
 

  يف ترمجة العالمة الشيخ سليمان
  
  
  

  حيتوي على ترمجة مساحة العالمة فقيد العلم والدين
  )قدس سره(آية اهللا احملدث الشيخ سليمان املدين 

  
  
  
  تأليف

  الشيخ جعفر الشارقي البحراين
  

  

  مكتبة الشارقي للمعلومات الدينية: إصدار
  com.gmail@alshariqi.sh :الربيد

   com.wordpress.lsharikia://http   :املوقع



  2

  المقدمة
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين   

  ..محمد وآله الغر الميامين، الحمد هللا الذي ال يحمد على مكروه سواه، وبعد
 ـ في ترجمة ـ عرفانا وشكرا لإلحسان فهذه رسالة متواضعة كتبتها  

أستاذي وشيخي سماحة العالمة الشيخ سليمان نجل العالمة الشيخ محمد علي 
  ..المدني البحراني، الذي فقدت بفقدانه أبا وشيخا وأستاذا ومربيا وموجها وقائدا

هذا العالم الذي عايشته ورافقته وجالسته لمدة ال تقل عن ثمانية عشر   
ت إليها، فجزاه اهللا تعالى عني عاما لم أجد فيه خاللها إال تلك الصفات التي أشر

صلى اهللا (وعن اإلسالم والمسلمين خيرا كثيرا، وحشره في جنة الخلد مع النبي 
  ).عليهم السالم(وأهل بيته الطاهرين ) عليه وآله

وقبل أن أبدأ في سرد الترجمة والتعريف بفقيدنا الراحل أردت أن أنبه   
إلى أني قد كتبتها في مدة وجيزة األخوة الناظرين إلى هذه الرسالة المتواضعة 

ال تتعدى الثالثة أيام، لذلك فهي ـ يقيناـ ال تفي بتعريفكم على حياة هذا العالم 
المليئة بالعلم والتعليم والعطاء والتربية والجهاد في سبيل اهللا، والذود عن 

  .مقدسات الدين وأهله
 أو أساتذتي فمن الوفاء والعرفان للجميل أن يتصدى القادرون من إخواني  

العلماء أو من المثقفين، ممن عاشر سماحة العالمة الفقيد وعايشه أن يتصدى 
للقيام بالكتابة عنه، وعن الجوانب المختلفة لشخصيته الفريدة التي تحتاج إلى 
بحث موسع لإللمام بها، واإلحاطة بكنهها، عسى أن نكون بذلك قد أدينا شكر 

هل جزاء اإلحسان : (حسان، حيث قال تعالىاإلحسان الذي ليس له جزاء إال اإل
  ). إال اإلحسان
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وفي الختام أرجو أن أكون قد وفقت لإلشارة إلى بعض تلك الجوانب   
  .المهمة في حياته المعطاءة

  :وقد أسميت هذه الرسالة
  )).شكر اإلحسان في ترجمة العالمة الشيخ سليمان((

  
  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

  جعفر الشارقي البحراني: عالمة الفقيد وابنه البارتلميذ ال
  م25/3/2003 الموافق -هـ 22/1/1424الثالثاء 

  جدحفص ـ البحرين
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  )بعض اآليات الواردة في العلم والعلماء(
  

  .1)إنما يخشى اهللا من عباده العلماء:  (ـ قال تعالى1
خرة أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر اآل:  (ـ وقال أيضا2

ويرجو رحمة ربه ، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون ، إنما 
  .2)يتذكر أولوا األلباب

شهد اهللا أنه ال إله إال هو والمالئكة وألوا العلم قائما :  (ـ وقال أيضا3
  .3)بالقسط ، ال إله إال هو العزيز الحكيم

وتوا العلم درجات، يرفع اهللا الذين آمنوا منكم والذين أ:  (ـ وقال أيضا4
  .4)واهللا بما تعملون خبير

  
  

  )بعض األحاديث الواردة في العلم والعلماء(
  

من علم خيرا فله : (يقول) ع(سمعت أبا عبداهللا : ـ عن أبي بصير قال1
إن علمه : فإن علمه غيره يجري ذلك له؟ قال: مثل أجر من عمل به، قلت

  .5)وإن مات: فإن مات ؟ قال: م جرى له، قلتالناس كله
من تعلم العلم ): (ع(قال لي أبو عبداهللا : ـ وعن حفص بن غياث قال2

تعلم هللا وعمل هللا : وعمل به وعلم هللا دعي في ملكوت السماوات عظيما، فقيل
  .6)وعلم هللا

                                                           
  .28/ فاطر  ) 1
  .9/ الزمر  ) 2
  .18/آل عمران  ) 3
  .11/ المجادلة  ) 4
  .35 ص 1الكافي ج)  5
  .35 ص 1الكافي ج ) 6
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سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر : ـ وعن علي بن أبي حمزة قال3
 مات المؤمن بكت عليه المالئكة وبقاع األرض التي كان يعبد إذا: (يقول) ع(

اهللا عليها، وأبواب السماء التي كان يصعد فيها بأعماله، وثلم في اإلسالم ثلمة ال 
  .7)يسدها شيء ألن المؤمنين الفقهاء حصون اإلسالم كحصن سور المدينة لها

: ي كان يقولإن أب): (ع(قال أبو عبداهللا :  ـ وعن داوود بن فرقد قال4
إن اهللا عزوجل ال يقبض العلم بعد ما يهبطه ولكن يموت العالم فيذهب بما يعلم 

  .8)فتليهم الجفاة فيضلون ويضلون وال خير في شيء ليس له أصل
إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في اإلسالم ثلمة ال ): (ع(الصادق  ـ قال 5  

  .9)يسدها شيء
وت من المؤمنين أحب إلى إبليس ما من أحد يم): (ع(الصادق  ـ قال 6  

  .10)من موت فقيه
واحد أشد على الشيطان من ألف  فقيه): (ص(رسول اهللا  ـ قال 7  
  .11)عابد

إن مثل العلماء في األرض كمثل النجوم في ): (ص(ـ قال رسول اهللا  8  
السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست أوشك أن تضل 

  .12)الهداة
فضل العالم على العابد سبعين درجة، بين ): (ص(ل رسول اهللا ـ وقا 9  

كل درجتين حضر الفرس سبعين عاما، وذلك ألن الشيطان يضع البدعة للناس 
  .13)فيبصرها العالم فيزيلها، والعابد مقبل على عبادته

                                                           
  .38ص1الكافي ج ) 7
  .38 ص 1الكافي ج ) 8
  .المصدر السابق ) 9

  .المصدر السابق ) 10
  .25ة المرید صمنی ) 11
  .المصدر السابق ) 12
  .المصدر السابق ) 13
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من كان من شيعتنا عالما بشريعتنا فأخرج ): (ع(ـ وقال العسكري   10
 جهلهم إلى نور العلم الذي حبوناه به جاء يوم القيامة ضعفاء شيعتنا من ظلمة

على رأسه تاج من نور يضيء ألهل تلك العرصات، وحلة ال يقوم ألقل سلك 
أال ) ص(هذا عالم من بعض تالمذة آل محمد : منها الدنيا بحذافيرها ثم يناد مناد

مة فمن أخرجه في الدنيا من حيرة جهله فليتشبث بنوره ليخرجه من حيرة ظل
هذه العرصات إلى نزهة الجنان، فيخرج كل من كان علمه في الدنيا خيرا أو 

  .14)فتح عن قلبه من الجهل قفال أو أوضح له عن شبهة
  

  
  

                                                           
  .المصدر السابق ) 14
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  الترجمة
  ):نسبه وأسرته       *(

هو العالمة الشيخ سليمان بن العالمة الشيخ محمد علي بن الحاج حسن   
  .بن الشيخ محمد علي المدني

نت الشيخ سليمان بن الشيخ أحمد آل حرز، وهي الزوجة وأمه فاطمة ب  
الثانية ألبيه العالمة الشيخ محمد علي، وقد رزقه اهللا منها فقيدنا الراحل 

  .باإلضافة إلى بنت واحدة تزوجها الحاج جاسم آل عبدالسالم
أما الزوجة األولى فكانت بنت الشيخ أحمد آل حرز المباشرة، وأنجب   

م، وثالث بنات 1976شهيد عبداهللا المدني المستشهد في عام منها ولده الشيخ ال
تزوج واحدة منها العالمة الشيخ منصور الستري، وتزوج السيد علي الستري 

  .أخرى، وتزوج السيد محمد التوبالني الثالثة منهن
والزوجة الثالثة هي بنت الحاج أحمد علي العوينات، وأنجبت له بنتا   

  .تزوجت السيد هاشم آل أسعد
  

  ):مولده ونشأته      *(
هـ الموافق لعام 1359ولد سماحته في شهر ربيع الثاني من عام 

، في بيت الحاج أحمد اللنجاوي ـ حيث إن أم الشيخ تربطها بهم 15م1939
عالقة نسب ـ في قرية السنابس من قرى البحرين الواقعة على طرف مدينة 

  .جدحفص الشمالي الشرقي
ر ـ قرية من قرى جدحفص ـ في أيام صباه نشأ وترعرع في عين الدا
 في بيت موقوف على مأتم عين الدار يسمى 16وشبابه حيث كان أبوه يعيش فيها

                                                           
ھذا ھو تأریخ میالده المعروف والمسجل في وثائقھ الرسمیة، وقد نقل لي بعض األخوة المقربین منھ  ) 15
  .م1937ھـ الموافق لعام 1357أنھ سمع منھ أنھ ولد في عام ) قدس سره(
المدني قد سكن جدحفص منذ مجيء أستاذه العالمة الفقیھ السید عدنان بن السید الظاھر أن العالمة  ) 16

  .ھـ ـ من قریة البالد القدیم حیث كانا یسكنان بھا1347علوي آل عبدالجبار الموسوي ـ المتوفى في عام 
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  ).قدس سره(وهو البيت الذي مات فيه ) ع(بيت الحسين "
وقد كانت هذه المنطقة ـ أعني جدحفص ـ وال زالت مقرا لكثير من 

 وهم الذين ساهموا في نشر تعاليم العلماء األعالم منذ قديم الزمان وحتى اآلن،
  ).ع(اإلسالم مساهمة فعالة، والترويج لمذهب أهل البيت 

