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 مدخل فاطمي:

يعد يوم استشهاد اإلمام الحسن العسكري عليه السالم يوما عصيبابا عبلب  

الطائفة الشيعية وجميع محاي أهل الايت عليهم السالم، وفي إطاللة عل  هباا 

الحدث الاي ينصب له الشيعة المآتم أختار )برنامج هالل فاطمية أستراليا( الباي 

هو نشاط طموح في الرفد المعرفي للقضية الفاطمية والمناساات التي تتخللهبا 

الفترة التي يتم إحياء )الموسم الفاطمي( بشكل سنوي خاللها، إصدار )سلسبلبة( 

تتضمن )أبحاثا معرفية( تختزل الرؤية حول كل مناساة من مناساات تلك الحقاة 

الزمنية بحيث يختصر الطريق عل  القارئ في معرفة أساسيات مبا يبنباب بي 

معرفته، وجعل هاه الحلقة مختصة بايات حدث الوفاة أو االستشهاد كمبا فبي 

 االختالف في التعاير..

 آملين أن ينتفع بها الجميع
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 السيد منير الخباز:

م( يف مدينة القطيف من رجال ادلين البارزين، وخطططبطا  4691للهجرة ) 4831يعد الس يد منري جنل الس يد عدانن اخلباز املولود عام 

ف ش املنرب املمتزيين، وأأساتذة احلوزة العلمية املعروفني، وقد مجع بني ادلراسة احلوزية والأاكدميية، يف بدله ويف معاقل العمل النجف الأ 

ومق املقدسة، دلى مجةل من الأعالم مهنم الس يد جامل اخلويئ، ووادله، والش يخ مرتىض الربوجردي، والس يد عيل السيس تاين، والس يد 

 حبيب حس ينيان، والش يخ الوحيد اخلراساين، والش يخ مريزا جواد التربيزي، والزم الأخري حىت وفاته..

ىل جانب تصطنطيطف الطعطديطد مطن 41وميتاز الس يد خبصائص عديدة، ومارس التدريس منذ نعومة أأظفاره يف سن ) ( س نة وال يزال، ا 

اثرات اال حلطاد( و )احب  ململطن(طن( و )الطرافطد يف  املؤلفات مهنا: )أ فاق همدوية( و )حوار عرب الأثري( و )ادلين بني معطيات العمل وا 

 الأصول( و )فروع العمل اال جاميل( و )يف ظالل دعا  الافتتاح(..

 

 

 

 

 

 

 

 شبكة المنير

لكرتوين اتبع للس يد تقوم مبتابعة نشاط الس يد ونرشه ويتضمن كتبه وحمارضاته وحواراته وندواته ودروسه احلوزية وخططبطه  وهو موقع ا 

ىل أأخباره اخلاصة..  يوم امجلعة ملال ضافة ا 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ِ َوِبِه يَْعِدلُوَن﴾ ٌة ََيُْدوَن مِللَْحق  ْن َخلَْقنَا أُمَّ  ﴿َوِممَّ

 صدق هللا العيل العظمي                                      

ىل يومنا هذا   منذ أأزمنة أأهل البيت -القرأ ن الكرمي يصف يف هذه ال ية الأمة املتنمةل الرش يدة. اجملمتع الش يعي   -وا 

مة املتنمةل، اجملمتع الش يعي مثاٌل لل ية املباركة. نتحدث هذه الليةل عن أأبرز املعامل اليت يمتزي  مثال واحض ومصداق جيل للأ

 :هبا اجملمتع الش يعي. أأبرز معامل اجملمتع الش يعي أأربعة معامل

 .قداسة القادة

 .والمتزي الثقايف

 .والروح الاجامتعية

 .والانتظار

 .المعلم األول: قداسة القادة

قادة اجملمتع الش يعي متزيوا مللقداسة، ومتزيوا مللعظمة، أأمئة اجملمتع الش يعي وقادة اجملمتع الش يعي ُعرِفُوا بأأهنم ال جيرون ورا  

رون طاقاهتم وهجودمه يف البحث عن  ادلنيا، ال جيرون ورا  املظاهر، وال يتسابقون ورا  الرثوات والأموال، وال يسخ 

املراكز واملناصب، قادة اجملمتع الش يعي ُعرِفُوا منذ أأن بدأأ التارخي الش يعي ا ىل يومنا هذا مللزهد، وعرفوا مللبعد عن املناصب 

