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المحطات وواحدة من أبــــــــــرز 
المحطات الجماھیرية الحاشدة. 
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وأبرز ما جرى.
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االفتتاحية

 مارس ٢٢٠٢٢

حتى آخر كرسي. بل أبعد
هل كان السبب هو ضغط القيود؟ ام..ُ

كأن مقولة "الضــــغط يولد االنفجار" قد ّ
أرخت بظاللھا على البیئة الشـــــیعیة 

في السويد بعد جائحة كورونا. 

في العدد السـابق "ألخبار المركز" كان 
عنوان الغالف كالتالـــي: "رفعت القیود 

وعادت الحشود". 

كان المحرر قد الحظ قبیل إصــــدار ذلك 
العدد أن الــناس الذين فرّقــتھم جائحة 

كورونا، وحدت من حضــــــــــورھم في ّ
المســاجد والمراكز والحســینیات، قد 
عادوا إلى التجمھر في أول مناســـــبة 

جماھیرية أتیحت لھم بعد رفع القیود.

كانت تلك المناســبة ھي ذكرى والدة 
أمیـر المؤمنین (ع) فــي مــركــز االمام 
علي (ع). وھي المناســــــــــبة التي 
اعــــــتادت، قــــــبل الجائحة، ان تكون 

حاشدة. 

لذلك، كان انطباع الوھلة االولــــــــى، 
عندئذ، ھو إن الجمھور، بعد رفع القـیود 
الصـــحیة وشروط التباعد االجتماعي، 

قد عاد الى سابق عھده.. ال أكثر.

لكن المناسـبات التي تلت ذكرى والدة 
امیر المؤمنین (ع) شھدت حضــــــــوراً 

جماھیريا فاق الحضــــــــور الذي كانت ً
تشــھده نفس المناسبات في األعوام 

التي سبقت الجائحة. 

بدا واضحا ان الحضــــــور  يومھا لم يعد ً
فقط الى سابق عھده، بل ان الجمھور، 
على غیر عادة، مأل الصـــــــالة الكبیرة 

حتى الكرسي األخیر. 

ف(حتى الكرســـــي األخیر) كان حال 
الـزائــرين فــي ذكــرى المبعث النبوي 
الشـــريف، وذكرى والدة األقمار الثالثة 
مؤخرا، في مشـــھد يعتبر سابقة  من 

نوعھا في مثل ھذه المناسبات. 
ضـــف الیھما ان صــــالة الجمعة راحت 
تشھد، منذ "فتح البلد" حضورا اكبر من 
الحضور الذي كانت تشـھده في فترات 

ما قبل الجائحة. 
أما في ذكرى والدة منقذ البشـــــــرية 
(عج) فإن لغة الكالم تعجز عن  وصـــف 

الحال على حقیقته.
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أما من جاء بعد ذلك 
فقد راح يبحث عن  آخر 

شبر فارغ على االرض 
ّليمنن النفس بالجلوس 

عليه وإن كانت رؤية 
المسرح محجوبة عن 

ناظريه.



فآخر الحاضـرين في ھذه المناســبة لم 
يعثر على  كرسـي. فآخر كرســي كان 
من نصــیب من جاء قبله بنصــف ساعة 
تقـــــــريبا. أما من جاء بعد ذلك فقد راح 
يبحث عن  آخر شـــبر فارغ على االرض 

لیمنن النفس بالجلوس علـیه وإن كانت ّ
رؤية المسرح محجوبة عن ناظريه.

مأل الحضــــــور في ذكرى والدة صاحب 
األمر والزمان أكبر مســـاحة ممكنة في 

الصالة التي تتسع للمئات.
ومأل آخر حیز تجیز القوانین أن يمتلئ.

ومألت سیارات المشــاركین أخر موقف 
متوفر في باحة المركز وحوله.. وما حول 

حوله. 

وھنا يفرض الســؤال نفســـه: لماذا، يا 

ترى، رفع قطاع من الزوار من مســـتوى 
حضــــوره في المناسبات؟ ولماذا وسع ّ

ھذا القطاع من دائرة المناســبات التي 
يعتبرھا مناسبات جماھیرية؟ 

ھل ألن مقولة "الضــــغط يولد االنفجار" 
أرخت بظاللھا، فعال، على مناسباتنا؟ 

أم أن الســـــاحة التي كانت قد افتقدت 
َالبدر في لیالي الجائحة الظلماء أدركت 
أن  التجمھــر فــي ھذه البیوتات بدرجة 
أكبر، وفي مناســـــــبات أكثر، ھو نعمة 

يجدر بنا أن نتلمسھا بدرجة أكبر؟

لعل االيام والمناســــبات المقبلة تقدم 
اإلجابة على ذلك.  

٣

المحرر

 ما رس ٢٠٢٢

لكن المناسبات التي 
تلت ذكرى والدة امير 
المؤمنين (ع) شهدت 

ً حضورا جماهيريا فاق ً
الحضور الذي كانت 

تشهده نفس 
المناسبات في األعوام 

التي سبقت الجائحة

ف)
ثی

ك
ال
) 

ور
ض

ح
ال
ن 

م
ب 

ان
ج

ي
س

را
ك
ال
ر 

خ
 أ
ار

ض
ح

ا



٤

فــي مقاربة وجدانیة للعالقة مع إمام 

الزمان اعتبر السید حسـین البعاج ان 

"من أھم عالئم الظھور والتي ينبغـي 

أن نقف عندھا ھي مدى حاجتنا إلـى 

ھذا المنقذ. فالبشـــــرية عندما تكون 

بحاجة ماســــة إلى ھذا المنقذ، فإن 

ھذا ســــــــــوف يكون واحدا من أھم 

مقدمات الظھور".

وفي الســــــــیاق اعتبر سماحته ان 

عالقتنا باالمام المعصــــــوم، يجب أن 

تكون كعالقة الطفل بأبیه. متســـائال: 

"فھل نحن الیوم فــي عالقتنا مع إمام 

زماننا، كعالقة الطفل بأبیه؟”

وكان سماحته قد استھل ھذا الشطر 

من بحثه حول اإلمام المھدي فــــــي 

الحفل الذي أقیم فـــي ذكـــرى والدة 

منقذ البشــــــــــرية  في ١٥ شعبان 

بسؤال عن موعد ھذا الظھور فقال:

"متى يظھر ھذا المصلح؟ ھذا المنقذ 

الذي تنشـده اإلنســانیة جمعاء، ھذا 

الذي تـتطلع إلــیه الــنفوس والقلوب، 
متى يخرج لیمأل األرض قسطا وعدال؟ ًً

متى يظھر لینصــــــر إرادة الخیر على 

الشر؟ 

ھذا الســـــؤال يراود الكثیرين منا.لقد 
ّبین لنا أئمتنا أن ھذا المصلح العالمي ّ

ســــــــــیظھر كما ھو معلوم في آخر 

الــزمان، وھناك عالئم كثیـــرة، وھذه 
العالئم بعضـــــــــــھا حتمي ال بد من ّ

تحققه، كقضـــــــیة الســــــــفیاني، 

والیماني، والصـیحة في السـماء لیلة 

الثالث والعشـرين من شھر رمضــان، 

وقتل النفس الـــــزكیة بین الــــــركن 

والمقام، والخســـف في البیداء. ھذه 

عالئم حتمیة، وھناك عالئم غیــــــــر 
حتمیة، كثیــرة جدا، قابلة ألن تتغیــر، ً

وممكن أن تحذف من القائمة ببــــركة 

دعاء المؤمـنـین. لكن من أھم العالئم 

التــــي ينبغـــــي أن نقف عندھا أيھا 

اإلخوة، ھــي مدى حاجتنا إلـــى ھذا 

المصــــلح، فالبشـــــرية عندما تكون 

بحاجة ماســــة إلى ھذا المنقذ، فإن 

ھذا ســـــــــوف يكون من أھم عالئم 

الظھور".

-" ان البشرية لم تصـل بعد إلى قناعة 

بأن من أھم عالئم ھذا الظھـــور ھـــو  

الحاجة إلیه، ولھذا يتأخر الظھور." 

السيد حسين البعاج في ذكرى والدة منقذ البشرية:

هل نحن في عالقتنا مع إمام زماننا، كعالقة الطفل بأبيه؟

الوالدة الميمونة

 ما رس  ٢٠٢٢

إحاطة

ٍفي قاعة غصت بالمحتفلین، وفي جو تزاحمت فیه المدائح 
ٍواألھازيج، وتوالت فیه الكلمات واألشـــــــــعار التي أثلجت 
القلوب والنفوس والصـدور، احتفلت السـاحة الشـیعیة في 

ســــتوكھولم بذكرى والدة أمل العباد، وبقیة هللا في البالد، 

االمام المھدي (عج)، في الخامس عشـر من شھر شعبان 

المعظم، في مركز االمام علي (ع) في ضاحیة العاصمة. 

ٍبعد التالوة والزيارة أجرى الحاج مھدي األنصــاري والســـید 
رضا الموسوي حوارا تمثیلیا باللغة الســـــويدية عن صاحب 

الذكرى، وقدم  براعم مدرســــــــــة الثقلین "اوبريت" حول 

الوالدة المیمونة. ثم جاء الدور علـــــى كلمة الحفل- وثقلھا 
األول- لسماحة السید حسـین البعاج، تلتھا مدائح وموالید ُ

للمال نزار القطري، شــــكلت الثقل اآلخر للحفل الذي أقیم ّ

في ١٨ مارس ٢٠٢٢.

ھذا وقد وزع إمام ومدير المركز سماحة الشیخ حكیم إلھي 
الھدايا على من ولد في الخامس عشـر من شعبان، وعلى ُ

من كان اســــــمه "مھدي" او "منتظر"، او كان اســـــــمھا 

"نرجس" او "ملیكة" او "حكیمة" او "فاطمة". وقدمت احدى 

مكاتب السفر حسـومات معتبرة للفائزين بمسـابقة الحفل 
على تذاكر السفر التي تشترى بواسطتھا .ُ

الطفل مال جعفر الزركاني كانت له مشــاركة جديدة بعد ان 

حاز على "العالمة الكاملة" في مشـــــــــاركته األولى في 

احتفال األقمار الثالثة.

قوالب الحلوى كانت على مد العین والبصر، وجعلت الصـغار ّ

يعبرون بعفوية عن ان ما يرونه من مظاھـر الفـرح فـي میالد 

الحجة (عج) ھو أجمل وأفخم من مظاھــر الفــرح فـــي كل 

موالیدھم ولو اجتمعت في ســــاعة واحدة (على حد تعبیر 

أحدھم)..  

اختتم الحفل بتوزيع طعام العشاء على المحتفلین.

كلمة الســـید حســــین البعاج دارت حول الفكرة المھدوية 

و"األبوة المھدوية". 

السید حسین البعاج مال نزار القطري جانب من الحضور



*يبكي ألن إمام زمانه في خطر*

وأضاف: "نحن شـیعة أھل البیت، كثیر 
منا، عندما يســـمع بذكر االمام، يلفظ 
ھذه العبارة: "اللھم عجل فــــــــرجه، 

ً وســـھل مخرجه." ولكن واقعا ما ھي ّ
درجة احتیاجنا لالمام المھدي (ع)؟

 يعني ھل نحن بحاجة ماســــــة إلى 
وجوده؟ أھل البیت ســـالم هللا علیھم 
يطلقون علینا تسمیة: "أيتام أھل بیت 
محمد". يعنــــي ھذا الیتیم حین يفقد 
أباه - تصـوير رائع من قبل المعصــومین 
سالم هللا علیھم - ھذا الیتیم يشـــعر 
بالحســــــــــرة واألسى ألنه فقد أباه 
ويشــــعر أيضــــا انه يحتاج إلى كافل. 
عالقتنا باالمام المعصــــــــوم، باالمام 
المھدي (ع)، يجب أن تكـــــون كعالقة 
الطفل بأبیه. فھل نحن الیوم فــــــــي 
عالقتـنا مع إمام زمانـنا، كعالقة الطفل 

بأبیه؟ 

-با� علیكم أيھا اإلخوة، أكثـــركم آباء. 
انظــروا إلــى أطفالكم، كم ھذا الطفل 
قريب من أبیه؟ إذا مشـــــى األب تجد 
الطفل يمســـك بثوب أبیه، لماذا؟ ألنه 

يخاف، يتوحش من أن يكون بعـیدا عن ً
والده. الطفل عـــندما يـــتعرّض لألذى 
يھرع إلى أبیه، يشـــكو له األذى الذي 
ھو فـــیه. الطفل عـــندما يحـــتاج ألن 
يشتري شیئا لنفسه، كالحلوى أو غیر 
ذلك، عندما يحتاج إلـــــــى لعبة أو أي 
شـــــــــــيء، فھو يأتي إلى أبیه. ھذا 
االرتـباط أيھا اإلخوة بـین الطفل وبــین 
أبیه، احتیاجه إلـى أبیه، ھكذا ينبغــي 
أن يكون احـتـیاجـنا إلمام زمانـنا. ھكذا 
ينبغي أن تكون عالقتنا مع إمام زماننا.

 ھل نحن ھكذا؟ ھل بلغنا ھذه الــرتبة 
من االنشــــداد إلمام زماننا سالم هللا 

علیه؟ 

كثیر من الناس لم يصـــــــــل إلى ھذا 
المســــتوى. قلیل جدا من الناس أيھا ً

اإلخوة يعیش حالة التماس بیـنه وبـین ّ
إمام زمانه. كلكم تعرفون قضیة سیدنا 
مســلم بن عقیل (ع)، لما ألقي علیه 
القبض بكى. ســــأله جالوزة ابن زياد: 
مثلك يبكــي يا بن عقیل؟ الذي يطلب 
ما تطلب ال يبكــي إذا نـــزل به الموت. 
اســـمعوا ماذا قال ھذا الرجل العظیم. 
قال: {يا ھذا إنـــي ال أبكــــي علــــى 
نفسي، ولكن أبكي على الحسـین}. 
يبكي علـى إمام زمانه، ألن إمام زمانه 
في خطـر. ھكذا أيھا اإلخوة يبنغـي أن 
تكون عالقتنا بإمام زماننا. الطفل الذي 

يغیب عنه والده يعیش وحشة، يتلفت ّ
يمینا وشـــــــماال، أين أبي؟ يريد أباه. ً

لماذا؟ 

ألنه يســتوحش في ھذا العالم. عالم 
يشــعر فیه أنه غريب، أنه يتیم، يحتاج 
إلى كافل. ھكذا أيھا اإلخوة ينبغـي أن 
يكون شـعورنا باإلمام المھدي ســالم 

هللا علیه.

*راســـــــــــــــــخة في الوجدان 
اإلنساني*

وكان سماحة الســــــید البعاج قد بدأ 
كلمته بالتأكید علــــــى أن الفكــــــرة 
المھدوية ھي فكرة متاصـــــــــلة في 
الضمیر اإلنساني ولیسـت حكرا على 
شیعة أھل البیت (ع). مضـــــــیفا أنھا 
فكرة "راسخة في الوجدان اإلنساني، 
على اختالف مذاھب البشـــــــــــــر، 

وعقائدھم ومشـــــاربھم، وتوجھاتھم 
وانتماءاتھم". 

وأوضح سماحته أن من "أبسط األمثلة 
على ذلك أن الدراما العالمیة من أفالم 

ومســـلســــالت، بل وحتى ما يتعلق ّ
بأفالم الكـــرتون لألطفال تتمحور حول 
الصـراع بین الخیر والشــر."  -"تعرفون 
أن ھذه الدراما تعكس ثقافة المجتمع. 
يعنــــــــــــــــــي أن أحداث الفیلم، أو 
المسلسـل، عبارة عن صراع بین قوى 
الخیر وقوى الشـــــر في المجتمع. ثم 
ينتھي الفیلم أو المسـلسـل بانتصــار 

إرادة الخیر على إرادة الشر."

وتابع ســـــــماحته: "ھذه ھي الفكرة 
المھدوية أيھا اإلخوة. فالبشــــرية من 
حیث تعلم أو ال تعلم، تحلم باإلصــالح، 

ولھا أمل بأن تتغلب إرادة الخیـر علــى ّ
إرادة الشر. وتحلم بالمصلح". 

*المنظمات الدولیة من نتاج

 الفكرة المھدوية*

ثم تساءل سماحته: ھذا المصـلح من 
ھو؟ فــي عقیدتنا أنه المنتظــر (عج)، 
ّمن نســــل علي وفاطمة، وھو اإلمام 
التاسع من األئمة المعصـومین من ولد 
الحسـین (ع). المســیحیون يعتقدون 
أن ھذا المصلح الذي تنتصر إرادة الخیر 
على يديه، ھو المســیح عیســى بن 

مريم، (ع). الديانة الیھودية أيضـا لديھا ً
مصــــلح في آخر الزمان؛ تعتقد بوجود 

المصــلح، أيضــا يســمونه المســیح، ً
ولكن لیس المســـــیح الذي يعتقد به 
المســــــیحیون. العلمانیون أيضـــــــاً 
يطمحون ولديھم أمل بأن تنتصــر إرادة 

الخیر على إرادة الشر.

٥  ما رس ٢٠٢٢

من أهم العالئم التي ينبغـي 

أن نقف عـــندها أيها اإلخوة، 

هــــي مدى حاجتنا إلــــى هذا 

المصــــلح. فالبشــــرية عندما 

تكون بحاجة ماسة إليه، فإن 

هذا ســـــــــوف يكون من أهم 

عالئم الظهور.
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الیوم عندما ننظر إلى المؤسســـــات 
العالمیة، كمنظمة حقوق االنســــان، 
وكمــنظمة األمم المـــتحدة، ھذه أيھا 
األخوة، ھــي نتاج الفكـــرة المھدوية. 
األمم المتحدة لماذا تأسســت؟ لماذا 
أنشئت؟ إلنصاف المظلوم من الظالم، 
لنشــــــر العدل. إذن الفكرة المھدوية 
راسخة في الوجدان االنســـاني. في 
وجدان الناس، ھذه حقیقة ينبغــي أن 

تكون واضحة عندنا أيھا اإلخوة. 

*توسل بإمام زمانك*

وتابع ســماحته: "أحد العلماء يقول إن 
المؤمن ينبغـــي أن يكون دائم الذكـــر 
لإلمام المھدي، في كل صــــــــــغیرة 
وكبیرة. عندما تفقد شیئا وتبحث عنه، 
توسل بإمام زمانك. حتى المرأة، يقول 

ھذا العالم، عـندما تعد الطعام، علـیھا ُّ
أن تتوسـل بإمام زمانھا لیبارك لھا ھذا 
الطعام. في كل شـــدة وكل ضـــائقة، 
توســـل باالمام المھدي المنتظر، ھذا 

المنقذ، ھذا المصلح. 

-"أقص لكم قصة قصـیرة نقلھا لي أحد ّ
العلماء، نقال عن أحد العلماء فــــــــي ً

إيران. كان مســـــــافرا بالباص من قم 
المقدسة الى مشـــــــھد المقدسة. 

تعلمون بعد المســافة بین المدينتین. ُ
ھي رحلة طويلة. فیقول ھذا الشـیخ: 
سألت هللا عز وجل أن يكون جلیســي 

في الكرســـــــي المجاور رجال متدينا ً
أبادله الحديث، فالطـــــــــــريق يحتاج 
لجلیس مؤنس. فیقول ســألت هللا عز 
ً وجل أن يكون جلیســــــي رجال مؤمنا ً

متدينا لكي يخفف عني مشــــــــــقة ً
الطريق، وإذ بشــــــــاب شعره طويل، 
يرتدي النظارات الشــمســیة، ويضــع 
الســـــــماعات على أذنیه، ويبدو من 
الشـــــــــباب المتحللین في الظاھر، 
البعیدين عن الدين، يجلس بجانبـــي. 
فتضــــــــــايقت. سارت الحافلة، وفي 

الطريق صار وقت الصالة.

 الحافالت ال تقف إال فـــــــــــي أماكن 
محددة، وقد يتجاوز وقت الصالة ساعة 
أو أكثر قبل أن تتوقف. فإذ بھذا الشـاب 

يرفع صوته مخاطبا الســــــائق: أوقف ً
الباص حتى ننزل لنصــــــــلي. سائق 
السـیارة نظر إلیه من خالل المرآة ولم 
يكترث لكالمه. فأعاد علیه الشــــــاب 
قوله مرة ثانیة: أيھا الســـــــائق أوقف 
الباص لكي نصــلي، والســـائق على 
حاله. قام الشــــــــاب ووقف أمام باب 
الباص، وقال للســــــائق: إن لم توقف 
الباص فسـأفتح الباب وألقي بنفسـي 

وأنت المسؤول. 

