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ماذا يكتب المحرر عن رســول هللا (ص) 
وھو القائل ان هللا يحب اذا عمل المـــرء 

عمال ان يتقنه؟ً

فمن يمكنه ان يتقن الكتابة عن  رسـول 
هللا؟ 

اجتمعت فیه معانــي الكمال واجتمعت 
فیه صفات الجمال... ما من فضــــیلة اال 
وكان ھو كمالھا. وما من مكرمة اال وكان 

ھو تمامھا. 

فمن يمكـنه أن يـتقن الكالم فــیه، ومن 
يستطیع ان يتقن الحديث عنه؟

(كان المحرر في ھذا العدد، الذي يجمع 
بین ذكرى شـــھادة النبي (ص) وذكرى 

والدته، امام ٣ خیارات صعبة:

- إما أن يكتب عن رســـــــــول هللا (ص) 
ً فتكون إفتتاحیته، قیاسا باإلتقان، كالما ً

تحت "خط الفقر".

- وإما أن يكتب افتتاحیة "تغــــــرد خارج 
الســــرب" فتتناول موضوعا ال عالقة له ً

بالشـخصـیة الرئیســیة في ھذا العدد، 
وھي شخصــــــــیة حبیب إله العالمین 

(ص). 

- وإما أن يتخلـــى عن كتابة االفتتاحیة، 
خالفا لما دأبت علـــــیه المجلة مـــــنذ ً

تأسیسھا قبل حوالي ٣ سنوات. 

ثم، وبعد أخذ ورد، خطـر فــي البال خیار 
رابع. وھو ان يكتب المحــــــــــــرر كتابة 
المعترف بالقصـــــور. وبكلمة أخرى: ان 
يكتب كتابة من "اشـــــتدت فاقته" في 
شرح فضــــــــــائل نبي االسالم وسید 

األنام.. وھكذا كان.)

نعم. لو كان لدى رسول هللا (ص) منقبة 
واحدة او منقبتان فقط الســـتطاع المرء 
أن يلملم أھم ما قیل فــي ھذه المنقبة 

او تلك، معـــتقدا أنه قام بعمل فأتقـــنه. ً
فالمقام ھنا محدد ومركز جدا.

لكن رســـول هللا، لم يكن لديه منقبة او 
اثنتین، أقل أو أكثر، بل كان شخصا جمع ً

المناقب كلھا.

فكـیف، إذن، يـتقن الكالم عــنه من كان 
ً وعاؤه صــغیرا، وكان الموصـــوف محیطا ً

ً ً واسعا، وبحرا عمیقا؟ً

وبالمقابل. لو كان لدى أمة النبي (ص)، 
منقصــة واحدة فقط او منقصـــتان لكان 
بمقدور المـرء أن يــركــز علــى ما يقابل 
ھذه المنقصــــــــــة في شخص النبي 

األكرم.

فلو كانت االمة علـى خطـى نبیھا فــي 
كل شــــــــــیئ اال في عبادتھا للجبت 
والطاغوت مثال، لكان يمكن للمـــــرء أن 
يركز على عبادة رسول هللا، ولكان المرء 

قد أتقن على االقل اختیار العنوان. 

ولو كانت األمة علـى خطـى نبیھا فــي 
كل شـــیئ إال في اتخاذ الكافرين اولیاء 
من دون المؤمنین لكان يمكن للمــرء ان 
يركز على نھج ســـید المرســـلین في 

التولي والتبرّي، فیصیب الھدف. ّ

وعلـــــى ذلك فقس. لكن األمة ابتعدت 
ٍعن نھج نبیھا وغـــرقت فــــي لجج من 
الظالم والتبعیة، حتى صـار من أصــعب 

اللحظات على المرء أن
ً يحدث كــیانا فـــیه نواقص بال حدود عن ّ

كیان آخر فیه كماالت بال حدود. 

لذلك تعطلت عند المحــــرر لغة الكالم، 
وراح (كما ســــــیفعل القارئ عند قراءة 
ھذا العدد) يتتبّع ما جادت به ألســـــــن 
الخطباء والشعراء في ذكرى والدة سید 

البشرية جمعاء. 

طبعا لعل المحرر ال يخطـئ إن قال إن ما 
قیل في النبي (ص) على المنبر ال يصل 
إلى حد اإلتقان (وھو رأي شخصـــــي) 
لكن ما قیل أضــــــــــاف، إلى معلومات 

المحرر عن النبي (ص) شـــــیئا جديدا، ً
وفتح له باتجاه ســید المرســلین نوافذ 
جديدة، وقرّبه من خاتم النبیین أشـواطاً 
جديدة، وجعله يصـلى على النبي و آله 

بروحیة جديدة. 

وھا ھو (المحرر) يضع ذلك كله بین يدي 
القارئ العزيز.  
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بھیجا كان اإلحتفال بذكرى مولد ســــــــــــــید األنبیاء وخاتم ً

المرســـــــــلین في مركز اإلمام علي (ع). كان الحفل بھیجاً 

بالمعنى الحرفي للكلمة. تخللته أشـــعار وتواشــــیح وعمل 

مسـرحي ومسـابقات وأھازيج تفاعل معھا الحضـور بشــكل 

ملحوظ والفت. 

وفريدا كان الحفل في إعداده وفي فقراته. ً

فأن يعتلي المنبر رجل دين نصــــــــــراني لیتحدث عن " نبي 

اإلســــــــالم" في ذكرى والدته المیمونه ھو أمر حدث للمرة 

األولى في مركز اإلمام علي (ع) منذ تأسیسه قبل ٢٥ عاما. 

كذلك كان تعاقب خطیب سني وخطیب نصــــــراني وخطیب 

شیعي، على الكالم حول شخصیة النبي األكرم،  أمرا جديدا 

على مســـامع الجمھور الذي استشـــعر بجمالیة أن يجتمع 

ممثلون عن االسالم والنصرانیة على احترام وتقدير شخصیة ّ

أرسلھا هللا رحمة للعالمین. 

كان ذلك في ٢٤ اكتوبر ٢٠٢١. بدأ الحفل بتالوة للقران الكريم 

وبزيارة رسول هللا وكلمة لسماحة الشیخ عمر رمضان (ممثل 

دار الفتوى اللبنانیة) ثم كلمة لالرشمندريت جان منصـــــــور 

(المعتمد البطريركي للروم االرثوذكس) وبشـــــــــعر شعبي 

للشــــاعر رعد الربیعي فمشــــھد مســــرحي حول الوالدة 

المیمونة، ثم كلمة لسماحة الشیخ يوسف قاروط.

تلى ذلك تواشیح للدكتور بالل رمضـــان (ابن الشـــیخ عمر)، 

وكلمة ترحیبیة لســــــماحة الشـــــــیخ ابو سجاد الربیعي، 

فتواشـــــــــیح للرادود أمین عید قبل أن تختتم فقرات الحفل 

بتوزيع الجوائز على الفائزين بالمسابقة النبوية. 

 

يقول هللا ســـبحانه وتعالى في كتابه 
المجید: "لقد من هللا علــى المؤمنین ّ

إذ بعث فیھم رسوال من أنفسـھم يتلو ً

علیھم آياته ويزكیھم ويعلمھم الكتاب 

والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل 

مبین".

كل عام وأنتم بخیر، كل عام واإلسالم 

بخیر، كل عام واإلنسان بخیر.

فیما اتفق علیه المســـــــــلمون أيھا 

األحبة، أن النبــي (ص) ولد فــي عام 

الفیل، ولكن اختلفت التقديـرات فــي 

تاريخ مولده. فبناء علــــــى الــــــرأي 

المشـھور ألھلنا من الســنة، وھو ما 
ذھب إلیه أيضـــا الشـــیخ المفید من ً

الشیعة، أنه ولد في الثاني عشر من 

شھر ربیع األول. والمشــــــــھور لدى 

الشیعة أنه ولد في السابع عشـر من 

نفس الشــــــــھر . ومن بركات االمام 

الخمیني قدس هللا سره الشــــــريف 

(صــــــلوات الجمھور على محمد وآل 
محمد) الذي من هللا به علـــیـــنا، بأن ّ

فھم ووعــــــى وعاش الیقین بأھمیة 

ومســؤولیة جمع المســلمین وجمع 

كلمــــــتھم، فوفقه هللا ألن يجعل من 
ھذين التاريخین اســــــــبوعا للوحدة ً

االسالمیة بین المســـــلمین جمیعا، ً

ألننا عندما نلتقي كمسـلمین نلتقي 

علـــى حب النبـــي (ص) واإليمان به 

وبكتابه وباإلله الواحد الذي نلتقـــــي 
أيضا مع أھلنا وأحبتنا من المسیحیین ً

الذين يلتقون معنا علــــــــى حب هللا 

ووحدانـیـته. ولذا أيھا االحـبة، عــندما 

نعیش ذكــــرى النبــــي (ص)، عندما 

نســـتحضــــره في ذكراه وفي ذكرى 

مولده، نجد الـیوم وبعد ألف وأربعمــئة 

ســـنة وما يزيد على والدة وبعثة ھذا 

النبي العظیم، نجد أن االسالم الیوم، 

وھو الذي يعد بحســـــــــــــــــب آخر 

اإلحصـــائیات، ملیار وتســـعمائة ألف 

مسلم على مستوى العالم، نجد أنه 

يعیش على ھامش الســـــــــــــاحة 

العالمیة، ونحن مســـــــؤولون عندما 

نستحضر ذكرى النبي أن نسـتحضـره 

كتاريخ لنا. فالنبـي ھو كل تاريخنا أيھا 

األحبة، ھو الذي صــنع لنا التاريخ. ھو 

الذي أخـرجنا من الظلمات إلـى النور. 

ھو الذي ننتظر شفاعته يوم القیامة. 

حفل بهيج، وفقرات جديدة، 

وتأكيد على الدور العالمي للمصطفى (ص)

المولد النبوي الشریف:

الشيخ يوسف قاروط في ذكرى المولد النبوي الشريف:

النبي (ص) هو كل تاريخنا. هو الذي صنع التاريخ 

وهو الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور

الشیخ یوسف قاروط
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ولكننا عندما ننظر إلى أنفسنا نجد أننا 
بــین أفكار مــتعددة وعقائد مخـــتلفة 
ومشــــارب متفرقة. كذلك عندما ننظر 
إلــى مواقف اآلخــرين منا. فمنھم من 
يھادن االســـــــالم ويلتقي معه على 
الوحدانیة، ويســـالمه عند التقاطعات 
ويعذره عند ما اختلفوا فیه على قاعدة 
"لكم دينكم ولـــــــــــــي دين"، المثل 
الشـــعبي عندنا في لبنان يقول: "كل 
من علــى دينه هللا يعینه". ومنھم من 
يناوئ االسـالم وينظر إلیه بعین الحقد 
والعداوة. ونحن في ھذه الســـــــاحة 
مســـــــؤولون في أن نواجه ذلك كله. 
مسـؤولون على أن نقدم لمن يحبنا أو 
يھادننا أو يصـــادقنا، ومن يخالفنا على 
مســـتوى الدين والعقیدة، أن نقدم له 
الحب والود الذي أوصـــانا به القرآن "ال 
ينھاكم هللا عن الذين لم يقاتلوكم فـي 
الدين أن تبروھم وتقســــــطوا إلیھم" 
وفــي موقع آخــر جاء التھديد اآللھــي 
والتفصـــــــیل بأنه ال يمكن للمؤمن أن 

يعـــــــــــیش الحب والود لمن حاد هللا ّ
ورســـوله، وھذا المعنى إذا نظرنا إلیه 

أيھا األحــبة بعــین ثاقــبة وبعقل متقد ّ
نجد أن األمر ال يعني الذي يخالفك في 
الدين أنه يشــــمل بالمطلق، من حادّ 
هللا يعني من نصــــب � الحرب. لذلك 
عندما نلتقي بمن يؤمن با� فأنت ھنا 
علــى القاعدة القــرآنیة: "تعالوا إلــى 
كلمة ســـــواء" لذلك عندنا نطل على 
النبي (ص) ونســتحضـــره يوم والدته 
علینا أن ندرك أنه جاء لیخـــــرج الناس 
من الظلمات إلــــــــى النور، وعلینا أن 
نلتفت لدقة المفھوم القــرآنــي. جمع 

الظلمات – من الجمـــع – ولم يقل من 
الظلمة إلـى النور وفــي المقابل ذكــر 
النور بالمفـــــرد، ألن الظلمات ھـــــي 
الضــالل، والذي له معان كثیرة ينطبق 
علیھا. ھناك ظلمة الجھل، فجاء النبي 
لیخـــرجك من ظلمة الجھل إلـــى نور 
العلم. ظلمة االنحــــراف األخالقـــــي 
واالجتماعي والســــــــیاسي. ظلمة 

العالقة مع كل ھذا الوجود.

في مســــألة اإلساءة للنبي (ص) إن 
شاء هللا إذا سـمح الوقت أتطرق إلیھا. 
في يوم طرح أحد األشـخاص موضـوعا 
معي، حول عالقة المسـلم بالطبیعة. 
يســــأل مشــــككا: أين الحفاظ على 
الطبیعة؟ قلت له يوجد في وصــــــــايا 
النبـــي (ص) أنك إذا كنت تأكل فــــي 
البـــــــرية ووقع منك بعض الطعام، أنه 
يستحب أن تتركه للطیور والحیوانات.. 
اإلســــالم جاء لیعلمنا أنه في كل كبد 
حرّى أجـــــــــر، ولو كان الكلب العقور. 
إماطة األذى عن الطريق صـــدقة. أنت 
تجد أي شــــــيء على الطريق يؤذي 
الناس فتزيله. إلـى كثیـر من العناوين. 
دين يھتم بالطـیور والحـیوانات والكالب 
والشــــــــــجر والبرية وما إلى ھنالك. 
وھناك الكثیر في مفاھیمنا االسالمیة 
التي تأمر المســــــــــــــلم باالھتمام 
بالطبیعة، ولألســــــــــف الكثیر منا ال 
يطبقه. ولذا أيھا األحبة عندما نــريد أن 
نطل على النبي (ص) في يوم والدته، 
فعلى أي جانب من جوانب شخصـــیة 
ھذا النبـــي نطل؟ والجوانب كثیــــرة، 

ولكن أنا أحب أن أطل من الموقع الذي 
مدحه هللا فیه. إذا قـــرأنا القــــرآن من 
بدايته إلــــــــــى نھايته، ال نجد إال بث 
العزيمة في رسول هللا وتصــبیر رسول 
هللا، "فاستقم كما أمرت"، وأن يتأسى 
بأولي العزم من الرسل الذين سبقوه، 
وكم، وكم قص علیه القصـص لیثبت به 
فؤاد النبي (ص). لم يمدحه في مواقع 
الرســـــالة بقدر ما حاول دائما أن يبث 
فیه روح العزيمة والصــــــبر. ولكن نجد 
المديح أين؟ في الموقع األخالقي أيھا 
األحبة "وإنك لعلــــــــى خلق عظیم". 
وعندما تحدث عن نفســـه الشـــريفة 
(ص) يقول: "أدبني ربي فأحســـــــن 

تأديبـي". إذا عندما نـريد أن نطل علیه ً
(ص) نطل علیه لنتأسى به، ألن لیس 
المھم فقط أن نحـــــــــــتفل به، وھذا 
مطلوب، والقصائد.. وھذا مطلوب، كله 
مطلوب، ولكن األھم ھـو الدرس الذي 
نتعلمه من رســول هللا (ص). وخاصــة 
فیما نحن فیه الیوم على مســــــتوى 
العالم أيھا األحبة. أنظروا إلى اإلسالم 
كیف تصـدع بناؤه في كثیر من المواقع 
ونحن نتلھـــــى بالفـــــرقة والبعد عن 
الكلمة الواحدة، وصــــورة االســـــالم 
سعى إلیھا الكثیرون لیشوھوھا. قالوا 
انه دين حـروب. لكن  ھذا النبـي بماذا 
كان يوصــــــي المقاتلین والمحاربین، 
عندما يوجھھم إلـى المعـركة؟ اقتلوا؟ 
اذبحوا؟ ال. بل: "ال تـــروعوا امــــرأة، ال 

تقتلوا ولیدا أو صـــــبیا، ال تجھزوا على ً
ٍشــــــــــیخ فان، وال تزعجوا راھبا في ً

صــــــــومعته"، إلى أن يقول ال تقطعوا 
شجرة، ال تقطعوا شجرة. 
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با� علـــیكم أين ھذه المفاھـــیم من 
الحرب العالمیة التي حصـدت الماليین 
على مســتوى العالم؟ ال زال إلى اآلن 
بعدما يقارب المائة ســــــــنة، ال زالت 

الوالدات مشـــــــوھة في ھیروشیما ّ
ونكازاكي بسبب اإلشعاعات الذرية.

من جملة األمور التــي يحلو للبعض أن 
يوســم بھا نبي اإلســالم (ص) والتي 
لألسف أكدھا بعض المسـلمین الذين 
نسأل هللا ھدايتھم. ھؤالء الذين جاؤوا 

ً باســم اإلســالم زورا وزيفا، يدعون أن ً
النبــــــــــي (ص) جاءنا بالذبح. فقتلوا 
االطفال، وقتلوا األبرياء، وقتلوا النساء، 
ولم يرعوا لإلنســــــان حرمة، وأنبّه أن 

ً ھذا العنوان لم يكن عنوانا ســــــــنیا، ً
وأخطأ الكثیـــــــــــر من أبنائنا وإخواننا 
بتحمیل األمــر لھذا المذھب الكـــريم. 
ألن ما نال السنة، ال أقول أكثر، ربما قد 
يوازي ما نال الشـیعة من ھؤالء، الذين 
أقفلوا عقولھم ولم يقـــــبلوا الحوار مع 
أحد. في الوقت الذي نجد أن االسـالم 
ينفتح علـى الجمیع. دعونا نطل علـى 
رســــــــــــول هللا في تاريخه الحربي 
والعســـــكري لنرى أخالق رسول هللا 
(ص)، برأيكم عشــــــــــر سنوات في 
المدينة، ھذه العشــــــــــــر سنوات، 
تأســـیس الدولة، وكانت حروب النبي 
سواء في الغزوات التي شـارك فیھا أو 
في الســـــــــــرايا التي كان يرسلھا، 

جمعوھا بحدود الثمانین إن لم تخنــي ّ
الذاكـرة. بـرأيكم ھذه الحـروب معــركة 
أحد وبدر واألحـزاب والخندق وغیــرھا، 
برأيكم كم تتصـــورون كان عدد القتلى 
من المســــــلمین والمشـــــــركین؟ 
ســــــــــــــــتتفاجأون. مجموع الكل: 

١٠٢٢رجال. القتلى من الطرفین علـى ً
مدى ١٠ سنوات.

يبقى نقطة أود أن أشــــــیر إلیھا حول 
النبي (ص)، وھي مسألة األمانة، أنه 
كان من ألقابه (ص) قبل اإلســــــــالم 
الصـــادق األمین، األمانة أمر مھم في 
اإلســـــــالم أيھا األحبة، واألمانة ھي 
عقد يـــــربطنا مع كل من حولنا عندما 

نتعايش ســـويا. لذا أيھا األحبة، أود أن ً
أذكر أمرا ألســــــتفید من والدة النبي ً

(ص) في أن نوجه ألنفســـنا ھذا األمر 
ونتخلق به. عندما ھاجــرنا إلــى ھذه 
البالد أيھا األحبة، ودخلنا إلــــــى ھذه 
البالد، وبغض النظر عن أســـــــــــباب 

الھجــرة. منا من جاء خائفا، أو جائعا أو ً
مشـــــــــردا، وما إلى ھنالك، منا من 
حكمت علیه الظـــــروف أن يھاجـــــر. 
المھم، أنــنا نعــیش بأمن وأمان ھــنا. 
علــى األقل علــى األغلب، أتدرون أن 
ھناك على المســــتوى الشـــــرعي 
شيء يسـمى العقد الضـمني، يعني 
حین دخلنا، وكأنما حین وقفنا فــــــي 
المطار قالوا لنا نحن ندخلك شـــرط أن 
تكون  أمینا. لذلك أن مســـــؤولیتنا أن 
نعــیش األمانة فـــیما نحن فـــیه. لقد 
تحملت الكثیر وواجھت الكثیـر وال زلت 
أرفع ھذا الشـــــعار على حرمة خیانة 
ھذا الــبلد الذي نعـــیش فـــیه كوطن 

شــرعي، طبعا شــرط أن ال نغیب عن ً
أوطاننا وجذورنا أيھا األحبة.

مســـــــــؤولیتنا األمانة أيھا األحبة. ال 
تشـــوھوا صورة نبیكم وإسالم نبیكم. 
يحرم مخالفة القوانین، خاصــــة إذا لم 
تتعارض مع اإلســـــــالم، وإلى اآلن ال 
يوجد تعارض فـــــــي ھذا الجانب (مع 
حكم إســالمي ملزم). أيھا األحبة، إذا 
أردنا أن نتعلم الدرس من رســــول هللا 
(ص) فھو أن نعیش األمانة علـــــــــى 
القاعدة التـــــي قالھا اإلمام علیه (ع) 

الفقـر فـي الوطن غـربة، والغنـى فـي 
الغـربة وطن. الغنـى لیس غنـى المال 
أو فقر المال. فقـر الكـرامة أيھا األحبة، 
فقر األمن، فقر اإلنســان إلنســانیته، 
وحیثما تجدھا فأنت فــي الوطن الذي 
يجب علیك أن تكون وفیا له بحســــب 

معايیر دينك.

أيھا األحبة، في يوم النبي (ص) وفـي 
يوم حفیدة اإلمام الصـادق (ع) الذي ال 
زال يوصــــــیكم: حببونا إلى الناس وال 

تبغضونا إلى الناس. شیعتنا كونوا منا، ّ
ألیس ھذا ما يوصـــــــــــینا به؟ عندما 
يخاطب أصـــحابه يقول: نحب إذا رآكم 
الناس على مستوى السـلوك والعمل 

أن يقولوا رحم هللا جعفــــــــرا فقد أدب ًّ
أصحابه.

يا أصحاب جعفر علیه السالم يا شیعة 
جعفر، تعالوا لنتأدب بآدابه وبآداب جده 
(ص). تعالوا لنتخلق بأخالق النبـــــي 
(ص)، أن نعیش األمانة فـي حیاتنا، أن 
نعیش العطاء فـي مجتمعنا، أن نعیش 
الوفاء فــــیما نعـــــتقد، "وهللا يا عم لو 
وضعوا الشـــــمس في يمیني والقمر 
في يسـاري على أن أترك ھذا االمر ما 
تركته". في يومك صـــــلوات هللا علیك 
أسـال هللا سـبحانه وتعالى أن يقدر لنا 
ويوفقنا للوفاء للنبـي محمد (ص) فـي 
أخالقه وفي سـلوكه، ال أقول لكم في 
عباداته، فال يمكن أن نصـــل إلى ذلك. 
أيھا األحبة كل مـنا كما قال: كلكم راع، 
وكلكم مســـؤول عن رعیته. كل منكم 

وكل منكن ھو محمد بمســـــــــــتوى ّ
حجمه، مســـــــــــــؤول عن سلوكه، 
ومســـــــــؤول عن رسم صورة محمد 
رسول هللا. الريشـــــــــــة في أيديكم 

فانظروا كیف تخطون رسم نبیكم.
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أيھا اإلخوة الكــــــــــرام، ما أجملنا أن 

نحتفل بذكـــرى نبــــي الھدى محمد 

(ص). ولنتذكـــــر كیف كان حال األمة 

والجــزيــرة العـــربیة قبل والدته وقبل 

بعثته علیه الصالة والسالم وعلى آله 

وأصحابه. كانوا يشـــــــــــربون الخمر 

ويأكلون المیتة  فجاء النبـــــي محمد 

(ص) "ھو الذي أرسل رسوله بالھدى 
ودين الحق لیظھره علـى الدين كله"، ّ

ً ً جاء بشـیرا ونذيرا، بشــیرا لمن اتبعه، ً
ونذيــــــــرا لمن خالفه وكذبه وحاربه، ًّ

كأبي لھب وامـرأته فنـزلت فیه: "تبّت 

يد أبـي لھب وتب، ما أغنـى عنه ماله 
وما كسـب، سیصــلى نارا ذات لھب، ً

وامــراته حمالة الحطب، فــي جیدھا ّ

حبل من مســـــــــد". وإذا بأنوار ھذه 

البعثة، بعثة النبي (ص) تســـــــــطع 

وينكفــــئ الظالم. كیف ال وھو المؤيد 

من عند هللا ســبحانه وتعالى. كیف ال 

وقد أعطــي (ص) القـــرآن - وھنا بین 
ھاللین بأنه أعطـــي أمیا ال يقــــرأ وال ً

ّيكتب، كیف لنبــــي أمي ال يقــــرأ وال 
ٍيكتب ويأتي بالقـرآن الكـريم الذي فیه 
ھدى للــناس "وبـــیـــنات من الھدى 

ّوالفرقان"؟ كیف لـرجل أمي فـي مكة 
فـي أول أيامه كان يــرعــى الغنم كما 

رعــــى الغنم األنبیاء من قبله؟ وكیف 

ّلرجل أمي ال يقرأ وال يكتب اشـــــتغل  ٍ
في التجارة عند السـیدة أم المؤمنین 

خديجة رضي هللا عنھا وكانت له صفة 

ينادى بھا "محمد األمین"؟ كان أمیـنا. ً

ٍكیف لرجل أمي يأتـي بالمواريث؟ ھنا 
أذكــــر بأنه كان ھناك رجل يعمل عند 

جـــورش بـــوش اإلبن فقال له أريد أن 
ً أعلم عن اإلسالم، أريد ملخصــا حتى ّ

أفھم ھذا الدين، فقامت األجھــــــــزة 

األمنیة بتلخیص عن اإلسـالم، فإذا به 

يقرأ عن اإلســـــــــــالم، وإذا به يعلن 
ً شــــــھادة أن ال إله إال هللا وان محمدا ّ

رسول هللا، فســــــــــأله أحد العلماء 

األمريكیین عن ســـــــبب دخوله في 

اإلســـــــالم، فقال له أنت قرأت كتاب 

المواريث عـندنا فكم مجلد كان؟ فقال 

لـه ثمان مجلـدات، قال لـه ما رأيك بأن 

اإلسالم في القرآن الكريم لخصـه في 

بضع صفحات؟ فعندما علم ھذا الرجل 
بھذا الشيء أيضـا دخل في اإلسالم، ً

ألن اإلســــالم دين هللا ال يأتیه الباطل 

من بــــــین يديه وال من خلفه ومحمد 

ّرســــول هللا وھو النبي األمي الكريم 
الصــادق األمین الذي كان محبّا ألمته ً

لھذا قال هللا ســبحانه وتعالى "قل إن 

كنتم تحبون هللا فاتبعونــــــي يحببكم 
هللا". إن إتباع النبــــي (ص) ھو اللبنة ّ

األولى في محبة هللا سبحانه وتعالى 
لنا. أيھا اإلخوة تصـــــوروا وكأنكم أنتم ّ

كنتم فـــي المدينة المنورة والنبــــي 

محمد (ًص) ينتظــــــرونه وعندما رأوه 

انشـــدوا النشـــید الذي ما زال خالداً 

إلى يومنا ھذا:

طلع البدر علینا 

من ثنیات الوداع 

وجب الشكر علینا

ما دعا � داع

أيھا المبعوث فینا

جئت باألمر المطاع

جئت شرّفت المدينة
مرحبا يا خیر داع".ً

ھذه الذكرى تتجدد في كل سـنة في 

اتباع النبي (ص) والمشي على 

خطاه وتحمل األذى في ســــــــــبیل 

الدعوة � ســـبحانه وتعالى، وتحمل 
كل المشـــقات في سبیل تبلیغ ھذه ّ

الدعوة الطیبة إلـــى الناس. فمن كان 
يحب رســــــول هللا فالنبي قال "بلغوا ّ

عنــــــي ولو آية " ويجب أال نكتم ھذه ّ
العلوم حتى تصــل إلى الناس جمیعا. ً

الوقت غیر متســع لي ألن ھناك إخوة 

كفضــیلة األخ الشـــیخ يوسف حفظه 

هللا واألخ جان منصور ننتظر أن نستمع 
إلیھم أيضــا فإنني أوجز كالمي وأقول ً

لكم كل عام وأنتم بخیر، عســـــى أن 

تمرّ ھذه الذكـــرى علینا وقد اجتمعت 
آراؤنا جمیعا على كتاب هللا وســــــنة ًّ

رسـوله وعلى آله وأصـحابه أجمعین. 