 .ادلنيوية، وعن املظاهر ادلنيوية

ىل يومنا هذا، عرفوا مللزهد، وعرفوا مللقداسة، وعرفوا مللبعد  حبكل، لأن قادة اجملمتع الش يعي عرفوا منذ التارخي الش يعي وا 

عن املناصب واملراكز والأموال والرثوات، حبكل احتفظوا مللشعبية الراخسة، جتد أأن قادة اجملمتع الش يعي يمتزيون بأأن هلم 

كبار يف النفوس عظام وا   .حضوًرا يف نفوس الناس، حضوًرا يف نفوس امجلاهري، هلم شعبية وقداسة وا 

هشام بن عبد املكل يأأيت مع جالوزته بغرض أأن يس تمل احلجر الأسود، فال يس تطيع من زحام الناس، وبيامن هشام بن عبد 

ذا برجل حنيل البدن أأبيض البرشة هبيي الطلعة قد برز عىل الناس، فانفرجوا من  املكل جالس مع جالوزته ومع خاصته، وا 

بني يديه ميينًا وشاماًل، حىت وصل احلجر الأسود، وقب هل وترب ك به، مث رجع والناس يتربكون به ويلمتسون منه ادلعا  

ويتوسلون ا ىل هللا تعاىل به. جالوزة هشام سأألوا: من هذا الرجل؟ قال: أأان ال أأعرفه. الفرزدق اكن حارًضا، قال: أأان احبي 

فمك به  .أأعر 

 هذا احبي تعرف البطحا  وطأأته        والبيت   يعرفه   واحلل   واحلرم

 هذا   ابن خري  عباد   هللا  لكهم       هذا   التقي   النقي   الطاهر العمل

 أأمحد بن عبيد هللا بن خاقان، أأبوه عبيد هللا بن خاقان اكن وزيًرا يف ادلوةل العباس ية، واكنت بيده مقاليد الأمور أأايم املعزت 
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ليه: ابن الرضا أأبو محمد  العبايس، ابنه أأمحد هو احبي يصف لنا القصة، يقول: كنُت جالًسا مع أأيب، فأأقبل اخلادم وقال ا 

بت، كيف يكن ون خشًصا أأمام أأيب، قال: أأدخهل، وقام، فلام دخل دخل رجٌل حسن الطلعة مجيل  يس تأأذنك مللباب، تعج 

ليه، وقب ل ما بني عينيه، وأأجلسه يف جملسه، وظل حيادثه ويس متع  الوجه جي د القامة جي د الاس تقامة، ملا رأ ه وادلي قام ا 

ليه، تعجبت من ذكل، من هذا الرجل؟ وأأان ساكت، ا ىل أأن انهتت احملادثة بينه وبني أأيب، مث أأراد أأن خيرج، فقام أأيب  ا 

ال مع اخلليفة، مفن هذا الرجل؟  ًما، فلام خرج قلُت: رأأيُتك فعلت هبذا الرجل ما مل تفعهل ا  يش ي عه ا ىل الباب، جماًل مكرًبا معظ 

قال: هذا احلسن العسكري بن عيل بن محمد بن الرضا، لو زالت اخلالفة عن بين العباس لنن أأوىل الناس هبا هذا، لزهده 

مام الرافضة  .وعفافه ونبهل وعلمه وتقواه وورعه، هذا ا 

احلسن العسكري وعيل بن احلسني كيف اس تطاعا أأن يكوان هلام هذه الشخصية الراخسة، وكيف صارت هلام هذه الأرضية 

امجلاهريية املمتدة املامتدية الأطراف؟ نتيجة أأن سرية قادة الش يعة، وسرية أأمئة الش يعة يه سرية البعد عن ادلنيا، والبعد عن 

مظاهر ادلنيا، ال يلهثون وال جيرون وال يركضون ورا  ادلنيا ومناصهبا ومراكزها، حبكل متت ع قادة الش يعة وأأمئة الش يعة ا ىل 

 .يومنا هذا مللقداسة يف النفوس، وململزنةل الشعبية امجلاهريية العريضة الأطراف

 .المعلم الثاني: التميز الثقافي

ذا قرأأت  اجملمتع الش يعي متزي  منذ أأن بدأأ اترخيه، ومنذ أأول زمان بدأأ فيه التش يع، متزي مللثقافة، اجملمتع الش يعي ممتزٌي ثقافيًا، ا 

اترخي الأمة الش يعية وجدت أأن الأمة الش يعية تمتزي بثقافهتا، وتمتزي بفكرها، وتتفوق عىل ال خرين يف جمال الفكر ويف جمال 

