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لوالدة سید الكائنات 
ھذا العام طعم خاص

كان التباع اھل البـیت 
(ع) موعد في شـــھر 
ربیع األول مع  ذكـرى 
والدة ســــــــــــــــید 
المرســـلین (ع) ومع 
سماحة الشــــــــیخ 
الربیعـي الذي تطـرق 
الى عدد من الدروس 
والعبر التـي يمكن أن 
نســــــــــتوحیھا من 

الذكرى. 

جديـــــر بالذكـــــر ان 
لذكرى والدة ســـید المرســـلین (ص) ھذا العام 
طعم خاص. فقد حلت الذكرى في خضــم معركة 

افتعلتھا الرسوم المسیئة ضد سید الكائنات... 

ص ٢٤

االتحاد الشیعي 
وحرق القران

يعلق حیدر ابــراھیم 
رئــــــــــیس االتحاد 
الشــــــــیعي على 
ســــــــــعي اتحاده 
لمحاصــرة محاوالت 
ھتك القران الكـريم، 

فیقول: 
"ركزنا في اتصــاالتنا 
علــى بیان مخاطـــر 
ھذا التصــــرف على 
األمن العام فـــــــي 
الســـــــــويد وعلى 
العیش المشـــترك. 
كان واضــحا لدينا ان 
من حق الشـــــرطة 
السـرية الغاء اي تحرك يمس باالمن القومي دون 
الرجوع الى الســلطة الســـیاسیة او الســـلطة 

القضائیة. 
ص ٢٠-٢٣

منابر األحزان في صفر المظفر

مسیرات األربعین

حدث فوق الوصف.. لكن اإلعالم في خبر كان

ص ١٠-١٣

بالمآتم والمجالس والمســیرات احیا اتباع أھل البیت (ع) مناسبات شھر 

صفر المظفر في مركز االمام علي (ع)، 

فمن أربعینیة االمام الحســـــین (ص ٣-٩),  إلى ذكرى استشــــــھاد سید 

الكائنات (ص ١٦-١٨),  

الى ذكرى استشھاد االمام علي بن موسى الرضا (ص ١٦-١٧), 

الى ذكرى استشھاد السـیدة رقیة (ص ١٩),  الى ذكرى استشـھاد االمام 

العسكري (ص ٢٣),  الى ذكرى الھجوم على بیت فاطمة (ص٢٧), 

الى غیرھا من المناسبات... 

وھكذا استمرت مسیرات االربعین في صناعة حدث يفوق الوصف في كل 

سـنة، واســتمرت وســائل االعالم في التعاطي معه وكأنه حدث عادي، 

وأحیانا، جانبي. 

أمر مؤسف، لكن لیس فیه غرابة. 

فمواكب العطاء تترفع عن ان تبطل االجر والثواب بالفخر والمن والتباھي.

وجمھور األربعین اعتاد علــى العطاء فلم يعد يجد (حتــى فـــي قفـــزاته 
النوعیة) ما يستوجب ان يكون سبقا صحفیا.ً

و "أخبار المركز" تترك المجال للصـورة، كي تعبّر عن مسـیرة األربعین في 

ستوكھولم يوم السبت في ١٠ اكتوبر تشرين اول ٢٠٢٠. 



في معرض تعلیقھا على مراســـــــــــم 
عاشـــــــوراء ھذا العام (في ظل جائحة 
كورونا) قالت ال   BBCفـــــــــــــــي ٢٩ 

اغسطس الماضي:

"على مرّ القرون، اعتاد ماليین الشـیعة 
ً إحیاء ذكرى كربالء، كتفا بكتف، ويدا بید، ً

حتى باتت التقالید العاشــــورائیة ثقافة 
راسخة في حیاتھم.

لكن وباء كورونا جاء لیغیــــــــر عادات لم ّ
تمس منذ زمن، من بینھا عاشـــــوراء... ّ

في محرّم ھذا العام، ال مســـــیرات، وال 
لطمیات، وال دموع!!!"

فعال؟

ال مســــــــیرات؟ وال لطمیات؟ وال حتى 
دموع؟ !!!

ھل رأيتم كیف يجري دس الســـــــــــم 
بالعسل؟ 

وھل رأيتم كیف تكون جرعات الســــــم 
ّ خفیة ومركزة في إعالم الیوم؟ ّ

لعل عبارة " ال دموع" كانت ھـــــــــــــي 
المقصـود من التقرير برمته، ولعلھا كانت 
ھي بیت القصـــــــید.  أما عبارات "كتفا 
بكتف ويدا بید" التـي جاءت فــي مقدمة 
التقرير فلعلھا كانت العســـل "الملغوم" 

الذي يراد لنا أن نتناوله بال تدقیق. 

ھل تريد، عزيـزي القارئ، االطالع علـى 
المزيد من دس الســـم بالعســـل؟ إقرأ 
مجلة "الخلیج الجديد" فــــــــي ٣١ من 

الشھر نفسه:

"أعلن الرئیس اإليراني حســن روحاني 
الســـــماح بإقامة مراسم عاشوراء في 
شـــــــھر محرم، في جمیع أنحاء إيران، 
على الرغم من تفشــــي جائحة كورونا 
المســــــــــــــتجد، وھو ما واجھه التیار 
اإلصــــــالحي بانتقادات باعتبار أن ھذه 

الخطوة خطیرة."

انتھــى كالم "الخلیج الجديد". وانتھــى 
الكالم الذي قد يجعلك تتســـــاءل: ماذا 
قال روحاني بالضـبط كي تصـبح مراسم 
عاشـــوراء خطوة خطیرة جدا بنظر التیار 

االصالحي؟ 

إقرأ عزيزي القارئ ماذا قال:

"أن التجمھــــــــــر والتجمعات تحت أي 
مسمى ما زالت غیر مسـموح بھا.. و إن 
اللجنة الوطنیة لمكافحة كورونا ھــــــي 
الجھة المخولة الوحیدة التخاذ القــــــرار 
حول التجمعات ومراسم عاشوراء. إيران 
ســتحیي مراســم عاشـــوراء (ضـــمن 
الضـوابط) فال يمكن أن نسـمح ألحد ألن 
يخلق فجوة بین العلم والدين. ســنتقید 

بالعلم. وسنعمل بما أمر به الدين".

ھل رأيت الفــرق بین الخبـــر (كما ھو)، 
والخبــر الملغوم والمطبوخ فـــي مطابخ 

السوء؟ 

مطابخ الســـــــوء، بالمناسبة، وكما ھو 
معلوم، لم توفـــر، منذ أكثــــر من ١٣٠٠ 
سـنة، فرصـة اال اســتغلتھا للتقلیل من 

شأن عاشوراء وقیمتھا وجماھیريتھا. 

ھذه المطابخ استفادت مؤخرا من بحوث 
علم الـنفس واالجــتماع والــتاريخ، ومن 
نظريات الصـــــــحافة واالعالم والدعاية، 
ومن فنون السینما والمسـرح والعالقات 
العامة، فأخذت ھذه العلوم والنظــــريات 
والفنون ووظفـتھا بما ظـنت انه يقلل من 
ارتباط ماليین العاشـورائیین بحرارة ھذه 

الثورة ومعانیھا. 

...طبعا، دون جدوى.

ثم جاءت جائحة كــــــــــــورونا وتجددت 
محاوالت إســـقاط آخر ما توصــــلت إلیه 
العلوم والفنون والنظريات على عاشوراء 
إلضـــعافھا كما قرأتم اعاله.. فباءت ھي 

األخرى بالفشل. 
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“كيف جلائحة ركّعت العامل، 
ان تركع أمام أحزان الشيعة؟"
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المحرر

وبقي الســـــؤال الذي ظل يطن في 
رؤوس الذين اخفقوا: 

كیف لجائحة ركعت العالم، ان تفشل ّ
في تركیع عاشوراء؟

وكیف لجائحة كشـــــفت لســـــكان 
المعمورة عن ھشــاشة االنســـان، 
وضعف األنظمة، وركاكة االقتصاد، أن 
تقر بضـــــــعفھا في مواجھة مواسم 

األحزان ألتباع اھل البیت (ع)؟

تعددت األجوبة والـــــــتحلــــــــیالت 
والمداخالت.. وتشعبت.

المحرر أراد بدوره أن يضــیف إلى تلك 
األجوبة جوابا مبنیا علــــــــــى بعض ّ

المعادالت، وھو كالتالي:

المعادلة األولى:  

*- طالما استمر خصوم عاشوراء في 
دس السم بالعسـل (كما ورد أعاله) 
طالما ظلت عاشــــــــوراء حاجة عند 
الذين يـــــــــــــريدون إبطال مفاعیل 

السموم. 

