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في محاولة من "أخبار المركز" لرصــــــد 
كافة التحوالت التي أشـار إلیھا عدد من 
علماء النفس واالجتماع، وخبـــــــــــراء 
االقتصــــاد والســـــیاسیة، في وسائل 
اإلعالم التخصصیة، في معرض حديثھم 
عما أحدثته جائحة كورونا فــــي العالم، 
تجمعت، في عملیة الرصـــــــــــد ھذه، 
إشـــــــــــارات لتحوالت جذرية قیل انھا 
ستحظى بآثار ونتائج مصـــــــیرية على 

سكان العالم.

أخبار "المركز" تشــیر باختصــار الى أبرز 
ھذه الـتحوالت المـتوقعة قـبل الـتعلـیق 
علــــى ما له عالقة بالدين والتدين. نبدأ 
بالتحوالت كما وردت على لســـــــــــان 

المتخصصین، وھي كالتالي:

١- لقد تحول المجتمع البشـــــــري من 
مجتمع يتســــــــــــابق على استھالك 
الكمالیات إلى مجتمع يحاول ان يكتفـي 

بالضروريات.

٢- مع بقاء الـــرجل فـــي البیت طـــرأت 
تحوالت علــــــى دوره فــــــي الواجبات 
المنزلیة فازدادت مشـــــــــــــاركته في 

االشغال الیومیة. 
ً ًّ ٣- شــــــــكل التعلیم عن بعد حال مؤقتا ُ

للتالمیذ، لكنه، كان حال عــــــزز التفاوت ً
ً الطبقي. فالتعلیم عن بعد شـــكل ظلما ّ
لتالمیذ القرى النائیة التي تشـــــكو من 

غیاب او انقطاع االنتـــرنت، وظلما ألوالد ً
الفقراء الذين ال يتمكنون  من شــــــــراء 
الحواسیب او شـراء اشـتراكات االنترنت 
وإن وجدت في مناطقھم. (فحســـــــب 
مؤشـر “جودة الحیاة الرقمیة في ســنة 
٢٠٢٠ فإن الفرد في نیجیـريا يحتاج إلـى 
دفع ما يعادل ٣٣ ســــــــــاعة عمل من 
متوسط األجور حتى يحصل على أرخص 
اشـــتراك شـــھري لإلنترنت في البالد، 
بینما يحتاج الفرد في كندا  إلى العمل ٧ 
دقائق فقط حتى يضــــمن اشتراكه في 

شبكة اإلنترنت لمدة شھر).

٤- اتســــــــعت الفجوة بین الدول التي 
تســـتطیع ان تنتج وتشـــتري اللقاحات 

والدول التـــــي تعجــــــز عن ذلك. اآلثار 
الســـلبیة لھذا التفاوت ال تقتصـــر على 
الصـحة بل تتعداھا إلى االقتصـاد وھو ما 
سیتســـــــبب باتســـــــاع الفجوة بین 
المجتمعات الغنیة والفقیــــــرة. فالدولة 
التي تسـتطیع ان تخرج من الوباء بوتیرة 
أسرع ھي التي تســــــتطیع اعادة بناء 
اقتصـــــادھا بشـــــكل اسرع. والعكس 

صحیح أيضا. 

٥- كذلك اتســـــعت الفجوة بین الطبقة 
الوســـطى في الدول النامیة وبین ھذه 
الطبقة فـــــــــي الدول الغنیة. فالطبقة 
الوســطى في الدول الفقیرة اضـــطرت 
خالل شھور االقفال والحجر الصحي ألن 
تستنزف مدخراتھا، او ألن تسـتدين كي 
تغطي مصـــاريفھا. أما في الدول الغنیة 
فقد استلمت ھذه الطبقة تعويضات عن 
الحجر واإلقفال حفظت لھا مدخراتھا من 

اإلستنزاف، وجنبتھا االستدانة.  ّ

٥- خف بســــــــبب الجائحة بريق القیم ّ
الفردية في العالم لصـــــــــــــالح القیم 
المجتمعیة. فقد نجحت االنظمة التـــي 

تقدم المجتمع على الفرد (الصـین مثال) ُّ
في محاصرة الوباء بدرجة أكبر من الدول 
التـــي قدمت الفــــرد علــــى المجتمع 
(الواليات المتحدة مثال). كذلك ســجلت 
المجتمعات التي يتمرد فیھا الفرد علـى 

ً الجماعة أداء ســیئا في محاصــرة الوباء ّ
(لبنان مثال) قیاســــا بالمجتمعات التي 
يتقید فیھا الفرد باعراف ومصـــــــــــلحة 

الجماعة (الیابان مثال). 

٦- مراكز الدراسـات سـجلت ارتفاعا في 
احســـــــاس الفرد بالحاجة الى العلم، 
وســجلت زيادة في تعلق الفرد بالعلماء 
واالطباء والمتخصــصــین على حســاب 
تعلقه الســـــــــــــابق بالفن والفنانین، 

وبالرياضة والرياضیین.  

كذلك ســـجلت مراكز الدراســــات میل 
الفـــــــرد فـــــــي ظل الجائحة لإلقتداء 
ِبالشـخصـیات التقلیدية والمحافظة بدالً 

من الشخصیات الالمعة والمشاھیر.
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العالم تبدل كثيرا بعد كوروناً

فهل فعال "ستصبح دور العبادة 

متاحف يزورها السائح أكثر من العابد"؟



وقد ســجل علماء النفس واإلجتماع 
ً بھذا الخصـــــــــوص تبدال في صفات ّ

القدوة أو المثل األعلـــى عند أفـــراد 
المجتمع وذھب بعضــــــھم إلى ربط 
ذلك بتفســیر خســارة دونالد ترامب 
فــي االنتخابات األمــريكیة. فالــرأي 
العام األمـريكـي فــي ظل القلق من 
كورونا أصـبح أقل میال النتخاب رئیس 
متھور، وأكثر میال إلـى انتخاب رئیس 

تقلیدي بعید عن المراھنات. 

٧- تراجع دور النشـــــــــاط المتمركز 
لصـالح النشـاط المتنقل (التحول من 
العمل فـــــي المكتب إلـــــى العمل 
خارجه، وانــــتقال الـــــتعلـــــیم من 

المدرسة  إلى البیت). 

وقد رأى بعض علماء االجتماع انه أمر 
ينذر بســــــــــــــــقوط رمزية "المقر 
المركزي"، وبالتالي ســـــقوط رمزية 
قصــــــــور الرئاسة ومباني الحكومة 
والبرلمان، وكل مكان يرمز إلى القمة 

في ھرم السلطة. 

٩- انخفاض حاد فـــي قیمة العمالت 
العالمـــیة مقابل موارد الطــــبــــیعة 
(كاالمعادن والنفط والمواد الغذائیة). 

ھذا االنخفاض ھو بمثابة ضـريبة غیر 
منظورة علـى مداخیل االفــراد فــي 
العالم. فمع اجــــــراءات التحفیـــــــز 
االقتصـــــــادي التي استلزمت طبع 
وضــــخ األوراق المالیة للتعويض عن 
الخســــائر فإن قیمة العمالت سوف 
تتدنـــى لتـــرتفع بإزائھا قیمة المواد 
األولیة. ھذا يعنــــــي أن المجتمعات 
في عام ٢٠٢١ وما بعده ستكون أكثر 

فقـــرا وأقل ثــــراء من عام ٢٠٢٠ وما ً
قبله، وستتدنى القیمة الشـــــرائیة 
لالجور في كل العالم. وقد نكون، كما 
عبر أحد رؤساء النقابات العمالیة في 
ايطالــیا، أمام عالم تعلو فـــیه مجددا 

نداءات: يا عمال العالم إتحدوا. 

ھذا على الصـــــعید الســــــیاسي 
واالقتصــادي والمادي بشــكل عام؟ 
فماذا عن االيمان والمؤمـنـین؟ كـیف 

ستكون التحوالت؟

أحد االعالمیین فــــي المانیا طــــرح 
السؤال التالي:

"ھل المتدينون اعتادوا على الصــالة 

في البیت بدال من الكنیســـــــة كما 
اعتاد الموظفون علـــى العمل فـــي 

البیت بدال من العمل في المكتب؟

ثم أتبع اإلعالمي سؤاله بتســاؤالت 
إضافیة مســـتوحاة من دراسة بعض 

التحوالت المذكورة أعاله، فقال:

"وھل انھارت رمــــزية دور العبادة مع 
إنھیار رمـزية المقـر المـركـزي؟ وھل 
ستصــــــــبح دور العبادة، تبعا لذلك، 
متاحف يزورھا الســــــــائح أكثر مما 

يزورھا العابد؟”

للوھلة األولى تبدو ھذه األســـــئلة 
التـي طــرحھا اإلعالمــي االلمانــي 
محیرة، غیر ان نقطة الضــــــعف فیھا 
ھي انھا  تجتزئ التحوالت وتشــــیر 

إلى بعضھا دون بعض.

وإال فإننا إذا رصــــــــدنا كل التحوالت 
المشـــار الیھا فإننا سنجد أنفســـنا 
أمام نتائج مختلفة وأمام مشـــــــھد 

مباين. 

فنحن كما أشار المتخصــــــصــــــون 
ســـــنكون أمام عالم أكثر خوفا واكثر ً

قلقا، ولذلك فمن المـــــــــــرجح إننا ً
ٍســــــنكون، بالتالي، امام عالم أكثر 

ً ٍٍتعلقا بالغــــیب كمالذ آمن من القلق ّ
والخوف... 

كذلك، ســـنكون، كما قال أصــــحاب 
االختصــــاص، أمام عالم أكثر طبقیة 
ً وأكثر فقرا ولذلك فســــــــنكون، تبعا ً

ٍلذلك، امام عالم أكثر راديكالیة وأكثـر ً
رفضا للنظم السـائدة وسنكون على ً

ٍاألرجح امام عالم أكثر تمسكا بالدين ً
بوصـــــفه رســــــالة تحمى األعداد 

المتزايدة من الفقراء والمساكین. 

كذلك تحدث الخبــراء عن ان الجائحة 
ٍجعلـــتـــنا امام عالم أفل فــــیه نجم 
الفنانین والرياضـــــــیین والمغامرين 
والمراھنین لصـــالح الشـــخصـــیات 
المحافظة والرصــــینة، وھذا التحول 
سیكون، بالضــــــــرورة، لصــــــــالح 
الشـــــــخصـــــــیات الدينیة - وھي 
المحافظة بطبعھا - على حســــــاب 
الشــخصــیات الكركوزية التي تحكم 
المجتمعات البشــــرية بالبريق الذي 
تضــــــــــفیه علیھا اللوبیات النافذة، 
والشــــــــــركات العمالقة، والقنوات 

المرتبطة. 

أما نظرية انھیار رمزية المســــــــجد 
والكنســـیة بالتزامن مع انھیار رمزية 
"المقر المركزي" فھي نظرية تجتزئ 
التفاصیل. نظرية تأخذ في الحسـبان 
المكتب والمدرسة في زمن الجائحة 
وتنســــــــى دور المســـــــــتوصف 

والمستشفى والمختبر. 

لكن، إن صـــح ان انھیار رمزية "المقر 
المركزي" يرمـز إلـى إنھیار الكل، بما 
في ذلك الكنیسـة والمسـجد،  فإنه 
ينذر، بشــــــــكل أكبر، بانھیار رمزية 
مقرات السیطرة على العالم كالبیت 
األبیض، وقصـر االلیزيه، ومبنى الرقم 
١٠ في داوينیغ ســــتريت في لندن، 
وغیرھا من مقرات ترمـز الـى تمـركـز 
الســــــلطة وھیمنتھا على مقدرات 
أكثر من ٤ ملیارات إنســــــــان باتوا، 

بســـــــبب الجائحة، أكثر قلقا، وأكثر ً
ً فقرا، وأكثر تحسســــا من االمالءات ًّ

الفوقیة. 

الخالصة: 

ال يبدو، على ضـــــوء التقارير، ان دور  ُ
العبادة ستكون للســـــــائح أكثر من 
العابد اال اذا توقعنا بالتوازي ان البـیت 
األبیض سیكون أيضا، كقصـر الشـاه، 

للسائح دون الحاكم. 

وسنضطر، عندئذ، ألن نسأل اصحاب 
االختصـاص عما برأيھم، غیر اإليمان، ّ

سیمأل الفراغ السـیاسي في العالم 
بعد سقوط مقرات السلطة وانھیار ما 

ترمز إلیه؟

... لقد فاتھم، علـــى ما يبدو، ذكــــر 
ذلك.

٣

سجلت مراكز الدراسات 
ميل الفرد في ظل الجائحة 

لإلقتداء بالشخصيات 
التقليدية والمحافظة، بدالً ِ

من الشخصيات الالمعة 
والمشاهير.

المحرر

فبراير/مارس ۲۰۲۱



يف ذكرى والدة امري املؤمنني (ع)

َّمن غير علي كان قسيما للجنة والنار؟
ومن غيره كان كفوا لبنت النبي؟

السيد الحسيني في ذكرى والدة امير المؤمنين (ع):

٤

السید احمد الحسیني

لقد كان لقوانین كورونا بصـــــمة على 

الكم وعلـــى العدد، لكن النوع كان ھو 
الذي شكل البصــــــــــمة األقوى في ّ

احتفال ذكـــرى والدة أمیـــر المؤمنین 

علـي بن أبـي طالب (ع) فـي مــركــز 

االمام علي (ع).
ّ فقـــــرات الحفل لم تتقلص كما تقلص ّ

عدد الحاضرين قســرا بســبب قوانین ً

الجائحة. فكما كانت احتفاالت الذكرى 

ســــابقا كان ھذا االحتفال ھذا العام: 

منبر يجمع بین العلم والحماســــــــة، 

ومدائح تجمع بین العشــــق والبھجة، 

وجمھور يتفاعل مع الكلمات ويتــــرنم 

على انغام القصــائد، وديكور يكشـــف 

عن جھد بذل قبل الحفل إلضـــفاء أكبر 

قدر من الفــرح علـــى قلوب الموالین، 
ّ وقوالب للحلوى زينت الموائد وتــزينت ّ

بأســــماء الزھراء وأبیھا وبعلھا وبنیھا، 

وسندويشـــــات أعدت بعناية للحاضر 

..والغائب. ومشـروبات باردة وساخنة، 

شرقیة وغربیة.

بإيجاز: حفل بھـــــیج، وجمھور مخلص 

يفــرح لفــرح النبـــي وآله كما يحـــزن 

لحزنھم، ومنبر رفیع للســــــــید أحمد 

الحسـیني ومدائح صدحت بفضـائلھم 

للمال جعفر الزبیدي وعرافة مختصـــرة 
ومركزة للحاج أبو أحمد األســـــــــدي ّ

سبقتھا تالوة للقرآن والزيارة للحاج أبو 

أنفال... واجتماع جعل من حضــــــــره 

يحمد هللا كثیرا ألنه حضره.

كان ذلك في الخامس والعشــرين من 

شھر فبراير/ شباط ٢٠٢١ في الصــالة 

الكبیـرة لمـركـز االمام علـي (ع) فــي 

ستوكھولم.

 

استھل السید الحسیني كلمته قائال:

قال تعالى في محكم كتابه العزيز:

ََّ ُ ْْ َ َِومَن النــاس َمن يَشري نفَسه ابتغــاَء ْ ِِ ِ
ْ ٌ َّ َُّ ِ َُ َ ْ ِمرضات � ۗ و� رءوف بالعبادَ َ ِ َ ِِ

وقال:
َّ َُْ َ ُ ًُ ْ َ َِويطعمون الطعاَم على حبّه مسكـــینا َ ِ ِ ِِ ٰ

َ َِويَتیما َوأسیًراً ِ

وقال:
َّ ُ ُ َُّّ َُُّ ُ ُُ َ ِإنما ولیكم � َورســوله َوالذيَن آَمنــوا َ َ ِ ِ

ََّ ْ ََّ ُ ََّ َ ُ َ َ ُ ِالذيَن يقــــــیمون الصالة َويؤتون الزكاة ُ ِ
َ ُ َِوھم راكعونُْ َ

ھناك العشرات من االيات القرانیة في 

حق أمیـــــــر المؤمنین وإمام المتقین 

علي بن أبي طالب (ع).

وكما قال ابن عباس ، قال : ما فـــــــي 
ََّ ِالقـــــرآن آية : { يَا أيَھا الذيَن آَمنوا } اال ُُّ

كان علیا سیدھا وشريفھا وأمیرھا.

كانت لعلي فضائل ال يشترك فیھا أحد 

غیره.  ھو وحده مثال ولید الكعبة. ھذه 

فضیلة ال يشترك معه احد.

ولو توســــــعنا لوجدنا العديد من ھذه 

الفضـائل التي اختص بھا علي بن أبي 

طالب:

من ھو شــــاخص القبلة؟ شـــــاخص 

القبلة ھو علي، الصــراط المســـتقیم 

ھو علي، قســـــــــیم الجنة والنار ھو 

علــي، نفس النبـــي ھو علـــي، كفو 

فاطمة ھو علي.
ً علـي بن أبــي طالب كان اوحديا فــي ّ

فضائله.

االمر الثاني الذي أود ان أشــــــیر الیه 

ھذه اللیلة ھو انه كان أوحديا أيضـــــــا 

على المســــــتوى القیادي والعملي 

والجھادي. كان أوحديا فــــــي واليته، 

وأوحديا في ضــــــــــرباته وأوحديا في 

عمله.

َمن غیــر علــي كانت واليتة جــزءا من ً

الدين؟ من غیر علي يكون الدين ناقصا 

إن خال من واليته؟

ُ َّ َُّ ْ َّْ ُ ِيَا أيَھا الرســــــول بَلغ َما أنزَل إلیَك من ُ ِِ ِ
َّ ََّ ْ َُ ْ ََّ ْ َ َ ْ ِِربَك ۖ َوإن لم تفعل فَمـا بَلغت رَســالَته ۚ ّ ِ

ََّّ ََّ َّ ُ ْ ُ َو� يَعصمَك مَن النــــــــاس ۗ إن � ال َ ِ ِِ ِ
ْ َْ َْ ِيَھدي القوَم الكافريَنْ ِِ

العلیم الخبیـر يقول لنبیه بلغ عن والية ّ

علي وان لم تفعل فإنك لم تبلغ رسالة 

االسالم.
ھنا قام الرسـول (ص) وبلغ، فماذا كان ّ

َُ ْ ْ َْ ُْ الــرد؟ قال تعالــى:  الیَوَم أكَملت لكم ْ
َُ َُُ ْ ُ ْْ ْ َ ْ ِديَنكم َوأتَممت علیكم نعَمتي َورضیت ْ َ ِ ِ ِ

ُْ ََ ًُ ِلكم اإلسالَم دينا.ْ ِ

كمل الدين بوالية علـي. وتمت النعمة 

بوالية علـــي. ومن لم يتولـــى فقد رد 

النعمة.

ھل نعرف شخصــا آخر بھذه األھمیة؟ 

ھل حدثنا القرآن عن شــخص آخر من 

أتباع النبــي يكتمل الدين وتتم النعمة 

بواليته؟

كان أوحديا في واليته. وكذلك كان في 

موقفه يوم الخندق.
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يف ذكرى والدة امري املؤمنني (ع)

لقد عبر عمـرو بن ود العامـري الخندق 
وراح يصــــــول ويجول، ويتوعد ويتفاخر َّ

ببطولته، ويـنادي: ھل من مـبارز؟ فلم 
َُ َْ ُ ْ ِيجبه أحد حتــى قال: ولقد بححت من ّ

ْ ُ ْ ْ ِالنداء ... ھل من مبارز؟َ

كان عمرو يســتفز رجولة المســلمین 

ويــتحداھم بھا ويـــتحدى عقـــیدتھم 

باآلخـرة. لكن أحدا لم يخـرج لمالقاته، 

ّفقام اإلمام علي وقال: أنا له يارســول 
هللا. قالھا ثالثا حتـــى أذن له النبــــي 
وألبســـه درعه، وعممه بعمامته.. ثم ّ

قال: إلھي أخذت عبیدة منـي يوم بدر، ّ
ُ

وحمـــزة يوم أحد، وھذا أخــــي، وابن 
ًَ َ عمــي، فال تذرنــي فــردا، وأنت خیــر ّ

الوارثین.