نشأ العالمة الفقيد في بيت عرف أهله بالعلم والورع والتقوى، واشتهروا 
بذلك، وكانت لهم الزعامة الدينية على مستوى البحرين عامة، فوالده هو سماحة 

هـ الذي كان 1364دني المتوفى في عام العالمة المقدس الشيخ محمد علي الم
  .عالم البحرين في زمانه، ومن إليه يرجع الناس في أمور دينهم الحنيف

وجده ألمه سماحة العالمة الشيخ سليمان بن الشيخ أحمد آل حرز 
  .هـ1340البحراني المتوفى في عام 

 بن عبدالرضا آل حرز 17وجده ألمه آية اهللا العظمى الشيخ أحمد 
  .هـ1337 المتوفى في عام البحراني

وزوج أمه سماحة العالمة الفقيه الشيخ إبراهيم المبارك، الذي تزوج أمه 
بعد وفاة أبيه وأنجب منها أخاه الحاج حميد المبارك، وهو الذي رافق سماحة 

  .الشيخ في رحلته األخيرة إلى ألمانيا
  .18وغيرهم من العلماء المنتسبين إلى هذه األسرة العريقة

سرة، وهذا المجتمع الذَين كان يعيش فقيدنا الراحل في كنفهما كان هذه األ
له أبلغ األثر في صياغة شخصيته الفريدة من نوعها، والتي قلما يوجد لها 

  .مثيل، أو ما يقوم مقامها، ويسد الفراغ الناتج عن فقدانها
  

  ):دراسته في المدارس النظامية      *(

                                                           
اتھ ووفاة قد تزوج العالمة الفقیھ السید عدنان بن السید علوي آل عبدالجبار الموسوي من بنتھ بعد وف ) 17

  .أخیھا الشیخ سلیمان آل حرز، فھو زوج عمة أم سماحة العالمة الفقید الغالي
  .راجع التعلیقة السابقة ) 18
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م المرحلتين 1948خميس في عام درس العالمة الفقيد في مدرسة ال
اإلبتدائية والثانوية، وقد عرف بتميزه وتفوقه على أقرانه، وحصوله على 

  .المراتب األولى في دراسته
بعد إكمال الثانوية بفترة وجيزة سافر إلى النجف األشرف إلكمال دراسته 

  ).عليهم السالم(الحوزوية العليا، والتفرغ لخدمة مذهب أهل البيت 
  

  
   ):دراسته الحوزوية  *(    

بدأ أستاذنا المقدس في تلقي الدروس الحوزوية قبل أن ينهي دراسته 
النظامية، حيث أكمل دروس المقدمات في البحرين على يد جملة من األفاضل 
من علماء البلد، منهم العالمة الشيخ عبدالحسن بن سلمان آل طفل الجدحفصي، 

  . اركوالعالمة الفقيه الشيخ إبراهيم المب
ولم يقتصر سماحته على دراسته في بلده البحرين، بل سافر إلى حوزة 

في النجف ) عليه السالم(العريقة، بلد أمير المؤمنين ) عليهم السالم(أهل البيت 
م حيث تتلمذ على يد 1958هـ الموافق لعام 1378األشرف وذلك في عام 

 مدة تقرب من الخمسة الفطاحل من علمائها، والفقهاء من ساداتها، ، بقي فيها
عشر عاما قضاها في تلقي الدروس العليا والبحث الخارج، وإلقاء الدروس 
العليا على تالمذته، حتى صار ممن يشار إليه بالبنان بالرغم من صعوبة 
الظروف التي كان يعيشها، من يتم وفقر ومسؤولية ومرض وغير ذلك، نعم 

ة وجيزة من أساتذة الحوزة العلمية بالرغم من ذلك كله فقد أصبح فقيدنا في فتر
  . في النجف األشرف

لم يكتف الفقيه الراحل بكل ذلك، بل أضاف إلى ذلك الدراسة في كلية 
الفقه الدينية في النجف األشرف التي أسسها العالمة الفقيه الشيخ محمد رضا 
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المظفر، فالتحق بالدراسة فيها حتى حصل على شهادة البكالوريوس، ثم فضل 
  .جه إلى تفريغ نفسه لحضور البحث الخارج، وإلقاء الدروس العلياالتو

  
  ):أساتذته وشيوخه في النجف األشرف      *(

حضر سماحة األستاذ على جملة من فقهاء الطائفة، وزعمائها، والكبار 
  :من علمائها في النجف األشرف، منهم على سبيل المثال ال الحصر

السيد محسن الحكيم، حيث حضر ـ مرجع الطائفة آية اهللا العظمى 1
  .بحثه في علم الفقه

ـ مرجع الطائفة آية اهللا العظمى السيد أبو القاسم الخوئي، حيث حضر 2
  . بحثه في علم األصول

ـ العالمة الفقيه آية اهللا السيد محمد تقي الحكيم مؤلف أصول الفقه 3
  .المقارن
حيث درس عنده ـ العالمة الفقيه آية اهللا الشيخ محمد رضا المظفر، 4

  .علم الفلسفة
ـ العالمة آية اهللا السيد عبدالكريم الكشميري، حيث درس عنده 5

  .المكاسب لألنصاري في علم الفقه
ـ العالمة آية اهللا الشيخ إبراهيم الكرباسي، حيث درس عنده المكاسب 6

  .لألنصاري في علم الفقه
نده الكفاية ـ العالمة آية اهللا الشيخ محمد كاظم شمشاد، حيث درس ع7

  .للخراساني في علم األصول
ـ العالمة آية اهللا السيد محمد تقي بحر العلوم، حيث درس عنده 8

  .المكاسب لألنصاري في علم الفقه
ـ العالمة آية اهللا الشيخ مال صدرا، حيث حضر بحثه على المكاسب 9
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  .لألنصاري في علم الفقه
 التسعينيات أنه وقد أخبرني شخصيا ـ بعد إلحاح شديد ـ في بداية

  :حصل على إجازة اإلجتهاد من ثالثة من فقهاء ومراجع الطائفة، هم
  .ـ مرجع الطائفة آية اهللا العظمى السيد شريعة مداري1
  .ـ مرجع الطائفة آية اهللا العظمى الشيخ محمد طاهر الخاقاني2
  .ـ مرجع الطائفة آية اهللا العظمى الشيخ محمد طاهر آل راضي3

عليهم (لما حصل عليه من إجازات الرواية عن أهل البيت هذا باإلضافة 
  .من عدة من العلماء) السالم

  
   ):تصديه للتدريس في الحوزة العلمية      *(

وقد ألقى سماحة الشيخ كثيرا من الدروس الدينية في مختلف العلوم 
  .الحوزوية طيلة الفترة التي أقامها في النجف األشرف من دون توقف وال كلل

 ما كان يدرسه فقيد العلم والدين علم الفقه والعقائد واألصول وعلوم ومن
اللغة العربية والمنطق والفلسفة، وغيرها، كل ذلك على مستوى المقدمات 

  .والسطوح والسطوح العليا
تتلمذ على يدي أستاذنا الغالي في تلك الفترة وما بعدها إلى آخر حياته 

البحرين والقطيف واإلحساء ولبنان، كثير من العلماء من العراق وإيران و
ومنهم من تميز على أقرانه، واشتهر بالمستوى الراقي، ومنهم من وصل إلى 

أو ) قدس سره(مرتبة اإلجتهاد بعد ذلك، نذكر هنا بعضا منهم ممن سمعنا منه 
  :من بعض تالمذته أنهم كانوا قد حضروا دروسه أو بعضا منها

 محمد نجل المرجع آية اهللا العظمى ـ سماحة العالمة آية اهللا الشيخ1
  .الشيخ محمد طاهر الخاقاني

  .ـ سماحة العالمة الشيخ عيسى أحمد قاسم2
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  .ـ سماحة العالمة الشيخ عبداألمير منصور الجمري3
  .ـ سماحة العالمة الشيخ عبدالحسين الستري4
  .ـ سماحة العالمة الشيخ محمد بن الشيخ منصور الستري5
نجل الشيخ ) إبن أخت الشيخ(تور محمد علي ـ سماحة الشيخ الدك6

  .منصور الستري
  .ـ سماحة العالمة األستاذ الشيخ علي بن عبدالنبي المخلوق7
  .ـ سماحة العالمة السيد شرف الخابوري العماني8
  .ـ سماحة العالمة السيد علوي الشهركاني9

أخو الشيخ األصغر ورفيق (ـ سماحة الشيخ الشهيد عبداهللا المدني 10
  ).ربهد

  .ـ سماحة الشيخ محمد جعفر الجفيري11
  .ـ سماحة الشيخ حسن الباقري الديهي12
  .ـ سماحة الشيخ عباس الريس الدرازي13
  .ـ سماحة الشيخ إبراهيم السنابسي14
  .ـ سماحة الشيخ منصور علي حمادة15
  .ـ سماحة الشيخ أحمد مال اهللا16
  .ـ سماحة الشيخ عبدعلي الحواج17
  .د هاشم الطويل النعيميـ سماحة السي18
  .ـ سماحة الشيخ علي بن أحمد الجدحفصي19
ـ سماحة الشيخ ناصر بن العالمة الشيخ أحمد  بن العالمة آية اهللا 20

  .الشيخ خلف العصفور
  .ـ سماحة الشيخ موسى العريبي21
  .ـ سماحة السيد سلمان المقابي22
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  .ـ سماحة الشيخ محمد عيسى المكباس23
  .سعيد العصفور الدرازيـ سماحة الشيخ 24
  .ـ سماحة الدكتور علي العريبي25
  .ـ سماحة الشيخ حسن القباط الهملي26
  .ـ سماحة الشيخ صالح عبدالعزيز الستري27
  .ـ سماحة السيد فيصل السيد جواد المشعل28
  .ـ  سماحة السيد ضياء السيد أحمد الكويتي29
  .ـ فضيلة األستاذ ناصر حميد المبارك30
  .األستاذ محمد عبداإلمامـ فضيلة 31
  .ـ مؤلف هذه الرسالة32

  .وغيرهم كثير ممن حضر دروسه أو استفاد منه
  

  ):عودته إلى وطنه البحرين       *(
نتيجة لما مرت بها جمهورية العراق من ظروف وأحداث في بداية 
السبعينات، أضطر سماحة العالمة إلى مغادرة العراق والرجوع إلى أرض 