أأهل البيت مل يرضوا بأأن يكون اجملمتع الش يعي جممتًعا جاهاًل،  . الثقافة ويف جمال الأدب، وهذه نتيجة تربية أأهل البيت

أأو يكون اجملمتع الش يعي جممتًعا مغفاًل، أأو أأن يكون اجملمتع الش يعي جممتًعا بعيًدا عن أأجوا  الثقافة والفكر والأدب، أأهل البيت 

 .أأرصوا عىل أأن يهنضوا ململس توى الثقايف للمجمتع الش يعي يك يبقى هذا اجملمتع ممتزًيا عىل سا(ر اجملمتعات بثقافته وبفكره وبأأدبه

اقرأأ اترخي اجملمتع الش يعي، أأول من وضع عمل النحو ش يعي، وهو أأبو الأسود ادلؤيل. أأول من وضع عمل العروض وكتب يف 

اللغة ش يعي، وهو اخلليل بن أأمحد الفراهيدي. أأول من برز يف عمل الكمييا  كعامل ممتزي ش يعٌي، وهو جابر بن حيان. أأول من 

نبغ وبرز يف عمل الالكم ش يعي، وهو هشام بن احلمك. من برز يف جمال الأدب والشعر حىت عُدَّ شاعر العرب ال يداىن 

 :ش يعٌي، وهو أأبو الطيب املتنيب، احبي اكن يقول

 وعىل الأفق من دما  الشهيدين            عيل       وجنهل      شاهدان

 فهام  يف   أأواخر  الليل   جفران            ويف      أأولياته       شفقان

وما زال شعرا  الش يعة ا ىل يومنا هذا أأبرز الشعرا ، ويف طليعة شعرا  الأمة العربية، مهنم محمد همدي اجلواهري احبي قال 

 : يف احلسني

بلج  الأورع  فدا  ملثواك من مضجع         تنور  مللأ

كام قرأأان بعض أأبياته يف ليةل العاش من احملرم. احبي برز يف جمال الطب واحلمكة ش يعي، أأال وهو ابن سيطنطا. احبي بطرز يف 

 جمال الفلسفة، وحتدى الفالسفة يف نظرايته العميقة ادلقيقة ش يعي، وهو صدر املتأأهلني الشريازي، احبي من أأدق نظرايته 
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نظرية احلركة اجلوهرية، وقد تعرضنا لبعض معاملها يف الليةل الأوىل أأو الليةل الثانية من ليايل عرشة حمرم يف هذه الس نة. ممن 

برز من الش يعة عىل املس توى العلوم اخملتلفة، عىل مس توى الفقه، عىل مس توى التفسري، عىل مس توى عمل الالكم، أ الف 

 .وأ الف

يف طهران، قبل ثالث س نوات، ُعِقد مؤمتٌر ا ساليٌم حول التفسري، أأربعون مفكًرا ا سالميًا من سوراي ومن لبنان ومن 

مرص ومن دول اخلليج ومن ملكس تان ومن الهند، أأربعون مفكًرا ا سالميًا أأمجعوا عىل أأن أأفضل تفسري للقرأ ن الكرمي يف 

ا ذن، الش يعة نبغوا يف  .«قدس رسه»العرص احلارض تفسري املزيان للس يد محمد حسني الطباطبايئ فيلسوف هذا القرن 

اجملال الثقايف، الش يعة متزيوا عىل اجملمتعات الأخرى بنبوغهم وتفوقهم يف جمال الأدب، يف جمال الفلسفة، يف جمال عمل الالكم، 

 .يف جمال الطب، يف جماالت العلوم الأخرى

منا متزي  ملدلقة الثقافة، الفكر الش يعي فكٌر دقيٌق، فكٌر ال يعرف العزال، وال  بل متزي اجملمتع الش يعي ليس فقط مللثقافة، وا 

يعرف السطحية، وال يعرف أأن يأأخذ الأمور بظواهرها، فكر يضع النقاط عىل احلروف، فكر دقيق يف اكتشاف الأش يا ، 

، «صلوات هللا وسالمه علهيم»ويف معرفة حمتوايهتا وجوهرها. الحظوا حركة الكتابة وحركة التأأليف يف أأزمنة أأهل البيت 

ُمِنَعت من التدوين منذ زمان اخلليفة الثاين وحىت زمان اخلليفة معر بن عبد العزيز،  -أأحاديث الرسول  -الس نة النبوية 