َّ ً أقبل عمرو مھاجما علیا، فصده برباطة ً
جأش، وأرداه قتیال، فعال التكبیــــــــــر ً

والتھلیل في صفوف المســـــــلمین، 

واستقبله رسـول هللا (ص) وھو يقول: 
ََُ ِ"لمبارَزة علي بن أبي طالب لعمـرو بن َ ّ َ َ

َُّ َُ ٍعبد ود أفضـل من عمل أمتي إلى يوم ّ
القیامة".

وفي رواية: "ضـــربة علي يوم الخندق 

تعدل عبادة الثقلین".

دعونا نفترض ان امیر المؤمنین لم يكن 

موجودا في وقت كان رســـــــــول هللا 

يخاطب المســــــلمین قائال لھم: من 

لعمر وأنا أضمن له بیتا في الجنة؟

لو افترضنا ذلك كان التاريخ سـیقول ان 

احد المشــركین جاء وتحدى وقد جبن 

جمیع المســــلمین. كیف كنا سنروي 

ھذه القصة الوالدنا؟

موقف علي موقف فیه فرادة.  ضــــربة 

علي ايضـــــــــا فیھا فرادة إذ قال فیھا 

رســـــــــول هللا (ص) انھا تعدل عبادة 

الثقلین الى يوم القیامة.

خـروج علـي لمالقاة عمـرو خـروج فیه 

فرادة وقول النبي: لقد بـرز االيمان كله 

الى الشــــــرك كله" قول يعكس ھذه 

الفرادة ويسـجلھا في سجل الفضـائل 

التي تمیز بھا أمیر المؤمنین عن سـائر 

المسلمین.

نعم كان بین المسلمین كرام، لكن لم 

يســـــجل القران عطاءھم كما سجل 

عطاء االمیـر وبیته فــي اية "ويطعمون 

الطعام على حبه.." وكان بینھم ابطال 

لكن النبي لم يقل "خـرج االيمان كله" 

إال لعلي.

األمــر الثالث أن احداث التاريخ عــززت 

وجســـدت الفضـــائل التي جاء ذكرھا 

في القران وفي الســـنة النبوية. ومن 

ھذه األحداث حادثة الوالدة فــــــــــي 

الكعبة.

دعونا نتوســـــع في ذكر ھذه الحادثة 

الفـريدة.  اين كانت والدة االمام علـي 

عندما جاءھا الطلق؟ كانت فــي بیتھا 

فلماذا خــرجت الــى الكعبة؟ لماذا لم 

يقل لھا ابو طالب ابق فـــــي دارك وقد  

جاءك الطلق؟

ال بد ان ھناك علم اختصـــــت به والدة 

االمام.

االن نفتــــرض انھا جاءت الــــى البیت 

ولديھا نیة للدخول فیه. ال بد انھا كانت 

تنوي االستئذان والدخول من الباب 

والعمل بآداب الدخــــــــــول. لكن ماذا 

حدث؟

وقفت امام الجدار وقالت: أي رب، إني 

مؤمــــنة بك، وبما جاء به من عــــندك 

الرسـول، وبكل نبي من أنبیائك، وبكل 

كتاب أنزلته، وإني مصدقة بكالم جدي 

إبـــــراھیم الخلیل، وإنه بنــــــى بیتك 

العتیق، فأسـألك بحق ھذا البیت ومن 

بناه، وبھذا المولود الذي في أحشائي 

الذي يكلمني ويؤنســني بحديثه، وأنا 

موقـــــــنة أنه إحدى آياتك ودالئلك لما 

يسرت علي والدتي.

قال العــــباس بن عـــــبد المطلب لما 

تكلمت فاطمة بنت أســـد ودعت بھذا 

الدعاء، رأينا البیت قد انفتح من ظھره، 

ودخلت فاطمة فیه وغابت عن أبصارنا.

فلما كان بعد ثالثة أيام انفـتح الــبــیت 

من الموضـــــع الذي كانت دخلت فیه، 

فخـــرجت فاطمة وعلـــي (ع) علـــى 

يديھا...

نســـــــــأل هللا ان يرزقنا شفاعة أمیر 

المؤمنین (ع).

٥

من هو شاخص القبلة؟ "
شاخص القبلة هو علي، 

الصراط املستقيم هو 
علي، قسيم اجلنة والنار 
هو علي، نفس النيب هو 

علي، كفو فاطمة هو علي".
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يف ذكرى والدة امري املؤمنني (ع)

كان الهدف ان نقدم أمير المؤمنين (ع) لمختلف األعمار وبمختلف اللغات

الشيخ أحمد عمار عن واحد من أرقى البرامج االفتراضية:

٦

األخ حیدر عبدهللا محاضرا باللغة السويدية

لعل البــــــــــــرنامج الذي أعده تجمع 

الحســــــینیات  اللبنانیة لحفل ذكرى 

والدة أمیــــر المؤمنین (ع) ھو أكثـــــر 

برنامج افتراضــــــــي (مجازي) يتغلب 

على الظروف الســـلبیة التي فرضتھا 

جائحة كورونا  على المســــــــــــاجد 

والمراكز االسالمیة في السويد. 

ثالثة أمور اجتمعت فــــي البـــــرنامج 

فأعطت، سوية، للبرنامج نكھة خاصة: 

وقت مختصـر، وبرنامج يخاطب مختلف 

األعمار باللغتین العربیة والســـــويدية 

وإخراج متقن أخذ في الحسبان معظم 

التفاصیل الدقیقة. 

وفي الفقرات: فیلم مصــــــور لالطفال 

بصــــوت انثوي عن أمیر المؤمنین (ع) 

منذ والدته الى تاريخ تصـــدقه بالخاتم 

وھو راكع في صـــــــــالته، وكلمة من 

الشـباب وإلیھم باللغة الســويدية، ثم 

كلمة علمائیة للشـــــــیخ احمد عمار 
باللغة العربیة، واخیرا أناشید مصـــورة ّ

عن صـــــاحب الذكرى.. طبعا مع تالوة 

للقـران الكــريم فــي البداية.. كل ذلك 

في ٥٠ دقیقة تقريبا. 

برنامج قصیر خاطب المشاھد الطفل، ُ
والمشاھد الشاب، وخاطب المستمع ُ

للغة العربیة والمســــــــــــــتمع للغة 

السويدية. 

ھذا من جھة الفقـــرات، اما اإلخــــراج 

فكان غاية في اإلتقان. 

إخراج يجعلك تشــــــــــعر وكأنك أمام 

النشــرة المتلفزة ألخبار "الكومبس": 

صـــورة نقیة وواضـــحة وصـــوت جلي 

وواضــــح، وخلفیة مدروســــة تجعلك 

تشــــعر أنك تطل على استوديو بھي 

وأنیق. 

أھم ما في اإلخراج أنه ال يجعلك تعرف 

ھل ھذا الذي تشــــاھده ھو بث حي 

من داخل االسـتديو ام ھو فیلم مركب 

لفقرات جرى تصــــــــــويرھا في وقت 

سابق. 

فإذا كنت فــــي البــــرامج المـــــركبة 

ســـــــــــــتالحظ ان ھناك عدة خطباء 

يتحدثون من أماكن مخـتلفة بخلفـیات 

وديكورات مخـتلفة فإنك ھــنا ال تالحظ 

ذلك: الديكور واحد والخلفـــــیة واحدة 

والمســــــــافة بین الكامیرا والمتكلم 
واحدة، ولو رســـــــمت خطا افقیا بین ّ

عیني مقدم الحفل فإنك ســـــــــترى 

عیني الخطیب الذي يأتي الحقا على 

نفس مســــتوى الخط المرسوم علما 

ان االول كان واقفا والثانــــــــــــي كان 

جالســــا.. عمل دقیق وال شك لفريق 

المیديا. 

وعلــــــى ذكــــــر المیديا فإن اإلعداد 

للبرنامج والذي بدأ قبل شــــھرين من 
موعد الذكـــرى قد قسم العمل الـــى ّ

خمســـة فرق كانت تجتمع اسبوعیا: 

فـريق المیديا، فــريق التــربیة، فــريق 

التخطیط الثقافي، فريق التواصــــــــل 

االجتماعي، وفريق االشراف العام. 

كانت مھمة الفـريق التــربوي أن يكتب 

ســـیرة االمام علي (ع) على شـــكل 

قصـــــة لألطفال باللغة الســــــويدية 

وبأسلوب يراعي مســـتواھم اللغوي،  

وأن تقــــوم إحدى األخــــوات بعد ذلك 

بقراءة القصـــة على غرار القراءة التي 

اعتادھا االطفال فــــي المدارس ودور 

الحضانة.

فــــي ھذه االثناء كان فــــريق المیديا 

يعمل على اختیار الصـــور والرسومات 

والمقاطع الســــینمائیة والموسیقى 

التصــــــويرية لعرضھا خالل القراءة بما 

يتناسـب مع النص بھدف الوصـول الى 

اعلى درجة من التأثیر الدرامي. 

- " كان عمال درامیا شــــد أوالدي الى 

القصـــــــة وجعلھم يدققون النظر الى 

الشـــاشة" قال الشـــیخ أحمد عمار، 

صاحب الفكرة ومدير البرنامج.

نسأل سماحته عن المشروع فیقول:

- فرضـــــت علینا جائحة كورونا البحث 

عن اســــــــلوب جديد للتبلیغ الديني 
يمكننا من ايصـــــال المفاھیم الدينیة ّ

الى المنازل. 

- وحیث اننا شـــــــــــعرنا بالحاجة ألن 

نسـتھدف الناس في بیوتھم كان ال بد 

ان نخاطب األسرة بكامل أعضـائھا في 

نفس التوقیت وأن نخاطب األســــــرة 

باللغات التي يتخاطب بھا أعضـــــــــاء 

األســـرة الواحدة. لذلك لم نتوجه إلى 

نقل ما يجري في الحســـــینیات وانما  

بدأنا التخطیط لبـــــرامج تحقق الھدف 

المنشـــــــــــود وتنقل المناسبة إلى 

شــاشــة التلفاز التي تلتف األســـرة 

حولھا.

كیف كانت البداية؟

- كان ال بد من تأسیس "بنك الخبرات" 

اوال لإلســــــتعانة بالطاقات االعالمیة 

والتربوية الموزعة على كامل االراضي 

السويدية.  

فبراير/مارس ۲۰۲۱

مقدم البرنامجسماحة الشیخ أحمد عمار



يف ذكرى والدة امري املؤمنني (ع)

٧

ٌإخراج يجعلك تشعر 

وكأنك أمام النشرة 

المتلفزة ألخبار 

ّ"الكومبس"... وخلفية ٌ
مدروسة تجعلك تشعر ٌ

أنك تطل على استوديو 

ّبهي وأنيق. 

فبراير/مارس ۲۰۲۱

بعد ذلك تم تكوين خمســـــة فرق من 

مدن الســـويد المختلفة لتقديم عمل 

يكون بمســـــــــتوى ذكرى والدة امیر 

المؤمنین (ع). ھذا وقد أضـافت الفقرة 

التي اســـتھدفت األطفال إلى العمل 

جمالیة خاصة. 

وكیف كانت ردود الفعل؟

- تلقینا العديد من رســــائل االعجاب. 

وعند تقییمنا للرسائل ادركنا ان العمل 

القى استحســان المشـــاھدين وأنه 

حظي باھتمام ملحوظ. 

وماذا كان السر في ذلك؟

- كان ســــر النجاح بعد االعتماد على 

هللا تعالـــــــــــــــى ھو اخالص االخوة 

واالخوات، والتخطیط المبكر، وتقسـیم 

العمل، والتفكیر باســلوب مختلف عن 
االحیاءات الموجودة حالیا. ً

وكان الشـــــــــــیخ عمار قد أشار في 

البـرنامج الــى أننا ال بد ان نتأمل طويال 

وان نقف طويال عند ھذه الشــخصــیة 

التي اسـتطاعت ان تكون نفس النبي 

واستطاعت ان تجســــــــد النبي بعد 

وفاته. 

"تلك الشخصیة ھي من الشخصـیات 

التــــي يجب ان نقف عندھا طويال الن 

من األســئلة التي توجه الینا ھو لماذا 

نقدم ھذه الشـخصـیة على جمیع من 

عاصر رسول هللا. 

إذا تأملنا ھذه الشــخصــیة كان جوابنا 

ھو ان أمیر المؤمنین كان االفضـــــــل، 

حیث قال رســــــــــول هللا فیه لقد برز 

االيمان كله للشرك كله. 

كل االيمان تجســــــــــــــــد في ھذه 

الشـــــــخصـــــــیة. االيمان كله لیس 
بالمناســـبة وصـــفا مجامالتیا، ولیس ً

وصفا تشـجیعیا أو وصفا اعالمیا بل ھو 

وصف حول حقیقة ھذه الشــخصـــیة. 

وھذه الحقیقة حقیقة ســــــاطعة لھا 

مدلوالت كبیرة تفـرض علینا أن نتأملھا 

بدقة واھتمام. 

ھذا وكان الشـــــــاب حیدر عبدهللا قد 

تناول الموضــوع من زاوية أخرى باللغة 

السويدية متسائال: 

لماذا ننجذب لألحســـن؟.. للســـیارة 

االحســــــن والمعلومة االحســـــــن 

واالخالق االحســـــــن والصـــــــديق 

األحسن؟

لماذا؟ الننا ننجذب للكمال. 

وھذه من صـــــفات هللا. وقد فطرنا هللا 

على االنجذاب الیھا. 

نحن ال نســتطیع ان نكون كاملین لكن 

ھذا الكمال يتجلــى الــى حد ما فــي 

خلق هللا. رحمة هللا تتجلــى فــي األم 

مثال. 

لھذا فعندما نبحث عن اشـــــــــخاص 

يتجلى فیھم الكمال فإننا ال نجد افضل 

من رسول هللا (ص).  

عندما نـريد أن نحدد اعلــى قمة فــي 

العالم فإننا نقول انھا قمة افرســـــــت 

ومــــــــــثل ذلك اذا أردنا أن نحدد قمم 

الكمال في الخالئق فإننا نقول: محمد 

وال محمد. 

نحن ننجذب الــى ھؤالء الذين يمثلون 

الكمال في التضــــــحیة، وفي االيثار، 

وفي العطاء، وفي العلم، وفي الجھاد، 

وفي الوفاء، وفي التواضع. 

ھذا الكمال ھو الذي يجذبنا. 

نعم. لو علم الـــناس من يمـــثل كمال 

الفكـر، وكمال الحديث، وكمال التقــى 

التبعوا أصــــــحاب ھذه الكماالت وھم 

محمد وآل محمد (ص).

وفي الختام سألنا سماحة الشـــــیخ 

أحمد عمار عما إذا كان أصـــــــــــحاب 

التجربة ســــــیقومون بإنتاج فیلم آخر 

ومتى سیكون ذلك؟ فقال:

لقد اقتـرحت اللجنة التـربوية بــرنامجا 

يومیا لالطفال في شھر رمضان بعنوان 

"مفكرة رمضان" على غرار ما يسـمى 

في الســــويد ب Julkalender  ونحن 

بدأنا االعداد لھذا البــــــــــرنامج الذي 

سیتناول كل يوم مفھوما رمضــــــــانیا 

جديدا باسلوب مبســــــــــــط وباللغة 

السـويدية ويكون الطفل المسـلم في 

الغرب ھو المحور فیه. 

يذكر أن مركـز االمام علـي (ع) كان قد 

بث البرنامج مباشـــرة على صـــفحته 

بالتنســــیق مع تجمع الحســـــینیات 

اللبنانیة بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠٢١.

أناشید الختامالشريط المصور لسیرة أمیر المؤمنین (ع) الشريط المصور لسیرة أمیر المؤمنین (ع)



ذكرى شهادة اإلمام الكاظم (ع)

فبراير/مارس ٨۲۰۲۱

ً ًكان إحياء حزينا ومهيبا مكلال بالسواد والوقار ً ً

سماحة الشیخ علي الفضلي

ككل عام، يتأھب موكب آل محمد لذكرى استشـــھاد االمام 
موسى بن جعفر الكاظم (ع) أيما تأھب. يحمل أمانة الذكرى ّ

وكأنھا عرضت علیه وحده ولم تعرض على أحد سـواه. يتكفل ّ

بكل ما يتفرّع عن احیاء المناســـبة من تفاصــــیل: الخطیب، 

الرادود، الصـــــوتیات، الديكور، التشــــــابیه، الدعوات، إعداد 

القاعة، ثم وأخیرا زاد صاحب الذكرى. 

ھذا الزاد، بالمناســـــــبة، جرى توزيعه على بیوتات الموالین 

الذين حالت قوانین كورونا من حضــــــــور غالبیتھم الى مركز 

االمام علي (ع) وأجبـرتھم علـى متابعة البـرنامج عن طـريق 

الفضاء المجازي. 

سماحة الشیخ علي الفضلي جاء من الدانمرك الحیاء لیالي 

الذكرى في ستوكھولم، وذلك من يوم الســبت ٦ مارس الى 

يوم االثنین ٨ مارس ٢٠٢١ وبمشـاركة الرادود الســید محمد 

الكیشوان.
ً ًً كان إحیاء حزينا ومھیبا مكلال بالسـواد والوقار ذاك الذي أحیاه ً

اتباع أھل البیت (ع) فــي مــركــز اإلمام علـــي (ع). أما تلك 

الزاوية التي أعدھا موكب آل محمد (ص) على يســــــــــــار 

المســرح لتشــبه سجن اإلمام الكاظم (ع) فقد أضافت إلى 
ً ًالجو الحزين حزنا اضافیا وأسى وشجونا.ً

جنة الفردوس ما بال الحشىَّ

قـد بـات يصلى منك ذات وقود

ذھـبت بزھرتك اللیالي السود يا
ً تـبـا لـھاتیك الـلیالي الـسودَّ

ٍلـم تحتفل لك في عھود مثل ما

ألبـي (الرضا) لم تحتفل بعھود

ِجـلبوه قـسرا مـن مدينة جدهّ

نـحـو الـمدائن مـوثقا بـقیود

ٍحـبسوه في (طامورة) لم ينفجر

لـیل الـشقا عن صبحھا بعمود

تـبت يد الرجس (الرشید) بفعلهُ

إذ لـیس فـیما قـد جنى برشید

َّ ُ ِأوحـى إلـى (سـنديه) لـیسمهّ

سـما تـذوب بـه صخور البیدُ

فقضى سمیما في السجون مشردَّ
ُّ فـي مـنزل عـمن يـحب بعیدَّ

وضعوا على جسر الرصافة نعشه

وعـلیه جھرا باإلھانة نودي

الذي يرنو للوصــــــول إلى حقیقة كل 

حدث من األحداث التاريخیة او حقیقة 

شخصــیة تاريخیة ال بد أن يقرأ الحدث 

كما ينبغـــــــي. ال بد أن يقـــــــرأ تلك 

الشــخوص التي تعیش المرحلة يقرأ 

حال المــــــرحلة وماذا حدث قبلھا ثم 

ينظر بعین البصـــــیرة إلى حركة ھذه 

الشــــخصــــیة ولذلك فإن النظر إلى 

الحادثة الـتاريخـیة بعـین واحدة بعـین 

عوراء ال يوصل اإلنسان إلى الحقیقة. 

الليلة األولى

الشيخ الفضلي:

كانت السياسة واالقتصاد والثقافة والوضع الداخلي 
ضد اإلمام الكاظم (ع) لكنه استوعب المرحلة

خلف النعش



٩ فبراير/مارس ۲۰۲۱

اعتمادا علـى ھذه النظـرة ندخل الـى 

قراءة حیاة موسـى بن جعفر ع باعتبار 

أنھا حیاة حرجة عاشـت مرحلة حرجة 

وصعبة. 

سوف نتعرف على تلك المالمح. 