  .م1971ي عام الوطن، وذلك ف
وبمجرد استقراره بدأ في التعليم والتوجيه الديني على مستوى منطقته 
جدحفص، وعلى مستوى بلده البحرين، حيث قام بإلقاء الدروس على العلماء 
األفاضل، وإلقاء األبحاث والمحاضرات لعامة الناس في مختلف المجاالت 

وأهل ) ص(ة وسيرة النبي المتنوعة، الفقهية والعقائدية واألصولية واألخالقي
  ).ع(بيته المعصومين 

وقد كنت ممن نال هذا الشرف حيث كنت من مجالسيه، والمستفيدين من 
م إلى عام 1985علومه وتوجيهاته لمدة ال تقل عن ثمانية عشر عاما، من عام 
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م، فجزاه اهللا تعالى عني وعن اإلسالم والمسلمين خيرا، وجعل 2003وفاته في 
  . ي ميزان حسناتهاهللا كل ذلك ف

بدأ بإلقاء البحث الخارج على ) قدس سره(ومن أهم ما قام به أنه 
المكاسب، وباب القضاء، حيث استمر ذلك عدة سنوات، استفاد منها جملة من 
علماء البحرين ممن كانوا يحضرون هذه األبحاث، وقد ذكرتهم في ضمن تعداد 

  .تالمذته والمستفيدين منه
  

  ):شاد الديني في موسم الحجتصديه لإلر      *(
حيث ) قدس سره(كغيره من المواسم، كان موسم الحج زاخرا بعطائه 

كان مرشدا من الطراز الممتاز، تلمس فيه الدقة والتحقيق وسرعة البديهة 
واإلخالص، يرجع كل الحجاج والمرشدون إليه في مسائهم وخصوصا في 

  .ن اآلخرونالمسائل العويصة التي ربما يتحير فيها المرشدو
قد رأيت ذلك بنفسي في مدة ال تقل عن ثمان سنوات كنت فيها مرافقا 

 في اإلرشاد الديني في الحج، وكان المرجع لنا جميعا، صاحب 19ومساعدا له 
القول الفصل عند النزاع مما ساعدني كثيرا في تفهم واستيعاب أحكام الحج 

  . والعمرة، فجزاه اهللا تعالى عني خير الجزاء
  

  
  

   ):توليه لمنصب القضاء الشرعي     *( 
م بفترة وجيزة لم تتعد 1971بعد رجوعه من النجف األشرف في عام 

السنة شغل أستاذنا المقدس منصب القضاء الشرعي، ونظرا لبعض الظروف 
التي مرت به اضطر لإلستقالة من القضاء، ثم عاد فدخل فيه في بداية عام 

                                                           
  .وذلك في حملة التآخي للحج والعمرة مع سماحة الشیخ منصور علي حمادة )   19
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لمليئة بالعطاء، متنقال فيها من منصب إلى م، وبقي فيه إلى آخر حياته ا1984
  .منصب أعلى منه

 فصار عضوا في المحكمة الكبرى الشرعية، ثم رئيسا لها، ثم عضوا في 
  .محكمة اإلستئناف العليا، ثم رئيسا لها إلى أن وافاه األجل المحتوم

  :وقد عمل معه كل من
  .ـ سماحة العالمة الفقيه الشيخ باقر العصفور1
  .لعالمة الشيخ أحمد بن الشيخ خلف العصفورـ سماحة ا2
  .ـ سماحة العالمة الشيخ منصور الستري3
  .ـ  سماحة العالمة الشيخ محمد صالح العريبي4
  .ـ سماحة العالمة الشيخ محمد بن الشيخ منصور الستري5
  .ـ سماحة العالمة الشيخ عبداألمير منصور الجمري6
  .ـ سماحة العالمة الشيخ سعيد المبارك7
  .ـ سماحة العالمة الشيخ حميد بن الشيخ إبراهيم المبارك8
  .ـ سماحة العالمة الشيخ عبدالحسين العريبي9

  .ـ سماحة الشيخ محمد جعفر الجفيري10
  .ـ سماحة الشيخ محسن نجل الشيخ عبدالحسين العصفور11
  .ـ سماحة الشيخ ناصر نجل العالمة الشيخ أحمد العصفور12
   العالمة الشيخ إبراهيم المباركـ سماحة الشيخ علي نجل13
  .ـ سماحة الشيخ منصور علي حمادة14
  .ـ سماحة الشيخ حميد نجل العالمة الشيخ علي العصفور15
  .ـ سماحة الشيخ سعيد العريبي16
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  ):مناصبه األخرى       *(
  :من المناصب التي تقلدها فقيدنا الغالي باإلضافة إلى المناصب القضائية

األعلى للقضاء، الذي هو أعلى سلطة قضائية في ـ عضوية المجلس 1
  .البحرين
  .ـ عضوية المجلس األعلى للشئون اإلسالمية2
  .ـ توليه لمسؤولية الحوزة العلمية في جدحفص3
  .ـ الرئاسة الفخرية لجمعية الرابطة اإلسالمية4
  .ـ الرئاسة الفخرية لصندوق جدحفص الخيري5

  
  ):إقامته لصالة الجمعة      *(

رجوعه من النجف األشرف كان قد بدأ في إقامة صالة الجماعة في منذ 
مسجد اللوزة في جدحفص، واتخذ منه مركزا علميا، يبث من خالله الوعي 
والتثقيف الديني لعامة المؤمنين ممن كانوا يداومون على حضور جماعته، 

  .فكانت الدروس والمحاضرات والندوات تعقد بإشرافه المباشر
م حيث جاءه سماحة الشيخ المقدس 1993إلى عام استمر كل ذلك 

م، والذي كان 1996عبدالحسن بن سلمان آل طفل البحراني المتوفى في عام 
يقيم صالة الجمعة من بعد وفاة الشيخ محمد علي المدني، جاءه وطلب منه القيام 
بإمامة الناس في صالة الجمعة بدال عنه نظرا لظروفه الصحية التي كان يعاني 

، وكبر السن الذي منعه من القيام بهذه المهمة، فاستجاب له حينئذ، وبدأ في منها
إقامتها من ذلك الوقت، حيث صارت من أقوى الجمعات في البحرين، وأمها 

  .المئات من الناس
أخذ سماحة الشيخ الفقيد يبث من خالل منبرها الشامخ تعاليم اإلسالم 

سبات اإلسالمية، والدفاع المستميت الحنيف، وتوجيهاته للمؤمنين في كل المنا
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عن الدين الحنيف، مما كان له أبلغ األثر في توعية المؤمنين المؤتمين به، 
  .واآلخذين بآرائه وتوجيهاته، وغيرهم ممن تصلهم خطبه

  
  ):مؤلفاته وأبحاثه       *(

  :كان فقيدنا الراحل متفرغا لعدة أمور منها
 الناس، وتربيتهم على قيم اإلسالم ـ التوجيه الديني المباشر، وتوعية1
  .السامية
  .ـ القضاء الشرعي بين الناس2
  . ـ إلقاء الدروس والمحاضرات والمشاركة في الندوات التربوية3
  .ـ رعاية المسؤليات اإلجتماعية والشخصية الملقاة على عاتقه4
ـ التوجه لحل المشاكل الطائفية واإلجتماعية الناجمة عن بعض 5

  .زمات التي عاصرته في حياتهالظروف واأل
 األمراض التي ابتلي بها كالسكر  ـ ومنهاكل ذلك وغيره من األمور

 منعه من اإلكثار من تأليف الكتب اإلسالمية، ومع ذلك فقد ألف عدة  ـوغيره
  :من الكتب القيمة، منها

  .ـ اإلجتهاد والتقليد1
  .ـ أبحاث الخارج على كتاب المكاسب وكتاب القضاء2
  ).مخطوط(الت في اإلسالم والقومية والحرب العراقية اإليرانية ـ تأم3
  ).مخطوط(ـ بحث في والية الفقيه 4
  ).مخطوط(ـ رسالة في موانع الرجوع في الهبة 5
  ).مخطوط(ـ رسالة في حجية اإلقرار في األمور المالية 6
  ).مخطوط(ـ رسالة في علم البالغة 7
  ).مخطوط(ـ رسالة في علم المنطق 8
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  .اية السالك إلى أحكام المناسكـ هد9
  .ـ هداية السالكين إلى أحكام الدين10

الكتابان األخيران يحتويان على فتاوى فقيه أهل البيت الشيخ يوسف (
  ).البحراني ـ قدس سره ـ في باب الحج والطهارة

  .ـ بحث في عالمات الظهور في كتب أهل الكتاب11
  .ـ بحث في الرجعة12
  .ظهور والغيبةـ بحث في عالمات ال13
  .ـ بحث في األحالم14
  .ـ بحث في رواية الحديث15
  .ـ بحث في علم األخالق16
  .ـ كتيب في ترتيب أعمال ونيات حج التمتع17
  .ـ خطب الجمعة18
ـ بعض الكتب التي قام بتحقيقها وإخراجها ككتاب منهاج الحاج 19

  .الشيخ حسين البحراني وغيره) ع(للعالمة فقيه أهل البيت 
  . محاضرات وأبحاث في مجاالت متفرقةـ20

وله بعض المؤلفات واألبحاث كان قد كتبها في النجف األشرف واضطر 
إلى تركها، والسفر عنها، أوصاني شخصيا في بداية التسعينيات بالبحث عنها 
هناك إال أنني وبعد بحث مستمر لم أحصل عليها، ال في المدرسة التي كانت 

وال في ) وهي المدرسة المهدية( النجف األشرف يعيش فيها أيام دراسته في
  .غيرها

هذا ويحتمل أن تكون له بعض المؤلفات المخطوطة في البحرين لم نطلع 
  .عليها

  



  19

  ):شاعريته وثقافته األدبية      *(
كان فقيدنا الراحل ممن يتمتع بثقافة أدبية عالية، واطالع كبير على أيام 

