءة الت  تشيفيل 

بمجموعالا م ،ومة الحءا  اليبيشيريية ضيمين 

كون محفوا بالقوانءن نفسالا. وا اف تبيعيات 

مباشر  لعيدا ا ليتيزاا بياليقيوانيءين ا لياليءية. 

فبا ضافة ليليعيقياب واليثيواب واليجيزا  في  

انخر ، ا اف تبعات فوريية تيتيحيقيق خيال 

يءا  ا نسان وتم  واقعه. وقد أكيد اليقيرآن 

الييفييريييم وجييو  نييتييائييج ايييجييابييءيية لييالييتييزاا 

بالقوانءن والس ن ا لالءة. قال تيعيالي ص ﴿وليو 

ان اال القر  آم وا واتقوا لفتح ا علءالم بركات مين 

السما  وا رضذ. وقال ايزاص ﴿وان ليو اسيتيقياميوا 

عل  الطريقة  سقء ياايم ميا  غيدقياذ. وفي  اليوقيت 

نفسه فان تبعات عيدا ا ليتيزاا بياليقيوانيءين ا لياليءية 

يؤ ي لتبعات سلبءية خيطيءير ص ﴿ومين اعيرض عين 

 كري فان ليه ميعيءيشية ضي يفياذ. وقيال ايزياص ﴿ميا 

ا ابك من يس ة فمن هللا وميا ا يابيك مين سيءي ية 

 فمن نفسكذ.

ا مر الذي يتفق علءه العلميا  وا طيبيا  ان اليوبيا  

الذي يعان  م ه العالم م ذ مطلع العاا ييد  نيتيءيجية 

ممارسات غءر م سجمة ميع اليقيوانيءين اليميتيعيارق 

علءالا، كأكل لحوا الحءوانيات الزيار  واليحيشيرات 

السامة، با ضافة للممارسات البشيريية كياليعياقيات 

غءر المشروعة وغءر الم سجمة مع الفطر  ا لالءة. 

ولف  تتفا   البشرية استمرار ايذا اليوبيا  او مي يع 

يدو  غءره فان علءالا مسيؤوليءيات كيبيءير  اايمياليا 

التوقف عن التدخيل في  ميا ايو اخيتيصياق اليالي  

واامالا الخلق. فا ست ساخ مثا او اجرا  تيعيدييات 

عل  جسد ا نسان واسالءب اليتيدخيل في  ا طيعيمية 

وا شربة وتغءءر تركءيبيتياليا اليطيبيءيعيءية في  غيءياب 

المعرفة الفاملة بالا، كيل  ليك مين اسيبياب انيتيشيار 

ا وب ة وا مراض الخبءثة كالسرطان والتشيوايات. 

ويمفن القول ان الغرور ايد  المشياكيل اليخيطيءير  

الت  يعان  م اليا ا نسيان، فيميا ان ييفيتيسيب عيليميا 

محدو ا يت  يعتقد انه قا ر عيلي  وقياليراليطيبيءيعيةو 

الت  يعيتيبير نيفيسيه في   يراا ميعياليا. اميا اليميبيدأ 

ا سام  فءتأس  عيلي  ميبيدأ اليتيوافيق وا نسيجياا 

والتفامل ميع اليفيون، وان مياليمية ا نسيان حعيميار 

ا رض ولء  تدمءراا. فما ميعي ي  قيطيع ا شيجيار 

والتصحر؟ وما مع   ا سلحة ال ووية؟ وميا ميعي ي  

الممارسات الشا  ؟ وما مع   التوجه نيحيو ا ليحيا  

والتمر  عل  القوانءن ا لياليءية اليتي  تي ي،يم اليفيون 

وا نسان والمجتمع؟ فما لم يفف ا نسيان عين  ليك 

فلن يفون بمأمن من ا وب ة وا ميراض اليخيطيءير  

 وال،واار الطبءعءة القاتلة.
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 أخبار محلية 0

 نشاطات مؤسسة األبرار االسالمية

ضييميين نشيياطييات مييؤسييسيية األبييرار ا سييامييءيية، 

واستمرارا  ستذكار أييدا  عياشيورا  اليداميءية، 

استزافت المؤسسة سماية آية هللا الشءخ ميحيسين 

انراك  ) امت بركاته( أستا  الحوز  العلمءة في  

قم المقدسة، يءث ألق  محاضر  بع وانص وما بيعيد 

كربا و، أشار فءالا أام الخطوط العريزة للثور  

 الحسء ءة.

وأ ار  0202سبتمبر  3كان  لك يوا يوا الخمء  

 ال دو  الشءخ يسن التريف .

 

اسيتيزيافيت  0202سبتمبر  02وف  يوا الخمء  

المؤسسة فزءلة الدكتور طال خيليءيفية اليعيبيءيدي 

)أستا  األ ب العرب  ف  جامعة بغدا ، وحعيامي  

وكاتب(، يءث ألق  محاضر  بيعي يوانص واليحيوار 

الحزاري ع د ا ماا الحسءن )ا(و. ييءيث ركيز 

عل  مجموعة من خطب وشعارات ا ماا الحسءن 

)ا( والت  تفشف الجوانب الحزارية وا نسانيءية 

 ف  يركة ا ماا الحسءن )ا(.

وبم اسبة يلول  كر  استشاليا  ا مياا عيلي  بين 

الحيسيءين زيين اليعيابيديين )ا(، شيارف اليقياري  

واليرا و  اليمييا ييءيدر اليفيعييبي  )مين اليعيرا    

البصر ( بمجموعة من األبءات الشعرية ف  ر:يا  

ا ماا زين العابدين )ا(. أ ار ال دو  الشءخ يسين 

 التريف .

 ندوة نادي الخليج

 “التطبيع وأمن الخليج”
 

أقاا نا ي الخلءيج بياليتيعياون ميع مي يتيد  اليحيوار 

المفتوح نيدو  بياليليغية ا نيجيليءيزيية عيبير اليعياليم 

ا فتراض  تطبءق زووا يول التطيبيءيع بيعي يوانص 

، شارف ف  اذه ال دو  كيل “ التطبءع وأمن الخلءج” 

 األبــــرار

برار اإلسالمية، وتهتم بشؤون نشرة تصدر مرة كل اسبوعين عن مؤسسة األ
المسلمين عموما، وتسعى لتركيز قيم اإلسالم ومفاهيم القرآن، في ما يشيع اإليمان 

 والخير والحب والتسامح واإلعتدال بين الناس. لإلتصال والمراسلة: 

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

Website: www.abraronline.net 

email: abrarhouse@hotmail.com 

مييين اليييدكيييتيييور سيييامييي  

رمزيييييانييييي  )بييييياييييييث 

أكا يم (، واألستا  جيوا  

فءروز  )نيائيب بيرليمياني  

بييحييرانيي  سييابييق، نيياشيي  

يقوق (، واألسيتيا  أييميد 

الشءيبية الي يعيءيمي  )كياتيب 

وحعييياميييي  حميييياراتيييي (. 

تيييخيييليييليييت الييي يييدو  عيييد  

مييداخييات واسيي ييليية ميين 

 المشاركءن.

 01كان  لك يوا الثيا:يا  

ايذا في   .  0202سبتمبر 

الييءييوا وقييعييت يييفييومييتييا 

ا ميييارات واليييبيييحيييريييين 

اتفاقءة سياا ميزعيوا ميع 

الييفييءييان ا سييرائييءييليي . تييم 

الييتييوقييءييع فيي  واشيي ييطيين 

بييييحييييزييييور الييييرئييييءيييي  

ا مريف  الذي كان يبحث 

عن مي يجيزات شيخيصيءية 

لف  يعا  انتخابه ف  شالير 

  يسمبر المقبل. 

 

جمعية األطباء العراقيين تصدر 

 توجيهات حول فايروس كورونا
 

أ درت جمعءة األطبا  العراقءءين في  اليميميليفية 

المتحد  مجميوعية مين اليتيو يءيات وا رشيا ات 

( ميوجيالية 01المتعلقة بفايروس كورونا )كيوفيءيد 

 للجالءة العربءة ا سامءة.

ال قطة ا ول ص أوضحت أن اليحيفيومية اقيتيرييت 

اجرا  فحو ات سريعة لتقيليءيل عيد  ا  يابيات 

والوفءات، ولفن اذا الموضوا فءه جيدل، وليذليك 

نييدعييو حليي  الييتييأنيي  وتييوخيي  الييحييذر بييد  ميين 

 ا ستعجال ف  حجرا  اذه الفحو ات.

 ال قطة الثانءةص أن البعض ي شر بعض المعلومات 

الداعءة حل  رفض التلقءح ونشير ميعيليوميات غيءير 

 حءيحية ألجي يدات تيدعيو حلي  رفيض كيل أنيواا 

 اليتيليقيءيح، وايذا األمير غيءير  يحيءيح ألنيه سييوق 

 يؤ    حل  ا ضرار وقد يؤ ي ال  الموت.

 ال قطة الثالثةص حن هللا قال ف  القرآن الفريمص  

، ف دعو “فأسألوا أال الذكر حن ك تم   تعلمون”

الجالءات المسلمة والعربءة حل  الرجوا حل  

األطبا  المسلمءن المختصءن ألخذ المعلومات 

الصحءحة م الم. ويمفن التوا ل عل  ا يمءل 

 covid@britishima.orgالتال ص

 انا هلل وانا اليه راجعون

 

)يَا قال هللا تعال ص 

أَيَّتَُها النَّْفُس 

اْلُمْطَمئِنَّةُ اْرِجِعي 

إِلَى َرب ِِك َراِضيَةً 

َمْرِضيَّةً فَاْدُخِلي فِي 

ِعبَاِدي َواْدُخِلي 

 د  هللا َجنَّتِي( 

 العل  الع،ءم

 

بقلوب مؤمن 

بقزا  هللا؛ راضءة 

بقدره تلقء ا نبأ وفا  األخ العزيز السءد زاءر 

السءد محمد الحفءم )أبو محمد(، فقد وفد عل  

 03ربه الفريم، وأجدا ه الطاارين يوا األيد 

، ف  أيد مستشفءات ل دن، عل  0202أيلول 

ً  قلءلة  أ:ر مرض مفاج  لم يمالله ح  أياما

 جدا .