الثانیة: 

*- كلما طرح خصـــوم عاشوراء سماً 
جديدا كلما استفزوا عند عشــــــاق 

الحســـــــین تعلقا جديدا بعاشوراء، ّ

ً وتمسكا اضــــــــــــــــــافیا بأھدافھا ّ
وشخصیاتھا. 

الثالثة:

*- بقدر ما يبـرھن الذين فـي قلوبھم 
مرض أن امراضــھم التي في قلوبھم 
ھـي أمـراض مـزمنة بقدر ما تبــرھن  
عاشوراء أنھا في قلوب الحســینیین 

عالج دائم.. وظاھرة خالدة. 

الرابعة:

*- بما أن الجائحة لم تقطع الطـــريق 
علــى الباطل فإنھا لن تتمكن من ان 
تقطع الطريق على عاشـــــوراء. الن 
بین عاشــوراء والباطل عالقة شـــبه 

طردية:

فإذا عبّر الباطل عن نفســـــه، عبّرت 
عاشوراء عن نفسھا بشكل أكبر. 

وإذا ازداد فـــي االرض الظلم والجور، 
ازدادت في عاشـــوراء مواقف الرفض 

والتصدي.

لذلك، وبما أن خصـــــوم عاشوراء قد 
تركوا لھذا الصـراع بین الحق والباطل 
أن يبقـى علــى زخمه، فإنھم تــركوا 
(عن غیر قصــــد) لعاشوراء أن تبقى 

على زخمھا. 

الخامسة واألخیرة:

ان خصـــــــــــوم عاشوراء سیجدون  
بالتالي ومجددا، انھم،  امام طريقین 

قديمین:

اما ان ينتصـــروا للحق فینتصــــروا به 
لعاشوراء (كما يفعل أتباع أھل البیت 

ع).

واما ان ينتصـــروا للباطل فینھزموا به 
امام عاشـــــــــوراء (كما جرى على 

أجدادھم). 

اما العلوم والفنون والنظــــــــــــريات 
واالكتشـافات واالختراعات فعســى 
أن يطبقوھا في أماكن أخـرى، فھذا، 

وال بد، أجدى لھم وأنفع. 

لكن، وبكل األحوال، وفـــــــــــي كل 
الظــروف، وبعیدا عن المعادالت، فإن 
عاشـــــــــوراء لن تكون كما قالوا: بال 

مسیرات وال لطمیات وال دموع. 

لن تكون (إال) بمسیرات.. ولطمیات.. 
ودموع.. 

وبمنبر حسیني يفضح الطغاة

وبعشق حسیني يمأل اآلفاق

٣ /  نوفمبر ٢٠٢٠  تشرين ثاني 

بقدر ما يربهن الذين يف 
قلوم مرض أن 

امراضهم مزمنة بقدر 
ما تربهن  عاشوراء 

أا عالج دائم

األفتتاحية

لن تكون عاشوراء إال بمسیرات ولطمیات ودموع



االربعينية..  
��������������

يف مثل هذا اليوم نظر االمام السجاد اىل زينب وهي تقول:

يا ابن أخي أريد أن أودع أخي احلسني (ع)
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بالمآتم والمجالس والمســــــــــــیرات. ھكذا احیا اتباع أھل البیت (ع) أربعینیة االمام 

الحسین (ع) في ستوكھولم. 

باتجاه الجنوب سارت مسیرة كبیرة. وصوب الشمال سارت أخرى، ربما كانت أكبر.

أما المآتم والمجالس  فقد توزعت على كل مراكز وحســــینیات المدينة وعلى العديد 

من منازل الموالین. 

بعض المراكز أقام المأتم في لیلة األربعین، وبعضـھا في اللیلة التالیة، وبعضــھا كمركز 

االمام علي (ع) أقامھا لثالث لیال متتالیة.

سماحة الشـیخ حیدر الشــاوي كان ضیف وخطیب تلك اللیالي في مركز اإلمام علي 

(ع). بدأ بإحیاء اللیلة األولى يوم الخمیس في ٨ اكتوبر وختم االحیاء فـي اللیلة الثالثة 

يوم السـبت ١٠ اكتوبر. كذلك كان للرادود  السـید سعد الخطیب مشــاركة فعالة في 

اللیالي الثالثة التي كانت تختتم بوجبة عشاء طلبا لألجر والثواب. 

طیه بعض ما تطرق الیه ســـماحته في تلك اللیالي التي فتحت ذراعیھا الســــتقبال 

جموع المعزين، وبثت مجالســـــھا على الھواء مباشرة إلى الذين حالت الشــــــروط 

واإلجراءات الصحیة دون حضورھم بسبب جائحة كورونا. 

سماحة الشیخ الشاوي

كم اودعوا قلبي عشیة ودعوا

حرقا تؤججھا عیون تدمع

 خفو فسافح عبرتي وتصبري

اثر الركاب مشیع ومشیع

ابكي فال حرقي تجفف ادمعي

كال والتطفي الحريق االدمع
جمرا بجذوته تشب األضلعً

ورمى الھوى قلبي برمي جمارھم

جمرا بجذوته تشب األضلع

يوم النوى ال كنت  كم حملتني
مضضا له صم الصفا تتصدعً

ما طاب لي يوم التحمل مطمع

كال ومالي بالتجمل مطمع

والى مرابعھم احن وانھم

شتوا بأحناء الضلوع واربعوا

شجر األراك اراك تزھو
ً ً مورقا عودا فمالك مورقا التجزعً

 ايروق عینا منزل بك رائقً

ومنازل التنزيل قفر بلقع

الوت نضارتھا وصوح نبتھا

ومحت معالمھا الرياح األربع..

يقول الســید ابن طاووس: وتســـابق 

القوم على نھب بیوت آل الرســــــول، 

وقرة عین الزھـراء البتول، حتـى جعلوا 

ينــزعون ملحفة المــرأة عن ظھـــرھا! 

وكانت المــــرأة تجاذب علـــــى إزارھا 

وحجابھا.. حتى تغلب على ذلك.. 

وخرجن بنات آل الرســــــــول وحريمه 

يتســاعدن على البكاء، ويندبن لفراق 

الحماة واألحباء.

قال حمید بن مســـلم: رأيت امرأة من 

بني بكر بن وائلـ  كانت مع زوجھا فـي 

عسـكر عمر بن سعدـ  فلما رأت القوم 

قد اقتحموا على نساء اإلمام الحسین 

في خیامھن، وھم يسـلبونھن، أخذت 
سیفا وأقبلت نحو الخیام وقالت:ً

 «يا آل بكر بن وائل

 اتسلب بنات رسول هللا؟ !

 ال حكم إال � !!

 يا لثارات رسول هللا !!»
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قال: ثم أخرجوا النســــاء من الخیمة، 

وأشــعلوا فیھا النار، فخرجن حواســـر 

مســـلبات حافیات باكیات، يمشـــین 

سبايا في أسـر الذلة، وقلن: بحق هللا 

إال ما مررتم بنا على مصـرع الحســین 

(ع)، فلما نظرت النسـوة إلى القتلى، 

صــحن وضـــربن وجوھھن...  فوهللا ال 

أنســـــــى زينب بنت علي (ع) وھي 

تندب الحسـین، وتنادي بصــوت حزين 
وقلب كئیب: وامحمداه، صـــلى علیك َّ

ٌَّ ٌ ملیك الســـماء، ھذا حســــین مرمل ُ
َُّ بالدماء، مقطع األعضاء، وبناتك سبايا، ُ

إلى هللا المشــــــــتكى، وإلى محمد َّ

المصـــطفى، وإلى علي المرتضـــى، 

وإلى حمزة سید الشـــــــــــــــھداء.. 
وامحمداه، ھذا حســــــــــین بالعراء ، ٌ

َيسـفي علیه الصبا، قتیل أوالد البغايا، َّ
ياحـــزناه، يا كــــرباه، الیوم مات جدي ّ

رسـول هللا، يا أصـحاب محمداه، ھؤالء 
ُ ذرّية المصـــــطفى يســـــاقون سوق ّ

السبايا.

