
 
ما يزال التحدي قائما بين الفيروس الصغير الذيي 

ال يُرى بالعين المجردة، واالنسان اليي اعتقد انذ  

وصذذا الذذو  اوة الذذعذذقذذل واوذذتذذر  السذذمذذاوا  

واالاضين، حذتذو بذقذغ الذغذروا بذاذعذ  اقذرانذ  

االعتقاد بان  "قهر الطايعة". هيا الفيروس فذر  

عذذقذذو الذذعذذالذذل فذذقذذ  االعذذتذذرا  بذذ  ذذ د ، وا ذذاذذر 

المقيااا  من الاشر عذقذو االنذعذزال عذن الذحذيذاة 

الذذعذذامذذة والذذاذذقذذا  فذذي الذذاذذيذذ  ، و ذذغذذيذذيذذر ا ذذقذذ  

الممااسا  الحيا ية المعتادة. وبذعذد مذروا ةذ ةذة 

ااباع العام ما يزال الاحذ  عذن مصذا وا ن مذن 

ال با  او ع ج ل صابة ب  مستذمذرا. فذي الذاذدايذة 

صدا   صذريذحذا  ووعذ د بذان هذي  سذتذ ذ ن 

مت فرة مع حق ل هذيا الذيذريذو، او قذاذا نذهذايذة 

العام. ول ن ال يادو في االفق ما يشير الذو  ذحذقذق 

 قك ال ع د. وما  زال السياسا  الذرسذمذيذة الذتذي 

 تاناها الدول والتي  ساهل منظمة الصحة العالميذة 

في وضعها قائمة عقو اساس االلذتذزام بذالذنذظذافذة 

والتااعد اال تماعي واا ذدا  االقذنذعذة. وا ا فذان 

النقاب اليي يغطي ال    م ضذع ادداا  و ذقذزد 

قاا ال با ، فقد فر  الفيروس عقو الاشر قاطاذة 

اا دا   بعن ان ال قاية مذن الذ بذا . فذمذا  ضذعذو 

االنسان امام الق انين االلهية التي  جسدها قذ انذيذن 

الذطذاذيذعذذة. وقذد يسذذعذو الذاذذعذ  لذتذذحذدي الذ اقذذع 

المفرو ، فيرف  اا دا  لثام ال    او الذتذاذاعذد 

اال تماعي، ول ن سرعان ما يعيد  الفيذروس الذو 

منظ مت  ويفر  عقذيذ  االنصذيذاع لذمذقذتذ ذيذا  

الس مة. فا ا بهذيا الذعذالذل الذمذتذرامذي االطذرا ، 

اليي استطاع ان ييتر  ا  ا  السما  ليصا الذو 

االف ك االورى، صغيرا  دا امام الفيروس الذيي 

ضرب  من اقصا  الو اقصذا . االةذريذا   ذراودهذل 

اف اا فثيرة لقتيقص من فتذك الذ بذا ، ومذن  لذك 

االبتعاد عن المناطق الم ب  ة، ول ن سذرعذان مذا 

ي تشو ان الغالاية القص ى من الاقذدان اصذاذحذ  

 ح  احمة ال با  "قال ال عاصل الذيذ م مذن امذر 

  هللا".

الذذحذذ ذذ مذذا  الذذتذذي فذذثذذيذذرا مذذا 

 ظاهر  بالق ة والذمذنذعذة و ذد  

انفسها افثذر اصذابذة بذالذ بذا  مذن 

 يرها. فما ا يعني  لك؟ فذرضذ  

عذذقذذو الذذاذذشذذر قذذرااا  الذذحذذجذذر 

الصحذي والذتذاذاعذد اال ذتذمذاعذي، 

وا ذذقذذقذذ  مذذ ذذا ذذ  الذذحذذ ذذ مذذا  

وم ا   الشرفا  في ا ق  بقدان 

العالل، وما ان هم  بفتحهذا حذتذو 

انتشر ال بذا  مذجذددا، فذاصذاذحذ  

هي  الح  ما  بين ويااين، ف هما مر: ان  ستذمذر 

الحياة العادية مع ا يا  االحذتذيذاطذا  الذمذمذ ذنذة، او 

 غقق مجددا لمنع انتشاا ال با  مجددا. انها ويذااا  

صعاة النها  ذر ذاذا بذالذحذيذاة والذمذ   مذن  ذهذة، 

وال ساد والجم د االقتصادي من  هة اوذرى. هذنذا 

 تجقو الم ا هة بين االنسان ال ذعذيذو والذقذ انذيذن 

الطايعية )االلهية( الفاعقة، بين االنسان المحدود فذي 

ق    وام انا   بر ل  روا ، والقداة االلهيذة الذتذي 

ال يقو ب  هها شي . ابما فذان الذحذجذر الصذحذي 

و عقيق الحياة العامة فرصذة لذقذتذلمذا لذ ذي يذتذعذمذق 

االيمان بعد ان   فر  العارة لقجميع، ول ن  ذروا 

هيا الميق   فثيرا مذا يذحذ ل دون اسذتذفذاد ذ  مذمذا 

  ح ل  من داوس وعار. 

فان اال دا بالاشر الع دة الو هللا مجددا وصذ صذا 

في حالة الحجر الصحي و  فر ما ي في من الذ قذ  

لقتذلمذا والذتذدبذر والذنذظذر فذي مذقذ ذ   السذمذاوا  

واالا ، واعادة  نقية االيمان لذدحذ  الشذيذطذان، 

والتماهي مع الق انين االلهية الحذافذمذة فذي الذ ذ ن. 

ول ن ﴿اان عقو قق بهل ما فان ا ي ساذ ن،، فذاذقذيذ  

شعقة االيمان مطفلة، وصع  عقو االنسان االقذ ع 

عن عذادا ذ  السذقذاذيذة ومذن بذيذنذهذا عذدم االفذتذرا  

بااليمان واليفر والعاادة. الي م  قو ح  ما  العالذل 

م طربة امام  صاعد االحتماال  بتصاعذد الذ بذا  

مقي نا وال فيذا   03ومع  االصابا  التي  جاود  

التي  قترب من المقي ن. ومع التلفيد عقو ضذرواة 

االلتزام ال اما بالق اعد الصذحذيذة الذمذعذروفذة، فذان 

الص ة والت    الذو هللا و ذعذمذيذق االيذمذان بسذنذنذ  

ضرواة لطملنة النفس و ق يتهذا لذمذ ا ذهذة الذ بذا . 

وقد ي  ن االنفصال عن المجتذمذع احذيذانذا ضذرواة 

لقفرد ليستطذيذع اعذادة  ذلهذيذا نذفذسذ  عذقذو طذريذق 

االيمان والت اصا مع هللا ساحان . في دمذن الذ بذا  

اصاح هذيا الذتذ اصذا ضذرواة لذقذتذ اصذا مذع هللا 

ساحان  من ا ا افع الا   عن الاشريذة. ان الذعذقذل 

  وااليمان ضروا ان ليلك.
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 أخبار محلية 0

 نشاطات مؤسسة األبرار االسالمية

ضمن نشاطا  مذسسذسذة 

األبذذذراا امسذذذ مذذذيذذذة، 

وبذذذمذذذنذذذاسذذذاذذذة  فذذذرى 

استشهاد اممام عقذي بذن 

الحسيذن ديذن الذعذابذديذن 

)ع(،  قذامذ  الذمذسسذسذة 

الذحذ اا ” ندوة بذعذنذ ان: 

الحذ ذااي عذنذد اممذام 

،  است اف  فيها ف ذيذقذة الذدفذتذ ا “ الحسين )ع(

ط ل العايدي ) ستا  األدب العذربذي فذي  ذامذعذة 

. 0303 سذاذتذمذاذر  03بغداد(. و لك ي م اليميس 

 قدم لقندوة و دااها الشيخ حسن التري ي.

وبعد الندوة فان  هناك مشاافة اةائيذة بذمذنذاسذاذة 

شهادة اممام دين العابدين )ع( لققااي  والمذنذشذد 

 الم  حيدا ال عاي )من العرا / الاصرة(.

 

 01وفي يذ م الذيذمذيذس 

 قذامذ   0303ساذتذمذاذر 

المسسسة نــدوة بعـن ان: 

"الم قذو الشذرعذي مذن 

التطايع و داعيذا ذ  عذقذو 

المنطقة". شااك فيها فا 

  من:

ف يقة الشذيذخ الذدفـذتذ ا 

مـحـمـد الم عـد )الناطق 

بذذاسذذل مذذجذذقذذس عذذقذذمذذا  

 فقسطين ـ فقسطين(

وسماحة الشـيخ عــاـدهللا 

الـدقــا  ) ستذا  الذحذ دة 

 العقمية في قل ـ الاحرين( 

واألسذذذـذذذتذذذا   حـذذذمذذذـذذذد 

الـشـيـاـة الـذنذـذعذـذيذـذمذـذي 

)ناشا حق قي وإعذ مذي 

ـذذذ اممذذذااا (.  ذذذحذذذد  

المشااف ن عن مرفزيذة 

الذقذ ذيذذة الذفذذقذسذطذذيذنذيذذة، 

وو ذذ د الذذدفذذاع عذذنذذهذذا 

وعذذن الذذمذذقذذدسذذا  فذذي 

فقسطين. فما  صق ا لعدم 

  اد التطايع من ال يذان الذغذاصذ ، و ن  شذاذيذ  

التطايع باع  المصالحا  التذي  ذمذ  فذي دمذن 

الذذنذذاذذ يذذة هذذ   شذذاذذيذذ  بذذاطذذا. فذذان  لذذك يـذذـذذ م 

. و داا الندوة وقدم 0303ساتمار  01اليــمــيـس 

 لها الدفت ا سعيد الشهابي.

 

 حذيذ   0303سذاذتذمذاذر  02وفي ي م الذيذمذيذس 

المسسسة  فرى استشهاد اممام الحسن الذمذجذتذاذو 

هـ، حذيذ   03)ع( في السابع من شهر صفر سنة 

است اف  سماحة الشيخ عقي حسذن  ذقذ م )إمذام 

مسجد سيد هاشل بهاذهذانذي فذي الذ ذ يذ (، حذيذ  

إضذا ا  عذقذو حذيذاة ”  حد  في ندوة بذعذنذ ان: 

، حي   ضا  سذمذاحذة الشذيذخ “ اممام الحسن )ع(
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عقو حياة اممام الذحذسذن 

المجتاو )ع( فذي الذفذتذرة 

ما بين وفاة الناي األفذرم 

)ص( وشذذذهذذذادة  مذذذيذذذر 

 المسمنين )ع(. 

و داا الذذنذذدوة وقذذدم لذذهذذا 

 الشيخ حسن التري ي.

وبعد الندوة فذانذ  هذنذاك 

مشاافة اةائية بمناساة شهادة اممام الحذسذن )ع( 

 لقرادود الحسيني األخ محمد األشتر.

