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فــي كل لیلة وقبل أذان المغــرب كان 
للمشــاركین، رجاال ونســـاء وأطفاال،  ًً

موعد مع مجلس رمضـــاني للســـید 
محســــــــــــــــن الطباطبائي باللغة 
العــــربیة."أخبار المــــركــــز" تلقفت 
اإلضاءات واإللتفاتات العلمیة والروحیة 

التي وردت على لسانه.

مجالس الشهر الكريم

الجلســـــــة الیومیة لتالوة القرآن الكريم في المركز اعطت 
لشـــــــھر القرآن نكھة اجتماعیة خاصة، وأضافت إلى أرجاء 

المكان أجواء روحــــــیة ال 
يمكن االحســاس بھا في 
سائر االيام والشـــــــھور، 
وقدمت للمشـــــــــاركین 
"شــــــحنة إيمانیة" وزاداً 

روحیا يدوم طويال.ً

عاد السـیاسي المتطرف "راسموس 
بالودان" إلى نغمة حرق المصـــــاحف 
في الســــــويد بتوقیت يطرح أكثر من 
ســــــــــــؤال حول أھداف ھذا العمل 
المشــــــــــــین. فھل كان الھدف ھو 
اإلسـتحواذ على أكبر قدر من األضـواء 
والتغطـیة االعالمـیة؟أم انه اخـتار ھذا 
التوقیت بســـــــــــــبب اقتراب موعد 
االنتخابات الســـــــــــويدية (سبتمبر 
٢٠٢٢)؟أم أنه قرر القیام بجريمته اآلن 

كـي يحول األنظار عن حــرب اوكــرانیا ّ
ويوجھھا صوب "صراع الحضارات"؟

أفي شهر القران يحرق المصحف الشريف؟

ھي مبادرة انســــانیة مســـــتقلة. 
مقرھا الســــــــويد ووجھتھا العوائل 
األكثر فقرا في الخارج.القائمون على 
المبادرة ثلة أرادت ان تفـتح نافذة من 
النور فــــــي جدار من الظالم. "اخبار 
المركز" قابلت المؤسس الســـــــید 
رزاق الموسـوي وســألته كیف بدأت 
المبادرة؟ ومن ھم المســـــــتفیدون 

منھا؟

طريق الخير- 

من السويد إلى العوائل المتضررة في الخارج

..أما هنا فالقلوب تحترق لتالوته واآلذان تحترق لسماعه

ص ١٨ص ٢١

ص ٦

ص ١٦

ذكرى والدة االمام الحسن (ع)

كالربيع اذا أينعت ثماره ...
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كيف تشرح كرم الشهر الفضيل

لمن ال يفقه إال لغة األرقام؟

احد الـزمالء لفت انتباھــي، خالل ھذا 
ٍالشـــھر الفضـــیل، إلى أمر كان جديداً 

علي. �
ِلفت انتباھـي إلـى ان من الناس َمن ال 
يقبل بأقل من الدلیل الــرقمــي لیقتنع 
باألمور اإلعـــــتقادية. فكل حديث يخلو 
من اإلحصائیات واألرقام يكون بالنسـبة 
إلـــى ھذا البعض مجـــرد حديث فـــي 
العمومیات، أو مجـرد فكـرة تحتاج إلــى 

"حديد مسـلح" لتصــبح جســرا يمكن ً
العبور بواسطته إلى الحقائق.

كان ھذا الزمیل إذا قرأ شــــــــــیئا عن ً
اإلعجاز العددي فــي القـــرآن الكـــريم 
تعززت عنده فكرة اإلعجاز القرآنـي. أما 
باقي آيات اإلعجاز فیتعامل معھا وكأنھا 

بخار يفلت معظمه من بین يديه. 
أراد ھذا الـــــــــزمیل أن ينتقد مجالس 
الشـھر الفضــیل في مركز االمام علي 
(ع) فقال: ماھذا المنبـر الذي ال يعیش 
اال علـــــــى الماورائیات؟ تتحدثون عن 
ٍشـھر كريم، وعن شـھر عظیم، وشـھر  ٍ ٍ
فضـیل. لكن أين األرقام التي تدل على 
الكــــرم او علـــــى العظمة او علـــــى 

الفضل؟!!!

ســـــــــؤال لم اتوقعه، ألنني، بمیولي 
األدبیة، كنت ال أبالـي أبدا باالرقام فـي ً

ً ھذا المجال. فإذا ســــمعت مثال حديثا ً
يقول: {جدد الســـــــــــفینة فإن البحر ّ

ّ ّ ِعمـــیق، عمــــیق. وخفف الحمل فإن َ
السفر بعید، بعید} ذھبت بخیالي إلى 
ابعد مما يمكن ان أصـل الیه لو قیل لي 

"خفف الحمل فإن الســـــــفر ھو على ّ
مسافة كذا سنة ضوئیة". 

كنت أشــــعر ان األرقام تحد من القدرة 
علـــى التحلیق بالمخیلة الـــى األبعد 
وإلــــى األعمق. لكننــــي قلت فــــي 
نفسي: بما ان زمیلي أرادھا باألرقام.. 
فلتكن كذلك. ال بد ان الرســـــــــــــالة 
االسـالمیة قد أخذت ھؤالء األشـخاص 
ِ"الرقمیین" بالحســــبان، وال بد أن أجد 
في طیات ھذه الرســـــــــــــالة أرقاماً 
تســـتھوي ھذا الزمیل حتى وإن كانت 
ھذه األرقام ال تـرقــى عند غیــره إلــى 

مستوى الدلیل العلمي. 
تلقائیا ذكــرت له بعض األحاديث التــي ً

تتحدث عن ان الصـــــوم يورث الحكمة، 

والحكمة تورث المعرفة، والمعرفة تورث 
الیقین، فقاطعنــي علــى الفور: رجعنا 
إلى الماورائیات. ھات أشـــــــــــــــیاء ً

ملموسة..

قبلت التحدي، فھذا الزمیل شـــــخص 
عزيز وھو مؤمن. وجامعي. لكنه أوغل، 
على ما يبدو، في الرياضیات وفي عالم 
األرقام حتى صـــارت األرقام وســـیلته 

الوحیدة لفھم األشیاء.

دخلت الشــــــــبكة العنكبوتیة وبحثت 
وبحثت، وجئت فـي الیوم التالـي إلــى 
زمیلي وسألته: ھل لديك آلة حاسبة؟ 
قال: نعم. فھاتفـــــــــي النقال فیه آلة 
حاسـبة. قلت له: ماذا تقول لو قلت لك 
أن خانات حاسوبك لن تتســــع لألرقام 

التي أشارت الى كرم الشھر الكريم؟
قال: لن أقول شـیئا بل سـوف أسـجد، ً

عندئذ، سجدة الشكر. 
أخــرجت أنا االوراق التــي كتبت علیھا 
مالحظاتي، وأخـرج زمیلـي الھاتف من 

جیبه، وبدأنا سوية الرحلة مع األرقام. 
قلت: سـنبدأ من الرقم واحد لنرى الى 

أي رقم نصل.
- وھو كذلك.



المحرر

قلت: ورد عن النبـــي (ص) قوله انه من 
َ ْْ َ َ ُ ً َُ َْ ُ َْ َ ِ{تال فــیه آية من القرآن كان له مثل أجر َ ِ ِ ِ ِِ

َُْ َْ َ ْْ َ َ ِمن ختم القرآن فــــــــــــــــي غیره مَن َ ِ ِِ
ِالشھور.}.ُُّ

وأضـــفت: "الحظ... إن قراءة آية واحدة- 
ولــو كانت مكــونة من كلمة واحدة كآية 
"مدھامتان"- لھا أجـــر قــــراءة كل آيات 

القرآن في غیر شھر رمضان.  
فھل تعلم كم ھو عدد آيات القرآن؟ 

انھا ٦٢٣٦ آية (بدون البسملة). 
يعنــي انك اذا ختمت القــران فــي ھذا 
الشــــھر الفضـــــیل تكون كأنك ختمت 
الكتاب أكثر من ستة االف مرة في غیره 

من الشھور.  
تصـور! سوف يعطیك هللا أجر ھذا العمل 

بأكثر من ٦٠٠٠ ضعف، فقط ألن ما قمت ّ
به كان في شھر رمضان. 

رد الزمیل قائال: شـیئ معتبر بال شــك. 
لكنك قلت ان الحاسوب في ھاتفي..

قلت مقاطعا: صحیح، لكن المشـوار مع ً
األرقام لم يصل إلى النھاية بعد.  

وأكملت.. قلت له: قال رسول هللا (ص): 
{من قـرأ حـرفا من كتاب هللا تعالـى فله 
حسنة والحسـنة بعشـر امثالھا. الاقول 
(الم) حــــرف، ولكن ألف حـــــرف، والم 

حرف، ومیم حرف}.

وسـألته:  ھل تعلم عدد حروف القران؟ 
إنھا ٣٢٣،٦٧١ حرفا. وفي شھر رمضـان ً

يتضـــاعف الرقم ٦٠٠٠ مرة على األقل. 
أضرب األرقام ببعضـھا لتجد ان المجموع 
ھو أكثـر من ملیارين. وبما ان كل حــرف 
بعشـــــــر امثاله (كما جاء في الحديث 
النبوي أعاله) فیكون المجموع أكثـر من 

٢٠ ملیار حسنة. 

وھنا سـألته: ھل اسـتوعب حاســوبك 
ھذا الرقم؟
قال: نعم.

قلت: اسمع إذن: 
قال سعید بن جبیر: سـألت ابن عباس: 
ِما لَمن صام شھر رمضــان وعرف حقه؟ 
(ما ھــو ثـــواب من فعل ذاك؟). قال ابن 

عباس: تھیأ يا ابن جبیر حتى أحدثك بما ّ
لم تســــمع أذناك و لم يمر على قلبك: 
{...فإذا تم ثالثون يوما [من شــــــــــھر 
رمضــــــــــان] كتب هللا لكم بكل يوم مرّ 
علیكم ثواب ألف شـھید وألف صــديق.. 
وكتب هللا لكم بكل يوم صــــــــوم ألفي 

يوم..}
وأضـفت: أرأيت؟ كل يوم بألفین. اضـرب 
اآلن ھذه األلفین بالــرقم ٢٠ ملیار الذي 
بین يديك وقل لـــي ما ھو الـــرقم الذي 

حصلت علیه؟ 

قال: ٤٠ تريلیون. 
(التريلیون األمريكي، بالمناسـبة، يكون 

فیه الرقم واحد وأمامه اثنا عشر صفرا).ً
ســــــألته: ھل وجَدت ھذه التريلیونات ْ

مكانا لنفسھا على شاشة تلفونك؟   ً
قال: نعم.

-قلت (وقد فوجـئت بقدرة  الھاتف عــند 
زمیلي على استیعاب عشــــــــــــرات 
التريلیونان).. قلت: حسنا. للبحث تتمة 

قد تؤدي الغرض.
لقد كـنا قد انطلقـنا، مــنذ الــبداية، من 
الرقم واحد فوصـــلنا حتى اآلن الى رقم 
٤٠ تــــريلیون. لكن من قال اننا يجب ان 

نبدأ بالرقم واحد؟ 
الحظ معي!  الصــیام ھو الصـــبر. يقول 
تعالى {استعینوا بالصبر والصالة} يعني 

استعینوا بالصوم والصالة.
ويقول عن أجر الصــــائمین: {انما يوفى ّ

الصــابرون أجرھم بغیر حســاب}.. بغیر 

حساب.. يعني بال حدود.  
الحظ جیدا ان الرقم الذي يضـــاعفه هللا 
لیس بالضـرورة الرقم واحد، بل ان الرقم 
الذي يزداد ويتضـــــــاعف قد يكون رقماً 

{بغیر حســــــاب}. يعني رقما غیر قابل ً
للحساب وغیر محدود.

سكت الزمیل برھة بانتظار التتمة.
فتابعت: دعنا مع ذلك نفتــــرض أنه رقم 
محدود. ودعنا نفترض انه تـريلیون فقط. 
اضـــــــــــــــرب االن ھذا التريلیون بتلك 
التــريلیونات االربعین، وانظــر ماذا يقول 

حاسوبك؟  
ضرب الزمیل األرقام ببعضــــھا ثم غارت 
عیناه في شاشـة التلفون، وبدى وكأنه 
أمام معضـــــــــــلة. ثم قال بعد تردد: ال 
اســــــــتطیع قراءة الرقم. لقد اعطتني 
الشـاشة صورة مكونة من ارقام وحروف 

ورموز..

فأجبته: ألم أقل لك أن خانات حاسـوبك 
(التي تتسـع لعشــرات التريلیونات) لن 
تتســـــع لألرقام التي أشارت الى كرم 

الشھر الكريم؟

أطبق الزمیل شفتیه ورفع حاجبیه.. 
فأكملت: ھل تســــــمح لخادمك الذي 
يحاورك بإسداء نصــــیحة؟.. أعد الھاتف 

ً إلى جیبك، وخذ نفســــــــا عمیقا وردد ً
معي قول هللا ســــــبحانه وتعالى {وان 
تعدو نعمة هللا ال تحصوھا}. فأصغر نعمة 
من هللا ال تحدھا أرقام الدنــــیا كلھا، وال 
يســـــــتوعبھا أكبر حاسوب على وجه 

األرض. 

ّامعن زمیلـــي النظـــر فـــي عیني وقد 
أخذته غیبوبة قصـــیرة، ثم قال متمتما: ً

فعال.. ً
ً وعقب قائال: صدق هللا العلي العظیم.ّ

قلت له: الحمد �. ال تنســانى إذن من 
الدعاء بعد سجدة الشـــــكر التي آلیت 

على نفسك أن تؤديھا.  

٣  أبريل ٢٠٢٢



٤

اعتبر سماحة الســــــید محســــــن 

الطبطبائـي ان أھل البیت - بناء علـى 

قوله تعالـــى {إنما يــــريد هللا لیذھب 

عنكم الــرجس أھل البیت ويطھــركم 
تطھیـرا} - ھم فــي قمة النقاء وفــي ً

قمة الكمال البشري. وانھم "في قمة 

األخالق. وفـــي قمة اإلخالص. وأنھم 

فـي قمة العلم والمعــرفة وفــي قمة 

العمل."

وأكد ســــــماحته في اإلحتفال الذي 

أقیم بمناســـــبة والدة المجتبى (ع) 

فـي مـركـز االمام علــي (ع) أن ھناك 

من أراد أن يقلل من قداســــــة إمامنا 

الحســـــن (ع) "كما قللوا من قداسة 

علي، وكما قللوا من قداسـة ســیدنا 

ونبینا محمد (ص) بدعوى أنھم بشـر، 
وأنه ال يجوز لـــنا الغلو فــــیھم، وأنه ال ّ

يجوز التعظیم إال � ســــــــــــــبحانه 
وتعالى"، مضـــیفا: "ھذه مغالطة في ً

الواقع. وإن ما  يريدونه ھو التقلیل من 

مكانة النبي وشـأنه، ومن مكانة أھل 

البیت، حتى إذا  جاء من الســـالطین 

من يحكم بالظلم والعـدوان، ومن كان 

على رجس وكان مشــــتبھا، برروا له 
ذلك بقولھم إن النبي أيضـــــــــــا كان ً

يشـتبه، وكان ينسـى، وكان يخطئ، 

وكان كذا وكذا، وھـي فـي الواقع كلھا 

أمور كاذبة. فالنبـــي ھو فــــي الواقع 

أرقى وجود، وأرقى شخصـیة، وأعظم 

شخصــــیة، وأشرف موجود، وأشرف 

كائن. خلقه هللا تعالـــى قبل أن يخلق 

الكون وقبل أن يخلق العالم."

ثم قال سـماحته: "انت ال تجد آية في 
القـرآن الكــريم يخاطب هللا فیھا  نبیه ّ

األكرم باســــــــــمه، وإنما ب {يا أيھا 

النبي} و{يا أيھا الرســـــــول} و{طه} 

ٍٍو{يس}.يخاطـــــبه بأدب وتعظــــــیم 

يتخطى ما خاطب به ســــائر األنبیاء: 

{يا آدم}، {يا نوح}، {يا موســى} و{يا 
عیســـــــــى}. هللا عظم شأنه، وهللا ّ

تعالى عظم شـــــــأن أھل البیت. ثم ّ
يأتي بعض الحمقى والســـــذج، ومع ّ

األسـف، لیقللوا من شـأنیة وقدسـیة ّ
النبي، وشـأنیة وقدســیة أھل البیت ّ

(ع)، بدعوى أنھم بشــــــــــــر. وھذه 

مغالطة".

وتابع ســـــــماحته: "علینا أن نقدس ّ
رســــــول هللا وأن نقدس أھل البیت، ّ

ونحن مأمــــــــــورون بذلك. ال فقط أن 

نحبّھم. ال فقط أن نوالـیھم. بل علـیــنا 
بتقديســــھم. ولكن متى نقدسھم؟ ّ

نقدســــــھم بعد معرفتنا بھم، فبدون ّ

معـرفة ال يمكن أن يكون ھنالك نظــرة 

قدسیة من قبلنا تجاھھم". 
- "أذكــــر لكم حديثا. جاء فــــي كتاب ً

"االحتجاج" ما مضـــــــــمونه عن أبي 

الحسـن علي بن أحمد الدالل القمي  

قال اختلف جماعة من الشــــیعة في 
أن هللا عـز وجل فوض إلــى األئمة (ع) ّ

أن يخلقوا، ويــــــرزقوا. فقال قوم: ھذا 

محال وقال آخرون بإمكانیة ذلك. فقال 

قائل منھم ما بالكم ال تــرجعون إلـــى 

أبي جعفـر محمد بن عثمان، وھو من 
الـــــنواب األربعة لإلمام المھدي (ع)، ّ

فكتبوا له المســـألة. فخرج إلیھم من 

جھـــته بـــتوقـــیع (من اإلمام) أن هللا 

تعالى ھو الذي خلق األجســــــــــام 
وقسم األرزاق.. وأما األئمة (ع) فإنھم ّ

يسألون هللا تعالى فیخلق، ويسـألونه 
ً فیرزق، إيجابا لمســــــألتھم وإعظاما ً

لحقھم". 

