نشرة األبرار تصدر عن مؤسسة
األبرار اإلسالمية مرة كل أسبوعين
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إقرأ في هذا العدد:

مؤتمر ”نداء االقصى“ (ص)3

ندوة :مداد العلماء (ص)8

كتاب :حرب النوايا (ص)7

الزحف لكربالء سير حثيث نحو هللا
شارك الماليين من أتباع أهل البيت عليهم السالم
في زيارة األربعين التي تحولت في السنوات
األخيرة إلى واحد من أكبر الفعاليات الدينية في
العالم .توجه هؤالء الى كربالء محيطها الستذكار
االمام الحسين عليه السالم وشهداء الطف ،وكذلك
سبايا بيت الرسالة .وبرغم ان زيارة ضريح
اإلمام مستمرة منذ أول زيارة قام بها الصحابي
جابر بن عبد هللا األنصاري بعد أيام من استشهاد
الحسين ،إال أنها تزداد توسعا وتكتسب أهمية
أكبر .ومع أن هذه الزيارة في أغلب األحيان
تختصر بالسالم على الشهداء وقراءة القرآن
والدعاء عند أضرحتهم ،إال انها ،عبر التاريخ،
اتخذت أشكاال متجددة من جهة ،وتعرض
الضطهاد تعددت أساليبه .فحتى حصر الزيارة
بالسالم والقرآن والدعاء ال يخلو من أبعاد أخرى
يعتبرها البعض خطرا على وجوده ،او تهديدا
لحكمه ،او تصغيرا لموقعه .فالزيارة ،في
حقيقتها ،إعالن الوالء للحسين شخصا ورسالة،
تحد للظالم ،ملبيا قول
وإقرار لما قام قام به من ٍّ
النبي (ص) :الساكت عن الحق شيطان أخرس.
وأضاف الحسين بعدا آخر للموقف المطلوب :ن
رأى سلطانا جائرا مستحال لحرم هللا ،ناكثا لعهد
هللا ،مخالفا لسنة رسول هللا ،يعمل في عباد هللا
باالثم والعدوان ثم لم يغير بقول وال فعل ،كان
حقيقا على هللا أن يدخله مدخله.
من هنا فمن السذاجة بمكان اعتبار الزحف
المليوني الذي تشهده كربالء منذ عقود وبلغ
ذروته في العقدين األخيرين ،ممارسة دينية تخلو
من األبعاد األخرى .صحيح أن هناك من يسعى
إلفراغ الزحف من محتواه ،كما فعلوا منذ
استشهاد الحسين (ع) ،ولكن الصحيح أيضا ان
قضية الحسين تمثل كابوسا للطغيان واالستبداد
واالنحراف .وتمثل لدى الثلة الواعية من أبناء
األمة ،حركة مقدسة الستعادة رسالة محمد بن
عبد هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ومشروعه
الذي واجه انقالبات عديدة استطاعت تهميش
بعده السياسي واالجتماعي .فبعد االنقالب
األموي الذي تصدى له الحسن أوال ثم الحسين
عليهما السالم ،أصبح عالم المسلمين محكوما
بنظام سياسي بعيد في روحه عن اإلسالم،
وتجسيد للعصبة القبلية .وبذلك أفشلوا المشروع
اإللهي الهادف لقيادة البشر باتجاه تحقيق العدل
الذي أمر رسول هللا بإقامته :وأمرت ألعدل
بينكم .وحين يتربع على كرسي الحكم أشخاص

لم ينصهروا في بوتقة اإلسالم واإليمان ،خصوصا
اذا كان ممن وصفهم القرآن الكريم﴿ :قالت األعراب
آمنا ،قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل
اإليمان في قلوبكم﴾ .فمن غير المنطقي ان يقام
العدل المؤسس على اإليمان والشرع.
من هنا تكمن أهمية الزحف السنوي نحو الحسين،
فهو حركة من أجل الحسين ونهضته ،ومحاولة
للسير على نهج الحسين ،وهذا واضح من ظاهرة
قطع المسافات مشيا على األقدام من مناطق بعيدة،
بل من بلدان أخرى .فذلك لمبدأ الحركة المطلوبة
من اإلنسان لكي يتماهي مع حركة الكون ،كما يفعل
الحجاج في الطواف .هنا يتحرك المؤمنون حول
القيادة الربانية الهادفة إلقامة شرع هللا وتفعيل
مباديء الحرية والعدالة ،والتصدي لشياطين اإلنس
والجن عمليا .انه تدريب من أجل االستعداد للمنازلة
المحتومة بين المشروع اإللهي الذي اجهضته
الجاهلية القبلية وأحدثت بذلك فصال كامال بين الدين
وحياة الناس .فالتشريعات التي يفرضها الحاكم ال
تنفك عن هويته وعقيدته وتوجهه وانتمائه والعصبة
التي تحيط به .وشتان ما بين دولة يقيمها محمد بن
عبد هللا في المدينة بدعم المخلصين من الصحابة،
والتي تأسست على دماء حمزة بن عبد المطلب
وجعفر الطيار ،والكيان السياسي القبلي الذي أنشاه
معاوية وتصدى الحسين لمنع هيمنته على
المسلمين.
لذلك هناك محاوالت متواصلة إلضفاء قدر من
الوعي والبصيرة واألدلجة للزحف البشري نحو
كربالء الذي يتوسع كل عام .مطلوب تجديد
الخطاب الحسيني ليكون منسجما مع رسالة الحسين
عليه السالم التي تعتبر امتدادا لرسالة جده رسول
هللا .مطلوب ان يكون الوعي والبصيرة والهدف من
أهداف ذلك الزحف الهائل الذي سيتواصل بعون هللا
حتى يرث هللا األرض ومن عليها ،وتصبح كلمة هللا
هي العليا وسواها هي السفلى.

أخبار محلية
نشاطات مؤسسة األبرار االسالمية

* أقاااماات مةااؤسااسااة األباارار اإلسااالماايااة ناادوة
بااعااةاانااوان ” :األزمااة االقااتااصاااديااة الااعااالااماايااة
وتداعياتها“  ،استضافت فيها كاال مان :الادكةاتاور
مةااحااةاامااةااد حةااةاايااةاادر (أسااتاااذ أكااادياامااي وخاابااياار
اقتصادي) ،والدكةتور عةةلةاي قةاةاباةاانةاي (كااتاب
ومااااحاااالاااال ساااايااااااسااااي) ،وذلااااك يةااااةاااااوم
الخةةمةةيةس  80سبتمبر  2822م ،وأدار الانادوة
وقدم لها الدكتور سعيد الشهابي.
* وبمناسبة ذكرى أربعين
اإلمام الحسين (ع) وعودة
ركب السبايا من الشام إلى
كااربااالء ،وشااهااادة اإلمااام
علاي بان ماوساى الارضاا
(ع) ،أقااأماات الاامااؤسااسااة
برنامجا يوم الخماياس 51
ساابااتاامااباار  2822تضااماان
ندوة باعاناوان ” :الاماوقاف
الملاتازم فاي ظال الاناظاام
الماناحارف“ تاحادث فاياهاا
الدكتور فؤاد إبراهايام (بااحاال إساالماي ونااشاط
حقوقي).
وبااعاادهااا أقااياام مااجاالااس
األربعين وعاودة السابااياا
قااارأه سااامااااحاااة الشاااياااخ
الدكتور رشاد األنصااري
(خاطاياب حساياناي) .أدار
المجلاس وقادم لاه الشاياخ
حسن التريكي.

المراكز اإلسالمية تحيي ذكرى
أربعينية اإلمام الحسين (ع)
تاااحاااياااي الاااماااراكاااز
اإلساااااااااالماااااااااياااااااااة
والمؤسسات الدياناياة
فااااي الااااعاااااصاااامااااة
الاابااريااطاااناايااة لااناادن
ذكاارى أربااعاايااناايااة
اإلمام الحسين (ع).
فاااافااااي الاااامااااركااااز
اإلساااااالماااااي فاااااي
إنااااجاااالااااتاااارا تااااقااااام
المجالس باللغات العربية والفارسية واإلنجلايازياة
يوم الجمعة  51سبتمبر  ،2822حاياال ساياكاون
المتحدث في المجلس العربي سماحة السيد عالاي
السعبري ،وفي المجلس الفارسي سمااحاة الشاياخ
سعيد السبحاني ،وفي المجلس اإلنجليزي سماحاة
الشيخ أحمد حنيف .كما سيشارك بالرثاء باللغتيان
العربية والفارسية كل من الرادود محماد األشاتار
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والحاج بيمان قلي نور.
وفي مركز االمام الخوئي االسالمي ياقاام ماجالاس
األربعين ورجوع السبايا الساعة ا 55صباحا ،ياوم
السبت  51سباتامابار  ،2822و ياخاتام الاماجالاس
بصااالتااي الااظااهاار والااعااصاار جااماااعااة وزيااارة
األربعين.
وفي مركز دار اإلسالم يقام مجلس األربعايان ياوم
السبت  51سبتمبر  2822حيال تتم قاراءة مسايارة
الساابااي وعااودة ركااب الساابااايااا بصااحاابااة ر وس
الشهداء إلى كربالء في العاشاريان مان صافار مان
جانب الخطيب الشيخ رشاد األنصاري.
أما حسينية الرسول األعظم (ص) فتقيام الاماجالاس
يومي الجمعة والسبت  51ة  51ساباتامابار 2822
على قاعة العقيلة .وسيكون الخطيب سماحة الشياخ
فاضل الخطيب ،والرادود الحسيناي الاماال عابااس
الكربالئي.