فـــي مثل ھذا الیوم نظــــر االمام زين 

العابدين الـى زينب وھــي تقول له: يا 

ابن أخي أريد أن أودع أخي الحســـین 

(ع)، فقال لھا: عمة ودعي أخاك وأنت 

على ظھر الناقة فجعلت تنادي:

أودعتك هللا الســــمیع العلیم، يابن أم 

وهللا لو خیــرونــي بین المقام عندك أو 

الرحیل عنك الختـرت المقام عندك ولو 

أن الســــباع تأكل لحمي. فلما رأته ال 

يجیب نداءھا بكت ورنت بالطـــرف نحو 

المدينة وكأني بھا تقول:
ِأيا جد لو يفدى من الموت میّتٌُّ

فـديت  حسینا من سھام المنیة

ايـا جد من لي بعد فقد مؤمليُّ

ومن  ارتجیه إن جفتني أحبتي
ِأيا  جد عنا الصون ھتك سترهُُّّ

َّ ُ وأوجـھنا  بـعد الخدور تبدتُ

ٍوسار ابن سعد بالنساء حواسرا

خـلف  جثمان الحسین بقفر

وعاد سماحة الشــــــیخ الشــــــاوي 

بالذاكـرة إلـى موقف زينب فـي الكوفة 

معرجا على مقتبســـــات من خطبتھا 

الشھیرة ھناك. ومنھا: 

أتــبكون وتــنــتحـــبون، اي وهللا فابكوا 
كثیرا، واضــــــحكوا قلیال، فلقد ذھبتم ًً

بعارھا وشنارھا، ولن ترحضوھا بغسل 
بعدھا ابدا، وأنى ترحضون، قتل سلیل ً

خاتم النبوة، ومعدن الرســـــالة ومدرة 

حجـــتكم، ومـــنار محجــــتكم، ومالذ 

خیرتكم، ومفزع نازلتكم. وسید شباب 

أھل الجنة اال ساء ما تزرون.
ً ً ً فتعســـا ونكســــا وبعدا لكم وسحقا، ً

فلقد خاب الســـــــعي، وتبت االيدي، 

وخسـرت الصــفقة، وبؤتم بغضــب من 

هللا ورســـوله، وضــــربت علیكم الذلة 

والمسكنة. 

ويلكم يا أھل الكوفة، أتدرون أي كـــبد 

لرسول هللا فريتم؟ 

وأي كريمة له أبرزتم؟ 

وأي دم له سفكتم؟ 

وأي حرمة له انتھكتم؟ 
ً لقد جئتم شیئا ادا، تكاد الســـــماوات ً

يتفطرن منه، وتنشـــــق األرض، وتخر 
ً الجبال ھدا!ّ

...ثم خطب االمام زين العابــــدين (ع) 

فقام قائما ثم قال: 

أيھا الناس !.. من عرفني فقد عرفني، 

ومن لم يعرفني فأنا علي بن الحسین 

بن علي بن أبي طالب صـــــــلوات هللا 

علیھم، أنا ابن المذبوح بشــط الفرات، 

من غیــــر ذحل وال تــــرات، أنا ابن من 

انتھك حريمه، وسـلب نعیمه، وانتھب 
ُ ماله، وسبـــــي عیاله، أنا ابن من قتل ُ

صبرا، وكفى بذلك فخرا...ً

فارتفعت أصـوات الناس بالبكاء من كل 

ناحیة، ويقول بعضـــھم لبعض: ھلكتم 

وما تعلمون؟

فقال (ع): "رحم هللا امــــــــــــــرأ قبل 

نصـــــــیحتي، وحفظ وصیتي في هللا، 

وفي رســــوله وأھل بیته، فإن لنا في 

رسول هللا أسوة حسنة".
فقالوا بأجمعھم: نحن كلـــــــــنا يا ابن ّ

رسـول هللا سـامعون مطیعون... فمرنا ُ
بأمرك يـرحمك هللا، فإنا حـرب لحـربك، ّ

وسلم لســـــــلمك، لنأخذن يزيد ونبرآ 
ممن ظلمك وظلمنا.ّ

فقال علیه الســــالم: ھیھات ھیھات، 
أيھا الغدرة المكــــرة، حیل بینكم وبین ّ

ّشھوات أنفسكم، أتريدون أن تأتوا إلي 
كما أتیتم إلــــى آبائـــــي من قبل؟... 

مسألتي أن ال تكونوا لنا وال علینا.

وروى الشــیخ المفید في اإلرشاد عن 
زيد بن أرقم أنه قال: مرّ بـي علـى رمح ّ

وأنا في غرفة لي فلما حاذني سمعت ّ
ّ رأس الحســین يقرأ: "أم حســـبت أن َ

ِأصــحاب الكھف والرقیم كانوا من آياتنا 
عجبًا" فقف وهللا شــــــــعري وناديت: َّ

"رأسـك وهللا يا ابن رســول هللا أعجب 

وأعجب”

جانب من الحضورجانب من الحضور جانب من الحضور

االربعينية..  
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َّْ وروى الســــــید ابن طاووس: «أن ابَن ّ
ً ْْ َََّ ِزيَاد َجلَس فـي القصر للناس َوأذن إذنا َْ ِ ِ ٍِ ِ ِ ِ

ْ ًْ ُ ّ َعاما، َوجـــــــ يَء برأس الحَسین علیه َ ِِِ ِ
ُ َُ ْ ْ ْ ِالسالم، فوضع بَیَن يََديه، َوأدخَل نَساء َُ ِ ِ ِ
َ َ َ ُ ُُ ْ ْ ْ ْ ُْ َ ِالحسین وصبیَانه إلیه، فَجلَست َزيَنب َ ِِ ِ

ًّ ُُ َبنت علي علیھا الســــــــالم مَتَنكرة، َْ ِ ِّ ٍِ
ََ َُ ْ ُ ْ َ ْ ِفَسأَل عنَھا، فقـــــیَل: ھذه َزيَنب بنت َ ِ ِِ

ّعلي.َ ٍِ
ََّ َْ َ َُ ْ َ ْ ِفأقبَل علیَھــا، فقـــاَل: الَحمد � الذي َ َ

ُ َُ ْ َُ َ َ َْ َ ُ َ َْ ْ فضَحكم َوأكذَب أحدوثَتكم. فقـــــالت: ْ
ْ ْ ْ َُّ ُُ ُْ َ ِإنَمـا يَفَتضح الفـاسق، َويَكذب الفـاجر، َ ِ ِ ِ ِ

َ َ ََ َ ُْ َ ْ ُ ْ َ ُ َِوھَو غیرنـا. فقـاَل ابن زيَــاد: كیف رأيت ْ َ ٍ ِ
َ ََ َْ َ ْ ُْ َ ِصنع هللا بأخیك َوأھل بَیتك؟ فقالت: َما ْ ِ ِ ِ ِِ

َََّ َ َ ُ ً ٌُ ْ َ ِرأيت إال َجمـــــیال، ھؤالِء قوم كَتَب هللا ْ َِ
َْ َ ََ ُ َ ُْ ْ ْ ِعلیھم القتَل، فبرزوا إلــى َمضاجعھم، َ ِ َ َِ ِ ِ

ُّ َ ُُ ْ ُ ْ ْ َوَسیَجَمع هللا بَیَنَك َوبَیَنھم فتَحــــــــاج ْ
ْ ْ ُ َُ ْ ُْ ُ ََ ٍَوتخـــاَصم، فـــانظر لـَمن الفلج يَوَمئذ، ْ ِ ِِ

ُُّ َ ََ َ ْ ْْ َ َ َ َ ِثكلتك أمك يا بن مرَجانة.َ

ثم التفت إلــــــى االمام علـــــــي بن 

الحســـــین زين العابدين وقال له: من 

أنت؟

فقال: أنا علي بن الحسین.

فقال : ألیس هللا قد قتل علــــــــي بن 

الحسین؟

فقال (ع): قد كان لي أخ يسمى علي 

بن الحسین ، قتله الناس.

فقال ابن زياد : بل هللا قتله.

فقال (ع): هللا يتوفــــــى األنفس حین 

موتھا.

فغضــب ابن زياد وقال: ولك جرأة على 

جوابي وفیك بقیة للرد علـي ؟! إذھبوا 

به فاضربوا عنقه .

فتعلقت به زيـنب عمـته، وقالت: يا بن 

زياد ! حســــــبك من دمائنا. واعتنقته 

وقالت: وهللا ال أفارقه، فإن قــــتلـــــته 

فاقتلني معه.

فنظر ابن زياد إلیھا و إلیه ســــاعة، ثم 
قال : عجبا للــرحم! وهللا إنـــي ألظنھا ً

ودت أنـي قتلتھا معه، دعوه فإنـي أراه 

لما به.

