
الشهادة عنوان للحياة، وليست طريقا الى  

الموت. الموت في حياتكم مقهورين والحياة في 

موتكم قاهرين. ويثبت التاريخ بين سطوره 

قصص البطوالت التي ترتبط عادة بالشهداء، 

وال يلتفت لمن يعيش على هامش الحياة. 

فالشهيد حاضر بجسده وروحه وفكره في البيئة 

من حوله، متواجد في انحاء المجتمع، في 

المساجد والمآتم وقاعات المؤتمرات، وال يغيب 

عن الساحات والميادين. يعيش مراقبا ما حوله 

من حوله ليدلي بشهادته بدون تردد او خوف. 

لقد تخلص عن أعباء الخوف ولم يعر اهتماما 

لتبعاته. فال يهمه إال ان يصدح بالحق وينطق 

بالصدق، يرفض ان يسكت على  الظلم او 

يتعايش مع الطغيان، مكانه مع الفقراء 

والمعدمين والمظلومين، ويكره موائد الحكام 

ودواوينهم، ينظر الى مستقبله فيراه متصال 

بالخلود، فهو ال يموت او يفنى، بل يرى هيئته 

واضحة في ما هو آت من االيام والسنين. لديه 

أمل بالنصر دائما، ويرى انتصاره في ثباته 

وصموده وإبائه، وال يرى الغلبة المادية 

المؤسسة على الظلم واالنحراف انتصارا. في 

كتابه "العدالة االجتماعية في اإلسالم" قال 

الشهيد سيد قطب ان عليا انتصر في صفين 

بمبادئه ومواقفه وان معاوية هزم بما لحق له 

 من عار وما لصق به من انحراف.

ما ان تحل أيام عاشوراء حتى يتجدد الحديث 

عن الشهيد والشهادة، وحتى تستعيد الذاكرة 

موقفين متضادين تجسدا في معركة الطف: 

موقف اإليمان المرتبط بإسالم محمد بن عبد هللا 

عليه افضل الصالة والسالم، وموقف الحكم 

غير الشرعي المرتبطة 

بالغلبة المادية على حساب 

المباديء والمواقف 

واألخالق. وما أعظم ما 

حدث في كربالء في االول 

 086من اكتوبر من العام 

بعد الميالد. فقد اجتمع 

اإلسالم وما يمثله من عقيدة 

ومباديء وأخالق وقيم في 

شخص الحسين بن علي 

عليه السالم، بينما حمل يزيد 

بن معاوية لواء كل ما هو 

انحراف وفسق وبعد عن 

اإليمان. لقد أساء يزيد لقيم القبيلة وما نجم عنها 

من توارث بغيض وعصبية جاهلية وظلم مقيت. 

وأساء لإلنسانية بتوحشه وتعطشه لسفك الدماء، 

وأضر بقيم العروبة واالسالم بخروجه على 

عادات الجزيرة العربية وتنكيله بالنساء واألطفال 

بعد قطع رؤوس ثلة من البشر لم ترتكب جرما، 

بل أصرت على ما كانت تعتبره حقا مرتبطا 

بالسماء. صراع مرير توالت حلقاته في صحراء 

العراق، في غفلة من الزمن، وردة واسعة عن 

روح الرسالة المحمدية، وعودة للجاهلية كما تنبأ 

بها كتاب هللا الكريم: أفإن مات او قتل انقلبتم على 

 أعقابكم".

كان الحسين الوريث الشرعي لرسول اإلسالم، 

والعمالق المؤهل لحمل رسالة السماء التي سعت 

العقلية القبلية البغيضة لطمسها. كان الحسين يعلم 

ان دين محمد قد تعرض النقالب نسجت خيوطه 

في حياة رسول هللا وتآمرت القبائل لتنفيذ خطواته 

قبيل رحيله عن الدنيا. لقد كبر على الحسين ان 

يعلم ان جده منع من دواة وكتف طلبهما ليخط 

عليهما وصيته لتحديد مسار الرسالة التي جاء 

بها. كان يعلم ان المؤامرات كانت قيد التخطيط 

على كافة الصعدان، بمشاركة اتباع ضعاف 

النفوس، ومنافقون مردوا على النفاق، وأعداء 

تمرسوا في وضع الخطط االنقالبية الماكرة، 

المتامرون ضد دين محمد كانوا أصنافا، بعضهم 

من أتباع الديانات األخرى التي ترى في دينه 

تهديدا لسلطتهم وانتمائهم، وأخرون اندفعوا 

لمواجهة اإلسالم المحمدي من أجل الحفاظ على 

هيمنتهم السياسية في الجزيرة العربية. كما كان 

هناك همج رعاع استدرجوا لمعاداة رسول هللا 

وما يمثله من بعد روحي 

وانساني وأخالقي. كان 

الحسين يدرك ان خمسين عاما 

من تغييب القيادة الشرعية عن 

صدارة اإلسالم أحدثت خلال 

في التوازن السياسي ووفرت 

للمشروع القبلي فرصة للعودة 

بعد ان هزمه محمد في اول 

مواجهة عسكرية في بدر. 

فكانت ثورته اإلصالحية التي 

أسست لسقوط الحكم االموي، 

وان كان مشروعهم قد استمر 

 حتى اليوم.

 إقرأ في هذا العدد:

نشرة األبرار تصدر عن مؤسسة 

 األبرار اإلسالمية مرة كل أسبوعين

 534العدد  ة،عشر التاسعة السنة

 2222 اغسطس 1-14

 اعمال الخير

 (6)صوالصدقة الجارية 

 الشهادة: قبس من عاشوراء وشرط للنصر

 (7)صاالجتماع الديني الشيعي 

 الشيخ عالم:

 (3)صالحاجة الى التنوع الفقهي 



 أخبار محلية 2

 نشاطات مؤسسة األبرار االسالمية

بمناسبة مرور أربعين يوما علللى رحليلل اللحلا  
الوجيه حمزة عباس مقامس )رئيس مجلس أمنلاء 
مؤسسة األبرار اإلسالمليلة ، أقلاملت اللملؤسلسلة 

اللعلملل ” مجلسلا تلأبليلنليلا ونلدوة تلحلت علنلوان: 
، “ الخيري والصلدقلة اللجلاريلة واللذكلر اللحلسلن

تحدث فيها كل من: سماحة 
السلليللد جللعللفللر فضللل هللا 
)أستاذ عللم اإلجلتلملاع فلي 
الللجللامللعللة اللللللبللنللانلليللة ، 
والدكتور السيلد مصلطلفلى 
الموسوي )عضلو ملجلللس 
أمللنللاء مللؤسللسللة األبللرار 
اإلسللالملليللة ، والللدكللتللور 
فاضل صفر )وزير سلابلق 

وعضو مجلس أمناء مؤسسة األبرار اإلسالمية ، 
والدكتور عبد السميع بهلبلهلانلي )عضلو ملجلللس 
أمللنللاء مللؤسللسللة األبللرار اإلسللالملليللة ، والللحللا  
مصطفى غلوم )باحث فليلا لشلؤون اإلسلالمليلة . 
وسماحة الشليلخ أمليلر هلويلدي )بلاحلث وملفلكلر 

 إسالمي .
كما شارك الدكتور سعيد الشهابي )عضو مجللس 
أمنلاس ملؤسلسلة األبلرار اإلسلالمليلة  بلقلصليلدة 
شعرية في رثلاء اللفلقليلد اللكلبليلر اللحلا  حلملزة 

 2622يولليلو  41مقامس. كان ذلك يوم الخميس 
وأدار المجلس واللنلدوة وقلدم للهلا الشليلخ حسلن 

 التريكي.
 

وبلملنلاسلبلة  2622يوليو  24*وفي يوم الخميس 
ذو اللحلجلة أقلاملت  48عيد الغلديلر األغلر فلي 

مللؤسللسللة االبللرار االسللالملليللة احللتللفللاال بللهلليللجللا 
بالمناسبة الشريفة استضافت فيها كال من سماحلة 

الدكتور السيد فارس السلطاني )باحث وخلطليلب 
من العراق ، واللدكلتلور علدنلان هلاشلم )طلبليلب 
وباحث في نهج البالغة ، والشيخ أمليلر هلويلدي 

 )باحث ومفكر . 
كما شارك الشاعر الملتلأللق 
حسن سامي اللعلبلدهللا )ملن 
العراق  واللدكلتلور سلعليلد 
الشهابي )بلاحلث وشلاعلر  
وختم الحفل بمجموعلة ملن 
الللتللواشلليللف للل   جللعللفللر 

 الحسابي.

 1555المجالس الحسينية لندن 
تحيي المراكز اإلسالمية والمؤسسات اللديلنليلة فلي 
العاصمة البريطانية لندن موسلم علاشلوراء اإلملام 
الحسين )ع  في شهر محرم الحرام للعام الهلجلري 

هـ. وستكون البرامج باللغة العلربليلة  4111الجديد 
 حسب الجدول التالي:

 البرامج الصباحية:
ـ مؤسسة األبلرار: اللخلطليلب: الشليلخ رمضلان  4

العلمليلري.اللرادود: السليلد أبلو رضلا اللملوسلوي.  
 الوقت: بعد صالة الظهرين. 