وكل عام وأنتم بخیر والســالم علیكم 

ورحمة هللا وبركاته.

ُبعث النبي فإذا بأنوار هذه البعثة 
تسطع وينكفئ الظالم

الشيخ عمر رمضان:
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سـوف اسـتعمل بعض التعابیر وتأكدوا 

أنھا من باب االحتــــرام ولیس من باب 
التـزلف وال من باب آخــر، وإنما من باب ّ

االحتــــرام ألننا نؤمن بأن هللا واحد وإن 

اختلفنا في شـــــــرح الوحدانیة ولكن 
يبقـــى هللا واحدا. وھنا إذا عدنا إلـــى ً

واقع مكة ما قبل وصــــــــــــول الدعوة 

اإلســـــــــــالمیة نرى بأن ھناك أناس 

يعبدون األصــــــنام. مجموعات تعیش 
بعـــــیدا كل الـــــبعد عن الخلقـــــیات ً

والسـلوكیات اإلنســانیة والعقلیة في 

آن. فما كان من النبي، نبي اإلســـالم 
ً ً ُّ إال أن قوم ما كان يعتبر خلال إنســـــانیا ّ

ً ً ودينیا وثقافـیا وأخالقـیا. أنا ال يمكن وال ً

أريد من ھذا المنبـر أن أقول لكم، وھنا 

اســــمحوا لي أن أســـــتعمل طريقة 

التفكیـــر الیونانیة، أنا ال يمكن أن أقول 
ً لكم بأنـــنا نؤمن إيمانا واحدا وبـــنفس ً

الوقت ال يمكن إال أن أقول لكم بأنــــــنا ّ
نؤمن باإلله الواحد. سھل جدا أن نبني ً

خطبنا علـى التفـرقة وعلــى التعصب ّ

وعلـــى بث الفتن ولكن من كان عقله 
ً راجحا ومن كان مؤمنا با� فھو ســوف ً

يبغض ھذا األسلوب، وال يقبل به ألن ال 

األخالق وال العقل وال المـــنطق يمكن 

أن ينكر أن عبادة األصنام محرّمة، وبأن 

الفجور محرّم، وأن يفقد اإلنسان وعیه 

محرّم. وھنا يمكن أن يتبادر الـى ذھن 

البعض أن كیف لرجل دين مسیحي أن 

يقول ھذا وھم يســــمحون بشــــرب 

القلیل من الخمـر ولكن ھناك حد قلیل 

(ال بســـــــمح بالكثیر). ھناك حد لكل 

األمور، إذا فقد اإلنســــان إنســــانیته 

فتصبح األمور محرّمة مھما كانت. قولوا 

لي بأي دين وبأي إنســـــــــانیة وبأي 

منطق عقالني يجب أن نختلف؟ ولكن 

إذا عدنا إلــــى العقل والمنطق والدين 

فیجب أن نلتقـــي ال أن نختلف؟ ھناك 

خالف في بعض العقائد وبعض التعابیـر 

والمفاھیم وھذا أمــر طبیعـــي. ولكن 

ھناك ما يجب أن نلتقــــــي علیه، من 

وحدانیة هللا إلى الحرية والكرامة التي 
تعطى لإلنسان من الديَنین لذلك من ُ

السھل جدا أن نبحث عما يفرقنا، وً

لكن ھناك أناس مســــــــتنیرون حقا، ً

وعندما أقول مســـتنیرين أعني أناساً 
يقولون قوال يدعمونه بالرضـــــا اإللھي ً

وبالحجة العقلیة. ھناك أناس كثــــــــر ّ
يعملون يدا بـید لـبـناء المجـتمع وبــناء ً

ّ ّ اإلنسان، كل منا يصلي على طريقته، ّ
كل منا يعبد هللا علــى طـــريقته ولكن ّ

فـــي النھاية كلنا نعبد هللا. وھنا فـــي 

بعض األحـــــــــیان يكون الجھل عامالً 
أساسیا في تفرقتنا. وإذا سمحتم لي ً

أن أعطي مثاال، ســــألني أحد اإلخوة ً

المســـــلمین ومن باب االحترام: ماذا 
أسـمیك؟ بماذا أناديك؟ قلت له: ما ھو ّ

األنسب لك دينیا، بماذا تدعو اإلنسـان ً

الذي يلــبس العمامة ويدعو الـــناس؟ 
فقال لي: شـــــــیخا، فقلت له: كلمة ً

شـــــــیخ أنا ال أســـــــتحقھا ألن في 

المســـیحیة يطلق لقب "شیخ" على 
ً اإلنســــــــــان المتقدم روحیا، فكلمة ّ

"شـــــــیخ" تجمعنا. وھناك الكثیر من 

األمور التي تجمعنا فلذلك عندما تـرون 

الرھبان المتعمقین نسمي كال منھم: 

"شیخ" أي أنه قامة روحیة كبیرة. 

علینا أن نجتھد فـــي البحث وال نعتمد 

فقط على ما يصـــل لألذن. ھناك عقل 

يجب أن يزن. ھناك عقل يجب أن يكون 
واعیا  حینھا نعلم بأن ھذه الرسالة إذا ً

أنـــزلت بھذه الطـــريقة أو أعطیت تلك 

الرســــــــابة بتلك الطريقة فھذا لیس 

بفـرق عظیم وإنما الفـرق ھو باحتـرام 

اإلنســــــان واحترام المجتمع واحترام 

بعضـــــــنا البعض. لذلك أتوجه لألخوة 

وعــــــــندما أقول أخوة أقولھا من قلب 

صــــادق لیس للمجاملة، أقول لإلخوة 

ولجمیع اإلخوة الحاضـــــرين أعاده هللا 

علیكم وأتمنــــى أن ال تخـــــرجوا عن 

فحوى الرسالة في بناء المجتمع وفي 

تقويم الخلقیات وأتمنى أن نضـــــع يداً 
بید لنبني مجتمعا يســــتحق أن نقول ً

بأننا نؤمن به. أنظــــــروا لما يدور حولنا 

في العالم وفي وســـائل اإلعالم، في 

بعض األحیان ألیس نحن من نعطــــي 

الصــورة الخاطئة عن الدين؟ ألیســت 

تصــــــــــرفاتنا ھي التي تعطي صورة 

خاطئة فــي بعض األحیان؟ لذلك يجب 
أن نكون يدا بید لبناء مجتمع يســتحق ً

أن نقول فیه أننا نعبد هللا، وعندما نقول 

لآلخــــــــر بأننا نعبد هللا نأمل ان يكون 
ً مرتاحا لســماع الكلمة ولیس مرعوبا. ً

لذلك أتـــــــــوجه لكم من ھذه القاعة 

الكريمة لإلخوة المشـــايخ وللحضـــور 
الكــريم قائال أعاده هللا علیكم بالخیـــر ً

والبركة والنور وإن شــــــاء هللا نلتقي، 

ھذه المرة الثانیة التي ألتقـي بھا بكم 

ھنا (كانت األولى في فاتحة المـرحوم 

سماحة الشـیخ عبد األمیر قبالن) وإن 

شـــــــــــاء هللا المرة الثالثة تكون في 

الكاتدرائیة في ســــــــتوكھولم وأھالً 
ً وسھال بكم جمیعا.ً
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كان لألطفال احـــــــتفال خاص بالمولد 

النبوي الشـريف وكان لھم نصــیب وافر 

من فـــــرحة الجالیة بذكــــــرى الوالدة 

المیمونة. 

أكثر من مائة طفل اجتمعوا في الصـالة 

الكبیـرة فــي مــركــز االمام علــي (ع) 

مســتفیدين من عطلة فصـــل الخريف 

لیشـــاركوا ولمدة ساعتین في برنامج 

تثقیفـي تـرفیھـي طبع الفـرحة علــى 

وجوھھم، وعرّفھم بـــــــــبعض جوانب 

السیرة النبوية الشريفة. 

وكالمعتاد كان األخوة "األنصـاري" خلف 

اإلعداد للحفل الذي اســـــــتقبل ١١٠ 

أطفال واعتذر عن استقبال اكثر من ٨٠ 

طفال آخر بسبب ضیق المكان. 

الحاج مھدي األنصـــــــــــاري وقف بین 
ً المدعوين خطیبا ومنشــــــــــدا باللغة ً

الســـــــــويدية فیما كان عدد من أفراد 

العائلة يعمل على وضع اللمســـــــات 

األخیــرة علــى محطات تجمع األطفال 

التي توزعت في أرجاء القاعة لتنشـیط 

االطفال في ١١ نشاطا ترفیھیا مختلفا. 

يحدثنا الحاج مھدي فیقول: ّ
الھدف من ھذا كله، ھـــــــــــو أن نعلم ّ

أطفالنا أن النبي أرسل رحمة للناس.

انطلقنا فـــي تخطیط الفعالیة من االية 

الكريمة: وما أرســــــــــــلناك إال رحمة 

للعالمین.

يبدأ البــرنامج بقـــراءة آيات من الذكـــر 

الحكیم، ثم بقراءة السـالم على النبي 

صلى هللا علیه وآله باللغة السويدية.

أما الخطبة فتمحورت حول الســــــؤال 

التالي: لماذا نحب الرســـــــول (ص)؟ 

وكان في الجواب إشــــــارات الى ثالث 

خصــــــــال ومواصفات في النبي (ص) 

وھي:

١) قلبه الذي يحمل الرحمة الواسعة

٢) علمه الوفیر الذي يســــاعد الجمیع 

على التطور

٣) عطفه ومساعدته للجمیع. 

كذلك قد حضــــــــــــــرنا لفقرة الموالد 

والتواشیح باللغة الســـــويدية، وارتبط 

مضـــــمونھا بالموضوع األساسي وھو 

كما قلنا: حبنا للنبي (ص) وصـــــــفاته 

الشخصیة.

بعد ذلك يأتي الدور على فقرة الورشـة 

الجماعیة، حیث تم تقســـیم األطفال، 

الى مجموعات بحسب الفئات العمرية 

التالیة:

٢-٤ ســــــنوات، ٥-٦ ســــــنوات، ٧-٨ 

سنوات، ٩-١٠ سـنوات، وما فوق ال١١ 

سنة. 

ھنا ينتقل الطفل من مرحلة االسـتماع 

الى مرحلة المشــاركة. أخبرنا األطفال 

قبل البدء بالعمل الجماعــــي أنه توجد 

صناديق مزركشــة يجب فتحھا، ويوجد 

فیھا "كنوز" ( أكیاس ملیئة بالھدايا).

لكي تفتح الصــناديق يفترض باالطفال 

أن يكتشفوا كلمة السـر الموجودة في 

عبارة: وما أرســـــــــلناك (يا محمد) اال 

رحمة للعالمین". على كل مجموعة أن 
تحل بعض الــــــتحديات واأللغاز. وكلما ّ

أجابت المجموعة على أحد أســــــئلة 

المســابقة حصــلت على كلمة واحدة 

من آية "وما ارســـــــــــــلناك اال رحمة 

للعالمین".

بعد ذلك ســـــــــیجتمع جمیع االطفال 

مجددا لكي يقفوا حسب ترتیب كلمات 

اآلية، لیشــــــــــكلوا في وقوفھم أمام 

الجمھور جملة مفـــــــیدة مفادھا: وما 

ارسلناك اال رحمة للعالمین.

عندئذ تفتح الصناديق ويحصل كل طفل 

على ھدية.

بعد ذلك جاء الدور علــى فقـــرة اللعب 

الحر لیشـــــعر الطفل وكأنه في مدينة 

األلعاب، اذ سیحصـــــــل على بطاقات 

للعب الحــــر تمكنه من اختیار المحطة 

التي يھواھا. 

انتھــــى الحفل أخیـــــرا ببوفیه مفتوح 

يشـــتمل على أربع وجبات: نوعین من 

البیتـزا، ونقانق مع الخبـز، بان كاكور مع 

المربى، والكعك والحلويات والعصائر. 
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عندما نأتي إلى الصـــالة، ماذا نقول؟ 

الصــالة كما تعلمون، أفعالھا توقیفیة، 

يعني ان افعالھا لیســـــت من عندنا، 

والعلى مزاجنا. ال نستطیع أن نضـیف 

إلیھا، وال أن ننقص منھا. في الصـــالة 
نقول: أشـــــــــــــھد أن محمدا عبده ً

ورســــــوله. أوال، لماذا قدم هللا مقام ًّ

العبودية على مقام الرســــالة؟ لماذا 
لم نقل أشــھد أن محمدا رســوله، او ً

اشھد ان محمدا ولیه ورسـوله؟ لماذا 
نقول أشھد أن محمدا عبده ورسوله؟ ً

ســـــــأذكر أراء المراجع، من دون ذكر 

األســــــماء، ورأيي ال قیمة له مع آراء 

المراجع.

يقول أحد كبار المــــــــراجع: العبودية 

المطلقة ھـــي من أعلـــى مــــراتب 

الكمال، ومن أرفع مقامات اإلنسـانیة، 

وال نصــــــــــیب (اسمع ھذه العبارة، 

التفت) وال نصیب ألحد منھا (العبودية 

المطلقة) ســــــــوى أكمل خلق هللا. 

فنحن نقول [لبعض الصـــــــــــالحین] 

الســــالم علیك أيھا العبد الصـــــالح، 

ولكـــنـــنا اآلن نـــتكلم عن العـــبودية 

المطلقة – وال نصیب ألحد منھا سوى 

أكمل الخلق محمد (ص) اصالة.

الذي حقق العبودية المطلقة اصـــالة 

ھو شــــــــخص واحد، من ھو؟ النبي 
(ص). حســــنا ھناك سؤال: ماذا عن ً

باقــي الناس من األئمة؟ من األولیاء؟ 
من األنــــبــــیاء؟ من الكمل؟ لديـــــنا ّ

معصــــــــــــــومین ولدينا كمل، يقول ّ

[المرجع]: وال نصیب ألحد منھا سوى 

أكمل خلق هللا محمد (ص) أصـــالة –  

أصالة حققھا شـخص واحد فقط، وھو 
النبي (ص). أما ســـائر األولیاء الكمل ّ

فھم تبع له. تحصـل العبودية المطلقة 

عندھم - ال أصــــــالة- وإنما بتبعیتھم 

للنبي، بقربھم من النبـي، بالتـزامھم 

بالنبـي. فمقدار ما حقق كل منھم ھو 

بقدر قربه من النبي (ص).
حســنا، ونحن ما ھي عبادتنا؟ يقول: ً

أما ســواھم – اآلن صـــار عندنا العباد 

ثالثة: الذي حقق العـــبودية المطلقة 

أصــــالة: محمد (ص)، ثم تأتي طبقة 
ثانــیة: طــبقة الكمل: طــبقة االئمة، ّ

واألولـیاء. طـبقة: "رب ما عـبدتك خوفاً 
من نارك، وال طمعا فــــــي جنتك إنما ً

وجدتك أھال للعبادة فعبدتك"، وطـبقة 

(ما ســــــــــــــوى الطبقتین) وھؤالء 

عبوديتھم ناقصـــــة، عوجاء. عبادتھم 

وعبوديتھم معللة بأسباب أخرى.

اآلن دعونا عند النبـــي (ص). لنــــرى 

كیف خاطبه القــــرآن. القـــــرآن حین 

خاطب ســـــــــــــــواه قال: يا يحیى، 

ياعیســـــــــــى. هللا يتكلم مع الذين 

أرسـلھم، لكل منھم مقامه، ومكانته، 

وقدســـــیته، يحي يقول له: يا يحیى 

خذ الكتاب بقوة. يا عیســــــى وھكذا 

سائر االنبیاء.. أما لرسـول هللا فیقول: 

يا أيھا الرســـــــول بلغ ما أنزل إلیك... 

يكلمه بأي عـنوان؟ يكلمه بعــنوانه: يا 

أيھا النبي، يا أيھا الرســــــول، تكريما 

لرسول هللا صلى هللا علیه وآله.

لنــرى متـــى قال هللا فـــي كتابه عن 

النبـــي انه عبده، متــــى أعطاه ھذا 

المقام (مقام العبودية)؟ متــــى ناداه 
بالعبودية؟ أوال في مقام العلو والقـرب ً

والدنو من هللا: سـبحان الذي أســرى ّ

بعبده.. واآلن سنرى، أين وصـل النبي 

بالعـــــــبادة؟ ما ھو المقام المحمود؟ 

سأبین لك بعض النكات.

حین نأتي لإلجابة على الســــــــؤال 
األول: أشـــــــــــــھد أن محمدا عبده ً

ورســــوله، لماذا قدمنا العبودية؟ ألن 

العبودية مرقاة (سـلم) إلى الرسـالة. 

العبودية مرقاة إلى المقام الذي وصل 

إلیه النبي (ص) في اإلســــــــــــــراء 

والمعراج. المقام الذي يصــــــــله في 

اإلســراء والمعراج ھل ذكره القرآن أم 

لم يذكره؟ نعم  ذكره، وســـأذكره لك. 

ماذا قال؟ ثم دنا فتدنــــــى فكان قاب 

قوسین أو أدنى. كم مقام ذكر ھنا؟ 

مقامــــــــین. المقام األول: "كان قاب 

قوســـــین" والمقام الثاني "او ادنى" 

وافتخر به اإلمام الســـجاد (ع) عندما 

قال: "أنا بن من دنا فتدلــى فكان قاب 

قوســـــین أو أدنى". لذلك قال النبي 

(ص) لجبرائیل، وجبرائیل ســــــــــید 

المالئكة يقول له النبـــــــــــي: تقدم 

ياحبیبي ياجبرائیل. قال: يارسـول هللا 

لو تقدمت انملة الحترقت.  أذكـر لكم، 

أن جبرائیل سـید المالئكة يجلس بین 

يدي النبي جلســـة العبید، جلســـة 

العبید! وجبرائیل وحي، وھو ســــــید 

المالئكة ورئیسھم.

ذلك ألن العبودية مرقاة لإلســراء. إنما 

رقـــى النبـــي لھذا المقام بالعبودية. 
وأيضـا رقى للرسالة بالعبودية، ولذلك ً

نقول: أشـــــــــــــھد أن محمدا عبده ً

ورسـوله، بالعبودية وصــل النبي الى 

ھذا المقام (صلوات الجمھور).
أيضـــــا لنكمل لنرى أين وصفه القرآن ً

بالعبد؟

وصفه بالعبد في مقام التحدي

"وان كنتم فــي ريب مما نــزلنا علــى 

عبدنا فأتوا بسورة من مثله..."

ووصـــفه في محل الكفاية، في مقام 

الكفاية: "ألیس هللا بكاف عبده."

وفي مقام الدعوة:

"وأنه لما قام عـــــــبد هللا يدعوه كادوا 

يكونون علیه لبدا”

بالعبودية ارتقى النبي 

إلى مقام قاب قوسين او أدنى

السيد أحمد الحسيني عن مقامات المصطفى (ص):

السيد أحمد الحسيني

المولد النبويخارج اسوار المرکز



أذكر لكم نكتة، نبي هللا موســــى لما 

دخل إلى الوادي المقدس امـره هللا ان 

يخلع نعلیه. المفســرون يختلفون في 

مكان الوادي المقدس، الـــبعض يقول 

ســــــیناء، والبعض يقول الغري، بغض 

النظـــــــــــر عن ذلك فھذا لیس محل 

تفصـــیل، ولكن الواد المقدس ھو في 

مكان أرضي، في مكان دان، في مكان 

غیر سماوي. يعني لیس قاب قوسین 

أو أدنى. ماذا قال له الجلیل ســـبحانه 

وتعالــــى: قال فاخلع نعلیك إنك بالواد 

المقدس طوى. ولم يقل ذلك لـنــبــیه 

(ص). لقد وصل إلى أقصـى القرب، لم 

يقل له اخلع نعلیك!

ونكته ثانیة اشـیر الیھا وھي ان النبي 

(ص) مع وصـــــوله الى ذلك المقام لم 

يضطرب ولم يرتبك ابدا.

عندنا بعض االنبیاء ارتبك او خاف حینما 

حباه هللا بكرامة او مقام. أما النبي فلم 

يضطرب ولم يرتبك...

كان ذلك في حســــــینیة اإلمام الرضا 

في اوبســـــــاال في ٢٤ اكتوبر ٢٠٢١، 

وكان للبحث تتمة في حلقات نشــرت 

على وسائل التواصل اإلجتماعي. 

١١  أكتوبر ٢٠٢١

المولد النبويخارج اسوار المرکز
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فرّقھما الزمن ٤٠ ســــنة، ثم قدر هللا 

أن يلتقیا في حادثة تحمل صــــــــفة 

الســــــــھل الممتنع. انھما األخوين 

الســـید حیدر والســــید أحمد جواد 

الموسوي.   

كان عمر االول ٤ ســـــــــنوات عندما 

افترقا، وكان عمر االخر سـنتین ونیف 

فقط. 

دخال السـجن في العراق طفلین مع 

والديھما كـــــي يكون تعذيبھما مادة 

لالبتزاز واســــــتخراج االعترافات من 

األبوين. 

خرج األول من الســجن خلســـة مع 

جدته، واختفــى اآلخــر. أما الوالدين 

فقد أعدمھما الـــــنظام واخــــــتفت 

بإعدامھما آخــــــر األخبار عن الطفل 

األصــغر.. مع ذلك، شـــاء هللا ان تولد 
بعد ٤٠ سنة أخبار جديدة تعید وصـل ٌ

ما انقطع وكشف ما استتر.  

.. ذلك تقدير العزيز العلیم.

واذا قیل في عالم الســــــــیاسة ان 

الشـــیطان يكمن في التفاصیل، فإن 

الذي يكمن في تفاصیل القصة أعاله 

شیئ مختلف. ومختلف جدا جدا.

ھنا، في تفاصـیل ھذه الرواية، تكمن 

نماذج راقیة من الجھاد والتضــــــحیة 

وااليثار، ومن الحب والعطف والحنان، 

ومن العالقات اإلنســــــــانیة النبیلة 

والحمیمة، ومن التدبیــــر الغیبـــــي 

والتوفیق االلھي. 

باختصــار - وقبل ترك الكلمة لألخوين 

كي يروي كل منھا تفاصیل قصـــــــة 

أبكت من ســــــــــــمعھا في الندوة 

التـرحیبیة التـي أقامھا مـركــز اإلمام 

علـــي (ع) يوم الخمیس ٢١ اكتوبـــر 

٢٠٢١- فإن البداية كانت في شــــھر 

ســــــبتمبر عام ١٩٨٠ حین اعتقلت 

السلطة السید جواد ناصر الموسوي 

مع زوجــته وولديه بـــتھمة االنـــتماء 

لحزب الدعوة اإلســــالمیة. لم يخرج 

من الســـجن سوى حیدر الموسوي 

الذي ھربته جدته تحت عباءتھا وكان 
له من العمر ٤ سنوات ونیف. ّ

قام النظام بإعدام األب واألم وأصـــدر 

إفادتین رســــمیتین تؤكد إعدامھما. 

أما الطفل فلم تصـــدر إفادة بإعدامه. 

اختفى في الســـجن ولم يعرف عنه 

شیئ. 

بعد ســـــنوات طويلة من البحث في 

السجون ومراكز الشرطة، قبل، وبعد 

ســـــــــــــقوط النظام، تقبّلت عائلة 

الموسوي أخیرا الفكرة المؤلمة التي 

كان مفادھا ان الســـــــــید أحمد قد 

قضى، وال بد، شھیدا مع والديه. 

ثم وبعد مــــرور اربعین عاما، وفــــي 

الذكرى الســــنوية لحادثة االعتقال، 

أي في سبتمبر ٢٠٢٠  نشـر السـید 

حیدر الموسوي المقیم في السـويد 

على صفحته الشخصـیة في الفیس 
بوك منشــورا يذكر فیھا قصـــة اعدام ً

عائلته مع  أســــمائھم وصــــورھم. 

ونشـــــر -فیما نشـــــر- صورة ألخیه 

السید احمد وھو طفل صغیر. 

فـي تلك األثناء، وفـي الطـرف اآلخــر 

من العالم، وتحديدا فـــي العــــراق، 

كانت امــراة فــي العقد الخامس من 

العمر تتصــــفح في حاسوبھا وتدقق 

في صورة الطفل وتتسـاءل: ألیسـت 

ھذه صــــورة الطفل الذي عثرنا علیه 

في الشارع قبل أربعین سنة؟ 

تســـاؤل ما لبث أن عبّد الطريق أمام 

السید أحمد لیعرف حسـبه ونسـبه، 
وعبد الطريق أيضـا أمام السـید حیدر ً

لیعــرف ان هللا قد كتب له ان يلتقــي 

بأخیه "الشھید" بعد أربعین سنة من 
ً آخر مرة رآه فیھا طفال ســـــجینا في ُ

سجون النظام البائد.  

ھذه ھي القصة باختصار. واإلختصـار 

يظلم القصـــــــة ويھضـــــــم حقوق 

ٍشخصـــــــــیاتھا ألنه يخلو من وصف 
لألحاسیس والمشــاعر النبیلة لدى 

ٍٍأطرافھا، ويخلو من سرد مفصــــــــل 
للمواقف الفاضـــلة والمخاطر الكبیرة 

التــــــي قامت بھا ھذه األطــــــراف 

الحتضان طفل لقیط وكتم أخباره عن 

سلطة ال ترحم. وھو اختصــــار يخلو، 
ً أيضا وأخیرا، من وصف لعذابات أطفال ً

ِأعدمت أمھاتھم وقتل آباؤھم وھم ال ُُ
يعلمون عن ظـروف تلك اإلعدامات إال 

انھا كانت، والبد، إعدامات وحشــیة، 

ســــــــبقتھا عملیات تعذيب وتنكیل 

وحشیة. 

كان ھذا ھو اإلختصـــــــــــــار والیكم 

التفصــــــیل كما ورد على لســــــان 

السـیدين حیدر وأحمد أمام جمع من 

الذين جاؤوا إلـــى الندوة التـــرحیبیة 

للتعــرف علـــى األخوين عن قـــرب، 

ٍوللتعرف على تفاصیل قصــــة حزينة 
ٍِومؤلمة وغــــــــــیر مألوفة، وإلنعاش 
ٍالذاكرة الشـعبیة بما جرى في حقبة 
ٍٍموجعة من زمن ال يجوز أن يعتــــــريه 

النسیان.. وإال تكرر.

ّقدر العزيز العليم أن يلتقي السيد حيدر بأخيه 

"الشهيد" بعد ٤٠ سنة من "الشهادة"
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١٣  نوفمبر ٢٠٢١

اللھم صل على محمد وآل محمد

اإلخوة الكـــرام واألخوات الكـــريمات 

السالم علیكم ورحمة هللا وبركاته

نقدم لكم التھاني والتبريكات بذكرى 

والدة منقذ البشــــــرية النبي محمد 

(ص) وذكرى أســـــــــــــبوع الوحدة 

اإلســالمیة، ســائلین هللا ســبحانه 

وتعالـــى أن يعیدھا والعالم أجمع بال 

وباء وبال بالء.

وال ننسـى أن نتقدم بالشـكر الجزيل 

لمـــركـــز اإلمام علــــي (ع) واإلدارة 

الموقرة ورواده وجمھوره بالشــــــكر 

الجزيل واالمتنان على ھذه الفرصــة 

وھذا اللقاء وھذه الندوة.

