
  





 



 

 

  



 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحوم

 مقّدمة ادركز:

بسمممؿ ال انمممرحـ انمممردقؿ  با ؿممممل ل رب  انعممم     

مممل ب نممف  بانصمم ة بانسمم ٰ أمم ا لق  اعؾممؼ ل عمم   ؿ 

انممملا ؿ أمم ا لأممملا فؿ ل عمم  انطق بمم  انطمم ،روـ  بانؾعممـ 

 إىلا قق ٰ وقٰ انملوـ   م  ربَّ انع   .

شممخقصن كقراكقَّممش بلشممخ صن مؾؽق قَّممش   Kل،ممؾ انبقمم 

ا  بإنقفمم  دسمم َب اعوؾممؼ   ممقه ممملو انؽو
مـفمم  بلهؾفمم  َبها

وتممملقَّؼقا كممقران بوـطؼممقا دقمم ةن  شممػ ،فؿ رحممش بقؾممق ؿ 

ممعو اعمما بؿقممزاهؿ قزاكممق  أمممل ن 
مم  ا عرقممش  رلقممش  َبعا بكوؿو

. ب،  دؽؿشن  أ ا ربقع لنسـتفؿ قغذ 
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ينحدددرع هددنهم السددو  و  لكممقارن ،ممملاة  قمم دةن )مم دات  

(  لنػممقا اعوؾممؼ قمملنػق،ؿ   صممطػ  أمم ا يرقددىإ يلددوهم ال ددر

لبممممقا ؿ لبـمممم ع  دٰ متعؾ ؿمممم  مسممممتـجملوـ )مممم  ؾ   

 ببؿغ كؿفؿ أ  ملوـ.

،ممقا لدممملان أمم ا مممقا وؿ ب   مم با
قممردان أمم ا    َوؽرا

ب أفؿ  َوؼق مل دمب فؿ لمؾَّ ممـ ا)متؿع إنمقفؿ بولمغػ قؾم و  ا  

لؾ  مـ ر ،مؿ  ممـفجفؿ ا مؼ  بقمروَؼفؿ انصمملم بلؾؿمَتفؿ 

انعؾق   َ،مؿ قمقم مم  كؼمقو بدبا مم  َوؼم و ممـ انتلنقمف  َ،مؿ 

 لكقار انسامع بلب  د الرض.

،ممق لدمممل ،ممذ  التار انتممل  Qباإلممم ٰ ا سممـ ا جتبممكا 

د ر انؽثما   معـ ،م  بلػمؾ انمبعض أمـ بهمف ا ؽؿمش   

قراراوممم  ببممم ع  يمممربا دومممـفؿ بمممملكق  لممما،ؿ قرادمممقا 

َوسمممط ربا انؽمممذب با قمممهاعات أؾقمممف بانتمممل هممم بز 



بعضف  دمملَّ انعؼمؾ بي وتجم بز دمملَّ ا ؼممل ا ـصم   أم ا 

 بق  انر) نش.

نؾملرا)ممم ت  Qا سمممـبقممممل ا،مممتؿَّ مرلمممز اإلمممم ٰ 

صممممقش بؽت بممممش انبحممممقث بانملرا)مممم ت ب ؼقممممؼ  انتخص 

 Qا خطققمم ت انتممل َ عـوممكا بلمملا اإلممم ٰ ا سممـ ا جتبممكا 
بكلمممر،    لتمم  بلتق بمم ت ب إلعمم قش إىلا كلمممر،  أمم ا 

مقاقممع ا كهكمم  بتممػح ت انتقاتممؾ ا هتامأممل انت بعممش 

 نؾؿرلز.

قَّممش الَيممر ا ب إلعمم قش إىلا انـلمم ق ت انثؼ ققَّممش باإلأ م

انتممل وؼممقٰ  مم  ا رلممز مممـ يمم و كلمممر انتصمم مقؿ انػـ قممش 

بإق ممممش سممم نس انعمممزاع بأؼممممل ا حممم  ات بانـمممملبات 

با سمم بؼ ت انعؾؿقَّممش بانثؼ ققَّممش انتممل  ثممر ا بػؽممر ل،ممؾ 

بلا،م  ممـ  قققؼم ت ال  عم ىلا نـم  عملممش اإلمم ٰ  Kانبق 
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مل ا سـ ا جتبكا   .Qا ظؾقٰ ليب  ؿ 
انؽتمم ب انممذ  بمم  وممملوؽ أزوممز  انؼمم رئ ،ممق ب،ممذا 

