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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
طفى اغبمد هلل رب العاؼبني، ابرئ اػببلئق أصبعني، ابعث األنبياء واؼبرسلني، مث الصبلة والسبلم على سيدان وحبيب قلوبنا أيب القاسم اؼبص

ية على أعدائهم إىل يوم الدين، دمحم وعلى أىل بيتو الطيبني الطاىرين األبرار اؼبنتجبني، سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة األبد
 وال حول والقوه إال ابهلل العلي العظيم.

 (ُقْل ُكلٌّ يَ ْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتوِ )
 تعدد القراءات(نظرة حنو )

 و
 زايرة األربعني بني شاكلة اجلماىري وشاكلة املنتقدين

(ٖ) 
ُىَو ِشَفاء َوَرْْحٌَة لِّْلُمْؤِمِننَي َواَل َيزِيُد الظَّاِلِمنَي َإالَّ َخَسارًا * َوِإَذآ َأنْ َعْمَنا َعَلى  َونُ نَ زُِّل ِمَن اْلُقْرآِن َما)قال هللا العظيم يف كتابو الكرمي: 

ًً مُُكْ  َأْعَلُ  مَِ اإِلنَساِن َأْعَرَض َوَنََى ِبَانِِبِو َوِإَذا َمسَُّو الشَّرُّ َكاَن يَ ُؤوًسا * ُقْل ُكلٌّ يَ ْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتِو فَ َربُّ   .(1)(ْن ُىَو َأْىَدى َسِبي
 ؿبورين: حولالبحث يف اآلية الشريفة يدور 
 الرتبوي. –الفقهي، واحملور الثاين: احملور االجتماعي  –احملول األول: احملور العلمي 

 وفقهية مطروحة يف ساحة البحث والنقاش: –ان ىناك ثبلث مدارس كبلمية احملور األول: 
 االجتهادات وقاعدة اإلمضاء من اآلية المُكرميةاستنباط تعدد القراءات و 
 .األوىل: مدرسة تعدد القراءات

 االجتهادات.الثانية: مدرسة فتح ابب االجتهاد وتعدد 
 .الثالثة: قاعدة اإلمضاء واإللزام

فقدد تعددد القدراءات امدا داخدل اإلادار  إمندا ىدووتعددد االجتهدادات  ،ن تعددد القدراءات أعدم مدن تعددد االجتهداداتأوالفرق بني الثبلثة 
وقد فصلنا البحث عن ذلك يف كتاب )نقد اؽبرمينوايقدا( وامدا قاعددإل اإلمضداء واإللدزام فهمدا  ،إاار يكون خارج اإلاار بل قد ال حيكمو

 قاعدإلن فقهيتان وقد يلتزم هبما من يقول بغلق ابب االجتهاد أو بعدم صحتو رأساً ومن يقول بفتحو وتعدد االجتهادات.
 ومعانيها (ُقْل ُكلٌّ يَ ْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتوِ )ل ب االستدال

 اآلية الشريفة قد يدعى داللتها على بعض أو كل تلك النظرايت أو اؼبدارس الثبلث، وذلك بوجوه طبس:وىذه 
 تشريعاً  (ُكلٌّ يَ ْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتوِ ) -أ

ًً قُ  ْل ُك  لٌّ يَ ْعَم  ُل َعلَ  )ان يقدال ابن اؼبددراد مددن  الوج  و األول: ان لددو ان يعمددل علددى  أي (ى َش  اِكَلِتِو فَ   َربُّمُُكْ  َأْعلَ  ُ  ِمَ  ْن ُى  َو َأْى  َدى َس  ِبي
عنا لكددل مددنكم ان يعمددل علددى شدداكلتو، فددهذا كددان ذلددك ىددو اؼبددراد فددذلك تصددحيح، ولددو  دداىري، لكددل القددراءات تشددريعاً، أي شددر   شدداكلتو

 .أو ؼبا مل ينصرف عنها واالجتهادات
يعمدل علدى شداكلتو تكوينداً  اإلخبدار عدن ان كدبل ً  ىااً جداً عن  اىر اآلية إذ  اىرىا اإلخبار ال اإلنشاء، و اىر ىذا اؼبعىن بعيد لمُكنّ و 

ًاً، أي ان مدن ابيعدة كدل إنسدان ان ذبدري جوارحدو علدى مدا انطدوت عليدو جواكبدو أي اندو يعمدل  وارحدو علدى  اقتضاًء، ال تكويناً قسدراً وجد
والغضدوب واغبقدود والشدهواين والص دبور والشدجاع  ،فاغبسود يعمل على ابق مقتضى حسدده :الفكريةحسب ما تقتضيو شاكلتو النفسية و 
                                                           

 .88-88( سورة اإلسراء: آية 1)
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وكدذا اؼبسدلم  ،كمدا ان الرأظبداأ أو االشدرتاكي أو الشديوعي  ،واعببدان والكدرمي والبليدل.. ال كدل تكدون أفعالدو علدى حسدب شداكلتو النفسدية
 عمددا انطددوي عليددوعلددى حسددب شدداكلتو الفكريددة واالعتقاديددة فينبعددث يف أفعالددو واؼبلحددد، كددل مددنهم يعمددل والبددوذي واليهددودي واؼبسدديحي 
 معتقداتو وأفكاره. شاكلةمكنون ضمريه وعن 

ًَ  ي ةوذلك كلو على كبو االقتضاء ال الِعل   أو ان يضدرب  يددمرأو أن اً علدى ان يندتقم لوضوح ان اغبسود أو اغبقود أو الغضوب لديس ؾبد
ف بدل قدد يتصدر   وال يدزين، أعصابو ويسيطر على غضبو ومقتضيات حقده وحسده فدبل يتصدرف دبدا يشدني قد يتحكم يفانو بل  أو خيرب،

فاننددا نددري مددن  والعنيددو واؼبسددامل وكددذلك الشددجاع واعببددان والكددرمي والبليددل ،علددى العكددس سبامدداً مددن مقتضددى حسددده أو حقددده أو غضددبو
بدل تبقدى إرادتندا  ،كبو مقتضياهتا لكنها ال تبلغ درجة اعبً والقسدر واإلعبداء يف أنفسنا اؼبيل ول دتأنفسنا ان ىذه الصفات والشواكل وإن 

 ىي اغباكمة أواًل وأخرياً.
 للشواكل وِ نعِ ختلقوا أبخًق هللا يف صُ  -ب

خَتَلَُّقوا ))يث ان يقال: ابنو مادام هللا تعاىل قد صنع الشواكل النفسية ولو يف اعبملة، فعلينا ان نقتدي بو إذ ورد يف اغبد الوجو الثاين:
ِق اّللَِّ  ًَ شدجاع أو   (8)إذ مدن الوجدداين ان بعدض األافدال بدل الرض دع ،خلدق النداس علدى شدواكل ـبتلفدة ن  أومن أخبلق هللا تعداىل  (1)((أبَِْخ

 .وبعضهم جبان أو خبيل أو غيب أو سطحي النظرة أو منعزل أو اجتماعي أو خجول او جربزي ،كي أو عميق النظرةذ كرمي أو 
 ىذا الوجو غري إلم: نّ ولمُك

ِق اّللَِّ ))فددؤلن  ام  ا أواًل: ًَ مل يددرد يف أحاديثنددا، حسددب التتبددع، وال يف أحاديددث العامددة، بددل قيددل انددو مددن كلمددات بعددض  ((خَتَلَُّق  وا أبَِْخ  
 من كبلم أحد العلماء. كجزءلكن ال بعنوان رواية بل  و الصوفية، وقد ورد يف البحار 