 ونثرهم، وحكمهم، وغير ذلك، كل من العرب األولى، وقصصهم، وأشعارهم،
جالسه يعرف ذلك حق المعرفة، فال يكاد يفتح موضوع من هذا النوع إال وتراه 
فيه كالسيل العرم التستطيع مجاراته فضال عن التفوق عليه، ولقد كان يكثر من 
نصيحتنا ـ أعني طلبة العلوم الدينية ـ بقراءة كل ذلك، واإلطالع عليه، فمن 

إنكم لن تتمكنوا أن تكونوا علماء إال بذلك، ألن كالم اهللا : ن يقولجملة ما كا
إنما ) ع(والمعصومين من أهل بيته ) ص(تعالى نزل بلغة العرب، وكالم النبي 

جاء بلغة العرب، فال   بد من فهم هذه اللغة، واإلطالع على أحوال أهلها، من 
سنة وأحاديث أهل أجل حصول هذه الغاية الشريفة التي هي فهم الكتاب وال

  ).عليهم السالم(البيت 
كان شيخنا الجليل شاعرا مفعما بالمشاعر واألحاسيس المرهفة، كتب 

، إال 21، واستمر في كتابته يوم كان في النجف األشرف20الشعر مذ كان صغيرا
  .هجرت الشعر فهجرني: أنه كان يقول السنين األخيرة حينما كنا نسأله عن ذلك

ى شاعريته وقدرته األدبية الكبيرة فهو كثير، تجده في وأما نثره الدال عل
  .خطبه في صالة الجمعة، وهو أكبر شاهد على ما نقول

  
  ):أوالده وذريته      *(

تزوج سماحته من امرأتين مؤمنتين، األولى بنت الحاج عبدالرضا علي 
م، 1965هـ  الموافق لعام 1384الكنكَوني من مدينة المنامة تزوجها في عام 

الثانية بنت الحاج عبدعلي عبداهللا عيسى المهدي من قرية سماهيج تزوجها في و
م، رزق من األولى ثمانية من الذكور وهم 1983هـ الموافق لعام 1403عام 

                                                           
  .یةوھناك مجموعة من أشعار الفقید التي نظمھا في أیام دراستھ في المدارس النظام ) 20
  .دون الكثیر منھا في دفتر موجود عند ذویھ ) 21
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 ومحمد جميل ومحمدعلي ومحمدحسين ومحمدحسن 22الشيخ محمد طاهر
ربعة ومحمد باقر ومحمدرضا ومحمدتقي ، وستا من اإلناث، ورزق من الثانية أ

من الذكور وهم عبدالهادي وعبدالصمد وعبدالحي وعبدالمجيد، وثالثا من 
  .اإلناث

  
  ):بعض منجزاته وأفضاله      *(

لم يزل شيخنا المقدس إلى آخر يوم من أيام حياته يجاهد ويناضل في 
سبيل رفع شأن الطائفة ومكانتها، وفي سبيل ذلك ساهم وشارك مشاركة فعالة 

األمور التي من شأنها جلب المنافع لها، ودفع المفاسد في تحقيق كثير من 
  :والمظالم عنها، وعن عقيدتها الحقة، ومنها

  .ـ تأسيس وتفعيل التعليم الديني في المنطقة1
  .ـ اإلشراف على صندوق جدحفص الخيري2
ـ التصدي لهجمة المد الشيوعي القذرة على اإلسالم ومقدساته وقيمه 3
  .وأحكامه
  .وة ـ في وجه بدعة إدعاء السفارةـ الوقوف ـ بق4
ـ التصدي لألحزاب التي تبث الفتن في البالد، وتحرض الناس على 5
  .العلماء
ـ السعي في إخراج المساجين والموقوفين المؤمنين  في الثمانينيات 6

  .والتسعينيات
  .ـ الدفاع عن رموز البالد المختلفين معه في الرأي فضال عن المتفقين7
  .يث للسماح إلى المبعدين على البالد بالرجوع إليهاـ السعي الحث8
  .ـ تأسيس الحوزة العلمية للنساء في جدحفص9 

                                                           
حصل فضیلة الشیخ محمد طاھر على شھادة البكالوریوس، وھو اآلن مشتغل بتحضیر رسالة  ) 22

  .الماجستیر



  21

ـ السعي في حل المشكالت الحاصلة بين األفراد والجماعات في 10
  .المنطقة وما حولها

ـ دفع التجار لعمل المشاريع النافعة للبلد وأهله، والتي تساهم في حل 11
  .لدمشكلة البطالة في الب

  .ـ السعي في بناء جامع جدحفص الكبير12
  .ـ اإلشراف على الحوزة العلمية للرجال في جدحفص13
  .ـ السعي لفتح معهد يدرس فيه الفقه الجعفري14
  .ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين من أبناء الطائفة15

  
  ):وفاته ومدفنه      *(

يا حيث كان وافاه األجل المحتوم إثر نوبة قلبية في جمهورية ألمان
متواجدا فيها للعالج وإجراء الفحوصات الطبية في عصر يوم اإلثنين 

  .م2003/مارس/24هـ الموافق 1424/محرم الحرام/21
وبمجرد وصول هذا النبأ األليم تجمع المؤمنون المصدومون عند بيته في 

  .جدحفص إلى ما بعد منتصف الليل يبكون وينتحبون لهذا المصاب الجلل
بة الطيران حيث كانت الحرب على العراق قد بدأت صدر ونظرا لصعو

األمر السامي من ملك البحرين بأن يؤتى بالجثمان الطاهر على طائرة خاصة 
  .على نفقته الخاصة

وقد وصلت الطائرة التي تقل جثمانه الطاهر في ليلة األربعاء في تمام 
 بن العالمة الشيخ الساعة الثالثة صباحا حيث كان برفقته أخوه ألمه الحاج حميد

إبراهيم المبارك، وكنت ممن تشرف باستقبال جثمانه الطاهر، وإلقاء النظرات 
األخيرة عليه، وبقي في المشرحة إلى الضحى من يوم األربعاء، جيء به بعد 
ذلك إلى مغتسل اللوزة في جدحفص حيث نال شرف تغسيله كل من الشيخ 
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السيد حسين السيد جواد السماك، سعيد العصفور، والمال أحمد حسن العطيش، و
  .والحاج محمد جواد أحمد الفردان

حملت الجنازة بعدها على أعناق المؤمنين، وتوجهوا بها إلى مسجد 
المشرف حيث بقيت فيه لمدة ساعة ونصف تقريبا يقرأ عليه القرآن، والناس في 

  .عويل وبكاء ونحيب لم نر له مثيال في المنطقة كلها
عالمة الشيخ أحمد بن الشيخ خلف العصفور ألداء صالة ثم تقدم سماحة ال

األموات على الجثمان الطاهر، واصطف العلماء والوجهاء واألعيان وعامة 
  .الناس من خلفهم، ثم أقيمت الصالة

حملت الجنازة بعدها على أعناق المؤمنين، وداروا بها على شوارع 
ن في تهليل وتكبير جدحفص الرئيسية، بحضور اآلالف من المشيعين المؤمني

  .ونعي وبكاء وعويل
وقد أنزل في قبره الذي حفر له في الغرفة التي تضم قبر جديه ألمه 
سماحة العالمة الشيخ أحمد بن عبدالرضا آل حرز، والعالمة الشيخ سليمان بن 

  ).قدس اهللا أسرارهم الطاهرة(حرز، وأبيه العالمة الشيخ محمد علي المدني 
لقين األول تلميذه سماحة الشيخ منصور علي حمادة، ثم وقد قام بتلقينه الت

أهيل التراب على القبر الطاهر، ودخل المؤمنون لقراءة الفاتحة أفواجا أفواجا، 
  .ثم نلت شرف القيام بتلقينه التلقين الثاني

  
  ):مجالس العزاء والفاتحة      *(

أقيم مجلس العزاء الرئيسي على روح العالمة الطاهرة في مسجد 
المشرف في جدحفص، حيث أمه الكثير من شعب البحرين بمختلف قطاعاته 
وفئاته الرسمية والشعبية، وعلى رأسهم ملك مملكة البحرين صاحب السمو 
الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو 
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ن الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد صاحب السمو الشيخ سلمان ب
حمد آل خليفة، وكل وزراء الدولة، والمسؤولين الكبار فيها، وبعض من سفراء 

  .الدول المجاورة
وحضره كل العلماء والفضالء وطلبة العلوم الدينية في البحرين، وبعض 
من العلماء من خارج البحرين، بينما أرسل اآلخرون برقيات التعزية إلى ذويه 

  .لجللوعامة شعب البحرين في هذا المصاب ا
واستمرت مجالس الفاتحة ثالثة أيام، وفي اليوم الثالث خرجت مسيرة 
ضخمة طافت في بعض شوارع جدحفص الرئيسية يتقدمها العلماء األفاضل 
ومن ورائهم عامة المؤمنين، الحاملين لألعالم السوداء، مع بكاء وعويل على 

  .ى جوار ربه الرحيممصابهم بفقد هذا العالم الجليل، وخسارتهم إياه بانتقاله إل
بعد ذلك بدأت تعقد مجالس الفاتحة في جميع أنحاء البحرين، يتقدمها 

في القفول بالعاصمة، ) ع(مجلس العلماء الذي انعقد في مسجد اإلمام الصادق 
  .ثم تلته المجالس األخرى في جدحفص ومختلف المناطق

  
   ):بعض وصاياه من خطب الجمعة      *(

 عليه ـ يوصينا طيلة حياته المباركة إال بتقوى اهللا لم يكن ـ رضوان اهللا
تعالى، ومراقبته في السر والعلن، وعدم الحركة أو السكون إال بحكم شرعي 
واضح من قبل اهللا جل وعال، وأن يكون اإلحترام هو السائد بيننا مهما اختلفنا 

) لسالمعليهم ا(في اآلراء ألن الدين والعقيدة الحقة تجمعنا، وحب أهل البيت 
  .يوحدنا

والسير على ) عليهم السالم(ما كان يوصينا إال باتباع منهج أهل البيت 
خطاهم، وأن نكون زينا لهم، ال شينا عليهم، وأن نتحرى الدقة في األمور كلها، 
وأن نجعل اآلخرة وما فيها من نعيم وجحيم، وثواب وعقاب، وجنة ونار، أن 
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  .ال بالنظر إليهنجعل كل ذلك نصب أعيننا، فال نتحرك إ
كما إنه ال زال يوصينا بالتوحد واإلجتماع تحت راية ال إله إال اهللا محمد 

وأن ننبذ كل العصبيات إال للحق، ال لألمور الشخصية، ألن ) ص(رسول اهللا 
كل ذلك إنما يؤدي إلى الضعف والتشرذم المنهي عنه من قبل اهللا سبحانه 

لدينية والوطنية بالتزام العقل والدين وتعالى، وأن نحافظ على كل المكتسبات ا
في كل تصرفاتنا، وأن نحترم علمائنا ووجهائنا، وندعمهم لتزداد قوتنا، وترهب 

  .العدو وحدتنا
والزال ينهانا عن إتباع الهوى، وكل ما يزينه الشيطان لنا، ويأمرنا بنبذ 

  .الدنيا وراء ظهورنا، وأن نجعل اآلخرة ورضا اهللا أكبر همنا
ه ـ قدس سره ـ شاهدة على ما ذكرناه، وإليك بعضا مما جاء كل خطب

  :23في بعضها
هـ الموافق 1415 رجب 12الجمعة  ـ من الخطبة األولى(ـ 1

  ).م16/12/1994
عباد اهللا لقد جمع اهللا لكم في يومكم هذا عيدين مجيدين في شهر هو ((..