...في أول يوم من صــــفر دخل موكب 

الســـبايا دمشــــق.. وروى سھل بن 

سعد السـاعدي ما رآه من استبشــار 

الناس بقتل الحســـین، يقول: خرجت 
إلـــى بیت المقدس حتــــى توسطت ّ

الشـــام، فإذا أنا بمدينة مطردة األنھار 
كثیرة األشــــــــــجار، قد علقت علیھا ّ

الحجب والديباج، والناس فـــــــــرحون 

مسـتبشـرون، وعندھم نســاء يلعبن 

بالدفوف والطبول، فقلت في نفسـي: 
ً إن ألھل الشـــام عیدا ال نعرفه، فرأيت ّ

قوما يـــــــــــتحدثون فقلت لھم: ألكم ًّ

بالشـــــام عید ال نعرفه؟... ثم سألھم 

وما ذاك؟ قیل له: ھذا رأس الحســین. 
قال: واعجبا، يھدى رأس الحســــــین ً

والناس يفـــرحون! من أي باب يدخل؟ ّ

وأشاروا إلى باب الســــاعات، فأسرع 

ســـــــــھل إلیھا، وبینما ھو واقف وإذا 
بالرايات يتبع بعضھا بعضـا، وإذا بفارس ً

بیده لواء منزوع الســـنان، وعلیه رأس 

من أشـــبه الناس وجھا برســــول هللا ً

(ص) وھو رأس أبــي األحـــرار، وخلفه 

الســــــــبايا محمولة على جمال بغیر 

وطاء، وبادر ســــــــــــــھل إلى إحدى 
الســــیدات فســـــألھا: من أنت؟ "أنا ّ

سكینة بنت الحســـــین". ألك حاجة؟ 
فأنا سـھل صــاحب جدك رســول هللا. ّ

قالت: قل لصـــــــــاحب ھذا الرأس أن 
يقدمه أمامنا حتى يشـــــــتغل الناس ّ

بالنظــر إلیه، وال ينظــرون إلــى حـــرم 

رسول هللا (ص).

وأســـــرع ســـــھل إلى حامل الرأس 

فأعطاه أربعمائة درھم فباعد الــــرأس 

عن النساء.

قال الراوي: وأدخل ثقل الحســین (ع) 
ونســــــاؤه ومن تخلف من أھله على ّ

يــزيد وھم مقــرنون فــي الحبال وزين 
العابدين (ع) مغلول، فلما وقفوا بــــین ّ

يديه وھم علـــــــى تلك الحال، قال له 

ّعلي بن الحسین (ع): "أنشدك هللا يا 
يزيد ما ظنك برســــول هللا (ص) لو رآنا ّ

على ھذه الحال؟! موثقین في الحبال ّ

عـرايا علـى أقتاب الجمال؟!" فلم يبق 
فـي القوم أحد إال وبكــى، فأمــر يــزيد ّ

ّ بالحبال فقطعت وأمـــــر بفك الغل عن ّ

زين العابدين علیه السالم. 

ثم وضع رأس الحســـین (ع) بین يديه ّ
وأجلس النســاء خلفه لئال ينظرن إلیه ّ

فجعلت فاطمة وســـــــكینة يتطاوالن 
لینظران إلى الـرأس، فلما رأين الـرأس ّ

صحن فصــاح نســاء يزيد وولولت بنات 

معاوية، فقالت فاطمة بنت الحســـین 

(ع): أبنات رسـول هللا ســبايا يا يزيد؟! 
ّ فبكـى الناس وبكــى أھل داره حتــى ّ

علت األصوات..
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ً ُ ولئن نسیت فلست أنسى زينباُ

ودوام محنتھا وطول عنائھا

حملت من األرزاء ما أعیا الورى

َحمَل الیسیر الَنزر من أعبائھا

عن كربھا وبالئھا َسل كربال ْ

سل كربال عن كربھا وبالئھاْ
ًً طورا على القتلى تنوح وتارةُ

تحنو محافظة على أبنائھاً

ًوتطوف حول حمى اباد حماته
َصرف الردى واباح ھتَك نسائھاَُ

ٌ ٍَمن مبلغ عني سرايا ھاشمُ
ًّ خبرا يدك الشم من بطحائھاّ

ً سبیت وأعظم ما شجاني غیرةُ

يا غیرة اإلسالم َسلب ردائھاُ

ُ ٍووقوفھا في مجلس جالسهُ

أھوى بھا الشیطان في أھوائھا 

قال تعالى 

"انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون".

تعتبر ھذه االية الكريمة من ضـــمانات 

القران الكريم. هللا ســــبحانه ضــــمن 

كتابه وحفظه من الضــــیاع والتحريف. 

فھل ضمن هللا الكتب السابقة؟

لما سئل اإلمام الحســــــــن (ع) عن 

الدلیل على ان هللا لم يضـــــــمن 

الكتب الســـــماوية الســــــابقة 

(بالمناســـــــــبة ھذه الكتب غیر 

محفوظة عند الناس واال فھـــــي 

محفوظة عند هللا. فأمیر المؤمنین 

(ع) يقول: "وهللا لو ثنیت لــــــــي 

الوسادة لقضــیت بین أھل التوراة 

بـــتوراتھم، وبـــین أھل اإلنجـــیل 

بإنجیلھم، وبین أھل الـــــــــــزبور 

بـــــزبورھم، وبین أھل القــــــرآن 

بقرآنھم." 

ھذا دلیل علـــــــــــــى ان ھذه الكتب 

محفوظة عند هللا وعند أولیائه). 

قال االمام الحســن (ع) في رده على 

الســـؤال: "فويل للذين يكتبون الكتاب 

بأيديھم...". وھذا دلیل علـى تحــريف 

الكتب السابقة. 

آية "انا نحن نــزلنا الذكــر"  تدل علــى 

وجود فعل تكوينـــــي لحفظ القـــــرآن 

الكـريم. طبعا ھناك محاوالت لتحــريف 

القــران وھذه المحاوالت مذكورة فــي 

صـحیح البخاري على سـبیل المثال ال 

الحصـر. آية "الشـیخ والشـیخة إذا زنیا 

فارجموھما البتة" ال توجد في القران. 

الســــــــــــید الخوئي جمع محاوالت 

التحريف في تفســـیر البیان وقد كانت 

عديدة. 

لقد أعطـى هللا حیاطة للقـرآن الكـريم 

بحیث ان البشر ال يسـتطیعون تحريفه 

وإن حاول بعضھم. 

ھناك إحســـــــــــاس عام عند الناس 

وخاصـــــة عند الذي يدمن على قراءة 

القـــران بالتمییـــز بین كالم هللا وكالم 

العباد. تجد أن الناس يشــعرون بأدنى 

مخالفة عن الــنص. وتجد أن من ادمن 

على تالوة الكتاب يشـــــــعر بأي قول 

غريب وأي تحريف ولو كان بسیطا.  

يقال ان القران يدني كل صـــحیح منه، 

ويدفع كل غريب عنه. 

كذلك حفظ هللا القــــران الكـــــريم بال 

محمد (ص). كیف؟

أنظر إلى المصـــــاحف التي بین أيدي 

المســـــلمین تجد ان روايتھا وضبطھا 

ھــي علـــى ما يوافق رواية حفص بن 

سلیمان الكوفي لقراءة عاصم بن أبي 

النجود الكوفـي عن أبـي عبد الـرحمن 

الســلمي عن عثمان بن عفان وعلي 

بن أبـي طالب وزيد بن ثابت وأبـي ابن 

كعب. 

 

من ھم ھؤالء؟ 

حفص مشـــــھور التشـــــیع، وعاصم 

مشـھور التشــیع. قالوا في حفص انه 

حافظ للقرآن متـروك فـي الحديث ألنه 
ُ

شیعي. أما أبَي الســــــلمي فھو من 

خیرة الشیعة كما يقول المتخصـصـون 

بعلم الرجال وكان من الذين لـزموا بیت 

فاطمة (ع). قال عنه النبـــي انه احفظ 

الصــــحابة. وعلي بن ابي طالب يقول 

انه لم يضــــــع رداء حتى جمع القران، 

وكان ذلك قبل خالفة عثمان بـــــــزمن 

طويل. 

ھؤالء ھم الذين حفظوا القـــران ورووه 

وضبطوه بالدرجة األولى اما عثمان 

فقد حصــــر القراءات بقراءة واحدة 

وكانت واليته بعد ١٤ سنة من وفاة 

النبي (ص). وألن القـران طبع فـي 

عھده ورد اسمه بین أسـماء الذين 

روي القران عنھم. 

الشیعة ھم الذين حفظوا القران. 

سماحة الشــــــیخ شمس الدين 

يقول كلمة جديـرة بااللتفات وھـي 

أن من أعلى النتائج السريعة لثورة 

الحسین انه عزل الخط األموي عن 

الخط المحمدي. 
جانب من الحضور

٧ /  نوفمبر ٢٠٢٠  تشرين ثاني 

االربعينية..  
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"لقد حفظ اهللا تعاىل القرآن الكرمي بأهل البيت (ع)"



كیف؟

معاوية اســتطاع بدھائه ان يكون بنظر 

الناس خلیفة شرعي لكن الذين جاؤوا 

من بعده لم يكونوا بــــــــنفس الدھاء، 

لكنھم كادوا أن يكونوا  بنظــــــر الناس 

خلفاء شرعیین ال لشــــــیئ اال ألنھم 

ورثوا الكرسي من معاوية. 

معاوية حاول أن يعلم الدھاء لیزيد. قال 

له: "دع اللیل للفجور". معاوية يقول له 

كن فاجرا بالســــر وكن واعظا بالعلن. 