 .، لكن الش يعة س بقوا ذكل بزمن طويل احبي أأمر الزهري بكتابة أأحاديث النيب

مام زين العابدين اكنوا يكتبون الأحاديث، ويؤلفون الرسائل املتعددة يف الأحاديث تنويعها وأأقساهما  الش يعة منذ زمان اال 

وحل املتعارض بيهنا وترجيح بعضها عىل البعض ال خر، كتب الش يعة يف عمل احلديث قبل أأن يكتب غريمه، فكتب هشام 

 .بن سامل، وكتب محمد بن مسمل، وكتب غريهام من الرسائل يف عمل احلديث ما س بقوا به غريمه

مامية مجعوا يف عرص أأهل البيت أأربع مئة كتاب، مس يت مللأصول الأربعامئة، هذه الكتب تضمنت خمتلف  الش يعة اال 

املعارف اال سالمية، يف جمال العقائد ويف جمال الفروع، يف جمال الأخالق ويف جمال الرتبية، يف جمال الاجامتع ويف اجملاالت 

 .الأخرى. ومع ذكل، فا ن دقة الفكر الش يعي مل تكتِف بكتابة هذه الكتب، بل واصلت متابعهتا والتدقيق فهيا

مام الرضا -أأحد فقها  الش يعة  -راجع ما يذكره علامؤان: يونس بن عبد الرمحن  ، يقول  عرض هذه الكتب عىل اال 

مام الصادق  -يونس: عرضُت أأحاديث أأيب جعفر وأأيب عبد هللا  مام الباقر واال  عىل موالي أأيب احلسن الرضا  -أأي: اال 

هبا وأأنكر مهنا بعضها  .فهذ 

مام  ا ذن، حركة الهتذيب وحركة التدقيق اكنت حركة واحضة يف العامل الش يعي أ نذاك. الحظوا أأن هذه الكتب يف زمان اال 

مام العسكري  العسكري مام العسكري اكن  خضعت حلركة جادة، وهذا ما يكشف عن معق ختطيط اال  ، اال 

مام  مام بني أأظهر الناس، حبكل ملا أأدرك اال  يدرك أأن عهده هو أ خر عهود أأهل البيت، وأأنه مبوته س ينهتيي حضور اال 

أأنه هو خامتة أأهل البيت من الأمئة احبين حيرضون بني أأظهر الناس، وأأدرك أأن عهده سوف ينهتيي به   العسكري

ط ملس تقبل الفكر الش يعي، فأأمر حبركة هتذيبية لكتب احلديث عند  ط ملس تقبل التش يع، وخط  مام، خط  التقا  الناس مع اال 

الش يعة، خضعت كتب احلديث يف زمانه ا ىل الهتذيب والغربةل واملراجعة واملتابعة ادلقيقة؛ حفًظا للرتاث الش يعي، وحفًظا 
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 .للفكر الش يعي

مام الهادي والعسكري، ينفق لك ثروة أأبيه   -واكن أأبوه ثراًي  -نالحظ مثاًل محمد بن مسعود العيايش، احبي اكن معارًصا لال 

عىل أأحاديث أأهل البيت، وجيعل داره حمطًة للتدقيق يف أأحاديث أأهل البيت، بني قارئ، وبني انخس، وبني متتبع، وبني 

فوا وبُِذلَت الأموال الطائةل علهيم يف سبيل هتذيب الأحاديث، ومجعها، وتبويهبا، مما يدل عىل أأن اجملمتع  مقابل، جامعة ُوظ ِ

جممتٌع رش يٌد، جممتٌع مثقٌف، جممتٌع يفكر يف مس تقبهل، جممتٌع يدق ق يف معلوماته، جممتٌع   الش يعي بربكة هجود أأهل البيت

ليه  .يدق ق فامي يصل ا 

أأن نتأأىس بأأجدادان، وأأن نتأأىس بأأسالفنا. أأسالفنا اكنوا مثقفني، واكنوا دقيقني يف أأفنرمه. اكنوا يقبلون  -أأَيا اال خوة  -فعلينا 

معان، فعلينا أأن نكون عىل سرية أأسالفنا؛ ليبقى اجملمتع الش يعي مثبتًا تفوقه، ومثبتًا متزيه  عىل الثقافة واملعرفة بدقة وبتأأمل ومل 

قبال عىل الثقافة، والتدقيق فامي يُْسَمع، والتدقيق فامي يُْقَرأأ   .يف اجملال الثقايف، نتيجة اال 

