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كان "ألخبار المــركــز" أكثــر من 
محطة إخبارية ھامة فــــي ھذا 
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بعض المحطات التي لھا صـــفة  
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إيران (ص ١٠) وذكرى شــــھادة 
أية هللا الســـــــــــید محمد باقر 
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االفتتاحية

 فبراير ٢٢٠٢٢

هي واحدة من أهم الثورات في التاريخ المعاصر 

حتى لو لم تكن إسالمية

ھل الصـــــــــفة االسالمیة ھي كل ما 
يعطي الثورة اإلســــــــالمیة في إيران 

موقعا متمیزا بین الثورات في العالم؟
اطرح ھذا السؤال بمناسبة الذكرى ٤٣ 

النتصار الثورة. 
من يقـرأ ما كتب وقیل حول الثورة خالل 
اكثـــــــــر من اربعة عقود يخیل إلیه ان 
الصــــفة االسالمیة كانت ھي الرافعة 
الوحیدة للثورة. وان الثورة ھــي بنظـــر 
انصــــــارھا وأتباعھا ثورة عظیمة كونھا 

كانت ثورة دينیة اوال وأخیرا. 
فھل األمر ھو فعال كذلك؟ 

لعل كاتب ھذه الســــطور ال يخطئ إن 
قال ان الثورة االسـالمیة في إيران ھي 
واحدة من أھم الثورات فـــــــي التاريخ 
المعاصــــــر حتى وإن وضـــــــعنا جانبا 

اسالمیتھا. 
ولعله ال يخطــــــئ إن قال انھا الوحیدة 
ِفــي العالم التـــي لم تحصـــر أھدافھا 
بخدمة فئة واحدة من الشــــــعب فقط 
كالعمال او الفالحـین مـثال،  وال بخدمة 

طبقة واحدة فقط كطبقة الكادحین. 
ِال ولم تحصـــــــر أھدافھا بمحاربة وجه 
واحد فقط من وجـــــوه الظلم كمحاربة 

االستعمار مثال، او اخراج المحتل،
ِال ولم تحصــر اھدافھا بتأكید حق واحد 
من حقوق االنســــــان كحق االنتخاب 

مثال او حرية الصحافة او غیر ذلك. 
الثورة االســــالمیة قامت ضــــد كل ما 
قامت ضده سـائر الثورات قبلھا. ودفعة 

واحدة. 

وسعت لتحقیق كل ما سعت لتحقیقه 
ســـائر الثورات في التاريخ المعاصــــر. 

ودفعة واحدة أيضا. 
واال تعال معـي، عـزيــزي القارئ، وقل. 
اذا سـألك احدھم ھل كانت الثورة فقط 

ضد المستعمر؟ 
ســــتقول ال. لم تكن فقط كذلك. لكنھا 

كانت ضد المستعمر. 
ھل كانت فقط ضــد الملكیة؟ ســتقول 
ال. لیس فقط. لكنھا كانت ضد الملكیة؟ 
فقط ضـــد الديكتاتورية؟ ال. لكنھا كانت 

ايضا ضد الديكتاتورية؟ 
فقط ضــــد الطبقیة؟ فقط ضــــد بطش 
العســـــــــــــــكر؟ فقط ضد التعذيب و 
االعتقاالت الســــــــــیاسیة؟فقط ضد 
األمیة؟ ســـــتقول: ال. وال  ولكن كانت 

ضد كل ھذا وذاك.

قامت ضــــــــد كل ما قامت 
ضـده سـائر الثورات قبلها. 

ودفعة واحدة. 
وســـــــــعت لتحقيق كل ما 
ســــــعت لتحقيقه ســـــــائر 
الــــــثورات قــــــبلها. ودفعة 

واحدة أيضا.
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وكذلك بالمقابل عندما يسألك أحدھم:
ھل ســــــعت الثورة فقط لتأســــــیس 
الجمھورية؟ ستقول ال. ولكنھا اسست 

الجمھورية.
ھل ســــــعت فقط إلقرار حق االنتخاب 
للشـــعب. ستقول ال. لیس فقط، لكنھا 

أقرت حق االنتخاب؟ 
ھل سعت فقط الستفتاء الشـعب حول 
شــكل النظام؟ ســتقول: ال لیس فقط، 

ولكنھا استفتت الشعب؟ 
ھل فقط لتقرير المصـــــیر؟ فقط العطاء 
المرأة المزيد من الحقوق؟ فقط الطالق 
سراح المعتقلین؟ فقط لمســــــــاعدة 
المســتضـــعفین؟ فقط لتعمیم التعلیم 
ومحو االمیة؟ فقط من اجل حیاة كـريمة 
في األرياف والمناطق النائیة؟ فقط كي 

يكون الناس سواسیة أمام القانون؟ 
فقط من أجل حرية اإلعتقاد؟ 

فقط كذا أو كذا؟ 

ســتقول: ال وال. لیس فقط من اجل ھذا 
او ذاك بل من اجل كل ھذا وذاك. 

كله في تحرك شـــعبي واحد وفي ثورة 
جماھیرية واحدة. 

ھذه عالمة فارقة.. تمـنح الــثورة مكانة 
فارقة. 

يســــــــــــأل االمام الخمیني عن ثورة ُ
"مصـــــدق" التي طالبت بتأمیم النفط. 

فقال اإلمام: إالسالم لیس فقط نفط.
كأنه يقول: االستیالء على النفط شـكل 
من اشـكال الظلم. لكن وبما ان عقیدتنا 
وثقافتنا ھي ضـــد كل اشــــكال الظلم 
وجب ان تكون ثورتنا ضـــد كل اشـــكال 
الظلم كذلك، بنفس الطـــــــرح وبنفس 

التأكید واالصرار.  
لذلك لو راجعت الثورات الكبـــرى فــــي 

العالم لوجدت ان مبادئ الثورة الكذائـیة 
تشـــــــــــــــكل جزءا من مبادئ الثورة 
االســـــالمیة في ايران. وســـــتجد ان 
طروحات الثورة الفالنیة تشـــكل أيضـــا 
جزءا من طروحات الثورة االسالمیة في 

إيران. 
ســـــــتجد ان كل طرح ثوري في العالم 

شكل جزءا من أجزاء ھذه الثورة. 
 كرومويل في انجلترا ثار ضـــــد الملكیة 
ومن اجل طـبقة الــنــبالء، وغاندي  من 
اجل االســـــــــتقالل. ومانديال من اجل 
المساواة، والشیوعیة من اجل العمال، 
والفرنســــــیة من اجل تطبیق القانون. 
والعـــــــــــــــربیة للتخلص من الھیمنة 

العثمانیة... وھكذا
اما الثورة التـــي نتحدث عنھا فقد كانت 

كل ذلك في ثورة واحدة. بل أكثر. 

بل أكثـــر.. أكثــــر ألنھا الوحیدة التــــي 
اندلعت كـي يؤدى حق هللا وحق الناس ُّ

بــنفس الوقت وبــنفس الدرجة. دمجت 
الحقوق الربانیة واالنســــانیة حتى حار 
المراقبون في توصـــــــــــیف الثورة في 
بدايتھا: ھل ھـــــــي ثورة دين من اجل 
الناس، ام ھـــــــــي ثورة ناس من اجل 

الدين؟ حاروا في توصیفھا. 

حاروا في اشیاء كثیرة ألنه لم يســــبق 
لھم أن قــرأوا عن ثورة تدمج بین حقوق 
االنســــــــان وحقوق الرحمن إلى ھذا 

الحد. 
وألنھم لم يســــبق لھم أن تعرفوا على 
ٍٍثورة تقوم ضــــــــــد ھكذا كم ھائل من 
المظالم التي أصابت االنســان وحقوقه 
وعقیدته، وتســـعى لتحقیق، وتحقق، 

كما ھائال من الحقوق والحــــــــــــريات ًً
والمكاسب لالنسان وعقیدته. 

نعم. لقد كان للثورة موقع متمیـــــز جدا 
بســبب إسالمیتھا. لكن حتى لو جرّدنا 
الثورة من صــــــــفتھا الدينیة فإن باقي 
ً الصــفات كفیل بأن يعطیھا موقعا متمیزا ً

جدا بین ثورات التاريخ المعاصر. ً

٣

المحرر

 فبراير ٢٠٢٢

"بما ان عقـيدتــنا وثقافــتــنا 

هي ضـد كل اشــكال الظلم 

وجب ان تكون ثورتنا ضـــــد 

كل اشكال الظلم كذلك”

حار المراقبون في توصـيف 

الثورة: هل هـــــي ثورة دين 

من اجل الناس، ام هــــــــي 

ثورة ناس من اجل الدين؟

من ارشیف الثورة: البندقیة والزھور
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رفعت القیود فعادت الحشــود.. رفعت ُ

القیود التي كانت مفروضة بســـــبب 

جائحة كورونا فصـــــــــــودف ان كانت 

المحطة الجماھیرية األولى في مركز 

اإلمام علي (ع) ھي ذكرى والدة أمیر 

المؤمنین ويعســـــوب الدين علي بن 

أبي طالب علیه السالم. 

بعد طول انتظار، امتألت الصــــــــــالة 

الكبیــــرة لیومین متتالیین (كان الیوم 

األول للناطقین بالفارســـــیة والثاني 

للناطقین بلغة الضـــاد). امتألت حتى 

راح بعض المشــــــــــــــاركین يحمل 

الكراســــــــــي من خارج القاعة إلى 

داخلھا لملء الممرات اســـــــــتعدادا 

لمجیئ المزيد من الضیوف. 

وكان الســـــــــــؤال الذي راود أذھان 

الكثیــرين: اآلن وقد رفعت القیود وعاد 

التجمھر إلى ســـــــــابق عھده فھل 

ســـیكون التفاعل مع الحفل كما كان 

علیه الحال كســـــــــــابق عھده قبل 

القیود؟

وفـــــــــي الجواب ان الحفل كان فعال 

كذلك. 

كان الجمھور مــتفاعال كما كان قـــبل 

الجائحة، وكان الحفل متـنوعا وبھـیجا 

كما كان في الماضي. 

..فقرات متنوعة باللغتین: الســويدية ٌ

(للحاج مھدي االنصـــــاري) والعربیة. 

ومســـــــابقات وھدايا. وفقرة للرادود 

الســـــــــید منتظر الموسوي وأخرى 

للــــرادود القادم من مدينة مالمو األخ 

إبراھیم عید. 

وزبدة الحفل: كلمة مركزة لســـماحة ّ

الشـــیخ محمد البھادلي جالت على 

عدة معان أخالقیة في نشـــأة وتربیة 

وشخصــــــیة امام المتقین وقائد الغر 

المحجلین (ع). 

وفــــــي الختام وزع الطعام علــــــى 
الحاضرين تبركا بصاحب الذكرى. ً

سماحة الشــــــــیخ البھادلي مرّ أوال 

على الوالدة المیمونة بأداء صـــــوتي 

جمع بین الخطابة واإلنشــــاد قبل أن 

يبدأ بالفكـرة التـي دارت حولھا كلمته 

المقتضــــبة وھي أدب أمیر المؤمنین 

(ع):

"... بإزاء بیت هللا الحــــــــــرام. أقبلت 

فاطمة بنت أســــــــــد، وكانت حامالً 

لتسـعة أشھر. فأخذھا الطلق فقالت 

يا رب، إنــــــي مؤمنة بك وبما جاء من 

عندك من رسل وكتب، وإني مصـدقة 

بكالم جدي إبراھیم الخلیل، وأنه بنى 

البیت الحـرام، فبحق البیت ومن بناه، 

وبحق المولود الذي في بطنـي، إال ما 
ّيسرت علي والدتي"،ّ

(صلوات الجمھور)

"قال الرواي، فرأينا البیت قد انشــــق ّ

عن ظھــــــــــره، ودخلت فاطمة فیه. 

وغابت عن أبصـــــارنا وعاد البیت إلى 

حاله. فأملنا أن يـنفـتح لـنا قفل الـباب 

فلم ينفتح، فعلمنا أن ذلك من أمـر هللا 

تعالى"، (صلوات الجمھور).

"وأضـــــــاف الراوي:  وبعد أربعة أيام، 

خــــرجت فاطمة وفــــي يدھا أمیــــر 
المؤمنین، ثم قالت: إني فضلت على ُ

من تقدمني من النساء ألن آسیا بنت 
مزاحم عبدت هللا ســرّا في موضــع ال ً

يحب هللا أن يعبد فیه إال اضـطرارا، وأن ً

مــــريم بنت عمــــران ھــــزت النخلة 

الیابســة بیدھا حتى أكلت منھا رطباً 
جنیا، وإنــي دخلت بیت هللا الحـــرام، ً

فأكلت من ثمار الجنة وأرزاقھا".

(صلوات الجمھور)

"قالت: "فلما أردت أن أخرج، ھتف بي 
ً ّھاتف: يا فاطمة سمه علیا، فھو علي ّ

ّوهللا ھو العلي األعلى، قد شــــققت ُ
اســـمه من اســـمي، وأدبته بأدبي، ّ

وأوقفته علـــى غامض علمـــي، وھو 

الذي يكســــــــــر األصنام في بیتي، 

فطوبـى لمن أحبّه وأطاعه، وويل لمن 

أبغضه وعصاه"، 

(صلوات الجمھور). 

سماحة الشيخ محمد البهادلي في ذكرى والدة األمير (ع):

أدب النبي (ص) هو أدب هللا، 

وأدب أمير المؤمنين (ع) هو أدب رسول هللا

الوالدة الميمونة
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البحث األخالقي لألســــف، 
ً صــــــــــار بحثا يتيما في مثل ً

هذه األزمـــــــــــنة، وما أحوج 
الــــــــــــــــــــــــناس للكالم عن 
األدب..ال بد لشــــــيعة علي 
(ع) أن يكـــــــون لهم تفاعل 
أخالقي مع أخالق علي (ع)

ور
ض

ح
ال
ن 

م
ب 

ان
ج



"*وأدبته بأدبي"*

بعد ھذه المقدمة " المنغمة" أشـــــار ّ
ســــماحته إلى ان ھذه الرواية ذكرھا 

الشیخ الصدوق في كتابه "اآلمالي".

ثم أردف ســــــماحته قائال انه يريد أن 
يتكلم عن فقـــــرة واحدة فقط فـــــي 
الـرواية، وھـي قول هللا تبارك وتعالــى 

لفاطمة بنت أسد: "وأدبته بأدبي".ّ

فاستطرد سماحته مشــــــیرا إلى أن 
أدب النبـي (ص) ھو أدب هللا، وأن أدب 
أمیر المؤمنین (ع) ھو أدب رسـول هللا، 
وھو، بالتالـي، أدب هللا تبارك وتعالـى. 
مضــــیفا:  "ھذا ھو محور كالمي. قال 
علي (ع): {يا كمیل إن النبي صــــلى 

ّ هللا علیه وآله أدبه هللا وھو أدبنـي، وأنا ّ
أؤدب المؤمـــــــنــــــــین وأورث األدَب ّ

المكرمین}. 

وبین سماحته في ھذا الصــــــــدد أن ّ
"االخوان يســـــــــــمعون البحوث في 
العقائد، وفي الكثیر من القضـايا، ولكن 
البحث األخالقي لألســف، صـــار بحثاً 

يتیما فــي مثل ھذه األزمنة، وما أحوج ً
الــــــــــــناس للكالم عن األدب، وعن 
األخالق. ولقــــد وردت روايــــة ونقلھا 
شیخنا المجلسي رحمة هللا علیه "أن 

كافرا حســن الخلق خیر من مســـلم ً
سيء الخلق".

" شــیعة علي (ع)- ال ســیما في يوم ّ
والدته- ال بد أن يكـــــــــون لھم تفاعل ّ

أخالقــي مع أخالق علــي. طبعا نحن ً
نؤمن بواليته، وأنه الخلیفة بال فاصــل، 

فال أريد أن أتكلم عن ھذه القضــــــايا. ّ
نحن نؤمن أن ما جرى في الســــقیفة 

ھو انقالب على وصــــیة رســــول هللا 
(ص). ھذا تحصـیل حاصل، إنما الكالم 

فـــي أدب النبــــي (ص)، الذي علمه ّ
ألمیر المؤمنین (ع).

*"يا علي إنك تسمع ما أسمع"*

ولد ألبـــي طالب عدد من األبناء، وكان 
رجال ذا مال، وعیال، ووفــــــرة فــــــي ً

األموال، لكن أصـــــاب قريش ســـــنة 
مجدبة، حتى أنھكت كل قـريش وبمن 
فیھم أبو طالب (ع).  النبـــي دعا عمه 
العباس، وقال له تعال لنتقاســـم أوالد 
أبــي طالب. فوقع اختیار النبــي (ص) 

على أمیـر المؤمنین (ع). قطعا ھو أمر ًٌ
من هللا تبارك وتعالى. فتربى علي (ع) 
في دار رســــــول هللا (ص)، وقال أمیر 
المؤمنین، كما يروي الســــید الرضي 
رحمة هللا علیه في كتابه نھج البالغة: 

"ولقد كنت أتبعه اتباع الفصــــــــیل إثر ّ
أمه". الفصـــیل ھي الناقة الصـــغیرة، 
كیف أنھا تتبع أمھا. ثم يقول في نفس 

الخطبة الموجودة في نھج البالغة: 

“ولقد كنت معه، لما جاء جبرائیل، أرى 
ّ نور الوحي، وأشــــــــــم رائحة النبوة، ّ

وسـمعت رنة إبلیس. فقلت يا رســول ّ
هللا ما ھذه الرّنة، قال ھذه رنة إبلیس، ّ

قد أيس من عـــــبادة هللا. ثم قال له يا 
علي إنك تســـــمع ما أسمع وترى ما 
ّأرى، إال أنك لســـــت بنبي وإنك على 
خیر" ھذا ھو الشاھد "إنك ترى ما أرى 
وتســــمع ما أسمع، إال أنك لســـــت 
بنبي"، ھذا موجود في مصــــادرنا، وال 

يمكن أن ننكره. إذا محل الشـــاھد أنه ً
علیه الســــالم كان عبدا لرسول هللا، ً

ً وخادما لرســول هللا، وصــھرا لرســول ً
هللا، وكان النفس لرســــــــول هللا كما 

يروي الفريقان.