في يوم بارد من أيام السويد، وبالدقة 

في العشرين من الشـھر التاسع من 

سنة ٢٠٢٠ في مدينة "فسـتیروس" 

حیث كانت المواضـــیع المتداولة في 

وسائل التواصل االجتماعي، مواضیع 

متجاذبة فیھا سجال بین مجموعتین 

من الناس، مجموعة تنادي بالـــزمن 

الجمیل [إشــــارة إلى حكم البعث]، 

ومجموعة تنادي وتصـــف ذلك الزمن 

بالــزمن األغبــر. كان االختالف فـــي 

وصــــــــف حقبة زمنیة معروفة. ھذا 

يصفھا بأنھا زمن جمیل.. ھكذا يراھا، 

وتعلمون الناس حین يشــــــــاھدون 
شیئا فإنھم يشـــــــاھدونه من زوايا ً

ً مختلفة. فلعل واحدا كان مســـتفیدا ً
في زمن ما فیجد فیه جماال ناصـــعا، ً

ً ً وآخـر كان مظلوما مھاجـرا فیـراه زمنا ً
ً اغبرا. كتبت في ذلك الیوم منشــورا، ً

والقصـــــة بدأت من منشـــــور على 
الفايســـبوك، طبعا تعلمون بأن على ً

الفايســـــــــبوك دائما انت مھدد بأن ً

صفحتك ستحجب بســـــــبب آرائك. 

أحیانا تحجب صــــــــــفحتك، وأحیانا 

تســـتطیع نشــــر ما تريد... في تلك 

الفترة كانت الصــفحة سلیمة ولیس 

علـــیھا عقوبات. كان علــــیھا عقوبة 

واحدة، بأنني ال أســـــــتطیع أن أبث 

بالمباشر، ألني نشــــرت صورتین أو 

أكثر في تشـییع البصـرة للشـھید أبو 

مھدي المھندس وصــــــــــاحبه في 

الجھاد الشـــــھید قاسم سلیماني. 

حظرت من البث المباشـــــر، ولكني 

كنت أســـتطیع أن أتواصــــل بطريقة 
أخرى، فكتبت منشــورا بھذه الدراما ً

بمناســـــــــبة مرور الذكرى األربعین 

العتقالي. قد تســـألني عن عمري، 

كم عمــــرك اآلن حتـــــى تتكلم عن 

الذكــرى األربعین؟ كان عمـــري أربع 

سنوات. [قد تســـــأل] طیب إذا كان 

عمرك أربع ســنوات، فأين توجد دولة 
تعتقل مواطنا عمره أربع ســـــنوات؟ ً

أبي كان سیاسیا. [وقد تســـأل] ھو 

كان ســــیاســـــیا، أنت ما عالقتك؟ 

نعم.أردت أن أوصـــل الرســـالة. ھذا 

الزمن الجمیل يا ســــــــــادة [يعتقل 

األطفال ألن آباءھم معارضین]. 

[الناس قد تقول انھا قصــة قديمة] يا 

ســـــــیدنا ما فات قد فات والحمد� 

على ســـــــالمتك، والحمد� على 

ســـــالمة األھل. فأحببت أن أقول ال 

يوجد ســـــالمة لألھل، األھل كلھم 

أعدموا، وأنا خرجت من الســــــــجن 

بواسطة تھريب جدتي لي. ونشـرت 

صورتي وأنا في تلك الحقبة، أي حین 

كان عمري أربع ســــنوات. وضــــعت 

الصورة ونشـرتھا، وبعد دقائق، قلت: 

لماذا أضع صورتي؟ دعني أضع صورة 

أخي الشـــــــــــھید المظلوم أحمد. 

استحسـنت الفكرة. أخذت من ألبوم 

الھاتف النقال صــورة أخي ووضــعتھا 

في الصــــــــــفحة، وقمت ب"تعديل 

النشر"، ووضعت صورة السـید أحمد 

وعمره سنتین. وكتبت تحت الصورة: 

صورة أخي الشــــــــھید أحمد الذي 

أعدمه البعث بعمر سـنتین. وضـعتھا 

وتم النشر. كنت أنتظر صالة الفجر، 

صــلیت الفجر، وكان ذلك في يوم ٢٠ 

ســبتمبر ٢٠٢٠. قبل ســنة وشــھر 

ويوم من اآلن. ســـــــبحان هللا كانت 

األمور مختلفة في تلك الســـــاعات، 

وقت الفجر. مع ذلك حصـــــلت حركة 

في الصــــــــفحة غیر طبیعیة، وكأنه 
إعالن ممول. اآلن دعونــــي أكلمكم ّ

عن الصـــورة التي وضعتھا للســــید 
أحمد. طبعا عندما اعتقل، قصتنا تبدأ ً

ھكذا: نحن عائلة كانت تـــؤمن با�، 

عائلة سادة في البصــــــــــرة، تربیة 

شبابنا، ونسائنا وشیوخنا ھي تربیة 

دينیة، تربیة تقديس للقضـايا الدينیة. 

كان ذلك فــــــــــــــــي زمن التیارات 

واالنتماءات المتباينة. ھذا ينتمـــــي 

للشــــــــیوعیة وھذا للقومیة، وھذا 

لإلخوان [المسـلمین]، شبابنا انتموا 

للحالة اإلسالمیة بقیادة الشـــــھید 

السید محمد باقر الصدر. ھذه الحالة 

اإلسالمیة تصــــــــــادمت مع النظام 
البعثي، خصــوصا بعد إعدام الســید ً

محمد باقر الصــــــــــدر، فتم اعتقال 

العائلة، ســت شــباب لم يبق منھم 

أحد، فـــــي العام ١٩٧٩ كانوا جمیعاً 

موجودين، وفــي العام ١٩٨٠ لم يبق 

منھم أي أحد. [أما أقاربھم] فـــراحوا 

بین اإلعدام، أوالھجـــــرة أو الفقدان. 

لذلك تم اعتقالنا فــي بغداد حیث كنا 

نقیم. 

 

كنا عائلة متدينة فاعتقلوني أنا وأخي. 

كان عمري ٤ سنوات، وكان عمره سنتين

السيد حيدر الموسوي:

السيد حيدر الموسوي
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اعتقلونـي أنا وأحمد. أنا كان عمـري ٤ 

ســـنوات وثمانیة أشـــھر، وأحمد كان 

عمره سنتین وشـھر. واعتقلوا خالتي 

المســــــكینة التي كانت ضیفة عندنا 

لمـراجعة طبیب األنف والحنجـرة فــي 

الیوم التالـي. كان عمـي موجودا فــي 

البیت، وھو خـــــريج كلیة الطب، وكان 

ابن عمتي موجودا أيضــــــــــــــا، وھو 

عسـكري ھارب من الخدمة، ووالدتي 

التي كان عمـرھا ٢٢ عاما وحامل فـي 

الشــــھر الســــادس. والدي كان في 

البصـــــرة، فاعتقلوه ھناك.  اعتقلونا، 

أخذوا الـــرجال إلــــى مديــــرية األمن 

ببغداد، وبیتنا فــــــــي الحديدية الذي 
اعتقلونا مـنه جعلوه كمـیـنا لمدة ثالثة ً

أيام كل شـــخص يدق الباب يعني أنه 

مرتبط بنا ويعادي النظام. صـــادروا كل 

شیئ: أموالنا المنقولة وغیر المنقولة. 

بیتنا الجديد في البصــرة صودر أيضـــا. 

بقي من العائلة أربعة أيتام، وأنا صـرت 

الخامس حین أخرجوني من السـجن، 

خمسة أيتام وعجوز وأرملة. فقط. فلم 

يبق عندنا شیئ وال حتى صورة واحدة 

للسید أحمد. 

فـــي العام ١٩٨٣ أو ١٩٨٤ تقـــريبا كنا ً

ذاھبین للمصـور خاصتنا، أھل البصــرة 

يعرفونه، اســـمه فینوس، مررنا علیه، 

أردنا أن نتصــور صورا جديدة، المصـــور 

قال لـــزوجة عمـــي، وھــــي األرملة 

الوحیدة التي بقیت من نســـاء العائلة 

وربتنا وإلـى يومنا ھذا ھــي معنا ھنا، 

على كل حال المصـــــور قال لھا يوجد 

أحد شباب العائلة قد تصـور عندي منذ 

سـنوات، ومنذ بداية الحرب عام ١٩٨٠ 

لم يأت لــیأخذھا، قالت له 

أرني الصورة. فأخرجھا وإذا 

بھا صـورة أحمد وصــورتي 

وصورة والدتي. كان والدي 

قد أتـى بنا [قبل االعتقال] 

وتصـورنا، وكان بین الصـور، 

كما تعلمـــــــون ھدية كما 

تســـمى، وھي الصـــورة 

الكبیرة، وصـــــورة العائلة. 

في الحقیقة ھذه الصــورة 

كانت بالنســبة لنا كالكنز. 

النه لم يكن قد بقي لنا أي صـــــــورة، 

أخذوا البیت كله. لم تبق إال ھذه الصور 

وشاء هللا تعالى أن تبقى ھذه الصـــور 

واضحة رغم الســـنین. حین نشـــرت 

الصــــــــــــــــورة في يوم ٢٠ سبتمبر 
اسـتیقظت صــباحا فوجدت أن الحركة ً

في الفايسبوك كانت نشطة جدا. أحد 

إخواننا في كندا أخذ المنشــور، ونحن 

ال نعرفه، ترجمه للغة الفرنسیة، وأحد 

اخواننا المھاجرين في بريطانیا تـرجمه 

لإلنجلیـزية، وذاك تـرجمه للغة أخـرى. 

فحصـــلت بذلك حركة غیر عادية، إلى 

أن وصلت عشــــــــرات الرسائل على 

الخاص وغیرھا، ولكن شاء هللا تعالى، 

أن امــــرأة كانت تقلب بھاتفھا النقال، 

حالھا حال بقیة النســـاء والرجال، فإذا 

بھا تدخل على مجموعة للنســاء في 

مدينة الكـــرادة، وتقـــرأ أن ھناك طفال 

عمره سـنتین ومعدوم وشــھید وكذا، 

وعادة ھذه مادة دسمة للنســــــــــاء 

وعواطفھن، فواحدة نشــرت القصـــة، 

التي نشــرت زوجة عمي، ھذه المرأة 
قلبتھا، ونظرت للصــــــورة، ھذه صورة ّ

أحمد. أحمد الذي وجدناه في الشارع 

عام ١٩٨٠. وجدناه مع أخـــــــــــیه، أو 

باألحرى وجدناه مع صــبي ال ندري إن 

كان أخوه، ابن عمه، قـــريبه، ال ندري. 

وجدوه في الشـــــــــــارع، في شارع 
الســعدون، كانا ينزفان دما، أحمد كان ً

جلده مسـلوخا من الجھة الیمین، من ً

كتفه إلــــى كعب قدمه وكان ينــــزف. 

وفـــــراس طفل مثله كان معه فـــــي 

الســــــــجن، وأنا لم أكن قد رأيته في 

الســــجن، فحین اعتقلوني في العام 

١٩٨٠ بقیت ثالثة أشــــــــھر، وجدتي 

عملت محاولة إلخراجي من الســجن 

ونجحت بھا، فــــــي محاولة كالعجیبة 

[االســــطورة]، وھي أنھا كانت تجوب 

السـجون بحثا عنا، وصدفة دخلت إلى ّ
السجن فوجدتنا، طبعا بعد مدة طويلة ً

من الــبحث  ولـــیس بعد دقائق أو بعد 

أيام. جدتــــــي كما قلت لكم فقدت ٦ 

شباب، واحد قاضي محكمة البصـــرة، 

واحد طبیب، واحد مديــــــــــــر.. ھذه 

المســكینة فقدت ستة، فظلت تجوب 

الســـــجون، ھي وجدتي األخرى، ام 

والدتي التي فقدت بنتین شــــــابتین 

(والدتــــي وخالتــــي). فكانتا تجوبان 

الســـــجون، والســــــجون كثیرة في 

العراق، حتى أكثر من المســـــــاجد، 

ذھبت إلى بغداد، والبصــــــــــــــــرة، 

والسماوة، وإلى أماكن أخرى، 

 دخلت الجدتان، وكــــــــنا أول العوائل 
الموجودة قريبا من باب الســـــــــجن، ً

وطبعا كان اللقاء مؤثـــــــرا جدا، فنحن ً
تقريبا كنا لثالثة أشـــــھر مفقودين وال ً

يعرفون عنا شـیئا، نحن كنا ســابقا إذا 

تأخر احدنا ســاعة واحدة عن المجيء 

إلــــــى البیت يقلقون علیه، فكیف اذا 

كانت األوضاع الســــــــیاسیة خاصة، 

واإلعدامات وغیـرھا، والناس مفقودة؟ 

على كل حال اســـــتطاعت جدتي أن 

تخرجني (أنا حیدر) من السجن، وكان 

من المفترض أن جدتي األخـرى تخـرج 
السید أحمد أيضـا، والخطة كانت أنھن ً

اشــــــترين لنا مالبس جديدة، قمیص 

وبنطال، جدتي أم والدي أخذتنـي أوالً 
وكان عمري تقريبا ٤ ســـــنوات وبعض ً

الشــــــــــھور، خبأتني تحت عباءتھا، 

وخرجت من الســــجن. ضابط التحري 

وضــــــابط الباب أوقفھا، طفل في ھذا 

العمـــــر ال يمكن إخفاؤه تحت العباءة، 

ســیظھر، الرضــیع يظھر فكیف بالكبیر 

الذي يمشـــي؟ قال لھا حجیة ما ھذا 

الطفل الذي تحت عباءتك؟ قالت لـــي 

أطلع إطلع دائما تخبئ نفســــك تحت 

عباءتي وتلتصــــــــــق بي ٢٤ ساعة. 

خـرجت. نظــر إلــى يدي، فــرأى أن ال 

وجود ألثــــــــــــــر الختم [ختم اطالق 

ســـراحي]. قال لھا حجیة ھذا الطفل 

يده غیر مختومة. 

 نوفمبر ٢٠٢١

جانب من الحضور



قالت له يا لیتك تأخذه وتخلصني منه 

ومن شـــــره. بالنھاية هللا أعماه؟ أم 

كان عنده تعاطف، ال أدري. خـــرجت. 

كان السـجن للنسـاء واألطفال فقط، 

وھو سجن الزعفرانیة. سجن واسع، 

والنساء منتشـرات فیه والظروف جداً 

سیئة. 

جدتي الثانیة التي كانت تمســــــك 

أحمد، كانت تنتظر في الصــــــــــف، 

وأمامھا شخصین أو ثالثة أو خمسة، 

حین رأت ھذا التدقیق من الضـــــابط 

والتحري مع جدتي، قالت لنفسھا أنا 

اآلن إذا ذھــبت، بـــنفس الحالة، ويد 

أحمد غیر مختومة، قد أســــیئ إلى 

حیدر وجدته، ألنھما  لم يصــــــال بعد 

الى الشـــــــارع العام. فمن الممكن 

العیون والمراقبة واألمن أن يكتشـفوا 

األمر ويتضــــــرر حیدر وجدته. دعني 

أعید أحمد إلــــــــى أمه. وفـــــــــي 

األســــــــــــبوعین القادمین، (إذ إن 

المقابلة تحصـل كل أسبوعین)، آتي 

وأخـرج أحمد بطــريقة أخــرى. وھذه 

"الترجیعة" كلفت أحمد أربعین سـنة 

من الضــــیاع. أربعون سنة كاملة. انا 

خرجت في ١٥ ديســـــــــمبر ١٩٨٠ 

وبعدھا ب ١٥ يوما يعنــي فــي نھاية 

الشـــھر أو بداية العام الجديد ذھبت 

جدتي أم والدتي إلخراج سـید أحمد 

من الســـجن فلم تجد شیئا، لم تجد 
شـــــیئا ولم تجد أي أثر لوالدتي، وال ً

لخالتي، وال للســــــید أحمد، وال أي 

شيء. 
طبعا في األشـــھر الثالثة التي كنت ً

فیھا في السـجن، كانوا قد أخذونني 

إلـــى والدي ٣ او ٤  مـــرات، يغلقون 

عیوني، ويركبوني في المصعد، كنت 

أتصـــوره في نفس الســـجن، أي أن 

الســـجن طابقین، لكن علمت الحقا 

ان ســـــــجن الزعفرانیة لم تكن فیه 

طوابق متعددة لكــــــــــي يكون فیه 

مصعد. كان عبارة عن طابقین، طابق 

للنســــــــــاء، والثاني طابق إداري. 

وبالقرب من الطابق النســـائي يوجد 

كراجات مســــــــــــــقوفة وسیارات 

الالندكروزر خاصتھم. ھذا يعني أنھم 

كانوا يأخذوننــي إلــى مديـــرية أمن 

بغداد الكبیــرة إلــى والدي الذي كان 

في تلك المنطقة، ألجل الضــــــــغط 

علـیه. لـیقولوا له: أن عائلـتك عــندنا 

وأطفالك عـــــندنا، فال طائل من عدم 

اعترافك وكشـــفك لخطوطكم. على 

كل حال عشـــــت مع ھذه الذكريات 

واآلالم مدة سنوات. أعود إلى قصـــة 

الســـــــید أحمد. رجعت جدتي في 

نھاية الشـــھر ولم تجد أي أثر، حتى 

بعد سقوط الصنم عام ٢٠٠٣. 

[عشـــــت بعد ذلك بال اوراق ثبوتیة] 

جدتـي وزوجة عمـي أبقونـي مخفیاً 
مشـــــــــــــفرا، مثال سجلوني في ً

المدرسـة بدون ھوية وبدون شـھادة 

جنســـــــــــــیة وكذا، المدير معارف 

منطقتنا، االحصــاء حین حصـــل عام 

١٩٨٦ أو ١٩٨٧ لم يطالنــي. البطاقة 

التمويلیة لم يسـجلوني بھا، وھكذا، 

كانوا يحاولون أن يوحوا أننـــــــــي لم 

اعتقل حین أخذوا أھلي ألننـي كنت 

في بیت عمتي، وھكذا. وھي صیغة 

ّحمتنــــــــي، ويبدو أنه لم يكن علي 
عیون.

فـي العام ٢٠٠٣ رجعت للعـراق [بعد 

سنوات من اإلقامة في الســـــــويد] 

ووجدت وثائق ومقتبســـــــات حكم، 

ومن أھمھا إعدام والدتــــــي مع ٤٥ 
شــــــابا من ضـــــــمن المادة ١٥٦، ً

المقتبس كان بتاريخ ٢٥ حـــزيــــران 

١٩٨٢، أي بعد سـنة و٩ أشـھر تقريباً 

من االعتقال. خالتي أيضـــــا، وكذلك 
اعمامي، ال ١٢ شـــــھیدا من نفس ً

العائلة. لدينا فقط قبــــــر واحد. (االن 
صاروا ١١ شھیدا بعد أن ظھر الســید ً

أحمد). لدينا قبـر واحد فقط وھو قبــر 

عمي القاضي الســـــید علي رحمه 

هللا فـــــــــــــــي النجف. وجدت تلك 

المقتبســــات في العام ٢٠٠٣ ولكن 

لم أجد للســید أحمد شیئا، ولم أجد 
للجنین الذي في بطن أمي شـیئا، ال ً

أعرف، لدينا خبر أنھا قد وضـــــــــعت 

جنینھا داخل الســــجن وحملھا كان 
سـلیما وھي كانت ســلیمة، واألمن ً

ً رموا لنا خبـــــــــــــرا بأنھا أنجبت بنتا ً

وســــمتھا قادســــیة. طیب جید إذا 

أســمتنا قادســـیة، إذا أخرجوھا أين 

ھي؟ 

لكن وصلنا خبر يقین أنھا قد أسـمتھا 

زھراء، لذلك نحن ســــــــجلناھا في 

مؤسســـة الشــــھداء باسم زھراء، 

زھراء جواد ناصـــــــــــــر. ھذه زھراء 

المفروض انھا ولدت في الســـــجن، 

نحن إلى الیوم ال ندري عنھا شـــیئا. 

جاءتنا أخبار أنھا مع أناس مھجــــرين 

فـــي بداية الثمانین، إلـــى إيــــران. 

وذھبنا لنلتقــي بھم ولكن الظـــروف 

كانت مختلفة ولم تكن ھـي أختــي. 
الــــتوقــــیت كان مخــــتلفا، والدتھا ً

مختلفة. 

١٥  نوفمبر ٢٠٢١

جانب من الحضور
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من التقاريــر التــي وجدناھا عن الوالد 

أنه قد تم تعذيب ولده الصـــــــــــــغیر، 

والمفروض ولده الصـــــــغیر ھو أحمد. 

وھذه أثبتت لنا أن أحمد قد ضــــــــرب 

بالجدار لكي ينتزع االعتراف من الوالد. 

فبنینا علـــى أن أحمد مقتول. وبقـــي 
ذلك متعارفا عندنا أنه مقتول وأنا كـنت ً

دائما أنشر أنه شھید، ولكن األمل كان ً

موجودا بأن أحمد ال زال مـوجـودا، وهللا ً

ســــــــبحانه كان يعطینا األمل. وبقینا 

نبحث من العام ٢٠٠٣ إلـــــــــى العام 
٢٠٠٨ حینھا فقط سجلناه شھیدا في ً

مؤسسـة الشـداء وأخرجنا له شھادة 

وفاة. وظلت األمـــــــــور ھكذا. الحلقة 

المفقودة ھي أن كیف خـرج أحمد من 

الســــــــجن ووجدوه في الكرادة في 

شارع سعدون؟ كیف خرج؟ ھل أخذوه 

إلـى مقبـرة جماعیة إلعدامھم جمیعاً 
أطفاال ونســـــاء وأحدھم قد حن قلبه ّ

علیه وفتح له باب الســـــــــیارة ورماه 
فوجدوه جريحا، وما ھي قصـــة فراس ً

الذي كان معه... ھذا ســــیحدثنا عنه 

السید أحمد بداية من شارع سعدون، 

وأختم بالشكر وجزاكم هللا خیراً.

بســـم هللا الرحمن الرحیم، والصـــالة 

والسالم على سیدنا محمد وعلى آله 

الطیبین الطاھــــرين. نبارك لكم والدة 

الرسول األعظم علیه افضــل الصـــالة 

والســالم وأسبوع الوحدة اإلسالمیة. 

واتقدم بالشـكر الجزيل إلدارة مسـجد 

االمام علــــي (ع) علــــى إتاحة ھذه 

الفرصة.

من أھم وصـايا أمیر المؤمنین علي بن 

أبي طالب (ع) إلى ولديه الحســــنین 

(ع) أن كونا للظالم خصــما، وللمظلوم 
عونا، وحقیقة ھذا البــــــــرنامج وھذه ً

الحفاوة وھذه الندوة ھي نصــــــــــرة 

للمظلوم، وما يؤلمنـــــي ھنا ان بعض 

األشـــخاص يمجدون الظالم ويقولون: 

يالیتنا مازلنا فــــي ذلك الـــــزمن، وما 

شـابه. الحدث الكبیر الذي حدث معي 

العام الماضـــــــــــي ھو أنني التقیت 

بأھلي، التقیت بأھلي وكان شــــــیئا 

مفاجئا وبتوفیق إلھي. ولكن المفاجأة 

األكبر أننـي لیس فقط التقیت بأھلـي 

وإنما وجدت أناسا من الشـــــرق ومن 

الغرب، من العـراق ومن خارج العـراق، 

مھتمین بالقضیة من أمثالكم. في يوم 

الحادثة كان عمري ســــــنتین،  وكان 

يوجد شــــــاھد عیان امرأة وھي حیة 

تــــرزق اآلن، كان لھا محل مقابل بیت 

العائلة التي تبنتني الحقا. 

[عشـــــت في كنف تلك العائلة ] ولم 
أكن أعلم شــیئا عن وضــعي. لم أكن ً

أسمع أحدا يتكلم عن أنني لســــــت ً

ابنھم. إلخ. 

ولكن حین حصـــــل اللقاء (مع أھلي) 

شـــرحت لي ھذه المرأة كل الموقف. 

وأخبرتني بكل شـــــــيء. قالت لي يا 

أحمد، نحن وجدناكما [أنت وصـــديقك 

فراس] طفلین اثنین تمشــــــیان في 

الشـــارع وتمســــكان بید بعضــــكما 

البعض، في منطقة الســـعدون، قريباً 

من مركز الشرطة.  أخذونا في البداية 

إلى مركز الشــرطة، ومركز الشــرطة 

بدوره تواصــــــــل مع مختار المنطقة، 

ومختار المنطقة جاء واستفســـر منا، 
طبعا كنا نحن طفلین اثنین وعلـیـنا آثار ً

الجراح، أنا كان جلدي مسـلوخا وأنزف ً
دما، وفــراس يعـــرج. طبعا ھذه االمور ً

تحمل احتمالین: 

إحتمال بأن آثار التعذيب علـــــــــــــى 

جسمي كانت بسبب التعذيب للضغط 

على والدي الســــــــــــجین عندھم. 

واحتمال آخر يقول أن ھذه اآلثار سببھا 

أن أحدھم قد رق قلبه لحالي فرمانـي 

من الســــــــــــــیارة [التي كانت تقل 

المحكومین باإلعدام] بینما ھـــــــــي 

تســیر. أقول: إن كان الرؤوف منھم ھو 

من يرمي الطفل من الســـــیارة فھذا 

ممــتاز [فكـــیف يكون حال من ھو أقل 

رأفة؟] 

كان معي طفل آخر، نفس القضــــــیة 
تماما، اسمه فراس. أيضـا أعدموا أمه، ً

وكنا نسیر أنا وھو، وكان عمره ٤ 

سنوات ونصـــــف. وانا عمري سنتین. 

مختار المنطقة سأله، ما اسـمك، قال 

فراس، قال له وھذا ما اســمه، قال له 

أحمد. قال له وما أدراك أن اســــــــمه 

أحمد؟ فقال له، إنه جارنا. كـنا نلعب أنا 

وھو. ھو كان يقصـــــــد أننا جیران في 

المعتقل، فالطفل ال يفـــرق بین البیت 

والمعتقل.

كان القانون يقضـي بأن ال يبیت الطفل 

في مركز الشرطة بل في بیت المختار 

ثم يسـتحضـره مجددا الى المركز في 

صـــباح الیوم التالي. اســــتمرت ھذه 
الحالة عشـرة أيام تقريبا، فتعلقنا بھذا ً

الــرجل، وھو تعلق بنا، وعائلته تعلقت 

بنا أيضـــــا، وباألخیر وصلنا إلى مرحلة 

قیل فیھا انه ال بد من أخذنا إلــى ملجأ 

االيتام  إن لم يتعرف أحد علینا. 
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يقضي القانون بأن يتربى األيتام

تربیة بعثیة فقال المختار: أنا أتبناھم

السيد احمد الموسوي:
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تعــــــرفون طبعا أن القانون عندئذ كان ً

يقضــــي بأن يتربى ھؤالء األيتام تربیة 

بعثیة، يعني يصـــــــبحون من فدائیي 

صــدام وما شـــاكل. فقال المختار: أنا 

أتـبـناھم. قالوا ھذا ممــنوع، ألن لديك 

ذرية، والذي يتبنـــى يجب أن يكون بال 

ذرية. آخر األمر ســـــــــألنا، أال تعرفون 

أھلكم، فیقول له فـــراس، أنت أبـــي. 

أنت بابا. تأثـــــر الـــــرجل بھذه الكلمة 

وتوسـط مع شــخص من داخل المركز 

من أھالي الناصـــــــــــرية كي يتكفل 

المختار بتربیتنا. اســـتطاع المختار أن 

يأخذنا. أخذنا ووضـــــعنا في بیت أخته 

في محافظة النجف. الرجل باألصـــــل 

نجفي. عائلة نجفیة. فأخذنا إلـى بیت 

أخته، وتعــــرفون بیوت النجف القديمة 

فیھا سراديب. فوضعونا في السـرداب 

مدة ١٤ يوما، وقال ممــــــــــــــنوع أن 
تخـــــرجوھم. حفاظا علینا. كان ھناك ً

امرأة جارتھم تدعى أم كرار. شـــھدت 

على القضـیة كاملة أنھم أتوا بنا ونحن 

صغارا وانتھى األمر. مشـــــــت االمور 

وأخــرجونا بعد انتھاء المدة إلـــى بیت 

المختار في بغداد. 