لدمممل  ؾممؽ انممثامر انتممل لوـعمم  بانتممل   ومممل  إ َّ إىلا بقمم ا 

بؽممؾ  لبع د،مم  ا ضممق ش  Qشخصممقَّش اإلممم ٰ ا سممـ ا جتبممكا 

قش  بنرقمممل ا ؽتبممش اإل)مم مقَّش ببحممقث  بكقادقفمم  ا لمممرا

  بمممـ Qبدرا)مم ت أممـ شخصممقَّش اإلممم ٰ ا سممـ ا جتبممكا 

 ؼ بانسملاد.ال انتققق

 

سة                                       العتبة احلسونوة ادقدَّ

 للدراسات التخّصصوة Qمركز اإلمام احلسن             

 كاظم اخلرسان                                          
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 ا حؼمؼ انع ممش ققفم  وتـم بو مقثَّؼمش   رخيقمش درا)مشن  ،ذ 

 اإلممم ٰ تممؾ   مملثاات انعمم مي كممر ضمم هعػممر انسممقمل

 اجلفمم د أمم  )ممػق ا ليب بممـ مع بوممش مممع Qا جتبممك ا سممـ

 .Qأي بـ ا س  اإلم ٰ  بـ    انذ 
 الرحوم الرمحن اهلل بسم

  ؿمممل أمم  بانسمم ٰ بانصمم ة انعمم    رب ل با ؿمممل

 .انط ،روـ ب نف

 انـممم لث  Qا مممممـ  لمممما أممميي  اإلمممم ٰ ه ،ممممل نؼممممل

 لب " تمؾ  " بمم وسمؿك مم  لم ا ثمؿ.. بانؼ )مط  با  رق 

 إىل انظممرب  لجلل هممف انممذ   Qا سممـ اإلممم ٰ بأفمممل أؼمممل

 .مع بوش مع أؼمل 

 أمم  أظممقامن  إكجمم زان  دؼممؼ قمممل انعفمممل ،ممذا لا   بان قمم 

 بنم مممش وممر بط قممقام رأقشمانلمم ب ر)ممق  ا ممؼ   للقمممل تممعقمل
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 باكتمزاع اآليمر  انطمر  أمـ ذنمؽ ب)مؾ   Kانبقم  ل،ؾ

 بـممقد  للممملت دم  بمتغؾ مم ن  بمم     بلكمف مـممف يطممل   اأمها   

 :أ 

 مممـ ثممؿ  Qا سممـ نإلممم ٰ وعممقد لاه  َبممملَّ    ا ممؼ لا   ممم 0

 .Qا س  نإلم ٰ بعمل 
 .بعمل  مـ لدمل   وعفمل لاه   ع بوش نقس لاه  م ٢

 .مع بوش أـمل شف دة Qا سـ اإلم ٰ وؼقؿ   لاه  م ٣

 ..ا ممـ  لما وسؿقف   لاه  م ٤

 .كبقف ب)ـش ال بؽت ب وعؿؾ لاه  م ٥

 .بخا إ  أؾق ن  وذلر   لاه  م ٦

 لم كقا دقم   مـم  بشمقعتف أمي   لتمح ب وؽمقا لاه  م ٧

 .ال لرض مـ

 لرض ممـ لم كقا دقم   مـم   قعم ن  انـم س وؽقا لاه  م ٨

 .ال
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 .لوض ن  ا مريقا ذلر،  لير  قبطن  بثؿش

 انبـمقد ،مذ  ممـ بـممل   ل    كؼمض لا   وعؾمؿ مع بوشَ  ل ا بقمل

مل    بقؼ ن  - ب)قظفر انرشأقش  تػش مـ )قحرمف بعقملان  – بف  عف 

  .ا ققع ذنؽ   ا )تؿرار ل،ؾقش مـ

 لكمف كػسمف ومر  ب،مق ربط مانلم ،مذ  مع بوش لأطك بقمل

 بقمممل   المممقاو بيممزا ـ ر ما ـتصمم ،ممق بلكممف القممق  

 بممـ بمعمف.. إشم ر ف ر،مـ بانـم س إمر مف     باجلققش

 انمممب د قمممقو   رما ـتلممم الممممق  اليطبمممقط برا مممف

 أمميي  وبـقممف ممم  ،ممملٰ أمم  وعؿممؾ قتمم  ممم  انممذ  بأرعممف  

 .ب ر)قخف مع بوش لمر  ثبق  بأ  ببنمل  

 لمم ا Qا سممـ اإلممم ٰ هممقش قممنا ذنممؽ مؼ بممؾ ب 

مممؽ  قؾمممقو دتمممك وضمممؿ ال،مممقاع  متػمممرم انعمممر   مػؽَّ

 بقمممل.. Qا ممممـ  لممما لبقممف ومممل أمم  ا ق ممقروـ اعممقارج 
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 لقممرب مممـ دتممك انؽمم   اعق كمم ت اجلممقش ،ممذا   ظفممرت