اقرا وإياكم تلك الحالة. أوال بالنســــبة 

إلى الوضع الســیاسي فقد استحكم 

العباســـــــــیون بالحكم. تخیل معي، 

ھارون الرشــــــید يحكم دولة مترامیة 

االطراف بما يعادل ٣٠ دولة اســـالمیة 

الیوم. وتمكن بالحديد والنار من وضـــع 

الید علـــى مقدرات تلك الدولة. االمام 

الصـــــــادق والد االمام الكاظم يوصي 

باالمامة من بعده الى خمســــــــــــة 

اشـــــــــخاص للتمويه. والي المدينة 

يرسل الى الخلیفة يخبره بشـــــھادة 

الصــادق فقال الخلیفة انظر من االمام 

بعده فاضــــرب عنقه. فقال الوالي لقد 

اوصــــــــــى لي ولك ولعبدهللا االبطح 

ولزوجته حمیدة وللكاظم. 

الحظ الذكاء في ھذه الوصیة. الصـادق 

قرا الوضع الســــــــــــیاسي وقرأ نوايا 

الخلیفة. ولكن ابا حمـزة الثمالـي فھم 

المغزى وقال الحمد � الذي دلنا على 

الھدى وأبان االمر الجلیل. 

عرف ان االمام بعد الصــــــادق ال بد ان 

يكون ســـــــلیما من العاھات فعبدهللا 

االبطح كان ابطح الــرأس واالنف وھذه 

عاھة. اما الوالى والخلیفة المنصـــــور 

فإحتماالن ســـاقطان. والمرأة ال تكون 

إماما فال بد ان يكون الكاظم ھو االمام. 

الوضع السیاسي كان حرجا. 

الحســــــین بن علي صاحب ثورة  فخ 

طلب االذن من الكاظم للخـروج علــى 

الحاكم. آزره االمام وبارك له حـــــركته 

لكنه لم يؤيده علـنا. أيده أھل المديـنة 

علنا اال اثنان جعفر بن الحسن المثنى 

واالمام الكاظم. لماذا؟ 

بســبب القراءة الواعیة. قراءة تشـــبه 

حالة امیـــر المؤمنین والـــزھـــراء. لم 

يتحـرك االمیـر وتــرك للــزھــراء حــرية 

التحرك. فتحركت وشــــــــــــكلت اول 

مظاھرة ضد الســـــلطة الحاكمة. اول 

موكب سیاسي معارض. 

نعود الى الكاظم. الوضع االقتصــــادي 

كان مـزدھـرا جدا. بیت المال تؤتـى له 

االموال من كل االمصــار وھو بید عائلة 

واحدة. بل شـخص واحد. ينفقھا على 

الرقص والغناء. يعطي ھذا الشاعر الف 

درھم والف ثوب ويعطـي ذاك المغنـي 

الف درھم والف ثوب. اقتصــــــاد مزھر 

واالقتصاد عصب الحیاة. 

الكاظم نظر الى المقابل ووجد ان لديه 

قدرة مالیة عظیمة جدا. 

البعد الثقافي أيضـــا شھد ازدھارا في 

التیارات المنحــــــــــرفة. فھذا عبدهللا 

األفطح الذي جئنا علـــى ذكــــره كان 

منحرفا عقائديا. وظیفة المعصـوم ھي 

ان يطھر المجتمع من االفات العقائدية 

واالفات الفكرية. 

وھناك أيضـا وضع مؤلم جدا. ھو الوضع 

الداخلـــــي لالمام. فھذا أخوه األفطح 

اسس مذھبا مســـتقال في حیاة أبیه 

الصـــــــــادق. وكان اكثر الذين أحاطوا 

باالمام من اشـــــــــباه الرجال. ولذلك 

عانى امامنا. 

حاول ترمیم الكتلة الصــــــــالحة. كان 

عندما يتحرك صـــــوب االخرين يتحرك 

وھو محرج ألن أخاه منحرف. 

ھذه النقطه استفاد منھا الخصـــــــوم 

لذلك كان االمام مضطرا ألن يحاور اخاه 
وان يفند اقواله امام الناس لیظھـر لھم ّ

انه فاقد ألھلیة القیادة والتنظیر. 

االعداء عیروه بذلك مع ان االمر عادي. ّ

ھذا ابن نوح ابن نبي ماذا فعل؟ 

ھذه القراءة الشـــــــــــــــاملة للوضع 

الســـیاسي واالقتصــــادي والثقافي 

والداخلي جعلته يـرى ان الواقع يداوى 

ببعض االمور. منھا: 

اختار فــــــي بعض المواقف المواجھة 

العلنیة. دخل ھارون الــــــــى المدينة 

فوجد االمام جالســــــــــــا بقرب جده 

المصــطفى (ص) فســلم فقال االمام 

الســالم علیك يا أبه يا رسول هللا. قال 

ذلك لیبین القرابة من رسـول هللا. ھذه 

الحادثة ھي التي جعلت الرشـید يأمر 

بإخـــــراج الكاظم من المدينة الــــــى 

البصرة. 

ھذا موقف راى االمام انه يســــتوجب 

التركیز والتأكید والمواجھة الن الرشید 
جاء يزور قبر النبي تزلفا. ّ

كان الكاظم فـي كل مواقفه دقیقا بین 

المواجھة والمھادنة. 

االســـــــــــــــلوب الثاني ھو التثقیف 

العقائدي. تحـرك علــى تثقیف وتعلیم 

الـناس. ٧٥٠ فقـیه كلھم يقول حدثــنا 

موسى بن جعفر. كان عمادا لمدرسة 

ابیه الصـــــادق التي تخرج منھا ٤٠٠٠ 

فقیه. اطلق بعض القواعد االصــــولیة. 

يثقف الناس علـــى الذوق الفقھـــي. 

يرسم لھم قاعدة لیقیســـــــوا علیھا. 

مثال: كل شـــیئ لك طاھر حتى يثبت 

لك عكس ذلك. ھذه قاعدة عامة. 

ثالــثا: االھــتمام بالــنخــبة. الــنخــبة 

مصــــطلح يشــــیر الیه القران. محمد 

رســول هللا والذين معه... ھؤالء نخبه. 

لیس كل من كان مع النبــــــــــي كان 

شـديدا على الكفار رحیما بالمؤمنین. 

االمام قال ال بد ان اربـــي نخبة فــــي 

المجتمع. لربما حال الفســـــــــــــــاد 

السیاسي واالقتصادي والثقافي دون 

تـربیة العامة لكن ال بد من تــربیة نخبة 

صابرة طاھرة تتحمل الصعاب. 

لذلك كان المعصـــوم يصــــطفي ممن 

حوله لیكونوا نخبة صالحة.

ربـــــــى ٣١٩ فقیھا يذكــــــــر التاريخ 

اســـــــــــماءھم بالتمام والكمال. بدا 

يوصــــــــــیھم. علي بن يقطین يكتب 

للكاظم اســـمح لي ان اســـتقیل من 

خدمة ھارون الرشـــــــید قال االمام يا 
علي ان لنا بك أنسـا وإلخوانك بك عزا. ً

يا علي اضــمن لي واحدة اضـــمن لك 

على هللا ثالث: اضـــــمن لي اذا جاءك 

احد اتباعنا ان تقضــي حاجته. واضمن 

لك اال تدخل الســجن ابدا وان ال يدخل 

الفقر بیتك ابدا وان ال يناك حر الســیف 

ابدا. 

االمام تفقد اصــــــحابه. كان ھمه بناء 

ھذه النخبة بتثقیفھا ثقافة خاصة. 

لكن رغم ھذا الحــــــــــرص من االمام 

وجدت الســــلطة ان الخطر كل الخطر 

يأتي من المدينة. من شـــخص االمام 

الكاظم. من تـــثقـــیفه للــــناس ومن 

اعداده للنخب لذلك يكتب ھارون الـى 

والیه في المدينة الحق بي موســــى 

علــــى كل حال ھو بھا. وبالفعل جاؤوا 

الیه وھو يصــــلي في مســــجد جده 

فقطعوا علیه صــــــــالته وحملوه الى 

البصرة وسجنوه ثم حملوه من البصـرة 

الى بغداد من سجن الى سجن... 

ذكرى شهادة اإلمام الكاظم (ع)



الليلة الثانية

أئمتنا صمام امان لألمة النهم يمنعون
 محور الشر من االنتفاخ فيها

ذكرى شهادة اإلمام الكاظم (ع)

فبراير/مارس ١٠۲۰۲۱

ُُ رحلوا وما رحلوا اھیل وداديَ

إال بحسن تصبري وفؤاديُّ

ساروا ولكن خلفوني بعدھمْ

َِحزنا أصوب الدمع صوَب عھاد ِ
ِوسرت بقلبي المستھام ركابھمُ

تعلوا به جبال وتھبط وادي
َوخلت منازلھم فھا ھي بعَدھمُ

قفرا وما فیھا سوى األوتادَ

ِيا دار أين مضى ذووك أمالھمَ
ِبعد الترحل عنك يوم َمعادُُّ

ِيا دار قد ذكرتني بعراصك الـ. ِ

ّـقفرا عراَص بني النبي الھادي

ٍلما سرى عنھا ابن بنت محمدُ ِ

ِباألھل واألصحاب واألوالد ِ ِ
مذ كاتبوه بنو الشقا أقدم فلیـْ

ٍـس سواك نعلم من إمام ھادي

لكنه مذ جائھم غدروا به
ِواستقبلوه في ظبا وصعاد...ً

ُ تبا لھم من أمة لم يحفظواً

 عھد النبي بآله األمجاد

قد شتتوھم بین مقھور

ومأسور ومنحور بسیف عناد

ھذا بسامرا وذاك بكربال

وبطوس ذاك وذاك في بغداد

ًلھفي وھل يجدي أسى لھفي على
موسى بن جعفر علة االيجادّ

ما زال ينقل في السجون معانیاً

عض القیود ومثقل األصفادّ

قطع الرشید علیه فرض صالته
 قسرا وأظھر كامن األحقادً

ًً ّ حتى إلیه دس سما قاتالّ

 فأصاب أقصى منیة ومراد

وضعوا على جسر الرصاخة نعشه

 وعلیه نادى بالھوان منادي 

قال هللا تعالى
َ َ َْ ًَّ ََّ ُ َُ ْ ْ ْ ْ َِوَجعلَنـا منھم أئمة يَھدون بأمرنـا لمــا َ ِِِ

ََ ُ ُ ُ َِصبروا ۖ َوكانوا بآيَاتَنا يوقنون ُ ِ َِ

شاءت ارادة هللا ان يعرض ھذه االمانة 

الكبــرى علـــى جمیع مخلوقاته: بناء 
َّْ َاالرض وعمــارة االرض:  إنـــا عرضَنـــا َ ِ

َ َْ ََّْ ََ َْ َ َ َ ِِاألمانة علـــــــــى السماوات واألرض َ
َ َ َْ ْْ َْ ْ َِوالجبــال فأبَیَن أن يَحملَنَھــا َوأشفقَن َْ ِ َ ِ

ُ َْ َ َّ ُ ََ ًُ ِِِمنَھا َوَحَملَھا اإلنَسان ۖ إنه كان ظلـوما ْ
َجھول. ًُ

شاءت ارادة هللا ان يتحمل االنســــان 

بـــــناء الكون. وهللا اراد لھذا الھدف ان 

يختار االفضــل بین الناس كي يتكامل 

ھذا البناء. اختار االنبیاء واختار األئمة: 
ََّ َُّْ ً ِإن � اصطفى آَدَم َونوحا َوآَل إبراھیَم َْ َ َِ ٰ ِ

َْ َ ََ َ َِوآَل عمران على العالمیَن.ْ َ ِ

هللا ھو الذي اصــــطفى بمعنى اختار 
وبمعنى زكى. ّ

هللا جعلھم قادة على البشـــرية، ولم 

تتوقف رحمة هللا ھنا بل الــــــــى يوم 

الدين. في كل وقت وإلـى يوم القیامة 

ھــناك من يجعله هللا لــیھد الـــناس. 

لـیس ألھل االرض ان يخــتاروا ھؤالء. 

هللا اختارھم. 
ٌْ ِ"َوَجعلَنا منھم" اي من البشـــــــــر... ْ

َ ُ "يَھدون" جاءت بصیغة المضـارع لتفید ْ

االســــتمرار. فیھا رأيان. رأي يقول أن 

الذي اصـطفاه هللا يقوم بھداية الناس 

من اول حیاته الى اخـرھا. ورأي يقول 

أن االستمرارية ھنا تؤشـر على وجود 

ھاد في األرض لكل زمان. 

مالغاية من الھداية؟ يقــول العلماء ان 

ھناك محوران يتصــــارعان على ھذه 

األرض: محور الخیر ومحور الشـر. ھذا 

المحور يقف الذين "يھدون بأمــــــرنا" 

على رأســه، وذاك المحور يقف على 

رأسه اولئك الذين "يھدون الى النار". 

من ينتمـي الـى محور الخیـر علیه ان 

يحاول ھداية الناس دائما كـي يبقـى 
المحور منتفخا. كلما ازدادت مثل ھذه ً

المجالس كلما كان المجتمع بخیر. 

المشـــــكلة ھي في ان ينتفخ محور 

الشـر بســبب تكاسلنا او تقاعســنا. 

عندئذ يصـــــــل المجتمع الى مرحلة 
َّ ُ ًَّ ِالفناء. يقول تعالـــــى:" َواتقوا فتَنة ال ْ

َُّ َ ًَ َّ َّ َُُ ِتصیبن الذيَن ظلموا منكم خاصة".ْ ِ َ ِ

كمثال على العذاب الشــامل ھو في 

قصــــــة النبي موسى مع قومه. قال 

لھم: ادخلوا االرض المقدسة، فقالوا: 
َ َ َّ َ ََّّ ُُ ْ ِيَا مـوَسى إنا لن ندخلَھا أبَدا ما َدامــوا ًُ ٰ

ََُّّ َ ْ ََ َ َ ْ ِفــــــــیَھا ۖ فاذھب أنت َوربَك فقاتال إنا َ َ ِِ
َ ُُ ِھاھَنا قاعدون. َ

محور الشــــــــر انتفخ عند ذلك فماذا 

حدث؟ جاء العذاب علـــــــــى الجمیع 

فتاھوا ٤٠ سنة في الصحراء. 

أئمتنا صــمام امان لوجود االمم النھم 

يمنعون محور الشــر من االنتفاخ. ھم 

يواصلون عملیة الھداية وتصــــــــويب 

االمة. 

الرادود السید محمد الكیشوان



رسول هللا كان مؤمنا بالنصــر رغم قلة 

العدد. وزع المھام (يھدي) ثم تــــوجه 

بالدعاء اللھم ان تھلك ھذه العصـــابة 

فلن تعبد بعد الیوم ابدا.. 

جاءه النصــر: وما رمیت اذ رمیت ولكن 

هللا رمى. 

نحن أيضــا عشــنا النصــر عندما لبّى 

الناس نداء المرجعیة. لكن اذا ضـــعف 

االيمان مع الوقت ضــــــعفت مقومات 

النصر أيضا مع الوقت. 

 

اختیار هللا لقادة محور الخیـــــــر يكون 

قائما على الصـــبر (لما صبروا) وعلى 

الیقین (وكانوا بآياتنا يوقنون). 

 في العاشر من محرم يقول الحسـین 

لزينب: 

"اســــــــتعدوا للبالء ، واعلموا أن هللا 

حافظكم وحامیكم، وســـینجیكم من 

شر األعداء، ويجعل عاقبة أمركم إلى 

خیـــــــر، ويعذب أعاديكم بأنواع البالء 

ويعوضـــــكم هللا عن ھذه البلیة أنواع 

النعم والكرامة، فال تشـكوا، وال تقولوا 

بألسنتكم ما ينقص قدركم."

ھذا يقین بالنصـر على المدى البعید. 

يقین بغلبة الدم على الســیف. يقین 

بوعد هللا. 

نعود الـــى اآلية الكـــريمة. احد الذين 

اصطفاھم هللا ھو اإلمام  الكاظم (ع). 

عاش الصبر بأعلى درجاته. كان يكظم 

الغیظ. العـــرب كانوا يكظمون القـــربة 

لیحبســــــوا الماء. ھذا معنى يكظم. 

وكذلك الغضب في النفس يحتاج الى 

كظم. الكظم ھو حــــــبس الغـــــــیظ 

والغضــــب. اإلمام الكاظم عاش ھذه 

االية. 

اقف عند معنیین في صـــــــبر االمام: 

المعنـــــى األخالقـــــي والمعنـــــى 

المنھجي. 

 شخص ينتھي نســـــبه الى عمر بن 

الخطاب كان يبغض اإلمام. التقــى به 

فبدأ بســـــــــبّه. اصحاب االمام ارادوا 

الدفاع عن امامھم فقال لھم اتــركوه. 

ذھب الیه االمام الحقا الـــــــى خارج 

المدينة وكان عنده بســـــــــتان. قال 

الـــرجل لالمام انتبه للــــزرع فقال له 

االمام: وكم وضــــعت في زرعك؟ قال 

١٠٠ دينار. وقال: وكم تــرجو منه؟ قال 

١٠٠ اخرى. قال االمام: خذ ٣٠٠. 

العبــرة ان ذلك الكم الھائل من الحقد 

تحول الى كم ھائل من المحبة. 

حیاتـنا كلھا بالءات واألئمة ھم االنوار. 

ما اتعس الدنیا دون تلك االنوار. 

ُّ َّ َحكي أن جارية كانت تصــــــــب الماء ُ
لإلمام، فسقط اإلبريق من يدھا على 

وجھه فشــــــــجه، أي: جرحه، فرفع َّ
رأســـه إلیھا، فقالت له: إن هللا يقول: َّ

ْ َْ َِوالكاظمیَن الغیظ فقال لھا: قد كظمت ََْ ِ
َّْ َ ِِغیظــــي. قالت: َوالعافیَن عن الناس َ ِ

ُ ّ قال لھا: قد عفوت عـــنك. قالت: و� َ
ْ ُّْ ُ ِيحب المحسنیَن، قال: اذھبـي فأنت ُ ِ ِ

حرة لوجه هللا.َّ

الكظم االخــر ھو كظم المنھج. نظـــر 

اإلمام وقرأ الوضــــع وادرك ان االخرين 

يريدون احیانا استفزازه ال لشــخصــه 

بل لیســـــــــتفزوا محور الخیر برمته. 

ولیحرجوا ھذا محور كله.

ھارون الرشــــید يقول لالمام الكاظم 

عندما جاؤوا به الى القصـــــر: ما ھذه 

الدار؟ فقال: ھذه دار الفاســقین، قال 
ََّ ُْ َ ِهللا تعالى: "َسأصرف عن آيَاتي الذيَن ْ َِ ِ

َْ ْ َّ َ َ َّْ ُْ َ ِِِيتكبرون فــــــي األرض بغیر الَحق..." َ ِ ِ
وفـــي ختام الحوار قال ھارون: فنحن 

كفار؟ قال: ال، ولكن كما قال هللا: {ألم ََْ
َُّ َُّ ََّْ ِْ َ ِتر إلـــــــى الذيَن بَدلوا نعَمت � كفًرا َ ِ َِ

ُّ َْ َْ ُ ََوأَحلوا قوَمھم َدار البَوار} فغضــب عند ْ َِ
ذلك وغلظ علیه. 

وضـعوه في تلك الطامورة وضــعوا في 

رجلــــــیه ٣٠ رطال من الحديد. كان ال 

يرى نور النھار. كان يســـــأل الحارس 

عن اوقات الصالة لمدة ١٤ سنة. 

مع ذلك كان صدر ھارون يضـــیق كلما 

ســـمع بكرامة لإلمام او كلما ســـمع 

بحب الناس له فقال للســـــــندي: ال 

طاقة لي بدنیا تجمعني مع الكاظم.

فدس له السم. 

نظر االمام الكاظم الى صـــاحبه وقال 
ً له: اذا طلبت شـــــــربة من الماء وبدأ ُ

لونــي يتغیــر فاعلم انــي مغادر ھذه 

الدنیا...

١١ فبراير/مارس ۲۰۲۱

ذكرى شهادة اإلمام الكاظم (ع)

يكون اختيار ا� للقادة 

قائما على الصبر (لما 

صبروا) وعلى اليقين 

(وكانوا بآياتنا يوقنون). 