ـ مركز أهل البيت الثقافي: )لمدة ثالثة أيلام ملن  2
السابع إلى التاسع  الخطيب: السيد علي الصلاللف  

 44الرادود: السيد يوسف اللعيبي الوقت: السلاعلة 
 صباحا. 

ـ قاعة الغدير: الخطيب السيد عبد المنعم حسلن.  3
الرادود مال حيدر النجفلي. اللوقلت: بلعلد صلالتلي 

 الظهر مباشرة. 
ـ المركزالحسيني للدراسات: )الشيخ الكرباسلي   1

الخطيب: السيد علبلداللملنلعلم السلودانلي. اللرادود: 
 صباحا.  46السيد جعفر الموسوي. الوقت: الساعة 

ـ مركز أهل البيت )ع  )السيد قلاسلم اللجلالللي   5
وموكب خدام أهل البيلت )ع : اللخلطليلب: الشليلخ 
رشاد األنصاري.   اللرادود: ملال سلعلد ملطلوق.   

 ظهرا.  42الوقت: الساعة 
 المجالس المسائية:

ـ مؤسسة دار الحكملة )اللبلحلارنلة : اللخلطليلب:  4
الشيخ رمضان اللعلمليلري. اللرادود: السليلد أحلملد 

 مساء.  7الوداعي. الوقت: الساعة 
ـ المركز اإلسالمي في إنجلترا: الخطيب: السليلد  2

علي الصالف. الرادود: السليلد جلعلفلر اللملوسلوي  
 مساء. 7جعفر الدرازي. الوقت: الساعة 

ـ مؤسسة اإلمام الخوئي: الخطيب: السيلد مضلر  3
الوقت: الساعلة  . الحلو. الرادود: مال أمير الكاظمي

 مساء. 9
ـ مركز دار اإلسالم: الخطيب: الشيخ عبدالعظيم  1

 8الكندي. الرادود: سجاد األميري. الوقت: الساعة 
 مساء.

ـلل ديللوان الللكللفلليللل: الللخللطلليللب: الشلليللخ رشللاد  5
األنصللاري. الللرادود: نللزار الللقللطللري. الللوقللت: 

 مساء. 9الساعة 
ـ المجلس الحسيني )البالغية : الخلطليلب السليلد  0

علي الطالقاني. الرادود: السليلد رائلد اللكلربلالئلي. 
  مساء. 46الوقت: الساعة 

ـ موكب خيمة العباس )ع : )ابلتلداء ملن الللليلللة  7
الثالثة من محرم  الخطيب: السيد عبدالمنعلم حسلن 
السوداني. اللرادود: )للم يلحلدد  اللوقلت: السلاعلة 

 مساء 8.36
 ـ مسجد اإلمام الحسين )ع  )الجمعية اللبنانية : 8

 األبــــرار

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

 والخير والحب والتسامح واإلعتدال بين الناس. لإلتصال والمراسلة: 

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

Website: www.abraronline.net 

email: abrarhouse@hotmail.com 

الخطيب: الشيخ محملد الشلاعلر. اللرادود: السليلد 
 مساء. 7.36جعفر الموسوي. الوقت: الساعة 

ـ حسينية الرسول األعلظلم ): : اللخلطليلب:  9
الشيخ محمد كرم. الرادود: مال حسنين الواسطلي.  

 مساء. 9الوقت: الساعة 

 هـ1555مجلس  األبرار الحسيني 
بمناسبة حلللول علاشلوراء اإلملام اللحلسليلن )ع  

مجلللسلهلا  مـؤســسة األبــرار اإلســـالمـيـة تـقـيـم
الحسيني السنوي مع الخطيلب اللحلسليلنلي الشليلخ 
رمضان العميلري، وذللك بلعلد صلالتلي اللظلهلر 
والعصر مباشرة. كما ستكون هناك الكلملات قلبلل 

 المجلس حسب الجدول التالي:
 2622يوليو  36األول من محرم: السبت 

 المتحدث: الدكتور سعيد الشهابي
 2622يوليو  34الثاني من محرم: األحد 

 المتحدث: الدكتور بهاء الوكيل.
 2622أغسطس  64الثالث من محرم: اإلثنين 

 المتحدث: األستاذ عباس المرشد
 2622أغسطس  62الرابع من محرم: الثالثاء 

 المتحدث: يحدد الحقا.
 2622أغسطس  63الخامس من محرم: األربعاء 
 المتحدث: السيد علي الصالف
 2622أغسطس  61السادس من محرم: الخميس 

 المتحدث: الشيخ الدكتور علي الكربابادي
 2622أغسطس  65السابع من محرم: الجمعة 

 المتحدث: الشيخ حسن التريكي )حديث الجمعة 
 2622أغسطس  60الثامن من محرم: السبت 

 المتحدث: الدكتور هشام الحسني.
 2622أغسطس  67التاسع من محرم: األحد 

 المتحدث: الدكتور جالل فيروز
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" باتريك رينغنبرغ": الحرم الرضوي 
 هندسة أبهرت المفكرين األوروبيين

أبهرت الهههسه اهم الهيه هيهرر هم لهيه هر  الهر ه   

اليطهر ال     ين الا رح  اليفكهر هن يهن عهيه ه  

أس رء ال رل  بعيرلهر  عظيتهر. لهكهن ربهيهر تهكه ن 

قصم برتر ك ر سغسبرغ يختيفم ب ض الشيء، فهه  

بر ث  أاترذ ا  ار  في عري م ل زان،    تبر 

 ال ر  أعظ  ين يعر  يبسى فسي برلسابم له."

برتر ك ر سغسبرغ  رصل عيى  رعهم اله كهته را   

في الترر خ ين عريه هم عهسه ها،  يهرعاهته هر فهي 

ال راارت ال  س م ين عري م ا رب ن في بهرر ه  

 يرعات ر في الا سير  الف      له ع ة كهتهف فهي 

 ترر خ الفن  ترر خ األ  رن برليغم الفرسا م.

     برتر ك ر سغسبرغ ين الخ ا  الثيرس م لهيهثهةهرفهم 

الر ه  هم فهي يهههرعهرن اليهر  الهر هر  عهيه هه 

الاال ( الثرسي عشر،  لذلك ت  ثسر ي هه  اهنلهسهر   

ب اف ب ض البر ث ن، فإن يهرقه  اليهر  الهر هر 

 عي ه الاهال ( وه  يهته ها  هعهاه  فهن اله هيهررة 

ل ص ر  فترات يختيفم، ين ال صر الصف   إلى 

ال صر الةرعرر ،  ين ي رام ورات إلى ي رام 

تبر ز؛   يكن رؤ م يعي عم يتس عم ين الهفهسه ن 

ين عص ر يختيفم في وس ام ال ر  اليطهر؛ يهر 

 و  رأ ك في وذا؟

  رى أسه  عف أن س   في اعتبررسر أن الهيهبهرسهي 

ي  الزخررا التي أ  فت إلى اله هر  الهر ه   

اليطهر في عه  العيه ر م الاالي م، وي عهزء 

ين ترر خ ط  ل،  لهر خصرئص يهخهتهيهفهم، يهثهل 

ص ن الة    صه هن الهعهيههه ر هم الاهاليه هم، 

فع  ة البسرء في وذ  الص  ن عرل م ع اً،  و  ير 

   تبر  أيرا يث را ع اً برلسابم له.

 ةه ل وهذا الهبهر هث الاه  اهر  اله هرصهل عهيهى 

العرئزة ال رلي م لهكهتهرف الهعهيههه ر هم الاهاليه هم 

 كذلك عرئزة فهررابهي اله  له هم  "إسهسهي كهيهؤر ، 

أعتة  أسه ين اليؤاا أن اله ه  ه  يهن الهزخهررا 

الههخههزفهه ههم، خههرصههم فههي ياههعهه  عهه وههرشههر ، قهه  

 رعت.  لا ء اله هظ، فهي اله هصهر الهبهههيه  ، 

 بابف ع   االوتير  بنعيرل التريه ه ، ته  ته يه هر 

ال     ين الزخررا  الزعرج  البهالط،  الهبه ائهل 

الع   ة ل ات ذات س ع م ع ه ة.  يه  ذلهك، فهإن 

 ال ر  يبسى فر   ين س عه".

 عس ير ُائل عن  ع   يبسى يشهربهه فهي أ ر بهر 

قرل  أر   أن أق ل أسه في أ ر بر وسرك ال     يهن 

اليبرسي التي      ترر خهر إلى ال ص ر ال اطى، 

 وي يعي عم ين األعيرل التهي تهيهت إ هرفهتهههر 

ي رً في فترات  قر ن يختيفم.  لذلك، فإن ال هر  

اليطهر ل   فر  اً في وذا الصه  .  ان اله هريهل 

الذ   ع ل ال ر  فر  اً و  اليز ج الص  ه  يهن 

ال سرصر يثل الز ررة في فترات يختيفم يهيهر أ ى 

إلى تش    أبس م يختيفم،  ت   ل وذا الهيهكهرن إلهى 

 عرصيم ية ام ليبي .

 

الشيخ مدني: اغتنام الفرص يعزز 
 التقارب واالتحاد بين المسلمين

شدد مولوي محمد اسحاق مدني ، رئيس الملجلللس 

االعلى للمجمع العالمي للللتلقلريلب بليلن اللملذاهلب 

االسالمية ، على ضرورة اخذ العبر من االحلداث 

التاريخية المّرة التي مرت على االملة االسلالمليلة 

وتبديل الخالفات والنزاعات الى فلر: للتلرسليلخ 

وتعزيز التعلاون واللتلقلارب واالتلحلاد بليلن كلافلة 

 الطوائف االسالمية .