 عاىل على قسمني: فؤلن أخبلق هللا ت واما اثنياً:
 اؼبؤمن.. وىكذا. النافع، ، السبلم،ر  الغفور، الشكور، الصبور، البدَ : األول: ما ثبت حسنو لللالق واؼبللوق وذلك كد

ُ الَّ ِيي اَل )قدال تعداىل:  ونظائرىدا وذلدك كدد)اؼبتكً، اؼبهديمن( ،الثاين: ما اختص دبقام االلوىية وما ال يليق إال بشدننو جدل اظبدو  ُى َو اّللَّ
ُ ُسْبَحانَ  ُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزِيُز اجْلَبَّاُر اْلُمَتمَُكّبِّ ًَ ُ اْْلَاِلُق اْلَباِرُئ اْلُمَصوُِّر  ِإَلَو ِإالَّ ُىَو اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السَّ اّللَِّ َعمَّا ُيْشرُِكوَن * ُىَو اّللَّ

ََ ُيَس  بُِّم لَ  ُو َم  ا يف  ُْس   ْْ َ  اء ا َْ مَُِك  ي ُ  لَ  ُو اأْلَ ْْ  ،ابلتكددً فانددو رداؤه تعدداىل وال شددك يف حسددن اتصددافو (3)(السَّ  َماَواِت َواأْلَْرِض َوُى  َو اْلَعزِي  ُز ا
ؽبيمنة وشبو ذلك ولكن ال حيسن ابلعبد التكً وال السعي للهيمنة على اآلخرين، كما ال ديكن االستدالل بكونو ملكاً على حسدن ان ابو 

 نسعى لنكون ملوكاً مثبًل.
زُيَِّن ِللنَّاِس ُح ُُّّ الشَّ َهواِت ِم َن النِّس اِء َواْلَبن نَي َواْلَقن اْرِي اْلُمَقْن َ َرِة ِم َن ال يََّىُِّ )ن للناس حب الشهوات ؤكد ذلك انو تعاىل زي  وي

نْيا َواّللَُّ  َياِة الدُّ ْْ َْرِث ذِلَك َمتاُع ا ْْ فهل حيسن بنا ان نزين ؽبدم الشدهوات   (8)( ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمآب َواْلِفضَِّة َواْْلَْيِل اْلُمَسوََّمِة َواأْلَْنعاِم َوا
َنًة َوِإلَْينا تُ ْرَجُعونَ )البشر  فتنة   و  شنن   تعاىلبل وانو  رْيِ ِفت ْ ُلوُكْ  ِِبلشَّرِّ َواْلَْ رَُكوا َأن يَ ُقوُلوا آَمنَّا َوُىْ  اَل )و (5)(َونَ ب ْ امل * َأَحِسَُّ النَّاُس َأن يُ ت ْ

                                                           

 .189ص 58ىد، ج1848بريوت،  –العبلمة اجمللسي، حبار األنوار، مؤسسة الوفاء  (1)
 بل اعبنني كذلك يف بطن أمو، كما ثبت علمياً. (2)
 .88 – 83سورة اغبشر: آية  (3)
 .18سورة آل عمران: آية  (4)
 .35سورة األنبياء: آية  (5)
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ُ الَّ ِييَن َص َدُقوا َولَ يَ ْعَلَمنَّ اْلمَُك اِذِبنيَ  يُ ْفتَ نُ ونَ  ِإْن ِى  َ  ِإالَّ )): عليدو السدبلم وقدال موسدى  (1)(* َوَلَق ْد فَ تَ نَّ ا الَّ ِييَن ِم ن قَ  ْبِلِهْ  فَ لَ يَ ْعَلَمنَّ اّللَّ
نَ تُ   كَ  إىل جدددوار اؼبسددداجد  – ال ظبدددح هللا –وال شدددك يف اندددو ال ادددوز لندددا ان نفدددم النددداس عدددن ديدددنهم ابن نبددد  ؽبدددم ـبدددامر ومبددداغي  (8)((ِفت ْ

ِق اّللَِّ ))واغبسينيات، متذرعني بد ًَ  ! ((خَتَلَُّقوا أبَِْخ
النافع( و)احمليي اؼبميت( وال اوز لنا وال  كما انو )الضار    (3)(َونَ ْفٍس َوَما َسوَّاَىا * َفَأْْلََمَها ُفُجوَرَىا َوتَ ْقَواَىا)تعاىل  ان من أفعالوكما 

اَيِر وََكاَن َوْعًدا )كما ان من أفعالو   ،نقتل شلصاً  أحداً أو حيسن بنا ان نضر   ًََل الدِّ بَ َعثْ َنا َعَلْيمُُكْ  ِعَباًدا لََّنا ُأْوِل أبٍَْس َشِديٍد َفَجاُسوْا ِخ
 وال اوز لنا ذلك. (5)(َفَدمَّْرََنَىا َتْدِمريًا)و (8)(مَّْفُعوالً 

 .(7)(َأاَل َلُو اْْلَْلُق َواأَلْمرُ )و (6)(ْسأَُلونَ اَل ُيْسَأُل َعمَّا يَ ْفَعُل َوُىْ  يُ )واغباصل: انو 
 .اؽبي ق  ل  وال إابلق ؽبا لكل خ   وللرب  مث انو لو فرض صدور الرواية فبل بد من ضبلها على الصفات اليت ثبت حسنها للعبد 

كل ذي شاكلة   فنعطي وعلى أي فبل شك انو تعاىل خلق الناس على شواكل، وال يدل ذلك على حسن ان قباريو جل اظبو يف ذلك
 فدرد الشدهواين أو الغضدوب وابن نزيدد اغبسدود حسدداً واغبقدود حقدداً يف الي شاكلتو ابن نعمل على زايدة القدوة الغضدبية أو الشدهوية ما يقو  

 مثبًل. أو نو فر ؽبم الوسائل واآلليات اليت تزيدىم قدرة على اإليذاء واإلفساد
 فامضوه على عملو! (ُكلٌّ يَ ْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتوِ ) -ج

ًً )ان يقال ابن الزم قولو تعداىل  الوجو الثالث: فامضدوه علدى  :ىدو (قُ ْل ُك لٌّ يَ ْعَم ُل َعلَ ى َش اِكَلِتِو فَ  َربُّمُُكْ  َأْعلَ ُ  ِمَ ْن ُى َو َأْى َدى َس ِبي
 .عملو الذي كان على شاكلتو

فَ   َربُّمُُكْ  َأْعلَ  ُ  ِمَ  ْن ُى  َو َأْى  َدى )يددة إذ رتبددت علددى ذلددك بددل ىددو بعيددد جددداً عددن مسدداق اآل ،لكددن ىددذا االسددتنباط فبددا ال يفهمددو العددرف
 ًً  ال غري، على ان األقرب من ىذا اؼبعىن ىو الوجو اآليت وىو:  (8)(َسِبي

 فً تقسروه! (ُكلٌّ يَ ْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتوِ ) -د
ًً ُقْل ُكلٌّ يَ ْعَمُل َعَلى َشاِكلَ )ان يقال ابن الزم قولو تعاىل الوجو الرابع:   فاتركوه وال تقسروهىو:  (ِتِو فَ َربُّمُُكْ  َأْعَلُ  ِمَْن ُىَو َأْىَدى َسِبي