ھذا ھو دأب معاوية بالحقیقة. 

الحســین (ع) لم يحرك ساكنا في ١٠ 

سنوات خالل حكم معاوية، لكنه تحرك 

في الوقت الذي انكشـــــف فیه تھتك 

يــزيد وامكن فیه عـــزل الخط المتھتك 

عن الخط المحمدي الصحیح.

الحســین أخر الثورة لكنه تحرك عندما ّ

اعتلى كرســــــــي الحكم رجل أرعن 

كیزيد، ففضــــح رعونة يزيد وفجور يزيد  

وكشــــف بالتالي رعونة الخط األموي 

وفجوره.  

نعود الى البداية. اھل البیت ھم الذين 

حفظوا القـران، واال فان بنـي امیة كان 

في نیتھم ان يھدموا االســــــالم لبنة 

لبنة. 

يقول ابو الدردار الذي صــــــــلى خلف 

مـــــروان بن الحكم: لم يبق من الدين 

شــــیئ. ھكذا كانت صـــــالة الخلفاء 

والوالة األمويین: صـالة أناس متھتكین 

قطعوا الصلة مع الدين. 

لن اطیل علیكم. فالموقف موقف دمعة 

وعبرة: 

وختم سماحته خطبته بأبیات للشاعر 

دعبل الخزاعي نظمھا ردا علـى الذين 

حرموا زيارة الحسین علیه السالم:

َُ ُُ ِزر خیر قبر بالعراق يزارَ َِ ِ ٍ
َِواعص الحمار فَمن نھاَك حمََ َ ِ ِِ

ََ ُ ُ ِلَم ال أزورَك يا حَسین لَك الفداُ ِ
َ َ َُ َ َ ِقومي َوَمن عطفت علیه نزارَ ِ

ُ ُ ََُّ َِولَك الَمَودة في قلوب ذوي النھىَ
ٌ ُُ ّ َ َِوعلى عدوَك َمقَتة َوَدمارَ

ُّ ًُ ِيا ابَن الَشھید َويا َشھیدا عمهَ ِ
َ ُُ ّ ُ َ ُ ِخیر العموَمة َجعفر الطیارَ

َُّ ًُ ٍعَجبا لَمصقول أصابََك َحدهَ ِ
ُ َُ ِفي الَوجه منَك َوقد عالَك غبارَ ِ

مدارس آيات خلت من تالوة   ُ

ٍومنزل وحي مقفر العرصاتُُ

بكیت لرسم الدار من عرفات

 وأجريت دمع العین بالعبراتُ

وبان عرى صبري وھاجت صبابتي 

رسوم ديار قد عفت وعرات

مدارس آيات خلت من تالوة

 ومنزل وحي مقفر العرصات

آلل رسول هللا بالخیف من منى

 وبالبیت والتعريف والجمرات

ديار لعبد هللا بالخیف من منى 

وللسید الداعي إلى الصلوات

ديار علي والحسین وجعفر

 وحمزة والسجاد ذي الثفنات

ديار لعبد هللا والفضل صنوه 

نجي رسول هللا في الخلوات

وسبطي رسول هللا وابني وصیّه

 ووارث علم هللا والحسنات

منازل وحي هللا ينزل بینھا 

على أحمد المذكور في السورات

منازل قوم يھتدى بھداھم 

وتؤمن منھم زلة العثرات

منازل كانت للصالة وللتقى

وللصوم والتطھیر والحسنات

أري فیئھم في غیرھم متقسما   ّ

وأيديھم من فیئھم صفرات

إذا وتروا مدوا إلي واتريھم  ّ
ً أكفا عن األوتار منقبضات...ّ

يقول معاوية بن وھب البجلـي: دخلت 

على جعفر بن محمد (ع) وھو ســاجد 

فســـــمعته يناجي ربه ويقول: "يا من 

خصــــنا بالكرامة، ووعدنا الشــــفاعة 

وحملنا الرســالة، وجعلنا ورثة األنبیاء، ّ

وختم بنا األمم الســـــالفة وخصــــــنا 

بالوصیة وأعطانا علم ما مضـــى وعلم 

ما بقـي، وجعل أفئدة من الناس تھوي 

إلینا، اغفر لي وإلخواني وزوار قبر أبـي 

الحســــــــــــین بن علي (صلوات هللا 

علـــــــــــــیھما) الذين أنفقوا أموالھم 

وأشخصـــــــوا أبدانھم، رغبة في برنا، 

ورجاء لما عندك في صــــلتنا... فارحم 

تلك الوجوه التي غیرتھا الشــــــمس، 

وارحم تلك الخدود التــي تقلب علــى 

قبر أبي عبد هللا علیه السـالم، وارحم 

تلك األعین التـي جـرت دموعھا رحمة 

لنا، وارحم تلك القلوب التــي جـــزعت 

واحترقت لنا وارحم تلك الصــرخة التي 

كانت لنا، اللھم إني أســـــتودعك تلك 

األنفس وتلك األبدان حتى تـرويھم من 

الحوض يوم العطش".

/  نوفمبر ٢٠٢٠  تشرين ثاني ٨

االربعينية..  
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"ثورة احلسني (ع) هي اليت أبقت على اإلسالم"

من هم الذين حفظوا 
القران؟ 

حفص وعاصم وأُبي 
السلمي هم من خرية 
الشيعة وعلي بن أيب 
طالب إمام الشيعة. 

جانب من الحضور



فما زال صـــــلوات هللا علیه يدعو بھذا 

الدعاء وھو ساجد، فلما انصــرف قلت 

له: جعلت فداك لـــــــــو أن ھذا الذي 

ســـــمعته منك كان لمن ال يعرف هللا 

لظننت أن النار ال تطعم منه شـــــــیئا 

أبدا، وهللا لقد تمنیت أنــــي كنت زرته 

ولم أحج، فقال لي: ما أقـربك منه فما 

الذي يمـنعك من زيارته؟ قلت: جعلت 

فداك فلم أدر أن األمر يبلغ ھذا كله.

فقال: يا معاوية ومن يدعو لــــــــزواره 

(الحســـین) في الســـماء أكثر ممن 

يدعون لھم في األرض. 

...حتى نعرف قوة الروايات ننظـر الـى 

رواتھا. معاوية البجلـي كان من خیـرة 

اصحاب اإلمام الصـادق (ع) واالمام لم 

يطلب منه تغییر اســــــــمه. ترجم له 

كثیرون، وكان آخر من ذكره باإلحسان  

السید ابو القاسم الخوئي.  

قالوا إنه ثقة. ومعلوم أن وثاقة الـراوي 

تفید بوثاقة الــرواية.. وھــي تعطـــي 

اشارة على ان راويھا كان أيضـــــــــــا 

مســـــــــتودع االسرار. علي بن أبي 

طالب مثال اســتودع اســـرارا عظیمة 

عند كمیل. 

راوي ھذه الرواية من خیرة اصـــــحاب 

الصــــــــــادق وقد استودعه في ھذا 

الحديث ســرا من اســـرار اھل البیت 

(ع).  ھذه الرواية ال تصـــــــــرح بزيارة 

االربعین لكن فیھا اشــارة الى ظروف 

زيارة األربعـــــــین (فارحم تلك الوجوه 

التي غیرتھا الشـــمس). فیھا إشارة 

إلى الظروف القاســـیة التي يكابدھا 

احیانا الذين يزورون سید الشـــــھداء 

(ع).  

اإلمام الصـــادق (ع) يقول في حديث 

آخر:
ْ ُ ْ ْْ َُ ُ ْ ُّ َ ِنفس الَمھمـــــــوم لَنا المغَتم لظلمَنا َ ِ ِ ِ

َ ٌُُّ ُ ُ ٌْ َ ْ َ ْ ِتسبیح، َوھمه ِألمرنا عباَدة، َو كتَمانه َ َ ِ ِِ
َّ ٌِ ِلسرّنا جَھاد في َسبیل �َ ِ ِ ِِِ ِ

بالعودة إلــى الــرواية التـــي بدأنا بھا 

حديـثــنا فإن االمام يقول: اللھم ارحم 

تلك النفوس التـي جـزعت واحتــرقت 

لنا.. وارحم الصـــــرخة ( كصـــــرخة يا 

حســین.. او صرخة ھیھات منا الذلة) 

ھذه صرخة مرحومة عند هللا. 

قال معاوية البجلـــــــي لالمام:  وهللا 

لتمنیت اننــــــي زرته ولم احج (الحج 

المستحب). 

بعض الناس يضــــعون إشكاالت على 

ھذه الـرواية ألن فیھا مقارنة بین زيارة 

الحسین والحج المستحب. 