-  "األئمة (ع) مأذونون من قـــــبل هللا 

سبحانه وتعالى. فذلك عیســــى بن 

مـريم قال {أنـي أخلق لكم من الطین 

كھیئة الطیــر، فأنفخ فیه فیكون طیــراً 

بإذن هللا، وأبــــرئ األكمه واألبـــــرص 

وأحیي الموتى بإذن هللا}. لألســـــف 
عندما تقول إن هللا فوض األمـر لمحمد ّ

(ص) وأھل بیته ينكـر علینا الكثیـر من ُ

المخالفـین ذلك، ولكن إذا قلت إن هللا 
فوض األمـــر للمالئكة، فال ينكـــرونه. ّ

علما أن النبي وآل النبي ھم أفضــــل 

من المالئكة. بل ھم أشــــــــــــــرف 

المخلوقات وأعظم المخلوقات. القرآن 

يقول عن النبـــي (ص) {دنا فتدلــــى 

فكان قاب قوسـین أو أدنى}. جبرائیل 

قال: لو دنوت الحتــرقت، فجبـــريل لم 

يصل إلى تلك المرتبة التي وصل إلیھا 

النبي األكرم".

- "وفي رواية عن إمامنا الصـــادق (ع) 

يقول: إن هللا سبحانه وتعالى قال: {يا 

محمد إنــي خلقتك وعلیا نورا يعنـــي 

روحا بال بدن قبل أن أخلق ســماواتي 

وأرضـــي وعرشــــي وبحري فلم تزل 

تھللني وتمجدني...}. 

- "نحن بحاجة إلـــى معــــرفة، ودقة، 
وتمعن فیما يرتبط بمعـرفة أھل البیت ّ

(ع) فھم قطب الوجود. ولو خلـــــــیت 

األرض من الجحة لساخت بأھلھا.

- "فیا أيھا اإلخوة، ال تتعجـبوا مما يقوم 

به أھل البیت من معاجز، فھم لیسـوا 

أقل من األنبیاء إن لم نقل أنھم أرقـى. 

فذلك إبراھیم النبي حینما يسـأل هللا 

تعالــــى كیف يخلق، {قال أولم تؤمن 

قال بلى ولكن لیطمئن قلبـي}، ولكن 

علي (ع) ماذا قال؟ قال {لو كشـــــف 

لي الغطاء ما ازددت يقینا}. نسـأل هللا 

تعالى أن يوفقنا لھذه المعرفة."

كان ذلك فـــي ١٧ ابـــريل فــــي لیلة 

الخامس عشــــر من شھر رمضـــــان 

المبارك. 

ٍنحن بحاجة إلى معرفة ودقة وتمعن ٍٍ
لفهم أهل البيت (ع). هم قطب الوجود

في ذكرى والدة اإلمام الحسن المجتبى (ع)
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كالربیع اذا أزھرت أشــــــجاره وأينعت ثماره كان حفل والدة 

االمام الحســــن (ع).. حفل ازھرت فیه أعداد الزوار وأينعت 

البھجة في القلوب فبدت جلیة على األلســـــــــــن وعلى 

قســـــمات الوجوه.  وال غرابة: فھذه ھي ذكرى والدة ربیب 

بیت النبوة وسـبط الرسـول االكرم (ص)؛ سـید شـباب أھل 

الجنة؛ وابن أمیر المؤمنین وسیدة نســـــاء العالمین. كلمة  
الحفل للســــــــــــید الطباطبائي حفرت عمیقا في صفات ً

وخصـائص محمد وال محمد(ص)، وفقرة الموالید للمال ضیاء 

الزكاني عززت االنطباع بان الحفل، رغم ضـــیق الوقت، كان 

كما يجب أن يكون: مكتمل العناصـــــر.أما البداية فكانت مع 

تالوة للسید اسعد الموسوي وزيارة للحاج "أبو أنفال".

مال الزرگانیالسید الطباطبائي

إحاطة



ایھاالمؤمنون أن المســـــــــــتفاد من 
النصـوص الشـريفة أن لشـھر رمضــان 
المبارك مجموعة من األســــماء، فقد 
سمي بشـــھر هللا، وشھر ضیافة هللا، 
وشـــــھر نزول القرآن، وشـــــھر تالوة 
القرآن، وشھر الصــــــــــــــیام، وشھر 
اإلسالم، وشھر القیام، وشـھر العتق، 
وشھر الصـبر، وشھر المواساة، وشھر 
البركة، و شـــــھر المغفرة، وشــــــھر 
الرحمة، وشـھر التوبة، وشـھر الدعاء، 
وشھر الطاعة، وغیر ذلك من األسماء. 
والمتحصــــــل من خالل ھذه األسماء 
التي ذكرناھا ھو اإلشــارة إلى عظمة 
ھذا الشــھر الشــريف، وما له من دور 

فعال وعظیم على العنصر البشري. 

ومع تعدد األسماء لھذا الشھر المبارك 
إال أننا نجد أن النبي محمد (ص) يخص 
من بین تلك األسماء تسمیته بـ (شھر 

هللا).

 وال يخفى على أحد أن جمیع ما يوجد 
في صفحة الوجود منســــــــــــوب � 
ســــــبحانه وتعالى، وھذا يعني أنه ال 
معنى لتخصـــــــــیص موجود دون آخر 
بنسبته � عز وجل دون البقیة، فلماذا 
إذن خص رســــول هللا(ص)، و کذا أمیر 
المؤمـــــنـــــین(ع) وحفـــــیده اإلمام 
الصـادق(ع) ھذا الشــھر المبارك دون 
بقیة الشـــھور بنســــبته � سبحانه 

وتعالى؟

في مقام بیان الموجب لھذه اإلضــافة 
يمكن ذكر وجھین:

األول: أن يكــون المـــوجب لذلك ھـــو 
اإلشارة لمزيد من االختصـاص والعناية 
بالمضاف إلى المضاف إلیه، بمعنى أن 
لشھر رمضـان عناية خاصة عند الباري 
ســبحانه وتعالى، وألجل ذلك أضــافه 
إلیه، مثل في قوله تعالى: (وإذا سألك 
عبادي عنـي فإنـي قـريب أجیب دعوة 
الداعي إذا دعاني فلیســتجیبوا لي)، 
حیث أنه تعالى أضـــــــــاف العباد إلیه 
ســـــــــــبحانه وتعالى مع أن الجمیع 
مخلوقون له. وھذه إشــــارة إلى مزيد 
االختصـــــــــــــاص والعناية بھم عنده 

سبحانه.

 الثاني: أن يكون الموجب لإلضـافة ھو 
كون رمضــــــــان اسما من أسماء هللا ً

ســــبحانه وتعالى، وذلك لما روي عن 
اإلمام الباقـر(ع) أنه قال: ال تقولوا: ھذا 
رمضـــــان وال ذھب رمضــــــان وال جاء 
رمضـان، فإن رمضــان اسم من أسماء 
هللا تعالــى وھو عــز وجل ال يجــئ وال 
يذھب وإنما يجــــئ ويذھب الــــزائل، 

ولكن قولوا: شھر رمضان. 

ایھا المؤمنون رحمکم هللا إن شــــــھر 
رمضـــان الفضــــیل خیر فرصة الصالح 
اخالقنا و امـر آخــرتنا و ھنا اذکــر بعض 

االمور المھمة.

١- البد أن نھـــــتم بالـــــبعد العقائدي 
ألنفسـنا وأبنائنا ومجتمعنا، خاصة وان 
أبناءنا الیوم، وفي عصـــر الفضــــائیات 
والھجوم الثقافي المادي الفاسد، ھم 
أحوج ما يكونون إلــــــى االھتمام بھذا 

البعد، حتى نجنبھم الفوضـى الفكرية ُ
واضطراب الروح وقلق النفس.

 ٢- البد من العمل علــــى رفع الحجب 
بین الناس وبین كتاب هللا. فلقد اصـبح 
كتاب هللا يقتصـر على الفواتح والمآتم، 
بل أصـبح الواحد منا يقرأ القرآن دون أن 
يتدبر في كلماته، فان كل آية وســورة 
يتلوھا المؤمن فــــي كتاب هللا ھــــي 
خطاب موجه له، فالبد أن يعـــــــــــیھا 

ويتفھم أبعادھا لیطبقھا على حیاته.

٣- التثقیف الذاتـــي بالعلوم التـــربوية 
واألخالقـیة والديـنـیة بمطالعة الكــتب 
األخالقـیة والديـنـیة والعقائدية وأخص 

بالذكر كتاب " تحف العقول".

٤ - تعمیق الوالء ألھل بیت الرســــول 
علیھم الســـــــالم عبر التوجه إلیھم، 
وزيارتھم، وطلب شفاعتھم وأداء بعض 
صلوات النوافل وإھدائھا إلیھم وبالطبع 
فإن أھل البیت علیھم الســـــــالم لن 
ينسـوا من ذكرھم،كما علینا أن نقوي 
عالقتنا باإلمام الحجة المنتظــــــــــــر 

المھدي عجل هللا فرجه الشريف.

٥-  ضـــرورة تقوية العالقة االجتماعیة 
عبر التزاور بین االرحام و االصــــــدقاء. 
كذلك الحث علــى التجمعات االيمانیة 
كالمجالس الدينیة والحلقات القـرآنیة. 
وھذه كلھا موجودة فــــــي حديث عن 
الرضا (ع) قال فیه: الحســـــــنات في 
شھر رمضـان مقبولة، و الســیئات فیه 
مغفورة، من قرأ في شھر رمضـــان آية 
من القـرآن كان كمن ختم القـرآن فـي 
غیره من الشـــــــھور، ومن ضحك في 
وجه أخیه المؤمن لم يلقه يوم القـیامة 
إال ضحك في وجھه، وبشـــره بالجنة، 

ومن أعان فیه مؤمنا أعانه هللا تعالـــى ً
على الجواز على الصراط، يوم تزل فیه 
األقدام، ومن كف فیه غضــــبه كف هللا 
عنه غضــــــبه يوم القیامة، ومن أغاث 

ملھوفا آمنه هللا من الفــزع األكبــر يوم ً
القیامة، ومن نصــر فیه مظلوما نصــره ً

هللا علــــى كل من عاداه فــــي الدنیا 
ونصــــره يوم القیامة عند الحســـــاب 

والمیزان.

ومن نصـر فيه مظلوما نصــره ً

هللا علـــى كل من عاداه فــــي 

الدنيا ونصــــــــــره يوم القيامة 

عند الحساب والميزان

حكيم الهي في استقبال شهر رمضان:

لماذا سمي بشهر هللا 

وكل الشهور له سبحانه وتعالى؟

في استقبال شهر رمضان 

٥  أبريل  ٢٠٢٢
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مجالس شهر رمضان 

اعتبر سماحة الســــــید محســـــــن 

الطبطبائي ان في سورة العصــــــــــر 

إشارات يمكن أن يســـــتفاد منھا في 

موضوع االنتظار لصاحب العصر والزمان 

(عج)، فقال إن "ھناك مفاھیم خاطـئة 
فرضـــــــــــت على الناس كقول بعض ُ

المخالفین ان النھضــــــــــة المھدوية 

تترافق مع يوم الســــاعة. أي أنھا يوم 

القــــیامة ونھاية الحـــــیاة، وھذه من 

األخطاء الشائعة، فلیس المقصـود من 

ظھور اإلمام نھاية الحیاة بل ھي بداية 

إجـــراء الحكم اإللھــــي العادل وبداية 

تحقق الحكومة اإللھیة فـــــــي الكون 

حتـى ال يبقـى ظلم وال يبقـى فقیـر أو 

مظلوم..."

واعتبر ســــــــماحته ان لإلنتظار ثالثة 

عناصر موجودة في سورة العصــر. {إال 

الذين آمنوا وعملوا الصـــــالحات}. فإن 
كنت تنتظر وكنت واقعا مَن المنتظـرين ً

إلمام زمانك فعلــــــیك باإليمان، وان ال 

تكتفي بالقول أنا من أبوين مسـلمین.  
المســــــیحي أيضــــــا سیقول نفس ً

الشـــــيء فما الفرق بینكما؟ نعم كل 
من تشـھد بالشــھادتین ھو مســلم، ّ

ولكن ھل ھو مؤمن؟"

وأضاف سـماحته: "االيمان يحتاج الى 

االعتقاد بأحقیة الدين ويحتاج إلــــــى 

الیقین. الیقین ال يمكن أن يتغیـــــــــر. 

البعض يقول فالن خــرج عن دينه. ھذا 
ً ً أصال لم يكن مؤمنا بل كان مســــــلما ً

فقط. المؤمن حتـــــــــــى لو أتوه بقوة 

الســـــالح ال يخرج عن دينه. اآلن أنتم 

متیقنین من ان الســـاعة ھي الثامنة 

مســــــــاء ثم يأتي أحدھم ويقول لك 
الســـــاعة ١٢ لیال. ھل تغیر قناعتك؟ ً

اإليمان الباطني  والحقیقـي  والیقین 

بالخصوص، ال يمكن أن يتغیر". 

*بین الذين آمنوا والذين اسلموا*

وأشار سماحته إلى أننا نحتاج للعنصر 

األول فــــــــي اآلية وھو {الذين آمنوا} 

ولیس أسلموا. البعض يعتبر ان اإليمان 

ھو فقط بالقلب. ھذا البعض يتناســى 

ان ال إيمان بدون آثار. ما معنى إن تكون 

مؤمـــنا وتكذب او ان تكون مؤمــــنا وال 

تصـــــــــــلي، او ان تكون مؤمنا وتقوم 

بالموبقات؟ أي إيمان ھذا؟" 

-" أحد العلماء امـــتحن تالمذته فقال: 

كل واحد منكم يأتینـــي غدا بطیـــر قد 

ذبحه فـي مكان لم يـره فیه أحد. فــي 

الیوم الثانــــــي جاء التالمذة كلھم مع 

طیر مذبوح إال تلمیذ واحد. األستاذ قال 

للتلمیذ: كلھم جاءوا بالطیر المذبوح إال 

أنت جــئت به حـــیا لماذا؟ فقال: ألنك 

اشـــترطت أن نذبحه في مكان ال يرانا 

فیه أحد فما وجدت ھكذا مكان ألننــي 

أينما ذھبت وجدت هللا يراني". 

وتابع سماحته: "قال تعالى {ما لكم ال 

تـــــــــرجون � وقارا}. انت تخجل من 

الطفل فال ترتكب المعصـیة أمامه. ھل 

هللا عــــندك أقل من الطفل؟ أين الوقار 

�؟”

-"في مســــألة االنتظار ال يكفي فقط 

عنصــــــر اإليمان وال حتى مســــــألة 

{واعملوا الصـــــــالحات}، وإنما يحتاج 

للعنصـر التالي وھو {وتواصوا بالحق}، 

وان يؤمن بھذه الـثقافة وان يـنقل ھذه 

الثقافة إلـــى غیـــره. إبلیس آمن با� 
وعمل صالحا ولكنه لم يصـــــــــل إلى ً

مرحلة {وتواصـــــوا بالحق وتواصــــــوا 

بالصــبر}. لم يصــل الى مرحلة الثبات 

واالستمرارية، فماذا كان مصیره؟".

الطباطبائي في معرض تفسيره لسورة العصر:

ما معنى إن تكون مؤمنا وتكذب

او ان تكون مؤمنا وتعمل الموبقات؟

اتسـمت مجالس الشــھر الفضــیل في مركز االمام علي 

(ع) ھذا العام بالدفء واألنس. دفء وأنس كادت الســاحة 

ان تنساھما خالل سنتین ونصـف  من التعايش مع قوانین 

التباعد االجتماعـــــي فـــــي ظل جائحة كورونا. مجالس 
الشـھر ھذا العام أحیت في السـاحة مجددا روح الجماعة ً

في الصــیام والقیام  وأعادت إلى المشــھد صورة التجمع 

يومیا لتالوة القرآن الكريم ولتناول طعام االفطار على موائد 

جمعت بین البســــــاطة واإللفة. وفیما كان الصــــــائمون 

يتناولون فــــي كل لیلة اللقمات األولــــى من اإلفطار كان 

السید الطبطبائي يروي لھم يومیا فصال جديدا وقصیرا من 

آداب الطعام في اإلسالم  فیما كان الســــــــید الجزائري 

يختتم اإلحیاء بقـــراءة دعاء االفتتاح. وفـــي كل لیلة وقبل 

األذان كان للمشـاركین، رجاال ونســاء وأطفاال،  موعد مع 

مجلس رمضـــــاني للســــــید الطباطبائي باللغة العربیة 

ومجلس آخر للســـــــید الجزائري باللغة الفارسیة بنفس 

الوقت وفي صـــــــالتین مختلفتین. "أخبار المركز" رافقت 

أحداث الشــــــــھر الكريم من اللیلة األولى لتراقب وتنقل 
فعالیات الشــــــــھر، صغیرھا وكبیرھا، ولتتلقف اإلضاءات ّ

واإللتفاتات العلمیة والــروحیة التــي وردت باللغة العــربیة 

على لسان السید محسـن الطبطبائي خالل لیالي الخیر 

والبـركة والمغفـرة (علـى اعتبار ان المجلة تغطـي بــرامج 
القســـم العربي). وفیما يلي أھم ما تلقفه المراسل في ّ

تلك اللیالي:

إحاطة

 جاء شـــــــــــــــــــــــــخص ألمير 

المؤمنين علـــــــي بن أبـــــــي 

طالب (ع) وقال له: يا علــي 

إنـــي أحبك، فأجابه اإلمام: 
{إذا استعد للبالء}.ً

السيد الطباطبائي حضوريا و من خالل البث المباشر



*لحظة الغضب ھي لحظة

 الخروج من ضیافة هللا*

وعرّج سماحته على مفھوم الصـــــبر 

قائال: "{وتواصوا بالصــبر} يعني ماذا؟ 

الصــبر لیس ھو الســـكوت كما يعتقد 

البعض. أتذكـر فـي العــراق عندما كنا 

شبابا ومتحمسین كان بعض الناس ال 

يلومون الـــنظام الظالم بل يلومونـــنا. 