اضطر الســـــائق ألن يوقف الباص في 
الصـحراء. نزل الشـاب، أخرج قنینة من 
حقیبته فیھا ماء، ووقف يصـــلي. يقول 
العالم: نزلنا خلفه وصـــلینا. لما رجعنا 
إلى الباص سألته: أيھا الشــاب ال أرى 

علیك مظھـر التدين، ولكن عندك حـزم ّ
شـــــديد. كیف اســـــتطعت أن توقف 
الباص؟ ھؤالء الســــــــــائقون عادة ال 
يكترثون لمناشـــــدات الركاب. فقال يا 
شیخ اسمع قصتي: أنا كنت ال أصلي، 
ال أكترث بالصـــالة والعبادة. كنت بعیداً 

كل الــــبعد عن الـــــتدين. ولكن كانت ّ
جدتي دائما تقول لـي يا بنـي قم إلـى ً

الصـــالة فإن صاحب الزمان ينظر إلیك، 
وأنا كنت أسخر من كالمھا. 

ولكن في يوم من األيام، درســـت في 
دولة خارج إيـــــران، وكان لدي امتحان ّ

مھم، وكانت المســـــافة بین شقتي 
والجامعة بعیدة. ركبت الباص علـــــى 
أمل أن أصـــــل إلى الجامعة قبل وقت 
االمتحان. ولكن ســـــبحان هللا، تعطل 
الباص في منتصــــــــف الطريق، وقال 
السائق إن الباص ال يعمل. فاضطربت، 
فھذا مسـتقبلي ومسـتقبل دراستي 
في الخارج، حیاتي، ســعادتي، واالن 
ھا ھو الباص ال يعمل. بدأنا نسیر على 
الطــــــريق العام تاركین الباص خلفنا. 

نظرت إلى الوقت وھو يســرع. تحیرت ّ

ماذا أصنع. في ھذه الشــــدة والعناء، 
تذكرت مقالة جدتـي التـي كانت تقول 
ّلي في كل وقت صـالة: بني قم وصـل 
فإن صـــاحب الزمان ينظر إلیك. تذكرت 
فصـــــــــــحت: يا صاحب جدتي (كان 
يســمیه يا صاحب جدتي فھو ال يعرف 
صــــــــــــــاحب الزمان من يكون)، إن 
أخرجتني من ھذا المأزق فإنـي أعدك 
أني ال أضیع وقت الصــالة وال أفرّط في 
صالتي. وإذا بســــــیارة صغیرة وقفت 
على جانب الطـريق، ونـزل منھا رجل. 
وراح الرجل يضــــــــــع يده في ماكینة 

الباص، ثم قال للسائق: شغل الباص، ّ
وإذا بالباص قد اشتغل. فصاح السـائق 
وقال لــنا تعالوا ارجعوا لقد أخذ الــباص 

يعمل. فذھبت راكضــــــــا إلى الباص، ً
وبـــیـــنما أنا أمام باب الـــباص أريد أن 
أصـــعد، وإذا بھذا الرجل الذي أصــــلح 
الباص يقول لي: أيھا الشــاب، ال تنس 
الوعد، ال تنس الوعد. صـــعدت الباص، 
وحین جلســت على الكرسي سألت 
نفسي، من ھذا الرجل؟ وأي وعد كان 
يســـألني عنه؟ فأيقنت أن ھذا الرجل 
ھو صـاحب جدتي. حاضــر معنا. قريب 

منا، ينظر إلى آھاتنا وآالمنا.

وختم سماحته بالقول: 

 ھكذا يجب ان تكون عقـــــیدة المؤمن 
بإمام زمانه؛ أينما كنت اســــــــــتنجد 
باالمام. توســـل به فھو حاضــــر يراك، 
ويعلم معاناتك. ولذلك ورد عندنا فـــي 
الــروايات أنه إذا ظھــر االمام المنتظــر 
سالم هللا علیه الكل يقول: أنا قد رأيته 
فــــــي يوم من األيام فـــــــي المكان 
الفالنـي. إذن نحن عندما يظھـر االمام 
صاحب العصــر والزمان، نعلم أنه علیه 

الســــالم كان قريبا منا كثیرا، ولكننا ال ً
نعرفه، ال نراه. ذنوبنا حالت بیننا وبینه. 

-" أكدوا علـــــى ھذه العالقة، أوثقوھا ّ
أكثر، ضــــــاعفوھا. توسلوا به في كل ّ

صـغیرة وكبیرة، فھو مالذنا، فھو ملجأنا 
الحقیقي، وھو األب الروحـي لنا. نحن 

يتامى في غیبته.

 ما رس ٦٢٠٢٢

الوالدة الميمونة

الشبل جعفر الزركاني رقم ١٥ - داللة على النصف من شعبان
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*نوره يسطع على جبین

 أمه الزھراء*

اعتبر السید البعاج ان والدة الحسـین 
ً (ع) لم تكن حدثا عاديا، فقال فـــــــي ً

اإلحتفال الذي أقیم فـي مـركـز اإلمام 
علي (ع) احیاء لذكرى والدة الحسین ً

والعـــــباس وزين العابدين علــــــیھم 

السالم ان والدة الحسـین كانت حدثاً 
عظیما لم يكن له نظیر في الوجود.ً

-" فالحســــین قبل أن يولد ظھرت له 

كــــرامات باھـــــرة، منھا أن نوره كان 

يســطع على جبین أمه الزھراء خالل 

فترة الحمل."

-" وفـي الـرواية ان النبــي (ص) نظــر 

إلـــى وجه الـــزھـــراء، وقال لھا: بنیة 
فاطمة، إنــي أرى فـــي مقدم وجھك ّ

ً ضـــــــــوءا ونورا، وإنك ســـــــــتلدين ً

الحسین...". 

*هللا نظفه وطھره*

وتابع ســـــــــــماحته: "لما ولد المام 

الحســــــــــــین كان رسول هللا خارج 

المدينة. أقبل النبـي إلـي بیت فاطمة 
ّوالفرحة تغمـره، وھو يقول ھلموا إلي ّ

ّ بابني، تقول صـفیة عمة النبي (ص): ّ

يا رســول هللا إننا لم ننظفه بعد. فقال 
لھا النبـــي (ص): {عمة ماذا تقولین؟ ّ

ءأنت تـــنظفـــیــــنه؟ بل إن هللا نظفه ّ
وطھــره فھو طھــر طاھـــر من طھـــر ّ

طاھر}. احتضــنه النبي (ص)، أشبعه 
لثما وتقبیال، ثم أجرى علیه الســـنة؛ ًًّ

أذن في أذنه الیمنـى، وأقام فـي أذنه ّ

الیســــرى، فقالوا يا رسول هللا إنه لم 
يرتضـع من ثدي أمه، فراح النبي (ص) ّ

ببركته وببركة االعجاز اإللھي فوضـــع 

إبھامه في فم الحســــــــــــین، فراح 
الحســــین (ع) يمص من إبھام النبي ّ

(ص) وكأنه يرتضــــــع لبنا. وفي المرة ً

األخرى جاء النبي (ص) ووضع لسـانه 
في فم الحسین وراح الحسـین يمص ّ

من لســــان النبي إلى أن نبت لحمه 
واشـــــتد عظمه، ولذا قال النبي ص: ّ

{حسـین مني وأنا من حسـین، أحب ّ
ً هللا من أحب حسینا}. ّ

يقف أحد الشـعراء يخاطب الحســین 

بھذه الكرامة، يقول:

� مرتضع لم يرتضع أبداً

من ثدي أنثى ومن طه مراضعه

يعطیه إبھامه طورا وآونة من ريقه

فاستوت منه طبائعه

غرس سقاه رسول هللا من يدهٌ

وطاب من بعد طیب األصل فارعه

الوالدة الميمونة

في ذكرى ميالد األقمار الثالثة:
"سفينة جدي الحسين أوسع - وفي لجج البحار أسرع”

إحاطة

تمیز حفل والدة األقمار الثالثة عما ســــــبقه من احتفاالت 

خالل عامین ونیف (منذ جائحة كورونا) بثالث محطات بارزة:

١- كان الحضــور ھذه المرة أكبر من الحضـــور في احتفاالت 

األقمار الثالثة في كل السنوات الفائتة. 

٢- شـــكلت فقرة الرادود الطفل جعفر الزركاني قفزة نوعیة 

في عالم األطفال على خشبة المسـرح لمركز االمام علي 

(ع) بأداء يحاكي، نوعا ما، أداء الرواديد الكبار. ويتمیـز بجـرأة 

وحماس وثقة فاجأت الحاضرين. 

٣- قدم الســـــــــــــید ھاشم عطیفة طريقة جديدة الجراء 

المســــابقات الدينیة على برنامج كاھوت االلیكتروني بدال 

من الطريقة الورقیة المعتادة. القت الطـريقة الجديدة تفاعالً 

جماھیريا أكبر ومشاركة أوسع. 

فقرة الختام كانت حقیقة مسـك الختام للرادود الضــیف مال 

نـزار القطـري. كانت القاعة، الممتلئة عن بكـرة أبیھا، تموج 

مع نبرات صــــــوته وحركات يديه وكأن ذلك الجمھور الطويل 
ً العريض كان فريقا واحدا تدرب على أداٍء مشترك ومرسوم. ً

كلمة السید حسین البعاج حشرھا الوقت - كما ھي العادة 

في مناسـبات األفراح. وكان ســماحته وجھا لوجه مع ثالث 
مناسبات في آن واحد، فكان مضــــطرا لتقديم كلمته على ً

قاعدة "ثالثة بواحد". 

كان ھذا أھم ما أمكن مالحظته فـي الحفل الذي أقیم فــي 

مركز االمام علـي (ع) فـي ٣ مارس ٢٠٢٢، وفیما يلـي أھم 

ما أمكن التقاطه في كلمة السید حسین البعاج. 

جانب من الحضورمال نزار القطريالسید حسین البعاج

٧  ما رس ٢٠٢٢



 ما رس ٨٢٠٢٢

الوالدة الميمونة

وعلق سماحته متســــائال: فأي بركة ّ

ھذه أيھا اإلخوة؟!

-" االمام زين العابدين يقول: {إن ألبـي 

الحسین رحمة يوم القیامة أخشى أن 

تنال يزيد بن معاوية}. ھذه ســـــــــعة 

رحمة الحسـین، وسعة جاه الحسـین 

عند هللا {يا وجیھا عند هللا، اشـــفع لنا 

عندهللا}. االمام الصـــــادق (ع) يقول: 
ًّ {إذا أحب هللا عبدا قذف فـي قلبه حب ّ

الحســــــین}. االمام الرضا (ع) يقول: 

{كلنا ســــفن النجاة، ولكن ســــفینة 

جدي الحســــــــین أوسع، وفي لجج 

البحار أسرع}.

*قبّل يديه ثالثة من األئمة *

وفي معرض حديثه عن أبي الفضـــــل 

العباس (ع) قال سماحة السید البعاج 

أن والدته لم تكن  ھـي األخــرى حدثاً 
عاديا فأمیـر المؤمنین (ع)، يتــزوج من ً

فاطمة بنت حـزام الكالبیة لعله يــرزق 
منھا بولد يكون ناصرا للحســـین. ولما ً

ذھب عقیل إلـــى بیت حــــزام خاطباً 

دخل حزام على ابنته لیســتطلع رأيھا 
وإذ به يــرى ابنته فاطمة مع أمھا تقص ّ

علیھا رؤيا رأتھا فــــي المنام: أماه لقد 
رأيت البارحة في عالم الـرؤيا كأن قمـر ّ

الســـــــماء وثالثة كواكب ھبطت في 

داري وصـــــــارت في حجري فقال لھا 

أبوھا: "بنیة أبشــري فوهللا سیتزوجك 

رجل عظیم، وســــــــتنجبین له أربعة 

أوالد، يكون واحد منھم كالقمــــــر بین 
عشیرته، وفعال ولدت ھذه السـیدة أبا ً

الفضل". 

-" فلما أخبر أمیر المؤمنین بوالدة أبـي 

الفضــــــــل، أسرع إلى داره ونظر في 

مالمح وجھه فرأى فیھا مالمح البطولة 

والبســــالة، فاختار له اسم "عباس"، 
واسم عباس من أسماء األسـد. فكأن ّ

أمیـر المؤمنین يــريد أن يقول إن ولدي 
ھذا سـیكون أسـدا من أسـود هللا في ً

يوم كربالء".

-" لما ولد العباس راح أمیـــر المؤمنین 

يقبّل يدي ولده الصــــــغیرتین ويبكي. 

تسأله أم البنین: يا أمیر المؤمنین أفي 
كفي ولدي شــــيء تكرھه؟ فقال لھا ّ

أمیــر المؤمنین كال يا فاطمة، ولكنــي 

ذكرت ما ســــــیجري علیھما في يوم 

كربالء". 

-" عجیب أمــــر ھذا المولود: قبّل يديه 

ثالثة أئمة معصــــــــومین: اإلمام أمیر 

المؤمنین عند والدته. وأبو عبدهللا فـي 

يوم كـــربالء بعد أن قطعتا، واالمام زين 

العابدين (ع)، لما جاء في الثالث عشر 

من محــــرم لدفنه.. إذن والدة العباس 
ً ً لم تكن حدثا عاديا عابـــــــرا، بل كانت ً

ً حدثا مھما في نظر المعصــــــــــومین ً

علیھم السالم.

*جمع المحامد في شخصه

حتى حار الواصفون في وصفه*

وأما والدة زين العابدين، فإنــــــنا ندرك 
أھمیتھا  في حديث جده المصــطفى ّ

(ص) فـــي قوله: {إذا كان يوم القیامة 

نادى مناد أين زين العابدين؟ فكأنــــي 

ّبولدي علي بن الحســـــین يخطر بین 
ّالصـــفوف}. علي بن الحســـین جمع 
المحامد في شخصـــــــــه، حتى حار 

الواصفون في وصفه. فھذا ھشــام بن 
عـــــــــــــــــبد الملك، الحاكم األموي ّ

المتغطـرس المتجبّـر، عندما جاء فــي 

موسم الحج وأراد أن يســـــتلم الحجر 

األسعد أو الحجر األسـود، ما اسـتطاع 
أن يصـــل إلیه من شدة االزدحام. في ّ

ھذه األثناء دخل زين العابدين إلــــــى 

المســـجد الحرام. لم يكن معه حرس 

وال حماية وال حاشیة، ولكنه دخل إلى 
المســــــــــجد الحرام والھیبة اإللھیة ّ

تجلله، وإذا بالحجیج وقد انشـــــقوا له ّّ

ســـــــماطین، وراحوا يتزاحمون على 
تقبیل يديه والتمسح بردائه.ّ

في الـرواية ان النبـي (ص) 

ـراء،  نظـــر إلـــى وجه الـــزهــ

وقال لها: بنية فاطمة، إني 

ّأرى فــــــــــــي مقدم وجهك 

ً ضــــــــــــــــــــــوءا ونورا، وإنك ً

ستلدين الحسين

جانب من الحضورالسید ھاشم عطیفة و برنامج كاھوت



ھذا يقول ســـیدي ادع لي ربك، وھذا ُّ

يقول سـیدي ضـع يدك على رأســي. 

وفســـــــــحوا له الطريق، وجاء االمام 

يمشــــــي بكل سكینة ووقار. استلم 
الحجر براحتیه وانصــرف. فتعجب أھل ّ

الشــام، والتفتوا إلى أمیرھم ھشــام 

وقالوا: من ھذا يا أمیــــــر؟ فماذا يقول 

ّلھم ھشـام؟ إن قال لھم ھذا علي بن 
الحسین، سجلت فضیلة ألھل البیت، ُّ

فأنكر معرفته، قال ال أعرفه. وإذا بصوت 

الفرزدق، الشــــــاعر المعروف يرتفع، 

ويصدح بالقول: ولكني أعرفه يا أمیر.

ھذا الذي تعرف البطحاء وطأته

والبیت يعرفه والحل والحرمّ
ھذا بن خیر عباد هللا كلھمّ

ّھذا التقي النقي الطاھر العلم ّ

إذا رأته قريش قال قائلھا

إلى مكارم ھذا ينتھي الكرم

إن عد أھل التقى كانوا أئمتھمُّ

أو قیل من خیر أھل األرض قیل ھُم
ما قال ال قط إال في تشھدهّّ

لوال التشھد كانت الؤه نعمّ

ولیس قولك من ھذا بضائره

العرب تعرف من أنكرت والعجم

*وھل جدك كجد زين العابدين؟*

فلما سمع ھشـــــــــام ذلك، انتفخت ّ
ً أوداجه غیظا وحقدا وصـــــاح: "ويلك يا ً

فرزدق، لم ال تقول فینا ما تقول فیه؟". 

فقال له الفرزدق بكل شــــــجاعة: "يا 
ّ ّ ٍأمیر، جئني بجد كجده، وأب كأبیه، وأم ّ

كأمه، أقول فــیك ما قلت فـــیه". ولكن ّ

أين ھذه الحـــثاالت، وأين آباء اإلمام؟! 
"وأين الثــريا والنجوم من الثــرى، واين ّ

الحصــــــــى من أن يماثله الدرّ". فأمر ّ
ِھشـــام بحبس الفرزدق فحبس، وما ُ

أطلق ســــــراحه إال ببركة دعاء االمام 

زين العابدين له. 

وختم سماحته كلمته قائال: 

كل أئمتنا مفاخر. حق لنا أن نفخر بھم. 

أسأل هللا عز وجل بحرمة ھذه اللیالي 

العظیمة، أن يتقبّل منا ومنكم صــــالح 

االعمال، وأن يعیدنا وإياكم وســـــــائر 

المؤمنین والمؤمنات علـــى مثل ھذه 

المناسبات، وھم يعیشــــون وينعمون 

براحة البال وســـــــــعة الحال والرزق 

الحالل واألمان والعافیة والســـــالمة. 

أقول قولي ھذا وأستغفر هللا لي ولكم 

وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین، 

وصـــلى هللا على محمد وآله الطیبین 

الطاھرين.

٩  ما رس ٢٠٢٢

دخل اإلمام زين العابـدين 

إلى المســـــــــــــــــجد الحرام 

ّوالهـــــيـــــبة اإللهية تجلله، ّ
وإذا بالحجيج وقد انشـــقوا ّ

له ســــــــــــــــماطين، وراحوا 

ـزاحمون علــــــى تقبيل  يتـــــ

ّيديه، والتمسح بردائه

اختار له اســـــــــم "عباس"، 

واســـم عباس من أســــماء 

ّاألســـــــــــــــــــــــد. فكأن أمير 

المؤمنين يـــــــريد أن يقول 

إن ولدي هذا ســـــــــــــيكون 

أســــدا من أســـــود هللا في ً

يوم كربالء

االسديان للعرافة و تالوة القرأن

طفل يتفاعل مع االھازيج

جانب من الخضور



َ َ ًَ َّ َُ ْ ُ مبتدئا بقوله تعالــــى {َولو أنھم أقاموا ْ
ُ َْ ََّّ ْ ِالتوراة َواإلنجـــــیَل َوَما أنزَل إلیھم من ْ ِ َِِ ِ ِ

ََُ َ َ َّْ َ ْ ْ ْ ِربھم ألكلـــــــوا من فوقھم َومن تحت ّ ِ ِ ِ ِِ ِ
َُ ِِأرجلھم} أشار سماحة الشیخ محمد ْ

البھادلــي إلــى إنه يــريد فــي اللیلة 

األولى من لیالي إحیاء ذكرى شـھادة 

اإلمام موســـى بن جعفر الكاظم (ع) 

أن يتحدث عن مفـــــــردة أخالقیة من 

مدرســـــــــة اإلمام الكاظم، على أن 

يتكلم عن الجانب المعرفي في اللیلة 

التالیة، وعن الجانب العقدي فـــــــي 

اللیلة األخیرة. 

افتتح ســـماحته الحديث عن الجانب 

األخالقـي قائال انه ال يمكن للمــرء أن 
يدعي بأن الفرد معزول عن المجتمع، ّ

"فقد ثبت، وبالدلیل العملــــي ولیس 

فقط البـــرھانـــي، بأنه يؤثـــر ويتأثـــر 

بالمجتمع". وأضـاف: "ما أريد أن أقوله 
ســأبسطه بمثال. ھذا النظام البیئي ّ

والكرة األرضیة كلھا تشــــــــتكي من 

ارتفاع الغازات الســـــامة وغیرھا، فال 

يمكن لإلنســـــان إن يأتي ويقول بأنه 

ســـــیفتح معمال وھذا المعمل يبعث 

الغازات الســـــامة في وسط المدينة 

ويقول: "أنا حر. ھذه أرضـــــــي وھي 

ملكي". ال. ال الدولة تســــمح لك، وال 

القانون بشـــــــــــكل عام، وال الوضع 

االجتماعي واألخالقي يسـمح بذلك، 

على اعتبار بأنه سیتســــــبّب بتلوث 

بیئي ويمكن أن يضـــــــر بالناس. ھنا 

الفرد يؤثر على المجتمع".

واســتطرد ســماحته: "اآلن في كثیر 
من الدول خصــوصا في أوروبا ال يمكن ً
لإلنســـــان أن  يدخر أمواله في بیته. ّ

يفرض فـي الكثیـر من الدول األوروبیة 
على اإلنســــــان أن يدخر أمواله في ّ

البنوك. فإذا أنا ادخــرت أموالــي فــي 

البیت وغیـري ادخـر أمواله فـي البیت 
يقال بأنه سیســــــــــــبب ركودا في ُ

االقتصاد."  