 

وبمناساذة شذهذادة اممذام 

الثامن عذقذي بذن مذ سذو 

الرضا )ع( فذي السذابذع 

عشذذر مذذن شذذهذذر صذذفذذر 

هـذذ،  قذذامذذ   030سذذنذذة 

المسسسة مجذقذسذا ونذدوة 

اممذام الذرضذا ” بعن ان: 

)ع( وصذذذراع الذذذاذذذيذذذ  

،حي  است اف  فيها ف ذيذقذة الذدفذتذ ا “ العااسي

محمد حسين عا د الطائي ) ستا  الشريعة والعق م 

 امس مية في  امعة فرب  (.

 حد  الدفت ا الطائي عن الصراع داوذا الذاذيذ  

العذاذاسذي، وحذقذيذقذة  شذيذع الذمذلمذ ن، ومذحذاولذة 

الملم ن   ظيو مذ ذانذة اممذام الذرضذا )ع( فذي 

الصراع داوا الاي  الذعذاذاسذي، ومذ قذو اممذام 

 الرضا )ع( من  لك الصراع.

وبعد المجقس فان هناك مشاافة اةائية بذمذنذاسذاذة 

 0شهادة اممام الرضا )ع(. فان  لك ي م اليميس 

، و داا الندوة وقدم لها الشيخ حسذن 0303 فت بر 

 التري ي.

 

 المراكز اإلسالمية تحيي ذكرى

 شهادة اإلمام الحسن المجتبى )ع(
 

 حذذذذيذذذذ  الذذذذمذذذذرافذذذذز 

امسذذ مذذيذذة فذذي لذذنذذدن 

 فرى استشهاد  اممام 

الذذذحذذذسذذذن بذذذن عذذذقذذذي 

الذذمذذجذذتذذاذذو )ع( سذذاذذا 

اسذذذذذ ل هللا )ص( 

وسذذيذذد شذذذاذذاب  هذذذا 

وقد  قام   فثر الجنة. 

الذذمذذرافذذز امسذذ مذذيذذة مذذجذذالسذذهذذا عذذاذذر الذذعذذالذذل 

امفذذتذذراضذذي )األنذذتذذرنذذ (. وفذذي مذذسسذذسذذة داا 

امس م  قيل مذجذقذس بذالذمذنذاسذاذة الشذريذفذة يذ م 

بذعذد صذ ة الذجذمذعذة  0303ساتمار  00الجمعة 

حي   حد  في  سماحة السيد  يا  طذعذمذة عذن 

   ان  من سيرة اممام الحسن )ع(.

 

لحشد الشعبي دعما لمسيرة سيارات 

 في العاصمة البريطانية

 قام  الجالية العراقية مسيرة سذيذااا  شذعذاذيذة 

لش ر ودعل الحشد الشعاذي الذعذراقذي الذيي قذدم 

الت حيا  ال ثيرة وال ايرة لقذدفذاع عذن الذ طذن 

والذمذقذذدسذا . انذذطذقذذقذ  الذذمذسذيذذرة مذذن مذنذذطذقذذة 

فري ق ود وا تاد  وسا مدينة لندن، و ذ قذفذ  

 مام السفااة األمري ية لقمطالاة بيروج الذقذ ا  

األمري ية من العرا ، والت قو عذن الذتذدوذ   

في الشلن العراقذي، و طذقذقذ  هذتذافذا  ااف ذة 

لقتذ ا ذد األمذريذ ذي فذي الذعذرا . ةذل  ذحذرفذ  

المسذيذرة حذتذو انذتذهذ  بذالذتذ قذو  مذام سذفذااة 

 مه اية الذعذرا . وهذنذاك هذتذو الذمذشذاافذ ن 

بحياة الحشد الشعاي، والش ر لت حيا  ، و لذقذو 

عدد من المتحدةين فقما   فدوا فيها الش ذر إلذو 

مقام المر عية الرشيدة صاحاة الفت ى الجهذاديذة 

المااافة التي فان  األساس في إنط   الذحذشذد 

الشعاي، ةل الش ر إلذو  بذطذال الذحذشذد الشذعذاذي 

العراقي لقت حيا  ال ايرة التي قدمها دفاعا عن 

ال طن والمقدسا ، و ويرا التلفذيذد عذقذو وذيذاا 

الشذذعذذ  الذذعذذراقذذي الذذمذذطذذالذذ  بذذيذذروج الذذقذذ ا  

األ ناية من العرا ، واف   ي  دوا وذاا ذي 

في الشلن العراقي الداوقي، ومطالذاذة الذحذ ذ مذة 

الذذعذذراقذذيذذة والذذاذذرلذذمذذان بذذامسذذراع بذذتذذحذذقذذيذذق 

 امص حا  التي  وص  بها المر عية الرشيدة.



 فضـاءات إسالمية 1

المرأة  ”الفقيدة "طوبي كرماني

 المثالية المتواضعة

وصو المنسق العام لجاهة العما امس مي في 

لانان، "سماحة الشيخ الدفت ا دهير عثمان 

الجعيد" العالمة واألفاديمية االيرانية الفقيدة 

"ط بی کرماني" بالمر ة المثالية التقية النقية 

 الطاهرة المت اضعة في ظاهرها وباطنها.

ال  نسو ي م ان افرمتنا بزياا نا في بيتنا ظنا منا 

 ننا ن رمك، فحصقنا نحن عقو فا الت ريل 

ب   دك وبالداوس العمقية في الت اضع التي 

ا يناها منك.. وفيو  ستطيع  ن  نسو في ي م من 

األيام وإن    ربين عقو ا سك استحيا  منا من 

فثرة عدد المدع ين اليين اافق ِك واليين فا  

عددهل فا   قع.. ول ن لل نشعر حينها ب يق 

م ان  و نحشر بزيادة عدد، ألن ققاك ه  اليي 

فانَ  يسع الجميع فما قق  لك ي مها ال الم ان.. 

وها  ستطيع  ن  نسو و ن  في قمة الت اضع 

اليي ال يعر  االصطناع إلي  ساي   نحنين 

بج لك ووقااك لتصقي إلو  اتي التي فان  

  مس األا  فترفعيها إلو ةغرك الطاهر 

 لتقايقها  عايرا عن ش رك ومحاتك..

نعل قر نا عن  مثالك.. من  مها  المسمنين وبنا  

اس ل هللا ونسا   ها الاي .. ول ن في دماننا قا 

  ن نرى  مثالك.. 

ط بو فرماني.. ط بو لك النعيل والرض ان في 

عقيائك..   اضعتي في الدنيا ولل  مثا لك شيئا 

 بمالها و اهها.. فسم  ي واا قيتي في اآلورة..

هيا وييفر  ن  ستا ة الفقسفة وعقل ال  م في 

 امعة طهران والع  ة في المجقس اال تماعي 

والثقافي لقنسا  في إيران، واألمينة العامة ل  حاد 

العالمي لقنسا  المسقما  "الدفت اة ط بو 

لقمي د  بعد  0303ساتمار  00فرماني"   في   

 صراع ط يا مع مر  السرطان.

وحصق  الراحقة کرمانی عقو دا ة ما بعد 

الدفت اا  في فرع الفقسفة امس مية وفان  

 ع  ة في الهيئة العقمية بجامعة طهران.

وشغق  الدفت اة کرماني قاا وفا ها مناص  

عديدة، بما فيها: مستشااة األمين العام لقمجمع 

 العالمي لقتقري  بين المياه  امس مية،

  ول امر ة مستشااة عقمية ةقافية في الي نان،

 03وفتا  الدفت اة ط بو فرماني  فثر من 

ً وا تماعياً، فما  00مقاالً عقمياً، و ً عقميا فتابا

مس مراً عقو الصعيد  03شااف  في  فثر من 

 ال طني والدولي.

توقيف مواطن بحراني بسبب إلقائه 

 قصيدة تضامن مع فلسطين

 مر  النيابة العامة في الاحرين بت قيو الشاعر 

"عاد الحسين  حمد" لمدة  سا ع عقو ) مة 

التحقيق(، بسا  إلقائ  قصيدة   امن مع 

)فقسطين( ومناه ة لقتطايع مع ال يان 

 امسرائيقي.

وفان الشاعر عاد الحسين قد اعتُقا ي م الجمعة 

عقو إةر نشر  قصيدة  0303ساتمار/  يق ل  00

انتقد فيها التطايع مع ال يان الصهي ني، و عقن 

فيها  لييد  ق ية فقسطين ووق ف  إلو  ان  

الشع  الفقسطيني، حي   فد  ن التطايع مع العدو 

 محرم، وها ل من و لها المطاعين.

 00ييفر  ن اممااا  والاحريني وقعا في 

ساتمار/  يق ل الجااي ا فاقيتي التطايع مع ال يان 

الصهي ني في الاي  األبي ، برعاية الرئيس 

األمري ي دونالد  رام ، وسا حالة     

عاامة في األوساط الشعاية العربية التي افد  ان  

ويانة من اممااا  والاحرين لمدينة القدس 

 والمسجد األقصو والق ية الفقسطينية.

 

 مؤتمر لكبار العلماء استنكارا

 لإلساءة للرسول )ص(

الايان اليتامي لقمس مر الدولي " إستن ااا لمحاولة 

االسا ة لقرس ل االفرم محمد )ص( و صديا 

 ال فاقية العاا والييانة"

طال  عدد من فااا العقما  المسقمين والمسيحيين 

بسن قان ن دولي يعاق  المسيئين ل نايا  وال ت  

 السماوية ومقاضا هل امام المحافل الدولية.

وو ل مس مر دولي عقد  مرفز االمة ال احدة 

لقدااسا  الف رية واالسترا يجية، بالتعاون مع 

مسسسة عاش اا  الدولية، و جمع عقما  المسقمين 

في لانان، ومجقس عقما  فقسطين، إستن ااا 

لمحاولة االسا ة لقرس ل االفرم محمد )ص( 

و صديا ال فاقية العاا والييانة، استن ر 

المشااف ن وفي مقدمتهل اية هللا محمد حسن 

اوتري والشيخ عيسو قاسل والشيخ   اد 

اليالصي ومطران القدس عطا هللا حنا والسيد 

فادي السيد ما اقدم  عقي  صحيفة فرنسية من 

اسا ة لقناي محمد )ص(، وإعتااا  لك وطيئة 

فارى ال  غتفر، لزاع ال غائن واالحقاد، ولا  

 اوح ال راهية بين الشع ب.

فما  ا   لك في بيان قائد الث اة االس مية 

سماحة االمام اليامنئي دام ظق  اليي اصدا  

 نديداً بامسا ة لقناي االعظل )ص( والقرآن 

 ال ريل.