وبالذه الم اسبة نتقدا بأخلص التعازي حل  

أب ائه السا   األعزا  واألسر  الفريمة، وجمءع 

 السا   آل الحفءم الفراا.

ونسأل هللا أن يتغمد السءد الفقءد بواسع ريمته، 

ويجمع بء ه وبءن أجدا ه الطاارين، وأن يلالم 

 ويه ومحبءه جمءل الصبر، وأن يع،م لالم 

 األجر. وحنا هلل وحنا حلءه راجعون.



 فضـاءات إسالمية 0

 هيئة علماء بيروت تدين

 االساءة للنبي محمد )ص( 

أ انت اء ة علما  بءروت ا سا   للرسول األكيرا 

)ق(، مشءر  حل  أنالا لءست المير  األولي  اليتي  

تعمد حلءالا الصحف الغربءة لإلسا   ل يبي  ا سياا 

)ق( بالرسوا الفاركتورية ميتيجياوز  بيذليك كيل 

القءم والمبا ئ األخياقيءية تيحيت عي ياويين ييريية 

 التعبءر الوااءة الم حطة.

واست فرت الالء ة ف  بيءيان ايذه ا سيا   اليوقيحية 

والعدائءة تجاه أع،م رمز لايسياا واليميسيليميءين، 

واعتبرت أن اذا ا عتدا  الميشيءين ييمي  قيدسيءية 

معتقدات المسلمءن ومشاعر المايءين مي ياليم وايو 

حاانة فاضحة وآ:مة ييجيب وضيع ييد لياليا ومي يع 

 تفراراا.

و عت الشعوب ا سامءة حل  مواقيف تيديين ايذا 

العمل الرخءص والمتفلت من كل أخا  يزارية 

كا بة تدعءه اذه اليجياليات، والسيعي  حلي  ا  انية 

وا عييتييذار ميين شييعييوب الييعييالييمييءيين الييعييربيي  

 وا سام .

كما طالبت الحفومات العيربيءية وا سياميءية أخيذ 

الييمييوقييف الييميي يياسييب بييمييا تييفييرضييه عييلييءييالييا ميين 

المسؤولءات بما ف   لك استدعا  سفرا  وميميثيلي  

اذه الدول، والعمل عل  الفشف عن خلفءيات ايذه 

العدوانءة والت    تستبعد أن يفون ورا ايا أييدي 

  الءونءة بغءزة.

وختاماً لفتت حل  أنيه كيان ييري بيبيعيض اليدول 

المطبعة مع العدو الصالءون  أن تالب لشجب ايذه 

ا سا   بدل أن تعاقب من يعترض عل  اليتيطيبيءيع 

 مع الصالاي ة من خال التعبءر عن  لك بالرسوا.

 

 رئيس االساقفة بالسويد يندد

 بحرق نسخة من القرآن في مالمو
 

ند  ا تحا  المسءح  السويدي، ورئء  ا ساقفة ، 

ب  والحا :ة ا ستفزازيةو المتمثلة بإيرا  نسخة 

 من القرآن الفريم ف  مدي ة ومالموو.

جا   لك ف  بءان  ا ر عن ا تحا  الذي يزم 

أبرز رجال الدين المسءحءءن ف  السويد، بء الم 

 رئء  أساقفة الف ءسة البروتستانتءة، أنت  جاكءا.

وأكد البءان عل  التعاطف مع المسلمءن ف  اذه 

الحا :ة، مشد اً عل  ت ديده با عتدا  عل  كتاب 

 مقدس.

وأشار البءان حل  أن ا عتدا  عل  كتاب مقدس 

ً أن مثل اذه التصرفات  وتصّرق بربريو، مبء ا

 تعزز يالة ا ستقطاب ف  المجتمع.

وتابعص ونؤكد مر  أخر  تعاطف ا مع المسلمءن 

 القاط ءن ف  بلدناو.

والجمعة، أقدا :ا:ة أعزا  ف  يزب والخ  

المتشد و الدنمارك ، عل  حيرا  نسخة من 

القرآن ف  ومالموو السويدية، فءما ي،رت 

السلطات  خول زعءم الحزب السءاس  المتطرق 

 راسموس بالو ان، حل  أراضءالا لمد  عامءن.
 

مجلس علماء باكستان يدين خيانة 

 بعض القادة العرب لفلسطين

و ف مجل  العلما  والمففرين الشءعة 

الباكستانءءن، نشر ا ساموفوبءا ف  الغرب بأنالا 

يءلة ا ستفبار العالم  لصرق الرأي العاا عن 

القزايا ا سامءة المالمة، بما ف   لك فلسطءن، 

وأعلن بأن تطبءع بعض القا   مع الفءان 

الصالءون  خا ة ما تقوا به ا مارات والبحرين 

 أمر مشءن .

وأ ان المشاركون بشد  ما قامت به مجلة شارل  

حبءدو الفرنسءة من نشر رسوا مسء ة لل ب  محمد 

)ق( والفتاب المقدس للمسلمءن ف  الدول 

األوروبءة. وشد وا عل  أن حاانة المقدسات 

ا سامءة والموجة الجديد  من ا ساموفوبءا ف  

الغرب لء  لالا أي غرض سو  ح:ار  مشاعر 

المسلمءن وف  الوقت نفسه تحويل الرأي العاا 

العالم  عن قزايا مالمة مثل فلسطءن والءمن 

 وخا ة التطبءع مع كءان ا يتال ف  القدس.

وو ف العلما  الباكستانءون، تحرف ا مارات 

والبحرين لتطبءع العاقات مع حسرائءل ب  

والمشءنو وأضافواص أن التطبءع مع الصالاي ة 

خدمة مجانءة يقدمالا العرب للو يات المتحد  

 والمحتلءن والت  ستسجل ف  التاريخ.

ويذروا من المؤامرات الصالءونءة األمريفءة 

لمالاجمة العالم ا سام  والبد  بخطة شرير  

للتسوية والزغ  عل  الدول األخر  لقبول اذه 

 الخطة.

وشد ت اء ة علما  ومففرين الشءعة ف  باكستان 

عل  أن حشعال الفت ة الطائفءة بءن المسلمءن جز  

مالم من مؤامر  تالدق ال  يرق الراي العاا عن 

قزءة التسوية األخءر  مع الصالاي ة وسبءل للخونة 

للالروب من لوا المسلمءن ومعارضتالم. وأضافواص 

أن ايتراا األ يان السماوية وخا ة المؤم ءن 

با ساا، من التعالءم الت  يلتزا بالا الشءعة ولن 

يسمحوا لمن يدع  الدفاا عن المقدسات 

والمشاعر بزرب الصداقة واألخو  بءن 

 المسلمءن.

وعقد الملتق  المشترف لعلما  ومففرين شءعة 

باكستانءءن بحزور العامة وراجا نا ر عباس 

جعفريو ، أمءن عاا يزب الويد  ا سامءة ، 

والعامة وسءد ساجد عل  نقويو، رئء  

ال الزة ا سامءة والعامة الشءخ ومحسن عل  

نجف و، رئء  يوز  الفو:ر العلمءة والعامة 

وسءد رياض يسءن نجف و رئء  يوز  

 الم ت،ر العلمءة ف   اور.

وأكد البءان الختام  للملتق  عل  رفض الطائفءة 

وتعزيز الويد  ، والبرا   من التطرق باسم 

 الدفاا عن المقدسات وح انة الع ا ر التففءرية.

 

 اختراعا إيرانيا 661تسجيل 

 في مكاتب دولية
 

أعلن مركز بت ت لاختراعات ا يرانءة عن 

اختراعا ايرانءا ف  مفاتب خارجءة  001تسجءل 

مرموقة. وافا ت العاقات العامة ف  مفتب بت ت 

لاختراعات ا يرانءة بانه تم لحد انن تسجءل 

اختراعا ف  اذا  878طلبات بشأن  عم الف و

م الا ف   323المركز يءث تمت الموافقة عل  

مريلة التقءءم وبلغ عد  ا ختراعات الت  تم 

 001تسجءلالا يت  ا ن ف  مفاتب خارجءة 

 يالة.

ويقوا مرکز بت ت لاختراعات ا يرانءة الذي 

يعمل تحت رعاية مساعد رئء  الجمالورية ف  

الشؤون العلمءة والتف ولوجءا بتسجءل 

ا ختراعات و عمالا  نالا ا  أيد  الشروط 

األساسءة لدخول الم تجات التف ولوجءة 

 والمعرفءة حل  األسوا  الدولءة.

 

 صدور المجلد الثاني من

 "الحضارة اإلسالمية في األندلس"

 

 در عن ومركز  راسات الحزار  ا سامءةو 

التابع لمفتبة ا سف درية، المجلد الثان  من كتاب 

والحزار  ا سامءة ف  األندل و، تحرير 

الدكتور محمد الجمل. ويلق  الفتاب الزو  عل  

مرايل تطور التجربة األندلسءة، الت  استمرت 

قرون من ا سالاا الحزاري والمعرف  ف   8

الحزار  ا نسانءة. ويشتمل المجلد الثان  عل  

األبحا  المتعلقة ب والعمار  والف ون والعلواو 

باللغات العربءة وا نجلءزية وا سبانءة ت اولت 

م،اار الحزار  ا سامءة ف  األندل  ف  

التاريخ والف ون والعمار  ا سامءة. يذكر أن 

الجز  األول من الفتاب الذي  در مؤخراً 

تزمن الموضوعات المتصلة بالتاريخ واللغة 

 واأل ب ف  الحزار  ا سامءة واألندل .



 بر األبرارمن 1

 ما بعد عاشوراء... التعريف بالثورة الحسينية
استزافت مؤسسة األبرار ا سامءة سماية الشءيخ 

مييا بييعييد ” مييحييسيين ا راكيي  الييذي تييحييد  عيين 

 عبر العالم ا فتراض . كان  لك بتاريخ “عاشورا 

 .0202سبتمبر  3

يديث  سءفون يول واجب ا ف  اذا العصير في  ميا 

 يخص تعريف الثور  الحسء ءة للمجتمع المعا ر. 