 بممـ ال أبقمممل ب،ممق كسممب ن  Qا سممـ اإلممم ٰ إىل انـمم س

ب  انذ  انعب س ـ   قػؾم   مع بومش بلكصم ر أمامو نمف ذو  بنؽم

 قؼممط  در،ممؿ بؿؾقممقا  ع بوممش دوـممف بقممع مممـ وؿـعممف ي ذنممؽ

 .إم مف بي ا ربف  كيس لا بعمل بنملوف  كيس دق 

 دتممك مع بوممش لمممر  بطممؾ انعفمممل ،ممذا بـممقد لا   بان قمم 

 انبـمقد  ،مذ  ممـ بادمملان  بـمملان  ليمذك  نمق كـ إ إذ وبملل؛ لاه  قبؾ

 Qا سممـ اإلممم ٰ وؼممقؿ   لاه  ولممهط انممذ  انبـمممل ب،ممق
 أمم  خيطممر   انمذ  - انبـمممل ،مذا قممنا مع بومش  أـمممل شمف دة

 دمم ع بمف َ ؼمـ - اعطمقرة  مذ  تمؾ      َومذلر لاه  لدمل   ب و

 وؽممقا لاه  لدمممل   بمم و أمم  خيطممر ب  ا سممؾؿ   مممـ لنممق   

 َُيتمم ج   قمممل قمم ض   أـمممل شممف دة   إق مممش أممـ دممملو ن  ،ـمم  

 قضم ن  بادمملة   مرة   بنمق لؾمف  اإلكسم ا أؿر ممل  أ  إنقف 
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ؾ لاه  أـ  .اعطا انصؾ  ،ذا   ذنؽ َوسجَّ

   بملاه  ووؼبمؾ مع بومش لا  : نرلوـم  ذنمؽ  دظـم  نق إكـ  كعؿ

: وعؾمؿ لكمف ممع انلمف دة  دتمك أـممل  Qا سمـ اإلمم ٰ وؼقؿ

مم  إكسمم ا دمؼ دػممظ أمم   زوممل   قمممل انلمف دة لا  لرض     م 

 .هرح لب نؾطؿش   ا قتص ص لب قرس  لب

 ل) )مف  ممـ مع بومش لممر إبطم و وعـمل إكام انرشط بذنؽ

 معـممك لا ا ؽممؿ؛ لمممقر بوممامرس وتصمممل  لاه  قبممؾ دتممك

 :مع بوش لا   انرشط ،ذا

 ،مذ  مثمؾ   بنمق ال  لدؽم ٰ معرقمش أم  قم در لما إم 

  ققمممع إذا وتصممممل  قؽقممػ بانبسمممقطش  اجلز قمممش المممقر

   Nمفام ممف لداع نممزبٰ وعـممل انممذ   Nانر)ممقو ي قممش
 انتصممممل  ب  بلدؽ مممف  قا عممف ببقمم ا انممملوـ   عؾممقؿ

 ا عض ت؟ بدؾ نؾلبف ت 
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 انـمم س بمم  لموؼضمم لقممػ ووعممر  لمم ا مع بوممش لا   بإممم 

 .ب  ؼ انؼض ع أ  ملمقك ن  وؽـ ي نؽـف

ـ   قؿممـ  لب نطؿممش لب دار   لب قممرس     انؼضمم ع أمم  وممممو

ـ قفممؾ ذنممؽ  كحممق  بلأراعممف  المممش  دممم ع أمم  وممممو

 بمستؼبؾف ؟ دوـف  بأ  بلمقاهل  

 انؼضمم ع أمم  ومممنـو   لب وسممتطقع   مع بوممش لمم ا بإذا

 ب نؽتمم ب ب نعؿممؾ بتعفملا ممف وػممل ػقممؽق ا سممتق   ممذا

 بانسـش؟

 قؼممل لمقمش  بـمل نملبنمش بال)م س ا م)مس ،مق ل ا بإذا

 ا ققممع هلممذا وم،ؾممف ممم  وؿؾممؽ   ال)مم س ،ممذا لا ا ضمم 

 دمؼ ل  نمف وـؽمر ممـ ممع بأؼممل أفمل ببتقققع مـف  ب أها   

أقف ققام ٰ     أؾقمف بوققمع ذنمؽ وسمجؾ إكف ثؿ.. ومل   َبمملَّ    مؼم 

.. بدمرص دقمش بؽمؾ ا مرب  أم  انـؼم ط بعع مـ ققف نف
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 .نؾتس م  ب  نؾغػؾش ب  نؾتغ يض  س و   بدق 