ًً )عضد ابن غبوق وقد ي   ،على خبلف شاكلتو  .يؤكد ىذا اؼبعىن (فَ َربُّمُُكْ  َأْعَلُ  ِمَْن ُىَو َأْىَدى َسِبي
سددبيبًل مددن ـبتلددو الندداس الددذين يعملددون علددى وبعبددارة أخددري: ان مفدداد اآليددة: كددل شددلص يعمددل علددى شدداكلتو وهللا أعلددم ابألىدددي 

ًً )أي ان قصداري اعبدزاء واؼبوقدو مدنهم ىدو   تقسروهنم على خدبلف شداكلتهم مَ شاكلتهم، فلِ  وربويدل  (فَ  َربُّمُُكْ  َأْعلَ ُ  ِمَ ْن ُى َو َأْى َدى َس ِبي
ْا َمْسِجًدا ِضَرارًا وَُكْفًرا َوتَ ْفرِيًقا بَ نْيَ اْلُمْؤِمِننَي َوِإْرَصاًدا لَِّمْن َوالَِّييَن اختََُّيو )أمرىم إىل هللا تعاىل فيكون نظري اعبزاء يف قضية مسجد ضراراً 

                                                           

 .3-1سورة العنكبوت: آية  (1)
 .878ىد، ص1848قم،  –اغبسن بن شعبة اغبراين، ربو العقول، مؤسسة النشر اإلسبلمي  (2)
 .8-7سورة الشمس: آية  (3)
 .5سورة اإلسراء: آية  (4)
 .16سورة اإلسراء: آية  (5)
 .83سورة األنبياء: آية  (6)
 .58: آية سورة األعراف (7)
 .88سورة اإلسراء: آية  (8)
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ََ َواّلّلُ َيْشَهُد ِإن َُّهْ  َلمَُكاِذبُو  ُْس ْْ قدال تعداىل  إذفقد   (اَل تَ ُق ْ  ِفي وِ )واعبدزاء ىدو  (1)(نَ َحاَرَب اّلّلَ َوَرُسوَلُو ِمن قَ ْبُل َولََيْحِلَفنَّ ِإْن َأَرْدََن ِإالَّ ا
َس َعَلى الت َّْقوى) بعد ذلك مباشرة: ُ   ال تَ ُقْ  فيِو َأَبدًا َلَمْسِجٌد ُأسِّ ِمْن َأوَِّل يَ ْوٍم َأَح قُّ َأْن تَ ُق وَم في ِو في ِو رِج اٌل وُِبُّ وَن َأْن يَ َتَ هَّ ُروا َو اّللَّ
رينَ   ة الظهور النوعي.، لكن ىذا اؼبعىن وإن احتمل لكنو ال يبلغ درج(8)(وُُُِّّ اْلُم َّهِّ

َُ ُمْن  ِيٌر )آلايت أخددري مثددل  اً هددا ومضددموهنا مطابقددي  ر  زاهنددا وجَ مث انددو لددو اسددتظهران ىددذا اؼبعددىن ألفددادت اآليددة قاعدددة عامددة وكددان وِ  ِإَّنَّ  ا َأنْ  
َُ َعلَ ْيِه  ِمَُص ْيِ رٍ )و (3)(َوِلمُُكلِّ قَ ْوٍم ىادٍ  َُ ُم يَكٌِّر * لَّْس  َا َأن  ينِ )و (5)(ا َأْرَس ْلَناَك َعلَ ْيِهْ  َحِفيظً اَفَم )و (8)(َفيَكِّْر ِإَّنَّ  (6)(اَل ِإْك َراَه يف ال دِّ

ينِ  فيكدددون ىدددذا ىدددو األصدددل العدددام وال خيدددرج عندددو إال بددددليل، فدددهذا شدددك مدددثبًل يف ان واجدددب الدولدددة اإلسدددبلمية إجبدددار النسددداء علدددى  (6)(ال   دِّ
دة اسددتناداً ؽبددذه اآليددة واآلايت األخددري، عدددم اغبجدداب أو الرجددال علددى إاددبلق اللحيددة أو شددبو ذلددك كددان األصددل العدددم بددل كانددت القاعدد

 اإلجبار. فتنمل وتدبر
 فً حتزن! (ُكلٌّ يَ ْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتوِ ) -ى  

لكنهدا علدى  – فبل ربزن على ما يفعلون وال تذىب نفسدك علديهم حسدرات (ُقْل ُكلٌّ يَ ْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتوِ ) :ان اؼبرادالوجو اْلامس: 
 .على احدي اؼبدارس الثبلث ىذا الوجو ال تدل

 زايرة األربعني يف شاكلة الناس وشاكلة املتنفيين
 ينزايرة األربعني يف شاكلة الناس وشاكلة اؼبنتقدِ  احملور الثاين:

 شاكلة اجلماىري اْسينية ومًْحه  الب ولية
ذات النظدرة اكلة الكثدري مدن النلبدة كمدا كشدفت عدن شد  ،شداكلة اعبمداىري اغبسدينية عدنلقد كشدفت زايرة األربعدني، وبشدكل مدذىل، 

 السلبية ذباه ىذه الظاىرة النادرة الفريدة.
علددى امتددداد التدداري   كددرم اغبسددينيني وشددهامتهم وبطددولتهم، دبددا ال قبددد لددو نظددرياً يف الكددرة األرضددية كلهددا  مبلحددمأروع عددن فقددد كشددفت 

خدمة من  ديكنهمعلى تقدمي أفضل ما  يتنافسون ؼبستضعفة واحملرومةعامة الناس خاصة من الطبقة ا وجدان ووجد العامل كلو.. إذ اإلنساين
داً  –رجدبًل ونسداًء وشديوخاً وأافدااًل  –وقدد يظدل الكثدري مدنهم  ،إاعام وإيواء للمبليني من الناس علدى مددار أايم وأسدابيعو  امدع أموالدو دًر

دداً وفلسدداً فلسدداً اددوال العددام كددي يقدددم أفضددل مددا ديكددن لددزوار أيب عبددد هللا  بكددل حددب   وتددراىم يقدددمون كددل ذلددك، عليددو السددبلم  اغبسددني دًر
تتسدع، كمدا مل نشداىده وأنفدس كبدرية روح أخويدة بدبروح إديانية خاشعة.. والغريب ان ذلدك كلدو يقدرتن  مزااً كل ذلك وتقدير واعتزاز وفلر
ي واألورويب.. كلهددم علددى كبددو الغريددب والقريددب: العراقددي واإليددراين واؽبندددي والباكسددتاين واػبليجدد بكددل حددب وإخددبلص مددن قبددل، لتحتضددن

لقددد حدري  ذلدك العدامل كلدو إذ ال قبدد نظددرياً لدزايرة األربعدني يف ؾبمدل خصائصدها ومدن حيددث  حدىسدواء وكدنهنم صبيعداً االخدوة مدن أب وأم.. 
 فتور أو تراجع. لللدمة والرعاية واإليواء والضيافة دون كلل أو ملل أو بعد سنة   اعبماىري أبكملها سنةً  حيث هتب   ، أبداً اجملموع

 الزايرة املليونية منظَّمة من غري منظِّ !
                                                           

 .147سورة التوبة: آية  (1)
 .148سورة التوبة: آية  (2)
 .7سورة الرعد: آية  (3)
 .88-81سورة الغاشية: آية  (4)
 .84سورة النساء: آية  (5)
 .856سورة البقرة: آية  (6)
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عدً مسدارات وادرق متعدددة يتوافددون اؼببليني من النداس إذ يشاىد العامل كلو واألغرب اهنا زايرة تتميز بكوهنا منظَّمة من غري منظِ م.. 
ً   :ويف أجواء ـبتلفة ويبيتدون يف اغبسدينيات  ،يسدريون ؼبددة أايم اويلدةو .. ىادئدة عاصدفة أو ،شاتية أو صدائفة حدارة أو ابردة ،ةمطرية أو مغ

ال تري إال اؽبدوء والسكينة واألخبلق الفاضلة وسعة الصدر والتسامح والدومم.. فدبل .. ومع ذلك كلو ويفرتقون واتمعون ويلتقون ،واػبيم
مسدددرية زايرة  حدددى قدددال بعضدددهم: كدددنن  العجائدددب!  ولعمدددرك ان ذلدددك ؼبدددنشدددجار وال ندددزاع وال صدددراخ وال ؾبدددالس بطدددالني وال.. وال.. وال.. 