يقولون: لماذا لیس عندكم صــبر. كأن 

الصـــــبر ھو الســـــكون والركون إلى 
الظالم. إن كان الصـبر كذلك فلماذا لم ْ

يسـكت اإلمام الحســین (ع)؟ ولماذا 

أمیر المؤمنین لم يسـكت؟ الصــبر ھو 

الثبات. شــــخص جاء ألمیر المؤمنین 

علــي بن أبـــي طالب (ع) وقال له: يا 

علـي إنــي أحبك، فاإلمام أجابه: {إذاً 

استعد للبالء}. مســــــألة الوالء فیھا 

ضريبة". 

وأضاف سـماحته: "ھل ھناك نبي لم 
ً يمتحن؟ امتحانات األنبیاء صــعبة جدا ُ

ال تحتمل. لو أننا فـي زمن النبــي نوح 

(ع) وجاء يقول لنا أنه يـــريد أن يــــزرع 
ھذه الشــجرة وعندما يســـأل لماذا؟ ُ

يقول: حتى تكثر وتصــبح غابة وبعدھا 

أقطع األشــــجار وأصــــنع منھا ألواحاً 

وأبني سفینة في الصـــــحراء. لماذا؟ 

ألنه سیأتیكم الطوفان. لو جاء نوح في 

زماننا لوضعناه في مســـــتشـــــفى 

المجانـین. كل األنـبـیاء امـتحـنھم هللا 

بأصعب وأشد االمتحانات. أحد الجھال 

يقول يا لیتنـــي كنت نبیا.. يا أخــــي! 
أشكر ربك أنك لســــت نبیا ولســــت ً

إماما. ھل كنت سـتتحمل أن تعلم ان ً

ھذا سیكون قاتل ابنك، وھذا سـیكون 

قاتل ابنتك؟ ھل كنت تســــــتطیع أن 

تعیش معھم وكأنك ال تعلم؟ لذلك من 

نعم هللا علـیـنا أنـنا ال نعلم الغــیب وال 

نعلم بما سیحدث". 

-"نرجع لما يرتبط بھذا الشـــھر الكريم 

والمبارك. أيھا اإلخوة نحن في ضـیافة 

الرحمن.

والسـؤال المھم ھو كیف نحافظ على 

ھذه الضـــــیافة؟ إن البقاء في ضیافة 

الرحمن في طوال شھر رمضان يحتاج 

لعنصـــــــر مھم وھو كما يقول العرفاء 

كیمیاء حســـن الخلق. البعض عندما 

يصوم ال تقدر زوجته أو صديقه على أن 

يتكلموا معه وترى أعصابه منھارة. مع 

احترامي ما ھذا الصـوم؟ المفروض أن 

يغیر الصــــــوم من سلوكك وأخالقك. 

فلذلك إذا أردت أن تحافظ علـــى ھذه 

الضــــیافة علیك بحســــن الخلق مع 

األســرة واألقرباء واألصــدقاء وزمالئك 

فـــي العمل. بحیث أن كل من يـــراك 

يقول ھذا صــــــائم. اما اذا قابلنا وجھاً 
عبوســــا ال أحد يقدر أن يتكلم معه ما ً

فائدة ھذا الصـــــــیام؟ أن لحظة سوء 

الخلق والغضـــــب ھي لحظة الخروج 

من ضـــــــیافة هللا. اعلم أنك في تلك 

اللحظة لم تعد في ضیافة الرحمن". 

جاء ھذا الكالم في ٥ ابريل فـي اللیلة 

الرمضانیة الثالثة.

٧  أبريل  ٢٠٢٢

إبليس أيضــــــــــــا آمن بالله 
وعمل صـــــــــــالحا ولكنه لم ً

يصــل إلى مرحلة {وتواصوا 

بالحق وتواصوا بالصـــــــبر}. 

لم يصل الى مرحلة الثبات 

واالستمرارية.
جانب من الحضور

القســــــــط ھو العدل الظاھري. أما 

العدل اإللھي فلیس ظاھـريا. ناجـى 

موســــــــــى ربه وقال {إلھي أرني 

عدلك}، فجاءه النداء {كن عند الـنـبع 

الفالنیة واكتم ما تــرى}. فذھب وإذا 

بفارس مرّ علـــــــى العین، نـــــــزل 

واستراح، ثم ركب جواده وانصــــرف. 
ونسـي خلفه كیســا فیه ألف قطعة ً

من الذھب. بعد دقائق مرّ شـــــــاب 

علـــــــى ذلك المكان، فوجد الكیس 

فأخذه وانصـــرف. وإذا بشـــیخ عجوز 

وصـــــل إلى تلك العین، أراد أن يرتاح 

ويشــرب، وإذا بالفارس قد رجع. قال 

له يا شـــیخ منذ متى وأنت ھنا. قال 

له مثال دقیقتـین أو ثالثة، قال له ھل 
ً رأيت أحدا قــــبلك. قال ال لم أر أحدا. ً
ً قال له لقد كنت ھنا وخلفت كیســــا ّ

فیه ذھب. أعطنـــــــــي إياه. قال له 
الشیخ أنا لم أر كیسا. ً

بعد ذلك جرّد الفارس ســــیفه وقطع 

رأس الشــــیخ وذھب. صعد موسى 

إلـى المناجاة. قال إلھـي قلت أرنـي 

عدلك فما رأيت العدل. قال له تعالـى 

ال تعجبن يا موسـى. أما ھذا الفارس 
فكان حمال فـــي بطن أمه. ووقد قتل ً

ذلك الشـــــــیخ أباه. فولد ھذا الولد، 
وأصــــــــــــبح رجال وھا قد جاء وأخذ ً

القصـاص من ذلك الشــیخ. وأما ذلك 
الشاب الذي أخذ الكیس، فأيضـا كان ً

ً حمال فـي بطن أمه، وأبوه كان عامال ً

عــند الفارس، وأدركــته الوفاة، وكان 
قد ادخــر أمواال بمقدار ألف قطعة من ً

الذھب أودعھا عــند رب العمل، وقال 
له إذا ولد لي مولود، فسلمھا له. ولد ّ

المــولــود ولكن الفارس (رب العمل) 

أخذ األموال وانصـــــــــــرف. ولكن أنا 

أرجعت الحق إلى أھله. فھذا الشاب 

رأى الكــیس فأخذه وذھب. ثم عقب 

ســماحته: عدل هللا يا اخواني لیس 

كما نتصور".

بين القسط والعدل

 ھذه عینة من مجموعة إضـــــــــاءات 

وإلتفاتات وردت فــــــــي ثنايا الحديث 

الرمضـــــاني للســـــید الطباطبائي، 

فأفردت المجلة لھا ھذه النوافذ

في طيات الحديث



الفراغ العقائدي ھو السبب وراء ارتفاع 
حاالت االنتحار فــي البلدان المتقدمة. 
ھذا ما أشار الیه الســــید الطباطبائي 
في معرض شــــرحة لقوله تعالى في 

ْ ََ ُْ ِسورة النســـــــاء {َوال تھنوا في ابتغآِء َ ِ ِ
ْ ْ ْ ُ َْ َّ َ ََ ُ ُ َ ُ ُ َْ َ َ ِِالقوم إن تكـونـوا تألمـون فإنھم يَألمـون ْ ِ

َّْ َ ََ َ ُ َِ َ َْ َ ِكما تألمـــــون وترجـــــون مَن � َما ال َ
َ ُ ْ يرجون}، فأضــــاف: "ھناك دولتان في َ

العالم يكون اإلنســــــان فیھما منذ أن 
ّيولد إلى أن يموت مكفي المؤونة. ھما 
الســويد والیابان، ولكن أعلى نســـبة 
انتحار فــي العالم موجودة فــي ھذين 
البلدين. لماذا؟ لوجود الفـــــــــــــــراغ 
ِالعقائدي. ھذا الفـــراغ العقائدي يوجد 
عند اإلنســان البؤس وحالة الملل من 

الحیاة. تجدھم يقولون بأن الحیاة  تكرر ُ
نفســــــــھا. نفس الفیلم يتكرر. لیس 
عندھم رؤية كونیة وال حـــرام وال حالل 

مرتبط بھذه الرؤية الشاملة.

- "شـباب ھذه البلدان يرتبطون بالمرأة 
ارتباطا عابرا والنســـاء كذلك.. ينوعون ّ

ويبدلون فیصـــــــــل الواحد منھم الى 
مرحلة الملل ويبدأ بالبحث عن شــيء 
جديد ال يدري ما ھو. وصــــــــلوا حتى 
للزواج مع الحیوانات. في نیوزيلندا أحد 
اإلخوان لديه ولدان، عندما زرتھم رأيت 
أوالده يبكون فســـألتھم عن القضـــیة 
فقالوا: الیوم اثنان من أصــــــــــــدقائنا 
وزمالئنا في المدرســـة شـــباب بعمر 
ال١٥ سنة انتحروا، لماذا انتحروا؟ قالوا 
إنھم كانوا قد كتبوا رســــــالة بأنھم قد 
جربوا كل شـــيء ولم يبق شـــيء لم 

يجــــــــــــربونه إال الموت فلذلك علقوا ّ
أنفسھم في المدرسة وانتحروا".

*انظروا الى مجتمعاتنا*

بعد ھذه المقدمة انتقل سـماحته من 
التحلیل إلى اإلرشـــــاد فقال: "فلذلك 

اكدوا ألوالدكم علــى العقیدة.. علــى ّ
مسائل الحالل والحرام.. الجنة والنار.. 
العقاب والقبر. ال تقل سیخافون. ال، دع 
ابنك ينتبه لھذه المســائل حتى يعرف 
أن تلك الحیاة ھي الحیاة األصــــــــلیة 

وھذه الدنیا فانیة".

- "تقول اآلية، {إن كـنـتم تألمون فإنھم 

يألمون}. انظروا إلى بالدنا كم فیھا من 
المصــــائب، ال خدمات ال أمان وال كذا، 
ولكن انظروا كم ھناك لقاءات وسھرات 
وكیف يتمازحون، قلوبھم مفـتوحة، أما 
ھـنا كل واحد يعـیش لوحده. انــتــبھوا 
ھذه االجــتماعات جدا مھمة. اھــتموا 
بالتزاور بدون تكلف. إســــأل عن أخیك 
أين ھو. إن لم تفعل فإنك لســــــــــت 
بمســــــــــلم! إذا خاصمته لثالثة أيام 
فلست بمسلم، الدين اإلسالمي دين 
العالقات واالرتباط. علیكم بالتــزاور. إذا 
مرض علیك بعیادته، وإذا ســافر اذھب 
لتوديعه، وإذا رجع اســـتقبله. إذا جئت 
من الحج أو أصبح عندك ولد يســتحب 

لك اإلطعام. إذا تزوجت أيضـا يسـتحب ً
اإلطعام، وكذلك إذا انـــتقلت لـــبـــیت 
جديد. يعني الدين اإلســــــالمي كله 

روابط، تريد أن تصلي صل جماعة، تريد ّ
أن تدعــي ادع جماعة. ملعون من أكل 
وحده ومن نام وحده ومن سافر وحده. 
الدين اإلســــــالمي يرفض العزلة، {ال 
رھبانیة في اإلســـــــالم}. ال نجد نبیاً 

انفصل عن المجتمع. 

جاءوا إلــى أمیــر المؤمنین فقالوا له يا 
أمیر المؤمنین فالن أفضـــل منا، فقال: 
لماذا؟ قالوا له: ألنه اعتـزل الحیاة وأخذ 
صـــومعة يعبد فیھا هللا، فقال: وھل له 
عیال؟ قالوا نعم، قال: ومن يعمل بھم، 
من يھتم بمصـــــروفھم؟ فقالوا: نحن، 

فقال: فأنتم خیر منه". 

*المصاعب تھون ألنھا بعین هللا*

ثم أضـاف سـماحته: "لیس الزھد في 
ترك الدنیا. الزھد ھو أال تسخرك الدنیا. ّ

أال تمتطیك الدنیا. بل أنت امتطیھا. 

نرجع لموضوعنا، {إن كنتم تألمون فھم 
يألمون كما تألمون}، ولكن ھناك فــرق 
بین الفـــــريقین. كالھما يتألم لكنكم، 
{تــرجون من هللا ما ال يـــرجون}، لیس 
لديھم عقیدة، نحن تعرضـنا الضـطھاد، 
وھجرة، وعذاب، وفراق، وسـجن، وكم 
من المصـــائب التي رأيناھا، ولكن كل 
ھذا كان يھون ألنه بعــــین هللا. ألنــــنا 

نـــرجوا الجــــزاء من هللا.. فإذا يجب أن ً
نقوي االعتقاد با�، {أال بذكــــــــر هللا 
تطمــئن القلوب}. وإن كـــنت مھـــتما 
بالـــرزق فاعلم انك يجب أن تكون واثقاً 

بما في يد هللا ال بما في يدك".

وأضـــاف ســـماحته: يقولون ان رئیس 
عشــــیرة سقط من مرتفع في الكوفة 
فكســــر رجلیه. جاء إلیه القوم وصاروا 

يسـلوه فقال: الحمد � ھذه نعمة من ّ
هللا الخیر فیما وقع.

قالوا له كیف الخیــــــــر فیما وقع؟ قال 
ســــــــترون.  جاء ابن زياد الى الكوفة 
واحضر رؤساء القبائل لقتال الحسـین. 
فجاءوا بھذا الرئیس لعشــــــیرته بقفة 
يعني بسـلة البن زياد. فقال لھم لماذا 
أتـــیـــتم به ھكذا؟ فقالوا ألن رجلــــیه 
مكســـــــــــــورة. فقال: ال خیر لنا فیه 
فأرجعوه. فعــــــندما رجع قال: ألم أقل 
لكم الخیر فیما وقع. {عســــــــــى أن 

تكرھوا شیئا وھو خیر لكم وعسـى أن ً
تحبوا شیئا وھو شر لكم}. ً

نحن ال نعلم بأســـــرار الخلق فلنقوي 
اإليمان با� ســــــبحانه وتعالى ونثق 

به". 

كان ذلك في ٧ ابريل ٢٠٢٢.

 أبريل ٨٢٠٢٢

مجالس شهر رمضان 

في الليلة الخامسة:

"االسالم دين عقيدة ودين عالقات وروابط”

انظـــروا إلــــى بالدنا كم فيها 

من المصـائب، ال خدمات ال 

أمان وال كذا، ولكن انظــــروا 

الى اللقاءات والســـــــــهرات 

وقلوبهم المفتوحة
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كانت معــركة أحد والتــي وقعت فـــي 
شھر رمضــــان المبارك، موضوع اللیلة 
الســـــــــادسة في المجلس الیومي 
للســـــید الطباطبائي في مركز االمام 

علي (ع). 

بین سماحته أسـباب االنتكاسـة التي ّ
أصابت جیش المســلمین فأرجع االمر 
إلى ان المســـــــلمین لم يتبعوا قیادة 

النبي (ص) بشـــــــكل صحیح. وعقب ّ
قائال: "فـي بداية المعــركة كان اإلتباع 

جـیدا ولكن فــیما بعد طمعوا بالغــنائم ً
فتـرك الــرماة الذين كانوا علــى الجبل 

مواضـعھم طمعا بالغنائم والتف علیھم ً
من يســمى بســـیف هللا المســـلول 
وحدث ما حدث. لم يبق فــــــــــي تلك 
الواقعة مدافع عن النبــــي إال امـــــرأة 
وعلــي بن أبــي طالب وطلحة. فنادى 
المنادي بإبلیس الذي تمثل بصــــــورة 

شـیخ وصـار ينادي: قتل محمد بن عبد ُ
هللا. أولئك الذين فـــي قلوبھم مـــرض 
تـركوا الجبھة وھـربوا فنـزلت اآلية {َوَما 

ََّ َ َ َّْ ٌ ُ ٌ َُ ْْ ِمحمد إال رســـــــول قد خلت من قبله َ ِ ِ َ ِ
َ َُ َُّ َ ََُّ َ ْ ْ ُ َُ ْ َْ ِٱلرسل ۚ أفإين مات أو قتل ٱنقلبتم على َ ِ

َُ َٰ ِأعقبكم}".ْْ

وتســــــاءل سماحته: "ما الذي حدث 
لھؤالء القوم؟ ھل مات الدين؟ علـــــى 
فرض أن النبـي قتل فھل قتل دين هللا؟ 
الدين اإلسالمي لیس محوره البشــر، 
أنا او أنت، ال تتصـــور إننا إن قتلنا او متنا 
أو إن قتل علماؤنا أو مــراجعنا ان الدين 
قتل. لقد قتل الحســـــــین وقتل علي 

ولكن ھل مات اإلسالم أم انتشر؟ 

اإلسـالم محوره هللا ســبحانه وتعالى. 
نحن مســـامحة نســـمي الشـــريعة ً

بالشــريعة المحمدية ولكن الشــريعة 
في الحقیقة ھي شريعة هللا.

يقول تعالى {إن تنصـروا هللا ينصـركم}، 
لیس المقصـود ب {ينصــركم} أنكم لن 

تموتوا ولن تـبـتلوا.  او انكم لن تعذبوا او ُ
ُ تھجروا او تسـجنوا، ال ھذه امتحانات ال ُ

بد أن نمر بھا. المقصـــود ان هللا ينصـــر 
كرامتكم وثقافتكم وعقیدتكم وعـزتكم 

في الدنیا وآخرتكم يوم القیامة. 

انظروا إلـى التاريخ، أين الفـراعنة؟ أين 
عاد وثمـــــــــــــــود؟ أين الطغاة الذين 
عاصـــــــرناھم؟ وانظروا بالمقابل الى 
الذين قتلوا من أجل الدين. أين صـــدام 
وأين الشھید السید محمد باقر الصدر؟

محور الدين ھو هللا. وســــــبب الحفاظ 
على اإلسالم ھو هللا. فال نخشـــــــى 
على الدين بل يجب أن نخشــى على 
أنفســــنا، فاإلسالم سفینة من ركبھا 
نجا، ومن تخلف عنھا غــــــرق وھوى. 
لســنا نحن الســفینة كي ينجو الدين 
بنا، بل ھو الســــفینة التي ننجوا نحن 

بھا. 