وهذه اال جازة الصيفية قد أأقبلت عىل كثري من الطالب، ويه فرصٌة ذهبيٌة ليك تُْغتَََن يف سبيل الثقافة، ويف سبيل التدقيق 

يف املعلومات. هذه اال جازة الصيفية فهيا برامج للأطفال يف بعض املساجد، برامج للنسا  يف بعض احلس ينيات والبيوت، 

يف قرا ة الكتب، اغتمنها يف حضور جمالس العلام ، اغتمنها  -أأَيا الشاب املثقف  -برامج للتعلمي. هذه اال جازة الصيفية اغتمنها 

نسااًن  يف السؤال والاس تفهام، اغتمنها يف املناقشة، اغتمنها يف النقد، اغتمنها يف الزتود من املعارف، لتكن يف هذه اال جازة ا 

 .مقباًل عىل الثقافة، ومقباًل عىل حتري املعلومات، والتدقيق فهيا

هذه احملارضات اليت أألقيناها حنن ما أألقيناها ليك نُْقِنع الناس هبا، حنن ال نفرض أأفنران عىل ال خرين، حنن ال نؤمن بأأن 

ل وال تقبل النقد وال تقبل املناقشة! غرضنا من احملارضات اليت  أأفنران يه الأفنر اليت نزلت من السام  ال ترد  وال تبد 

نسان، فك روا، امسعوا وانتقدوا، امسعوا  أألقيناها ا اثرة التفكري، غرضنا من احملارضات اليت أألقيناها ا اثرة الفكر والتأأمل عند اال 

وتأأملوا، امسعوا واتبعوا املعلومات بدقة وبتأأمل وبروية وبنقد مبين عىل العمل والربهان واملنطق الصحيح. الغرض من هذه 

احملارضات لكها حتريك العقل، وحتريك الطاقات الفكرية يف جممتعنا. فلنكن كأسالفنا ممتزيين مللثقافة، ممتزيين ملدلقة، ممتزيين 

 .مللرصانة واملتانة يف أأفنران، ويف معلوماتنا. هذا معمٌل ملرٌز من معامل التش يع

 المعلم الثالث: الروح االجتماعية:

الش يعة ليسوا منعزلني عن ال خرين، الش يعة ال يعيشون مهوهمم وحدمه، الش يعة ال ينامون عىل الوسائد النامعة وينسون 

ال خرين، الش يعة أأول الناس ا حساًسا مللناس، الش يعة أأول من يسابق ا ىل مساعدة الناس والتخفيف من أ الهمم والتخفيف 

 . من حاجياهتم امللحة املأأساوية، الش يعة يهنجون مهنج أأمئهتم

مام عيل احبي اكن حيمل جراب الطعام عىل ظهره، ويسري عىل فقرا  املدينة، ال ينام الليل ويف املدينة جائع، ال َيجع  اال 

جذوًة اجامتعيًة،  -حنن الش يعة  -عيل ويف الكوفة فقري أأبًدا، وزين العابدين وغريهام من الأمئة احبين حذوا حذوه أأعطوان 

سعاد الفقرا  احبين  أأعطوان حنن الش يعة حًسا ومضرًيا اجامتعًيا، نشعر بأ الم ال خرين، ونتسابق ا ىل مساعدة ال خرين، وا 

 .يرمقون ا ىل لقمة العيش اليت يسدون هبا جوعهتم
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مام الصادق يقول لنا:  ا ن الرجل منمك ا ذا صدق يف حديثه، وورع يف دينه، وأأد ى الأمانة، وحسن خلقه مع الناس، ”اال 

ذا اكن عىل غري هذا، قيل: هذا جعفري،  ن الرجل منمك ا  قيل: هذا جعفري، وقيل: هذا أأدب جعفر، فيرسين ذكل. وا 

، أأبًدا، الش يعة دامئًا صادقون، دامئًا خملصون، دامئًا أأمنا ، اجملمتع الش يعي “وقيل: هذا أأدب جعفر، فيدخل عيلَّ بالؤه وعاره

جممتع معروف ملال خالص والأمانة. انظر ا ىل الش يعة، يف أأعامهلم، يف وظائفهم، مه الأمنا ، الش يعة يف أأعامهلم ووظائفهم 

ومراكزمه أأمنا  خملصون، صادقون يف معامالهتم، خملصون لعملهم، خملصون للمسؤوليات اليت تلقى عىل عواتقهم، 

 .معروفون مللأمانة، واال خالص، والصدق يف التعامل، والصدق يف احلديث

مام العسكري ين عىل   اال  احبي حنتفل بذكرى وفاته هذه الليةل اكن يرك ز عىل الروح الاجامتعية، ليكن الش يعة ممتزي 