وأردف سـماحته بالقول: في مناسـبة 
الحقة مشـــــى النبي (ص) بضــــــع 

خطوات فانقطع شســع نعله، فتخلف ّ
أمیر المؤمنین (ع) لیخصف نعل النبي، 
أي لیعالج النعل. فتقدم النبـــــــي مع 
ٍبعض من الناس فقال: "ســــیأتي من 
يقاتل علــى تأويل القـــرآن كما قاتلت ُ

على تنزيله، فاستشـرف القوم برواية 
أبي سعید الخضـــــري، ومنھم أبو بكر 
ومنھم عمر. استشــــــرف القوم وكل 
يقول ءأنا يا رســــول هللا؟ قال ال، ولكن 
خاصـــــف النعل، ھو الذي يقاتل على 
تأويل القـرآن كما قاتلت علـى تنـزيله. 
محل الشاھد ھنا ھو أنه علیه السالم 
خاصـــف نعل النبي (ص)، ھو عبد من 

عبید محمد (ص). 

(صلوات الجمھور)

٥  فبراير ٢٠٢٢

سید منتظر الموسويالحاج مھدي االنصاري الشیخ محمد البھادلي

بعض خطباء القوم يســـتدل 

بآية "وما محمد إال رسـول..." 

ليقول انه مجرد انســـــــــــــــان 

عادي. فهل مقام الرســـــول، 

ّومقام الرســـــــالة هين؟ هل 
ّنزول الوحي أمر هين؟



بعض الناس ممن يطرح نفســــــــــــه 
كخطـــــــــــــیب، يقول "وما محمد إال 
رســـــــــول..." يعني محمد ھو مجرد 
انسان كباقي الناس، ال قیمة له. لكن 
وھل مقام الرســول، ومقام الرســالة 

ّ ھین؟ ھل نــزول الوحـــي أمـــر ھین؟ ّ
ّعلي عـبد من عـبـید محمد، لعلھا من 
أجمل مقامات أمیـر المؤمنین أن يكون 

عبدا من عبید رســـــول هللا (ص). جاء ً
حبر من األحبار فقال "يا أمیر المؤمنین 
متـى كان ربك"، فقال أمیـر المؤمنین: 
{ألمك الھبل، إنما يقال متـــى كان لما 
لم يكن، أما من كان، فال يقال لـــــــــه 
متى}". {كان قبل القبل بال قبل، وبعد 
البعد بال بعد، وال منتھى غاية فتنتھي 
غايته}. فقال الیھودي "يا علـــي، ھل 
أنت نبــي؟" فقال له أمیـــر المؤمنین: 
{ويلك، إنما أنا عـبد من عــبــید محمد 

صلى هللا علیه وآله}.

وفي شرح مفصل ألدب أمیر المؤمنین 
أشار سماحة الشیخ البھادلي إلى ما 
أســـــــــماه "ثالثة قوالب" فلفت إلى 

القالب األول قائال: 

*"أي طھارة أعظم من التوبة؟"*ّ

- تربى في حضـــرة النبي (ص)، وكما 
تعرفون فان الصــــفة األبرز لرسول هللا 
(ص) ھي الرحمة: "وما أرســـلناك إال 
ّرحمة للعالمین". علي (ع) ســــــــید 
الـرحمة، والـروايات علـى ذلك كثیــرة. 

يروي الشـــــــیخ الكلیني أن رجال قام ً
بعمل شــــــاذ و قال لقد ارتكبت عمال 
شـــاذا وأريد أن أعترف. أمیر المؤمنین 

ً بــــرحمته يـــــريد أن يعلمنا أدبا أن إذا ّ
ابتلیتم بالذنوب فاســـتتروا. قال يا ھذا 

لعل مرارا ھاج بك (مشـــــــاكل الحیاة ً
ضـــــــــــــغطت علیك وتريد أن تنتحر، 

فتــريدنـــي أن أقیم علیك الحد لتموت 
وتنھي مشــــاكل حیاتك)، اذھب إلى 
دارك واســـــترح. جاء الرجل في الیوم 
ّالتالـي وقال يا علي طھـرنــي، قال له 

لعل مــرارا ھاج بك، اذھب إلــى دارك. ً
وفــي الیوم الثالث وفــي الــرابع تمت ّ

الشــھادات. علي علیه الســـالم قال 
(وھذه ھي الرحمة): ما دھاك إلـى ما 
فعلت (لماذا أقررت على نفســــــك)، 
قال: طلب الطھارة، فقال أمیـــــــــــــر 

المؤمنین علیه الســــالم "وأي طھارة ّ
أعظم من التوبة؟”

"ھل األمیر قابل صـــــاحب ھذا الذنب 
الكبیر بوجه مكفھرّ كما يفعل بعضـــنا؟ 
تســـاءل سماحته تعلیقا على الرواية 

ً معقبا بالقول: "ال بل قابله بصــدر رحب ّ
وعلمه طريق الھداية. صــحیح أن ھذه ّ

كبیـرة بحق هللا عــز وجل، ولكن نعامل 
جیــــــراننا، أبناءنا، أن إذا أقرّ بذنبه، إذا 

رأيته منكسـرا.. القرآن يقول "ولو كنت ً
فظا غلیظ القلب النفضـــــوا من حولك ً

فاعف عنھم واسـتغفر لھم وشـاورھم 
فـي األمـر". فقال يا أمیــر المؤمنین أنا 
قد أدلیت الشـــھادة فما الحكم؟ فقال 
له أمیر المؤمنین (ع): قد حكم رسـول 
هللا فــي مثلك بثالثة، وقال له الثالثة، 

فقال الرجل: اخترت أشدھن.

 جاء الرجل واستعد للعقاب فصــــــلى 
ركعتین � تعالـــى ورفع يديه بالدعاء: 
اللھم إنك أعلم ما اقتــرفت، وإنــي قد 
ّجئت إلى وصي نبیك.. تقول الرواية أن 
أمیـر المؤمنین (ع) أمـره أن يخــرج من 
صــــورة العقاب  بعد أن حالت الظروف 
بــــیــــنه وبــــین العقاب فقال له" "قد 
تحققت توبــتك.. وهللا أبكـــیت مالئكة 

الســــــــــــماء". ھذا الرجل أدبه أمیر ّ
ّالمؤمنین علي علیه السالم.

الرحمة بعنوانھا العام ال نتصـورھا عادة 
فــي المعــركة، والقتال، وال فــي باب 
القضــــــــاء الذي ھو عبارة عن أحكام 
وحدود، لكن علــــــي (ع)، الذي تأدب 
عند نبي هللا وعند هللا، يســــــــتخدم 
الرحمة حتى في باب القضــــاء، يروي 
ابن شاران، ان اثنتین من النســــــــاء 
تنازعتا فـــــي طفل، كل واحدة منھما 

تدعــــــي أن الطفل لھا، فــــــي عھد ّ
الخلیفة الثانـــــــــي، فاحتار الخلیفة. 
فجيء إلـى أمیـر المؤمنین (ع) لیحكم 

لھما. أنظـــروا كیف أن علیا فــــي باب ً
القضــاء يطرق باب الرحمة، ولم يطرق 
باب الرحمة في باب القضاء أحد سواه. 
قال يا ھذا ائتني بمنشــار. قالوا له وما 

تفعل به؟ قال أقده نصـفین، أي أقطعه ّ
نصـفین وأعطي كل امرأة نصـف طفل. 
فنادت أمه الحقیقیة يا علـي أنا تنازلت 
عنه بتمامه لھذه المـــرأة. أما المـــرأة 
األخرى فقد ســــــــــكتت. فقال علیه 
السالم: "انظروا الرحمة كیف تحركت، 
أبت أن يقـتل ابــنھا، فقــبلت أن تأخذه 

امرأة أخرى، خذيه فأنت أمه". 

 فبراير ٦٢٠٢٢

الوالدة الميمونة

علـــــي (ع)، الذي تأدب عند 

نبـــــــــــــــــــــــي هللا وعند هللا، 

يســـــتخدم الرحمة حتى في 

باب القضاء.. وفي المعركة

ابراھیم عید جانب من الحضور



*أدب القتال*

الشـــیخ محمد جواد مغنیة رحمة هللا 
تعالى علیه، يذكر في كتابه "فضــائل 
أمیـــــــــر المؤمنین"، يقول: كل قاض 
يخطئ تارة ويصــــــیب أخرى، إال في 
ّالكالم عن علي علیه الســــالم، فھو 
دائم العدل، "علــــي مع الحق والحق 
مع علي"، كل رجل يمكن أن يخســـر 
ّمعــركة ويــربح أخــرى، إال علي علیه 
الســـالم، فھو سید العرب والمعروف 

بقتال العرب. قیل له يا أمیر المؤمنین، ّ
ً لم ال تشـــــتري فرسا عتیقا، قال وما ً

أفعل بـــــه؟ فأنا ال أفرّ ممن يكرّ وال أكرّ 
على من يفرّ.

الكالم عن شـــــــجاعته كالم العاجز. 
لألســف شــیعتنا مثال ال تحتفل بیوم ً

ّالفداء األعظم، يوم كان علي فـــــــي 
ريعان شــــبابه ونام في فراش النبي 
(ص)، تلك المناســـــــــــبة العظیمة 

المغیبة.ّ

نعم. الكالم عن أمیــر المؤمنین فـــي 
الشــــــجاعة ھو كالم العاجز. فلننظر 
كیف يتعامل مع الناس. ھل إذا دعـتك 
قدرتك علــــى ظلم الناس، أنت تظلم 
الناس أم تتذكـر األدب والــرحمة؟ بین 
يدي أمثلة كثیـــــــرة، ولكن ال أريد أن 
أطیل علیكم. أدبه علیه الســـالم في 
المعارك، رحمته فــي المعارك، أذكــر 

نموذجا أو نموذجین. فـي معـركته مع ً
صاحبة الجمل التي جیشت الجیوش ّ

ضده، وھو المعتدى علیه، وھو خلیفة 
المسـلمین عند القوم، فضــال عن أنه 

خلیفة بنص رسول هللا عندنا. مع ذلك ّ
انظر ماذا يفعل؛ يؤدب أصـــحابه، يقف 
بینھم ويقول: "فإذا كانت الھـــــــزيمة 

بإذن هللا (قطعا نحن منتصـــــــرون: ال ً
توجد معركة خاضـــھا االمام علي (ع) 
ومنیت بالخســــــــــــــارة، ھو القائد 

العســـــكري الوحید في العالم الذي 
كان كذلك) فال تقتلوا جـــــــــريحا، وال ً

ِتصـــیبوا معورا، وال تذھبوا خلف مدبر، ً
وال تھیجوا امرأة بأذى وإن شـــــــتمن 
أعراضـكم وســببن أمراءكم" ثم يقوم 
فتلقى السھام علیه. يسـأله أصحابه 
أنقاتل؟ فیقول أعذروا القوم، ثم تأتـي 
الســھام فیقتل واحد من أصحاب أمیر 
المؤمنین، فـیقول أعذروا القوم، يقـتل 
الثانــي، فیقول أعذروا القوم، حتـــى 
جاء عبدهللا بن ورقاء الخــزاعـــي وھو 
من خیرة صحابة رسول هللا (ص)، جاء 
وفـــــــي يديه أخوه عبد الـــــــرحمن 
الخـزاعـي، فقال يا أمیــر المؤمنین قد 
قتل عبد الـــرحمن، قتل الثالث. فقال 
أمیــــــــر المؤمنین (ع) إنا � وإنا إلیه 

راجعون، اآلن حل قتالھم. ّ

وفــي معــركة النھــروان مع الخوارج، 
ّالخوارج الذين يقولون بكفـر علي (ع)، 
نصـبوا العداء له، وفعلوا ما فعلوا بخیرة 

أصـــحابه؛ وكانوا عیونا حتى لمعاوية، ً
ومع ذلك أمیـــر المؤمنین كیف يتعامل 
مع أعدائه؟ بــــــرحمته. وھذا أدب لنا 
بشـــــــــكل عام. يقف أمیر المؤمنین 
ويعطي رايته إلى أبي أيوب األنصاري. 
أبو أيوب األنصاري يقف بین الجیشـین 
بأمر أمیـر المؤمنین ويقول: أال من جاء 
إلـــى ھذه الـــراية فھو آمن، ممن لم 

ّ يقتل مسـلما. أال من ولى إلى الكوفة ً
فھو آمن، أال من ولـــى إلـــى المدائن ّ

فھو آمن. ھنا أيضــــــا رمى القوم أمیر 
المؤمنین بالسھام، فقتل األول، وقتل 
الثانـي والثالث، فقال أمیــر المؤمنین 

اآلن كفــــــــروا وقد حل قتالھم. ھكذا ّ
يتعامل أمیـــــر المؤمنین بأدب. ھذا يا 
إخوانــي لیس مجـــرد فلكلور وتقالید 
وثقافة نتكلم عنھا. ھذا أدب أمیـــــــر 

المؤمنین.

*أدب التعامل مع اآلخرين*

أھل البیت علیھم الســــــالم يؤمنون 
بحقوق الــناس جمــیعا. وحــین نقول 
إنھم يؤمـنون بحقوق الــناس جمــیعاً 
فھذا ال يعني التنازل عن العقیدة. اآلن 
ّنحن أمام مشكلة، بین طرح إنسـاني 

متمیع للعقیدة، وبین طرح متشـــــدد ّ
يؤمن بقتل الناس لنصــبح كالدواعش 
والعیاذ با�. ال يا إخوانــي، أھل البیت 

(ع) علمونا أن حتى غیر المســـلم له ّ
ّحق. علي (ع) يمشــــــــي في أزقة 

الكوفة فیرى شخصــا يتســول، فقال ًّ
ألصحابه ما ھذا؟ وكما تعرفون إن "ما" 
تقال لغیــر العاقل، و"من" للعاقل. قال 
ّلھم ما ھذا؟ فقالوا نصـــــــــــــــراني 
يســـــتجدي. فقال أمیر المؤمنین، ما 
قلت من ھذا، بل قلت ما ھذا (فـــــي 
اشـارة الى حالة االســتجداء في بلد 
يحكمه االمیـــــر العدل) ھذا ھو حكم 
االمام علــــــي، ولیس كبعض الناس 
الذين ھم في الحقیقة ذئاب ويـرتدون 
العمامة، أو كمن يكون في الشـــــارع 

قديســا وفي البیت إبلیس. علي (ع) ً
يقول: اســــــتعملتموه حتى إذا ھرم 

تركتموه؟ اصرفوا له من بیت المال. 

نحن نؤمن بالحســین (ع) الذي يقول 
للفرس ال أشرب حتى تشــربي (ھذا 
حق الحــیوان) ولكن أن نــتـــنازل عن 
عقیدتنا بدعوى أن ال فـرق بیننا، بلـى 

قطعا يوجد فـــرق والدلیل أننا مذاھب ً
متفـرقة.. ولكن أنا أحتــرم حقك فــي 
الحیاة، أحتــرم توجھك، ال أؤمن بجواز 
القتل، وال أؤمن بجواز الســــــــــرقة، 
وھكذا. ھذا ھو أدب أھل الـــــبـــــیت 
صلوات هللا علیھم أجمعین. أسأل هللا 
عـز وجل أن نكون وإياكم ممن يتولــى 
أمیر المؤمنین علیه الســــــــالم حقاً 

وصدقا...ً

٧  فبراير ٢٠٢٢
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أشار الســـید أحمد الحســـیني إلى 

حلم االمام الباقــر (ع)وعلمه، منطلقاً 

من الحديث الشــريف الذي يقول:" ما 

أضیف شـيء إلى شـيء كالحلم إلى 

العلم". 

كان ذلك فـــي ذكــــرى والدة خامس 

األئمة محمد بن علي بن الحســــین 

الملقب بالباقــر (ع)، فــي ٣ فبــرايــر 

٢٠٢٢ فـي مــركــز اإلمام علــي (ع)، 

ٍوفي لیلة جمعت ٣ مناسـبات فرضـت 
نفســـھا على اإلحتفال: ذكرى والدة 

الباقر (ع) والذكرى الســــــــــــــنوية 

الستشھاد السید محمد باقر الحكیم 

مؤســـــــس المجلس األعلى للثورة 

االسالمیة في العراق ومناسبة رحیل 

آية هللا الشــــیخ لطف هللا الصـــــافي 

(قدس) أحد المراجع المـرموقین فـي 

إيران. 