وفي وتام المس مر افد المشااف ن في بيان لهل 

إن االسا ةَ لقرس ل االعظل )ص( هي اسا ة 

ممنهجة من قاا ا هزة سياسية وةقافية  ربية، 

بمساداة ام الياائ  االدااة الاريطانية، 

والصهي نية العالمية، مسفدين بان هي  االسا ا  

الشنيعة  هد  الو  شجيع الجماعا  الغربية 

العنصرية المتطرفة الا  اب مجادا بحق 

المسقمين فما حصا بحق المسقمين في 

ني دي ندا وميانماا ودول اورى، و ش ي  

ص اة الغربيين المسالمين، و ي يفهل من 

االس م والمسقمين، فما صنع  الجماعا  

االاهابية الت فيرية من  ش ي ن لسمعة االس م 

والمسقمين، وما هي  التنظيما  المتطرفة إال 

 صناعة صهي نية  مري ية.

 

 إصدار كتاب بعنوان

 "إيران والقرآن الكريم" في الجزائر
 

 ّل اصداا فتاب بعن ان "إيران والقرآن،  ه د 

االيرانيين في ودمة القرآن ال ريل وعق م  قاا 

الث اة وبعدها" بالقغة العربية، و لك بققل المف ر 

وال ا   الجزائري ال اير "ن االدين ب لحية" 

0في  0 صفحة في الف ا  امل تروني  2

بالجزائر. وهيا ال تاب عما وةائقي ةمين يتناول 

الجه د العقمية لقعقما  اميرانيين في مجال 

 ر مة القرآن و فسير  وعقم  عار التاايخ، 

ويقدم  فاسير مهمة فتاها المفسرون اميراني ن 

 قاا الث اة وبعدها بعيدًا عن التعص  والطائفية.

وييفر مسلو ال تاب في المقدمة: "هيا ال تاب 

ه  العن ان الرابع من سقسقة فت  "إيران 

ووططها وبرامجها" اليي يصو إنجادا  

الجمه اية االس مية اميرانية في ودمة القرآن 

ال ريل عار التاايخ، وه  حققة وصا لتقديل 

 إيران إلو المسقمين اآلورين".

و ل  نظيل هيا ال تاب في ة ةة فص ل وقسل 

 وير بعن ان " ه د اميرانيين في ودمة القرآن 

ال ريل قاا انتصاا الث اة امس مية وبعدها، 

والمجاال  

العقمية 

ووصائص 

اليدما  القرآنية 

 اميرانية".



 بر األبرارمن 4

 *مشاهد من سيرة اإلمام الحسن المجتبى )ع( بعد وفاة النبي )ص(

 الشيخ علي حسن غلوم علي

هي  المقالة  تناول مشاهد من سذيذرة اممذام الذزفذي 

الحسن المجتاو )ع( بعد احذيذا اسذ ل هللا )ص( 

وبد  مذرحذقذة  ذديذدة مذن حذيذا ذ  وهذ  فذي عذمذر 

الطف لة، فاقحاظ م لد اممام الحسن )ع( في الشهذر 

التاسع من السنة الثالثة لقهذجذرة، ووفذاة الذنذاذي فذي 

نهاية الشهر الثاني من السنة الحادية عشرة، ليا فإن 

اممام ُعمر اممام )ع( في بداية المرحقة التي نذريذد 

الحدي  عنها فان  قا مذن ةذمذان سذنذ ا  بذاذ ذعذة 

 سير   عقو عدة مشاهد: شهر. ويم ن  قسيل 

 المشهد األول:

لعا  ّول مشهد الف  يطالعنا في سير   بعد اا حال 

مذن  00اس ل هللا )ص( ه  ما اوي في الصفحة 

من شرح نهج الذاذ  ذة البذن  بذي الذحذديذد  0الجز 

المعتزلي فالتالي: )عن الشعاو ، قال : قام الذحذسذن 

بن عقو عقي  الس م إلو  بو ب ر وه  ييط  عقذو 

المنار فقال ل  : انزل عن منار  بي ، فقال  ب  ب ذر: 

صدق ، وهللا إن  لمنار  بيك(  ي الذنذاذي )ال مذنذاذر 

 بي. فاع  عقيٌّ إلو  بي ب ر: إن    م حد ، وإنذا 

لل نلمر (  ي ال  ساوي  عقو مذا بذدا مذنذ  لذمذا فذي 

ف م الحسن من شدة )فقال  ب  ب ر: صدق ، إنا لذل 

 نتهْمك(.

 ما في فتاب الص اعق المحِرقة البن حجر الهيتمي 

فذفذي الذنذص إضذافذة و لذفذاظ  وذرى،  002صفحة 

والرواية فالتالي: ) ورج الدااقطني  ن الحسن  ا  

ألبي ب ر اضي هللا عنهما وه  عقو منذاذر اسذ ل 
هللا فقال: انزل عن مجقس  بي. فقال: صدق ، وهللا 

إن  لمجقس  بيك. ةل  وي  و  قس  في حجر  وب ذو. 

فقال عقي اضي هللا عذنذ :  مذا وهللا مذا فذان عذن 

ا يي. فقال: صذدقذ ، وهللا مذا ا ذهذمذتُذك(. وهذنذاك 

 مصادا  ورى لقرواية عند السنة والشيعة.

وقد يستاعد الاع   ن    ن هي  الحادةة فذي بذدايذة 

و فة  بي ب ر، وال في السذتذة  شذهذر األولذو بذعذد 

وفاة الناي، لتغيّر م قو اممام عقي من الي فة قال 

من الذجذز  الذثذانذي مذن  000اليعق بي في الصفحة 

 اايي : )ولل ياايع عقّي إاّل بعد ستّة  شهر . وقذيذا: 

 ابعين ي ماً( وفي ق ل ةال  بعد وفاة فاطمذة )ع(، 

 وابا الاع   لك بحروب الردة. 

ول ن إن صح  الرواية ح ل هيا الم قو لقحسذن، 

فمن المم ن  ن    ن قاا الماايعة  ي اً، فالذمذ قذو 

مت افق مع  و   عقي )ع( اليي عهدنا من  التعالي 

عقو  راح  حتذو لذ  فذان الذمذ قذو قذريذ  عذهذد 

 بلحدا  السقيفة.

وعقو فا حال، فإن هيا الم قو يع س مذدى األلذل 

النفسي الذيي فذان يذعذيذشذ  الذحذسذن، مذفذتذقذداً  ذد  

ومستر عاً اليفريا ، حي    را من  )ص( حذمذا 

ساط  عقو المنار في  فثر من مشهد. فما  ن م قف  

يل ي انع اساً  ي اً لق ضع الذمذلدوم الذنذاشذي  عذن 

 حدا  السقيفة، واالستئثاا بالُح ل من قاا اليذقذيذفذة 

 بي ب ر، بينما فان من الذمذفذتذر   ن يذ ذ ن  بذ   

عقي )ع( ه  الجالس عقو المنذاذر بذحذسذ  وصذيذة 

 الناي و   يها  .
 المشهد الثاني:

ً فذي هذي  الذفذتذرة مذا لذ   ومن المشاهد األولو  ي ا
ع قة باحت اا ووفاة م ال نا الزهرا  )ع( ودفنهذا 

مما ه  منق ل في بع  المصادا. مذثذ ً  ذطذالذعذنذا 

من بذحذاا  20من الجز  002هي  الرواية في صفحة 

األن اا لقمجقسي عن واقة بن عاد هللا األددي، قذال: 

ً لذثذ اب هللا  )ور   حا اً إلو بي  هللا الحرام اا يذا

اب العالمين، فذاذيذنذمذا  نذا  طذ   وإ ا  نذا بذجذاايذة 

سمرا ، ومقيحة ال  ذ  عذيبذة الذ ذ م، وهذي  ذنذادي 

بفصاحة منطقهذا، وهذي  ذقذ ل: الذقذهذل اب الذ ذعذاذة 

الحرام، والحفظة ال رام، ودمزم والمقام، والمشاعذر 

العظام واب محمد وير األنام، )ص( الاراة الذ ذرام 

] سللك[  ن  حشرني مع سادا ي الطاهرين، و بنائهذل 

الغر المحجقين الذمذيذامذيذن.  ال فذاشذهذدوا يذا  ذمذاعذة 

الحجذاج والذمذعذتذمذريذن  ن مذ الذّي وذيذرة األوذيذاا، 

وصف ة األبراا، واليين عذ  قذداهذل عذقذو االقذداا، 

واا فع  فرهل في سائر األمصاا المر َدين بالفَذَيذاا. 

قال واقة بن عاد هللا: فقق : يا  ذاايذة، إنذي ألظذنذك 

من م الي  ها الاي  )ع(؟ فقالذ :   ذا، قذقذ  لذهذا: 

ومن  ن  من م اليهل؟ قالذ :  نذا ف ذة  مذة فذاطذمذة 

الزهرا  ابنة محمد المصطفو ]صقو هللا عقيها وعقو 

 بيها وبعقها وبنيها[. فذقذقذ  لذهذا: مذرحذاذا بذك و هذ  

وسه ، فققد فن  مشتاقا إلو ف مك ومنطقك، فذلايذد 

منك الساعة  ن  جيايني من مسللة  سذللذك، فذإ ا  نذ  

فر   من الط ا  قفي لي عند س   الذطذعذام حذتذو 

آ يك و ن  مثابة مل  اة، فافترقنا. فقمذا فذر ذ  مذن 

الط ا  و اد  الر  ع إلو منزلي  عقذ  طذريذقذي 

عقو س   الطعام وإ ا  نا بها  السة في مذعذزل عذن 

الناس، فلقاْق  عقيها واعتزلُ  بها و هدي  إليها هدية 

ولل  عتقد  نها صدقة، ةل قق  لها: يا ف ة  وذاذريذنذي 

عن م ال ك فاطمة الزهرا  )ع( وما اليي ا ي  منها 

عند وفا ها بعد م    بيها محمذد )ص(. قذال واقذة: 

فقما سمع  ف مي  غذر ذر  عذيذنذاهذا بذالذدمذ ع ةذل 

انتحا  نادبة وقال : يا واقة بن عاد هللا هيْج  عقذّي 

حزنا سافنا، و شجانا في فسادي فان  فامنة، فاسذمذع 

اآلن ما شاهد  منها )ع(( ةل  شرع بذيفذر  ذفذاصذيذا 

 صفحا  من ال تاب. 0امتد  عقو ط ل 

إلو  ن قال  بحس  الرواي: )فلقاا الحسن والحسيذن 

ع، وهما يناديان: وا حسر ا ، ال  نطفئ  بذداً.. فذقذدنذا 

 دنا محمداً المصطفو، و منا فاطمة الزهذرا ، يذا  م 

الحسن، يا  م الحسين، إ ا لذقذيذ   ذدنذا الذمذصذطذفذو 

فاقرئي  منا الس م، وقذ لذي لذ : إنذا قذد بذقذيذنذا بذعذدك 

يتيمين في داا الدنيا.. فقال  مير المسمنين عقي عذقذيذ  

الس م: إني  شهد هللا  نذهذا قذد حذنأذ  و نأذ ، ومذد  

يديها، وضمتهما إلو صداها مقياً. وإ ا بذهذا ذو مذن 

السما  ينادي: يا  با الحسن، اافعهمذا عذنذهذا، فذقذقذد 

 ب يا وهللا م ئ ة السماوا ، فقد اشتا  الحاي  إلذو 

المحا ب. قال: فرفعتهمذا عذن صذداهذا، و ذعذقذ  

  عقد الردا ... إلخ(.