*األثر الدنیوي للنشـــــــــــــــاط 

األخالقي*
وأعطى ســـماحته مثاال "طازجا" مما ً

كان يجري بین أوكرانیا وروسـیا فقال: 

"ماذا كان أول قرار أصــدرته الدولة في 

اوكـــــــرانیا؟ قـــــــررت تحديد المبلغ 

المسـحوب من المصـارف كي ال تنھار 

المصارف ومن أجل الحفاظ على دوام 

االقتصــــاد. كالمي الیوم ھو في األثر 

الدنیوي للنشــــــاط األخالقي: {ظھر 

الفســاد في البر والبحر بما كســـبت 

أيدي الناس}. 

- "الفســاد في البر والبحر ھذا يحدث 

في الدنیا، الفساد طبعا له عقوبة في 

اآلخرة. لكن حديثنا الیوم ھو عن اآلثار 

الدنیوية، {ولو أن أھل القــــــرى آمنوا 

واتقوا لفتحنا علیھم بـــــــــــركات من 

السماء واألرض}.

- "هللا يقول بأنھم لو آمنوا فســــیكون 

إليمانھم أثار دنیوية.. اإلنســـان يقول 

إذا أنا أذنبت ما لكم أنـتم؟ لكن ذنوبك، 

يا فالن، تؤثر على الجمع والجمع يؤثـر 

علــى القوانین. قبل قلیل ماذا قــرأتم 

فــي دعاء كمیل؟ {اللھم اغفــر لـــي 

الذنوب التي تھتك العصــم} ذنوبنا لھا 
آثار في الدنیا. لھا ثمن، {تنزل النقم}، ُ

{تغیر النعم}، {تحبس الدعاء} و{تنزل ُ

البالء} وغیرھا. 

- "الذنوب لھا آثار فــــي المجتمع. عن 

رســــــول هللا (ص): {إذا كثر الزنا كثر 

موت الفجأة}. 

{إذا طففوا المكیال أخذھم هللا فــــي 

الســـنین والنقص}، الســـنین جاءت 

كتعبیر عن القحط، أخذھم هللا بالفقر. 

ھذه بعض اآلثار الدنیوية". 

ملف شهادة الكاظم (ع)

سماحة الشيخ محمد البهادلي في ذكرى شهادة اإلمام الكاظم (الليلة األولى): 

ّرعاية األخوة لها تراث غني جدا في مدرسة اإلمام الكاظم (ع) ُ

 ما رس ١٠٢٠٢٢

إحاطة 

ككل عام، ضـــــرب "موكب آل محمد" 
ً موعدا جديدا ھذا العام مع ذكــــــــرى ً

شـــــــھادة االمام الكاظم (ع)، بإحیاٍء 

ٍحزين ومھیب فـي مـركـز اإلمام علـي 
(ع). 

وككل عام، دام اإلحــیاء لــثالث لـــیال 

متتالیة  تشـــابھت في الشــــكل مع 

سابقاتھا.. إال قلیال. 

جديد ھذا العام كان بتخصــــیص فقرة 

موجھة للشـــباب باللغة الســــويدية 

قدمھا الحاج مھدي األنصــاري صاحب 

التوجه الشبابي في نشاطاته عامة. 

كان اإلحیاء، مكتمل العناصر، ورافقته، 
كالمعتاد، لمســـات صوتیة وبصــــرية ّ

أضــفت على المجلس الحزين أصـــالً 
ً أحــزانا أخــرى. وكان التفاعل ملحوظا ً

ســــواء مع مجلس اللطم الذي أداره، 

بجدارة مال رائد الفـــــتالوي او مجلس 

الخطابة الذي قدمه باقتدار ســـماحة 

الشیخ محمد البھادلي. 

كان ذلك من ٢٥ وحتــى ٢٧ فبـــرايـــر 

.٢٠٢٢

طیه سـرد خبري لما قدمه ســماحته 

خالل لیالي اإلحیاء. 

ِنحن سلٌم ألهل الــــبـــــيت 

(ع) لكننا أيضـــــا سلم لكل 

من سالمهم كذلك. 
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وأردف سماحته: "اللیلة اريد ان اتكلم 
عن رعاية أخوة المـؤمن فلھذا الجانب ّ

في مدرســـة اإلمام الكاظم (ع) تراث 

ثــري وغنـــي جدا. علـــي بن يقطین 

(رض) كان مســـتشــــارا عند ھارون 

العباسي. 

- "فـي الـروايات ان اإلمام الكاظم (ع) 

قال عـــنه: {من أراد ان يكون من اھل 

الجنة فلینظر إلى علي بن يقطین}. 

- "فـــي يوم من األيام رفع ابن يقطین 
اســتفتاء لإلمام الكاظم (ع) وقال له: ً

لقد ضــقت ذرعا بالحیاة. في كل ھذه ً
الحـیاة أمارس الـتقیة من ھارون. فإذا ّ

أذنت لي بالھروب فأقدم اســـتقالتي ّ

وأھـــرب من ھارون ومن حكم ھارون. 

ماذا قال له اإلمام (ع)؟ قوله تربیة لي 

ولك فـــي العالقات، قال له: {ال تفعل 
ً فإن لنا بك انســـــا، وإلخوانك بك عزا، ً
وعســـــى أن يجبر هللا بك كســـــرا، ً

ويكســــــــــر بك نائرة المخالفین عن 

أولیائه. يا علـــــــــــي كفارة أعمالكم 

االحسان إلى إخوانكم}.

*الموالي يشفع

في مثل ربیعة ومضر*

وفي معرض الشــــرح والتعلیق على 

حديث الكاظم (ع) إلبن يقطــــین قال 
سـماحته مخاطبا الحاضــرين: "انظر. ً

اإلمام يشـــــــــــیر إلى اآلثار الدنیوية 

للعالقات فیما بیننا. يقول له: {يا علي 
اضـــمن لي واحدة أضــــمن لك ثالثا. ً

اضمن لي أن ال تلقى أحدا من أولیائنا 

إال قضــیت حاجته وأكرمته وأضمن لك 

أن ال يظلك سقف سجن أبدا وال ينالك 

حد ســــیف أبدا، وال يدخل الفقر بیتك 

أبدا. يا علي من ســـر مؤمنا فبا� بدأ 

وبالنبي صـلى هللا علیه وآله ثنى وبنا 

ثلث}".

- "اإلمام الكاظم يقف أمام الكعـــــــبة 

ويقول {ما أعظم حقك يا كعـبة، ووهللا 

إن حق المؤمن أعظم من حقك}. 

وتابع ســـماحته: "طبعا ال بد أن تكون 

رعاية الحقوق دون احتقار واســـتھزاء 
ََّ ِوھجاء. يقول تعالى: {أيَھا الذيَن آَمنوا ُُّ

َ َ َ ٌََ ْ ّ ْ َ ْْ ٍِال يسخر قوم من قوم عَســــــىٰ◌ أن َ
َُ ُّ ٌ ُّ ْ ْ ّ ْ ِيَكـونــوا خیًرا منھم َوال نَساء من نَساٍء َ ِ ِ ِ

ََُّ َُّ ْ ّْ َ ِعَسى أن يَكن خیًرا منھن}.َ ٰ

- "اإلمام موســـى بن جعفر في رواية 

الشـیخ المفید في اآلمال يقول: {عن 

أبي عن جدي عن رسول هللا (ص): ال 

تســتخفوا بفقراء شیعة علي وعترته 

من بعده فإن الرجل منھم لیشــــــفع 

لمثل ربیعة ومضر}. 

وعلق سماحته: "ربیعة ومضــــر أصل 

القبائل العمانیة، ومضر أكبر من ربیعة 

حتى أن ابن خلدون في مقدمته يعبـر 

عن اللغة العربیة باللغة المضـــــــرية، 

يقول اإلمام الكاظم: رجل شــــــیعي 

موال يشـــفع في مثل ربیعة ومضـــر. 

لذلك ال تســتخفوا بفقراء شیعة علي 

(ع). ھذا ال يعني أنه يجوز اســـتحقار 

الغنــي. أنما التــركیــز علــى الفقیــر 

باعتبار ان الفقیر ھو أكثر من يقع علیه 

الحیف وإال ھل يجوز االســــــــتخفاف 

بالغنـــي والفقیــــر؟ فقط أھل النفاق 

يفعلون ھكذا.

ََّْ ِ- "القرآن الكريم يقول: {الذيَن يَلمزون ُ ِ
َّْ ْْ ُ ِالمطوعیَن مَن المؤمنیَن فـــــــــــــي ُّ ِ ِ ِ ِ ِ

ََّّ َ َ َُّ َْ ْ ُ ِالصَدقـات َوالذيَن ال يَجدون إال جھَدھم ُ ِ ِِ
َّ ََْ ُ ْ ْ ُ ْ ُ َ ُْ َ ِفیسخرون منھم ۙ سخر � منھم َ َ ِ ِ

َ ٌَ ٌ َ َُ َِولھم عذاب ألیم}.ْ

*من تتبع عثرات أخیه

 تتبع هللا عثراته*

وفي معرض شرحه لآلية القرآنیة نقل 

سماحته ان النبي في إحدى الغزوات 

أمـــــر بتجمیع األموال. األغنیاء قدموا 

أمواال كثیــــــــرة. وبالمقابل فإن رجال 

اســـــمه "ابو عقیل" جاء للنبي (ص) 

بنصـــف صاع من التمر وقال: يا رسول 

هللا انا كـرامة لدعوتك عملت كل اللیل 

وحاصلي صاع تمر نصــــــــفه ألھلي 

ونصــــــــفه لك، المنافقون ماذا قالوا؟ 

األغنیاء تبرعوا حتى يقال: أنا تبـرعت. 

والفقراء حتى يقال: أنا فقیر اشـــفقوا 

علي. ھؤالء لم يرضــــوا على األغنیاء 

وال على الفقراء.

وھذه صفة أھل النفاق.

وأضـاف سـماحته: ســأذكر رواية عن 

رجل اســــمه شــــعیب العقرقوفي. 

اإلمام الكاظم (ع) يقول له ســــیأتیك 
أحدھم غدا وھو واحد مھم فـي قومه ً

يســــألك ببعض األسئلة الشــــرعیة 

فأجبه عنـــي وإن أراد الدخول علـــي 

فاذن له بالدخول. يقول شــــــــــعیب 

أتممت الطواف وأجــــبــــته عن بعض 

األسئلة فقال بأنه يريد أن يدخل على 

اإلمام الكاظم (ع). دخل علــى اإلمام 

فماذا قال اإلمام له؟ قال: {يا يعقــوب، 

قدمت أمس ووقع بـیـنك وبـین أخــیك 

شـر في موضـع كذا وكذا حتى شــتم 

بعضــكم بعضـــا، ولیس ھذا ديني وال 

دين آبائــــي وال نأمـــــر بھذا أحدا من 

الناس، فاتق هللا وحده ال شـــريك له، 

فإنكما ســتفترقان بموت. أما إن أخاك 

سیموت في سفره قبل أن يصـل إلى 

أھله، وستندم أنت على ما كان منك. 

وذلك أنكما تقاطعتما فبتـــــــــــــر هللا 

أعماركما. فقال له الـرجل: فأنا جعلت 

فداك متى أجلي؟ فقال:
ّْ إن أجلك قد حضــر حتى وصلت عمتك َ

بما وصــــــلتھا به في منزل كذا وكذا، 

فزيد في أجلك عشرون}.

وعلق ســـــماحته على الرواية قائال: 

"ھذا ھو من اآلثار الدنــیوية للـــتعامل 

بین االخوان". 

ثم تفرّع سماحته مشـیرا إلى سلوك 

يســیئ الى  العالقات األخوية فقال: 

"بعض الناس لديھم مشـــــــكلة بأنه

١١  ما رس ٢٠٢٢

الفرد يتسـاءل: إذا أنا أذنبت ما 

لكم أنتم؟ أال يعلم هذا الفـــــرد 

أن ذنوبه تؤثـــــر علـــــى الجمع، 

والجمع يؤثر على القوانين.

مال رائد الفتالوي



 يصاحبك فإذا اختلفت معه يفضـح كل 

أسـرارك، اإلمام يقول: {أقرب ما يكون 

العبد إلــى الكفــر أن يؤاخــي الــرجل 

على الدين فیحصـــــــي علیه عثراته 

وزالته لیعنفه بھا يوما ما}. 
وتســـــاءل: "ألیس ھذا موجودا؟ جاء ً

فـــــي الحديث: {ال تطلبوا عثــــــرات 

المؤمنین فإن من تتبع عثـــــرات أخیه 

تتبع هللا عثـراته ومن تتبع هللا عثــراته 

يفضحه ولو في جوف بیته}.

وفي السـیاق نفســه أشار سماحته 

إلـــــى التعامل بین األخوة  علــــــى 

مســتوى آخر -غیر أدب التعامل- وھو 

المسـتوى اإلقتصــادي فأشار إلى ان 

الناس كانت تســـأل اإلمام الحســـن 

ِ(ع): "لم تصــــرف كل النقود وال تبقي 
لك شــیئا؟ فكان يقول: {عودني ربي ّ

ُ بعادة وعودت أنا عباَده عادة. فأخشى ّ

إن غیرت عادتـي أن يغیـر هللا عادته}، 

يعني انا عودت رب العالمین بأنه كلما 

رزقني اعطي الفقراء فأخشــــــى إن 
غیرت عادتي غیر هللا عادته."ّ

وألن المناســـــــــــــــبة كانت ذكرى 

استشــــــــــــھاد الكاظم (ع) أعطى 

ســـماحته مثاال آخر عن أدب التعامل 

اإلقتصـادي من سیرة صاحب الذكرى 

فقال:

"يشـیر محمد بن عقدة الناسب (رح) 

فـــي تـــرجمته لعبد هللا بن يحیــــى 

الكاھلي وھو من وجوه الشــیعة في 
الكوفة لكنه كان فقیرا. اإلمام  الكاظم ً

قال لعلي بن يقطین {اضــــــــمن لي 

كفالة الكاھلي وعیاله اضـــــــمن لك 

الجنة} الرواية تقول فضــــــــمن علي 

كفالة الكاھلي إلى أن مات الكاھلـي 

فكان اإلمام يقول: {علــــــي من أھل 

الجنة}.

وفي الختام لفت ســــماحته إلى اننا 

نقول في زيارة اإلمام الحســــین (ع) 

أننا {ســــلم لمن ســـــالمكم} فقال 
معقبا: " تعبیـر أھل البیت جدا جمیل. ً

لیس سلم لكم فقط، طبعا نحن سلم 

ألھل البیت لكننا أيضــــــــا سلم لمن 

ســـالمھم وحرب لمن حاربھم.  ھذه 

عالقة الشــــــــــیعي فیما بینه وبین 

اآلخر".

أخیرا، عرّج سماحته على المصــــیبة 

مشـیرا إلى أن تاريخ الیوم (٢٣ رجب) 

ھو ذكرى تقبیل رســــــول هللا لإلمام 

الحســـــن علیه الســـــالم من ثغره 

الشريف...

استھل سماحة الشــــــــــیخ محمد 

البھادلي حديثة في اللیلة الثانیة من 

لیالي احیاء ذكرى استشـــھاد اإلمام 

الكاظم (ع) بآية قرآنیة من ســـــــورة 

يوسف تصـــف حالة النبي يعقوب (ع) 
َّْ بعد فراق ابنه يوســـف حیث {ابیَضت ْ

َْ َ ٌُ ُ ُْ ْ ِعیَناه مَن الحزن فھَو كظیم}. َ ِ ِ

ِومن وصف "كظیم" الوارد فـــــي اآلية ْ ِ
القرآنیة انطلق ســـــماحته إلى لقب 

"الكاظم" وھو لقب اإلمام موسـى بن 

جعفر الصـــــادق (ع) صاحب الذكرى. 

فقال: لعل اإلمام الكاظم من أكثـــــــر 
األئمة ألقابا بسـبب التقیة، كان يلقب ً

ِبالســــــــید، والعالم. يقال: روي عن ُ
العالم. او روي عن الصــــــالح. او يقال ُ

روي عن الفقـــــــــــــــــیه او عن زين 

المجتھدين. الناس تالحظ فــي اإلمام 
ً شیئا فتنتزع منه لقبا. مثال يلقب بزين ًًّ

المجـــــــــتھدين ألنه قد اتفقت كلمة 

العامة والخاصـــــة على أنه كان أفقه 

الناس في عصره".

-"كان الناس اذا نظـــروا الـــى اخالقه 

لقبوه بالـزاھد، وإذا نظـروا إلــى علمه 

لقبوه بالعالم، وإذا نظروا إلى صـــــبره 

لقبوه بالصابر".

وأضــــاف: "تجد في الروايات أنه يقال 

روي عن اإلمام الصـــادق والمراد بھذا 

اللقب فــــــــي تلك الحقبة ھو اإلمام 

الكاظم (ع). ألقابه علیه الســــــــالم 

كثیرة.”

وعلل ســـــماحته كثرة األلقاب بكثرة 

كماالت االمام الكاظم فأشــار الى انه 

"كلما كانت كماالت اإلنســـــــان أكثر 
تعددت ألقابه، مثال اآلن صــــــفات هللا ً

الكثیـــــرة تقدم كألقاب، الـــــرحمن، ُ

الرحیم، الملك، القدوس.. كلما كثـرت 

الصـــــــــفات كثرت مالحظة ذلك بین 

الناس. فألن صـیت اإلمام الكاظم (ع) 

شــــاع بین الخافقین صــــارت الناس 

تلقبه بألقاب كثیرة غیر األلقاب التي 

ھـــي من هللا تعالـــى. كانت كماالت 

اإلمام كثیرة فصــــــــارت ألقابه كثیرة 

أيضا".

*الضیاع الثقافي باالبتعاد

 عن األسماء االسالمیة*

وفي الســـیاق لفت سماحته إلى ما 

أسماه "بالضـــــــــــیاع الثقافي" في 

تســمیة األبناء فقال: "أنا اختار إلبني 

االسم الجمیل، اسم العب كرة قدم، 

وللبنت اسم فنانة، ھذا ھو الضـــــیاع 
الثقافي. اســـمي ابني خالدا والحال ّ

أن ابني لن يخلد، انت تســـمي ابنك 

حارث والحال ھو أن ابنك بعمـــــره لم 

يحمل المنجل للحـــراثة.. فقط اعجاباً 

باالسم ولكن بالنسـبة لألسماء التي 

يســمیھا أھل البیت (ع) فإن ما يخرج 

عن دائرة أھل البیت ھو ذاته ما يخـرج 

عن دائـرة هللا عـز وجل، وعند هللا عــز 

وجل ال اعــتــبار إال للحكمة. كل عمل 

يصدر عن أھل البیت له حكمة، ولذلك 

يقال بأن اللقب ال بد أن ينطبق علـــى 

اإلمام بتمامه".  

ملف شهادة الكاظم (ع)

 ما رس ١٢٢٠٢٢

سماحة الشيخ محمد البهادلي (الليلة الثانية): 

أسماء أهل البيت (ع) هي من اختيار هللا.. 
وكذلك كناهم. وألقابهمُ



١٣  ما رس ٢٠٢٢

وأضاف: "في ما يخص تسمیة الكاظم 

ھناك عدة معان. المعنـــــى األول ھو 

لكظمه الغــــیظ عن موالــــیه وھذا ما 

يذكره صاحب كتاب "علل الشـــرائع". 

فكثیــر من موالــي االمام الكاظم كان 

لباسھم اللباس الشیعي لكنھم كانوا 

يؤذون قلبه".

*اكظم غیظك تنل مرادك*
-"المعنــــى الثانـــــي: لقب بالكاظم ُّ

لكظمه الغیظ عن المخالفین خصـوصاً 

المغرر بھم. كثیر من الناس ال يعـرفون 

أھل البیت فكانوا يســـــــیئون لإلمام 

الكاظم فكان يعذرھم ألنه مغرر بھم".

- "يقال أن ھناك رجال كان كلما التقى ً

باالمام موســى بن جعفر (ع) شـــتم 

علیا (ع). أصـــحاب اإلمام أرادوا قتله، 

اإلمام قال: وھل كل شــــــــيء يحل 

بالســــــیف؟ اتركوا األمر فإذا قتلتموه 

ستبحث السلطة عنكم وستضیعون. 

اإلمام (ع) ســــــأل عنه فقالوا له بإنه 

صاحب بســـــتان خارج المدينة ذھب 

إلیه االمام، الرجل قال بأني ال أحل لك 

دخول مزرعتـي، الطفه اإلمام ومازحه 

ثم قال له، كم تريد بزرعك ھذا؟ فقال: 

٣٠٠ دينار، فقال له: وكم تـــــرجوا من 

الــــــــــربح؟ فقال: أرجو كذا، فقال له 

اإلمام: {ھذا ما غــــــــــنمت وھذا ما 

ترجوه}. في الیوم الثانـي دخل اإلمام 

المســـــجد فوجد ھذا الرجل من أول 

المصـلین خلفه. فقال اإلمام ألصحابه 
{أخیـــــــــــــر ما فعلت أم ما أردتم أن َ

تفعلوا؟}".