 بسمم  ر ب نممؽ قممام لؾممف ذنممؽ وعطقـمم  انبـمممل ،ممذا لمم ا قممنذا

 بممملما Qا سمممـ اإلمممم ٰ وسمممؿقف   لاه  مثمممؾ! انبـمممقد؟

 لممماان  ورعمم     اإلومماما  ل،ممؾ رلس لمم ا قؿممـ ا ممممـ  

 !.نف؟ لماان  ورع   قفؾ نؾؿممـ  

 ب  بنممل   ممـ لدممل   نمقس لاه : وسمجؾ بـػسمف ،ق لكف لام

 إىل ورهممع المممر بممؾ.. المممر ،ممذا   دممؼ   ل  ققمممف مممـ

 .Lنؾحس  ثؿ ا سـ 
 ا سمممـ اإلمممم م  إم ممممش لا: وتضممم   ؼمممملٰ ببعمممملم 

  قممع كمبؿؼتضمم ب زمممش  مػربعممش  صممب  Lبا سمم 

 .المؿ )  ر بأـمل الأرا  

. قعمملا لب ق مم : إم مم ا ا ؾتمزٰ ا سمؾؿ بـظمر Lق  سـ ا

 .Nال ر)قو كص كمبؿؼتض
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 )ممجؾف لممام أؾقممف  ال )مم ٰ لبقممف بيص ،ممق Qبا سممـ

 نإلمممم ٰ انسق )مممقش ا قممم ة راهمممع  لوضممم ن  انتممم رو  نـممم 

 انعفممل نمزبٰ ومر  ممـ أم  دجمش وؽػمل بذنمؽ( Qا سـ

 .ن دؼ انس بؼ اعؾقػش مـ

 اإلمم ٰ بم   مؿ انمذ  انعؼممل ،مذا لا  :  ؼمملٰ مم  إىل لعػ

 ل،ممؾ أـمممل دتممك بممف انققمم ع مممـ َبممملَّ    بمع بوممش Qا سممـ

   انتممل دتممك اإلكسمم كقش ا جتؿعمم ت لممؾ إا   بممؾ. اجل ،ؾقممش

ـ    ملوـ  .كؼضف جتقز ب  بف  ا نتزاٰ  تؿ لت ن  بملو

 انققمممم ع مل   عمممم اإلكسمممم كقش ا جتؿعمممم ت لا بذنممممؽ

   دقمم وؿ نبـمم ع ل) )مم ن  بانعؼممقد بانعفممقد ب  نتزاممم ت

 مـفمم   با هتامأقممش انسق )ممقش دتممك ا جمم  ت  خمتؾممػ

 أ ق ومم   ممـظؿ ا ـطؾممؼ ،ممذا بمممـ انرؤوممش ،ممذ  بقممؼ بأمم 

 .باجلامأ ت بانلعقب ب لمؿ
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 بانعؼممل انعفممل كؼمض انطمرق  لدممل  قمز لدملان  جتمل ب 

 .القرا  )  ر مع با  ػ م بانتقاقؼ  ب نهايض إ 

 :الباغي هو يزيد

 رأل مانلمم ا ـطممؼ ،ممذا بقممؼ لدمممل   نؽممؾ وتضمم  ببممذنؽ

 ،ممق مع بوممش بممـ وزومممل لا   باإلكسمم    بانعؼمم    بانعؼممي 

 لأؾمـ نمق دتمك أؾقمف  اعم رج ب،مق  Qا سم  أ  انب لل

 .بذنؽ وـتؼض   انعفمل قنا نؾعفمل؛ كؼضف مع بوش لبق 

 انعفممل كؼمض دمؼ مع بومش )مؾ  قممل كػسمف انعفممل إا   بؾ

 رصح دم  بذنمؽ. ذنمؽ   دمؼ ل  نمف لا   ه ،مؾن   ق،ؿ نق

 .بعمل  مـ لدمل   وعفمل لاه   ع بوش ُيؼ ب : بؼقنف

 :الدين تيسوس فرتة

 :كؼقو لير  هفش   بمـ

 ،ممل.. Nال ر)ممقو بقمم ة  ؾمم  انتممل انػممهة ل كمم  نؼمممل
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 لدؽ مممف ب ؼروممر دأ  ؿممف  ب ر)ممق  انممملوـ   ل)ممقس قممهة