نتم في من أفضل شهور العام، شهر اهللا رجب األصب الذي حرمه وبجله، فأ
يوم الجمعة الذي جعله اهللا تعالى ألمة محمد صلى اهللا عليه وآله عيدا مجيدا 
وكرامة ومزيدا، وقد صادف هذا اليوم يوم مولد سيد المتقين وقائد الموحدين 
وحامى حمى الدين أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب صلوات اهللا وسالمه 

كثروا من المبرات والصوم عليه، فضاعفوا في هذا اليوم عمل الخيرات، وأ
والصلوات، فهذا يوم الفطر والصدقات، وهذا يوم اللجوء إلى اهللا في الخلوات، 

                                                           
في الحقیقة إني قد تحیرت كثیرا في اختیار المقاطع التي أرید إدراجھا في ھذا المقام، وذلك ألن كل  ) 23

 ومھمة، وال تكاد تجد فیھا ما ینبغي تجاھلھ، ولذلك أرجو من اإلخوة المؤمنین أن خطبھ بلیغة وقویة
یكونوا حریصین على اقتنائھا، ومطالعتھا مطالعة متأملة لما فیھا الفوائد العظیمة التي توضح بعض 

  .جوانب شخصیة كاتبھا الذي أتحفنا بھا، ونور طریقنا، فجزاه اهللا تعالى عنا خیر الجزاء
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فجددوا فيه التوبات، واعتبروا بما نحن فيه من هذا الحال الفاسد، الذي نشأ 
جراء تفريطنا في أحكام شريعتنا، وارتكابنا لما نهينا عنه من المحظورات، 

اقنا في حب الشهوات، وتقليدنا للغرب في كل شيء وإن واتباعنا الباطل وإغر
كان ما يأتونه من أقبح المنكرات، ونحن وإن كنا ال نرضى بالعنف في حل 
األمور، وال إحداث الفوضى في الطرقات، لكننا أيضا ال نرضى أن يكون 
العري والخمر والميسر والفسق أمرا مسموحا به بحيث يحميه القانون في بالد 

العام يقوم على أساس الشريعة المحمدية ، والملة الحنيفية، ويصرح نظامها 
دستورها بأنها دولة إسالمية، وكنا وال نزال ندعوا إلى حل األمور بالرفق 
والتفاهم، والتشاور والتحاور، ليس في خصوص ما يتعلق بالنواحي الخلقية، بل 

 بدون التفاهم والتحاور في جميع القضايا اإلجتماعية واإلقتصادية والعمالية، فإنه
ال يزداد الوضع إال سوءا، والقضايا إال تعقيدا، وسوف يبقى كل منا يخاف من 
أخيه ويخشاه، حتى يصدق علينا ما قاله الرسول صلى اهللا عليه وآله في وصف 

  .أهل آخر الزمان وحتى يقوم باكيان باك يبكي على دينه وباك يبكي على دنياه
ولقد قلنا من على هذا المنبر مرارا وتكرارا وطالبنا بعالج ما ينخر في 
أوصال هذه البالد من األمراض من البطالة والفقر ومحاربة الفساد ومكافحة 
المخدرات وإعطاء الناس شيئا من حرية القول والفعل ما يؤهلهم من إيصال ما 

ه ما لم يحد من تدفق يدور بخواطرهم للمسؤولين وهم من جراء ذلك آمنين، فإن
هذه العمالة األجنبية وتلزم الشركات والمؤسسات الكبرى والوزارات من عدم 
أخذ العمال المدفوعين من قبل المتعهدين، أو جلب الخبراء والفنيين إال بقدر ما 
ال يوجد من أبناء الوطن من القادرين مع القيام بالتدريب على تلك المهن التي 

ين لسدها، وإننا لندعو إلى عدم جعل اقتصاد البحرين ال يكفي عدد المواطن
اقتصادا يقوم على تقديم الخدمات، فإن هذا النوع من اإلقتصاد مع أنه ال 
يتناسب وطبيعة شعوب الخليج عامة فإننا نشاهد أنه ما اعتمدته دولة إال وآل 
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 أمرها إلى الفساد واإلضمحالل، أنظروا مثال ماذا حل بلبنان، وما جرى بين
أهله من الحروب العوان حتى أصابهم الدمار، فاإلقتصاد القائم على الخدمات 
يستدعي أن نحمي المحرمات ولقد قال اهللا في كتابه وهو أصدق القائلين، وإذا 
أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها 

نه في بعض البالد من اإلزدهار تدميرا، فال تغتروا أيها المسئولون بما تشاهدو
وهي تعتمد جزئيا على تقديم الخدمات التي منها العمل على توسيع السياحة مع 
ما يصاحبه من مالزمات باطلة كإباحة الخمور والسماح بالفجور وإقامة 
الحفالت الماجنات التي يعلن عنها على مداخل البالد وفي شوارعها العامة، 

  . العملية غير فئة قليلة من مصاصي الدماءفمن ذا الذي يربح من هذه
ونحن نناشد سمو أمير البالد الشيخ عيسى بن سلمان وأخيه رئيس الوزراء 
المحنك سمو الشيخ خليفة بن سلمان حفظهما اهللا في هذا العيد الوطني المجيد، 
إطالق سراح المعتقلين جميعا خاصة فضيلة الشيخ علي سلمان البالدي، وفتح 

م والتحاور لحل القضايا العالقة وإزالة هذا التوتر، والسعي إليجاد باب التفاه
فرص العمل الشريفة لكل قادر عليه من المواطنين، كما نهيب بإخواننا 
المواطنين أن ال ييأسوا من حل األمور بالحسنى فيصلوا إلى العنف والشغب 

يرضى به فإن ما يجري في بالدنا الحبيبة هذه األيام ال يسر به صديق وال 
  .مخلص

وإننا لنرجو من حكومتنا الموقرة وشعبنا المجيد التعاون جميعا على البر 
والتقوى وطاعة اهللا والرسول ونبذ الفرقة والطائفية، والشقاق والتفرقة فإن كل 
ذلك مما يغضب اهللا سبحانه ورسوله ويسبب الضعف والهوان، والسقوط 

حساد،  والمتربصين الذين ال والخسران، ويسلط علينا جميعا األعداء وال
  ..). يعيشون إال على الفساد واإلفساد
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هـ الموافق 1415 رجب 12الجمعة  ـ من الخطبة الثانية(ـ 2  
  ).م16/12/1994

عباد اهللا أوصيكم ونفسي الجانية اآلثمة قبلكم بتقوى اهللا حق تقاته، ((.. 
اجره وعظاته، وما والقيام بواجب أوامره ومنهياته، وتوجيه المساعي تلقاء زو

يقرب من طاعاته ومرضاته، وترصدوا للموت فلكل طالع أفول، وتزودوا لدار 
اإلقامة فلكل غائب رجعة وقفول، واتخذوا الدنيا طريقا مسلوكا ال بيتا مملوكا، 
فما هي إال حانوت ال يطرق إال للتجارة، وبيت ال يسكن إال باإلجارة، وما 

 حتى تنقطع، وقامات تتمدد حتى تنقلع، فيا عجبا الحياة الدنيا إال أنفاس تتردد
لمن عاين تلون الليل والنهار كيف يغتر بدهره، ومن أيقن أن بطن الثرى 
مضجعه كيف يمرح على ظهره، ومن عرف تقلب الدهر بأهله كيف ال يزهد 

فإلى أين المفر والمهرب وهذا .فيه، ومن شغله هم اآلخرة كيف يضحك بفيه 
وكل ما هو آت قريب، ومن بعد الموت عجب عجيب، الموت في الطلب، 

فاستشعروا رحمكم اهللا الوقوف في عرصات الحساب وقد طاشت هناك األلباب، 
وسدت األبواب وأرخي الحجاب، واصطفت مالئكة الرحمة ومالئكة العذاب، 
وأشرقت األرض بنور ربها ووضع الميزان والكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء 

  ..)). بينهم وهم اليظلمون والصديقين وقضي
  

 شعبان 25م الموافق 27/1/1995ـ الجمعة  من الخطبة األولى(ـ 3
  ).هـ1415

واعلموا عباد اهللا إنني عندما نصحت لكم في أسبوع سابق باستعمال ((.. 
الرفق في حل قضاياكم فإنما فعلت ذلك ألنه وصية ربكم، ونصح نبيكم، ولم 

وم، وال تابع وال متبوع، فإن وصية اهللا أخص نصيحتي هذه بحاكم و ال محك
سبحانه عامة لكل عباده المؤمنين بكتابه، المصدقين برسوله، فكما يجب على 
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عامة الناس أن تتعامل بالرفق والمالينة، وأن ال يرتكبوا طريق العنف 
والمشاغبة، كذلك يجب على الحكام معاملة الناس بالشفقة والرحمة، والرفق 