كنت أعتبر المختار أبا لي باعتبار أننـي 

فتحت عیونـي علـى الدنیا ووجدت أنه 

ھو أبــي وزوجته ھـــي أمـــي. دخلنا 

مدرســـــة عن طريق معارف المختار، 

من الصـف األول إلى الصـف السـادس 

بدون ھوية، على مســــــــــــــؤولیته 

وبمســاعدة معارفه. ولكن حین وصلنا 

إلى الصـــــف الســـــادس وصلنا إلى 

امتحانات نصـف السـنة، وھي بكالوريا 

طبعا، فاحتجنا إلى مسـتمسـكات. أنا 

لم يكن عندي مســتمســكات وكانت 
ً طبعا درجاتـــــــــــي جدا عالیة، كانت ً

ممتازة. ولكني اضـــــــطررت ألن اترك 

المدرســــــــــــــة ألنه لم يكن عندي 

مســـتمســــكات. المختار توفي في 

العام ١٩٨٥. يعني لم أعش معه فتـرة 

طويلة، من العام ١٩٨٠ إلـــــــى العام 

١٩٨٥. اوصى عائلته بأن تســــــــتمر 

الرسالة، أوصـى أوالده وزوجته رحمھا 

هللا التي توفت في العام ٢٠١١، وابنته 

الكبیرة الحاجة أم أحمد. أوصـــاھم أن 

حافظوا علـــــــى ھؤالء األطفال. طبعا 

أقدم الشكر الجزيل لھذه العائلة. 

خرجت من المدرسة، وكان عمري ١٢ 

سنة. الســـــادس ابتدائي يعني كان 

عمــــــري ١٢ عاما. لم يكن عندي أي 

التزام كوني خرجت من المدرســـــة، 

فذھبت إلــى بیت عمتـــي بالتبنـــي 

(اخت المختار التـــي أخذونــــي إلیھا 

حین كنت طفال). 

ذات يوم جاءت المــرأة أم كــرار لــزيارة 

عمتـي بالتبنـي. رأتنـي وقالت من ھو 

ھذا الطفل؟ ھي كانت تعـرفنـي حین 
كنت صــــغیرا، ولكنھا لم تعرفني حین ً

صــــــار عمري ١٢ عاما. قالوا لھا: ھذا ً

أحمد. فقالت: مسـكین. ألم يجد أھله 

إلى اآلن؟

طبعا أنا ســمعتھم. أنا إلى حین صــار ً
عمــري ١٢ عاما لم أكن أعـــرف إال أن ً

ھؤالء ھم أھلــــــي. قالت ام كــــــرار 

مســــكین إلى اآلن لم يجد أھله؟ وأنا 
سمعت. فســـــــألت ما القضـــــــیة؟ ُ

فوصـفوھا بأنھا مجنونة، وأنھا صــاحبة 

مشــــاكل. رجعت إلى بغداد إلى بیت 

أھلي (بیت المختار) ســــــــألتھم أن 

يخبروني القضیة، فقالوا لي والدنا كان 
متــزوجا وأنت ابن الـــزوجة الثانیة. لم ً

يكونوا يريدون أن يقولوا أنني لســـــت 

ابنھم. لكن الشــــــــــــــك كان قد بدأ 

يساورني.

بعد ســـــنتین، وكان عمري حینھا ١٤ 

عاما صـــــارحوني بالحقیقة بعد إلحاح 

شــــديد. ھنا بدأت اآلالم عندي. طبعاً 

عدة آالم ولیس ألما واحدا. ســـــــــید 

حیدر(اخــــي) عاش ألم الفقدان، ألم 

فقدان األھل. أنا عشــت ألم الحرمان. 

الحرمان من األم واألب والدراســـــــة. 

عشـــت بكل جوارحي مع أمنیة وھي 

أن أعرف أسم أبي وإسم أمي.

 وكلما كبرت كانت تكبر معي أمنیاتي. 

نحن في المجتمع العراقـي حین يـراك 

أحدھم يســـــألك أنت من أي أعمام. 

ھذا الذي يســــأل، بماذا أجیبه؟ كنت 

أقـرأ الفاتحة ألمــي وأبــي وأقول ھذه 

ألمــي وأبـــي الحقیقیین. وال أعـــرف 

اســــمھما. با� علیكم ھل ھي ھذه 

أمـنـیات مواطن؟ نعم أمـنــیات مواطن 
فــــي زمن البعث! طبعا كانت تكثـــــر ً

التســــــاؤالت برأسي. أسئلة البعض 

منھا ال يمكننـي أن أذكـره، من أنا؟ من 

أھلي؟ من اعمامي؟ كیف فقدوني؟

تأتیني أحیانا تســــــاؤالت بیني وبین ً

نفســي. ھل يعقل أن أمي كانت تزور 

الكاظمیة وأضــــــاعتني؟ عائلتي وقع 

في بیتھم صاروخ ولم يبق أحد غیري؟ 

لم يخطر ببالي أي احتمال سـیاسـي 
حقیقة. خصـوصا في تلك الفترة. طبعا ً

انا عشــت في الكرادة في بغداد، في 

بیت المختار. كنت أمـــــــــــر من أمام 

مؤسســـــة الشـــــھداء [بعد سقوط 

النظام]، أرى صورة طفل، يضـعون صور 

الشــــــھداء على مدار الحائط. وبینھا 

كانت صـــــــــــورتي. أقول ھذا الطفل 

مسـكین، وال أعرف  أن ھذا الطفل ھو 
أنا. طبعا إلى يوم ٢٥ ســـبتمبر ٢٠٢٠. ً

طبعا فــراس عاش معــي فـــي نفس ً

البیت، كنا أخوة، أو رفقاء شــدة، ولكن 

نحن عشــــــــنا كإخوة، حتى انه كان 
أكثـرھم قـربا منـي. جئت إلـى بغداد، ً

وانا كنت كثیر العمل، من الصباح حتى 

المســـــــــــــاء، وال وقت لدي للقراءة ّ

واالطالع والفايسبوك إلخ. يعني أنا لم 

أقرأ المنشـــور. أتصـــلت بفراس، ھذا 

الكالم كان بعد أن انتقلت إلــى النجف 

قبل ســــــــــنتین في عام ٢٠١٨ في 

القادسیة. 

١٧  نوفمبر ٢٠٢١
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 اتصـــــــلت بفراس وسألني أين أنت؟ 

قلت أنا فــي بغداد اآلن. قال لــي جید 

كیف جـــرى وأتیت بغداد ھذه المــــرة 

؟(شــعجب) قلت له عندي عقد عمل 

(كنت متخصـــصـــا في الكبة والطبخ) 

اتصــل بي أحدھم وقال لي نحن لدينا 

معمل كبّة ونريد أن تســـــــــــــــــتلم 

مســــؤولیته. قلت له أنا جاھز. فأتیت 

إلى بغداد لكـي أبدأ بالعمل. فقال لـي 

فـــــراس: أنا عندي طبخ يوم الجمعة، 

والكالم كان يوم الـــثالثاء، يوم الجمعة 

طبخ لإلمام الحســن سالم هللا تعالى 

علیه، يوم ٧ صـــــفر. بما أن لدي خبرة 

بالمطاعم فقال لــــي فـــــراس أريدك 
معي، فقلت له ســــــأكون موجودا إن ً

شـــــاء هللا. فراس كانت منطقته تبعد 

عن الكرادة مســـافة ٤٠ كلم، منطقة 

الحسـینیة، ذھبت إلیه يوم الخمیس، 

وبت لیلتي عنده بعد أن جھـزنا االمور، 

وفـــــي الیوم التالــــــي أكملنا الطبخ 

واألعمال وتأخرنا إلى الســاعة الثالثة 

العصــــر. فقلت لفراس أنا لن آتي مرة 

أخرى على ھذا المشــــــــــــروع ألن 

مشــاريعك متعبة (ما أجي وياك على 

ھاي الســــالفة، متعبة سالفتك) قال 

لــي ال، بالعكس، اطلب أنك فـــي كل 

عام تأتــي معــي واطلب مـــرادك من 

االمام الحســـــــن (ع) وھو كريم أھل 
البیت وستســــمع خبرا جیدا. قلت له ً

إن شــاء هللا ســأكون معك كل عام إن 

أعطاني هللا العمر والصحة. ثم قلت له 

ســـــــأرجع للكرادة قال لي وأنا كذلك 

عائد للكرادة تعال معي. فعدنا ســــوياً 

للكـــــــرادة، لبیت المختار، وھنا بدأت 

الدراما. وصلت الســــــــــــاعة الرابعة 
والنصــف عصـــرا. (سؤال من الجمھور ً

عن زواجه) فقال: تــــزوجت من نفس 

العائلة، بنت خالھم، وأقدم شـــــكري 

أيضـــــا واحترامي لھذه العائلة الكبیرة 

بالعطاء، طبعا األب والد زوجتــــــي ھو 

شاعر حســـیني، أناس مؤمنون جدا. 

المھم تزوجت عام ٢٠٠٨ وصـار لدي ٤ 

أوالد. وصــــلت إلى البیت في الكرادة 

السـاعة الرابعة والنصــف وكنت متعباً 

فنمت. كان ھذا العام الماضـي يوم ٢٥ 

سبتمبر ٢٠٢٠، الســــــــــاعة الرابعة 

والنصـف عصـرا. ثم استیقظت وحدي، 

كنت قد قلت لھم أن يوقظونــــــــــــي 

الســــاعة التاسعة لیال، ولكنھم قالوا 
إنھم رأونــي متعبا فتـــركونـــي نائما. ً

استیقظت السـاعة الثانیة عشــرة اال 
ً ثلثا لیال، تماما فــــــــــــي ھذا الوقت. ًً

اسـتیقظت وحدي، ووجدت الحاجة أم 

أحمد، ابنة المختار الكبیـــــــرة، تتكلم 
على الھاتف. ترشـد أناســا إلى بیتنا. ً

المكان الفالني، الفرع المقابل للمكان 

الفالنــــي. قلت لھا من ھؤالء؟ قالت: 

ضیوف. قلت ضیوف اآلن في الســاعة 

١٢ لیال؟ قالت نعم، اجلس وسأفھمك 

اآلن. أغلقت الھاتف وقالت لـي: ھناك 

أمر انت تنتظره منذ ٤٠ ســـنة. أنا ھذا 

الموضـــوع لم يخطر ببالي نھائیا. قلت 

جید الخیر حین يأتي يأتي جمیعه في 

فرصة واحدة، تصـــــورت أنه عقد عمل 

ٍثان! أمــــر تنتظــــره منذ زمن.. وبدأت 
تتكلم.. كانت تلك فتــــرة كورونا فقلت 

لھا ھل مات أحد؟ قالت لـي: ال ال تخف 

إنه خبــر مفــرح وأنت تنتظــره منذ ٤٠ 

سنة. أرادت أن تكمل القصـة فاتصــلوا 

بھا مــــرة ثانیة. قالت لـــــي اخـــــرج 

واســــــــتقبلھم ھم االن في الخارج. 
خرجت فلم أجد أحدا في الشـارع، وال ً

سیارة. بعد ٦ ثوان أو عشــــــرة تقريباً 

جاءت سیارة بیضــــاء فیھا عائلة. ھذه 

العائلة حین رأيتھا وكأنما ســبحان هللا 
لدي عندھم شـــــــــيء. كلما اقتربوا ّ

مني... كیف أصـــف؟ كالملھوف على 

شـيء ما. يوجد شـيء في وجوھھم، 

أرى عائلة يرجفون، كأنما فـي داخلھم 

شــــيء. فتحت األبواب قبل أن تتوقف 

السیارة. حین وقفت السیارة نزل منھا 

الـــرجل  الكبیــــر، قبل أن ينــــزل قال 

شـــخص من األشــــخاص من العائلة 

صــــــــــاح: وهللا ھذا ھو. أنا قلت أھال 
وسھال تفضـــلوا تفضــــلوا. وطبعا ھذا ً

الرجل الكبیر كان عمي. مباشــرة جاء 

واحتضــــنني وقال ھذا ابننا أحمد. بدأ 

االنھـیار والـبكاء... أنا ھــنا ربطت بــین 

جملة ابننا أحمد، وبین جملة أمــــــــر 

تنتظره أربعین سنة، فعرفت الموضوع. 

ولكن لم أصـــدق، ألن كان قبلھا يوجد 

محاولتین فاشلتین.

السید حیدر يعقب:

أذكــر لطیفة ھنا: التــي قالت وهللا ھو 

كانت ابنة عمـــــي، طالبة كلیة الطب 

الســنة األولى، شابة، قالت وهللا ھو، 

وهللا ھو، حــــین رأته. يقول أحمد ھذه 

الفـــتاة قالت وهللا ھو وفــــتحت أبواب 

الســـیارة بســـرعة ونزل منھا الرجال 
نحوي، فقلت ھل فعلت أمـــــــــــرا ما ً

ضدھا؟ لیس على ما أعلم! ھي تقول 

ھو وهللا، وتنفتح ابواب السـیارة ويھرع 

الشباب والرجال نحوي. 

السید أحمد يعود إلى الكالم:
حین دخلوا بقوا عندنا تقريبا ساعتین، ً

يعني إلى الساعة الثانیة بعد منتصـف 

اللیل. حین جلســـــــوا أخرجوا صورة، 

(وھي الصـــورة التي انتشـــرت على 

مواقع التواصل االجتماعي)، وقالوا ألم 

أحمد [أختي بالتبني] ھذه صـورة ابننا 

الذي فقدناه. نظــــرت أم أحمد إلــــى 

الصـــــــــــورة وقالت مباشرة: ھذا ھو 

بالفعل. قلت لھا: حاجة تأكدي جــیدا. 

أنا كنت أخشى لحظة يتبین فیھا أنھم 

مخطئون. كما جـــرى فـــي محاولتین 

ســـــــــــــابقتین. لكن أم أحمد قالت 

باطمئنان: "نحن رأيناك بھذا الشــكل، 

وكأنما األمر حصـــــــل باألمس". ھي 

كانت طالبة جامعیة فــــي ذلك الوقت 

وال تعاني أي مشـكلة مع الذاكرة.  ثم 

أعادت القول: نحن أتـــــیـــــنا بك بھذا 

الشـكل. ال أحتاج ألن أتأكد أكثر". طبعاً 

أنا قدمي لم أعد أقوى على تحـريكھا. 

كأنما بلعت لســــــاني وفقدت القدرة 

على الكالم.

 نوفمبر ٢٠٢١



السید حیدر  معلقا:

كان لدى المختار صورة للســـید أحمد 

ولصـــــــديقه فراس. أول ما وجدوھما 

التقطوا لھما صورة. كانت ابنة المختار، 

الحاجة أم أحمد (التــــي أكدت تطابق 

الصـور) تحتضـنھما في الصــورة، واحد 

عن الیمین وواحد عن الیســــار. كانت 

ھذه الصــــــورة قد التقطت بعد التقاط 

الصــور التي معنا بأربعة او ستة أشھر 

تقريبا. 

السید أحمد يكمل:

الحاجة أم أحمد أخرجت الصــــــــــورة 

وقارنتھا مع الصـــورة األخرى، وكان ھو 
فعال أحمد. قالت: كنت متأكدة [حتـى ً

بدون المقارنة]  ولكن لكــي أنت تتأكد 

يا أحمد. ھنا بدأت أنھار، ال أقول صراخ، 

ولكن انھیار من العائلـتـین. وأنا بـیـنھم 

أيضــــــــا. كل كلمة أقولھا، وكل حركة 

أتحركھا، يقولون مثل حیدر، انظر، مثل 

حیدر. يتحرك مثل حیدر، صـــــــــوته يا 

ســــبحان هللا كأنما حیدر يتكلم. قلت 

لھم من ھذا حیدر الذي (خبصــــتوني 

بیه/ صــــرعتوني فیه)؟ قالوا لي حیدر 

أخـوك. قلت لھم أنا كم أخ لدي؟ قالــوا 

لي أخ واحد. قلت لھم ھل أتى معكم؟ 

ھل يعقل أنه أتــــى معكم وھو جالس 

يتفـرج ھكذا؟ غیـر معقول. قالوا لـي ال 

ھو في الســـويد. بدأوا يروني صورته. 

كانت تأتیني بعض التســاؤالت وأقول، 

إذا وجدت أھلـــــــي أخیـــــــرا، فكیف 

سـیكونون؟ كیف ھي طريقتھم؟ كیف 
ھو شكلھم؟ طبعا ھذه التســـــاؤالت ً

كانت تأتینـــي لیس لیوم أو يومین، بل 
منذ كان عمـــري ١٢ عاما  أو ١٤ عاما، ً

عندما عــرفت أن عائلة المختار التــي 

تربیني لیســـــــت عائلتي الحقیقیة. 

يعنـــي أنا حین كان عمــــري ١٢ عاماً 

عرفت أن ھؤالء لیســـوا أھلي، عرفت 

أننـي ال أنتمـي لھذه العائلة. لكن عند 

الرابعة عشـرة أخبروني جديا ورسمیا 

بحقیقة القضــــــیة. المھم أنني ومنذ 

زواجي بدأت يومیا ولمدة عشـــــــــــر 

ســـــــــنوات، من الوقت الفالني إلى 
العاشـــــــــــرة لیال إلى أن أنام ، مثال ً

الســــاعة الواحدة أو الثانیة لیال أحلم 

بلقاء أھلي، كنت أتســـــــــاءل: كیف 

سـألتقي بھم، كیف ھو شـكلھم، ھل 

سألقاھم؟ أين؟ في أي مكان... 

فقراء؟ أغنیاء؟ يحرمون حرام هللا أم ال؟ 

عشت  في ھذا الجو الضاغط [ بسبب 

سؤال اوالدي عن أقاربھم الحقیقیین] 

مدة عشر سنوات إلى أن كتب هللا لي 

أن ألتقي بعائلتي. 

أخیرا أكرر شكري لحضــوركم المبارك، ً

رحم هللا شھداءكم والشــــھداء األبرار 

وتقبل هللا جھادكم ودمتم ســـــالمین 

غانمین، ودمتم فـــــــــــــي رعاية هللا 

والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاته.

١٩  نوفمبر ٢٠٢١

قصة األخوين الموسوي تشبه في أحداثھا  
عمال سینمائیا معروفا أنتج عام ٢٠١٦ عنوانه ً

"األسد" 

يروي الفیلم قصـــــــة واقعیة لطفل من الھند في 

الخامســـــــــة من العمر أصر على أخیه األكبر أن 

يذھب معه في عمل لیلي. فكان له ما أراد. افترق 

االخوان لدقائق فنام الطفل األصغر في مقصــــورة 

قطار متوقف لیســـــــتیقظ فیما بعد والقطار يقطع 

شــبه القارة الھندية من شــرقھا الى غربھا حیث 

اللغة غیــر اللغة، والدين  غیـــر الدين (كان الطفل 

مســـــــــلما). انتھى به األمر في دار لأليتام في 

"كالكوتا" لتتبناه بعد مدة عائلة اســـترالیة وتنقله ّ

الى عالمه الجديد في استرالیا. 

كان الطفل قبل ذلك يقول للشرطة ولدار األيتام إنه من قرية كذا لكنه كان ينطق 

اسم القرية خطأ، وكان إذا سئل عن اسم والدته (كان يتیم األب) يقول اسمھا 

ماما. كبر الطفل في استرالیا ودخل الجامعة وذات يوم ذھب الى حفلة أقامھا 

صديق له من أصول ھندية. ھناك شاھد حلويات الزالبیة الحمراء التي كان يحبھا 

في الصغر. 

ھاجت في ذھنه الذكريات وجلس في الحفلة حزينا متفكرا. وعندما سأله 

أصدقاؤه عن سبب حزنه اخبرھم بقصته. 

كان برنامج  google map قد صدر حديثا فاقترح احدھم علیه ان يحسب كم 

ساعة نام وجلس في القطار قبل الوصول الى كالكوتا، وان يحسب سرعة القطار 

بالساعة لیعرف على أية مسافة من المدينة تقع نقطة انطالق القطار. واقترح 

علیه ان يبحث بعد ذلك عن تلك النقطة في جھات المدينة االربعة. 

بعد فترة من العمل اكتشف مكان القرية التي كان اسمھا مختلفا وقريبا نوعا ما 

من االسم الذي كان يطلقه علیھا، فاستقل الطائرة الى الھند لیلتقي بوالدته بعد 

٢٥ عاما من الضیاع... 

ھذه ھي قصة الفیلم. وھي كما ترى قصة ال تحتوي على نفس القدر من 

المضامین االنسانیة والسیاسیة واألخالقیة كقصة األخوين الموسوي.. فھل سوف 

نشاھد قصتھما في عمل سینمائي؟ أم ھل سوف نقرأ القصة في عمل أدبي؟ 

نأمل ذلك كي ال تموت حقائق تلك الحقبة من الزمن في نفس السجون التي 

خرج منھا معتقلي الرأي واإليمان والجھاد. 

فیلم سینمائي؟

Lion



صوته حزين ونقي. أداؤه ھادئ. مواضیعه متشــــعبة ومركزة ّ

في آن. طرحه مباشر. أما النعي فمزيج من الشـــعر والحزن، 

ومن الســـرد التاريخي واألسى. إنه سماحة الشـــیخ حازم 

الغـراوي. اعتلـى المنبـر لثالث لیال متتالیة فـي ذكــرى وفاة 

سید البشرية (ص) وحفیده اإلمام الرضا (ع).  

كان ذلك فـي مـركـز االمام علـي (ع) من ٥ وحتــى ٧ أكتوبــر 

٢٠٢١. كان الـرادود فـي تلك اللیالــي المال علــي البغدادي، 

وكان الديكور كالمعتاد بأنامل األخوة فـــــــي موكب آل محمد 
(ص). وكانت كل لیلة تختتم بتوزيع الطعام طلبا لألجــــــــــــر ً

والثواب. 

يعتلى ســماحته المنبر في كل لیلة لیبدأ المجلس بالعبارات 

التالیة:

أعوذ با� من الشــیطان الرجیم. بســـم هللا الرحمن الرحیم. 

الحمد � رب العالمین، والصـــــالة والســــــالم على أشرف 
الخالئق أجمعین، العبد المؤيد والرسول المســــــــــــــــدد، ُّ

المصطفى األمجد المحمود األحمد، حبیب إله العالمین، أبي 

الـزھـراء محمد (ص)، وعلــى آله الطیبین الطاھــرين واللعن 
الدائم على أعدائھم أجمعین إلى قیام يوم الدين. صـــــل هللا ّ

علیك يا ســیدي ويا موالي، يا رســول هللا، صـــل هللا علیك يا ّ

ســـیدي ويا موالي يا أبا عبد هللا، يا غريب يا مظلوم كربالء، يا 
ً ً لیتنا كنا معكم سادتي فنفوز وهللا فوزا عظیما.ّ

طیه نقل شبه حرفي في لما جاء في لیالي اإلحیاء. 

نعي ...

إنا � وإنا إلـــــــــیه راجعون، من كالم 

لرسـول هللا صـلى هللا علیه وآله يقول 

فیه : يا علي ال يعرفني اال هللا وأنت.

حینما يكون الحديث عن شخصــــــیة 

النبــــي االكــــرم (ص) غالبا ما يكون 

الكالم حول حیاته الشـــــــريفة. كیف 

عاش؟ ومتـى ولد؟ وما ھــي اخالقه؟ 

كیف يتعامل مع الناس؟ الــى آخـــره. 

ھذا القســــم من الحديث يســــمى 

عندنا بالحديث حول الشـــــخصـــــیة 

األرضیة او النســــخة الملكیة (ولیس 

الملكوتــیة). فــتارة يكون الحديث عن 

النســـــخة الملكیة في عالم الخلق، 

فـــي عالم الدنیا، وتارة يكون الحديث 

عن الشـخصــیة الملكوتیة التي ھي 

قبل عالم الدنیا، قبل أن يوجد رســول 

هللا (ص) في عالم الدنیا.
أحببت في ھذه اللیلة أن أسلط الضوء ّ

بما يتســــع له قلبي وعقلي وروحي 

وارواح الـــــــــــــــناس كلھا حول تلك 

الشـــخصـــیة او حول تلك النســـخة 

الملكوتیة التي قلما نســـــــمع عنھا 

علـــى المنابـــر. وانتم تعلمون أن هللا 

تعالـى حین خلق العوالم خلق عوالم 

كثیرة قبل عالم الدنیا، ولذلك ســمي 

بالعالم األدنـى باعتبار ان ھناك عوالم 

أعلـى وأرقــى من ھذا العالم. وھناك 

ســبقت عوالم كثیرة عالمنا الدنیوي، 

والتـي ھـي: عالم األرواح، هللا تعالـى 
خلق االرواح كما يعبـــــر أئمتنا علیھم ّ

الســـــــالم بكذا ألف عام، وعالم أخذ 

المواثیق: "اذ اخذ ربك من بنــــي آدم 

من ظھورھم ذريتھم وأشھدھم على 

أنفســھم ألســـت بربكم قالوا بلى". 

ھذا يســــــمى بعالم الذر، عالم أخذ 

المواثیق وســـوف يأتي الحديث حول 

ھذا العالم وحول شخصـــــــیة النبي 

ومكانة النبـي فـي ھذا العالم. وھناك 

عندنا ما يسمى بعالم الفیض أو قطب 

الفیض الذي أفاض علـى ھذه العوالم 

والذي من خالله خلق هللا تعالــى كل 

شـيء. ھناك شـيء خلقه هللا تعالى 

وخلق منه كل خیـر. فـي الــرواية عن 

جابر بن عبدهللا األنصاري (رض) وھي 

موجودة في الكافي. انه ســأل النبي 

(ص) قال له يا رسول ما ھو أول شيء 

خلقه هللا سـبحانه وتعالى؟ قال: "نور 

نبیك، يا جابـــــر، خلقه وخلق منه كل 

خیر".

ما ھو ھذا؟ ما ھذا الــــنور الذي خلقه 

وخلق منه كل المخلوقات؟ انظــر ھذا 

التدرج من علم القطب الـــــــى عالم 

اإلمكان، الرســول (ص)، خلقه وخلق 

منه كل خیــــر، ثم جعله فـــــي مقام 

الحب. ھـذا مقام الحب انا ال افھمــه، 

وانت ال تفھمه، ولكن المعصـوم االمام 

الصـادق عندما يشــرح ھذه القضــیة 

لجابر األنصاري يملك ھذه المعارف،

الشیخ حازم الغراوي في ذكرى شھادة رسول هللا (ص): 

قال (ص) وھو يجود بنفسه: يا جبرئیل! إني ال اختار على لقاء ربي شیئا.

اللیلة األولى
"ال يوجد بین االنبیاء من له مقام كمقام النبي (ص). 

فھل يوجد بینھم من يصلي هللا والمالئكة علیه 

الى يوم الدين؟"

 نوفمبر ٢٠٢٠٢١
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خلقه وخلق منه كل خیـر فجعله فــي 

مقام الحب ما شــاء هللا - اي تركه في 

ذلك العالم في ذلك المقام ما شاء هللا 

من السنین والمدة الزمنیة - فنظر الیه 

فخلق منه أربعة أشــــــیاء - ھنا نعرف 

مقام النبــــي (ص) - خلقه وخلق منه 

كل خیر فجعله في مقام الحب ما شاء 

هللا فنظر الیه فخلق منه أربعة أشـیاء: 

العرش، والكرســــي، وحملة العرش، 

وسـدنة الكرسـي، ثم جعله في مقام 

الرجاء ما شاء هللا فنظر الیه فخلق منه 

ثالثة: الجــــنة والعلم والحلم. ھذه قد 

تحتاج الى تفســیرات عظیمة- ثم نظر 

الیه فجعله في مقام الحیاء ما شاء هللا 

ثم نظر الیه بنظرة الھیبة - (حین ينظـر 

الى أحدھم بنظرة الھیبة ماذا يحصل؟ 

يخجل، حین يخجل يتعرق)- فنظر الیه 

نظرة الھیبة فترشحت من جبینه ١٢٤ 

الف قطــرة خلق هللا منھا ارواح االنبیاء 

فتنفســــــت فخلق منھا ارواح العلماء 

والشھداء والصالحین.