تصريحات مولوي اسحاق مدني هذه جاءت خالل 

كلللللمللتلله فللي الللمللؤتللمللر االقللللليللمللي االول للللللوحللدة 

االسالمية، الذي انلعلقلد فلي ملحلافلظلة كلردسلتلان 

االيرانية وبمشاركة علماء الدين والنخب اللفلكلريلة 

القليم كردستان العراق ، والذي اكد فيها علللى ان 

كل المذاهلب تلؤملن بلاسلالم واحلد بسلبلب وجلود 

االعتقادات المشتركة بينهم ملثلل اللنلبلوة واللملعلاد 

والتوحيد والكتب المقدس اللقلران اللكلريلم، واللذي 

 يخلق منهم امة اسالمية واحدة .

واضاف قائالً :" اليوم االتحاد والتآللف واللتلعلاون 

بين المسلمين والتمسك بحبلل هللا يلعلتلبلر فلريضلة 

الهيلة كلاالللتلزام بلبلاقلي اللفلرائلض ملثلل الصلالة 

والصوم و... واختالق االعلذار فلي هلذا اللملجلال 

مرفوض ." واشار رئيس المجلس االعلى لمجلملع 

التقريب الى طلبليلعلة اخلتلالف االراء واللى علدم 

امكان الغاء هذه االختالفات، مؤكدا ان الملوضلوع 

المهم هو الحفاظ على التعاون واللتلفلاهلم واللملودة 

 واالتحاد بين المسلمين.

واشللار اسللحللق مللدنللي الللى االحللداث الللتللاريللخلليللة 

الللمللؤلللمللة الللتللي مللرت علللللى االمللة االسللالملليللة، 

وضرورة االعتبار من تلك االحداث وتحويلها الى 

فر: لتعزيز االخوة الدينية والتقريلب بليلن كلافلة 

المذاهب االسالمية ، وعدم السماح لتبديل اختلالف 

 االراء الى نزاعات وحروب مذهبية .

وفي الختام دعا رئيس المجللس االعلللى للملجلملع  

التقريب الى التمسك بسيرة رواد التقريب والوحلدة 

في االعصار المختلفلة، وعلدم تضلخليلم اخلتلالف 

االراء وان يكون اللهلدف اللرئليلسلي هلو تلحلقليلق 

 استراتيجية الوحدة االسالمية .

مفتي مصر: التنوع الفقهي اثبت 

 قدرته في سّد االحتياج المعرفي لالمة

قال مفتلي مصلر، اللدكلتلور شلوقلي علالم، بلان 

التنوع الفقهي والمرونة لدى الفقهاء في استلنلبلاط 

ً ملبلاشلراً فلي  األحكام َوفق المتغيّرات كان سلبلبلا

قدرة الفقه اإلسالمي على سدِّّ االحتيا  الملعلرفلي 

 الشرعي لدى أبناء األمة.

وأكد مفتي مصر أن اللفلقله اإلسلالملي اسلتلطلاع 

تلبية الحاجات المنوطة به ل مة اإلسالمية علللى 

مدار قرون متعاقبة أثبت فيها ثراءه وقدرته على 

التفاعل مع المتغيّرات المحيطة، كلملا علبّلر علن 

امتزا  األحكام الشرعية وتداخلها مع اللملعلارف 

والعلوم اإلنسانية والطبيعية، ليس ذلك فحسب بل 

مللع الللظللروف والللتللغلليّللرات االجللتللمللاعلليللة فللي 

 المجتمعات اإلسالمية.

وقد أوضف عالم أن الفقه يعكس فللسلفلة اإلسلالم 

في التأسيس لمبدأ التعدد واالختالف، تلك الفلسفة 

ع اللذي الزم  التي ظهرت تجلياتها في ذلك التلنلو 

الفقه اإلسالمي في كافة أطواره منذ التأسيس إلى 

استقرار المذاهب المعتمدة، وجسَّد حجم المرونلة 

التي يتسم بها الفقه، مشيرا إللى أن ذللك اللتلنلوع 

الفقهي والمرونة لدى الفقهاء في استنباط األحكام 

َوفق المتغيّرات كان سبباً مباشراً في قدرة اللفلقله 

اإلسالمي على سدِّّ االحتيا  الملعلرفلي الشلرعلي 

 لدى أبناء األمة.

وقال الدكتور شوقي عالم: "إن أزمتنا الحالية ال 

يمكن أن تكون في الفقه اإلسالمي ذاته، كما يظن 

البعض خطأً أو جهالً، وإنما األزملة تلكلملن فلي 

التعامل مع الجلانلبِّ اللظَّلرفلي اللذي يلطلبَّلق فلي 

ه ذلك اللتلنلظليلر، فلقلد بلرزت قلدرة اللفلقله  حدودِّ

اإلسالمي قديماً على التفاعل مع كلافلة اللنلوازل، 

ومع القصور الذي حدث عند بعض العقول اآلن 

 من العجز وخطأ تكييف النوازل المعاصرة".

وأوضف أن اعتبار العاداتِّ واألعراف كان نافلذةَ 

الفقهِّ اإلسالمي للللتلفلاعلل ملع اللعلالَلم، وضلاملنلاِّ 

للمرونة الفقهية التي تساعد الفقه عللى اللتلجلاوب 

والتجديد َوفقاً للسليلاق االجلتلملاعلي واللتلاريلخلي 

والظرف الراهن بوجه عام؛ فإدراك الواقع وفهلم 

تطوراتله وملتلغليّلراتله ركلن ركليلن ملن أركلان 

التجديد واالجتهاد، ولن تثمر أية جهود للتلطلويلر 

واللتلجلديلد ثلملرة حلقلليلقليلة إال بلدراسلة اللواقللع، 

والتعمقِّ في علومه، وفَهمِّ تفاصيله، ومراعاةِّ ملا 

يطرأُ على أعرافِّ الناسِّ وثقافلاتِّلهلم ملن تلغليليلر  

 إيجابّي  أو سلبي.



 بر األبرارمن 5

يوم غدير خم، أفضل أعياد أمتي
*

 

 مقدمة سماحة الشيخ حسن التريكي
 عيد الغدير هو عيد هللا االكبر.

في هذا اليوم انتصر النبي بنقل المهمة ملن ملرحلللة 

النبوة الى مرحلة االمامة التي استملرت ملنلذ علهلد 

النبي محمد صلى هللا عليه والله وسلللم حلتلى آخلر 

 االوصياء الذي سيم  االرض عدال وقسطا.

قال هللا تعالى: ﴿اليوم اكمللت للكلم ديلنلكلم واتلململت 

 عليكم نعمتي ورضيت لكم االسالم دينا﴾.

هناك آية سبقت هذه اآلية: ﴿اليوم يئس الذين كلفلروا 

 ﴾.…من دينكم

فكان الغدير يوم انتصار الرسالة من خالل انلتلهلا  

نهج االمامة حتى يتحقق الوعد االلهي باقلاملة دوللة 

العدل االلهي على يلدي االملام اللملهلدي علجلل هللا 

 فرجه الشريف.

حسان بن ثابت، كان صوت االعالن علن اللغلديلر، 

 اطلق قصيدته المعروفة ليسجل ذلك التاريخ:

 يناديهم يوم الغدير نبيهم

 بـخم وأسمع بـالنبي مناديا

 وقد  جاءه جبريل عن أمر ربه

 بأنك معصوم فال تك وانيا

 وبلغهم  ما  أنزل  هللا ربهم

 إليك وال تخش هناك األعاديا

 فقام  به إذ ذاك رافع كفه

 بكف علي معلن الصوت عاليا

 فقال فمن مواالكم ووليكم

 فقالوا ولم  يبدوا هناك تعاميا

 إلهك موالنا  وأنت ولين

 ولن تجدن فينا لك اليوم عاصيا

 فقال له  قم  يا علي فإنني

 رضيتك  من بعدي إماما وهاديا

 فمن  كنت  مواله  فهذا وليه

 فكونوا  له أنصار صدق مواليا

 هناك دعا اللهم وال وليه

 وكن للذي عادى عليا معاديا

 فيا رب أنصر ناصريه لنصرهم

 إمام هدى  كالبدر يجلو الدياجيا

 هناك دعا اللهم وال وليه

 وكن للذي عادى عليا معاديا

 

 كلمة السيد فارس السلطاني
الحمد هلل على الكمال الدين واتمام النعمة. نحن امام 

علي ماذا نقول؟ هل يستطيلع ان يصلفله أحلد فلوق 

 رب العالمين؟ مناجاة االولياء مناجاة هلل.

يا امامنا وامام كل موحد نريد ان نحتفي بهذا الليلوم 

العظيم الذي احتفى به رسول هللا صلللى هللا عللليله 

واله وسلم ودعلا اللنلاس ان يسلملللوا عللليله بلإملرة 

 المؤمنين.

وصل النبي محمد ):  الى الجلحلفلة وهلو نلقلطلة 

التقاء الحجا  من مصر والعراق والليلملن ونلزللت 

 اآلية: ﴿يا ايها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك﴾.