 وهناك عدة م حظا  عقو الرواية ومن بينها:

.  ن المجقسي نفس  قال في بدايتهذا: )و ذد  فذي 0

بع  ال ت  وارا في وفا ها )ع( فلحذاذاذ  إيذراد ، 

 وإن لل آوي  من  صا يع ل عقي (.

صذذفذحذا  مذذن  1. الذروايذة طذذ يذقذة اسذتذذ عذاذ  0

ال تاب، ويق ل بع   ها االوتصاص  ن ط ل  ية 

 اواية يُعتار من ع ما  وضعها.

. الرواية مقيئة بالسجع فذي فذ م الذراوي وف ذة 0

واألشعاا، وهي  شا  بنص  مثيذقذي مذعذد مذن قذاذا 

سيناايس . وفيها من الت قّو الايانذي بذمذا يذتذجذاود 

حدود الفصاحة والا  ة ومن قذر   دبذيذا  الذعذرب 

بقغتهل  و من ل   دنو مهااة في فن نذهذا يذجذزم بذلن 

 الرواية م ض عة دون شك.

. في الرواية  وطا   ُاذيّذن  ن واضذعذهذا ال يذتذقذن 2

 العربية عقو  ص لها.

. الذذروايذذة بذذ  سذذنذذد مذذعذذقذذ م، والذذراوي األددي 0

مجه ل إ  لل يرد اسم  في فت  الر ال. قال الشيخ 

مذن  030عقي النمادي الشاهرودي فذي الصذفذحذة 

من مستدافا  عقل ا ال الحدي  )واقذة  0الجز  

بن عاد هللا األددي: لذل يذيفذرو . اوى عذن ف ذة 

 ح ال فاطمة الزهرا  عقيها الس م وفيفية وفا ها(. 

  ي الرواية التي  فرناها.

 المشهد الثالث:

ننتقا اآلن إلو مشهد آور  فر  ابن شهراش ب فذي 

نق ً عن الذقذاضذي  03صفحة  2المناق  في الجز  
فذي  -وه  واضع  سس الفق  امسمذاعذيذقذي-النعمان 

فذذتذذابذذ  شذذرح األوذذاذذاا بذذامسذذنذذاد، عذذن عذذاذذادة بذذن 

الصامذ  واوا   ذمذاعذة، عذن  ذيذر   نذ : )سذلل 

 عرابيٌّ  با ب ر فقال: إني  َصا  بي  نعام فش يت  

و فقت  و نا ُمحذرم فذمذا يذجذ  عذقذي؟ فذقذال لذ : يذا 

 عرابي  شَ قَ  عقّي في ق يتُك، فدلأ  عقذو عذمذر، 

ودلّ  عمر عقو عاد الرحل،ن فقذمذا عذجذزوا قذالذ ا: 

عقيك باألصقع. فقال  مير المسمنيذن عذقذيذ  السذ م: 

سا  يأ الغ مين شئ ، فقال الحسن: يا  عرابي  لك 

إبا؟ قال: نعل، قال: فاعَمد إلو عذدِد مذا  فذقذَ  مذن 

الاي  ن قاً فاضربهن بالفح ل(  ي فذقذيذ ذن بذيذنذهذا 

 زاوج )فما ف ا منها(  ي   لّد منذهذا )فذاهذد  إلذو 

بي  هللا العذتذيذق الذيي حذجذجذ  إلذيذ ، فذقذال  مذيذر 

المسمنين: إن من الن   السق ب( التي  لذقذ  ولذدهذا 

بغير  مام )ومنها ما يزلق( يجه  )فقال: إن يذ ذن 

من الن   السق ب وما يذزلذق فذإن مذن الذاذيذ  مذا 

يمر (  ي يفسد)قال: فُسمع ص  : معاشر النذاس، 

إن اليي فّهل هيا الغ م ه  اليي فّهمها سقيذمذان بذن 

داود( في إشااة إلو القذصذة الذقذرآنذيذة الذ اادة فذي 

: )َودَاُوودَ َوُسذذقَذذْيذذَمذذاَن إِْ  17-10سذذ اة األنذذاذذيذذا  

يَْحُ َماِن فِي اْلَحْرِ  إِْ  نَفََشْ  فِيِ  َ ذنَذُل اْلذقَذْ ِم َوُفذنأذا 

ْمنَاَها ُسقَْيَماَن َوُف ا آ َذْيذنَذا 10ِلُحْ ِمِهْل َشاِهِديَن ) ( فَفَهأ

 ُحْ ًما َوِعْقًما(.

وال  داي مدى صحة الرواية، ولذ ذن إن صذحذ ، 

فهذي مذن الشذ اهذد عذقذو عذقذمذ  )ع( الذتذفذصذيذقذي 

باألح ام، وعقو امت ف  لغة وق ة حذجذة وهذ  فذي 
 صاا .

 المشهد الرابع:

ةل ن اد ال نجد شيئاً يُيفر عن سير   إلذو  ن يذس ذو 

عقو  فر  ضمن  حذدا  الشذ اى الذتذي  مذر بذهذا 



 منبر األبرار 1

هـ ، وعمر اممام  00اليقيفة عمر بعد إصابت  سنة 

سنة  قريااً، و لك بغر   عيذيذن الذيذقذيذفذة مذن  03

بعد ، فقد اوى ابن قتياة في الجذز  األول صذفذحذة 

من فتذابذ  اممذامذة والسذيذاسذة  ن عذمذراً قذال:  02

)و حِ روا مع ذل الذحذسذن بذن عذقذّي وعذاذدهللا بذن 

عااس ، فإّن لهما قرابة ، و ا   لذ ذل الذاذرفذة فذي 

 ح  اهما، وليس لهما من  مرفل شي (.

 المشهد الخامس:

ةل يدوا عهد وذ فذة عذثذمذان، ويذاذرد اسذل اممذام 

الحسن م رااً، وص صاً في القسل الثاني من عهد  

واليي  ادل  في  سياسا  اليقيفة بذ ضذ ح وبذد   

معالل الفتنة  ارد  فثر فلفثر، وقذد  صذاذح الذحذسذن 

هـ قُتا اليقيفة عذمذر، والذحذسذن 00شاباً. ففي السنة 

في العشرين من عمر   قريااً، وإ ا فنا نذتذ ذقذل عذن 

نهايا  و فة عثمان فهيا يعني  ن   جاود الثذ ةذيذن 

من عمر  بسنتين  قريااً. مما يجعا دوا  وح  ا  

بااداً وفاع ً في األحدا ، وليت را اسم  في  فثذر 

 من مناساة.

ول ن قاا  ن ندوا في الحدي  عن مذ اقذو اممذام 

الحسن و ل  حدا  الفتنة، يست قفنذا هذيا الذمذشذهذد 

اليي  فر  عدة من المساوين بشي  من االوتذ   

ح ل فتح  فريقية )  نس( ومن بيذنذهذل ابذن وذقذدون 

 000في  اايي  )العار( في الجز  الثاني صذفذحذة 

حي  قال: )ةل إن عاد هللا بن  بي سرح(  ي عذاذدهللا 

بن سعد  و  اليقيفة بالرضاع و حد اليين  مر الناي 

بقتقهل بحس  ما ه  مروي في فذتذ  السذيذرة، فذقذد 

ً لذقذ حذي و وذي  اا د عن امس م بعد  ن فان فذا ذاذا

م قفاً سيئاً من الناي والرسالة بذعذد  لذك، وإال فذإن 

مجرد اد   ال  سّ غ قتق  ةل س   الذنذاذي عذنذ  فذي 
م قو معرو  حد  في فتح م ة اا اط  ب ساطة 

اليقيفة عثمان عدة مرا  )استل ن عثمان في  لذك( 

 ي فتح  فريقية )واستمد  فاستشاا عثمان الصحذابذة 

فلشااوا ب  فجهز العسافر من المدينة وفيهل  ماعة 

من الصحابة مذنذهذل ابذن عذاذاس وابذن عذمذر وابذن 

عمرو بن العاص وابن  عفر والذحذسذن والذحذسذيذن 

وابن الزبير وسااوا مع عاد هللا بن  بي سرح سذنذة 

سنة  قريذاذاً، ةذل  00س  وعشرين(  ي عمر اممام 

 فر ابن وقدون  فاصيا ما  حقق في هي  الغزو من 

نصر لقمسقمين. وهي  الرواية  فرها الطاري  ي اً 

 ول ن  لل ييفر فيها الحسَن والحسيَن عقيهما الس م.

 000بينما  فر الطاريُّ في الجز  الثالذ  صذفذحذة 

من م س عت  ) اايخ األمل والذمذقذ ِك( فذي  حذدا  

ً  نذ :  01سنة ة ةين،  ي عمر اممام  سذنذة  ذقذريذاذا

) زا سعيد بن العاص من ال  فة سنة ة ةين يذريذد 

وراسان ومع  حييفة بن اليمان وناس من  صحذاب 

اس ل هللا ص ومع  الحسن والحسين وعاد هللا بذن 

عااس وعاد هللا بن عمر وعذاذد هللا بذن عذمذرو بذن 

العاص وعذاذد هللا بذن الذزبذيذر( ةذل  فذر  ذفذاصذيذا 

األحدا . وهي  الروايةُ عقو ع س األولذو  َفذرهذا 

ابن وقدون, ولل ييفِر اشذتذراَك اممذامذيذِن فذي  ذقذَك 

 الحمقة.

 المشهد السادس:

ننتقا اآلن إلو الفترة األوذيذرة مذن حذ ذل الذيذقذيذفذة 

عثمان، حي  فان لسياسا   المنذحذادة لذاذنذي  مذيذة، 

وضعو إداا  ، و دو   مروان ومعاوية، وفسذاد 
عدد من المسئ لين المعيّنين من قذاذقذ ، واسذتذعذمذال 

العنو والتن يا بحق منتقدي  مذن فذاذاا الصذحذابذة، 

و ير  لك، األةر ال اير فذي  ذللذيذ  الذنذاس ضذد ، 
س ا  في ال  فة  و الاصرة  و مصر، با وحتو في 

 العاصمة،  ي المدينة. 