*يقع المرء في الرياء

 من حیث ال يشعر*

وفي سـیاق مختلف اشــار ســماحته 
إلـــى النفاق العقائدي والـــى الـــرياء 
االجتماعي كنتیجة لالعتقاد بأن الدين 
محوره االنســان ولیس الخالق، فقال: 
"كما تعلمون مـع ظھـور اإلمام المھدي 
(عج) لن يكون ھـناك مـنافقون. ھــناك 
مؤمن وغیــر مؤمن. لن يوجد من يلعب 
على الحبلین {إذا لقوا الذين آمنوا قالوا 
آمنا وإذا خلوا إلى شــیاطینھم قالوا إنا 

معكم إنما نحن مستھزئون}.

المنافقون بما أن تصـورھم محدود فھم 
ينتظرون انكســـــــــــــــارنا. يخططون 
لــیخدعونــنا ولكن اآلية الجمــیلة ماذا 

تقول؟  {يخادعون هللا وھو خادعھم}.

- "البعض يســــــألني: سیدنا ھل من 
الممكن أن نكون منافقین؟ العیاذ با�، 
الصـیام يدل على عدم النفاق، الصـالة 

من الممكن أن ترائـي بھا والحج كذلك 
إال الصیام. لذلك انتبھوا من الرياء". ّ

- "ورد عن رســــــول هللا (ص)  {إياكم 
والشـــرك الخفي، قالوا وما الشــــرك 

الخفي يا رسول هللا؟ قال الرياء}.

سمعت من الشـھید المطھري ان أحد 
العلماء قرر في لیلة لم يســــتطع فیھا 
النوم ان يذھب إلى المسـجد لیصـلي 
صـــالة اللیل. ذلك الزمن لم يكن ھناك 
كھرباء. ســمع صــوت أقدام فأخذ يرفع 
صـــــــوته حتى يقال انه كان في حالة 

عبادة وتھجد في اللیل". 

-"طلع الفجر وصـــــلى صـــــالة الفجر 
وأشرقت الشمس وھو في المسـجد. 
عاين المكان فلم يكن ھناك أحد فـــي 
المســـــجد بل كان ھناك كلب موجود 
وقد لجأ إلى المسـجد من البرد، فصـار 
الشــیخ يمشــي ويقول: متى تصــبح 

صالتك �! ولیس للكلب؟"
-"عموما من حیث ال يشــعر اإلنســان ً

يقع في الرياء. لكنه ال يمكن أن يضـحك 
على هللا. يمكن ان يضــــــــــحك على 
اآلخـــرين ولكن ال يخفـــى علـــى هللا 
شيء {ولقد خلقنا االنســان ونعلم ما 
توسوس به نفسه ونحن أقرب إلیه من 

حبل الوريد}.

- "سأل شخص اإلمام الصـادق (ع): يا 
ابن رســــــــول هللا أنا ال أعلم إن كانت 
صـالتي فیھا رياء أم ال، فقال له اإلمام: 
إذا كانت صـــــــــالتك أمام الناس ھي 
نفســـھا كما لو كنت وحدك بدون فرق 
فھذا يعني أنت لســـــــــت مرائیا في 

صالتك". 

- "يأتي أحدھم ويقول امام المأل: لماذا 
نذھب للمســـجد فلنصــــل في بیوتنا 
حتى ال يصـــــبح ھناك رياء. نفس ھذا 
الكالم ھو رياء على أساس أن المتكلم 
يريد ان يقول انه مخلص في صـــــالته. 
وعلیه ذنب آخر وھو أنه يتھم المصـلین 
في المســــجد بأنھم يراؤون. ھذه من 
خطط إبلیس لتمنعك من الخیــــــــرات 

وتمنعك من األجر والثواب العظیم".

كان ذلك في ٨ أبريل. 

في الليلة السادسة:

"لسنا سفينة نجاة ينجو الدين بنا، 

بل الدين هو السفينة التي ننجوا نحن بها."

يأتــــــــــي أحدهم ويقول امام 

المأل: لماذا نذهب للمســجد 

فلنصــــــــــل في بيوتنا حتى ال 

يصبح هناك رياء. نفس هذا 

الكالم هو رياء
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توقف الســـید الطبطبائي عند معاني 
الرحمة والعقاب في معرض تفســـیره 
لبعض الفقـــــرات الواردة فــــــي دعاء 
اإلفتتاح، فأشـــــــار إلى عبارة: "أرحم 
الراحمین وأشـد المعاقبین" قائال: "ھو 
أرحم الـراحمین لمن تاب وآمن {وإنـي 

ً لغفار لمن تاب وآمن وعمل صـــالحا ثم ّ
اھتدى}. وھذا طبیعـي، ف {كل نفس 

بما كســـــــــبت رھینة}. تزرع شوكا، ً
فتحصـــد شوكا. تزرع حنطة فتحصــــد ً

حنطة. ما تكســــب من سوء ومن شر 
ســـیكون في رقبتك يوم القیامة وھذا 

معنى رھینة. 

أما أصـــــــحاب الیمین فھم في جنات 
يتســـــاءلون عن أولئك المجرمین {ما 

سلككم في سقر}؟

*ترضى ان تقضي صالتك

 وتحرص على موعد طائرتك*

وأضـاف سـماحته:  يقال إن ســقر ھو 
بئر في جھنم. وان الوصـــول إلى قعره 
يحتاج الى مســـــیر سبعین ألف عام. 
طبعا ال نعلم ھل ھي من ســـــــنوات 

الدنیا أم من سنوات اآلخرة. 
ھذا توصــیف طبعا. أما حقیقة األمر فال ً

ندري ما ھـــو. ھذا ال يعلمه إال هللا. كل 
أوصاف الجنة واوصاف جھنم الموجودة 
في القرآن لیست ھي على حقیقة ما 
ھو موجود. وإنما علــــى قدر ما يفھمه 
ويدركه اإلنســـان. ولذلك يقال إن ھذه 
الحاالت مثل {في ســــــموم وحمیم، 

وظل من يحموم ال بارد وال كـــــريم...} ّ
ھي في الواقع أوصـــــــــاف على قدر 
إدراكنا، ال علــــــــى قدر حقیقة ما ھو 

موجود. 

{قالوا لم نك من المصـــــــــــلین}. مع 
األســـــــف ھناك نوع من التھاون في 
الصـالة. تقول في نفسـك عندي عمل 
فلم ألحق الوقت... األمور األخــــرى ال 
تقول لھا عندي عمل، إن كانت طائرتك 
تطیر الساعة الثالثة بعد منتصـف اللیل 

مثال، فال ترى عینك النوم أصـــــــال. أن ً
تكون صالة قضــــــــــاء فال بأس، لكنك 

تحرص على ان ال تصـــــــــــیر طیارتك 
"قضاء". ألیس كذلك؟

- "وبعد؟ {ولم نك نطعم المســــكین} 
ّانتبه فاألنانیة  منھي عنھا فـــــــــــي 
اإلسالم. فكروا بالمســــــاكین، وبعد؟ 
{وكنا نخوض مع الخائضین}؛ يعني كنا 
نذھب إلـى مجالس البطالین، ونختلط 
بالناس "التعبانة". ھذا إتالف للعمــــر، 

إتالف للوقت. طبعا االســـــالم ال يمنع ً
من التـــــــــرفیه عن النفس، ولكن بال 
إفراط. فالـزائد كالناقص. ال تقل ان رؤية 
مباريات كرة القدم من الصـباح الى آخر 
اللیل حالل. شـــرب الماء حالل، ولكن 
كم أشرب؟ إلى حدود الضـــرر؟ الحالل 

سیصــبح حراما.  اإلسالم ال يمنعنا أن ً
نأنس وأن نســـــــتلذ لكن ال تخرج عن 
الحدود. حتــى فـــي التدين ال يجوز ان 
تخرج عن الحدود. بعض اإلخوان يعیش 
كل السنة في حالة العزاء! تذھب إلى 
البیت، تشــــــاھد على التلفاز العزاء. 
تأتي إلى المســـجد فترى العزاء، وھو 
عابس ويرتدي األســـــــــــود.. ما ھذا 
اإلفراط؟  كل شــــــيء بحدود. وكذلك 
الزوجة، فبعض النســــــــاء يا أخي، ال 
تتزين لـزوجھا، ال مكیاج، ال لباس زينة، 
ترتدي "شادر" الصالة في البیت وتركع 
وتســـــجد طوال الوقت، والتلفاز طوال 
النھار علـــــــــــى القناة الفالنیة (دق 

ولطم)، وأيضـــا كتب األدعیة في يدھا ً
تقرأ دعاء ضد القولون العصــبي، ودعاء 
ضد وجع األسنان، ودعاء القراقیر.. ھذا 

ايضـــا إفراط. كل شيء بمقداره. علینا ً
أال نخلط بین الحدود. كل شـــيء خرج 

عن حده انقلب إلى ضده. ّ
عموما، نرجع إلى الموضـــــــوع. لماذا ً

يعذب هللا البشــــــــر؟ ھل يريد هللا أن 
ينتقم من البشر؟ 

حاشى � تعالى. ھي ھذه اآلية {كل 
نفس بما كســـــبت رھینة}، وبتعبیرنا 
الدارج "من إيدك". أنت حینما ال ترتدي 
المالبس المناســـــــــــــبة في البرد، 
فبالتأكید سیصــــیبك البرد، وتصـــــاب 
باالنفلونزا، وتصـاب بالحمى. وھذا يعبّر 

عنه باالسـتحقاق الوجودي. ھذا تعبیر 
عرفاني، يقولون اســــتحقاق وجودي 
وھو على شكلین يرتبط بتصرف العبد، 
فھذا يســـتحق النار، وھذا يســـتحق 
النعیم والجنة. وكما يعبـــــر البعض ھو 
فـي الواقع انعكاس لألعمال، وھو أمـر 
طبیعي. وھذا لیس خالف العدل، وإنما 

ھو عین العدل.

*بین العدل والمساواة*

مع األسف البعض يظن أن المســـاواة 
عدل. سـاو بین الرجل والمرأة. من قال 
لك ھذا من العدل؟ ســــــاو بین الكبیر 
والصـغیر. الماركســیون وغیرھم أرادوا 
أن يقوموا بھذا العمل، أكثر من سبعین 

عاما، ظلموا الناس والشــــــعوب بھذا ً
الشــعار: نريد أن نســـاوي بین العالم 

والجاھل، بـین الطـبـیب والكناس. ھذا ّ
ظلم. المســــاواة لیســــت من العدل 

ً دائما. أحــــــیانا تكون من العدل، ولكن ً
كما نقول فـــــــــــــي المنطق: عموم 
وخصــوص. فلیس كل مســـاواة عدل. 
أحیانا تكون من العدل. وأحیانا ال تكون. 
العدل ھو إعطاء كل شـيء حقه. لیس 
من العدل أن تســــــــاوي بین الطالب 
المجد والطالب الكســـول... بعد قلیل 
ســــیقولون "لماذا ال يحمل الرجل كما 
تحمل المرأة؟ أين المســاواة؟ يا أخي 
ھذا ال يمكن. ال يمكن تغییــــر الخلقة. 
ومن قال لك ان العدل يقتضـــــــــي ان 
يحمل الـرجل؟ {فطـرة هللا التـي فطــر 

الناس علیھا، ال تبديل لخلق هللا}...

كان ذلك في ٩ أبريل.

مجالس شهر رمضان 

في الليلة السابعة

"وال حتى في التعبد يجوز لك

ان تخرج إلى اإلفراط والتفريط”
ور
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جاء في دعاء االفتتاح: 
َ َُّّ ْ ِ{اللھم أذنت لــــــــي فــــــــي دعائَك َُ ِ ِ ِ

َ ََُ ْْ ْ َِوَمسألتَك، فأسَمع ياَسمیع مدَحتــي، ْ ِ ِ ِ
َ َُ َ ْ ُ ُْ َِوأجب يارحیم َدعَوتـــــــي َوأقل ياغفور ْ ِ ِ َ ِ

ْ ِعثرتي}. َ َ

من أعظم النعم علینا ھو أن هللا أذن لنا 
بالدعاء. يقول اإلمام الســــــجاد (ع) : 
{ومن أعظم النعم علینا جـريان ذكــرك 
على ألســـــــــــنتنا وإذنك لنا بدعائك 

وتنزيھك وتسبیحك}.

بعض الناس فـي اللحظات األخیـرة من 
حیاته تراه خالل سـكرات الموت يتكلم 
بكل شـيء. بأمالكه، وثروته، وأن بیعوا 
ھذا المكان وافعلـــــــوا كذا وكذا ولكن 
عــندما نلقـــنه دعاء العديلة ونقول له: 
قل أشــــــھد أال أله أال هللا، وأن محمدا 
رســول هللا، يتلعثم!.. لذلك اطلبوا من 

هللا حسن العاقبة.

ھناك رواية أن إبلیس يظھــر لھؤالء وقد 
أصــیبوا  بعطش شـــديد. فإذا كان من 
أصــحاب ســوء العاقبة يظھر له إبلیس 
وبیده قدح ماء ويشترط علیه أن يسجد 

له. فإذا كان شــريرا ســجد له وإذا كان ً
مؤمنا رأى النبي ونوره فینشــــغل عن ً

إبلیس. 

لذلك يجب أن نعـــــیش بـــــین الخوف 
والرجاء ال ان تقولوا وصــــــلنا إلى قمة 

اإليمان.

كان ھناك شـــخص اســـمه ماجد من 
العلماء فــــــــي النجف كتب كتابا أيام ً

الملكیة عن الــزھــراء (ع) وكان الحكم 
طائفیا وقتھا فألقـــــــــي القبض علیه ً

ووصــــــل األمر به إلى اإلعدام فتدخل 
العلماء والمـــراجع وأنقذوه من اإلعدام 
وأطلق ســـــــــــراحه.  ثم بعد أن جاء 
البعثیون أصبح من أعوان السـلطة. بل 
أصـــــــبح يدل األمن والمخابرات على 
المؤمنین. دماء الكثیـر من العلماء فـي 
ذمته ومن جملتھم الســــــــید مھدي 
الخلخالي وأبوه وأوالده. ثم بعد سـنین 
قتله الشـــباب في االنتفاضة. ألم يكن 
ُ من األفضـــل له أن يعدم ويكون شھیدا ُ

بدل أن يقتل على أيدي المجاھدين؟

 نسأل هللا حسن العاقبة. 

من نعم هللا أنه أذن لنا وقدرنا علــى أن 
نقول ال إله إال هللا. ھل رأيـــتم مجالس 

البطالین يجلســون لســاعات بشــھر ّ
رمضــــــــــــــــان. ھل تتذكرون الخیم 
الرمضـــــانیة؟ الســــــھرات واألغاني 
والموسیقى وكأن لیالي شھر رمضـان 

تحیـى بھذه الكیفیة، وحتـى يوم العید ُ
وھو يوم العبادة ويوم الجائــزة الكبــرى 
يفعلون فــیه األفاعــیل. يغلقون حانات 
الخمور وبعض أماكن المعصـــــــیة في 

شھر رمضـان ثم تصــبح كلھا حالال يوم ً
العید. ھذا تغییر لمفھوم الصـــــــــــوم 
ومفھوم العید. ھل تعـــــــــرفون ما ھو 
الكـرنفال؟ ھذا الموجود فـي البــرازيل 
وإسـبانیا وغیرھا. قال لي صــديق من 
ھناك أن الكـــــرنفال ھو عبارة عن عید 
ديني يأتي بعد الصوم عن أكل اللحوم. 
"كارنا" باللغة االســـــــبانیة والالتینیة 
تعني اللحم، و"فالي" يعني مسـموح. 
يعني يمكن أن نأكل اللحم بعد الصـیام 
فأصـــــبحت "كرنفال" انظروا اآلن كیف 
أصــبحت! رقص وفجور  وقد كان أصــله 

عیدا دينیا.

حقیقة ان الطاعة � ھــــي من األمور 
الصـعبة ولیسـت من األمور الســھلة، 

لذلك قسم العلماء الصــــبر إلى ثالث، ّ
صبر على المصیبة وصبر عن المعصـیة 
وصــبر على الطاعة، أصــعب صــبر ھو 
على الطاعة. فالمصـــــیبة كفقد عزيز 
فأنت تصــــــــبر ولیس عندك خیار آخر. 

الصــبر عن المعصـــیة أصعب قلیال من ً
التي قبلھا لكن المعصـیة قد ال ترتكبھا 
ألنك ال تقدر علیھا أحیانا. أما الصــــــبر 
الثالث وھو الصــــــــــــبر على الطاعة 

فأصعبھا.

فلنشـكر هللا سبحانه وتعالى على أننا 

نستطیع أن نصلي ونصـوم ونقرأ القرآن 
ونذكر هللا سبحانه وتعالى، ھذا توفیق 
يحـــتاج إلذن من الــــباري. لذلك يقول 
الدعاء {اللھم أذنت لـــي فـــي دعائك 

ومسألتك}.

الموجودات األخرى تســبح ولكن نحن 
نذكر، فما الفرق بین الذكر والتسـبیح؟ 
الذكر نتیجته أن هللا يذكرك. أنت تذكـره 
وھو يذكـرك. يقول تعالـى فـي الحديث 
القدسي {أنا جلیس من جالســـــني 
ومطیع من أطاعنــــي}. ويقول فـــــي 
الكتاب: {وإذا سألك عبادي عني فإني 
قريب أجیب دعوة الداعي إذا دعاني}. 
فھذا اإلنسان مسموح له أن يفتح خطاً 

ســاخنا بینه وبین ربه وھذه كرامة من ً
هللا لإلنســـان عظیمة. علماء األخالق 

قسموا اإلذن اإللھـي إلـى ثالث، اإلذن ّ
التكويني واإلذن التشــــــريعي واإلذن 
التعاطفــــــــي. األول ھو كأن يأذن هللا 

للطیر أن يطیر ولإلنسان إن يمشي.