عاما يأتي بالغ يعتمد عليه كل هلذا اللديلن.  23بعد 

في خاتمة الرسالة قال تعلاللى: ﴿الليلوم يلئلس اللذيلن 

 كفروا من دينكم﴾.

ما وقع الدين في ضائقة وما احتا  اللملسلللملون اللى 

شيء اال وكان االمام علي عليله السلالم هلو اللبلاب. 

لوال علي لهلك عمر، لوال علي لهلللك علثلملان. كلان 

وجوده عظيما ومباركا. كان كما وصلفله رسلول هللا 

صلى هللا عليه واله وسلم: انما مثلك مثل الكعبلة، ان 

حج الناس اليها فهي كعبة وان لم يحج اللنلاس الليلهلا 

 فهي كعبة.

نحن في هذا العيد العظيم الذي ما يزال نفسه في كلل 

 نفس.

عنوان كلمتيى: على ضفلاف اللغلديلر، وهلو علنلوان 

قصيدة الشاعر مصطفلى جلملال اللديلن. نلحلاول ان 

ننهل من الغدير. ال ازيد على ما كتبه الباحلثلون وملا 

 كتبه الباحث االمين.

 ماذا يعني عيد الغدير؟

ما اعظم نعمة الغدير. اذن هللا للملسلللمليلن للالحلتلفلاء 

بالعيد بعد شهر من الصيام. كل يلوم ال نلعلصلي هللا 

فيه فهو عيد. كذا في عيد االضحى، الحجا  ضيوف 

للرحمن، بعد مناسكهم اذن هللا ان يعليلدوا، واذن للنلا 

 ان نشاركهم.

يوم الجمعة يوم عيد بعد اسبوع من المجاهدة. اما مع 

علليللد الللغللديللر الللذي يسللأل فلليلله احللد علليللد الللفللطللر 

واالضحى: أينك ملن عليلد هللا االعلظلم؟ اي ان هللا 

نسبه لنفسه تشريفا حتى يدلنا على عظيلم بلركلة هلذا 

 اليوم.

لهذا اليوم اعمال مختلللفلة علن اللعليلديلن السلابلقليلن، 

 يستحب فيه الصوم واطعام الفقراء ولبسي الزينة.

اما زيارته الواردة علن االملام علللي اللهلادي عللليله 

 السالم فهي اطول زيارة يزار به احد المعصومين.

في كل مجتمع يذكر فيه االمام علي عليه السالم فهو 

فخر لنا ولالنسانية. نحيي سنة هللا يوم اللغلديلر، وان 

نعيش التهنئة ونكون مع امامنا. من احياه فكانما احيا 

 يوم الغدير. نبايعه في كل ساعة.

الغدير فاصل بين عالمين: اسالم محمد واسالم بلنلي 

 امية. ال يقبل هللا شيئا اال بالوالية.

قال االمام جعفر الصادق عليه السالم: بلنلي االسلالم 

 على خمس.

 الشاعر حسن سامي العبدهللا
 

 معلقة العقل العلوي

 ترجلُت َعْن نجمة  شاردةْ 

دةْ   إلى فكرةِّ الشّكِّ في القاعِّ

 فألقيُت قَلبي حصاةَ ارتياب  

دَةْ  َكْت راكِّ  على بِّْرَكة  تُرِّ

 وقَلّبُت كلَّ التراثِّ القَديمِّ 

 َجَرْحُت أحاديثَنا السائِّدةْ 

 أحب َك لكْن سآتي إليكَ 

دَةْ  ُل أهوائَي الواجِّ  واعزِّ

 تجّردُت َعْن لهفةِّ العاشقينَ 

 وصوفيّتي العْذبةِّ العابِّدَةْ 

 لصبغَتَِّك الُمصطفاةِّ اتجهتُ 

دَةْ   أثيماً بضاَعتهُ كاسِّ

ُر قْمَف النبوغِّ   لعلّي أُفَّسِّ

دَةْ   بكفّيَك ل مةِّ الجاحِّ

 وأُْطلُِّق كوناً تراهُ العيونُ 

دَةْ  َن البيَضةِّ الفاسِّ  سجيناً مِّ

 فقلُت بسّري بأنَّ الفرارَ 

دَةْ   إلى ظلّهِّ خطوةٌ عاضِّ

 تُعَضدُ ما أدّعي أو تزيفُ 

دَةْ   عنِّ الذاتِّ تَعميَةً حاسِّ

 سأربُف  أخسُر هذا حديثٌ 

َن الفائِّدةْ   سيأتي، دَعونا مِّ

 أنا شاعٌر ال يجيدُ الحروبَ 

 يحرُر فانوُسهُ ماردَه

 فيكسُر ضلَع الحدودِّ المقيتِّ 

 انعتاقاً يتيماً يرى والدَه

 وتُبصُر عيناهُ ما ال يَراهُ 

 بصيٌر، أنا جمرةٌ واقِّدَةْ 

 لكي أرتَدي ُجبّةَ العابرينَ 

َن التَيهِّ للفطنةِّ الصاعدَةْ   مِّ

 تأّملُت كلَّ الضياعِّ الكبيرِّ 

دةْ   وذّوبُت أسبابَهُ الجامِّ

 وجدُت الخلودَ نصيَب إئتالقِّ الـ

دَةْ  َك الماجِّ  مروءةِّ في نفسِّ

 أهذا هَو الرجُل المستحيلُ 

 تقوُل بَصدري الرؤى الفاقِّدَةْ 



 مـنـبـر األبـرار 4

 أهذا أميُر القلوبِّ الذي

ل  عنِّ اللغةِّ الناقِّدَةْ   يَجِّ

 أهذا ُمحيُِّّر أهلِّ السماءِّ 

 وفي األرضِّ أعمالُهُ رائِّدَةْ 

 شككُت ولكنَّ َشّكي يقينٌ 

َر في سورةِّ المائدةْ   تبحَّ

 تفّسحُت في ُمحَكمِّ البيّناتِّ 

دةْ   لبحبوحة  لْم تُكْن وارِّ

 تُجيز اعتناَق البياضِّ النبيلِّ 

دةْ   بإبطَك إشراقةً راشِّ

عونَ   بُكّلِّ اختالفاتهْم ُمجمِّ

 عليَك كأنشودة  خالدةْ 

 قرأتَك في َمعزل  عن قلوب  

، وأخرى هَي الحاقِّدةْ   تحب 

 فألفيُت وجهَك صنَو الصباحِّ 

 تلفَّع في نسمة  باردَةْ 

 بفضلِّ الجنوحِّ  –عرفُت سواَك 

 كينونةً زائدةْ! –إلى البحثِّ 

 

 الدكتور عدنان هاشم

في الروايات المشهورة ان النبي ملحلملد صلللى هللا 

عليه واله وسلم بعد انصرافه من حجة الوداع جمع 

المسلمين فلي اللجلحلفلة علنلد غلديلر خلم وخلاطلب 

المسلمين وكان عددهم كبيلرا ملنلهلم اهلل اللملديلنلة 

 ومكة واالعراب.

قال رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلم: اني تارك 

فيكم الثقلين: الثقل االصغلر اهلل بليلتلي واعلللملنلي 

العليم الخبير انلهلملا للن يلفلتلرقلا حلتلى يلردا علللي 

ثلم رفلع يلد علللي حلتلى بلان بليلاض …  الحوض 

ابطيهما، ثم قال: من اولى بالمؤمنين ملن انلفلسلهلم؟ 

من كنت مواله فعلي مواله، قالها ثالث مرات، ولم 

يتفرقلوا حلتلى نلزل اللوحلي: ﴿الليلوم اكلملللت للكلم 

﴾. ثلم تلقلدم الصلحلابلة للتلهلنلئلتله واوللهلم …. دينكم

الشيخان ابو بكر وعمر. هلذا حلديلث ملتلواتلر ملن 

كتب الشيعة والسنة. اهل السنة يفسرونه بشكل آخر 

وهو ان النبي محمد صلى هللا عليه واله وسللم اراد 

 ان يعرف المسلمين بعلي؟

هل في اقوال االمام علللي عللليله السلالم ملا احلتلج 

بحادثة الغدير؟ الحظت ندرة روايات االملام علللي 

بخصو: الغدير. النبي محمد صلللى هللا عللليله والله 

وسلم اوصى لعلي عليه السالم: ان االمة ستلغلدر بلك. 

 ستقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين.

عندما اغتصبت من الخالفة، واصبف الصباح للم يلأتله 

اال اربعة فاكتفى بالصمت. الصحابي سعد بن علبلادة، 

شيخ الخزر  عندما اعترض عللنلا هلاجلر اللى الشلام 

واغتيل هناك. لو ان عليا قام واحتج بالغدير لربما كان 

مصيره القتل. لذلك اوصاه النبي محمد صلى هللا عليله 

 واله وسلم بان يلصق بكلكه االرض.

 عندما استلم الخالفة لماذا لم يحتج بموضوع الغدير؟

عندما اتى الكوفة لم يكن مجتمعا متلجلانسلا كلان فليلهلا 

انصار عثمان بن عفان واللملتلربصلون وانصلار بلنلي 

امية، وغالبية الناس لم يعرفوا بسبب التجهيل المستمر 

 فضل علي.