من مشاهد هي  الفترة ما  رى عندما نُذفذي  بذ   ا 

إلو الربية بلمر اليقيفة عثمان والندا  في الناس  اّل 

ي قّل  حدٌ  با  ا وال يشيّع ، فتذحذاشذا  الذنذاس سذ ى 

 ميِر المسمنين عذقذي )ع( وعذقذيذا  وذيذ  والذحذسذن 

والحسين وعّماا، فير  ا يشيّع ن ، فجعا الحذسذن 

)ع( ي قّل  بذا  ا، فذقذال لذ  مذروان فذمذا  ذا  فذي 

مذن بذحذاا األنذ اا  00مذن الذجذز   200صفحذة 

لقمجقسي: )إيهاً يا حسن!  ال  عقل  ن  مير المسمنيذن 

قد نهو عن ف م هيا الر ا؟!( ول ن اممام الحسن 

لل يعر لمروان اهتماماً. وفي وداع  قذال لذ  اممذام 

عقي ما قال، و  قّل عقيا ةّل   قّل الحسن، فقال : )يذا 

عّما  ؛ لذ ال  نّذ  ال يذنذاذغذي لذقذمذ دّع  ن يسذ ذ ، 

ولقمشذيّذع  ن يذنذصذر  لذقذُصذر الذ ذ م وإن طذال 

األسو؛ وقد   و الق م إليك ما  ذرى ؛ ف ذع عذنذك 

الدنيا بتيّفر فرا ها، وشدّة ما اشتدّ منها بذر ذا  مذا 

بعدها ، واصار حتّو  ققو نايّذك )ص( وهذ  عذنذك 

.)  اا ن

وانقسل الناس من اليقيفة إلو فذئذا : الذمذعذااضذ ن 

والثائرون، المذسيذدون مذن الذمذنذتذفذعذيذن و ذيذرهذل، 

 السقاي ن، والساع ن إلو امص ح.

مذن )الذفذتذنذة  20الدفت ا ط  حسذيذن فذي صذفذحذة 

ال ارى( اعتار  ن الحسن )ع( فان من الفئة الثانذيذة 

حي  اعتار  عذثذمذانذي الذهذ ى، قذال: )ولذل يذفذاا  

الحسَن حزنُ  عقو عثمان ، ف ان عثمانيا بذالذمذعذنذو 

الدقيق لهي  ال قمة ، إال انذ  لذل يسذّا سذيذفذا لذقذثذلا 

ً لذ ، وابذمذا  ذ  فذي  بعثمان، ألن  لل ير  لذك حذقذا

عثمانيت  حتو قال ألبي   ا  ي م ما ال يذحذ . فذقذد 

اوى الرواة  ن عقياً مّر بابن  الحسن وهذ  يذتذ ضذل 
فقال ل :  ساغ ال ض   فل اب  الحسن بهذي  الذ ذقذمذة 

لذذقذذد قذذتذذقذذتذذل بذذاألمذذس ا ذذ ً فذذان يُسذذاذذغ  “الذذمذذرة: 

فقل يزد عقيٌّ عقو  ن قال : لقد اطذال هللا  ”ال ض  

 .)”حزنك عقو عثمان

وال يم ن  ن يصح هيا الذ ذ م ال فذيذمذا لذ  عذ قذة 

 بعثمانيت  وال في ف م  و سق ب  مع .

. السياسة التي انتهجها اليقيفة عثمان لل  تذرك لذ  0

  ي حميل  و صديق.

. لقد ا ى اممام الذحذسذن )ع( وعذايذال مذا القذا  0

 صحاُب  بي  فلبي  ا وعذمذاا وابذن مسذعذ د مذن 

 االضطهاد.

. لل ي ن لإلمام عقي )ع( دوا في قتا عثمان، با 0

حاول امص ح وسعو لقنصح مراااً، ول ن اليقيفة 

فان متققّ  الر ي، ووعد و وقو، ضمن  ذفذاصذيذا 

 يصع  استقصاؤها في هيا الاح .

. م اقو الحسن )ع( بعد  شهر من هذيا الذمذ قذو 2

المزع م في مساندة  بي  ضذد مذن افذعذ ا قذمذيذص 

عثمان في حرب الجمذا واألحذدا  الذتذي سذاذقذتذهذا 

 شهد عقو ع س المدأعو، فقد فان  حد المذجذيّذشذيذن 

لقناس دعماً ألبي ، حي  بعث  بمعية عماا بن يذاسذر 

إلو ال  فة يستنفران الناس، فسااا عذنذهذا ومذعذهذمذا 

 من  ها ال  فة نح  ساعة آال . 

ول ي نستقري  م قو اممام الحسن من الفتنة عقو 

عهد اليقيفة عثمان، سل  قو عقو عجذالذة لذعذر  

م  ز األحدا .. فاعد  ن بذد   الذ فذ د  َذقذِدم إلذو 

المدينة احتجا اً ومطاِلاة بعزل بع  ال الة وا يا  
بع  التدابير التصحيذحذيذة وافذع الذظذقذل وإحذقذا  

الحق  ، دوا اممام عقي )ع( عقو اليذا، وطذقذ  

من اليقيفة ان يَيرج الو الناس، ويُعقن لهل  نذ  قذد 
استجاب لهل، ففعا عذثذمذان  لذك، واعذطذو الذنذاس 

عهدا ان يسير فيهل عقو فتاب هللا وسنة ناذيذ ، و ن 

ي فر لهل الفي ، وال يسةِذر بذ   حذدا مذن  احذامذ ، 

و وي قربا ، وا ع المصري ن الو ب دهل، ودوا 

مروان عذقذو عذثذمذان و قذنذعذ  بذالذعذدول عذن هذيا 

الم قو، وباالستنجاد بذاذعذ  األمصذاا والسذيذمذا 

ب الي الشام معاوية، و ن يقتا قادة الثائريذن و ذيذر 

 لك من ام را ا  الذتذي انذ ذشذفذ  الحذقذاً، فذعذاد 

الناس من  ديد ليحاصروا بي  اليقيفة، وقد وذيلذ  

معاوية وآورون، فاستنجد اليقذيذفذة بذاممذام عذقذي، 

اليي الم  ألن  يسير عذقذو ا ي مذروان الذيي لذن 

يق د  إال إلو الهق ة، ووقف  نائقة دو ذة الذيذقذيذفذة 

م قفاً مسيداً لإلمام عقي، إال  ن مروان استطاع  ن 

يسةّر في القراا النهائي لقيذقذيذفذة، و ذطذّ ا مذ قذو 

الثائرين إلو المطالاة بذلن يذيذقذع الذيذقذيذفذة نذفذَسذ ، 

فرف  وانتهو األمر بعذد الذحذصذاا وقذْطذع الذمذا  

 بقتا اليقيفة في مشهد ملساوي.

 00وفي شرح نهج الا  ة الجز  التاسذع صذفذحذة 

 نّ  بقغ عقيّاً  ّن عثمان يُراد قتقُ ، فذقذال: )إنّذا  ادنذا 

مروان ، فلّما قتا عذثذمذان فذ (. ةذّل قذال لذقذحذسذن 

والحسين : )ا هاا بسيف ما حتو  ذقذ مذا عذقذو بذاب 

عثمان، وال  دعا  حداً يصا إلي (. وبذعذد حذ ااا  

ومسذذا ذذ   صذذاوذذاذذة بذذيذذن   ذذاذذاع الذذيذذقذذيذذفذذة 

والمعااضين، ُامي  السهام من فّا  ان  ، وفذان 

الحسن بن عقي حاضرا، فلصاب  سهذل ، فذيذّ ذاذ  

 بالدم. 

و نا شيصياً ال  اى إشذ ذاالً فذي قذاذ ل بذعذ ذهذا، 

فدفاع اممام عذقذي عذن عذثذمذان فذي  ذقذك األدمذة 

وانفا   الحسن والحسين إلو داا عثمان لنصر   ال 

 عني  بداً الدفاع عن م اقو عثمان وسياسا   الذتذي 
 لّا  الناس عقي  من فا حدب وص ب، بذا  ذعذنذي 

المنع من انتهاك حريم  و عّمد قتق ، ومذنذع ُحذرِمذ  

ونسائ  من الطعام والشراب، ولل يُنفيهذمذا لذيذمذنذعذا 

السذ م   من مطذالذاذتذ  بذالذعَذزل، فذيذو وهذ  عذقذيذ 

مصّرح بلنّ  يستحّق العزل بسا  ما  حد . فما  ن 

اممام فان يَيشو  ن يُقتا وقيفة المسقمين، ليتحذّ ل 

قتقُ  إلو ُسنّة بعد قتا اليقيفة عمر من قاُا وهيا مذا 

متد األمر الحقاً لعقي نفس . بذا  حصا فع ً، حي  

 إن عقيا نفَس  دافع عن اليقيفة.

ص  0وفي بع  المصادا فناسخ الت اايخ الجذز 

 00وفتاب  نساب األشرا  لقا  اي صفحة  000

من الجز  اليامس  ن عقيا قال: ) يذهذا الذنذاس! إن 

اليي  ذفذعذقذ ن ال يُشذاذ   مذر الذمذسمذنذيذن وال  مذر 

ال افرين، إن الفرس والروم لتسِسر فتُطِعل و َسقذي، 

ف هللا ال  قطعذ ا الذمذا  عذن الذر ذا، وبذعذ  إلذيذ  

 بث   قرب ممق  ة ما  مع فتية من بني هاشل(.

ومع إسدال الستاا عقو مشهد قتا اليقيفة عذثذمذان، 

بد   مرحقة  ديدة من سيذرة اممذام الذحذسذن )ع( 

وم اقف  الداعمة ألبي  في السقذل والذحذرب إلذو  ن 

ا تيا عقي)ع( وب يذع الذحذسذن )ع( ةذل دوذا فذي 

م ا هة مع معاوية انته  بالصقح، وه  مذا يذمذثذا 

الفصا الثاني من هي  المرحقة، وهذ  فصذا  ذنذي 

بالمشاهد المر اطة باممام الذمذجذتذاذو )ع(، ولذعذقذ  

 تاح لي فرصة قادمة لقحدي  عن  لك. والحمذد   

 اب العالمين.

* كلمة القيت في مؤسسة االبرار االسالمية عبببر 

 04العالبم االفبتبراضبي وتبطبببيبت رووم ببتباريبخ 

. يمكن االطالع على البحث الكبامبل 0202سبتمبر 

  www.abraronline.net/arعلى مبوقبعبنبا 

 في قسم نشاطات المؤسسة.



 ؤتمراتم 6

 دعوة استكتاب المؤتمر الدولي الرابع والثالثون للوحدة االسالمية ـ طهران

 ح  شعاا: ) التعذاون امسذ مذي فذي مذ ا ذهذة 

الَمصائُ  والاَ يا(... دع ة اسذتذ ذتذاب الذمذس ذمذر 

الدولي الرابذع والذثذ ةذ ن لذقذ حذدة االسذ مذيذة ـ 

 طهران: )بع  محاوا المس مر(:

ـ الماادى  والتعاليذل الذديذنذيذة والذمذعذنذ يذة فذي  0

مذذ ا ذذهذذة الذذمذذصذذائذذ  والذذاذذ يذذا: بذذيذذان الذذحذذ ذذمذذة 

الذذ  ذذ ديذذة لذذقذذمذذصذذائذذ  والذذاذذ يذذا  مذذن الذذنذذظذذرة 

 امس مية لقعالل و طايقها عقو الظر  الحالي.