جانب من الحضور

بكاء و نحیب على النعش الرمزي



الليلة األخيرة

َكلما كنت من ا� اقرب كنت من العباد اقرب َ

ذكرى شهادة اإلمام الكاظم (ع)

فبراير/مارس ١٢۲۰۲۱

مـصاب  أطـل على الكائنات 

فـأوحـش  بـالثكل أزمـانھا

وافـجـعنا  وجـمیع الـورى

 وأوقـد فـي الـقلب نـیرانھا

فـلله  سـھم رمـى المكرمات ٌ

فـھـد  عـالھـا وبـنـیانھاَّ

ألـم تـر يا دھر من ذا رمیت 
أصـبـت  بـسھمك فـرقانھاُ

أصـبت بـسھمك قلب الوجود 

وھــدمـت  وهللا أركـانـھاَّ

غـداة  ابن جعفر موسى قضى 

مــذاب  الـحشاشة حـرانھا

قضى مستضاما بضیق السجون 

ِيـكـابد بـالـھم أشـجـانھاّ
فـتلك اإلمـامة تـبكي عـلى ُ

فـقـید تـضـمن بـرھـانھا...َّ

عـلى  الجسر ملقى برمضائھا 

بـه أشـفت القوم أضغانھاُ

قال امامنا موســـى بن جعفر الكاظم 

(ع):

"اجتھدوا فـــــي أن يكون زمانكم أربع 

ساعات: ساعة لمناجاة هللا، وسـاعة 

ألمر المعاش، وســــاعة لمعاشــــرة 

االخوان والثقات الذين يعــــــــرفونكم 

عیوبكم ويخلصــــون لكم في الباطن، 

وســاعة تخلون فیھا للذاتكم في غیر 

محرم، و بھذه الســاعة تقدرون على 

الثالث ساعات." 

يعتبر الوقت من اھم القضايا في حیاة 

االنسان، بل ان حیاته ھي مقاطع من 

الزمن، ولذلك حث هللا االنسـان على 

أن يســــتثمر ھذا الوقت. االنســــان 

المؤمن الذي يزرع الیوم ســــــــیكون 

حصــــــاده عظیما في االخرة: للقران 

الكـــريم عناية كبیــــرة بھذه المقاطع 

الزمنیة:  "والفجر"، و"الضــــــــحى"، 

و"العصر"، الخ. 

مســــــاحة العمل ھي الزمن. اإلمام 

الكاظم (ع) نظـــــــر فوجد حولة حالة 

مأســـاوية. وجد ان زمان بعض الناس 

ســـاعة او ســـاعتین من ســــاعات 

يومھم.  الصــــــــــــــــوفیة مثال كانوا 

يســــتثمرون الزمن في العبادة على 

حســاب الســـاعات االخرى. اعتبروا 

االسالم صالة وتســـبیحا فقط. اإلمام 

يقول "ال تنظروا إلى كثرة صــــــالتھم 
ِوصــــــومھم، وكثرة الحج والمعروف، ّ

وطنطنتھم باللیل، ولكن انظـروا إلــى 

ِصدق الحديث، وأداء األمانة". اجتــزاء 

المسـؤولیات واجتزاء االحكام واجتزاء 

الزمن أمور ال تجوز. انت مســؤول عن 

الـزمن. ابو ذر يأتـي الـى النبـي (ص)  
ْْ َ ً ْ َ ٍِفیقول له: "اغَتنم خمسا قبَل خمس: ْ

َِشــبابََك قــبَل ھرمَك، وصحَتَك قـــبَل َّ ِ َ ِ
َ ْ ََ ََسقمَك، وغــناَك قــبَل فقرَك، وفراغَك َ ِ ِِ

ْْ َ ِقبَل شغلَك، وَحیاتَك قبَل َموتَك"ُ ِ

يوم القیامة االنســــان محاسب كیف 

قضى وقته. 

بعض المؤمنین كان اذا ذھب إلـــــــى 

صــــالة الجمعة ذھب ماشـــــیا لكي 

يستثمر الوقت في سبیل هللا. 

ارجع إلى الحديث. الســــاعة االولى 

ھي اھم ساعة واسـاس الزمن كله. 

ھي ســـــاعة العالقة بینك وبین هللا. 

من يتمكن في ھذه الســـاعة من ان 

يصـــــــرع اھواءه فقد فاز. اجلس في 

جوف اللیل وقل: إلھــــــي! أنت الذي 

مــنــنت، أنت الذي أنعمت، أنت الذي 

أحسنت، أنت الذي أجملت.. أنا الذي 

أخطأت، أنا الـــذي أغفلت، أنا الـــذي 

أذنبت، أنا الذي عصیت.."

مطلوب مـنك ان تــتعــبد عــبادة الكم 

وعبادة الكیف. صــالة الكیف مثال ھي 

الصــــالة التي تنھاك عن الفحشــــاء 

والمنكر.

يروى عن النبي (ص): "كنا رعاة اإلبل 

فصــرنا الیوم رعاة الشـــمس". يعني 
صرنا نوقت أعمالنا. الشــمس تتحكم ّ

ََُّ َ ََّْ ِبحـركتنا: "أقم الصالة لدلوك الشمس ُ ِ ِِِ
ََّّ ْ ُ ََ َْ َْ ِإلى غَسق اللیل َوقرآن الفجر ۖ إن ْ ِ ِ ِ ٰ ِ

ْ َُُ ْ َ ْ ًَ َ ِقرآن الفجر كان َمشھودا".ْ

االمام الكاظم (ع) كان راعي شمس. 

كن أنت كــذلك وأدرك انــه كلما كانت 

ساعتك مع هللا عظیمة كان هللا معك. 

في كشف الغمة عن شفیق البلخي 

قال: بینما أنا أنظــر إلــى الناس فــي 

زينتھم وكثـرتھم فنظـرت إلــى فتــى 

حســن الوجه شديد السـمرة ضعیف 

فوق ثیابه ثوب صـــــــــوف وقد جلس 
منفردا فقلت في نفســــــــــي: ھذا ً

الفتى من الصـوفیة يريد أن يكون كــالً 

علــــــــــــى الناس، دنوت منه فقال: 
ياشــفیق  "اجتنبوا كثیرا من الظن ان ً

بعض الظن اثم".

جانب من الحضور



ذكرى شهادة اإلمام الكاظم (ع)

ثم تركني ومضــــــــــــــى فقلت في 

نفســــــــــي: أن ھذا األمر عظیم قد 

تكلم بما في نفسي ونطق بإسمي. 

ثم يقول: رأيت بالفتى قائما على بئـر 

وبـیده ركوة يريد ان يســتســـقي ماٍء 

فســــقطت الركوة من يده في البــئر 
فســـــــــمعته يقول:  "أنت ربــي إذا ُ

ظمئت إلـــى الماء، وقوتـــي إذا أردت 

الطعاما".

قال شـفیق فــو هللا لقد رأيت البئر قد 
ارتفع ماؤه فمد يده وأخذ الركوة. ُ

ويقول: بقیت أرى من أمـر ھذا الفتـى 

وعبادته ما يثیــر العجب ثم رأيته حول 

الحرم وقد التف الناس حوله فســألت 

ومن يكون؟ فقیل: ھذا موســـــى بن 

جعفر بن محمد بن علي بن الحسـین 

بن علـــــي بن أبـــــي طالب (علیھم 

السالم).

ھذه ھــــي العبادة الحقة وكلما كنت 

من هللا اقـــرب كنت من العباد اقـــرب 

كذلك. 

ثم إن ھناك سـاعة ألمر المعاش. كان 

االنبیاء يعملون. األئمة يعملون. امیـــر 

المؤمنین كان يخـرج الـى میقات اھل 

المدينة لیحفر اآلبار. حفر ٤٤ بئرا. كان 

يأخذ اجــرته ويعود خاوي الوفاض النه 

يتصـــدق بھا. نعم. "الكاد على عیاله 

كالمتشخط بدمه". 

بعض الناس يســـــــخر حیاته للعمل. ّ

يترك المناســـبات الدينیة. يترك تربیة 

األطفال. يترك سائر الواجبات. الخ

ھذا العمل الذي يتخطــــى الحدود ال 

يرضاه هللا. اعمل. لكن من حق الناس 

علیك ان تراھم ويروك. 

الحارث بن زياد قال المیـر المؤمنین ان 

اخي عاصـــم لبس العباءة وترك المأل 

لیتعبد �. قال له األمیــر: ادعوا لـــي 

عاصـــما، فلما أتاه عبس في وجھه و 

قال ويحك يا عاصــم أ ترى هللا أباح لك 

اللذات و ھو يكـره ما أخذت منھا؟ أو ما 
َّ َ َّ َ َ َِّ ِسمعته يقول "َمن َحرَم زيَنة � التي ْ ِ

َََّ َ ْْ ّ ِأخرج لعباده َو الطیبات مَن الرّزق"؟َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِِ

الكاظم (ع) لم يبعده 

الحصار ولم تبعده 

اآلالم عن أداء 

المسؤولية. لذلك لم 

يتحمل هارون الرشيد 

دنيا تجمعه مع شخص 

كاالمام الكاظم

جانب من الحضور

تشبیه: سجن االمام الكاظم(ع)

١٣ فبراير/مارس ۲۰۲۱



ذكرى شهادة اإلمام الكاظم (ع)

فبراير/مارس ١٤۲۰۲۱

...اقول:  ســـــــــــاعة المر المعاش. 

وســــاعة ثالثة لمعاشـــــرة اخوانكم 

الثقاة. احبائي! االنســـــــان المؤمن 

جوھــرة. امورنا قد تتعطل لكن الفــرج 

قد يأتیك من خالل دعاء اخیك لك. 

ساعة معاشرة اخوانكم ساعة مھمة 

لكنھا لیســــــــــــت ساعة لمجالس 

البطالین، ولیســــت ساعة لمجالس 

الغیبة. 

ھذا الوباء الیوم منعنا من رؤية اخوانـنا 

علما ان الواحد فــــیـــــنا اذا راى اخاه 

المؤمن قد تنجلـــي عنه الكثیــــر من 

الھموم.  

كان امامـــنا الكاظم يــــنادي: هللا هللا 

باخوانكم المؤمنین".  

الساعة الرابعة: "تخلون فیھا للذاتكم 

في غیر محرم، و بھذه الســــــــــاعة 

تقدرون على الثالث ساعات.”

الكاظم يقول االنســان مخلوق مادي 

زين له حب الشـــھوات من النســــاء 

والبنین واالنعام والحرث. االنســــــان 

مجبول علــــــــى حب ھذه الملذات. 

المشـكلة ھي عندما تتحول الملذات 

الى ھدف. ال. ھذه وسائل ولیســـت 

أھدافا.  المراة الصـــالحة وسیلة الى 

هللا. الولد الصــــــــالح وسیلة.  المال 

وسیلة.. 

يقول االمام الكاظم: بھذه الســـــاعة 

تقدرون على الثالث ساعات. 

ھذا تحلیل علمــي. ماذا يقول الكتاب 

العــــزيــــز عن العالقة الـــــزوجیة:.. 

"لتسكنوا الیھا". الزوج سكن لزوجته، 

وھي سكن له. بدون ھذا الســـــكن 

االنسان يضطرب ويقلق. 

االنســــــــان المؤمن الذي يفرغ تلك 

الســــــــــــاعة في مرضات هللا يكون 

مســـتقرا.. اما الشـــاب الذي يعیش 

الكبت والقلق يتجاوز على الســاعات 

االخرى. الخلل في الســــاعة الرابعة 

يجعله يــبـــتعد عن هللا، وعن العمل، 

وعن اللقاء باالخوة الصـــــــــــالحین، 

فیقضــــــــــــــــي باقي ساعاته في 

المحرمات. 

اإلمام كان يتمشـــى في بغداد، وھو 

يتحمل مســــــــــؤولیة التغییر، فرأى 

ممارسة بعض الناس لســــــــــاعات 

ملذاتھم. اســـــتوقفه صـــــوت غناء. 

خرجت جارية من الدار فســــــــــألھا 

االمام: ھل صـــاحب الدار حر أم عبد؟ 

قالت ھو حر. قال: صــــــدقت فلو كان 

عبدا الســــــــتحى من مواله. دخلت 

الجارية وحكت القصـــــة الى سیدھا 

فخرج مھروال. وصــــــل إلى دار االمام ً

ووقع علـى رجلیه يقول: ھل لــي من 

توبة؟ 

الكاظم لم يبعده الحصـــــار ولم تبعده 

اآلالم عن أداء المســــؤولیة. لذلك لم 

يتحمل ھارون الرشـــید دنیا فیھا معه 

شخص كاالمام. 

..ما ان أدخلوا اإلمام الـــــى الطامورة 

حتى بدأ يقضــــي ساعة لمناجاة هللا 

وســـــاعة لمالقاة اخوانه الذين كانوا 

يشـــترون اللقاء معه. ينفقون االموال 

على الحرس لیسمحوا لھم بلقائه. 

يقول ابن ســــويد: "ســـــألت اإلمام 

الكاظم مسائل فأجابني عنھا ، فقلت 
له : سیدي بقت مســـــــألة واحدة ، ّ

فقال لي : َسل يابن سويد ، قلت له : 

متى الفرج لقد ضاقت صـدورنا ؟ فقال 
لـي : إن الفـرج قـريب ! قلت : ومتــى ّ

وأين ؟ فقال علیه الســــــــــالم : يوم 

ًالجمعة ضحی على الجســر ببغداد ، 
يقول خـــرجت وأنا ال تكاد تحملنــــي 

رجالي أقبلت إلى شـیعتنا وأصــحابنا 
أقول لھم البشارة البشارة إن إمامكم ّ

سـوف يخرج فقالوا متى وأين ؟ فقلت 

ًلھم يوم الجمعة ضحى على الجسـر 
ٰبـبغداد ، يقول بـیـنما نحن وقوف على 
أحرّ من الجمر وإذا بجنازة يحملھا أربع 

من الســـجانین والمنادي ينادي ھذا 

إمام الرافضة.

نادى بن ســــويد: اي وا اماماه، اي وا 

سیداه.. وأضاف: رايت طبیبا نصـــرانیا 

ســـــــــــــألته: اال ما نظرت الى ھذا 

المسـجى؟. نظر الى باطن كفه وقال 

الھذا القتیل من عشـــیرة؟ قل ألھله 

بان يأتوا الن ســـــــــیدھم مات قتیال 

مسموما.. 

قال امامنا الكاظم 

(ع):"اجتهدوا في أن 

يكون زمانكم أربع 

ساعات: ساعة لمناجاة 

ا�، وساعة ألمر 

المعاش، وساعة 

لمعاشرة االخوان 

والثقات، وساعة تخلون 

فيها للذاتكم في غير 

محرم"

جانب من الحضور



ذكرى شهادة اإلمام الكاظم (ع)

مرة جديدة يســــجل أتباع اھل البیت 
ً (ع) في ســــــتوكھولم تقدما میدانیا ّ

جديدا علـى ظـروف الحجــر واالغالق 

التي فرضھا وباء كورونا المستجد. 

مـــــرة جديدة يجتھد ھؤالء الموالون، 

في إيجاد الحلول والمخارج للوضـــــع 

الصعب الذي رافق الجائحة. 

في أيام عاشــــــــــــــوراء، يوم كانت 

الســـــــلطات قد قررت ان يكون الحد 
األقصــــى للتجمعات ھو خمســــون ّ

شخصــا قرر خدام المناسبة الفصـــل 
ً زمنیا بین البرنامج النسوي، والبرنامج ّ

الفارســــــــــي، والبرنامج العام كي 

يستطیع أكبر عدد من المعزين حضـور 

المجلس على دفعات. 

كذلك قسم الجمھور نفســــــــه في ّ

البرنامج العام بین دفعة اولى تستمع 

الـى القـران والـزيارة والخطبة، ودفعة 

ثانیة تشارك باللطم. 

شـــــھدت المناســــــبة يومھا اولى 

محاوالت الــــــبث المجازي للمجلس 

الحسـیني، وتم توزيع الزاد في موقف 

السیارات داخل مركز االمام علي (ع) 

Drive in.  على طريقة

ثم ومع صــــــدور قرارات جديدة تجعل 

الحد األقصــى للتجمعات في الداخل 

والخارج ھو ٨ أشـــــــخاص فقط، ومع 

االعتماد حضــــــــوريا على ھذا العدد 

القلیل، ومع محاوالت تحسـین ظروف 

وفنیات البث المجازي، بدا واضــحا أنه 
ال يمكن المشـــــــاركة مجازيا بتوزيع ً

واستالم الطعام عن روح صاحب 

الذكرى (وھو عنصـــــــر اساسي من 

عناصــــــــــر مجالس الذكر ومجالس 

التـــــرحیم والتأبین فــــــي المجتمع 

الشیعي). 

فماذا فعل موكب آل محمد (ص) 

بھذا الخصــــــــوص خالل إحیائه 

لذكرى استشــــــھاد راھب أھل 

البیت اإلمام موســـــى بن جعفر 

الكاظم (ع)؟ 

نســــتوضح ذلك من الســــید محمد 

موفق مامیتا، مســــــؤول اعداد الزاد 

فیقول: كان توزيع الزاد في باحة مركـز 

االمام علي (ع) قد شــــــھد في أيام 

عاشـوراء إزدحاما في الباحة. وعندما 

بدأنا نخطط إلحیاء ذكرى استشـــھاد 

إمامنا الكاظم فكرنا في ان نتحاشــى 

ھذا االزدحام عمال بالقوانــــــــین من 

جھة، ولكي ال نحرج مركز االمام علي 

من جھة أخــــــــرى. وبعد نقاش بیننا 
اتفقنا علــــــى ان توزيع الــــــزاد كان ّ

وسیبقى عنصـــــــرا مھما من عناصر 

إحیاء الذكــــــرى وأننا يجب أن نذھب 

بالــزاد الــى الناس إذا حالت القوانین 

واالجراءات الصـــحیة دون أن يأتوا ھم 

الى المركز. وھكذا كان.

- وكیف اختـــــــرتم الناس وكیف 

أوصلتم الزاد الى بیوتھم؟

دققنا في األفالم المســـــــــجلة عن 

المناسبات الســابقة وسجلنا اسماء 

الذين اعتادوا على حضــــــــــــور تلك 

المناسبات ثم اتصلنا بھم وحددنا لھم 

موعد وصـــول ســــیارات التوزيع إلى 

بیوتھم. أعطینا أفضـــــــــــلیة لعوائل 

الشھداء وعوائل المرحومین.

جرى إعداد ألف ومائة حصـــــة وزعت 

على ٢٧٥ عائلة بمعدل ٤ حصص لكل 

عائلة. وقد توزعت العائالت علـــــــى 

جھات ســـتوكھولم األربعة وأوصـــلنا 

بعض الحصـــص إلى مدينة اوبســـاال 

شــمال العاصــمة. وقد ســـاھمت ٤ 

سیارات في نقل الحصص إلى بیوتات 

الموالین. طبعا مع إعداد حصـــــــــص 

احتیاطیة ابقیناھا فـي المـركـز لخدام 

المجلس. 

- وكیف كانت ردود الفعل؟

مشجعة جدا وأكثر من رائعة. لقد عبر 

الجمــیع عن اعجابھم بھذه المــبادرة 
واعتبروھا سنة حسـنة، وفكرة يمكن ّ

البناء علیھا مسـتقبال. حتى سماحة 

الشـیخ حكیم الھي مدير مركز االمام 

علي (ع) قال ان المركز ســـــــیعتمد 

نفس الطريقة مســــتقبال. وقد تلقینا 
خطیا بعض رسائل الشكر والتقدير. ً

كلمة أخیرة؟

الحمد � الذي جعلني، وإخواني في 

موكب آل محمد، في خدمة ســـیدي 

وموالي االمام موســـــــــى بن جعفر 

الكاظم سالم هللا علیه. 

