
﴿كال بل ران على قلوبهم ما كانوا يعملون﴾. الرين  

والزيغ والغفلة كلها من آثار مترتبة على بعد 

اإلنسان عن هللا سبحانه وتعالى. هذا البعد له 

أسبابه وعلى رأسها ضعف العبادة وتالشي الذكر. 

والعبادة ال تعني أداء الفروض فحسب، فهذا 

األداء واجب وال يجوز التخلي عنه، ولكن يجب 

ان يكون أداء ذا معنى، أي ان يكون القلب 

حاضرا خالل أداء تلك العبادة. فاذا تحقق ذلك، 

وأضيف اليه ذكر هللا بشكل فاعل ودائم، فان 

وصول الرين الى القلب يتعذر او يضعف. ومن 

المؤكد ان هذا الكالم مقبول ومعروف لدى 

المؤمنين، ولكن تجلياته العملية كثيرا ما تغيب 

عن الفرد، فيستمر في أداء الفرائض كما اعتادها، 

ولكن بدون روح حقيقية. هنا تتحول العبادة الى 

طقس يؤدى فحسب، وتصبح العبادة حركة 

ميكانيكية ال تحتوي على بعد وجداني يجعل هللا 

حاضرا حقا في حياة البشر. وكذلك الذكر الذي 

شجع القرآن عليه.﴿يا أيها الذين آمنوا اذكروا هللا 

ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيال﴾. الذكر هنا 

كذلك يجب ان ال ينحصر بلقلقة اللسان، بل يجب 

ان يكون هللا حاضرا طول الوقت مع الفرد، كما 

قال علي عليه السالم: ما رأيت شيئا إال ورأيت 

هللا قبله وبعده ومعه وفيه. هذا الذكر هو الوازع 

عن ارتكاب المحرمات، وأداء الواجبات، 

وصياغة الحياة وفق هدي هللا سبحانه. فان لم 

يحدث ذلك، أصبح اإلنسان ناسيا هللا، وعندما ال 

يحظى هذا االنسان بنعمة ذكر هللا إياه. ﴿يا أيها 

الذين آمنوا ال تكونوا كالذين نسوا هللا فأنساهم 

 أنفسهم﴾.

ومع عظمة التشريعات االلهية واحتوائها على 

أبعاد عملية، فان هللا لم يترك استحضارها 

محصورا بالتصرف االنساني فحسب، بل وفر من 

اآلليات ما يضمن استحضارها من قبل االنسان 

دائما. وهنا يجدر التأكيد على أهمية اإلعداد اإللهي 

الهادف إلبقاء االنسان على تواصل مع العبادة 

والذكر بشكل متواصل. وكما تمت اإلشارة في 

العدد السابق، فان شهر رمضان الذي فرض فيه 

الصيام، مسبوق بشهرين: رجب وشعبان اللذين 

يعتبران مقدمة لشهر الصوم، وفرصة الستعادة 

القدرة على العبادة الصادقة التي كثيرا ما ينساها 

اإلنسان. فشهر رمضان سيحل على المسلمين 

قريبا، وستتوفر خالله ظروف العبادة المركزة من 

صوم وصالة ودعاء، وسيساهم الصوم في تعميق 

تلك الممارسات حتى يصبح أداؤها محببا لدى 

الصائم. وقبل حلول الشهر يجدر بالمؤمن االستفادة 

من أجواء شهر شعبان وما تنطوي عليه من 

ذكريات إسالمية عظيمة، فباالضافة لذكريات 

مواليد فرسان كربالء )االمامين الحسين وزين 

العابدين وأبي الفضل العباس( فان منتصف الشهر 

مناسبة عظيمة لدى المسلمين، وتحل فيها ذكرى 

والدة االمام المهدي المنتظر عجل هللا فرجه، وهي 

مناسبة للتفكر والتذكر والتعبد، الن االمام المهدي، 

في المفهوم اإليماني، مشروع لتحقيق المشروع 

اإلسالمي الهادف إلقامة العدل في األرض بعد ان 

ملئت ظلما وجورا. وهل هناك أعظم من إقامة 

 العدل الذي أمر هللا به: ﴿وأمرت ألعدل بينكم﴾.

انها نعمة عظيمة من هللا سبحانه ان يهييء لالنسان 

فرصا عظيمة لتقريبه من ربه، وإبعاده عن 

الشيطان، ووضعه على طريق العبادة المتواصلة 

التي توصله الى شهر رمضان ليكمل بذلك شهورا 

ثالثة من العبادة التي تساعد على إزالة الّرين الذي 

يفصل بين القلب وربه. فإذا تمت تنقية القلب انفتح 

على هللا في عالقة إيمانية تكسر شوكة 

الشيطان وأالعيبه وتضليله. إننا هنا 

أمام مشروع متكامل يهدف إلعادة 

صياغة االنسان وعقله وقلبه وروحه 

ليكون منسجما مع مستلزمات الوصول 

الى هللا واالنفتاح عليه، ضمن مناجاة 

روحية متواصلة تتسم بالنقاء والصدق 

واإلخالص. فهل هنالك فرصة أفضل 

من هذه؟ ولكي يحقق اإلنسان المنفعة 

الكبرى من هذه المشروع، مطلوب منه 

ان يتوقع عند شهري رجب وشعبان، 

ليغرف منهما من النقاء الروحي ما 

 يعرج بروحه الى هللا.
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 624العدد  ة،عشر السابعة السنة

 2222مارس   64-16

 (6)صمبعوث السماء الى األرض 
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برار اإلسالمية، وتهتم بشؤون نشرة تصدر مرة كل اسبوعين عن مؤسسة األ
المسلمين عموما، وتسعى لتركيز قيم اإلسالم ومفاهيم القرآن، في ما يشيع اإليمان 
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 نشاطات مؤسسة األبرار االسالمية
 

بمننناسنبنة النمنبنعن  النننبنوي 
الشننننريننننف فنننني السننننابننننع 
والعشرين من شهنر رجنب، 
أقامت مؤسسة األبرار نندوة 
ـ عبر العنالنم اإلفنتنراضني ـ 
تننحننت عنننننوان:  مننبننعننوث 
السننننمنننناء إلننننى األرض ، 
استنضنافنت فنينهنا كنال منن: 
الندكنتنور منحنمند النحنسناننني 
)باح  في الفكر اإلسنالمني 
مننن الننمننغننرب(، والنندكننتننور 
علي عبد الفتاح النحنسننناوي 
)استاذ الندراسنات النقنرآننينة 
في جامعة بابل من العراق(. 
 3كان ذلنك ينوم النخنمنينس 

 .2222مارس 
 

 02وفنني يننوم الننخننمننيننس 
أقننننامننننت  2222مننننارس 

المؤسسة احتنفناال بنمننناسنبنة 
ذكننرى والدة االنننوار فنني 
شهر شعبان، االمام الحسينن 
)ع( في الثال  من شنعنبنان، 
وأخيه أبو النفنضنل النعنبناس 
بن امير المؤمننينن )ع( فني 

الرابع من شعبان، وابنه اإلمام علي بن النحنسنينن 
زيننن الننعننابننديننن )ع( فنني 
الخامس من شعبان. شارك 
في الحفل كل منن سنمناحنة 
الشنيننل عننلنني حسننن )إمننام 
مسجد السيد هاشم بهبهانني 
مننن الننكننويننت(، والشننيننل 
زعينم النخنينر هللا )بناحن  
 ومفكر إسالمي من كندا(.
كما شارك الدكتور سعيد الشهابي بقصيدة شعرية 
بننمنندح اإلمننام الننحننسننيننن )ع(، وخننتننم الننبننرنننامنن  
بمجموعة من التنواشنينح واألشنعنار بنمند األئنمنة 

 األطهار للمنشد رائد السوداني.
 

 افتتاح عدد من المراكز اإلسالمية 

 بمناسبة أعياد شعبان
 

بمناسنبنة منوالنيند األئنمنة األطنهنار أقنمنار شنهنر 
شعبان، تم افتتاح عدد من المراكز اإلسالمية فني 
العاصمة البريطانية لندن، بعند أن تنم تنرمنينمنهنا 

وتوسعتها خالل السنوات القليلة الماضنينة. حنين  
الننمننركننز  2222مننارس  6افننتننتننح يننوم األحنند 

االسالمي الهل البيت عليهم السنالم فني منننطنقنة 
سننري، وحضننر االحننتننفننال عنندد مننن الننعننلننمنناء 
وجمهور من أبناء الجالية المنسنلنمنة فني مننناطنق 
جنوب لندن، حي  تمت تالوة آيات من كتاب هللا، 
وألقيت كلمات لنكنل منن سنمناحنة السنيند فناضنل 

 الميالني، وسماحة السيد قاسم الجاللي.
وفي نفس اليوم تم افتتاح مركز وحسينية سنكنينننة 
ترست في شرق لندن، حي  افتنتنح النمنركنز منن 
قبل ممثل المرجعية العليا في برينطناننينا وأوروبنا 
سماحة السيد مرتضى الكشميري، بحضنور عندد 
من السادة العلماء، وأبناء الجنالنينة النمنسنلنمنة فني 

 مناطق شرق لندن.
كما افتتح المبنى الجديد للحسيننينة النحنيندرينة فني 
جنوب لندن، وحضر االفتتاح عندد منن النعنلنمناء 
وجمهور من أبننناء النجنالنينة النمنسنلنمنة فني تنلنك 

 الجهات.
 

 رابطة الشباب المسلم تقيم 

 ورشة عمل تفاعلية للشباب 
 

ضنمننن نشناطنناتننهنا النندوريننة 
للشباب اسنتنضنافنت رابنطنة 
الشنبنناب الننمننسننلننم فنني لننننندن 
ورشنننة عنننمنننل تنننفننناعنننلنننينننة 
لننمننجننمننوعننة )بنناقننر الننعننلننم( 
الشننبننابننيننة تننحننت عنننننوان: 
 اختيار الصندينق و تنأثنينره 
على الشباب . شنارك فنينهنا 

مجموعة من الشباب منن منرحنلنتني النمنتنوسنطنة 
والثانوية. استهنل النبنرننامن  بنتنالوة منن النقنران 
الكريم ثم تحدث المدرب )السيد علني السنعنبنري( 
عن اهمية اختيار األصدقاء في المراحل العمنرينة 
المختلفة ومرحلة المراهقة بالخنصنوص، وطنرح 
المدرب السعبنري ثنالثنة أمنور اسناسنينة يسناعند 
فهمها في مهمة اختيار األصدقاء في هذه المرحلة 
العمرية لنتنكنون النبنوصنلنة فني مسنينرة اخنتنينار 

 األصدقاء، وهذه األمور هي: 
ـ الصداقات و عالقتها بتزكية و تنمية و تصفنينة 0

 الشاب لنفسه.
ـ أهمية القيم في حياة الشاب و تأثير الصداقنات  2

 عليها.
ـ مهمة وأهداف الشاب في هنذه النمنرحنلنة منن  3

حياته وسهنولنة تنحنقنينقنهنا منع وجنود األصندقناء 
 الجيدين.