 .بققؿف ب)ق )  ف بقا عف 

س وؼمم و ممم  قؽممؾ  وصممب  )ممق  انػممهة ،ممذ    بوممامرو

 .ب ق ن  لب ل ا دؼ ن  الهق و  ب)تتملابنف انملوـ  مـ هزعن 

 ا ققمممػ  )مممقمل ،مممق بدممممل  انب قمممؾ وبؼمممك   بدتممك

 باعَؾَّمص Qا مممـ  لمما َبمملَّ    لم ا نؾتمملابو  با طربح

 بلاه  انتل)مممقس  ،مممذا   ولممم رلقا لاه  ممممـ لتمممح بف ممممـ

 نتج ،ؾمف إمم  اآليمربا وسمعك انمذ  ا مؼ نؾـم س وطردمقا

 .بف بانت أ  نؾعب  لب أـف با بتع د

 بم نمممؽ بدذوػمممش  ب)مممؾاما  أمممامرن  ديمممؾ بنمممذنؽ

 أمممامر قتمممقىل انملبنمممش  مـ تممم    بل ا مممؿ الشمممه 

 نؾجقممقش ق  ممملان  لمم ا بدذوػممش ا ممملا ـ  ب)ممؾاما انؽققممش 

 ،مق بلم ا انػتمقح  بػمت  شا عربقم ه بكممل قتمقح   انػ  ش 
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   الشمممه بشممم ر . اللممم تة مؾمممؽ زباو   انسمممب 

 ب  رمممالشت نمف قؼقمؾ ققفم  أقـمف بشمهت معفمؿ  ا ربب

 لب  Qا ممممـ  لممما مممـ بممرى لمم ا ذنممؽ لا     شممؽ
 .مـف بتقهقف  

 انع قممش   باهلممملبع انتممقازا  ػممظ وسممعك Qلمم ا بقمممل

 بقمم ا   بولمم ر  س نسممفؿ  رمُيضمم بلمم ا. اعؾػمم ع مممع

 لثممر نؼمممل دتممك المممقر  معضمم ت بدممؾ انممملوـ  مسمم  ؾ

 .أؿر هلؾؽ أي نق : أؿر ققو

 .لوض ن  ذنؽ مـ لأظؿ ل ا المر بنؽـ

أقا اعؾػم ع ل ا قؼمل  بلهمؿ  Nنؾر)مقو مم  هلمؿ لا: وممل 

 بققمم دة با ؽممؿ  انؼضمم ع  قؾفممؿ بممف  وؼممقٰ بممام وؼقمممقا

 ب مممربقتفؿ  دومممـفؿ  لدؽممم ٰ انـممم س ب عؾمممقؿ اجلقمممقش 

 نر)ممقو ذنممؽ لمم ا لممام ن ممم ن . لمممقر،ؿ ب ممملبا ب)ق )ممتفؿ
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 انممملوـ    روعمانتلمم دممؼ هلممؿ لا زأؿممقا نؼمممل بممؾ. Nال

 .ققف بآرا فؿ بانػتق 

 رباوممش مممـ انـمم س بمـعممقا ب نػعممؾ  ذنممؽ م ر)ممقا بقمممل

 لبم ر بدبسمقا ب ملبوـمف  لت بتمف بممـ  Nال ر)مقو دملو 

  Nانر)مممقو َ)مممـ ش أمممـ با)تع عمممقا ب  ملوـمممش  انصمممح بش
 أؼممقو بمممابا انؽتمم ب  ل،ممؾ بثؼ قمم ت ب)مما   بلققانممف

 انؼمر ا  معم   أمـ انسمماو ممـ انـم س بمـعمقا  م   انـ س

 . ػسا  لت بش بمـ

 ممـ ، نمش لكػسمفؿ أم  وضمػقا لاه  أم  أؿؾقا قمل إهؿ ثؿ

 انؼملا)مش ،مذ   ثم ر ممـ قؽم ا  يهاقفم   سم و   انؼملا)ش 

 بقأمم ن  بممف َوممملاا دوـمم ن  ،ممذ  اعؾػمم ع )ق )مم ت لتممبح  لاه 

 .َوت بوع
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 انمملوـ ممـ وبمؼ ي لكمف ممـ ذلركم  مم  ،مل انـتقجش بل ك 

 .ا)ؿف إ  اإل) ٰ بمـ ر)ؿف  إ 

 قـمم ع بإ)ممؼ ط اهل نممش  ،ممذ  إ)ممؼ ط مممـ َبممملَّ    قؽمم ا

 لممما قمم ٰ بقمممل. ا جممرم  لبن ممؽ بهممق  أممـ انزوممػ

 قلأم د انسمبقؾ  ،مذا   بمف انؼقم ٰ وؿؽمـ لم ا بمام Qا ممـ 

 ب نعؼ  مممل نؾـمم س بلتممحر انع مممش  اعطممقط أمم  انتللقمممل

 انمذ  انقاقمع ،مذا لمؾ جتم   اإل)م ٰ )ق )م ت بب    ا ؼش 

 .بانؼ )ط  با  رق  انـ لث  بد رب.. وقاهفف

 نمف ل مق  انتمل اعطمقات نقخطمق Qا سمـ اإلمم ٰ به ع

 انصممؾ  قمملكجز ا جتمم    ،ممذا كػممس   لوضمم ن  خيطق،مم  لاه 

 . كػ ن  أـف  ملثـ  انذ 

ممملث لاه  إ  وبممؼ بي  المممش أمم  قممرض انممذ  انزنممزاو ُيو

 انممذ  ا زو ممػ انؼـمم ع )ممؼط لا بعمممل دسمم ب و    راهممع لا
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 .دؼقؼتفؿ بف وسهبا لا بانط معقا انغ تبقا د بو