-" لذلك يقال فــي روايات أھل البیت: 

{اكظم غیظك تنل مرادك}، العصـــبي 

فــي بیته ومع ابنه وزوجته أو الــزوجة 
العصـبیة. العصـبي رجال كان أم انثى، ً

بدل ان يحقق مراده يضـــــــیع. أول ما 

يصیب االنسان بعد الغضـب ھو الندم. 

العصــــــبي عندما يھدأ سیندم. أھل 

البیت يعلموننا عند الغضب أن إذا كنت 
ً واقفا فاجلس، وإذا كنت جالسا فقف، ً

وإذا كان ھــناك بجانـــبك أحد أرحامك 

فالمسه، وإذا كان أحدھم من السادة 

فانظر إلیه، وإذا زاد عندك صــــل على 

النبي وآله وھكذا".

-"المعنـى الثالث للقب اإلمام الكاظم 

معنـــــى لغوي، يقال كظیم إذا حبس 

االنســـــــان حزنه، يعقوب (ع) بتعبیر 

القرآن كظیم، فھو من جھة متضـــايق 

من أوالده ومما فعلـــــــوه، ومن جھة 

أخرى يحبس حزنه على فراق يوسف 

(ع). فــــــــي بعض روايات أھل البیت 

اإلمام الكاظم حبس حــزنه علـــى ما 
يجري على الشــــــــــیعة خوفا على ً

الشیعة آنذاك".

ولفت ســــــــماحته إلى ان "أول قرار 

أصــــدرته الدولة العباســــیة ھو قتل 

االمام الصادق (ع).  السادة من نسل 

رســــــول هللا قتلوھم وقطعوھم في 

البراري والصـــحاري بحیث صارت لكل 
ً عشـــــــرة علويات ثوبا واحدا يتناوبن ً

علیه في الصـالة. كانت اآلبار تمأل من 

أجسـاد العلويین. ھذا كله كان يحدث 

بمرأى ومســــــمع إمامنا الكاظم (ع) 
فكان يحبس حزنه. خصــــوصا انه كان ً

ينھى عن التحرك المسلح فكان يتھم ُ

بالتقصــــیر والتخاذل. سمي بالكظیم 

بتعبیـر بعض الـروايات ألنه كان يحبس 

حزنه على شــیعته وخوفا علیھم من 

االنحــــــرافات الفكــــــرية ومن القتل 

والتشريد".

- "المعنـــــى الــــــرابع لعله من أھم 

المعانــــي، وھو أنه (ع) حبس علمه. 

كظیم فـــي اللغة يعنـــي يحبس، أنه 

حبس علمه. اإلمام ســجن على أقل 

تقدير  ٨ ســــــــنوات ويقال ١٣ او ١٥ 

سنة. في غیر سنوات الســــجن كان 

اإلمام يعیش في حالة من التقیة". 
-" رواية ذكرتھا سابقا، ھشـــــــام بن ً

ســـــالم ومؤمن الطاق، يدخالن إلى 

المدينة وكان الناعـــي ينعـــى اإلمام 

جعفر الصـــــــادق (ع). من اإلمام من 

بعده؟ بعض الــناس قالوا بإمامة عــبد 

هللا األفطح. فدخال علیه وســـأاله كم 

الـزكاة فــي ٢٠٠ دينار، فقال: ٥.  قاال 

له وفــــــــي المائة؟ المائة لیس فیھا 

نصــــــــاب فال زكاة فیھا، لكن األفطح 

حســـبھا بالرياضیات فقال: في المئة 

.٢،٥

يقول ھشــام بن سالم فخرجنا نبكي 

ونقول: ھل إلـــى الـــزيدية أم إلــــى 

القدرية أم إلـــى المــــرجأة أم إلــــى 

الحرورية؟ إستدعانا رجل وأخذنا  إلى 

اإلمام الكاظم (ع). اإلمام قال لـــنا: ما 

إلـى الـزيدية وال إلـى القدرية وال إلـى 

ّالحرورية، إلي إلي إلي. ّ

قلت: فمن اإلمام؟ كـــــــــــررت علیه 

الســــــــــؤال فقال لي: {إن شاء هللا 

يھــــــديك}. فقلت: أنت اإلمام؟ فقال 

الكاظم (ع): {ما أقول بذلك}. ھـــــــنا 

محل الشـــــاھد، أن اإلمام في ظرف 
التقیة، عـبد هللا األفطح كان فاتحا بابه ً

للزيارة والدولة لیس لھا مشكلة معه، 

بینما اإلمام موســى بن جعفر ال يقدر 

أن يقول أنا اإلمام. ھشــــام بن سالم 
كان عالما فغیر صیغة الســـؤال، قال: ًّ

أعلـــــــیك إمام؟ قال: {ال وهللا}. فقال 

ھشــــام: فداخلني من النور والھیبة 
والجالل ما كان يداخلني عند االعتقاد ُ

بأبیه الصـادق، لم يكتف فسـأله فكان 

يجــــیب كما يجــــیب آباؤه علـــــیھم 

السالم، فعرفت أنه اإلمام. 

-" لقد كظم االمام علمه ومــــــع ذلك 

ھناك في مسـند اإلمام الكاظم قرابة 

٣٠٠ روايـــــة وردت عن االمام الكاظم 

رغم فترة الســـجن الطويلة، حتى أن 

أھل الــــرواية يقولون أنه بعد الباقــــر 

والصادق ال يوجد إمام ورد منه كما ورد 

عن اإلمام الكاظم (ع). تصـور لو أنه لم 
ً يكن مسـجونا لخمســة عشــر عاما، ً

فكم سیكون التراث الوارد عنه؟ اإلمام 

كظم علمه أي حبس علمه".

أهل الــرواية يقولون أنه بعد 

الباقر والصـادق ال يوجد إمام 

ورد لــنا مــنه كما ورد عـــنهما. 

تصــــور لو  لم يكن مســــجوناً 
١٥ عاما ولو لم يكن فــــــــــــــي ً

تقية، فكم كان ســــــــــــــيكون 

التراث الوارد عنه؟

جانب من الحضور



*للزھراء (ع) تسعة أسماء*

ھذا وكان الشــیخ البھادلي في بداية 

حديثه قد عرّج على أســــماء الزھراء 

(ع) قبل الدخول فــي معنــى الكاظم 

والكظیم فقال ان لفاطمة (ع) عند هللا 

عز وجل تســـــــــــعة أسماء: فاطمة 

والصــــــــــــديقة والطاھرة والمباركة 

والزاكیة والرضیة والمرضـیة والمحدثة 

والزھراء. 

وأضــاف: أريد ان أتكلم عن اللقب في 

الثقافة االسـالمیة. في بعض األحیان 

يســـــمى االسم لقبا واللقب اسما. 

ھناك تركیز فـي الثقافة الدينیة علـى 

االســـــم. القرآن يحدثنا عن ذلك قبل 

اإلســـــــــالم. هللا عز وجل يتكلم عن 

النبي عیسى ويقول:
ْ َُ ُ ُُ ْ ْ ِ"بكلَمة منه اسمه الَمسیح عیَســى ّ ِ ِ ٍ ِ ِ

ُ ْْ ابن مريََم". ويحدثنا عن مــــــريم وعن َ

زكريا وعن يحي قبل اإلسالم. 

وفي الثقافة اإلســالمیة مثال واضــح 

ھو عندما ولد الحسـن وولد الحسـین 

وولدت موالتنا زينب صلوات هللا علیھم 

اجمعین، قامت الــزھــراء (ع) وقدمت 

المولود الجديد ألمیر المؤمنین وقالت: 
{يا علي ســـــــــــمه} قال: {ما كنت ّ

ألسبق رسول هللا}. االسم له أھمیة 

خاصــــــة في روايات أھل البیت (ع). 

يأتي رســــــول هللا (ص) وھو الذي ال 

ينطق عن الھوى، النبي يســأل {ھل 

ســمیته؟}، -{يا رســـول هللا ما كنت 

ألســـبقك}، فیقول النبي: {وما كنت 

ألســــــــــــبق ربي}. عجیب ما ھذه 

األھمیة القصـوى؟ ينزل جبرائیل علیه 

الســـــــــالم ويقول: {العلي األعلى 
يقرؤك الســــــــــالم ويقول لك سمه ّ

حســن.. حســین، في الرواية شبر، 

قال لســــــــاني عربي، فیقول سمه 

حسن، حسین، زينب}. وھكذا.

-" رسول هللا يقول:  {من ولد له أربعة 

ولم يسمي باسمي فقد جفاني}. 

جابـر بن يــزيد الجعفــي (رض)، يقول 

ذھبنا أنا واإلمام الباقـر لـزيارة مــريض 

فطرق الباب فخرج شـــاب فقال له ما 

اســـمك فقال: اســـمي محمد، قال 

االمام: {وكنیتك؟}: قال: أبو علي.

فقال له اإلمام: {لقد احـــتجـــبت عن 
ابلیس احتجابا شــديدا، إن ابلیس اذا ً

سمع باسم من اسمائنا ذاب وانصـھر 

كما يذوب الرصاص، وإذا سـمع باسـم 

واحد من اعدائنا زھي وافتخر}.

وأضـاف سـماحته: "محل كالمنا وفي 

اعتقادنا ان الذي اختار أسـماء األنبیاء 

واالولـیاء ھو من اخــتار ألھل الــبــیت 
األلقاب. طبعا كـنا قدمـنا أنه {ما كـنت ً

ألسبق ربي}. من ضـروريات المذھب 

أن أســــماء أھل البیت صــــلوات هللا 

علیھم كلھا بتمامھا ھـــي من اختیار 

هللا تبارك وتعالـــــى وموجودة فـــــي 

الصــــــــــحف التي نزلت على النبي 
وكذلك كناھم وكذلك ألقابھم ھـــــي ُ

اختیار من هللا تبارك وتعالى".

ٍفي سـیاق كلمته عن ضــرورة إعمال 
العقل فــــي اتخاذ الموقف من الحیاة 

والدين والســــــیاسة أشار  سماحة 

الشـیخ البھادلي إلى رواية تروى عن 

اإلمام موســـــــى بن جعفر الكاظم - 

صاحب الذكرى- أنه كان في المسجد 

واقترب من شخص يدعى حســن بن 

عبد هللا فقال له بأنه يحب الطـــــريقة 
التي يتعبد بھا {ويســــرنا ذلك إال أنك ّ

بحاجة إلـــــى المعـــــرفة}، قال: وما 

المعرفة يا ابن رســول هللا؟ قال االمام 

له بأن المعــرفة ھـــي {أن تتفقه وأن 

تطلب الحديث}، قال: يا ابن رســــول 

هللا وممن اطلب الحـــــــــديث؟  قال: 

{اطلب الحــــــديث من انس بن مالك 

ومن شـــــیوخ المدينة، ثم اعرضـــــه 

علي}.
ھنا علق الشــــــــیخ البھادلي قائال: ّ

"انظــر كیف ان االمام قدم له منظومة 

فكرية شاملة. لم يقل له اقتصـر على 

جھة معینة. ولم يقل له خذ عنـــــــي 

فقط. بل قال  لــه اطلب الحــديث من 

عدة جھات ثم اعرضه علي لتســـمع 

رأينا فیه وتفكر".

-" ذھب الـــــرجل وطلب الحديث من 

فالن وفالن. فقال الراوي: "ثم عرضــه 

على اإلمام الكاظم (ع) فأســــــقطه 

بتمامه". 

وعلق سماحته على الشــــق األخیر 

من الـرواية معتبـرا "ان ھذا الـرجل قد 

حصــــلت له معرفة برأي الطرف اآلخر 

ومعرفة برأي اإلمام الذي حاوره وأثبت 

له خطأ اآلخر، فصـار عنده حصـانة من 

االنحرافات". 

يذكر أن سماحة الشیخ البھادلي كان ُ

قد بدأ حديثة فـــــــــــي اللیلة الثالثة 

واألخیـــرة من لیالـــي احیاء ذكــــرى 

شـــھادة اإلمام الكاظم (ع) في مركز 

اإلمام علي (ع) باإلشــــــــارة إلى ما 

أسماه "بالطريق المعرفي لإلنسـان" 
الفتا إلى رواية رواھا الشــیخ الكلیني ً

عن صاحب الذكرى جاء فیھا ان اإلمام 

موسى بن جعفر (ع) خاطب ھشــام 

بن الحكم وقال له {يا ھشـــــام إن � 
علـــى الناس حجتین، حجة ظاھـــرة ّ

وحجة باطنة، فأما الحجة الظاھــــــرة 

فالرســـــــــل واألنبیاء واألئمة علیھم 
الســــــــــــــالم، وأما الحجة الباطنة ّ

فالعقول}.

وأكد سماحته على "أن النصـــــــوص 

الشرعیة أوضحت بشـكل ال لبس فیه 

طبیعة المســــــــار العلمي ورسمت 

بشــــــــــكل واضح الطريق المعرفي 

لإلنسـان.. والنصــوص في ذلك كثیرة 
سواء كانت نصوصا قرآنیة أم روائیة".ً

ملف شهادة الكاظم (ع)
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الشيخ البهادلي (الليلة الثالثة):

عندما يقول اإلمام: {ال تقل أنا مع الناس}، 

فهو يقصد: ال تجعل عقلك أسيرا لما يقوله الناس ً



-" ھناك حديث يحفظه أكثـــركم عن 

أمیر المؤمنین (ع) وھو يخاطب كمیل 

بن زياد النفعـــــي: {يا كمیل القلوب 

أوعیة فخیـــــرھا أوعاھا}. خیـــــرھا 

أوعاھا ولیس خیــــرھا أمألھا. كذلك 
ٍقوله: {حديث تدريه خـــــــیر من ألف ٌٌ

ترويه}". 

-" ويقول أمیـر المؤمنین (ع): {الناس 
ثالثة فعالم ربانــــي ومتعلم علــــى ّ

ســـــبیل نجاة وھمج رعاع، اتباع كل 

داع، يمــــــــــــــیلون مع كل ريح، لم 

يسـتضـیؤا بنور العلم ولم يلجؤوا إلى 

ركن وثیق}.
ً وأضـــــاف ســــــماحته معلقا: "أمیر ّ

المؤمنین يقســـم الناس بحســــب 

معرفة الحقیقة. ھناك إنســان يعرف 
الحقـــیقة ومطلع علـــیھا فھو {عالم ّ

رباني}، وھناك من ال يعـرف الحقیقة 

ولكن يسعى لتحصیلھا وھذا {متعلم 

على ســــــبیل نجاة}، وھناك من ال 

يعرف الحقیقة وال ھو تواق لمعـرفتھا 

فھو "ھمج رعاع". أمیــــــر المؤمنین 

يطلعنا علــى كیفیة معـــرفة من ھم 

الھمج الرعاع فیقول في صـــــفاتھم 

{يمـیلون مع كل ريح، يـنعقون مع كل 

ناعق}. بمعنى أنھم يصـبحون مع أي 

حــــــركة مبتدعة وأي اتجاه عقائدي 

فكري أيديولوجي جديد. يصدقون أي 

شـــبھة من ھنا وھناك ويتماشـــون 

معھا".

-" فـي روايات أخــرى عن أھل البیت 

يعبــرون عن ھؤالء بأنھم غثاء؟ إمامنا 

الصــــادق (ع): "الناس عالم ومتعلم 

وغثاء" قطعا الغثاء أو الھمج الــــرعاع 

ھم أقرب إلى الضـــــاللة واالنحراف. 
َْ ََّ َ ََ ِيقول تعالى: {َولقد ذرأنا لَجَھنَم كثیًرا ْ ِ َ

َّ ُ ُ ٌَْْ ُْ ّ ِمَن الجن َواإلنس ۖ لھم قلـــــــــوب ال ّ ِِِ ِ
ََّ ََ ُ ٌ ُ ْ ُ َ ُ َ ُْ ْ ِِيَفقھون بَھا َولھم أعین ال يبصرون بَھا ْ ِ

ُ َّ ٌ ََ ُ َ ُْ َِولھم آذان ال يَسَمعون بَھا ۚ أولــــــئك ْ

ُ َ َٰ ُّ َْ َُ ُ ُْ ْ َْ ِكــــاألنعــــام بَل ھم أضل ۚ أولئَك ھم َ ِ
ُ َْ ِالغافلون}". َ

*عقولھم مأســـورة بید المنظم ّ

لھم*

وأضاف سـماحته: "ھناك رواية أخرى 

عن أھل الـبــیت (ع) جاء فــیھا {أغد 
عالما أو متعلما وال تكن إمعة}، ما ھو ّ

"اإلمعة"؟ اإلمعة ھو بذات نفســــــه ّ

الھمج الـــــــــرعاع وھو بذاته الغثاء، 

صاحب الذكرى موسى بن جعفر (ع) 

يقول لفضـل بن يونس: {يا فضـل أبلغ 
ً خیرا وقل خیـرا وال تكن إمعة}، فقال: ًّ

يا ابن رســــول هللا ما اإلمعة؟ فأجاب 

اإلمام: {ال تقل أنا مع الــــــــناس وأنا 

كواحد من الناس. فإن رســــــول هللا 

يقول: "إنما ھما نجدان: نجد خیــــــر 

ونجد شر. فال يكون نجد الشـــر أحب 

إلیكم من نجد الخیر}.

-" محمد الريشــھري يذكر في كتاب 

"العقائد اإلســــــالمیة" تعريفا لطیفا 

لإلمعة، (فـــــي اللغة العـــــربیة ھو 

اختصـــــــــــــار لكلمة : أنا معك). "-

الريشـــــھري يقول: ھناك صنف من 

الناس ال يفكــــر بل ال يـــــرى له حق 

التفكیر فیبقى ذھنه وعقله مأســوراً 

بما يقوله اآلخـــــرون. ھؤالء عقولھم 

مأســـــورة ينتظرون ھذا الزعیم ماذا 
سیقول، ال يرون ألنفســـــھم أحقیة ّ

التفكیر فعقولھم مأسورة بید المنظم 

لھم".

-"اإلمام الكاظم يقــــــول ال تقل "{أنا 

كواحد من الناس} يقصــــــد ال تجعل 
عقلك أسیرا لما يقوله الناس".ً

-" اإلمام الكاظم يعلمــــــنا كـــــــیف 

نسـتخدم لسـاننا {إن هللا حرم الجنة 

علـى كل فاحش بذيء ال يبالــي بما 

قال وال بما قیل له}". 

-" محل الشــــاھد ان اإلمعة ھي أن 
ً ً تكون مأسورا ومحجورا ومســــــجونا ً

فكـــريا لما يقوله اآلخــــر بحیث أن ال ً

يكون عندك رأي. لألســـف الكثیر من 

بناتنا وأخواتنا استشـــرى بھن مرض 

وھو نزع الحجاب، لســـبب ھو ركوب 

الموجة". 

-" ال تكن إمعة بتعبیـر الــرواية التــي 
صدرت بھا الكالم، {يا ھشـــــــام � ّ

علـــى الناس حجتین حجة ظاھـــرة 

وحجة باطنة الحجة الظاھرة الرسـل 

واالنبیاء واالئمة علیھم الســــــــالم 

والحجة الباطنة العقول}".

ولفت ســــــماحته إلى أھمیة العلم 

قائال: ان هللا عز وجل عندما يصــــــف 

األنبیاء يصــــــــــــفھم بكامل الكمال 

األخالقـي {وأنك لعلـى خلق عظیم} 

لكن الحال يختلف عندما يصـــل األمر 

للعلم  فھا ھو النبي وھو ســـــــــید 

العلماء من األولین واآلخـــــرين يقول 

{وقل ربي زدني علما}".

-" أمیــر المؤمنین يقول {لو اكتفـــى 

أحد من العلم الكتفى موسـى علیه 

الســـالم}، النبي موسى سمع عن 

ِعبد صــــالح عالم في منطقة مجمع  ٍ
البحرين فخاطب يوشـــع وقال له: أنا 

سأتركك لسـنین طويلة حتى أذھب 

لمجمع البحــــــــرين وأرى ھذا العبد 
َ َ ْٓ ُ ِوأتعلم منه. {َوإذ قاَل موَسى لفَتاه ال َُ ٰ ِ
َ َ َْ ُ َّ َُ ْٓ ْ ْ َ ْ ْ َأبرح َحتى أبلغ َمجَمع ٱلبحرين أو ْ َ َِ ٰ

َُ ُ َِأمضى حقبًا}.”ْ

*ما قیمة العبادة دون علم؟*

وأضــــاف: "يعلمنا أھل البیت (ع) أن 

عـبادة من دون علم ال قـیمة لھا، ألن 

العابد ممكن أن يقع باالنحـــــــــراف. 

الخوارج. ما قصــــــــتھم؟ أكفار ھم؟ 

منافقون؟

١٥  ما رس ٢٠٢٢

موكب الجنزيرالسید رضا الموسوي الحاج مھدي االنصاري



ال. ھؤالء كانت جباھھم ســـــودا من 

العبادة. إنما ھم فقدوا البوصـــــــــلة 

وفقدوا العلم فوقعوا باالنحــراف، {قل 

ھل أنبئكم باألخسرين أعماال}.