وأما الثاني فھو الذي شــــــــــرعه هللا 
وأجازه {أذن للذين يقاتلـــــــــون بأنھم 
ظلموا وإن هللا على نصــــرھم لقدير}. 
بھذا باإلذن اإللھــــي نحن نقاتل الذين 
يقاتلوننا فھذا يســـــــــــــــمى باإلذن 
التشــــــريعي، وأما النوع الثالث، وھو 
التعاطفــي والذي ھو ملـــيء بالمودة 
والمحبة فیقول {فإنـــي قـــريب أجیب 
دعوة الداعي إذا دعاني، فلیسـتجیبوا 

لي} 

ھناك رواية رباعیة عن اإلمام علي (ع) 
يقول فیھا {من أعطـي أربعة لم يحــرم 
أربعة: من أعطــــي الدعاء لم يحــــرم 
اإلجابة ومن أعطـــي التوبة لم يحـــرم 

القبول}، قطعا إن هللا يحب التوابـین. ال ً
يوجد لديـــــنا روايات تقول إن هللا يحب 
المجاھدين أو المتصدقین أو المصلین، 

نعم إن هللا يحب المتطھرين وفســـرت ُ
بأنھم الــــتائــــبــــین عن الذنب الذين 
يطھرون أنفســـــھم من الذنب. {ومن 
أعطي االســــتغفار لم يحرم المغفرة. 
ومن أعطي الشــكر لم يحرم الزيادة}. 

وھذا كما قلت من اإلذن التعاطفي..

كان ذلك في ١٠ أبريل 

في الليلة الثامنة:

"عندما تتحول األعياد الدينية عند الغير

إلى كرنفاالت نعرف قيمة نعم هللا علينا.”

فلنشــكر هللا على أننا نصـــلي 

ونصــــوم ونقرأ القرآن ونذكره 

كثيرا. هذا توفيق يحتاج إلذن 

من الباري.
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{النبي أولى بالمؤمنین من انفســھم 
وأزواجه امھاتھم}. انتقد ســــــــماحة 
الســـید الطباطبائي الذين يقولون بأن 
ھذه اآلية ال تتضــمن الســیدة خديجة 
بنت خويلد (ع) باعتبار أنھا نـزلت فــي 

المدينة المنورة بعد وفاتھا، معتبـــرا ان ً
"اآلية مطلقة وتخص كل زوجات النبـي ّ

(ص)"، مشـیرا في سیاق متصـل إلى ً
"أنھا الـــزوجة الوحیدة التــــي خطبھا 
رسول هللا، على اعتبار أن بعضــــــھن 

وھبن أنفسـھن وبعضـھن فرضوا على ُ
النبــــــــــي ألنه إن لم يقبل بھن، فإن ْ

العشــــــــائر كانت ستخاصم النبي"، 
مؤكدا علــــى ان "مثل ھذه العادات ما ً

تزال موجودة في العراق ويســـــمونھا 
صفقة. فقد كان بعض الســــادة أحیاناً 
يذھـبون لـبعض المــناطق الجــنوبــیة 

للتبلیغ فیتبـركون به ويـزوجونه بنتا وإذا ً
لم يقبل بھا يعتبرونھا كسرة للعشیرة، 
كانت ھذه العادة موجودة عند العـــرب 

وما زالت موجودة الى اآلن".

وأضــــاف: "خديجة ســــالم هللا علیھا 
مظلومة وغــريبة إلـــى زماننا ھذا. كم 
يـــتكلمون عن فالنة وفالنة أما فــــیما 
يخص خديجة فكأنھا لم تتزوج بالنبـي! 

ال يـــــروون عنھا وال يحدثون أي حديث ّ
عنھا وال يذكرونھا بشـــــــيء، حتى ال 
يســــــــــمون بناتھم باسمھا، ولربما 

يذكرونھا بســوء وأنھا كانت ثیب، وأنھا ّ
ما آمنت بالنبـي إال عن طـريق ورقة بن 

نوفل الذي كان راھبا وغیر مســــــلم. ً
ھذه كلھا تھم فھـــــــــي أول من آمن 

برســول هللا دونا عن المؤمنین. بمجرد ً
أن رأت حالة النبــــي (ص) وأخبــــرھا 
بنبوته آمنت بدون تردد او استفسـار أو 

سؤال".

وتابع سماحته: "قال النبي بمحضـــــر 
الناس: يا أيھا الناس أال أخبــركم الیوم 

بخیـــر الناس جدا وجدة قالوا بلــــى يا ً
رسول هللا فقال: {علیكم بالحســــــن 
والحســـــــــین ألن جدھما رسول هللا 
وجدتھما خديجة الكبــــرى بنت خويلد 

سیدة نساء الجنة}".

- "أما اإلمام الحســـن (ع) وفي جوابه 
لمعاوية الذي كان يشـتم علیا فقد قال ً

له: {أيھا الذاكر علي بســـــــــــوء، أنا 
الحســــــــن وأبي علي، وأنت معاوية 
وأبوك صــخر  وأمي فاطمة وأمك ھند، 
وجدي رســــــــــــول هللا وجدك حرب، 
وجدتي خديجة وجدتك قتیلة}. أي من 
أنت وما ھو نســـــــبك؟ فیفتخر اإلمام 
الحســن بجدته خديجة. خديجة كانت 
قبل اإلسالم سیدة نساء قومھا. كانت 
معـروفة بكماالت عديدة. كان لھا ھیبة 
وكان لھا جمال إضافة لكماالت أخرى".

- "أما موالنا الحســـین (ع) في صحراء 
كــــــــــــــربالء عندما وقف أمام أولئك 
المجــــــــرمین والقتلة فقد قال: {ھل 
تعلمون أن جدتـــي خديجة بنت خويلد 

أول نساء ھذه األمة إسالما}؟

- "واإلمام السـجاد (ع) تعرفون خطبته 
أمام الطاغیة يــــزيد عندما قال: أنا كذا 
وأنا، وأنا ابن مكة ومنى ثم قال {أنا ابن 
خديجة الكبــرى}، يفتخــر بھا. خديجة 

كانت مفخرة لألئمة علیھم السالم".

- "وكذلك زينب (ع) فــي الیوم الحادي 
العشــر عندما وقفت أمام األجســـاد، 
يقول الــــراوي قالت: {بأبـــــي محمد 
المصـــــــطفى بأبي خديجة الكبرى}. 
يعنــي أبـــي فداء لمحمد وأبـــي فداء 
لخديجة. ھل تعـــرفون ما معنـــى ھذا 
الكالم؟ ھذا الكالم يدل علــــــــــى أن 

مكانتھا عظیمة".

*ما أبدلني هللا خیرا منھا*ً

وفي الســـیاق نفســـه قال الســــید 
الطبطبائي إن "خديجة لم تســـــــجد 

لصــنم قط، ولم تعبد األوثان يوما. وكان ً
النبـي يبكـي كلما ذكــرت. لذلك تقول 
عائشـــة ان النبي كان إذا ذكر خديجة 
أثنى علیھا فأحســـــن الثناء. حتى ان 
عائشـــــــــــة غارت فقالت: ما أكثر ما 
تذكرھا حمراء الشدق قد أبدلك هللا عز 

وجل بھا خیـــرا منھا. فأجابھا النبــــي ً
(ص): {ما أبدلنـي هللا عــز وجل خیــراً 
منھا. قد آمنت بـي إذ كفـر بــي الناس 

وصدقتني إذ كذبني الناس وواسـتني 
بمالھا إذ حـرمنـي الناس ورزقنــي هللا 

عـز وجل ولدھا إذ حــرمنــي أوالدا من ً
النساء}. 

خاطبھا رســــــول هللا في رواية فقال: 
ِ{أما علمت أن هللا قد زوجني معك في 
الجــنة}. لم يقل ھذا عن أي زوجة من 

زوجاته".

وأخیرا عرج ســــــــماحته على ظروف 
وفاتھا فقال انھا طلبت "من النبي فـي 
اللحظات األخیـرة من حیاتھا ٤ طلبات: 
أن يدعوا لھا وأن يدفــــنھا بــــیديه وأن 
يدخل قبرھا قبل أن يضـعھا في لحدھا 
واألمر الرابع الذي طلبته من رسول هللا 
ھو أن يلفھا بعباءته التـي كانت علــى 
كتفیه. ثم عندما توفیت غســـــلتھا أم 
أيمن وأم الفضـــــــل زوجة العباس عم 
النبــي ثم ھبط األمین جبــرائیل بكفن 

من الجنة قائال يا رســـــول هللا! العلي ً
األعلى يقرئك السالم ويخصك بالتحیة 
واإلكــرام ويقول لك: يا محمد ھذا كفن 
خديجة وھو من الجنة أھداه هللا إلـیھا. 
ً فكفنھا رسول هللا بردائه الشــريف أوال ّ
وثم بالكفن الذي جاء به جبــرائیل ثانیاً 
فكان لھا كفـنان كفن من هللا وكفن من 

النبي (ص)".

كان ذلك في اللیلة العاشــــرة في ١٢ 
ابريل.

مجالس شهر رمضان 

في ذكرى رحيلها:

"السيدة خديجة (ع) مظلومة وغريبة 

إلى زماننا هذا”

يقولون بهـــتانا أنها ما آمــــنت 

بالنبـي إال عن طــريق ورقة بن 

نوفل الذي كان راهـــــــــــــــــــــباً 

نصرانيا.

خاطبها رســــول هللا في رواية 

ِفقال: {أما علمت أن هللا قــــد 
زوجني معك في الجنة}
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لفت سماحة الســید الطباطبائي في 
خطبته في اللیلة الحادية عشــــر إلى 
سؤال يطرحه بعض الشـــباب ومفاده: 
ھل هللا موجود؟ فأكد انه "لـــــیس من 
الصـــحیح أن نقول ان هللا موجود او غیر 
موجود. فالموجود مصنوع، في حین ان 
هللا ھو الوجود، وھو الذي يعطـــــــــي 

الوجود لآلخرين". 

ولفت سماحته أيضـــــــا إلى ان كلمة 
موجود تعنــــــــي انه كان عدما ممكن ً

الوجود ثم صار موجودا. ً

وأضـاف: "هللا ھو الوجود، ھو العلة، ھو 
القدرة، ھو الحیاة. صــــفاته عین ذاته، 
ولیس ھناك انفصــــــــال بین هللا وبین 
صـفاته. موالنا أمیر المؤمنین (ع) يقول 
فـي أول نھج البالغة: {كمال اإلخالص 
عدم وصفه}، يعني أال نصفه كما نصف 
أنفسـنا. نقول فالن عالم، لكن ھل ھو 
العلم؟ ال لیس ھو العلم. العلم شــيء 
وفالن شــيء آخر. شـــیئان مختلفان. 
ھذا الذي وصفناه بالعالم قد يطرأ علیه 

مرض فیصیر جاھال. فھل يجوز أن نصف ً
هللا بھذا الشكل"؟

ّ {فمن وصـفه فقد جزأه، ومن جزأه فقد ّ
ّ ثناه، ومن ثناه فقد جھله}، ومن جھله- ّ

والتعقیب ھنا للسید الطباطبائي - إقرأ 
علیه الفاتحة."

وفي سیاق متصل أشار سماحته إلى 
القاعدة التي تقول بأن األشـــیاء تعرف 
بأضدادھا لیتســاءل: "ھل كل األضداد 
أمور وجودية؟"، مؤكدا علـــى ان بعض 

األشیاء وجودية وبعضھا عدمي. 
ًُ - "مـثال تقول "ظلمة". علمـیا ثــبت أن ً

الظلمة لیســت باألمر الوجودي، وإنما ّ

ھـــي لعدم وجود النور. النور وجود وله 
مصـــــــدر أما الظلمة فھي عدم وجود 
النور. الخیر والشـــر كذلك. الخیر وجود 
وله مصـــدر أما الشــــر فھو عدم وجود 

الخیر. ولدينا أيضــا الفقر الذي ھو عدم ً
الغنى. 

وأوضــح ســـماحته "أن برنامج األعداء 
الثقافــــــي والعقائدي يقوم علــــــى 
التحريف"، مشـــیرا إلى "ھذا التحريف 
ھو الذي يجعل األمور والمفاھـــــــــیم 
تختلط علــــى األمة إلــــى الحد الذي 

يصبح التوحید فیه ضبابیا". 

- "الوھابــــــیة تقول: نحن الموحدون، 
ولكن حین تأتي إلى واقع األمـر فانك ال 

تجد الـــــتوحـــــید. ھم يجسدون هللا. ّ
يقولون إن هللا يـــــرى يوم القیامة! وله ُ

رأس، وعیون، وقـــــرون، وذنب، وكذا.. ََ
علما أن القـــــــرآن يقول "لیس كمثله ً

شـيء". صـحیح أن اآليات تقول "على 
العرش استوى"، وأيضــــا "يد هللا فوق ً

أيديھم"، ولكن األصل ھو "لیس كمثله 
شـــــيء". ھذه آية محكمة لذلك ال بد ّ

من تأويل تلك اآليات على أســاســھا، 
ألنه لو صار جسـما الحتاج إلى حیز من ًّ

المكان، وإذا احتاج إلى حیز من المكان ّ
يعني أنه لیس صــــــمدا، فال يمكن أن ً

يكون جســـما له طول وارتفاع وعرض. ً
وإذا كان موجودا ھنا فھذا يعني أنه غیر ً

ّ موجود ھـناك. فالـباري جل وعال مــنزه ّ
عن أوصــــــافنا، كما يقول اإلمام الباقر 
واإلمام الصـادق (ع) {ال يعرف كنه ذاته 

إال ھو}. وھذا من كماله المطلق". 

*باسم الدين أو الديمقراطیة*

واعتبر ســـــماحته ان تحريف المعاني 
"كان دائما وسیلة األعداء لضـــــــــرب 

الدين، ولتمريـر بعض الخطط الجھنمیة ّ
التي يخططونھا لإلنســان وللبشــرية 
باسـم الدين وباســم الحرية، وباســم 
الديمقراطیة، وباسم حقوق االنسـان، 
ومــنظمة األمم المــتحدة، وبعـــناوين 

مختلفة"، موضــــــــــــحا ان من أمثلة ً
التحـــــــــريف للحقائق أن يقف ھارون 
العباسـي أمام قبر النبي (ص) لیقول: 

أن ولدك موسى بن جعفر يشـق عصـا ّ
المسـلمین، وأن يفتي شريح القاضي 
بأن الخارج على إمام زمانه يقتل. فمن 
جھة يقولون االمام الحسـین خارجي، 
ومن جھة أخرى يفتي القاضــــــي بأن 

الخارج على إمام زمانه يقتل."

وأكد سماحته على ان التحريف يقابله 
التبیین. وھذا التبیین قد يصــــبح واجبا 
علــــى كل مكلف "فكثیــــر من الناس 
يتصـــورون أن التبیین واجب فقط على 
المشـــــــــايخ. أبدا.. صحیح أنه واجب 

ً كفائي ولكنه قد يصـــیر واجبا عینیا. أنا ً
كعالم دين لست داخل بیتك، أنت ترى 
أوالدك وتــرى زوجتك، والمـــرأة تـــرى 
زوجھا، ويطلعون على تصرفات بعضھم 
البعض. فـــي ھذه الحالة يكون األمـــر 
بالمعــروف والنھــي عن المنكــر واجباً 

عینیا علیك... وكذلك األمـر فـي أماكن ً
أخرى". 

ونبه سـماحته الى ان التبیین يجب أن 
يـراعــي الثبات فــي الموقف والحكمة 
في األســـلوب، معتبرا "اننا يجب أن ال 

نتنصل من أصالتنا. فاالنســــــان الذي ّ
يتنصــل من أصله ال أصل له. أنت إن لم 
تحتــــرم ثقافتك ولم تحتــــرم عقیدتك 
وقناعاتك الدينیة وغیـــرھا، أتـــريد من 
اآلخـرين أن يحتـرموھا؟ لكن أفعل ذلك 
علـى طـريقة {وجادلھم بالتــي ھــي 

أحسن}.

أخیرا ســأل ســـماحته هللا تعالى "أن 
يوفقنا لمعـــــــــــرفة الحقائق، وتبیین 
الحقائق، والـثـبات علـیھا، والعمل بھا. 

{اللھم أرنا الحق حقا وارزقــنا اتــباعه. ً
وأرنا الباطل باطال وارزقنا اجتنابه}.ً

في الليلة ١١:

"أن برنامج األعداء يقوم على التحريف”

إن لم تحتـــــــــرم انت ثقافتك 

وعقـــــــــــيدتك وقـــــــــــناعاتك 

الدينية، فهل تــــــــــــــــــريد من 

اآلخرين أن يحترموها؟
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 أبريل  ١٤٢٠٢٢

استھل السید الطباطبائي كلمته في 
اللیلة الثانیة عشــر من شھر رمضــان 
بمقطع من دعاء االفــتــتاح جاء فـــیه: 

َّْ َُ َُّ ُ ُ ِ{الَحمد � الذي ال مضــاد له في ملكه ِْ ِ ِ ِ
َ َُْ َ َِوالمنازع له في أمره}، لیتســــــــاءل: ُ ِِ ِ

"كیف نفســــــر إذن تمرّد إبلیس على 
هللا؟"

وأردف قائال: "ھذا ســــؤال موجود في 
أذھان البعض. يقولون انه عندما أمــــر 
هللا المالئكة بأن يســـــجدوا آلدم أبى 
إبلیس واســتكبر، أفال يتعارض ھذا مع 
نص الدعاء {الحمد � الذي ال مضاد له 

في ملكه وال منازع له في أمره}؟"

وھنا لفت ســــماحته في جوابه على 
ھذه الشـــــبھة الى ان "ھناك معركة 
محـتدمة دائمة بـین هللا وبـین إبلـیس. 
انظروا كیف يصـــــورھا القرآن، قال هللا 
تعالى إلبلیس {ما منعك أن ال تســجد 
إذ أمـــرتك} فقال إبلیس أنا خیــــر منه 
خلقتنـي من نار وخلقته من طین وھنا 
أصل المشـــكلة في قوله {خیر منه}. 
انـتــبھوا يا جماعة. إبلــیس كان عالماً 
وعابدا. عبد هللا ســتة آالف ســنة كما 
يــروى عن أمیـــر المؤمنین فـــي نھج 
البالغة، ولكن هللا وضـــــــع له امتحانا 

بسیطا فرسب فیه".