ابتلى االمام بالفتن الكبرى، ال تنتهي مشكلة حتى تلبلدأ 

أخرى. فاذا اثار الغدير او فلدك فلان مشلكلللة كلبليلرة 

 ستحدث.

معظم اهل الكوفة كانوا يتولون ابلا بلكلر وعلملر. فلي 

اول رمضان عندما حل بالكوفة، كان اهلللهلا يلقليلملون 

صالة التراويف. بعث ابنه االمام الحسن عللليله السلالم 

وطلب منهم ان ينهى الناس علنلهلا، فلوجلد ملعلارضلة 

شديدة لذلك وقالوا وا سنة عمرا. كان االمام علي عليه 

 السالم يغض الطرف اطفاء للفتنة.

لم يتمكن االمام علي عليه السالم ملن تلهلدئلة اللوضلع 

وانتهت خالفته باالغتيال على يدي عبد اللرحلملن ابلن 

 ملجم.

حديث االمام علي في الجزء التاسع عشر من تلفلسليلر 

 ابن ابي الحديد:

خطب امير المؤمنين علي بن ابي طالب علليله السلالم 

في رحبة مسجد الكوفة حيث قال: انشكدم هللا من سمع 

رسول هللا حين قال: من كنت مواله فعلي مواله. سلأل 

أنس بن مالك: هل سمعتها؟ قال: كبرت ونسيت. انلس 

بن مالك كان احد صحابة رسول هللا محمد صلللى هللا 

عليه واله وسلم. ابتلي علي بحسد اآلخلريلن، للم يلكلن 

انس بن مالك يطمف بالخالفة فلماذا كتم الشهادة؟ كيلف 

عرف االمام علي عليه السالم انله كلان يلكلذب؟ النله 

 كثر كذبه.

ويروى عن االمام جعفر الصادق عليه السالم ان انس 

 بن مالك كان ممن كذب.

هجرية وكان يروي الحلديلث دائلملا ملا  93توفي سنة 

عدا حديث الغدير. اصيب انس بن ماللك بلاللبلر: او 

البهاق بعد دعاء االمام علي عليه السالم عليه. فللم يلر 

بعدها اال متبرقعا وكان يقول: اصابتني دعلوة اللرجلل 

 الصالف.

صحابيا قاموا وشهدوا بذلك، وهلذا  42رواية تقول ان 

عدد مناسب، الن الفترة الفاصلة عن رسول هللا كلانلت 

طويلة. توفلي اللكلثليلر ملن الصلحلابلة وانلتلشلروا فلي 

 االمصار.

شاء هللا ان يحفظ لهذا الرجل العظيم ذكرهه، فما كلان 

هلل ينمو. برغم ان بني امية ارادوا طملس ذكلر االملام 

 علي عليه السالم اال انه انتشر في اآلفاق.

 

 قصيدة للدكتور سعيد الشهابي

 

 على ضفاف الغدير

 لملم جراحك في الغدير   فلقد تعبت من المسير

 خضت المعارك كلها    وقصمت أقتاب الظهور

 أمعنت سيفك في رقاب القوم تضرب والنحور

 وبعثت في ساح الوغى زمر الفساد الى القبور

 لكن سيفك مغمد في ساح راجعة القصور

 بثبات قلبك يا علي أجبت أسئلة العصور

 وعلى جبينك شارة    التوحيد واضحة السطور

 وبقلبك اإليمان شع كنجمة الصبف السَّفور

 لم تعبد األصنام، لم ترحم جراثيم الفجور

 قد كنت عبدا مخلصا هلل فياض الشعور

 وغرفت من فيض اإلله معين إيمان ونور

 بالسيف واإليمان والتصديق والعلم الغزير

 وشققت دربك في الحياة محلّقا بين النسور

 صليت، صمت، عبدت ربك في دياجير السحور

 خضت الغمار، زأرت في األعداء كالليث الهصور

 تا  على رأس الجميع، آلليء فوق الصدور

 بخ لمن لبى نداء محمد صوت البشير

 جاؤوا فرادى، بعضهم يمشي وبعض بالبعير

 ما الخطب يا هذا؟ وما سر التجمع في الهجير؟

 كملت رسالة أحمد دينا على مر العصور

 فمحمدٌ جعل الوالية عقد ماس في النحور

 الحج هذا ناقص رغم المناسك والنذور

 ما لم يبلغ أحمد عن ربه الهادي البصير

 من كنت مواله فذا مواله، يعسوب الحضور

 والوا عليّا بالمحبة والمودة والشعور

 هذا وصيي فارتضوه وليّكم كل الدهور

 فرٌض قضاه هللا عنوانا لمشروع كبير

 يسع الحياة ويكتب التاريخ نهجا للعصور

 فلتصبحوا حجا  بيت هللا أتباع األمير

 كونوا له أعوان صدق فالوالية خير نور

 أنت اإلماُم ومن أبى  لم يُرو من حّب األمير

 من ذاق طعَم والية الكرار يزهد في القصور

 سيكون موئله المؤكد بين غلمان وحور

 

* احتفال مؤسسة االبرار االسالمية بمناسبة عيدد 

الغدير، استضافت فيها كل سماحدة السديدد فدارس 

السلطاني والدكتور عدنان هداشدم بداالضدافدة الدى 

قصيدة شعرية الى السيدد حسدن سدامدي الدعدبددهللا 

 والدكتور سعيد الشهابي.
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 السيد جعفر فضل هللا 

 قصة قصيرة حول التنمية البشرية.

كللان هللنللاك ثللالثللة اشللخللا: يشللتللغلللللون بللكللسللر 

 االحجار 

 سألوا احدهم: قال انا اكسر االحجار

 الثاني: قال افضل من يعمل باالحجار 

 الثالث: انا ابني المباني الجميلة 

ثالثتهم يقومون بتكسير االحجار الستخدامها فلي 

البناء، لكن منظور كل ملنلهلم يلجلعلل كلال ملنلهلم 

مختلفا عن اآلخر. الذي يكسر االحجلار يلخلتلللف 

عن الذي يرى انه جلزي ملن بلنلاء ملبلنلى. هلذه 

 القصة ساعود اليها خالل الكلمة.

اريد ان اقدم كلمة حول الرؤية االسلالمليلة حلول 

 التعامل مع الدنيا.

لدينا مفهوم الزهد، وقد سلاهلم اللفلهلم اللتلجلزيليلي 

 للزهد لعدم الحصول على المال .

الذي يرى جامعا للمال ولديه تجارة ضخمة ينظر 

اليه انه انسان دنيوي، وقلد يلكلون فلي اللالوعلي 

لدينا انه انسان مقبل على اللدنليلا فلهلو لليلس ملن 

الساعين لالخرة ﴿ وملن اصلدق ملن هللا قليلال﴾.  

ضرب لنا مثال انه ليس هناك ملا يلملنلع االنسلان 

 من طلب الدنيا.

يذكر لنا ان نبي هللا سليمان قال: هب لي ملللكلا ال 

ينبغي الحد. لم يبخل هللا عليله هلذا اللطلللب النله 

يعلم ان هذا الملك سيكون وسيللة الحلقلاق اللحلق 

وارساء العدل كما كان ابوه داوود علليله السلالم. 

عندما مر على وادي النمل وقالت نمللة: يلا ايلهلا 

النمل ادخلوا مساكنكم، فتبسم ضاحكا ملن قلوللهلا 

وقال: رب اوزعني ان اشكر نعلملتلك. ان تلكلون 

النعمة في خط شكرك العملي. ان تستثمر النلعلملة 

في طريق الشكر﴿اخرجكم من بطون امهلاتلكلم ال 

 تعلمون شيئا﴾.

وابليس الذي اخر  آدم من الجنة توعد بلنلي آدم: 

﴿بما غوتيتني القعدن لهم صلراطلك اللملسلتلقليلم﴾. 

المعركة الوجودية والصراع الحقيقي في حليلاتلنلا 

هو الصراع بين الشكر والكفر وليس بلعليلدا علن 

النبي سليلملان عللليله السلالم ذللك الشلعلار اللذي 

يلخلص رؤيلة سللليلملان: ﴿هلذا ملن فضلل ربلي 

ليبلوني﴾. لليلس ان يلملسلك السلبلحلة ويلذكلر هللا 

باللسان . الشكر هو الشكر بلاللعلملل اللذي يلؤدي 

الى اللنلملوذ  اللحلضلاري االسلالملي علللى 

 اساس رضا هللا تعالى.

يأتي احدهم الى  االمام جعفر الصادق علليله 

السالم ويقول: انا نحب الدنيا. قال تصنلعلون 

ماذا؟ قال: نحج بها ونعمل بها الخليلر، قلال: 

 هذا طلب اآلخرة.

الذين يجنون اللملال ويلعليلشلون اللتلجلارات، 

يحركون هلذا اللعلقلل االبلداعلي فلي سلبليلل 

الناس. الكثيرون يحركون الطاقلة واللملوارد 

المالية فلي سلبليلل ان تلفلسلد حليلاة اللنلاس، 

وسيكسبون المال الوفيلر وللكلن فلي مليلزان 

أعمال الخير والصدقة الجارية والذكر الخالد
*

 

االنسانية. ما هو تقييم هلؤالء؟ الشلكلر هلو اللذي 

يرفع قيمة االنسان في الحيلاة. للنلقلف املام حليلاة 

الحا  حمزة لنرى انه لم يكن مجرد تاجلر نلاجلف 

 بل كان تاجرا رساليا.