م: عجدل هللا فرجدو الشدريو األربعني ىي األمندوذج اؼبصدغ ر غبكومدة اإلمدام اؼبهددي   خلدوق، ِمعطداء مضدحي ودود كدرمي، خددوم  اعبميدع َشده 
فسدهم، أبنكلهدم والناس  ذبد تتكفل إبدارة ذلك كلو! بل  ،اول الطريق يف أية نقطة علىِفرق وصباعات عبان و منظم.. من غري ان توجد و 

فهدذه ىدي شداكلة  رغم كدوهنم ابؼببليدني ومدن عشدرات الددول والعديدد مدن القوميدات، وبدوازع داخلدي ظبداوي، يفعلدون كدل تلدك األعاجيدب!
 زوار األربعني واغبسينيني!

 شاكلة اإلعًم العامل  املعادي: الزايرة إضرار وخسائر!
لني أو اعباىلني مل ادوا يف ىذه اؼببليني الزاحفة ويف ىذه وبعض اؼبضلَّ  (1)ولكن يف مقابل ذلك كلو: قبد بعض وسائل اإلعبلم العاؼبية

وه نقصاً وخطًن فقالوا: ان زايرة األربعني تعيق النهوض ابالقتصاد الوا  ، وابهندا تعد  ضديافات ؾبانيدة ؼببليدني !!اؼبعجزة التارخيية إال ما تًو
أو ان يعطوىددا للفقددراء ضدديوفهم كددي يصددبوىا يف ربريددك عجلددة االقتصدداد الددوا ! الندداس وانددو كددان األجدددر ان فخددذ اؼبضدديفون أمددوااًل مددن 

ل الناس أعماؽبم ويدرتك العمدال واؼبو فدون واؼبزارعدون و دائفهم ليقضدوىا يف اؼبشدي أايمداً وانو من اػبطن ان يعط  واؼبساكني واألرامل واأليتام! 
 ون يستمر أايماً من غري فائدة!ثغلوا يف ماراإىل كرببلء! ومن اػبطن ان يرتك الطبلب مقاعد الدراسة لينش

 :األجوبة
وىددي رايضددة  ،وىددي نزىددة روحيددة ومتددنفس متميددز  لثدداً  اً،وىددي سددياحة ثقافيددة  نيدد ،ويف اعبددواب نقددول: ان زايرة األربعددني ىددي عبددادة أوالً 

 حدة واألخبلق الفاضلة سادساً.وىي اؼبظهر التجسيدي األظبى لؤلمة الوا ،وىي دورة تربوية عاؼبية خامساً  ،جسمية رابعاً 
 زايرة األربعني عبادة وقربة وأجر وثواب

والدذي ال تعددؽبا  عليو السدبلم تدل على ذلك الرواايت اؼبتواترة الدالة على األجر العظيم على زايرة اإلمام اغبسني إذ فهي عبادة:  -أ
 ص رواايت عديدة.يف ذلك أية عبادة أخري، وزايرة األربعني من مصاديقها، بل قد دل ت عليها ابػبصو 

ََْْس ِن اْلَعْس مَُكِريِّ ))قدال:  يف التهدذيب الشي  الطوسدياؼبفيد يف اؼبزار و  ما ر وي عن الشي منها:   علي و الس ًم ُرِوَي َع ْن َأِي ُحَمَّ ٍد ا
ُة اْْلَْمِس   نَي َوِزاَيرَُة اأْلَْربَِع   نَي َوالتََّ    تُُّ  يف الْ  ًَ َم   اُت اْلُم   ْؤِمِن َ ْ   ٌس َص    ًَ َيِم   نِي َوتَ ْعِف   رُي اجْلَبِ   نِي َواجْلَْه   ُر بِِبْس   ِ  اّللَِّ ال   رَّْْحَِن َأنَّ   ُو قَ   اَل َع

 .(8)((الرَِّحي ِ 
قَ  اَل ِل َم  ْواَلَي الصَّ  اِدُق َص  َلَواُت اّللَِّ َعَلْي  ِو يف ِزاَيرَِة اأْلَْربَِع  نَي تَ   ُزوُر ))وقدد روي الشددي  الطوسددي إبسددناده عددن صددفوان اعبمددال قددال: 

َُ َوتَ ْنَصرِ ِعْنَد اْرتَِفاِع الن َّ  ُم َعَلى َوِلِّ اّللَِّ َوَحِبيِبِو... َوُتَصلِّ  رَْكَعتَ نْيِ َوَتْدُعو ِمَا َأْحبَ ْب ًَ  (3)((فُ َهاِر َوتَ ُقوُل السَّ

                                                           

(1) B B C .مثبًل يف بعض تقاريرىا االخبارية ومقاالت كتاهبا 
، واؼبدددزار الكبدددري: 387. ويف مصدددباح الزائدددر: 7ح  75/  85، وج 81ح  898/  88والبحدددار:  89ح  88/  3، عندددو الوسدددائل: 551اح اؼبتهجدددد: مصدددب (2)

ح  58/  6)حاشدية(. ورواه يف التهدذيب:  889، ومصدباح الكفعمدي: 838ابالسناد إىل أيب ىاشدم اعبعفدري. وأورده يف روضدة الدواعظني:  178ح  183
ح  98/  8، وجدددامع االحاديدددث: 17ح  146/  141، والبحدددار: 1ح  373/  14وج  1ح  396/  3)صدددبلة اػبمسدددني(، عندددو الوسدددائل:  وفيدددو: 37
85. 