التعاليل والمعاا  امس مية وفيفية التعذامذا مذع 

  ائحة ف اونا.

دااسة األسس العمقية لذخوذ   امسذ مذيذة فذي 

م ا هة  ائحة ف اونا مع التلفيد عذقذو الذ حذدة 

 امس مية.

 قديل نما ج نا حة عن إقامة العذاذادة الذجذمذاعذيذة 

 ةنا   فشي األمرا  وفق المياه  الفقهية لقديذن 

 امس مي.

الفرص والتحديا  لقدين والروحانيذة فذي سذيذا  

 األمرا  العالمية.

مقاانة السق فيا  الميتقفة لقمجتمعا  امس مية 

في إقذامذة مذنذاسذك الذحذج واالدعذيذة والذزيذاا  

وصذ ة الذذجذذمذعذذة والذذجذذمذاعذذة واقذذامذة الشذذعذذائذذر 

 والطق س الدينية و ل فترة ف اونا.

ـ القداا  االسترا يجية لقذعذالذل االسذ مذي فذي  0

م ا هة المصائ  والا يا: االستفادة من القداا  

والحق ل السياسية واالقتصادية والعقمذيذة لذقذعذالذل 

 امس مي في م ا هة ف اونا.

دوا المسسسا  امسذ مذيذة فذي  دااة و ذعذزيذز 

الت امن و قديل المسذاعذدا  الذيذالصذة و ذنذمذيذة 

التعاون المشترك بين الدول امس مية لذمذ ا ذهذة 

  ائحة ف اونا.

بيان م قو التعاون العقمي المشترك فذي  ذنذمذيذة 

القداا  االسترا يجية لقعالل امس مي لذمذ ا ذهذة 

  ائحة ف اونا.

الروايا  ال ةائقية ح ل فذيذفذيذة مذ ا ذهذة الذدول 

امس مية والغربية لظاهرة  ائحة ف اونا وبيان 

 االوت   فيما بينها.

ـ دوا العقما  والنياة المذسذقذمذة فذي مذ ا ذهذة  0

المصائ  والا يا:  همية م انة العقمذا  والذنذيذ  

المسقمة في بيان القداا  المذعذنذ يذة )الذروحذيذة( 

وافع مست ى ال عي العام وإقناع المسقمين بتاني 

 السق فيا  المناساة في ظا  ائحة ف اونا.

بيان دوا العقما  وني  العالل امس مي في الذرد 

عقو الش  ك )الشذاذهذا ( و ذ  ذيذ  الذمذسذقذمذيذن 

و عزيز  ذمذسذ ذهذل بذالشذعذائذر الذديذنذيذة فذي ظذا 

 استمراا  ائحة ف اونا وما بعد  ائحة ف اونا.

اسل وااطة طريق لقعقما  والني  المسقمة فذي 

العالل االفتراضی  لم ا هة التحديا  واالستذفذادة 

من الفرص التي نشل  في ظا استمراا  ذائذحذة 

 ف اونا.

االسذتذذفذذادة مذذن الذداوس والذذعذاذذر الذتذذي عذاشذذهذذا 

المسقم ن في م ا هة المصائ  والا يا و هذمذيذة 

 طايق ما يج  فعق  وما ال يج  فذعذقذ  فذي ظذا 

 استمراا  ائحة ف اونا.

مقاانة األسق ب التققيدي لعقما  الذديذن بذالذطذر  

الجديدة في ال عظ والنصيحة في ظذا اسذتذمذراا 

 ائحة ف اونا ودااسة مدى  قاا  الذنذاس لذتذقذك 

 الم اعظ.

ـ دوا امع م في الت عية والذتذرويذج لذثذقذافذة  2 

التعاون في حالة انتشاا المصائ  والا يا:  لهيا 

القداا  امع مية امسذ مذيذة مذن   ذا  ذنذمذيذة 

و ذذرويذذج ةذذقذذافذذة الذذتذذعذذاون و ذذقذذديذذر احذذتذذيذذا ذذا  

 المجتمعا  امس مية في ظا  ائحة ف اونا.

 شذذيذذيذذص  سذذقذذ ب و ذذعذذامذذا وسذذائذذا امعذذ م 

امس مية مع امع م الغربي في فيفية بيان  اةير 

 انعکاسا  الق ايا المتعققة بجائحة ف اونا.

دوا وسذذائذذا امعذذ م امسذذ مذذي فذذي االا ذذقذذا  

بمست ى ال عي الصذحذي الذجذسذمذانذي )الذاذدنذي( 

والذنذفذسذي والذعذقذقذي وکذيلذك الذ عذي امعذ مذي 

 و رويج ةقافة التعاون في ظا  ائحة ف اونا.

ـ التهديدا  وفرص العالل االفتراضي في دمن  0

ال  اونا لقمجتمعا  االس ميذة:  ذلةذيذر الذتذعذقذيذل 

االفتراضي في المراحا الميتقفة لقتعقيل والذتذعذقذل 

 وامدااة الترب ية)التعقيمية(.

 لةيرا  ظاهرة ال  اونا عقو التح ال  االدااية 

 )الح فمة( في دمن العالل االفتراضي.

التح ل في الع قا  والتعام   بين المجتمذعذا  

امس مية في دمن العالذل االفذتذراضذي فذي ظذا 

  ائحة ف اونا.

فرص و حديا   حذ يذا و ذاذديذا "الذاذيذ " إلذو 

م ان "لقعما"  و "لذقذتذرفذيذ " فذي ظذا  ذائذحذة 

 ف اونا.

المش    االقتصادية الناشذئذة فذي ظذا  ذائذحذة 

ف اونا وفيفية التعاما معها في الدول امس ميذة 

 باستيدام إم انيا  العالل االفتراضي.

إضعا  النشذاطذا  الذثذقذافذيذة فذي الذمذجذتذمذعذا  

امس مية في ظا  ائحة ف اونا وابتکاا الادائا 

 في الدول امس مية.

 قييل استيدام  دوا  العالل االفتراضي لمصذقذحذة 

 عزيز صقذة الذرحذل وايذجذاد عذ قذا  الصذداقذة 

 واألو ة امس مية في ظا  ائحة ف اونا.

ـ عالل ما بعد  ائحة ف اونا والسينذاايذ هذا   0 

السياسية واال تماعية والثقافية الجديدة في العذالذل 

االس مي: اؤية الهي قية السياسية واال تذمذاعذيذة 

والثقافية لقعالل والدول امس مية في فترة ما بذعذد 

  ائحة ف اونا.

الدوا االبداعي )الي  ( لذقذعذالذل امسذ مذي فذي 

م ا هة ظاهرة "امسذ مذ فذ بذيذا )الذيذ   مذن 

االس م(" و"معاداة امس م" في الغرب في فترة 

 ما بعد  ائحة ف اونا.

بيان  سق ب الحذيذاة الذمذسمذنذة فذي الذمذجذتذمذعذا  

الغربية وانتشاا امس م واالعتقاد با  )الذتذديذن( 

 واألو   في فترة ما بعد  ائحة ف اونا.

استرا يجيا  العقما  والني  الذمذسذقذمذة لذتذغذيذيذر 

ةقافة الت اصا والتفاعذا اال ذتذمذاعذي وسذيذطذرة 

العالل االفتراضذي والذرقذمذي فذي عذالذل مذا بذعذد 

  ائحة ف اونا.

مسذتذذقذذاذذا الذتذذعذذقذذل والذتذذعذذقذذيذذل وامدااة الذذتذذربذذ يذذة 

)التعقيمية( وبيان نقاط ال عو والق ة في التعقذيذل 

 المجادي في عالل ما بعد  ائحة ف اونا.

اؤية النظام الصذحذي لذقذمذجذتذمذعذا  امسذ مذيذة 

و همية السج   الصحية االققيمية فذي فذتذرة مذا 

 بعد  ائحة ف اونا.

 قييل األنظمة القائمة عقو الديمقراطية القيذاذرالذيذة 

الفردية مقابا السقطة الشعاية الدينيذة فذي الذعذالذل 

 امس مي في عالل ما بعد  ائحة ف اونا.

ـ التحديا  الثقافية واالقتصادية والسياسية فذي  1

الغرب لذمذ ا ذهذة  ذائذحذة فذ اونذا: بذيذان آةذاا 

انحساا قذداة الذقذ ى االسذتذکذاذاايذة وانذظذمذتذهذا 

المتسقطة )المذهذيذمذنذة( وسذ   إداا ذهذا فذي ظذا 

  ائحة ف اونا.

الروايا  ال ةائقية ح ل فذيذفذيذة مذ ا ذهذة الذدول 

امس مية والغربية لظاهرة  ائحة ف اونا وبيان 

 االوت   فيما بينها.

االستفادة من الداوس والعار التي عاشتها الذدول 

الغربية في مذ ا ذهذة  ذائذحذة فذ اونذا و هذمذيذة 

 طايق ما يج  فعق  وما ال يج  فذعذقذ  فذي ظذا 

 استمراا  ائحة ف اونا.

المش    االقتصادية الناشئة فذي فذتذرة  ذائذحذة 

 ف اونا وفيفية التعاما معها في الدول الغربية.

إضعا  النشذاطذا  الذثذقذافذيذة فذي الذمذجذتذمذعذا  

الغربية في ظا  ائحة ف اونا وابتذکذاا الذاذدائذا 

 في الدول امس مية.

 قييل األنظمة القائمة عقو الديمقراطية القيذاذرالذيذة 

الفردية مقابا السقطة الشعاية الدينيذة فذي الذعذالذل 

 امس مي في عالل ما بعد  ائحة ف اونا.

 لةير ظاهرة  ذائذحذة فذ اونذا عذقذو الذتذحذ ال  

 االدااية )الح فمة( في الدول الغربية.

التحديا  الثقافية الم  ذ دة فذي الذدول الذغذربذيذة  

)مثا انهياا األسذرة وانذتذشذاا الذفذسذاد وإالدمذان 

عقی ال ح ل والميداا ( في مذ ا ذهذة ظذاهذرة 

  ائحة ف اونا.

 دوى الت ا د الفذ ذري والذثذقذافذي بشذکذا  کذاذر 

لقث اة امس مية في المجتمعا  الغربية في فتذرة 

 ما بعد  ائحة ف اونا.