*لكل امرئ من اسمه نصیب*

بدأ الســـید الحســـیني كالمه قائال: 
"طبعا نحن عندنا أربع مناسبات الیوم. ً

المناســبة األولى والدة اإلمام الباقر. 

والمناســبة الثانیة اســتقبال شـــھر 

الرحمة شـــــــھر رجب الألصـــــــب، 

والمناسبة الثالثة ذكرى استشـــھاد 

آية هللا الســـــــید محمد باقر الحكیم 
(قدس) وأيضــا الیوم يصــادف دفن آية ً

هللا الشیخ لطف هللا الصافي (قدس). 

إن شاء هللا سنتحدث باختصار عن كل 

ھذه المناســــــــــبات. ولكن وأنا في 

الطـريق أثناء القیادة كنت أفكــر. قلت 

الیوم والدة اإلمام الباقـر وتذكــرت بأنه 
ً لقب بالباقـــر ألنه يبقـــر العلم بقـــرا، ّ

وقلت: سـبحان هللا أغلب من اســمه 

باقر من الطلبة عنده علم، باقر الصدر، 

مع احترام للعناوين، باقر الحكیم، باقر 
شريف القرشي، لعله فعال لكل امرئ ً

من اسمه نصیب، قد يكون ھنا وھناك 

حالة شــاذة ولكن لھذا االســم وكأنه 
يضـفي على المســمى به شیئا من ً

علم الباقر سالم هللا علیه، طبعا نحن ً

عندنا حديث يقول: "ما أضـیف شـيء 

إلى شــيء كالحلم إلى العلم" لیس 

ھناك أفضــــــــل من أن يجتمع الحلم 
والعلم معا، وقد اجــتمع الحلم والعلم ً

عند سیدنا اإلمام الباقر (ع).

*أغلب الروايات في الفقه

والعقائد من اإلمامین الباقرين"*

وفي سـیاق عرضــه إلى علوم االمام 

الباقر (ع) اشار السید الحسیني إلى 
أن علمه تحدثت به اآلفاق؛ مضــــیفا: ً

"ان حیاة اإلمام الباقر زاخرة، وعصـــره 

من أشد وأدق العصـــــــــــــــور على 

المسلمین، وورث من اإلمام السـجاد 

(ع) المصائب والمصاعب وعاش اآلالم 

مع أبیه ســالم هللا علیه واإلمام الباقر 
من البكائین الخمســة. نأتي إلى أنه ّ

خلف لنا مدرســــة علمیة ھو واإلمام ّ

الصــادق ويطلق علیھما بالصـــادقین 

ويطلق علیھم أيضـــا بالباقرين، أغلب 

الـــروايات عندنا فــــي الفقه والعقائد 

جاءت فـــي زمن اإلمامین الباقــــرين 

الصادقین". 

ولفت السید الحسـیني إلى أنه "من 

المؤلم إن اإلمام الباقـــر (ع) لم يكتب 

عنه إال القلیل"، معتبرا أن ھناك نقصـاً 

في المصـــــادر التي تتحدث عن علم 

الباقر، فقال: 

“نحن عندنا مشــكلة في حیاة األئمة 

المتأخــــرين يعنـــــي من زمن اإلمام 

الجواد إلى زمن اإلمام العســـــكري، 

عندنا قلة فــــــــــي التاريخ والتوثیق. 

المؤرخون األواخـر يذكـرون لنا كم عدد 

كؤوس الخمر التي يشـــربھا المتوكل 
وكیف يشربھا وكیف يعتقھا ويشتريھا ّ

ولكن ال يذكر شـــیئا عن اإلمام الجواد ً

(ع)، مع نبوغه ومع علمه وقدرته".

في ذكرى والدة اإلمام الباقر (ع)، السيد الحسيني يقول:

جمع بين الحلم والعلم 

وكان العلماء يجلسون بين يديه بمهابة.

السید الحسیني

والدة الباقر(ع)

 فبراير ٢٠٢٢

هناك مالحظة بســـــــــيطة 

وهــــي إن النبــــي (ص) لم 

يســـــــــــــمي أحدا  من أبناء ً

الصحابة أو من بني هاشم 

أو من أبــــــــناء العــــــــباس. 

لكن... اإلمام الباقــــــر (ع) 

سماه النبي (ص).
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*ھناك قلة من المؤلفات

 في حیاة ائمتنا*

ومع ان اإلمام الباقـــــر (ع) لم يكن من 

المتأخــرين فإن ما كتب عنه كان قلیال 

نسـبیا بنظر السـید الحســیني "ألنك 

إذا دخلت على المكتبة الشــــــــیعیة 

وبحثت عن حیاة اإلمام الباقر (ع) فرضاً 

بالرغم من أن علمائنا لم يقصـروا ولكن 

تــرى أن ھناك قلة من المؤلفات فـــي 

حیاة ائمتنا".

واســتطرد ســـماحته: "يقال بأن جابر 

األنصـــاري على شیخوخته كان يأتي 
فیجلس بین يديه فیعلمه وقد بھر جابر ُّ

من سـعة علوم اإلمام ومعارفه وطفق 
يقول: يا باقر لقد أوتیت الحكم صــــبیا، ً

ھذه آية في القرآن، فاإلمام صـــــلوات 
هللا وسالمه علیه كان يعلم جابر الذي ّ

ً كان شیخا كبیرا من شیوخ األنصــــــار ً

ومن كبار الصــــــحابة بل من علمائھم 

فكان اإلمام في صـغر سـنه يعلمه. بل 

أقول لك بأن العلماء كانوا يجلسون بین 

يديه مــرتعبین. وقد لقب بالباقــر  ألنه 
يبقر العلم بقرا".ً

ثم أضاف: إذا جئنا إلى تســــــــــمیته 

الشــــريفة، وأنا عندي مالحظة وھي 

اننا نلجأ إلـى الكثیــر من األدلة حتــى 
نثبّت إمامة أھل البیت (ع) وأحقیتھم، ّ

نأتـي باألدلة من الغديـر ومن القــرآن، 

ومن "وجعلـــــنا مـــــنھم أئمة يھدون 

بأمــرنا..". نذھب إلـــى األدلة العقلیة 

واألدلة النقلیة لكــي نثبّت إمامة أئمة 

أھل البیت (ع). وھذا يحـتاج أن تدرس 

وأن تغور فـــــي القــــــرآن. لكن ھناك 

مالحظة بســــیطة في ھذا الشــــأن 
وھي إن النبي (ص) لم يســـــمي إال ّ

الحسن والحسین وزينب ولم يسمي 
أحدا ال من أبناء الصـــــحابة أو من بني ً

ھاشـم وال من أبناء العباس. وكان أمیر 

المؤمنین يترك االســــــــم إلى النبي 

والنبي كان يترك االســم إلى هللا، "ما 

كنت ألسبق ربي". 

فأھل البیت (ع) من األدلة علـــــــــى 

إمامتھم إن أســــــــــماءھم وألقابھم 
وكــــــــناھم كانت كلھا من هللا ولذلك ُ

اإلمام الباقر (ع) ســــماه النبي ونحن 

عندنا النبـــــــــي ال ينطق عن الھوى، 

واإلمام الباقر يقول عندما ســـــئل بأن 

أھل الرأي بعضــــــــھم يقول: أنا أرى، 

اإلمام الباقر ســالم هللا علیه يقول بما 

معناه: "لو قلنا بـــــرأينا لھلكنا" نحن ال 

نقول برأينا، نخزن العلم عن النبي عن 

جبــــــــرائیل وعن هللا، لذلك ال تتجاوز 
وتقول ھذا رأيي، جھلك فعال يھلك."ً

*كان اإلمام إضافة إلى علمه

 وحلمه صاحب ھیبة*

وأشار سماحته إلى الشــق اآلخر من 

حديث "ما أضـیف شــیى الى شــیئ 

كالحلم الـــى العلم" فقال: "فلنأتـــي 

إلى حلم اإلمام الباقر، يأتیه نصـــراني 

في السوق، اإلمام الباقر الوحید الذي 

لم يخرج من المدينة كل األئمة خـرجوا 

ومن ثم رجعوا، اإلمام الحســــن خرج. 

اإلمام أمیــــر المؤمنین خــــرج، اإلمام 

الحسـین خرج، اإلمام الســجاد خرج، 
إال اإلمام الباقر ســـــــالم هللا علیه لم ّ

يخــــرج من المدينة أبدا وكان له قیمة ً

ومكانة، ومع ذلك يأتیه النصـــــــــراني 

لیشـــــتمه فقال له: أنت البقرة؟ قال: 
ســـــماني جدي الباقر، قال: أنت ابن ّ

الطباخة؟  انظروا كان بإمكان اإلمام أن 
يقول له أنا ابن الصديقة، انا ابن فاطمة ّ

ابنة اإلمام الحســــن بن علي بن أبي 

طالب، بنت ھاشــــم، بنت ســــادات 

العــرب، وأنت ابن كذا وكذا. لكن االمام 
أجل من ان يــــتفوه بھذه الكلمات، بل ّ

قال: تلك حرفتھا. قال: يا ابن الســوداء 

البذيئة. قال: إن كانت كذلك فغفــر هللا 

لھا وإن لم تكن كذلك فغفــــــر هللا لك، 

فقال الــــــرجل عندئذ: هللا يعلم حیث 

يجعل رســـــــالته. اإلمام يدري بأنه ال 
يعلم، ھذا بتعبیرنا تائه ولیس ســـیئا، ً

ولذلك اھتدى.

بینما لما يأتـي قتادة ويجلس بین يديه 

يرتعب قال: سیدي جلســت بین يدي 

ابن عباس وما أصابني مثل ما أصابني 

اآلن قال: ويحك يا ابن قتادة إنك جالس 

بین يدي بیوت أذن هللا أن تــــــــرفع، يا 

قتادة لیسـت من خشـب وطین، ھذه 

بیوت علم وبـیوت نور ومجد.. نعم. كان 

اإلمام إضافة إلى علمه وحلمه صاحب 

ھیبة."

ھذا وكان ســــماحته قد أشـــــار في 

مســــتھل كلمته إلى نســــب اإلمام 

الباقــــر فقال إن والده ھو علـــــي بن 

الحســــین فھو أول العترة، أول األئمة 

من أبوين حســـــــــــنیین، من أبويین 
ّ علويــین ومطلــبــیـــین ومن أبويـــین ُ

ھاشـــــــمیین، يعني بتعبیرنا ھو من 

ســاللة مؤصــلة من أبناء ھاشــم من 

أبناء عبد المطلب من أبناء علــــــــــي 

وفاطمة من أبناء أمیـــــــــــر المؤمنین 

وسیدة نســـــــــاء العالمین، من أبناء 

الحسن والحسین.

وأمه كانت من الشــريفات والناسكات 

وعابدات أھل الــــبــــیت، وكان اإلمام 
الصــادق يطلق علیھا لقب الصــديقة، ّ

نحن عندنا الصــــديقة ھي الســــیدة 
فاطمة (ع) ولكن لنسكھا أطلق علیھا ُ

لقب الصديقة. ّ

ولفت خطیب المجلس إلـى أن الباقــر 

(ع) كان ممن رافق اإلمام الحســـــین 

إلى كربالء:  "كان مع أبیه في السبي 

وھناك من يقول بأن عمره الشـــــريف 

كان أربعة ســـــنین وھناك رواية تقول 

ثالث سنین وھناك رواية تقول بأنه كان 

بعمر الســــنتین وثمانیة أشھر. ولكن 

الثابت أنه كان مع السبايا."  

 فبراير ٢٠٢٢

أغلب الـــروايات عندنا فـــي 

الفقه والعقائد جاءت فـــي 

زمن اإلمامين الباقــــــــــرين 

الصادقين". 
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فــي االحتفال الذي جمع 

بین ذكـــــرى والدة االمام 

الجواد (ع) وذكـــرى نجاح 

الثورة االســـــــالمیة في 

إيران كان سماحة الشیخ 

ابو سجاد الربیعي مضطرا 

ألن يتنقل فـــــــي كلمته 

التـــي ألقاھا فـــي ختام 

اإلحتفال بین الحديث عن 

الوالدة العطـــرة تارة وعن 

الثورة تارة أخـــــرى. وكان 

مضـــطرا كذلك ألن يتنقل 

بین اللغة العربیة من جھة 

واللغة الفارسیة من جھة 

أخرى ألن الحضور كان من 

الناطقین بالعــــــــــــربیة 

والناطقین بالفارسیة. 

كان الحفل قد افتتحه سماحة الشیخ 

حكیم إلھي بكلمة باللغة الفارســـیة 

تلتھا قصــــــــیدة للحاج والء األسدي 

بالشـــعر القريظ وكلمة باللغة العربیة 

للحاج كمال المبدر (انظــر االفتتاحیة) 

قبل أن يختتم سماحة الشـــــــیخ أبو 

ســجاد الحفل بكلمته التي ســـبقت 
توزيع طعام العشاء تبركا بوالدة اإلمام ً

الجواد (ع). 

اســـــتھل ســـــماحته كلمته بقراءة 

تواشـــــــــیح حول أھل البیت عموما 
واالمام الجواد خصــــوصا معرّجا على ً

بعض أحاديث اإلمام كقوله (ع)
 "إن � عبادا يخصـھم بدوام النعم فال ً

تــــــــزال فیھم ما بذلوھا فإن منعوھا 

نزعھا وحولھا إلى غیرھم". 

ثم انطلق ســـــــــماحته من احاديث 

الجواد (ع) ومن معالم مدرســــة أھل 

البیت (ع) لیثنــــــي علـــــــى الثورة 

االسالمیة في إيران كنھضــة ارتبطت 

بمدرستھم علیھم السالم. فقال: 

 نحن الیوم نحتفل بمناســــــبة الثورة 

االسالمیة الســنة ٤٣ النتصــار الثورة 

االسالمیة. ھذه الثورة التي ھي 

حلم األنبیاء كما عبّر عنھا الســــــــید 

محمد باقر الصــدر رحمه هللا، قال إنھا 
حلم األنباء كل األنبیاء، ١٢٤ ألف نبي، ّ

ّو١٢٤ ألف وصي. 

*جاء السید االمام

 لیحقق عدالة السماء*

جاء ابن ھؤالء األوصــــیاء واألنبیاء وھو 

الســـــــید اإلمام الخمیني رحمة هللا 

علــیه لـــیحقق ھذا الحلم. ولذلك ھو 

الذي يقول: "كل ما عـــــــــــــندنا من 

عاشــــــوراء وكل ما لدينا من كربالء"، 

وھو الذي يقول: "كل أرض كربالء وكل 

يوم عاشوراء". 

جاء الســـــــــید االمام لیحقق عدالة 

الســـــــماء على األرض، جاء لیحقق 
عدالة اإلنسـان كل إنسـان سواء كان ّ

ً ً يھوديا أو مســیحیا أو مســـلما. لذلك ً

الیوم كل الناس في إيران سـواء 
كانوا يھودا أو نصـارى، سواء كان ً

عـندھم دين أو لــیس عــندھم 

دين، يعیشــون بأمان واطمئنان 

تحت ظل ھذه الجمھـــــــــورية 

اإلســــــالمیة. جاء وھو يردد ما 

قاله علي (ع): {لو خرجت بغیـر 
الذي جئتكم به فخونوني}.ّ

وعرج سـماحته على األصــوات 

التي تعادي الثورة رغم الحماية 

التي شكلتھا وتشــــــــــــكلھا 

الجمھورية االســــــــالمیة لھم 

فقال:  بعض الــناس ال يفھمون 

الثورة. بعضھم يتجاوز علیھا بعد 

أن قدمت له الدعم. بعضــــــھم 

يقاتلھا بالسـالح الذي قدمته له 

لیحمي نفسه وعرضه. 

تقول الزھراء علیھا السـالم. {سللتم 
علینا ســــــیفا لنا في أيمانكم}، ھذا ً

السـیف سیفنا، {وحشــشــتم علینا 
نارا اقتدحناھا على عدونا وعدوكم}. ً

كما األمس كما الیوم. 

وأضاف سماحته: يقولون "إيران برّا برّا 
ُ ُّ والسعودية جوا جوا" ّ

عجـیـبة ھذه المعادلة. كــیف تــنقلب 

المعادلة ويصـــــــبح من يرسل ٥٠٠٠ 
مفخخ يصـــبح ھو "جوا" ويصـــبح من ُّ

أغاث الملھوف "برا"؟

الذين يــــــنادون "برّا" من ھم؟ ھؤالء 

الذين يحملون الســیف على ابن بنت 

رســـــــــول هللا من ھم؟ ھؤالء الذين 

يحرقون خیم الحســـین من ھم؟ ھم 

أنفســـھم الذين يصـــرخون بوجه من 

ساندھم "برّا برّا".

ذكرى الثورة االسالمية

 يناير ٢٠٢٢

سماحة الشيخ الربيعي في ذكرى الثورة ووالدة الجواد (ع):

من أراد أن يحتفل بذكرى الجواد (ع) عليه أن يحتفل بذكرى الثورة 

ألنها أمل األنبياء والمرسلين.

بعض الــناس يقاتل الـــثورة 

بالســـــــــــالح الذي قدمته له 

حماية لنفسه وعرضه

الشیخ الربیعي
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*أرادوا إسقاط صوت 

 "ال شرقیة وال غربیة*

ثم أشــار ســـماحته إلى أعداء الثورة 

الدولیین فتسـاءل: أمريكا من تعادي؟ 
ال تعادي أحدا إال إيــــــران. لماذا؟ ألن ّ

إيران ھي صــــاحبة الراية التي تھتف 

باسم الحسین (ع).