 .118-113ص 6اهران، ج –الشي  الطوسي، هتذيب األحكام، دار الكتب اإلسبلمية  (3)
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عليو َمن زاَر َقَّب اَُْسنِي )): عليو السبلم دمحم بن سنان، عن حذيفة بن منصور، قال: قال أبو عبد هللا  رويفضل الزايرة وثواهبا  ويف
ُ ِم   َن النّ   اِر وآَمنَ   ُو يَ   وَم الَف   زَِع اأَلك   َّبِ، ومَل َيس   َأِل اّللََّ َتع   اى اّللَِّ   يف و   ّللَِّ  الس   ًم  نيا َواآلِخ   َرِة إاّل   ، أعتَ َق   ُو اّللَّ  حاَج   ًة ِم   ن َح   واِئِا ال   دُّ
 .(1)((أع اهُ 

ُ لَ ُو ثَ واَب عارِف اً ِحَقِّ ِو   علي و الس ًم َم ن زاَر اَُْس نَي ))قدال:  عليو السبلم وعن دمحم بن مسلم عن أيب عبد هللا )الصادق(  َكتَ َُّ اّللَّ
َم ِمن َذنِبِو وما َتََخَّر  .(8)((ألِف َحجٍَّة َمقبوَلٍة، وألِف ُعمَرٍة َمقبوَلٍة، وَغَفَر َلُو ما تَ َقدَّ

َة اَي ُحَس  نْيُ َم  ْن َخ  َرَج ِم  ْن َمْنزِلِ  ِو يُرِي  ُد ِزاَيرَ )) عليددو السددبلم اغبسددني بددن علددي بددن ثددوير بددن أيب فاختددو قددال: قددال أ أبددو عبددد هللا  وروي
ُ لَ ُو ِبمُُك لِّ ُخ ْ َوٍة َحَس َنةً  َُسنْيِ ْبِن َعِل ِّ ْبِن َأِي َْاِلٍُّ )عليهما السًم( ِإْن َك اَن َماِش ياً َكتَ َُّ اّللَّ ْْ َوَح ََّّ ِهَ ا َعْن ُو َس يَِّ ًة َح ذَّ ِإَذا َص اَر  ا

َاِئِر َكتَ َبُو اّللَُّ ِمَن اْلُمْفِلِحنيَ  ْْ ُ ِمَن اْلَفاِئزِينَ َوِإَذا َقَضى َمَناِسمَُكُو   ،َِب َحذَّ ِإَذا َأرَاَد ااِلْنِصَراَف َأََتُه َمَلٌك فَ َقاَل َلُو َأََن َرُس وُل اّللَِّ  ،َكتَ َبُو اّللَّ
َم َويَ ُقوُل َلكَ  ًَ   (3)((اْسَتْأِنِف اْلَعَمَل فَ َقْد ُغِفَر َلَك َما َمَضى :رَبَُّك يُ ْقرُِئَك السَّ

 حيةرو  -زايرة األربعني سياحة ثقافية 
ف الندداس اؼبتوافدددون مددن عشددرات مددن دول العددامل، علددى ثقافددة الشددعب العراقددي إذ يتعددر  أيضدداً:  روحيددةو  وىددي سددياحة ثقافيددة -ج -ب

وأخبلقو وعاداتو وتقاليده، بل يتعدرف أىدل العدامل علدى ثقافدة اغبسدينيني وأخبلقهدم وآداهبدم، وعداداهتم وتقاليددىم، كمدا يستحضدرون مبلمدح 
ًي لسديد األحددراراغبركدة اإلصددبلحية  ، عددً مددا يسدمعونو اددوال الطريددق مدن اؼبواكددب أو اػبطبدداء أو عدً مددا يشدداىدونو يف  عليددو السدبلم  الكدد

 كرببلء اؼبقدسة من اؼبشاىد اؼبشرفة واآل ر اػبالدة.
رة وقدددد درج اؼبثقفدددون يف العدددامل علدددى السدددياحة الثقافيدددة، حيدددث تنطلدددق األلددددوف مدددن القوافدددل مدددن الغدددرب والشدددرق إىل مصدددر مدددثبًل لددددزاي

د ان يطلعددوا علددى آ ر قدديددة أو ة وغريىددا أو إىل أصددفهان أو غريىددا، جملددر  االىرامددات وغريىددا، أو إىل سددامراء لرؤيددة اؼبرقدددين الطدداىرين واؼبلوي دد
أخدددري.. والغريدددب ان اؼبنتقددددين لدددزايرة األربعدددني ال تدددراىم ينتقددددون اؼبليدددارات الددديت تصدددرف يف السدددياحات الثقافيدددة أو حضدددارة ثقافدددة معدددامل 

والرتفيهيددة، مددع ان الكددبلم بعينددو اددري ىنالددك إذ يقددال: أمل يكددن الواجددب ان تصددرف ىددذه األمددوال يف تنشددي  االقتصدداد الددوا   ويف بندداء 
 وأمل يكن من األفضدل ان خيصدص أول دك السدواح ر واألنفاق  ويف بناء اؼبساكن للفقراء واؼبيامت لؤليتام اؼبعامل واؼبصانع  ويف تشييد اعبسو 

ع على أهنر جافة أو جبال شاىقة ىذه األوقات للدراسة واؼبطالعة أو للزراعة أو للتجارة والصناعة أو لشبو ذلك بدل ان يقضوىا يف التطل  
 أو ضبامات قددية 

ويف النجدددو األشدددرف  مدددن شدددى الدددببلد والثقافدددات: يف الطدددرق ويف اغبسدددينيات واػبددديم كثدددريين  بدددزوار الزائدددرونيلتقدددي  ويف زايرة االربعدددني
الكثري الكثري مباشرة يف مشاىد ذبسيدية الزوار ، بل ويري وكرببلء اؼبقدسة ويف ـبتلو اؼبدن اليت تقع على الطريق كالناصرية واغبلة وغريىا

 دار أايم عديدة.من الشعوب األخري.. وعلى م
كمدددا اهندددا سدددياحة روحيدددة أيضددداً إذ ان ىدددذه األايم الددديت يقضددديها الزائدددرون يف الطريدددق إىل كدددرببلء.. وىدددم يف مواجهدددة مباشدددرة مدددع األرض 

ىددي أفضدل فرصددة بددل ىدي أفضددل دورة تدريبيددة  ،والسدماء والشددمس والقمدر والشددروق والغددروب والنجدوم والسددحب والددرايح واألمطدار وغريىددا
 بة الشاملة لآلايت الرابنية الكردية التالية:لبلستجا

                                                           

 .899ص 18ىد، ج1849قم،  –دمحم بن اغبسن اغبر العاملي، وسائل الشيعة، مؤسسة آل البيت  (1)
 .1ح  857ص  97، حبار األنوار: ج 378ح  818األماأ للطوسي: ص  (2)
 .83ص 6اهران، ج –الشي  الطوسي، هتذيب األحكام، دار الكتب اإلسبلمية  (3)
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ُْوِل األْلَباِب * الَِّييَن َيْيكُ ) ًَِف اللَّْيِل َوالن ََّهاِر آلاَيٍت ألِّ ُروَن اّلّلَ ِقَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلَى ُجُنوِهِْ  ِإنَّ يف َخْلِق السََّماَواِت َواأَلْرِض َواْخِت
ًً ُس  ْبَحاَنَك َفِقنَ  ا َع  َياَب النَّ  اِر * رَب َّنَ  ا ِإنَّ  َك َم  ن تُ  ْدِخِل َويَ تَ َفمُكَّ  ُروَن يف َخْل  ِق السَّ     ِْ َُ َى  يا َِب النَّ  اَر فَ َق  ْد َماَواِت َواأَلْرِض رَب َّنَ  ا َم  ا َخَلْق  

ْعَنا ُمَناِداًي يُ َناِدي ِلإِلميَاِن أَ  ََِ ْن آِمُنوْا ِبَربِّمُُكْ  َفآَمنَّا رَب ََّنا َفاْغِفْر لََنا ُذنُوبَ نَ ا وََكفِّ ْر َعنَّ ا َس يَِّ اتَِنا َأْخَزيْ َتُو َوَما ِللظَّاِلِمنَي ِمْن َأنَصاٍر * رَّب ََّنا ِإن ََّنا 
َتَجاَب َْلُ ْ  رَب ُُّه  ْ  َأيّنِ اَل  خُتِْل ُف اْلِميَع اَد * َفاْس َوتَ َوف َّنَ ا َم َع األبْ  َراِر * رَب َّنَ ا َوآتِنَ ا َم  ا َوَع دت ََّنا َعلَ ى ُرُس ِلَك َواَل خُتْ ِزََن يَ  ْوَم اْلِقَياَم  ِة ِإنَّ َك الَ 