بذوا من خططهم الشدة والقسوة، فهذه هي السياسة الصحيحة والكرامة، وأن ين
التي إذا عملت بها األمة فوتت على الطامعين أغراضهم، وأيأست المغرضين 
من آمالهم، وقد رأيتم جميعا ما وصلت إليه البالد من الدمار والخراب، 
والخوف والرعب من جراء نبذ التعامل بوصايا اهللا سبحانه، ومخالفة سنة 

  .ه، والنظر إلى بعضكم البعض نظرة األعداء الحاقدينرسول
وإنني وانطالقا من الواجب الشرعي الذي ألقاه اهللا على العلماء أشجب 
وبكل قوة كل أعمال العنف والشغب والشدة وكل اعتداء على األموال 
والممتلكات العامة والخاصة من أي جهة صدرت هذه التجاوزات، وأستنكر كل 

يوت والمساكن وكل اقتحام لها وترويع لساكنيها أيا كان فاعل اعتداء على الب
ذلك ومرتكبه، وأطالب بمعاقبته بأشد العقوبات، كما أدين كل انتهاك لبيوت 
العبادة من المساجد والمآتم وغيرها واقتحامها وإيذاء عمارها والمتعبدين فيها، 

  .وتخريبها، من أي جهة صدر هذا الفعل 
األعمال إنما يكشف عن وحشية فاعلها وانسالخه عن إن القيام بمثل هذه 

الحضارة، فإنه ال المطالبة بالحقوق وال حفظ األمن يقتضيان ارتكاب مثل هذه 
  )).األعمال الوحشية

  
شوال 2م الموافق3/3/1995من الخطبةـ األولى الجمعة (ـ 4
  ).هـ1415

يه الفتنة، عباد اهللا إن اهللا ابتالكم بزمن عظمت فيه المحنة، وعمت ف((..
واشتد فيه اإلبتالء، فأصبح الرؤساء والكبراء همهم جمع الثروة، حتى وإن 
هدمت من أجل ذلك أسس الشريعة، وراجت بضائع الفساد، فترى البالد 
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وخاصة في أيام األعياد التي جعلها اهللا للمسلين أياما يتباركون فيها برحمته، 
فسخ والفساد، وال تخجل صحفها ويشكرونه فيها على نعمته، تتلبس بمظاهر االت

ووسائل إعالمها أن تنشر إعالنات الخالعة والفجور، وال يبالي كبراؤها أن تعم 
فيها مظاهر العهر مادامت تجلب لهم السواح كما يقولون، وتدر عليهم األموال 
فيربحون، أفال يعتبر هؤالء الناس بما يجري حولهم في سائر البلدان من 

عن غيهم ، ويخففون من استهتارهم بقيم دينهم وأمتهم، أفال الفظائع ، فيقلعون 
يخجلون أن تسمى بالدهم من قبل سواحهم بأنها بالد البغايا والزانيات، وهم إنما 
يقصدونها من أجل أن يتمتعوا بما فيها من اللذات المحرمات، التي ال تزال يد 

ال يقرأ مالك أو. السياسة في بلدانهم ترى أن من صالحها أن تمنعه عندهم
وضرب اهللا (الفنادق والمستفيدون من بضاعة الفساد قول اهللا سبحانه في كتابه 

مثال قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم اهللا 
أو لم يسمعوا قوله ) فأذاقها اهللا لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون

المة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا وكم قصمنا من قرية كانت ظ:(تعالى
بأسنا إذا هم منه يركضون ال تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم 

أال يخاف هؤالء غضبة اهللا عليهم وانتقامه منهم، هل أمنوا ) لعلكم تسألون
  ..))بطشه، أم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها فهم من خمرتها ثملون

  
 شوال 9م الموافق 10/3/1995ـ الجمعة  الخطبة األولىمن (ـ 5
  )هـ1415

عباد اهللا كنت قد نصحت لكم حاكمكم ومحكومكم بانتهاج الرفق في ((..
األمور، واألخذ بالميسور دون المعسور، ونبذ العنف والشدة، ولكنها صرخة 
 ذهبت في واد، ونصيحة حالت دون فهمها األحقاد، فماذا جنيتم منها غير هذه

الخسائر، وماذا أصبتم من جراء العنف والشدة من مغانم، لقد أزهقت النفوس، 
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وأسيلت الدماء، وأتلفت األموال، وخربت البالد، وانتهك اإلقتصاد، بل اعتدي 
على بيوت اهللا سبحانه وروع فيها المصلون، وهدمت الصلوات وعطلت 

ي إالً وال ذمة، الجمعات، ولم يرقب أحد منكم في من يختلف معه ولو في الرأ
وصار شتم العلماء والتشويه عليهم بين أظهركم عالمة على اإلخالص ولو أنكم 
راجعتم عقولكم، واستعملتم حكمتكم وحللتم خالفاتكم بالطرق التي أمركم اهللا 
باتباعها من التفاهم والتحاور، ونبذتم عنكم البغي والظلم لكنتم أسعد الناس حظا، 

جميعا استعجلتم أموركم وأطعتم من ال يريد الخير لكم، وأكثرهم سعادة، ولكنكم 
  .وال يسره أن تعيشوا في دياركم آمنين وهذه نتيجة كسبكم

عباد اهللا إن اإلختالف في الرأي ليس من مبررات العداوة، وال من 
مسوغات اإلهانة، والتشويه والكذب واإلفتراء، و المحاربة والتعذيب، وفي 

األئمة المهديين الذي ال يقاس بهم أحد من هذه األمة سيرة الخلفاء الراشدين و
متقدمها أو متأخرها نبراس لمن كان له مسكة من دين، وحظ من إيمان فهذا 
سيد الموحدين علي عليه السالم يحاور من خالفه باجتهاده بل ال يرضى 
باإلعتداء على من رد عليه وعارضه ما دام قد اجتهد رأيه وأخلص، فكيف 

ن تفسقوا بعضكم بعضا، وتشوهوا على بعضكم بعض لمجرد يجوز لكم أ
  .اختالف في الرأي

عباد اهللا إنكم تعلمون وتذكرون أن الملحدين من الشيوعيين وغيرهم من 
العلمانيين يوم كانوا في الساحة ظاهرين كانوا يشوهون على علمائكم، 

م العبث ويرمونهم بكل قول قبيح رغبة منهم أن يبعدوكم عنهم، حتى يتسنى له
بعقول ناشئتكم، واستئصال جذور اإليمان من أفئدتهم، وقد بقيت هذه الحالة بعد 
أن اضمحلت قدرتهم بفضل هذه الصحوة اإلسالمية المباركة، ألنهم تسللوا 
بأعداد وافرة في صفوف الشباب المتدين فأخذوا يبثون كثيرا من أفكارهم تحت 

علماء للناشئة خاصة وللناس عامة، ستار الدين، ومن هذه األفكار هي تكريه ال
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حتى وصلوا في بعض المناطق في ذلك الغاية، وما حادثة جامع سترة إال نتيجة 
لعدم اهتمام المؤمنين من أهلها بالدفاع عن علمائهم وسكوتهم على ما يسمعون 
من نبزهم من قبل الفسقة والملحدين المندسين في صفوفهم، وبقائهم سلبيين في 

حاربة البهتان على المؤمنين، فكونوا أيها المؤمنون على حذر منهم رد الغيبة وم
وافضحوا خططهم الدنيئة وعرفوا الناس بمبتغاهم، وادعوا إلى مقاطعتهم وال 
تسمحوا لهم أن يشوهوا على علمائكم فهم المصدر الذي تستقون منه أحكام 

، لتحقيق دينكم، وهم المحيطون بأساليب الذين يريدون أن يبعدوكم عن ربكم
مآربهم، فال تدعوهم يصلون إلى مبتغاهم فإن ذلك سيفرق صفوفكم ويذهب 

  ..)).ريحكم ويمكنهم من قيادتكم
  

م الموافق 24/3/1995ـ الجمعة  من الخطبة األولى(ـ 6
  )هـ1415/شوال/23

إرجعوا يا إخوتي يا بني قومي يا بني وطني إرجعوا إلى أحالمكم، وال ((..
أعداءكم، استعملوا الرفق في حل ما علق من المشاكل تشمتوا بما تصنعونه 

بينكم، انبذوا التعصب والهوى قبل أن يرديانكم فإنها آفة األمم، بل داؤها الذي 
إذا أصابها أطاش ألبابها، وأذهب أحالمها، ومحق حكمتها، وهذا عين ما 
هللا أصابكم جميعا في هذه المحنة، فال الحاكم منكم وال المحكوم، معذور عند ا

سبحانه على ما يحدث في بالدنا العزيزة وبإنسانها وحضارتها من الدمار، 
فاتقوا اهللا وأطيعون وال تطيعوا أمر المسرفين، الذين يفسدون في األرض وال 
يصلحون، يا قومنا أجيبوا داعي اهللا إذا دعاكم لما يحييكم، فإن اهللا سبحانه قد 

ئة، وما رأيناه مدح أحد بإظهار الحقد مدح قوما فقال الذين يدرؤون بالحسنة السي
  ..)).والغضب أو إشاعة الخراب والتنكيل
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م الموافق 24/3/1995ـ الجمعة  من الخطبة الثانية(ـ 7
  )هـ1415/شوال/23

أوصيكم عباد اهللا ونفسي الخاطئة قبلكم بتقوى اهللا سبحانه، في الحل ((..
لصدور، وخشيته في جميع والترحال، والمقال والفعال، ومراقبته في الورود وا

األمور، ومجانبة مناهيه، واتباع مراضيه، والقيام بوظائف عباداته، ونوافله 
وقرباته، وقهر النفس األمارة على اإللتزام بأحكام شريعته، واإلنقياد بزمام 
طاعته، بكفها عن الهوى والطغيان، ومنعها من اتباع ما يوسوس لها به 

يان بواجباته، ومسنوناته من إقامة الصالة وإتيان الشيطان، والمحافظة على اإلت
الزكاة، وحج البيت الحرام، وإفشاء السالم، وإطعام الطعام والشفقة على الفقراء 
واأليتام، والمواظبة على حضور الجماعات والجمعات، واتباع ما يلقى فيها من 
 النصائح والعظات، وتوقير علماء اإلسالم، والرجوع إليهم في كل حالل