مؤسسة اإلمام علي
تحيي ذكرى شهادة اإلمام الرضا (ع)
أقامت مؤسسة اإلمام علي
(ع) ة ا مااركااز اإلرتااباااط
بالمرجعية العليا ة مجالاساا
باامااناااساابااة ذكاارى شااهااادة
اإلمااام عاالااي باان مااوسااى
الرضا (ع) على الارواياة
األولى فاي السااباع عشار
من شهر صفر ،وذلك يوم
اإلثنين  52سبتامابار  .2822وتضامان الاماجالاس،
صالة العاشااءيان جامااعاة ،ثام تاالوة عاطارة مان
القرآن الكريم ،وبعده مجلس الشهادة.

الذكرى السنوية الحادية والثالثون
لرحيل السيد الخوئي (ره)
أقام مركز االمام الخوئي
االسالمي مجلسا تااباياناياا
بمناسبة الذكرى السناوياة
الحادية والثالثين لرحايال
مرجع الاطاائافاة وأساتااذ
الاافااقااهاااء اإلمااام الساايااد
أبوالقاسام الاخاوئاي(قاده)
وكذلك إستشاهااد أناجاالاه
الااكاارام :حااجااة اإلسااالم
والمسلمين السياد ماحاماد
تقي والعالمة السيد عبد الماجاياد والشاهاياد الساياد
ابراهيم وصاهار اإلماام الاعاالماة الاجالايال الساياد
محمود الميالني ،وذلاك ياوم األحاد  4ساباتامابار
 2822حيال ألقيت عدد من الاكالاماات واألشاعاار
بالمناسبة.

تعزية ومواساة لعائلة
الدكتور أبو فواز األسدي
اس ذَائقاقَاةُ ْالا َم ْاوتقة ساورة آل
قال تعالىُ { :ك ُّل نَ ْف ٍّ
عمران501 :

انتقل إلى رحمة هللا تعالى
األخ الاااماااؤمااان الاااحااااج
الدكاتاور ماحاماد شارياف
األسدي (أبو فواز) ،الذي
وافاااه األجاال فااجاار يااوم
السبت  3سبتمبر .2822
لقد كاان الافاقاياد الاعازياز
المجلس الحسيني يقيم مجلس األربعين إنسانا مؤمنا عامال ،يحاب
السااعااي لااخاادمااة إخااوانااه
أقام المجلس الحسيني في
الماؤمانايان باكال طااقاتاه،
بريطانيا مجلسه الساناوي
فرغم ما كان يعانيه من إعاقة بدنية ،إال أنه ساخار
بذكرى أربعاياناياة اإلماام
كل ما منحه هللا من طاقة بدنية أو فكارياة لاخادماة
الحسين (ع) لمدة خماساة
الدين وخادماة الاماؤمانايان .وفاي أيااماه األخايارة
أيااام ماان اإلثاانااياان إلااى
تكاثرت عليه األمراض حاتاى باان جالاياس داره.
الجمعة  52ة  51سبتمبار
حتى وفد على ربه الكريم ،بنفس راضية مطمئنة.
 2822بمشاركة سمااحاة
الاعازاء
وبهذه المناسبة األلاياماة ناتاقادم باخاالا
السايااد عالااي الااطاالااقااانااي
َوالمواساة إلى اسرته الكريماة والاى ولاده فاواز،
والرادود الحسيني الساياد
واخوته الكقرام د .شوكت ،د .صباح  ،د .حميد ،د.
فاي
الحاساياناي
المجلس
قاعة
رائد الكربالئي ،على
سعد ،د .عالء.
ومسايارة
ماجالاس
ساياقايام
كما
منطقة كريكل وود.
للفقياد الاغاالاي الارحاماة والارضاوان والاغافاران،
صاالة
بعد
2822
سبتمبر
51
السبت
األربعين يوم
وألهله ومحبيه األجر والصبر والسلوان.
آرتش.
الماربل
منطقة
من
انطالقا
الظهرين،
وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

األبــــرار
نشرة تصدر مرة كل اسبوعين عن مؤسسة األبرار اإلسالمية ،وتهتم بشؤون
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

3
السيدي الخامنئي يشكر العراقيين
من أعماق القلب

وقال محمد بوكار زوجاو إن شاقاياقاه الاباالاغ مان
العمر  22عاما كان من بين المخطوفين .وأضااف
أن المسلحين استخدموا هاتفه فيما بعد لالتصال باه
وطلبوا منه تحضير فدية .وقال إنهم لم يذكروا كام
يريدون.

فضـاءات إسالمية
فرنسا تعد قائمة بأسماء أئمة
مسلمين لطردهم من البالد

نداء االقصى الدولي

عبر قائد الثورة االسالمية سامااحاة آياة هللا الساياد
علي خامنئي عن شاكاره لالاشاعاب الاعاراقاي عالاى
استضافته لزوار اربعينياة االماام الاحاسايان عالاياه
السالم.
وافاد موقع قائد الثورة االسالمية ،نقال عان آياة هللا
الساااياااد عااالاااي خاااامااانااائاااي ماااخااااطاااباااا الشاااعاااب
العراقي :الشعب اإلياراناي يشاكاركام أناتام اإلخاوة
العراقيون األعزاء بكل كياناتاكام ،وبشاكال خااص
أنتم أصحاب المواكب األربعينية ...نحن نشاكاركام
من أعماق القلب.

مسلحون يخطفون مصلين
من مسجد بنيجيريا

قالت الشرطة وشهود إن مسلحين خطفوا عشارات
المصلين أثناء صالة عصر الجمعة في مسجاد فاي
والية زامفارا بشمال غرب نيجيريا.
وتتفشى العصابات الماسالاحاة عابار شاماال غارب
نيجيريا حيال تقوم بالسرقة أو االختطاف من أجال
الحصول على فدية ،ويتزايد العنف ،حاياال تافاشال
قوات األمن المجهدة فاي كاثايار مان األحاياان فاي
وقف الهجمات.
وقال المتحدث باسم شرطة زامفارا محاماد شاياهاو
إنه تم خطف عدد غير معروف من المصلايان مان
مسجد الجمعة المركزي في بلدة زوجو.
وتقع زوجو على بعد  518كيلوماتارا إلاى الاغارب
من جوساو عاصمة والية زامفارا .وقال إن “قيادة
شاارطااة واليااة زاماافااارا ،بااالااتااعاااون مااع الااجاايااش
والحراس ،أرسلت أفرادا لعملية البحال واإلنقاذ”.
وقال إبراهيم أمينو الذي كان في المسجد لروياتارز
إن المسلحين أخفوا بنادقهم تحت ثيابهم وتظااهاروا
بأنهم من المصلين.
وقال إنهم لدى دخولهم المسجد أخرجوا أسالاحاتاهام
وأطلقوا النار في الهواء ماماا أجابار الانااس عالاى
الهروب .واقتاد الاماسالاحاون عشارات الاماصالايان
بالقوة إلى مكان مجهول.

استضافت مدينة كربالء المقدسة ،الددرر اورلد
من مؤتمر "نداء اوقص الدرلي" ،تحدت ندندران
"مبادئ النهضة الحسديدنديدة ردرريدا فدي تدحدريدر
القدس رثرر الشعب الدلدطدسد"ديدندي" ،بدتداريد 6
سبتمبر  2222رذلك ترازيا مع فدعدالديدات ذكدر
أربعينية االمام الحسين نطيه السالم.
المؤتمر الذي تزامن مع ذكر أربدعديدنديدة ا مدام
الحسين (ع)ُ ،رلدت فكرته ان"القا ً من مدعد"ديدات
ند  ،أبرزيا أيمية التعارن رالتضدامدن الددرلديديدن
بين المؤمنين بالقضية اللطس"ينية من أجل تحدقديد
مبادئ العدالة رمساند الشعرب المظدطدرمدة ،رفدي
مقدمتها الشعب اللطس"يني الذي يدتدعدرب وبشدع
أشكال الظطم راستالب الحقرق ،إل جانب انتبدار
ما تمثطه ثرر ا مام الحسيدن (ع) رشدهدادتده مدن
نمرذج رائد في الدفاع نن الدحد رالد ديدر ربدذل
التضحيات في سبيل ا صالح راالنتصار لحقدرق
المستضعلين.
ربما أن زيدار اوربدعديدن تشدكدل فدرصدة لدطدقداء
الماليين من حرل العالم ،يهدف المؤتمر المرتقدب
إل "رح القضية اللطس"ينديدة رمدبدادئ الدندهدضدة
الحسديدنديدة فدي يدذا الدتدجدمدع الدبدشدري الضد دم،
بانتباريا نقا" "رحد رالتقاء بيدن جدمديدع الدنداس
من كل جنس ربطد ردين".
يجري الحدث بالتدعدارن بديدن نددد مدن الدجدهدات
رالمؤسسات ،من بيدندهدا اومداندة الدعدامدة لدطدعدتدبدة
الحسينية ردار ا فتاء العراقية ر"الحمطة العدالدمديدة
لطعرد إل فطس"ين".
تضمن جدرل أنماله أربعة محارر منرندة ،يدي
مبادئ النهضة الحسينية رالقضديدة الدلدطدسد"ديدنديدة،
رشهادات من الراقع اللطس"يني ،رالدرر التاري ي
لددطددشددعددب الددعددراقددي فددي الدددفدداع نددن الددقددضدديددة
اللطس"ينية ،رال "اب اللكري رالدثدقدافدي رقضديدة
فطس"ين.
كذلك ،سط" الحدث الضرء نط السدبدل الدعدمدطديدة
لطتصدي لمشررع الت"بيع نط المستر الدلدكدري
رالثقافي ،رتحديد "درق ا فداد مدن الدمدنداسدبدات
الدينية رالجمايديدريدة (رمدندهدا زيدار اوربدعديدن)
لتعزيز التراب" رالتدضدامدن بديدن "أحدرار الدعدالدم
ر دمة القضية اللطس"ينية رالقضايا العادلة".