-" محل الشاھد ھو أن اإلنسان كلما 

كان صــاحب معرفة أصــبح صـــاحب 

حجة ألن حجة هللا على الناس ماذا؟ 

بعد األنبیاء والرسـل واألئمة ماذا؟ ھو 

العقل".

-" أضــرب مثاال من صــاحب الذكرى، ً

باألمس نقلت لكم رواية ھشـــام بن 

سالم ومؤمن الطاق، مختصــــــــرھا 

أنھما من كبار شیعة أھل البیت (ع)، 

وصـــال إلى المدينة ولم يكونا يعلمان 

بأن االمام الصـادق (ع) توفى، فوجدا 

الــناس كلھا بــباب عـــبد هللا األفطح 
ويقولون بإمامـته، الـناس كانوا إمعة. ّ

لكن الـــــرجلین لم يكونا إمعة فدخال 
وســــأاله ســـــؤاال فعرفا أن عبد هللا ً

االفطح مدع لإلمامة. محل الشــاھد ّ

كل ما كان اإلنســـــان صاحب معرفة 

كان أقرب للھداية. 

*سیرتاب المبطلون من بعدي

 بإمامة ابني موسى بن جعفر*

وأشار سماحته إلى "شبھة تطرحھا 

األسماعیلیة وھي أن اإلمام الصادق 

لم ينص علــــى إمامة اإلمام الكاظم 

بدلیل أن ھشـــــام بن سالم ومؤمن 

الطاق كانا من كبار شـیعة اإلمام ولم 

يعرفا أن اإلمام الكاظم ھو اإلمام".

-"ھذا ما يطرحه اإلســــــــــماعیلیة 

وأصــــــــــحاب بعض التیارات الدينیة 

الحديثة. وھذه مجرد شـبھة وإال فإن 

اإلمام الصـــــادق وردت عنه أكثر من 

أربعین رواية تصــرح أن اإلمام الكاظم 

ھو ولي األمر من بعده".

-" من يقول لك بأنه ال يوجد رواية فھو 
لیس مطلعا. ومن يـــــــــريد أن يتأكد ً

فلیراجع "الكافي" و"اإلرشــــــــــاد" 

للشـیخ المفید، أكثر من أربعین رواية 

وردت باالســــم أن اإلمام الكاظم ھو 

اإلمام من بعد أبیه الصـادق (ع). ھذه 

الشـــــبھة عند ھشـــــام بن سالم 

ومؤمن الطاق من أين جاءت؟ بشكل 

مختصـر: أواخر الدولة األموية انتشــر 
التشـــــیع خصــــــوصا أن اإلمام زين ً

العابدين كان يشـــــتري العبید وكان 

يعلمھم لســـــــــنة كاملة ثم يطلق 

سراحھم، ھؤالء أصبحوا نواة التشیع 

في كل العالم. اإلمام الصــــادق (ع) 

ينقل عن آبائه أن اإلمامة فــــي الولد 
األكبـــــر إال أن تكون له عاھة، الناس ّ

تولدت لھم شبھة ألن إسـماعیل ھو 

ابن االمام الصـــادق األول فھو اإلمام 

من بعده، فلما مات إســـماعیل قالوا 

أن االمام من بعد الصادق ھو عبد هللا 

األفطح علـــى اعتبار انه أكبــــر أوالد 

اإلمام ممن ھم علــــــى قید الحیاة. 

وجوه الشـــــــــــیعة كانوا يعرفون أن 

اإلمامة بعد الصــــادق لإلمام الكاظم 

(ع). 

-" يقول الشـــــــیخ المفید في كتابه 

"االرشــــــــــاد" أنه مما اتفقت علیه 

الكلمة عند فقھاء وعظماء مدرســـة 

اإلمام الصـادق والشــیوخ أصحابه أن 

اإلمامـــة من بعــــده لإلمام الكاظم، 
كعبد الـرحمن بن الحجاج، ويونس بن ّ

عبد رحمن وھشـــــــــــام بن الحكم 

وغیرھم، وبعض أبناء االمام الصــادق 

كعلي واســـحق كانوا يقولون بإمامة 

أخیھم موســى بن جعفر فكان ھناك 

إقـرار بأن اإلمام الكاظم ھو اإلمام من 

بعد أبیھم". 

-" قلنا ان الشـیعة انتشــروا وھم لم 

يكونوا كلھم من مرافقي الصــــــادق 

على الدوام في المدينة فلما جاء من 

لم يكن مقیما فــــي المدينة إلیھا لم 

يكن ھؤالء شاھدين على تصــــــريح 

الصادق فلذلك احتاروا". 

-" أما أن يقال ان كل أصــــحاب اإلمام 

الصــادق لم يكونوا يعرفون اإلمام من 

بعده فھذا خالف الدلــــیل. قلــــنا أن 

ھناك أربعین رواية عن اإلمام الصادق 

تشیر على اإلمام بعده".

-" يذكر النعماني صــــــــــاحب كتاب 

"الغـــیـــبة" رواية طويلة عن زرارة بن 

أعین الذي يقول: دخلت علـى اإلمام 

الصـــادق فطلب منه اإلمام أن ينادي 

فالنا وفالنا حتى صاروا ثالثین شخصاً 

فـــي بیته وكان فــــي جوارھم رجل 
مســــجى ومغطى على وجھه. قال ّ

اإلمام: {من ھذا؟} قالوا: إسـماعیل. 

قال اإلمام {أمـــیت ھو؟} قالوا نعم. [ 

مع ان اإلمام كان يعلم لكــــــــنه أراد 

تثبیت الفكــــــــــــــرة]   أخذ الناس 

اسماعیل وغســـلوه وكفنوه، اإلمام 

رفع الغطاء وقال مجددا أمام الــناس: 

{من ھذا؟} قالوا: إســماعیل. اإلمام 

قال {أمیت ھو؟} كذلك عندما وضـــع 

في قبره قال للكفان: {اكشــــف عن 

وجھه}. قال يا ابن رســول هللا لماذا؟ 

أجاب {ألنه ســــیرتاب المبطلون من 

بعدي بإمامة ابني موســــــــــى بن 

جعفـــر}. وبالفعل الذين كانوا بعیدين 

كانوا يقولون بإمامة إســــــــــماعیل 

باعتباره الولد األكبــــــــــــر ولما مات 

إســــماعیل قالوا بإمامة ابنه محمد، 

علما أن االمام دفع ھذه الشبھة". 

أخیرا عرّج سماحته على المصــــیبة 

مشـــیرا إلى ان صاحب الذكرى وھو 
إمام مفترض الطاعة ينقل من سجن ُ

إلى سـجن. من ســجن في المدينة 

إلى سجون البصــــــرة وإلى سجون 

بغداد وفي كل ســـــــــجن يالقي ما 

يالقیه، إلـــى أن أدخل فـــي طامورة 

الصـنديد، ھناك رجل والعیاذ با� من 
أوالد البغايا، ھارون قال له ضــــــــیق ّ

على اإلمام فوضــــــعه في الطامورة 

وھي حفرة فـي األرض ومع الطامورة 
ربط بیدي اإلمام ورجلیه بأكثر من ٣٠ ّ

رطال، "الســـالم على ذي الســـاق ً

المرضـوض"، بقیت آثار تلك الرضـوض 
حتى دفن صــــلوات هللا علیه... أقتل ُ

بالســــم فقط أم قتل من مصـــــائب 

الدنیا؟... 

اإلمعة هـــــــــــــــــي أن تكون 
ً مأســــــــــــــــــــــــــورا ومحجورا ً

ً ومســـجونا فكريا لما يقوله ً

اآلخـــــــــــــــــر بحيث ال يكون 

عـــندك رأي. أهل الـــبـــيت 

طلبوا منا إعمال العقل.

ملف شهادة الكاظم (ع)

 ما رس ١٦٢٠٢٢

السید اسعد الموسوي



بارك سماحة الشـــــــیخ حكیم إلھي 

للمؤمنین  حلول  شــھر شــعبان في 

خطبة الجمعة في استقبال الشــــھر 

الذي وصـفه بالمعظم، قائال: ھو شـھر 

نبینا محمد (ص) حیث قال: {شــــــھر 

شـعبان شـھري. رحم هللا من أعانني 

على شھري}. 

وأضاف: "وفي تسمیة الشھر جاء عن 

رسول هللا (ص) وإنه سمي "شـعبان" ّ

ألن أرزاق المؤمنین تتشعب فیه. یقول 

المحدث القمـــــی (رح) فــــــی کتاب 
"مفاتیح الجنان": "اعلم أن شــــــــھر ّ

شعبان شھر شريف وھو منســــــوب 

إلى رسول هللا (ص)".

*من صام يوما

وجبت له الجنة*

ولفت ســـماحته إلى أن رســــول هللا 

(ص) كان يصــوم ھذا الشـــھر ويوصل 

صیامه بشـھر رمضـان كذلك كان (ص) 

يقول: {شـعبان شـھري من صـام يوما 

من شھري وجبت له الجنة}. 

وتابع ســـــــماحته: "وروي عن اإلمام 

الصــــــــادق (ع) أنه قال: {كان اإلمام 

الســــــجاد (ع) إذا دخل شعبان جمع 

أصحابه وقال لھم: {ياأصحابي، أتدرون 

ماھذا الشھر ؟ ھذا شھر شعبان وكان 

النبي (ص) يقول: شــعبان شـــھري، 
فصـوموا ھذا الشـھر حبا لنبیكم وتقرباً ُ

ُ
إلى ربكم. أقســم بمن نفســـي بیده  

لقد سمعت أبي الحســین (ع) يقول: 

ســمعت أمیر المؤمنین (ع) يقول: من 

صــام شـــعبان حبا لرســـول هللا ً
(ص) وتقـــربا إلـــى هللا أحبه هللا ً

وقـربه إلــى كــرامته يوم القیامة 

وأوجب له الجـــــــنة}. وروي عن 

صــــــــفوان الجمال قال: قال لي ّ
اإلمام الصــــــادق (ع): {حث من ّ

في ناحیتك على صوم شعبان. 

فقلت: جعلت فداك تـــــــرى فیه 
ً َشیئا ؟ ْ

فقال: نعم، إن رســــول هللا (ص) ّ

كان إذا رأى ھالل شــــــعبان أمر 

مناديا ينادي فـي المدينة: ياأھل 

يثرب ! إني رســـول رســــول هللا 
إلیكم، أال إن شـــعبان شـــھري، ّّ

فـــرحم هللا من أعاننـــي علـــى 
شـــــــــھري}، ثم قال: {إن أمیر ّ

المومــــنـــــین (ع) كان يقول: ما 

فاتني صوم شعبان منذ سـمعت 

منادي رســـــول هللا (ص) ينادي 

في شــعبان، ولن يفوتني أيام حیاتي 

صـوم شـعبان إن شـاء هللا تعالى}. ثم 

كان (ع) يقول: {صــــــوم شـــــــھرين 

متتابعین توبة من هللا}. 

وروى اســماعیل بن عبد الخالق قال: 

"كنت عند االمام الصـــادق (ع) فجرى 

ذكر صوم شعبان فقال الصــــادق (ع): 
{إن في فضــــل صوم شعبان كذا وكذا ّ

حتـى إن الـرجل لیـرتكب الدم الحــرام ّ

فیغفر له}.

*تصدق فیه ولو بنصف تمرة*

وعن أعمال شـــھر شـــعبان قال إمام 

ومديـــر مـــركــــز اإلمام علــــي (ع): 

"ایھاالمؤمنون. اعمال ھذا الشـــــــھر 

کثیـرة و لکن االھم منھا ھـی أن تقول 
ُْ ِفي كل يوم ســبعین مرة: اسَتغفر هللا ْ

َ ََُّ َُ ْ َوأسأله التوبَة. وأن تتصــــدق في ھذا ْ

الشــــھر ولو بنصــــف تمرة لیحرم هللا 

جسـدك عن النار. فعن اإلمام الصـادق 

(ع) أنه سئل عن صوم رجب فقال: 

{أين أنتم عن صـــوم شـــعبان ؟ فقال 

الراوي: يابن رســـول هللا (ص) ماثواب 
من صام يوما من شعبان؟  فقال: ُ

الجنة وهللا. فقال الراوي: ماأفضـــــــل 

مايفعل فیه؟ قال: الصدقة واالستغفار. 

ومن يتصدق بصـدقة في شعبان رباھا ّ

هللا تعالى كما يربي أحدكم فصــــــیله ّ

حتى يوافى يوم القیامة وقد صـار مثل 
[شھداء] أحد}.ُُ

١٧  ما رس ٢٠٢٢

الشيخ حكيم إلهي في استقبال شهر شعبان:

هو شهر شريف منسوب إلى رسول هللا (ص)

جاء عن رسـول هللا (ص) في 

ّتســــــمية الشـــــــهر إنه سمي 

"شــــــــــــــــــــــــعبان" ألن أرزاق 

المؤمنين تتشعب فيه

"من يتصـــــدق بصــــــدقة في 

ّشـعبان رباها هللا تعالى كما 
ّيربي أحدكم فصـــــــــيله حتى 
يوافى يوم القيامة وقد صـــار 

ُمثل [شهداء] أحد”ُ

الشیخ حكیم إلھي



*لماذا نعظم ھذا الیوم؟*

استھل سماحة السید حسین البعاج 

كلمته فـي ذكــرى المبعث ببیتین من 

الشـــعر ألبي طالب يمتدح بھما سید 

المرسلین:
ًَ ََّ ُ َََّ َ ُ َِلقد أكرم � النبي مَحمداَ

َ َ َُ ُِ َ َِفأكرم خلق � في الناس أحَمدَ ِ
َّ َ َُّ َِوَشق له من إسمه لیجله ُُ ِ ِ ِ ِِ

ََُّ ُ ٌَ ِفذو العرش َمحمود َوھذا مَحمدَ

واضاف الســــید متســــائال: "ما ھي 

الغاية من بعثة النبـــــي محمد (ص)؟ 

ولماذا نعظم ھذا الیوم؟ ولماذا نحـتفل 

فیه؟ ولماذا بعث هللا ســبحانه وتعالى  

النبـــي محمدا (ص) إلـــى ھذه األمة 

رسوال؟"

كان ذلك في الحفل الذي أقامه مـركـز 

اإلمام علـي (ع) فــي ذكــرى المبعث 

النبوي الشـــريف يوم الثالثاء ١ مارس 

٢٠٢٠ وحضــــــــــــره جمع حاشد من 

المحتفلین بالذكرى. فأضـــــــــــــــاف 

سماحته: 

"لقد أجاب النبـــي (ص) علــــى ھذه 

التســـــاؤالت بعبارة واحدة، قال فیھا: 

"إنما بعـثت ألتمم 

مكـارم األخالق". 
لخص النبي (ص) ّ

بعـــــثـــــته وبین ّ

وظـــیفــــته وبین ّ

الغاية من بعـثــته 

بھــــذه الكلمــــة 

الموجــــزة. فماذا 

يعنــــــــي مكارم 

األخالق بالنسبة 

للفرد وللمجتمع؟

*بل الیتیم يتیم العلم واألدب*

أجاب ســــــماحته على معنى مكارم 

األخالق بالنســـــــبة للفرد والمجتمع 

معتبرا أن الفرد إذا انســـلخ عن مكارم 
األخالق ال يكون انسانا، بل يكون أقرب ً

إلى البھیمة منه إلى االنسان.

-" المجتمع كذلك إذا انســـــــــلخ عن 

مكارم األخالق ال يكون مجـــــــــــتمعاً 
ً إنســـــــانیا، بل يكون مجتمعا بھیمیا. ًّ

يكون أقــرب إلـــى الحالة البھیمیة من 

الحالة االنســــانیة. الشـــــاعر يقول: 

"وإنما األمم األخالق ما بقـــــیت... إذا 

ھم ذھـبت أخالقھم ذھــبوا". وھــناك 

شــاعر آخر يقول: "وإذا أصــیب الناس 
فــــي أخالقھم... فأقم علیھم مأتما". ً

ھؤالء أموات. فالمجتمع عندما تنسلخ 

منه األخالق الكــــريمة، يكون مجتمعاً 
میتا. ھناك بیت شعري ينســــب إلى ً

اإلمام أمیـــــــر المؤمنین (ع) جاء فیه: 

"لیس الیتیم الذي قد مات والده

بل الیتیم يتیم العلم واألدب

ّفي احتفال المبعث النبوي الشريف، السيد حسين البعاج يقول: 
ً المجتمع الذي ينسلخ عن مكارم األخالق ال يكون مجتمعا إنسانيا، ً

ً ّبل مجتمعا بهيمياً

ماذا تنتظر من الطفل 
الذي إذا فتح عينيه رأى 

من والديه تسويفا 
وتضييعا للمواعيد، وكذبا؟

 ما رس ١٨٢٠٢٢

المبعث النبوي الشريف

إحاطة

بالرغم من ان ذكرى المبعث النبوي الشـريف ھي مناسبة 

اللقاء الضـــوء على ذلك التحول الھائل الذي احدثه المبعث 

في األرض على صعید الفرق بین الشــــرك والتوحید، وبین 

الضــالل والھدى، وبین الظلم والعدل، فإن سماحة الســید 

حســین البعاج آثر ان يتحدث عن اخالق المصـــطفى (ص) 
متناغما، بالصــــــدفة، مع طرح سماحة الشـــــــیخ محمد ً

البھادلي، قبل أيام، في ذكرى استشــــھاد اإلمام موسى 

بن جعفــر الكاظم (ع) وقبل ذلك فـــي ذكـــرى والدة أمیـــر 

المؤمنین (ع) عندما أسـھب في شـرح المفردات األخالقیة 
ً في سـیرتھما، باعتبار ان البحث األخالقي "صـار بحثا يتیما ً

ھذه االيام" كما قال. 

الطرح الذي قدمه الرجالن فتح الباب على تساؤالت فرضت 

نفسـھا على دردشات بعض المسـتمعین (ورصدتھا "أخبار 

المركز") حول ما إذا كان ھناك استشـــعار قوي لدى الدعاة 

والمبلغین بضــرورة التأكید والتركیز على المعنى االخالقي 

في الخطاب التبلیغي ھذه األيام. 

المدائح توزعت علـــى  فقـــرتین: فقـــرة اعدھا مال محمد 

شــكري واألخرى كانت من إعداد مال ضـــیاء الزركاني. كان 

ذلك في ١ مارس ٢٠٢٢. وكان التالي بعض ما ورد في كلمة 

السید البعاج في المناسبة.



*من ھم األدالء علـــــــــى مكارم 

األخالق*

واوضح سماحته: "حســـــــــــنا  ھذا 

االنســــان بحاجة إلى من يقوده لنیل 

المكارم. االنســـــان يحتاج إلى قدوة. 

بحاجة إلى من يســـــــــلك به سبیل 

الفضـائل، سبیل المكارم. هللا سبحانه 

وتعالى بعث االنبیاء والرسل، وجعلھم 

قدوات للناس، أدالء على الفضـــــائل، 

أدالء على مكارم األخالق، وال شك أن 

أفضـــل األنبیاء، وأعظم األنبیاء فضـــالً 
وشـــأنا وســـیدھم، ھو النبي محمد ً

(ص)، وقد دعانا القرآن الكـريم إلـى أن 

نتأســـــى بھذا النبي عندما قال {لقد 

كان لكم في رســــــول هللا أســـــــوة 

حسنة}.

وخاطب ســـماحته الحاضـــرين قائال: 

"أيھا الناس، أيتھا األمة، تأســــوا بھذا 

النبــي (ص) فإنه يقودكم إلــى ما فیه 

ســــــــــــعادتكم، يقودكم إلى مكارم 

األخالق، تلك المكارم التي تضــــــمن 

لكم الحیاة االنسانیة السعیدة، ناھیك 

عن الحیاة األخرى".

وأضاف: "أنا في ھذا المقام على وجه 

االيجاز واالختصــــار، أريد أن نقف على 

بعض المواقف النبیلة فـي حیاة النبـي 

(ص)، لنســــــتفید ونتعلم منھا. طبعاً 

حیاة النبـــــــي (ص) حافلة بالمواقف 

األخالقیة الكـــريمة. ولكن نحن بأمس 

الحاجة لــــبعض ھذه المواقف من باب 
{فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنین}.ّ

-" فــي يوم من األيام، من أيام النبــي 

األعظم (ص)، كما تعلمون الـــــــناس 

يخرجون إلى أشــــــغالھم وأعمالھم. 