ھذا المقام يســـــــــمى عندنا بمقام 

الفیض للنبي (ص)، يعني أفاض على 

تلك العوالم، أفاض علــى ذلك الوجود. 

ھذا مقام الفیض الذي ھو للنبــــــــي 

(ص). كل الموجودات كانت من النبـي 

(ص)، ولذلك يســـــــمى النبي عندنا 

بالصــــادر األول وما صدر عنه ھو صادر 

ثاني. ھذا الصادر االول له تكلیف خاص 

في عالم الملكوت. ھذا الشــــخص او 

ھذا الوجود - أي وجود النبي (ص) - له 

تكلیف في ذلك الوجود والعالم. النبـي 
(ص) ھو الذي قال: كـنت نـبـیا وآدم ما ً

بین النار والطین. قال اول مـــرة ما بین 

النار والطین، وكــــررھا، ثم قال ما بین 

الماء والطین (وال أدري أيھما أصح). 

ما معنـــــى كنت نبیا وآدم ما بین النار 

والطین؟ أال يعنــــي ان له تكلیف؟ ھذا 

التكلیف يبینه االمام الصـــــــادق (ع)، 

دعونــــي اعبــــر عنه بالقول انه مقام 

النبوة على النبوة فـي عالم الملكوت، 

أي كانت له نبوة علـــى االنبیاء فــــي 

عالم الملكوت. يعنـــــــــي لم يأت بعد 

للـتكلـیف العام، ھــناك تكلــیف خاص 

للنبي يعبر عنه صـــلى هللا علیه وآله: 
ً ً كنت نبیا - يعنـــــي لیس عبثا كان نبیا ً

ھكذا - وادم ما بین الماء والطـین وھذا 

ما بینه االمام الصــادق (ع) حین سأله 
المفضــل بن عمر سؤاال فاجابه االمام ً

الصـــــادق (ع) قال كان روحا بعثه الى ً

ارواح االنـــــبــــــیاء فعلمھم طاعة هللا 

وتوحیده.

ھؤالء األنبیاء الذين ترشـحوا من جبین 

النبـي، ١٢٤ الف نبــي، كلھم علمھم 

النبي االكرم (ص). قد تســألني لماذا 

كان ھذا المقام للنبــــي ولیس لفالن 
ً مثال. لماذا اختار هللا ال١٤ معصــــــوما ً

مــــثال ولم يدخل معھم فالن او فالن؟ ً

لماذا لیس علــــي االكبــــر االمام بعد 

الحسین (ع)؟، لماذا كان زين العابدين 

(ع)، لماذا العباس غیر معصوم وھكذا. 

نحن لدينا دائرة اصــــطفاء اولى، التي 

ھي ال١٤ معصــوما ومنھا تنحدر دائرة 

االصـطفاء الثانیة الذين ھم المتعلقین 

بأھل البیت (ع) كأبـي طالب، خديجة، 

حمــزة، العباس، زينب الخ. لماذا اختار 

هللا ھذه الدائرة ال١٤؟ ھناك عالم كما 

ذكرنا في بداية الحديث، عالم يسمى 

بأخذ المواثیق ذكــره هللا تعالــى فــي 

القران الكريم: "بســـــــم هللا الرحمن 

الــرحیم واذ اخذ ربك من بنــي ادم من 

ظھورھم ذريتھم وأشــــــھدھم على 

أنفســـھم ألســـت بربكم قالوا بلى". 

ھذه الـ بلـى فیھا محطة. ھل كلنا قلنا 

بلى بنفس الدرجة ام ان ھناك مـراتب 

لكلمة بلى؟ طبعا ھناك مـراتب. ھناك 

من تلعثم حتــى قال بلــى، ھناك من 

تردد، وھناك أصـــــال من لم يقل بلى، 

كالملحدين والمنكرين العصـــــــــــــاة 

المجــرمین قتلة اھل البیت (ع). ولكن 

يوجد صــــــــــنف من الناس قالوا بلى 

وھؤالء على مراتب انا قلت بلـى وانت 

قلت بلى ومحمد بن عبدهللا (ص) قال 

بلى، فھل بلـى منـي ھـي ذاتھا بلـى 

من النبي (ص) ام لھا أسـبقیة (زمنیة 

على األقل)؟  ھذا رد على الســــوأل 

لماذا اختار هللا ھؤالء ال١٤ معصـــوما؟ 

النھم اول من قال بلى وشــــــــھد � 

ســـبحانه وتعالى بالوحدانیة. أول من 

قال بلى ولذلك هللا ســــبحانه وتعالى 

اصطفاھم واجتباھم لنفســــــه. ھذه 

الرواية يذكرھا ايضا امیر المؤمنین (ع). 

في تفســــیر ھاشم البحراني رضوان 

هللا تعالى علیه، لديه تفســـیر للقران 

يفســــره بتفســـــیر اھل البیت (ع)، 

وجدت ھذه الـرواية موجودة حول عالم 

الذر واخذ المواثیق انه فــــــي يوم من 

االيام في موســـــم الحج كان عمر بن 

الخطاب يحج، تعـــــــــرفون ان اول من 

يذھب للحج يبدأ اوال من الحجـــــــــــر 

األسود وفي روايات يســــمونه الحجر 

األســــــــــعد، ينطلق من امامه ويبدأ 

بالطواف. فوقف عمـر وخاطب الحجــر. 

قال: اعلم انك ال تضـــر وال تنفع ولكني 

رأيت رسول هللا قبّلك فقبّلتك فإني بك 

حفیا - بةيعنـي ھو يقول انه ال يعتــرف 

بھذا الحجر ولكن الني رأيت النبـي بأم 

عینــــــــي قبلك فأقبلك- أحدھم نقل 

الرواية ألمیر المؤمنین فاجابه قائال: بل 

يضـــر وينفع. قال له وكیف؟ قال له في 

كــتاب هللا، قال له وأنت العالم بكــتاب 

هللا فأين ذاك؟ قال علیه السالم بسـم 

هللا الــرحمن الــرحیم وإذ أخذ ربك من 

بنـــــــــــــي آدم من ظھورھم ذريتھم 

وأشھدھم على أنفســـھم ألســــت 

بربكم قالوا بلى شـــــــــھدنا. والحجر 

األسود كان مما شھد � بالعبودية. 

٢١

جانب من الحضور
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النبــــي (ص) مقاماته مذكورة فــــي 

القران الكريم: "ثم دنـى فتدلـى فكان 

قاب قوســـــین أو أدنى." يقول النبي 

(ص): حین عرج بي الى الســـــــماء 

تقدمت ومعي حبیبي جبـرائیل فوقف 

وقال لـــــي تقدم يا حبیب هللا، فقلت 

أفي مثل ھذه المواقف وتتركني؟ قال 

له وهللا يا رســول هللا لو تقدمت أنملة 

الحتــــرقت ان لك مقاما لم يجعله هللا 

ســــبحانه وتعالى ألحد ال من االولین 

وال من االخرين. يقول فتقدمت فوضـع 

هللا سـبحانه وتعالى يد القدرة - لیس 

بمعنى ان له يد، لیس كمثله شـيء- 

وضـــــع هللا يد القدرة على صـــــدري 

فشـــعرت ببردھا فعلمت بما كان وما 

يكون وما ھو كائن الى يوم القیامة. ثم 

قال لــــــــي يا محمد قد انتھت نبوتك 

وانطوى اجلك فمن وصـیك من بعدك؟ 
فقلت: يا رب قلبت خلقك ظھــــرا عن ً

بطن فلم اجد عبدا أطوع لك ولــي من 

علـي بن ابـي طالب فقال هللا: ولـي - 

يعني انا ايضــــا أرى ذلك- يعني اطوع 

الخلق ھو أمیـــــــــــر المؤمنین علیه 

الســـــــالم مع رسول هللا ولذلك ترى 

مقام امیر المؤمین يقول النبـي ان هللا 

ســــبحانه وتعالى تكلم بكلمة فخلق 
مـنھا نورا ثم تكلم بكلمة فخلق مــنھا ً

روحا فمـزج بین الــروح والنور فكنت انا 

وعلي بن ابي طالب. سائر الناس من 

شــجر شــتى وأنا وأنت من شـــجرة 

واحدة". ھذا مقام أمیــــــر المؤمنین. 

التي نتكلم عنھا ھي مقامات رسـول 

هللا.  يقول هللا ســـــــــبحانه وتعالى: 

خلقت الخلق حتى اعـرف... اي خلق 

ھؤالء الذين خلقھم لكـي يعـرفوه؟ انا 

وانت؟ نحن حقیقة انفسنا لم نعرفھا! 

عن امیــــر المؤمنین (ع) انه قال "من 

عرف نفســـــــه فقد عرف ربه"، ھذه 

النفس التــي بین جنبــي ال اعـــرفھا 

فكیف اعرف هللا ســــــبحانه وتعالى؟ 

يقول: خلقت الخلق لكـي اعــرف. أي 

خلق ھو ذاك؟ النبـــي واھل بیته ھم 

الذين خلقھم هللا لكـي يعــرفوه. ھذه 

المقامات العالیة للنبـي ال يدانیھا احد 

من البشـر. في القران الكريم ال يوجد 

اي نبـــــــــي من االنبیاء له مقام عال 

كمقام النبي (ص). ھل يوجد من بین 

االنبیاء من يصــــــلي علیه هللا تعالى 

والمالئكة الى يوم الدين؟ بســــم هللا 

الــــرحمن الـــــرحیم ان هللا ومالئكته 

يصـلون - لم يقل صلوا، " لم يقلھا في 

صیغة الماضي وانما قال يصلون يعني 

االن والــــــى ابد االبدين. يا ايھا الذين 

آمنوا صلوا علیه وسلموا... التســـلیم 

ھنا ما معناه؟ التســلیم لیس بمعنى 

ان تقول السالم علیك يا رسول هللا! ال 

سـلموا بمعنى الطاعة المطلقة. االن 

حین تــــرجع للقــــران ال تجد نبیا من 

االنبیاء خاطبه هللا ب "وما ارسـلناك اال 

رحمة للعالمین" وال نبـــــي خاطبه ب 

"وانك لعلى خلق عظیم" انظر االلفاظ 

التي يسـتخدمھا رب العالمین! "وانك 

لعلـــى خلق عظیم".  ال يوجد نبـــي 

خاطبه هللا في القران الكريم يا رسول 

هللا يا نبي هللا اال النبي االعظم (ص). 

كل االنبیاء حین تـرجع للقـران الكـريم 

يقول يا آدم يا موسى يا عیســـــى يا 

نوح يا ابــــــــراھیم. الخ من االنبیاء اال 

النبي محمد ص ال تجد آية في القران 

الكريم يخاطبه باســــــــمه وھذا يدل 

على االدب البالغ بین هللا ســـــبحانه 

وتعالى وبین عبده صــــــلى هللا علیه 

وآله. ھذا النور الذي تكلمنا عنه فـــي 

عالم الذر، هللا سبحانه وتعالى اراد ان 

ينـزله فــي عالم الملك اي فــي عالم 

الخلق، العالم الدنیوي. كیف انــــزله؟ 
قلبه في اصالب الســــــاجدين حتى ّ

وضـــعه في صــــلب عبدالمطلب. ثم 

شقه نصفین. النصـف االول جعله في 

صلب عبدهللا فكان محمد المصـطفى 

والنصـــف الثاني جعله في صلب ابي 

طالب فكان علي المرتضى.

تعال انظر الى حقیقة النبي في بعض 

المدارس األخــــرى وحقیقة النبــــي 

عندنا... وهللا محرج ان اتكلم بھا على 

المنبر. الذي رسم الرسوم المســیئة 

للنبـي لم يأت بھا اعتباطا. لھذا الفعل 

ســــبب. اذھب وراجع كتاب كذا وكذا 

وانظر كیف يتكلمون عن النبي. يعنـي 

مثال إن انا اخاطبك بانـــــي رأيتك انت 

وزوجتك وانت تضــــــع خدك على خد 

زوجتك وتركض بھا، با� علیكم الیس 
معیبا؟ او مثال اراك تصــــــــــلي عمدا ً

بدشـداشـتك وفیھا نجاســة... الیس 

معیبا ومحرجا؟ او اقول لك انت تخـرف 

وانت مجنون. ھذه قالوھا قبیل وفاة 

النبـي وھو علـى فـراش الموت. راجع 

رزية الخمیس.

الشـــــاھد في كالمنا ان النبي (ص) 

ماذا يقول: "ما اوذي نبــــــي بمثل ما 

اوذيت". نعم لقــــــــد آذوه بأقالمھم، 

وبمنابرھم، وبتصــــــرفاتھم. منذ ذلك 

الزمان حتى يومنا ھذا يؤذون النبي .

 وعندنا في الروايات انھم دســـــوا له 

الســــــــــــم ولذلك العلماء القدامى 

كالشـــــــــیخ الطوسي، الطبرسي، 

الشیخ المفید انا قرأت آراءھم يقولون 

ال تقل وفاة النبي بل شــــھادة النبي 

الن الذي يقتل بالســم شھید. النبي 

(ص) يقول "ما منا اال مســــــــموم أو 

مقتول". وما محمد اال رسول قد خلت 

من قبله الرســـــــل أفإن مات او قتل، 

بمعنى انه يوجد قابلیة ان يقتل (ص). 

الروايات تقول انه كان مســـموما الى 

ان توفي واستشــــــھد في مثل ھذا 

الیوم في اواخر صفر.

صار يجود بنفســــــــــــه بأبي وأمي. 

الحســـن الحســــین، امیر المؤمنین  

فاطمة الـــزھـــراء، كلھم جلوس عند 

النبي صــلى هللا علیه وآله واذا بالباب 

تطرق. لماذا الباب تطـرق؟ كل االنبیاء 

لم يستأذن علیھم ملك الموت اال بیت 

محمد وال محمد: الســــــالم علیكم 

اھل بیت النبوة وموضـــع الرســـالة ال 

يدخل ملك الموت علیھم اال مستأذنا. 

قال لھم افتحوا الباب، فتحوا الباب واذا 

بإعـرابــي قال لھم انا اعــرابــي جئت 

بحاجة من النبــي، قالوا له ان النبــي 

يجود بنفســــــــه. صاح علیھم النبي 

افتحوا الباب انه ھادم اللذات. انه ملك 

الموت. دخل ملك الموت جلس عـــند 

اقدام النبـي ھبط میكائیل، جبـرائیل، 

جلس میكائیل عند شـماله وجبرائیل 

عند يمینه. قال يا رســــول هللا العلي 

األعلى يقرئك الســـــالم ويخصـــــك 

بالتحیة واالكــــرام وھو يخیـــــرك بین 

االخرة والدنیا فقال صـــــلى هللا علیه 

وآله يا جبرئیل ال اختار على لقاء ربـي 

شیئا....
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نعي... 

حینما نستقرئ تاريخ الشعوب وتاريخ 

المجتمعات نجد أن ھذه الشــــــعوب 

والمجتمعات تمـــــرض كما تمـــــرض 

األبدان. مثلما بدن اإلنســـان يصـــاب 

بفیروسات كذلك ھذه الشـــــــــعوب 

والمجتمعات لھا صــــــحة ولھا مرض. 

حین نســــــتقرئ تاريخ الشــــــعوب 

والمجتمعات على طول مســـــــــیرة 

األنبیاء وإلـــى ھذا الیوم نجد أن ھناك 
ً خطا بیانیا يـــــرتفع تارة ويھبط فـــــي ًً

ُ
أخرى. ضـــــــــــعف اإلرادة مقابل قوة 

اإلرادة، الجبن مقابل الشجاعة، القوة 
مقابل الخوف، دائما ھـــــــناك انحدار ً

وارتفاع، وحین نأتـي علـى حقبة أھل 
البیت (ع)، نجد ان لعله أكثـر فتـرة من ّ

الفترات التي أصـــــــیب فیه المجتمع 

باالنحدار من ناحیة الخط البیاني فـي 

ضــــــعف اإلرادة والخوف ھو المجتمع 

الذي كان يعیش فیه ثانـــي أئمة أھل 

البیت (ع).
ً حــیــنما نقول إن ھــناك خطا بــیانــیا ً

مــــــــــــــنحدرا ال بد أن ندرس العلل ًّ

واألســــباب، الیوم الذي نقول فیه إنه 

خذل اإلمام الحسـن، اإلمام الحسـن 

(ع) اتخذ مبدأ الصـــــــــــــلح بدال من 

المواجھة. ال بد أن نأتــي علــى ذكــر 

العلل واألســباب، فما ھي األســباب 

والعلل التي جعلت اإلمام الحســـــن 

(ع) يتخذ ھذا المبدأ؟ مبدأ الصــلح قد 

يشــــــــــتبه به أحدھم ويعتبره مبدأ 

البیعة، فھناك اشتباه كبیر بین الصـلح 

والبیعة، اإلمام الحســـن (ع) لم يبايع 
باعتبار أن البیعة ھــي إعطاء األحقیة ّ

والشــرعیة للشــخص المبايع والذي ُ

ھو معاوية بن أبي ســــفیان، واإلمام 

الحســــــــن (ع) ال يعطي ھذا الحق 

الممنوح له من الســــــــماء وإنما ھو 
َ صـــالح كما صـــالح رســـول هللا (ص) َ

ّ ُ مشركي قريش. وھو الذي قال: "علة ُ
مصـــالحتي لمعاوية، علة مصــــالحة ّ

رسول هللا لمشركي قريش".

فلنتحدث الیوم عن تلك األســـــــباب ّ
وتلك العلل فنفھم واقعنا أيضـــــا، ألن ً

ً الفتن دائما تأتــي، والمجتمعات دائما ً

تتغیــر. حتــى فـــي حال ظھور اإلمام 
(عج) أيضـــــا يوجد ھذه الشـــــبھات ً

واألمراض فیجب أن نســـــــتفید منھا 

حتى ال نقع فیھا. فما ھي األســـباب 

التي اتبعھا معاوية في ســـبیل تغییر 

بوصــلة المجتمع، فبوصـــلة المجتمع 

تغیــرت إخوانــي، مع العلم أن الفارق 

الزمني بین شـــــــــھادة النبي (ص) 

ومجيء الحســـــــن (ع) إلى اإلمامة 
الفعلــیة ھو ثالثون عاما، باعــتــبار أن ً

النبي (ص) رحل إلى الـرفیق األعلـى 

ســــــــــــنة ١١ للھجرة وكانت إمامة 

الحسـن (ع) سنة أربعین للھجرة، إذاً 
لم يكن ھناك إال ثالثین عاما. ً

واحدة من األسـباب التي اسـتخدمھا 
معاوية ھو بث المثبّطین، ماذا نعنـــي ّ

بالمـثبّطــین؟ ھؤالء ھم مجموعة من 
المنافقین ومن الجواســیس، دسھم ّ

في أوســــــاط المجتمع العراقي في 
ذلك الوقت. كانوا يقللون من عــــزيمة ّ

ِالناس وھمة الناس. ھؤالء أخطــر من ّ
القـــنــــبلة الذرية. لماذا؟ ألن اإلعالم 

مؤثر.ُ
ّ اإلعالم الیوم جدا مؤثر على الشـعوب ًُ

والمجتمعات، ھناك حكومات سقطت 
بســــــبب اإلعالم. اإلعالم الیوم يؤثر ُ

ًعلي وعلیك من الناحیة الســیاسیة، 
يمكنه أن يغیر وجھة نظري فـي اتجاه ّ

معین، وممكن أن يؤثــر حتــى علــى ّ

أخالقــي وأخالقك، ولذلك إن أردت أن 

ترى مجتمعا واعیا وناھضـــا انظر إلى 
البرنامج الذي يتابعه، تارة المجتمعات ُ

تســــــــقط نتیجة اإلعالم وتارة ترتفع 

نــــــتــــــیجة اإلعالم. كم من العوائل 
انحدرت أخالقیا بسبب متابعتھا بعض ً

المشـاھد والمســلســالت واألفالم، 

نــــــرى عائالت وأفـــــــرادھا يتابعون 

مســـلســـل عشــــق وغرام تركي، 

يتابعون مسلسـالت مدبلجة من مائة 
وخمســـین حلقة مثال كلھا عشـــق ً

وحب وغرام وإلى آخره. تنحدر العوائل 

وتتجه إلـى اتجاه آخــر. علینا الیوم أن 

نراقب ھذه القضــــــــــیة، لماذا اآلباء 

واألبناء الیوم ينحرفون؟ 

سأتحدث عن نفســــــــي أوال، الیوم ً

جاءت مناســـــــــبة األربعین (فتركت 

عائلتي وســـافرت)، وھذه واحدة من 

أسباب انحراف بنات وأبناء ھذا الجیل، 

حــزمت محفظتـــي وقطعت تذكـــرة 
ً الســــــــفر وذھبت تاركا أبنائي واألم ُ

كذلك ذھبت لـزيارة األربعین. كثیــرون 

تــــركوا أبنائھم لم يأخذوھم لـــــزيارة 

الحسـین، اخواني انتبھوا لمثل ھكذا 

أمور. أرجوكم، كل واحد منكم يســافر 

ويتــــرك األبناء والبنات. التقیت ببعض 

العوائل لديھم ابن عمره عشـــــــرين 

سنة لم ير العراق بعد. 

على كل حال، من األســــــباب التي 

اتبعھا معاوية ھي زراعة الجواسیس، 
يدخلون في المجتمع ويثبّطون عـزائم ُ

الناس ويكونون حجر عثرة فـي طـريق 

الناس لمناصـــرة اإلمام. "معقل" كان 

واحدا من أكبر الجواســــــــــــــــیس 

والشـــخصـــیات التي لعبت دورا في 

تثبیط الناس فـــــــي ذلك الوقت. كان 

ينقل األخبار إلى قصــــــر عبید هللا بن 
زياد وكان يدخل الجواســــــــیس في ّ

أوساط مناصري مســـــلم بن عقیل، 

وصارت المرأة تســــحب زوجھا واإلبن 

يسحب أبوه وتفرّق الناس عن مسلم 

بن عقیل نتیجة الجواســـــیس الذين 
ً لعبوا دورا كبیرا.ً

اللیلة الثانیة
ھناك فرق بین الصلح والبیعة. 

ُ َ اإلمام الحسن (ع) لم يبايع وإنما صالح كما صالح رسول هللا (ص) مشركي قريشَُ
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الجاسوس الذي لعب الدور األكبر في 
عھد معاوية ھو عبد هللا بن عمیــــــر. ُ

يدخل في أوســــــــــاط جیش اإلمام 

الحســـــن ويقول: جاءكم جیش جرار 
من الشـــــام مقداره كذا، فالن سلم ّ

نفســـــــــه وھكذا. كان يمكن لإلمام 

الحســـــــن أن يتخذ نفس اإلجراءات 

ويســـــــــــــتخدم الجواسیس ويزرع 

المثبطین في عزائم أھل الشــــــــام 

ولكن ھذا لـــیس ديدن أئمـــتـــنا (ع) 

ولیس أســـــــــلوبھم. ھم ال يتخذون 

أسالیب رخیصة لزعزعة عزائم الناس 

في ذلك الوقت.

العامل الثانـــي الذي اتبعه معاوية ھو 

شـــراء ذمم وضــــمائر الناس بالمال، 

المال يلعب دورا فــــي تغییــــر وجھة 

اإلنســــــان، كم ھناك أناس قد غیروا 

دينھم وعقیدتھم واشــــــتروا دنیاھم 

بآخـــرتھم نتیجة الدنانیــــر والدراھم. 

واحد من الذين باعـوا ذممھم لمعاوية 

وسال لعابه أمام الدنانیر والدراھم ھو 

عبـید هللا بن العـباس (لـیس عـبد هللا 

ابن العباس ھناك فـرق)، عبید هللا ھو 
ً ً ابن عمھم وكان قائدا عسكريا وحاكما ً

للیمن فــي عھد أمیــر المؤمنین (ع). 

كان معاوية قد قـتل له ابـنـین اثــنــین 
فكان قلب عبید هللا محترقا على ابنیه ً

وينتظــر حـــربا مع معاوية لینتقم منه ً

لولديه، لكن سبحان هللا عندما أرسله 

اإلمام الحسن على رأس اثني عشـر 
ألفا، عســــــــكر في منطقة "منبج". ً

معاوية كان يرســـل وفودا للقاء القائد 

وشراء الذمم، وقتھا حوالي نصـــــــف 

جیش عبید هللا ومنھم عبیدهللا تــركوا 

اإلمام الحسـن (ع). اإلنسـان ال يعرف 

نفســه ساعة االبتالء وساعة الفتنة. 

اآلن إذا وضـعوني في الحكم ووضــعوا 

الدوالرات أمامي ھل أثبت؟ 

كان ھناك رجال اســــمه "أبو العريان" ً

كان من الذين يجلســـون على المنبر 
ويتكلمون بأنســــــاب الناس. يوم من ّ

األيام مرّ موكب من أمامه فســأل عن 

صـــاحب الموكب، قالوا له ھذا موكب 

زياد بن أبي سفیان، فقال بانه ال يعلم 

أن البي سـفیان ولد اسـمه زياد، ھذا 

زياد بن أبیه لیس له نسـب، انتشـرت 

ھذه القصـــــــــة ووصلت إلى معاوية 

وعندما ســــمع بھا أرســــل وراء ھذا 

الرجل، وعندما دخلوا علیه ھو رجل ال 
يرى فسمع رنة الدراھم، الدراھم تؤثر ّ

بالنفوس، أخذ الدراھم شـمھا وقبلھا 

وبعد يومین أو ثالثة صــعد على المنبر 

ومر نفس الموكب فســـأل عنه وقالوا 

له ھذا موكب زياد بن أبـــیه فقال لھم 

خذونـي إلیه، فوقف أمامه وقبله وقال 

له: أشـــم فیك رائحة أبي ســــفیان. 

انظــروا كیف يغیــر المال، المال يؤثـــر 

على النفوس. معاوية ابن سـفیان لم 
ً يشــــــــــــــتر قائدا واحدا بل اشترى ً

"المرادي" واشـترى "الكندي" وھؤالء 

كانوا قادة وباعوا اإلمام الحســن علیه 

السالم.  

العامل الثالث ولعله بالحصـــــــــــــــر 

االستقرائي ولیس بالحصـــر العقلي. 

معاوية، استقرأ المجتمعین فنظر إلى 

طبیعة المجتمع العــراقــي فــي ذلك 

الوقت واســتخدم معه أســلوب ونظر 

إلى مجتمع الشــام واستخدم معھم 
ً أســــــلوبا آخر. كان رجال ماكرا. كانت ً

طبیعة المجتمع العــراقــي فــي ذلك 

الوقت بحســب الشــیخ "أسد حیدر" 

في كتاب "النھضـــة الحســـینیة" أنه 
كان مجتمعا كثیـر تبدل الوالة، يعنــي ّ

ً دائما يحمل صـــفة الثورية دائما يغیر، ًُ

وكانت له مواقف انقسامیة. 

معاوية درس ايضـــــا طبیعة المجتمع 

الشــــامي في ذلك الوقت باعتبار أنه 

كان يعیش بینھم وكانوا فــــــــي ذلك 

الوقت يتصـفون بالســذاجة والبالھة. 

والدلیل أنه فـــــي يوم من األيام رجل 

عراقي دخل على أھل الشـــام وكان 

معه بعیر، فأتاه رجل من أبناء الشـــام 

وقال له أن ھذه الناقة لــي وقد أفلتت 

مني في معركة صــفین، فقال له بان 

ھذه لیست ناقة ھذا بعیر.