 ثؼ قممش لا نقجممملبا ا روممر  باقعفممؿ أمم  انـمم س بلقمم م

 ممـفؿ َ)مؾب  لا بعممل أؾمقفؿ  ومقؿـ انتمل ،ل انؽت ب ل،ؾ

)ممقا لهممؿ بنقجممملبا اإل)مم ٰ  معمم ر   انـمم س لشمممل وؼمل 

 .أؾقف قغق ك ن  لأظؿفؿ لب ال أـ اكحراق ن 

)ممقهؿ انممذوـ لا بنقجممملبا  أمم  المـمم ع ،ممؿ نقسممقا وؼمل 

 راوعفمبلمم انعمم  قا ،ممؿ ب  ب عمم ىل  )ممبح كف ال بدممل

 .)بح كف

 ..بنقجملبا

 ..ه وش   م  إىل.. بنقجملبا

 بصممقرة اجلف دوممش Qا سمم  اإلممم ٰ درلممش همم عت بقمممل

 نممبهس  لب شمبفش لومش إلثم رة ققفمم  سم و ب  انتلبومؾ   ؼبمؾ  

 وعقممملبا لا انـمم س أمم  بقرعمم  انؼملا)ممش  ، نممش قل)ممؼط 
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 بلا بل،ؾممف  اإل)مم ٰ أممـ وبحثممقا بلا يشع  لممؾ   انـظممر

 ،ممذا بلتممب .. هملومممل مممـ ققممف ا عرقممش مصمم در بمم  وؿقممزبا

 وممقٰ إىل إكسمم ا لممؾ أمم  ا ػربعممش انقظقػممش ،ممق المممر

 .انؼق مش

 :بالذات يزيد هذ وداذا احلسني داذا

 ليم  ممم  انؽثما انؽثما وعرقمقا انـم س لم ا بنؼممل ،ذا 

 قمممل بلمم كقا  Qا سمم  ال أبمممل ليب مصمما أممـ Nانـبممل بممف

 أؾممقفؿ ال )مم ٰ بلبمم   بليمم    Qا سمم  لوضمم  أرقممقا

قممق،ؿ.. ل عمم  فمم وؿ  ب  مم ر)مم وؿ    أرو  لممؾ ب   قه 

 .د  وؿ

رقمممقا  ا ؾعقكمممش انلمممجرة رممممقز: ذنمممؽ مؼ بمممؾ   بأو

 أمم  بلممذنؽ. د  ومم  أمم  ببقػممقا ب)مماو   بل،ممملاقف  

 بصممقرة Kانبقمم  ل،ممؾ يصممقٰ بليمم م ب)مماو  دمم  ت
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 .هب روـ مؾقل ن  وؽقكقا لا وروملبا انذوـ أ مش 

 Qا سمـ اإلمم ٰ تمؾ  بـمقد أرقمقا قممل.. لوض ن  بانـ س
 .مع بوش مع

 با ع ولممش بانتجربممش  انقاقممع تممػح ت أمم  بقممرلبا

 با سمممـقش  انعؾقومممش  انلخصمممقش يصممم  ص انؼروبمممش 

 .أؾقفؿ ال ) ٰ انـبقة بق  ل،ؾ ب،ؿ. با سقـقش

 انقاقممع تممػح ت أمم  لوضمم ن  قممرلبا قمممل انـمم س إا ثممؿ

 ل،مممؾ يصمممقٰ يصممم  ص انؼروبمممش با ع ولمممش بانتجربمممش

 .بلامه  بوزومل مع بوش لمث و مـ  Kانبق 

ٰ   رلبا قمممل.. لممذنؽ انـمم س إا ثممؿ  لا لقممػ لأقممـفؿ بممل

أل با عتمممل   انبمم لل ،ممذا  Nانر)ممقو ي قممش  ؼمم ٰ با مممل 
 مممع نممف  ا كؼقمم د بادمممل إكسمم ا وممرقض لاه  دتممك وتحؿممؾ  

 لبمم   لا   بمممع اإلكسمم ا  ،ممذا دممؼ أمم  ا عتمممل  ،ممق لكممف
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   بنمممل  مممـ لدمممل   ب  نممف  دممؼ     لا )ممجؾ قمممل ب نممذات