ففي يوم من األيام خرج بعض الصحابة 

من بیوتھم في الصباح الباكر، وإذا بھم 
يرون رســـــــــــول هللا (ص) واقفا عند ً

صـــــخرة، وكعادتھم ســــــلموا علیه ّ

وانصـــــرفوا إلى أشغالھم. فلما انتھوا 

من عملھم وأشـــغالھم عند الظھیرة، 

رجعوا إلــــى بیوتھم وإذا بھم يـــــرون 
رســــــــــــول هللا (ص) واقفا عند تلك ً

الصـــــخرة. فجاؤوا إلیه وقالوا يا رسول 

هللا خرجنا من بیوتنا في الصـباح الباكر 
فوجدناك واقفا عند ھذه الصـخرة، اآلن ً

وقد رجعنا، فوجدناك واقفا فـــي نفس ً

الموقع، ما السبب يا رسول هللا؟ فقال 
ً النبــــــي (ص): {لقد وعدت رجال عند ُ

ھذه الصـــــــــخرة، وھو لم يأت}. منذ 

الصباح إلى اآلن لم يأت. قالوا يا رسول 

هللا فــــــــــــــي ھذا الجو الحار وتحت 

الشــمس المحرقة؟! ھال تحولت إلى ّ
ظل تلك الشــــــجرة لتقیك من أشعة ّ

الشمس؟ فقال النبي (ص)، {ھیھات 

منھا إلــى القیامة}. يعنـــي لن أبـــرح 
مكاني ھذا ما دمت وعدت انسانا عند ً

ھذه الصخرة.

*الصدق في الوعد ھو من

أھم عناصر القوة والتقدم*ّ

وعلق ســـماحته: "النبي لیس عاطالً 

عن الشـــــــغل والعمل! وإنما ھذا ھو 

شـــــــغله وعمله؛ أن يرسخ فینا ھذه ّ

القیم األخالقیة، أن يرسخ فینا الصدق 

في الوعد، بأن يكون االنســــان صادقاً 

في وعده".

 

ثم قارن ســــماحته بین النموذج الذي 

قدمه لنا رسول هللا في ھذا الســـیاق 

وبین سـلوك أتباعه الیوم فقال: "ولكن 

مع األسف إن أغلب المسـلمین لیس 
له التزام بالوعد، وال صــدق في الوعد. ٌ

ھذا ما نعیشـــــه من مأساة. من أھم 

عوامل النجاح في دول الغـرب، والدول 

المتقدمة أنھا تحتــــرم مواعیدھا، أنھا ّ

صــــــــادقة في مواعیدھا. لذلك ھذه 

المجتمعات عندما نصــــــــــــفھا بأنھا 

مجــــتمعات ودول مــــتقدمة يجب أن 

ندرس عــــوامل تقدمھا. إن تقدمھا لم ّ

يأت من فـــــــــــراغ، إنما ھناك عوامل 

للتقدم، ھناك عناصــــــــــر قوة تجعل ّ

المجتمع يتقدم. من أھم عناصـر القوة ّ

وعوامل التقدم، ھو الصدق في الوعد. ّ

احترام الوعد، احترام الوقت. انظر إلـى 

حالنا نحن في بلداننا، كیف نعیش ھذا 
التســـويف. نقول لمن قطعنا له وعدا: ً

الیوم، وغدا، وما بعده، وراس الشــھر، ً

بینمل أنت تـــــــــراوح مكانك، وال تجد 

مصـداقیة في الوعود. وعلى مسـتوى 

الدولة فإنك من قمة الھـرم فـي الدولة 

إلى األسفل، ال تجد مصداقیة، الوعود 

والمواعید تسويف وتضییع للوقت.

"يا رسول هللا أريد أن 
يرحمني هللا فماذا أصنع؟" 

سؤال جميل [طرحه هذا 
الصحابي] فاالنسان عليه 

أن يبحث عن وسيلة 
يضمن بها سالمة اآلخرة 

كما يحاول أن يضمن 
سالمة الدنيا.

المبعث النبوي الشريف
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واســــتطرد ســــماحته موجھا كالمه ّ

لآلباء واألمھات على وجه الخصـــوص: 

"لذلك أيھا األخوة، علینا أن نــــربــــي ّ

أنفســـــــــنا على مثل ھذه األخالق. 

النبــــي (ص) يقول لآلباء: {إذا وعدتم 

صــــبیانكم فأوفوا فإنھم يعتقدون أنكم 

ترزقونھم}، أيھا األب، أيتھا األم، كوني 
صادقة، كن صادقا مع ولدك في وعدك ً

له، لماذا؟ ألن ھذا الطفل حـین يفــتح 

عینیه علـــــى الدنیا من تكون قدوته؟ 

قدوته أبواه. فعندما يفتح عینیه علــى 

ھذه الدنــیا يكون قدوته أبواه، يـــتعلم 

منھما فإذا رأى ھناك مصـــــداقیة في 

الوالد والوالدة، عـــــند األب واألم، فإن 

ھذه المصـــــــداقیة سوف تغرس فیه 
ً مصــــداقیة أيضـــــا ألن يكون وفیا في َ

التــــــزاماته. أما لو فتح عینیه ورأى أن 

ھناك تســــويفا وتضــــییعا للمواعید، 

وكذبا، فماذا تنتظر منه؟ ســوف يتعلم 

الخلف فـــــــــــــي المواعید، والكذب 

والتســـويف، وبالتالي تكون أيھا الوالد 

وأيتھا األم قد جنیتم علـــــــى ولدكم، 

فتكونون عند هللا آثمین".

-" أيھا األخوة أي درس بلــــــــــیغ ھذا 

يقدمه لنا النبـــــي (ص)، وھذا موقف 

واحد من مواقف عدة أراد بھا أن يغرس 

القیم في نفوسنا".

*كیف أضمن الرحمة اإللھیة؟*

ووقف الســــــید البعاج عند موقف آخر 

فأشــار إلى رجل جاء إلى رســول هللا 

وقال له: يا رسـول هللا أريد أن يرحمني 

هللا فماذا أصــنع؟ يعني: أنا ال أعرف إن 

كان هللا سیرحمني أم سیعاقبني في 

اآلخرة. عندي تقصـــــیر وذنوب، فكیف 

أضـــمن الرحمة اإللھیة؟ أريد ضــــماناً 
برحمة هللا، أريد ضــــــمانا بعفو هللا عز ً

وجل. سؤال جمیل، فاالنسان المؤمن 

علیه أن يبحث عن وسیلة يضــمن بھا 

سالمة اآلخرة كما يحاول أن يضـــــمن 

ســـالمة الدنیا. يا رســـول هللا أريد أن 

يرحمني هللا فماذا أصـــــــنع؟ فقال له 

النبـــي (ص) {ارحم الناس يــــرحمك 

هللا}.

 عندما تكون رحیما بأھل بیتك، عـندما ً
تكون رحـــیما بعـــیالك، عـــندما تكون ً

رحیما بأصـــحابك، بمجتمعك، بالناس ً

الذين يحیطون بك، عندما تكون رحـیماً 

فإن هللا سـبحانه وتعالى يرحمك. ھذه 

أخالق هللا". وأضـاف سـماحته: "تنقل 
الـــــــــــــروايات أن رجال امتأل بالذنوب ً

والمعاصــــي وكلما تاب وتاب هللا علیه 

يعود إلى المعصـیة.. وھكذا. كان يعاود 
ّالكرّة مــرارا، وذلك فـــي زمن نبي من ً

األنبیاء سالم هللا علیھم أجمعین. إلى 

ّأن جاء فـي مـرة من المـرات إلـى نبي 

ذلك الزمان وھو يقول يا نبـي هللا أنا قد 

عصــــیت هللا وارتكبت الكبائر، فقال له 
النبـــــــــي لن أجد لك بعد ھذا توبة أو ً

مغفرة من هللا.ً

تقول الــرواية فھام ھذا الــرجل علــى 

وجھه فــي البیداء، كأنما قد يئس ألنه 

لم يحصل على وعد بالمغفرة من نبي 

ذلك الـــزمان. وبینما ھو ھائم علــــى 
وجھه في البیداء، إذ به يرى كلبا يحوم ً

حول بئـــــر، البئـــــر عمیقة والكلب ال 

يســتطیع أن يصــل إلى الماء، والكلب 

يشعر بالعطش.

 ھذا الــرجل خلع ثیابه وربط ثوبا بثوب، ً

وأدلــى طــرف ثیابه فـــي ذلك البئـــر 

العمیق، واســــتخرجه وراح يقطر في ّ

فم ذلك الحیوان حتــى ارتوى.. فنـــزل 

الوحـي علـى ذلك النبـي وقال له أيھا 

النبي أسرع إلى ذلك العاصـي وبشره ّ

بأن هللا قد غفر له ورحمه لـرحمته بھذا 

المخلوق، بھذا الحیوان".

وتابع: إذن أيھا اإلخوة، يقول النبــــــي 

(ص) أعطیكم ضمانة بالرحمة اإللھیة. 

لكن متـى؟ عندما تكونون متــراحمین 

فیما بینكم. {ارحموا من فــــي األرض 

يرحمكم من في الســـماء}. {الرحماء 

يـــرحمھم الـــرحمن ومن ال يـــرحم ال 
يرحم}.ُ

وختم سماحته المجلس بالقول: ھذه 

أخالق النبي، بل ھذه شــــــذرات من 

أخالق النبـي األعظم (ص). وكم نحن 

الـــــیوم بحاجة ألن نقف عــــــند ھذه 
األخالق العظیمة، ونســــــتذكر خلق ُ

النبي الكريم.

فإذا دعوت هللا في أمر

عظیم أو عصیب

فابدأ دعاءك بالصالة 

على الحبیب...

نزل الكتاب بفضله تعظیماً

صلوا علیه وسلموا تسلیما...

النبي (ص) يقول لنا 
أعطيكم ضمانة بالرحمة 

اإللهية. لكن متى؟ عندما 
تكونون متراحمين فيما 

بينكم

المبعث النبوي الشريف

هذه أخالق النبي، بل 
هذه شذرات من أخالق 

النبي األعظم (ص). وكم 
نحن اليوم بحاجة ألن 

نقف عند هذه األخالق 
العظيمة،

 ما رس ٢٠٢٠٢٢
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أشار سماحة السـید حســین البعاج 

في ذكرى والدة علي األكبـر (ع) فـي 

مـركـز االمام علـي (ع) إلــى أن حیاة 

األكبــر "لم تكن حیاة طويلة، فقد قتل 

فــي يوم كـــربالء وھو فـــي الخامس 

والعشــــــــرين من العمر. ولكن حیاة 

اإلنســــــان أيھا اإلخوة ال تقاس بعدد 

الســــنین وإنما تقاس بما يقدمه من 

عطاء وبما يحققه من إنجازات".

ولفت ســــــــماحته في كلمته التي 

ألقاھا بالمناسبة  إلى أن "اإلمام أمیر 

المؤمنین (ع) يقول: {قیمة كل امـرئ 

ما يحســــن}، وكم من طويل عمر لم 

ينتفع بعمره؟

وفي معرض حديثه عن صفات صاحب 

الذكرى أكد سماحته على أن "اإلمام 
ً الحسـین (ع) أعطانا تعريفا موجزا عن ً

شخصیة ولده. من ھو علي األكبر؟ ما 

ھي صـــــــــــــفاته؟ وما ھي أخالقه 

وســــجاياه؟ لقد أوجزھا اإلمام بعبارة 
مختصــــرة وعمیقة جدا. وذلك عندما ً

وقف فـي يوم كـربالء وبعدما نـزل ولده 

علي األكبر إلى ســــــاحة القتال قال 

الحســـــــین ھذه الكلمة بعدما رمق 

الســـماء بعینه: {اللھم اشھد أنه برز 
ً إلیھم أشـــــــــــبه الناس خلقا وخلقا ًُ

ومنطقا بنبیك}.ً

وتســـاءل سماحته:  أي عبارة ھذه؟ 

أي عظمة ھذه؟ أي وصـــــــف ھذا أن 

يكون علي األكبر أشـــبه الناس خلقاً 
ً ً وخلقا ومنطقا برسول هللا (ص)؟ُ

*ھو أجمل الخلق*

وفي معرض اإلجابة والتفصــــیل عرّج 
سماحته على ھذه الصــفات: الخلق ْ

والخلق والمنطق فقال: "إذا جئنا إلى ُ

خلق النبـــي (ص) فھو أكمل الخلق، 

ھو أجمل خلق، إذا كان يوســــــــــف 
الصـــديق يضـــرب فیه المثل بالجمال ُ

والحســـن فإن زلیخة امرأة العزيز في ُ

يوم من األيام بعدما جـــرى ما جـــرى 
وبعد أن صـار يوسـف ملكا. اســتأذنت ً

علیه بالدخول فأذن لھا فلما رآھا قال: 

يا زلیخة ما الذي دعاك إلـــــى ما كان 

منك؟ فقالت: حسـن وجھك يا يوسف 

فقال لھا: كیف إذا رأيت نبــــي آخـــــر 

الزمان واسمه محمد وھو أحســــــن 
مني وجھا وأحســـــــــــن مني خلقا ً

وأسمح كفا. فلما سمعت زلیخة بھذه ً

الصــفات العظیمة للنبي األكرم (ص) 

قالت: صدقت يا نبي هللا. فقال: وكیف 

علمت بأني صادق؟

قالت: ألنك بمجرد أن ذكرت اســـــمه 

دخل حبه في قلبي. فأوحـى هللا إلیه 

بأن: يا يوســـــف لقد صـــــدقت وإني 

أحببتھا لحبھا لمحمد (ص)".

(صلوات الجمھور)

*الجمال النبوي كان طافحا*

وأضـــاف ســــماحته: "لقد كان علي 

األكبر أشـــــــــبه الناس بخلق النبي 

(ص)، الجمال الــــنــــبوي كان طافحاً 
علـیه. ولذلك عـندنا رواية تقول إنه لما ّ

ولد علي األكبر وبلغ مرحلة نســمیھا 

الفتوة كان الحسـین يغطي وجه ولده 
ً ببـــــرقع خوفا وحفاظا علیه من أعین ً

الناظرين فكم كان وجھه جمیال؟"ً
ً -"وفــي الـــرواية أن رجال يھوديا دخل ً

المســجد يوما فصـــاح به الناس: أيھا ً

الیھودي اخـــــــــرج ال يحق لك دخول 

مسـاجد المســلمین، قال: نعم كنت 
يھوديا ولكني أسلمت.ً

فقیل له: وما الذي دعاك إلـــــــــــــى 

اإلسالم؟

فقال: لقد أســلمت البارحة في عالم 

الـرؤيا علـى يدي النبــي محمد (ص) 

وجئت إلى ابن رسول هللا (الحسـین) 

ألعلن إسالمي.

فدعا الحســـین علیا األكبر، فلما نظر 

إلى وجھه راح يقول: يا سبحان هللا ما 

أشــبه ھذا بوجه جده رســـول هللا ما 

أشبه ھذا الغالم برسول هللا (ص)".

*يا محمد! أخالقك من أخالقي*

وتابع ســماحته: "علي األكبر أشــبه 
ً الناس خلقا وخلقا، وأخالق النبــــــي ً

(ص) قد شـھد بھا القرآن {وإنك لعلى 

خلق عظیم}.

يا محمـــــــــــــد (ص) إن أخالقك من 

أخالقي، ألن هللا العظیم أخالقه ھـي 

األخالق العظیمة، هللا تعالـى يخاطب 

نــبــیه (ص) {يا محمد إن أخالقك من 

أخالقــي}.. من أراد أن يعــرف أخالق 

هللا يعــرفھا من أخالق النبـــي (ص). 

فالنبي ھو المرآة العاكســــة ألخالق 

هللا وصـــــــفات هللا عز وجل. فإذا كان 

علي األكبر قد شـــابه جده (ص) في 
أخالقـــه فما أكمل أخالقــــه إذا؟ وأي ً

شخصیة ھذه؟

ّ -"ثم انه شابه جده (ص) في منطقه. َ

يقول العلماء أن ھذه العـــــــــبارة من 

الحسـین تدل على أن علیا األكبر كان 
معصوما ولكن عصمته لیست عصـمة ً

واجبة كعصــمة اإلمام المعصــوم. ألن 

العصمة على قسمین: عصـمة واجبة 

تســمى بعصــمة استكفائیة بمعنى 

أنه ال يحتاج أن يتعلم من غیـــــره، هللا 

تعالى يعطیه العلم.

وھناك عصمة اكتسابیة: اي ان ھناك 

أناس بلغوا العصـــــــمة ولكن لم تكن 

عصـمتھم عصـمة واجبة، نعم جاھدوا 

أنفســــــــھم وبلغوا مراتب من العلم 

والمعرفة فعصموا أنفسھم.

كان ذلك في ١٠ مارس ٢٠٢٢. وكانت 

التالوة العطرة فیه للســـــــید أسعد، 

وقدم الحاج أبو حیدر الربیعي أبیاتا من 

الشعر نظمھا بالمناسبة. 

َعلي األكبر شــــابه رســــول هللا  َ
(ص) فــــــــي منطقه، والمنطق 

النبوي منطق معصوم

٢١  ما رس ٢٠٢٢

الوالدة الميمونة

السيد البعاج في ذكرى والدة علي األكبر (ع):

أي عظمة أن يكون علي األكبر (ع) أشبه الناس برسول هللا؟ 
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بأبیات للشـريف الرضي في رثاء سید 

الشھداء (ع) استھل سماحة الشیخ 

أبو سـجاد الربیعي كلمته في مجلس 

فاتحة الشـــاب حســـان الفیاض في 

مركز االمام علي (ع). 

و اضــــاف: “الیوم شــــیع جثمان ھذا ّ

الشــاب، الســید حســان فیاض إلى 

مثواه األخیر، وھذا التشییع عبرة لكل 

من حضــره او سمع به. والیوم نريد أن 

نتذكر الموت. قد يســــأل سائل لماذا 

نتذكــر الموت؟ فلنتذكــر الحیاة، لماذا 
علینا أن نتذكــــــر الموت؟ الموت ھم ّ

وكآبة وبكاء. ما ھو الســبب ألن نتذكر 

الموت؟ لماذا يدعونا القــــرآن وتدعونا 
الروايات واألشـــــــعار دائما ألن نتذكر ً

الموت؟ 

تقول اآلية الكريمة إن االنســـان حین 

يأتــــي يوم القیامة يقول {يا لیتنــــي 
قدمت لحیاتـي}. المفــروض أن يقول ّ

يالیتني قدمت لمماتـي، فلماذا يقول 

لحیاتي؟

وأجاب سـماحته: "النقطة األولى إلن 

الالم التــــــــــي جاءت ھنا قبل كلمة 

حیاتـــي، تعنـــي الوقت. كأنه يقول يا 

لیتني كنت قد اســـــــتفدت من ھذه 

الحیاة الدنیا لتلك الحیاة. يا لیتنــــــي 

قدمت من ھذه الحیاة لتلك الحیاة". 

-" أو لعل معنــــى كلمة حیاتــــي ھو 

حیاتي في اآلخرة باعتبار قوله تعالـى 

{وإن الدار اآلخـــرة لھـــي الحیوان} – 

الحیوان يعنــــــــــــــي الحیاة، الحیاة 

الحقیقیة. إخوانـــي تلك الحیاة فـــي 

اآلخـــرة ھــــي حقیقة الحیاة. الحیاة 

مفھوم مشـكك، مثل البیاض، مفھوم 

مشـكك، ماذا يعني مفھوم مشـكك؟ 

المناطقة يقولون المفھوم المشـــكك 
ھو مـثال ھذا أبـیض وذاك أبــیض وذاك ً

ً أيضــا أبیض، ولكن ھذا أشد بیاضا من ً
ھذا، وھذا أشد بیاضـا من ذاك... ھذه ً

حــیاة وتلك حــیاة. لكن ھذه الحـــیاة 

بالنســـبة لتلك الحیاة ال شيء. لذلك 

{فكشـفنا عنك غطاءك فبصــرك الیوم 

حديد}. عندما يموت االنســـــــــــان، 

تنكشـــــــــف األمور أمامه. كمن كان 

أعمـى ثم يــرى. كالطفل الذي يــرى 

الصـــــــــور في بداية حیاته ألول مرة. 

االنسان الذي لم ير اآلخرة ھكذا يكون 

حاله. لذلك يقول "يا لیتنــــــي قدمت 

لھذه الحیاة األخـــــروية والحقیقیة. يا 

لیتنـي عملت، يا لیتنـي أطعت. لذلك 

من أسماء يوم القیامة، يوم الحسـرة، 
االنسـان يتحسر، لم لم يعمل، لَم لم ّ

يطع؟ 

وأضاف سماحته ملقیا الضـــــوء على ً

المزيد من كلمات اآلية الشريفة: 

يقول {يا لیتنـــي قدمت}، ال يقول " يا ّ
ً لیتني أخـرت". يقال إن تاجـرا من تجار ّ

الـیمن، كان عــنده خادم، وكان حــین 

يذھب إلى المســـــجد يتقدم خادمه ُ

أمامه بمصــــباح لینیر الطريق. وكانت 

وصــــیة ھذا الرجل ألبنائه أن ابنوا لي 
مسـجدا بعد وفاتي. في الیوم التالي ً

جاء الخادم وھو يحمل المصــــــــــباح 

وجعله خلف التاجر، فاســـتغرب منه، 

وقال له امش أمامي لكي أبصــــــــــر 

الطــريق. قال له أنت قلت: ابنوا لـــي 
من بعدي مســجدا. وهللا تعالى يقول ً

"قدمت" وال يقول أخرت.. 