وحرام، فإن هذه األمور هي الزاد ليوم المعاد، والذخيرة ليوم التناد يوم ال ينفع 
مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم، يوم ينفخ في الصور ففزع من في 
السماوات واألرض إال من شاء اهللا وكل أتوه داخرين، يوم الجمع ال ريب فيه 

ر اإلنسان ما سعى وبرزت الجحيم فريق في الجنة وفريق في السعير، يوم يتذك
لمن يرى، يوم يبعثهم اهللا جميعا فينبؤهم بما عملوه أحصاه اهللا ونسوه واهللا على 
كل شيء شهيد، يوم يكشف عن ساق إلى ربك يومئذ المساق، ذلك يوم التالق، 
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم 

يد، يوم يتذكر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر بسكارى ولكن عذاب اهللا شد
ياليتني كنت ترابا، فأجيلوا رحمكم اهللا الفكر، وتدارسوا العبر، وتداركوا األمر 
قبل أن تنادوا أين المفر فإنه ليس من اهللا مفر، فاحذروا حر سقر، وما أدراك ما 

طبق عليه لهيبها سقر، ال تبقي وال تذر، لواحة للبشر، فيا ويل من بها استقر، وأ
وتزفر، فأطفئوا رحمكم اهللا لهبها بعمل الصالحات، وتجنب المعاصي 
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والموبقات، واإلبتعاد عن الشبه والمهلكات، واستعينوا على ذلك بأفضل 
  ..)).القربات، وهي اإلكثار من الصلوات على محمد وآله الهداة

  
ذي /14م الموافق14/4/1995ـ الجمعة  من الخطبة األولى(ـ 8

  )هـ1415/لقعدةا
تفكروا في هذه المحنة التي تعيشها بالدنا، األزمة التي يحياها شعبنا ((..

هل بقي فيها منكر لم يرتكب، هل بقي محرم لم يفعل، إنطلقت األلسن من 
عقالها وقالت ما ال يرضى الرب بقوله من األلفاظ المحقدة للقلوب، المغيظة 

ن من عقالها بالبذيء من القول للصدور المشعلة للعداوات، إنطلقت األلس
والمضر من الكالم، ألن عقالها وهو الخشية من اهللا والتمسك بأدبه قد زال 
عنها، إنطلقت األلسن باإلفتراء على المخلصين، والغيبة للمؤمنين، والتهويش 
على العاملين، وهل يخشى اهللا سبحانه متكلم وقد نسي ذكره وأمن من أخذه 

 اهللا انفلتت األيدي مما يمسك بها عن المخالفة فاعتدت وبسبب عدم ذكر. ومقته
على كل شيء صادفها، أتلفت األموال، أحرقت المنجزات، انتهكت الحرمات، 
اقتحمت البيوت، أسيلت الدماء ورجع اإلنسان الذي كان يفترض فيه متحضرا 

ه في لماذا كل هذا ألننا نسينا ذكر اهللا سبحانه، ولم نرقب. حيوانا متوحشا غاضبا
ما نقول وما نفعل، ولم نقدر العواقب وما يؤول إليه األمر ففقد األمن من 
الجميع وأصبح الخوف يعتري الجميع ال أحاشي في ذلك رئيسا وال مرؤوسا 
وال حاكما والمحكوما، وال صغيرا وال كبيرا، أنظروا إلى هذه المهزلة كيف 

 إليه، الدعاة لحرية تجعل الواحد منا يخالف كل ما يقول، ويناقض ما يدعو
الرأي والديمقراطية ال يتحملون أي اختالف معهم، فهم على من خالفهم 

  .يفترون، وله يهددون، بل عليه أن يصفق لهم وإال فله الويل مما يفعلون
والذين ندبوا لحماية القانون له يخالفون فإذا بهم للمنازل يقتحمون، ولدور 
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فوا بأنهم لم يتمكنوا من إلقاء القبض على العبادة ال يحترمون، ويأبون أن يعتر
  .المخالف للقانون فيخلطون البريء بالمجرم فيما يسوقون

الذين كانوا بالدعوة إلى التزام الدين يتبجحون أصبحوا لألحكام الشرعية 
يخالفون، بل إذا ذكروا بما يرتكبون من المحرمات يثورون، وعلى الحكم 

ألننا نسينا ذكر اهللا فزال خوفه من قلوبنا، الشرعي يتطاولون ، لماذا كل هذا 
وأقفرت من حقيقة اإليمان به نفوسنا، وتهدمت معالم الدين من أفئدتنا، وأصبح 
الحق في أنظارنا ما وافق أهواءنا، والصحيح هو خصوص ما يحقق هذه 
الرغبة لنا، أما ما عند اهللا سبحانه فقد جاهرنا بأنه ال يفيدنا، والغريب في األمر 

نا ال نزال نلهج باسم اإلسالم على ألسنتنا، فمتى سنفيق من هذه الغشوة فنلجأ أن
إلى شريعة اهللا في حل مشاكلنا، متى سننتبه من هذا السبات الذي ما برح 

  ..)).يغمض عن رؤية الطريق الصحيح أبصارنا
  

ذي /21م الموافق21/4/1995ـ الجمعة  من الخطبة األولى(ـ 9
  )هـ1415/القعدة

اد اهللا اهللا أناشدكم بإسم اهللا سبحانه قبل إسم العلماء أن تحترموا ما عب((..
أنزل اهللا في جميع كتبه، وبعث من أجل صيانته كافة رسله فال تتعدوا في ذلك 
حدوده، وال تقتحموا حريمه، فإن جوهر الدين يتلخص في المحافظة على 

د هللا فال تقربوا ما األرواح والدماء واألموال والعقول والمقدسات ومحال التعب
  .حماه اهللا سبحانه، وال تستبيحوا ما أمر بحفظه

وأوصيكم بما أوصاكم اهللا به وأكده عليكم رسولكم صلى اهللا عليه وآله أن 
ال تفرقوا دينكم شيعا وتعودوا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ويستحل 
بعضكم حرمات بعض، ويؤلب بعضكم على بعض، أال وإن المفرق بين 

ف المسلمين، المشتت لكلمتهم، المضرم العداوة بينهم ببث النعرات الطائفية صفو
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والمذهبية عدو لهم جميعا فاحذروه إنبذوا كل تفرقة وعيشوا معا إخوانا 
يا أيها : (متاحبين، فإنكم جميعا أمة واحدة بل أسرة واحدة يقول سبحانه وتعالى

منها زوجها وبث منهما الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
رجاال كثيرا ونساء فاتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام، إن اهللا كان عليكم 

فليعترف كل منكم بحق أخيه ويفتح صدره لحواره وسماع قوله فأنتم ) رقيبا
متساوون في الحقوق والواجبات التي فرضها اإلسالم للمسلمين وعليهم، ال 

 أن يبغي بعضهم على بعض، وال أن يجحد بعضهم ينبغي ألفراد األسرة الواحدة
  .حق بعض بذلك وصاكم ربكم سبحانه في جميع كتبه، وعلى ألسنة رسله

أشيعوا السالم واإلستقرار والطمأنينة بينكم، وال تجعلوا الذعر والخوف 
يكون شعاركم فإن اهللا أمركم بمسالمة بعضكم بعضا حتى أنه تعالى ذكره جعل 

سالم بينكم، ومن أجل إشاعة الطمأنينة في النفوس، وتثبيت شعار تحيتكم هو ال
الثقة بين أفراد المجتمع نناشد حكومتنا الموقرة إطالق سراح الشيخ عبد األمير 
الجمري وكافة الموقوفين والمعتقلين راجين من جميع أفراد األمة العمل على 

 كونه المظهر استتباب األمن لكل السكان واإللتزام بالنظام فإن ذلك فضال عن
الحضاري الالئق فإنه من واجبات اإلسالم فقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  "..)).المسلم من سلم الناس من يده ولسانه"وآله 
  

  )م2/6/1995هـ الموافق 1416/ محرم/3من الخطبة األولى (ـ 10
ن عباد اهللا إن كثيرا من الشيعة في البلدان المحيطة بكم، يتمنون أن تكو((..

لهم الحرية في إقامة شعائر عاشوراء، وسائر مناسبات أهل البيت عليهم السالم 
كما هو متوفر لكم، فإنكم هنا في البحرين تتميزون على سائر بلدان المنطقة، 
فإن أقصى ما وصل إليه بعضهم من الحرية أن يقيم التعزية واللطم داخل 

 قطاعاتها يومين من أجلكم، المأتم، وأنتم هنا في البحرين تعطل البالد بكامل
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وتخرجون بالمواكب والمسيرات العزائية في الشوارع في أي وقت تختارونه ال 
يتعرض لكم متعرض، فاشكروا اهللا على هذه النعمة وحافظوا عليها، فإن كثيرا 
من الدول والجماعات تعمل على أن ال تظل هذه الحرية لكم، فال تعطوهم 

يقاعه بكم، وال تسمحوا للجهلة وأهل األغراض أن الفرصة ليحققوا ما يريدون إ
يخرجوكم عما أنتم فيه من الخير، فتكونوا كالسمكة التي ال تحس بقيمة الماء 

  ..)).وأهميته حتى تخرج منه
  

هـ الموافق 1416/ محرم/17ـ الجمعة  من الخطبة األولى(ـ 11
  )م16/6/1995

بما يصيب هذه الناشئة من ألم تنبهكم األحداث التي تمر بكم عن غفلتكم ((..
األضرار، أال ترون أن شخصا مجهوال يأتي إلى أي منطقة فيرتكب عمال ثم 
يتوارى عن األنظار فيحل البالء بكثير من األبرياء الذين يخرجون ليتفرجوا 
على ما حدث أو ليشاهدوا ما يجري، فكم في المعتقالت من هؤالء الشباب بينما 

رح ويمرح، من يعرفه، من يستطيع أن يشير إليه، المجرم الحقيقي ال يزال يس
واآلن ال يزال دعاة هذه األفكار يتجولون من قرية ألخرى ليتصيدوا صبية جدد 
ينفذوا بهم أغراضهم، ولهم في كل قرية تقريبا، يد يقومون ببث تلك األفكار في 
الناشئة، فيا أخي إلتفت ألبنائك، راقب أوالدك وبناتك، كن لهم صديقا من 
األصدقاء حتى يبثوك ما في صدورهم، ويطلعوك على ما يدور بينهم، سل إبنك 
مع من تجلس وحاول معرفة جميع األسماء، واستمع منه إلى ما يدور بينهم من 
أحاديث، واستعمل عقلك في تحليلها ومعرفة مصدرها ومغزاها، لتجنبه ما يفسد 