تعتزم السلطات الفرنسية طرد أئماة ومساؤولايان
من المسالامايان خاارج أراضاياهاا خاالل الافاتارة
المقبالاة ،ابارزهام الاحالاياف الاتاارياخاي لاوزارة
الداخلية "أحمد جاب هللا" ،والاذي ياعاياش عالاى
األراضي الفرنسية منذ الثمانينيات.
وأكد وزير الداخلية الفرنسي ،أناه ياعامال حاالاياا
على إعداد قاائاماة تضام رجاال ديان مسالامايان،
مشيرا إلى أنه يخطط إلبعادهم من البالد باعاد أن
اتهم بالفشل في ترحيل اإلماام حسان إياكاويسان،
الذي تحول إلى "عدو للجمهورية".
ووفاقااا لااماا نشاره مااوقاع "ماياادياا باارت" ،فااإن
"جيرالد دارمانان" ،يبدو وكأناه حادد عاددا مان
األئمة الذين يسعى الساتاباعاادهام ،مان ضاماناهام
الرئيس األسبق التحاد المنظمات اإلسالماياة فاي
فرنسا ،الحليف التاريخي لوزارة الداخلية.
وتعمل وزارة الداخلية بالفعل على صياغة قائماة
تشمل أقل من  588شخ  ،بينهم دعاة ور ساء
جمعيات ،قد يعانون مصير إيكويسن نفسه.
يااذكاار أن حااماالااة الااوزياار باادأت تااطااال اتااحاااد
المنظمات اإلسالمية المعروفة بتأييدها لالارئاياس
الافاارنساي والااتاي طااالاباات باالااتااصاوياات لاه فااي
االنتخابات ،فضال عن كونه الحلياف الاتاارياخاي
للحكومة الفرنسية.
ورحب الوزير بحكم ماجالاس الادولاة الافارنساي
(أعلى محكمة إدارية في البالد) الذي جاعال مان
الممكن طلب طرد شخ حتى لو كاان ماولاودا
في فرنسا ومتزوجا فيها ولديه أطفال؛ مما يافاتاح
الباب للبت في قضايا مماثلة.
وأشار الوزير إلى أن " 134أجنبيا متطارفاا" تام
طااردهاام ماانااذ انااتااخاااب الاارئاايااس "إياامااانااوياال
ماااكاارون"؛ بااياانااهاام " 12فااي األشااهاار الة ا1
الماضية".
ويبلغ عدد المسلمين في فرنسا نحو  1.1مااليايان
وفق تقديرات غير رسمية ،ويمثلون  %0.0مان
مجموع السكان.
ووفق متابعين ،يتنافس زعماء التاياار الاياماياناي،
على َمن منهم سيكون "األكثر عداء وتطرفا ضد
المسلمين والمهاجرين".
ولم يكن "ماكرون" بأقل منهم تجاه الاماسالامايان،
فخالل رئاسته صدر قانون "مكافحة االنفصالاياة
اإلسالمية" في يوليو/تموز  ،2825كما صادرت
منه عدة تصريحات استفزت المسلمين.
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كلمة السيد محمد صادق الحسيني:
الشيخ محمد علي التسخيري كان من الربيين الذين
لم يهنوا .كان امة في رجل .كان مصداقا لآلية
الشريفة﴿ :الذين أمنوا وعملوا الصالحات .هذا
التالزم توفر في شخصية الشيخ التسخيري.
كان العالم العامل .أثره باق اينما حل .ظاهرة
التسخيري فريدة الخصها في بضع نقاط تميزه عن
بقية الدعاة ،كان بدرا يندر ان يعوض بسهولة:
االولى :كان عالما دينيا عاش زمانه وعرف مكانه.
هذه الظاهرة اسميها "االسالم الحركي" في مقابل
االسالم التقليدي ،الحوزات التقليدية ،رفوف الكتب.
يعرفون استخراج العلوم من بطون الكتب
ويدرسون في الحوزات وهم علماء ونجوم مضيئة
ولكن ان تكون الشيخ التسخيري ال بد ان تكون
اسالما حركيا ياكل الطعام ويمشي في االسواق.
كان االسالم لديه يساوي الحياة ،استطاع ان يقدمه
بشكل جيد .عاشرته من النجف الى طهران.
بوجوده هو المعلم والقطب الذي يلتف حوله الشباب
والعلماء.
ظاهرة االسالم الحركي مثلها ووظفها لخدمة
الرسالة الخالدة والوالية التي آمن بها وعمل من
اجلها.
الثانية :كان عالما دينيا مطلعا وملتحما بالفكر
الجامعي ومع العلوم الحديثة .لم يكتف بالعلوم
التقليدية والحديثة ،برغم اهميتها .كان يجمع بين
الحوزة والجامعة وهذا يحتاج الى قدرة فائقة
وإبداع.
تسمعه وكأنه استاذ جامعي متخرج من الجامعات
العلمية الحديثة.
ولكنه متماسك في حوزته وعلمه .وفي الحوزة
كانت جذوره عميقة .هذا الجمع بين عالمي الغيب
والشهادة .العلوم الدينية تقوم على الغيب .العلوم
الحديثة تتغير .جمع بين المتغيرات :بين الحوزة
والجامعة.
الثالثة :كان رجل دولة ،لم يكن رجل فلسفة فحسب
بل كان يمثل الدولة االيرانية وكان ممثال للسيد
علي خامنئي وكان يمثل الدولة االيرانية حيال كان
يشرف على مؤسسات كمجمع التقريب .كان
يحضر اجتماعات مجلس الوزراء .كان يمثل الدولة
بعزم وقوة وكأنه وزير ثقافة او سياحة او فن .كان
يستطيع ان يعكسها تماما بما تملك الدولة االيرانية.
لو يمثل الجزائر او سوريا كان يمثل ذلك بامتياز.
الرابعة :كان مهتما بالشباب .كان المؤسس لالسالم
الدعوي الذي يهدف لتأسيس الدولة منذ صغره
عندما كنا في النجف وكان الشباب تطغى عليه
اليسارية والعبثية وبالبعد عن الدين .كان رجال من
الدعاة القالئل الذين استطاعوا ولوج عالم الشباب،
حتى عندما كان مسنا .اعرف شبابا في القدس
وغزة ولبنان ومصر والجزائر ،تبنوا الفكر
المستنير من خالله والتعلم على يديه وقراءة كتبه.
كان عالميا بمعنى الكلمة ،كان مهتما بالشباب
وثقافتهم .في الفقه هناك قضايا معروفة ،ولكن في
القضايا المستحدثة كان مبدعا .عليك ان تعطي رأيا

في هذه القضايا ،كان يفتي في تلك القضايا .لم
ينحصر ببطون الكتب والحوزات .كان رجل
القضايا المستحدثة بامتياز.
الخامسة :كان مهتما بعالم المسلمين ومذاهبهم
كالعلويين والدروز .كانت لديه قدرة على جمعهم في
بوتقة واحدة .كان يحسن استنباط القضايا القيمة
بشكل جميل ومحبب للقلوب.
السادسة :كان رجل دين لم تأسره جماعة او تنظيم
سياسي محدد او اشخاص قريبون منه بل كان
يحترمهم جميعا ويطير بهم وفيهم ،فهو حزب دعوة
عندما يتطلب ان يكون داعية وشباب مسلم وعراقي
ايام صدام حسين وايراني عندما اصبحت دولة
اسالمية ،فيتقلد المناصب والمقامات دفاعا عن
الدولة .كان ثابتا في الدفاع عن بيضة االسالمة .تلك
ملكة ليست طبيعية بل قدرة فائقة ان تحكي بلهجات
ولغات واتجاهات وقدرات فنية بحيال تستطيع
الوصول الى اآلخرين.
السابعة :كان علما دينيا انسانيا ،يسعى للتعايش مع
الجميع .كان يردد كثيرا "وإنا او إياكم لعلى هدى او
في ضالل مبين" .كان يترجم هذه اآلية في سلوكه.
كان يقول :تعالوا نتحاجج الى الحق .من هذا
المنطلق كان ينفذ الى القلوب.
هذه القدرة كان يمتلكها بقوة وبشكل رائع .كان يراه
الكثيرون مفكرا وفيلسوفا وعامال ولكنه كان سياسيا
ايضا .مثله مثل الفدائيين الفلسطينيين والبحرانيين
والمصريين واليمنيين ،كأنما مشتبكا سياسيا صارما
عندما يتطلب االمر وليس داعية فحسب .كان فوق
االحزاب والفصائل .كانت القضية الفلسطينية ال
تفوته اينما حضر ،داعية او كاتب.
في زمن حسني مبارك كنا في مصر كان يدافع دفاع
االبطال في بيئة لم تسمح بذلك .دافع بلغة دبلوماسية
وثقافية بحيال ال يستطيع اآلخر اال ان يحترمك
ويقدرك .كانت هذه قدرات امتلكها الشيخ التسخيري.
تفتقده ايران والعراق ودول الخليج النه كان كثير
الدعوة الى تحرير شعوبه من الظلم والقمع وغياب
العدالة واالستسالم للعدو االجنبي والتفريط بقضايا
الوطن .اجبر قادة تلك الدول على احترامه،
واجبرهم على االستماع لمنطقه .رحمه هللا .
الدكتور محمد الحساني من المغرب
الحديال عن االستاذ عبد السالم ياسين ضروري النه
تميز في طروحاته وتنظيراته ومؤلفاته بشكل كابايار.
كان رجال معروفا انه وجه رسالة الى ملك الماغارب
اسماها :االسالم او الطاوفاان ،ثام وجاه رساالاة الاى
الملك محمد السادس :الى مان ياهاماه االمار القااماة
الحجة على هؤالء الملوك وتاناباياهاهام الاى ضارورة
اعادة االماور الاى نصااباهاا وان ياحاكاماوا باالاعادل