ٍٍ َفالَّ ِييَن َى اَجُروْا َوُأْخرُِج وْا ِم ن ِداَيرِ  ن بَ ْع  نمُُك  مِّن ذََكٍر َأْو أُنَثى بَ ْعُضمُُك  مِّ ِى ْ  َوُأوُذوْا يف َس ِبيِل  َوقَ اتَ ُلوْا َوقُِتلُ وْا ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل مِّ
ُهْ  َسيَِّ اِِتِْ  وَ  ن ِعنِد اّللِّ َواّلّلُ ِعنَدُه ُحْسُن الث ََّوابِ أُلَكفَِّرنَّ َعن ْ  (1)(أُلْدِخَلن َُّهْ  َجنَّاٍت ََتِْري ِمن حَتِْتَها األَنْ َهاُر ثَ َواًِب مِّ

 زايرة األربعني سياحة ترفيهية ورايضة بدنية
ضدروري لئلنسدان ألندو يشدكل الرتفيدو و ، رايضدة بدنيدة فبيدزة أيضداً.. فاهندا نزىدة وترفيدو عدن الدنفس كمدا اهنداوىي سياحة ترفيهيدة   -ىد -د

األعصاب اؼبتدوترة ادوال العدام مدن ضدغ   مددمر.. ومدن الواضدح ان السدري ليداأ وأايمداً يف ىدذا  عن الكبت النفسي وحير ر   نوعاً من التنفيس
 ومشدبعة ابؽبددوء والسدكينة  نيداً  ينقدل النداس إىل أجدواء أخدري روحانيدة اوالً  ..الطريق.. ويف اؽبواء الطلق.. ويف مواجهدة مدع الطبيعدة مباشدرة

 األم  لثاً. –ومتزاوجة مع الطبيعة 
فاما ان ينفجر يف وجو اآلخدرين:  :وحين ذ   ،الضغ  ولذلك كانت النزىة شرعاً مستحبة ألن مشاكل اغبياة تضغ  على اإلنسان أشد  

 ! نفعاالتو فيصاب  لطة يف اؼب  أو أبزمة يف القلبواما ان يكبت ا ،و غريىمأاؼبو فني أو اعبريان الزوجة واألوالد، والشركاء أو 
وفبا ال ينبغي ان خيفى: ان اؽبدف األظبى من زايرة األربعني ىوالتقرب إىل هللا تعاىل وإحراز رضاه جل اظبو عً زايرة سيد شباب أىل 

والبلواعددي لتلددك اؼبعدداين السددامية واؼبشدداارة الوجدانيددة مددع شددهداء اإلنسددانية، وىددي سبثددل نوعدداً مددن االستحضددار الددواعي  عليددو السددبلم اعبنددة 
فبددا اددوال أايم مددن ىددذه اؼبسددرية الرابنيددة.. فهددذا أواًل وابلددذات.. إال اهنددا تسددتبطن أيضدداً فوائددد أخددري كثددرية رايضددية وسددياحية ونفسددية وغريىددا 

َْْاِّ )ذكرانه فهي كاغبج حيث ان ىدفو األكً ذكر هللا لكنو وكما قال تعاىل  َيَُْتوَك رَِجااًل َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر َيَِْتنَي ِم ن   َوَأذِّن يف النَّاِس ِِب
ٍم مَّْعُلوَماٍت َعَلى َما َرزَقَ ُه  ن َهِيَمِة اأْلَنْ َعامِ  ُكلِّ َفاٍّ َعِميٍق * لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع َْلُْ  َوَيْيُكُروا اْسَ  اّللَِّ يف َأايَّ  .(8)(مِّ

 قةزايرة األربعني دورة تدريبية عاملية عمً
االرتكدازي ادوال أايم علدى  –ال نظدري ؽبدا يف العدامل كلدو.. إذ يعداد اىيدل النداس وتددريبهم العفدوي عاؼبية عمبلقة كما اهنا دورة تربوية  -و

علدى استحضدار القديم العليدا  :بات الطبيعدة، وعلدى ربم دل اآلخدرين وعلدى التسدامح وعلدى ضدب  الدنفس عدن الشدهوات.. وأيضداً الصً على تقل  
ددالدديت  .. استحضددارىا يف أعمددداق البلوعددي دائمدداً وعلدددى مسددتوي الشددعور الظددداىر يف كثددري مدددن عليدددو السددبلم  دىا سددديد الشددهداء واألحددرارجس 

ضدد الظلدم والطغيدان ومعداين الفدداء واإليثدار والبطولدة والغدرية السدرمدية اػبالددة وثورتدو  البطوليدة   و  وجود كل زائر مواقف د إذ سبؤل صفحةَ  ؛األحيان
ِح يف ُأمَّ ))صبلح اػبالددة إذ يقدول: واغبمية ومسرية اإل ًَ ْص  ُُ ِل َلَ ُِّ اإْلِ َ ا َخَرْج  ِة َوَأيّنِ مَلْ َأْخ ُرْج َأِش راً َواَل َبِ  راً َواَل ُمْفِس داً َواَل َِاِلم اً َوِإَّنَّ

 (3)(( عليو السًم  َعِل ِّ ْبِن َأِي َْاِلٍُّ ُأرِيُد َأْن آُمَر ِِبْلَمْعُروِف َوأَنْ َهى َعِن اْلُمْنمَُكِر َوَأِسرَي ِبِسريَِة َجدِّي َوَأِي   َجدِّي
 زايرة األربعني مظهر َتسيدي ميىل لألمة الواحدة

 مدددنوزايرة األربعدددني مظهدددر ذبسددديدي اندر بدددل عددددمي اؼبثدددال لؤلمدددة الواحددددة واألخدددبلق الفاضدددلة حيدددث يدددتبلحم اؼببليدددني مدددن النددداس  -ز
                                                           

 .195-194سورة آل عمران: آية  (1)
 .88-87سورة اغبج: آية  (2)
 .389ص 88ىد، ج1848بريوت،  –العبلمة اجمللسي، حبار األنوار، مؤسسة الوفاء  (3)
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العراقدددي يسدددري جنبددداً إىل جندددب مدددع اإليدددراين واؽبنددددي والباكسدددتاين  ظباويدددة واحددددة.. فدددرتي –عشدددرات الددددول وينصدددهرون يف بوتقدددة إنسدددانية 
مددن اعددام واحددد ويعيشددون أجددواء  وفكلددونواألورويب واػبليجددي واللبندداين والسددوري.. وتددراىم ينزلددون يف حسددينية واحدددة أو خيمددة واحدددة.. 

 .. ويف مقابل ذلك كلو قبد شاكلة اؼبنتقدين!!إنسانية واحدة! –معنوية  –روحانية 
 شاكلة الناقد السليب املتشائ !