وفي ختام الورشة فتح باب الحوار بنينن النمندرب 
 والمشاركين لتبادل االفكار وتنميتها.

 رحيل الدكتور علي األوسي )ره(
 

يَا أَيَّتَُها النَّْفُس اْلمُممْطمَممةُمنَّمةُ اْرُإمُعمي إُلَمى َرب ُمُ  } 
َراُضيَةً َمْرُضيَّةً فَماْدُخمُلمي فُمي ُعمبَماُدْ َواْدُخمُلمي 

 { )صدق هللا العلي العظيم(.َإنَّتُي
 

بنننننبنننننالنننننغ النننننحنننننزن 
وبقلوب راضينة  واألسى

ودعنننا  بقضاء هللا وقدره
فجر يوم اإلثنينن النرابنع 
من شهر شعبان المعنظنم 

 7هـنن، الننمننوافننق 0443
 2222مننننارسا أذار 

لننلننمننيننالدل خننادم الننقننرآن 
النننكنننرينننم والنننبننناحنننن  

اإلسالمي البارز واألستاذ في الجامعة النعنالنمنينة 
لننلننعننلننوم اإلسننالمننيننة فنني لننننندن، ومننديننر مننر ننز 
دراسات جنوب العراق  الدكتور علني رمضنان 
األوسي ، بعد عنمنر منبنارك قضناه فني خندمنة 
 القرآن الكريم واإلسالم ومدرسة أهل البيت)ع(.
وبهذه المناسبة تتقدم مؤسسة األبرار اإلسالمية ـ 
إدارة وروادا ـنن بننأحننر الننتننعننازي إلننى أسننرتننه 
الكريمة، وإلى ذويه ومحبيه، سائلنينن هللا النعنلني 
القدير جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته، وأن 
يحشره مع أوليائه الطاهرين، وأن يخلنف عنلنينننا 
جميعا بأمثاله من المنؤمنننينن. وإننا ا وإننا النينه 

 راجعون.
 

 تعزية السيد علي السعبرْ بوفاة والده
 

تتقدم مؤسسة األبرار اإلسالمية بخالن  النعنزاء 
والمواساة لسماحة الخطينب النحنسنيننني سنمناحنة 
السيد علي السعبري بوفناة والنده النكنرينم السنيند 
جاسم السيد عاشور السعبري، الذي وافته المننينة 

رجنب  23في النننجنف األشنرف ينوم النجنمنعنة 
هـ، وتم تشييعه ومواراة جنثنمناننه النثنرى  0443

 24بجوار جده أمير المؤمنين )ع( ينوم السنبنت 
هـ. نسأل هللا العلي القدير أن يتغمند  0443رجب 

السيد الفقيند بنواسنع رحنمنتنه، وأن ينحنشنره منع 
أجداده الطاهرين، وأن يخلف على أهله ومحنبنينه 
بخير يخلف، وأن يعظم لنهنم األجنر، وينلنهنمنهنم 

 جميل الصبر.
 

تعزية الدكتور حسن 

السهالوْ بوفاة ابنته 

 المحامية شذى
 

تننتننقنندم مننؤسننسننة األبننرار 
اإلسالمنينة بنأحنر النتنعنازي 

والمواساة لألخ الدكتور حسنن عنلني السنهنالوي 
)أبو شذى( بوفناة بنننتنه شنذى أثنر حنادث سنينر 
مؤسف. وقد تم تشييع الفقيدة ومنواراة جنثنمناننهنا 

فني منقنبنرة  2222مارس  02الثرى يوم السبت 
واتفورد. وأقيم مجلس الفاتحة على روحنهنا ينوم 

فنني مننركننز اإلمننام  2222مننارس  03األحنند 
الخوئي. نسأل هللا للفقيندة النرحنمنة والنرضنوان، 

 وألسرتها وذويها الصبر والسلوان.



 فضـاءات إسالمية 1

اإلمام الخامنةي: نخب األمة تتحمل 

مسؤوليات خاصة في هذه المرحلة 

 من المنعطف التاريخي

أكد قائد الثورة اإلسالمية آية هللا العنظنمنى اإلمنام 
السيد علي الخامنئي، في رسنالنة إلنى االجنتنمناع 
السنوي السادس والخمسينن التنحناد النجنمنعنيّنات 
اإلسالمية للطلنبنة فني أوروبنا، أن ننخنب أمنتنننا 
تتحمل مسؤوليات خاصة في هذه النمنرحنلنة منن 

 المنعطف التاريخي.
وقال سنمناحنتنه فني هنذه النرسنالنة إن األحنداث 
السياسية والعسكرية في هذه األيام تشنكنل جنزءا  
من ذات المنعطف التارينخني لنلنعنالنم النذي كنان 
متوقعا ، وفي هذه المرحلة تتحمل النخب في أمتنا 

 مسؤوليات خاصة.
  و في ما يلي الن  الكامل:

بسم هللا الّرحمن النّرحنينم، النطناّلب النجنامنعنيّنون 
األعّزاء، األحداث السياسيّة والعسكريّة فني هنذه 
األيام تُشّكل جزءا  من ذاك المنعطنف النتنارينخنّي 
للعالم، الذي كان متوقّعا . تنتنحنّمنل نُنخنب شنعنبنننا 
العظيم وصنفنوتنه مسنؤولنيّنات خناّصنة فني هنذه 
النمنرحننلنة. إن مننعنرفننة االصنطننفنافننات وانننقنسننام 
الجبهات واختيار الموقف السليم هي مسؤوليّنتنهنم 
على المدى القصينر، واالسنتنعنداد لنلنعنب الندّور 
ضمن إطار التطّورات بما يصنّب فني مصنلنحنة 
جبهة الحّق أيضا  هي مسنؤولنينتنهنم عنلنى النمندى 

  المتوسط. 
قادرون على التنألّنق فني  -الّشباب األعّزاء  -أنتم 

كال القسمين، ولتعمنلنوا عنلنى تنننمنينة األمنل فني 
  الهيئات الطالبية المزيّنة باسم اإلسالم المبارك. 
أسأل هللا القدير والحكيم لكم مزيندا  منن النتنوفنينق 

  والنّجاح. 
 

 دورة علمياة في ألمانيا حول:

 اإلسالم في الخدمات اإلإتماعية

 

تنظم جامعة  مونستر  األلنمناننينة دورة عنلنمنينة 

عنوانها  اإلسالم في الخدمات اإلجتماعية  حي  

يناقش المشنار نون النخندمنات اإلجنتنمناعنينة منن 

 منظور تعاليم الدين اإلسالمي والقرآن الکريم.

وأطلقت جامعة مونسنتنر دورة أ نادينمنينة جنديندة 

لطالبهنا تنحنت مسنمنس  اإلسنالم فنس النخندمنات 

اإلجتماعية  وهي دورة تعنلنينمنينة تسنتنهندف فنئنة 

 األئمة وموظفي الخدمة اإلجتماعية.

راغبا  في الدورة التنعنلنينمنينة األولنس  22ويشارك 

 التي ترنو إلس اإلستمرار علس المدی البعيد.

وقال رئيس مر ز الشريعة اإلسالمية في جنامنعنة 

 مونستر  األلمانية،  مهند خورشيد ، إن الندورة 

ستر ز علس إستخندام النطنالب لنتنعنالنينم اإلسنالم 

 والقرآن في تقديم الخدمة اإلجتماعية. 

 ما علس النمنشنار نينن تنعنلّنم ضنرورة منکنافنحنة 

التطرف وأهمية إحترام القيم األساسية لنلنمنجنتنمنع 

 األلماني بحسب قوله.

 

 ورشة عمل في بريطانيا لتعليم 

 طريقة غسل الميت للمسلمين
 

أعلن في بريطانيا عن إطالق برنام  جديد لتعلنينم 

الطقوس التقليدية لغسل النمنينت لندى النمنسنلنمنينن 

 للجيل الجديد من الشباب.

ويعتبر الغسل وتكفين الميت من الواجبات الديننينة 

 التي ينبغي تنفيذها بعد الوفاة استعدادا  للدفن.

وقبيل انتنشنار جنائنحنة كنوروننا، كنان ينننفنذ هنذه 

الطقوس في الغالب متطوعون من كبار السن فني 

الجالية اإلسالمية. لكن الكثيرينن منننهنم منا زالنوا 

يتجنبون االختالط بالننناس لنحنمناينة أننفنسنهنم منن 

 .01-اإلصابة بكوفيد

وتعقد اآلن جنمنعنينة خنينرينة تندعنى  سنابنورتنننغ 

هيومانتي  ورشنات عنمنل لنتندرينب منتنطنوعنينن 

شباب على القيام بالطقوس اإلسنالمنينة اإللنزامنينة 

 المتعلقة بغسل الميت وتجهيزه للدفن.

وقالت مسؤولة العمليات فني النجنمنعنينة، تنحنرينم 

نور، للشبكة األسيوية في بي بي سي، في فنعنالنينة 

أقيمت في لندن، إن  المبادرة جاءت بعند اننتنشنار 

جائحنة كنوروننا عننندمنا زادت أعنداد النوفنينات. 

وكننانننت هننننناك حنناجننة لننلننمننزينند مننن األشننخنناص 

للمساعدة في تجهيز الجنازات .  نحتاج إلى سنتنة 

 متطوعين إلتمام ُغسل واحد .

وقالت المنظمة إن الكثنينر منن النعنائنالت ُمنننعنت 

خالل فترة القيود النتني كناننت منفنروضنة بسنبنب 

من أداء الطقوس الدينية الخاصة بندفنن  01-كوفيد

أحبائهم. وتُرك األمر لنلنمنتنطنوعنينن منن أمنثنالنهنا 

لغسل وتكفين حوالي ثالث جث  في النينوم خنالل 

 ذروة الجائحة.

في األيام األولى النتشار النوبناء، لنم تنكنن هننناك 

معلومات كافية حول الفيروس وما إذا كان هننناك 

خطر من انتقال النعندوى منن الشنخن  النمنينت. 