-"فالكبــــرياء ھو رداء هللا. ھو الكبیــــر 
المتعال. ال يحق ألحد أن يتكبــر علــى 
أحد. ھل تــــــــــــــــرون ھؤالء الملوك 
والســـــــــالطین ؟ التیجان والمالبس 
والعـــــــــروش ولكن ما الفائدة إذا كان 
الناس ال يحبونھم؟ يقول أمیــــــــــــــر 
المؤمنین: {عجبت للمتكبــر الذي كان 

باألمس نطفة ويكون غدا جــــــــیفة}، ً
بســـــرعة ادفنوه حتى ال تفوح رائحته 

واطمروه جیدا! ومع ذلك يتكبر". 

-"النبي يوســــــف عندما جاء أبوه ولم 
ينزل عن عرشــــه جاءه جبرائیل وقال: 
افتح يدك ففتحھا فأخرج منھا جبـرائیل 

نورا فسـأله يوسف ما ھذا؟ قال له ھذا ً
صـلب النبوة. لن يأتي من صــلبك نبي 
ألنك لم تتواضــــــع ألبیك ولم تنزل عن 

العرش ألبیك. ولو أنه نزل الحقا ولكن ً

في تلك اللحظة لم يفعل.

- "نســـــأل هللا تعالى أن يضــــــع في 
نفوسنا التواضع ال أن نتصـــنع التواضع. ّ
أخالقنا لألسف لیسـت َملكة. لیسـت َ

ذاتیة. الكــــــــــرم يجب أن يكون ذاتیا، ً
الشــــــــــــجاعة يجب أن تكون ذاتیة. 
األخالق الحســــــــــنة يجب أن تكون 

ذاتیة". 
واســـتطرد ســــماحته: "عموما فھذا ً

الســـؤال موجود، أنتم تقولون ال يمكن 
ألحد أن يحارب هللا، إذن إبلیس ماذا؟ 

َََّ َْ ْ َ َُْ ُ ِ{قاَل فبَمآ أغَويَتنــــــــــي ألقعَدن لھم ْ ِ
ُ ْ ََّ َُّ ْ ِصراطَك المسَتقــــیَم* ثم آلتیَنھم من ُّ ِ ِ َ ِ

َ َْْ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ ْ ِبَین أيديھم َومن خلفھم َوعن أيَمـانھم ْ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
َُْ َ َْ ُ َ ْ ََوعن َشَمـــــــــــآئلھم َوال تجد أكثرھم َ ِ ِ ِِ

َِِشاكريَن}

 ألیس كالم إبلیس فــــــي ھذه اآليات 
خــــروجا عن إرادة هللا؟ بالظاھــــر ھو ً

ھكذا. لكن ھذا الموقف من إبلــــــیس 
حدث بإذن هللا ومشـــــیئته، باعتبار أن 
القرآن يقول {وما تشـاؤون إال أن يشـاء 
هللا رب العالمـــین} ألن هللا يجعل أمام 
المخلوق خـیارين، وجعل أمام إبلــیس 
والمالئكة ذلك، إما بالسـجود أو عدمه. 
السـجود نتیجته الجنة وعدم السـجود 
نـتـیجـته الــنار، ولكن االخــتــیار لمن؟ 

للمخلوق.

-" منشـــــأ األشیاء من هللا. أما اختیار 
األشـیاء فمن عندنا. هللا ھو الذي جعل 

لنا حرية االختیار وحرية االنتخاب".

وأردف ســـــــــماحته: "اآلن ھذا التیار 
الكھربائي في الصـالة منشــؤه شركة 
الكھرباء. ولكن من يسـتفید منھا؟ أنت 

تشعل وأنت تطفئ.

كذلك العـبد {إنا ھديــناه الــنجدين إما 
شاكرا وإما كفورا}. بعض الشباب يقول ً

معاندا: أين ھدانا هللا؟ 

الیسـت الفطرة ھداية؟ من في العالم 
ال يعرف الحســـــــــن والقبیح؟ اذھب 
لغابات األمازون اســـــألھم ھل الكذب 
حســن أم قبیح ماذا سیجیبون؟ قبیح. 

حتى الكاذب يعلم أن الكذب قبیح، 

يكذب ربما ألن عنده مصـــــــــلحة في 
الكذب، لكن ھل يرضــــــى أن تقول له 
كاذب؟ والظالم ھل يرضــى أن يقال له 

ظالم؟”

*ال شیئ ينازع هللا في التكوين*

-"هللا اودع في االنســــــــــــان معرفة 
الحسـن والقبیح، لذلك العلماء يقولون 
"الحســـن والقبح عقلیان". في الواقع 
ً ما يحسنه العقل يحسنه الشرع وأيضا ُ
العكس وما قبحه الشــــرع قطعا قبیح 

عقلیا. ھذا الجواب األول".

وأشــار ســماحته إلى "أن ھناك جوابا 
آخــر "فـــي ان يكون المـــراد من ھذه 
الفقـرة فــي دعاء االفتتاح {ال منازع له 
فـي أمـره} ما يـرتبط  باألمـر التكوينـي 

ولیس باألمر التشــــريعي"، معتبرا ان ً
أحدا  ال يسـتطیع أن يقابل هللا وينازعه 
فـي األمور التكوينیة. أما فـي الواجبات 
والمحرمات فإننا نقدر أن نخالف أمر هللا 
ألنه ترك لنا ھذه المســــــــاحة. األمر 
التكوينـــي ال يمكن أن نغیــــره كاللیل 
والنھار ھل نقدر أن نغیرھما، الشــــتاء 

والصیف؟ ال.

ال يمكن أن نغیر األمر التكويني اإللھـي 
ولكن في األمور التشـــــــــريعیة األمر 

يختلف {إما شاكرا وإما كفورا}. 

مجالس شهر رمضان 

في الليلة ١٢

ّكيف نفسر تمرد إبليس على هللا
 الذي "ال منازع له في ملكه"؟
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في طيات الحديث

هذه عينة من مجموعة إضاءات وإلتفاتات وردت في ثنايا الحديث الرمضاني للسيد الطباطبائي   

ما ھو المراء؟

أشار سماحته إلى أن المراء 
لیس الـــــــــرياء كما يتوھم 
الـبعض. بل ھو الجدل بھدف  
الطعن فـــــي كالم الغیـــــر 
لتحقیـــره او بھدف التـــرفع، 
قائال: "ھذا الســــلوك حرام 
حتــى وإن كنت علـــى حق 
فـــي رأيك. {وال تمار فیھم.. 
سورة الكھف}، متســــائال: 
وما أكثـــــر المـــــراء فـــــي 
جلســــــــــاتنا؟.. ھذا حرام 

كالغیبة والنمیمة". 

اشاعة الفحشاء

ال تبوح بذنوبك فإن الـبوح بھا 

يعتبر بابا من أبواب اشـــاعة 

الفحشاء في المجتمع. 

حتى بالنسبة لي (كمعمم)  

ال تقل لي: سیدنا أنا لم أكن 

أصــــوم فما ھو حكمي؟ بل 

قل: ســــــیدنا إذا كان ھناك 

أحدھم لم يكن يصـوم ما ھو 

حكمه؟ أعطیك الحكم وأقول 

لك يجب علیه القضـــــــــــاء 

والكفارة. أما أن تـبوح بذنـبك 

لــــــي كنوع من أنواع التوبة 

فھذا خطأ. أنا لســــت ربك ، 

ھذه الـتوبة بـیـنك وبــین هللا 

و{هللا يحب الـتوابـین}.  {اذا 

بلیتم بالمعاصي فاستتروا}. 

ال تكشف عن معصـیتك وتب 

� ســــــبحانه وتعالى، الن 

رحمته وسـعت كل شــيء. 

اذا باح المؤمـــــنون بذنوبھم 

فإن ھذا ســیعطي ضـــعاف 

الـــــــــنفوس العذر الرتكاب 

المعاصـــي والجھر بھا وھذا 

يعد اشاعة للفحشاء. 

ما ھي الفحشاء؟

يتصــور البعض ان الفحشــاء 
التـي ينھـى عنھا هللا ھــي 
تحديدا الـــزنا فـــي حین ان 
الفحشــاء ھي أعم من الزنا 
وانھا الـذنب. والـذي يـذھب 
الى القول بأن الفحشـــــــاء 
ھي الزنا يذھب أيضــــا إلى 
القول باحتمال ارتكاب نسـاء 
النبي للـزنا لقوله تعالـى {يَا 

َُّْ ِنَساَء النبي َمن يَأت مـــنكن َّ ِ ّ ِِِ
َُّ ْ َ َُ ّ َبفاحَشة مبیَنة يضـاعف لَھـا َ ٍِ ٍِ ِ

ْْ ُ َْ ِِالعذاب ضعفین}".. ََ

وعلق سـماحته: "مدرســة 
أھل البیت تعتبــر، إن هللا، ال 
يســــــــــمح لزوجة نبي ان 
تــرتكب جــريمة الــزنا وذلك 

كرامة لألنبیاء.”

بین معـــــــــــرفة الحق 

واتباعه

ال تكتف بمعـــرفة الحق فكم 

من شـــــــخص يعرف الحق 

ويخالفـــه، لــــذلك يجب ان 

تخضــــع للحق بعد معرفته. 

نقول فــي الدعاء {اللھم أرنا 

الحق حقا وارزقنا اتباعه..}.. 

ان الصــــعوبة ھي في اتباع 

الحق ولیس فــي معــرفته، 

وفــي اجتباب الباطل ولیس 

فـــي معــــرفته. فمن منا ال 

يعرف قبح الكذب؟

 لكن ھناك من ال يســـتطیع 

تـــرك الكذب. لذلك ادعو هللا 

ان يرزقكم القدرة على اتباع 

الحق بعد ان يكون قد رزقكم 

القدرة على معرفته. 

'التجاھر باالفطار 
للمعذور

- "ھل يجوز للمســـــــافر او 
المـــــريض ان يتناول الطعام 
جھرا امام الناس؟ ھو معذور 
فـي افطاره لكن الجھـر بذلك 
من الكبائـــــر. ھو قد ال يأكل 
ويشـــــرب امام الناس لكنه 
يجھر بالقول: أنا فاطر.. وھذا 

أيضا ال يجوز اال ان يسأل ھذا ُ
الشـخص فیقول عسـى هللا 

ان يجعلني من الصائمین. 

كأننا ضمنا الجنة.. ّ

- "يقولون لي ســـیدنا لماذا 
تخوفنا من اآلخــــــرة؟ لماذا ّ

الكالم عن ســــكرات الموت 
وعذاب القبر، ومنكـر ونكیـر؟ 

قلت له: ال بد من الخــــــوف ّ
والرجاء. الصـــــادق (ع) كان 
يتلعثم إذا أراد أن يلبّـي فـي 
اإلحـرام. فقال له أحدھم: يا 
بن رسـول هللا أَوأنت؟ فقال: 
{أخشــــــــى أن أقول لبیك 
اللھم لبیك فیأتینـي النداء ال 

لبیك وال سعديك}.

ھذه ھـــــــــي حالة الخوف 
والـــــــرجاء. ال أن نیأس من 
رحمة هللا وال ان نكــــــــــون 
مطمئنین وكأن الجنة صـارت 
لنا تحصــــیل حاصل، ثم نبدأ 
بتوزيع القصــور والحور العین 
علـــــى الناس. ونبدأ بتوزيع 
صـكوك الغفران وكأننا ضـمنا 
الجنة وضمنا حق الشـفاعة 
وضـمنا حق توزيع األراضــي 
والعقارات فــــــــــــي جنات 

الخلد.." 

في األمر بالمعروف

فـي األمــر بالمعــروف كالم 
أوله ان يكون اآلمر بالمعروف ّ

عارفا بالمعـــــروف وأن يكون ً
الذي ينھى عن المنكر عارفاً 
بالمنكـــــر وإال فإنك ان كنت 

جاھال بالمعـــروف قد تأمـــر ً
بالمنكـــر من حیث تـــريد ان 

تأمر بالمعروف. 

مثال: تـزور أخاك المؤمن وھو 
يريد ان يحجب ابنته الصغیرة 

غیـر المكلفة لیعودھا علـى ّ
الحجاب فتقول له: "ھـــــي 
صــغیرة يا أخي. خلیھا على 
راحـــــــتھا". ماذا تفعل أنت 

االن؟ ھل تأمر بالمعروف؟ 

أال يحدث مـــثل ھذا الموقف 
بصورة متكررة؟

١٣- النظرة القدســــــیّة 
لألشخاص

ســـألت أحدھم ممن ينتقد 
عقیدتنا في العصـــــمة ھل 

يخطئ النبي؟ 

قال: نعم  قلت لــــــــه: أين 
أخطأ؟ راح يعـــــــدد األخطاء 
لیثبت ان النبي غیر معصـوم 
في غیر أمور التشــريع. ذكر 
عشــــــرات األخطاء التي ال 
يجوز أن تنســـب لشـــخص 
عادي مثلــــــــــــي ومثلك. 
اسـتفاض واســتفاض. قلت 
له: حســــــــنا، ھل يخطئ 

الصحابي؟

 قال: نعم. طـــــبعا. قلت له: 
عدد لــــــي أخطاء فالن. لم 

يتذكر لفالن وال خطأ واحد. 

قلت له: حسـنا. عدد اخطاء 
فالن اآلخــر، فلم يتذكـــر وال 

خطأ واحد. 

... ال بد يا اخوان ان تكون لـنا 
عودة الى النظرة القدســیة 
لألشـــخاص في مناســـبة 

الحقة. 

 الزيادة والنقصان 

في العبادات

- "في العبادات تشـــــــترط 
النیة. لكن السـؤال ھو: ماذا 
لو توفرت النیة الصـادقة لكن 
العبادة لم تكن بالشـــــــكل 
الذي اراده هللا؟ عــــبادة من 

ابتكاري واختراعي مثال؟ 

ھذه العـــبادة ال تقــــبل وإن 
خلصــــــــت النیة فالعبادات 
توقیفیة كما يعبــــر الفقھاء. 
فإذا قلنا ان كلمة آمین تبطل 
الصــــــــالة فألنھا زيادة من 
اختراع البشــــر ولم يأمر بھا 
هللا في الصـالة. فال تقدم وال 
تؤخر وال تضع زيادة وال تنقص 
من العبادات شـــــــیئا لتبرر 
لنفســــــك بعد ذلك وتقول: 
أفعل ذلك النني اشـــــــــعر 

بالخشوع والتقوى. 

فأفردت المجلة لها هذه النوافذ



ھي مبادرة انســــانیة مســـــتقلة. 

مقرھا الســــــــويد ووجھتھا العوائل 

األكثــر فقـــرا فـــي العـــراق والیمن 

وافريقیا... واالئحة في ازدياد. 

القائمون علـى المبادرة ثلة أرادت ان 

تفتح نافذة من النور فــــــي جدار من 

الظالم. وأرادت أن تمتد أيادي الخیـــر 

من مكان اقامتھا في الســـــويد إلى 

حیث امتدت مخالب الظلم والحـرمان 

في العالم. 

اسلوب العمل بســـــیط ومركز، لكنه 

منتج وفعال:

كروب على "الواتس أب" باســــــــم 
"على نھج علـي(ع)". وإدارة موثوقة ٌ

لجمع التبرعات، وتقسیم للعطاء إلى ٌ

أسھم صـغیرة يقدر علیھا حتى ذوي 

الدخل المحدود.. ثم تتوالـــــــــــــى 

التبرعات والمســـــــــــاعدات بطرق 

واسالیب شتى. 
"أخبار المركز" طلبت مؤخرا اإلنضمام ُ

الى مجموعة "علـى نھج علـي(ع)" 

حیث اجتمع اصـــــــحاب تلك األيادي 

الخیرة.. 

كانت المالحظة األولــــــــــــــــى ان 

المســاعدات والرسائل ترد بشـــكل 

يومي- أو شــــــــبه يومي على ذلك 
الكـــــروب. وانھا تعكس اھتماما عند ً

قطاع واســــــــــع من المؤمنین في 

الســـــــويد، وانھا تعكس أيضــــــــا، 

وبالــتوازي، درجة عالــیة من الـــبذل 

والعطاء، ومن اإلحساس بآالم األيتام 

والفقراء والمســـــــــــــاكین وعوائل 

المتضــررين. فبعد أن أضیفت المجلة 

إلى الكروب أستطاعت ان تلحظ كیف 

تتوالى الرسائل على الشــــــــــكل 

التالي:

" الحاج علـــــي الفیلـــــي أبو أحمد 

سلتان الى بوركینو فاسو. 

المجموع الكلــي ٣٢٧ الـــى بوركینو 

فاسو".

"الحاج غســـــان سلتان الى الیمن. 

واربع سالل الى العراق. 

المجموع الكلي ٢٠٦ الى العراق".

"الحاج أبو احمد رعد. ٢٥ ســــــــــلة 

غذائیة الى العراق و٢٥ سـلة غذائیة 

الـــــى الیمن نیابة عن المــــــرحوم 

مصطفى رعد الجنابي”

"الحاجة ام ھدى. ١٠ ســــــالل الى 

العراق. و١٠ ســــــــالل الى بوركینو 

فاسو. و٤ سالل الى الیمن.

"ثالث سالل للیمن نیابة عن المولى 

صاحب العصـــــــر والزمان عج. ثوابھا 

ألسعد الســـھیل و نعمة الســــھیل 

وحلیم ايوب."

الخ.. الخ.. 