نعتقد ان مجتمع ا ايو  ما يفيون الي  ان ييتيعيرق 

عل  الثور  الحسء ءية واايدافياليا والشيعيارات اليتي  

 اعل الا ا ماا الحسءن )ا( واادافه الت  طريالا. 

كذلك المجتمع البشري الءوا بيأمي  اليحياجية لياليذه 

 الثور  وقءمالا ومفااءمالا. 

ما نشالده ف  الو يات المتحد  األمريفءية وغيءيرايا 

يدل عل  ان المجتمع البشري بحاجة للتعرق عيلي  

 الثور  الحسء ءة. 

ويمفن أن نعرق الثور  الحسء ءة من خيال :يا:ية 

 خطوط عريزةص 

 الخ  ا ولص ان اذه الثور  كانت :ور  سءاسءة.  

 ما مع   قول ا الثور  السءاسءة؟  

يع   أنالا كانت :يور  تيغيءيءيريية وقياميت مين اجيل 

التغءءر السءاس . يقول ا ماا اليحيسيءين )ا(ص ومين 

رأ  م فم سلطانا جائرا يعمل في  عيبيا  هللا بيا :يم 

والجور ولم يغءر علءه بفعل او قول كان يريا عل  

 هللا ان يدخله مدخلهو. 

التغءءر سءاس  يع   تغءءر اذا السيليطيان بسيليطيان 

 عا ل، اذا او الخ  ا ول للثور . 

يجب ان نعرق ان المجتمع   يمفن ان ير  ا مين 
والرخا  او يشعر بالعدالة او ي ال السيعيا   واليرفياه 

ما لم تفن السلطية السيءياسيءية تيعيميل في  عيبيا  هللا 

بالعدل.  اذا خ  مالم كي  يير  الي ياس ان اليثيور  

الحسء ءة   يجب ان تحصر بالثواب و خول الج ة، 

فيفيل مين يشيارف الييحيسييءين )ا( في  :يورتييه ولييو 

بالتعاطف معالا بياليبيفيا  واليحيزيور في  ميجيالي  

الحسءن، فالو ع صر وعزو ف  اذه الثور ، وي ال 

األجر الم اسب من هللا.  ولفن اذا مقيدمية، واي ياف 

الالدق ا سم  واو التغءءير، وا سياس ا ول ايو 

السلطة السءاسءة  نالا ا  اليتي  تصي يع اليميجيتيميع 

والثقافة وا خا ، واي  اليتي  تيقيءيم اليعيدل او   

 تقءمه.  

سعا   المجتمع ورفااءته راءين بيالسيليطية اليعيا لية 

الت  عبر ع الا ا ماا الحسءن )ا( بقولهص وفو هللا ما 

ا ماا ا  العامل بالفتاب، القائم بالقس و. علءي يا ان 

نفالم ا ماا الحسءن )ا( من خال خطبه وميقيو تيه 

يوا عاشورا  وقبله.  ا ن ايذا اليخي  مين خيطيوط 

الرسالة الت  بعثالا ا ماا الحسءن )ا( لانسانءية ان 

تغءءر المجتمع الفاسد المحفوا بال،لم انما يفون عن 

 طريق تغءءر السلطة. 

كل كلمات ائمت ا ويديثالم شرح لما جا  في  كيتياب 

هللا تعال .   بد للمسلمءين ان ييتيعيرفيوا عيلي  ايذه 

 الحقءقة. ا ئمة كانوا مفسرين للقرآن الع،ءم. 

اذا الخ  ا ول من خطوط الثور  الحسء ءية اكيدتيه 

 ُ انية الفريمةص ﴿َوَما لَُفْم َ  تُيقَياتُيلُيوَن فُي  َسيبُيءيُل   

َجاُل َوال َُّساُ  َواْليُوْليدَاُن ال يُذييَن  َواْلُمْستَْزعَُفءَن ُمَن الّرُ
ُذُه اْلقَيْريَيُة الي، ياُليُم أَْايلُياَليا  يَقُولُوَن َرب  َا أَْخُرْج َا ُمْن َاَٰ

َواْجعَل ل  َا ُمين ل يدُنيَك َوُليءَيا َواْجيعَيل ل ي َيا ُمين ل يدُنيَك 
 نَُصءًراذ.  

ال،لم ا جتماع  يمفن تغءيءيره مين خيال ولي  او 

سلطان نصءر.  اذا خ  است ب  من اليقيرآن اليفيرييم، 

واو استمرار لما  كره القرآن الفريم ويديث رسول 

 هللا الذي رواه الحسءن و كرناه سابقا. 

الخ  الثان ص ان اذا التغءءر   يمفن ان يحصل ما ليم 

 توجد ارا   جمااءرية قوية.  

  بد ان ت الض اذه ا را   لتحقءق اذا التغءءر. فياليو 

  يتم من خال فر  او ف ة مالما كان الفير  او اليفي ية 

قويا.   يمفن التغءءر ا  ا ا انطلقت عزيمة الجمااءر 

وقررت ايجا  التغءءر. فا بد مين ارا   اليجيمياايءير  

 لدعم اذا التغءءر. 

كان سياا هللا عيليءيه ييخياطيب اليجيمياايءير في  ييوا 

عاشورا  قائاص وال من نا ير يي يصيرنيا، ايل مين 

مغءث يغءث او. اذا ا عان من ا ماا اليحيسيءين )ا( 

تفسءر لما جا  ف  كتياب هللاص ﴿ييا أَيَياَليا ال يُذييَن آَمي ُيوا 

ُ َكَما قَاَل ُعءَس  اْبُن َمْريََم ُلْلَحَواُريُّءيَن  ُكونُوا أَنَصاَر   

ُ ۖ قَاَل اْليَحيَواُريَيوَن نَيْحيُن أَنَصياُر  َمْن أَنَصاُري حُلَ    

ذ.      

انالا  عو  الرسل اجمعءن. القرآن الفريم يؤكد ان هللا 

سءحاسب الجمااءر عيلي  ميد  اسيتيجيابيتياليا ليدعيو  

 الرسلص )يوا يجمع هللا الرسل فءقول ما ا أجبتم(. 

ف  القرآن   لة عل  ان ا نبءا  جمءعا وعل  رأساليم 

ال ب  محمد )ق(، يء ما  عوا للتغءءر اعتيميدوا الي  

يًرا  الجمااءر. ﴿يَا أَياََلا ال  بَُ  حُن ا أَْرَسْل َاَف َشياُايدًا َوُميبَيّشُ

ُ بُإُْ نُُه َوُسَراًجا ُم ُءًراذ.   َونَُذيًرا َو َاُعءًا حُلَ    

الصا  فريزة وركن من اركيان اليعيدل، اليعيدل ان 

 يفون المجتمع كله عا ل. 

اذا الخ  الثان  خ  مالم، واو ان الجمااءر   بد ان 

تستجءب للدعيو  اليتي  انيطيليقيت عيلي  لسيان ا مياا 

الحسءن علءه الساا. بل ا   عو  ا نيبيءيا  جيميءيعيا. 

الحسءن عيليءيه السياا في  كيربيا   يرخ  يرخية 

 ا نبءا . انه يمثل خ  ا نبءا .

ما زال ال ب  محمد )ق( وا نبءا  يدعون اليبيشيريية 

ويستصرخون الجمااءرص اياليا الي ياس انصيرونيا مين  

اجل التغءءر، تغءءر المجتمع من ظالم ال  عا ل.   بد 

للمجتمع العازا عل  التغءءر من ال،لم ال  العدل   بد 

ان يقءم سلطة سءاسءة قائمة عل  رسالية اليعيدل. ايذا 

 اام ما جا ت به رسالة ا ماا الحسءن علءه الساا. 

الخ  الثالثص مدرسة ا مياا اليحيسيءين عيليءيه السياا 

 واسعة بسعة القرآن الفريم وس ة ال ب  )ق(. 

ومييالييمييا اسييتييطييعيي ييا ان نشييرح الييثييور  فيي  ابييعييا اييا 

ومفااءمالا فلن نستطيءيع ان نيبيليغ اليحيدو  اليقيصيو  

لرسالة ا ماا الحسءن علءه الساا ف  :ورته. ييءي يميا 

نحد  اذه الخطوط اليثيا:ية فيانياليا مين اايم خيطيوط 

الثور . الجمااءر الت  تريد التغءءر يحق لالا ان تيبيذل 

 ف  اذا المجال كل ما لديالا، وان   تبخل بش  . 

الجمااءر ا ا ارا ت ان تحقق العدل وتغءءير السيليطية 

السءاسءة المتجبر  ال،المة و  تيراعي  ايية قيءيمية او 

مثالءة او خطوط يمرا ، وكل سلطة غاشيمية ليءي  

لالا يدو . لذا ي بغ  للجمااءر ان   يفون لالا يدو  

 يمرا  يول ما تقدمه وتبذله ف  سبءل التغءءر. 

ا ماا الحسءن علءه الساا قدا في  :يورتيه كيل ميا 

لديه. جا  ب سائه وأطفاله وشبابه، جا  باول ك الذين 

و فالم التاريخ بان شبابالم خءر الشيبياب ونسيا ايم 

 خءر ال سا  واطفالالم خءر ا طفال.  

و فالم العدو وا قاا الت  سجلت الثور ، شياليدت 

الشالا ات الفبر  الت  كتبت عين ا مياا اليحيسيءين 

علءه الساا عن كثب. ا ماا الحسءن عيليءيه السياا 

قدا كل ش   وانه قدا ف  سبءل اذه الثور  الفبير  

ولده ا كبر وطفله الصغءر ونفيسيه الشيرييفية بيتيليك 

الطريقة البشعية اليتي  قيتيليوه بياليا.  اسيوا ووطيأوا 

 دره وظالره بعد  بحه، م عوا ع ه اليميا  واايليه، 

واطفاله كانوا عطاش ، وكيانيوا جيءياعيا و  طيعياا 

 لالم، يصار مطبق من كل ال واي . 