والقسط.
عندما نتحدث عن هذا الرجل الذي اسس اكبر
تنظيم اسالمي في المغرب نجده واضحا في
طروحاته .يتحدث بلغة الحق والصدق وال يبالي ان
كانت كلماته ستعجب هذا او ذاك بل يقول الحق
صادعا به.
هذا الرجل الذي كان مسكونا بوحدة االمة ،يمكن
ان اقوله من المفكرين االسالميين الحركيين خاصة
في مدرسة اهل السنة.
كان الوحيد الذي تحدث عن الثورة االسالمية في
ايران تحدث بلغة فريدة.
عنون احد كتبه :مستقبل اإلسالم رهين باستيعاب
الدرس االيراني .انها كلمة ال تخرج اال من انسان
يعرف االمور وهو يعلم انها ستحدث ضوضاء
كثيرة .يقول :منذ 5081م كان الدستور تتويجا
مرحليا لذلك التاريخ .قبل العلماء تم تقييدهم
بالدستور.
تحالف آية هللا كاشاني مع مصدق لتحرير البالد من
احتكار االجنبي.
عندما فشل مصدق تيقن الشعب بفئاته ان االسالم
يملك القوة في الشعب ،وما عبقرية االمام الخميني
اال العامل القيادي الذي فجر الطاقات .هذه الكلمات
ليست سهلة وال تصدر اال من انسان يتحدث بلسان
الحق .او انسان انمحى منه اي صراع مذهبي او
فكري فهو يقف مع الحق حيال ما كان.
كان هذا الرجل حقا متميزا في طروحاته .الف 42
كتابا تحدث في اغلبها عن امرين مهمين :الظرف
االيراني ونهضة االمام الحسين وهما قضيتان
مركزيتان في كل كتبه .يقول انه ال ينبغي للحركة
االسالمية ان يتجاوزا هاتين النهضتين ،ايران
وثورة الحسين وان يستوعبهما العاملون
االسالميون.
هذا الرجل الصالح المصلح كان بهذا الشكل .هذا
الكالم واالسلوب اثار عليه الكثير من الكالم واللغط
لكنه كان مع الحق وال يبالي بما يقال.
عندما نتحدث عن الوحدة في فكر هذا الرجل فانه
يعتقد ان الوحدة االسالمية هي ام المقاصد كلها.
مطلب الوحدة عقدي وكوني ومقاصد ،ال مستقبل
لالمة على االطالق اال اذا صارت في هذا المنحى
والتوجه ،وليس فقط على مستوى التنظير بل على
مستوى العمل واالجتهاد .كان يدرك ان االخطار
المحدقة بالوحدة االسالمية كثيرة ومتعددة .هذه
الوحدة خط أحمر وسيعمل العدو لمنع الوحدة بين
المسلمين .ال مستقبل لالمة اال ان تكون موحدة،
وما دامت خارج هذا السياق الوحدوي فستكبر
التحديات بوجهها.
تحدث عن هذه المسألة طويال وكتب وألف
وحاضر وأوصى ان تبقى هي المسألة المركزية
لدى العاملين
للعاملين االسالميين وكلما انخف
هذه المسألة حتى تصبح فرعية او جزئية أثر ذلك
على مستقبل االسالم.
كان يرفض ان يتم تحريك هذا المبدأ من موقعها
وتحويلها من ام المقاصد الى امر آخر.
*  22اغسطس  2322في مؤسسة االبرار االسالمية
الضيوف :السيد محمد صادق الحسيني
والدكتور محمد الحساني
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إضاءات على سيرة اإلمام الحسن المجتبى (ع)
ورد في الرواية عن النبي محمد صلى هللا عالاياه
واله وسلم :فاي الاحاسان والاحاسايان صالاوات هللا
عليهما  " :-ابناي هذان إمامان ،قاما أو قعدا.
االمام الحسن بن علي بن ابي طالب عليه الساالم
هو القائم في زمانه كما االمام الحسيان بان عالاي
عليه السالم في زمانه وكما كان ائمة اهل الابايات
عليهم السالم ،وانما تعبير الرواية قاد يافاهام ماناه
المعنى العرفي لدى الناس اي ان هناك اماما يقوم
وآخر يقعد وال يقود الساحة.
في كتاب رواية العوالي :وقد ثبت في االحاادياال
الصحاياحاة عان الاناباي (ص) هاذا الاقاول .هاذا
الحديال ليس من االحاديال التي تحتاج الى باحاال
عن السند .مثل هذا النقل يشير الى فاكارة شاياهاة
باالستفاضة والتواتر .واضح ان النبي (ص) اكاد
على هذا المضمون مرارا.
حدثنا علي بن أحمد بان ماحاماد رحاماه هللا قاال:
حدثاناا ماحاماد بان ماوساى بان داود الادقااق قاال
حدثنا الحسن بن أحمد بن الليال قال :حدثنا محماد
بن حميد قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال :حدثناا
أبو العال الخفاف ،عن أبي سعيد عقيصا قال قلات
للحسن بن علي بن أبي طالب يا بن رسول هللا لام
داهنت معاوية وصالحته وقد علمت أن الحق لاك
دونه وان معاوية ضال باغ؟ فقال :ياا أباا ساعاياد
ألست حجة هللا تعالى ذكاره عالاى خالاقاه وإمااماا
عليهم أبى " ع "؟ قالات بالاى قاال :ألسات الاذي
قال رسول هللا صلى هللا عالاياه وآلاه لاي وألخاي
الحسن والحسين إمامان قاما أو قعادا؟ قالات بالاى
قال فانا إذن إمام لو قمت وأنا إمام إذ لاو قاعادت،
ياا أبااا سااعاايااد عاالااة مصااالااحااتااي لاامااعاااويااة عاالااة
مصالحة رسول هللا صلاى هللا عالاياه وآلاه لاباناي
ضمرة وبني أشجع وألهل مكة حين انصرف من
الحديبية أولئك كفار بالتنزيل ومعاوية وأصاحااباه
كفار بالتأويل ،يا أبا سعيد إذا كنت إماما من قابال
هللا تعالى ذكره لم يجب ان يسفه رأيي فيما أتاياتاه
من مهادنة أو محاربة وإن كان وجه الحكمة فيماا
أتيته مالاتاباساا أال تارى الاخاضار "ع " لاماا
خارق السافايانااة وقاتال الاغااالم وأقاام الاجاادار
ساخااط ماوسااى " ع " فااعاالاه الشاتاابااه وجااه
الحكمة عليه حتى أخبره فارضاى هاكاذا أناا،
سخطتم علي بجهلكم بوجه الحكمة فيه ولاوال
ما أتيت لماا تارك مان شاياعاتاناا عالاى وجاه
األرض أحد إال قتل .مواقف االماام الاحاسان
(ع) ،وان االمام حين يقوم باماساؤولاياة فااناه
قائم وليس قاعادا .االماام الاحاسان (ع) كاان
قائما.
يأتي دور في احدى مراحل المجتمع ياتاناازل
االمام من اجل حفظ الدماء واالعاراض .فاي
الرواية :حاكم ظلوم غشوم وال فتنة تدوم.
بعض المواقف للحسن عليه السالم:
االول :الذي مارسه تأكيدا للقيام .دفاعاه عان
عثمان بن عفان .االمام الحسن عالاياه الساالم

*

يحتج عليهم كما احاتاج اباوه االماام عالاي عالاياه
السالم بالن من رسول هللا عليهم باسمائهم.
يقول االمام عالاي (ع) :رحام هللا امارءا ناهاض
بجناح او قعد فأراح ،أ َما َو ه
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َ
ْ
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حتى وصلت الى عثمان ،فبعال االمام علي علاياه
السالم كال من الحسن والحسين عالاياهاماا الساالم
ليدافعا عنه فقال االمام علاي عالاياه الساالم :فاماا
راعني إال والناس كعرف الضبع إلاى ،ياناثاالاون
على من كل جانب ،حاتاى لاقاد وطا الاحاساناان،
وشق عطفاي ،مجتمعين حولي كربياضاة الاغانام.
فلما نهضت باالمر نكثت طائفة ،ومرقت أخرى،
وقسط آخرون ،كأنهم لم يسمعوا كاالم هللا حاياال
يقول﴿ :تلك الدار اآلخرة نجعلها للذين ال يريادون
علوا في األرض وال فسادا والعاقاباة لالاماتاقايان﴾،
بلى وهللا لقد سمعوها ووعوهاا ،ولاكاناهام حالايات
الدنيا في أعينهم ،وراقهم زبرجها!.
الحكومات تصبر عالاى الافاسااد لاياس مان اجال
شرعنته ،بل اذا دار االمر بين الافاتاناة والافاسااد،
يقدم الفساد.
الدور الثاني :بعضهم يادعاي ان االماام الاحاسان
عليه السالم شارك في الافاتاوحاات ماع الاخالافااء.
بعض المحققين يقولون ان ذلك لاياس صاحاياحاا،
برغم ان ذلك استغل لشرعنة حكمهم.
الدور الثالال لالمام الحسن عليه الساالم كاان فاي
حروبه مع ابيه االمام علي عليه السالم.