١۵ فبراير/مارس ۲۰۲۱

في معرض شرحه لمبادرة توزيع الزاد على البيوت، السيد ماميته يقول:

حملنا الزاد إليهم ألن الظروف منعتهم من المجيئ الينا

السید مامیته

اد
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ذكرى الثورة االسالمية

فبراير/مارس ١٦۲۰۲۱

فـــــي يوم جمع بین ذكــــــرى الثورة 

االســــــــالمیة في إيران عام ١٩٧٩، 

وذكرى استشـھاد السـید محمد باقر 

الحكیم ، دعا مـركـز االمام علــي (ع) 

محبي الثورة ومحبي السید الشـھید 

الى إحیاء ھذه الذكرى السعیدة وتلك 

الذكرى األلیمة تحت منبر مشـــــترك 

أشـــــــــــــار إلى جملة من المعاني 

والمفاھیم المشـــــــــــــــــتركة بین 

المناسبتین. 

استھل سماحة الشـیخ ناظم حطیط 

الكالم بعد تالوة القرآن في مصـــــلى 

المركز في الحادي عشـــــر من شھر 

فبراير/شباط الماضي، فقال:

اتقدم لكم وإلمام زمانـــــنا الحجة ابن 

الحسن (عج) ولروح االمام الموسوي 

الخمیني ولعموم المســلمین وعلى 

رأسھم الســـــید الخامنئي باسمى 

ايات التھانــي والتبـــريك لنجاح الثورة 

االسالمیة.

التـــــزال ھناك ابعاد مختلفة من ھذه 

الثورة.  

احد الصــحفیین الغربیین، اطلق، وھو 

يشاھد ذلك التشـییع المھیب لالمام 

الخمیني ان اإلمام سـیظل يحكم من 

قبره عقودا طويلة من الزمن. 

وھذا الـتوقع كان يــنطلق من ان ھذه 

الثورة تختلف عن ســــائر الثورات وإن 

عقـیدتھا وعقـیدة قائدھا تخــتلف عن 

العقائد التي كان لھا تأثیر عابـر وبـريق 

مؤقت. 

اعتقد البعض ان الثورة اقتـــــــــــرنت 

بقائدھا اكثـــر من اقتـــرانھا بعقیدتھا 

ولذلك توھم ھذا الـــبعض ان الــــثورة 

ستموت مع رحیل قائدھا.  لكن األيام 

بـــرھنت علـــى وجود خیط ممتد من 

تاريخ الثورة الى حاضـرھا ومن عقیدة 

الثورة الى قائدھا. 

ھناك مسافة واضحة وجلیة بین قراءة 

االمام الخمیني لالســــــــالم وفھمه 

للتشـیع، وبین فھم االخرين وقراءتھم 

له وخاصــة من اتباع اھل البیت الذين 

كانوا ينتظرون القائم لیخلصـــــھم من 

مشــــاكلھم. ھؤالء كان تشـــــیعھم 

كھــنوتـــیا ال يخـــتلف عن الكھـــنوت 

الكنسي في الركون الى الظالمین.

اإلمام الخمینــــي كانت لديه نظــــرة 

مخـتلفة. اثـبت مــبدئــیــته من خالل 

الشعار الذي حكم خطواته وھو شعار 

"ال شرقیة وال غربیة". 

نبذ كل التوجھات التـي تقود المجتمع 

يمنه او يســـــرة. وبالرغم من المحن 

والصـعاب بقي االمام وبقي الشــعب 

على ھذا الخط. 

يعبر الصـحفي محمد حسـنین ھیكل 

عن حــــــــــركة اإلمام فیقول انه كان 

رصـاصـة انطلقت من صــدر االســالم 

فاستقرت في صدر القرن العشرين. 

االمام كان على مستوى التحدي في 

تغییـــر االمة التـــي كانت فـــي حالة 

خضــوع للمســـتعمرين وكانت اموال 

المسلمین تسرق ولم يكن احد يفكر 

في التغییر.

كان االمام يملك روح االقــــــتحام من 

خالل وعیه العرفاني وصــــــالبته في 

رفض الظلم واالنحـــراف فتعاطف معه 

الشعب. 

المؤامـــرات لم تقف عند حد. انطلقت 

مع انطالق الثورة وما زالت الــى يومنا 

ھذا. لكنھا، بفضـــــل رؤية القیادة، لم 

تزد الشـعب اال تمســكا بأھداف ھذه 

الثورة. 

الیوم نجد ان الجمھورية وصـــلت الى 

مراتب يغبطھا المحب ويحســـــــدھا 

المبغض من تطور علمي وطبـي رغم 

الحصار الجائر.

نسال هللا ان يحمي ھذه الثورة وھذه 

الدولة.

ثم أشــار ســماحته إلى مناســـبات 

أخرى فقال:

تزدحم المناسبات، فشھر رجب اقبل 

علینا، وفي بدايته استشــھاد محمد 

باقر الحكیم.

ھذا الشـــــھر العظیم ھو من االشھر 

الحرم. وھي اشــھر جعلھا هللا بمثابة 

واحة زمانیة للســـالم كما جعل واحة 

مكانیة للسالم وھي االرض الحرام. 

اراد لھذا االنســان ان يھدأ في زمنین 

ومكانین محددين. 

شھر رجب، وهللا اعلم بعلل التشريع، 

شـــــــــھر يختزن روحانیات عظیمة.. 

العمـــرة والعبادات التـــي يتدرج فیھا 

االنســــان للدخول الى شھر شعبان 

ثم الى شھر رمضان المبارك. 

فیه ذكرى والدة الرسالة يوم المبعث. 

وفیه ذكـرى والدة امیــر المؤمنین (ع) 

ووالدة االمام الباقــــر (ع) الذي بقــــر 

العلم. وفیه ذكـرى والدة االمام الجواد 

(ع). 

اختم كالمـي بكلمة عن االمام الباقـر 

(ع) قال فیھا:

"ان لكل شــــــیى قفال وقفل االيمان 

الرفق". 

المراد بالرفق ھو اللین، وضــد العنف، 

وحل االمور بالطرق السلمیة. 

القفل يوضع لحماية االشیاء الثمینة. 

االنسـان يتعرض للغضــب وقد يخرجه 

من االيمان النه لم يلتزم بالرفق. 

وفي ھذا الســیاق يقول نبي الرحمة 

(ص): "الرفق لم يوضع على شیئ اال 

زانه ولم يخرج من شیئ اال شانه."

ھذا ھو منھج األئمة فتشبھوا بھم ان 

التشبه بالكرام ثواب.  

الشيخ حطيط في ذكرى انتصار الثورة اإلسالمية ويوم الشهيد العراقي:

اليوم نجد ان الثورة وصلت الى مراتب يغبطها المحب 

ويحسدها المبغض رغم الحصار

الشیخ ناظم حطیط



ذكرى الثورة االسالمية

ثم تحدث إمام المركز سماحة الشیخ 

حكیم إلھــــــي عن ذكـــــــرى الثورة 

االســـــــالمیة معرجا على كالم قاله 

المرحوم آية هللا  اآلصفي عن الذكرى 

عندما اعتبر أن انتصـــارھا ھو من أيام 

هللا الكبرى، فقال:

اخوانی و اخواتی

الســالم علیکم و رحمه هللا و برکاته و 

اســــعدهللا ایامکم بمناســـــبة العید 

الوطني للجمھورية االســــــــــالمیة 

االيرانیة، ذكرى انتصــــــــــــــار الثورة 

االســـــالمیة، نتقدم بأطیب التھاني 

والتبــــــريكات الیکم والـــــــی جمیع 

المسلمین والمومنین والی الحكومة 

والشـعب االيراني المســلم متمنین 

لھم دوام التقدم والـــــــــــرفاه. بعض 

السیاسین والمعاندین کانوا یعتقدون 

ان النظام االسالمي الیدوم ویســقط 

بسرعه ولکن رغم انفھم الیوم نحتفل 

بالذکری الســــنویه االثنین واالربعین 

النتصــار ھذه الثورة المبارکة بکل فخر 

وقوة. اود ان انقل فـــــــی ھذه اللیلة 

المبارکة بعض ما کتبه المــــرحوم آیه 

هللا اآلصفی حول ھذه الثوره المبارکة 

ونھدیه ثواب قرائة الفاتحة مســـبوقة 

بالصلوة علی محمد و آل محمد. 

قال المرحوم إن يوم انتصـــــــار الثورة ّ

االسـالمیة المعاصـرة ھو من ايام هللا 

الكبرى في التاريخ، ھذا الیوم إذن ھو 

امتداد حقیقي لیوم عاشـــــوراء، كما 
ً كان يوم عاشــوراء امتدادا واقعیا لیوم ً

بدر، وھو يوم مصــــــــــیري في تاريخ 

االســـالم واالجیال المقبلة، كما كان 
ً يوم عاشوراء يوما مصــــیريا في تاريخ ً

االســـــــــالم ، وكما كان يوم بدر يوماً 
مصیريا في تاريخ االسالم ...ً

ثم تحدث الحاج حسین شبر فقال:

بسم هللا الرحمن الرحیم. 
ََّ ََُّ ْ ُ ْ ُُ ِ(َوالذيَن َجاھدوا فیَنا لَنھديَنھم سبلَنا ۚ َ ِ ِ

ْ ََّ َّْ ُ َِوإن � لَمع المحسنیَن ) ...َ ِ َ ِ

كنا قد تعودنا فـــي كل عام علـــى ان 

نقیم ھذه المناســـــــبة وھي ذكرى 

استشــھاد آية هللا العظمى الســـید 

محمد باقــــــر الحكیم( قدس) بوجود 

جمع كبیــــر من المؤمنین والمؤمنات 

ولكن مع جائحة كیـــرونا والتـــزاما منا 

باالرشادات الصـحیة المعمول بھا في 

مملكة الســـويد، قررنا إقامتھا بوجود 

عدد أقل إيمانا منا باحیاء شعائر هللا(( 
َّّ َ َّ ُٰ َِ َ ْ ِذلَك َوَمن يعظم َشعـائر � فإنَھــا من َ َ ِ ِ ِِ

ُ ُْ ْ ِتقَوى القلوب))، وكذلك نعمة الســـیر َ
على خطى الشھداء واالستفادة من 

البث الفضـــائي المجازي حیث يمكن 

استیعاب ومشــــــاھدة ھذه الذكرى 

لجمع كبیــر من االخوة واالخوات وھم 

يستذكرون تلك المواقف المشرفة..

ايھا االخوة واالخوات االكارم .

تمر علینا الذكرى الســـــنوية الثامنة 

عشـــــر لشــــــھید المحراب أية هللا 

العظمى الســید 

محمد باقــــــــــر 

الحكــیم( قدس ) 

والذي يصادف يوم 

الشھید العراقي.

اسـمحوا لي في 

ھذه الكلمة ان اختصـر الكالم على ما 

قالوا في شــــھید المحراب، وابدأ بما 

قاله أية هللا العظمى الســــــــــــــید 

الخمینــــي(قدس ) ونحن نعیش ايام 

انتصار الثورة اإلسالمیة وايرانیة وھي 

من ايام الفرقان في تاريخ اإلســـــالم 

شـطرت الناس الى شـطرين ، شـطر 

الموالین وشـطر المعادين ، حیث كان 

شـــــــــھید المحراب يؤمن بانه لیس 

للثورة اإلســـالمیة اإليرانیة والء جديد 

في قبال الوالء � ولرســوله والولیائه 

وانما وألؤھا ھو في امتداد الوالء �.

قال االمام الخمینـــي ( قدس ) فـــي 

حق شھید المحراب: "الســید محمد 

باقر الحكیم االبن الشجاع لالسالم".

وقال أية هللا السـید محمد باقر الصـدر 

(قدس): "الســید محمد باقر الحكیم 

عضـــــــــــدي المفدى". وقال أية هللا

العظمى السـید السـیســتاني (دام  

ظله): "لقد امتدت األيادي االثمة مـرة 

أخـــرى لتـــرتكب جــــريمة مخــــزية 

استھدفت في جوار الروضة العلوية 

المقدسة سـماحة أية هللا محمد باقر 

الحكیم (طاب ثـــراه) حیث أدى حادث 

التفجیر المروع الى استشــــــــــھاد 

سماحته وسـقوط مئات األبرياء.... ان 

ھذه الجريمة الوحشـــــــیة والجرائم 

التي ســـــــــبقتھا... يقف وراءھا من 

اليريدون اعادة األمن واالسـتقرار لھذا 

البلد ويســــــــــــعون الى زرع الفتنة 

والشــقاق بین أبنائه ولكننا على ثقة 

بأن الشــــــــــعب العراقي يعي ھذه 

الحقیقیة وســـیقف صـــفا واحدا دون 

تحقیق مآرب األعداء".

وقال سماحة أية هللا العظمى السـید 

محمد ســـــــعید الحكیم (دام ظله): 

"ســماحة فقیدنا العزيز أية هللا محمد 

باقــــــــر الحكیم حمل راية المواجھة 

والصــــمود أمام االنظمة الفاسدة وال 

سـیما نظام الظلم والطغیان البائد مع 

الحفاظ على اإلخالص واالســــتقامة 

في مسیرته الطويلة".

وقال سماحة أية هللا العظمى السـید 

علــي الخامنئــي(دام ظله): "ان الید 

الجبانة خطفت من الشــعب العراقي 

شخصیة قیمة، وان ھذا الشـھید كان 

عالما مجاھدا مھیئا نفسه للشـھادة 

ولاللتحاق بالشـــھداء من ال الحكیم 

العظام وســـــــائر شــــــــھداء العلم 

والفضیلة".

اخیــرا نـــرفع ايدينا بالدعاء بحق ھذه 

األيام المباركة اال وھــــــي ايام رجب 

اإلصب حیث تصــــب فیه الرحمات ان 

يشـافي جمیع المرضى وان يدفع عنا 

وعن العالم اجمع ببـــــــــــركة االئمة 

األطھار ھذا الوباء ...

١٧ فبراير/مارس ۲۰۲۱

الحاج حسین شبرالشیخ حكیم الھي



فواتح

فبراير/مارس ١٨۲۰۲۱

ھو الوفاء للعلم ولإلخالص فــــــــــي 

العمل. 

في الذكرى الســـنوية األولى لرحیل 

سماحة الشـــــــــــیخ الظاھري كان 

للســـــــــــاحة في ستوكھولم وقفة 

اتصــــفت بالوفاء للذكرى ولصــــاحب 

الذكرى. 

عقدين من الزمن قضاھما الراحل في 

مركز االمام علي (ع) في ستوكھولم 

في خدمة الجالیة بتضـــــــــــحیة قل 

نظیــــــرھا، فكان ان حجــــــزت ھذه 

التضحیات لنفسـھا أماكن عمیقة في 

ذاكرة جمھور برھن دائما علـى تعلقه 

بالعلماء الربانیین المخلصین. 

باألمس، فـــــــي ٦ مارس ٢٠٢١ دعا 

بعض المريدين وعلى رأســـھم الحاج 

نعمة الطريحي الجمھور إلـى مجلس 

عزاء في مـركـز االمام علـي (ع) فـي 

ســــــتوكھولم احیاء للذكرى. فافتتح 

الحاج الطريحي الكالم قائال: 
َّ َّ َُ ُ ْ ِقال تعالــــــى: { يرفع � الذيَن آَمنوا َ ِ

ُ َّْ ْ ُُ ْ َمنكم َو الذيَن أوتوا العلَم َدرَجات}ْ ِ ِ ِ

قال رسول هللا (ص): "فضـــــل العالم 

على العابد، كفضـل القمر على سائر 

النجوم لیلة البدر".

نؤبن الیوم شـیخا فاضــال عالما عامال 

زاھدا متواضعا، له فضـــــل كبیر علینا 

وعلى ابنائنا. 

ھو من المؤسســین لنشــاطات ھذا 

المركز وله فضل في تطويره. 

اول من شارك في تاسـیس مدرسـة 

العطلة فــي ثوبھا الحالــي، واول من 

شارك في تاسیس الدروس الحوزوية 

في ھذا المركز. 

وھو من المؤسســین لحملة الثقلین 

للحج والعمرة وقد كان مرشــــدا دينیا 

للحملة لعدة سنوات. 

لم يدخـــر جھدا. وال يمل ويكل فــــي 

العمل التبلیغي. 

ترك اھله وعیاله لســـــنین طوال من 

اجل الجالیة المســلمة وتعلیمھا في 

بالد المھجر. 

لذلك لـزاما علینا ان نذكـره ولو بقـراءة 

سورة الفاتحة. 
ِلم يكن عالما منطويا علـــــــى علمه ً

ً ِفقط، لكــنه كان عالما مجسدا لعلمه ُّ
ِّفي سلوكه على الصعید الشخصي، 

ُّ ّواألسري، والتخصصي، واالجتماعي. ّ ّ ِِ ِ

كان رحمه هللا دائم الســـــــــؤال عن 

الصغیر والكبیر. 

فاذا سـافر لزيارة اھله في ايران وعند 

رجوعه الى اسـتوكھولم يتوجه لزيارة 

البیوتات التـــــي كانت عندھم حاالت 

وفاة لتعزيتھم بیتا بیتا. 

لم يقتصــــر عمله على العلم بل كان 

من االوائل الذين جاھدوا الــــــــنظام 

الســــابق فقد كان مرابطا وفي الخط 

االول من المجاھدين الذين ســــكنوا 

االھوار.

بعد ذلك قرأ الحاج حســین شبر بعض 

النواعي على الســـــــــــیدة خديجة 

الكبرى مشـیرا إلى انه اختار ذلك ألنه 

لمس اھتمام سماحة الشـــــــــــیخ 

الظاھري خالل حمالت الحج بســیرة 

السیدة خديجة الكبرى. 

ثم كانت الكلمة للســــــــــــید أحمد 

الحســـیني التي قال فیھا بعد الحمد 

والصالة على النبي وآله:  

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
ُ َّ َُّ َّ َُ ْ ُ ُ ْ ِيرفع � الذيَن آَمنوا منكم َوالذيَن أوتوا َ ِ ِ ِ

ُ ْ ََّْ ٌْ َ َ ُ َ َ َ َالعلم درجات ۚ و� بَما تعَملون خبیرَ ٍِِ ِ

وفي مكان آخر من الكتاب العزيز:
َّ َّ ََُ ُ ْ ْ ْ َ ِقل ھل يَسَتوي الذيَن يَعلمـون َوالذيَن ْ ِ ِ

َُ َّْ ُْ َّ َ ََ َ ُ ِال يَعلمون ۗ إنَما يََتذكر أولو األلبابُْ َ ِ

من االمور التي اكد علیھا االســـــالم 

ھـي العلم. اذا مـررنا علـى القــران او 

علــى احاديث النبــي (ص) واحاديث 
ًً األئمة (ع) لوجدنا كما ھائال من   ّ

االيات التي تشـــیر الى فضـــل العلم 

والعلماء:

الســنة النبوية الشــريفة عدت طلب ّ

العلم فريضــــــة على كل مســــــلم 

ومســــــلمة.. فريضــــــة ولیس أمرا 

مستحبا. 

السيد أحمد الحسيني مخاطبا سماحة الشيخ الظاهري في الذكرى السنوية األولى لرحيله: 

كنت نعم الناصح، ونعم المربي، ونعم االب

جانب من الحضور
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فواتح

االســـالم اعطى للعالم مكانة كبیرة، 

ومن القاب امیر المؤمنین: العالم. 

احتــرام العالم، تقديــر العالم، توقیــر 

العالم أمور اكد علیھا االسالم كثیرا. 

اإلمام زين العابدين يقول فــي خطبته 

الشــھیرة في محضـــر يزيد: "اعطینا 

ست وفضلنا بسـت". فإلى أي شیئ 

أشار أوال؟ أشار إلى العلم قائال:  

"اعطینا العلم". أنظــــر لم يقل تعلمنا 

العلم، بل قال اعطینا. 

امیر المؤمنین يشــــــــــیر إلى العلم 
ٍفیقول: "اندمجت على مكنون علم لو ُ

بحت به الضطربتم اضـطراب األرشـیة 

فــــي الطوي البعیدة". الحظ تعبیــــر 

أندمجت.  الشــــركاء اذا اندمجوا في 

شركة اصبحوا كیانا واحدا ومؤسسـة 

واحدة. ھذا ما يشــــــــــــیر إلیه أمیر 

المؤمنین (ع) في ھذا الموضـــــــــع، 

ويقول في موضــع آخر: "ھذا ما زقني 

رسـول هللا (ص) زقا زقا، سـلوني فإن 

عندي علم األولین واآلخرين". 