اعود للقصة االولى: كان هناك من يجلملع اللملال 

ومن يعمل فلي سلبليلل حليلاة افضلل طلبلقلا للقليلم 

السماء، لذلك نجل خصوصية للجيل الذي انلتلهلى 

وكان يسير بجانب العلماء. كان العلماء يتحركون 

على طريق الوعي االسلالملي واللرسلالليلة. للعلل 

هؤالء الذين كانوا الى جانب العلماء، الفكلر كلان 

 يحتا  الى الموارد البشرية والمادية.

لم يكن الحا  حمزة يهدف لجمع اللملال فلحلسلب. 

ربما ال يعرفهم الكثيرون ولكنهم كلانلوا ضلرورة 

لللعلملل االسلالمليلة، اذ علرض عللليله بلاللعلشلي 

الصافنات الجياد، فطفق. كان جهادا للنفس، كلان 

يرصد شيئا ما اشبه بدبيب النمل في ان يلنلجلذب 

للحياة الدنيا فاذا به يذبف حب المال واللملللك بليلن 

يللدي هللا. كللان هللؤالء يصللرون علللللى تللديللنللهللم. 

الشبهات كانت تمنعهم من اللدخلول فلي مشلاريلع  

غير جيدة. ال بد ان تجمع سليلرة هلؤالء اللتلجلار 

 لتكون مثاال يحتذى في جيلنا المعاصر.

هذا الجيل كان يلقلدم اللملوارد اللملالليلة للتلكلمليلن 

العلماء والدعاة. كانوا يسلعلون للملأسلسلة اللعلملل 

الخيري. تحدث الحا  حمزة للشهيد محلملد بلاقلر 

الصدر بانه كان مستعدا لدعم الخريجيلن اللدعلاة. 

كان يحمل هم حمل الخطاب االسالمي الذي كلان 

يحتا  للدعم الفكري. نذكرهم ال لنمدحهم فاهلل هو 

المطلع على خفايا نفوسهم ﴿لقد كان في قصصلهلم 

 عبرة الولي االلباب﴾.

نحتا  الى تحفيز وعمل وتخطيط في كيفية جلعلل 

 الجيل الحالي داعما للعمل االسالمي.

هذا الجيل الثاني والثاللث: كليلف يلملكلن تلحلفليلز 

الروح الرسالية لدى اصحاب االختصلا: للكلي 

يحمللوا اللهلم اللرسلاللي اللى جلانلب هلم اللعلملل 

والمعيشة. هذه الرسالليلة نلكلاد نلفلقلدهلا فلي هلذه 

الطاحونة التي تطحن الروح والفكر. نحتلا  اللى 

الهم الرسالي لكلي ال يلطلحلن شلبلابلنلا فلي اآلللة 

المادية. االنسان مفطور على حب التملك. عنلدملا 

يعطي فانه يلخلر  هلذا اللحلب للللتلملللك فليلزداد 

انسانية. اللجليلل اللحلاللي يلحلتلا  اللى هلذا اللهلم 

االيماني والرسالي. هذا ملا يلجلعلل هلذا اللجليلل 

يشارك في الحضارة الحقيقية التي تلتلحلرك فلي 

خط العللم واللملعلرفلة ملن خلالل اللعلبلوديلة هلل 

واالحتكام اليه. هذا اللبلعلد اللرسلاللي يلملكلن ان 

يللؤمللن للللللعللمللل االسللالمللي الللتللحللرك بسللهللولللة. 

المؤسسات االسالمية اللتلي يلقلع علللى علاتلقلهلا 

العمل من اجل تحريك الدين والتلديلن، قلد تلفلقلد 

استقاللها في العمل تحت وطأة الموارد الملاديلة. 

هذا الجيل اللذي يلنلتلقلل اللى اآلخلرة يلجلب ان 

يعوض بجيل رسالي معطاء )اذا ملات ابلن آدم 

 انقطع عمله اال من ثالث  .

 هناك نقطة اساسية من وحي هذا التأبين:

نواجه تحديا في حركة الدعم وتحريلك اللملوارد 

 المادية في العمل االسالمي.

 هناك عوامل تؤدي الى خنق الجيل الجديد.

هذا الجيل الرسالي الذي نؤبن احد رموزه، كلان 

يذهب بعضهم الى الهند وافريقيا لتأمليلن اللقلوت 

 البسيط.

هذا الجيلل اللذي خلر  ملن دائلرة اللبلللد اللذي 

يعيشون فيه، يواجله تلحلدي اللقلطلريلة، بلحليلث 

 يكون المال العراقي محصورا بالعراق.

هناك الكثير من التوجهات اللتلي تلريلد تلعلطليلل 

 عربة العمل االسالمي.

ما معنى ان يلكلون كلل علملل تلجلاري يسلعلى 

للتوسع خار  الحدود مسموحا به وللكلن يلخلنلق 

الللعللمللل االسللالمللي فللي حللدوده. ال يسللمللف للله 

باختراق الحدود الجغلرافليلة. هلذا اللجليلل اللذي 

اخترق تلك الحدود  ووصلت خيراته الى انلحلاء 

العالم، يمثل تحديثلا للللجليلل اللحلاللي. ال بلد ان 

نخطط امام هذا االختناق المفروض على العملل 

 االسالمي. 

يراد لنا ان فقد الروح المتآرزة التي يجاهد فليلهلا 

االنسان بعلمه وعطائه وتخصصه. نحتلا  للهلذا 

الجهد من خالل السجود هلل لتكون امة تصنلع 

الحضارة بدال من اللحلضلارة اللملاديلة اللتلي 

 تفتقر للبعد الروحي.

انطالقا من تأبيننا لهذا الرجل نقل لنعتبر ملن 

سيرته وندعو هللا ان تعم روح الحلا  حلملزة 

للجيل المعاصر لكي تنطلق بالعمل االسالمي 

 الختراق الحدود الجغرافية.

* كلمة ألقيت في مؤسسة االبرار االسالمية 

بمناسبة مرور اربدعديدن يدومدا عدلدى رحديدل 

الحاج حمزة مقامس )رئيس أمناء مؤسسدة 
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*)نائب رئيس جلاملعلة األديلان واللملذاهلب،  . إ. 

 إيران 

لْكلَملةَ َملْن  قال الحكيم في كتابه الكريم: ))يُلْؤتِّلي اَْللحِّ

ْكَمةَ فَقَْد أُوتَِّي َخْيراً َكثِّليلراً َوٰملا  يَٰشاُء َو َمْن يُْؤَت اَْلحِّ

 يَذَّكَُّر إِّالّٰ أُولُوا اأَْلَْلٰبابِّ  

لقد كان لي تواصل كثير ملع كلتلاب وملؤللفليلن فلي 

بقاع األرض كافة، ومنه ما جمعني مراراً وتكلراراً 

بالمفكر واألديب والكاتب اللبناني اللراحلل األسلتلاذ 

جور  جرداق. وفي مرة منها قال لي هذا العمالق، 

بلغة العتب على أحوال مجلتلملعله: ))للو كلنلت فلي 

الغرب البتلاع اللملجلتلملع اللغلربلي كلل كلللملة ملن 

 صفحات كتبي بالذهب، تقديرا لكلماتي  .

ذكرت هذه المقولة في مقام التأكيد فقط على واجبنلا 

في احترام هذه النخب الفكرية والقلاملات اللعلللمليلة، 

وليس ذلك لحاجة النخب لهذا التكريم، وهم في غنى 

عن ذلك، بل تكريماً للمجلتلملع اللذي يلثلملن ويلقلدر 

رواده في مسيرته الحضارية اللملعلاصلرة، وإثلراًء 

ل جيال القادمة في مجتمعات أُريد لها أن تفقد القليلم 

وتنسى القامات، وتركز على العبث كقيملة حليلاتليلة 

 اجتماعية.

عندما يتصفف اإلنسان ملؤللفلات اللدكلتلور اللفلاضلل 

السيد علي المؤمن، حتى اللكلتلب اللتلي كلتلبلهلا فلي 

عنفوان شبابه، وهو اليوم شيخ الشباب؛ يلجلد فليلهلا 

روح الدقة والتمحيص والتحقيق. وعنلدملا يلتلطلرق 

المؤلف اللى ملوضلوع دون أن يلطلنلب، ويلحلاول 

استقصاء كل جوانبه في أبعاده الثلملانليلة، ويلكلشلف 

اللثام عن حقيقة اللغة والمصطلف واللظلاهلرة؛ ذللك 

لكي يبعد القلاريء علن ملا يلقلع فليله ملن شلبلهلات 

تنعكس على بحوث يتناولها آخرون في كلتلابلاتلهلم، 

حال كونهم يكشفون أمراً ما، وتغيب علنلهلم أشليلاء 

 كثيرة.

سأتطرق هنا الى  ثالث نقاط، رعاية للالخلتلصلار؛ 

مع أني مؤمن بأني غير قادر على أداء إاّل اللجلزء 

 اليسير من الواجب في حق المؤلِّّف والمؤلَّف.