كان االمام علي عليه السالم يسعى للحفااظ عالاى
الحسن والحسين عليهما السالم.
دعا أمير الماؤمانايان (عالاياه الساالم) ماحاماد بان
الحنفياة ياوم الاجامال فاأعاطااه رماحاه وقاال لاه:
اقصد بهذا الرمح قصد الجمل ،فذهب فمنعوه بناو
ضبة فلما رجع إلى والده انتزع الحسن رمحه من
يده ،وقصد الجمل ،وطعنه برماحاه ،ورجاع إلاى
والده ثم قام االمام الحسين علياه الساالم وطاعان
الجمل طعنة اخرى .كان الحسن شجاعا وماقااتاال
وفارسا ،وكان أبي الضيم.
موقف آخر :الثورة عالاى ماعااوياة وهاو خاروج
حدث وفق الضوابط التي بينها االمام علي عالاياه
السالم.
يرسل الى معاوية انك قاد دساسات الاي الارجاال
كأنك تحب اللقاء ،فاتاوقاعات ذلاك .كاانات هانااك
رسائال أشاد لاهاجاة .قاال االماام عالاياه الساالم:
خرجت اليك في جماعة المسلمين لاناحاكام فاياك،
وسيحكم هللا بيننا وهو خير الاحااكامايان .ماعااوياة
التزم اسلوب النفاق ثم أخاذ ياهادد باعاض حامالاة
الكتب.
الظالمة التي ألمت باالمام الحاسان عالاياه الساالم
كبيرة .كان يخطب في الماساجاد ،ويادعاو الانااس
للخروج الى النخيلة .خرج الانااس الاى الاناخايالاة
لمواجهة معاوية .فاي هاذه االثانااء يشاتاري قاادة
جيش االمام الحسن عليه السالم.
كتب معاوية الى شبال بن ربعي وحجار بن ابجر
ومناهم بالزواج من احدى بناته ،اي ان يكون من
االسرة المالكة .استخدم هاذا االسالاوب الاخاباياال
وحاول استخدامه مع االمام الحسن عليه السالم.
تقول النقول التاريخية ان اآلالف من افراد جياش
االمام الحسن علاياه الساالم تاحاولاوا الاى جاياش
معاوية .عندما علم االمام الاحاسان عالاياه الساالم
بهذه المؤامرة كان يالاباس درعاه والماة حارباه،
حتى في الصالة ،وقيل اناه اصاياب بساهام عاناد
الصالة فلم يثبت فيه.
وظل االمام الحسن علاياه الساالم ماع اصاحااباه.
هجموا على خيمته ،ونهبوها ،وبعد هذه الاحاادثاة
قام خواص أصحاب اإلماام باحاراساتاه حاتاى ال
يصل إليه سوء ،لكن فاي ظاالم الالايال هاجام
عليه رجل من الخوارج ،وقال لاه :أصاباحات
مشركا ،يا حسن! كما أشرك أبوك ،ثم طاعاناه
في فخذه ،وسقط اإلمام مان عالاى فارساه ،ثام
ُحمل على سرير إلى المدائن ،ونازل لالاعاالج
في بيت سعد بن مسعود الثقفي.
امر معاوية بسم جاء باه مان الاروم ،فاأرسال
إلى جعدة بنت األشعال (زوجة اإلمام الحسن)
مئة ألف درهم ،ووعادهاا باالازواج مان اباناه
يزيد إذا باادرت إلاى دس السام إلاى زوجاهاا
الحسن (ع).
وهكذا استشهد االمام الحسن عليه السالم.
* مجلس لسماحة الشيخ علي الكككربكابكادي
في مؤسسة االبرار االسالمية—لندن بتاريخ
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1
 - 1غرف في أعلى الجنة :يقول النبي (ص)" :فاي
ليلة المعراج رأيت غرفا في أعلى الجنة فقلت :لمن
هي؟ قال :للكاظمين الغيظ ،ولالاعاافايان عان الانااس
اس َوهللاُ يُحق بُّ ْال ُمحْ قسنقينَ ة سورة آل
ع قن النه ق
َو ْالعَافقينَ َ
وللمحسنين".
عمران534 :
َك ابااائاار اإلثْاام  -0ماوت األضاغاان :عان أماايار الااماؤماناايان (ع):
وقااال تااعااالااى{ :والهاذقياانَ يَااجْ ات َانق ابُااونَ َ ق َ ق ق
و ْالفَو ش وإذَا م َاا غَضابُاوا هُام يا ْغافقار ة ساورة "الكاظم من أمات أضغانه".
ْ َ ُ ونَ
ق
َ َ احق َ َ ق َ
الشورى31 :
طرق السيطرة على الغضب:
وأكدت عليه روايات المعصومين عليهم السالم:
ذكر علماء األخالق كظم الغاياظ فاي قسام الارذائال
قال رسول هللا (ص)” :من أحب السبيل إلى هللا عز
األخالقية ،وتحت عنوان الغضاب ،وذكاروا طارقاا
وجل جرعتان :جرعة غيظ تردها باحالام ،وجارعاة
للسيطرة على الغضب:
مصيبة تردها بصبر".
وقال اإلمام علي (ع)  -من كتاب لاه إلاى الاحاارث
الهمداني " :-واكظم الغيظ ،وتجاوز عناد الاماقادرة ،وأما الطرق العلمية (الفكرية) فهي:
 5ة التفكير في روايات كظم الغيظ والحالام والاعافاو
واحلم عند الغضب ،واصفح ماع الادولاة ،تاكان لاك
وثوابها :كما مر في الروايات.
العاقبة".
 2ة تذكر قدرة هللا وغضبه :كم نغضب هللا ونارجاو
أن يكف غضبه عنا.
كظم الغيظ في الدعاء:
وأشار إليه اإلماام الساجااد (ع) فاي دعااء ماكاارم رسول هللا (ص)  -لما سألاه رجال أحاب أن أكاون
األخالق من الصحيفة السجادية" :اللههم صال عالَاى آمنا من غضب هللا وسخطه " :-ال تاغاضاب عالاى
ُه َ ق َ
محم ٍّد وآلهق ،وحلنقي ب ْلية الصال  ،وأ َ ْلبسنقي زيانَاةَ أحد تأمن غضب هللا وسخطه".
ُ َ ه َ ق َ َ ق قحق َ ق
ه قحق ينَ َ ق ْ ق
قال رسول هللا (ص)" :يا عالاي! ال تاغاضاب ،فاإذا
ْ
ْال ُمتهققينَ  ،فقي بَسْاطق ْالاعَاد قْلَ ،وك ْ
َ
َاظ قام الاغَايْاظق َ ،وإقطافااءق
غضبت فاقعد وتفكر في قادرة الارب عالاى الاعابااد
النهائ َقرةق".
وحلمه عنهم ،وإذا قيل لك :اتق هللا فااناباذ غضاباك،
من آثار كظم الغيظ:
نستعرض بعض النتائج المترتبة على الاكاظامم كاماا وراجع حلمك"
جاءت على لسان أهل البيت عليهم السالم بما فاياهاا  3ة التفكير في قبح صورته عند الغضب بأن يتذكار
صورة غيره في حالة الغضب.
من الخير في الدارين:
 4ة أن يحدث نفسه عن عاقبة العداوة واالنتقام.