اإلمام الباقر يســــأل أحد أصحابه في 

الحج: ھل أعجبك ھذا؟ (منظـــــــــــر 

الحجیج). قال نعم. قال الباقـــر: "وهللا 

ما حج غیركم وال لبى سـواكم". لیس 

كل من قصــــــــد الحج أدى المطلوب 

ولیس كل من أدى مناســـــــك الحج 

قبلت منه.

دعنا نرفع الوحشـة عن الحديث الذي 

يقول ان هللا ينظر الى زوار الحســــین 

اكثر مما ينظر الى حجاج يوم عرفة.

الذين يشـــــــــكلون على الحديث ال ُ

يلتفتون إلى دور الحســـین في حفظ 

معالم الدين. ماذا يبقـى من الحج لوال 

اھل البیت (ع).

ماذا يبقى من الصـالة والصـیام والحج 

فـــــي ظل حاكم كمعاوية بن أبـــــي 

سفیان يقول للناس:

"ما قاتلتكم لتصـــوموا وال لتصـــلوا وال 

لتحجوا وال لتزكوا.. إنما قاتلتكم ألتأمـر 

علیكم؟".

صوت الحســــین.. ثورة الحســــین.. 

تضــحیة الحســـین.. ھذه األمور ھي 

التي أبقت على اإلســــــــالم. ھناك 

ٍتفســـیر راق لمفكر غیر شیعي يقول 
في فھم حديث رسول هللا (حســـین 

مني وأنا من حسین) أن الحسین ھو 
من رسول هللا نســــبا وان رسول هللا ً

من الحسین بقاء.   

ھذا الكالم لیس جديدا فـــــي ثقافتنا 

ولكنه جديد في ثقافة القوم. 

... مســـــــــــــیرة االربعین الیوم في 

ستوكھولم كانت مســــــــیرة مھیبة 

وكبیرة.. ذكرتني بمســـیرة في كندا. 

كانت أيضا مھیبة وكبیرة رغم ان درجة 

الحرارة فـي ذلك الیوم كانت ٤٠ تحت 

الصـــفر وقد عطل الصـــقیع المدارس 

والمصــانع والمواصالت لكنه لم يعطل 

مسیرة األربعین. 

نعم، ھذه العـزيمة وھذا الثبات ھــي 

من بركات صوت الحســـــــــین وثورة 

الحسین وتضحیة الحسین.

لذلك ينظــــر هللا إلــــى زواره نظــــرة 

خاصة... 

جانب من الحضور, و في الید مجلة اخبار المركز

٩ /  نوفمبر ٢٠٢٠  تشرين ثاني 

االربعينية..  
��������������

جانب من الحضور



مھما قلنا في مســــیرة األربعین في 

ســــــــتوكھولم فلن يكون فیما نقوله 

جديد على ثقافتنا وعلـى ھذا التـراث 

الديني والشـعبي الذي يعاود الظھور 

كل عام بنشــــــــــاط متجدد وعزيمة 

متصاعدة. 

وألن كل جديد وكل اســـــتثنائي في 

االربعین يبقى بنظـر جمھور االربعینیة 

ضمن المتوقع، فإن ھذا الجديد يخسر 

ولألسف حجمه االعالمي الفعلي. 

فاألعالم يبحث عن الخبــــــــر الجديد 

الذي يكون جديدا بنظـــر المتلقــــي، 

ويبحث عن الخبر االســــتثنائي الذي 

يكون استثنائیا بنظر المتلقي. 

أما ان يكون الحدث مألـوفا ومعھـودا او 

متوقعا عند المتلقـي فھذا ما ال يبحث 

االعالم عـــنه وما ال يـــتــــناوله عادة 

بالتحلیل والتعلیق. 

وھكذا استمرت مســـــیرات االربعین 

في صــناعة حدث يفوق الوصــف في 

كل سنة، واسـتمرت وسـائل االعالم 

في التعاطـي معه وكأنه حدث عادي، 

وأحیانا، جانبي. 

أمر مؤسف، لكن لیس فیه غرابة. 

فمواكب العطاء تتـــــرفع عن ان تبطل 

االجر والثواب بالفخر والمن والتباھي.

وجمھور األربعین اعتاد علــــى العطاء 

فلم يعد يجد (حتـــى فـــي قفــــزاته 

النوعیة) ما يســتوجب ان يكون سبقاً 

صحفیا. 

واألعداء، على حالھم، يســــــــرقون 

فضائلنا ويرموننا برذائلھم...

لذلك كله، فإن اخبار المركز سـوف لن 

تدخل في التفاصیل. 

ولو دخلت لبدت وكأن ھذه التفاصــیل 

جديدة علیھا ال علـى القارئ، او لبدت 

وكأنھا تغالــــي فـــــي تمجید الحدث 

محاباة لمواكب ال تحب أن يحابــــــیھا 

أحد في قیامھا بخدمة زوار ســــــــید 

الشھداء (ع). 

لذلك تتــرك "أخبار المــركـــز" المجال 

للصـــورة، وللصــــورة فقط، كي تعبّر، 

وحدھا وبعیدا عن الكلمة التــي غالبا 

ما تتھم بالزيادة والنقصــــــــــان، عن 

مســیرة األربعین في ستوكھولم يوم 

الســبت في ١٠ اكتوبر تشـــرين اول 

 .٢٠٢٠

/  نوفمبر ٢٠٢٠  تشرين ثاني ١٠

مسرية االربعني..  
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حدثٌ فوق الوصف.. لكن االعالم يف خرب كان



١١ /  نوفمبر ٢٠٢٠  تشرين ثاني 

مسرية االربعني..  



/  نوفمبر ٢٠٢٠  تشرين ثاني ١٢

مسرية االربعني..  



١٣ /  نوفمبر ٢٠٢٠  تشرين ثاني 

مسرية االربعني..  



َّ َّ رزء أطــل فـجـل فـي األرزاء ٌ

زفـراتـه  ھـبت عـلى الـغبراءَُّ

يـا  نـكبة عـمت على كل الورىَّ

عـمت  عـلى اآلفـاق واألرجـاءَّ

ٍتا�  رزء مـحـمد أوھـى الـقوى 

وطـوى الضلوع ومض في األحشاءَّ

الـیـوم قـد فـقدت أبـاھا فـاطٌم

فـقـدت  أبـاھـا أرأف اآلبــاء

من ذا يعزي المرتضى في المصطفى

واألنـبـیـاء  بـسـید األمـنـاء

مـن  ذا يـعزي الـمجتبى في جده 

حـسـن الـزكي وسـید الـشھداء
ِومـھابط  الـوحي الـتي قد عطلت ّ

ٍلـرزية  عـمت عـلى (الـبطحاء)َّ
ٍوتـعـج فـاطـمة بـقـلب والـه ُُّ

ٍوحـشـى مـسـجرة بـال إطـفاءَّ ً

ٍأبـتاه  قـد أصـبحت نھب حوادث

ھـتكت  صروف الدھر ستر عزائي

دارت  عـلـي الـنائبات بـأسرھا َّ

ٌَ لـم يـلف لـي َجلد على البلواءُ

قال تعالـى فـي محكم كتابه الكـريم" 

خذ العفو وأمــر بالعــرف واعــرض عن 

الجاھلین."

قبل الدخول في اآلية الكريمة أشـــیر 

إلى والدة النبي (ص).

على ارجح الروايات انه ولد يتیم االب. 

وبعد ذلك ب ٦ ســــــــنوات ماتت أمه 

وكفله جده ثم كفله عمه. 

بدت علیه الكرامات منذ الصــــــــــغر. 

اشترك بحلف الفضــول وھو حلف ضد 

الظلم.. اجتمعت بعض قبائل قـــريش 

لــرد الظلم عن المظلوم وكان النبــي 

(ص) احد المشــــــــــاركین في ھذا 

الحلف.  

اما قصـــــة النبي (ع) مع حمل الحجر 

االسود فھي قصة معروفة. جاء النبي 

(ع) وحســــــم خالف القوم حول من 

يكون له شـــرف نقل الحجر االســـود 

إلى الكعبة، فاقترح وضـــع الحجر في 

رداء يحمله رؤساء القوم مجتمعین.  

كذلك جرت علیه بعض الكرامات خالل 

تجارته مع خديجة. ولقب بالصـــــادق 

األمین.

لكنه جاء في  سن االربعین بالرسالة 

فھاجت قريش ضـــــــده وتحول على 

ألســـنتھم من الصـــادق األمین الى 

ســـــــاحر كذاب. وتفننوا بأذيته حتى 

قال: ما اوذي نبي بمثل ما اوذيت. 

وعرضــــــت علیه بالمقابل جملة من 

اإلغراءات لثنیه عن تبلیغ الرســــــالة 

فقال مقولته الشـھیرة: وهللا لو وضعوا 

الشــــــــمس في يمیني والقمر في 

يســــــاري على ان أترك ھذا األمر ما 

تركته. فعادوا إلى محاربته.