ّ-" دخلوا علــى علي (ع) ووجدوا داره 
خالیة. ســــألوه أين أثاثك وحاجیاتك؟ 

قال لھم أرسلتھا إلى تلك الدار!"

-" الیوم نحن نفـرش األثاث الجید ھنا، 

وال نھیــــــــيء ألثاث جید ھناك. لم ال 

نقدم االثاث الجید لتلك الحیاة؟”

*لیتني قدمت لحیاتي تساوي

 لیتني قدمت لمستقبلي*

وفي النطاق نفســــه أشار سماحته 

إلـــى كلمة "حیاة" فــــي اآلية فقال: 

"المراد بالحیاة ھو المســــــــــتقبل، 

مسـتقبل االنســان. فأنا عندما أعمل 

لتلك الحیاة، أعمل للمسـتقبل، وھذا 

سوف يؤثر أيضــــــا على ھذه الحیاة. 

كیف؟ أضـــرب مثال، ذاك الطاغیة مثال 

لو كان عــــــــنده إيمان با�، ھل كان 

ســــیفعل ما فعله؟ ھو لم يؤمن بتلك 

الحیاة، لذلك كان يــــــــرتكب المجازر 

ويظلم... االنســان الذي يعتدي على 

حقوق اآلخــــــــــرين، ھل يؤمن با� 
وبالمســــــــــتقبل؟ أنا أقول دائما أن ً

االنســان عندما يعصــي هللا تعالى ال 

يعصـیه وھو مؤمن. لو آمن لما عصـى. 

االنسـان المؤمن بتلك الحیاة سیكون 
سلوكه منضـبطا، سیكون منحازا الى ً

العدل ال إلى الظلم."

-" لذلك يقول أمیـــر المؤمنین (ع) {لو 

أعطیت األقالیم الســـــــبعة على أن 

أعصــــــي هللا في نملة أسلبھا جلب 

شـــــــعیرة ما فعلت}. ما الذي جعله 

يقول ذلك؟ إنه الفھم الحقیقي للحیاة 

الحقیقیة."

في فاتحة الشاب حسان الفياض، الشيخ الربيعي:

ّلماذا يقول االنسان يوم القيامة {يا ليتني قدمت لحياتي} وال يقول لمماتي؟

فواتح و بيانات

 ما رس ٢٢٢٠٢٢



-" عیســـــــــــى (ع) يقول ألصحابه: 

{يقولون لكم إن الــبــناء بقاعدته، وأنا 

أقول إن البناء بخواتیمه}. ألسـنا نقول 

اللھم ارزقنا حسن العاقبة.

عندما يفھم االنســان الحیاة الحقیقة 

سوف يطیع، سوف يصــدق، سوف ال 

يكذب، سوف ال يســــــــرق، سیكون 
منضـــــبطا في كل حركاته وسكناته. ً

فاالنســـــان في معركة مســـــتمرة 

{ألغوينھم أجمعـین إال عـبادك مـنھم 

المخلصـــین}.  أنت تريد أن تنظر إلى 

الحرام فیقول لك الشیطان انظر! وهللا 

يقول لك ال تنظــــر! وھذه المعـــــركة 

قائمة. اســــرق! والرحمن يقول لك ال 

تســـرق! اكذب! والرحمن يقول لك ال 

تكذب! انت ماذا تخـــــــــتار؟ ھذا كله 
ســـــــــیكون مؤثرا في النھاية، وفي ً

مســــــــتقبلك،  في خاتمتك، أتكون 

خاتمة خیر وصالح أم خاتمة شر؟

ذاك الذي قال:

 إمأل ركابي فضة وذھبا 

أنا قتلت الملك المحجبا

قتلت خیر الناس اما وأبا

وخیرھم إذ ينسبون نسبا

[إشارة إلى اإلمام الحسین].

ھذا القائل كان يصلي ويصـوم لكنه لم 

يكن قد فھم الحیاة الحقیقیة. 

او ذاك القائل الذي قال: 

ءأترك ملك الرّي والري منیتي
 أم أرجع مأثوما بقتل حسین؟ً

يقولون إن ّ� خالق جنة 

ونار وتعذيب وغل يدينّ

فإن صدقوا فیما يقولون فإنني

أتوب إلى الرحمن من سنتین”

وتســاءل سماحته: "كیف تتوب وأنت 

تقتل الحسـین؟ هللا تعالى لن يوفقك. 

صراعك وصراعنا مع الشـــــــیطان ھو 

صراع آلخر لحظة في حیاتنا. لذلك من 

المســتحب حین يحتضــر انســان أن 

نوجھه إلـــــــــــــــــى القبلة، ونلقنه 

الشــھادتین، ويقول: هللا ربي، محمد 

نبیي.. وبالمناسبة ھذا المعنى يجب 

تثبیته في الدنیا دائما. يســـــــــتحب 

التثبیت بعد الصــــالة: هللا ربي محمد 

نبیي، الكعبة قبلتي، االسـالم ديني، 

القــرآن كتابـــي، األئمة (ع) أئمتـــي 

وســادتي، يحفظ أســـماءھم علیھم 

الســـــــــالم: رسول هللا نبیي، علي 

إمامي، فاطمة الزھراء ســـــــــیدتي 

وموالتي، الحســن والحســن أئمتي 

وسادتي، التســعة المعصــومین من 

ذرية الحســین أئمتي وسادتي، بھم 

أتولــــــى ومن أعدائھم أتبــــــرأ. ألن 

الشـیطان يحضـر لالنســان في حالة 

االحتضــــار ويحاول أن ينســــیه ھذه 

المعاني".

*اتخلص من سندات القروض
ً كي ال يبقى القلب متعلقا بھا*ّ

وتابع سماحته: "ھناك شـخص كان ال 

يسـتطیع ان ينطق بالشـھادتین حین 

احتضـــــــاره. وقد كان عنده صندوق، 

وعندما أفاق من احتضـاره (ولم يمت) 

قال ائتوني بھذا الصــــندوق، كان فیه 

أوراق مكتوب فیھا ما له فــــــــي ذمة 
ً الناس من ديون. لقد كان قلبه مـتعلقا ّ

بتلك األوراق! حین أحضــــــــــــروا له 

الصـــــــــــــندوق بعد ان تخطى حالة 
اإلحتضـــار مزق األوراق وقال: لكي ال ّ

ً يبقى قلبـي متعلقا بھا. {يا أيھا الذين ّ
آمنوا انفروا خفافا وثقاال وجاھدوا فـي ً

ســبیل هللا}"، لماذا انفروا خفافا؟ ألن 

االنســـان الثقیل ال يتحرك بســـھولة 

وحرية. متمســـك بالدنیا ومشــــدود 

إلیھا! الیوم ھناك معركة بین روســــیا 

واوكرانیا، فالثقیل تصـــــــــــعب علیه 

الحركة.. ينقل الشیخ الحائري عن آية 

هللا حجت، وھو صـــــــھره، أنه عندما 

حضـــــــرته الوفاة أشار إلى صندوق، 

وقال للشــــــیخ الحائري ھذه أمانات 
الــــناس، وزعھا علـــــیھم، والحقوق ّ

الشـــــــــرعیة اصرفھا في مواضعھا، 

وأعطاه كل شـــــــيء وقال له خذ كل 

شیئ فإنني سوف أموت قريبا.”

*لطیف أن يستفید االنسان

من شبابه بالحضـــــــــــــور في 

المسجد*

وأشـــار ســـماحته إلى الفقید قائال: 
االنسـان المؤمن دائما يذكر هللا.. ھذا ً

الشـاب السـید حسـان رحمه هللا، أنا 

الحظته ھو وزوجته وابنته.. فـــي يوم 

من األيام ناديته وقلت له أنت تعجبني 

كثیــــــرا، فأنت دائم التواجد فـــــــي 

المســــجد وأنت شاب، وتأتي بابنتك 
معك أيضــــــــا. ھذا أمر لطیف جدا أن ً

يستفید االنسـان من حیاته بالحضـور 

في المســـــجد. طبعا ھذه تربیة أب، 

تربیة أم، تربیة عائلة. وھذا يكون مثاالً 

لشبابنا. حشـره هللا تبارك وتعالى مع 

صاحب ھذا المســجد وھو رسول هللا 

(ص). فھذه المســــاجد بناھا رسول 

هللا (ص) وأسســـھا رسول هللا (ص). 

ال تنسوه من صالة الوحشة {اللھم إنا 

ال نعلم منه إال خیـرا وأنت أعلم به منا، 
فإن كان محســنا فزد في إحســـانه، ً
وإن كان مســیئا فتجاوز عنه وارحمه} ً

واحشـــــره مع الحســـــین وأصحاب 

الحســــــین الذين بذلوا مھجھم دون 

الحسین علیه السالم".

وأخیرا عرج سماحته على المصـــیبة 

مخاطبا والد الفقید:  أخــي عــزيــزي 

سید فیاض أنت الیوم دفنت ابنك، ھذا 

صحیح، ولكن الحســـین (ع) فقَد ابنه 

ّعلي األكبر، فقَد ابنه الرضیع، فقد كل 
أصــــحابه. أنت الحمد � أصــــحابك، 

أھلك.. نسـاؤك ھذه اللیلة محفوظات 

فـــــــــــــي بیوتھن وبحجابھن، ولكن 

الحسـین (ع) في العاشر من المحرم 
ً بقي وحیدا فريدا، يصـرخ بأعلى صوته ً

أال من ناصر ينصــــــــرنا، أال من معین 
ٍيعیننا، أال من ذاب عن حرم رســــــول ّ

هللا."

كان ذلك في ٣ مارس ٢٠٢٢.
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دخلوا على أميـر المؤمنين (ع) 

ووجدوا داره خالية. سـألوه أين 

أثاثك وحاجـــــــياتك؟ قال لهم 

أرسلتها إلى تلك الدار!

٢٣  ما رس ٢٠٢٢



ألن "المؤمنین في توادھم وتراحمھم 

وتعاطفھم كمثل الجســـد الواحد؛ إذا 

اشتكى منه عضـــــو تداعى له سائر 
ّ ّالجســـد بالسھر والحمى" وألن "من ّ

لم يھتم بأمور المســــــــلمین فلیس 

منھم" أقام مــركــز االمام علـــي (ع) 

مجلس فاتحة على أرواح ضــــــــحايا 

التفجیر االرھابي في باكســـتان في 

الرابع من شھر مارس ٢٠٢٢، حضــره 

لفــــــــیف من علماء الدين وجمع من 

المؤمنین. 

فمباشــرة بعد صــالة الجمعة في ١١ 

مارس تداعى الحاضـرون إلى مجلس 

فاتحة بمناســـبة مرور أســـبوع على 

سقوط حوالى ٣٠٠ شـخص بین قتیل 

وجريح بعملیة انتحارية في مســــجد 

بیشاور أثناء تأدية صالة الجمعة. 

ھذا وكان إمام جمعة المســــــــــجد 

المســتھدف بین ضحايا العملیة التي 

القت اســتنكارات واســـعة في أرجاء 

العالم. 

ويذكر ان سماحة الشیخ حكیم إلھي 

مديـر مـركــز االمام علــي (ع) كان قد 

عبّــــــــــر، خالل خطبة الجمعة قبیل 

مجلس الفاتحة، عن اســــــــــتنكاره 

للحادث المأساوي داعیا هللا سـبحانه 

تعالى أن يرحم الموتى وان يشـــفي 

الجرحى وان يلھم ذويھم الصــــــــــبر 

والسلوان. 

يذكر ايضـــــا ان الحادث الذي وقع في 

الرابع من شـــــــھر مارس ٢٠٢٢ في 

مدينة بیشاور غرب باكستان قتل فیه 

ما ال يقل عن ٥٦ شخصـــا كحصـــیلة 

أولیة،  وأصــــــیب ١٩٤ آخرين بجروح 

مختلفة. اســتھدف التفجیر الذي قام 

به ارھابي انتحاري مســـــجدا ألتباع 

أھل الــبــیت (ع) أثــناء قــیام مـــئات 

المصـــــلین بتأدية صالة الجمعة، وقد 

أعلن تنظیم داعش اإلرھابــــــــــــي 

مسؤولیته عن الھجوم.

من جھتھا، ســــــارعت حركة طالبان 

الباكســــتانیة إلى نفي ارتباطھا بأي 

شـــــــكل من األشـــــــكال بالتفجیر 

االنتحاري الذي يعتبــر األول من نوعه 

في المدن الباكســــــتانیة منذ تولي 

حـــركة طالبان األفغانیة للحكم فـــي 

أفغانســــتان. ويعتبر اإلعتداء أيضـــــا 

االعتداء األكثــر دموية فــي البالد منذ 

عام ٢٠١٨، حینما أعلن تنظیم داعش 

اإلرھابي، مســــــــؤولیته عن تفجیر 

مشـابه أودى بحیاة ١٤ شخصـا خالل 

تجمع انتخابي.

*فتاوى ال تسمن وال..*

جدير بالذكر ان الجامعة اإلســـــالمیة 

العالمیة التابعة للدولة في باكســتان 

كانت في عام ٢٠١٨ قد أصــدرت كتابا 

أفتــى فیه أكثــر من ١٨٠٠ من علماء 

الدين الباكستانیین، ينتمون إلى عدة 

مدارس دينیة، بتحـــريم التفجیــــرات 

االنتحارية، باعتبار انھا "تتنافـــــى مع 

التعالیم اإلسالمیة األساسـیة ولذلك 

فھــــي محــــرمة"، كما اتفقت كلمة 

العلماء.

لكن العملیات االنتحارية، بما فیھا تلك 

التـــي تھدف إلـــى قتل األبـــرياء من 

المســــلمین، تجد على كل حال من 

يبررھا بین رجال الدين التكفیريین.  

ّ *یدین وبکل شدة*ّ

وكان مركز اإلمام علي (ع) قد اصـــدر 

بیان إدانة واستنكار فور وقوع الحادث، 

اسـتنكر فیه الھجوم االنتحاري معتبرا 

أن ھذا التفجیر يكشـــــف مرة جديدة 

عن الوجه غیر االنســاني لإلرھابیین 

والتكفیريین. 

وجاء في البیان:

"ان الھجوم اإلرھابي الذي وقع ضــــد 

مســجد تابع لشــیعة أھل البیت (ع) 

في مدینة بیشاور في باکستان خالل 

إقامة صــالة الجمعة العبادیة األخیرة، 

اظھر مرة أخری الوجه الشـــنیع وغیر 

اإلنساني لإلرھابیین والتکفیریین.

لألسف شاھدنا في الســـــــــــنوات 

األخیرة عدة ھجمات إرھابیة ضـــــــد 

موالي وشـــــیعة أھل البیت (ع) في 

مختلف المدن الباکســــتانیة وقد راح 

ضــــحیتھا عدد کبیر من األبریاء وجرح 

فیھا الکثیر من األطفال والنســـــــــاء 

والرجال. 

إن حمایة المواطنین الشـــــــیعة تقع 

بالدرجة األولـى علـی عاتق الحکومة 

واألجھزة األمنیة في باکسـتان. ولکن 

ولألسف الشـــدید لم تنجح الحکومة 

الباکستانیة وأجھزتھا األمنیة في ھذا 

الواجب الوطني واإلنساني.

إن المطالبة بحمایة شیعة أھل البیت 

(ع) في باکســـــتان وإستقرار الوضع 

األمني في مناطقھم ومســــاجدھم 

ھــــــــــــــي أقل ما یجب أن تقوم به 

المؤسسات الدولیة ومنظمات حقوق 

اإلنسان. 

إن مرکز اإلمام علي (ع) اإلســـالمي 
ّ یدین وبکل شدة ھذا العمل اإلرھابي ّ

ويدعو هللا ســبحانه وتعالی أن یتغمد ّ

أرواح الشـــھداء برحمته الواسعة وأن 

یشافي الجرحی والمصابین. 

مرکز اإلمام علي (ع) اإلسالمي

ستوکھولم – ٤ مارس ٢٠٢٢"

قراءة الفاتحة على ضحايا بيشاور في مركز اإلمام علي (ع):

عملية إ رهابية لم تنفع معها
فتاوى ١٨٠٠ عالم دين باكستاني

فواتح و بيانات

 ما رس ٢٤٢٠٢٢



٢٥  ما رس ٢٠٢٢

وصـــــف مركز اإلمام علي (ع) النظام 

الســـعودي بالنظام المســـتبد وذلك 

علــى اثــر قیامه بإعدام اكثــر من ٨٠ 

مواطنا ســــــــعوديا "بدون محاكمات 

عادلة". وناشـد البیان الذي صـدر في 

١٣ مارس احــرار العالم بالوقوف فــي 

وجه ھذا االعدامات إليقافھا، معلــــنا 

عن الدعــــــــوة إلقامة مجلس فاتحة 

على ارواح الشـــــــھداء في مناسبة 

الحقة. 

وجاء في البیان:

تلقینا ببالغ الحزن واالســى نبأ إعدام 

العشـرات من المواطنین السـعودیین 

واغلبھم من اتباع أھل الـبـیت (ع). ان 

النظام السـعودي وعلی رأسھم ولي 

عھدھا المستبد والقاتل اثبت ولمرّات 

عدیدة بأنھم ال يلتزمون بادنى معايیـر 

الحق والعدل واالنصاف.

يتعرض ابناء السـعودية وخصــوصا من 

اتباع أھل البیت (ع) فـــــــــي منطقة 

الحجاز وخاصـة المومنین في مدینتي 

األحســــــــــاء و القطیف منذ سنوات 

عدیدة لظلم واضـــــــــطھاد وھجمات 
ّ وحشیة يشنھا المتطرّفون ضدھم.ّ

ان ارتكاب الحکومة الســــعودیة لھذه 
الجرائم وصـــــــــــدور أحکام السجن ّ

واإلعــدام وبـــدون محاكمات عادلـــة 

والتي تفتقد البسـط القیم اإلنسـانیة 
ضد مواطنیھا ال لســـــبب اال اتباعھم ّ

لمذھب أھل البیت (ع) تســــــــتلزم 

وقوف كل أحــــــــــرار العالم بوجھھم 

والضغط إلیقاف ھذه الجرائم البشعة.

یدین مرکز اإلمام علي (ع) اإلسالمي 
في ستوكھولم وبشـــــدة اإلعدامات ّ

األخیرة من قبل نظام آل سعود ویدعو 
هللا ســــبحانه وتعالی أن یتغمد أرواح ّ

الشـــھداء برحمته الواسعة وأن یرزق 

أھلیھم الصبر والسلوان.

كما ندعوا منظمات حقوق اإلنســــان 
الدولیة ادانة ھذه الجریمة بشـدة وأن ّ

يفضـحوا ممارسات النظام السـعودي 

وأعوانھم لردعھم عن إضـــــــــــطھاد 

الشـــــــــــــــعب وإيقاف الجرائم ضد 

المواطنین االبرياء." 

مرکز اإلمام علي (ع) اإلسالمي

١٣ مارس/آذار ٢٠٢٢

ھذا وقد أقام مـركــز اإلمام علــي (ع) 

مجلس قــــراءة الفاتحة علــــی أرواح 

شھداء القطیف في الســـعودیة، یوم 

الجمعة ١٨ مارس (مباشرة بعد إقامة 
صالة الجمعة) في قسم المصلی.ّ

 شـھد يوم الجمعة ١٣ مارس مجلس 

فاتحة أقیم علــــى روح الفقید آية هللا 

السید محمد علي العلوي الجرجاني 

الذي توفي إثر ســـــــــكتة قلبیة في 

مدينة قم المقدسة عن عمر ناھز ٨٢ 

عاما.

حضــــــــر المجلس لفیف من العلماء 

وجمع من المؤمنین.

يذكر ان آية هللا الجـرجانـي كان قد ولد 

في مدينة النجف األشـــــــــــرف في 

حـــزيــــران/ يونیو عام ١٩٣٩ للمیالد. 

وكان والده الســــــــید سجاد العلوي 

الجرجاني، شخصـــــــیة معروفة في 

محافظة مازندران بإيران.

اصــــــــطحبه والده من مدينة النجف 

األشرف إلى إيران، وھو في السـابعة 

من عمـــره، وتتلمذ علــــى يد والده، 

وتعلم منه األدب العــربــي بعد تعلمه 

الكتابة، وتالوة القــــرآن الكــــريم، ثم 

ســافر إلى مدينة قم المقدســـة بعد 

بلوغه السادسة عشـرة، حیث درس 

السطوح عند علماء مشھورين.

ولما بلغ العشــــــــرين من عمره، راح 

يحضر دروس البحث الخارج في الفقه 

واألصول. وللراحل الكثیر من المؤلفات 

في الفقه واألصـــــــول منھا؛ المناظر 

الناظـرة فـي أحكام العتــرة الطاھــرة 

(في شرح شرائع اإلسالم)، وآللىء 

األصــول وزبدة الآللىء ونور البیان في 

تفســــــــــــیر القرآن وطبقات الرجال 

والقواعد الفقھیة.