حتــى يـــزيد بن معاوية يعتـــرف بھذا 
المعنى، فعندما رفض، بداية، صـــعود ً

زين العابدين للكالم في قصـــــره في 

دمشــق، سألوه: وما المانع فھو االن 

اسیر منكســـر قال: انه من أھل بیت 

زقوا العلم زقا. 

ھذا طريق لتحصـــــــیل العلم وھو أن ٌ

يأتیھم العلم زقا من عند هللا. 

ھناك طــريقة ثانیة يعبــر عنھا الكتاب 

العزيز في قوله تعالى: 
ُ ُ َّّ َّ َّ ُ َُّ ُ ُّ َُ َ ُ َ ِ"واتقـــــــوا � ويعلمكم � و� بكل َ َِِ

ٌ َِشيٍء علیم".َ ْ
ََّ َُّّ ُ َّْ َو "يَا أيَھا الذيَن آَمنــــوا إن تتقـــــوا � َُ ِِ

ُ َُ ًَ ْ ْ َ ْْ يجعل لكم فرقانا". التقوى اذن ھــــي َ

طريق الســــــــتلھام العلم. اتقوا هللا 
يعلمكم هللا... معادلة يبینھا القــــران ّ

الكريم.

ھناك طـــريق ثالث وھو عن طــــريق 

ســـید األنام (ص) فقد قال علي (ع): 

لقد علمني رسـول هللا (ص) ألف باب 

يفتح كل باب ألف باب". 
ايضا واخیرا ھناك الدعاء طلبا للعلم. ً

العلم والعمل الصـــالح تجســــدا في 

الشــــــــیخ حامد الظاھري. كان اكثر 

الناس عناء. اكثر الذين تصــدوا للعمل 

عناء. 

وكان كذلك اكثــــــر الناس معــــــرفة 

بالعاملین. 

ال يقبل الھدية وال يطلب األجــر اال من 

عند هللا.. يفترض ان يذكر الشـیخ في 

كل بیت. 

بذل جھدا كبیرا في تبیان احكام الحج 

للمشـــاركین في أولى حمالت الحج 

وأنا منھم. 

كان في غاية التواضـع ولم يتبجح النه 

كان مجاھدا او الن اخـــــوته كانــــــوا 

مجاھدين. 

كان شخصــا متابعا لتفاصیل ما يجري 

على الساحة.

ذات يوم كنت مشـــاركا في مجموعة  

علـــى ال  .palltalkوبدأ النقاس يأخذ 

شكال حادا. أحد المشــــاركین عندما 

عجز عن تقديم الدلیل أحال الموضـوع 

ّعلي، فاذا بالشـــــیخ يقول لي على 
الخاص: ال تدخل فــــــي ھذا النقاش 

العقیم واخرج من ھذه الھمروجة. 

رحمة هللا علیه.. انا اتواصل مع اوالده. 

رباھم على الوالية كما ربا نفسه. 

كان فـي غـرفته وحیدا فـي المــركــز 

والمركز بارد. 

جزاك هللا خیر الجزاء. يا ابا ماجد! كنت 

نعم الناصح ونعم المربي ونعم االب. 

األخ مجید اســـــتھل المجلس بقراءة 

االية:
َ ُ َّْ ًَ ُ َ ُْ ْ ِ ُ َ َ ِ"كیف تكفرون با� َوكــــــــــنتم أمَواتا ْ

َُ ُ ُ ُ ُ ُ ََّ َّ َّْ ْ ُ ْ ُ ُ ْ ِِفأحیَاكم ۖ ثم يمــیتكم ثم يحیــیكم ثم ْ
ََ ُ ُ ِإلیه ترَجعون". وأنا أريد أن أخــــــــــتم ْْ ِ

المجلس بالحديث الذي يقول: 

"الناس موتــــــى واھل العلم احیاء". 

أھل العلم أحـــــیاء فكـــــیف اذا كانوا 

كالشــــیخ الظاھري عاملین زاھدين 

مضحین. أتقیاء وأنقیاء؟

١٩ فبراير/مارس ۲۰۲۱

الحاج نعمة الطريحي

المرحوم سماحة الشیخ الظاھري
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رحم هللا من قرأ له الفاتحة مســـبوقة 

بالصالة على محمد وآل محمد. 

صـلى هللا علیك يا ســیدي يا رســول 

هللا

صـلى هللا علیك يا ســیدي وموالي يا 

ابا عبد هللا....

قال تعالى في كتابه العزيز: 
ُ َّٰ ُ ََّ َّ ِإن الذيَن آَمنوا َوعملوا الصالَحات أولئَك َُ ِ ِ ِ ِ ِ

َّْ ُُ ْ َ ِھم خیر البريةْ َِ

االية الكريمة اشـــارت الى خیر البرية 

بشــــــــــرطین وھما االيمان والعمل 

الصالح..

ھناك ايات كثیرة تشـــــــــیر الى ھذا 

المعنى والى ھاتین الركیزتین: 
َُّ َُّ ِالذيَن آَمنـوا َوعملـوا الصالَحات طـوبَى َُ ِ ِ ِٰ
َُ ْ ُ ْ ٍلھم َوحسن َمآب.ُ

َُّ ََّ َّْ َُ ِإن الذيَن آَمنوا َوعملوا الصالَحات كانت َ ِ ِ ِ ِ
ًْ َُ ُ َُّ ْ ْ ُْ ِِلھم جنات الفرَدوس نزالَ

َُّ ََّ َّْ ُ َ ِإن الذيَن آَمنـوا َوعملـوا الصالَحات لھم ُ ِ ِ ِ
َّ َِجنات النعیمَّ

الخ. 

ايات هللا تشـیر بالمقابل الى ان ھناك 

خسارة "ان االنسان لفي خسـر" وان 

ھناك استثناءات من ھذه الخســــارة 

"اال الذين آمنوا وتواصوا...

اذن اإليمان شرط للخروج من الخسـر 

وللوصول الى مرتبة خیر البرية. 

االيمان طــبعا درجات، ھــناك المؤمن 

القوي وھناك المؤمن الضـــــــــــعیف 

والمؤمن القوي خیـــــــــر من المؤمن 

الضعیف. كما جاء في الحديث. 

والعلماء يشـترطون في مرجع التقلید 

االيمان والذكورة. والمقصــود بااليمان 

ھنا ھو االيمان بوالية امیـــر المؤمنین 

(ع). 

ھناك بحث يقول: ايھما االســـــــاس 

االيمان او العمل الصالح؟ 

الرأي األرجح يقول ان األســـــاس ھو 

االيمان النه ھو الذي يحرك العمل. 

الناس بالمناسبة ٤ اصناف: 

ھم إما كافر ال يؤمن وال يعمل

وإما منافق يعمل وال يؤمن

وإما مؤمن يؤمن وال يعمل

وإما مؤمن يؤمن ويعمل وھذا طـــــبعا 

أفضلھم. 

أما االيمان فھو االيمان بوحدانـــیة هللا 

وبرســالة رســـوله (ص) وبوالية امیر 

المؤمنین: 
َّ ُ ُ َُّّ َُُّ ُ ُُ َ ِإنما ولیكم � َورسـوله َوالذيَن آَمنــوا َ َ ِ ِ

ََّ ْ ََّ ُ ََّ َ ُ َ َ ُ ِالذيَن يقـــــیمون الصالة َويؤتون الزكاة ُ ِ
َ ُ َِوھم راكعون. وعلي بن أبي طالب ھو ُْ َ

الذي تصـــــدق بخاتمه وھو راكع في 

الصــــالة ولذلك كانت واليته جزءا من 

االيمان بحكم ھذه اآلية. 

أما الركیزة الثانیة فھي العمل الصـالح 

وھــــــي ال تنفك عن االيمان فقد قال 
ُ َُّ َ ُْ َ َ َ َتعالـــــــــى "وقل اعملوا فسیرى � َ ِ

ْ ُ ُْ ََ ُ ُ ُ ُ ْ ِعَملكم َورسوله َوالمؤمنون". َ َ

ھناك ثالثة يـــــــرون اعمالنا وھم هللا 

سـبحانه وتعالى اوال ثم رســوله ثانیا 

ثم المؤمـــنــــین. من ھم ھؤالء؟ ھم 

محمد وال محمد. وقد ورد فـــــــــــي 

الحديث ان اعمالنا تعــــــرض كل لیلة 

جمعة على صـــــــاحب األمر والزمان 

(عج). 

نحن الیوم نؤبن احد خدام الحســین. 

االمام الذي جســــــد االيمان والعمل 

الصــالح: ان الحســین عقیدة وجھاد.  

الیوم ســألني احد اإلخوة بعد صـــالة 

الجمعة وقال لي ادع الـى الفقید فقد 

دفنوه االن وقد كان خادما للحسین. 

نعم. ھذه الخدمة ھـــي زاد له رحمة 

هللا علیه. 

يحكـى ان أمیــر المؤمنین مــر بالقبور 

فقال: اموالكم وزعت. دوركم سكنت، 

زوجاتكم تزوجن من غیـركم. ھذا خبـر 

ما عندنا فما خبــر ما عندكم؟ ثم قال: 

ان خیـــر الــــزاد التقوى". فھنیئا لمن 

اتقى هللا بخدمة الحســـــــین. ولمن 

طلب االجر والثواب بخدمة الحســین. 

لمن تزود لآلخرة بخدمة الحسین. 

ھؤالء أصحاب الحســـــــــین خلدھم 

التاريخ ألنھم تزودوا بخدمة امامھم: 

ٍقــوم اذا نــــودوا لدفــع ملمــةَّ

والخیـل بیــن مدعس ومكردسّ

لبسوا القلوب على الدروع واقبلوا

يتھـافتــون على ذھاب األنفــس

نصروا الحسیـن فیا لھا من فتیـة

عافوا الحیاة والبسوا من سندس

كان ذلك فـي يوم الجمعة ١٩ فبـرايــر 

 ٢٠٢١

السيد احمد الحسيني في فاتحة المرحوم الحاج محسن جعفر: 

نحن اليوم نؤبن احد خدام اإلمام الذي جسد االيمان والعمل الصالح
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الحاج علي محسن في وداع والده: 

تعلمت منه خدمة الحسين باكرا كالمشي ً

يقال ھذا الشبل من ذاك األسد. 

عندما كنت ألتقـــــي بالحاج علـــــي 

محسن وأعمل معه في أكثر من إطار 

تنظیمي وأجده عامال مخلصــــــا في 

ســبیل هللا، لم اكن اعلم شـــیئا عن 

خلفــــــیة ھذا العمل وذلك االخالص. 

كنت أعتقد أنه صــــــــــــنیعة الیقظة 
االسـالمیة التي من هللا بھا علینا منذ ّ

أواخر السبعینات. 

لكنني عندما نظرت إلى صــورة والده 

المرحوم الحاج محســــــن جعفر وقد 

وضع شارة خادم الحســــــــین على 

صـــدره اســــتذكرت جھود ابنه الحاج 

علي وقلت في نفســــي 

لعل ھذا الشـــبل من ذلك 

األسد. 

لذلك توجھت إلیه بســؤال 

محدد وطلــــبت مــــنه أن 

يستفیض باالجابة: 

ما ھو األثــــر الذي تــــركه 

فیكم المرحوم فـي العمل 

االســـــــــالمي والخدمة 

الحسینیة؟ 

فكان الرد كالتالي: 

"ياحســــــین" انادي بھذا 

االســــــــــم العزيز واذرف 

الدموع بعد ايام قلــیلة من 

دفن والدي الذي علمنــي 

حب الحســـــــــــین (ع)، 

وعلمنــــــــــــــي الخدمة 

الحســـــینیة بالتزامن مع 

تعلیمــــــــــــي كل األمور 

الضـــــرورية والحیاتیة األخرى. فتحت 

عیني على الخدمة الحســــــــــینیة 

وتعلمتھا باكرا كما تعلمت المشى. 

إن كنت أذكر شـــیئا من طفولتي فإن 

ذاكرتي ال تذكر شــــــیئا بقدر ما تذكر 

حضــــوري في الحســـــینیات برفقة 

والدي وحضوره برفقة  والده (جدي). 

ساعدني المرحوم النشاء اول موكب 

اطفال عندما كنت في الخامســة من 

العمر حیث كان عندنا حســـینیة الى 

جانب الــبــیت لالطفال وكــنا نقدم ما 

نســـتطیع من بركات الحســــین (ع) 

لمحبي المولى من االطفال. 

وكان والدي يأتي مع الصــــــــغار الى 

مواكبھم ويدعمنا و بعد ذلك يأخذنــي 

معه ألتعلم الخدمة الى جانب الكبار.

ثم وفي العاشــرة من عمرى أســس 

المرحوم ھیئة شــــــــــباب الحیدرية 

(كأســـم موكبه في الكاظمیة) حیث 

كنا ندخل كعزاء كامل الى حســینیات 

الكبار.

الیوم عندما أعود بالذاكـــــرة إلــــــى 

الماضي فإنني ال أجد إنشــــــــغاالت 

شـــــــغلت المرحوم وأخذت حیزا من 

حیاته أكثر من العمل لتحصـــــــــــیل 

المعیشـــــــة إلى جانب الخدمة في 

الحســینیة. قضــى حیاته متنقال بین 

البیت والعمل والحســــــــینیة. وكان 

يصـــــــــحبني معه كلما غادر المنزل 

باتجاه الحســـینیة، لذلك تعلمت منه 

الكثیر من اصول المشــــــــــاركة في 

المواكب الحسینیة كتوشیح السـواد 

وآداب العزاء.  

والیوم عندما اتســــــاءل عن الكیفیة 
َّ التـــــــي ارد فیھا الجمیل لوالدي بعد ُ

رحیله فإنني أشعر أن أفضـــــل رد ھو ّ
ً ً بأن أبقى خادما ومتواضعا وحســـینیا ً

كما كان، وكما أرادنــــي ان اكون، وان 

اخدم فـــــــــــي ھذه المجالس النھا 

مجالس للذكر، والحیاء القلوب. وفـي 

الرواية المأثورة عن اإلمام الرضــا (ع): 

"من جلس مجلســـا يحیى فیه أمرنا 

لم يمت قلبه يوم تموت القلوب".
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باللغة السويدية عن ھذه الشخصیة الكبیرة بعنوان "منتخب من كالم اإلمام علي (ع)".يحتوي الكتاب 

على بعض خطب أمیرالمؤمنین (ع) من كتاب نھج البالغة، وبعض األدعیة والحكم المروية.يقع الكتاب 

في  ٢٣٧ صفحة من ترجمة األخ حسنین جوفاني، علما انه بإمكان الراغبین في شراء الكتاب القیام 

بحجز نسختھم عن طريق موقع           لبیع الكتب، على اإلنترنت. 

كما ان بإمكان الراغبین في االطالع على مزيد من المعلومات عن الكتاب فتح الرابط التالي:
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فبراير/مارس ٢٢۲۰۲۱

ََّّ َّْ ِ ِِبسم � الرحَمن الرحیمْ ِ ِِ
َّ َّ َُْْ َ ْْ ْ َِوالعصر، إن اإلنَسان لفــــي خسر، إال َ ِِ ٍ ِ ِ

ََُّّْ َ َ ِالذيَن آَمنوا َوعملـوا الصالَحات َوتَواَصوا ُ ِ ِ ِ
َّْ ّْ َْ َ َ َ ِبالحق وتواصوا بالصبر.َ ِِ ِ

لطالما نقرأ ھذه السـورة المباركة من 

٣ ايات لكن االنســانیة ال تعي معاني 

وحقائق ھذه االيات.

نـتحدث ھـنا عن حقـیقة الفــناء. ھذا 

الوجود  يعطیه االنســــــــان كل وقته 

وجھده في حین ان الدار االخـرة ھـي 

دار البقاء. 

والعصـــــر تعبیر عن الزمن، سواء كان 

عصـر الیوم او عصـر الرسالة، او عصــر 

الظھور.

رأس مال االنســــــــان ھو الزمن. ھو 

الوقت. 

َّ ٌ َ َُ َِدقات قلب الَمرِء قائلة لهُ ِ
ََّ ٌ ِإن الَحیاة َدقائق َوثوانيَ ِ

دقائق وثـوان. ھذا ھـو رأس مالك أيھا 
ّ َ َُ ِاإلنسان ثم تقول: رب ارجعون * لعلي ّْ ِ ِ ِ َ

َُْ َُْ َأعَمل َصالحا فــیَما تركت. فــیقال لك:  ً ِ ِ
ُ ٌ ََّ َ َُْ ِكال إنَھـا كلَمة ھَو قـائلَھـا َومن َورائھم ْ َ ِ ِ ِِ ِ

ُ َ ٌَ َُ ْْ َ َ ْ ِبرزخ إلى يوم يبعثون.َ ِ

الیوم عندما نؤبن ھذا الـــرجل الطیب 

نتذكـر القـران الذي كان أبنه الحاج ابو 

انفال يتلوه علینا ونتذكــــــــــر الدعاء 

والزيارة بصـــــــوت الحاج ابو انفال ابن 

المرحوم. 

عائلة تحب القران والدعاء. 

ان االنسـان في خســر.. كل انســان 

عالم ام جاھل في خسـر النه يخسـر 

رأس ماله وھو الوقت. 

اال الذين آمـــــــنوا، لماذا؟ الن االيمان 

يأخذ صــــــــاحبه الى دار الخلود ودار 

البقاء. إلى دار تتجاوز الزمن. 

ّ ِنكمل مــع اآلية: "َوتــواَصـــوا بالَحق". َ
التواصي حالة ضرورية الن االنســــان 

ينســـــى ويحتاج الى من يذكره ومن 

يرشده ومن يھديه..

أنت تحتاج ألن توصـي صــديقك حتى 

وان احتملت انه ينزعج.  

كم من شخص ضل الطريق بســــبب 

صاحب ضال والعكس صحیح. 

ِ"وتَواَصوا بالَصبر" الن ھذه المســــیرة َ
تحتاج الى صبر. صبر على البالء وصبر 

على الحصار وصبر على المحن. 

الیوم نجتمع ألن البالء اخذ منا الفقـید 

الراحل. 

في العام الماضي فقدنا الشــــــــیخ 

الظاھري بنفس البالء.

علینا، كما ذكرت سابقا، ان نســتفید 
َّ ٌَُّ ِِمن الــــــــــوقت واال "إنَك َمیت َوإنھم ّ ِ

ََّ ُ ِمیتون"... المیت يصـــرخ عندما يموت ّ
ويقول ال تخلعوا ثیابي! ال تغسـلوني! 

ماذا تفعلون؟ المـیت يعـتقد انه ما زال 

علــــــى قید الحیاة ثم يدرك الحقیقة 

عندما يدفنوه ثم يأتــي فــي لیالـــي 

الجمعة يقول ھل من متصدق؟

انھا االخــرة أيھا االخوة، وما ادراكم ما 

االخرة؟ ھناك حیاة تختلف. ھناك الید 

تتكلم لكنھا ال تتكلم في الدنیا، ھناك 

الجوارح تتكلم لكنھا ال تتكلم فـــــــي 

الدنیا ھناك يشــــھد علینا الســــمع 

والبصــر والفؤاد لكنھا ال تشــھد علینا 

فـي ھذه الدنیا. لذلك علینا أن نـربـي 

جوارحنا على العمل الصــــــــالح كي 

نستثنى من الخسـر الذي أشارت له 

سورة العصر.  

احد الصــــــــالحین من الیمن كان قد 

أوصى ببناء مســـــجد من أمواله بعد 

وفاته. وكان لھذا الصــالح خادم يحمل 
له الســـــراج عندما يتنقل في اللیل. ّ

ذات يوم حمل الخادم الســــراج وصار 

يمشـي خلف الصــالح فســأله لماذا 

تسـیر خلفي فالسـراج يجب ان يكون 

أمامي كالمعتاد لكي نـرى طـريقنا أنا 

وأنت. فقال الخادم: انت قلت ابــــــنوا 

مســــــجدا بعد وفاتي.. لماذا وضعت 

العمل الصالح خلفك ال امامك؟ 

من يعمل صالحا تبني له المالئكة بیتا 

في الجنة. يدخل الجنة فیجد القصـور 

واالنھار والبســـــاتین ويقال ھذه لك. 