ع بنفسه في دنياه وآخرته، عليه ضميره، ويزور عليه دينه فال تنتفع به وال ينتف
فإنك مسئول عن أوالدك وبناتك، فال تتركهم فريسة سهلة لآلكلين، وهدفا 
رخيصا للشارين، إذا وجدت عنده مال لم تدفعه لهم، أو رأيت عنده ثيابا أو أي 
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شيء آخر لم تشتره له فسله عن مصدره، فإن ألتباع الشياطين وسائل كثيرة، 
 وإيقاعهم في مصيدتهم وتسخيرهم ألهدافهم، بالدين وأساليب متعددة لجر الشباب

تارة، وبالدنيا تارة أخرى، ولكن كن أنت أكثر منهم ذكاء، وأعظم لهم حيطة، 
إذا كنت ال تتمكن من القيام بالمهمة وحدك استعن بمن عاشرته طويال فوجدت 
 استقامته واعتداله في األمور على نجاة أبنائك حتى تأتي يوم القيامة رافعا

هامتك، قد أديت ما عليك، لقيامك بتربية ذريتك الذين هم حياتك الثانية، ففي 
" المستفيض عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله استفاضة تكاد تصل حد التواتر 

فال تسبب لنفسك " ولد بار يستغفر له"جعل أوالها " يموت المرء إال من ثالث 
كم ممن يستمعون القول فيتبعون جعلنا اهللا وإيا. انقطاع العمل بإهمال ولدك

أحسنه، ووفقنا وإياكم ألداء ما كتب علينا من فرائضه وسننه، إنه سميع 
  ..)).مجيب

  
هـ الموافق 1416/محرم/24 الجمعة ـ من الخطبة األولى(ـ 12

  )م23/6/1995
عباد اهللا أوصيكم ونفسي الجانية قبلكم بتقوى اهللا سبحانه وتتبع ((..

أوامره ونواهيه، وأحذركم بادئا بنفسي األمارة من التعرض مراضيه، واإللتزام ب
لسخطه، واإلقدام على مخالفته، وارتكاب جوالب نفمته، واإلبتعاد عن وسائل 
رحمته، واعلم يا أخي أن أضر شيء باإلنسان هو اتباع الهوى، فإن من اتبع 

ن ظلموا بل اتبع الذي: (هواه أرداه وأهلكه يقول سبحانه وتعالى في سورة الروم
: ويقول جل إسمه في سورة محمد صلى اهللا عليه وآله) أهواءهم بغير علم

) أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له الشيطان سوء عمله واتبعوا أهواءهم(
فاتباع الهوى هو أعظم المهلكات للناس، بل هو أشد حبائل الشيطان في إيقاع 

 إذا عظمت في نفسه الرغبة، أو اإلنسان في مخالفة اهللا سبحانه، ألن اإلنسان
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أشرب قلبه باإليمان بالفكرة، أو الرأي الذي ال يقوم على الحكم الشرعي والبيان 
اإللهي زينت له نفسه كل وسيلة تحقق له تلك الرغبة، وصححت عنده كل 
مقولة تؤيد تلك الفكرة، فهو ال يبالي بارتكاب الموبقات وفعل الكبائر، وعمل كل 

ب من أجل تحقيق رغبته، أو تأييد فكرته من دون التفات إلى جور، وقول الكذ
قبح ما يفعل، وحرمة ما يرتكب، ثم ال يستغفر ربه عن شيء من ذلك ألنه 
يعتقد نفسه محقا فيما أتاه من القول والفعل ويبقى على ذلك األمر حتى توافيه 

كتهم أهل: "المنية، فيموت من دون توبة، ففي الحديث إن إبليس اللعين قال
بالذنوب فأهلكوني باإلستغفار، فلما رأيت ذلك أهلكتهم باألهواء فهم يحسبون 

  ".أنهم مهتدون فال يستغفرون
فال تركن إلى رأيك يا أخي خصوصا إذا كان هذا الرأي مما يؤيد رغبة 
دنيوية أو أخروية لك إال بعد عرضه على العلماء العارفين بحقائق الدين فإن 

 أشربت بالقلب إنقلبت إلها معبودا، يقول جل جالله في الرأي أو الرغبة متى
ويقول عز ) أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيال: (سورة الفرقان

أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله اهللا على علم وختم : (شأنه في سورة الجاثية
  ).على سمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد اهللا أفال تذكرون

إن الهوى إذا تمكن من قلب اإلنسان وسيطر عليه، وأصبح له إلها حجب 
سمعه عن سمع ما يناقض رأيه، ومنع بصره عن النظر إلى ما في هذا الرأي 
من أخطاء، وأصبح يكذب كل ما يخالف هواه، فإذا عجز عن تكذيبه أخذ يؤوله 

بح ذلك الرأي حتى ال يتعارض مع فكرته، وهذا هو عين العبادة واإليمان فيص
وتلك الفكرة إلها معبودا وربا له يوجه سلوكه، ويحدد طريقه، فيبغض فيه 

: ولذلك يقول أمير المؤمنين عليه الصالة والسالم. ويحب فيه، وهذا عين التأليه
بل ربما يبلغ األمر " إنك إن أطعت هواك أصمك وأعماك وأفسد منقلبك وأرداك"

ء يحتمل أن يغير رأيهم عما كانوا عليه، بأهل األهواء أنهم يرفضون سماع شي
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أو يقنعهم بفساد مسلكهم فتراه يقول لمن قال له إذهب لفالن من العلماء مثال 
وحاوره في فكرتك قال ال لن أذهب إليه فإنه قد يقنعني بفساد ما أنا عليه 
وصحة ما عنده، ومن أجل ذلك تجد أن بعض المذاهب يوصون أتباعهم بعدم 

 ومحاورتهم، بحجة أنهم يدرسون سحر الكالم على مردة الفن، مناقشة الشيعة
وكل أهل بدعة، وكل أهل هوى تجدهم يوصون أتباعهم بذلك، وما سبب ذلك 
إال ألن هذه الفكرة لم تعد في نظره مجرد رأي أو فكرة، بل تحولت إلى معبود 
نه ال يتمكن من تركه وهو يخشى أن تواجهه الحقيقة وتكون على خالف هواه، إ

تحول من إنسان يطلب الحقيقة، إلى إنسان اليرى أن تكون هناك حقيقة إال ما 
يراه هو، ومن أجل هذا أيضا يعادي من يخالف هواه، وهو مستعد لتصديق أي 
عيب فيه وترويجه وإن كان ال يعرفه وال يدري أن ماسمعه حقا أو باطال، مادام 

ي تبناه فهو صحيح وال حاجة أن هذا العيب ينسب إلى فالن المخالف لرأيه الذ
  ..)).له في التحقق من ذلك
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  ):الخاتمة    *(
رحمك اهللا يا شيخنا الجليل، وشكر اهللا سعيك، وأجزل لك عطائك، فواهللا 
لقد بلغت الغاية في تربيتنا، وتهذيب نفوسنا، ولم نشهد منك تقصيرا في ذلك 

 اهللا عزوجل على عاتقك يوما من األيام، وال توانيا عن أداء الواجب الذي ألقاه
فتحملته خير تحمل، وأديته أحسن أداء، ولم تأخذك في اهللا لومة الئم، حتى 
عاداك من عاداك، وناوئك من ناوئك، بل حتى انجر البالء كل البالء على أهلك 
وبنيك، وأصدقائك ومحبيك، ومع كل ذلك ال نراك إال كالجبل األشم، ثابتا ال 

فكنا إذا اشتدت الصعاب علينا والنوازل، نلوذ بك تحركه العواصف والزالزل، 
فتخفف األمر علينا، وتهون الخطب الذي نزل بنا، فلله عزوجل صبرك يا 
سيدي يا أبا طاهر، وله جل وعال جهادك يا أبا عبدالهادي، نسأل اهللا تعالى أن 
يجزل لك العطاء على صبرك وجهادك فيه، وأن يعرف بيننا وبينك في جوار 

ي وفاطمة والحسن والحسين واألئمة المعصومين من ذرية الحسين محمد وعل
وأن نكون من المتشبثين بنورك كما ورد في ) صلوات اهللا عليهم أجمعين(

  .الحديث الشريف
يشهد اهللا أني قد بلغت في الحزن من فراقك الغاية، ووصلت في التأسف 

 من المصير الذي على فقدانك النهاية، وأني خائف خوفا ال أستطيع أن أصفه لك
  .ينتظر الطائفة من بعدك، والنهاية التي ستؤول إليها األمور بعد فقدك

وفقدانهم الواحد تلو ) عليهم السالم(ولكني كلما تذكرت مصائب أهل البيت 
مصيبة الحسن في فقدان علي، )  ص(اآلخر، مصيبة فقدان علي لرسول اهللا 

 كربالء، وما أدراك ما مصيبة الحسين في فقدان الحسن، وخصوصا مصيبة
كربالء، حيث فقد زين العابدين كل أهل بيته والمخلصين من أصحابهم 

  ).رضوان اهللا تعالى عليهم أجمعين(
عليهم (كلما تذكرت ذلك وغيره من المصائب العظام التي ألمت بأهل البيت 
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ال يعلوه ) ع(هان الخطب علي، وكانت السلوة لي، ألن مصابهم ) السالم
  .الئهم ال يفوقه بالء، وصبرهم ال يقاربه صبرمصاب، وب

عليهم (فأسأل اهللا الذي ال إله إال هو بحق محمد وأهل بيته الطاهرين 
أن يرحمك بواسع رحمته، ويتحفك بجزيل كرامته، وأن ) صلوات رب العالمين

ينفعا بعلمك الذي لم تبخل علينا به، وأن يعجل فرج من يربأ صدعنا، ويرتق 
 لنا من أعدائه وأعدائنا، إنه على كل شيء قدير، وباإلجابة حقيق فتقنا، وينتصر

جدير، والحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا على سيدنا محمد وآله الطيبين 
  .الطاهرين

  
  والحمد هللا رب العالمین
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