أرادوا اســقاطھا ألنھم أرادوا إســقاط 

اإلسالم أرادوا إسقاط الصــــوت الذي 

يقول "ال شـــرقیة وال غربیة جمھورية 

إسالمیة"  ھذا الصــــــــوت ھو صوت 

محمد وآل محمد. 

أمیر المؤمنین علیه الســــــــالم كان 
لــوحده مـــع أنه كان حاكما ولكن كان ً

َمحاربا. نفس الشــــــــــيء الیوم مع ً
الجمھورية اإلســـــالمیة ھي محاطة 

من كل جانب ومكان ولكن ال يضــــرّھا 

ذلك، ولكن يضـــرّھا القريب، يضـــرّھا 

صــوتي إذا كان ضــد الجمھورية بینما 

ھي تساعدني. ساعد هللا قلب علي 
علیه الســــالم عندما كان يحارب من ُ

أقرب الناس إلیه. 

وهللا قســـــــــــم شرعي لو سقطت 

الجمھورية االسالمیة ال يســــــــــلم 

مســلم ولیس فقط الشـــیعة. عندما 
جاءت داعش كان أول من ھــــــــتكت ُ

أعراضھم ھم أھل السنة.
نعم لو تخلت الجمھورية عن مــبادئھا ّ

سوف تفتح علیھا أبواب الســـــــــماء ُ

واألرض في الدنیا. ولكنھا صـــــــاحبة 

مبدأ. ھذا المـبدأ ھو "وهللا ال أعطـیكم 

بیدي إعطاء الذلیل وال أقرّ لكم إقــــرار 

العبید". 

*علیكم أن تكونوا
 أنصارا مخلصین*ً

 لذلك اخواني أبارك لكم انتصـــار ھذه 

الــثورة وأبارك لكم أنكم قد اندككـــتم 

فـــــــي ھذه الثورة وعلیكم أن تكونوا 
أنصارا مخلصین مؤمنین بھذه المبادئ ً

التي تريد أن تحقق اإلنســــــــــــانیة ُ
لإلنسـان وأن يكون االنســان عبدا � ً
فقط وذلیال مع المؤمنین وعــزيـــزا مع ً

الكافرين وأن ينصــــر قضـــــايا الناس. 

الطفل "ريان" وقع فــي البئـــر فقامت 

الدنیا ولم تقعد والســــــــعودية تفجر 

األطفال في الیمن في كل صــــــــباح 

ومســــــــاء وال ناطق ببنت شفة أين 

العدل وأين االنصاف؟

 ھذه الجمھورية االســـــالمیة أول ما 
اسقطت الشــــاه حولت الســـــفارة ّ

اإلســــــــــرائیلیة إلى ســــــــــفارة 

للفلســــطینیین. من حقنا أن نحتفل 

ومن أراد أن يحتفل بذكـــــــرى الجواد 

علیه أن يحتفل بذكــــــرى ھذه الثورة 

المباركة ألن ھذه الثورة ھــي مجھود 

وھي نتاج وھي كدح وآالم وھي دماء 

وھـي عـرق وھـي آمال جمیع األنبیاء 

والمرسلین. كما قال الســــید محمد 

باقر الصـــــــــدر "ھي أمل المرسلین 

والمســتضــعفین واألنبیاء وھي منیة 

األولیاء والصالحین".

١١  فبراير ٢٠٢٢

يريدون اســــــــــــقاطها ألنهم 

يريدوت إســـــقاط اإلســـــالم 

وإسقاط صوت "ال شرقية وال 

غربية". هذا الصـــــــــــوت هو 

صوت محمد وآل محمد
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في حديثه عن الشھید السـید محمد 

باقر الحكیم اعتبر الســـــــــــید أحمد 

الحسیني ان "الشھید السـعید جمع 

بین العمل والتواضــع" إذ أنه كان يتابع 

الكثیر من القضــايا والتفاصیل لكنه لم 

يقل في يوم من األيام: أنا."

كان ذلك فــي ٣ فبــرايــر ٢٠٢٢ فـــي 

الذكرى السـنوية الستشـھاد السـید 

الحكیم، مؤســــس المجلس األعلى 

للثورة االسالمیة في العراق. 

وفي السیاق أثنى السید الحسیني 

على صـــفتي العمل والتواضــــع في 

مسـیرة الشـھید مشـیرا إلى انه كان 
ً عالما ســـــــیاســــــــیا وعالما على ً

المســــتوى االجتماعي وعالما على 
أكثر من مستوى. كان رجال غیر عادي ً

ورغم ذلك كان يقــــــــول: أقبّل أقدام 

المراجع. شخص آخر كان سـیقول: أنا 
أيضــا مرجع، بل أنا أفضـــل منھم، فأنا ً

مجتھد ومجاھد. 

"كان يالحق كل صــــغیرة وكبیرة ومع 

ھذا كان يقول أنا تراب أقدام المـراجع. 

كان يرسل في كل سنة مســدسات 

إلى شیوخ العشــــــائر. وعندما أصدر 

أحد العلماء فــــــتوى عن الجــــــیش 

العراقي السید الشھید تابعھا وأرسل 

للمفتي بأن ال يـردد ھذه الفتوى ألنھا 

ستؤدي إلى مشــــــــاكل كبیرة عند 

العراقیین وســــــتدفعھم ألن يتقاتلوا 

فیما بینھم".

 

واستطرد: المقصــــــــد أنه كان يتابع 

اإلذاعة ماذا تقول. والفتوى ماذا تقول. 

ويحاول تدارك الخلل دون أن يســـيء 

لآلخــــرين. كان المنتخب الوطنـــــي 

العراقي لكرة القدم قد جاء إلـى إيـران 

فأرسل لھم الســـــید الھدايا النقدية 

والعینیة بید أبو أحمد الــربیعــي. كان 

يتابع الكثیر من القضــــــايا والتفاصیل 

ومع ذلك لم يقل فــــي يوم من األيام: 

أنا.

وتابع: لقد تســــنى لي أن أقترب من 

الســید محمد باقر الحكیم، كنت أرى 

بعض المقربین من السـید محمد باقر 

الصـــــدر يبالغون في إظھار التقدير له 

وكنت أقول فــي داخلــي ما الداعــي 

لھذا؟  ما عذرتھم إال بعد استشـــھاد 

الســید الحكیم لماذا؟ ألنني عشــت 
ألم الخســـــــارة فقد كنت قريبا منه. ً

ھناك فرق بین أن تخســــــر عالما لم ً

تكن قـريبا منه وآخــر كنت قــريبا منه. 

اآلن الشـیخ لطف هللا الصــافي ھو بال 

شـــــك من مراجعنا الكبار وعنده والء 

وعالقة شــــــــديدة بأھل البیت وھو 

بالمناســـبة وقف ضــــد كل محاوالت 

االنتقاص من التشیع. خسـارته ألیمة 

ال شــــــك، لكن عندما تكون قريبا من 

العالم يختلف األمر."

وتســـــاءل سماحته: ھل تعلم متى 

اجتھد الســــــید الحكیم؟ اجتھد في 

سنة والدتي في سنة ١٩٦٤. السید 

محمد باقــــــر الحكیم مجتھد قبل أن 

أولد، من أعطاه االجتھاد؟ الشــیخ آل 

ياسـین، اجازة اإلجتھاد موجودة على 

صفحته الرسمیة. والده الســــــــــید 

محســـــــن الحكیم الذي لم يأت في 

تاريخ الشـیعة عالم مثله. كتبه تدرس 

إلى اآلن في الحوزة. الســـــــید جابر 

اآلغائي يقول بكالم جمیل بأن السید 

محســــن الحكیم عالم استراتیجي. 

اما ولده السـید محمد باقر فكان قائدا 
ســــــــــــتراتیجیا. كان القائد الوحید  ً

بمرتبته من العرب الذي يسـتقبل من ُ

قـبل ملوك الخلــیج. ھــناك اتــیكــیت 

عندھم نظام، دبلوماســــــــــــــیات، 

بروتوكول، ولذلك عندما ذھب الشیخ 

الرفســــــــنجاني إلى لیبیا أرسل له 

القذافي رئیس الوزراء فقال أنا ال انـزل 

إلى أن يأتي القذافي نفســــه وبقي 

في الطائرة وحصــلت مشــكلة مع أن 

إيــران كانت محتاجة للیبیا فـــي ذلك 

الوقت، وظل ســــــاعتین في الطائرة 

حتــــــى جاء القذافــــــي، ألن ھناك 

بروتوكول. الرئیس يســــــتقبل رئیس 

والوزير يسـتقبل الوزير، السـید محمد 

باقر الحكیم كان يســـــــــــتقبله أمیر 

الكويت، كان يســـــــــــــــتقبله ملك 

السـعودية، الملوك كانوا يســتقبلونه 

ووظف ھذا الشيء في قضیة العراق. 
كان يقول أنا عـــندي ھم واحد وھو أن ٌ

أخلص العراق من صــدام وبعدھا لكل ّ

حادث حديث.

*كان صمام أمان للساحة*ّ

في مذكرات الســــــــید مھدي يقول 

ذھب الســــــــــــید باقر الحكیم إلى 

الباكســـتان فســــألوه: ھل أنت ابن 

الســید الحكیم؟ فقال: صحیح، فقالوا 

له بأنه من شھر لم تمطر عندنا نريدك 

أن يؤم بنا صالة االستســـــقاء؟ فقال 

في نفســـه إذا انا طلعت ودعیت ولم 

تمطر ماذا سـیقولون؟ فطلعت وقلت: 

إلھي أنا ال أســـتحق لكن أخاف على 

ھؤالء العلماء من أن يخـــــرب دينھم، 

اقرأوا مذكرات الســـید مھدي الحكیم 
يقول: بأنه تسـاقط المطر غزيرا وبقي ً

مستمرا لثالثة أيام.ً

شهادة السيد الحكيم

 يناير ٢٠٢٢

السيد الحسيني في ذكرى شهادة السيد الحكيم:

كان يتابع أهم القضايا وأدق التفاصيل

دون أن يقول: أنا. 

كان يتابع اإلذاعة والفتاوى 

ويحاول تدارك الخلل دون 

أن يسيء لآلخرين

هناك فرق بين أن تخســــر 

عالما لم تكن قــــــــــريبا منه ً

وآخر كنت قريبا منه
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وختم السید الحسـیني بالقول: لقد 
كان الســـید باقر الحكیم صمام أمان ّ

للســـــــــــاحة. لوال رحیله عنا لكان 

سیكون الرابط بین اإلسـالمیین وبین 

الحوزة. كان في تعبیرنا الشــعرة بین 

المراجع وبین اإلســــــــالمیین، كان 
كذلك يوصل صوت الشـیعة العراقیین ّ

إلى مصر. خسرته شیعة العراق، كم 

تتخبط اآلن شــــیعة العراق، أحدھم 

يأكل اآلخر وأحدھم يشتم اآلخر... 

١٣  فبراير ٢٠٢٢

كان "اعتماد مبدأ التشــــاور مع ذوي 

الرأي وأھل الخبرة واالختصاص واحدا 

من المبادئ األساسیة التي أرساھا 

الشــــــــھید محمد باقر الحكیم في 

حیاته رجاء اتخاذ القرارات المصــیرية 

بدقة ووضـوح". ھذا ما قاله الحاج "ابو 

زينب شبر" عن الشـھید في الذكرى 

الســنوية الغتیاله والتي أقیمت بعد 

صـــالة الجمعة في مركز االمام علي 

(ع) في ٤ فبراير ٢٠٢٢.

بدأ الحاج شـــبر كالمه امام جمع من 

المشــاركین في صالة الجمعة وفي 

إحیاء الذكرى قائال:  

الیوم نعیش ذكــــرى رحیل عالم من 

ســــــــاللة بیت النبوة، حیث فجعت 

األمة فــي غــرة رجب فــي مثل ھذا 

الیوم عام ١٤٢٤ للھجــــرة (٢٠٠٣م) 

بخبــر اغتیاله فــي باب من أبواب هللا 

وھو في ضــــريح جده امیر المؤمنین 

(ع) في النجف األشرف. 

واستطرد الحاج شبر متســـــائال: ما 

معنى الشــــــــھادة في منظور أھل 

البیت (ع)؟ فقال:

الشـــــــھادة ھي موت للفرد ووالدة 

لالمة. ومـــــــــــثل ھذا الموت ال يعد 

خســــــارة حتى في الحســــــابات 

التجارية من الربح والخسارة.

فدم الشـــھید  يبعث الحیاة والتحرك 

من جديد فـــي المجتمع ويمنح النور 

والرؤية والبصـــــــــــیرة للقلوب التي 

شغلتھا الحیاة الدنیا. ودم الشــــھید 

يقطع الطـــريق علـــى المھـــزومین 

سیاسیا وفكريا. لذلك فالشـــھداء ال 

يموتون وال يــنال الموت مــنھم، انھم 

يــــــرون اخوانھم المؤمنین الذين لم 

يلحقـــــوا بھم بعد، 

ويتابعون حـــركتھم 

ومسیرتھم ويدعون 

هللا تعالــــــى لھم، 

ويستبشـرون بوفود 

اخـــوانھم الذين لم 

يلحقــــــوا بھم بعد. 

فالمـــوت ال يكــــون 

بالنسبة الیھم غیابا. 

*الثبات رغم االبتالءات

والتحديات*

ثم، وفــــــي ملخص ألھم ما  ما كان 

يعمل علیه الشــــھید الحكیم، أشار 

الحاج شبر إلى النقاط التالیة: : 

اوال : التوكل على هللا ســــــــــبحانه 

وتعالى  والدعوة إلى مرضاته والعمل 

في سبیله بصــــبر وثبات مھما كانت 

االبتالءات والتحديات .

ثانیا : اعتماد التقوى فــــــــي العمل 

السیاسي واالجتماعي - الذي عادة 

ما تحفه المخاطر والمنزلقات - وعدم 

الخـــروج عن ھذا اإلطار الذي حددته 

الشـــــريعة الســـــمحاء تماشیا مع 

الضغوطات المادية 

ثالثا : التعامل بوعي وبصـــــــیرة في 

جمیع القضــــايا بعیدا عن التســــرع 

واالندفاع غیـر الواعــي، مع االلتــزام 

بالمبادئ التـــــــــي تحددھا القیادة 

الشرعیة.

رابعا : اعتماد مبدأ التشــاور مع ذوي 

الرأي وأھل الخبرة واالختصـــــــــاص 

تجسیدا للنھج القرآني لتوخي الدقة 

في اتخاذ القرارات.

خامســــــا: وحدة الصـــــــف وتجاوز 

الخالفات الشخصیة والجانبیة.

ســـادســـا : وضـــع الخطط وااللیات 

والبرامج ضمن رؤية تنســــــــجم مع 

أھداف المشــــــــــروع ومع ضرورات 

المرحلة.

سابعا: اعتماد السـرية والكتمان في 

القضــايا الحســـاسة لضـــمان ان ال 

يتعرض المشــــــروع لإلنكشــــــاف 

والضعف. 

وفي الختام سأل الحاج هللا سـبحانه 

وتعالـــى"أن يحفظ مـــراجعنا العظام 

األحیاء، وان يــــرحم األموات منھم ال 

سیما الشـــــــــھید أية هللا العظمى 

الســـــــید محمد باقر الحكیم (رض) 

وعلى من ســـاروا على نفس النھج 

والمبدأ. 

يذكر ان الشــــــــھید الحكیم ھو ابن 

المرحوم الســـید محســــن الحكیم 

المرجع الديني الشــیعي الكبیر. ولد 

عام ١٩٣٩ في النجف األشــــــــرف. 

أســـــــس "المجلس األعلى للثورة 

اإلســــالمیة في العراق" كواحد من 

أبرز قوى المعارضـــــة ضـــــد النظام 

العراقي الســـــــابق. اغتیل في ٢٩ 

آب/اغســطس عام ٢٠٠٣م في غرة 

شـــھر رجب إثر خروجه من ضــــريح 

األمام علي (ع)، حیث كان يؤم صـالة 

الجمعة، فـــــي تفجیـــــر مفخخ راح 

ضحیتة ٨٠ شخصا.

الحاج أبو زينب شبر في ذكرى شهادة السيد الحكيم:

كان الشهيد يركز على مبدأ التشاور 

مع ذوي الرأي وأهل الخبرة واالختصاص



 فبراير ١٤٢٠٢٢

فاتحة أية هللا الصافي

في معرض حديثه عن ســــــــــماحة 

الشـــیخ آية هللا  لطف هللا الصــــافي 

(قدس) أشار سماحة الســــید أحمد 

الحسـیني إلى كرامة نقلھا التلفزيون 

اإليراني عن الســــــید بور آغائي قال 

فیھا: ان الشـــیخ لطف هللا الصـــافي 

قدس هللا نفســـــــه كان قد ألف كتابا 

بعنوان "منتخب األثـــــر فـــــي اإلمام 

الثاني عشــــر" بإشارة من الســــید 

البـــــرجـــــرد الذي كان زعیم الحوزة 

العلمیة في مدينة قم المقدســــــــة 

آنذاك. يقول المرحوم الصـــافي لبعض 
من عاصــروه أنه تعذب كثیرا في جمع ّ

المصــــادر ألنه لم يكن ھناك حاسوب 

في ذلك الـزمن. كان يذھب من مدينة 

الـــى اخـــرى او كان يعطــــي النقود 

للســـــائقین العمومیین لشـــــراء او 

اســــــتعارة كتاب من ھذه المدينة او 

تلك. كان تجمیع المصـــادر  امرا صعباً 
جدا إلـى أن أكمل الكتاب الذي أثنــى ً

علیه الســــــــــید البرجرد وجمع من 

العلماء. 