يســـــــــــــــــــترعي انتباھك اسم 

بوركینافاســـو. "اخبار المركز" قابلت 

المؤسس الســـــید رزاق الموسوي 

وسألته عن قصـة بوركینافاسو؟ وعن 

كـــــیف بدأت المــــــبادرة؟ ومن ھم 

المستفیدون منھا؟ وكیف يتم العمل 

بھا؟ وما المصـــــاعب؟ وما ھي ردود 

األفعال؟ فیقول:

الســــــالل الغذائیة التي ذكرتموھا، 

ٍھي، رغم أھمیتھا، عبارة عن فصــل 
صغیر من سـجل العطاء الذي جعلناه 

نصـــــب أعیننا منذ ان صدرت الفتوى 

الخالدة.

كان عدد كبیر من الناس يتشــــوقون 

منذ صــدور الفتوى ألن يكون لھم دور 

فاعل في دعم البیئة التي استجابت 

للفـــــــــــــــــتوى.. وبعدھا انطلقت 

المـبادرات.. كان مـنھا مــبادرة لجمع 

المالبس لأليـتام وللــنازحــین فكــنا 

نرســــــل اكثر من طن من المالبس 

اســـــــبوعیا وكان التفاعل في جمع 

المالبس كبیــــرا جدا منذ البداية، ثم 

تطور االمــر الـــى تـــرمیم وبناء بیوت 

الشھداء.

كانت بعض العوائل تســـــــــكن في 

خرائب فقامت فكرة المساعدة على 

تقســیم التبرعات إلى أسھم. قیمة 
الســــــــھم ٧٥ كرون شھريا، اي ما ً

يعادل وقتھا ١٠ دوالرات ...وھو مبلغ 

بســیط اليثقل كاھل المســاھمین. 

وكان االخوة مخیرين فـي تحديد عدد 

االسھم. 

اســــــتطعنا من خالل ھذا العمل أن 

نســـاھم في بناء ٣٩ وحدة سكنیة، 

وفي ترمیم عدد آخر. (شاھد الصـورة 

للحصول على فكرة دقیقة عن معنى 

الوحدة السكنیة). 

معظم االخوة المســــــــاھمین زاروا 

مواقع العمل خالل فتـــــــــرات البناء 
والتـــــــــرمیم، ووثقوه، وھذا ما منح ّ

ً المشــــروع زخما كبیرا ومصــــداقیه ً

عالیة، اذكـــــــــــر منھم: الحاج معن 

الجمیلي، والســـــــید خالد ابو منار، 

والحاج ابو ياســــــر، والحاج ابو احمد 

علـي الفیلـي، والحاج رائد الجنابــي 

ابو زھراء، والحاج سمیر ابو علي. 

مقابلة

 أبريل  ١٦٢٠٢٢

طريق الخير- من السويد 

إلى العوائل المتضررة في الخارج

الرسائل ترد بشـــــــــــكل يومي 

علـى ذلك الكــروب. وتعكس 

اهتماما عند قطاع واســع من 

المؤمنين في الســــــــــــــــــويد، 

وتعكس أيضـــــــــا، وبالتوازي، 

درجة عالية من االحســــــــاس 

ـراء  بآالم األيتام والفقـــــــــــــــــــــ

والمســـــــــــــــــــــــــاكين وعوائل 

المتضررين.

السید رزاق الموسوي

تكريم العتبة العسكرية



والـــــیمن. ھل كان العطاء فـــــیه 
مشابھا للعطاء في العراق؟ً

يخـــــتلف العطاء باخــــــتالف الحاجة. 

نشــــــــــاطنا في الیمن يتم من خالل 

"الموكب العراقي لدعم الیمن" ومقـره 

في بغداد -الكاظمیة. الوضع االنسـاني 

في الیمن حرج لجھة میاه الشــــــرب، 

فتركز النشـــــاط على حفر ابار ارتوازية 

فــــــي العديد من القـــــــرى المھددة 

بالجفاف. ھــــذه اآلبار تعمل بالطاقــــة 

الشمسیة. 

جرى تســمیة كل بئر من اآلبار ب(قربة 

العباس) ووصــل عددھا حتى االن الى 

١١ قربة اي إلى حفر وتشــغیل ١١ بئرا 

ارتوازيا. تبلغ كلفة البئر حوالـي ٣٥ ألف 

دوالر. نترك للمحسـن نفســه أن يحدد 

المبلغ الذي يريد أن يســــــاھم به من 

كلفة البئر. (الكلفة تشمل الحفر وثمن 

المضخة والخاليا الشمسیة).

الحاج رائد الجنابي على سـبیل المثال 

تبرع في بداية المشـروع بكلفة نصــف 

بئر. بعضـــــھم بربع الكلفة او عشــــــر 

الكلفة.. وھكذا..

وكیف وصـلتم إلى بوركینافاسـو؟ 

ولماذا ھذا الـبلد بالذات بـین الدول 

األفريقیة؟ 

ھو لوجود الجھة الموثوقة، أي الشــیخ 

ابراھیم كندو. تعرفت علیه بواســـــطة 

الشـــھید الســــعید "أبو زينب" (علي 

الفتالوي) حیث كان الشـــھید راعیا له 

أثناء دراسـته في حوزة قم المقدســة.  
حالیا يدير الشـیخ مركزا اسالمیا باسم ً

"وارث االنبیاء" فـــــــــــــي مدينة "بوبو 

ديوالسو" وله نشــاط ملحوظ ومدرسة 

اسالمیة لنشر علوم اھل البیت (ع). 

بقیت على تواصل مع الشـیخ كندو بعد 

استشــــــھاد الشــــــھید "ابو زينب"، 

واطلعت منه علــــى حاجات اتباع أھل 

البیت في تلك البالد. وھكذا أصـــــــبح 

ھؤالء األتــــــباع من جملة الذين نعمل 

على إيصال المساعدات الیھم. 

الســــــالل الغذائیة، بالمناسبة، بدأت 

كتقلید رمضـــاني خالل شھر رمضـــان 

اثناء انتشــــار وباء كورونا وما زال العمل 

بالسالل مستمرا إلى الیوم. 

اما قیمة الســلة فتكون عادة متناسبة 

مع القیمة الشـرائیة للبلد، مثال العراق 

٢٠٠ كرون، الیمن وبسبب التضـخم ٥٠ 

دوالر، وبوركینا فاسـو ١٠٠ كرون، وھي 

عبارة عن المواد االســـاســــیه لعائلة 

مكونة من ٦ اشخاص...

 اذكر انكم كنتم ترســــــــلون الى 

العراق ما يسمى ھنا في السويد 

بأكیاس النوم وھـــــــي عبارة عن 

أكیاس عازلة للبـــــرودة يدخل بھا 

المـــــرء عند النوم فـــــي االماكن 

الباردة جدا. 

نعم فكرتھا جاءت بعد زيارتنا للموصــــل 

قبل التحــريــر بمعیة االخوة أبو زھـــراء 

والحاج محسـد والحاج رحیم والحاج أبو 

باقر الســــــوداني وھناك ولدت الفكرة 

للحاجة الماســة لھا ونجحنا بارســـال 

٤٠٠٠ كیس نوم لمشردي االرھاب. 

 وكیف يشــــــعر المؤسس عندما 
ً يــــــــرى ان العمل ينمو كما ونوعا ً

ويصـــــــــــــــل إلى بلدان لم تكن 

بالحسبان؟

صـــحیح ان فكرة التاســــیس تعود لي 

وكانت بدافع من الشـــھید "ابو زينب"، 

لكنني ال احب ان اصــــادر جھد اخواني 

الحاج ابو حیدر الطــريحـــي، والحاج ابو 

زھراء الجنابـي، والحاج معن الجمیلـي  

والسید خالد، والحاج محسد، والشیخ 

حســــن، والحاج محمد مراد ابو ھدى، 

والحاج رياض الحســــیني، والســـــید 

ھاشـم الورد، وكل اخواني في كروب " 

على نھج علي (ع)"، دون أن أنســــى 

طبعا مـــركـــز اإلمام علـــي (ع) فـــي 

ستوكھولم. لقد كان لكل ھؤالء الفضـل 

االول في الدعم والتواصل ونشــــــــــر 

االفكار. وفـي تحويل الفكـرة الــى واقع 

والحلم الى حقیقة. 

اما كیف أشــــعر فأقول:  انني أشــــعر 

بالراحه بان نوفق في ان ندخل الفـرحة 

الى قلب مريض او محتاج، والرضـا متى 

ما علمنا اننا نســــــــیر على نھج ائمة 

الھدى، والفخـر متــى ما علمنا ان ھذا 

العمل ھو بعین هللا وموالي صـــــــاحب 

االمر والزمان.

ال يفوتنـي أن أذكـر فــي الختام ان عدة 

جھات قد نوھت بھذا العمل المـــــبارك 

ومنھا، كما ترى في الصــــــورة، العتبة 

العســـــــكرية في مدينة سامراء. كما 

افردت وســـــائل اعالم عراقیة اكثر من 

تقرير مفصل عن ھذا النشاط المتواصل 

ومنھا قناة كربالء الفضائیة. 

الحمد �. كنا نضـع سقفا من التوقعات ً

حول الـبذل والدعم لكن الـنــتائج كانت 

تصل إلى أعلى من السقف المرسوم، 

وأحیانا تكون  مضاعفة.

*"اخبار المركز" تشـــــكركم على 

ھذا اللقاء علـــــــــى أمل ان يكون 

للمجلة لقاءات اخــرى مع آخــرين 

ساھموا معكم في ھذا الطريق*. 

١٧  أبريل ٢٠٢٢

ب
در

ال
ء 

قا
رف

د 
ح

 أ
د،

س
ح

م
ج 

حا
ال

ع 
م

ة
ني

ك
س

ة 
د
ح

 و
٣

٩
ن 

م
ة 

د
ح

وا
م

تا
ألي

 ل
س

الب
م
ال
ع 

م
ج



في تمام السادسة والنصف مسـاء من ً

كل لیلة يأتي الناس مســــــرعین إلى 

مــركــز اإلمام علــي (ع) كـــي يلحقوا 

بالذين يتلون كتاب هللا على مســـــامع 

الحاضرين.

ثالثة أرباع الســاعة يقضــیھا الكل في 

رحاب جـــزء من الذكـــر الحكیم علـــى 

لسان كوكبة من القراء المتدربین. 

كان الحضـــور العلمائي بارزا ھذه المرة ً

في تقديم تالوات خاشــــعة من جانب 

السید الطباطبائي والسید الجزائري. 

بدى واضحا ان جلســات القران كان لھا ً

جمھورھا الخاص من الذين يحرصــــون 

على الحضـور يومیا. وبدى واضحا أيضــا ً

انه كان للصـــغار ھذا العام نصـــیب من 

المشـاركة اكبر بكثیر من نصــیبھم في 

األعوام السابقة. 

جلسـة القرآن اعطت، دون أدنى شك، 

لشــــھر القرآن نكھة اجتماعیة خاصة، 

وأضـافت، بنظر الذين اســتفتتھم اخبار 

المركـز، إلـى أرجاء المكان أجواء روحیة 

ال يمكن االحسـاس بھا في سائر االيام 

والشھور، وقدمت لكل مشارك، حسب 

تعبیر احد المشــــــــــــاركین، "شحنة 

إيمانیة" و"ســـلة غذائیة روحیة تغطي 

حاجات الواحد منا إلى ما بعد الشــــھر 

الفضـیل بعدة شھور". وقال آخر "ھو زاد 

يدوم ويدوم طويال". 

يكفــي "أخبار المـــركـــز" أن تقول أنھا 

عندما ســألت أحدھم لماذا يأتي يومیا 

الى جلسـة القران، لم يتمالك نفســه 

وبكى.

كأنه يقول: فیما يحاول البعض حــــــرق 

المصحف الشريف في شوارع السـويد 

فإن قلوبنا ھنا فـي مـركـز االمام علــي 

(ع) تتحــرق لتالوته كما تتحـــرق آذاننا 

لسماعه وأعیننا لرؤيته." 

طیه صـــور مجالس تالوة القرآن الكريم 

خالل الشھر الفضیل.  

مجالس القرآن في شهر القرآن:

"شحنة إيمانية" تدوم وتدوم
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كان بود "اخبار المــركـــز" ان تجـــري 

مقابلة مع الحاج حسین قنبر تسـأله 

فیھا عن تجربته في شھور رمضــــان 

التي قضــــــاھا معتقال سیاسیا في 

سجون النظام الســابق في العراق. 

فالحاج قضـى ١١ سنة  في المعتقل 

مر علیه فیھا ١١ شــھرا من شـــھور 
الصـیام ومر علیه -كما كان قد عدھا- ّ

٢٢ عید فطر وعید أضـــحى.. كان بود 

"أخبار المــركــز" أن تخوض مع الحاج 

فــي تلك التجــربة لكن الحاج آثــر أن 

يخص المجلة برســالة وجدانیة أدبیة 

عن الشــھر الفضــیل بین القضــبان. 

فكانت له ھذه الكلمات، وكان علــى  

المجلة تقديھا للقارئ كنافذة علـــى 

حقبة من حقبات الماضي األلیم.:

شھر رمضــان شھر تنزل فیه الرحمة 

والغفــــران، وتفتح فیه ابواب الجنان. 

ايادي الشیاطین فیه مغلولة. 

في ھذا الشـــھر تســــمو فیه الروح 

وفیه تنشرح النفوس .

حینما تجلس علــــــى مائدة االفطار 

تذكــر ان ھذه النعم التـــي بین يديك 

كلھا من المنعم فھل تقدر علــــــــى 

شــــكرھا؟ انت ضــــیف هللا في ھذا 

الشـــھر فاطلب منه ما تشـــاء فانت 

ضیفه. اعلم انك حین تصـوم الشــھر 

كامال يعني ذلك انك في صـحة جیدة 

تمكنك من الصـــــــیام  وغیرك علیل 

يتمنى ان  يصحو كي يصوم فھل انت 

شاكر لھذى النعمة؟ 

لھذا الشـــــــھر نكھته الخاصة حیث 

تجتمع العوائل  حول ســفرة  االفطار 

والوجوه حوله باســــــــمة 

منشرحة قد قضوا يوما في 

طاعة هللا عز وجل والشفاه 

تلھج بالثناء وتعلو اصــــوات 

التلفاز بالدعاء مما يضــفي 

نكھة خاصـة ممیزة ال تذوق 

طعمھا اال في شـــــــــــھر 

رمضـــان. ولكل عام  مذاق 

خاص وذكـريات تمیــزه عن 

الذي ســـبق ففي شـــھر 

الصــــــیام ھذا نجحت في 

البكالوريا، وفي ذاك اتممت 

فیه الجامعة. وفـــــي الذي 

تاله تـــزوجت فیه. وھكذا.. فـــي كل 

عام يمر علینا الشھر فیه تجديد .

لكن لتلك الســـــــــنة ذكريات الیمة 

وحزينة. لم تكن لتخطر ببالـي. ففیھا 

مر علي شھر رمضـــان شھر الرحمة 

والغفران وانا خلف القضـــــبان، وبین 

يدي السـجان. كانت اياما التنسـى، 

والتمحو ذكــرھا تتابع االعوام و تقادم 

االعمار. اياما  طويلة وحــــــزينة: كنا 

نجتمع علـــى مائدة  االفطار وقد بان 

الحــزن علــى الجمیع ومع اول لقمة 

افطار اغــرورقت عینــي الحاج ابـــي 

عباس بالدموع. قال تذكـرت عائلتـي 

واوالدي واحفادي. لم يكن  احــــــــد 

منھم يـتخلف عن االفطار مع العائلة. 

لم يكن المكان لیســـــعھم. يحلقون 

حولـــي. ھذا يقول: ابـــي خذ القدح 

واشــــرب من يدي. وحفیدتي تقول: 

جدو كل ھذه التمرة من يدي.  والیوم 

ال ارى واحدا منھم. لقد اشــــــــتقت 

الیھم لعن هللا من حـــــرمنـــــي من 

رؤياھم ظلما وعدوانا. وتســـــــــاءل 

سجین آخر: كســــــــرة خبز، وطعام  

قلیل من الــــرز تكاد تعد حباته، وقدح 

صغیر من الماء  الساخن في الصـیف 

البارد في الشتاء اليروي  وبالكاد يبل 

الشــــفاه. اين التمر؟ اين اللبن؟ اين 
الوان الطعام التــــــــــي كانت تعدھا ّ

والدتي؟ صمت ھذا الســـجین قلیال 

وقد حــبس دمعه. ثم رفع يديه وقال: 

الھي لك صمت في الشــــــــدة كما 

صـــــمت لك في الرخاء. الھي ابتلت 

العـــروق وما اظنھا ابتلت ولم يذھب 

الظمأ. نســـــــالك ان تثبّت لنا االجر. 

الھي اعطیتنا الكثیر ومتعتنا به ولعلنا 

لم نشــكره فابتلیتنا. الھي التصــرف 

عنا وجھك الكــــــريم وال تحملنا ما ال 

طاقة لنا به. كنا فـي نعمة غامــرة لم 
نكن نعرف قدرھا واالن حین حبسـت ٌ

عنا عــرفنا وعلمنا كم ھـــي عظیمة 

عطاياك. ان تجد ماء باردا يــــــــــروي 

عطشـك انت في نعمة. ان تكون بین 

االھل والخالن

ولیس بین جدران وقضبان

وظالم وسجان

فانت في نعمة وفي خیر وعافیة.

يقول هللا عز وجل: انا عند المنكسـرة 

قلوبھم.

...ما اجمل ساعات السحر حین تعلو 

اصوات المعتقلین بكل لسان وبقلوب 

خاشعة راجیة وهللا يســــتجیب لمن 

دعاه وال يقطـــــــــع رجاء من رجاه... 

ســـــــــبحانك من عظیم ما اعظمك 

وسبحانك من رحیم ما ارحمك.

مقابلة
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٢١  أبريل  ٢٠٢٢

عاد الســیاسي المتطرف "راسموس 
بالودان" إلى نغمة حرق المصــــــاحف 
في الســـــــويد بتوقیت يطرح أكثر من 
ســـــــــــــؤال حول أھداف ھذا العمل 

المشین. 