 .ا ؼ ت د  ،ق ب نذات ا س  بلا المر  ،ذا

 اإلكسمم ا ،ممذا وممرقض لاه  دتممك وتحؿممؾ ي وزومممل إا.. كعممؿ

 إىل مؼ  ممؾ لنمػ بث ثم  و دؼمف قمراح. نمف ا كؼقم د ب نمذات

 ممـ همملان  وسماة بثؾمش بقتمف  ل،مؾ ممع نقؼتؾف انصحراع  قؾ 

 .بلقػ نف كس ع  بوسبل لتح بف 

 اجلـمش ل،مؾ شمب ب ب)مقمل انـبمقة  بقم  ل،مؾ مـ لكف رلؿ

 )م  ر ممع )مقتع مؾ -  مر  وم  - قؽقمػ ب نذات  Qا س 

   قفممش ل كمم  مفممام بمم درة لوممش مممـفؿ بممملرت نممق انـمم س 

 !.بتغاة؟

 :األمة يف واألبقى األقوى هي ادعاير

 انػطروممش نؾؿعمم وا لأطممك قمممل Qا سمم  اإلممم ٰ إا ثممؿ

   نؾـم س قم و دم  بق أؾقتفم   ققوم  باإلكسم كقش بانعؼؾقش 
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 :اجلهادية حركته بداية

 بخمتؾوممػ انر)مم نش  بمعممملاَ  انـبممقة  بقمم  ل،ممَؾ  إك مم "

ممتؿ ببـمم  ال قوممت  بـمم  ا   ؽممش   شمم رب رهممؾن  بوزومممل. خيو

ـن  ا حهممش  انممـػس بق  ممؾ اعؿمقر  مم
   بمممثي ب نػسممؼ  معؾا

 ."مثؾف وب وع

 :ىقول الرشيفة الكلمة هذه ولتوضوح

 لاه  وؿؽممـ   ا حهمممش انممـػس ق  ممؾ لا     رومم    إكممف

ـ قفممؾ انـمم س  دممم ع أمم  الممم  ،ممق وؽممقا  أمم  وممممو

 بمسممتؼبؾفؿ  مصمما،ؿ أمم  ثممؿ!. بلمممقاهلؿ؟ لأراعممفؿ

 !.لؾف؟ ذنؽ   ا ترص  ا  لؿ ،ق بوصب 

 لبقمم ت   نؾخؿممر مع قر ممف بسممب - وؿؾممؽ   ب،ممق

 مممـ قممرار  ُيؿممل انممذ  انعؼممي  انتممقازا دتممك -لثمماة

 لب نامممش  ممملمران  قمراران  وؽمقا لاه  بممـ بانرأقكمش  انضمعػ
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 . ؼملور لقؾ أ  ق ددش ل اران  ببؿستؼبؾف     مؾحؼ ن 