ذھبوا إلـى معاوية فقال للعـراقـي قل 

لعلي بن ابي طالب بأني ســـــأقاتله 

بمائة وعشــرين مقاتل ال يمیزون بین 

الناقة والبعیر.

ھذه واحدة من الظـروف التــي جعلت 

اإلمام الحســــن يتخذ مبدأ الصــــلح. 

المشكلة أنه برغم أن اإلمام صالحھم 

فعلوا به ما فعلوا. كانت ھـــــــــــــناك 

محاوالت اغتیال كثیــــــــرة تعرّض لھا 
اإلمام، حتـــــى أنه كان دارعا فـــــي ً

الصــــالة، أي أنه كان يلبس درعا أثناء ً

الصالة. 

يوم من األيام عندما كان على فرسـه 

ضـــربه جراح بن ســــنان على فخده 

فبقي اإلمام ثالثة أشھر بحســـــــب 

الروايات طريح الفراش في المدائن. 

بھذه الكـیفـیة كانوا يـتعاملون مع أھل 

البیت (ع) والروايات تقول بأن سـلمى 

بنت جعدة بن األشــعث، دســت إلیه 

الســــم من سبع مرات إلى عشــــر 
مرات، كان السم من أرض الروم، يقال ُ

بأن ھذا السم أحضـره معاوية بن أبي 
سفیان من أرض الروم. إلى أن دست ّ

الســـــم إلى إمامكم سالم هللا علیه 
وھو كان صــائما بأبي وأمي. كل أئمة ً

أھل البیت كانوا في حالة صـــیام عند 

تعرضھم للســـم، سرى الســـم في 

بدن إمامكم، رشــــــح جبین إمامكم، 

أغمض عینیه وأســـــــــبل يديه، كان 

صـــــلوات هللا وســـــالمه علیه طريح 

الفراش، الحســـــین عند رأسه وكان 

إلى جانبه طشــــــت يلفظ فیه دماءه 
ّ الزكیة، مدد رجلیه وأســــــــــبل يديه ّ

وفاضـت روحه الطاھرة، أي واســیداه 

وامسموماه 

(نعي باللھجة العراقیة)

 نوفمبر ٢٤٢٠٢١
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نعي... 

ورد في األثر الشــــريف عنھم علیھم 

السالم: "اللھم عرفني نفسك، فإنك 

إن لم تعرفني نفســــــــــك لم أعرف 

رسولك، اللھم عرفني رسـولك، فإنك 

إن لم تعرفني رســـــــــولك لم أعرف 

حجتك. اللھم عرفنـي حجتك فإنك إن 

لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني". 

على محبة الرضـا وتعجیال لفرج موالنا 

صـــــــــــــــاحب األمر والزمان عطروا 

مجالسـكم بذكر الصــالة على محمد 

وآل محمد.

كثیرا ما نســــــمع او نقرأ في احاديث 

المعصــــــومین (ع) عن شيء اسمه 

المعـرفة. يعنـي دائما ما نـرى ان ھذه 
اللفظة وھذه العبارة تتكرر دائما علـى ً

ألســـــــنة أئمتنا (ع). تقرأ عن النبي 
(ص) حديثا بخصــــوص أمیر المؤمنین ً

(ع) "يا علـي ال يعـرف هللا (انظــر ھذه 

معرفة)، كیف يتحدث عنھا رسـول هللا 

(ص) - يا علي ال يعرف هللا اال انا وانت، 

وال يعـرفنـي اال هللا وأنت وال يعــرفك يا 

علي اال هللا وأنا" أو حین تقرأ بخصوص 

الزھراء على لســـان النبي (ص) "ان 

ھذه ابنتـــي فاطمة من عــــرفھا فقد 

عــرفھا، ومن لم يعــرفھا فإنھا قلبــي 

وروحي التي بین جنبـي" او مثال تقـرأ 

على لســـــــان األئمة (ع) "من عرف 

نفســـه فقد عرف ربه"، او بخصـــوص 

زيارة المعصومین علیھم السالم "من 

زاره عارفا بحقه أوجب هللا له الجنة" او 

ما تقرأه في احاديث المعصـــــــومین 

بخصـــــــوص أم البنین (ع) "من زارھا 
عارفا بحقھا اوجب هللا له الجــــــــنة" ً

وھكذا تقرأ حتى بخصــــــوص مجمل 

األئمة "من مات ولم يعـرف امام زمانه 

مات میتة جاھلیة".

ما ھي المعرفة؟ ماذا يـريد اھل البیت 

وماذا يريد الرسـول من ھذه المعرفة؟ 

ھل ھــــي المعـــــرفة الظاھـــــرية؟ 

الســطحیة؟ ام ھناك معرفة اعمق ال 

بد لالنســـان الموالي الشــــیعي ان 

يكون قد وصــل الیھا؟ فلو قلنا ان ائمة 

اھل البیت يـريدون من خالل المعـرفة 

المعرفة الظاھـرية فال فـرق بیننا وبین 

اعداء االسالم او اعداء اھل البیت (ع) 

الن اعداء اھل البیت يعـــــــرفون اھل 

البیت بالمعـرفة الظاھـرية، يعـرفونھم 

من امیـر المؤمنین الـى اخــر امام من 

أئمتنا. يعرفونھم كلھم، قتلة الحسین 

يعرفون من ھو الحســــــین (ع). لكن 

حین ترجع الیوم الـى حقیقة المعـرفة 

تجد ان ھناك مــراتب للمعـــرفة. نحن 

نريد ان نصــــل الى المعرفة الحقیقیة 

التـــي ارادھا النبـــي واھل بیته (ع). 

مثال يوجد من يعــرف ھؤالء بالمعــرفة 

الفطرية. ماذا يعني المعرفة الفطرية؟ 

يعني يعرفھم بفطرته. وتوجد المعرفة 

العقلیة، يعنــــــــي يعــــــــرفھم (ع) 

باالستدالل العقلي، (االقیســـــــــة، 

المقدمة الكبرى والمقدمة الصـــغرى  

حد اوسط، يضــــربھا فیحصــــل على 

النتیجة، ھذا فــــــي المنطق). ومثال 

عندنا المعـرفة التاريخیة، بأن يعـرفھم 

(ع) نـتـیجة الـتاريخ، ولكن لـیس لديه 

مثال معـــــــــــرفة حقیقیة. ھناك من 

يعـرفھم بالمعـرفة النقلیة، يعنـي عن 

فالن عن فالن عن فالن، فیعـرف. لكن 

المعـرفة التــي ارادھا اھل البیت (ع) 

ھــــي المعــــرفة الجمالیة الكمالیة، 

يعني معرفة كل ھذه االشـــــــــــیاء. 

المعرفة ھي الوصــــــــــــول إلى كل 

الشـــيء، الى حقیقة الشـــيء الى 

جوھر الشــيء. واحد يســـأل ما ھذا 

مثال، تارة اقول له ھذا ماء ، واكتفــي، 

وتارة اقول ھذا ماء يرفع العطش، ومرة 

اتعمق، ھذا عبارة عن ماء يــــــــــرفع 

العطش يتكون من ثالث مكونات اثـنان 

زائد واحد، فھذه معرفة أعمق، االولى 

لیست معرفة حقیقیة والثانیة لیست 

معــــــرفة حقیقیة، لكن المعـــــــرفة 

الحقیقیة ھي ان تعرف جوھر الشيء 

وحقیقة الشيء. اھل البیت (ع) حین 

يتكلمون بالمعــــرفة يــــريدون منا ان 

نعرفھم بالمعرفة الحقیقیة، ولكن ھل 

كلنا علــى مــرتبة واحدة؟ الیوم حین 

نريد ان نصــل الى معرفتھم، كل واحد 

منا له درجة من المعـــرفة يعنــــي انا 

معــرفتــي قدرھا مثال ٢٠٪، انت مثال 

معـرفتك ٥٠٪ ھناك من معــرفته تبلغ 

٧٠٪ نتفاوت بالمعـــرفة، لماذا؟ ما ھو 

الفرق، انت تعرفھم بمســتوى أعلى 

مني وانا بمســــتوى أدنى منك، ذلك 

نـــتــــیجة الموانع والحجب الموجودة 

على نفســــي جعلت ھذه النفس ال 

تســتطیع ان تســتقبل معارف وعلوم 

وحقیقة وجوھر ھؤالء. ھناك من لیس 

لديه موانع، يســـــتطیع ان يعتقد بھم 

(ع) اعتقادا حقیقیا، يعنـــي يؤمن بأن 

لھم والية في كل شيء، اما االخر فال 

يتحمل، نفســـــه وقابلیته ال تتحمل، 

يقول انھم عبارة عن ناس عاديین. هللا 

ســـــــــبحانه وتعالى اختارھم على 

الناس وھذه ھي القضــیة. وھناك ال، 

من يعـرفھم معـرفة عمیقة، انظـر ھنا 

كیف نتمايــز بالمعـــرفة، انا اقول ماء، 

ھذا الماء ھذا القدح له ســـعة، وحین 

تأتي بإناء أوســــع فله ســـــعة أكبر، 

تضــعھم تحت الســماء، تحت المطر، 

ھذا يأخذ بقدر ما يتســــع وذاك االكبر 

يحمل بقدر ما يتســــــــع، نحن نفس 

الشيء، من نظرتنا واعتقادنا. انت لك 

سعة في نفسك تسـتطیع ان تتحمل 

ما تســـــــــمعه عن حقیقتھم، اما انا 

فإنائي ضیق، قلبي ال يتســــــع لتلك 

المدارك. ال اعتقد مثال ان هللا تعالـــى 

اعطاھم تلك الكرامات.، 

اللیلة الثالثة

ما معنى "اياب الخلق الیكم وحسابھم علیكم"؟  

ھل ھذا يخالف االعتقاد بأن الحساب على هللا؟
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احدنا قد يســـأل، كم والية أعطى هللا 

ألھل البیت (ع)؟ بعضـــــــنا يعتقد انھا 

"انما ولیكم هللا ورســـوله والذين امنوا 

الذين يقیمون الصــــــالة ويؤتون الزكاة 

وھو راكعون" وتنتھي القضـــــــیة ھنا. 

اعتقد ان علــــي بن أبـــــي طالب ھو 

االمام بعد الرســول وكفى. لكن يوجد 

واليات ألھل البیت، ال بد للشــیعي ان 

يتوصـل الیھا. انا لن آتي بھا من عندي 

وال بحســــــــــــــــب اعتقادي ورأيي 

الشــــخصـــــي، ال بل ارجع للروايات. 

اذھب وراجع روايات االمام الصــــــادق 

ةاالمام الباقـــر وبقیة االئمة (ع). لماذا 

يتكلمون عن الفیوضــات وواليتھم في 

ھذه الدنیا. كل ھذه الواليات التـــــــي 

سوف أعددھا الیوم، ٣ او ٤ نســـمیھا 

واليات عالم الملك، الذي ذكـرناه فــي 

بداية حديثنا حول النبي (ص) ولیست 

واليات عالم الملكــــوت. يــــوجد والية 

ســتأتي في آخر البحث، يوجد واليات 

في ھذه الدنیا جعلھا هللا ألئمتنا التـي 

ھـــي واليات عالم الخلق الذي نعیش 

فیه. يوجد والية يســـــــــمونھا "والية 

االيجاد" أي إن الــوجـــود لم يـــوجد اال 

حینما وجدوا. يذكـرھا ائمة اھل البیت 

ويذكرھا الرســــول قبلھم. مثال االمام 

الحســــین في خطاباته وتعابیره حین 

خرج الى العـراق قال: بنا فتح هللا. ھذا 

الفتح ما معـناه؟ يقال ان له معـنـیـین: 

اي بنا فتح القلوب واالرواح والضـــمائر. 

والمعنـى االخـر ان بنا فتح هللا الوجود. 

أي ان الوجود قد افــتــتح بوجودنا. لھم 

والية االيجاد بمعنــــــــى أنه لوال اھل 

البیت علیھم الســــــالم "ما خلق هللا 

سماء مبنیة" ھذا الحديث في مصـادر 

الشــــــیعة موجود. اذھب الى حديث 

الكساء كم مصدر من مصادر المدرسة 

االخرى تجد فیه ھذا الحديث؟ اكثر من 

٤٠ الى ٤٤ مصـدرا عند اآلخرين، "اني 

ما خلقت سماء مبنیة وال ارضـا مدحیة 

وال شمســا مضـــیئة وال قمرا منیرا اال 

ألجل ھؤالء الذين ھم تحت الكســـاء" 

ثم يسأل جبرائیل: ومن تحت الكساء؟ 

يقال له: "ھم فاطمة وابـــــوھا وبعلھا 

وبنوھا...".

ھذا ما ذكـرناه فـي اللیلة االولـى لیلة 

النبي صلى هللا علیه وآله. "اول شيء 

خلق هللا ســـبحانه وتعالى نور نبیك يا 

جابر، خلقه وخلق منه كل خیر”

ُ ّ ھـم النـور نور هللا جـل جـاللـهُ

میامین في أبیاتھـــــم نزل الذكُر

ُُ ِ مـھـابط وحي هللا خـزان علمهُّ

ُّ ومكنونـة من قبل أن يخلـَق الــذرٌُ

ِ وأسمـاؤھـم مـكتوبـة فوق عرشهٌَ

وال كان زيد في األنـام وال عمــروٌ

ً  ولـوالھم لم يـخلق هللا آدمـاُُُ

وال طلعـت شـمس وال أشـرق البدُرٌ

ٌ ِ وال سطحت أرض وال رفـعت سماُُ

ُُ  ولـوالھـم ما كان عیسى بن مريَمُ

ِوكل نبي فیـــه من سرّھـم سـرُُّّ ِ ِ ِّ ٍ

طیب ھذا الوجود يحتاج الى اســتمرار 

ام ال؟ يحتاج الى اســـــــتمرار. الوالية 

الثانیة تســــــــــــــــمى بوالية البقاء 

واالســـــــتمرار، يعني لوال اھل البیت 

"لوال الحجة لســاخت األرض بأھلھا". 

ســــــئل االمام الباقر (ع) "ماذا لو رفع 

الحجة من األرض؟" قال لھم "لساخت 

االرض بأھلھا" او "لــــتموج االرض كما 

تموج السفینة في لجج البحار". النبي 

(ص) يقول "النجوم أمان ألھل السماء 

وأھل بیتــــــي أمان ألھل االرض، فإذا 

ذھبت النجوم اتى اھل الســــــماء ما 

يكــرھون، واذا ذھب اھل بیتــي اتــى 

اھل األرض ما يكــــرھون" ھذه الوالية 

كما عبرنا تســــــمى والية االستمرار 

والبقاء.

ثم ھناك والية التشريع. 

ما ھي واليات عالم التشـــريع؟ يعني 

ان االعمال ال بد ان تأتـي عن طـريقھم 

(ع). قد تسـألني عن الدلیل على ھذا 

الكالم، ما ھو الدلیل ان المعصــــومین 

بصورة عامة، االنبیاء بصـورة عامة ال بد 

ان تأتــي اعمال العباد عن طـــريقھم، 

حین تـرجع للقـران الكــريم الیوم فــي 

قصـــــــة نبي هللا ادم هللا سبحانه امر 

المالئكة ان يســـجدوا آلدم، اال ابلیس 

ابى واستكبر، صحیح؟ قال له يا رب ان 

الســــجود الذي تريده سوف يكون لك 

مباشـرة اسـجد لك انت مباشـرة، هللا 

سـبحانه وتعالى قال له كال، ھذا لیس 

توحیدا، التوحید والعبادة ال بد ان تأتـي 

عن طــريق حجة هللا فــي االرض، عن 

طريق الولي المعصـوم عن طريق ادم. 

ھذه العبادة والســـــــــجود آلدم ھي 

السجود لي. 

قبل ان يخلق  هللا ســـــبحانه وتعالى 

الخلق جعل الممــــر الیه ھو الولــــي 

المعصـــوم. الیوم كلنا حین نقرأ القران 

ولعل البعض يقـــرأ ولكن بدون تدبــــر. 

حیت نتدبر في القران نســــــــــتخرج 

البواطن الموجودة. حین نقرأ بقصـــــة 

ابراھیم (ع) في موســـم الحج هللا عز 

وجل فـي القــران الكــريم يقول "وأذن 

في الناس بالحج يأتوك" صــحیح؟ اريد 

ان اسألك، وأذن في الناس بالحج، ھو 

الحج لمن؟ ھو � ســــبحانه وتعالى، 

صـــحیح؟ لماذا هللا ســــبحانه ال يقول 

وأذن فـي الناس بالحج يأتونـي؟ الحج 

لي أنا (هللا سبحانه وتعالى)، لماذا لم 

يقل واذن فـــــــــي الناس بالحج يأتوه  

(البیت الحــرام)؟ لماذا قال البـــراھیم 

واذن في الناس بالحج يأتوك؟ ماذا يـرد 

هللا ســـــبحانه وتعالى من خالل ھذه 

االية؟ يـــــريد ان يقول ان الحج ال بد ان 

يأتي عن طريق المعصـــوم. طبعا ھذه 

االية من االيات التي ال يوجد فیھا امارة 

علــــى التقلید، ھـــــي مطلقة عامة 

تشـــــــمل حتى جمیع االنبیاء، يعني 

وأذن فــــــــــــي الناس بالحج يأتوك يا 

عیسـى، وأذن في الناس بالحج يأتوك 

يا محمد، وأذن في الناس بالحج يأتوك 

يا علي وأذن في الناس بالحج يأتوك يا 

صــــــاحب األمر والزمان! (صــــــلوات 

الجمھور).

 يقول تعالى" بســــــــــم هللا الرحمن 

الرحیم وقل اعملوا فســــــــــیرى هللا 

عملكم ورســـــــوله والمؤمنون". با� 

علیك ھؤالء المؤمنون الذين يــــــــرون 

األعمال، من ھم؟ هللا ســـــــــــبحانه 

وتعالـى جعلھم يـرون االعمال. كما ان 

هللا تعالى يرى العمل، الرســــول يرى 

العمل. كما ان الرســــــول يرى العمل 

المؤمنون يرون االعمال، طیب انا الیوم 

ماذا فعلت؟

 نوفمبر ٢٠٢١
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كلـــنا ھـــنا مؤمــــنون. انت مؤمن وانا 

مـــــــــؤمن، فھل انا رأيت عملك وماذا 
فعلت؟ ھل من يقول لي ماذا فعلت أنا َ

الیوم؟ ال احد يعــرف. ال انا اعـــرف انت 

ماذا فعلت، وال انت تعــــرف ماذا فعلت 

انا. ال احد يدري. اذن أولــــــــئك الذين 

جعلھم هللا تعالـى تالین للنبـي يــرون 

االعمال من ھم؟ ال شــــك وال ريب ان 

الذين يطلعون علـــــــــى االعمال ھم 

محمد وآل محمد. ال يوجد تفســــــــیر 

ثاني؟ ھل ھناك من يمكنه ان يقول ان 

"المؤمنون" لھا تفسیر ثان؟ 

في زمن االمام الصــــــادق (ع) - اذكر 

ھذه الــرواية وأرجع الــى بحثــي - ھو 

كان فـــــــــــي المدينة وجاء رجل من 

خراسـان قال له يابن رسـول هللا جاءنا 

رجل من محبیكم الذين يـبلغون عـنكم 

وعن اخــــباركم ويــــبلغ الــــناس عن 

واليتكم، فرح االمام الصـادق (ع) كثیرا 

ثم ســأله، وكیف كان الناس يتعاملون 

معه؟ قال له يابن رسول هللا انقسـموا 

ثالثة أقسام: قسم وقفوا معه، وقسم 

وقفوا ضده، وقســــم وقفوا على التل 

(ھؤالء ما اكثــرھم، الذين دائما يقفون 

فــي المنطقة الـــرمادية، ال ھم فـــي 

المنطقة الســـوداء مع اھل الباطل وال 

في المنطقة البیضــاء مع اھل الحق). 

التفت الیه االمام الصـــــــادق وقال له 

وأنت مع من كـنت، مع جماعة الـباطل 

مع جماعة الحق ام الواقفین علــــــى 

التل؟ قال له يابن رسول هللا انا صاحب 

دين وصـــــاحب ورع،اخاف على ديني 

وكنت أيضـا أخشـى الســلطة فبقیت 

في المنتصـــــــــف. التفت الیه االمام 

الصـادق قال له: أنت صاحب دين؟ انت 

صـاحب ورع؟ قال له بلى يابن رســول 

هللا. قال إذن انت حـــــین جـــــئت من 

اراضـــي خراســـان، وكان في القافلة 

امرأة جمیلة فأشـــرت الیھا بإصـــبعك 

واختلیت بھا وفعلت معھا الفاحشـــة، 

أين ذھب الورع والدين؟

كل ھذه الواليات التــــــي تكلمنا عنھا 

تسمى واليات عالم الملك. طیب ھذه 

الواليات حدودھا عالم الدنــیا فقط؟ ام 

ھي في ذلك العالم أيضــــــا؟ اقول لك 

تبقـــــــــى الوالية ألھل البیت علیھم 

السالم. ما ھو الدلیل؟ ارجع الى زيارة 

الجامعة الكبیـرة لالمام علـي الھادي. 

ال احد يستطیع ان يشكك بسـند ھذه 

الزيارة. اذھب وراجعھا ماذا يقول فیھا؟ 

"واياب الخلق الیكم، وحســــــــــابھم 

علیكم، وفصـــــــل الخطاب لكم". اذن 

الحســـــاب ھناك. صحیح اننا نقول ان 

هللا تعالى ھو الذي يحاسـب لكن لمن 

يوكله يوم القیامة، تماما كوظـیفة ملك 

الموت، الذي يقبض االرواح. هللا يتوفى 

االنفس، عندنا اية فـي القـران الكـريم 

يقول يـــتوفاكم ملك الموت. واية تقول 

تتوفاھم المالئكة، اذن ھناك للتوفــي 

مراتب. المالئكة حینما تتوفى االنفس 

تســـــــلمھا للذي يتوفى االنفس اي 

صــاحب الموت، ملك الموت، عزرائیل، 

وھو يســلمھا �، يعني ھناك ٣ ايات. 

نفس االمـــر فـــي عالم القیامة "اياب 

الخلق الیكم وحســابھم علیكم". ھل 

ھذا خالف المنقول بأن الحساب على 

هللا؟ ال بل ھذا فیه تنزيه � ســــبحانه 

وتعالى. يعني كیف يحاســــــبني هللا 

تعالــى؟ يعنـــي كما اجلس انا امامك 

واقول لك لماذا فعلت كذا، لماذا ضربت 

فالن، لماذا فعلت المحرم، لماذا اكلت 

حق فالن؟ هللا المنزه عن التجســــیم 

يوكل الحســـــــاب ألناس خاصین يوم 

القیامة.

أخیرا عرج سماحته على سیرة االمام 

الرضــــا (ع) ألن اللیلة ھي في ذكرى 

استشـھاده وعرج على المصــیبة من 

باب ان االمام الرضـــــا كان دائما يبكي 

على الحســــین ويقول "ان مصــــیبة 

جدي الحســــــــــــین أقرحت جفوننا 

وأسبلت دموعنا”
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"وجعلنا منھم أئمة يھدون بأمـــرنا لما ّ

صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون"   السجدة ٢٤

لمعرفة سیرة اإلمام العسكري (ع) ال 
بد من إطاللة حول الوضع الذي وصلت ّ

إلیه األمة اإلســـالمیة في زمنه (ع)، 

بین ســنة ٢٣٢ وســـنة ٢٦٠ للھجرة 

وصـــــلت الحالة بالجھاز الرســـــمي 

الحاكم المسـمى بالخالفة إلى أدنى 

درجات الضــــــــــــــــعف على جمیع 

المستويات.
ً فمثال نالحظ خالل اثني عشــــر عاما ً

ٍمن حیاة اإلمام العســكري وبعض من 
أيام أبـــیه الھادي (ع) تـــبدل ھـــناك 

ســــبعة خلفاء. أي ان مدة خالفة كل 

واحد منھم لم تكن تتعدى الســـنتین 
ً تقـريبا، وكان ينــزع الخلیفة رغما عنه ً

بواســــــطة األتراك الذين تحولوا إلى 

میلیشیا عسكرية متنفذة وقوية.
ّ يذكر الدمیري أن رجال صــــــــلى في ً

جامع المنصــور في بغداد فإذا به يرى 
رجال علــــیه جــــبة وقد ذھب وجھھا ً

وبقـــي بعض قطن بطانتھا وھو يقول: 
أيھا الناس تصــــــــدقوا على من كان ّ

باألمس أمیـــر المؤمنین وأنا الیوم من 

فقراء المسلمین، فسـألت عنه فقیل 

لي ھو القاھر با�.

وقد أجاد من وصــــــــف أولئك الخلفاء 

عندما قال:

ٍخلیفة في قفص 

بین وصیف وبغا

يقول ما قاال له

كما تقول الببغا 

فإذا أعجب األتـراك بھذا الخلیفة وكان 
طوع أوامـرھم أبقوه وإال عـزلوه، وفـي ّ

بعض األحیان يتــــركوه يتكفف الناس. ّ

ھذه الخالفة كما أصبحت ضـعیفة في 

الشـــــكل والرمزية كذلك تھتكت من 

الناحیة األخالقیة فصــــــار الخلیفة ال 

يتأبــــى أن يتظاھـــــر وتعـــــرف عنه ُ

المنكرات، فمن ســـــبقھم من خلفاء 

بنـي العباس كانوا يعملون المنكــرات 

ولكنھم لم يكونوا يتظاھـــــــــــرون أو 

يجاھـرون بھا، أما فــي زمان اإلمامین 

الھادي والعســكري (ع) صار الخلیفة 

يتظاھر بشرب الخمر وغیره.

نقل عن المتوكل العباســـــي أنه أمر ُ

زوجته أن تجلس فـي الديوان من دون 

حجاب فرفضــــت أن تخرج بین الناس 

بدون حجاب فما زال يصــرّ علیھا وھي 
ترفض إلى أن طلقھا.ّ

منـیة المـتوكل وھالكه كانت كما رثاه 

بعضـــــــــــھم أنه في لیلة من لیالي 

الشــراب، ھو مع وزيره كانا يشــربان، 

فجاء من تآمـــروا علـــى قتله فاختلط 

دمه بزجاجات الخمر فرثاه بعضھم 

ھكذا

فلتكن منايا الكرام

ٍبین ناي ومزھر ومدامُ

اللقب الرســـــــمي لھذا الخلیفة ھو 
محیي الســــــــنة كما جاء في بعض ّ

الدراسـات المعاصـرة ألنه ناصـر أحمد 

بن حنبل وقاوم االتجاه العقلــي فــي 

اإلسالم. ھدم قبر الحســـــــــین (ع) 

باعتبار أن البناء علـــــــى القبور بدعة 

وغیر جائز فأصـــــــــــبح ھو  المحیي 
للسنة!!ّ

فالخالفة أوال ضـعفت بحیث أصــبحت ً

كاللعبة بید العسكريین األتراك وكذلك 

أصبحت مفرغة من مضــمونھا الديني 

واألخالقي عالنیة أي في الواقع وفي 
الظاھر أيضــــــــــــــا. في زمن اإلمام ً

العســـــــكري (ع) كان المعتضـــــــد 

والمعتمد شـابین مراھقین يتظاھران 

باللھو والفسـاد وترتب على ھذا األمر 

شدة الضـــــغط على أئمة أھل البیت 

(ع).

ھناك معادلة يذكــرھا علماء االجتماع 

الســــــــیاسي وھي كلما زاد ضعف 

الســــلطة في ذاتھا زاد ضغطھا على 

رموز المجــتمع والقوى الفاعلة فـــیه 

ٍفإذا رأيت فـــي بلد من البلدان كثـــرة 
المعتقلین والتضــییق فھذه لیســـت 

عالمة قوة بل عالمة ضعف.