لم يقتصروا عل  قتل ا ماا الحسءن علءه الساا او 

 بحه من القفا، ولم يقتصروا عل  وط ه بياليخيءيول، 

يت  اخذوا االه ب ات رسول هللا سبايا من بيليد الي  

بلد ومن مدي ة ال  مدي ة تتصفح وجواالن الرجيال. 

اكيثيير ميين شييالير يييجييوبييون الصيحيياري فيي  الييحيير 

 والعطش والجوا.  

كانوا يأخذونالم ف  المدن ويعرفون بيانياليم خيرجيوا 

عل  الملك.  لك اللعءن ف  مجل  يزيد طيليب مي يه 

ان يالب له ب ت ا ماا الحسيءين )ا(، اخيذت بي يات 

 رسول هللا وكا  الحاكم ان يالبالا للفاجرين. 

زي ب ب ت ا ماا عل  علءالما السياا عيليميت ايذه 

الثور  لاجءال. العقءلة زي ب عليءياليا السياا تيميثيل 

ال صف الثان  من الثور ص الصبر والصمو  والبءيان 
والتوجءه ا جتيمياعي . فيالي  اكيميليت :يور  ا مياا 

الحسءن علءه الساا. علمت ا زي ب والحسءين انيه   

يد للبذل والعطا .  لو ارا ت أية امة أن تحءا ييءيا  

” العز الت  اعل الا ا ماا الحسءن )ا( في  :يورتيهص 

أ  وحّن الدع  بن الدع    يع   ابن زيا    قْد ركيز 

بءن ا: تءن، بءن السلة والذلّة، وايءياليات مي ّيا اليذلّية، 

يأب  هللا ل ا  ليك ورسيوليه واليميؤمي يون، وُييجيور 

طابت ويجور طياليرت، وأُنيوق ييميءية، ونيفيوس 

أبءية، مين أن نيؤ:ير طياعية اليلي ياا عيلي  مصيارا 

الشعب الذي يريد العز والتغءءر اليحيقيءيقي  ”.  الفراا

 او الشعب الحسء  . 

البشرية ت شد العدل الذي كان ا ماا اليحيسيءين )ا( 

ي شده. يمفن ان تصيبيح اليثيور  اليحيسيءي يءية اليءيوا 

مدرسة تعلم  البشرية للخرو  من مح تياليا. اليثيور  

 الحسء ءة ا  يديث الءوا، وقءمالا ا  قءم الءوا. 

لو ان العالم المزطياليد في  اميرييفيا تيعيرق عيلي  

الثور  الحسء ءة لعلمت ان ف  الثور  الحسء يءية كيل 

 ما يطلبه من تغءءر وا اح. 

اطلب من الجمءعص انشروا رسيالية ا مياا اليحيسيءين 

)ا( بفل ما تحمله من قءم تستجءب لحاجة البشر.   

أن نعرق الثور  الحسء ءة مين خيال اليتيطيبيءير أو 

 الممارسات الشا  ، فالذا خاق لالا. 

ا ئمة امرونا ان نحءي  اليثيور  ونيحيبيب انخيريين 

لالم، وان نجر لالم البشر. )أيءوا أمرنا ريم هللا مين 

أيءا أمرنا(، )جروا ل ا كل مو   وا فيعيوا عي يا كيل 

مذمة(.  ا ا ار نا ان نحء  امرام بما يجر لالم مو   
الجماايءير فيا بيد ان نيعيطي  اليجيمياايءير اليبيليسيم 

 الصحءح. 
الجمااءر نفسالا تحمل الجرح، فا بد ان نقدا لالا ما 

 يداوي  لك الجرح والبا . 
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في   كير   0202سيبيتيميبير   02ندو  الخمء  

استشالا  ا ماا عل  بن اليحيسيءين عيليءيه السياا. 

استزافت مؤسسية ا بيرار ا سياميءية فزيءيلية 

 الدكتور طال العبءدي 

 

 مقدمة لسماحة الشيخ حسن التريكي

 قال رسول هللا )ق(ص يسءن م   وانا من يسءن 

اذه الفلمة الت  ياول العلما  والمففرون تحيليءيل 

مزامء الا ففان من ميعيانيءياليا ان اليحيسيءين بيفيل 

وجو ه وففره ويركته وجياليا ه ايو مين رسيول 

هللا، ولفنص وأنا من يسءن، ما او المع ي . فيقيءيل 

 ان ا ساا محمدي الوجو ، يسء   الخلو .

كان ا ماا الحسءن عيليءيه السياا ييجيسيد رسيالية 

رسول هللا بشعاراتالا وقءمالا ومبا ئالا، ولذلك كان 

اذا ا ساا ف  معرض الخيطير وا نيد:يار ليو  

 تلك التزحءة الت  قاا بالا الحسءن.

نييحيين عييليي  ابييواب ميي يياسييبيية اخيير  مييرتييبييطيية 

بعاشورا  وا   كر شالا   ا ماا زين اليعيابيديين 

الذي كان له  ور ف  بث رسالة ا مياا اليحيسيءين 

ال  العالم. فلحفمة حلالءة كان موجو ا ف  كربيا  

ولف ه لم يستشالد بسبب مرضه لءفون له  ور ف  

 نقل ما جر .

من الماي،ات الت  ياي،الا الدارس المي يصيف 

لثور  ا ماا الحسءن علءيه السياا انياليا تيميءيزت 

بانسانءتالا، الشعارات كانيت انسيانيءية وتيجياوزت 

ا  يان وانفتحيت عيلي  ا نسيانيءية. فيمين قيرأايا 

 اشتا  لالا وتعلق باادافالا ومبا ئالا.

يحد: ا اذه اللءلة فزءلة اليدكيتيور طيال خيليءيفية 

العبءدي، استا  ا  ب العرب  بجامعة بغدا ، وليه 

مؤلفات ف  ا  ب اليعيربي . ييتيحيد  لي يا ييولص 

الحوار الحزاري ف  نالزة ا ماا الحسءن علءيه 

 الساا.

 الدكتور طالل العبيدي: 

قبل ان ابدأ بالبحث اعزيفم بقرب شياليا   اميامي يا 

زين العيابيديين اليتي  سيتيحيل قيرييبيا 

عييلييءيي ييا، ونييعييزي اميياميي ييا  ييايييب 

العصر واليزميان ونيعيزييفيم وكيافية 

 المؤم ءن.

الحوار الحزاري ف  خطاب ا مياا 

 الحسءن علءه الساا. 

اييذا جييز  ميين بييحييث الييقييءييتييه فيي  

مالرجان ربءع الشالا   الثياني  عشير 

من اليميفيفيريين  71الت  اشترف فءالا 

وفييزت بييجييائييز  الييعييتييبيية الييعييبيياسييءيية 

يلقة علي   01والحسء ءة والقءته ف  

 ق ا  كربا .

المتأمل ف  كامات ا ماا اليحيسيءين 

علءه الساا ف  يواره مع اال بءيتيه 

 ومع ا حابه بل يت  مع اعدا ه.

   بد ان نعرق انواا الحوارص

 ا اف اربعة انواا للحوار

ا ول بالحوار التعلءم  الذي ييدور بيءين اليميعيليم 

 والمتعلم.

ال وا الثان  الحوار الج دل  اليقيائيم عيلي  اليرأي 

والرأي ا خر ور  الدلءل بالدلءل والشبيه بيالشيبيه 

ال  الحصول عل   مساية مشتركة بءن الطرفءن 

 وا ا لم يحصل اتفا  يخرجان من  ون زعل.

ال وا الثالثص واو السائد ف  المجتمعات الشرقءة 

واو الحوار السجال  القائم علي  اليراي واليرأي 

انخر  ون الو ول ال  مساية مشتركة ما بيءين 

المتحياوريين ييتي  تصيل الي يوبية الي  الصيءياح 

والزرب، كما نجد ف  بعض اليحيوارييات اليتي  

نشااداا ف  التليفيزييون. تي يتيالي  اليحيواريية الي  

 معركة بءن الطرفءن.

ال وا الرابعص الحيوار اليحيزياري، ايو اليحيوار 

القائم عل  ايتراا ا خر وايتوا  انخر وافالاميه 

يييقييءييقيية ا مييور بييدون الييلييجييو  اليي  الييتييعيي ييءييف 

 والخشونة.

 عرف ا ا ن انواا الحوار.

ك ت ار  اختاق بءن الخطبة ا ول  واليخيطيبية 

الثانءة ف  يوا عاشورا . اليخيطيبية ا ولي  كيلياليا 

عبار  عل  يوار يزياري وقسيم مي ياليا ييوار 

 جدل .

ف  الخطبة الثانءة نجد ا ماا الحسءن يع ف القوا  

ويفزحالم ويبءن  يليفياليم فيءي يتيقيل الي  اليحيوار 

السجال ، اذا التغءر نسمءه ف  الدراسات الحديثة 

بالمغاير  ا سلوبءة، ا اف تيغيايير اسيليوبي  بيءين 

 الخطبتءن ا ول  والثانءة.

سيياركييز عييليي  الييخييطييبيية ا وليي  عييليي  الييحييوار 

 الحزاري وف  قسم م الا ا  يوار جدل .

قبل الخطبة ا ول  نجد ان ا ماا الحسيءين عيليءيه 

الساا استعمل الحوار اليحيزياري في  ميواقيف  الحوار الحضاري عند اإلمام الحسين عليه السالم

كثءر  مع اال بءت وف  مفة، ميع ا يحيابيه بيل 

يت  مع اعدائه. ايد اذه ا مثلة ا  في  مي يازل 

الطريق يء ما و ل الحسءن ال  م طقة اليبيءير  

التق  بالحر الرياي . خطب في  اليحير وجيءيشيه 

وبدأ يبءن يقءقة ا مور بالحوار اليحيزياري، ليم 

 آت ال  اذا المفان ا  بعد ان جا ت   كتبفم.

يقول ا ماا الحسءنص انا الحيسيءين بين عيلي  ابين 

فاطمة اب ت رسيول هللا  نيفيسي  ميع انيفيسيفيم.. 

 واال  مع االءفم ولفم ف  أسو .