وأصدرت العديد من المنظنمنات اإلسنالمنينة، منن 

بينها مجلس مسلمي بنرينطناننينا، إرشنادات حنول 

كيفية إجراء الغُسل لألشخاص الموتى الذين يُشتبه 

 .01-أو يتأكد إصابتهم بكوفيد

وفي ذلك الوقت، قنالنت السنلنطنات الصنحنينة فني 

انجلترا إن طقوس غسل الميت وتكفينه بما يتوافق 

مع الشعائر الدينية يمكنن أن يسنتنمنر طنالنمنا ينتنم 

االلتزام بارتداء المعدات الواقنينة والنحنفناظ عنلنى 

 التباعد االجتماعي.

وتقول جمعية  سابورتنغ هيومانتني  إن جنائنحنة 

كورونا كانت بمثابة  دعوة لنلنصنحنوة ، عننندمنا 

كان كبار السن غير قادرين على تنفيذ هذه المهنام 

 بشكل اعتيادي.

 

قامة ندوة حول "تعزيز الدراسات إ

 القرآنية للنساء" في الهند

 

نّظم مركز الدراسات القرآنية بجامعة  عنلنينكنرة  

الهندية ندوة إلکترونية حول  تنعنزينز الندراسنات 

 القرآنية للنساء .

وناقش الخبراء المشاركون في هذه الندوة  أهمية 

تنالوة الننقننرآن النكننريننم ، و تننعننلّنم قننواعنند تننالوة 

القرآن ، و فهم التفسير وأسباب نزول النقنرآن ، 

 و اتباع تعليمات وأحكام القرآن .

وقنال النبنناحن  فني النعنلننوم اإلسنالمنيننة  منوالنننا 

جرجيس كريمي  خالل الكلمة التي ألقاها في هذه 

الندوة:  يأمل كل مسلنم منؤمنن أن ينننال النرضنا 

 اإللهي بتالوة القرآن الكريم والتمسك بمعانيه .

وبدوره، تحدث المدير الفخنري لنمنركنز  خنلنينق 

أحمد نظامي  للدراسات النقنرآننينة  النبنوفنينسنور 

قنندواينني  فنني هننذه الننننندوة االفننتننراضننيننة حننول 

 المشاريع الجارية لهذا المركز.

وتحدث مدرس مدرسة العلوم االسالمية النتنابنعنة 

لجامعة  عليكرة  االسالمية فني النهننند  منوالننا 

طارق أيوبي  خالل الكلمة التي ألنقناهنا فني هنذه 

 الندوة حول زيادة الوعي اإلسالمي بين النساء.

 

 نسج اروع سجادة قرآنية في

 العالم اإلسالمي بتبريز
 

أعلن المدينر النعنام لنلنتنراث النثنقنافني والسنيناحنة 

والصناعات اليدوية في أذربايجان الشنرقنينة بناننه 

يتم حاليا نس  اروع سنجنادة قنرآننينة فني النعنالنم 

اإلسالمي في مدينة تبريز في شمال غرب ايران. 

وأوضح أحمد حمزة زاده بناننه ينتنم حنالنينا نسن  

السجادة الحريرية الكاملنة لنلنقنرآن النكنرينم ينبنلنغ 

سننانننتني مننتنر بننواسننطنة الننفننننانننيننن  062طنولننه  

الماهرين في محافظة أذربايجان برعاينة جنامنعنة 

تبريز للفنون اإلسنالمنينة وهني تنمنر بنمنراحنلنهنا 

 النهائية.

وذكر حمزة زاده اننه تنم تصنمنينم هنذه السنجنادة 

بواسطة الكنمنبنينوتنر واسنتنخندمنت فنينهنا االلنوان 

 لون ا مختلف ا. 22الطبيعية تتكون من 
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 مبعوث السماء الى االرض

 كلمة الدكتور محمد الحساني:

نحن نعيش في هذه االيام ذكرينات 

عظيمات منبناركنات نسنأل هللا ان 

يلهمها السداد والنتنوفنينق والنرشند 

والرشاد خصوصا ننحنن منقنبنلنون 

 على شعبان ورمضان.

نتحدث عن ذكرى منبنعن  رسنول 

هللا وال يمكنن لنننا ان ننقنفنز عنلنى 

الواقع الذي نعيش فيه حتى نصنلنه 

بالحاضر. نسترشد ونعنتنبنر منننهنا 

ونتزود منها ما يعينننننا لنمنواصنلنة 

المسير والمسار على خنط النننبني 

 واهل بيته االطهار.

الواقع الذي نعيش فيه كل منا يعرفه حق النمنعنرفنة. 

واقع بطبيعة الحال انه واقع الهرج والمرج يمر كل 

يوم فيه نالحظ بشكل جلي سقنوط هنذه النقنينم النتني 

يحاول هذا العالنم النمنسنتنكنبنر ان تنأصنل لنهنا وان 

تغرسها في العالم فنتنأتني االحنداث وتنعنصنف بنهنا 

عصفا وتؤكد ان هذه المنظومة مبنية على النبنطنش 

 والقهر.

 بع  عليه الصالة والسالم بمكارم االخالق.

الن  الذي سوف اعتمد عليه هو ن  لالمام عنلني 

عليه السالم من خالل كتاب نه  البنالغنة الننه هنو 

اعرف الناس بالنبني صنلنى هللا عنلنينه والنه وسنلنم 

واقدر الناس علنى النحندين  عنن النبنعنثنة الشنرينفنة 

للرسول صلى هللا عليه واله وسلم. وسنوف اقنتنبنس 

فني ننهن  النبنالغنة وننحناول  082من خطبة رقنم 

الوقف عليها لالقتباس منها ونحن نتحدث عنن هنذه 

 الذكرى العطرة المباركة. 

يقول االمام علي  عليه السالم  أضناءت بنه النبنالد 

نفنوة  بعد الضاللة الُمظِلمة، والجهالِة النغنالنبنة، والنج 

الجافيةل والننناُس يسنتنحنلّنون النحنرينم، ويسنتنذلّنون 

الحكيم.. ي ْحي ون  على فترة . نعرف ان النبي منحنمند 

 صلى هللا عليه واله وسلم بع  في جاهلية الجهالء.

كان واقع ظلم وبطنش وهنو بنمنبنعنثنه كنان ضنينائنا 

ونورا. اخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب 

العباد ومن ذل الناس الى عز االسالم والمسنلنمنينن، 

والجهالة الغالبة بكل معناننينهنا كناننت هني النغنالنبنة 

والجفوة الجافية حنين  ال رحنمنة لنالنسنان بناخنينه 

االنسنان وال غنينر ذلنك منن لنه صنلنة بشنكنل مننن 

االشكال، فكانت بعنثنتنه رحنمنة لنلنعنالنمنينن. اخنرج 

هؤالء العباد الى الجود والكرم والنعنطناء وغنينرهنا 

 من المعاني الكبيرة التي تحتاجها البشرية جمعاء.

نحن ندور في حلقة مفرغة التي ستتوالى يومنا بنعند 

يوم. والناس يستحلون الحريم كما قال االمنام عنلني 

يعني يستحلنون النحنرام وغنينر ذلنك فنلنينس هننناك 

 خطوط حمراء.

الحكيم كنان يسنتنذل والنداعني النى النخنينر يسنتنذل 

والرافع صوته الى الحق يستذلونه الناس وينظنرون 

 عليه بمنظار التقزيم والتصغير.

هللا سبحانه ينظر الى اهل البيت بنننظنرة النتنبنجنينل. 

فالمبع  الشريف هو فرصة وذكرى ساقها هللا لنننا 

لنعيش كل المعنانني والنقنينم واالخنالق ومضنامنينن 

الرسنالنة حنتنى ننكنون خنلنفنا النى 

السلف حتى نجدد المسينر وننجندد 

المسار ويبقى لواء النننبني منحنمند 

صلى هللا عليه وعلى ال بينتنه فني 

االعالي. لذلك فان ننهنجنهنم ينتنقندم 

يوما بعد يوم. اما الذين يستخنفنون 

بالحكماء يستخف هللا بهم يوما بعد 

 يوم .

نحن ال نمر على هنذه النذكنرينات 

مرور الكرام. نحن نعتبرها وقنفنة 

للمراجعة والتنشنمنينر عنلنى النجند 

والننجننادة وان نسننيننر عننلننى خننط 

 االطهار من اهل البيت.

ووقوفنننا منع االسنراء والنمنعنراج هنو وقنوفنننا منع 

االقصننى وقضنننيننة فنننلننسنننطننيننن وارض االسنننراء 

والمعراج. وهذا التدافع مع الكيان الصنهنينونني بنكنل 

 فلسفاتها وتأتي هذه الذكرى لترسل هذا االمر.

نأمل ان يوفقنا هللا ان نبقى دائما على 

نه  محمد وال بيته االطهنار عنلنينهنم 

 رضوان هللا اجمعين. 

 

 الدكتور علي عبد الفتاح الحسناوْ 

انننهننا هننويننة االنننتننمنناء الننى الننرسننول 

االحمد الذي شرفت به الخالئق كلها. 

ولعل الالم الم الملك والم النتنشنرينف 

﴿وما ارسلناك اال رحمة لنلنعنالنمنينن﴾. 

 هذه الالم جعلها مصدر سالم لالمة.

يطيب لي ان النتنقني بنكنم عنبنر هنذه 

الوسيلة  االلكترونية. وبهذه المناسنبنة 

 الشريفة.

النبي مهيمن على االمم والرسل. العالنم كنلنه واالمنة 

العربية وعرب الجزيرة لما كناننوا فني عنالنم آخنر، 

عننالننم الننتننننناحننر والننتننقنناتننل والننغننزوات والنننننزوات 

والشهوات، القوي ياكل الضعينف والنغننني يسنتنعنبند 

 الفقير في الوقت نفسه.

كانت االمة تائهة في نزواتها. كان الشخن  ينننتنهنك 

دار صاحبه ليقتله ويناخنذ زووجنتنه. هنذا حنال تنلنك 

 االمة.

كانت على قدر من السمو والرقي في ملنكنة النحنوار 

والجدال سواء للكثرة بالتي هي أسوأ او لنلنقنلنة النتني 

 هي أحسن.