ھذا ما بنیته أنت في حیاتك الدنیا. 

سماحة الشيخ ابو سجاد الربيعي في فاتحة  المرحوم  غضبان قاسم: 

عندما نؤبن هذا الرجل الطيب نتذكر أبنه وهو يتلو علينا القران والدعاء 
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أحد العلماء العاملـــــــین كان يقول 

اخشى ان اكون في خسر رغم انه 

كان صاحب علم وانجازات وصـاحب 

أعمال صـالحة اســتفاد منھا مئات 

الفقراء وااليتام والمحتاجین. 

أقول البــي انفال افـــرح الن والدك 

مات علــــى حب محمد وال محمد 

ومن مات علـــــــى حب محمد وال 

محمد مات شــھیدا، "أال ومن مات 

علـــــى حب آل محمد مات مغفورا 

له، أال ومن مات علـــــــــى حب آل 

محمد مات تائبا".

كان يعــز علینا ان نفقد الظاھـــري 

وان نفقد الفقید وقد كان ابنه بعـیدا 

عــــنه ولكن.. ال يوم كــــیومك يا ابا 

عبدهللا. 

صــحیح ان ابنه كان بعیدا عنه لكنه 

مات وأھل بـــــیـــــته حوله. اوالده 

غســــــــــلوه كفنوه وشیعوه لكن 

الحسـین وقف وحیدا يصــرخ اال من 

ناصر ينصرنا اال من معین يعیننا. 

 سیدك يا أبا أنفال بقي وحیدا على 

رمضــــــاء كربالء تصـــــــھره حرارة 

الشمس ال من ناصر وال معین... 

لما رأى السبط اصحاب الوفى قتلوا

نادى ابا الفضــل اين الفارس البطل 

واين من دونـــــــي األرواح قد بذلوا 

باألمس كانوا معي والیوم قد رحلوا
وخلفوا في ســويد القلب نیرانا نذر ّ

علـــي الن عادوا وان رجعوا الزرعن ّ

طريق الطف ريحانا.

كان ذلك في ٤ مارس ٢٠٢١. 

فواتح

خالل أيام معدودات ودع اثـــــــنان من 

خدام أھل البیت في ســــــــتوكھولم 

والديھما: الحاج علي محســـن (انظر 

الصــــفحات الســـــابقة) ثم الحاج أبو 

أنفال. 

وإذا كان األول قد ســــــار على خطى 

والده في الخدمة الحســــــــینیة فإن 

الثاني قد سـار على خطى والده في 

تســـخیر نعمة الصـــوت لتالوة القران 

والدعاء والزيارة. 

- كان والدي عاشـــــقا للقران الكريم. 

عاشــقا في الیقظة وفي المنام. يقرأ 

القران في يقظته ويســــــمعه عندما 

يخلد الى النوم. ھذا ما يقوله الحاج أبو 

انفال عن والده فـــي معـــرض اجابته 

على ســـــــــؤال: كیف أثر والدك في 

تالوتك للقران؟

ويضیف: كان رحمة هللا علیه يسـتیقظ 

من النوم في اللحظة التـي نوقف فیھا 

المذياع الذي يبث القران الكريم. 

لم يكن يعیر أذنیة لصـــــــوت يخلو من 

كلمات للقــران او للدعاء او للــزيارة... 

ھذه كانت تســـــتحق االنصـــــات اما 

الباقي فھو بنظره ضجیج بضجیج.

اســــــــأل ابن الفقید: ھذا من ناحیة 

االھتمام لكن ماذا عن الصــــــــــــوت 

واللحن؟ بات معــــــروفا بیننا فـــــــي 

ستوكھولم ان ألبي انفال صوت جمیل 

ال تكلف فیه وان في رأســـــــه مكتبة 

الحان او مكتبة اطوار: الطور المصــري 

والطور العراقي وغیرھما باالضــــــافة 

الى موھبة تقلید القراء علـى مختلف 

مشاربھم. 

- "فاتنـــــي ان اذكــــــر انه كان مؤذن 

المســجد القريب من بیتنا. واعتقد أن 

الباقي بات مفھوما". 

مع ذلك احب ان اقول اننــــي تأثــــرت 

بوالدي في صــفتین حكمتا ســـلوكه 

وتــــــــربیته الدينیة لنا وھما: العفوية 

والبصــــــــــــیرة. لقد اجتمعت ھاتین 

الصــــفتین فیه بقوة. كنا صغارا عندما 

أدرك ببصــــیرته من اللحظة األولى ان 

حرب صــــــــــــــدام على الجمھورية 

االســـــــالمیة كانت حربا ظالمة. قال 

ألخوتـي حاولوا ان تتھـربوا من التجنید 

ّاإللـــزامـــي وال تخافوا علي وعلــــى 
أخواتكم من ردود فعل النظام. حتـــى 

ھو كان يتھـرب من التجنید وقد اعتقل 

مرتین. كانت السلطات تطلق سراحه 

إلعتقادھا انه أكثـــــــــر عفوية من أن 

ينتمي الى حزب سـیاســي. ھو فعال 

لم يكن ينتمي ســیاســـیا، لكنه كان 

صاحب بصیرة. 

كان يقیم مجلســــا اسبوعیا للعقیلة 

زينب علیھا السـالم وكان يسـافر الى 

الشـام لزيارتھا شھريا ويخاطبھا بدون 

تكلف وباللھجة المحلــــــیة ويقول لھا 

ببسـاطة وعفوية وكأنه يخاطب إحدى 

ِقريباته: انت شلونك؟ شلون صـحتك؟ 
وكان يبكي بحرارة ويقول "ھذه زينب" 

ثم يغلبه البكاء فیكبت باقــي الكلمات 

في صدره. 

الحاج أبو أنفال عن والده:

جمع بين العفوية والبصيرة وكان عاشقا للقرآن

٢٣ فبراير/مارس ۲۰۲۱

من يعمل صالحا تبني 
له المالئكة بيتا في 
الجنة. يدخل الجنة 

فيجد القصور واالنهار 
والبساتين ويقال هذه 
لك. هذا ما بنيته أنت 

في حياتك الدنيا.



يف ذكرى والدة االمام الباقر(ع)

فبراير/مارس ٢٤۲۰۲۱

استھل سماحة الشـــــیخ ابو سجاد 

الــربیعــي كلمته فــي ذكـــرى والدة 

االمام الباقر (ع) في مركز االمام علي 

(ع) قائال:

ابارك لكم دخول شــھر رجب المرجب 

الشــــــھر االصب الذي تصــــــب فیه 

الرحمات. ابارك لكم ھذا الشـــــــــھر 

العظیم شــــــھر االســـــــتغفار فمن 

المســتحبات كثرة االستغفار لتخلص 

ھذا القلب كـي يعود الـى هللا فالقلب 

يحتاج الـــــــى تخلیة وتحلیة كاالرض 

المالحة التي يرســـــلون علیھا الماء 

الخــــراج الملح. وكذلك القلوب تحتاج 

الى التحلیة باالستغفار. 

كما ابارك لكم وابارك لموالنا صـــاحب 

االمر والزمان بالشــــھر وبوالدة االمام 

الباقر الذي سـماه رســول هللا بالباقر 

النه يبقر العلوم وھو المؤسـس لعلوم 

اھل البیت. ھذا المذھب يتكأ علـــى 

االمامین الباقر والصادق الذين اسسا 

لعلومه. 

ولد ابو جعفر الباقر ســــنة ٥٧ وتوفي 

فــــي ذي الحجة ١١٤ ه ودفن فــــي 

المدينة بجوار االمام الحســن واالمام 

الصادق (ع).  

ولد في المدينة وتوفي فیھا واســتلم 

االمامة مدة ١٩ سنة. 

حضـــر واقعة كربالء وكان عمره ٤ او ٥ 

سنوات وروى بعض احداثھا. روي عنه 

الكثیر في التفســـــــیر والكالم وكان 

المؤسس لھذه المدرسة العلمیة. 

يقول االمام الباقر (ع):  الكسـل يضــر 

بالدين والدنیا. 

ھذا الحديث يذكرنا بحديث رسول هللا 

(ص) قال فیه:اياك وخصـلتان الكسـل 

والضجر. 

اذا اردت ان تبني امة فاياك والكسـل. 

الكســل يضــر الدين.. الكســـالن لن 

يؤدي دوره في الصـــــالة والصــــــوم 

والواجبات الفقھیة.. الكســــــــالن ال 

يؤدي الصــــــــــــالة كما يجب.. بعض 

الشـــــــباب يجلس امام التلفاز وعند 

الصالة يتكاسل. 

الكسل حالة شیطانیة فالكسل يصـد 

عن سبیل هللا. الكســــــــــل يجعلك 

تســــوف في واجباتك حتى تقول رب 

ارجعون، فــیقال لك  كال انھا كلمة ھو 

قائلھا ومن ورائھم بــــرزخ الـــــى يوم 

يبعثون.

ھذا في میزان اآلخـرة اما فـي میـزان 

الدنیا فالكسـول ال يســتطیع ان يكون 

طبیبا الن الطب يحتاج الـــى جھد.  ال 

يســــــتطیع ان يوسع على عیاله. ال 

يســتطیع ان يكون مھندسا او مدرسا 

ألن كل مھنة تحتاج الى اعداد. 

ما احوجنا الیوم ألن ال نكون كسـالى. 

الن ال نعتمد على الشـــرق او الغرب. 

ھذه التبعیة ھي نتیجة الكســــــــل.  

بینما االمم الناشطة لديھا استقالل.   

عندما بعث رسول هللا كانت االمة امة 

كسولة تأكل القد لكنه اخرجھا عندما 

نھاھا عن الكسل. 

ونھاھا عن االخــــتالف. قال (ص): ان 

المؤمن اخو المؤمن ال يشــــــتمه وال 

يحرمه وال يسیئ به الظن.

ما احوجنا لھذا المقطع.. الیوم نــــرى 

اخوة من صــــلب واحد لكنھم اعداء.. 

نحن نحتفل بالباقـر لكــي نقوم حیاتنا 

ألننا اذا ابتعدنا عنه فتفسـد حیاتنا وال 

داعي عندئذ الن نحتفل. 

 امتنا الیوم تأخذ من الغــــــــرب، ومن 

غاندي، ومن شـــي غفارا. اننا عندما 

نبتعد عن اھل البیت فســنلھث خلف 

ھؤالء دون ان نصـــــــل الیھم بینما اذا 

اتبعنا اھل البیت فالغـربیون ھم الذين 

سیتبعوننا. 

ماذا أيضــــا في الحديث؟ "وال يحرمه" 

اي اذا كان محتاجا فال يبقیه فــــــــي 

الحرمان. 

و"ال يســـــــئء به الظن". نعم. يجب 

علیك كي تســـتقیم الحیاة ان تحمل 

اخیك على ٧٠ محمل حسن. 

ھذا ما يريده الباقر منا، وھذا ما يـريده 

اھل البیت منا، وھذا ما يريده رســول 

هللا منا. 

الباقر ھو رسالة الســـــــــــــماء لنا.. 

لالنســــــانیة. رسالة تقول لنا: اياكم 

والخصـومة فانھا تفسـد القلب وتورث 

النقاق. 

كم من االرحام قطعت فـــــــــي وقت 

يوصینا فیه النبي بصـــــــــــلة الرحم. 

الخصــومة لغة اھل النار لغة البعیدين 

عن الجــــــنة، ألنھا تورث الــــــنفاق. 

فالخصـــــومة تدفع صاحبھا أحیانا الن 

يظھر المحبة بینما ھو يضمر العداوة. 

ماذا نجد أيضا في وصايا االمام الباقر؟

قال علیه السالم "ان هللا يحب افشاء 

السالم الن هللا ھو السالم". 

ثم قال: "لیعن قويكم ضـــــــــعیفكم، 

ولیعطف غنیكم علـــــى فقیــــــركم، 

ولینصح الرجل أخاه كنصـحه لنفسـه، 

واكتموا أســـــرارنا، وال تحملوا الناس 

علـــــــــــــى أعناقنا... فإذا كنتم كما 

أوصـــیناكم، لم تعدوا إلى غیره فمات 

منكم میت قبل أن يخــــرج قائمنا كان 

شھیدا..."

ھذه ھــــي القیم التـــــي دعانا الیھا 

امامنا الباقــــر. قیم تجعل الحیاة حیاة 

طیبة وحیاة سعیدة.. 

نحن ھنا في ذكرى والدة الباقر. اقرأوا 

علـــى االقل رواية واحدة ألھل البیت 

في الیوم لتعرفوا ماذا يـريد أھل البیت 

منا.. رواية واحدة فــــــــــي الیوم من 

اشــخاص عاشــوا وماتوا في ســبیل 

هللا. رواية واحدة من اشـــخاص قدموا 

ارواحھم ودماءھم رخیصـة في سبیل 

هللا. فمنھم نعرف لماذا استرخصـــــوا 

الدنیا. 

نسأل هللا ان يجعلنا من شیعة محمد 

وال محمد ومن الذين يحشرون معھم 

يوم ال ينفع مال وال بنون. 

وان ال يؤاخذنا بما فعل السفھاء منا.

كان ذلك فــــي ١٤ فبــــرايــــر ٢٠٢١ 

المصادف ١ رجب ه. 

الشيخ الربيعي في ذكرى والدة االمام الباقر (ع):

ياذا ا ردت ان تبني امة فاياك والكسل
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يف ذكرى شهادة االمام اهلادی (ع)

نحن في رحاب االمام الھادي (ع) 

ولد فـي ذي الحجة ٢١٢ ھجـرية فـي 

مكان قريب من المدينة المنورة.

وتوفى في٣ رجب ٢٥٤ ھـ، ودفن في 

سامراء، العتبة العسكرية. 

كان اماما ل ٤٤ سنة. كانت أمه سبیة 

وقد ســـبق لي ان أشـــرت الى ذلك 

والى ان األئمة أرادوا بالزواج من اإلماء 

تمويع الفوارق االجتماعیة. 

االمر الثاني الذي سعوا إلیه ھو كسر 

نطاق الجاھلـــــیة فقد كان الـــــناس 

يعتقدون ان من ولد من ام غیـر عـربیة 

فھو مولود ھجین. اراد األئمة ترســیخ 

قوله تعالـــي فــــي كتابه العــــزيــــز 
"وجعلناكم  شــعوبا وقبائل لتعارفوا". ً

ارادو كســـــــر ھذا الحاجز الجاھلي. 

لالســـــف نحن الى الیوم نأخذ بعض 

تفاصیل الزواج من مفاھیم الجاھلیة. 

االمر الثالث ھو امتزاج الدماء. يقال انه 

من االفضل صحیا ان ال يتزوج المرء من 

اقاربه. 

أراد األئمة أن يقـــــولـــــوا لألمة ان ال 

اشكال ان تزوج ابنتك لشـخص ترضى 

دينه من دائــــــــرة مختلفة ومن بیئة 

مختلفة. 

بعضـــــنا من أتباع األئمة ال يزوج ابنته 

لـــــــرجل من محافظة مختلفة او من 

دولة مختلفة. ھناك الى الیوم ســادة 

ال يزوجون بناتھم اال من السادة. 

األمــر الــرابع ھو أن األئمة ارادوا حقن 

الدماء، فلعل ھذه الســـــــــبیة على 

ســـبیل المثال قد قتل اقاربھا قبل أن 

تسبى. فاذا تزوج االمام بھذه السبیة 

فانه يطفئ روح الحقد. 

نعود إلى ســــیرة اإلمام الھادي (ع). 

االمام عاصر اوال الخلیفة المعتصــــم، 

ثم الـــــواثـــــق الذي لم يمس االمام 

بســــــوء، ثم المتوكل الذي كان يكره 

امیــــر المؤمنین ويقیم مجالس اللھو 

ويھزأ بھا من األمیر (ع). امر بھدم قبـر 

الحسین ومنع زيارته. 

وضیق على عموم الطالبیین بشــكل 

عام وعلى العلويین بشكل خاص. 

حاصرھم اقتصاديا حتى وصلت الحالة 

ببعض العلويات ألن يتناوبن علـــــــى 

ارتداء قمیص واحد. 

المتوكل خشـي من اقامة االمام في 

المدينة فارســــــــل الیه لیقیم تحت 

ناظريه في سامراء. 

خـــرج قائد جیش المتوكل ومعه ٣٠٠ 

من الجند وكان بینھم  احد الشــــیعة 

وقائد من الخوارج،

قال الخارجي للشـــیعي انتم تقولون 

ان كل ارض فیھا قبر او سیصـــبح فیھا 

قبر. فأين قبور ھذه الصــحراء الخالیة؟ 

ثم مــــرت األيام ودخل القائد علــــى 

اإلمام لیطلب منه التوجه معه الـــــى 

سامراء فارتدى االمام مالبســــــــــه 

الشـــــتوية في أيام الحر تلك، فیقول 

القائد انني ھزئت منه في نفسي.

لكن القافلة عندما وصــلت الى نفس 

ذلك المكان من الصـحراء الذي تحاجج 

فیه الخارجي والشــــیعي نزل المطر 

َواشتدت الريح الباردة وتســـاقط البرد  
ومات بعض عناصـر الجیش من شــدة 

الســــقیع فقال االمام لقائد الجیش: 

ھكذا تكون االرض قبور. 

المتوكل يســأل ابن الســكیت: ايھما 
احب الیك ولدي، ام الحســــــــــــــن َّ

والحســـین؟ فقال بن الســـكیت: ان 

قنبــر خادم أمیــر المؤمنین خیــر منك 

ومن اوالدك.. فقال المــتوكل اقـــتلوه 

فقتلوه. 

مع ذلك لم يكن االمام بعـــــــــیدا عن 

اصحابه ولم تمنع الضــغوط الناس من 

لقائه وإن بالســــــر. أحد أصحابه وھو 

يونس النقاش ارسـل معه احد القادة 

االتراك درة لیصــــــنع منھا خاتما لكن 

الدرة انقســمت على يد النقاش إلى 

قســــــــمین، فخاف من العقاب لكن 

االمام طمأنه وقال له ال علـــــــیك لن 

يصــیبك مكروه. وفي الیوم التالي قال 

القائد لیونس النقاش ان له زوجتین 

وانه يفضــل ان يصـــنع يونس خاتمین 

من الدرة بدل خاتم واحد.  

  

االمام تصـدى للنواصب الذي ينصـبون 

العداء ألھل البیت وتصــــــــدى كذلك 

للغالة. 

وھناك حتى الیوم قنوات للغالة تنشر 

البھتان، وتنشــر ادعاءات غريبة على 

ثقافــتــنا. بعض القـــنوات تمجد بعض 

الشـــــواذ وينســـــبونھم الى علماء 

الشــــــیعة. االمام ابتلي بمثل ھؤالء 

الغالة. 

االمام الھادي يقول: من الذي يقـــتل 

حارث وانا اضـــمن له الجنة.. انظر كم 

كان االمام يتأذى من الغالة. 

عن امیـــر المؤمنین ع انه قال: بنـــي 

الكفر على ٤: الفسق والغلو والشـك 

والشبھة. 

وعن الصـادق عن جده النبي انه قال: 

صنفان من امتي ال نصـــــیب لھم من 

الجنة الغالة والقدرية.

فـــــــي مثل ھذه األيام دس الخلیفة 

المعتز الســـــــم لالمام الھادي علیه 

السالم.. آجركم هللا..

كان ذلك فـــي لیلة الجمعة فـــي ١٨ 

فبراير. 

السيد هاني الحلو في ذكرى شهادة االمام الهادي(ع): 

لقد تصدى االمام للنواصب وللغالة في نفس الوقت
لو
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٢٥ فبراير/مارس ۲۰۲۱

حتى اليوم هناك قنوات 
للغالة تنشر البهتان، 

وتمجد الشواذ 
وينسبونهم الى علماء 

الشيعة. اإلمام ابتلي 
بمثل هؤالء الغالة. 