اؤ   جياووا ليحيصياره، وميع  ليك ييحياورايم 

بالحوار الحزاري وبالذا التواضع الفبءر ويقيول 

لالم فانا الحسيءين ابين عيلي  وابين فياطيمية بي يت 

رسول هللا نفس  مع انفسفم واايلي  ميع اايليءيفيم 

 ولفم ف  اسو .

اذه مقدمة ونأت  ال  اليخيطيبية ا ولي  في  ييوا 

 عاشورا .

الخطبة ا ول  يوا عاشر وا  ف  اغلبالا ييوار 

يزاري، بيدأه اليحيسيءين بيقيوليهص وأيياليا الي ياس 

اسمعوا قول  و تعجلوا يت  أع،فم بما او يق 

لفم علي ، وييتي  أعيتيذر حلي  هللا وحليءيفيم عين 

مقدم  علءفم فإن قبلتيم عيذري و يدقيتيم قيولي  

وأعطءتمون  ال صف مين أنيفيسيفيم كي يتيم بيذليك 

أسعد، ولم يفن لفم علّ  سيبيءيل، وحن ليم تيقيبيليوا 

م   العيذر وليم تيعيطيوا الي يصيف مين أنيفيسيفيم 

}فَأَْجُمعُوا أَْمَرُكْم َوُشَرَكاَ ُكْم :ُيم  َ  يَيُفيْن أَْميُرُكيْم 

ةً :ُم  اْقُزيوا حُلَي   َوَ  تُيْ يُ،يُروُنن }حُن   َعلَْءُفْم ُغم 

َل اْلييُفييتَيياَب َوُاييَو يَييتَييَول يي   ُ ال ييُذي نَييز  َوُلييءُّييَ    

اُلُحءَننو. اذه ا  الفقر  ا ول  من الخطبة.  الص 

ل أت  ل وظف الم الج ا سلوب  ف  في  اليتيحيليءيل 

 اللغوي.

نجد ان ا ماا الحسءن كءف ياور ايؤ   الي ياس 

الذين جاووا لقتله ف  العاشر مين ميحيرا. ارجيو 

ان نلتفت ان اذا الفياا مين اليءيوا اليعياشير مين 

محرا بعد ان يو ير في  كيربيا  ومي يع عي يه 

الما  والطعاا وبعد ما فعل القوا ما فيعيليوا. بيعيد 

كل  لك ياورام ا ماا الحسءن علءه الساا باليذا 

ا سلوب الحزاري الذي ييخياطيب 

انخيير بييا ب،  ارا  ان يييفييالييمييالييم 

يقءقة ا مور، وسبب مجء ه وانياليم 

عل  خطأ بوقوفالم ميع ييزييد وابين 

زيا  وابن سعد. نجيده وايو ا مياا 

المعصيوا واليولي  يسيعي  لياليدايية 

ال اس جمءعا يت  اليذيين عيطيشيوه 

ويا روه وجوعوه والذين جياووا 

لقتله ف  ييوا اليعياشير مين ميحيرا 

 الحراا.

ف  قبال اذا الوضيع ليءي  ميميفي يا 

 نسان ان ييقيوا بيحيوار يزياري 

بييالييذه الصييءييغيية الييحييزييارييية الييتيي  

نجداا ع د ا مياا اليحيسيءين عيليءيه 

 الساا.
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بدأ الخطبة الثانءةص ايالا ال اس اسمعيوا قيولي  و  

تعجلوا. او  يبدأ أيالا. ا ل الفلمة يا أيالا ال ياس، 

ا ا ي ا يالم أيالا ال اس تقديره يا أيالا الي ياس. واي يا 

لو غءر الحسءن لقال ايالا الفافرون، ايالا الفيسيقية، 

ايالا الم افقون ابدا. اي يا  ا مياا اليحيسيءين عيليءيه 

الساا خاطب انسانءتالم وارا  ان ييفيعيل جيذور  

 ا نسانءة ف  قلوبالم واروايالم.

الافت ان اذا التيركيءيب وايياليا الي ياسو ييفيرره 

ا ماا ف  الخطبة اكثير مين مير ، ونسيمي   ليك 

ب وال،اار  ا سلوبءةو.   نالا تيتيفيرر اكيثير مين 

مر . يقول لالمص اياليا الي ياس اسيميعيوا قيولي  و  

 تعجلوا.   ا ا   ال ااءة.

ا ماا الحسءن علءه الساا ييرييدايم ان يسيميعيوه 

وعدا العجلة  ن العجلة من الشءطان، يريدام ان 

يفالموه ويسمعوا قوله. يت  في  اليليغية اليعيربيءية 

ا اف غائءية اسيميعيوا قيولي  و  تيعيجيليوا ييتي  

 اع،فم بما او يق لفم عل .

ان،ر ال  يقو  ا نسان، يت  اعي،يفيم، اليغيايية 

وع،الم، بما او يق لفم عل . ان،روا ال  يقو  

ا نسان. اين م ،ميات ييقيو  ا نسيان مين ايذا 

الفاا. ان،روا ال  القءم الحزاريية في  اليحيوار 

وايتوا  ا خر ييتي  وان كيان انخير قيد جيا  

لقتل  يت  لو جا  لسفك  م . انيه يير  لياليؤ   

الفافرين والم افقءن اتباا عمير بين سيعيد وييزييد 

وابين زيييا  يييقييا عيلييءييه  نيه ا ميياا اليمييعييصييوا 

 بالو ية.

الءوا اسألفمص اي انسان يعط  ييقيا ليعيدوه اليذي 

جا  لقتله او رفيع السياح ليءيقيتيليه؟ ليفين ا مياا 

الييحييسييءيين عييلييءييه السيياا انيي،ييروا اليي  انلييءييات 

الحزارية وا سلوب اللغيوي اليحيزياري اليذي 

 يوظفه ف  كامه .

ا ماا ير  يقا لعدوه علءه و  بد ان ييفيءيه ييقيه 

قبل ان يبدأ القتال، ويت  اعتذر الءفم من مقدم . 

يت  تأت  مر  :انءة. يتي  تيفيررت وقيال ييتي  

اعتذر اي ابءن لفم العذر اي سبيب ميجيءي ي  الي  

العرا   نفم   تعلمون  ن اليمياكي ية ا عياميءية 

ا موية كانت تسءطر عل  عقيول الي ياس. ا مياا 

الحسءن عيليءيه السياا كيان ييوضيح  ليك. غيايية 

اخر  من اسباب كاا الحسءن معالمص ييتي  اقيدا 

لفم عذر مقدم  فان قبلتم عذري و دقتيم قيولي  

واعطءمتمون  ال صف من انفسفم. ا ماا الحسءن 

 علءه الساا يفتح جملة شرطءة، وأن ا ا  شرط.

:ا:ة امور شرطءة يطريالا ا ماا متتابيعيةص فيان 

قبلتم عذري و دقتم قول  واعطءتمون  ال صيف 

من انفسفم اي ا نصاق. :م يأت  جواب الشيرطص 

ك تم بذلك أسعد، اذه جملة جواب الشرط، أسيعيد 

 ءغة تفزءل من السعءد، مثل ميا اقيول جيميءيل 

أجمل. ولطءف ألطف. ا ا ا ماا يبءن لالم نالم ان 

 قبلوا عذره وسمعوا قوله فسءفونون بذلك أسعد. 

اسألفمص ال رأيتم انسانا ف  تاريخ اليبيشيريية مي يذ 

آ ا ال  اذا الءوا باستث ا  ا نبيءيا  واايل اليبيءيت 

يبحث عن سعا   اعدائه؟ يريد ان يسيعيد اعيدا ه 

وام الذين جاووا لقتله؟  ا ماا الحسءن ك تم بذلك 

 اسعد. ولم يفن لفم عل  سبءل.

ا ن امام ا الحسءن في  ايذا اليحيوار اليحيزياري 

يريدام ان يسمعوه ويي يصيفيوه ويسيميعيوا عيذره 

لءفونوا اسعد السعدا  وي تقلوا من طاعة اليليعي يا  

ال  طاعة ا ماا عليءيه السياا. اليليطيءيف ا مياا 

يوفر اسلوب الخءارات. ا مياا ييوظيف اسيليوب 

 الشرط باسلوب  قءق جدا.

:م يقولص وان لم تقبلوا مي ي  اليعيذر وليم تيعيطيوا 

ال صف من انفسفم، يعطءياليم خيءيارا آخيرص وايو 

اذا الحوار الحزاري، اعيطي  اليطيرق انخير 

خءارات واياول ايتويه مالما كان انتيمياوه ييتي  

لو جا  ضدي. يريد ان يبءن لالم ييقيءيقية ا ميور 

 ويزيزيالم من ال ار ال  الج ة .

 لو كانت  اعش لقالتص ساقطع رقابفم.

اما ا ماا الحسءن علءه الساا فءقتب  نصا قرآنءا 

فيي  جييواب الشييرط ويييخييتييار آيييتييءيين قييرآنييتيي يي ص 

}فَأَْجُمعُوا أَْمَرُكْم َوُشَرَكاَ ُكيْم :ُيم  َ  يَيُفيْن أَْميُرُكيْم 

ةً :ُيم  اْقُزيوا حُلَي   َوَ  تُيْ يُ،يُروُنن. :يم  َعلَْءُفْم ُغم 

َل اْليُفيتَياَب َوُايَو  ُ ال يُذي نَيز  يفملص }حُن  َوُليءُّيَ    

اُلُحءَننو.  يَتََول   الص 

مين سيور  ييوني ،  70ال ص ا ول ايو انيية 

  013ويحف  قصة نوح مع قومه والثاني ص انيية 

من سيور  ا عيراقص ان وليءي  هللا اليذي نيزل 

 الفتاب 

ف  التداولءات الحديثة نسأل لميا ا اقيتيبي  ا مياا 

الحسءن علءه الساا  ون غيءيرايميا مين اليقيرآن 

الفريم؟ ولم يقتب  غءراميا في  جيواب الشيرط. 

ا ا ف  اذه ال صوق نقطة اخر  ا:بت انيه مين 

خال اذه ال صوق ان ا مياا اليحيسيءين وار  

ا نبءا . بعض ا وات التشفءك بدأت تشفك في  

زيار  وار . من خال نصوق ا ماا الحيسيءين 

علءه الساا نتءقن ان ا ماا الحسءن علءيه السياا 

 وار  ا نبءا  يت  لو لم تصل ا زيار  وار .