كان هذا العب  والزيغ والتناحر الصفة السائدة لنتنلنك 

االمم في الجاهلية عندما ابنتنلنينت االمنة اننهنا آثنرت 

المبلغين ولكنهم لم يكونوا ليتصلنوا بنهنم اال بنعند ان 

نبههم الرسول. كنان حنال االمنة قنبنل النبنعنثنة بنهنذا 

التناحر . كان هذا الشاعر والمتكلم ابلغ وقعا من قول 

 من اآلخر الذي كانت عشيرته وقومه يتباهون به.

جاء النبي تجاه توحيد هللا. كان عصنر النجناهنلنينة لنم 

يكن جاهال بالبالغة او العالقات التجارية، انما كانت 

الجاهلية جاهلية الوصول الى عنبنادة النرب النواحند. 

شاء هللا ان ينرسنل النننور لنينبنددهنا. عناصنر االمنة 

 اربعين عاما حتى ساد عنه انه الصادق االمين.

عرفت االمة شخ  الننبني وبناينعنتنه واشنتنرت منننه 

وسافرت معه في تجارته النتني كنان ينلنجنأ النينه فني 

اطر الصدق والحساب والبضاعة التي يحتاجنوننهنا. 

لذلك نبغ بينهم تاجرا ساميا شريفا نظيفا. ولم يعرف 

عنه ان غفل غفلتهم عندما كانوا يعبدون اصننامنهنم. 

كان بتأمله وتوجيهه يهديهم الى النهندى. لنمنا وصنل 

 الننننى تننننلننننك الننننتننننهننننئننننيننننة الننننروحننننيننننة السننننامننننيننننة 

بعد ان كان ولد في حنجنر امنه ورحنل عنننه ابنوه، 

فبقي في حضن تلك االم التي لم تلبن  ان غنادرت، 

فاصبح في كنف عمه ابي طالب. لما كان قد اقنتنرن 

بخديجة جاءت لتكمل النرسنالنة لنينقنتنرن بنامنرأتنينن 

عظيمتين، احداهما ولدته واالخنرى منلنكنتنه منالنهنا 

وحبها. فلما نشأ وقد اغترف من هذين المعينين كان 

قد ارسل رسالة الى العالنم ان ينا اينهنا االمنة النتني 

كانت تئد البنت، انما نشأ عظيمك فني كنننف امنرأة 

وعاش مع امرأة. كناننت هنذه النتنهنينئنة قنبنل والدة 

 الزهراء، تهيئة استقبال وحي السماء.

قيل له: اقرأ. لم تكن قنراءة قنرطناس سنطنر عنلنينه 

مكتوب، بل التامل في كل ما سيكون بين يدينك منن 

بالغ الهي. اقرأ على االمة الننصنينحنة واقنرا فنينهنم 

الخير. اقرأ التي شوهت بـ ما انا بقاريء . اعتقدوا 

ان جبرئيل كان ينطنلنب منننه ان 

يقرأ. الدليل على ان هذه النرواينة 

مصطنعة ان النبي محنمند صنلنى 

هللا عليه واله النذي وصنف بناننه 

كان أميا. الحقيقة انه كنان عنالنمنا 

بننالننقننراءة والننكننتننابننة السننتننقننبننال 

الرسالة. لمنا قنال لنه اقنرأ، اقنرأ 

بنناسننم ربننك الننذي خننلننق. كننان 

المطلوب ان يتلقى ويتلو وينعنلنم. 

الننرحننمننن عننلننم الننقننرآن خننلننق 

 االنسان. 

من الذي علم؟   العلم الذي تنلنقناه 

النبي كنان لندننينا قنبنل ان ينكنون 

اسنان قد خلق. هذا التلقي يوم المبع  كان قد هييء 

له. تلقى الرسالة السماوية اليصالها الى امنة كناننت 

الهية في شهواتها. جاء لنهنم بنكنلنمنة: اقنرأ، كنلنمنة  

الثقافة والمعرفة. من منا يستطيع ان يقنننع االطنفنال 

بعبارة ال ضرر وال ضرار. النبي كان مهيأ وقنادرا 

الن ياتي الى امة جاحندة وكنان ينأمنر زمنام االمنر 

ليوصل لها رسالة هللا. هنذا النذي ننجنده فني قنولنه 

تعالى: ﴿وانك لعلى خلق عظيم﴾. منا كنان لنينحنصنل 

عليه لوال انه كان عارفا. وفي قنولنه تنعنالنى: ﴿وقنل 

اعملوا فسيرى هللا عملكم  ورسنولنه والنمنؤمنننون﴾. 

كانت رقابة الرسول مقبولة عنند االمنة حنين  كنان 

يتابع اعمالهم ويسجلها. كانت االمة تحتاج اليه تارة 

وتغيب تنارة اخنرى. كناننت النتنهنئنينة االلنهنينة فني 

شخصه في ان يكون عارفا متمكنا. هذه الحجة التي 

 انتظم فيها قطبن رئيسان.

لو ان هذه االمة كانت قد عدمت كل شيء لما كانت 

الحجة الئقة عليهم. لو جئت لطالب بكتب عنمنالقنة 

لما كان لي حجة عليهم اال اذا كان الجمع قد تنمنكنن 

من ملكة الحوار. كان الرسول صلى هللا علينه والنه 

وسلم قد تمت تهيئته لنتنقنبنل االمنة منا قنبنلنتنه عنلنى 

 مضض.

قال الشهيد السيند منحنمند بناقنر الصندر فني كنتنابنه 

 )الرسالة والرسول والمرسل(: كــان الــعـــرب ال 
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 منبر األبرار 5

 العوامل والقيم التربوية المشتركة بين

 اإلمام الحسين وزين العابدين والعباس عليهم السالم

 الشيخ علي حسن من الكويت 

نقناط عنديندة تنحنتناج العنادة قنراءة 

وعرض في سيرة االمنام عنلني بنن 

الحسين عليه السالم. سأتنحندث عنن 

منننفنننردة واحننندة منننن النننمنننفنننردات 

 المرتبطة بمنه  االمام . 

االمنام عنلني السنجناد عنلنينه السنالم 

جامعة اقبل عليها النمنسنلنمنون عنبنر 

التاريل وليس من اتباع مدرسة اهنل 

البيت فحسب. االمام زين النعنابندينن 

لننه مننن السننيننرة واالثننر مننا جننعننل 

احاديثه وكلماته وحتى لقبه منوضنع 

 اهتمام من قبل المسلمين. 

قبل بضع سنوات كان هنناك بنائنع منن بنننغنالدينش 

يعمل في الكويت، وجاء بابنه، وقال ان اسمه: زينن 

العابدين. سالته هل تعرف معنى ذلك قال ال، ولنكنن 

كان هذا اسم جدي. هذا ينؤكند ارتنبناط النمنسنمنلنينن 

 باالمام, 

الجاحظ وهو من المعتزلة له رسالة عنوانها: فضنل 

هاشم على عبد شمس كتبها في اول خالفة النواثنق. 

قال: اما علي بن الحسين فوجدت نظرة النمنسنلنمنينن 

بمن فيهم الخوارج كما هي نظنرة الشنينعنة. فنلنم ار 

الخارجي اال كالشيعي، ولم ار العامي اال كالخاص، 

 ولم اجد احد يتمارى في تفضيله ويشك في تقديمه.

واضافك ان عنددتنم النننسناك فنأينن اننتنم منن زينن 

العابدين الذي ياقل له: علي اإلعز، وعنلني النعنابند. 

فاما الفقه والتأويل والتفسير ان ذكنرتنمنوه لنم ينكنن 

لديكم احد. وكان لنا فيه مثل علني بنن ابني طنالنب، 

ومن مثل علي بن الحسين زينن النعنابندينن. اكند ان 

نظرة اتباع المنذاهنب تنجناه االمنام زينن النعنابندينن 

متشابهة. من جهنة اخنرى ان صنورة االمنام زينن 

العابدين لدى شيعته غير ناضجة وغير متوافقة منع 

الرواية التاريخنينة. ربنمنا سناهنم بنعنض النرواينات 

واسلوب العرض النمنأسناوي والنعناطنفني الوضناع 

 االمام واحواله.

نتيجة هذا الضعف الصورة النمنتنكنامنلنة لشنخنصنينة 

االمام ودوره كان من الضروري اعادة قراءة سيرة 

االمام قراءة متنأننينة ونناضنجنة وان تنكنون ضنمنن 

السياق التاريخي وان نقدمها للمسلمين الذين عرفنوا 

 ولو بشكل جزئي هذه الشخصية. 

ربما آثرنا احتكار شخصي زين العابدين بانه امامنا 

وربما دفعتنا بعض النوازع الشخصية لنذلنك، فنهنو 

 امامنا ورابع ائمة اهل البيت عليهم السالم. 

وصية االئمة: حببوا اهل النبنينت النى الننناس لنكني 

يتبعهم الناس ولنكني ينتنعنرفنوا عنلنى مندرسنة آهنل 

 البيت. 

في ذلك الوقت الذي قال الجاحظ ما قال، نجد النينوم 

اننا عاجزون عن تقديم االمام كننمنوذج ينحنتنذى بنه 

 في الساحة االسالمية. 

كان هناك صراع بين النعنلنمناء واالنسنان النمنتندينن 

والسلطة والشعب، كان االمام بنمنثنابنة النننور النذي 

يسترشد به الناس الباحثين على المستوى السنلنوكني 

 واالخالقي.

من معالم المنه  التربوي لالمام منا 

جاء في كتاب المفيد  االرشاد  عن 

ابي شهاب الزهري، وهو شخصينة 

أثرت في ذلك الوقت كأحد العنلنمناء 

عننلننى مسننتننوى جننمننع الننحنندينن  

 والسيرة، وكان مرجعية. 

ابن شهاب الزهري اثره حتنى اآلن 

مؤثر، وتروي كتبنا بعنض احنادينه 

 ورواياته.

ما هي رواية الشنينل النمنفنيند؟ قنال 

الزهري: حدثنا علني بنن النحنسنينن 

وكان افضل هاشمي ادركناه. لنالحظ الوصف الذي 

يعبر عن األثر العميق الذي خلفته شخنصنينة االمنام 

على احد العلماء الذين قربهم الحكم االمنوي ومنثنل 

 مرجعيتهم الدينية .

بعد ان اصبح عالم البالط االمنوي كنان ينالم عنلنى 

ذلك بانك اصنبنحنت بنوقنا لنلنسنلنطنان وتنبنينع دينننك 

للسلطان، وكنان ينجنب ان ينكنون لنك ارتنبناط منع 

الناس. كنان ينقنول: اننا شنرينك فني خنينرهنم دون 

 شرهم .