كـظـم الـغــيـظ؛ آثـاره ووسـائـلـه
لقد اشتهر اإلمام موسى بن جعفرعليهما السالم بلقب
الكاظم؛ ألنه كان يحسقن إلى من يسايء إلاياه ،وهاذا
كان عادت َه دوما ،فقد وردت في المصادر التاريخاياة
حكايات مختلفة عن كظمه لغيظه تجاه أعدائه ،وتجاه
الذين كانوا يسيئون إليه ،كما روي :أن شخصاا كاان
يسيء إلى اإلمام ،ويكيل السب والشاتام لاجاده أمايار
المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) ،فأراد جماعة مان
أصحاب اإلمام االنتقام منه بالهجوم عليه واغاتاياالاه،
فنهاهم اإلمام عن ذلك ،وبعد فاتارة مضاى إلاى ذاك
الرجل ،فوجده في مزرعته ،وما أن شااهاد الارجا ُل
اإلمام حتى صاح ال تطأ زرعنا ،وانتهى اإلمام إليه،
َ
وقال له بلطف ولين " :كم ُ
غر ْمتَ في زرعك هذا؟"
قال الرجل :مئة دينار ،فسأله اإلمام" :كم تارجاو أن
تصيب منه؟" ،قال الرجل :أنا ال أعلم الغيب.
فقال اإلمام (ع)" :إنما قلت لك :كم ترجو أن يجيائاك
منه؟" ،قال الرجل :أرجاو أن ياجايائاناي ماناه ماائاتاا
دينار .فأعطاه اإلمام ثالثمائة دينار ،وقال" :هذه لك،
وزرعك على حاله ،ثم راح اإلمام إلى المسجد ،فلماا
دخل المساجاد كاان ذلاك الارجال جاالساا ،فاقاام مان
موضعه وقرأ هذه اآلية الكارياماة﴿ :هللاُ أَعْالَا ُم َحاي ُ
ْاال
سالَتَهُ﴾.
يَجْ عَ ُل قر َ
يقول أحد الرواة":جعلت جارية لعالاي بان الاحاسايان
(ع) تسكب الماء عليه وهو يتوضأ لالاصاالة ،فساقاط
اإلبريق من يد الجارية على وجهه فشاجاه(شاجاه أي
جرحه ).فرفع علي بن الحاسايان (ع) رأساه إلاياهاا،
فقالت الجارية :إن هللا عز وجل يقول{ :والكاظامايان
الغيظة فقال لها :قد كظمت غيظي ،قالت{:والعافيان
عن الناسة ،قال :قاد عافاى هللا عاناك ،قاالات{:وهللا
يحب المحسنينة ،قال :اذهبي فأنت حرة".
الغيظ في اللغة واإلصطالح:
الغيظ هو أشد الغضب ،وهي الحرارة التي تاحاصال
في نفس اإلنسان حينما يفور د ُمه.
والكظم هو ضبط النفس ،وكظم الغيظ كلمة أخالقاياة
تعني السيطرة على الغضاب ،وإمسااك الانافاس عان
إظهاره بقول أو فعل ،ويطلق الكاظم على َمن يعااود
كظم غيظه.
ويكون مفهوم كظم الغيظ قريبا من الحلم ،ومان هاناا
قال علماء األخالق في الفرق بينه وبايان الاحالام :إن
كان ضبط النفس  -تجاه األشياء المثيرة لالاغاضاب -
مق من حصل على ملكة الحلم يطلق عليه الاحالام ،وإن
كان ممن لم يحصل عليها ،ولكنه يجتهد فاي اباتاالع
غضبه ،يطلق عليه كظم الغيظ.
والفرق بينه وبين الصبر:
أن الكظم فيما يقدر على االنتقاام ،والصابار فاياماا ال
يقدر عليه كنزول البالء والمصيبة كما أفاد بعضهام.
قال اإلمام علي (ع) :متى أشفي غيظي إذا غضبات؟
أحين أعجز عن االنتقام فيقال لاي :لاو صابارت ،أم
حين أقدر عليه فيقال لي :لو عفوت (غفرت)؟!
كظم الغيظ في القرآن والسنة:
وذكر القرآن الاكاريام أن كاظام الاغاياظ مان صافاات
{و ْال َكاظق مق ايانَ ْالاغَايْا َ
ظ
المحسنين حيال قال جل وعالَ :

 - 5عز الدنيا واآلخرة :يقول الصادق (ع)" :ما من
عاابااد كااظاام غاايااظااا إال زاده هللا عاازا فااي الاادناايااا
واآلخرة".
 - 2رضا هللا تعالى :في الحديال" :من كظام غاياظاا
ولو شاء أن يمضيه أمضاه أمأل هللا قلبه يوم القيااماة
رضاه".
 -3األمن واإليمان :ياقاول الابااقار (ع)":مان كاظام
غيظا وهو يقدر على إمضاائاه حشاا هللا قالاباه أماناا
وإيمانا يوم القيامة".
 - 4أجر الشهيد :عن الاناباي األكارم (ص)" :ومان
كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه وحلم عاناه أعاطااه
هللا أجر شهيد".
 - 1الجنة والشفاعة :عن الصادق (ع)" :ثاالث مان
ُكن فيه استكمل خصال اإلياماانَ :مان صابار عالاى
الظلم ،وكظم غيظه واحتساب ،وعافاا وغافار ،كاان
ممن يدخله هللا عز وجل الجنة بغير حساب ويشفعاه
في مثل ربيعة ومضر".
 -1مرافقة األنبياء :قاال رساول هللا (ص)" :ثاالثاة
يرزقون مرافقة األنبياء :رجل يُدفع إليه قااتال ولاياه
ليقتله فعفا عنه ،ورجل عنده أمانة لو يشااء لاخااناهاا
فيردها إلى من ائتمنه عليها ،ورجل كظم غيظه عن
أخيه ابتغاء وجه هللا".

وأما الطرق العملية (السلوكية) فهي:
 5ة قراءة االستعاذة:
اان ن َْازغَّ
َ
ه
ه
ط
ْا
ي
ا
ش
ال
ن
َا
غ
انازَ
ي
اكَ مق انَ
﴿و قإ هماا َ
ق
يقول تعالاىَ :
عالقايا َّم * إق هن الهاذقيانَ اتهاقَاواْ إقذاَ
سمق ي َّع َ
فَا ْست َ قع ْذ بقاّللق إقنههُ َ
ْ
ه
َ
س ا ُه ا ْم َ
َ
َ
اف قماانَ ال ه
اان ت َاذكا ُاروا فَ اإقذا هُاام
َم ه
طااائقا َّ
ش ا ْي اطا ق
ْص ُرونَ ﴾
ُّمب ق
وقال رسول هللا (ص)" :إن الغضب من الشياطاان،
وإن الشيطان خلاق مان الاناار ،وإناماا تاطافاأ الاناار
بالماء ،فإذا غضب أحدكم فليتوضأ".
 2ة تغيير الحالة :قال رسول هللا (ص)" :إذا غضب
أحدكم وهو قائم فليجلس ،فإن ذهب عاناه الاغاضاب
وإال فليضطجع"
وقال اإلمام الباقر (ع)" :أياماا رجال غضاب وهاو
قائم فليجلس فإنه سيذهب عنه رجز الشياطاان ،وإن
كان جالسا فليقم".
 3ة التوضؤ :ة فاقاد ورد فاي باعاض الارواياات أن
الغضب من النار ،وال يُطفيء النار إال الماء.
قال رسول هللا (ص)" :إن الغضب مان الشاياطاان،
وإن الشيطان خلاق مان الاناار ،وإناماا تاطافاأ الاناار
بالماء ،فإذا غضب أحدكم فليتوضأ".
 4ة إلصاق الخد باألرض :فقد نقل عان رساول هللا
(ص)" :أال إن الغضب جمرة في قلاب ابان آدم أال
ترون إلى حمرة عينيه و انتفاخ أوداجاه فامان وجاد
من ذلك شيئا فليلصق خده باألرض".
وقال اإلمام علي (ع)" :أيما رجل غضب وهو قائام
فاالااياالاازم األرض ماان فااوره ،فااإنااه يااذهااب رجااز
الشيطان" .وقال العلماء؛ أن الماراد ماناه الساجاود،
لتشعر النفس بالذل ،فيزول الغضب.
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دبلوماسية أسواق المعرفة ..السلطة الخفية لمراكز األبحاث
يشرح الكتاب دور المراكز في إعداد الشاخاصاياات
وصقال ماواهاباهاا فاي دعام اساتاراتاجاياات الادولاة
الخارجية ،وكيف عملت تالاك الاماراكاز عالاى ساد
الثغرة بين العالم األكاديمي والعالم الواقعي.
يرى الكاتب ”عباس راضي العامري“ أن مراكةةاز
التفكيةةر تمثل ظاهةةرة ماتاماياةاةازة ،اساةاةاتاطااعات
التأثيةةر فةةي أعلةةى مراكةةز القةاةارار ،لاتاماةاةاارس
دور الاافاااعةااةاال الاامااؤثةااةاار وصااانةااةااع األفةااةااكااار
االستراتيجية ،وساهمت في توليةد وتطويةر ونشاةار
األفةكار وتسةويقها للنخبةة والةرأي العةام علةى حةةد
سةواء ،بكونها أسواقا المعرفة ،حيال يعةد صاناعاةاو
السةتاراتاياجاياات ماراكةاز الاتافاكاياةار أهةام ركاائةاز
التخطيةط واإلدارة لةكل دولةاة ،وعالاةاى ماخاتالاةاف
الصعةد ،حتةى صةار تقةدم وتطةور اسةةتراتياجاياات
الةةدول يقةةاس بحجةةم اهتمامهةةا بمراكةةز التفكيةةار
ومطابةةخ القةةرارات ،وباعاةاةادد تالاةاةاك الاماراكةاةاز
وعامااقااهااةااةااا وجااديااتااهااةااةااا فةااةااي صاانااةااةااع الااباادائةااةاال
والخيةارات وتسةويقها لمتخةذي القاةارار كاماا يارى
العامري.
ولهذا فإن آخةر احصائيةة لجامعة باناساةالافااناياا عاام
 2825تشير الى األعداد المتزايدة لمراكاز الاباحاال
والتفكير في العالم التي وصلت الى  55511مركزا
توزعةت بيةن أوروبةةا ( 2032مركةةزا) وأميرةةكاا
الشاةااةااماالاايااة ( 2301مااركةااةازا) وآسااةاةاايااا (3300
مركةةزا) ،وأميرةكا الوسةةطى و الجنوبيةةة (5510
مركزا) ،بينمةةا في أفريقيةةا وجنةةوب الصاحاةاةاراء
الااكاابااةااةاارى  110مااركاازا ،وأخاايااةاارا فااي الشااةاارق
األوسةط وشاةاماال أفارياقاياةاا هانااك  100ماركةازا
للتفكيةر والبحال( .ص)53
يقسم الاكااتاب ماراكاز الادراساات األماياركاياة الاى
تصنيفات عدة ،ماناهاا ماا يساماياهاا جااماعاةاات بةاال
طةالب وهةي المراكةز والمؤسسةاات الاتاةاي تاقاةادم
دراسةةات تخصصيةةة فةةي السياسةةة واالقاتاصاةاةااد
وغيرهةةا ،وأبرزهةةا ياعاماةال عالاةاى ماوضاوعاات
السياسةة الخارجياةاة ،الةاذي ياقاةاع فةاي ماقادماتاهاةاا
وأهمهةا (مجلةةس العالقةةات الخارجيةةة) .وياهاتاةاةام
هةةذا النةةوع مةن الاماراكةاةاز بادراساةاةاة ورصاةاةاد
وتحليةةل ما يواجةةه المجتمةةع األميركي من مشاكل
على المسةةتويين الداخلةةي والخاارجةاةاي ووضاةاةاع
الحلةةول والبدائةةل لهةاةاا .أماا الاناوع الاثااناي فاهاي
مراكةز استشةارية تقةدم حلةوال لمةا يعتةري عملاياة
اإلدارة اآلنية ،والنوع الثالال هي مراكةةز الضغةةاط
والمصالةةح وهةةي المؤسسةاةاات الاتاةاةاي تاوظةاةاف
البحةوث والدراسةات والفعاليةات التةي تقيمهاةاا مان
أجةل الضغةط والتأثيةر فةي صاناةااع الاقاةارار باماةاا
يتماشةى ومصالحهةا ،مثل معهد واشنطن (ص 20
وما بعدها).
ويعلل العامري سبب تعاظم دور الاماراكةاةاز فةاةاي
صايااغةااةاة الساايااسااةاةاة الاخاارجااياةااةاة والااداخالايااةاةااة
األماايااركاايااةااةااة ،وياارجةااةااع ذلةااةااك إلةااةااى طااابةااةااع
الالمركزية فةةي النظةةام السيااساةاةاي األماياركةاةاي،
وانخةةراط الواليات المتحادة األماياركاياة كافااعةاةال
رئيةةس فةةي العالقةةات الدوليةةة (ص .)31