أوال: إن كللتللابللات الللمللؤلللف، نللظللراً لشللخللصلليللتلله 

االجتماعية والفكرية العمالنية؛ هي كتابات تطبيقيلة 

مقارنة وعملية، بلعليلدة علن اللتلرف اللفلكلري، بلل 

جاءت استجابة لمتطلب اجلتلملاعلي وجلواب علللى 

أسئللة تلخلتلللج فلي أذهلان اللملجلتلملع اللعلراقلي أو 

اإلسالمي أو اإلنسلانلي، وكلان اخلتليلار ملواضليلع 

الكتب يحتا  الى حكمة وجرأة كي يخر  اللملؤللف 

بسالم وأمان، عبر أداء واجبه اإلنساني للللرد علللى 

 التساؤالت المخزونة في ذاكرة المجتمع.

وهذا ما نالحظه في عموم مؤلفات المفكر الدكلتلور 

المؤمن ودراساته المنشورة، من "سنوات اللجلملر" 

والتطرق الى مسيرة الحركة اإلسالمية في اللعلراق 

خالل ثلالثلة علقلود صلعلبلة وملحلاطلة بلملؤاملرات 

مكوكية ضلد اللملجلتلملعلات اإلسلالمليلة وحلركلاتله 

وقياداته الرائدة خلاصلة فلي اللعلراق، قلبلل سلقلوط 

الطاغية صدام، الى "النظام العالمي الجديد" وكيفية 

تشّكله والرؤية المستقبلية وكيفليلة اللتلعلاملل ملع ملا 

يحدث بايجابية واتلقلان، وتصلحليلف اللملسلار، دون 

الهروب من الواقع الملفلروض واللملخليلر، وملن ثلم 

"اإلسالم والتجديد" وكشف اللرؤى  اللملخلتلللفلة فلي 

الفكر اإلسالمي المعاصر، وقلوة تلراثلنلا اإلسلالملي 

ومدرسة أهل البيت )علليلهلم السلالم  فلي تلقلديلم ملا 

يتطلبه المجتمع وتحتاجه االجيال في مسيرتهلم وفلقلا 

للمباديء والقيم اإلنسانية واالسالمية، وسائر الکلتلب 

األخری في اللتلاريلخ والسليلاسليلة واللقلانلون واللفلقله 

واللروايللة، وحللتللى كللتللابله الللذي نللخللصله بللاللحللديللث 

"االجللتللمللاع الللديللنللي الشلليللعللي: ثللوابللت الللتللأسلليللس 

ومتغيرات الواقع"؛ فإنها تتطرق الى قضايلا علمللليلة 

يتعطش المجتمع وخاصة جيل الشباب من المفكلريلن 

 الى معرفتها ومناقشتها.

ثانياً: إن كتاب "االجتماع الديني الشيعي" كتاب فريد 

فللي حللد ذاتلله، يللتللطللرق فللي فصللوللله الللتللسللعللة الللى 

مواضيع، قلما تم التطلرق للهلا بلهلذا السلللوب وهلذه 

المنهجية اللتلي قلاربلهلا اللملؤللف فلي هلذا اللكلتلاب. 

وبإمكاننا أن ندّعي أنه فلريلد ملن نلوعله فلي ملجلال 

التأسيس لعلم االجتلملاع اللديلنلي الشليلعلي. وقلد بلذل 

المؤلف جل اهتمامه للكشف عن ظلاهلرة االجلتلملاع 

الشيعي، الذي احتار الغلريلب واللقلريلب فلي كليلفليلة 

التعامل معها، تارةً لجهلهم بتراثه وحوادثه التاريخية 

وآرائه، وأخرى لتصورهم الخلاطليء بلملعلرفلة هلذا 

المجتمع مستندين الی آراء شاذة وغريبة في تقييلمله؛ 

فكانت ردود الفعل للتعامل مع هذا المجتمع بعيدة عن 

 الواقع المراد.

لقد كشف المؤلف، لمن يريد التعامل مع هذا المجتمع 

تلطلرق   بإنصاف وحكمة، كثيراً من الحقائلق علنلدملا

الى األصول التي يرتكز عليها اللملجلتلملع الشليلعلي، 

ليس أصوله العقدية وقواعده الفقهية؛  وإنلملا نلوعليلة 

المجتمع اإلنساني الذي يؤسَّس على فكر مدرسة أهل 

البيت )عليهم السالم  ومساراته اللتلاريلخليلة، كلاشلفلاً 

عن هوية المجتمع وملكلونلاتله، وقلواعلده اللنلظلريلة، 

 مناقشة كتاب االجتماع الديني الشيعي 
وتراكماته اللتلاريلخليلة اللتلي يسلتلنلد الليلهلا اللنلظلام 

 االجتماعي الديني الشيعي.

إن تبيين هيكلية النظام االجتماعي اللديلنلي الشليلعلي 

ومساره التاريخي وكيفية تأسيس النظام االجتماعلي 

الديني الشيعي خالل اللعلصلور اللتلي أشلار الليلهلا؛ 

يعتبر اإلنجاز العصري الرائد، والذي يتلطلللب ملنلا 

 مطالعة الكتاب بدقة، وتثمين جهد المؤلف.

وبمراجعة فصول هذا الكتاب؛ يكتشف اإلنسان سلر 

بقاء هذا النظام االجتماعي، مع كلل ملا علانلاه ملن 

اضطهاد وطرد ومحاصرة، في مختلف اللملجلاالت 

الفكرية واالقلتلصلاديلة والسليلاسليلة، واالجلتلملاعليلة 

بمعناها العام، من قبل نظام السلطة علللى ملخلتلللف 

العصور، وذلك لتمسكه بأسس وضلوابلط علقلالنليلة 

وحكيمة، ال يمكن لليد الغيبية أن ال تكون دخيلة فلي 

 تأسيسها واستمرارها.

ثالثاً: إن الهدف المهم المبتغى من هذه اللملؤتلملرات 

واالجتماعات والندوات االفتراضية وغليلرهلا، هلو 

النتائج التي تتوصل اليها، ومحاوللة اسلتلثلملار هلذه 

النتائج على مسلتلوى اللتلطلبليلق، فلي اللواقلع اللذي 

 نعيشه.

لذلك؛ أرى أن كتاب "االجتلملاع اللديلنلي الشليلعلي" 

اليجوز حصره باحتفالية تکريمية أو بلاللدعلوة اللى 

مطالعته أو التصفيق لمؤلفه، بل يلنلبلغلي أن يلكلون 

هذه منهجاً دراسية، يدرس في أكاديمياتنلا اللعلربليلة 

واإلسالمية، وكذلك دعوة نخب اللثلقلافلات األخلرى 

للدراسلة هلذا اللنللتلا  اللفلكلري بللإملعلان، ملن أجللل 

الوصول الى مجتمع إنساني، يكمل بعضله بلعلضلاً، 

والى تحقيق أمنية تحلللم بلهلا اللبلشلريلة علللى ملدى 

الللتللاريللخ، ودعللت اللليللهللا رسللاالت السللمللاء، وكللذا 

المصللحلون علللى اللدوام، أللى وهلو نشلر اللعلدل 

والسالم واألمن في المجتملع اإلنسلانلي، واالبلتلعلاد 

عن الحروب الفتاكة التي تذهب ضحليلتلهلا اللبلشلر، 

 ويُهجرون، وتهدم مدنهم، وتهدر أموالهم.

أعتقد أن بإمكان كتاب "االجتماع الدينلي الشليلعلي" 

أن يرسم خارطة طريق للمجتمعات األخرى أيضاً، 

وألصللحللاب الللفللكللر والللمللصلللللحلليللن مللن الللثللقللافللات 

المتنوعة، والتي لها كثافة سكانية وتأثير في عالملنلا 

المعاصر، فتقوم هذه النخب الفكرية بتقديم دراسات 

موضوعية عن مجتمعاتلهلا، للللكلشلف علن صلورة 

متكاملة عنها، واألسس الفكرية والتاريخية والثقافية 

القائمة عللليلهلا، وملن ثلم تلقلوم ملراكلز اللدراسلات 

الفكرية واألكاديمية، بالكشف عن المشتركات فليلملا 

بين هذه المجتمعات، وقلراءة اللحلللول اللملقلتلرحلة، 

لرفع الخلل في التعامل مع كل ملجلتلملع، ملن أجلل 

وضع الواقع االجتماعي العام في مساره اللطلبليلعلي 

كما فعل الدكتلور اللملؤملن فلي كلتلابله "االجلتلملاع 

 الديني الشيعي: ثوابت التاسيس ومتغيرات الواقع".

  دون شلك؛ سلتلكلون نلتلائلج هلذه اللدراسلات ملنلاراً 

إلضاءة طريق البشرية، من أجل اللتلملهليلد للعلصلر 

يسوده العدل واألمان، بعد محاوالت سلطوية عنيفة 

فرقت المجتمعات اللبلشلريلة علللى ملدى اللعلصلور 

 السالفة.