ارسل االمام اليه رسالة وعظية محنبنة لنه، وننظنرا 

 للعالقة بينهما، وكان يقدر االمام .

هذه الرسالة رواها ابن شعبة الحنرانني فني  تنحنف 

 العقول  الحراني محسوب على النصيريين.

في مقاطع من هذه الرسالة ينقنول االمنام لنلنزهنري 

 كفانا هللا واياك من الفتن ورحمك منن النننار، فنقند 

أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك بهنا ان ينرحنمنك، 

فقد اثقلتك نعم هللا وقامت عليك حج  هللا بما حّمنلنك 

من كتابه وفقهك من دينه... الى ان يقول: فانظر اي 

رجل تكون غدا اذا وقفنت غندا بنينن يندي هللا، وال 

تحسب انني اردت توبيخك وتعييرك، ولنكنن اردت 

ان ينعش هللا ما فات من رايك ويرد اليك منا عنزب 

من دينك، وذكرت قول هللا فني كنتنابنه: وذكنر فنان 

 الذكرى تنفع المؤمنين .

هذه الروح التربوية العنظنينمنة عننند االمنام منؤثنرة 

بشكل كبير. هناك مسلمون ممن اخذوا عن الزهري 

 وعرفوا االمامة من خالله؟

اعود الى رواية المفيد عن الزهنري: قنال: احنبنوننا 

حب اإلسالم، فما زال حبكم لننا حنتنى صنار شنينننا 

علينا. كيف يكون حبهم سببا لما هو شين أي احبوننا 

حبا يكون موافقا لقانون االسالم وال يخرجكم عنننه، 

وما يزال حبكم لنا حتى افرطتم. هذا كالم المجلسي 

 مما روي عن االمام زين العابدين عليه السالم.

هناك مفردة من مفردات المنه  التربوي عند االمام 

زين العابدين وهو انعكاس لشخنصنينة االمنام وهني 

نكران الذات في مقابل الحق. كان بامكان االمام ان 

يستفيد من ذلك الحب وتوظيف ذلك ضد اال موينينن 

ومنافسيه في ساحة العلم في المدينة المننورة حنين  

 كان يجالس العلماء والحجاج.

كان بامكان االمام ان يبح  عن الذرائع كان ينقنول 

ان الظرف ال يسمح او قند ينخنسنر بنعنض شنينعنتنه 

ومؤيديه لكن االمام لم يفعل ذلك بل لم يكتف بذلنك، 

بل انكر ذلك وجناهنر بنه. ننكنران النذات كنان منن 

الخصال التي تميز بها االمام، وهذه الخصلة تحولة 

 الى مفردة تربوية جذبت له شخصيات مهمة .

عندما نستعرض االسمناء النتني اخنذت النعنلنم عنن 

االمام، نجد انها اسماء كبيرة منهم الزهري وسفيان 

بن عيينة واالوزاعي ومحمد بن اسحناق وطناووس 

 اليماني الذي كان اماما من ائمة تلك الفترة.

هنجنري ينقنول:  026طاووس اليماني المتوفي سنة 

رايت رجنال يصنلني فني النمنسنجند النحنرام تنحنت 

الميزاب يدعنو فنجنئنتنه بنعند ان فنرغ منن الصنالة 

فوجدته علي بن الحسين، فقلت له: رايتك على هنذه 

الحالة ولك ثالثنة ارجنو ان تنؤمنننك منن النخنوف، 

احدها انك ابن رسنول هللا والنثنانني شنفناعنة جندك 

والثال  رحمة هللا. فاي عنوان انت تستحقها فنلنمناذا 

كل هذا البكاء واالستغفار؟ عندمنا ننقنرأ دعناء ابني 

حمزة الثماني وادعية الصحيفة السجنادينة ننرى ان 

االمام يعبر عن صور الخضوع والنتنذلنل امنام هللا. 

كانت دموعه تنهمر كعلي بن ابي طالب. كان لديهم 

احساس واقعي بالفقر الى هللا والحاجة اليه. فقال: يا 

طاووس اما اني ابن رسنول هللا فنال ينؤمننننني وقند 

سمعت هللا يقول: ال انسناب بنينننهنم، وامنا شنفناعنة 

جدي، واما رحمة هللا فان هللا يقول انها قنرينبنة منن 

 المحسنين، وال يرى نفسه قد بلغ مرتبة المحسنين.

نكران النذات ينجنعنلنه ينرى االمنور بنهنذا الشنكنل. 

االحساس الصادق عند االئنمنة بنالضنعنف امنام هللا 

انطالقنا منن حنقنينقنة النعنبنودينة والنخنشنينة منن هللا 

وتصديقا بوعد هللا بالمحاسبة الدقيقنة. هنذا يندفنعنهنم 

الى صور التذلل والبكاء. ومما يمكن اننتنزاعنه منن 

هذا الحوار معرفة عالقة االئمة بعلماء النمنسنلنمنينن 

الذين لم يكونوا مرتبطين بمدرسة اهل البيت عليهنم 

 السالم.

العالقة في صورتها العامة، قد تنبندو منتنأزمنة بنينن 

االئمة وتلك المرجعيات، ولكن الواقنع اننننا عننندمنا 

 نتتبع االمور سنجد صورة مختلفة.

خالصة القنول ان تنأثنر النمنسنلنمنينن بناالمنام زينن 

 العابدين منذ ان عرفوا االمام، مستمر منذ القدم.

صارت لالمام من الشهرة واالثر منا جنعنل بنعنض 

تفاصيل سيرته ووصاياه واحاديثه ولنقنبنه النمنبنارك 

 موضوع عناية واهتمام من قبل المسلمين.

جاء هذا بلحاظات، من بينها انه اقبل بقلبه على منن 

عايشهم دون ان ينجنعنل منن اينة تنمناينزات منا قند 

يتحول الى عقدة في حياته خصنوصنا بنعند فناجنعنة 

كربالء التي فقد فيها والده واخنواننه، وكنان ينمنكنن 

لتكل الفاجعة ان تخلق حالة حاقدة على الناس، لكننا 

نتحدث عن االمام زين العابدين الذي جنذب قنلنوب 

 اآلخرين كما ذكرنا.

 

 الشيخ زعيم الخير هللا 

حاولت ان اضع عنوانا جامنعنا لنلنحندين  عنن هنذه 

 الشخصيات، وهو  البطولة  ابطال كربالء.

شهر محرم هو شهر شهادات. االمنمنم تنبنحن  فني 

تاريخها عن ابطال وتتطلع الى االبطال. والنبنطنولنة 

 حاجة نفسية لالمم.

فاذا لم يكن لديها ابطال فاننهنا تنخنتنرع لنهنا ابنطناال 

 اسطوريين. 
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 تتمات 4

 6من ص“ مبعوث السماء”تتمة موضوع 
 

يستمعون آية من القرآن خشية ان ينال من نفنوسنهنم 

ما ينال. كان اثر وقع القرآن في نفوسهم ينتننناولنوننه 

بحذر من ان يتمكن منهم فيقبلوا القرآن. الفكرة التي 

اردت ان اوصلها اننا نقف وقفة المحتار امام عظيم 

جاء في وقت صعب وقاس. ما احنوجنننا النى قنوتنه  

 وعزيمته والقاء حجته. 

لنحظى بمصلح لالمة ينقذها من غيها، قطب وراينة 

سامية يعتز بها كل مسلم وعربني وانسنان بنهنا فني 

واد سحيق ال وجود لبصي  ننور فنينه يناتني ننور 

الرسول لينير ذلك الظالم  ﴿ومبشرا بنرسنول ينأتني 

من بعدي اسمه أحمد﴾، اشارة الى ان النبي عنينسنى 

عليه السالم اراد ان يطلق رسالة العالم النننصنرانني 

الذي يمثل االغلبية العظمى من البشر، جاءها بنالغ 

نبيها عيسى: ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسنمنه 

 احمد، هو افضل مني، اقرب الى الصالح مني.

صننلننى هللا عننلننيننك يننا رسننول هللا. يننا مننن بشننرت 

 باالصالح وجئت بالهداية والصالح. 
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 االفتراض.

 5من ص التتمةاحتفال االنوار الشعبانية: 
 

وهناك ابنطنال واقنعنينون، وهننناك 

ابنطنال منزينفنون. ابنطنال النينوننان 

اسطوريون، اي ال وجود لنهنم فني 

النواقنع. االبنطننال النواقنعننينون لنهننم 

وجود حقنينقني فني النواقنع ومنننهنم 

ابطال كربالء.. كربنالء وابنطنالنهنا 

واقعيون. وهناك ابطنال منزينفنون، 

نحن البشر نضفي عليهم البنطنولنة. 

هناك من يضفي على الطغاة صفنة 

البطولة... منعناوينة او ينزيند ينقندم 

كبنطنل. النزينف االنسنانني اضنفنى 

 عليهم البطولة.

ماذا تعني البطولة؟ هؤالء فهموها في ميدان واحند 

وهو ميدان القتال والمبارزة ولكن البطولة منتنعنددة 

االنواع وااللوان. كل هؤالء لهم عننوان واحند هنو 

كربالء. كربالء لنهنا فصنالن: الشنهنداء االبنطنال، 

االمام الحسين واهل بيته واصحابه. كربالء لينسنت 

دعوة او وليمة، بل دعوة الى الموت، الى الشهادة، 

وليس كل الناس يذهبون الى هذه الدعوات. الننناس 

تقبل على الوليمية، ولكن حنينن تندعنو الننناس النى 

الموت والشهادة فان القليل من يقدم. الذين ينقندمنون 

 هم الذين اصطفاهم هللا لهذه المهمة.

في بداية خروج االمام الحسين عليه السنالم خنرج 

معه الكثير ولكن بندأوا ينتنسناقنطنوا فني منننتنصنف 

الطريق عندما اكتشفوا ان نهايتنه االسنتنشنهناد وان 

كان االمام الحسين عنلنينه السنالم النبنطنل لنم ينكنن 

يخادع الناس. كان يقول من النبنداينة: خنط النمنوت 

على ولد آدم مخط النقنالدة عنلنى جنيند النفنتنى. اننه 

يصور الشهادة والموت كأنه قالدة على جيد الفنتناة. 

انه موت جميل في طريق الهدف المقدس. من لحق 

بنا استشهاد ومن تنخنلنف لنم يندرك النفنتنح. االمنام 

الحسين عليه السالم لنم ينخندع الننناس كنمنا ينفنعنل 

السياسيون الذين ينعندون الننناس وعنودا اننتنخنابنينة 

ولكنهم ال يفون بها. هذا احد معاني البطولة. البطل 

هو من يكون صادقا مع نفسه ومجنتنمنع. النرائند ال 

 يكذب أهله.