بعد قیام الثورة ودخول الحاسـوب إلى 

الحوزات عقد آية هللا الصـــــافي النیة 

على أن يعید صـــــیاغة الكتاب ويجدد 
معلوماته. يقول: فعال شــــــرعت في ً

الموضــــــوع وبمجرد أن بدأت بالكتابة 

أصبت بالحمى وأخذت تتصـــاعد بقوة 

واألطباء حاولوا إيقاف الحمـــــــى ولم 

يفلحوا، فأرســـــــل األطباء في طلب 

صھره وزوج ابنته الســـید الكلبیكاني 
بأن تعال وودعه، يقــــــول مددوا يدي ّ

وأغمضــــــــــوا عیوني ووضعوا التربة 

الحسـینیة في فمي ثم أحسـســت 

بأن روحـــــي ارتفعت وكأنــــــي أرى 

جســـــــدي وھم جالســـــــون حول 

جسـدي، وأنا أنظر إلى جســدي وإذا 

أنا بعالم ريحان بھجة وســـــــــــرور ال 

أســتطیع أن أصــفه، شـــيء آخر من 

الراحة والسرور والسعادة، وإذ يأتیني 

نداء يا فالن أتحب أن ترجع إلى الدنیا؟ 

فقلت: ال أنا أعمل من وقتھا حتــــــى 

آتــي لھذا العالم دعونـــي ھنا، قالوا: 

ھل عندك وصـــــیة؟ قلت ال، قالوا: اال 

يوجد لديك شــــیئ في الدنیا تريد أن 

تكمله؟ فقلت: بلــــــــى عندي كتاب 

منتخب األثـر، أريد أن أجدد المعلومات 

ولكن لعل صاحب الزمان (عج) ال يقبل 

بذلك ولھذا انــتقلت من عالم الدنـــیا. 

يقول: بمجــــــــرد أن قلت ھذا الكالم 

رجعت روحي إلى جســـــدي وعادت 

أجھزة قیاس النبض تعمل وســـمعت 

األطباء ينادون رجع. عاد. وما إن فتحت 
عیناي حتى ذھبت الحمى نھائیا. ً

كذلك أخبرني الشــــیخ حكیم إلھي، 

والكالم للســید الحســیني، أنه كان 
شــــاعرا ولیس فقط عالما وبقي إلى ً

عمر ال ١٠٣ أو ١٠٤ ســــنة ولم يفقد 

من ذاكرته شــــــــیئا  وبقي إلى آخر 

حیاته يكتب الشعر. 
ً وتابع: شیع في قم تشـــــییعا مھیبا، ً
ً شیع في النجف أيضـا تشـییعا مھیبا، ً

شــــــــــیع في كربالء والیوم ھو لیلة 

الجمعة وأول رجب. ال أســــــتطیع أن 

أقول ھذه الكلمة ولكن أريد ان أبـــین، 

لو أن نصـــــرانیا دفن في لیلة الجمعة 

وفــي األول من رجب بقــرب عالم من 

علماء آل محمــــد ألغاثــــه هللا. بعض 

األحیان نتطاول علــى العلماء دون أن 

ندري، "علماء أمتــــي كأنبیاء بنــــي 

إسرائیل أو أفضـــــــــل من أنبیاء بني 

إسرائیل".

ھـــذا وكان مجلس الفاتحـــة عن روح 

الفقید قد أقیم بالتـــزامن مع ذكـــرى 

االمام الباقر في لیلة الجمعة ٣ فبرايـر 

٢٠٢٢ في قاعة المصــــلى في مركز 

االمام علي (ع) بحضــــــــور جمع من 

المؤمنین. 

في فاتحة آية هللا لطف هللا الصافي: 

"بقي الى آخر عمره يؤلف وينظم الشعر" 

ً شيع في قم تشييعا مهيبا، ً

وشيع في النجف أيضـــــــــــا 
ً تشييعا مهيبا، ثم شيع في ً

كربالء تشييعا مهيبا



في استقبال شھر رجب وبعد الحمد 

والثناء عرّج سماحة الشــــیخ حكیم 

إلھي على حديث لرســول هللا (ص) 
ّ قال فیه: {أال إن رجب شـــــــــھر هللا َ

األصم، وھو شھر عظیم}، موضحا أن ّ
َّّ رجب سمي باألصـــــم ألنه ال يجاريه ُّ

ً شھر من الشـھور حرمة وفضــال عند ً

هللا تبارك وتعالى. 

وأضـاف سـماحته في خطبة الجمعة 

في مركـز االمام علـي (ع) فـي غـرة 
شــــــــــھر رجب قائال: لقد كان أھل ُ

ّّ الجاھلیة يعظمونه فـــي جاھلیتھم، ّ
ً ّ فلما جاء اإلسـالم لم يَزَدد إال تعظیما ّ

وفضـال. إن لھذا الشـھر فضـال عظیما ًّ
من الشــرف، ومن أسباب شرفه أنه ّ

ّ ُ من األشـھر الحرم، وأنه من مواسـم ُُ

االستغفار. وقد كان ھذا الشــــــــھر 
ًّ معـروفا فــي أيام الجاھلیة، ينتظــره ّ

الناس لحوائجھم. وفي اإلســـــــالم 
أصـــــــبح معروفا بأنه شـــــــھر أمیر ًّ

ّالمؤمنین علي (ع)، كما أن شــــــھر ّ
شـعبان ھو شـھر رســول هللا محمد ّ

(ص) وأن شھر رمضـــان ھو شھر هللا ّ
َجل جالله.ّ

وفي نفس الســــیاق اورد سماحته 

حديثا آخر لرسول هللا (ص) في فضل 
شــــــھر رجب جاء فیه إن {هللا تبارك ّ

وتعالــى اختار من الكالم أربعة، ومن 

المالئكة أربعة، ومن األنــبــیاء أربعة، 
ومن  الصــــــــــــديقین  أربعة، و من ّ

الشــھداء أربعة، ومن النســـاء أربعا، ً
ً ِومن األيــــــام أربعا، ومن البقـــــــاع ّ

أربعا...وأما خیرته من األنبیاء، فاختار: ًّ
ً إبراھیَم خلیال، و موســــــــى كلیما، ً

ً ً ًّ ّ وعیســـى روحا، ومحمدا حبیبا. وأما ُ
ُ خیرته من الصــــــــــديقین: فیوسف ّ

ّ ِالصــــــــديق، و حبیب النجار وحزبیل ّ
ّمؤمن آل فــــرعون  وعلي بن أبــــي 

طالب. وأما خیرته من الشـــــــھداء: ّ

ّفیحیى بن زكـريا، و جـرجیس النبي،  ِ ِ
وحمــــزة بن عبدالمطلب، وجعفـــــر ّ

ّ الطیار. وأما خیرته من النساء: فمريم ّ
بنت عمران، وآسیة بنت مزاحم امرأة ُ

فــرعون وخديجة بنت خَويلد وفاطمة ُ
الزھراء. وأما خیرته من الشـــــــھور: ّ

َفرَجب، وذو القعـــدة،  وذو الحجــــة، ّ
والمحرّم وھي األربع الحرم}. ُُ

وتابع سماحته: من حیث الشـــــرف 

تبلغ األشــھرالثالثة (رجب وشــعبان 

ورمضــان) الغاية القصــوى في ذلك، 
حتى ورد في فضـــــــائلھا الكثیر من ّ

األحاديث الشــريفة التي تحث على ّ

النھوض بأعمالھا. فعن اإلمام أبــــي 
الحســـــــن (ع) قال: {رجب نھر في ٌٌ

ً ُّ الجنة، أشـد بَیاضــا من اللبن وأحلى ّ
من العســل، َمن صام يوما من رجب ً

ّ ُّ ّ سـقاه هللا عزوجل من ذلك النھر. وأن ُ
ّ يوم النصـــــف منه ھو من أحب األيام ّ

إلى هللا تعالى}.  

*االستغفار ٧٠ مرةّ

ّ بالغداة والعشي*َ ِ

وعن صفات الشـــــھر قال سماحته: 
ّ من مھمات ھذا الشھر األصب، الذي ّ

ُّ تَصب فیه الرحمة اإللھیة على العباد ّ
ّ ًُ صــــبّا، أنه يذكرـ  من أوله إلى آخرهـ  ّّ

بحديث الملك الداعي، علـى ما روي َ
عن رسول هللا (ص) من أن هللا تعالى ّ

ً َُ نَصب في السماء السابعة َملكا يقال َ

له «الداعي»، فإذا دخل شــھر رجب 
ينادي ذلك الملك كل لیلة منه إلـــى َُّ

الصباح: طوبى للذاكرين، طوبى ُ

للطائعین. يقول هللا تعالـــــــــى: {أنا 
َُ جلیس َمن جالَسنـــــي، ومطیع َمن ُ

َ َأطاعني، وغافر َمن اســـــــَتغفرني. ُ
الشــــــــــــھر شھري والعبد عبدي 

والرحمة رحمتـي، فَمن دعانـي فـي 
ھذا الشــــــــھر أَجبته، ومن سألني ُ

ُ أعطیته، ومن اســــــتھداني ھَديته، َُ
وجعلت ھذا الشــھر حبال بیني وبین ً

ّعبادي، فمن اعتصــم به وَصَل إلي}. 
ّوفــــی الحدیث ورد عن النبي (ص): 

َ{َمن قال في رجب  أســــــــتغفر هللا ُ
الذي ال إله إال ھو وحده ال شـــريك له ّ

َ وأتوب إلــــــیه مائة مرّة، وخــــــتمھا ُ

بالصـــــــــــدقة، ختم هللا له بالرحمة 

والمغفـــــرة. ومن قالھا أربعمائة مرّة 

كتب هللا له أجر مائة شھید}. 

وعن مســـــــتحبات الشـــــــھر قال 

سماحته: إن من اعمال ھذا الشــھر 

االســـــتغفار ســـــبعین مرّة بالغداة 
ّ(صـــباحا) وســـبعین مرّة بالعشي، ًَ ِ

ُ َيقول: أســــَتغفر هللا وأتوب إلیه. فإذا ُ
بلغ تمام الســـــبعین رفع يَديه وقال: 

َ ُْ ّاللھم اغفر لـــــي وتب علي. وكذلك ّْ ِ
ُُ ُْ قراءة ســـورة التوحید قل ھو هللا أَحد َ

مائة مرّة، فإذا كان ذلك يـــوم الجمعة 
من شــــھر رجب كان للقارئ نور يوم ٌ

القیامة يجذبه إلى الجنة".  ّ

قال هللا تبارک و تعالــی فـــی حدیث 

قدســـــــــــــی : {اھل طاعتی فی 

ضیافتی، و اھل شکری فی زیادتی، 

و اھل معصــــیتی ال اویســـــھم من 

رحمتــــی، فان تابوا فانا احبھم، و ان 

مرضـــــوا فانا طبیبھم، و ان لم یتوبوا 

اداویھم بالمحن والمصائب ألطھرھم 

من الذنوب و المعاصی}. 

١٥ فبراير٢٠٢٢

ّإنه من مواسم االستغفار. هو شهر أمير المؤمنين، 

كما شهر شعبان شهر الرسول، وشهر رمضان شهر هللا

في استقبال شهر رجب سماحة الشيخ حكيم إلهي يقول:

َ"من دعانــــــــي فـــــــــي هذا 
َالشهر أجبته، ومن سألني ُ

أعطيته، ومن اســـــتهداني ُ

ََهديتـــــــه، وجعلت هـــــــذا ُ
الشــــــــــهر حبال بيني وبين ً

عبادي، فمن اعتصـــــــم به 

َوصل إلي”       حديث قدسي َّ

سماحة الشیخ حكیم إلھي



 فبراير ١٦٢٠٢٢

شهادة العقيلة (ع)

زينب علمتنا قمة الصبر عندما حملت أخيها الصريع ّ
وقالت"إلهي خذ حتى ترضى" 

في ذكرى وفاة العقيلة زينب (ع) الشيخ الربيعي يقول:

الشیخ ابو سجاد الربیعي

انطلق سماحة الشــــــیخ ابو سجاد 

الربیعي في شرح شخصــیة العقیلة 

زينب (ع) ودورھا فــي معــركة الطف 

من حديث روته زيـــنب البن اخــــیھا 

االمام زين العابــــــــــدين (ع) عن ام 

سلمة عن رسول هللا جاء فیه:
َ ََّ ُ ِِلیجتھدن أئمة الكفر وأشـیاع الضاللة َََّّ ِ

ََّ ُ ُ ِفي َمحوه وتطمیسه فال يزداد أثره إال ْ ِِ
َُ ًَّ ًُ ُ ِظھورا وأمره إال علوا".ُّ

"الضــــــمیر في الحديث يعود لإلمام 

الحســــــین (ع)، وقد روت زينب ھذا 

الحديث إلــــى ابن أخیھا علــــي بن 

الحســــــــــــین (ع) بینما كان سید 

الشــــــــــــھداء وأھل بیته وأصحابه 
مقطعین علـى أرض كــربالء مجزرين ّّ

كجزر األضاحي".

*ھدموا الضريح مرات عديدة

وما استطاعوا محو ذكره*

وعلق ســــــــــماحته على مفردات 
الحديث مقارنا بـیـنھا وبــین الحوادث ً

التي جرت على الحسین في سیاق 

طمس مآثره ومحو معاني نھضــــته، 
فقال: لیجتھدن فعل مضـــــارع يعني ّ

ســــوف يجتھدون، يعني أخبرت عن 

المســــــــــــتقبل بنحو من التأكید.. 
لیجتھدن حكام الضــــالل وأشیاعھم ّ

على محو ذكر الحسین لكن  ذكره ال 
ً يزداد إال ظھورا وأمره إال علوا.ً

وأضاف: تالحظون عندما استشـــھد 
الحســــــین مثلوا بجثته لكي يمحوا ّ

ذكره، رأسه على الســـــــنان وأبقوا 

جســـــــــــده لثالثة أيام حتى تأكله 

الوحوش فــي البـــراري ولكن رجعت 

زينب وأقامت ذكر الحســـــــــین في 

األرض، وجاء جابـــــــر وأقام ذكـــــــر 

الحســــــــــــــین. حتى أن المتوكل 

العباسي حفر قبر الحســـــــین أربع 

مـــــرات، ورغم ذلك فـــــي ذات لیلة 

تأخرت جاريته فســـــــألھا أين كنت؟ 

فقالت كنت عند زيارة الحســـــــین! 

المنصــــــور يھدم قبر الحســــــین.. 

المھدي يھدمه كذلك، وھكذا. فــــي 

ســــــنة ١٢١٥ يھجم الوھابیة على 

كــربالء فــي عید الغديــر، عادة أھل 

كـربالء فـي عید الغديـر يذھبون إلـى 
النجف. فما كان فـــــي كــــــربالء إال ّ

األطفال والنســــاء فیھجمون علیھم 

ويقتلون في ساعة واحدة خمســــة 

آالف. فــي ذلك الوقت كان ھذا العدد 

عددا كبیرا. ربطوا خیولھم بقفص قبـر 

الحسین لیخلعوه من مكانه، وسرقوا 

كل األشـــــــــیاء الموجودة في حرم 

الحســــین (ع) ولكن ھل استطاعوا 

محو ذكر الحسین؟”

"اخواني الحســـــین ربط نفســــــه 

بالخلود ربط نفســه با�، إذا أردت أن 

تبقى ال تربط نفسـك بأموال، وال تربط 

نفسك بزي أو بعائلة بل اربط نفسـك 

با�. لم يكتف الحسین بقول: انا ابن 

بنت رســــــــول هللا، ال بل كان يعمل 
ويقدم، "إلھي تركت الخلق طـرا فـي ً

ھواك، وأيتمت العیال لكـي أراك، فلو 
قطعتنـــي فــــي الحب إربا، لما مال ً

الفؤاد الى سواك". 

ھذا وكان خطیب المجلس قد أشــار 

الى انه ســـیتناول العقیلة زينب من 

ثالثة محاور، فأشـــــــار الى الحديث 

أعاله والذي روته زينب عن أم سلمة 

عن رسـول هللا كمؤشـر على المحور 

األول وعـنوانه " اإلخـبارات الغـیـبـیة" 

التي روتھا العقیلة حول معركة الطف 

وآثارھا. 