ويشرح الكتاب دور المراكز في إعداد الشاخاصاياات
وصااقاال مااواهاابااهااا فااي دعاام اسااتااراتااجاايااات الاادولااة
الخارجية ،وكيف عامالات تالاك الاماراكاز عالاى ساد
الثغرة بين العالم األكاديمي والعالم الواقعي عابار ماا
تقدمه من توصيات وسياسات ،كما يرسم حديثا علميا
دقيقا حول سيااساة الابااب الادوار ،ماتانااوال طارياقاة
تعاطي الواليات المتحدة األميركية مع ملفي الاعاراق
وإيران ،وكمثال الباحثاة زهارة بايال مساؤول مالاف
العراق في البيت األبيض ،وسام باركر مسؤول ملف
ايران في البيت األبيض ،كاياف اناتاقاال مان ماراكاز
البحوث الى وزارة الخارجية األميركياة (ص ،)41
فضال عن بقية النماذج في صناعة حكومات الخبراء
عبر هذه المراكز ،أو استراتجيات اإلدارات المختلفة
مثل فكرة الفوضى الخالقة وغيرها.
يتناول الكاتب في القسم الثاني من السياسة الخارجياة
األميركية تجاه السعودياة ،حاياال يارى الاماؤلاف أن
السةعودية تكتسب أهميةمة جاياوباولاياتاياكاياةاة ناظاةارا
لطبيعةة موقعهةةا االسةةتراتيجي من جهة ولطبياعاةاةاة
الخصائةة الجغرافيةةة التاةاةاي ياتاماتاةاع باهاةاا هةاذا
الموقةع بالنسةبة إلةى القةوى الرئيسةياة فةاي الاناظاةاام
الدولةي وفةي مقدمتها الواليات المتحادة(ص ،)551
فضال عن االهماياة االقاتاصاادياة لالاساوق الاغارباياة،
وأهميتها األمنية في هذا السياق في منطقاة الاخالاياج.
ويؤكد الكاتب على أهمية الاعاامال األخايار رغام أن
المملكة علةةى غةةرار بعةةض الةةدول ال تنشر حجةةم
إنفاقهةةا العسةةكري ،وال تقدم أياة باياانةاات لاماكاتاةاب
نةزع السةالح الاتاابةاع إلةاى األمام الاماتاحاةادة حةاول
إجمةةالي اإلنفةةاق العسةةكري(،ص.)550
ثم يتناول الكتااب تاحادياات الاعاالقاات الساعاودياة –
األميركية خالل إدارة الرئيس بااراك اوبااماا ،حاياال
بلةةغ التوجةةس السةةعودي أوجه بعةةد  54تاماةاةاوز /
يوليو  ،2851أي بعةةد اعتةةراف الةةدول الاكاباةاةارى
الخمس ببرنامج إيران الاناووي ،عالاةاى الارغةام مان

خير جليس
االفتراق الواضح والمعلةن فةي الاعاالقاات الاثاناائاياة
بيةةن الحليفين والواليات المتحدة والساعاودياة لاكان
هناك عاملايان ال ياماكان اغافاالاهاماا فاي الاعاالقاات
التاريخية هما :المال والنفط السعوديان ،والاخاطااب
الااخااارجااي لاالااطاارفااياان تااجاااه بااعااضااهاامااا الاابااعااض،
وخصوصا تدفق النفط الى الواليات الاماتاحادة ،فاي
مقابل تعهد األخيرة بحمايتها من أي اعتداء ،بارغام
التشنج اإلعالمي بين الطرفين(ص .)543
كما يتناول الكتاب طاباياعاة الاعاالقاة الاثاناائاياة بايان
الطرفين في عهد ترامب ،حيال حاولةت السةعاودياة
أن تاعاياةاد تارتاياةاب وضاعاهاةاا السايااساةاي عالاةاةاى
المسةةتوى الداخلةةي والخارجةةي مةن أجةةل تغييةةار
ر يةةة ترامةب نحوهةةا ،إذ أن واحةةدة مةاةان أهةاةام
التحةةوالت التةةي شةةهدتها الساةاةاعاودياة باوصاةاول
الملةك سةلمان بةان عاباةاد الاعازيةاز الةاى الساةالاطاة
وجناحةه الساةادياري هةاو تاخالاةاي الامامالاكاةاة عةان
سياسةتها القائمة وابتعادهةا النسةاباي عةان األزماات
التةي تعةج بالمنطقة بسةبب المشةاكل الداخلياةاة فةاي
المملكةة أو المشةاكل فةي إدارة الساةالاطاة ،لاكاناهاةاا
وجةدت نفسةهاا ماتاورطاة فاي تادخاالت عساكارياة
واضحة خةةارج حدودهةاا .وكاان لازيةاارة تاراماب
الى السةعودية فةي أيةار  /مااياو  2851حاالةاة مان
التبةدل فةي التفاعالت الاجاياوسايااساياة الاقاائاماة فاي
الخليج ،على خالف الاتاوقاعاات الاتاي رباطات بايان
تااوجااهااات تاارامااب االنااتااخاااباايااة حااول ضاارورة
االستغالل المالي للسعودية الى عقد اتفاقات شراكاة
ماع الااريااض ودول الاخالااياج تاتازاماان ماع تاحااول
الحسابات االستراتيجية والتفاعالت االقالاياماياة(ص
.)541
كما يتناول العامري سياسة الرئيس األماياركاي جاو
بايدن تجاه السعودية وفق بنوك الاتافاكايار وماراكاز
الاادراسااات ،حاايااال ياارى أن بااايةااةاادن حةااةاااول أن
يةااةااوازن باايااةااةاان مسااةااةااارياان صاااخااباايااةااةاان داخةاال
الكونغةرس ،رأي يتبنةى اسةتمرار حمايةة المملاكاةاة
مةن أية عقوبةات واسةةتمرار بيةةع األسلحة ،وهةةاذا
الةةرأي تصةةدره مراكةةز التفكيةةار ضاماناةاةاا عابار
جماعات الضغط المتاصالاةاة بشاةاركاات الاماجاماةاع
الصناعةي العسةكري ،ورأي يةارى ضاةاةارورة أن
يدفةةع النظةةام السةةعودي ثمةن ما قةام بةه من قاتاةال
الصحافةي جمال خاشةقجي والحةرب علةى اليمةن.
ويكشف الكتاب أنه بعةد تولةي الملةك سةلمان ساةادة
الحكةم في السةعودية وولي عهده محمد بن سلاماان،
بةدأت المملكةة تةدرك أهمية القيام بحراك في البيائاة
الدولية واإلقلاياماياة ،وتاوظاياف الاماال فاي الاقارار
السياسي الخارجي األميركي بشكل أكبر ،حياال تام
تأسيس جماعةةة الضغةةط الساةاةاعاودياة والاماتاماثالاة
بالاجااناةااة شااةاةااؤون الااعاالقةاةااات الااعاامااة السااعاوديااة
األميركية (سةةابراك) ،فيما يعاتاقاد أن واحةادة مةان
قضايةا تأثياةار الالاوبةاي الساةاعاودي فةاي الاوالياات
الماتاحاةادة هةاو الاجاانةاب الةاذي ياتاصاةال باقاانةاون
(جاسةتا) والةذي عةادة ما يحرج واشاناطان بساةاباب
السياسةات التةي تتبناهةا المملكةة أو التةي تقةوم بهةةا
فةةي تعاملهةةا مةع قضاايةاةاا الابايائاةاةاة الاخاارجاياةاة.
ورغةةم أن المملكة تعمةل بشةكل مسةتمر مةن أجةال
تجةااوز هةاذا األمار عابار الالاوبةاةاي الساةاةاعاودي،
وتأثيةةر شةةركات اإلعالم والعالقات العامة.
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تأثير عالقة الوالدين على األوالد
ال شك أن اإلسالم يؤكد قيام العالقة بايان األب
واألم ،أو بين الزوج والزوجاة ،عالاى الاماودة
والرحمة ،باعتبار األصل الذي وضعه القارآن
في حديثه عن طبيعة العالقة الزوجية ،باحاياال
إن هللا تعالى نسب المودة والارحاماة فاي قالاب
{و َجاعَا َل بَا ْيانَا ُكام هما َاودهة
الازوجايان إلااى نافاساه َ
َو َرحْ َمةة[الروم ،]25:ما ياوحاي باأناه تاعاالاى
يريد للزوجين أن يؤكدا هذا الباعاد فاي عاالقاة
بعضهما ببعض بشكل طاباياعاي ،إضاافاة إلاى
البعد الحسي الذي تفرضه العالقة الزوجية.
ومن الطبيعي أن مردود جو الود والرحاماة ال
يقتصر على عالقة الزوجين بعضهما ببعاض،
بل يتعداها إلاى األوالد الاذيان تاخاصاهام تالاك
العالقة ،باعتبار أن المودة والرحمة التي تُناتاج
االحترام والحب ،تترك تأثيرات إيجابياة عالاى
حياة الزوجين وعلى حياة األوالد ،باعتباار أن
المودة والرحماة الالاتايان ياعاياشاهاماا األباوان،
تؤمنان مناخا صحيا بين الزوجين ،ينفتح بهاماا
على كل المشاعر والممارسات اإليجابية فاياماا
بينهما ،وتنتاقال ماناهاماا تالاقاائاياا إلاى األوالد،
وتخلق لادياهام إحسااساا بااألماان ،وماياال إلاى
التعاون ،وما إلى ذلك من النزعات اإليجابية.
أما إذا فرضنا ه
أن عالقة الزوجين كانت عالقاة
فااتاارة ،تاافاتااقااد اإلحسااس الصااادق والامااحاابااة
تاتاحاول الاحايااة
الخالصة ،وخصوصا بعد أن
ه
الزوجية إلى روتين بافاعال اعاتايااد الاطارفايان
بعضهما على بعض ،فمن الطبيعي أن ينعكاس
هذا الجمود العاطفي سلاباا عالاى األوالد ،ألن
الزوجين عندما يفقدان مشاعارهاماا الاحاماياماة
أحاادهاامااا تااجاااه اآلخاار ،فااإن األوالد سااوف
يعيشون مناخا جامدا ال ياتاحاساساون فاياه أي
معنى لالاعااطافاة أو الاحاماياماياة ،وال شاك أن
الوالدين اللذين يعيشان الروتين في عاالقاتاهاماا
بعضهما باباعاض ،ساوف ياعاياشاان الاروتايان
نفسهفي عالقتهماا ماع األوالد ،ألن الاحااالت