عندما ينسد االفق ال يبرز اال النبنطنل االسنتنثنننائني. 

كان الجو مرعبا والقمع ينكنتنم االننفناس. اآلخنرون 

تخلفوا عن االمام الحسين علنينه السنالم. هنو النذي 

قال: ال. فهو البطل. في كربالء كانت البطولة بالدم 

 الفاجع.

االمام الحسين علينه السنالم كنان ينرى ان اال منة 

الخانعة التي خدرها االستبداد وشل وعيها ال بد لها 

من تضحية بحجم تضحيته لكي ينهنتنز ضنمنينرهنا. 

استطاع االمام الحسين عليه السالم ان ينهنز االمنة. 

لذلك توالت الثورات بعد استشهاد االمنام النحنسنينن 

 عليه السالم وانتهى الحكم االموي.

ونحن نتحدث عن االمام الحسين علي السالم ايضنا 

هناك ابو الفضل العباس، وهو اخ االمام الحنسنينن، 

الذين برزوا في الطف كان العبناس واخنوتنه. قنينل 

ان عمر االطرف وهو احد اوالد االمام علي عنلنينه 

السالم حضر كربالء ثم انسحب. حاز الشرف منن 

جهة واحدة من طرف االمنام عنلني عنلنينه السنالم، 

بينما االمام زين العادبين عليه السالم حاز الشنرف 

االشرف. كانت هناك طاعة وتسليم. السالم عنلنينك 

ايها العباد المطنينع ا ورسنولنه 

واالمننيننر الننمننؤمنننننيننن والننحننسننن 

 والحسين.

محمد بن الحنفنينة اقنتنرح عنلنى 

االمام الحسين عليه السالم ان ال 

يذهب الى كربنالء. النعنبناس لنم 

يقترح على سنيند الشنهنداء، بنل 

كان جنديا مطينعنا. اذا النتنسنلنينم 

مقام ﴿فلما أسلما وتله للنجنبنينن﴾، 

النبي ابراهيم أسلم وكذلك الننبني 

إسماعيل عليهم السالم. التسنلنينم 

مقام كبينر. السنالم عنلنينك اينهنا 

العبد الصالح المطنينع ا ورسنولنه، حنزي بنمنقنام 

الطاعنة والنتنسنلنينم. لنينس كنل انسنان يندخنل النى 

كربالء، الن كربالء ليسنت دعنوة النى ولنينمنة او 

ندوة فكنرينة، ولنكنن هنل كنل الننناس يسنتنمنتنعنون 

بالجهاد والقتال واالستشهاد؟ االمام الحسين عنلنينه 

السالم يصف اصحابه: يستأنسون بنالنمنوت دونني 

استئناس الطفل بمحالب ثدي امه. هؤالء قنوم لنهنم 

خصوصيتهم، اصطفاهم هللا لهذه المهمة. النعنبناس 

له هذا الفضل، وميزة على اوالد امير النمنؤمنننينن. 

النعننبناس افضنل اوالد االمننام عننلني بنعنند الننحنسننن 

والحسين عليهم السالم. هذه مقامات ان االم تنقندم 

اوالدها وهم يتقدمون دون سيدهم االمنام النحنسنينن 

 عليه السالم.

هذا فصنل منن فصنول كنربنالء صنننعنه االبنطنال 

بدمائنهنم النحنمنراء وصنبنغنوا بنه ارض كنربنالء، 

ووضعوا بصماتهم على صفحات التاريل. هذا هنو 

 الفصل االول من كربالء.

اما الفصل الثاني فهو فصل االمام زينن النعنابندينن 

وزينب عليهما السالم، فصل الموقف. قيل ان عليا 

كان بطل النمنعنارك فنلنمناذا سنكنت عننندمنا اخنذت 

الخالفة منه ؟ انهنم ال ينعنرفنون منوضنع الصنبنر: 

فصبرت وفي العين قذى، فنوجندت الصنبنر عنلنى 

هاتى أحجى، اي االقرب للعقل. امنينر النمنؤمنننينن 

عليه السنالم كنان بنطنال فني هنذا النمنيندان، زينن 

العابدين بقيوده واسره كان بطال. لم يأسروا فيه اال 

الجسد، ولكن عقله وروحه بقيت حرة. تكلم بنكنالم 

بليغ في مسجد الكنوفنة، وسنجنل منوقنفنه بنوضنوح 

ووضع النقاط بوضوح. كان النفنصنل النثنانني منن 

كربالء حمله زين العابدين عنلنينه السنالم. وهنكنذا 

 كان موقفه في مجلس يزيد .

بنت الشاطيء في كتابهنا: بنطنلنة كنربنالء كنتنبنت: 

السيدة زينب برغم هذه المنسسني والندمناء والسنبني 

واالذالل كانت عنفوانا، كانت تنحنمنل روح امنينر 

المؤمنين وشجاعته. ال تستطيع قوة ان تقهر السيدة 

زينب. القهر كان على جسدها، وضعت القيود فني 

يديها، لكن احد ال يسنتنطنينع ان ينقنيند روحنهنا او 

لسانها اليضاح الموقف. هذا هو العنننوان النجنامنع 

 البطال كربالء.

كربالء كنت شرفا لمن حضرها، وسجل اسمه فني 

سجل الخالدين. لوال االمام الحسين عليه السالم لما 

عرف احد مصداقا للخلود. الخلود يعني األبدية او 

البقاء الدائم الذي ال ينتهي، وهو صعب على العقل 

االنساني ان يتصوره. الحسين بموقفه استطناع ان 

 يعرفنا معنى الخلود. كربالء حية دائما.

االمام علي عليه السالم قال: فزت ورب الكنعنبنة، 

يجد في الشهادة متعة وال يجد بها كراهية الموت. 

﴿كتب عليكم القنتنال وهنو كنره لنكنم﴾، هنذا لنينس 

 موجودا لدى االمام علي عليه السالم.

القاسم ابن االمام النحنسنن عنلنينه السنالم ولند فني 

شعبان، وهو من ابنطنال كنربنالء، عننندمنا سنألنه 

االمام الحسنينن عنلنينه السنالم عنن النمنوت قنال: 

 الموت في نصرتك احلى من العسل.

االمام علي زين العابدين عليه السالم كان له اكثر 

من دور، تحدثت عن دوره في كربالء. اقنول ان 

االمام زين العبادين عليه السالم الذي صنور اننه 

عليل ومريض كان ذلك في كربالء فقط، تعرض 

لعدة عمليات اغتيال. ظاهرينا زينننب بنننت امنينر 

المؤمنين عليها السالم هي التي قامنت بنالنمنهنمنة، 

ولكن االمام زين العنابندينن عنلنينه السنالم منارس 

ادواره في حياته ولنم ينكنن منريضنا. وحنتنى فني 

مرضه ادى الدور الملقى عليه. في قصر يزيد بن 

معاوية قال كلمته وقال رسالة كربالء. الذي حمل 

رسالة الثورة هو االمام زينن النعنابندينن والسنيندة 

 زينب واخواتها. حملوا لواء الثورة ودافعوا عنها.

ايضا ادوار االمام زينن النعنابندينن عنلنينه السنالم 

تضمنت الدعاء. ظروف القمع والقهر النتني كنان 

يستطيع فيها ان يعبر كنان الندعناء. هننناك دعناء 

مكارم االخالق وابي حمزة الثمانلني والصنحنينفنة 

 السجادية، مفايهم روحية وعقائدية.

النقطة المهمة: اقبلت االمة على الدننينا فني زمنن 

الفتوحات، فمنا كنان عنلنى االمنام اال ان ينحندث 

توازنا في نفوسنهنم. ادعنينة االمنام حنمنلنت قنينمنا 

 ومفاهيم كثيرة تربوية واخالقية. 

* احتفال مؤسسة االبرار االسمالمميمة بمممنماسمبمة 

ذكممرى والدة االنمموار فممي شممهممر شممعممبممان. يمموم 
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يؤكد الباح  محمد الكنوخني فني كنتنابنه النمنعنننون 

 األزمة األوكنراننينة وصنراع الشنرق والنغنرب ، 

الصادر عن النمنركنز النعنربني لنألبنحناث ودراسنة 

، أن اخنتنالف 2202السياسنات فني بنينروت عنام 

المواقف حول األزمة األوكرانينة ينعنبّنر عنن مندى 

تعقيد هذه األزمة وتعدد أسبابها بين عوامل داخنلنينة 

وحسابات جيو ستراتيجية دولينة ومصنالنح منحنلنينة 

وإقليمية ودولية متداخنلنة ومنتننناقضنة. فنمنننهنم منن 

 يراها ثورة شعبية ضد النظام الفاسد المستبد عنلنى 

منوال الثورة الرتقالية ، ومننهنم منن ينراهنا جنولنة 

جديدة من الصراع بين روسيا والغرب، ومنهم منن 

يراها شكال  من أشكال الحرب األهلية الداخلنينة فني 

 مجتمع منقسم على نفسه.

يعتبر  الكتاب أن انفجار األزمة األوكرانية الحنالنينة 

أبرز تجلّيات هذه المرحلة التارينخنينة النجنديندة فني 

العالقات السياسية الدولنينة والصنراع بنينن روسنينا 

والغرب. ويرى الباح  أن هذه األزمة هي تنعنبنينر 

عن مخاض ناجم  عن نهاية حقبة تاريخية مناضنينة 

وبداية حقبة تاريخية جديدة في ظل لعبة شد النحنبنل 

 بين الشرق والغرب.

تحاول هذه الدراسة أن تندرس النجنذور النمنخنتنلنفنة 

لألزمة األوكرانية الجديدة في كل أبعادها السياسنينة 

 اإلقتصادية واإلستراتيجية وما التها المستقبلية.

يؤكد المنؤلنف أننه لنعنل أهنم منا ننتن  عنن األزمنة 

األوكرانية الجديدة هو عنودة روسنينا إلنى السناحنة 

الدولية كنقنوة جنديندة منننافسنة لنلنوالينات النمنتنحندة 

 األميركية واإلتحاد األوروبي.