وعن المحور الثاني وھو صبر زينب 

قال سماحته:

"نحن نصــبر ولكن لیس كصـــبر أھل 

البیت ولیس كصـــــــــبر زينب. زينب 
علمتنا قمة الصــــــــبر عندما حملت ّ

أخیھا الحســـین في تلك اللیلة وھو 

صريع على رمضـــــاء كربالء وخاطبت 

المولـى عـز وجل وقالت: "إلھــي إن 

كان ھذا يرضیك فخذ حتى ترضى" 

*صبر مع الرضا*

وأضـــاف ســـماحته: وعندما قال لھا 

ذلك اللعین: "كیف وجدت صــــنع هللا 

بك وبأخــــــــیك"، قالت: "ما رأيت إال 
جمیال". ً

"الصــــــــبر ھو ضد الجزع وھو حبس 

النفس واالمتناع. يقولون ھذا رجل أو 

امرأة صــــــــــابرة وھذا رجل أو امرأة 

جزوعة. والصــبر ينقســم فیه الناس 

إلى ثالث أقســــــــام، منه غیر صابر 

جزوع، ومنه صــــابر وفي عقله وفي 

قلبه وفي وجدانه غصة، ومنھم صابر 

لیس في قلبه أي شـيء غیر الرضـا، 

وھذا حال األولیاء والصـــــالحین. ھذا 

حال زينب. نعم نحن نصــــــــبر أحیانا 

كثیرة، لكن ھل نصـــــــبر في أصعب 

الظروف كصبر زينب؟

من زينب يجب ان نتعلم الصـــــبر ألن 

ھذا الطريق ھو طريق ذات الشــوكة 

كما عبّر عنه القرآن الكريم.

منھا يجب ان نتعلم الصـبر عندما نريد 

أن نســــیر إلى هللا تبارك وتعالى ألن 
ھذا الطــريق كله آالم. ھذا الطـــريق ّ

يأخذ من وقتك ومن دمك ومن عـرقك 

ومن مالك ومن أبنائك. فھل ســتكون 

كزينب؟ ھل ستحمل ما خســــــرت 

وتخاطب هللا وتقول: إلھـــــي إن كان 

ھذا يرضیك فخذ حتى ترضى؟”

مثلوا بجثته وتـــــــــــــركوا ّ

جســـــده للوحوش لكي 

يمحوا ذكره، لكن زينب 

حفرت ثورة الحســـــــين 

في ذاكرة األمة



" -األمر الثالث ھو أن الحســــین علیه 

الســــالم اختار توقیت ومكان وظروف 

المعركة بعناية. واختیار الحســـین ھو 

اختیار هللا تبارك وتعالــــــى ألنه اإلمام 

ِالمعصـوم. سألوه: لم تخرج إلى ھؤالء 

القوم اذھب إلــــــى الیمن كما قال له 

محمد ابن حنفیة وآخرين، قال: "شــاء 
هللا أن يراني قتیال". ما بالك فـي حمل ً

النســــــــاء؟ قال: "شاء هللا أن يراھن 

سبايا". 

- "ثورة الحســـــــــــین اخواني، لو أن 
الحســین اختار كربالء أوال إذا خرج من ً

المدينة أو من مكة فســــــــیقتل في 

الطريق وال يحقق أھدافه. والحســین 

اختار زينب لتكون معه. ھذا أيضا اختیار 

موفق. زينب استطاعت بصـــــــــبرھا 

وكلماتھا أن تـزلــزل عــروش الظالمین 

على طول الخط منذ ذلك العصــــر إلى 

يومنا الحاضر في كل موقف.

*كانت تنتخب األمور 

والكلمات بعناية*

واستطرد سـماحته قائال: زينب عندما 

دخلت الكوفة خطـبت بـین الـناس ولم 

تخطب فـــي مجلس عبید هللا ابن زياد 

لماذا؟ ألن الناس فـي الكوفة يعــرفون 
علیا ويعـرفون زينب. ھـي التــي كانت ً

تدرّســھم وكانت تعلمھم أما عبید هللا ّ

ابن زياد فكان في البصرة يقتل النسـاء 

ويعلقھن عاريات لثالثة أيام، ال يحتــرم 

المــرأة فكیف يحتـــرم أھل البیت؟ ھو 

شاب نزق.

ولكنھا عندما ذھبت إلى الشــــــــــام 

إختارت مكانا آخــــــر لخطبتھا. خطبت 

في المجلس ألن كل الجالســـــــــین 
يعــــرفون علیا وزينب ويعـــــرفون أھل ً

البیت، خالف الناس فـــــــــي الخارح.  

ھؤالء ال يعـرفون حتـى علـي بن أبــي 

طالب (ع). فعندما ســـــمعوا بأن علیا 

كان يصــــلي عندما قتل في المحراب 

قالوا: أويصـــــــــــلي علي؟ لم يكونوا 

يعرفونه. 

فخطــبــتھا تــنــتخب األمور والكلمات ُ

بعناية. كانت زينب تنطق وكأن علـــي 

بن أبـــــــــــــي طالب ھو الناطق وھو 

المـــتحدث فكانت كما يقولون الــــیوم 

الســــــلطة الرابعة (سلطة االعالم). 

زينب حفرت ثورة الحســـین في ذاكرة 

األمة. كیف؟ نعم لوال أم موسـى لقتل 

موسى، أم موسى لیسـت معصـومة 

ولكنھا اســتطاعت أن تحفظ موســى 
المعصــــــوم حتى يبلغ رسالته. زينب ّ

اســـــــتطاعت أن تحفظ بكلماتھا خط 

الحســـــــین (ع): "فكد كیدك وناصب 

جھدك فوهللا ال تمحو ذكرنا". 

*فاتحة: كان المرحومان 

من أھل الحسینیات*

وألن المجلس جمع بین مناســــبتین: 

ذكـرى وفاة العقیلة زينب (ع) وذكــرى 

مرور عام على وفاة المرحوم محســن 

جعفر والد خادم الحســین علي جعفر 

وكذلك وفاة المرحوم غضـــــبان قاسم  

والد خادم الحســـین الحاج "أبو أنفال" 

فقد عرّج سماحة الشیخ الربیعي في 

ختام كلمته على المناســـــبة الثانیة 

قائال:

"نحن نجتمع الیوم بذكرى ســـــــنوية 

ألخوة لنا من خدام الحسـین (ع) كانوا 

يعیشـون معنا، الحاج أبو أشواق ووالد 

الحاج أبو أنفال من أھل المســــــــجد 

والحسینیات ومن أھل ذكر الحسـین، 

زوار وخدمة الحســــــین لھم ذكر في 

قلوبنا لماذا؟ ألنھم ربطوا أنفســــــھم 

بالحســـین وبرب الحســـین، وھو هللا 

تبارك وتعالى. عندما يربط اإلنســـــان 

نفســـــه بالخالد وھو هللا تبارك تعالى 

يبقى ذكره. 

السـید محمد باقر الصـدر لو أراد الدنیا، 

الســـید محمد صادق الصـــدر أيضــــا 

وكذلك الخمیني والســــید الخامنئي 

والسـید السـیســتاني لو أرادوا الدنیا 

ألخذوھا. ولكنھم أرادوا اآلخرة. 

يذكر ان المـرحومین كانا قد فارقا الدنیا 

العام الماضـــي في ظل جائحة كورونا 

والقیود التي فرضـــــــت على المراكز 

والمســــاجد ودور العبادة، األمر الذي 

منع من إقامة مجالس التـــــــــــرحیم 
حضــــوريا. والیوم وبعد مرور عام على ُ

ذكــــرى رحیلھما ومع رفع القیود أحب 

الحاج علـــي جعفــــر والحاج أبو أنفال 

إقامة مجلس حضــوري مشـــترك عن 

روح الفقیدين. 

وفـي ختام المجلس وقبل توزيع الــزاد 

من قبل أصحاب الفاتحة عرّج سـماحة 

الشــیخ الربیعي على المصــیبة ناعیاً 

فقال:

"نعم زينب سـالم هللا علیھا ھي التي 

تقدم فرس المنون ألخیھا الحســـــین 

علیھا السالم ولكن عندما رجعت إلى 

المدينة دخلت على محمد ابن حنفیة 

كما تقول الـرواية فلم يعـرفھا ألن زينب 

تغیر شــــــكلھا مما جرى علیھا. زينب 

رأت المصـائب وتغیر جسـدھا وشكلھا 

فلم يعـــــرفھا محمد ابن الحنفیة، من 

أنت؟ أنا زينب. تدخل على ســــــكینة 

تقول: من أنت؟ أنا زينب.

---- نعي باللھجة العراقیة......

١٧ فبراير ٢٠٢٢

ذكرى وفاة الفقیدينمال ضیاء الزركانيمال جعفر الزبیدي



فـــي متابعة للبحث الذي قدمه فـــي 

كلمة ســـــابقة حول الخطبة الفدكیة 

أشار سماحة الشیخ ناظم حطیط إلى 

"أن الظـروف التـي قالت فیھا الـزھـراء 

(ع) ھذه الخطبة كانت ال تســـمح بأن 

تنتج الـــزھــــراء (ع) ھذا الكالم البلیغ 
ً ً لفظا والقوي ترتیبا والعظیم مضـمونا." ً

"فقد كانت الــــزھــــراء فاقدة ألبیھا"، 

وبنفس الوقت كان "حق زوجھا فــــي 

اإلمامة مغصـــوبا"، " كذلك جاءت ھذه 

الخطبة بعد الھجوم علـــى دارھا وبعد 

أن القت ما القت من القوم من اسقاط 

الجنین وكسر الضلع ولطم العین وإلى 

آخره من الحوادث". 

وأضــاف ســماحته: الجانب الثاني ھو 

جانب االرتجال في خطابھا (ص) فھي 

لم تكن قد أعدت ھذه الخطـــــــبة من ّ

قبل". فحتـى "أكبـر عالم  يحتاج إلــى 

الوقت لیراجع فیه الموضـوع الذي يريد 

أن يتحدث فیه. أما الـزھـراء (ع) فكانت 

خطـبــتھا ارتجالــیة ولم يكن لھا إعداد 

سابق." 

"العامل الـــثالث ھو أن ھذه الخطـــبة 

كانت المرأة في حشـــــد من الرجال. 

األمر الذي يحد عادة من قوة التعبیر." 

ثم، وبعد أن أشــار ســماحته إلى تلك 

الظروف التي كان من شـأنھا أن تجعل 

أي كالم آخر لغیر الزھـراء (ع) يبدو أقل 

فصــــــاحة وأقل تركیزا، عرّج سماحته 

علـى جملة من المیـزات الفـريدة فـي 

خطبتھا. 

*بین العقل والعاطفة*

ألمح سـماحته إلى أن "المیزة األولى 

ھو أننا نالحظ تـــــــــــزاوجا بین العقل ً

والعاطفة. فالمتحدث فــــــــــي األمور 

العلمیة كالفیزياء والرياضیات والمنطق 

مثال ال يســـتطیع أن يســـتعرض أمورا 

عاطفیة خالل الحديث". 

الزھراء (ع) خاضــــــت، من جھة "في 

أدق المـــباحث العلمـــیة. الحظ مدى 

الدقة العلمیة عندما تـتحدث عن قدرة 

هللا عز وجل وتقول: 

"ابتدع األشـــــیاء ال من شـــــيء كان 

قبلھا".  لماذا لم تقل: ابتدع األشـــیاء 

من ال شيء؟ عادة اإلنسـان إذا أراد أن 

يتحدث عن خلق األشیاء يقول ابتدعھا 

من ال شـــــــــيء، لكنھا لم تذكر ھذه 

العبارة لماذا؟ ألنھا تصـــطدم بالعقیدة 

با� عــــز وجل. فا� غنـــــي عن كل 

شـيء، لو قالت: ابتدع األشــیاء من ال 

شـــــيء لكانت وكأنھا تقول أنه احتاج 

للعدم فـي الخلق. بینما ھو ال يحتاج ال 

إلى الوجود وال إلـى العدم. ھذا مبحث 

دقیق تضمنته ھذه الخطبة وھذا دلیل 

على ان ھناك تركیزا عقلیا وعلمیا في 

كالم الزھراء (ع)".

وأضـــاف: "نأتي إلى الجانب العاطفي 

والمشاعر واإلثارات القلبیة التي كانت 

تثیرھا في المســتمعین، تقول الرواية 
ّ أنھا فـي بداية خطبتھا أنت أنة أجھش ّ

القوم لھا، ارتفعت األصـــــــوات بالبكاء 
بمجرد أنة واحدة. انظروا إلى التركیز ّ

على الجانب العاطفي عندما قالت:

ُ ًَ َْ ْ َ ُ ُ َ ْ َْ ُ ْ ِِ"أيھا بَني قیلة! أاھضم تراث أبیَه َوأنتم ْ
ُ ْ ّْ َ َ َ ْ ٍبمرأى منــــــــــــــي ومسمع، ومبَتدأ َ ِ ٍِ

ٍَوَمجَمع؟”ْ

تريد أن تســـتثیر العواطف وتســــتثیر 

الھمم في قلوب ھؤالء. 

وتســـــاءل سماحته: "ھل رأيتم كیف 

جمعت (ع) بین الجھة العلمیة فـــــي 

أرقــى درجاتھا والجھة العاطفیة فــي 

أرقى درجاتھا؟”

١٨

الشيخ ناظم حطيط في حلقة ثانية حول الخطبة الفدكية:

الزهراء خاضت في أدق المباحث العلمية
 وفي أعمق المشاعر العاطفية بنفس الوقت

 فبراير ٢٠٢٢

ليالي الجمعة

الشیخ ناظم حطیط

ـراء:  "ابتدع  قالت الـــــزهــــ

األشــياء ال من شـــيء كان 

قـــــــــبلها".  لماذا لم تقل: 

ابتدع األشــــــــــــــــياء من ال 

شـــــيء؟ الن هللا ال يحتاج 

الى العدم

تقول الــرواية أنها فــي بداية 
ّخطــــــبــــــتها أنت أنة أجهش  ّ
القوم لها، ارتفعت األصوات 

ّبالبكاء بمجرد أنة واحدة.



*بین العامة والخاصة*

وتابع سماحته: "المیزة الثانیة ھي 

أن الخطبة تجمع بین خطابین، بـین 

خطاب لعامة الـــــــــناس، وخطاب 

لرئیس الدولة بما يناســـــــــب كال 

منھما". "الــزھــراء (ع) فـــي ھذه 

الخطبة جمعت بین األمــرين فـــي 

نفس الخطــبة. نجد أنھا خاطـــبت 

عموم المســــــــــلمین الذين كان 

معظمھم من األنصـــــار وھم القوة 

الكبــــرى التــــي كان يعتمد علیھا 

رســــــول هللا (ص) في تلك األيام. 
قالت لھم: "إيھا بنـــــــــــي قیلة". ً

وخاطبتھم في مكان آخر قائلة: "أال 
تقاتلون قوما نكـثوا ايمانھم؟" تقول ً

لھم أن ھؤالء الذين اغتصـــــــــــبوا 

الســـــلطة نكثوا أيمانھم. عندھم 

أيمان مغلظة في اتباع أوامر رسول 

هللا (ص) ولكــــــــنھم جعلوھا وراء 

ظھورھم. 

وفــــي نفس الوقت خاطبت رئیس 

الدولة عندما قالت:

َْ َ َ ِ ِ"أفي كتاب � أن ترث أباَك، وال أرث ّ ِِ ِ ِ
� ًَ ْ ََْ َ ِِأبـــي؟ "لقد جئت َشیئا فريا". ردت ْ

علیه عندما قال انه ســــــــمع من 

رســـول هللا ان معاشــــر االنبیاء ال 

يورثون درھما وال دينارا. فقالت:

ُ ُ َ َ ُِ ِ َ"سبحان هللا! ما كان رســــــول هللا ْ
ّْ ِصـــلى هللا علیه وآله عن كتاب هللا َ ِ ِ

ًَ ًُ ِصادفا، َوال ِألحكامه مخالفا”ْ ِ ِ ِ

ارادت الــزھـــراء ان تقول: معنـــى 

كالمك أيھا الـــــرئیس أن النبـــــي 

مخالف لكتاب هللا عـــــز وجل. ھذه  

شـھادة زور بحق رسـول هللا (ص). 
تشھدون علیه بشـيء عظیم جدا. ً

ھذه فرية على النبي (ص). 

جمعت الزھـراء (ع) إذن بین خطین 

وبـین خطابــین.مخــتلفــین، بــین 

خطاب للجمھور، وخطاب لــــرئیس 

الدولة.

*القضیة والمسؤولیة*

وأخیرا أشـار ســماحته إلى المیزة 

الثالثة فـي الخطبة الفدكیة وھــي 

أن الزھـراء (ع) جمعت بین التحلیل 

للقضیة والتحمیل للمسؤولیة.

فالــــزھــــراء (ع) حللت لماذا نكث ّ

ھؤالء عن خط رسـول هللا (ص). إنه 

الطمع بھذه المناصــــب عندما رأوا 

أنه من الممكن أن يضــــعوا أيديھم 

علـــــــــى حطام ھذه الدنیا وھذه 
الزعامة. الزھراء (ع) شخصـت ھذا ّ

من جھة، وحملتھم، من جھة ثانیة ّ

المسؤولیة.

في ھذا الســــیاق ضرب سماحته 

مثاال من يومیات المســتمع فأشار 

إلــــــــــى ان أغلب الذين يتعاطون 

الشــأن العام ھم إما من المحللین 

والخبراء الذين يســــــــــــتعرضون 

المشـــــــــــكلة ويعددون أسبابھا 

ونتائجھا  وإما من المســــــــؤولین 

الذين يطــرحون حلوال واقتـــراحات 

للمشكلة.  

الـــزھـــراء (ع) فـــي ھذه الخطبة 

جمعت بین األمـــــرين. بینت لماذا ّ

حصل ھذا االنقالب وھذا االنحراف، 

ثم حملتھم مسؤولیة النتائج. 