(نقال عن قناة العالم الفضائیة)

اقام سماحة الشــیخ "أبو سجاد الربیعي" 

صــــــالة المیت على المغفور له الحاج أبو 

حامد الشــــــــكرجي قبل نقله إلى مثواه 

األخیـــر فـــي العـــراق. وكانت الجنازة قد 

طافت أرجاء المصـــلى الذي كان المرحوم 

من المواظبین على الحضـــــــــور فیه في 

صـلوات الجماعة وفي المناسـبات الدينیة 

المخـــــــــــــــتلفة. ھذا وكان الحاج حامد 

الشـكرجي قد تقبل التعازي عن روح والده 

في مركز اإلمام علـي (ع) فـي ٢٤ فبـرايـر 

.٢٠٢٢

مجلس فاتحة وبيان استنكار إلعدام العشرات 
من المواطنین في السعودیة:

"اثبت النظام انه ال يلتزم بأدنى معايير العدل”

الجالية تؤدي واجب العزاء بآية هللا الجرجاني

الصالة على جثمان المرحوم "أبو حامد" الشكرجي



رأى سماحة الشــــــــــــیخ أبو سجاد 

الربیعي ان اإلنســــــان الذي ال يروض 
ً نفســـه يصـــبح إنســـانا مجرما بحق ً

نفسه وبحق اآلخرين. 

وتســـاءل في الكلمة التي ألقاھا في 

لیلة الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٢ فـــــــي 

مركز اإلمام علي (ع)، قائال: صــــــدام 

حسـین على سبیل المثال من يكون؟ 

ھو إنسان لم يروض نفسه فجاء بالعار 

لنفسه وألمته ولعائلته في الدنیا وفي ّ

اآلخرة.

فـــــرعون كان دفانا يعمل فـــــي دفن ّ

الموتى، كان إنســـانا بســـیطا ولكنه 
عندما تمكن ماذا فعل بنفســـه؟ دخل ّ

النار وســــــحب معه أمة، قادھم إلى ّ

النار ألنه لم يستطع أن يروض نفسه".

*طغیان النفس كالطوفان*

وشبّه سماحته النفس االنســــــانیة 

التي تطغـى بالطوفان. فاألنھار والبحار 

التي تخرج عن حدھا تتســـــــــــــبب 

بالكوارث، وكذلك النفس البشـــــــرية 

التـي تخــرج عن حدھا. بل ان الكوارث 

الطبیعیة أقل ضــــــررا. "فھذه الكوارث 

الطبیعیة حتــى لو خــرجت عن حدھا 

وطغت فإن لھا فتــرة زمنیة معینة لكن 

اإلنســـــــــان عندما يطغى وعندما ال 

ينضـبط بحدود هللا تبارك تعالى وبحدود 

األخالق واإلنســــانیة فإن أمره سوف 
يكون كارثیا فـــــي ھذه الدنیا وفـــــي ً

اآلخرة." 

لھذا نـرى التـركیـز علـى التـزكیة" {قد 

أفلح من زكاھا وقد خاب من دسـاھا}. 

كل الفقھاء يقـــولــــون إن طلب العلم 

أفضــــــــل من الدعاء وحتى من قراءة 

القــــرآن فـــــي لیلة القدر. لكن لو لم 

يتـرافق طلب العلم مع تـرويض النفس 

يصــــــبح العلم كارثیا. الدعاء ھنا طبعا 

أفضـــل ألنه يروض النفس البشـــرية. ّ

القضــــــیة تنقلب ھنا. فمع أنھم قالوا 

طلب العلم أفضـــــــل ولكن ھذا العلم 

يكون وباال على صــاحبه وعلى الناس ً

إن افتقد الترويض..

لذلك الســـید اإلمام عنده تعبیر لطیف 

في توصــــــــیف الحال عندما يقول ان 
ِالمجتھد قد يكون شـیطانا، والعالم قد ً

يكون شـــیطانا، كما الطبیب يمكن أن ً
يكون شـیطانا والمھندس كذلك إن لم ً

يروض نفسه ويزكیھا.  

كم طبیب في العراق ال يخاف هللا؟ كم 

طــبـــیب ھمه المادة؟ يعمل عملـــیة ّ

جراحیة ال يحتاجھا المريض. 

*يقظة دائمة الن القدم قد تــــزل 

بلحظة*

اإلنســــان في بعض األحیان في ھذه 

الدنیا يصــلي ويصــوم ويحج ويصـــلي 

صــالة اللیل ويقرأ الدعاء فیطمئن إلى 

آخـــرته ويبدأ بالتنازل والتــــراجع. ھذا 

اإلنسان يتراجع ألنه بدأ يشعر باألمان. 

لذلك {اللھم ال تكلني إلى نفســــــي 

طرفة عین أبدا}. على اإلنســـان أن ال 

يشعر باألمان من الفتنة أبدا.

ھذا  يظلم زوجــته وھذه تظلم زوجھا، 

فالن يعتدي علــــى أموال اآلخـــــرين 

وفالنة تتجاوز علــى اآلخـــرين بالغیبة 

والــنمــیمة وكأنــنا بأمان.  ھذا األمان 

الــزائف ھو من أخطــر األمور. قد تـــزل 

قدمك بلحظة. كالشـــخص الذي يقود 

سـیارته ويغفو. ھي لحظة. ھي غفوة 

صـغیرة. ھي لحظة أمان. لكن نتیجتھا 

قد تكون حادث سیر مروع. 

 شاب أراد أن يقرأ رسالة نصـــــیة وھو 

يقود سیارته. غفلة صـغیرة عن مراقبة 

الطريق.

 وإذا به يصطدم بشاحنة كبیرة ويالقي 

حتفه. بنفس الطـريقة يقع المـرء فـي 

نار جھنم. غفلة قصــــیرة. لذلك يحتاج 

اإلنســـــــان لترويض دائم وإلى يقظة 

دائمة. أمیـــــــــــر المؤمنین (ع) يقول 

{للعاقل فــي كل عمل ارتیاض}. فــي 

كل عمل. فــي العبادات ارتیاض. فــي 

المعامالت ارتیاض. فـــــــــي العالقات 

ارتیاض. الخ. 

كم كان أمیر المؤمنین ملتفتا إلـى ھذا ً

الجانب عندما قال: {إنما ھي نفسـي 

أروضـــــھا بالتقوى} لماذا؟ لتأتي آمنة 

يوم القیامة.

مسـالك ترويض النفس ثالثة" مسـلك 

دنیوي كما يفعل البوذيون يــــريدون أن 

يروضوا أنفســــھم في الدنیا فیقومون 

برياضات شاقة، ال يشــــــرب، عار في 

البرد، وفي الحار كذا، رياضــات دنیوية. 

وھناك رياضة شیطانیة تســــــــــتفاد 

ألعمال الشیطان، اإلنسـان يتشـیطن 
لیصنع أمورا تكون إلى جانب الشیطان ً

مثل الشـــعوذة وغیرھا، وھناك رياضة 

رحمانیة مثل الرياضة التي أشـار إلیھا 

أمیر المؤمنین (ع).

لذلك يقول {شـــرقوا غربوا أينما تكونوا 

فالعلم عندنا ومنا وفینا}. أينما تـــــريد 

الذھاب اذھب، لكن ان كنت تــــريد أن 

تســـلك مســـلكا يأخذك الى هللا فھو 

عندنا. 

لذلك علیك أن تحارب نفســــك. منھج ٌ

فـي الحیاة من أئمة أھل البیت يعلمنا 

أن نعاند انفســنا وأن نعاكســھا، كلما 
قالت لك أمرا إفعل عكســـــــه. وكلما ً

عاندتھا وعملت بعكســھا سوف تفلح 

في ھذه الحیاة الدنیا للوصـول إلى هللا 

تعالى.

نســــــأل هللا تبارك وتعالى ات يجعلنا 

مَمن يروض نفسه لخروج اإلمام سالم 

هللا علیه، ألن اإلمام يحتاج إلـى الناس 

الذين روضوا أنفسھم على طاعة أھل 

البیت علیھم السالم.

سماحة الشيخ الربيعي في مجلس ليلة الجمعة:

إن لم يترافق طلب العلم مع ترويض النفس يصبح العلم كارثيا 

 ما رس ٢٦٢٠٢٢

ليالي الجمعة

هناك رياضة شيطانية تســــــتفاد 
في الشـــــــــــــــــعوذة مثال، وهناك 
رياضــــــة رحمانية مثل الرياضــــــة 

التي أشار إليها أمير المؤمنين (ع)

“

“

“

“

“



٢٧  ما رس ٢٠٢٢

أكد الســید حســین البعاج "ان اإلمام 

الحســـــــین (ع) اختلف في برنامجه 

اإلصـالحي عن برامج كافة قادة العالم 

وزعمائه" معتبـــــــرا أن "البــــــــرامج 

السیاسیة واالصالحیة لھؤالء تتشـابه 

من حیث المحتوى والمضــمون وتتركز 

علــى مكافحة البطالة وتوفیــر فــرص 

العمل، وتشـجیع االستثمار األجنبي، 

واالھتمام بالمســـــــتوى المادي وما 

شابه. لكن الحســــــــین ال يرى لھذه 
البرامج أثرا فاعال في تحقیق ســـعادة ًً

المجتمع ورقیه ما لم يكن ھناك إصالح ّ

لســريرة اإلنســـان، وما لم يكن ھناك 

إصالح ألخالق اإلنســــان.. ألنك إن لم 

تصـــلح اإلنســــان في خلقه فإنك لن 

تحصـــل على انســــان صالح او على 

مجتمع صالح". 

وقال ســــــــماحته خالل كلمته التي 

ألقاھا في مركز االمام علـي (ع)، لیلة 

الجمعة فــــي ٣ مارس أنه يتناول ھذا 

الموضـــوع ألن تاريخ اللیلة (٢٨ رجب) 

يصـادف "ذكرى خروج اإلمام الحسـین 
(ع) من المدينة المنورة قاصـــــدا مكة ً

المكرمة، لیعلن بدء نھضـته وثورته في 

وجه الطغیان". فأوضــــح انه "كلما كثر 

الصــــــالحون في المجتمع كلما كانت 

فرص النمو والتقدم واالزدھار متیسـرة 

ومتاحة".

-" لذلك يقول أبو عبد هللا الحســــــین 

(ع): {إنما خرجت لطلب اإلصـــالح}... 

ما ھو برنامجك يا ابن رسـول هللا؟ قال: 

{أريد أن آمــر بالمعـــروف وأنھـــى عن 

المنكر}". 

*فإن لم يفعلوا 

سلط علیھم شرارھم*

وأضــاف ســماحته: لقد أشـــار النبي 

لھذه الحقیقة عندما قال: {ال تـــــــزال 
أمتـي بخیـر ما أمـروا بالمعـروف، ونھوا ُّ

عن المنكر}. ما دام بعضـــھم يحاسب 

بعض. ما دام بعضــــھم يوجه اآلخر. ما ّ
دام بعضـــھم يشـــخص أخطاء اآلخر.. ّ

عندما يكون المجتمع بھذا الشــــــكل 

فإنه سوف يتقدم". 

-" بخالف المجتمع الذي يــــرى الخطأ 

وال يتحـــــــــــرك، إما لحیاء وإما لبعض ّ

االعتبارات المصـــــــــــلحیة. مثل ھذا 
ً المجتمع سوف ينھار شیئا فشیئا. لن ً

تجد بــركة فــي أرزاقه وال بــركة فــي 

عافیته وال بركة في حیاته. وســــــوف 

يتســـــــلط علیه األشرار كما جاء في 
الحديث {فإن لم يفعلوا نــــزعت منھم ُ

البركات وسلط علیھم شرارھم}. 

ھذه الطبقة الفاســــدة ســــوف تنمو 

وتتســـــــــلط على رقاب الناس وماذا 

يحدث؟ {ثم يدعون فال يســـــــــتجاب 

لھم}. ھذا ما نراه فـي مجتمعاتنا كیف 

أن الفاسدين عندما بلغوا ھذه المواقع 
عاثوا في األرض فســــــــادا، وبدل أن ً

يتقدم البلد يتراجع.. اإلمام الحســـین 

(ع) وجد ان المجتمع اإلسالمي وصـل 

إلى منزلق خطیر فـي حكومة يـزيد بن 

معاوية. 

ووشـــــدد ســـــماحته على ان "ھذا 

الدرس ھو درس بلـــــیغ لـــــنا وھو ان 
"اإلمام الحسـین يعلمنا أن أھم شيء ًّ

ھو أن تصلح أخالق اإلنسان وأن تصلح 

أخالق المجتمع". 

-" ھذه ھي فلســفة خروج الحســین 

بوجه يزيد.

*ھل تريد بقلة العدد

أن تقارع الدولة األموية؟

وأضاف سماحته:" ھذه الفلســفة لم 

تكن واضــحة عند الكثیر من الناس. أن 

تخرج بقلة العدة والعدد وتـريد أن تقارع 
ً جیشا نظامیا لدولة نظامیة ھو أمر غیر ً

مفھوم عند الكثیرين. وھنا الســــؤال: 

كیف يوضح الحسین لھم انه بمصـرعه 

سوف يحدث صعقة في جســـد األمة 

من شأنھا أن تنتشــــل ھذه األمة من 

سباتھا؟". 

*تعال للوداع األخیر*

وفي ختام كلمته أشار الســـید البعاج 

إلى الحوار الذي دار بین الحســـــــین 

وأخـــیه محمد بن الحـــنفــــیة والذي 

يكشف عن فلسفة الخروج على حكم 

يزيد رغم قلة الناصر. 

-" أقبل محمد يلتمس من الحسین أال 

يخـرج إلـى العـراق ويقول: أخــي أنت 

تعلم بأن أھل العـــراق قد غدروا بأبیك 

أمیر المؤمنین وغدروا بأخیك الحســن 

وسیغدرون بك. فقال الحسین: {أخي 
ً شــــــاء هللا أن يراني مرمال بدمائي}. ّ

فلما يأس محمد بن الحنفیة من إقـناع 
أخیه قال له: إذا أخي أدنو مني أودعك ًّ

وتودعني. تعال للوداع األخیر". 

-" ظل محمد- الذي منعه المــرض من 

مرافقة الحســــین الى كربالء-  ينتظر 

عودة الحسین إلى أن رجعت السـبايا 

من الشـــام إلى المدينة. وكان الناس 

قد أخفوا علیه خبر استشـــــھاد أخیه 

الحســـــــــــین. فأقبل إلى أن توسط ّ

المدينة. وقع نظره على الســــــــبايا. 

أطفال يصــرخون. نســاء يلطمن على 

الخدود ينادين واحسیناه. لما نظر إلى 

ذلك قال: فعلھا بنو أمیة! ثم ســــــقط 
على األرض مغما علیه، أســـــــــــرع ً

الغلمان إلـى اإلمام زين العابدين وھم 

يصــــیحون: سیدي أدرك عمك قبل أن 
يموت. أقبل اإلمام مســرعا وضع رأس ً

عمه فــــي حجـــــره و أخذ يبكـــــي، 

تساقطت قطرات من دموع عینه على 

خد عمه، انـتـبه محمد وقال: من ھذا؟ 
أعلي ھذا؟ قال نعم يا عم. ســــــأله: ٌّ

بنـــي علـــي! أين أبوك؟ قال: يا عم ال 
تسأل لقد أتیتك يتیما...ً

السيد حسين البعاج في ذكرى خروج الحسين (ع) من المدينة المنورة ضد الطغيان:

البرنامج اإلصالحي للحسين (ع)

يختلف عن برامج قادة العالم وزعمائه



في مثل ھذا الیوم بدأت البعثة، وانطلقت الرســالة، فالمبعث 

النبوي الشـــــــــريف ھو مبعث النور، ومولد الرسالة، والقرآن 

الكريم، وانطالقة الحضارة اإلسالمیة.

ان ھذا الیوم ھو يوم عید لكن لیس فقط لألمة اإلســـالمیة بل 

للبشـــرية جمعاء، فبعثة الرسول (ص) عمت بركتھا الكائنات. 

وکان خیر البشــــــر ينقطع في غار حراء اياما معلومة واشھرا 

متواصله في کل عام يقضي اوقاته بالعبادة والتأمل واالنقطاع 

لرب العالمین بعیدا عن اجواء الجاھلیة ومفاســــدھا، في جو 

خاص من االعداد االلھي لحمل الرســالة العظمى. واســتمر 

النبـي (ص) علـى عبادة هللا تعالـى فـي غار حـراء حتــى بلغ 

االربعین من عمره الشــريف ، إذ نزل علیه جبريل (ع) بالوحي 

ِِتالیا آيات القران الکريم. وأول ماتلي علیه: {إقرأ باســـــم ربك ّ
ّ ُّ ٍِالذي خلق. خلق اإلنســــان من علق. إقرأ وربك األكرم. الذي ُّ

ِعلم بالقلم. علم اإلنســــــــــــان ما لم يعلم} .وانطلقت ھذه َّّ
المســیرة العظیمة لتنیر الدرب للبشــرية جمعاء للوصول الى 

ساحل البر واألمان، ويأخذ بیدھا إلى الخیر والســـــــالم آمنة 

مطمئنة. وقد قال االمام أمیـر المؤمنین علــي بن ابــي طالب 
َّ ُُ َ (ع) مشـــــــیرا الى بعثة الرسول االکرم (ص) :{بَعثه َوالناس َ
َ ََّ ُُ ْ ُ ُ ْ ْ ْ ْ َ ْ ِضالل فـي َحیرة، َوَحاطبون فــي فتَنة، قد اسَتھَوتھم األھَواء، ٌُ ِ ِ ِ َ ِ

َّْ ْ ُْ ََّ َُّ ْ ُ ُ ْ ْ ُ ُ ُ ْ َْ ْ َ َ َواستزلتھم الکبريَـاء، َواسَتخفتھم الَجـاھلیة الَجھالء; َحیَـارى َ ِ ِِ
َّ َْ َْ َ َ َََ ْ ُْ َ َ َ َ َ َ َ ِفـي زلزال من األمر، وبالء من الجھل، فبالغ صلــى هللا علیه و َ َ ِ ِ ِِ ِ

َّْ ْ َ َ ََّ ََ ِآله في النصیَحة، َو َمضى علـى الطريقة، َو َدعا إلـى الحکَمة، َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ
ْ َْ َِوالَموعظة الَحَسَنة}. وبحلول ھذا العید الســــــعید نرفع أكف ْ ِ ِ

ً الضــــراعة � تعالى في أن يوفقنا جمیعا للســــیر على نھج ّ

رسوله المصــــطفى (ص) وأھل بیته الطاھرين (ع)، واالقتداء 

بھم في مســـــیرة الحیاة الدنیا وما يحیط بھا من مصـــــاعب 

ومحن، وان يمن على االسالم والمســـلمین بالنصـــر وظھور 

صـــــاحب االمر والزمان االمام المھدي عجل هللا تعالى فرجه 

الشريف لیمليء االرض قسـطا وعدال کما ملئت ظلما وجورا ، 

إنه سمیع مجیب.

جاء أحد المنكرين إلی اإلمام جعفر الصـــادق (ع) و طرح علیه 

بعض األســئلة. وكان من بین تلك األســـئلة: "فمن أين أثبت ّ
بعثة األنبیاء والرســــل ؟"قال أبو عبد هللا (ع): "إنا لما أثبتنا أن ّ

ً لنا خالقا صانعا، متعالیا عنا وعن جمیع ما خلق، و كان ذلك ً

الصــانع حكیما لم يجز أن يشـــاھده خلقه وال يالمســـھم وال 

ّ يالمسوه، وال يباشرھم وال يباشروه، وال يحاجھم وال يحاجوه، ّ

فثبت أن له سفراء في خلقه وعباده يدلونھم على مصـالحھم ّ

ومنافعھم، وما به بقاؤھم وفـي تـركه فناؤھم، فثبت اآلمــرون 

والناھون عن الحكیم العلیم فـــي خلقه، وثبت عند ذلك أن له 

معبّرين وھم األنبیاء وصـــــــــــفوته من خلقه، حكماء مؤدبین 

بالحكمة، مبعوثـین بھا.. مؤيدين من عـند هللا الحكـیم العلـیم 

بالحكمة والدالئل و البراھین والشـــــــواھد من إحیاء الموتى 

وإبـراء األكمه واألبــرص، فال تخلو أرض هللا من حجة يكون معه 

علم يدل على صــدق مقال الرســول ووجوب عدالته}. عندما 

حصل ھذا الفرد علی أجوبة لجمیع أسئلته من اإلمام الصادق 

(ع) أسلم ونطق بالشـھادتین. لذلك يتوضح لنا أن أحد النتائج 

العقالئیة لمســـــــــــألة التوحید ھو لزوم بعثة األنبیاء علیھم 

السالم .

سماحة الشیخ حكیم إلھي في خطبة الجمعة حول المبعث النبوي الشريف:   

كان (ص) ينقطع في الغار في جو 

من اإلعداد اإللھي لحمل الرسالة العظیمة
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