يف ذكرى املبعث النبوي (ص) الشريف

في لیلة عاود الثلج فیھا تســــــاقطه 

على مدينة ســــتوكھولم بعد انقطاع 

دام السابیع، احتفل المؤمنون بذكرى 
المبعث النبوي الشــــــــــــريف. لیلة ٌ

اكتســـــت فیھا العاصمة مجددا بحلة 

من اللون االبیض وغطى الثلج سـطح 

وارض واشـــجار مركز االمام علي (ع) 

مبشـــــرا بنزول الخیر في ذكرى بعثة 

البشــــــــــــیر النذير فاتح الخیر على 
البشــرية. لیلة، جاء من جاء فیھا إلى ٌ

المركز "َحبَوا" على بساط سمیك من ً

الثلج لینعم فـي الداخل بدفء المكان 

ودفء المناسبة. 

افتتح سماحة الشـــــــــیخ أبو سجاد 

الـربیعـي الحفل، بعد القـران الكـريم، 

بقراءة دعاء كمیل وزيارة النبي األكرم، 

قبل أن يلقي سماحة الشــــیخ ناظم 

حطیط أضـــــواء على روايات الفريقین 

فــــــــــي ذلك الیوم الذي خاطب فیه 

جبـرائیل نبـي الـرحمة فـي غار حــراء 

قائال له: إقرأ. 

الحاج رعد الربیعي قرأ أبیات من وحي 

المناسبة نظمھا بالشــعر الشـــعبي 

قبل أن تقوم ھیئة أصحاب الكســــــاء 

بتوزيع الزاد في ختام الحفل.  

بدأ الشیخ حطیط كلمته قائال: 

نبارك لكم ھذه المناســـــبة العظیمة 

بوالدة رسالة االسالم. 

قال تعالى في كتابه الكريم:
ُ ً ْ َّْ ْ ُ ْ ّ ُ ْ َ ِربَنا َوابعث فــــــیھم رسوال منھم يَتلو ْ َ ِ َِ

ْ ّ َُ ُ ُ ُ ْ َْ ِعلیھم آيَــــــاتَك َويعلمھم الكَتـــــــاَب َ ِ ِ ِ
َْ ّ ْ َُّْ ْ ُ ََ َِوالحكَمة َويَزكـــــــیھم ۚ إنَك أنت العزيز َ ِِ ِ ِ

ِالَحكیُمْ

االية تتضـــمن احد الطلبات المقدسة 

التـي طلبھا النبـي ابــراھیم والنبــي 

اســــماعیل اثناء اعادة اعمار بیت هللا 

الحرام، باالضــــافة الى مطالب أخرى 

في اآليات التي سبقتھا. 

فــــــــــــــي ھذه االيات يتبین الھدف  

االســـــــاس من بعثة االنبیاء فبعد ان 
ً طلب النبیان ان يبعث هللا رسوال، ذكرا ّ

ثالثة أھداف لھذا الطلب:

الھدف االول "يـتلو علــیھم آياتك" أي: 

يوقظ ھؤالء الناس من خالل البـراھین 

والدالئل على وجود هللا وقدرته. 

الھدف الثانـــــــــــي ھو تعلیم الكتاب 

والحكمة. ھــنا جاء الـــتعلـــیم قـــبل 

التھذيب (ويــزكیھم)، ألن التـــزكیة ال 

تتحق اال بالتعلیم. المقصـــود بالكتاب 

ھو الكتب الســــماوية، والمقصـــــود 

بالحكمة ھو العلوم والعلل واالسباب. 

الھدف الثالث ھو التـزكیة "ويــزكیھم" 

وھي بمعنى التطھیر. 

لذلك فإن الھدف النھائــــــي من ھذه 

األھداف الفرعیة ھو دفع االنسان في 

مسیرة التكامل العلمي والعملي. 

ينبغي التأكید على ان علوم البشــــر 

مقــــــرونة بالخطأ والفجوات والنقص. 

فالعلوم تتـبدل وتـتطور وتـنقض احـیانا 

نفســـــھا. والعلوم الجديدة قد تنقض 

العلوم التي سبقتھا. 

ھناك دائما نســـــــبة من الخطأ ومن 

احتمان وجود خطأ فـــــي كل طـــــرح 

إنســـاني. الحظ لقاحات كورونا الیوم. 

الحظ انه ال توجد كلمة نھائیة وال توجد 

ثقة كاملة ومطلقة بھذا اللقاح او ذاك. 

ھناك نسبة من القلق. 

لذلك جاء الرســـــــل بعلوم خالیة من 

االخطاء. وجاؤوا كذلك، باالضـــــــــافة 

للعلوم، بالتربیة الصـالحة. فاالنســان 

لديه میول ورغبات وغرائز قد تسیطر 

على ارادته، ولذلك فھو يحتاج للتـربیة 

والتزكیة.

بدأت البعثة بعد "فترة من الرســــل"، 

كما يعبـر القـران الكـريم، أي بعد فتـرة 

انقطاع طــــــويلة نـــــــوعا ما، فكانت 

البشـــــــرية قد اشرفت على الھالك 

بســــبب انتشـــــار الجھل كما قالت 

الزھراء (ع): "وكنتم على شــفا حفرة 

من النار، مذقة الشـــــــــــارب، ونھزة 

الطامع، وقبســـــة العجالن، وموطئ 

االقدام، تشـــــربون الطرق، وتقتاتون 

الورق، أذلة خاســـــــئین، تخافون أن 

يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم 

هللا تبارك وتعالى بمحمد صـــــلى هللا 

علیه وآله".

في البعثة النبوية روايات غیر صـحیحة 

مترســــــة في اذھان الناس لكنھا ال 

تصــمد امام النقاش العلمي. فرسول 
هللا لم يفاَجأ ولم يخف ولم يـرتعب من َُ

نـزول الوحـي علیه كما يقال، فھو كان 

يعلم بنبوته منذ نعومة اظفارة. 

منذ ان كان جنینا كانت امه تـــــــــرى 

كرامات حملھا. وقد وصـــــــــــف امیر  
المؤمــنــین ذلك بقوله"وكل هللا به مذ ّ

كان فطیما ملكا يعلمه"

ايضـــا انتشــــر في الجزيرة من خالل 

األحبار والرھبان ومن خالل ما ورد في 

كتبھم، ان هللا ســــوف يبعث نبیا في 

تلك الفترة. وانتشر أيضـا ان اسمه ھو 

محمد اعتمادا على التوراة واالنجیل. 

الشيخ ناظم حطيط في ذكرى المبعث النبوي الشريف:

ال صحة ألحاديث خوف النبي وا� يقول: 
"إني ال يخاف لدي المرسلون"

فبراير/مارس ٢٦۲۰۲۱

الشیخ ناظم حطیط

الشاعر رعد الربیعي الحاج ابومھدي يعد الطعام بلباس العید



يف ذكرى املبعث النبوي (ص) الشريف

في تلك الفترة سمى ١٣ شخصــــــا 
ابناءھم باســـــم محمد طمعا في ان ً

يحمل أوالدھم رسالة السماء.

وعند سفره الى الشــام رأى الرھبان 

ختم النبوة على كتفه الشريف. 

ھذه بعض الشــــواھد فكیف يقال انه 

فوجئ بالوحي. 

لعله لم يكن يعلم توقــیت الــتكلــیف 

لكنه كان يعلم بان هللا اختاره ألمر ما. 

مدرسة الصـحابة تقدم رواية تصـطدم 

بكل ھذه الشواھد. 

يقولون انه خـــــــرج من غار حـــــــراء 

مدھوشا وكاد يرمي نفســـــــــه من 

الجبل (أي كاد ينتحــــــــــر) وانه كان 

يــرتعش. وان خديجة ذھبت به الـــى 

ورقة بن نوقل (الذي كان علــــى دين 

النصـــــــارى) وأنه قال لھا ان ھذا ھو 

الناموس الذي ينزل على موسى (لم 

يقل عیســى مع ان نوفل نصــراني). 

ھذا يشــــــــیر الى انتماء واضع ھذه 

الروايات (اإلسرائیلیات). 

أما خوف النبي فأمـر مـردود علیه. هللا 

ســــــــبحانه تعالى عاب على النبي 

موســــــى (ع) عندما خاف من عمل 

السحرة. فقال له: "يا موسى ال تخف 
اني ال يخاف لدي المرسلون".ّ

فھل يخاف النبي وھو ســــــید ھؤالء 

المرسلین؟ 

ثم كــــــــــیف يكون ورقة بن نوفل ھو 
ّ المصدق االول بالنبي دون ان يتبعه؟ ّ

ھذه االحاديث يــــراد منھا ان يقال ان 

كل ما لدى النبي أخذه من النصـارى: 

من الرھبان في الصـغر ومن ابن نوفل 

في األربعین. 

مدرســـــــــة اھل البیت تروي تأريخا 

مختلفا. 

تروي أنه في الیوم السابع والعشرين 

من رجب نزلت النبوة على رسول هللا 

(ص) وقد كان قبل ذلك كما يـــــــروي 

الشیخ المفید عن االمام الصادق (ع) 

"ينظر إلـى آثار رحمة هللا، وإلـى أنواع 

عجائب رحمته وبدائع حكمته، وينظـر 

إلى أكناف الســـــــماء وأقطار األرض 

والبحار والمفاوز والفیافـــي، فیعتبـــر 
بتلك اآلثار، ويتذكـر بتلك اآليات، ويعبد ّ

هللا حق عبادته، فلما استكمل أربعین 

ســــــــنة ونظر هللا عز وجل إلى قلبه 

فوجده أفضـل القلوب وأجلھا وأطوعھا 

وأخشـــــعھا وأخضـــــعھا أذن ألبواب 

الســــماء ففتحت ومحمد ينظر إلیھا، 

وأذن للمالئكة فنـــزلوا ومحمد ينظـــر 

إلیھم، وأمر بالرحمة فأنـزلت علیه من 

لدن ســـــاق العرش إلى رأس محمد 

وغرته، ونظر إلى جبرئیل الروح األمین 

المطوق بالنور طاووس المالئكة ھـبط 

إلیه وأخذ بضـبعه وھزه وقال: يا محمد 

اقرأ، قال: وما أقـرء؟ (قال وما أقـرأ ولم 

يقل لســــت بقارئ كما ورد في كتب 

القوم) قال يا محمد " اقرأ باســم ربك 

الذي خلق * خلق االنســان من علق 

* اقرأ وربك األكـرم * الذي علم بالقلم 

* علم االنســان ما لم يعلم. "... ونزل 

محمد (ص) من الجبل  وقد اشــــــتد 

علیه ما يخافه من تكذيب قريش فـي 

خبره ونسـبتھم إياه إلى الجنون، وإنه 

يعتريه شیاطین... 

فأراد هللا عز وجل أن يشـــــرح صدره، 

ويشــــــــجع قلبه، فأنطق هللا الجبال 

والصـــــــخور والمدر، وكلما وصل إلى 

شئ منھا ناداه: الســـــــالم علیك يا 

محمد، الســــــالم علیك يا ولي هللا، 

السالم علیك يا رسول هللا، أبشر فإن 

هللا عز وجل قد فضــلك وجملك وزينك 

وأكـــــرمك فوق الخالئق أجمعین من 

األولین واآلخـرين، ال يحــزنك أن تقول 

قـــــــــريش: إنك مجنون، وعن الدين 
مفتون، فإن الفاضــــــل َمن فضله رب ّ

العالمین، والكــــــريم من كرّمه خالق 

الخلق أجمعین، فال يضـــــیقن صدرك 

من تكذيب قــريش وعتاة العــرب لك، 
فســـوف يبلغك ربك أقصـــى منتھى ّ

الكـــــرامات، ويـــــرفعك إلـــــى أرفع 

الدرجات".

... نســأل هللا ان يشــرفنا بالنظر الى 

وجھه الشريف.  

٢٧ فبراير/مارس ۲۰۲۱

بدأ سماحة الشــــیخ أبو سجاد الربیعي 
مؤخرا بســلســلة من الدروس الفقھیة 
في لیالي الجمعة في مركز االمام علي 
(ع). فــــــــي مجلس االمام الھادي(ع) 
تعرض سماحته لبعض المســــــــــــائل 
الفقھیة فعـــــــرج علـــــــى باب التقلید 

واالجتھاد قائال: 
 المســائل الفقھیة من االمور الضــرورية 
لالنسـان الســائر في طريق هللا. الكتب 
القديمة كانت تــبدأ بكـــتاب الطھارة. اما 
الكتب الجديدة فصــــــــــارت تقدم كتاب 
التقلید. اول باب فـي كتب الفقه الحديثة 
ھو باب التقلید الذي يعنـــي رجوع غیـــر 
العالم للعالم، ورجوع غیر العارف للعارف. 

وجوب ذلك ھو وجوب عقالني ووجداني. 
كل انســــــــــــــان يبني بیتا يبحث عن 
المھندس. والمــــــريض يذھب الــــــى 
الطبیب. فطرة االنسان تقضي ان يذھب 
غیر المتخصـص الى صاحب االختصـاص. 
ھو امر حیاتي بديھي. من ال يعرف قیادة 
السـیارة يذھب الى معلم للقیادة. يجب 

َّ ِعلـى كل مكلف ل م يبلغ رتبة االجتھاد أن ّ
يكون فـــــــــي جمیع عباداته ومعامالته 
ً ً وســــائر أفعاله وتروكه مقلدا أو محتاطا. ّ

طبعا االمور البديھیة ال تقلید فیھا. 

الصــــــالة مثال واجبة ووجوبھا بديھي ال 
يحتاج إلى تقلید. وكذلك الصــیام والحج. 
اين التقلید اذن؟ التقلید ھو فــــي موارد 
االختالف وفي االمور غیر الواضــــــــحة. 
فلنأخذ مثاال توضـــــــــیحیا: بعض الناس 
يعتقد انه غیـر معنــي ببعض األمور فــي 
ً ً حین أن الشـــرع يجعله معنیا بھا ومكلفا ّ
تجاھھا. كرؤية شخص لشـــــــخص اخر 
يغــرق فیعتقد أن األمـــر ال يعنیه فیما ان 

االمر يخصه. من يحدد ذلك؟ 
انه المتخصــص.شخص في ستوكھولم 
يذھب الــــــى المطار خارج المدينة ھل 

يصـلي قصــرا ام يتم في صالته. علیه ان ً
يســــأل العالم.. ال يجوز ان يخمن كما ال 
يحوز له ان يتناول الدواء بال وصفة طبیب. 
اذا لم يتوفر العالم يحتاط بأن يصــــــــلي 

تماما وقصرا.

شروحات الشيخ الربيعي الفقهية:

  التقليد يعني 

رجوع غير العالم للعالم

الشیخ ابوسجاد الربیعي



الحمد والثناء        

اخوانی و اخواتی التقوى ھي السـلم 

الذي يصـــل االنســـان من خالله إلى 

مدارج الكمال ويــــرتقــــي بھا إلــــى 

المقامات الســــــــــامیة لذلك . يقول 

الســــــــید االمام رحمه هللا في بیان 

التقوى: إعلم أيھا العـــزيــــز أنه مثلما 

يكون لھذا الجسد صحة ومرض وعالج 
ً ومعالجا فإن للنفس االنســانیة ايضــا ً
ً ً صحة ومرضا وسـقما وسـالمة وعالجا ً

ومعالجا. ان صـحة النفس و سـالمتھا 

ھي االعتدال في طريق االنســـــانیة 

وأن مرضـــھا وســــقمھا ھو االعوجاج 

واالنحراف عن طريق االنســـانیة، وان 
األمراض النفســــــیة أشد فتكا بآالف ً

المرات من األمراض الجســـمیة وذلك 

ألن ھذه األمراض إنما تصل الى غايتھا 

بحلــول المــوت، فما أن يحل المـــوت 

وتفارق الروح البدن حتـى تـزول جمیع 

االمراض الجســــــــــمیة واالختالالت 

المادية، وال يبقــــــى اثـــــــر لآلالم أو 

األســـقام في البدن، ولكنه إذا كان ذا 

أمراض روحیة وأسقام نفســــــــیة ال ّ

ســـــــمح هللا  فإنه ما أن تفارق الروح 

البدن وتتوجه الــــــى ملكوتھا الخاص 

حتى تظھر آالمھا و اسـقامھا. فالذنب 

ھو الداء الذي يؤدي الــى موت الــروح 

كما يؤدي المرض الى موت الجســــد 

ولو كان البدن يـــــــــــرتاح بالموت من 

االســـــقام واآلالم فال ترتاح الروح بعد 
ً الموت بل تجد أثره حیا وتجده محضــرا ً

أمامھا. وآالم الروح اما أن تكون مالزمة 

للـروح ال تنفك عنھا وأما أن تكون قابلة 

للزوال كما يقول السـید االمام ( قدس 

سـره ) فكلما ازداد تعلق الروح بالذنب 

كلما صعب التخلص منھا. واألفضـل أن 

تتخلص الـــــروح منھا قبل الوقوع فیھا 

ألن الوقاية خیـرمن العالج وھذه ھــي 

الشــــفاعة القیادية المتمثلة باألنبیاء 

والكتب التي تقود االنســان نحو الخیر 

والصـــالح وتحذره أن يقع في المھالك 

وھي التي يقول فیھا سـید المتقین ( 

فإن القرآن لكم شافع مشـــــــــــفع) ّ

فاألنبیاء بمنزلة االطباء المخلصــــــین 

الذين لیس لھم ھم اال رفع الضـرر عن ّ

المريض مع غض النظر عن مصالحھم، ّ

ومع بذل كل ما يملكون من جھد فــي 
ً ًّ ســـــــــبیل تربیة الفرد نظريا وعملیا. ّ

والتقوى بتعبیر ســید االوصــیاء حمیة 

االولیاء فحمیتھم من الوقوع فــــــــي 

المھالك. األمراض الروحیة تغلب على 

النفس مع عدم الحمیة. يقول الســید 

االمام ( قدس ســــره) قد يغلب الدواء 

والطبیعة على المـرض فـي االمـراض 

الجســــــــمیة حتى مع عدم الحمیة 

جزئیا، وذلك ألن الطبیعة ھي نفسـھا 

حافظة للصـــــحة ودواء لھا ولكن األمر 

في االمراض النفســــیة صعب، وذلك 

ألن الطبیعة قد تغلبت علــــى النفس 

مـــنذ الــــبداية، فــــتوجھت ھذه نحو 

الفســاد واإلنتكاس. إن النفس ألمارة 

بالســــــوء وعلیه فإن من يتھاون في 

الحمیة تصـرعه األمراض وتجد مناطق 

للنفوذ إلیه حتى تقضــي على صحته 
ً قضاء مبرما.ً

سماحة الشيخ حكيم إلهي في خطبة الجمعة:

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

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

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

موعظة المركز

األمراض النفسية أشد فتكا بآالف المرات من األمراض الجسميةً

بيان سماحة الشيخ حكيم إلهي حول زيارة بابا روما للسيد علي السيستاني (دام ظله)

أصدر سماحة الشــــیخ حكیم إلھي، إمام ومدير مركز اإلمام علي (ع) 

بیانا باللغة الســويدية علق فیه على الزيارة التاريخیة التي قام بھا بابا 

روما للعراق والتقى فیھا سماحة آية هللا العظمى الســــــــــــید علي 

السیستاني في دارته في مدينة النجف األشرف. وجاء في البیان:

إننا ننظر بعین الرضى واألمل إلى لقاء البابا فرنســیس والســـید علي 

الســیســـتاني، ونعتقد ان ھذا اللقاء الیوم في مدينة النجف األشرف 

ســــــــوف يعزز حوار األديان ويؤكد في ذات الوقت على أھمیة العیش 

المشترك. 

يحدونا  األمل بأن يقوم رجال الســیاسة وعلماء الدين ورجال الفكر في 

كل العالم باالســـتفادة من ھذه الفرصــــة الثمینة لتعبید الطريق أمام 

معاني اإلندماج والعیش المشترك ولتعزيز مشاعر األمل في المجتمع. 
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