ختاماً؛ أرجو أن يسلتلملر اللملفلكلر اللدكلتلور علللي 

المؤمن، بالقوة والعمق نلفلسليلهلملا، بلرفلد اللملكلتلبلة 

الحضارية في مجتمعنا االنساني بأفكاره اإلنسلانليلة 

 البناءة.
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 هكذا تكون حسينيا
إن كنت من أتباع الحسين، فعليك ان تحدد موقفك من 

االستبداد والظلم والفساد. ال يمكن ان تكون حسينيا 

وأنت صامت، فالساكتون عن الحق ليسوا من اصحابه 

او السائرين على دربه. لست حسينيا إال ان تكون 

مرتبطا بمشروعه الذي أعلن بعض معالمه عندما قرر 

الخرو  من مكة باتجاه العراق. وتكشف خطبه 

وتصريحاته في الطريق طبيعة ما يهدف اليه 

بوضوح. وقد أعلنها واضحة بانه سائر على طريق 

الشهادة: من لحق بنا استشهد ومن لم يلحق بنا لم يبلغ 

الفتف. كان واضحا مع ربه ونفسه وأهله وصحبه. 

وكان إيمانه من القوة بحيث لم يشعر بالحاجة إلخفاء 

خطته عن اآلخرين. لم ير نفسه مضطرا لتصنع 

المواقف ومحاباة المتقاعسين والخائفين ومن يفضل 

الحياة على الموت. فلم يكن هناك ثائر أوضف هدفا 

وطريقا من الحسين بن علي عليه السالم. لذلك بقي 

 خالدا.

كان أبو عبد هللا تجسيدا صادقا لإليمان المحمدي 

المؤسس على الدليل والبرهان والقائم على الصدق مع 

هللا. كان تعبيرا عن قناعة راسخة وتجسيدا لجهد عقلي 

ونفسي استمر طويال من اجل الوصول الى الحقيقة. 

هذا اإليمان كان عمليا، ولم يجمد على الشكل او 

يختمر في القلب بدون ان يشهد الحياة. في كربالء كان 

ذلك اإليمان حاضرا من اليوم األول لنزول الركب 

الحسيني تلك االرض الجدباء. كان الحسين راضيا 

عن دينه ونفسه، ورافضا االنحراف الذي جسده 

األمويون في مجال الحكم واالنتماء الديني واالخالق. 

فمن يعتبر نفسه حسينيا يقف دائما ضد االنحراف 

والفساد، وال يألو جهدا في التصدي لهاتين الظاهرتين 

اللتين تدمران األمم وتؤثران سلبا على حياة البشر. 

الحسين ثار من اجل هللا وعلى خطى جده رسول هللا، 

وسعى لالصالح في أمته وان كلفه ذلك حياته. فان 

كنت حسينيا فال يجوز لك مسايرة الطغيان او التستر 

 على جرائم المنحرفين.

ان االنتماء للحسين وثورته ليس شعارا فضفاضا، 

وليس طقسا خاويا، وال دعوة لاللتزام الناقص الذي 

ينحصر بظواهر األمور وال ينفذ إلى جوهر قضايا 

االنسان ومعاناته. العالم يعيش تنافسا على االنتماء، 

وتسعى القطاعات المتنفذة فيه والمتحكمة في اقتصاده 

وسياسته وثقافته الستقطاب اآلخرين لترويج 

مشاريعهم.  وهنا ال يتجاوز اهتمامات تلك القطاعات 

مضاعفة الدخل وإحكام القبضة على مصادر المال 

والقوة لدى الشعوب. واالستغالل، كما هو معروف، 

ليس مقبوال من وجهة النظر اإلسالمية، وال يجوز 

لمؤمن ان يمارسه سعيا لضمان حصة أكبر من 

ثروات العالم. الحسين عليه السالم وقف في مضمار 

كربالء هاتفا بحرية الشعوب والبشر، ومستهدفا القوى 

الشيطانية  الهادفة لضمان سيطرتها على الشعوب بأية 

وسيلة. ثار ضد الظلم والتحلل واالنحراف والفساد، 

وأصر على االصالح السياسي كمقدمة لالصالح 

االقتصادي وانتشال االنسان من مآزقه، وهناك يكمن 

 سر انتصار ثورة  الحسين عليه السالم.

 اإلمام الحسين)ع(.... كلمة أخيرة

 بطاقة هويّة

في الثالث من شهلر شلعلبلان ملن اللعلام اللّرابلع 

للهجرة، كانت الوالدة المباركة لالمام اللحلسليلن 

بن علّي بلن أبلي طلاللب عللليله السلالم؛ حلفليلد 

الّرسول محمد صلى هللا عليه واله وسلم، ونجل 

الّزهراء وعلّي عليهم السلالم، وذللك فلي بليلت 

رة، المجاور للدار  علّي وفاطمة في المدينة المنوَّ

 الرسول): .

بنفلسله حسليلنًلا،  ): وقد سّماه الّرسول محمد 

كما سّمى أخاه من قبل حسنًا. ملع اإلشلارة إللى 

أّن المدَّة الّتلي علاشلهلا اللحلسليلن عللليله السلالم 

بوجود جلدّه اللّرسلول ):  هلي سلّت سلنليلن 

وثمانية أشهر، كما يروى، بليلنلملا كلانلت اللملدَّة 

 الّتي عاشها مع أبيه، ما يقارب الثَّالثين عاماً.

وإذا كان عمره الّصغير في حياة جدّه لم يسلملف 

للله بللأن يللكللون للله دور، إاّل أّن مللا ورد عللن 

الّرسول بحقّه وبحّق أخيه، كلان كلافليًلا للللدَّالللة 

على الدَّور الكبير الّذي سيضطلع به كّل منلهلملا 

في السَّاحة اإلسالميَّة. ومن األحلاديلث اللواردة 

عن الّرسول في هذا الشَّأن: "ابناي هذان إمامان 

قاما أو قعدا"، "الحسن والحسليلن سليّلدا شلبلاب 

أهل الجنة"، "حسين منّي وأنا من حسين، أحلّب 

هللاُ من أحبّه"، "الحسن والحسيلن سلبلطلان ملن 

 األسباط"...

ويكفي أنَّ الّرسول محمد صلى هللا عللليله والله 

وسلم باهل بهما وبعلّي وفاطمة )ع ، فلي قّصلة 

المباهلة المعروفة، الّتي تدّل على فضلل هلؤالء 

 ومكانتهم الّرفيعة عند هللا ورسوله.

إضافةً إلى أنّه واحد من أهل الكساء الّذين نلزل 

فيهم اللقلرآن: نإنَّلملا يلريلدُ هللاُ لليلذهلَب علنلكلم 

الّرجس أهل البيت ويلطلهلّركلم تلطلهليلًرا ، فلي 

إعالن  واضف  عن عصمتهم وطهارتهم من كلّل 

 دنس وخطأ.

الذّكور: علّي األكلبلر، زيلن اللعلابلديلن، أوالده: 

وعبد هللا الّرضيع، وقد اسلتلشلهلد علللّي األكلبلر 

والّرضيع في كربالء مع واللدهلملا. ويلقلال إنّله 

كان له ولدان توفّيلا فلي حليلاتله، وهلملا جلعلفلر 

للا اإلنللاث، فللذكللروا للله: فللاطللمللة،  ومللحللّمللد. أمَّ

وسكينة. وأضاف له البعض ابنةً اسمها زيلنلب، 

 وقال بعٌض آخر بابنة رابعة اسمها رقيَّة.

وكّل ساللته من نسل اإلمام  علي بلن اللحلسليلن 

زين العابدين عليه السالم، ومنهم األئّمة الثّمانية 

 بعد اإلمام زين العابدين)ع .

لليلللى بلنلت أبلي ملّرة بلن علروة بلن زوجاته: 

مسعود الثقفيَّة، )أّم علّي األكبر . شاه زنان بنت 

كسرى يزدجرد بن شهريلار بلن أبلرويلز ملللك 

باب بنت  الفرس، أّم اإلمام زين العابدين)ع . الرَّ

امرئ القيس أّم عبد هللا الّرضيع وسلكليلنلة. وأّم 

إسحاق بنت طلحة بن عبلدهللا تليلمليلة، وهلي أّم 

 فاطمة ابنته.

انتقلت اإلمامة إللى اإلملام إمامته واستشهاده: 

الحسين بن علي عليهما السلالم بلعلد اسلتلشلهلاد 

أخيه الحسن )ع  مسموماً على يلد ملعلاويلة بلن 

أبي سفيان، واستمّرت مدّة إمامته حواللى عشلر 

سنوات وبضعة أشهر، وانتهت باستلشلهلاده فلي 

 04كربالء، في العاشر ملن ملحلّرم ملن اللعلام 

للهجرة، في الواقعة المعروفة الّتي خاض فليلهلا 

معركته ضدّ يزيد بن معاوية، واللتلي اسلتلشلهلد 

فيلهلا ملعله أصلحلابله وأهلل بليلت وأوالده ملن 

الذّكور، باستثناء االمام علي زين العابدين عليله 

 السالم، الّذي كان مريًضا آنذاك.

وبذلك، يكون االمام الحسليلن عللليله السلالم قلد 

عاش حوالى سبعة وخملسليلن علاًملا ملن علملر 

الجهاد والّسير في الخّط الّرسالّي، واللتّلضلحليلة 

 في سبيل اإلسالم والعيش بحّرية وكرامة.

فسالٌم عليه في ذكرى مولده، والّشكلر هلل علللى 

والدة من صنع أعظم ثورة في اللتّلاريلخ، وقلدّم 

نموذًجا شامًخا لكّل األحرار فلي اللعلاللم وسلالم 

عليه يوم استشهاده  في كربلالء ملع اهلل بليلتله 

عليهم السالم واصحابه وانصاره اللبلررة ويلوم 

 يبعث حيا.