 ُيػممظ لاه  وؿؽممـ   اعؿممقر  شمم رب لا   أممـ قضمم ن  ،ممذا

 المممش مسممتؼبؾ و مممس ممم  مـفمم  انتممل اعطمماة التار

 بازع ل  ا سممؽرات وتعمم قك انممذ   مممل   دقمم  بدق ومم  

 .ل،ؾف  نغا    انبقح أـ دوـ لب أؼؾ مـ برادع 

 بػسممؼف خيجممؾ ب  لوضمم ن  ب نػسممؼ معؾـمم ن  لمم ا إذا إكممف ثممؿ

 نملقعممف نقتصمممل  مـؽممران  ا ـؽممر ووعتمم    قنكممف بقجممقر  

ممـ لا   لممام انعمم ٰ  انقاقممع مممـ بإزانتممف    لممذنؽ وؽممقا مو

 .الي م مؽ رٰ أ  المش وريب   لاه  مـف َوتققع

 إىل بوؼقد،مم  بانصمم ح اعمما يصمم و ققفمم  بوغممرس

 .بانسمبد بانؽرامش انعزة مقاقع

 ل،ممؾ مممـ ،ممق Qا سمم  لا  : كجمممل ا ؼ بممؾ انطممر  ب 

 .Qأـف ا ـؼقو انتعبا ،ذا دمل   أ  انـبقة  بق 



 تيثر الصلح احلسني يف اجلهاد احلسوني .................................  ٢٨

 اإلهلممل انممقدل إىل نقلمما همم ع قمممل انـبممقة لؾؿممش بايتقمم ر

 ل،مؾ": وؼمؾ بي انغقبقمش  بانعؾمقٰ ا عم ر  مصمملر ،ق انذ 

 ا ر بمم ط إىل اإلشم رة ا ممراد لا   َوتمق،ؿ   دتممك "انـبمل بقم 

 لكم س وـ نمف قممل أم د    )مب    لب كسم    لهمؾ للمخص  بف

 . يربا

أل وزومممل لمما لب وزومممل لمم ا قممنذا  نر)ممقو يؾقػممشن  لكممف ومممل 

ممـ تمم دق  ف  بنممف  Nال  نـػسممف وثبمم  لاه  وؿؽـممف لوممـ قؿا

 بقمم  بل،ممؾ بانـبممقة؟ انممقدل قروممؼ مممـ إ  ا ؼمم ٰ ،ممذا

 .ذنؽ أؾقف وـؽربا Kانـبقة

 ب،ممق لؾفممؿ  نؾـمم س با رهممع ا صممملر ،ممق Qبا سمم 

.. اإلهلقممش بالدؽمم ٰ روعمانتلمم مـممف وميممذ لاه  َبممملَّ    انممذ 

 مـمف  ميمذ انمذ  با ـلمل التمؾ ل .. انر)م نش معمملا لكف

 اللقمم ر  مممـ ي نصممش بمضمم مقـف  انر)مم نش بلدؽمم ٰ )ممــ
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 لاه  وزوممل لما ب  وزوممل وسمتطقع قم  انلمقا    ممـ بت ققش

 ب عمم ىل )ممبح كف ال لدؽمم ٰ مممـ بممف خيمم  ممم  أؾقممف وممرد  

 .خي نػف لب انرشع وقاقؼ بام انـ س لأر  لكف بقا عف؛

 انطفممم رة  بقممم    كلمممل ممممـ ،مممق لوضممم ن  Qبا سممم 

 دتمك ذنمؽ    انمملره ت لأم  انبم نغ باإلوماما  بانؼملا)ش 

 .ا   ؽش خمتؾػ بقتف ت ر

أل لاه  لدمممملن  وسمممتطقع ب   ،مممذا نبقتمممف لب نـػسمممف وممممل 

أل لاه  وسممتطقع قفممؾ لبممملان  انطفمم رة مممـ ا سممتق   ذنممؽ ومممل 

 ،مممل   ب  دوممـ    دقمم  لؾمم   بـممل   كلممل انممذ  وزومممل

 . بانط لقش ا فقؿـش ،ل بلدؽ مف  اجل ،ؾقش مػ ،قؿ بؾ

 ب،مل انعم ٰ  انسمؾق  ،مل با مآثؿ بانلمفقات بال،قاع

 شممممتك ب  ا مممم  ت  خمتؾممممػ   بانسمممم  ؼ انؼ  مممممل

 !.ا ج  ت؟
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 :ختم وبنا اهلل فتح بنا

 ققملمممل  ؾممؽ اهل دوممش لؾام ممف   ا سمم  اإلممم ٰ بوسممتؿر

 بانصمم ح اهلملاوممش لبممقاب قممت  قمممل )ممبح كف ال لا   أمم 

 . Kانـبقة بق  ببل،ؾ ب  س   نامش باإلت ح
 انؼمم  ؿ ا جممش الأظممؿ ال بيل ومممل أمم  K ممؿ ب)ممقختؿ

 وـمم زع لاه  معـممك قممام أؾقممف  ب)مم مف ال تممؾقات ا فمممل 

 يممط وؿثؾممقا انممذوـ انصممػقة ،ممم ع وزومممل لمما لب وزومممل 

 !.نؾبرشوش؟ اإلهلقش اهلملاوش

 ل،مؾ لما ممـ  ؼمف لب )مبؼف مممـ بلما  وزوممل ل ا بإذا

أل لاه  وسمتطقع انبق   Nبم نـبل لبىل نقسمقا لهمؿ نؾـم س وممل 
 ل ممع ب  بؿؼ مممف  لنقممؼ ب  را عف مبلمم لأممر  ب  مـممف 

 وليممذ لاه  ققممف وػممهض مممـ   ا طؾقبممش با زاومم  نؾصممػ ت

 وصمملقف ممـ  ممل قؼممل بؿفام مف  بوضمطؾع  Nانر)قو مققع
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أل لاه  وسممتطقع ،ممؾ بنؽممـ. ذنممؽ      ذنممؽ ،ممم ع ومممل 

 انممذ  ،ممذا لممؾ بؿ دظممش ب )ممقام  Qا سمم  مؼ بممؾ

 اإلممم ٰ تممؾ  د  ت مممـ ذلركمم   ممم : ببؿ دظممش ذلركمم   

 .؟Qا سـ
 انعمم    رب ل با ؿمممل ذلركمم    انممذ  ،ممذا بدسممبـ 

 ب نممف  ؿمممل اتممطػك انممذوـ أبمم د  أمم  بانسمم ٰ بانصمم ة

 .انط ،روـ

  



  



  



 