استفادت روسيا من المتنغنينرات الندولنينة سنواء منا 

حدث منن تنراجنع لنلنقنوة األمنينركنينة خناصنة بنعند 

انسحابها النمنخنزي منن أفنغنانسنتنان، أو منا حندث 

لإلتحاد األوروبي من مشكنالت منتنراكنمنة، فنينرى 

المؤلف أن روسيا ترغب فني النعنودة إلنى السناحنة 

الدولية كقوة عالمية كبيرة يجب أخذها بالحسبان في 

صنراع النمنصننالنح ولنتنحننقنينق ذلنك اسنتنفنادت مننن 

 مسألتين:

النروسني  -األولى: انهيار مرحلة التفاهم األميركي 

والنحنرب  2220أيلول ا سبتمبنر  00التي أعقبت  

على اإلرهاب، والتراجع الكبير للواليات النمنتنحندة 

التي عرفت أزمات منتنعنددة فني األعنوام النعنشنرة 

األخيرة، بدءا  بحربيها الكارثنينتنينن فني أفنغنانسنتنان 

والعراق وغرقها في مستنقعات حرب منجنننوننة ال 

نهاية لها، مثل الحرب على اإلرهناب، النتني حندت 

كثيرا  من إمكانياتها العسكرية وجعلت قدرتها عنلنى 

التدخل العسكري غير مضمونة النتائ ، ما أدى إلى 

نشوء عقيدة جديدة إلدارة الرئيس األميركي بناراك 

أوباما تقتضي تفضيل خنينار النقنوة الننناعنمنة عنلنى 

الخيار العمنل النعنسنكنري. وكنان منن أسنبناب هنذا 

النخنينار  هنو األزمنة اإلقننتنصنادينة النتني عصنفننت 

والنتني ال  2228بالواليات المتحدة ابتداء من عنام 

تزال أثارها السلبية في اإلقتصاد مناثنلنة إلنى النينوم 

والتي دفعت بالواليات المتحدة إلى تحجيم تدخالتهنا 

 في الساحة الدولية.

الثانية: ما حدث لإلتحاد األوروبني منن مشنكنالت  

متراكمة والتي  نجمت عنن أزمنة الندينون السنينادينة 

وكنادت  2202التي عصفت بالبيت األوروبني عنام 

تهندد بناننفنراط عنقند اإلتنحناد األوروبني منن خنالل 

األزمة التي عرفتها عدة دول فيه، األمنر النذي هندد 

بخروجها من منطقة اليورو ما لم تتلق  حزمات إنقناذ 

ملنينار  222اقتصادي متتالية، بلغت في مجملها نحو 

يورو منوزعنة عنلنى دول عندة، منا جنعنل اإلتنحناد 

األوروبي أقنل قندرة عنلنى النتنورط فني صنراعنات 

 إقليمية ودولية.

ويرى المؤلف أنه ال بد ألي مرحلة انتنقنال تنارينخني 

مننن حننقننبننة إلننى أخننرى مننن مننخنناض يننتننجننلننى فنني 

صراعات وتجاذبات قد تتطور إلى حروب، وأن منا 

يجري اليوم في أوكرانيا مظهر من مظاهر المرحلنة 

اإلنتقالية التي يعرفها النظام الدولي بمرحلنة منا بنعند 

 انهيار اإلتحاد السوفياتي وأحادية القطبية األميركية.

يتحدث المؤلف عن تاريل الدولة األوكنراننينة، فنهني 

 0110حديثة نسبيا  حي  حصلت على استقاللها عام 

عقب انهيار اإلتحاد السوفياتي، بعد أن كناننت إحندى 

 التي تمتعت بحكم ذاتي. 02جمهورياته الـ

يبين الباح  أن معظم أراضي أوكرانيا كناننت  قنبنل 

انننتننصننار الننثننورة الننبننلننشننفننيننة جننزءا  مننن أراضنني 

األمبراطورية الروسية، في حين كان الجزء الغربني 

منها يخضع إلمبراطورية النمنسنا والنمنجنر، وجنزء 

ا خر لبولندا. وكانت شبه جزيرة القرم تخضع للسلطة 

العثمانية قبل أن تنتزعهنا منننهنا روسنينا بنعند حنرب 

. لذلك ينقنول 0774و 0768دموية طويلة بين عامي 

المؤلف إن قيام أوكرانيا الحديثة مر بمراحل تاريخية 

طويلة شهدت فيها األراضي األوكرانية تبادال  للنفنوذ 

 بين قوى وإمبراطوريات عدة مجاورة.

حندثنت حنرب  0107وعقب الثورة البلشنفنينة عناام 

أهلية بين عنيفة بين الجينش األحنمنر وبنينن النجنينش 

األبيض الموالي للقيصر والقوى االوروبنينة، نشنبنت 

خاللها معارك كثنينرة عنلنى األراضني األوكنراننينة. 

 األزمة األوكرانية وصراع الشرق والغرب
ويوضح أنه في هذه األجواء أُلف منجنلنس  النردا  

ألوكرانيا الوسطى في كييف )البرلمان األوكراني(. 

وأعلن المجلس الحكم الذاتي للمنطقنة النغنربنينة منن 

أوكرانيا الحديثة قبل أن يعلن استقاللها عن روسنينا 

وينتخب زعيمه المؤرخ والمفكر الشهير منينخنائنينل 

هروشيفسكني أول رئنينس لنلنجنمنهنورينة الشنعنبنينة 

 .0108نيسانا أبريل  21األوكرانية في 

هذا اإلستقالل لم يندم طنوينال  إذ اقنتنحنمنت النقنوات 

البلشفية )الجيش األحمر( كييف وأخضعتها منجنددا  

، قنبنل اإلعنالن عنن 0101لسلطة موسكو في عام 

 إنشاء اتحادات الجمهوريات السوفياتية.

جرت أول انتنخنابنات تنعنددينة رئناسنينة  0114عام 

وبنرلننمننانننينة فنني أوكنرانننيننا اننتننهننت بنفننوز الننحننزب 

مقعدا  في البرلمان. وكانت هنذه  86الشيوعي فيها بـ

اإلنتنخنابنات منؤشنرا  عنلنى أن النحنزب الشنينوعني 

السابق وبيروقراطيته متحكمان بصناعة القرار فني 

البالد. وظهرت من صفوف بيروقرطيتنه السنابنقنة، 

طبقة جديدة كليا  على المجتمع األوكراني هي طبقنة 

األوليغاشية التي تنكنوننت منن رجنال أعنمنال جندد 

إستولوا على ممتلكات الدولة السابقة وحّولوهنا إلنى 

 ممتلكات خاصة بهم.

تعد أوكرانيا حسبما يرى الكاتب، بأنها أكثر البلندان 

قابلية لتفجر الصراع المحلني اإلقنلنينمني والندولني، 

بسبب وصول النظام األوليغارشي فيها إلى نهاياته. 

فكانت هذه الطبقة األليغارشية هي السنبنب األسناس 

الذي أوصل أوكرانيا لتكون دولة ضنعنينفنة وتنتنولند 

منها األزمة الحالية. فهم من يسيطر على مؤسسات 

 الدولة وحولها إلى ملك خاص حصري لهم. 

يشرح المؤلف ما تعنيه طبقة األولنينغناشنينة بنقنولنه: 

عادة ما يُعرف النظام األوليغارشي بأنه حكم األقلية 

المتحكمة في الثروة والسلطة، حي  تكون السنلنطنة 

محصورة في أيدي أقلية صغيرة تعنمنل لنلنحنصنول 

على مصنالنح جنديندة ومنراكنمنتنهنا وننهنب ثنروات 

بننالدهننم عننلننى حسنناب شننعننوبننهننم. فننفنني نننظننام 

األوليغارشية يحصل تزاوج بين النثنورة والسنلنطنة 

حي  ال ينمنكنن النحنصنول عنلنى واحندة منن دون 

األخرى. هذه الطنبنقنة أخنذت منجندهنا بنينن عنامني 

ووصلت إلى درجة ال تصدق حينن  0111و 0114

 82أوليغارشيا  اإلستحواذ عنلنى ننحنو  22استطاع 

 بالمائة من النات  الوطني المحلي ألوكرانيا.

ويؤكد المؤلف في كتابه المكنون منن سنتنة فصنول 

وخاتمة،أن معظم هذه الطبقنة ينننتنمني إلنى األقنلنينة 

اليهودية في البالد التي ال ينتنجناوز عنددهنا نصنف 

مليون نسمة، األمر الذي يفّسر كنثنينرا  منن أسنبناب 

 عداء اليمين القومي لهم.

ضعف الدولة األوكرانية جعلها منننقنوصنة السنينادة 

وملعبا  للصراعات الدولية. وستنحنتناج هنذه األزمنة 

 إلى سنوات ومفاوضات طويلة لحلّها.

نشير إلى أن الكاتب محمد الكوخي باحن  منغنربني 

، حاز النمناجسنتنينر 0182ُولد في مدينة أكادير عام 

في اإلقتصاد من جامعة فيليبس ماربورغ األلمناننينة 

. له عدد من الندراسنات والنبنحنوث فني 2202عام 

حقل االقتصاد والعلوم السياسية واالجتماعينة، وقند 

صدر له كتاب عنوانه  سنؤال النهنوينة فني شنمنال 

أفريقيا: التعدد واالنصهار في واقع اإلنسان والنلنغنة 

 .2204والثقافة والتاريل عام 
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 ال يفوتن   شعبان
 

ليس مطلوبا منك ان تكون راهبا او مقيما بدون 

انقطاع في صومعات العبادة وزوايا الذكر، وخلوة 
العبّاد. ليس مطلوبا منك حركات صوفية لكي تنقي 
روحك وقلبك من أدران الشيطان، بل أنك مدعو 
الى ضيافة هللا ضمن منظومة تعبدية فريدة، تأخذ 
بيدك وروحك وقلبك الى حي  الصعود والسمو 
واالقتراب من هللا سبحانه وتعالى. فإذا حل شهر 

هللا فستكون ضيفه، وستكون كافة معوقات العبادة 
قد رفعت: فالشياطين سوف تغل، وأبواب الجنان 
ستفتح، وطرق الغواية سوف تغلق. فما الذي يحول 
بينك وبين النقاء النفسي والصعود الروحي الذي 
يأخذ بك الى الحضرة اإللهية مقربا من هللا، محبوبا 
لديه، قريبا منه، تدعو فيصل دعاؤك إليه، وتطلب 

 منه فيعطيك، وتتذلل اليه فال يخيب أملك.
ستصبح بهذه العبادة والنزعة الروحية قريبا من 
ربك، فتختصر المسافات وتتالشى اسباب البعاد، 
وتزول الحجب بينكما. في نفحة روحية خالصة 
ستتحول أيها العباد الذي طالما عصيت ربك، 
مقربا منه، محبوبا لديه. فابشر انك من المفلحين. 