مام العسكري يوصينا:  ا ن الرجل منمك ليكون يف القبيةل، فيكون زيهنا، أأد امه ”غريمه يف النبل، ويف الأمانة، ويف الصدق. اال 

مانة، وأأقضامه للحقوق، وأأصدقهم يف احلديث، وأأورعهم يف ادلين، صلوا يف عشا(رمك، وعودوا مرضامك، واشهدوا  للأ

لينا لك مودة، وادفعوا عنا لك قبيح، مفا قيل  جنا(زمك، وأأد وا للناس حقوقهم، كونوا لنا زينًا، وال تكونوا علينا شينًا، جروا ا 

 .“فينا من خري فنحن أأههل، وما قيل فينا من سو  فنحن برا  منه

ذا تعاملنا مع ال خرين نتعامل ملخللق، مللتواضع. ورد عن  مام، يرب ينا عىل الروح الاجامتعية، يربينا أأننا ا  الحظوا توصية اال 

نمك لن تسعوا الناس بأأموالمك، فسعومه بأأخالقمك” : الرسول محمد ، اخللق الرفيع، البسمة، اللكمة الطيبة، التواضع، “ا 

اال خالص، الأمانة، الصدق يف احلديث، خصاٌل معروفٌة عن لك ش يعي، مللنتيجة حتتضن ال خرين، تس تقبل ال خرين، 

حبسن معامالتك صورًة حس نًة عن أأمئتك، تكون أأنت حبسن خلقك وحبسن سريتك ا عالًما  -أأَيا الش يعي  -تكون أأنت 

 .«صلوات هللا وسالمه علهيم أأمجعني»ظاهًرا واحًضا ملذهب أأهل البيت 

 المعلم الرابع: االنتظار

مام ورد عن  .«صلوات هللا وسالمه علهيم أأمجعني»معمٌل واحٌض من معامل اجملمتع الش يعي، رك ز عليه الأمئة   انتظار اال 

مام العسكري اي بن ملبويه، عليك مللصرب وانتظار الفرج؛ فقد قال جدي رسول ”أأنه قال يف وصيته البن ملبويه:   اال 

أأفضل أأعامل أأميت انتظار الفرج، فعليك مللصرب، وُمر ش يعتنا مللصرب، وال يزال ش يعتنا حبزن ومكروه حىت  : هللا

ِ يُوِرُُثَا َمْن يََشاُ  ِمْن ِعَباِدِه َوالَْعاِقبَُة  يظهر ودلي، فميلأ الأرض قسًطا وعداًل كام ملئت ظلًما وجوًرا، ْرَض ّلِِلَّ نَّ اْلَ
ِ
﴿ا

 .“لِلُْمتَِّقنَي﴾

مام العسكري يوصينا ملنتظار الفرج، وينقل عن جده رسول هللا أأن أأفضل أأعامل أأميت انتظار الفرج. كثري منا   اال 

ال ملهلل! أأو  يتصور الانتظار ململعىن السليب، يظن أأن الانتظار هو عبارة عن احلولقة، عبارة عن قول: ال حول وال قوة ا 

، هذا هو الانتظار، “اللهم كن لوليك احلجة بن احلسن”عبارة عن قرا ة دعا  الندبة، أأو قرا ة دعا  العهد، أأو قرا ة دعا  

مام هو هذا  .انتظار لساين، انتظار لكاميت، انتظار ظاهري، يظن بعضهم أأن انتظار اال 

ال فاالنتظار أأمر أأمعق وأأدق من هذا، نفس احلديث قرينٌة  هذا خطأأ، ليس هذا هو الانتظار، هذه مظاهر لالنتظار، وا 

أأفضل الأعامل؟! هل يتصور عاقل أأن “  اللهم كن لوليك احلجة”هل تتصورون أأن لكمة “  أأفضل أأعامل أأميت”عىل ما نقول، 
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يكون دعا  الندبة أأفضل من الصالة اليت يه معود ادلين، أأو أأن قرا ة دعا  العهد أأفضل من الصيام، وأأفضل من الصدقة، 

وأأفضل من بر الوادلين، وأأفضل من صةل الرمح؟! كيف يكون ذكل؟! الرسول يقول: الانتظار أأفضل الأعامل، يعين أأفضل 

من الصالة، أأفضل من الصيام، أأفضل من الصدقة، أأفضل من بر الوادلين، أأفضل من صةل الرمح، مفا هو هذا الانتظار 