التحديا  االمنية واالقتصادية في العالل فذي ظذا 

 انحساا  مري ا.
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إ ا لل ي ن قادًاا عقو بنا  الثروة في شااب ، فقذد 

  قع مستقاً   ير واضح. قاا  ن يصاح الذمذال 

ه  الشغا الشا ا، فان محمد بن سقمان يتذمذتذع 

بذذمذذزيذذد مذذن الذذتذذرفذذيذذ  الذذعذذادي. لذذقذذد اسذذتذذمذذتذذع 

بمافدونالدد و لعاب الفيدي ، ةل قرا  ن يصذاذح 

 ا ا  عمال العائقة.

لسن ا ، فان محمد بن سقمان ييفذي الذعذمذ   

اليهاية التي قدم  ل  فهدية بحق ل ال ق  الذيي 

عاًما، فان محمذد قذادًاا  00فان ياقغ من العمر 

 لذو دوالا  033عذقذو  ذمذذع مذذا يذذقذرب مذن 

 مري ي بعد بيع ساعا   هاية فذاوذرة فذان قذد 

حصا عقيها فهدايا. ل ن  والً، لذفذتذرة و ذيذزة، 

افتسا  محفظت  قيمة، مما منحذ  امةذااة الذتذي 

سي اصا م حقتها. قرا السفر إلو اليااج بعد 

الجامعة والدو ل في االستثذمذااا  الذاذنذ ك  و 

اال صاال   و العقااا . لل ي ن يذتذ قذع سذقذطذة 

سياسية حقيقية بصفت  االبن األصغر مع فذرص 

منيف ة فذي  ن يصذاذح مذقذً ذا، فذانذ  هذنذاك 

 فرصة ضئيقة لصع د .

و فر ال تاب: في بع  األمسيا ، فان مذحذمذد 

بن سقمان يصطح   صذدقذا   إلذو الصذحذرا  

حي   حد  عن وطا ليصاح مقذيذااديذًرا مذثذا 

ستيو   بز وبيا  يتس، الر ذال الذييذن بذنذ ا 

إاةًا من و ل الترفيز عذقذو الذنذتذائذج وفذ نذهذل 

 فثر  فاً  مذن الذمذنذافسذيذن. و ذحذد  بذجذا بذيذة 

واسالة وإحااط متزايد  جا  الشااب السذعذ دي. 

يتيفر  حد الحاضرين: "نحن من يم ننا  ذقذريذر 

 مستقاا  يقنا". "إ ا لل نتقدم، فمن سيفعا؟

افز بن سقمان فذي الذاذدايذة عذقذو بذنذا  ةذروة، 

وإنشا  الشرفا  واالستح ا  عقو حصص مذن 

، و قذنذع مذن 0330شرفا  فذاذرى. فذي عذام 

و ل وسطا ، شرفة فيريزون بذجذقذ  الذاذنذيذة 

التحتية لخليا  ال  ئية إلو السذعذ ديذة. وشذهذد   كتاب "الدم والنفط" يكشف الصراع في السعودية 

الصفقة حص ل فيريزون عذقذو حصذة  قذقذيذة فذي 

مشروع مشترك فان  فار شريك ل  إحدى شرفا ذ  

 العديدة.

وفان ير س الدائرة القان نية في فيريزون حذيذنذياك 

ويقيام باا، اليي يشغا حاليا منصاذا فذي الذ اليذا  

المتحدة. ساعد   ذقذك الصذفذقذة بذن سذقذمذان عذقذو 

 عزيز م انت  محقيا، إال  ن الصفقة لل  م  قذدمذا، 

و لك  ن شرفة بن سقمان لل  ت فر لذديذهذا الذيذاذرة 

منجذاد الذمذشذروع،  ذ ذاذد  فذيذريذزون الذيذسذااة 

 و ادا .

فما   را  داول  سهل بن سقمذان حذيذ  افذتذشذو 

المنظم ن  نماط  داول مشا هة مر اطة بحسذابذا  

األمير محمد و مرا  آورين. حقق فذاذيذر مذنذظذمذي 

األسهل فذي السذعذ ديذة فذي  لذك الذ قذ  فذي عذام 

، وقرا  ن  ا ًرا يذعذمذا نذيذابذةً عذن مذحذمذد 0300

 مسسول عن التداول المشا  .

 ةاا  الحادةة   اًا. فان بن سقمان يداس بعنايذة 

فيفية استعادة م ذانذتذ  فذي الذديذ ان الذمذقذ ذي. فذان 

يعر  فيو يجعا نفس  مفيدًا ل اذاا السذن، ويذقذ م 

بمهام بغي ة لقغاية بالنساة لخمرا  اآلورين، مذثذا 

 طرد  امقة من قصر اف   إو   .

بيذن الذ ذتذاب  ن بذن سذقذمذان  داك  نذ  مذع وفذاة 

وسذيذ ذ ن  -األعمام، فان لديذ  فذرصذة لذقذصذعذ د 

األمر متذروًفذا لذ  لذتذطذ يذر اسذتذرا ذيذجذيذا  لصذد 

منافسيهل بلسق ب ال يرحل، ساعد  الحيا في إ مام 

الصفقذة. و صذاذحذ   فذ ذاا  فذجذلة هذي األولذ يذة 

القص ى في الدي ان المق ي. في الرابعذة صذاذاًحذا، 

استدعو المسسولين وا ال األعمال لققا  في وقذ  

الحق من  لك الي م. سللهل عذمذا إ ا فذانذ  هذنذاك 

مياطر فذي إعذادة  شذ ذيذا الذحذ ذ مذة مذن وذ ل 

التيقص من لجان ح ل المقك عادهللا. قذال الذاذعذ  

إن مثا هيا التغيير يج   ن يتل باا  لرصد اآلةذاا 

 ير المت قعة.   اب بن سقمان: "هرا ". "إ ا فذان 

هيا ه  الشي  الصحيح اليي يذجذ  فذعذقذ ، فذنذحذن 

 نفعق  الي م".

في    ن  سا ع،  ل  عيين بذن سذقذمذان مسذسوالً 

عن االقتصاد والجيال في الممق ة، وسيصذاذح هذيا 

التسرع ع مة  جااية لفذتذرة حذ ذمذ   حذاط نذفذسذ  

بمستذشذاايذن  ذدد، بذعذ ذهذل لذديذ  وذاذرة قذقذيذقذة، 

وشجعهل عقو النقاش مع  فذي الذقذيذا حذ ل  فذ ذاا 

الذر ذا الذيي حذقذق  -سياسية. وعين محمد الشيخ 

مسسوالً عن ا يا  إ ذرا ا   - 0300مع  في عام 

 صاامة ضد اليدع المالية.

بذعذد فذتذذرة و ذيذذزة، سذذيذطذر عذقذذو شذرفذذة الذذنذفذذا 

الشرفة األفثر ابحية  -الح  مية  اام   السع دية 

في العذالذل ووضذع  مذ الذهذا  ذحذ   صذرفذ ، فذان 

سيعما عذقذو  ذحذ يذا صذنذدو  الذثذروة السذيذادي 

المحت ر لقممق ة إلو  فثر المستثمرين نذفذ  اً فذي 

 وادي السيقي  ن.

المراهق المه وس بانا  ةرو  ، من و ل مذحذافذاة 

ا ال مثا   بز،  صاح اآلن يذتذحذ ذل فذي  مذ ال 

 فثر،  صاح بنذا  الذثذروة والسذقذطذة هذا ذس ولذي 

 العهد.

 عرض: عواطف بن علي 

ي شو فتاب "الدم والذنذفذا"، لذقذصذحذفذي بذرادلذي 

ه ب، والمستشاا المالي  ستن شيك، اليي صذدا 

في األول من ساتمار،  فاصيا هامة ح ل صذعذ د 

محمد بن سقمان ولي العهد السع دي الو السذقذطذة 

وطريقت  في  صذفذيذة وصذ مذ  ومذعذااضذيذ  مذن 

و ل االعتقاال  واالوتطا  والتعيي  والتصفذيذة 

الجسدية باالعتماد عقو شا ة من الم الين ل . فذمذا 

يتطر  ال تذاب إلذو  ذلةذيذر األدا  السذيذاسذي لذاذن 

سقمان في  غيية الذتذجذا بذا  السذيذاسذيذة بذمذنذطذقذة 

 الشر  األوسا، و س ا  النفا والمال العالمية.

و حد  ال تاب عن وطة بن سقمان لتص ير قذطذر 

، قذاذا 0301فدولة داعمة لذإلاهذاب فذي مذااس 

حصااها في اليامس من ي نذيذ  نذفذس الذعذام وقذد 

استيدم في  ذنذفذيذي وذطذة  شذ يذ  صذ اة الذدوحذة 

و ارير الحصاا مجم عة من الصحفيين، اليي  ذل 

 صنيفهل عقو  نهل محايدون، و لةيرهل مت سذا  و 

 مر فع في الر ي العام العالمي.

يتحد  ال تاب عن  فاصيا دقيقة حذ ل مذا  ذرى 

وذ ل حذمذقذة اعذتذقذاال   0301في ن فماذر عذام 

الريتز فاالت ن، ومنها  ن محمد بذن سذقذمذان  مذر 

بإفراغ الفند  من م ظفي  و غييذر  ذمذيذع األقذفذال 

ومنع  هاب  ي من األمرا  المعتققيذن لذقذحذمذام إال 

 بمرافقة الحراس.

وي شو ال تاب فيو اا فع عذدد األمذرا  وا ذال 

 033إلذو  فذثذر مذن  03األعمال المعتققذيذن مذن 

شيص في  قا من  سا عين وفيو  نذهذل  ذمذيذعذاً 

نام ا عقو األا  و ل فترة اعتقالهذل فذي فذنذد  

الريتز فاالت ن. طق  بن سقمان من ميتصيذن  ن 

واصة باألمرا  وا ذال ”   ة اب اعتقال“ يصمم ا 

عاذر فذامذيذرا  “ األعمال، فقل ي ن يريد  ن يراهل 

بثيابهل الياصة، با   ارهل عقو اا ذدا  ”  المراقاة

 ةياب اعتقال،  ااد  ن يشعر بالسط ة والق ة.

و واد ال تاب: " بد   "لعاة العروش" الذحذقذيذقذيذة 

بين  حفاد عائقة آل سع د. وانتصر بن سقمان عقو 

الر ل من  ه د األمرا  ال ااا اآلورين لتذقذ يذ  

صع د  لح ل الا د. لقد عما بن سقمذان بذإصذراا 

، بذعذد 0300لمدة عام، و غق  عقو المنافسين عام 

 ف ي  ص حيا   ير عادية إلذيذ ، حذيذ  عذزد 

سيطر   عقو األ هزة العس رية واألمنية وبد  فذي 

إنها  اقتصاد الممق ة المتعثر المعتمد عقو الذنذفذا. 

ومح ام قا ت  عقو السقطة ا تال  ق ا   األمنذيذة 

 الصحفي  مال واشقجي في اسطنا ل.