يقول ابن مســــــعود أن النبي األكرم 

(ص) كان يصــلي في الكعبة فقال ابو 

جھل: أيكم يضـــع ھذا الســــال على 

جسم النبي؟ 

حظیت ذكرى استشــھاد رسول هللا (ص) وذكرى استشــھاد اإلمام علي بن موسى 

الرضــــا (ع) بإحیاء ثالث لیال في مركز اإلمام علي (ع).  جمعت اللیالي بین المجلس 
الذي أقامه السـید ھاني الحلو لیلیا وبین اللطم الذي تصـدى له الرادود الســید سعد ً

الخطیب. 

ھذا، وجرى توزيع طعام العشاء على المعزين في ختام كل لیلة. 

كان ذلك في الفترة الواقعة بین يوم ١٥ ويوم ١٧ اكتوبر تشـرين أول  ٢٠٢٠. وفیما يلي 

أھم ما تفضل به السـید ھاني الحلو حول سید الكونین النبي المصـطفى (ص) وحول 

أنیس النفوس وثامن األئمة اإلمام الرضا (ع).
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"حنن مدعوون للتأسي بأخالق رسول اهللا (ص) 
ألن الذين فعلوا ذلك نالوا أعلى املراتب"  
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"كان يتعامل مع الناس وفق منظور 
الرد على اإلساءة باحلسنة

أواخر صفر..
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/  نوفمبر ٢٠٢٠  تشرين ثاني ١٤

السید ھاني الحلو



أواخر صفر..
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وضعوا السـال على جسـمه الشـريف 

وھم يضـــــحكون ويتغامزون.  وعندما 

أخبــرت ابنته الــزھــراء باألمــر أقبلت 

وازاحت الســـال عن جســــمه، وقال 

النبـــي يومھا اللھم علیك بقــــريش. 

اللھم علیك بأبي جھل وعدد اســماء 

سبعة أشخاص. 

يقول الــراوي رأيتھم فـــي يوم بدر قد 

قتلوا سبعتھم.

نعود إلى االية الكريمة. ھذه اآلية تعبر 

عن وظائف النبـي األكـرم.. وطبعا عن 

وظائف كل المســــــــــــــلمین، فھم 

مشمولون فیھا. 

الوظیفة االولى: خذ العفو. 

ورد في تفســـــــــــیر العفو في اآلية 

الكـــريمة ثالثة اراء. رأي يقول ان اھل 

الــبادية كانت اخالقھم غلــیظة وكان 

النبي يتألم من ذلك.. فقال له هللا خذ 

العفو اي تحملھم.. سامحھم.. انت يا 

رسول صاحب سمو.. فتحملھم.. 

نحن أيضـا مدعوون للتحمل وللتأسي ّ

برســـــــــول هللا (ص). نحن مدعوون 

للتأســـــي بأخالقه ألن الذين تخلقوا 

بأخالق النبي نالوا المراتب العالیة.

شــیخ كبیر اســـمه عمرو بن الجموح 

أصـــــــــــــر يوم أحد على الخروج مع 

المســـــــــلمین، وكان شديد العرج, 

وطلب إلیه أبناؤه أال يخـرج معھم وھم 

يقولون له إن هللا قد وضع عنك الجھاد, 

ونحن نكفیك فذھب إلى رســـول هللا 

يـرجوه ويلح علیه أن يأذن له بالخـروج 

معھم لعله يلقى هللا شھیداً.

وھكذا خرج عمرو للجھاد فقاتل حتـى 
قتل شـــھیدا، ومر رســــول هللا (ص) ً

علیه وقال: "كأني أنظر إلیك تمشــي 

برجلك ھذه صحیحة في الجنة".

ھؤالء وصــــــــــلوا الى ھذه الكرامات 

بأخالق النبي.

الـرأي الثانـي يقول ان "خذ العفو" لھا 

بعد اقتصـادي. وأن خذ العفو تعني خذ 

من الغنـــي واعط الفقیـــر. خذ منھم 

فاضل أموالھم بالتراضي.

الراي الثالث يقول ان معناھا ان ھؤالء 

الذين يســــــــــیئون الیك ال تجازيھم 

الســــیئة بالســــیئة، بل رد االساءة 

بالحسنة. 

سواء صح ھذا التفســــیر لآلية أم لم 

يصـــــــــح فإن  النبي كان يتعامل مع 

الناس وفق منظور الرد على اإلسـاءة 

بالحسنة. 

يقف النبـي فـي اخـر ايامه بین الناس 

ويقول اظن أن أجلي قد اقترب ومن له 

قصـــــاص علي فلیقتص مني. من له 

حق علي فلیتقدم.. 

جاء رجل وقال للنبــي" جئتنـــي ذات 

يوم وبیدك الســــــــــوط، اردت الدابة 

فضـربت بطني.. النبي (ص) يكشــف 

عن بطنه ويقول للرجل اضـربني حیث 

ضـــــربتك.  ھنا ركع الرجل وقبل بطن 

النبــــي وقال: اللھم انــــي اعفو عن 

نبیك. 

 وخرج في اخر ايامه الى البقیع وقال: 

" ادعوا لي أخي وصـاحبي" فقالت ام 

ســــلمة: ادعوا له علیا. فلما دنا أمیر 

المؤمنین منه أومأ إلیه وقال: " ضــع يا 

علي رأسي في حجرك ، فقد جاء أمر 

هللا تعالى ، فإذا فاضت نفســــــــــي 

فتناولھا بیدك وامســح بھا وجھك، ثم 

وجھني إلى القبلة وتول أمري، وصـل 

علـي أول الناس، وال تفارقنـي حتــى 

تواريني في رمســـي ، واستعن با� 

تعالى.

وأكبت فاطمة (ع) تندبه وتبكـي فأومأ 

إلیھا بالدنو منه، فدنت منه فأسر إلیھا 

شـــــیئا تھلل وجھھا له. قیل لفاطمة 

(:ع) ما الذي أســـره إلیك؟ قالت: إنه 

أخبــرنــي أننـــي أول أھل بیته لحوقا 

به....

١٥ /  نوفمبر ٢٠٢٠  تشرين ثاني 

عجيب كيف حتول 

على ألسنتهم اىل 

ساحر كذاب بعد أن 

كان بنظرهم قبل 

الوحي الصادق األمني

سید سعد الخطیبجانب من الحضور



أواخر صفر..
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قـد أوھـنـت جـلدي الديـار الخـالیة

مــن أھــلھــا مـا للديـار ومـا لیـه

ومــتــى ســألت الدار عـن أربـابـھـا

بـعـد الصـدى مـنـھـا سـؤالي ثـانـیـه
كــانــت غـیـاثـا للمـنـوب فـأصـبـحـتً

لجــمــیــع أنــواع النــوائب حـاويـه

ومـــعـــالم أضــحــت مــآتــم ال تــرى

فــیــھــا ســوى نـاع يـجـاوب نـاعـیـه

ورد الحــسـیـن إلى العـراق وظـنـھـم

تركوا النفاق إذا العراق كما ھیه...

مــا ذاق طــعـم فراتھم حـتى قـضـى
عــطـشـا فـغـسـل بـالدمـاء القـانـیـهً

يـا ابـن النـبـي المـصـطـفـى ووصـیـه

وأخـا الزكـي ابـن البـتول الزاكیه

تــبــتــل مــنــكــم كــربـال بـدم وال

تــبــتــل مــنــي بـالدمـوع الجـاريـه

أنــســت رزيــتــكــم رزايــانـا التـي

ســلفــت وھــونــت الرزايــا اآلنـیـه

وفـــجـــائع األيـــام تـــبــقــى مــدة

وتـزول وھـي إلى القـیـامـة بـاقـیـه...

أبــنــي أمـیـة ھـل دريـت بـقـبـح مـا

دبــرت أم تــدريــن غــیــر مــبـالیـه
أو مـا كـفـاك قـتـال أحـمـد سـابـقـاً

حــتــى عــدوت عــلى بنیه ثـانـیـه

أيــن المــفــر وال مــفــر لكـم غـداً

فـالخـصـم أحـمـد والمـصـیـر الھاويه

قال تعالى: 

نحن اللیلة في رحاب االمام الرضــــــا 

(ع). ولد في ســــــــــنة ١٤٨ ھجرية 

واستشــــھد في ٢٠٣ ھجرية فیكون 

عمــــــــــره ٥٥ عاما. قیل ان امه كان 

اســــمھا نجمة وقیل ام البنین. كانت 

جارية ألم االمام الرضـــا (ع) وقد قالت 

فیھا:  لم ار جارية افضل منھا. 