ال مل يكن أأفضل الأعامل، ال بد أأن يكون  احبي يكون أأفضل الأعامل لكها؟ ال بد أأن يكون الانتظار معىن عظميًا، وا 

ال مل يكن أأفضل الأعامل، مفا هو الانتظار احبي اعتربه النيب محمد  أأفضل الأعامل؟  الانتظار معىن كبرًيا، وا 

ذا اتصل بك ضيف وقال: سأ تيك بعد ساعة،  الانتظار هو اال عداد للمنتَظر، أأنت عندما تنتظر الضيف كيف تنتظره؟ ا 

كيف تنتظر الضيف؟ هل جتلس وتقول: اللهم أأوصهل ساملًا؟! بعد ساعة يأأيت ويدخل البيت، هذا هو الانتظار؟! انتظار 

الضيف هو عبارة عن أأن هتئي املنن، وتعد الولمية املناس بة الس تقباهل، وتعد روحك نفس ًيا وذهنًيا الس تقبال هذا الضيف، 

مام، وليس  مام هو عبارة عن اال عداد لال  تس تقبهل ملحلفاوة والرتحاب، انتظار الضيف هو عبارة عن اال عداد هل، انتظار اال 

مام جمرد لكامت وأأدعية نقولها عىل أألس نتنا وال تتذوقها قلوبنا. الانتظار ا عداٌد للمنتَظر، اال عداد للمنتَظر يمت  انتظار اال 

 :بثالث خصال

 .اخلصةل الأوىل: الثقافة

نسااًن مثقفًا، ثقافة عقائدية متينة، ثقافة  مام ال يريد هج ااًل ومغفلني ال يعرفون كيف حيددون وظائفهم، ال بد أأن تكون ا  اال 

نسااًن قادًرا عىل حتديد وظيفتك، عىل حتديد مسارك،  خلقية، ثقافة دينية، ثقافة فقهية، ال بد أأن متتكل الثقافة، يك تكون ا 

مام  . ا ىل أأين تتجه، من أأي طريق ومن أأي زاوية. ا ذن، الثقافة خصةل أأوىل ورضورية يف اال عداد النتظار اال 

ر: اغتَن الوقت، اجعل كل يوًما للثقافة، ولو ساعتني يف الأس بوع، اقرأأ اترخي أأهل البيت، اقرأأ  ران ونكر  وكام ذكران وكر 

عقائد أأهل البيت، اقرأأ كتب العلام ، كتب الس يد الصدر، كتب الش يخ املطهري، كتب علامئنا العلام  الأبرار، اقرأأ وثق ف 

مام ل ولو ساعتني يف الأس بوع؛ يك تكون مم ن أأعد  نفسه النتظار اال   . نفسك، اقرأأ وتأأم 

 .اخلصةل الثانية: اخلُلُق

ذا أأقبلت أأحهبا الناس،  مام يريد كوادر اجامتعية، يريد كوادر تنتظر بني أأبنا  اجملمتع خبلقها، وحبسن تعاملها، وبتواضعها، ا  اال 

مام  لهيا الناس، كن صاحب خلق، صاحب روح اجامتعية، صاحب حسن الظن ملل خرين. ورد عن اال  ذا بعدت اش تاق ا  وا 

ليس منا من وعظ ”أأنه قال:   ، وورد عنه“ليس منا من يطري أأخاه حارًضا ويذمه غائًبا”أأنه قال:   العسكري

، لنكن أأحصاب خلق رفيع، ليكن تعاملنا مع ال خرين تعامل حسن الظن، “عالنيةأأخاه عالنية، عظ أأخاك رًسا وال تعظه 

، ادلين ليس الصالة “ادلين املعامةل” : تعامل التواضع، تعامل البسمة، تعامل الطيب، كام ورد عن الرسول محمد

 .والصيام فقط، ادلين املعامةل وحسن اخللق

 .اخلصةل الثالثة: روح العطا 

م شيئًا من عطائك لل خرين، اخرج عن دا(رة  م شيئًا من هجودك لل خرين، قد  نسااًن غرياًي، قد  نسااًن أأاننًيا، كن ا  ال تكن ا 

نسااًن حيمل بذرة العطا  وهجود العطا  ا ىل ال خرين. من  ر من الأان وانطلق ا ىل الغري، كن ا  الأاننية ا ىل دا(رة الغريية، حتر 
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نسان يصيل جامعة عرشين  نسااًن جيلس عرشين س نة يف املسجد يصيل جامعة ال ينفع اجملمتع بيش ، ا  الغريب جًدا أأن ترى ا 