اللقطدات روح السدلبية والتشدائم وإنكدار كدل  تغلدب علديهمتوالغريب ان شاكلة ىؤالء اؼبنتقدين النفسية والفكرية، ال تري كل ذلدك بدل 
ن عمو ان يصبح أسدتاذاً ابنو ان يصبح ابيباً وصديقو ان يصبح مهندساً واب أراد.. وذلك سباماً كمن النادرة!فنية اللوحات اليف كل  الرائعة

  !االضرار واؼبلااروإال يف ذلك إال القبائح  فلم يبِصريف اعبامعة، 
رفدة خطدرة فقدد تعمدي كيو تريد ان تكون ابيبداً والطدب حِ وال تعجز السلبيني واؼبتشائمني اغبجج والشواىد! إذ قد ذبده يقول البنو:  

لدو قدد وقدد!  أو  !..يدؤدي إىل إصدابتو  لطدة قلبيدة –خطدن  –وقدد تعطيدو دواء  !احيدةالعمليدة اعبر إجدراء عني اؼبريض إن غفلدت لثانيدة أثنداء 
أال تعلم ابن اؼبهندس قد خيطئ يف بعض حساابتو ولردبا اهنارت إحددي  :ان يكون مهندساً  يهدف إىليقول لصديقو الذي كما قد ذبده 

 لسجن مث يرحلونك إىل اؼبقصلة!ون بك يف اؽبا على رؤوس العشرات فقتلتهم فيزج   البناايت اليت ىندستَ 
يقول ؼبن يريدد ان يكدون اسدتاذاً جامعيداً: اال تفكدر اندك قدد تفشدل وال ربصدل علدى فرصدة العمدل فيضديع عمدرك الدذي كما قد تسمعو 

ان أو  ابلبدك أمثدال ىتلدر وصددام  واال تفكدر اهندم قدد يقيلوندك عدن عملدك لوشداية واش   منصرفتو يف التعل م! مث اال تفكر انو قد يتلرج 
 تتعرض ؼبضايقات من أساتذة آخرين حيسدونك على موقعك!

سلبية متشائمة.. فبل يري يف حديقة الورود إال األشواك ويف شهد العسل إال الغص دة  –إن مشكلة بعض النلبة ان شاكلتهم النفسية 
 احملتملة عقلياً واحداً ابؼبليون!

 لزايرة األربعني نقول:  –فيما يرون  –لمي واالقتصادي السليب وعوداً إىل استدالالهتم وإشكاالهتم على البعد الع
 وجمموعة أجوبة نقضية

 نطق فيجب: ىذا اؼببناء على انو 
أواًل: إلغاء كل الضيافات يف العامل! ألن الضيافة إاعام ؾباين وإضاعة للوقت معاً! فبدل ان تصرف وقتدك يف إعدداد الطعدام للضديوف 

 الدراسة واؼبطالعة أو يف الزراعة والصناعة أو يف النهدوض ابالقتصداد الدوا ! وبددل ان تعطديهم العطداء ؾبداانً مث يف اعبلوس معهم، أصرفو يف
 !يف ضيافات ربرق األموال وتتلو األوقات!ىذه األموال يف تنشي  دورة االقتصاد الوا  بدل ان تضيع جهودك عبثاً  تض ِبعو ؽبم كي 

إىل فبدددداًل مدددن ان تدددذىب   ور العبدددادة كلهدددا.. إذ ال تشدددكل إال إبضددداعة للوقدددت وىددددراً للجهدددودكمدددا ادددب  نيددداً: إلغددداء اؼبسددداجد ود
إىل الثمدني يف الدذىاب واإلايب  اؼببليني الناس يف أكباء العامل اؼبليارات مدن السداعات مدن وقدتهمأسبوعياً ويستهلك ؼبسجد وتصلي صباعة ا

اب ان الس ، بداًل من ذلك ةات اؼبروريلة حركة السري يف الطرق دبضاعفة االزدحامعرقالوقود ووسائل النقل ويف استهبلك اؼبساجد ويف 
 ألو أو و أو!ىؤالء ويطالعوا! أو ان حيرثوا أو يزرعوا! أو ان يشيدوا اؼبصانع واؼبعامل! أو 

يسددتهلك مليددارات إلغدداء اغبددج والعمددرة اؼبسددتحبني، بددل حددى اغبددج الواجددب يصددبح ذا مفسدددة ألنددو  :حسددب منطددق ىددؤالءكمددا اددب 
كددان مددن اؼبفددرتض ان   حيددث ع أعمددار اؼببليددني مددن الندداسكمددا اهنددا تضددي    اد ببلدىددم،صددالقتالدددوالرات مددن اغبجدداج يف سددفرة ال فائدددة منهددا 

 وإعماره! ينشغلوا بدل ذلك ببناء الوان
عاافدة، فدبل حيسدبون إال وفكدر و  ،بوعقدل وقلد ،اهنم ال يفهمون، وال يريددون ان يفهمدوا، ان اإلنسدان روح وجسددىي إن مشكلة ىؤالء 
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 الروح واألخبلقيات واؼبعنوايت والعاافة اإلنسانية وغري ذلك.عن اغبساابت اؼبادية الضيقة اؼبتنارة إباار اعبسد اؼبادي فحسب ويغفلون 
 !(1)جمموعة من الغرائُّ

للفقدددراء! أو يبددد  ميتمددداً ؽبدددم! أو مدددنوي لؤلرامدددل معمدددبًل أو مصدددنعاً  ليبددد انندددا ال قبدددد يف أكثدددر ىدددؤالء اؼبنتقددددين مدددن يبدددادر  والغري   ُّ:
من الناس ابلقول: ؼباذا ال تطعمدون الفقدراء هبدذه األمدوال  م ات األلوفرغم انو يتمتع إبمكاانت مادية جيدة، مث ذبده يعاتب  !واؼبساكني

الطبقدة احملرومدة، كمدا غفدل عدن ان أكثدر وقد غفدل عدن ان أكثدر الدزوار الدذين تستضديفهم ىدذه اؼبواكدب ىدم مدن الزوار!.. هبا تطعمون اليت 
ًعني ىم الفقراء أبنفسهم وكيو يصح ان يعاتب الفقراء على تضحيتهم وعلى انكم ؼباذا ال تطعمون الفقراء!  اؼبت

د مدن البلدد كلدو مدع انندا مل قبدابقتصداد ان ىدؤالء النلبدة يتصدورون اهندم بكتداابهتم النقديدة مدن وراء األبدراج العاجيدة ينهضدون  :واألغ رب
 كما مل قبد ألكثرىم أية مبادرة اقتصادية واقعية على األرض! !لذات فق وابلأكثرىم إال االىتمام ابلذات 

من ذلك كلو: انو كان االحري هبؤالء اؼبنتقدين ان ينتقددوا اغبكومدات بددل ان ينتقددوا الشدعوب! فبددل ان ينتقددوا النداس  مث األغرب
ال يف ىذه األايم كان البلزم ان ينتقدوا اغبكومة على اهنا ال تعدري اباًل إلرادة الشدعب وال غباجدات أو الطبلب على ترك اؼبدارس أو األعم

ة يف ىدذه األايم فكمدا ز الواجب على اغبكومة ان سبنح اؼبدو فني إجدامن كان   فلقدالثقافية ولرغباهتم وتطلعاهتم  –الدينية  –الناس الروحية 
ة ؼبدددة طبسددة أايم أو عشددرة أايم يف أايم األربعددني مادامددت ىددذه ز مناسددبات أخددري فلددتعطهم إجددا ة عددن العمددل يف الصدديو ويفز تعطدديهم إجددا

وكما تعطي لطبلب اؼبدارس عطلة صيفية وإجازة نصو سنوية وشبو ذلك.. فلتكن أايم األربعني مشمولة بقرار اإلجدازات  إرادة الشعب!
 ة األربعني إرادة أكثرية األمة!ر مادامت قد اتفقت على زاي

وكيدو تكددون إجددازة اؼبددو فني والطددبلب أايم األربعددني مضددرة ابالقتصداد الددوا  وال تكددون إجددازات اؼبددو فني والطددبلب ثددبلث أشددهر يف 
 الصيو وأسبوعني يف وس  السنة.. وأكثر من ذلك.. غري مضرة ابالقتصاد الوا !