'الزھراء (ع) حللت األمر فقالت لھم ّ

بأنكم كنتم تتربصــــون بنا وتبحثون 

من ھنا ومن ھناك "وتنكصــون عند 

النزال وتفرون عند القتال" وأيضـــــاً 

ذكرت، بالمقابل، التاريخ المشــرّف 

ألمیر المؤمنین (ع) عندما قالت:

" قذف أخاه في لھواتھا، فال ينكفئ 

حتى يطأ صماخھا بأخمصـــــه" ثم 

حملتھم المسؤولیة عما وصل إلیه 

المســـــــــــلمون وأنه ال بد من أن 

يتحـــــركوا وأن يواجھوا: أال تقاتلون 
قوما نكثوا ايمانھم؟”ً

وفي الختام قال سماحته:  نسـأل 

هللا ســـــــــبحانه وتعالى أن يرزقنا 

وإياكم فــــي الدنیا زيارتھا وفـــــي 

اآلخرة شفاعتھا ببركة الصالة على 

محمد وآل محمد.

اللھم إنا نســــــألك بفاطمة وأبیھا 

وبعلھا وبنیھا والســـر المســـتودع 

فیھا أن تمن على مرضى المؤمنین ّ

والمؤمنات بالصـــــــــــحة والعافیة 
خصـــوصا المرضى المنظورين، من ً

كان له حاجة ومن كان له مـــــريض 

اللھم اشفیه واقضــــــــــي حوائج 

المحتاجین واخواني الحاضــــــرين 
ً اللھم احفظھم فردا فردا يســــــــر ً

أمورھم واقضـي حوائجھم وشافي 

مرضــــــاھم وارحم أمواتھم وتقبل 

أعمالھم بأحسن قبولك. 

١٩ فبراير ٢٠٢٢

الخطـبة الفدكــية جمعت 

بين خطاب عامة الـناس، 

وخطاب رئـــــــيس الدولة. 

كال بما يناسبه.

جانب من الحضور



حول قول االمام علـي الھادي (٢١٢ - 

٢٥٤ ھـ) ان "الناس فــــــــــــي الدنیا 

لألموال، وفـي اآلخـرة لألعمال" دارت 

كلمة الشـــیخ ابو سجاد الربیعي في 

ذكرى شھادة عاشر األئمة (ع).

ففي مجلس خصــــــص إلحیاء ذكرى 

الشــــھادة في مركز االمام علي (ع) 

أشـــار ســــماحته إلى حديث اإلمام 
الھادي معتبـرا أن ما جاء فـي الحديث ً

يعتبر أمرا شـــــائعا "فالناس في ھذه ً

الحــیاة الدنــیا يھــتمون بجمع المال، 

وباألمور المادية، وال يھتمون بالقضــايا 

الـــــروحانیة وبما ينفعھم فـــــي يوم 

القیامة".

وتساءل سماحته: "لكن، ھل أن ھذه 

األموال ســتنفع الناس يوم القیامة"؟ 

فأجاب معتبــرا انھا تنفعھم فــي حالة 

واحدة فقط وھـي إذا "تــرجمت إلــى 

حالة عمل نافع يوم القــــــیامة. ھكذا 

يتحول ھذا المال إلـى عمل كما فــي 

حالة الــــزكاة، والخمس، والعمــــرة، 

والحج، واإلنفاق. أما أن يجنـي المــرء 

األموال دون ان يســـــــتفید منھا في 
عمل الخیر، فإنھا ســـتكون وباال علیه ً

يوم القیامة".

وأضــاف ســـماحته: "لألســـف يزداد 
اإلنسان جشعا كلما زادت أمواله، كما ً

تقول الرواية: "إذا شــــــــاب ابن آدم، 

شابت معه خصــــلتان: الحرص وطول 
األمل". تراه حین كان صـــغیرا يعطي، ً

ويبذل، ولكنه عندما كبــــــر ازداد بخالً 
وطمعا. بعض كبار الســــــن كانوا في ً

شبابھم يعطون ويبذلون، ولكنھم اآلن 
يــــريدون أن يجمعوا ماال أكثــــر، رغم ً

علمھم بأن أجلھم بات أقرب".

*الجشع سببه ابتعاد

الناس عن الدين*

وفـــــــي مقارنة بین واقع الیوم وواقع 

األمس قال ســـــــماحته أنه أراد في 

بداية الستینات ان يسـتأجر منزال في 

إيــــران فكان المنــــزل - ككثیــــر من 

المــــنازل- بال حمام. كانت الـــــناس 

تستحم في الحمامات العمومیة. "أما 

الیوم فقد أصبح يوجد ما يســــــــمى 

بالجاكوزي والمســـــابح في كثیر من 

البـیوت، ويوجد حار وبارد، وبخار وجاف 

ورطب، والناس مع ذلك ال تشــــكر بل 

تتذمر.. وكذلك في العراق، مررنا فـي 

أزمة فــــــــي العام ١٩٩١ كان الناس 

يخلعون الشــبابیك واألبواب ويبیعونھا 

لكي يشــــــتروا قوت يومھم، ولكنھم 

الیوم يشــكون رغم أنھم يملكون في 
كل غــــــــرفة تلفازا ويملكون مختلف ً

وســـائل الراحة والرفاھیة.. انھا حالة 

الطمع."

وعزا ســـماحته ســــبب ھذا الحرص 

والجشـــــــــع إلى "ابتعاد الناس عن 

الدين، وعدم معــــــــــــــرفتھم با�، 

وابـــــتعادھم 
عن خط أھــل ّ

البیت (ع)".

وإلــــــى ذلك 

أشـــــــــــــار 

سماحته إلى 

"الــــــــــزيارة 

الجامعـــــــة" 

المــــروية عن 

اإلمام الھادي 
(ع) مـــركـــزا ّ

علــــى عبارة 

"مـــن أراد هللا 

بــــــــدأ بكم" 

لیتساءل: من 

يــــريد هللا من 

أين يأتــیه؟ أال 

يأتــــــــیه من 

المصــــــــدر؟ 

ألیس أھل البیت (ع) ھم المصـــــدر؟ 

عندما يبتعد الناس عن المصــــدر ھل 

يرتوون؟ الیســـوا كالعطشــــان الذي 

يبتعد عن الماء فیما ھو يــــــــــريد أن 

يـــــــــــرتوي؟  أھل البیت ھم المنبع 

األصـیل فمن أراد هللا بدأ بھم ومن أراد 

معرفة هللا أخذ عنھم".

-"لذلك نقرأ فـي الـزيارة الجامعة قوله 

(ع): فالـــــراغب عنكم مارق، والالزم 

لكم الحق، والمقصـــــــــر في حقكم 

زاھق، والحق معكم وفیكم"، مضـیفا: 
ھذه الزيارة تعلم االنســــــــــان كیف ّ

يھتدي، وكیف يصل، وبمن يرتبط.

 فبراير ٢٠٢٠٢٢

شهادة الهادي (ع)

في ذكرى استشهاد اإلمام الهادي (ع)، 
الشيخ أبو سجاد الربيعي يعلق على حديث:

"الناس في الدنيا لألموال وفي اآلخرة لألعمال"

أين نحن الــــــــــــــيوم من 

اإلمام الهـادي؟ فـاإلمـام 

(ع) كان يهز مضـــــــــاجع 

الجبارين والمتكبرين

الشیخ الربیعي الحاج ابوانفال



لألســف الیوم من يملك بیتا من طابق ً

واحد، ينظر لصــــــــــــاحب الطابقین، 

وصـــــــاحب الطابقین ينظر لمن يملك 

الثالثة طوابق، وھذا األخیــــر ينظـــــر 

لصاحب العمارة، وھكذا. ھذا االنسـان 

ال ينظر إلى القضـیة األخرى التي ال بد 

أن ينظـر إلیھا، وھـي أنه ال بد أن ينظـر ّ
إلى كرامات الشخص اآلخر، مثال: ھذا ً

يصــــلي صالة اللیل وأنا ال أصلي، ھذا 

يذھب للحج والعمـرة وأنا غیــر موفق، 

ھذا يحضـــر المجالس وأنا ال أحضــــر. 

الخ".

وفي نفس الســـیاق تطرق سماحته 

إلـى الذين يـريدون الدنیا ويعتقدون أن 

دور الدين ھنا ھو فقط أن يعینھم على 

الدنیا وأن يوفر لھم المزيد من الرفاھیة 

والـــــــــــــرخاء، فقال: الناس الیوم ال 

يتحملون األلم، يريدون الرخاء والـراحة 

بینما االنسان يمتحن بالبالء والشـدة. 

يتصــــور الناس أن المرء اذا تمســـــك 

بالدين فإنه سیعیش عیشة رغیدة. ال 

يا إخوانــــي، فـ "القابض علــــى دينه 

كالقابض على جمـرة من النار". عندما 

كنا في العراق، وكنا نصـــــلي لم نكن 

نفكــــــر بالنتائج. كان القوم [فـــــــي 

الســلطة] يھابون ھذه الصـــالة. كانوا 

يخافون من الزيارة. صدام وجماعته لم 

يكونوا يخافون من قنبلة وتفجیـــر بقدر 
ما كانوا يخافون من أن نعلم الــــــناس ّ

الھداية. وقد كان لھذا االلتــــــزام ثمن 

أقله الســـجون والمعتقالت والتھجیر، 

وكان ثمنه الشھادة واالنتقال من عالم 

إلــى عالم. ھناك من عمیت أمھاتھم، 

ومن بكى أھلھم بال حدود ألجل الدين 

الذي استشــــــــــھد من أجله اإلمام 

الھادي (ع). الیوم يأتـــــــي من يقول: 

دعونا نضــــــــع أيدينا في أيدي الدولة 

العظمـــى الكذائیة لكــــي نعیش! إذا 

كانت القضــــــیة ھي أن "نعیش" فما 

أسھلھا. وھل تتصــــــور أنت أن الذين 

وضـعوا أيديھم في أيدي تلك الدولة قد 

عاشوا؟ صدام وضع يده في يد أمريكا، 

القذافي وضـــــــــع يده في يد أمريكا، 

البعثیون وضـــــــعوا أيديھم بید أمريكا. 

فماذا جنوا؟

- "نـــــــتعلم من اإلمام الھادي (ع) أن 

األمر يحتاج إلى تضـــحیة، وإلى موقف 

من الســلطة الظالمة والى أن نتحمل 

المعاناة من أجل أن نبقى، وأن نحصـل 

على الجنة. نعم المال للدنیا واألعمال 

لآلخرة" كما قال علیه السالم."

- "أين نحن الـــیوم من اإلمام الھادي؟ 

فاإلمام كان يھز مضــــــــاجع الجبارين 

والمتكبرين".

*عاش ٤٠ سنة تقريبا*

ھذا، وكان ســــــماحته قد تطرق في 

بداية كلمته إلـــى والدة اإلمام الھادي 

(ع)  فأشـار إلى أن اإلمام (ع) ولد في 
ُ المدينة المنورة، في البَصیـرى، وھـي ّ

تبعد عن المدينة مســــــــــــافة ثالثة 
كیلومتـرات تقـريبا. وقد عاش ما يقارب ً

األربعین أو اإلحدى وأربعین ســـنة، إذ 

إن شھادته كانت عام ٢٥٤ ھـ. استلم 

اإلمامة عام ٢٢٢ ھـ بعد شـھادة والده 

اإلمام الجواد (ع)، عن عمر ٨ سـنوات. 

وھذا يعنـي أنه بقـي فـي اإلمامة مدة 
ً ٣٢ عاما تقريبا. وقد عاصـــــر مجموعة ً

من الخلفاء العباسیین، مثل المعتصـم 
والمتوكل، إلى أن استشـھد في زمن ّ

المعتز.

واســــــتطرد قائال: قد اختلف في يوم 

والدته فالـــــــبعض يقول عام ٢١٤ ھـ، 

والبعض اآلخـــــــــر يقول عام ٢١٢ ھـ. 

والبعض يقول إن شـھادته في جمادى 

اآلخر، والبعض يقول إنھا في شــــــھر 

رجب. علــــى كل حال، اإلمام الھادي 

(ع) كانت شھادته حسـب المشـھور، 

في الثالث من شھر رجب.

وأضـــــــــاف: "جدير بالذكر أننا نرى أن 

األئمة (ع) فـي البداية كانت أعمارھم 

ّتطــول، كاإلمام علي (ع)، الذي عاش 
ســـتین عاما، ولكن في النھاية أخذت ً

أعمارھم تقصــــــــــــر، بحیث إنھم ال 

يعیشـــــــون أكثر من ثالثین أو أربعین 

سنة، لماذا؟ ألن الضــــــغوط قد صارت 

أكبر."

*أين األساور والتیجان والحلل؟*

وفي ختام كلمته لفت ســماحته إلى 

قصة الصـراع بین اإلمام (ع) والسـلطة 

فأعطــــــــــــى بعض األمثلة ومنھا إن 

"المتوكل العباسـي كان يحارب اإلمام 
وقد وشــي له بأن اإلمام جاءته صـــرّة ُ

فیھا أموال. فتسوروا بیت اإلمام وجاءوا ّ
به وأوقفوه أمام المــــــتوكل الذي كان ّ

ســـــــكرانا. يلتفت المتوكل ويقول له ً

اشــــــرب. فیجیبه اإلمام: "ما خالطت 

لحمــي ودمـــي قط"، قال له المتوكل 
إذن غن لي، فیجیبه "ال أعـرف الغناء"، ّ

فقال له إذن قل أبیاتا من الشعر، فقال ً

له اإلمام:

"باتوا على قلل األجیال تحرسھم

غلب الرجال فلم تنفعھم القلل

واستنزلوا من بعد عز من معاقلھمّ
وأنزلوا حفرا يا بئس ما نزلواً

ناداھم صارخ من بعد دفنھم

أين األساور والتیجان والحلل

فأفصح القبر عنھم حین ساءلھم

تلك الوجوه علیه الدود يقتتل
قد طال ما أكلوا دھرا وقد شربواً

ُ
وأصبحوا الیوم بعد األكل قد أكلوا”

يقول أحدھم لقد رأيت المــــــــــتوكل 
ودموعه تتحادر على خديه..ّ

ھذا وكانت ذكرى شــــھادة اإلمام الھادي 

قد أقیمت في مصــــلى مركز االمام علي 

(ع) في يوم السبت ٥ فبراير ٢٠٢٢م.

٢١ فبراير ٢٠٢٢

في الســـــــــــتينات كانت 

المـــــــــــنازل بال حمامات 

واليوم صارت بمســـــابح 

وجاكـوزي ومـع ذلك قل 

الشكر وكثر التذمر

نـــتعلم من اإلمام الهادي 

(ع) أن األمـــر يحتاج إلـــى 

تضــحية، وإلى موقف من 

السلطة الظالمة من أجل 

أن نحصل على الجنة



بدأ الســید احمد الحســیني رسالته 

مؤكدا على أن تاريخ االســـالم ال يقرأ 

اال بالنبي (ص) وبالوصــي (ع). لیقول 

بعد ذلك: 

والأرانـــي بحاجة الــــى ان اكتب عن 

النبي فاجماع المسـلمین ان اسالما 

بال  محمد (ص) لیس باسالم. 

ولكن لو قلنا ان اســـــــــالما بغیر امیر 

المؤمنین علي (ع) لیس باســـــالم، 

سیرد علینا الكثیر من المســــــلمین 

ھذا القول، ويرفضونه بكل قوة."

بعـد ھـذه المقـدمــة قال الكاتب أنــه 

لیس فـــــــي وارد الحديث عن كل ما 

قدمه علي (ع) لإلســــــــالم من قوة 

خطفت األلـــــباب، ومن علم أذعن له 
العلماء، ومن زھد جعل صـاحبه يطلق ّ

الدنیا، ومن عبادة أوصـــلت صـــاحبھا 

إلـــى الیقین، ومن بالغة جعلت كالم 

صـاحبھا دون كالم الخالق وفوق كالم 

المخلوق، " بل ســـاتحدث عن موقف 

واحد اليــــــــتجاوز دقائق معدودة من 

عمره الشـريف. عشـرة  دقائق وقفھا 

امیر المؤمنین لوالھا لما كنا نسـتطیع 

ان نقرأ تاريخ االسالم على مســـامع 

احد من المسلمین او غیرھم."

لماذا؟

ألن "عمـرو بن ود عبــر الخندق ووقف 

امام المســـــــــــلمین يدعوھم الى 

المبارزة ويحاججھم 

وقد احجم المســلمون جمیعا اال امیر 

المؤمنین وھو يكثــر بالمحاججة ويلج 

على طلب المبارزة…

وأعاد عمرو النداء والناس ســـــــكوت 

على رؤوسـھم الطیر فقال عمرو: أيھا 

الناس إنكم تــزعمون أن قتالكم فــي 

الجنة وقتالنا فـــــــي النار، أفما يحب 

أحدكم أن يقدم علــــى الجنة أو يقدم 

عدوا له إلــى النار؟ فلم يقم إلیه أحد، 

غیر اسد هللا الغالب".

ولفت الحسیني إلى لب الواقعة قائال 

أن عمرو استفز المســـــــــلمین في 

عقیدتھم وفي رجولتھم. 

"ولكن اطرافھم تجمدت واصـــــابعھم 

التقوى على االمســــــــــاك بمقبض 

السیف."