ورد فــي الدعاء: "وإن من يحتاج إلــى 

الظلم الضـــــــعیف" باعتبار أن القوي 

مســــــــیطر مطمئن على وضعه أما 

الضــعیف فھو من يحتاج إلى ظلم ھذا 

وسجن ذاك أو سرقة آخر.

ولھذا وجدنا ان حجم العـنف مـنذ زمن 
ً اإلمام الجواد (ع) كان كبیرا وشــديدا. ً

اعتقل اإلمام الھادي مــــــرارا واإلمام ً
العســــكري اعتقل مرارا على الرغم ً

من قصـــر عمر اإلمام (ع). تصــــور أن ّ

ســــــلطة ال تتحمل وجود إمام عمره 

ثمان وعشرون سنة لیس بیده سالح 

ولیس لديه مشـــروع ثورة ظاھرة. لم 

تتحمله الســلطة. ستة سنوات ھي 
فترة امامته (ع) وفـي عمـر مبكـر (٢٨ ّ

ســـــــــنة وعلى أكثر التقادير ثالثین 

سنة).

لقد كان مجـــــــــرد وجود األئمة (ع)، 

كممثلین لإلسـالم الحقیقي ولمنھج 

جدھم المصطفى محمد (ص)، مصدر 

قلق. ذات ھذا الوجود كان يحســـــبه 

ٍالخلفاء عنصــــــر تحد لھم ألن الناس 
بالتالـي ينظـرون إلـى كال النموذجین 

نظرة مقارنة.

وبالنتیجة، من الطبیعي أن يســــعى 

ھؤالء الظلمة إلـى التخلص من األئمة 

(ع). ضــمن ھذا الوضـــع عاش اإلمام 

ھذه الفترة القصـــــیرة والحرجة وقام 

فیھا بعدة أعمال أھمھا:

١- إرسـاء نظام الوكالة عن اإلمام في 

زمانه.

في زمن اإلمام الھادي (ع) وفـي زمن 

اإلمام العســــــــكري (ع) كان األئمة 

مغیبون بـنحو من األنحاء عن اتـباعھم 

حیث أخذوا إلى سامراء وكان غرضھم 

من ذلك إبعادھم عن أماكن تأثیرھم. 

الشیخ ناظم حطیط في شھادة اإلمام الحسن العسكري (ع): 

كان اإلمام (ع) بین نارين:  

بین أن يخفي عن الناس والدة المھدي (عج) 

وبین أن تعرف السلطة بوالدته
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تقرر اال يكونوا فـي الكوفة حیث يتواجد 

شـــــــــیعتھم وأال يكونوا في المدينة 

باعتبارھا حاضــــــنة للعلماء واحتمال 

تأثیرھم على أھل العلم، فأرادوھم أن 

يكونوا داخل سامراء حیث كانت أشـبه 

ما يكون بالمعســكر الكبیر الذي صنعه 

العباسیون ولیس فیه سوى العســكر 

وبعض العوائل المرتبطة بھم.

األئمة (ع) تغلبوا على ذلك بإقرار نظام 

الوكالء فنشـط ھذا النظام في زمانھم 

بحیث أصبح األئمة (ع) يعتمدون على 

وكالئھم في إدارة شـــــــؤون أتباعھم 

وفي اإلجابة على األســــــئلة الدينیة 

والفقھـــــــــیة والعقائدية وكأن اإلمام 

موجود.  كان لھم وكالء فــــي قم مثل 

زكريا بن آدم القمي وكذلك في الكوفة 

وغیــرھا من األماكن وإلـــى اآلن نظام 

الوكالء تســــتخدمه وتســـــتفید منه 
المرجعیة الدينیة بناء على التوجیھات ً

التي خلفھا اإلمام العسكري (ع).

٢- التخطیط لما بعد مرحلة الغیبة.

أطلق اإلمام عددا من التوجیھات فـیما 

لو غاب المعصـوم عن األنظار. روي عن 

اإلمام عدد من التوجیھات فــــــي ھذا 

المعنى مثل الحديث المشـھور: "فأما 
من كان من الفقھاء صائنا لنفســـــــه ً

ً ً حافظا لدينه مخالفا لھواه مطیعا ألمــر ً
مواله فللعوام أن يقلدوه”ّ

مع أن الرجوع إلى المتخصـــص ھو أمر 
يقتضـیه سیرة العقالء إال أنه وردت فیه ّ

نصوص ومن أوضحھا ھذا النص.

٣- اعداد الطائفة الشـــــیعیة بل األمة 

لغیبة اإلمام (عج). 

وھذا فیه حدان متعارضـان من جھة أن 

اإلمام العســـــكري (ع) يجب أن يخبر 

عنه حتى يعرف الناس إمامھم الثانـي 

عشـــــر، ومن جھة أخرى كانت ھناك 

خطورة علــى حیاته باعتبار أن فكـــرة 

اإلمام الثاني عشــــــر وأنه ابن اإلمام 

العســـــــكري (ع) كانت شائعة على 

مســــــــــتوى األمة وعند العباسیین 

بشكل خاص باعتبار أن أي حكومة من 

الحكومات تدرس حــــــــــــیاة أعدائھا 

ومنافســیھا وتحاول أن تحصـــل على 

معلومات عنھم وكان العباســـــــــیون 

يعتقدون أن أئمة أھل البیت يشــكلون 

الخطر على وجودھم، وھم يعرفون أن 

األئمة وصلوا إلى اإلمام الحادي عشـر 

اآلن وھو العســـــــكري فینتظر اإلمام 

الثاني عشــــر والذي يفترض أن يكون 

ھو صاحب النھضـــــة العالمیة والقائم 

ضد الفساد واالنحراف.

في الروايات أنه باإلضــــــــافة لإلقامة 
الجبرية المفروضة على اإلمام فرضـت ُ

رقابة وحمالت تفتیش نســــائیة لكي 

تعرف الســـــلطة ھل توجد واحدة من 
نســاء العســكري حامال. فاإلمام (ع) ً

في حدين صـعبین من جھة يلزم ابالغ ّ

الناس من شــیعته بوالدة اإلمام حتى 

ال يذھبوا إلى القول اآلخر في مدرسة 

الخلفاء التــــــي تقول أنه أي المھدي 

حقـیقة من الحقائق الديـنـیة الـثابــتة 

ولكنه لم يخلق بعد وإنما يأتي في آخر 

الــزمان، ومن جھة إذا أخبــر عنه فھذا 

يؤدي إلـــــــــــى تھديد حیاته من قبل 

السلطة العباسیة.

ولذلك حصــــــلت بعض األمور من قبل 

اإلمام العســـــــكري أو من خالل الید 

الغیبیة من أجل التمويه علـــــــــــــى 

السلطات آنذاك منھا:

أن والدة اإلمام المھــــــــــدي لم تكن 

بالشــــكل الطبیعي حیث لم يظھر أثر 

الحمل على أمه وھذا أمر قد يحصــــل 

لبعض النســـــاء باإلضافة إلى الجانب 

الغیبــي الذي نعتقد فیه فھناك حاالت 

من الحمل لدى بعض النســاء ال يظھر 
لھا أثر إال في مراحلھا المتأخرة.ّ

لما ولد اإلمام المھدي (عج) أمر اإلمام 

العســــــكري بذبح ذبائح كثیرة. بعض 

الروايات تقول أن أكثر من ألف رطل من 

اللحم وزعھا اإلمام عبر أنصـــــاره إلى 
ً بیوت شیعته واحدا واحدا ويقولون لھم ً

ھذا من اإلمام العســـــكري بمناسبة 

والدة ولده محمد. كان ھذا الـــنوع من 

اإلعالن محدودا بین شــــــــــیعة أھل 

البیت. ومن جھة أخــــرى كان األمــــر 
مخفیا عن السلطات.ً

٤- رغم المحن والمتابعة والمـــــراقبة 

والســـــجون التي كانت تكتنف حركة 

اإلمام العســكري (ع) وتقید نشــاطه ّ

فإن اإلمام (ع) كان يرصد الســـــــاحة 

ويتابع المتغیـرات ويـراقب األحداث وقد 

سمع (ع) أن فیلســــــــوف العراق أبا 

اســــــحق الكندي منكب على تألیف 

كتاب في متناقضــــــات القرآن الكريم 

فدخل ذات يوم بعض أصــــــحابه على 

اإلمام فـبادرھم بقوله: أما فــیكم رجل 

رشید يردع أستاذكم الكندي عما أخذ 

فیه من تشـــــــــــاغله بالقرآن؟ فقال 

أحدھم: كیف يســــــــعني االعتراض 

علیه؟ فقام اإلمام بإرشـــاده إلى ذلك 

وطلب منه أن يســیر إلیه ويتلطف في 

مؤانسـته ومعونته على ما ھو بسـببه 

فإذا وقعت االنســــة فلیســـــأله ھذا 

السؤال: ھل يجوز أن يكون مراد القرآن 

غیــر المعانــي التـــي ظننتھا وذھبت 

إلیھا؟ فسـیقول لك نعم أنه من الجائز.  

فقل له: فما يدريك لعل القــرآن قد أراد 

غیـــــــر الذي ذھبت أنت إلیه. [أي ان 
التناقض قد ال يكون تناقضا بین شیئین ً

في القرآن بل بین شــــیئ في القرآن 

وشیئ في ذھنك أنت]. 

وبالفعل كان ھذا التوجیه مثمـرا بحیث ً

قام أبو اســحق الكندي بإحراق أوراقه 

بالنار.

أولئك القوم أھل البیت عندھم

علم الكتاب وما جاءت به السور  

٥- مــتابعة اإلمام (ع) ألحوال أتـــباعه 
والخلص من شـــــــــــــیعته وھم في ّ

الســــجون والمعتقالت فیرسل إلیھم 

ارشاداته وتوجیھاته.

فعلى الرغم من قصــــــــر حیاة اإلمام 
العسكري (ع) إال انه ترك وصايا خاصة. ّ

تقريبا اثني عشــر رسالة ووصیة منھا ً

ما أرسـله إلى بعض وكالئه كإســحق 

بن إسماعیل النیســابوري وكیله في 

األھواز. وھذا يشیر إلى أن شیعة أھل 

البیت فــي بعض األماكن كان لھم نوع 

من النفوذ وكان يخفـــــــــي ارتباطھم 

باإلمام (ع). في ھذه المراســــــــالت 

وصــــايا مھمة للوكیل ولمن كان حوله 

من شیعة أھل البیت.
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أعظم الصــــالة وأتم الســـــالم على 

أشـــرف األنبیاء والمرســـلین، حبیب 

اإلله رب العالمین أبي القاسـم محمد 

وعلــــــى آله الطیبین الطاھـــــــرين 

المعصومین.

أعوذ با� من الشیطان الرجیم 

بسم هللا الرحمن الرحیم
َّ َُُّّ َُّ ُ َّ ٌَ ِ" مَحمد رســـــــــول � ۚ َوالذيَن َمعه ِ

َُ َّْ َ َّْ ُ ْ ُ ُ َ ِِأشداء علــــــــى الكفار رَحَماء بَیَنھم ۖ ُ
ًَّ ُْ َ َّ َُ ُ ًّ ً ُ ْ َْ ِتراھم ركعا سجدا يبَتغــــون فضال مَن َ َ

َُّ ُْ ُ ْ ً ِ� َورضَوانا ۖ سیَماھم فــي وجوھھم ِ ِ ِِ ِ
َُ ُّٰ ََ َ ُْ ُ ْ ِمن أثر السجود ۚ ذلَك َمثلھم فــــــــي ّ ِ ِ ِِ

َُْ ََّْ ُ ْْ َ َ ِالتوراة ۚ ومثلھم فــــــي اإلنجیل كزرع َ ِ ِ ٍَِ ِ
َ ََْ َ َ ْ َ َُ ُ ْْ ْ َأخرج َشطأه فآَزره فاسَتغلظ فـاسَتَوى َ َٰ

َُّ َُ َّ ُ ْ ُ َُ ِعلى سوقه يعجب الزراع لیَغــیظ بھم َ ِ ِ ِ ِِِ ٰ
َُّ ُ َّْ ََُّ َُ َ ِالكفار ۗ وعد � الذيَن آَمنــوا َوعملـــوا َ ِ َ

َ ً ْ َّ َُّ ًْ َ ِالصالَحات منھم مغفرة َوأجًرا عظیما”ْ َ ِ ِ ِ ِ

صــــدق هللا العلي العظیم وصـــــدق 

رســـــوله الكريم ونحن على ذلك من 

الشاھدين.

نبارك لألمة اإلســــــــــــالمیة جمعاء 

ولصاحب العصر والزمان وإلیكم جمیعاً 

ولعلمائنا العظام ولمـــــــراجعنا الكبار 

والدة المصطفى محمد (ص) وحفیده 

اإلمام الصادق (ع).

ھذه الوالدة المــباركة المــیمونة ال بد ّ

أن نأخذ منھا الدروس والعبـــر فوالدته 

(ص) تعني الشـيء الكثیر لھذه االمة 

المرحومة والمنتصـــــــــرة على طول 

الزمن وإن جار الزمن علیھا.

إخواني كانت تعیش األمة أزمة وكانت 

تعیش مظلومیة كبیـــرة لقــــرون من 

الــــزمن إلــــى أن بعض الناس كان ال 
يسـتطیع أن يســمي نفســه "علیا" ً

وكان اإلنسان ال يستطیع أن يقول "انا 

ّشیعي"، وكان اإلنسـان ال يســتطیع 
أن يصــــــــرّح بأنه موالي ألھل البیت 

َعلیھم السـالم، فأقصـي من أقصــي 
وقتل من قتل، أال نقــرأ ھذا فــي دعاء 

الندبة! الحسـین علیه الســالم قالھا 

فـي كتابه الذي بعثه إلــى محمد ابن 

حنفیة ومن قبله من بني ھاشــــــم، 

"كأن اآلخـــرة لم تـــزل وكأن الدنیا لم 

تكن"، منذ األزل كانت المعـركة قائمة 

بین الخیر وبین الشـــــــــر، بین قابیل 

وھابیل، وكان اإلنســـــان الذي يبتعد 

عن هللا تبارك وتعالى يتصــــــــــور أنه 

سیصل إلى نتیجة ولكن اإلنسان غیر 

المرتبط با� تعالى ال يصــــــــــل إلى 
نتیجة. فلنفھم ھذا كلنا. كان صــــدام ّ

ّ حسـین يذبح ويقتل ويھجر وتعلم ھذا ّ

األمــر من الطواغیت الذين كانوا قبله، 

كانوا يقــــــــــتلون ويذبحون ويعدمون 

ويمحون آثار الفئة المؤمنة الصــــالحة 

الذين لم يوافقوھم فــي أفكارھم ولم 

يطیعوھم ولم يعبدوھم. لذلك النبــي 

(ص) أراد ان يحرّر ھذه األمة "جـئـتكم 

بالشريعة السھلة السمحاء".

 "محمد رسول هللا والذين معه أشداء 

على الكفار رحماء بینھم"، ما أحوجنا 

إلــــــــــى ھذا التآزر ولھذا التآلف بین 

المسـلمین بل بین البشــرية. رسول 

هللا (ص) أراد للبشـــــرية أن تتآزر وأن 
تتآلف وأن يحب بعضـھا بعضـا، أن يفكر ً

الجار بجاره "من بات شـــــبعان وجاره 
جائع فلیس بمســلم" بأن يفكر بجاره ّ

حتى ولم يكن مسلما. اإلنسان علیه ً
أن يفكر بأخیه اإلنســـــــــان، "الناس ّ

صــــنفان: إما أخ لك في الدين أو نظیر 

لك في الخلق".

 النبــي(ص) جاء إلــى األمة لیوحدھا 

ويجعلھا أمة سـعیدة، أمة ترقى بھذه 

المفاھیم وتنتصــــــــر على شھواتھا 
وعلى الشیطان الذي يريد أن يضـلھا. ّ

لذلك عندما نحتفل بوالدة النبــــــــي 
وحفیده الصادق علیه السالم ال بد أن ّ

نفھم أن الدنـــــــیا زائلة "إنك مخلوق 

لآلخـــــرة فاعمل لھا" أين العمل لھا؟ 

اآلن اخوانـــــي نحن ال نلتفت إلـــــى 

اآلخرة، اإلمام الحســــین عندما كتب 

كــتابه لمحمد ابن الحــنفــیة يقول له 

"كأن الدنیا لم تكن" يعني ھذه العائلة 

المؤمنة الشريفة، عائلة السـید جواد 

تعتقل [إشارة إلى األخوين الموسوي 

الذين التقیا بعد فراق دام ٤٠ ســــنة- 

راجع صفحة  ١٢ ].

بعض الوصايا ھي توجیھات عامة إلى 

الشــیعة وكیفیة تعاملھم مع اآلخرين 

والمحافظة على دينھم وإيمانھم دون 

اسـتثارة اآلخرين واســتفزازھم. لكن 
كان نفس وجــود اإلمام (ع) بما يمثله ّ

ٍمن خلق عال يــــراه اآلخـــــرون مثاالً 
لإليمان الحقیقي فـي مقابل الخلیفة 

الماجن الفاسق الفاسد.

نقل أن المعتمد أمر بســــــجن اإلمام 

ووكل به رجال قاسیا ووضعه بین أسوء 

الناس لكنه صـــــــار بعد ذلك إلى أمر 

عظیم في العبادة.

الجامع المشــــترك بین األئمة الجواد 

والھادي والعســكري ھو قصـــر العمر 

وھذا مؤشـــــــــــر على حجم العنف 

الشــــــــــديد الذي مارسته الخالفة 

العباســیة تجاه األئمة (ع) ومظلومیة 

أھل البیت (ع). لیس من الطبیعي أن 

يموت إنســان ال يشـــتكي من مرض 

وھو في ريعان شبابه.

ھكذا ذھب اإلمام ضـحیة نزوات ھؤالء 

الحكام الظلمة. عندما أرادوا الـتخلص 

منه قدموا لإلمام (ع) ذلك الســــــــم 

وتجرّعه اإلمام فظل يعانـــــي من آثار 

ذلك الســــــم وحرارته إلى أن أثر في 

بدنه وتسـرّب إلى أحشــائه كان لونه 

يخضر مرّة ويصفرّ أخرى. 

 

كان ذلك في ١٤ اكتوبر ٢٠٢١ 

ٍالشیخ ابو سجاد الربیعي في لیلة جمعت بین ذكرى والدة النبي 
والندوة الترحیبیة:

رسول هللا (ص) يريد للبشرية أن تتآزر 
وأن تتآلف وأن يحب بعضھا بعضاً
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يعتقلون رجال وامرأة وطفال صــغیرا ابن 

الثالث ســــــــنوات وأعمامه وأخواله، 

ونفس القھـر مع عوائل متعددة. ھناك 

عوائل عانت األم فــــیھا بابــــنھا االول 

وابنھا الثاني والثالث، ونســیبھا األول 

والثانـــــي والثالث، عائلة بأكملھا من 
دون والي، الرجال مطاردون والنســـاء ُ

مطاردات لـــیس لھم مأوى لماذا؟ ألن 

الطاغیة يريد أن يتمدد على حســــاب 

اآلخــــــرين ألنه يـــــــريد أن يأخذ حق 

اآلخرين. إلى الیوم، ما الذي يصــــنعه 

االســـتكبار في ھذه األمة؟ ماذا يريد؟ 

مجموعة من الناس تــــــريد أن تتمدد 

على حســـاب اآلخرين. لذلك اخواني 

عندما نذكر النبي (ص) والصــادق (ع) 

ونحتفل بالتقاء األخوين، الســید حیدر 

والســـــــــید أحمد، نفعل ذلك تكريماً 

ٍلعوائل الشــھداء الذين أعطوا كل غال 

ونفیس، أعطوا أنفســــــــــھم، أعطوا 

ابــــــــــناءھم ، أعطوا أموالھم، أعطوا 

حیاتھم، والرســول يقول "ال أســالكم 
علیه أجرا إال المودة في القربـى" ھذه ًّ

من مودة النبي (ص)، تكريم الســـادة 

وتكريم الشــــــــــــھداء وتكريم عوائل 

الشھداء وتكريم المجاھدين، علینا ان 

نھتم بھذا الجانب، ھذا ما رأيته فـــــي 

إيران من تكريم لعوائل الشــھداء، ھذا 

ما رأيته فـي لبنان كیف يكرّمون عوائل 

الشھداء. مطلوب من الناس أن يھتموا 
بعوائل الشـــــھداء، أن يكونوا مقدمین ُ

على غیرھم في كل شـــــيء. ألیس 

من المفــــروض أن نعمل � تعالـــــى 

ونكرمھم ونجعلھم أمامنا النھم ضحوا. ّ

ولذلك اخوانـــــي عندما نحتفل بوالدة 

النبـــي (ص) علینا أن نفھم حقیقة أن 

الدنیا غیر باقیة وأن اآلخرة ھي الباقیة 

وعلینا أن نعمل لآلخــرة. ھؤالء العوائل 

قدموا وعلینا أن نســیر على خطاھم، ّ

الحشـد الشـعبي قدم فعلینا أن نھتم ّ
بالحشد الشعبي. أنا أتذكر الذي يقدم ُ

نفســـه في لبنان قبل أن تنصــــب له ُ

الفاتحة وقبل أن يأتوا به إلــى بیته، إذا 

كانت الطــــريق غیـــــر معبّدة يعبّدون 
الطريق إلى داره، يرســلون مبلغا إلى ً

أھله تكريما لھم. إلى اآلن الحشــــــد ً

الشــعبي ومن ضحى منھم بنفســـه ّ

لیس لديه راتب شـــــــــھري، بیوتھم 

مھدومة. علینا أن نھتم بھذه الشريحة 

المحرومة، ھذه الشــريحة المضــحیة ّ

والمعطاءة. وإذا أرادت أمة أن تــــــرتفع ّ

فھـي تــرتفع بھؤالء. ھذه ذرية النبــي ّ

(ص) بماذا ارتفعت؟ ألم تـــــــــــــرتفع 

بالتضحیات؟

قال النبي "قل ال أسألكم علیه أجرا إال ً

المودة فـــي القـــربـــى" ھذه المودة 

المطلوبة، المودة العملــــیة ولـــــیس 

الحب الذي لیس فـیه عمل ھذا الحب 

ال ينفع، علینا أن نقدم الوالء للنبــــــي ّ

(ص) فـــــــي مولده ومولد حفیده من 

خالل الســـــــیر على خطاه وأن نعتبر 

الدنیا دار ممــــر "فخذوا من ممــــركم 

لمقرّكم". صــــدام أراد الدنیا ولكن أين ّ

ھي الدنیا؟ أراد أن يمحو المؤمنین من 

الساحة ولكن بقي المؤمنون. اخواني 

"وال تھنوا وال تحـــزنوا وأنتم األعلون إن 

كنتم مؤمنین" ال تھنوا فالوھن صــــفة 

الكافــرين ولیس المؤمنین، الیأس من 

الكبائر، اإلنســــــــان المؤمن علیه أال 
يیأس وأن يظل سـائرا في الطريق. أبو ً

ذر بقي إلى آخر لحظة، قالت له ابنته: 

"أمي توفت فـي الغـربة، أخـي توفـى 

والشـــــــیاه ماتت، لیس عندنا شيء 

ونحن في الصـــحراء في الغربة وعلي 

بن أبــي طالب فــي المدينة"، ( فــي 

إشـــــــــارة منھا أن من تتألم ألجله ال 
ُ يتألم). من منا يتحمل أن ينفـــــــــــى ّ

ويشـــــاھد من يوالیه مرتاحا في بیته ً

بینما ھو في الغـربة! ولكن أبا ذر يفھم 

أصل الموضـوع ويعرف أن علي بن أبي 

طالب لـیس بـیده حـیلة، وأن علـیه أن 

يسمع وأن يطیع، علیه أن يصـبر. لذلك 

لم ينحــرف ولم يتـــراجع. فقال لھا " يا 

بنیة سمعت حبیبي رسـول هللا يقول: 

يا أبا ذر تعـــــیش وحدك وتموت وحدك 
وتحشـــر يوم القیامة وحدك ويســـعد ُ

بدفنك قوما من أھل العــــراق" فإذا انا ً
مت فقفـي علــى قارعة الطــريق وإذا ّ

مرّت قافلة فیھا مالك األشـتر أشــیري 

إلیھم فســــــــــیأتون وقولي لھم ھذا 

صاحب رسول هللا قد استشــــھد وقد 

مات فیأتون ويدفنونني. لم يكن يائسـاً 

وكان صـــاحب يقین ومعرفة فَوصــــل. 

وھكذا المؤمنون فــي داخل العـــراق، 

ذبح وأعدم ودفن تحت التـــــراب ولكن 

في النتیجة أين صدام وأين المؤمنون؟ 

وفي اآلخرة بعد أكثر، اآلخرة ھـي لكم 

إن شاء هللا وللمؤمنین وللصــالحین إن 

شاء هللا.

كان ذلك في لیلة الجمعة ٢١ اكتوبر ٢٠٢١
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يا رحمة هللا الواســـــــعة ويا باب نجاة 

األمة، ما خاب سیدي من تمسك بكم 

وأمن وهللا من لجأ إلـیكم، يا لـیـتـنا كنا ّ
ً معكم سادتي فنفوز وهللا فوزا عظیما.ً

بســـــم هللا الرحمن الرحیم، جاء في 

زيارة ســـــــیدنا وموالنا وإمامنا اإلمام 

الحســـین (ع)، " أشھد أنك كنت نوراً 

في األصالب الشـــــــــامخة واألرحام 

المطھرة، لم تنجســـــــــك الجاھلیة 

بأنجاسھا ولم تلبســك من مدلھمات 

ثیابھا".

يصــــــادف الیوم ذكرى رحیل سیدتنا 

وموالتنا "فاطمة بنت أســــد" في ٢٣ 

من صفر في السنة الخامسة للھجرة 

ٍعلى قول وفي السـنة الثالثة للھجرة 

ٍعلى قول آخر. 

وفاطمة بنت أســد ســـالم هللا علیھا 

من نســــاء بني ھاشم التي تزوجت 

بھاشـمي، وولدت سـید الھاشـمیین 

بعد النبي (ص)، إن شــاء هللا ســـأمرّ 

على ذكر حیاة ســــــــــیدتنا وموالتنا 

"فاطمة بنت أســد" والتي من ألقابھا 

"الجدة" وھو من األلقاب غیـــــــــــــر ّ

المعروفة.

معلوم ان المــرأة لم تكن مقدرة فــي ّ

تاريخ الجـــزيـــرة العـــربیة ال بل كانت 
محَتقرة على كل المســتويات، على ُ

مســـتوى الحقوق وعلى مســــتوى 

المناقبیات، من النادر أن تجد امـــــرأة 
ً فــــــــــي المقدمة، طبعا ھناك بعض ّ

األســــماء الالمعة ولكن من النادر أن 

يحصـل ھذا. الظاھرة العامة أن المرأة 
مستضعفة. أول ما قام به اإلسالم ھو ُ

أن اھتم باألســــــرة ووضــــــع قانون 

يحكمھا، قبل اإلســـــــالم كان القوي 

يأكل الضــعیف، ثم جاء اإلسالم ووضع 
قانونا يحكم األسـرة فقال "للذكر مثل ً

حظ األنثیین"، ھذا قانون، وإضافة إلى 

القوانین وضـع بعض المناقبیات. يعني 

عـــــندما نقول "الجــــــنة تحت أقدام 

األمھات" ما الذي ستحصـل علیه األم 

من ھذا؟ ھذه قضیة معنوية ولیس لھا 

عالقة بالقانون كقانون اإلرث مـــــــثل 

"وللذكـــر مثل حظ األنثیین". ھذه لھا 

عالقة بالحقوق بیـنما فـیما يخص األم 
لھا عالقة بالمـناقـبــیات. وأول ما قدم ّ

اإلسالم ھو المرأة ووضـعھا في أعلى 

الھرم "الجنة تحت أقدام األمھات".