ىل اخلطبا  لكنه ال يقدم  مة شيئًا، جيلس عرشين س نة يس متع يف احلس ينيات وا  س نة ورا  العلام ، يصيل، لكنه ال يقدم للأ

 .أأي هجد للمجمتع

ينبغي أأن يكون ش باب املساجد وش باب احلس ينيات مه أأحصاب العطا ، ومه أأحصاب البذل، ومه أأحصاب روح تقدمي 

اجلهود وتقدمي العطا  لل خرين، املسجد واحلس ينية واملنرب روافد تعل منا عىل العطا ، تعل منا عىل أأن نكون ش بامًل عاماًل، ال 

ميان واملسجد واحلس ينية ليست جمرد حلية وال س بحة وال دفرت مخس وال أأش يا  من ذكل، هذه لكها  ش بامًل متقاعًسا. اال 

 .“خري الناس من نفع الناس”مظاهر، املهم ماذا قدمت جملمتعك؟ وماذا أأعطيت جملمتعك؟ 

مام  مام يريد أأشخاًصا عندمه عطا ، اال  مام فاال  ذا كنت فعاًل منتظًرا لال  هذه الأدوار املوجودة يف اجملمتع، هل كل دوٌر فهيا؟ ا 

قامة ادلوةل اال سالمية العامة، أأال يريد أأشخاًصا حيملون روح العطا ، مس تعدين للبذل، مس تعدين للعطا ،  ذا قام يريد ا  ا 

ذا مل متكل روح  مس تعدين للتضحية، بيش  من الوقت، بيش  من احبهن، بيش  من الطاقة، بيش  من اجلهد؟! أأنت ا 

م؟! هل كل دور ثقايف يف اجملمتع؟!  العطا ، ومل تتعمل عىل روح العطا ، ومل تتعمل عىل روح العمل، مفىت تعطي ومىت تقد 

ذا مل يكن كل دوٌر فهيا فهل كل دوٌر يف الأعامل  كثري من الربامج الثقافية املقامة يف اجملمتع هل كل دوٌر فهيا؟! ا 

 !الاجامتعية؟

هناك مجعية خريية، هناك جلنة اكفل يتمي، هناك اللجنة الأهلية اليت ال تقل مشاريعها عن مشاريع امجلعية اخلريية، هل كل 

نصيب يف هذه الأمور؟ هل أأنت مشرتك يف صندوق خريي؟ هل أأنت مشرتك يف معل مسجدي؟ هل أأنت مشرتك يف 

معل مأأمتي؟ هل أأنت مشرتك يف معل ش بايب؟ املهم أأن يكون كل معل وهجد، ليس التدين والالزتام هو عبارة عن أأن 

مام هو أأن أأمحل روح العطا ، وأأن أأمحل روح  أأصيل جامعة وأأس متع اخلطيب وانهتيى، بل التدين والالزتام وانتظار اال 

 .البذل، وأأن أأمحل روح تقدمي اجلهود ا ىل ال خرين، وأأن أأخرج من دا(رة الأاننية ا ىل دا(رة الغريية

نشا  اجملمتع  أأهل البيت صاروا أأبطال التارخي لأهنم جلسوا يف بيوهتم؟! أأم لأهنم بذلوا قدرهتم وطاقهتم وهجودمه يف سبيل ا 

ىل أ خرمه، ذاقوا طعم الشهادة؛ لأهنم بذلوا أأنفسهم يف سبيل اجملمتع الصاحل، هؤال  قادتك،  اال ساليم الصاحل؟ من أأوهلم، وا 

 .وهؤال  أأمئتك

 واليت        أ ل     محمد           وأأخذت   مهنم   لك   عادة

 أأان   مل أأجد  مهنم     اماما           مات   وهو  عىل  الوسادة

 حىت احبي قد انهز الس تني            مل        يرتك        هجاده

 حىت       احلرا(ر      مهنم          قارعن  من  غصبوا  الس يادة

هؤال  أأمئتك، أأهل العطا ، وأأهل البذل، وأأهل تقدمي اجلهود والتضحيات املتواصةل. وهذا هو الانتظار، الرجل املثقف 

مام، وانتظاره أأفضل أأعامل الأمة  .اخللوق املؤمن املتدين احبي يبذل طاقته وهجده يف خدمة ال خرين هو املنتِظر لال 
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