اما عمرو فلم "يقطع علیه نشــــــوته 

بھذا االنتصار اال فارس االسالم الخالد 

واســــــــدهللا الغالب." خرج الیه وھو 

يقول:

ال تعجلن فقد أتاك 

مجیب صوتك غیر عاجز 

ذو نیة و بصیرة

 يرجو بذاك نجاة فائز 

إني آلمل أن أقیم

 علیك نائحة الجنائز 

من ضربة نجالء

 يبقى ذكرھا عند الھزاھز

- "عرض علیه امیر المؤمنین صـــلوات 

هللا علیه ثالث خصــال: االسالم. او ان 

يرجع بالجیش. او ينزل من على ظھـر 

جواده الى المبارزة". 

وأضـــــــــاف الكاتب:" كان يمنعه عن 

االولـــــى جھله وعناده، والثانیة فیھا 

فضیحته، والثالثة فیھا حتفه. 

اين المفر؟

واضاف: "فعلھا فتى االسـالم بن ابي 

طالب ودحرج رأســـــــه بعد ان تمھل 

كثیرا في قتله.

ھنا اسأل: 

ماذا لو كان فتى االســـالم  غائبا تلك 

الساعة؟

[ماذا لو] ارسله النبي صلى هللا علیه 

واله لمھمة مثال.

ماذا لو لم يكن امیــر المؤمنین موجودا 

في ذلك الیوم؟ 

كیف سنحكي االسـالم البنائنا وكیف 

سنحكي لھم قصـة الكافر عمرو الذي 

احجم المسلمون جمیعا عن منازلته؟

كیف [نبرّر] ان كافرا واحدا ھـزم جمیع 

المسـلمین ولم يجرؤ احد منھم على 

القیام له؟”

ومن ھذه المقدمة وصــل الكاتب إلى 

النتیجة التي أشــــــار إلیھا في ختام 

مداخلته والتي قال فیھا:

 "لوالك ياامیر المؤمنین لخجلنا ان نقرأ 

تاريخنا حتى امام انفسنا. 

ان تاريخ االسـالم اليمكن ان يقرأ بغیر 

امیر المؤمنین صـــلوات هللا علیه ومن 

قبله النبي االكرم صلى هللا علیه واله 

واليشترك معھما ثالث.

ھذه [كانت] دقائق معدودة من حــیاة 

امیر المؤمنین صلوات هللا علیه 

فكیف لو قرأنا عمره الشـــــريف كامال 

بكل عطائه وبطوالته وفضائله؟”

وأخیرا مھر الكاتب مداخلته بالتالي: 

الراجي شفاعتھم 

احمد الحسیني 

ستوكھولم”

طیه مداخالت لخطباء أحیوا أمر أھل البیت (ع) في مركز االمام علي (ع) في تواريخ مختلفة، وأحبوا، في ھذا التاريخ، أن يخاطبوا 

جمھوره من خالل "أخبار المركز".

السید أحمد الحسیني كانت له مداخلة خطیة عن أمیر المؤمنین (ع) في ذكرى والدته المیمونة:

"لوال امير المؤمنين لما كنا نستطيع

ان نقرأ تاريخ االسالم على مسمع احد"

 فبراير ٢٢٢٠٢٢

بأقالمهم

كيف كنا ســـــــــــــــــنحكي 

االســــــالم البنائنا وكيف 

كنا سنحكي لهم قصــــــة 

الكافر عمرو الذي احجم 

المســـــلمون جميعا عن 

منازلته؟



بحزن واسى تلقى معظم أعضـــــــاء 

الجالیة العراقیة في ســــتكھولم خبر 

وفاة السید حسان الفیاض.

فمشــاركات الجمھور وتعلیقاته على 

وسائل التواصل االجتماعي فور إذاعة 

الخبر عكســت قســطا كبیرا من ذلك 

الحـــــــزن. كان الفقید واحدا من رواد 

المجالس الديـنـیة ومن المواظــبــین 

على حضـورھا، ومن المواظبین على 

تقديم الـزاد وإھدائه إلـى روح النبــي 

(ص) وأھل بیته (ع) بشكل متواصل.

 يذكر أن الشـــاب حســــان رحل عن 

الدنیا إثر حادث ســـیر مؤســـف على 

الطريق المؤدي من جنوب البالد إلـى 

العاصمة يوم الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢. 

أســــــــــرة الفقید وآل الفیاض تقبلوا 

التعازي بمجلس تـــرحیم أقیم فــــي 

مـركـز االمام علـي (ع) علــى أمل أن 

يقام للمغفـــــور له مجلس فاتحة بعد 

االنتھاء من بعض االجراءات الرسمیة. 

وفي مركز اإلمام علي (ع) غصـــــــت 

القاعة التــــــي اعتاد الفقید ان يؤمھا 

(كان للفقید حضــــــور شبه دائم في 

لیالي الجمعة لالســـــتماع الى دعاء 

كمیل وفي الجمعات لتأدية صـــــــالة 

الجمعة).. غصـت بالمعزين الذين عبّر 

معظمھم عن الشــعور بالصــدمة من 

خبر الوفاة خاصــة لكون الفقید شــابا 

في مقتبل العمر ولكونھم، حسـب ما 

ورد فــــــي تعلیقاتھم،  قد عــــــرفوه  

شخصا مھذبا ومؤدبا وكريما.

وللمفارقة، راح بعض الشــــــباب في 

ختام مجلس التــرحیم يوزعون الـــزاد 

عن روح الـــراحل فــــي نفس المكان 

وعلى نفس الطاولة التـي كان الفقید 

يستخدمھا اسبوعیا لتوزيع الزاد على 

المشاركین في احیاء لیالي الجمعة.

 "ھذه ھي الدنیا" كما علق الشــــیخ 

أبو سجاد الربیعي، خطیب المجلس، 

على الخبر، مشــــــــیرا إلى ان الكل 

سـیغادرھا عاجال ام آجال، لكن الفقید 

الشاب غادرھا وھو يحمل معه حضورا 

ممیـــــــزا فــــــــي المجالس الدينیة 

ومشـــاركة عملیة فیھا. وقال: نجتمع 

الیوم بمناسبة تأبین األخ الشـــــــاب 
ُ حسان الفــــــیاض رحمه هللا... يفجع ّ
اإلنســـــــــان عندما يفتقد شابا، ألن ً

اإلنسـان يتصـور أن الموت ھو للشـیخ 

الكبیر، لإلنســان الكبیر، أما الشــاب، 
فیتصـور أن الموت ال يصــل إلیه، مع أن ّ

هللا تبارك وتعالــى يــرينا فــي كل يوم 
عبـــرا ومواعظ، "راحل أنت واللیالـــي ً

نزول، ومضــرّ بك البقاء الطويل"، أي ال 
تتمسك بھذه الدنیا.ّ

 أن اإلنسـان سوف لن يبقى في ھذه 
الحیاة الدنیا طويال، إنما ھـــــــــي دار ً

اختبار ثم "ســـتباشــــر الترباء خدك، 

وسیضحك الباكون بعدك" كمايقول أبو 
العتاھیة.حسان، ھذا الشــــــــــــاب ّ

ً اللطـیف، لقد كـنت دائما أراه ھـنا، ھو ُ

وزوجته وأھله، ماذا اســتفاد من ھذه 

الدنیا؟ اســــــــتفاد من ھذا الموقف: 

حضوره في المسـجد؛ "إذا حللت في 
مكان فصـــل فیه، سیشــــھد لك يوم ّ

القیامة". 

وعرّج ســــماحته على جانب الرحمة 

في االسالم كواحد من الجوانب التي 

يجب أن نذكــرھا عندما نذكـــر الموت 

فقال: رســـــــــول هللا يقول "كنت قد 

نھیتكم عن زيارة القبور أال وإنـــــــــي 

آمــركم بــزيارتھا فإنھا تـــرقق القلب، 

وتذكــر اآلخـــرة". نعم كفـــى بالموت 

واعظا. "لذلك أراد أھل الـبـیت علـیھم 

الســـالم منا أن نتراحم، وأن نتآزر وأن 
يرحم بعضـنا بعضــا وأن يعطف بعضــنا ً

على البعض اآلخر، وإال سوف لن نصل 

إلى هللا تبارك وتعالى ســــــــــالمین 

غانمین.

علینا أن نفھم حقیقة ھذه الدنیا، أنھا 

دار اختبار: فخذوا من ممـــــــــــــركم 

لمقركم.. "يوم ال ينفع مال وال بنون إال 

من أتى هللا بقلب سلیم". "يموت ابن 

آدم وينتھي من كل شيء إال من 

ثالث: عمل صالح، وولد صالح، وصدقة 

جارية".ســـــــــاعد هللا قلب األخ أبي 
حسان، الســید فیاض، إذ يفقد ولده. ّ

"حسان المتوفى درس لنا، كان شاباً 
خلوقا لطیفا. نستفید من ھذا الرحیل ً

أننا كلنا ســـنرحل، "إلھي عمرني ما ّ

دام عمــري بذلة فــي طاعتك". الكل 

ســـــیموت. "إنك میت وإنھم میتون". 

علـیـنا فقط أن نخـتار الموت الجمـیل: 

"أللف ضربة بالســیف، أحب لعلي بن 

أبي طالب من میتة على الفراش". 

ثم عرّج سماحته على المصـــــــــیبة 

موجھا كالمه إلى والد المرحوم: أخي 

السید فیاض، أنت فقدت ابنك واالخوة 

كلھم معك. جاء االخـــــــــــوان كلھم 

لمواســـــــــاتك وتعزيتك، ولكن جدك 

الحســــین (ع) يرى ولده علیا االكبر، 

وقد جاءه قائال: أبه حســـــــــین، لقد 

ّسـئمت الحیاة. قال ادن إلي فدنا إلیه 
علي األكبر، احتضـــــنه الحســـــین، 

واحتضـــــــــن علي األكبر أباه إلى أن 

أغمي علیھما. ما أفاق علي األكبر إال 

ودموع الحســـــــین (ع) تتقاطر على 

وجنتیه. أفاق علي األكبر، كانت لیلى 

تنظر إلى الحســـین وھو يقول "إلھي 

اشھد أنھم قد برز إلیھم أشـبه الناس 
ً خلقا وخلقا ومـنطقا بـنـبـیك، وكـنا إذا ً

اشـــــــتقنا إلى رؤية نبیك، نظرنا إلى 

وجه علـي األكبـر. اللھم امنعھم قطـر 

الســـــــماء". ثم تنظر لیلى إلى وجه 
الحسـین، وإذا به قد تغیر: ما لي أراك ّ

قد تغیر وجھك يا أبا عبدهللا... لقد قتل ّ

علي األكبر. آجركم هللا...

٢٣ فبراير ٢٠٢٢

في تأبين الشاب حسان الفياض، الشيخ الربيعي يقول:

ّحسان، هذا الشاب اللطيف، كنت دائما أراه هناً
ض
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الحمد و الثناء

 الشک ان برّ الوالدين من افضـل مکارم االخالق وھذا ما يحتم 

على األبناء النبالء أن يقدروا فضـل آبائھم وعظیم إحســانھم، 

فیتجازون عنھم بما يســـتحقونه من حســــن الوفاء، وجمیل 

التوقیر واالجالل، ولطف البر واالحســـــــــــان، وسمو الرعاية 
ً والتكريم، أدبیا وماديا. أنظر كیف يعظم القرآن الكريم شــــــأن ً

األبوين، ويحض على إجاللھما ومصــاحبتھما بالبر والمعروف، 
حیث قال: «ووصینا االنســــان بوالديه، حملته أمه وھنا على ً

ّوھن، وفصـــــــــــاله في عامین، أن اشكر لي ولوالديك. الي 

المصیر، وان جاھداك على أن تشـرك بي ما لیس لك به علم، 
فال تطعھما، وصــــــــاحبھما في الدنیا معروفا». وقال تعالى: ً

«وقضــى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحســـانا، إما يبلغن ًّ

ٍعندك الكبـر أحدھما أو كالھما، فال تقل لھا أف، وال تنھـرھما، 
وقل لھما قوال كريما. واخفض لھما جناح الذل من الرحمة وقل ً

ربي ارحمھما كما ربیاني صغیرا" فقد أعربت ھاتان اآليتان عن 

فضـــل الوالدين ومقامھما الرفیع وضرورة مكافأتھما بالشـــكر 

الجزيل والبر واالحســــــــان الالئقین بھما فأمرت اآلية األولى 

بشــــكرھما بعد شكر ّ� تعالى، و قرنت الثانیة االحســـــان 

الیھما بعبادته عـز وجل، وھذا غاية التعـزيـز والتكـريم. وعلـى 

ھدي القرآن وضوئه تواترت أحاديث أھل البیت. قال الباقر (ع): 

«ثالث لم يجعل ّ� تعالى فیھن رخصة: أداء االمانة الى البر و 

الفاجـر، والوفاء بالعھد للبـر والفاجــر، وبرّ الوالدين بارين كانا أو ّ
فاجرين» .وقال الصــــــادق (ع): «ان رجال أتى النبي فقال: يا ً

رسول ّ� أوصني فقال (ص): ال تشرك باّ� شیئا، وان حرقت ً

بالـنار وعذبت إال وقلــبك مطمــئن بااليمان، ووالديك فأطعھما 

وبرّھما حیین كانا أو میتین.

قال رسوّ� (ص): «كن بارا، واقتصـــــر على الجنة، وان كنت ً
عاقا فاقتصــــر على النار» و فی حدیث  قال رسول ّ� (ص): ً

«نظر الولد الى والديه حبا لھما عبادة». وقال الصـــــادق (ع): ً

«من أحب أن يخفف ّ� عز وجل عنه ســكرات الموت، فلیكن 
ً لقرابته وصـــــــوال، وبوالديه بارا. فاذا كان كذلك ھون ّ� علیه ًّ

سكرات الموت، ولم يصبه في حیاته فقر أبدا». ً

وعن أبي عبد ّ� (ع): «ان رســـول ّ� (ص) أتته أخت له من 

الرضاعة، فلما نظر الیھا سرّ بھا وبسط ملحفته لھا، فأجلسھا 

علیھا، ثم أقبل يحدثھا ويضحك في وجھھا. ثم قامت فذھبت، 

وجاء أخوھا فلم يصــــنع به ما صنع بھا. فقیل له: يا رسول ّ� 

صنعت بأخته ما لم تصـــنع به، وھو رجل! فقال: ألنھا كانت أبرّ 

بوالديھا منه»  

یقول االمام السجاد 

(ع) وھو يوصـــــــي 

باألم، «وأما حــــــق 

أمــك: أن تعلم أنھــا 

حملـــتك حــــیث ال 
يــــتحمل أحد أحدا، ً

وأعطتك من ثمــــرة 

قلبھا ما ال يعطــــي 
أحد أحدا، ووقـــــتك ً

بجمـــــیع جوارحھا، 

ولم تــــبال ان تجوع 

وتطعمـك، و تعطش 

وتســــقیك، وتعرا و 

تكســوك وتضـــحى 

وتظلك، وتھجر النوم 

ألجلك، ووقـتك الحرّ 

والبرد لتكون لھا، فإنك ال تطیق شـــــــــــــكرھا اال بعون ّ� و 

توفیقه». و عن ابراھیم بن شـــــعیب قال: قلت ألبي عبد ّ� 
(ع): إن أبي قد كبر جدا وضــعف فنحن نحمله اذا اراد الحاجة . ً

فقال: «ان اســـــتطعت ان تلي ذلك منه فافعل، ولقمه بیدك، ّ
ً فانه جنة لك غدا». ّ

ولیس البر مقصـــــورا على حیاة الوالدين فحســـــب ، بل ھو ً

ضـــــــروري في حیاتھما وبعد وفاتھما، النقطاعھما عن الدنیا 

وشدة احتیاجھما الى البر واالحسـان. فعن الصـادق (ع) قال: 

«لیس يتبع الرجل بعد موته من األجر إال ثالث خصـــال: صدقة 

أجراھا في حیاته وھي تجري بعد موته، وسـنة ھدى ســنھا ّ

فھي يعمل بھا بعد موته، أو ولد صــالح يدعو له» من أجل ذلك 

فقد حثت وصــــــايا أھل البیت  على برّ الوالدين بعد وفاتھما، 

وأكدت علیه وذلك بقضـــاء ديونھما المالیة أو العبادية، وإسداء 

الخیرات والمبرات الیھما، واالســتغفار لھما، والترحم علیھما. 
واعتبرت إھمال ذلك ضــــــــــــربا من العقوق. قال الباقر علیه ً

السـالم: «إن العبد لیكون بارا بوالديه في حیاتھما، ثم يموتان ً
فال يقضـي عنھما دينھما وال يســتغفر لھما، فیكتبه ّ� عاقا. ً

وانه لیكون عاقا لھما في حیاتھما غیر بار بھما، فاذا ماتا قضى ً

دينھما واستغفر لھما، فیكتبه ّ� تعالى باراً»

وعن الصـادق عن أبیه عن آبائه (ع) قال: قال رسول ّ� (ص): 

«سید األبرار يوم القیامة، رجل برّ والديه بعد موتھما». 

اللھم ارزقنا بر الوالدین.

سماحة الشیخ حكیم إلھي في خطبة الجمعة:

ّبر الوالدين من افضل مکارم االخالق
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