النفسياة ال تاتاجازأ .ذلاك أن عاياش الازوجايان
حياتاهاماا الاماشاتاركاة بشاكال عاادي خاا ٍّل مان
الااحاارارة والااحااماايااماايااة والاالااهاافااة والااحاانااان
واالحتضان الروحي وما إلى ذلاك ،يادل عالاى
جمود في شخصاياتاياهاماا ،ومان الاطاباياعاي أن
الشخصية الجامادة تاجااه شارياك الاحايااة ،هاي
شخصية جامدة تجاه األوالد كاماا تاجااه الانااس
كلهم .إن هذا الجمود سوف ينعكس سالاباا عالاى
شخصية األوالد الذين يألفونه ،وربما يتماثالاوناه
في عمق شخصياتهم.
في مثل هذه الحالة ،يفتارض باالازوجايان ،كاماا
ياافااتاارض بااأي إنسااان ،أن يااعاايااش إنساااناايااتااه
بإحساسه بشريكه ،فيعتبر جموده العاطفي حالاة
ضية ال باد أن ياعاالاجاهاا ،فاياتاباادل الازوج
َم َر ق
عاطفة الود مع زوجته ،وكذلك تفعال الازوجاة،
األمر الذي ينعكس إيجابا عالاى األوالد ،ساواء
من خالل المناخ الذي يشيعه ذلك ،أو من خاالل
ترجمة تلك الحركاياة الاخاارجاياة إلاى حاركاياة
عاطفية تجاه األوالد.
أماا الازوجاان الالاذان ياعاياشاان حاالاة الاتاناافار
والنزاع ،بحيال تكون حياتهما مملوءة بالمشاكل
والخالفات ،فمن الطبيعي أن ينعكس ذلك سالاباا
بشكل كبير جدا على األوالد .ونحن نعرف مان
الدراسات االجتماعية ،أن أكثر الماشااكال الاتاي
يعيشها األوالد ،ال تتأتى من انفصال الاوالاديان،
بل من الخالفات الزوجية داخل البيات ،باحاياال
يبدو أن الطالق ،بما فيه من سلبيات ،قاد ياكاون
أكثر رحمة باألوالد من حياة عائلياة فاي كاناف
أبوين متنافرين متنازعايان ال ياحاتارم أحادهاماا
اآلخر ،ويكره كل منهما اآلخر.
إن عااالقااة االحااتاارام الاامااتاابااادل هااي أفضاال
العالقات ،حتى لو عاش الازوجاان الارتااباة أو
الملل ...ولهذه العالقاة تاأثايار كابايار وماهامافاي
األوالد وفي نظرتهم إلى الوالدين ،وإلى الزواج
والمؤسسة الزوجية.

كلمة أخيرة
هذه أيام زينب ،فعشها بصدق
اجعل الحسين نبراسك ،ابكه ما استطعت ،اتخذه
قدوة في اإليمان والثبات والتضحية ،أحي ذكره كل
حين ،ازحف نحوه مع الزاحفين .كل ذلك أقل مما
هو مطلوب منك كإنسان امتحن هللا قلبك لإليمان،
وهداك التباع محمد وأهل بيته عليهم السالم .ولكن
لتعلم ان حسينيتك لن تكتمل إال إذا مزجت البكاء
بالتفكر والتدبر والعمل الهادف للتغيير .فالحسين،
إن كنت تعشقه ،لم يحصر نشاطه بالكالم او
الوعظ ،بل رأى في التصدي للظلم واالنحراف
واالستبداد عباة واجبة ،ألن البديل عنها الصمت
الذي يراهن عليه يزيد وحزبه .إياك ان تنسى
المسؤولية التي تفرضها عليها حسينيتك ،فإن نسيت
فستكون من الضالين.
في ذكرى سبايا الحسين والعزاء الذي أقاموه للمرة
األولى بعد اربعين يوما من استشهاده ،مطلوب
منك ان تواسي نساء بيت الرسالة ،تستحضر لحظة
وصولهم أرض المعركة ،هذه المرة بال عسكر او
خيام او معركة أو أجساد مقطعة او ر وس معلقة.
استحضر موقف زينب بنت علي وهي ترى مالمح
البقعة التي تركت فيها آثار المعركة الدموية التي
هزت السماوات واالرضين .ها هي تعود إليها
بركب أنهكه السفر وتعمقت في نفوس أهله الشعور
الحقيقي بالفراق والحسرة .ك َّل من نساء هذا الركب
توجه نحو القبور رغبة في لم الشمل لو أمكن ،او
التعبير عن األسى واأللم .البكاء كان المشترك بين
تلك النسوة الالتي وصلن للتو من سفر بعيد من
منطقة بعيدة .جاءت لتجدد العهد باإلمام والثورة
الميثاق اإللهي بالحفاظ على رسالة محمد التي
استهدفها المشروع األموي المنحرف.
األرض هي األرض ،لكنها أشد حزنا وأسى ،هنا
جاءت زينب لتودع أعز من لديها على وجه
األرض .كانت ترى فيه وجه محمد وعلي وفاطمة،
لم تره منذ أربعين يوما ،ولن تراه أبدا .لكنه حاضر
في روحها وفكرها ،ال يمكن ان تنساه لحظة ما
بقيت روحها المتعبة في جسدها المنهك ،لن يغيب
لحظة عن عينيها ما بقيت على قيد الحياة .وكيف
تنسى لحظة الوداع التي أدت فيها أمانة أمها
ووديعة أبيها وحامل رسالة جدها؟ كان الموت
أهون من عيش تلك اللحظات.
إن كنت تحب زينب بنت علي فال تكتف
بإستحضار تجربتها فحسب ،بل احمل رسالتها كما
حملت هي رسالة أخيها من كربالء الى الشام .كن
زينبيا ان لم تكن حسينيا ،وإياك ان تغشى الدنيا
عينيك او يالمس الشيطان قلبك ،فتزل قدمك
وتعيش على هامش الحياة .كن هادفا كما كانت
زينب لتعيش في عليين.