لقد أصبحت ربانيا، ترتفع بوجودك الى مصاف 
المالئكة، وتسمو بعقلك ووجودك الى الملكوت 
األعلى. فإياك ان تصاب باالحباط او التراجع او 
الخوف او التكاسل، النك ان فعلت ذلك ضيعت 
فرصة العمر، وربما فاتك الموسم الى غير رجعة، 
فما أقصر أعمار البشر وما أقربهم من حبل 

الموت، وما أسهل اختراق قلوبهم وعقولهم من قبل 
الشيطان الرجيم. هذه فرصتك فال تفّوتها، وهذا 
شهرك العظيم فإياك والتكاسل فيه، وهذه أيام 
 عمرك المتميزة فحافظ عليه لكي تفور دني ا وآخرة.
دونك الصالة والقرآن، وليكونا ربيعيك اللذين 

 تستمتع معهما بالحياة ولذة العبادة  وذكر هللا.

في شهر شعبان أنت مدعو للتقرب إلى هللا بالعبادة 
من صالة ودعاء وتهّجد، فال ترفض الدعوة 
السخيّة من هللا العظيم. ما أجمل ان تهجر 
أحاسيسك الدنيا وتنتقل الى عالم آخر يسوده األمن 
والقرب من هللا، ويخلو من الكذب والنفاق والدجل 
والظلم. افتح صفحات القرآن ووّطد نفسك على 

قراءته، تدبّر آياته، وفّكر في معانيها، وقّرر أن ال 
تجعل للشيطان طريقا إلى نفسك. فهذا الشهر 
الفضيل سيعبّد طريقك الى الروحانية المطلوبة 
للعروج الروحي الى هللا سبحانه وتعاالى. وال تنس 
لحظة أنك خليفة هللا على األرض وأنه استعمرك 
فيها لتساهم بإعمارها وحمايتها من الخراب 

والفساد. والعبادة تتيح لك ذلك كله، النها ترفعك 
الى مصاف األنبياء والصالحين، وتربطك بخالق 
السماوات واألرض الذي جعلك خليفة على هذا 
الكوكب. فرفع يديك بالحمد والشكر والدعاء لهذا 
الخالق العظيم الذي ان ارضيته حظيت بالسعادة 

 في الدنيا واآلخرة.

ْ  )عج( كلمة أخيرة  التَّمهيد العملي  لإلمام المهد
سالي ين  انتظار الر 

معه، ننتظره ال انتظار الغنافنلنينن، وال اننتنظنار 

المرتاحين، وال انتظار المتنعنبنينن، بنل اننتنظنار 

الننرسننالننيّننيننن، ألنننه فنني مننعننننناه فنني وجننداننننننا 

اإلسننالمنني، رسننالننة نننعننيننش روحننانننيننتننهننا فنني 

الحاضر، وننتظنر حنركنينتنهنا فني النمنسنتنقنبنل. 

والسؤال الذي ال بدَّ لننا منن أن ننطنرحنه عنلنى 

أنفسنا هو أنّنا نزوره، ونتوّسل إلى هللا أن يعّجل 

ظهوره، ونتحدّث إليه بنالنمنحنبنة كنلنهنا، وربنمنا 

يبكي البعض شوقا  إلنينه، ولنكنن لنينس هنذا هنو 

دورنا الحركي، ألّن قضيّة أن تكون مسلما  وأن 

تكون ملتزما  بمنهن  أهنل النبنينت )ع(، هنو أن 

تبقى تتحّرك في الخّطين اللّذين رسمهما رسنول 

هللا )ص( لألّمة من بعده، لتنرتنبنط األّمنة بنهنمنا 

معا ، ألنهما لن يفترقا في خّط الّرسنالنة، فنال بندّ 

من أن ال ينفنتنرقنا فني وعني النذينن ينلنتنزمنون 

الّرسالة:  إني تارٌك فيكم الثّقلينل كتاب هللا حبٌل 

ممدود من السَّماء إلى األرض، وعنتنرتني أهنل 

 بيتي .

 

 االلتزام بمنهج أهل البيت )ع(

نلتزم اإلسالم في منه  أهل البيت )ع(، ومننهن  

أهل البيت هو في كتاب هللا وسننّنة ننبنيّنه، ألننه 

ليس ألهل البيت )ع( أية خصوصية زائدة عنن 

خصوصيّة اإلسالم، فهم ينفتحون على اإلسنالم 

كلّه، ال يزيدون وال ينقصون فينه، ألّن اإلسنالم 

في كتاب هللا وسنّنة رسنولنه كنلنمنة هللا، وننحنن 

نعرف أن رسول هللا )ص( لم ينق  حرفا  ولنم 

نل نْينن نا ب نْعنض  اأْل ق ناِوينِل   ل  ع  ل ْو ت ق وَّ يزد حرفا  ﴿و 

نا  تِين   ف نم  ْذن ا ِمْنهُ بِاْلي ِميِن  ثُمَّ ل ق ط ْعن ا ِمْنهُ اْلو  أل  خ 

﴾، والنننبني )ص( ال  اِجِزين  ٍد ع ْنهُ ح  ِمْنُكْم ِمْن أ ح 

يفعل ذلك، ولكّن هللا سبنحناننه وتنعنالنى أراد أن 

يوحي إلى النّاس: فكيف بكنم أننتنم إذا أننقنصنتنم 

حننرفننا  مننن اإلسننالم أو زدتننم حننرفننا  عننلننى 

 اإلسالم؟...

إن أول النتنزام بناإلمنام )عن (، هنو أن ننلنتنزم 

بالكتاب، وأن يكون القرآن كّل شيء في حياتننا، 

أن نعيشه وأن نقرأه وأن نتدبّره وأن ننعنمنل بنه، 

وأن نجعله عنوانا  لثقافتنا ولسياستنا والقتصادننا 

والجتمناعنننا ولنحنربنننا ولسنلنمنننا، ألنّنه ينمنثّنل 

العناوين الكبرى لذلك كلّه، وأن ننلنتنزم النعنتنرة 

الذين التزموا الكتاب والتزموا النبي )ص(

، ألن ما عننندهنم هنو منا عننند رسنول هللا 

)ص(، وألّن حديثهم هو حدي  رسول هللا، 

 وألّن سيرتهم هي سيرة رسول هللا..

 

 دراسة تراث أهل البيت )ع(

علينا أن ندرس العترة، وأن ندرس التنراث 

الذي تركوه لنا مما صّح منننه، سنواء كنان 

تراث الكلمات النتني تنكنلّنمنوهنا، أو تنراث 

السيرة التي ساروا عليها.. أنننا حنتنى اآلن 

لم نفهم سّر أهل البيت)ع(، ولم ننفنهنم مننناهنجنهنم 

الننتننربننويننة، والننخننطننوط السننينناسننيننة والننخننطننوط 

األخالقية التي انطلقوا بها والقيم النتني أثناروهنا.. 

إنهم بالنسبة إلينا دمعة نذرفها وفنرحنة ننفنرحنهنا، 

أّما غير ذلك، فإّن االتجاه العام فني إثنارة ذكنرى 

أهل البيت )ع(، هو اتجاه تجميندهنم فني عنقنولنننا 

بنندال  مننن أن نننحننّركننهننا )أي الننذكننرى( حننركننة 

 المسؤوليّة.

 

 دورنا في عصر الغيبة

دورنا في هذه المرحلة هنو أن ننعنينش ذلنك فني 

أنفسنا، لنبني قلوبنا وعقولنا وكياننا وحركتنا على 

هذا األساس، ثم ال بدّ لنا من أن نعمل من أجل أن 

نكون الدّعاة إلى هللا، بأن نفهم اإلسالم وندعنو لنه 

في داخل الحياة اإلسنالمنيّنة، حنتنى نسنتنطنينع أن 

نحفظ المسلمين من الّضالل، ومن كّل ما يتنحنّرك 

من كفٍر في داخلنا، وفي خارج الحياة اإلسالمينة، 

بأن ندعو الناس إلى اإلسالم، ألّن الكنثنينرينن منن 

الناس في هذا النعنصنر، ينمنكنن أن يندخنلنوا فني 

اإلسالم إذا أحسنّا عرضه وبيان مفاهينمنه وننقناط 

القّوة فيه، وأحسنّا أن نكون القدوة لنه، فنهنذه هني 

ْلنت نُكنْن  المسألة التي أرادنا هللا أن نننطنلنق فنينهنا ﴿و 

نْعنُروِف  ي أُْمُرون  بِاْلنم  ْيِر و  ةٌ ي ْدُعون  إِل ى اْلخ  ِمْنُكْم أُمَّ

أُول ئِك  ُهُم اْلُمْفِلُحون﴾. ْون  ع ِن اْلُمْنك ِر و  ي ْنه   و 

عندما نعيش مع هللا، فإنننا نسنتنطنينع أن نسنتنلنهنم 

ْن﴾، والنقنوم  اِحبِنِه ال  ت نْحنز  القّوة باا ﴿إِْذ ي قُوُل ِلص 

يقتربون منننه، حنتنى لنم ينكنن بنينننه وبنينننهنم إاّل 

نل نْينِه  نِكنينن نت نهُ ع  ل  هللاُ س  ع ن ا ف أ ْننز  خطوتان ﴿إِنَّ هللا  م 

نف نُروا  نة  الَّنِذينن  ك  ع ل  ك ِلم  ج  ْوه ا و  أ يَّد هُ بُِجنُوٍد ل ْم ت ر  و 

﴾ ةُ هللا ِهي  اْلعُْلي  ك ِلم   السُّْفل ى و 

معه، نسير نحوه وننتظره ونحن نندعنو إلنى هللا، 

وننتظره ونحن نطيع هللا، وننتظره ونحن نسنتنمندّ 

القوة من هللا، ونتحّرك لنحقّق نصرا  ولو بمستوى 

% اليوم، ليأتي الجيل من بعدنا ليحقّقوا نصرا  02

آخر ونصرا  آخر، ألّن حركة النصنر النكنبنينر ال 

يمكن أن تنطلق إاّل من خالل حركة األجنينال فني 

طنريننق النننننصنر، وإذا لننم ننلننتننِق بننه فنني منعنننننى 

الحضور الواقعّي، فإننا نلتقي به اليوم وغدا  وبعند 

غد في معنى الحنضنور النّرسنالنّي، منن أجنل أن 

نمّهد له في موقع ننننتنصنر بنه النينوم، وفني بنلند 

 نفتحها غدا .