( يف مقابدل  دواىر كظداىرة )الفيفدا( و)مصدارعة الثدريان( وغريىدا ان ىدؤالء اؼبنتقددين ال قبددىم يرفعدون رايدة النقدد )البنداء أيضاً: والغريب
 .!بينما تعلو أصواهتم بنقد زايرة األربعني

 تمُكاليف الفيفا االحتاد الدوِل لمُكرة القدم!
 لنعرف عمق اؼبفارقة.. فقدد شدهدت اإلحصداءات الدوليدة ابن تكداليو االربداد الددوأ لكدرة القددم يف (الفيفا)وتكفي إلقاء نظرة على 

اؼبوندددايل وصددل يف بعددض السددنني إىل حددواأ مليدداري دوالر وشبانيددة وعشددرين مليددون دوالر! وان أرابحهددم الدديت اعددادوا تو يفهددا يف تطددوير كددرة 
 مليون دوالر! 884ذباوزت االربعة مليارات و –القدم أو شبو ذلك 

 فلنقرأ التقرير التاأ:
ًازيل  8418بلغت تكلفة كنس العامل ) مليدار دوالر، حبسدب  1.98ياري دوالر، بينما تبلغ التوقعات ؼبونددايل روسديا مل 8.88يف ال

 التقرير اؼباأ للفيفا.
(، مدفوعددة ابلكامددل مددن قبددل 8418مليددون دوالر يف  853) وىددي القسددم األول مددن النفقددات ىددو ميزانيددة عمددل اللجنددة اؼبنظمددة احملليددة

 الفيفا يف العام اؼبذكور.
 مليون دوالر. 687، ارتفعت مساًة الفيفا يف اللجنة التنظيمية بشكل ملحوظ إىل 8418أما ابلنسبة إىل موندايل 

ًازيل،  374األقسام األخري لنفقات الفيفا ىي: اإلنتاج التلفزيوين )  .مليون دوالر متوقعة يف روسيا( 881مليون دوالر يف ال
                                                           

 إضافة إىل ما سبق منها! (1)
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 .مليون دوالر( 84تكاليو إقامة اؼبنتلبات )
 .مليون دوالر( 88ات واالربادات الوانية )تكاليو إعداد اؼبنتلب

 .مليون دوالر( 38التنمني )
مليددددون دوالر يف  74مليددددون دوالر يف روسددديا مقابدددل  849والتعويضدددات اؼبدفوعدددة لؤلنديدددة الدددديت ربدددرر العبيهدددا خددددبلل إقامدددة اؼبسدددابقة 

 %(.199، أي بزايدة قدرىا 8418
 ىذا كلو من جهة ومن جهة أخري:

ًازيدددل للفيفدددا دخدددبل إصباليدددا قددددره  8418العدددامل  حققدددت هنائيدددات كدددنس) مليدددارات دوالر  لدددت حقدددوق البدددث التلفزيدددوين  8.88يف ال
مليون دوالر( والرتخديص  185مليون دوالر(، ورسوم الضيافة ) 587مليار دوالر(، والتذاكر ) 1.58مليار(، وحقوق التسويق ) 8.88)
 مليون دوالر.( 147)

 .(8417، علما أبن الفيفا مل يكشو األرقام ابلتفصيل. يف التقرير اؼباأ لعام 8418إىل اؼبيزانية اؼبتوقعة يف روسيا  ال زبتلو األرقام ابلنسبةو 
تشددكل بطولددة كددنس العددامل الدديت تددنظم مددرة كددل أربعددة أعددوام، "الغالبيددة العظمددى مددن إيددرادات" االربدداد الدددوأ لكددرة القدددم واػببلصددة: انددو )

 ايل عائدات أبكثر من أربعة مليارات دوالر، فبا اعل البطولة "منجم ذىب" ابلنسبة للفيفا.)فيفا(، حيث يوفر اؼبوند
ىذه العائدات معظمها من حقوق البث التلفزيوين وحقوق التسويق والتذاكر، ألغىن ارباد رايضي يف العامل، يف اؼبقابدل، تبلدغ تكداليو 

 إقامة اؼبوندايل كبو ملياري دوالر.
دوأ توزيدع أرابحدو علدى اؼبنتلبدات اؼبشداركة يف كدنس العدامل، واألنديدة الديت ربدرر العبيهدا ػبدوض غمداره، ويعيدد اسدتثمار ويعيد االرباد ال

 .(. انتهىجزء كبري يف تطوير كرة القدم من خبلل اؼبنح إىل االربادات الوانية
 االَتاه اْلاْئ لنقد الن بة!

ذبدددىم يوجهددون سددهام النقددد إىل زايرة  (1)سددهام النقددد إىل  ددواىر مثددل الفيفددا ربعددنيلددزايرة األ بددداًل مددن ان يوجددو الناقدددونوىنددا نقددول: 
 األربعني اغبافلة بكل معاين النبل والشهامة واحملبة واإلديان والفضيلة واالخوة اإلسبلمية واألمة الواحدة.

القدددم، مددع اهنددا ال تزيدددىم علمدداً وال ثقافددة وال  عون أوقدداهتم يف مشدداىدة كددرةعلددى اؼببليددني مددن الندداس الددذين يضددي   يعرتضددواوبددداًل مددن ان 
ًاً وال حلمداً  ومددع اهندا ال تبدد  مصدانع للددببلد وال معامدل، وال تددنهض ابلزراعدة وال ابلصددناعة وال ابلعلدم وال ابلعمددل،  إديداانً وال تواضدعاً وال صدد

 .!األربعنيزوار تراىم حيتجون على  بدل ذلك
بدددل ان  فقدد ، مليددون دوالر علددى اللجنددة اؼبنظمددة للمبددارايت 853ائهددا دول العددامل علددى صددرف وبددداًل مددن ان ينتقدددوا الفيفددا ومددن ور 

 تراىم ينتقدون زوار األربعني! ،يصرفوىا على الفقراء واؼبساكني
ؼبصدانع لبنداء اعبسدور واألنفداق واؼبعامدل وادوالر األربعدة مليدارات  يقودوا ضبلة عاؼبية للضغ  على الفيفا وغريىا لكي زبصصوبدل ان 

قدال تعداىل:  تدراىم ينفقوهندا علدى تطدوير كدرة القددم! وعلدى األنديدة الديت ربدرر العيبهدا خدبلل إقامدة اؼبسدابقة وشدبو ذلدك!! ،واؼبسداكن واؼبيدامت
 .(3)(َلَعْمُرَك ِإن َُّهْ  َلِف  َسمُْكَرِِتِْ  يَ ْعَمُهونَ )و (8)(تِْلَك ِإًذا ِقْسَمٌة ِضيَزى)

                                                           

 ومثل برامج مسابقات اؼبصارعات العاؼبية، ومصارعات الثريان وغريىا. (1)
 .88سورة النجم: آية  (8)
 .78سورة اغبجر: آية  (3)
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 العاملني وصلى هللا على دمحم والو ال يبني ال اىرين وآخر دعواَن ان اْمد هلل رب