اذه ال صوق الت  تبءن ورا:ة الحسءن لانبءا  . 

يتأ:ر بموقف سءدنا نوح علءه السيااص فياجيميعيوا 

امركم وشركا كم.. يبءن انه غءير خيائيف مي ياليم، 

و  يتأ:ر بسءوفالم وجعجعتالم. :م ي تقل ال  نيص 

آخر عل  لسان ال ب  محمد )ق(ص ان ولء  الذي 

 نزل الفتاب.

ن تقل ال  الخطبية اليثيانيءيةص عيبيا  هللا  اتيقيوا هللا 

وكونوا من الدنءا عل  يذر، فإن الدنءا ليو بيقيءيت 

أليد أو بق  عيليءياليا أييد، كيانيت ا نيبيءيا  أييق 

بالبقا ، وأول  بالرض ، وأرض  بالقزا ، غءير 

أن هللا تعال  خلق اليدنيءيا ليليبيا ، وخيليق أايلياليا 

لييلييفيي ييا ، فييجييديييداييا بييال، ونييعييءييمييالييا مزييمييحييل، 

وسروراا مففالر، والم زل بلغة، واليدار قيليعية، 

فتزو وا فإن خءر الزا  التقو ، فاتقوا هللا ليعيليفيم 

 تفلحون... 

فقرتان يستخدمالما ا ماا ف  يواره الحيزياريص 

عبا  هللاص اتقوا هللا، بء ما كيانيوا عيبيءيدا ليميعياويية 

ويزيد وابن سعد. ف  مور ين يذكر عبا  هللا اتقوا 

 هللا، :م يقولص عبد هللا .

ف  الخطبة الثانءة سءقول لالمص تيبيا ليفيم ييا عيبيءيد 

ا مة وشذا  ا يزاب. ف  الخطبة ا ولي  ييرييد 

 ان يفسبالم.

البعض قد يتصور ان ا ماا خيائيف مي ياليم وانيه 

يريد كسب عطفالم، اذا غءر  حءحص بل يريد ان 

يرجعوا عن غيءياليم وضيالياليم. ييرييد ان يياليدي 

ال اس ال  الصراط المستقءم ليفي    ييقيول اييد 

انالم مغرر بالم. يقولص عبا  هللا اتقوا هللا وكيونيوا 

من الدنءا عل  يذر. :م يبدأ بتزاءدام بالدنيءيا في  

الفقر  التالءةص يقولص أيالا ال اسص انسبون  من أنيا، 

:ّم ارجعوا حل  أنفسفم وعاتبيوايا، واني،يروا ايل 

يحل لفم قتل ، وانتالاف يرمت ، ألست ابين بي يت 

نبءفم، وابن و ءه وابن عّميه، وأّول اليميؤمي يءين 

باهلل، والمصدّ  لرسوله بما جا  من ع د ربّه؟ أو 

لء  يمز  سءّد الشالدا  عم أب ؟ أو لءي  جيعيفير 

الطءار عّم ؟ اولم يبلغفم كاا رسول هللا ايؤ   

 سءدا شباب الج ة.

أو لم يبلغفم قول رسول هللا ) ل  هللا علءه وآله( 

ل  وألخ ص )اذان سءّدا شباب أال اليجي ّية(، فيإن 

 دّقتمون  بما أقول واو الحق، وهللا ما تيعيّميدت 

الفذب م ذ عيليميت، أّن هللا ييميقيت عيليءيه أايليه، 

ويزّر به من اختلقه، وحن كذّبتمون ، فيإّن فيءيفيم 

من أن سألتموه عن  لك أخبركم، سلوا جيابير بين 

عبد هللا األنصاري، وأبا سعءد اليخيدري، وسياليل 

بن سعد السياعيدي، وزييد بين أرقيم، وأني  بين 

مالك، يخبرونفم أناّلم سيميعيوا ايذه اليميقيالية مين 

رسول هللا ) ل  هللا علءه وآله( ل  وألخي ، أميا 

ف  اذا ياجز لفم عن سفك  م ؟(. يوظف آلءات 

 متعد   لمحاججة القوا.

:م يبدأ فقر  اخر  وايو مصير عيلي  ميخياطيبية 

الجانب ا نسان  فءالم، يريد ان يفعل انسيانيءيتياليمص 

ايالا ال اس انسبون  من انيا، ييحياجيجياليم بي يسيبيه 

ويسبه، :م ارجعوا ال  انفسفيم وعياتيبيوايا، ايل 

 يحل لفم قتل  وانتالاف يرمت ؟ 

تعرفون من انا، :م ييقيولص ايل ييحيل ليفيم قيتيلي  

وانتالاف يرمت ؟ الست ابن ب ت نبءفم؟ يبدأ ببءان 

نسبه فربما ا اف من   يعيرق. تيوظيءيف ايميز  

 ا ستفالاا يفءد تقرير الحقائق.

الست ابن بي يت نيبيءيفيم؟ ييفيءيد تيقيريير اليحيقيائيق 

 وا يتجا  عل  انخر.

ا ماا الحسءن علءه الساا يبءن انه ابن ب ت نب ، 

:م يطلب م الم ان يسالوا الصحابية. ييتي  يي يالي  

الخطبة قائاص   وهللا   أعطءالم اعطا  الذلءل. :م 

 يختم ويقولص ان  عذت برب  وربفم ان ترجمون.

يختم الخطبة بآيات من القرآن الفريم بقصد. اي يا 

ظالر ل ا من خال بعض جميل اليخيطيبية ا ولي  

كءف وظف ا ماا الحسءن علءيه السياا اليحيوار 

الحزاري لف  يفسب ال اس ولفن لم ي يفيع ميعيه 

 ش    نالم قد ران عل  قلوبالم ما كانوا يعملون.
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تصييبييح الييدعييو   -اليزيييف قزييءيية  وعيي  أيزييا 

يءن نحسن اليّ،ين  -لل سءان ا نتقائ  الاشعوري 

 خداعا عمءقا. -

سع  المحيّرفيون حلي  عيد  خيطي  في  تيقيوييض 

خطور  الحد ص التأويل/التزيءف، ال سءان، الحءيا  

حقحاا الخداا الدي   بتحويل الم اسبة حلي  ضيرب 

من الّرقص عل   اكر  م سيءية وافيتيعيال طيقيوس 

تخرج ا من الملّة حل  ملّة أخر  وتيفيريي  شيفيل 

من الزاايمر التفافا عل  الذّاكر  الموجعة ف  ييوا 

كان أير  أن يفون عءد ييّريية وكيرامية وليءي  

 عءد فقدان الذّاكر .

نسءان الحسءن او أيزا عامة عل  ُمغاليطية أّمية 

تريد أن ت يخيرط في  اليتّيارييخ و ورتيه بيميءيرا  

الغلب والعصبءة   بمءرا  الثور  والتحرر، كيميا 

تريد ا نخراط ف  األزم ة الحديثة بم سوبياليا مين 

تاريخالا الخاق المزيّف، كما تريد ا نخراط في  

الفون الحديث بيتيارييخ ميعيروض غيررييا كيبيءيع 

 مغشوش.

كم ياول التاريخ المزيّيف أن ييبيتيفير مين  يور 

خا عية وييتيوّسيل بياليخيءيال ليءيزّق لي يا أييقيونيات 

مغشوشة ويحّش   اكرت ا بالفثيءير مين اليتيفيرار؟ 

لما ا يء ما نصل حل  مذبحة كربا  تدور العءيون 

ف  الرووس ويتفءالق الخ فشاري وتتيميّطي  شيفياه 

وب   كلبونو وتبدأ كل خط  ا لتفاق عل  تاريخ 

واضح اوص أنّه ف  يوا ما كان ييزييد رفيقية قير ه 

أب  قء  يريد ح  ل الحسءن، واتفق أّن اليحيسيءين 

فعل كل ما ف  وسيعيه تيحياشيءيا اليميوقيف، وليفين 

الدع  ابن الدع  ركز بءن الّسلة والذّلية ، وييءين 

يشرته عساكر ابن زيا  قالص اءالات مي يا اليذّلية، 

والمحّصلةص قُتل الحسيءين وبي يوه، وسيبيءيت بي يات 

ال بّ ، وقتل الطفل الرضءع، و ّف الحسيءين تيحيت 

س ابك خءل ابن زيا ، وقطع الشمر اليرأس بيءي يميا 

انقض مرتزقته لءجر وا الجثة من كل شي   حلي  

يد قطع األ ابع ل الب الخاتم. الوجه اليميتيوّييش 

لتاريخ يزفّه المؤرخ كقطعة نقءة ومعيصيومية في  

تجارب ال وا، كل من فءاليا نيجيم بيأيياليم اقيتيدييت 

 ااتديت، :م قالواص تلك أّمة قد خلت...

نخلص حل  القول أّن نسءان الحسيءين ايو اليتيفياق 

عل  التاريخ ويراسة معبد الّزييف، وايو  عيو  

عبءد العرب الذين نا   الحيسيءين فيءياليمص فيفيونيوا 

 "حين بكتك محاجر القصيد"
 أيرارا ف   نءاكم حن ك تم عربا كما تزعمون.

وعلءه،   يوجد عقل و  قلب ف  ترا  الغلب وبيقياييا 

عبءده الذين يبررون مآسءه ويخفون مذابحه بيعي ياويين 

ت تم  لانزيايات الُمغالطة. حّن الحيدييث عين تيارييخ 

 حءح ومصا ر مو:وقة من  ون اجيتياليا  وميقيارنية 

وتحقءق او غبا  وتغاب  عل  طريق ا ستيغيبيا . لين 

نفون أّمة تارييخيءية ح ا كي ّيا سي يليتيّف عيلي  اليتّيارييخ 

 بص اعة تأريخءة لم تقطع مع خرافة ال ّسءان.