فھل كان إختیار شـــــــــــھر القرآن ھو 
الوســــــــیلة التي اعتمدھا "بالودان" 
لیســتفز اوسع قطاع من االحتجاجات 
واالضطرابات بین صفوف المســــلمین 
بھدف االســـــتحواذ على أكبر قدر من 

األضواء والتغطیة االعالمیة؟

أم انه اختار ھذا التوقیت بسبب اقتراب 
موعد االنتخابات الســـويدية (سبتمبر 
٢٠٢٢) والتـي عبــر الــرجل عن رغبته 
في الترشــح فیھا بعد أن كانت حملته 
االنتخابیة فـــــــــي الدنمارك قد منیت 

بفشل ذريع؟

أم أنه قـرر القیام بجــريمته اآلن لیحول ّ
األنظار عن حرب روســـــــــیا واوكرانیا 
ويوجھھا صوب "صراع الحضارات" الذي 

يحاول بعض صــــــناع الرأي في الغرب ّ
تقديمه كحتمیة تاريخیة توجب التركیـز 

علیھا بدال من التــــركیــــز علــــى اية ً
"صراعات ثانوية" أخرى؟

أيا يكن الجواب فإن تحــــرك "بالودان"- ً
صاحب الجنســــــــیة الســــــــويدية 
والدانمــــــــــــــركیة- قد قوبل بموجة 
احتجاجات واســــــــــــعة وعنیفة من 
المسلمین في العديد من المدن التي 
سعى الرجل ألن يحرق المصــــــاحف 

فیھا. 

عشـرات الجرحى من رجال الشــرطة 
ومن المتظاھرين الغاضــبین ســـقطوا 
نتیجة المواجھات بین الجانبین منذ ١٥ 
ابريل الحالي خاصــــــــــــة في مدينة 
"نورشوبینغ" و "لینشـوبینغ" و"مالمو" 

و" ستوكھولم". 

وإذا كانت السويد قد بدت في غالبیتھا 
العظمى متفقة على الوقوف في صف 
اوكرانیا في الصـــــراع ھناك فإنھا بدت 
منقســـــمة في الموقف من "الحرب" 

التي اشعلھا "بالودان" وحزبه.

أصـوات سـويدية عديدة اســتنكرت ان 
يقوم متظاھرون مســلمون باالشتباك 
مع رجال الشرطة السويدية، في وقت 

سمعت فیه أصوات أخرى تســتنكر ان ُ
يأتـــي "بالودان" من الدانمـــرك إلـــى 
الســــــــــويد لیقوم بین الحین واآلخر 
"بسیاحة استفزازية" تشعل الشارع.  

وفي السیاق نشر السید جرار حسـن 
جعفري على وســــــائل التواصـــــــل 

اإلجتماعي تصـريحا باللغة الســويدية ً
يمكن اعتباره واحدا من االصـوات التي 
أجادت التعبیــر عن الموقف العاطفــي 
والشـرعي  للجالیة المســلمة إزاء ما 

يجري على كتابھا المقدس. 

والسید جرار ھو  بالمناسبة، واحد من 
الشــباب الذين ترعرعوا في كنف مركز 
االمام علي (ع) في ســـتوكھولم قبل 
ان ينتقل الى مدينة قم المقدســـــــة 
لینتســـــــب إلى حوزتھا العلمیة قبل 

حوالي ٨ سنوات. 

تســــــاءل الســــــید جرار في كلمته 
المتلفــزة علـــى قناة "الیوتوب": كیف 
يســتطیع المرء ان يصــف مقدار الحزن 
الذي يشــــعر به؟ كیف أقول بأن قلبي 
يحترق وكیف اســـــــــــتطیع ان أفھم 
اآلخرين أن ما يحدث يســــــبب جروحا 
عمیقة؟ ھل تكفـي المخطوطات وھل 
يكفي الكالم؟ ھل الصـــــــراخ يكفي؟ 

الدموع؟ 

إن أكثر شیئ أعشـــــــقه في حیاتي 
ُ

[القـــــــران] قد أھین. ھل بإمكانك ان 
تعرف ما يحدث في داخلي؟.. انه أكثـر 
كتاب يحترمه ويقدســــــه ملیارين من 

الناس في العالم..

بعد ھذه المقدمة العاطفیة تســـــاءل 
المتحدث: ماذا كان ســـــــیحدث لو ان 
أحدا أحـــــرق نجمة داوود فـــــي عید 
"روشــــــــــــــعانا" [الیھودي]، او أنكر 
المحرقة؟ ألن يجري تصـــــــــنیف ھذا 
العمل على انه اثارة للكراھیة ضـــــــد 
الشــــــــعوب. ضد الســــــــامیة. ضد 

الديمقراطیة؟ 

- "ھل كانت السلطات ستعطي اجازة 
قانونیة للقیام بذلك؟ وھل كان االعالم 

سیسكت كما سكت اآلن؟”

ثم توجه المتحدث إلـــى الذين عبـــروا 
بالعنف عن اســـــــــــــتنكارھم لحرق 

المصــــــــحف، فأعرب لھم عن تقديره 
لمشـــاعرھم الصـــادقة والنبیلة تجاه 
الكتاب المجید لیســـتدرك قائال: "نحن 
االن في شھر رمضــــان وھو الشــــھر 
الذي يعلمنا االرادة والســــیطرة على 
مشــــــاعرنا وحواسنا لذلك ال يجوز ان 
نفقد اعصـــــــابنا وان نلجأ الى تخريب 
الممـــــــــتلكات العامة. نعم. يجب ان 
نشـجب ونسـتنكر ونضـغط  لكن ضمن 
نفس األطر المشـــــــــــــــروعة التي 
يھاجموننا بھا، خاصــــة وان الناس ھنا 
فتحت اعینھا على القـرآن بعد الحادثة 
لتعـرف بماذا يأمــرنا القــران فــي ھذه 

الظروف". 

- "ھدف الفاعل ھو اثارة الفـتــنة بحــثاً 
عن رد فعل ال يمثل االســـالم وال يمثل 
أغلبیة المســــلمین لكنه يكون باسم 

االسالم والمسلمین..."

يذكر ان مركز االمام علي (ع) بدأ، فیما 
كانت أخبار المركز" تمشــــــــــي في 
طــريقھا الـــى المطبعة، بجمع تواقیع 
لرفعھا الى مجلس النواب الســـويدي 
تطالب بإصـــــــدار قانون يمنع االعتداء 

على القرآن الكريم. 

أفي شهر القرآن يحرق المصحف الشريف؟

حرق المصحف



"طيور الجنة" في مجالس التالوة
حضور ملحوظ ومشاركة ملحوظة

الصغار

 أبريل ٢٢٢٠٢٢

ھذا الرجل يجلس بین ولديه، وذاك الرجل يضـــع طفلته في 

حرجه، وذلك يطلب من ابنه ان يكون في خدمة من ھم أكبر 
منه سنا فیجمع المصـــــــــــاحف منھم لیعیدھا إلى رفوف ً

المكتبة. 

ھذه المشــــــاھد شكلت جزءا من المشـــــــھد العام في 

جلسات القرآن الكريم خالل الشھر الفضـیل. مشـھد احتل 
األطفال واألشبال فیه حیزا استرعى انتباه الكامیرا. ّ

ً يذكر ان وجوه األطفال لم تكن تعكس امتعاضا او ضـجرا يتیح ً

للمتصـــــفح في وجوھھم ان يعتقد انھم مجبرون. بل على 
ً العكس كانت وجوه األطفال تعكس ارتیاحا وانسجاما مع جو ً

الجلسـة وآدابھا، وتعكس، في بعض األحیان، وعند من كان 
ً اكبر سنا، إھتماما بالتالوة وأحكامھا. ً

أخبار المركز قابلت ٣ من ھؤالء األشـــــــــــــبال الذين كانوا 

يحضـــــرون يومیا دون انقطاع، فســـــألتھم عن سبب ھذا 

اإلھتمام وعما اذا كان الحضــــور الیومي يؤخر نشـــــاطھم 

المدرسي؟ فكانت األجوبة كالتالي:

مجتبى فخر الدين (١١ عاما): 
"حلقات القـــــران حلوة. وانا تعلمت 
اشــــــیاء جديدة وتعرفت على اوالد 
جـــــــدد. وتعلمت بعض االحكام من 

الســـــید الطباطبائي الذي خصني ّ
ببعض الوقت كما اني اعجبت بصوت 

السید الجزائري. 
بالنسبة للمدرسة، انا لم أكن اشعر 
بالتعب بعد الســھر في المســـجد. 
بالعكس، كنت أشعر بالنشـــــــــاط 

والحیوية. 
وماذا تعلمت من الســــــــــــــــــید 

الطباطبائي؟ 
تعلمت أال الفظ حـــرف الالم اذا رأيت 

بعده شــــــــدة وان الفظه اذا لم ترد ّ
الشــــــدة بعده. [ يقصــــــدالحروف 

الشمسیة والقمرية]. 
اســــــــــــــمك مجتبى. فمن يكون 

المجتبى؟ 
االمام الحسن (ع). 

نحن االن في شھر رمضـــــــان فھل 
توجد عالقة بین شھر رمضـــــــــــان 

ووالدته؟
نعم. ولد في ١٥ من شھر رمضان. 

احسنت

محمد الجواد (١٠ سنوات)
آتي الى المســـــــجد ألستمع الى 
القـــران الكــــريم. يعجبنــــي ذلك. 
ويعجبني ان اســـــــــــــــــتمع الى 
المحاضرات خاصـة تلك التي تتحدث 

عن تاريخ األنبیاء وتاريخ األئمة. 
لماذا؟

كي اتعلم كیف اعمل مثلھم.
ھل تصوم؟

نعم
لكنك غیر مكلف

هللا أمر المســــلمین بالصـــــوم وانا 
مسلم.

اســمك محمد الجواد. ھل تعلم اين 
دفن االمام الجواد (ع)؟

- اي. في بغداد في الكاظمیة
احسنت. 

محمد إبراھیم (١٠ سنوات) 
تعلمت اللغة العـربیة فـي البیت عن 
طريق األبوين، لذلك فأنا استطیع أن 

اقرأ القرآن الكريم. 
- ولماذا تأتـــي كل يوم الـــى محفل 

القران؟ 
ألنه مؤنس ويعجبنـــــــــي الجلوس 

واالستماع الى التالوة؟
- ھل كان الحضـور الیومي يؤثر سلبا 

على نشاطك في المدرسة؟
ال. لم اشعر بالتعب. 

- ھل انت مجبر على الحضـــــور الن 
والدك يجبرك ام انك تحب المجیئ؟

بل انا الذي اطلب منه ان يصطحبني 
معه. 



٢٣  أبريل ٢٠٢٢

مداخلة للتلمیذة ضـــحى عن شــــھر 
رمضان:

باالمس استقبلناك والیوم نودعك 
فكم انت سريع بالرحیل؟

(ھذه المداخلة كتبتھا التلمیذة فـــــي 
مدرسـة الثقلین في مركز االمام علي 
(ع) "ضحى زيد" في شھر رمضـــــــان 
الماضي وارسـلتھا الى "اخبار المركز" 
التي غفلت عن نشرھا عندئذ. المجلة 
وعدت ضحى ان تنشـــر مداخلتھا في 
شھر رمضــــان التالي. وھو الشـــــھر 

الحالي.

وداعا رمضــــان! ھل سیعود الغبار إلى ً

المصـــاحف؟ ھل ستبكي المســـاجد 
على فراق المصـلین؟ ھل ستشــتاق 
السـماء لسـماع دعوات المســلمین؟ 
ھل ســــــــــتعود حیاتنا كما كانت؟ ام 

ستكون انت يا رمضان سببا في التغیر، ً
ً ســـببا في تقربنا من هللا و ســـببا في ً

تحسین أخالقنا؟

لقد انتھــــــــــى ٣٠ يوما و أتعجب من ً
السـرعة التي مرت بھا ايامك، باألمس 
استقبلناك و الیوم نودعك سـبحان هللا 
كیف تمضي األيام بسرعة. يا هللا اجعل 

ا◌خر يوم في رمضـــــــان نھاية أحزاننا ٓ
وبداية أفـراحنا و تقبل منـي أعمالـي و 
أعمال جمیع المسـلمین والمسـلمات 

واحفظنا من كل ســــــــوء وثبتنا على 
طريق الصراط المستقیم.

وداعا يا رمضـان، يا شھر القرآن كم انت ً
سريع في الرحیل! ال أدري كیف سـوف 
اتحمل فراقك فالقلب منكسـر و العیون ُ

ذابلة. لیســـــــت ھناك ايام أجمل من 
أيامك فأنت شـــــــھر المغفرة والخیر و 

الســالم، تعلمنا فیه الصـــبر و التقوي.  ُ
ٍووعد مني إلیك، إني سـوف اظل على 
ھذا الطريق و أنني ســـوف اعیش كل 

يوم كأنه رمضان.
يا هللا اجعلني ممن يصـــلون في اللیل 

شوقا لرمضان.ً
ضحى زيد



یا عباد هللا و یا ضـــــیوف الرحمن و یا شــــــیعة امیرالمؤمنین 

بحمدهللا حل علینا شھر الصــــــیام و ھذه اول جمعه من ھذا 

الشــھر الفضــیل . طوبی لکم ھذه الضـــیافه و ھذه الکرامة . 

نشـکرهللا علی مننه و احسـانه. نشـکره علی فضـله وکرمه. 

ھو اعطانا العمر والتوفیق حتی ندخل فی ضیافته ونســـتفید 

من مواھبه وکرمه. روی ان نبی هللا عیســـــــی (ع) رأی فی 

المنام امه ورأی مقامھا و قصـــــورھا فی الجنة سألھا: یا اماه 

ھل تحبین ان ترجعی الی الدنیا فقالت نعم. تعجب عیســـی 

من قول امه ســـألھا یا اماه لماذا تحبین ان ترجعی؟ فاجابت: 

"احب ان ارجع حتی اصوم یومھا و اقوم و اصلی لیلھا".

قال رسول هللا (ص) : الصحابه " أال أخبركم بشـــــيء إن أنتم 

فعلتموه تبعد الشیطان عنكم كما یبعد المشرق من المغرب؟  

قالوا: بلى يا رسول هللا، قال (ص): {الصــــوم يســـــود وجھه 

والصـدقة تكسـر ظھره والحب في هللا عز وجل والمؤازرة على 

العمل الصــــــــالح يقطع دابره، واالستغفار يقطع وتینه، ولكل 

شيء زكاة وزكاة األبدان الصیام}.

 وقال النبي (ص): {ما من مؤمن يصـوم يوما من شھررمضــان 

حاسبا محتســـبا إال أوجب هللا تعالى له سبع خصــــال أالول 

يذوب الحرام من جســـــــــده، والثاني يتقرب إلى رحمة هللا، 

والثالث يكفر خطیئته، والرابع يھون علیه ســـــــكرات الموت، 

والخامس امـــــــنه هللا من الجوع والعطش يوم القــــــــیامة، 

والســــادس براءة من النار، والســــابع أطعمه هللا من طیبات 

الجنة}. 

 قال رسول هللا (ص) : {لو يعلم العبد ما فى رمضــــــان لود ان 

يكون رمضان السنة کلھا}.

فماھی الغاية من الصــــــــوم :قال هللا تبارک وتعالی { لعلكم 

تتقون}.  وقال علي (ع): {فرض هللا الصــــــیام ابتالء إلخالص 

الخلق}

ولذا حذرت الروايات من صـــوم ال يقبله هللا، فعن رســــول هللا 

(ص): {رب صـائم حظه من صـیامه الجوع والعطش، ورب قائم 

حظه من قیامه السھر}.  ان الصـوم المقبول ھو ما تحقق فیه 

أمران: صوم الجســد و صوم النفس. یقول العلماء بان الصــوم 

الجســــد ھو اإلمســـــاك عن 

الطعام بإرادة و اختـیار خوفا من 

العقاب ورغبة في الثواب واألجر 

و صوم النفس إمساك الحواس 

الخمس عن سائر الماثم، وخلو 

القلب من جمیع أسباب الشر.

 سمع  رسول هللا امرأة صـائمة 

تســــب جارية لھا فقال (ص) : 

{كیف تكونین صـــــــــائمة وقد 

سببت جارتك ؟ إن الصوم لیس 

من الطعام والشـراب فقط وإنما 

جعــل هللا ذلـــك حجـــابـــا عن 

ســـــــواھما من الفواحش من 

الفعل والقول}.

قال امیرالمؤمنین (ع): {صـــوم 

القلب خیر من صیام اللســان و 

صوم اللســــــان خیر من صیام 

البطن}. وعن فاطمة الــزھــراء 

(ع): {ما یصـنع الصـائم بصـیامه اذا لم یصــن لســانه وسمعه 

وبصره وجوارحه}. 

اخواتی من افضل االعمال فی ھذا الشھر المبارک المشارکة 

فی الخیرات قال هللا تعالی {فاسـتبقوا الخیرات}. اذا اردتم ان 

تسـتفیدوا من برکات ھذا الشـھر الفضـیل فعلیکم باالحسـان 

الن هللا قریب من المحســــنین ومن احســـــن الخیرات دعم 

المساجد النه یبقى لکم صدقه جاریة.  کان ھناك رجل اسمه 

خیرالدین افندی يعیش فی منطقه فاتح بمدینة اســــطنبول. 

كان اذا مر في الســــــــوق واشتھى شیئا من أنواع اللحم او 

الفاکھه او الحلویات حســـــب قیمتھا وأبقى المبلغ في جیبه 

بنیة عمل الخیر وكان یقول في نفســـــــــه کاننی اکلت. بعد 

سنین فتح صندوق الصـدقات ورای بانه یسـتیطع ان یشـتری 

ارضا ویبنی مســــــــجدا بذلك المبلغ وفعال فعل ذلك. اشتھر 

المســـجد باسم صانکی یدم ومعناه بالعربی "کاننی اکلت". 

والی االن يأتي بعض المؤمنین من أماكن بعیدة للصــــالة فی 

ھذا المسجد.

سماحة الشیخ حكیم إلھي في خطبة الجمعة:   

صوم النفس ھو إمساك الحواس عن سائر المآثم 
وخلو القلب من أسباب الشر
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