جاء أحدھم للنبي (ص) وســـــــــأله 

"عندي أم وعندي أب، من ألزم؟ أجاب 

النبـــي "أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك" 
إذا اإلسالم أعطى للمرأة دورا.ً

ثانیا عن حملة الرســـــــــاالت، ھؤالء ً

لديھم خصــائص مثل العصـــمة، ومن 
خصــــائصــــھم أيضـــــا أن آبائھم من ً

الموحدين. نسـب النبي (ص) معروف 
إلــى آدم وكلھم من الموحدين. نقول ّ

في الزيارة "أشـــھد أنك كنت نورا في ً

األصالب الشامخة واألرحام المطھرة، 

لم تنجسـك الجاھلیة بأنجاسھا، ولم 

تلبســك من مدلھمات ثیابھا، وأشھد 

أنك من دعائم الـــــــــــــــدين وأركان 

المؤمنین، وأشـــــــھد أنك اإلمام البر 

التقي الزكي الرضي...."

من خصائص حَملة الرساالت أنھم من 

أرحام طاھـرة، وھذه األرحام الطاھـرة 

افتخـر بھا النبـي (ص) عندما قال: "أنا 

ابن العواتك فـي مكة" افتخـر بأمھاته، 

وكذلك افتخر اإلمام السـجاد (ع) أمام 
يـزيد، ولعله أراد أن يبین لیـزيد الفـرق ّ

بین نســـبه ونســــب اإلمام، "أنا ابن 

نقـــــیات الجــــــیوب، أنا ابن عديمات 

العیوب" ھذه الكلمات تســـــتحق أن 

يقف عـــــــــــــندھا المطالع والقارئ 

والخطیب وينظر فیما يقصــــده اإلمام 

السجاد (ع). فإذا دققنا في "عديمات 

العیوب"، عندنا بســـــــم هللا الرحمن 
الرحیم "إن هللا اصطفى آدم ونوحا وآل ً

إبراھیم على العالمین، ذرية بعضـــھا ّ

من بعض وهللا ســـــــمیع علیم". ھل 

ھناك مصـــــــــطفین أم ال؟ ھل ھناك 

مصطفات أم ال؟ نعم ھناك، زينب من 

ضـــــمن الذين اصــــــطفوا من حملة 

الرســــالة ولھذا افتخر بھا اإلمام (ع). 

اإلمام ال يفتخر بمن ھو عادي بل بمن 

ھو أكثــــــــر من ذلك "أنا ابن عديمات 

الذنوب".

وســنرى أن "فاطمة بنت أســـد"(ع) 

فــي والدتھا، وفــي دفنھا وفـــي كل 

شـيء كان لھا مقام خاص، اصـطفیت 

ســـالم هللا علیھا. ولدت في شــــھر 

رجب وتوفیت في السنة الخامسـة أو 

الثالثة للھجرة في ٢٣ صــفر والعجیب 

والمؤلم ھو انه لم يذكـــــرھا باألمس 

لألســـف إال غروب (مجموعة) واحدة 

على "الواتســــــــــأب". ھؤالء الذين 
ّ يرســلون ما ھب ودب لم يذكروھا مع ّ

أنھا علــــى األقل أم أمیــــر المؤمنین 

إكراما ألمیر المؤمنین (ع) على األقل، 

والنبي كان يقول "أنھا أمي بعد أمي" 

وبكى علیھا صلوات هللا علیه.

على كل حال، من بعض مقاماتھا أنھا 

عندما جاءھا الطلق بوالدتھا بأمیــــــر 

المؤمنین ذھبت إلى الكعبة، يفتـرض 

بالمــرأة عندما يأتیھا الطلق أن تذھب 

إلى بیت أھلھا أو مكان مخصص يستر 

المـــرأة ولكنھا ذھبت إلــــى بیت هللا 

وھذا ال بد أن يكون له مقام وســـــبب 

خفي.

عندما ولدت آمنة بنت وھب النبـــــي 

(ص) رأت بعض العالمات الكونـــــــیة، 

فطلع الضــــــــوء وأضاء مكة وجوارھا، 

تعجــــبت مما رأت، فقال لھا أبو طالب 

"ال تعجبي ستلدين وصیه ووزيره". إذاً 

كان بنو ھاشــــم يعلمون بنبوة محمد 

(ص) كانوا يعــــرفون الدين، وكان عبد 
المطلب يخـرج إلـى غار حــراء ويطعم ُ

الطیــر، وأبو طالب كان يخــرج للعبادة 
أيضا.. كانوا يعرفون.ً
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فلما جاءتھا آالم الوالدة ذھبت للكعـبة 

وكان من المفتــرض أن تدخل من بابھا 

ولكـنھا وقفت أمام الجدار "اللھم بحق 

ھذا البیت ومن بناه، جدي إبــــراھیم، 
وبحق المولود الذي فـي بطنــي إال ما ّ

ّســــھلت علي ھذه الوالدة" إذا تعرف ً
مقام ھذا المولود قــــــــــــبل أن يولد. 

فینشـــــق لھا الجدار وتدخل. بنو عبد ّ

المطلب كانوا موجودين فـــــي الكعبة 

ومتھیئین. عبد المطلب كان فـــــــــي 

الكعبة وكانوا يعــــرفون أن ھناك عناية 

إلھیة، امــرأة لثالثة أو أربعة أيام فـــي 

الكعبة، من أين أكلھا وشـــرابھا؟ كانوا 

يعلمون بأن ھــــناك عــــناية إلھــــیة، 

وخرجت بأمیر المؤمنین (ع). 

وھي في ترتیب الســــــــــباقین إلى 

اإلسالم الحادية عشــــــر يعني قبلھا 

فقط عشـــــــــرة أشخاص وھذا مقام 

عظیم. كان ترتیبھا الحادي عشر وكما 

تعرفون أغلب الذين آمنوا وأسلموا ھم 

من بني ھاشم، وھي من الســابقات 

والقرآن الكريم يقول "الســــــــــابقون 

السابقون أولئك المقربون". 

عندما حصــــــلت مناظرة بین المأمون 
وبین يحیـــى ابن أكثم قال "بما يفضل ّ

المرء يا أبا اسحق؟" قال "بالســــــبق 

والجھاد" قال "صدقت فإن القرآن يقول 

"السابقون السابقون أولئك المقربون" 
وأيضـا قال "فضل هللا المجاھدين على ّ

ً القاعدين أجرا عظیما". باإلضــافة إلى ً

خصـــــــائص فاطمة بنت أسد األخرى 

فأنھا كانت من الســــابقین لإلسالم، 

وقد تحملت الكثیر وكانت صــــــــــابرة 

وداعمة ألبي طالب الذي خاض صراع اً 
ً ً سـیاســیا ودينیا واجتماعیا مع قريش ً

لم يتقدم علیه به أحد إال النبي (ص). ّ

يقول ابن أبي الحديد:

 " ولوال أبو طالب وابنه 

 لما مثل الدين شخصا فقاما

فذاك بمكة آوى وحامى 

 وھذا بیثرب جس الحماما”

أنا ھنا ال أدخل بمفاضــــــــلة بین أبي 

طالب وبین أمیـر المؤمنین مع أن أمیـر 

المؤمنین أفضــل الخلق بعد النبي، ما 

أريد أن أقوله ھو أن ابن أبـــــي الحديد 

وضــــعھم في خانة واحدة على األقل 

فیما يخص حماية النبــــــي (ص). وأم 

علي بن أبي طالب فاطمة بنت أســد 

ســالم هللا علیھا كانت شــريكة ألبي 

طالب في ھذا. فكانت عارفة وسـابقة 

من السـابقات إلى اإلسالم كما كانت 

من المجاھدات. نحن ننظر لنســـــــاء 

كــربالء بإجالل لماذا؟ أن تقدم المــرأة 

أبناءھا فداء ألحد، كأم البـنـین (ع). لم ً

يدفعھا لذلك إال الوالء، ألن األم مجبولة 

بالعاطفة، وإال لماذا أوصــى هللا األوالد 
ََّ َّ ُّْ َُ َّ ُْ َُ َِباآلباء " َوقضــــى ربَك أال تعبدوا إال إياه َ ِ

ً ْْ َِوبالَوالَدين إحَسانا" ولماذا لم يوصـــي ْ ِِ ِ
القرآن اآلباء باألبناء؟ يقول المفســرون 

ألن هللا جبلھم علـــــــــى حبھم فأنت 

مــرغم أن تحب ابنك بالفطــرة مجبول 

ومفطور على ذلك. وفاطمة بنت أسـد 

قدمت النبــي علــى أبنائھا، فالنبـــي 

يقول بحســـــب بعض الروايات " كانت 

أمي" وبحســــب روايات أخرى "كانت 

أمي بعد أمي، وكانت تفضــلني على 

أبنائھا"، بل أن بیت أبـــــي طالب كانوا 

يحمون النبي بأبنائھم، فأبو طالب كان 

بعد منتصـــف اللیل يبادل فراش النبي 

بفــراش (ع) حتــى إذا ما اغتیل فـــي 

اللیل تقع الضـربة على أمیر المؤمنین. 

ھذه عقیدة ولیست بأي عقیدة، ووالء 

ولــــیس كأي والء، فإذا لم يكن عــــند 

الشـــخص عقیدة راسخة وحقیقیة ما 

كان لیفعل مثل ھذا الفعل. كانت تقدم ّ

النبـــي علـــى ابنھا وھذا ھو الجھاد، 

الجھاد والنصرة لیس فقط في السـیف 

بل باللســـــــان والمال. كانت إذن من 

المجاھدات، وقد ھاجرت من مكة إلى 

المدينة. عندما خــرج أمیـــر المؤمنین 

بالفواطم خرج بأربعة بحســـــب بعض 

الروايات وبعضــــــــھا اآلخر يقول ثالثة 

فاطمة الزھراء ســـــــــــالم هللا علیھا 

وفاطمة بنت أسـد وفاطمة بنت الزبیر، 

لیس الزبیر بن العوام بل الزبیـر بن عبد ّ

المطلب، وعلــى قول بعض الـــروايات 

الرابعة ھي فاطمة بنت حمـزة بن عبد 

المطلب. أخذھم بظعن واحد فعـــرفوا 

بالظعن الفاطمي.

عندما ماتت فاطمة بنت أســـــــد قام 

النبـي معھا بما لم يقم به مع أحد آخـر 
قط، أوال كفنھا بقمیصـــه ولباسه، وقد ًّ

سألوا النبي عن سـبب ذلك فقال "أما ّ
قمیصـــي فقد سألتني كیف يحشـــر َُ

الناس وماذا يلبســــون فأجبتھا بأنھم 

يخرجون بأكفانھم قالت: وســـــوءتاه! 
فســـــترتھا بقمیصـــــي فتحشــــــر ُ

بقمیصي". ثانیا، نام في قبرھا صلوات ً

هللا علیه وعندما ســـــــألوا النبي عن 

سبب ذلك قال "خشـــــیت علیھا من 

ضـــــــــــغطة القبر، كانت أمي وكانت 
تفضلنـي علـى أبنائھا" أي أنه يـريد أن ّ

يرد لھا المعروف الذي قامت به معه. 

على كل حال لقد نام النبي في قبرھا 

حتى يحمیھا من ضغطة القبر.

مقامھا اآلخر ھو أنھا أم أمیـر المؤمنین 

علیه السـالم، ھي أم السـادة، وھي 

من النســـاء المظلومات. لم نفكر يوماً 

بإقامة مجالس أو ندوات ألصــــــــحاب 

األئمة وآبائھم وأمھاتھم، كم نعــــــرف 

عنھم؟ علـــــى كل حال، فقد كانت أم 

أمیــر المؤمنین وھو الذي عندما ظھــر 

لعمـر بن ود العامـري قیل "بـرز اإليمان 

كله إلى الشـرك كله" وقال صلوات هللا 

علیه "لضـربة علي يوم الخندق أفضـل 

من عبادة الثقلین". كم عند أمیـــــــــر 

المؤمنین من أعمال حســــــــنة؟ يوم 
القیامة لمن سـیعطیھا؟ ألولى الناس َ

وھي أمه، ورغم ذلك ينام النبـي (ص) 

في قبـرھا. يفتـرض بالمؤمن أن يعـرف 

إشارات أھل البیت علیھم الســــالم، 

الحساب دقیق كل كلمة محسوبة كل 

نظرة محســــوبة "ما يلفظ من قول إال 

علیه رقیب عتید". 

أخیرا عرج سماحته على المصــــــیبة 

مذكرا بجھاد زينب بنت أمیـر المؤمنین 

كوريثة لفاطمة بنت أسد في جھادھا.

كان ذلك فــــــــــي يوم الخمیس لیلة 

الجمعة ١ اكتوبر ٢٠٢١
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رسالة الى المحرر 

االخ المحرر والحاج ابا ســمیر المبدر ( دام 

موفقا ) ..

السالم علیكم ورحمة هللا وبركاته..

م / وجھة نظر  !

نشــــــــرة اخبار المركز، تعتبر جھد ممیز 

وواجھة اعالمیة تكاد تكون فـــــــريدة من 

نوعھا  في عموم الســــــويد على صعید 

المراكز ،الجمعیات ، الحســینیات وعموم 

دور العبادة الخاصة بالشیعیة في السويد 

...

وجاء ھذه الجھد بفضــــــــل النوايا الطیبة 

والخیرية امثالكم ...

اســـــــمحوا لي ان اطرح وجھة نظر حول 

افتتاحیة العدد االخیــــر ٢٤ تحت عنوان " 

المركز الكبیر نعمة... ولكن " 

والیكم  النقاط التالیة : 

اوال // مضمون االفتتاحیة عبارة عن تحفیز 

الجانب الســويدي  وخصـــوصا اإلعالمي 

بشـكل اكبر وجلب االنتباه السـلبي تجاه 

المركز وادارته. 

ثانیا // األســلوب يتحدث وكأنه ھو الحكم 

والقاضـــــــي في آن واحد .. باعتبار أنكم 

افترضتم ان االتھامات واإلشارات السلبیة 

من  الجھات المعنیة السويدية والتي يتم 

قیاســھا  على جمیع دور العبادة بما فیھا 

الكنائس بمســــطرة واحدة ال اساس لھا 

من الواقعیة وھـنا اخذتم دور الحكم الذي 

بیده التھمة ...

ثم يعود المقال  مرة أخرى لیكون قاضــــیا 

فیقول  :ان الـتھمة باطله بدلـیل كذا وكذا 

 ....

ثالثا // الحديث االول عن المكان وســعته 

وجمھوره الواســــــــــع وتقديم الخدمات 

والنشــــاطات وبانه يعتبر الواجھة الكبیرة 

التي تمثل المذھب الشــیعي في عموم 

مملكة السويد أمر غاية في الروعة وھذه 

حقیقیة البد ان تعكس لالخـــرين حتـــى 

يكونوا علــــى اطالع باالمكانیات والجھود 

التي تبذل ...

رابعا // الذي يقرأ ما بین سطور االفتتاحیة 

يشــــــــــــــعر بانھا عبارة عن عدم الثقة 

بالنفس...

الحل يكمن في النقطة الخامســــــــــــة 

واالخیرة..

خامســــــــــــــا // يمكن ان تحول وجھة 

االفتتاحیة على شــــكل حوار بین المحرر 

وأحد رواد المـــركـــز حتـــى تكون الحجة 

سلیمة وواضحة بأن ھذه حرية شخصــیة 

وال تمثل وجھة المركز ..

واخیــرا ربما قد اكون مبالغا فــي الطـــرح 

ومتخوف كثیرا لكن أشـعر  بامانه الموقف 

وحساسیته من وجة نطري ويمكن لالخر 

ان يقول : بانھا مبالغ اكثــــــــر من الالزم، 

بالنتیجة االمر عائد الى اصحاب القرار في 

النشـرة ، وبالتالي ھي وجھة نظر اتمنى 

ان تاخذ بنظــــــر االعتبار ان وجدتم ھناك 

فائدة وان لم تجدوا ذلك ، فھي وجھة نظر 

لیس إال......

اخوكم // ابو زينب / شبر حسین..

السبت ٩ أكتوبر ٢٠٢١..

الحاج شبر حسین الموقر 

السالم علیكم ورحمة هللا وبركاته
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مآخذ علی المآخذ
في افتتاحیة العدد السابق بعنوان "المسجد الكبیر نعمة. ولكن.." أورد المحرر بعض المآخذ على بعض دوائر السـلطة اإلجرائیة في 
متابعتھا إلجراءات التباعد االجتماعي ألزمة كورونا في دور العبادة. بريد "أخبار المركز" استلم الرسالة التالیة التي اورد فیھا صاحبھا 

بعض المآخذ على اإلفتتاحیة.

رد المحرر

الســـــــــــالم علیكم ورحمة هللا 

وبركاته..

قرأت االفتتاحیة على ضـــــــوء ما 

كتبتم. حاولت فــي قــراءتــي ان 

أتقمص دور القارئ الذي يقـــــــرأ 

اإلفتتاحیة للمــرة األولـــى. رحت 

أبحث عن الفقــرات التـــي تجلب 

االنتباه الســــــلبي تجاه المركز، 

وعن العبارات التــي كان المحــرر 

فیھا القاضــــــــــي والحكم (كما 

تفضـــــــــــــــلتم).. فلم أجد في 

اإلفــتــتاحــیة ما وجده جـــنابكم 

الكريم. 

لكن شــــــــــھادتي بافتتاحیتي 

مجروحة.  لذلك لن أشـــھد لھا او 

علیھا. 

لكنني أشعر بالســـــعادة لوجود 

قارئ مھـــــتم ومــــــتابع ومدقق 

كأمثالكم. 

قارئ يحاول أن يصـــحح ما يعتبره 

خطأ في التوصــــــــیف او التعبیر. 

ويحاول ان يدقق فــــــــي الجمل 
والكلمات لیقدم نقدا بناء علــــى ًً

صفحات نفس المجلة.

ال بد لي، بالمناســــــبة، وكي ال 

يتصــور غیركم انكم  تخشــون أن 

تقوم "أخبار المركز" بنقد السلطة 

اإلجرائیة في الســــــــويد كي ال 

يتعرض المركز لھجمة مضـادة.. ال 

بد لي أن أدفع ھذه الشــــــــبھة 

المحتملة ألقول: ان نقد السـلطة 

االجــــرائیة فـــــي البلد ھو عمل 

مشـــــروع. بل ھو اساس العمل 

الصـــــــحفي حتى وإن أدى إلى 

امتعاض انصـــــــار الســـــــلطة. 

فالحسـاسیة تجاه نقد الســلطة 

اإلجـرائیة فــي بلد ديمقــراطــي 

كالسـويد تكاد تكون معدومة لدى 

الجمھور الســـــويدي. فال خوف، 

بالتالي، على مـركـز االمام علـي 

(ع) من أية إجراءات "ثأرية". 

أن نقد الســـــــلطة اإلجرائیة ھو 

سبب وجود الصـــــــحافة. بل ھو 

الصـــــــــحافة. وبدونه ال صحافة. 

وبدون الصحافة ال ديمقراطیة.

طبعا يبقى ان تقییم األســـــلوب 

في نقد الســـلطة اإلجرائیة حق 

لكل قارئ. فكـــــــیف إذا كان ھذا 
ً ً ً القارئ قارئا مھتما ومتابعا ومدققا ً

كجنابكم؟

ال يفوتني أن أشــــــــــــكر رأيكم 

بالمجلة "كجھد ممیــــــز وواجھة 

اعالمیة تكاد تكون فـــــــريدة من 

نوعھا". 

ھو رأي يدعونـي إلــى اإلعتــزاز، 

خاصة وان صـاحبه شـخص عامل 

ونشــــیط على صعید الســــاحة 

االسالمیة الشیعیة. 

وتفضلوا بقبول فائق االحترام

المحرر
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أقام مرکز اإلمام علي (ع) اإلسالمي الدورة الثانیة لمسابقات کرة المنضدة لألوالد بحضور ٤٥ متسابق في یوم األحد 

الموافق ٣١ أکتوبر ٢٠٢١.

ھذا وقد إستلم الفائزین في المسابقة جوائزھم من أیدي مدیر مرکز اإلمام علي (ع) اإلسالمي سماحة حجة اإلسالم 

والمسلمین الشیخ حکیم إلھي.

أقیمت المسابقة لفئتي عمریة األولی ٨ إلی ١٣ سنة  والثانیة من العمر ١٤ إلی ٢٠ سنة.

المسابقة السنوية لكرة المنضدة

الفئة العمریة الثانیة (١٤ إلی ٢٠ سنة):

المرتبة األولی: سید محمد مھدی نجیبی

المرتبة الثانیة: سید رضا الھاشمی

 المرتبة الثالثة: سجاد صفریّ

الفئة العمریة األولی (٨ إلی ١٣ سنة):

المرتبة األولی: طاھا صباح

المرتبة الثانیة: رضا البھاشّ

المرتبة الثالثة: حیدر کاظم دستگیر 

أسماء الفائزین في مسابقات کرة المنضدة



کما تعرفون نحن نعیش فی ایام والدة الرسـول األعظم و مولد 

االمام الصــادق صلوات هللا علیھا وعلى آلھما. اتقدم باسمی 

آیات التھنئه الی سیدی و موالی و امامی الحجة بن الحسـن 

المھدی عجل هللا فرجه الشـــریف بمناسبه ذکری والده جده 

االکـرم و النوراالعظم نبــی الــرحمة محمد بن عبدهللا (ص) و 

کذا مناسبه ذکری والده جده الصـادق المصــدق االمام جعفر 

الصـــادق (ع) کما اھنئی مراجعنا العظام واھنئکم جمیعا ایھا 

المؤمنون وایتھا االخوات المؤمنات.  نسـأل هللا تبارک و تعالی 

ان یجعل ھدیتنا فرج ولیه و شفاعه رسوله و زیاره قبر ولیه .

کان بحثنا حول سـیرة الرسـول (ص) فقد قال سـبحانه: " لقد 

كان لكم في رسول هللا أسوة حســــنة"  وقال علي (ع) ومن 

تأدب بأدب هللا أداه ذلك إلى الفالح. الشــــک أن التأدب بآدابه 

والتخلق بأخالقه، واالتصــاف بظاھر سنته وباطنھا ھو الكمال 

األقصــــى والغاية القصــــوى وعنده خیر اآلخرة واألولى. روی 

الطبرسي في کتاب  مكارم األخالق: عن أنس بن مالك، قال: 

إن رســـــــــول هللا (ص) كان أزھر اللون، كأن لونه اللؤلؤ،  وما 

شممت رائحة مسك وال عنبر أطیب من رائحته، وال مسست 

ديباجا وال حريرا ألین من كف رســـــــول هللا (ص).  وعنه: عن 

كعب بن مالك قال: كان رسول هللا (ص) إذا سره األمر اسـتنار 

وجھه كأنه دائرة القمـر. وعن الغـزالـي فـي کتاب اإلحیاء: كان 

صلى هللا علیه وآله أفصـح الناس منطقا وأحالھم، وكان (ص) 

يتكلم بجوامع الكلم ال فضول وال تقصیر، كأنه يتبع بعضه بعضا، 

بین كالمه توقف يحفظه ســـــــــامعه ويعیه وكان (ص) جھیر 

الصـوت، أحسـن الناس نغمة. وفي کتاب المحاسن: عن عبد 

هللا بن الفضــــل النوفلي، عن أبیه، عن أبي عبد هللا (ع) قال: 

قال رسول هللا (ص) خلق هللا العقل فقال له أدبر فأدبر، ثم قال 

له: أقبل فأقبل، ثم قال ما خلقت خلقا أحب إلــــــــــــي منك، 

فأعطى هللا محمدا تسعة وتسعین جزءا، ثم قسـم بین العباد 

جزءا واحدا . وعن الشـیخ في التھذيب: بإسناده عن إسحاق 

بن جعفر عن أخیه موسى عن آبائه عن علي علیھم السـالم 

قال: سـمعت النبي (ص) يقول: بعثت بمكارم األخالق.  وعن 

الديلمي في اإلرشــــــــــــاد: قال: كان النبي (ص) يرقع ثوبه 

ويخصــف نعله، ويحلب شاته، و يأكل مع العبد، ويجلس على 

األرض، ويــــركب الحمار ويـــــردف، وال يمنعه الحیاء أن يحمل 

حاجته من السوق إلى أھله، ويصافح الغني والفقیر وال ينزع 

يده من يد أحد حتى ينزعھا ھو، ويسلم على من استقبله 

من غني وفقیر، وكبیر وصغیر. وال يحقر ما دعي إلیه ولو إلى 

حشـــــــــف التمر وكان خفیف المؤونة، كريم الطبیعة، جمیل 

المعاشرة، طلق الوجه، بســـــاما من غیر ضحك ، محزونا من 

غیرعبوس متواضعا من غیر مذلة، جوادا من غیر سـرف، رقیق 

القلب، رحیما بكل مســــلم. وفي کتاب مكارم األخالق: ولقد 

كان يتجمل ألصحابه فضـــــــال على تجمله ألھله وقال إن هللا 

يحب من عبده إذا خرج إلـى إخوانه أن يتھیأ لھم ويتجمل وعن 

الشـیخ الصــدوق في العلل وعیون األخبار مســندا عن الرضا 

عن آبائه علیھم السـالم قال : قال رسول هللا (ص) : خمس ال 

أدعھن حتـى الممات: األكل علـى األرض مع العبید، وركوبـي 

مؤكفا وحلبي العنز بیدي، ولبس الصـــوف، والتســـلیم على 

الصــبیان، لیكون سنة من بعدي.  وعن القطب في کتاب  لب 

اللباب: عن النبي (ص)  أنه كان يســلم على الصـــغیر. وفي 

کتاب المكارم نقال من كتاب النبوة: عن علي علیه الســـــالم 

قال: ما صافح رسول هللا صلى هللا علیه وآله أحدا قط فنزع يده 

من يده حتى يكون ھو الذي ينزع يده، وما فاوضـه أحد قط في 

حاجة أو حديث فانصـرف حتى يكون الرجل ھو الذي ينصــرف، 

وما نازعه أحد الحديث فیسكت حتى يكون ھو الذي يسـكت، 

وما رئي مقدما رجله بین يدي جلیس له قط وال خیر بین أمرين 

إال أخذ بأشدھما. وما انتصـر لنفســه من مظلمة حتى ينتھك 

محارم هللا فیكون حینئذ غضـبه � تبارك وتعالى وما أكل متكئا 

قط حتى فارق الدنیا، وما سئل شیئا قط فقال ال وما رد سـائل 

حاجة قط إال أتى بھا أو بمیســور من القول وكان أقصــر الناس 

خطبة وأقلھم ھذرا وكان يعــرف بالــريح الطیب إذا أقبل. وكان 

يقول: إن خیاركم أحســـنكم أخالقا وكان المحدث عنه يقول : 

لم أر بعینـــي مثله قبله وال بعده (ص) اللھم ارزقنا حبه و زیاره 

قبره فی الدنیا و شفاعته فی االخرة.

سماحة الشیخ حكیم إلھي في خطبة الجمعة في وصف المصطفى (ص):

كان بساما من غیر ضحك، محزونا من غیرعبوس، 
متواضعا من غیر مذلة، جوادا من غیر سرف

E-post: akhbar@iaic.seAnsvarig utgivare: Hakim Ilahi Utgiven av IAC Första nr. Februari 2019

”Akhbar Almarkaz” eller Centrets Nyheter (CN) är en tidskrift på arabiska som 
publiceras av Imam Ali islamic Center en gång per månad. Tidskriften skickas i 
pappersform till prenumeranter men också är tillgänglig som pdf-fil på nätet. 

Tidskriften innehåller nyheter och rapport från olika program och aktiviteter som 
hålls inom Imam Ali Islamic Center i Järfälla. Den innehåller även sammanfattning 
av predikningar och föreläsningar som hålla på arabiska I församlingen.

موعظة المركز
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