بعد فا التحرفا  اليطيرة ل ،  صاح فهل صذعذ د 

األمير الشاب إلو السقطة مهًما بش ا متزايد لذقذادة 

العالل اليين يحاول ن  قييل اال ذجذا  الذيي سذتذتذيذي  

 الممق ة إ ا اعتقو األمير محمد العرش.

و فر ال تاب ان محمد بن سقمان فان لدي  هذا ذس 

سنة،  ن  00لجمع المال سيما وان  افتشو في سن 

فرع عائقت  يمقك ال ثير من المال مقاانة مع ةذرا  

 اآلورين في العائقة الحافمة.
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حين  شتد وطلة ال با ، ويعيد فر  نفس  بعد ان انحسذر 

ققي ، يشعر  وو الذعذقذ ل والذقذقذ ب الذ اعذيذة ب ذرواة 

المنا اة الدائمة مع هللا ساحان . فذيلذك  ذانذ  مذن الذيفذر 

اليي  فد القرآن ال ريل عقي : فا فروني آ فرفل. والذيفذر 

هنا ليس لقققة القسان فحس  بذا اسذتذحذ ذاا هللا فذي مذا 

يعمق  االنسان، قاق  ومع  وبعد . هيا االستح ذاا يذعذنذي 

االيمان بق انين هللا الفاعقة في ال  ن، التي  حذ ذل مسذاا  

و نظل مسااا  م  نا  . وااليمان بالقان ن يسفد ق ة عقا 

االنسان ويظهر عاقريت  العقمية الذتذي اهذقذتذ  الفذتذشذا  

ال ثير من وفايا ال  ن وال   د، وان فان  لك ال يذ ذفذي 

لتعميق االيمان با . فما افثر المستشرقين اليين اطذقذعذ ا 

عقو االس م وفهم ا عقيد   وفقسفت ، ولذ ذن االيذمذان لذل 

ينفي الو قق بهل. فالمعرفة المجردة ليس  شرطا لذ يذمذان 

او دافعا ل . با ان االيذمذان يذقذتذ ذي ادالذة االداان مذن 

  ي سا ن،.  القق ب: ﴿ف  با اان عقو قق بهل ما فان ا

في ظا الجائحة يجد المسمن في اليق ة مع هللا في داويذة 

هادئة من المنزل فرصة لقذمذنذا ذاة الصذادقذة بذعذيذدا عذن 

ض ضا  الحياة وانشغاال ها. فقذد امذر هللا بذهذي  الذيذقذ ة 

ال رواية لتنقية االيمان و ذعذمذيذقذ  والذتذ اصذا مذع هللا 

ساحان : ﴿قا انما اعظ ذل بذ احذدة ان  ذقذ مذ ا   مذثذنذو 

وفرادى ةل  تف روا،. هي  الفرصة ال  ت فر عادة لذقذ ذثذيذر 

من الاشر اليين ال ياحث ن عنها اساسا، وعندما  تذ فذر ال 

يستطيع ن االستفادة منها. اما القرآن الذ ذريذل فذيذعذتذاذرهذا 

ضرواة لتنقية الع قة بين االنسان ووالقذ . وقذد ا ذاحذ  

حالة ال با  فرصة لهيا التذفذاعذا الذعذاذادي بذيذن االنسذان 

ووالق ، بدون إفرا  او  ذ  ذيذ ، بذا بذدفذع مذن الذفذطذرة 

الاشرية التي فطر هللا الناس عقيها. ان مذيذاطذاذة الذاذااي 

عزو ا في بطن القيا عاادة عمقية  ر اا بحياة االنسذان 

وهم م ، وليلك يقت ي االستفادة منها و ذ  ذيذهذهذا نذحذ  

 عميق االيمان وبث  بين الاشر. ف  عاذادة بذدون  ذ اصذا 

حقيقي، وال منا اة بدون ح ذ ا الذقذقذ  والذ عذي لذدى 

  االنسان المصقي.

لن  زول الجائحة قرياا، فذمذا لذن  ذنذتذهذي اوذطذااهذا او 

ه  انتقام إلهي من العااد؟  هذ    ت قو عن اصابة الاشر. 

ضرواة يقت يها ماد  الت ادن الطايعي ﴿واالا  وققهذا 

ووضع الميزان،. ام ه  الس ح االلهي الاذسذيذا الظذهذاا 

ق    لمن ريها؟  ه  الصفعذة ال ذروايذة اليذقذاظ سذائذق 

عجقة  تحرك وه  في إ ما ة قد  سدي ب  الذو الذ ذااةذة؟ 

االمر اليي يرا  العااف ن ان الجائحذة مصذدا  طذاذيذعذي 

لققان ن االلهي الفذاعذا فذي الذ ذ ن،  ذهذد  اليذقذاظ هذيا 

الميق   من  ف    ل ي ينعل بالقرب مذن هللا ومذنذا ذا ذ  

ونيا اض ان . ان الحجر والتااعد ال قا  شروا الجائحذة 

فرصة لتمتين الع قة مع هللا و ذعذمذيذق الذعذاذادة مذفذهذ مذا 

وممااسة. وسيجد المسمن ن في  لك لية ايمانية وذاصذة، 

وفرصة لقتعر  عقو اليا  من ا ا معرفة هللا ساحانذ ، 

ومناساة لتعظيل هللا و قديس ، وادااك عذظذمذتذ  الذتذي ال 

 حدها حدود، وقدا   عذقذو االنذتذقذام مذمذن يذسلذ  نذفذسذ  

ويمنحها م قع الرب بية. القهل ا عقذنذا مذن الذيافذريذن لذك 

  دائما.

 كلمة أخيرة
لقعاد إلو هللا احقتان، احقة امقذاذال واحذقذة  

 الع دة، ول ا منهما  دب و ص ل.

وإ ا فقد امنسذان األدب مذع هللا فذي  ي مذن 

 ها ين الرحقتين، ال ياقغ  ايت  في  قك الرحقة.

ولإلقاال عقو هللا  دب ونهج و ص ل،  ذلمذقذ ا 

 في هي  الفقرا  ال اادة في ديااة ) مين هللا(:

)القّهّل إّن قق َب المياتين إليك والذهذة، وسذاذَا 

الرا اين إليَك شااعةٌ، و ع َم القاصديَن إليك 

واضذذحذذةٌ، و فذذئذذدةَ الذذعذذاافذذيذذن مذذنذذَك فذذاِا ذذةٌ، 

و صذ ا  الذداعذذيذذن إلذذيذك صذذاعذدةٌ، و بذذ اَب 

ام ذذابذذة لذذهذذل مذذفذذتأذذحذذةٌ، ودعذذ ةَ مذذن نذذا ذذاَك 

 مستجابةٌ(.

ومن المنا اة اليامسة من المنذا ذاة الذيذمذسذة 

 عشر.

)  يتَك طامعاً في إحسانَك. اا ااً في إمذتذنذانذَك 

مستسقياً وابَِا َط ِلَك ُمستَمِطراً  ذمذاَم ف ذِقذَك 

طالااً َمرضا َك، قاصداً  نابَك، وااداً شريذعذة 

افدَك ُمقتِمساً َسنِيأ الييرا  من ِعنِدَك، وافذداً 

إلو ح رة  مذالذك، ُمذريذداً و ذهذك، طذااقذاً 

 بابَك، مست يناً لعظمتك و  لك(.

وهي  بع  نما ج  دب )امقذاذال عذقذو هللا(. 

و ما  دب )الع دة إلو هللا( فه  ييتقو بذعذ  

 الشي  عن  دب امقاال عقو هللا.

إّن امنسان إ ا عاد إلو هللا ي  ن حال  فذالذعذاذد 

اآلبق اليي ير ع إلو م ال ، نادماً عذائذياً بذ ، 

وج ً، مستحيياً، من سذراً، مذقذراً، مذعذتذرفذاً... 

فيلك ير ع العاد العاصي إلو هللا  عالو نادمذاً 

  ائااً.

 عناصر  دب الع دة إلو هللا: -

ولقع دة إلو هللا  دب واص بهذا. لذ  مذفذردا  

وعناصر واد  فرها فذي نصذ ص األدعذيذة 

 –عذقذيذهذل السذ م   –الملة اة عن  ها الايذ  

ً مذن الذنذصذ ص  وس   نيفر فيما يقي بع ذا

الجامعة لطائفة من عناصر  دب الذعذ دة إلذو 

هللا  عالو، لنعقا  بعد  لك باستعذرا  مذ  ذز 

 ألهل عناصر الع دة إلو هللا ساحان .

النص ص الجامعة لمذفذردا   دب الذعذ دة  -

 إلو هللا:

وقذذد واد فذذي الذذدعذذا  الذذيي عذذقّذذمذذ   مذذيذذر 

المسمنين عقي بن  بي طذالذ  عذقذيذ  السذ م 

ل ميا بن دياد بعد هي  الذحذاال  إلذو  ذ دم 

العاد المين  فذي عذ د ذ  إلذو هللا، هذي مذن 

 آداب احقة الع دة.

 يق ل  مير المسمنين في هيا الدعا .

وقد   يتَُك يا إلهي بعدَ  قصذيذري وإسذرافذي “

عقو نفسي معتيااً، نادماً، من سراً، مستقي ً، 

مستغفراً، منيااً، ُمقراً، مذيعذنذاً، مذعذتذرفذاً، ال 

ً   ذ  ذ ُ    د مفراً مما فان ِمنّي، وال مذفذزعذا

إلي  في  مري  ير قا ِلَك عذياي، وإدوذاِلذَك 

 .”إياَي في سعِة احمتكَ 

 وفي دعا  االسحاا:

يا اب إاحل دعائي، و  رعي، ووذ فذي، “

 .”و لي، ومس نتي، و ع ييي، و ق ييي

وفي النص التالي، مذن دعذا  األسذحذاا فذي 

شذهذذر ام ذذان واد  فذر طذائذذفذة مذن  هذذل 

 عناصر  دب الع دة إلو هللا:

 يا اب هيا مقام العائي بك من الناا.“

 هيا مقام المستجير بك من الناا.

 هيا مقام المستغي  بك من الناا.

 هيا مقام الهااب إليك من الناا.

هيا مقام من يا   لذك بذيذطذيذئذ ، ويذعذتذر  

 بينا ، ويت ب إلو اب .

 هيا مقام الاائس الفقير.

 هيا مقام اليائو المستجير.

 هيا مقام المحزون الم روب.

 هيا مقام المغم م المهم م.

 هيا مقام الغري  الغريق.

 هيا مقام المست حال الغَِر .

هيا مقام من ال يجهد لينا   افراً  يرك، وال 

ذ  ُمذفذّر ذاً  ً إال  نذ ، وال ِلذهذّمِ ل عف  مقذ يذا

 س اَك.

 يا هللا، يا فريُل.

ال  ُحِر  و هذي بذالذنّذاا بذعذدَ سذجذ دي لذَك 

 .”و عفيري بغير َمّنن منّي عقيكَ 

 أدب العودة إلى هللا