 ويبق  السؤالص ولم   يفون ال ّسءان؟

تزع ا مأسا  كربا  أماا مشالد ييفيءيض بياليفيروسيءية 

ويبلغ ا يساس فءه بالتيحيرر واليفيرامية مي يتيالي  ميا 

تعززه المرو  . فأّما ما يتعلق بالميصيءيبية وكيءيف تيّم 

انتالاف الحرمات فقد فاضت به األخبار عيلي  اليرغيم 

 من كل محاو ت التحريف، لفن ما مع   الحسءن؟

مع اه الذي يزعج العبءد والقر   ال ازية عيلي  مي يابير 

الترا  بطل جّسد كل معالم الفروسءة. ما كان ليءيزييد 

وزمرته أن يحياربيوا يسيءي يا بيميبيارز  األبيطيال بيل 

فّزلوا ا يتشا  ف  عسياكير أعيدت بيمي يازلية جيءيش 

 الديلم.

كانت :ور  الحسءن م عطفا ما عا  با مفان حخفا  ميا 

ت طوي عيليءيه جيبيالية الي ّيفيا  مين رغيبية واسيتيعيدا  

للجريمة. لم يعد بإمفان تاريخ أبي  قيءي  أن ييتيغيلّيب 

عل  الوع  كيميا تيغيلّيبيوا عيلي  الي ياس، فيليقيد شيرخ 

الحسءن الوع  عبر التزحءة واقيتيطيع مي يه مسيايية 

قير   -للحرية والفرامة وترف الباق  لسالة أب  قء  

ومن سار في  ركيب تيارييخ ميتيورخ بيخيوار  -يزيد 

 عجل الّسامري.

  يتعلق األمير بيثيأر تيارييخي ، فياليثيأر تيو ّه فيورا 

سلءمان بن  ر  الخزاع  والمختار الثقيفي  وييركية 

التوابءن، وقامت به الحركة العلوية قبل استيبيدا  بي ي  

العباس، قاا به الفاطمءون والبويالءون وميا   يصير 

له ممن  كوا قتلة الحسءن وأيفا ام ومشاريعياليم  ّكيا 

كل بحسب وعءه التاريخ  ومقا ده، ليفين اليقيزيءية 

تتعلّق بالذّاكر  ال ّقءة واليفيروسيءية اليعياليءية واليتيحيرر 

األرق ، فالحسءن يحءل عل  الحفاية كلاّلا في  تيارييخ 

 لم يقرأ ولم يفتب بعد.

ح ا استفثرت عل  الحسءن التزحءة واعتبرت أنيه   

يوجد فءالا مصلحة ف   نءا و  ف  آخر  كما قال ابين 

تءمءة الحرانّ  فذلك ألّن العبءد ما فتؤوا عبر اليتيارييخ 

يالّونون من مايم األيرار، اّون الحّران  من :يور  

الحسءن وسلك عل  طريقه سيرب مين قيّطياا طير  

الترا  لف الم عا وا ليءيحيوليوا اليحيراني  حلي  أييقيونية 

 وبطل.

اؤ   كما يفعل الفثءر مين أايل اليميقيا يد اليمياكير  

أخرجوا مفالوا الفرامة والتحرر من مقا د ا ساا، 

حنالم يخشون أن يقو ام السؤال التاريخ  حل  ميا ايو 

أخطر، فما او يا تر  األخطر ف  اليميقياا؟ حّن ييزييد 

ممثّا لبطانته سع   ستفمال الثأر لقتل  شءوخه ببدر 

ف  تمثّله ألبءات ابن الزبعر  مع حضافات :يابيتية مين 

 ع دهص

 لءت أشءاخ  ببدر شالدوا

 وقعة الخزر  من وقع ا سل

 قد قتل ا القرن من سا اتالم

 وعدل ا مءل بدر فاعتدل

ً عيين  ار الييو   لييلييطييبيياعيية واليي ييشيير   ييدر يييديييثييا

والتوزيع/بءروت كتاب ويءن بفتك محاجر القصءد و 

للمففر المغرب  الدكتور ا ري  اان  ومما جا  فءهص 

  يمفن ألمة ييّر  أن تي يسي  أييرارايا وأبيطيالياليا، 

والحسءن أيقونة التحرر   يستثقل سماا  كراه سو  

العبءد،  لك ألنه يوا الّطف نا   ف  اليقيواص فيفيونيوا 

 أيرارا ف   نءاكم حن ك تم عربا كما تزعمون.

لء  أللم الحسءن يدو .. يسيفين في  كيّل جيرح ..  -

يتدفق كشاّل يزن عبير اليقيصيءيد..وليءي   اف ميميا 

انطو  علءه الر:ا  عربءّا فحسب، فالوجع الحيسيءي ي  

كونّ  فا تخطئ ال ّ،ر وتستفثر علي  اليءيتيامي  ايذا 

األنءن.. فلو كان الحسءن لاليم أليياطيوه بيأسيوار مين 

 موا، وألقاموا له ف  كّل  قع ميدرسية ليلي يحيءيب.. 

واعلم يء  ذ أن البفا  ي ءن ليطيفيولية اليميشياعير في  

 رو  التمّحض واليوفيا .. أييتياا غيدوا بيفيقيد يسيءين 

 والحزن واألر ..

كان اّم يزيد وعصيابيتيه ميحيو آ:يار  اكير  ميوجيعية 

استطاا الحسءن أن يسدل الستار عيلي  آخير فصيول 

الخداا فءالا، ا اف وف  كربا  لم يعد مجال للرقص 

عل  ركح الّزيف، بات ما قبله لء  كما بعده، كيانيت 

أّول انيتيفياضية أشيعيرت اليرأي اليعياا اليواقيع تيحيت 

توتاليءيتيارييا ييزييد اليذي سيّخير اليفيتيابية اليتيارييخيءية 

والحديث والفقه والم ابر لطم  معالم البءت اليثيوري 

ف  ا ساا. أطياح اليحيسيءين بيءيزييد وغيءير ميجير  

التّاريخ ويّول قاتلءه حل  مجرمءن حل  األبد ف   اكر  

 األيرار.

لم تحسم يفاية كربا ، ح    زال اليتيارييخ واليوعي  

يتشقلب مالما بدا من تحرره المغيشيوش ألنّيه   زال 

مدي ا لالذه الث ائءة المغالطةص حما تأوييل اليحيد  بيليغية 

ا نتالازية وحّما ال سءان. لفن كءف يُ يسي  ميا   زال 

جريا مفتويا ف  جسد الوع  التّاريخ  ألّمة تت اس  

مأسا  أبطالالا وتجعل من الدعو  ليلي يسيءيان رسياليتياليا 

الجديد  يت    ييبيقي  في  اليتيارييخ وازا ليليحيريية 

والفرامة؟ ويبدو أّن نسءان الحسءن أو الدعو  ل سءيان 

المأسا  او سءاسة ماكر  تعزز ا فات من اليعيقياب. 

ولفن من يعاقب من يا تر ؟ يء ما نتحد  بيبياسيطية 

عن موضوا ميتيصيرا فيذليك انيزيياح ميغيالي ، ألّن 

المتذّكر للمأسا  يتماا  مع الحد  لف ه يعبر بيه في  

مسييارات الييزميين، فييلييقييد تييوقييف الييزميين بييرسييم اييذا 

الصراا يت  بات كل يوا فيءيه ظيليم ايو عياشيورا  

وكيل أرض فييءيالييا ظييليم اي  كيربييا ، بييل الييعيقيياب 

 وموضوعه ا ا نوع  يشمل كل موقف.

لو تركت الذاكر  لجدلالا الطبءع  لف يا أمياا حييجيابيءية 

ال ّسءان باعتباره آلءة لتعزيز قو  الحيءيا  ورسيوخياليا، 

لفن الذاكر  ف  عملءة ال سءان الطبءع  تقوا بيانيتيقيا  

 قءق يءث ت س  بعزا من الحوا   وتيثيبيت أخير  

بحسب ياجة الي يفي  حلي  تيوازنياليا وكيميا تياليا. حن 

ال سءان يء ما يصبح تيحيت سيءياسية اليخيداا يصيبيح 

ا نتقا  واعءا كياليفيذب، وييءي يميا يسيتيفيحيل اليوعي  

الزائف بالتاريخ ويتحول حل  يقءقة راسيخية تي يتيشير 
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 هل تشعر باالنتماء؟ 
 

لقد خلقك هللا ف  ايسن تقويم، فما اجملك أيالا ا نسيان 

في  الصييور  اليتيي  ييبيياف هللا بيياليا. فييليميا ا اليغييرور 

والصلف والتفبر؟ لما ا الشعور بالفمال الزائف؟ ايذا 

العياليم اليميتيرامي  ا طيراق ييتيفياميل أايليه بياليحيب 

والتعاون وا ييتيراا اليميتيبيا ل، وييدميرون انيفيسياليم 

وعالمياليم بياليغيرور والصيليف واليجيشيع وا يسياس 

الوام  بالع،مة. وتغذي وسيائيل ا عياا خصيو يا 

:قافة وما بعد الحدا:ةو الشعور البشري بالغربة وعيدا 

ا نتما  للسما ، واو شعور يساايم بشيفيل تيدرييجي  

ف  تدمءر البشر  نه يفصلالم عن انتيميائياليم اليفيطيري 

ويقيطيع ييبيلياليم اليذي ييو يلياليم بيالسيميا ، فيءيبيقيون 

مشدو ين ال  قعر الدنءا ويصبحون تدريجءا ف  اسفيل 

سافلءن. اذا مخالف للمشء ة ا لالءة الت  تاليدق ليرفيع 

ا نسان و فعه عل  طريق الفمالص وولو ش  ا لرفع ياه 

به ولف ه أخلد ال  ا رضو. انه الصراا ا زل  بيءين 

الجالل البشري واليعيليم ا ليالي  وايو  يراا ميدمير 

 لانسان.

ف  اذه ال،روق الت  يعءيشياليا سيفيان ايذا اليفيوكيب 

تييقييتييزيي  الييحييفييميية ان يييعييو  ا نسييان اليي  فييطييرتييه 

ويست طق عقله وي ّم  قدراته الم طيقيءية وييبيتيعيد عين 

المفابر . يحتيا  ا نسيان اليءيوا اكيثير مين اي وقيت 

مز   ستعا   مفياليوا و كيرهللاو. ايذا اليذكير ليءي  

لقلقة اللسان فحسب، بل ا عتقا  اليراسيخ بيوجيو  هللا 

ف  الواقع ولء  كمفالوا ن،ري مجر .  كر هللا يعي ي  

استحزار قوانء ه وا  عان لياليا، وان ا نسيان عيبيد 

لالذا الخالق الع،ءم و  يملك قو   اتءة مي يفيصيلية عين 

ا را   ا لالءة. لقد كرر انبءا  هللا عمق اييميانياليم بياهلل 

وافتخروا بانالم عبءدهص ﴿قال ان  عبد هللاذ. ايذه بيدايية 

الصعيو  ا خياقي  واليقيءيمي  واليعيليمي . فيميا ييزال 

ا نسان عالما ما ظن أنه جاال، فا ا قالص قيد عيليميت 

فقد جالل. فمين ييوا و  تيه الي  وفياتيه ييفيتيرض ان 

يشعر ا نسان بحاجته للتعلم وان ما لديه  يعا ل شء يا 

 ف  ج ب علم هللاص ﴿وما اوتءتم من العلم ا  قلءاذ.

الشعور با نتما  للخالق الع،ءم او اليطيرييق ليلي يجيا  

والصعو  وا مين، وبيدونيه ييقيزي  ا نسيان عيميره 

ضائعا با اوية او س د روي  او نيفيسي . فيميا اكيثير 

ا مراض ال فسءية اليتي  ييعياني  مي ياليا انسيان اليقيرن 

الحا ي والعشرين. ان ا يمان الحقءق  المؤس  عيلي  

 كر هللا بشفل مستمر، اي ا  عان للس ن ا لالءة، او 

الطريق للفمال وتحقءق ا من الشخص  وا جتماعي  

والعالم . وغءاب القءم الراسخة المؤسسة عل  وجيو  

و:وابتو مبدئءة وأخاقءة وقءمءة، من اسيبياب ضيءياا 

الحزار  الما ية الت  تز ا  ترسيخيا عيلي  وجيه ايذا 

الفوكب. ان ا يمان بوجو  مرجعءة اييميانيءية روييءية 

ففرية قانونءية ضيرور  ليتيحيقيءيق ا مين عيلي  وجيه 

ا رض، وبدون  لك تسو  يالة الزءاا وفقدان الثيقية 

بال ف  والذات يت  يشيعيرا نسيان بيعيبيثيءية وجيو ه، 

فءز ا  غو ا ف  الويل يت  تزءيق أمياميه اليطير  

فءصاب بالفآبة وقد ي تحر او يقز  بيقيءية عيميره في  

 تعاسة ويأس. أاذا ما تريده؟

 كلمة أخيرة
ور  ف  الصحءيفية السيجيا يية ليإلمياا عيليّ  بين 

الحسءن )ا(ص واللاُّلم  حْن تَشأْ تَْعُف َع  ا فَبُيفَيْزيُليَك، 

ْل لَ ا َعْفيَوَف بُيَمي ُّيَك،  ْب َا فَبُعَْدُلَك، فََساّلُ وحْن تََشأْ تُعَذُّ

َوأُجْرنَا ُمْن َعذَابَُك بُتَجاُوُزَف، فإنّيهُ  َ َطياقَيةَ لَي َيا 

بُعَْدُلَك، َو َ نََجا َ ألَيٍد ُم  ا  ُوَن َعْفيُوَف، يَيا َغي ُي   

األغ ُءاُ ، اا نَْحُن ُعبَا َُف بَْءيَن يَيدَْييَك، وأنَيا أْفيقَيُر 

 الفُقَراُ  حلَْءَكو.

 كءف نواجه   يا رّب   غزبك؟

يا رّب، حن ا الخّطاوون الذين عاشوا ف  الخطء ية 

زم اً طوياً، فانحرفوا عن خّطك، وابتعدوا عين 

طاعتك، واا نحن نشعر بثقل الخطيءي ية، وعيقيد  

الذّنب، واول الموقف، ألن  القزءة اليتي  تيميثّيل 

أقص   رجات الخطور ، ا  أن ا أ يبيحي يا في  

الموقع الذي يجعل ا ف  ميعيرض غزيبيك الّيذي 

يؤ ي ب ا حل  استحقا  عقوبيتيك. فيفيءيف نيواجيه 

 المسألة؟

حن ا ا ا   يا رّب   طوا مشء تك، فيا حرا   لي يا، 

يت  ف  التصّور أماا حرا تك، ألّن وجو نا كيان 

مستمداً م الا، كما كيان اسيتيميرارنيا في  ييركية 

الوجو  خاضعاً لياليا، ونيحين واقيفيون اي يا بيءين 

الخوق والرجا ، بءن األمل بعفوف والخوق من 

عذابك، فإ ا تطلّع ا حل  فزلك، رأي ا العيفيو عين 

المذنبءن ع واناً له، ألنّه يختزن اللّطف والّريمية 

والفرا والح ان، وح ا التفت يا حلي  عيدليك، رأيي يا 

العذاب مزموناً عمءقاً له، ألنك ييذّرت عيبيا ف 

من عذابيك ح ا انيحيرفيوا عين خيّ  ا سيتيقيامية، 

وابتعدوا عن ميواقيع رضياف. وايفيذا كيان كيّل 

م الما مرتبطاً بالصفات العلءا لذاتك، وتيبيقي  لي يا 

مشء تك، فالل تشا  ل ا العفو بفزلك، أو تشا  ل يا 

 العذاب بعدلك؟

ْل لَي َيا َعيْفيَوَف بُيَمي ُّيَك، وأُجيْرنَيا ُميْن َعيذَابُيَك  فَساّلُ

بُتَجاُوُزَف، فإنّهُ  َ َطاقَةَ لَ َا بُعَْدُلَك، و َ نََجا َ ألَيٍد 

 ُم  ا  ُوَن َعْفُوَف.

 اللاّلّم   نجا  ل ا  ون عفوفص

حن ا نتوّسل حلءك أن يفون العفيو عي ّيا أقيرب حلي  

مشء تك من عذاب ا، ألنك الم ّان عل  خلقك، ففّل 

خلقك يتقلّبون ف  م ّك، وأنت المتيجياوز عي ياليم، 

فلو  تجاوزف عن  نوبالم، كانوا من اليالياليفيءين، 

فييأعييطيي ييا ميين ميي ّييك 

الفثءر الذي تعفيو بيه 

عن  نوب ا، فيتيسياّليل 

لي ييا بييذليك اليو ييول 

حل  سيايية رضياف، 

وأجرنيا مين عيذابيك 

بالتجاوز عن  نوب ا، 

ل تخفّف من أ:قيالياليا، 

فيي ييحييّ  بييالييحييرييية 

الم فتحة عل  مواقيع 

محيبّيتيك، و ليك ايو 

خييءييارنييا الييويييءييد، 

ورجيياونييا الييفييبييءيير، 

ألنّ ا   نملك القدر  عل  الّسءر ف  اتجاه عيدليك، 

فلن يبق  ل ا ش   أمامه، فإن   نوب ا قد فاقت عن 

ا يصا ، و  نجد مجا ً لل جا  من نتائج عدليك 

 حّ  بعفوف، فاعف ع ا   يا رّب   .

يَا َغ ُ   األْغ ُءَاُ ، اا نَْحُن ُعبَا َُف بَْءَن يدَْيَك، وأنيا 

 اْفقَُر الفُقَراُ  حلَْءَك.

 اللاّلّم ام ح   من غ اف ما يمأل وجو ي بالغ  ص

ما قءمة األغ ءا  أمامك، وما او ييجيم غي ياايم؟ 

فقد يملفون بعض المال، أو بعض القيّو ، أو ميا 

حل   لك من شؤون الحءا  الدنءا الت  قد تم يحياليم 

يالة ا كتفا  اليذّاتي  اليتي  يسيتيغي يون بياليا عين 

انخرين، أو يحتياجياليم انخيرون مين خيالياليا، 

ولف اّلم   مالما كانت  رجة غ اام  ي   ييميليفيون 

الغ   المطلق، فالم ف  ياجٍة حل  كثءر مميا ليد  

ال ّاس من ييولياليم  ي ييتي  اليفيقيرا   ي، :يم ايم 

المحتاجون حلءك ف  غ اام المحدو ، بعد أن كان 

وجو ام مستمداً م ك، ف  طبءعته وف  تفا ءله، 

وم الا المال الذي يملفونه، والقّو  الت  يحصلون 

 علءالا.

أما أنت   يا رّب   فإنّك الغ   اليميطيليق اليذي   

تقترب م ه الحاجة، ألنك الغ   بيذاتيك عين كيل 

الموجو ات، بعد أن كيانيت كيلّياليا ميخيليوقية ليك 

ومحتاجة حلءك، فإ ا كان ليبيعيض الي ياس بيعيض 

الغ  ، فإّن لك الغ   كيلّيه، ييا مياليك السيمياوات 

واألرض ومييا بييءيي ييالييّن ومييا فييءييالييّن... يييا غيي ييّ  

 األغ ءا .

اا نحن عبا ف الذين عاشوا الحياجية حليءيك بيفيّل 

وجو ام، وتطلّعوا حل  عطائك بيعيميق اليحياجية 

الفام ة فءالم.. اا نحن بءن يديك ف  نيداٍ  عيميءيٍق 

متحّرٍف ممتٍد امتدا  الزمن كلّه، يا رب ا ايب لي يا 

 م ك كّل ياجات ا ف  العطا .

وأنا   ف  اذا الوجو  الّزعءف الذي أييّ  فيءيه 

بحقار  كّل ش   لدّي، وبتفااة كل قو ٍ عي يدي   

أشعر بأن   أفقر الفقرا  حلءك، بيفيّل أيياسيءيسي  

وففري وأموري الصغءير  واليفيبيءير ، وبيذليك، 

فإن   أتطلّع حلءك أن تم يحي ي  مين غي ياف  ي في  

جو ف وكرمك   ما يمأل وجو ي بالغ   ف  كيّل 

 ش  .

 قبسات من أدعية اإلمام زين العابدين )ع(