قال ھشــام بن أحمد : قال لي اإلمام 
ً الكاظم (ع) : ھل علمت أحـــــــدا من َ

أھل المغــــــرب قدم؟ قلت: ال. فقال: 
َ ِبلى، قد قدم رجل.َ

ثم قال: انطلق بنا إلیه، فـــــركبنا معه ّ
حتـــــى انتھینا إلـــــى رجل من أھل ّ

المغرب معه رقیق .

فقال اإلمام الكاظم (ع) للـــــــــرجل: 
اعرض علینا. فعرض علینا تســـــــــع َ

جاريات، واإلمام يقول: ال حاجة لــــي 

فیھا. وكان لدى الرجل جارية مريضــة 

رفض أن يعرضھا. 

ّ ثم إنه (ع) أرسل ھشــــاما في الیوم ّ

التالي لیشـــــــتريھا بأي مبلغ يطلبه 

البائع. فســــــألني البائع: من الرجل 

الذي كان معك باألمس؟

فقلت: رجل من بني ھاشـــــــم. من 
َ ِنقبائھم .ُ َِ

فقال: إني اشتريتھا من أقصــــــــــى ّ
َ ِالمغــرب، فلقیَتنـــي امـــرأة من أھل َ ِ

الكتاب وقالت: من ھذه الوصــــــــیفة 
معك؟ فقلت : اشتريتھا لنفسي.ُ

فقالت : ما ينبغي أن تكون عند مثلك، 
إن ھذه الجارية ينبغـــي أن تكون عند ّ

خیر أھل األرض.

قال الكاظم (ع)  ألصـــــحابه : وهللا ما 
اشــتريت ھذه الجارية إال بأمر من هللا ّ

َِوَوحیه  . ِ

ھناك ظاھرة لدى اھل البیت (ع) في 

قضــــــــــیة االماء والزواج منھن. ماذا 

نسـتفید من ھذه الظاھرة؟ نسـتفید 

انھم علیھم الســــــــالم ارادوا تمويع 

الفوارق االجتماعیة التـــــــــي كانت 

سائدة في الجاھلیة. 

لو أراد اإلمام الزواج بخیرة نســـــــــاء 

قــريش لما تـــرددت واحدة. لكن اھل 

البیت ارادوا ھذا المعنـى. نحن نفـرق 

بین القومیات وبین العشـــــــائر وبین 

البیوتات. ھذه نظــرة جاھلیة. النبــي 

(ص) كان اول من بــــدأ بھـــــذا الخط 

لمحاربة ھذه النظـــــرة الجاھلیة. ثم 

اســــــــتمر األئمة بنفس الخط ولھذا 

كانت امھات اكثر األئمة من االماء. 
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سعى األئمة إىل الزواج من اإلماء لتمويع الفوارق االجتماعية 

اليت كانت سائدة يف اجلاهلية

/  نوفمبر ٢٠٢٠  تشرين ثاني ١٦

جانب من الحضور



حینما ولد االمام ســـماه والده علیا.. 

لالســف ھذا االســـم حورب ويحارب 

حتى الیوم.. بعض الدول تسـتنكف ان 

تسمي احدا باسماء اھل النبي (ع). 

لكنھم بالمقابل ال يســــــتنكفون عن 

تســــــمیة أبنائھم باسماء الحیوانات 

كاسم نمر وفھد وما شابه. 

شخص سني قال لي: لي أخ اسـمه 

علي، كنا نخاف علیه من الذبح علـى 

طريق الرمادي أيام ســــیطرة داعش 

على المنطقة.

نشــــــــــأ االمام في زمن قوة الدولة 

العباسـیة التي كانت تنقم على اھل 

البیت (ع) الن العباسـیین وصـلوا الى 

الســـــــلطة باسم اھل البیت فكیف 

ســــــیكون الحال إذا بايع الناس أئمة 

أھل البیت إلمامة المسلمین؟

لذلك يـنقل لـنا الـتاريخ أن احدھم أراد 

ان يقدم ھدية الى ھارون الرشــــــید 

فقال: اقتل ذلك العلوي واقطع رأســه 

واقدمه ھدية للرشید. 

لم يكن شـــــيء في الدنیا أحب إلى ّ

اإلمام الرضا علیه الســــــــــــالم من 

اإلحســــان إلى الناس والبر بالفقراء. 

وقد ذكـر الـرواة بوادر كثیــرة من جوده 
وإحسـانه.فقد وفد علیه رجل فسـلم ّ

علـیه، وقال له: "أنا رجل من محـبـیك 

ومحبـــــــــــي آبائك وأجدادك علیھم 

الســـالم، ومصــــدري من الحج، وقد 

نفدت نفقتي، فإن رأيت أن ترجعني

الى بلدي، فإذا بلغت تصــدقت بالذي 

تعطینـي عنك، فأعطاه االمام مئتــي 

دينار وقال له: اســتعن بھا في مؤنتك 
ونفقتك، وال تتصدق بھا عني. وعندما ّ

انصـــــــرف الرجل التفت احد اصحاب 

اإلمام الــــــیه وقال: جعلت فداك لقد 

أجزلت ورحمت، فلماذا سترت وجھك 

عنه؟

فأجابه اإلمام (ع): إنما صــــنعت ذلك 

مخافة أن أرى ذل الســؤال في وجھه 

لقضـــائي حاجته، أما سمعت حديث 

رســـــول هللا صـــــلى هللا علیه وآله: 

المســـتتر بالحســــنة تعدل سبعین 

حجة، والمذيع بالسیئة مخذول.

من األســـــــباب التي دعت المأمون 

العباسـي إلى قتل اإلمام الرضــا (ع) 
انه لم يحصـــل على ما أراد من تولیته ّ

للعھد، فقد حدثت له فـــتـــنة جديدة 

وھي تمرّد العباســـــــــــــیین علیه، 

ومحاولتھم القضاء علیه.

ومن األســـباب التي وردت عن أحمد 

بن علي األنصاري عن أبي الصـلت ان 

المأمون جعل له والية العھد لیــــــرى 

الناس أنه راغب في الدنیا، فیســـقط 
محله من نفوســـــھم، فلما لم يظھر ّّ

منه فــــــي ذلك للناس إال ما ازداد به 
فضـــــال عندھم.. دس الســـــم في ً

طعامه. 

"كان ال يكلمه خصــــــــــم من الیھود 

والنصـــــارى والمجوس والصـــــابئیة 

والبـراھمة والملحدين والدھــرية، وال 

خصم من فرق المسلمین المخالفین 

إال قطعه وألزمه الحجة.

وكان الناس يقولون: وهللا إنه أولـــــى ّ

بالخالفة من المأمون، فكان أصـــحاب 

األخبار يـــرفعون ذلك إلیه، فیغتاظ من 

ذلك ويشتد حسده.

وكان الرضـــــــا ال يحابي المأمون في ُ

حق، وكان يجیبه بما يكـره فــي أكثــر 

أحواله، فیغیظه ذلك، ويحقد علیه، وال 
يظھره له، فلما أعیته الحیلة في أمره ّ

اغتاله فقتله بالسم.

إضافة إلى ذلك أن بعض وزراء المأمون 
وقواده كانوا يبغضــــــــــون اإلمام (ع) ّ

ويحســـدونه، فكثرت وشاياتھم على 

اإلمام (ع)، فأقدم المأمون علــــــــى 
سمه.ّ

وبدأت عالمات الموت تظھـــر علــــى 

اإلمام (ع) بعد أن أكل الرمان أو العنب 

الذي أطعمه المأمون، وبعد خــــــروج 

المأمون ازدادت حالته الصـــــــــــحیة 
ُ ًَْ تدھورا، وكان آخــر ما تكلم به: (قل لو ْ

َُّ ُ َُ ْ ُ ُ ْ ُ ِكنتم فــــــــي بیوتكم لبرَز الذيَن كتَب ْ ِ َ َ ِ ِ
َْ َ ََ َ ُ َ ُْ ْ ْ ِعلیھم القتل إلــى َمضاجعھم) (َوكان َ ِِ ِ ِ

ًَ ً َّْ َُ ِْ أمر � قَدرا َمقدورا).ُ

ومشـــى المأمون خلف جنازته حافیاً 
حاســــرا ويقول برياء :يا أخي لقد ثلم ً

اإلسـالم بموتك. ثم شـق لحد ھارون 

الرشید ودفنه بجنبه.

جانب من الحضور

أواخر صفر..
١٧ /  نوفمبر ٢٠٢٠  تشرين ثاني 

قتل اإلمام الرضا (ع) 
يف عهد دولة جاءت اىل 

السلطة باسم أهل 
البيت (ع) فخافت ان 

تفقد السلطة هلم
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السید سعد الخطیب



سالم على الحوراء ما بقي الدھُرٌ

وما أشرقت شمس وما طلع البدُرٌ

سالم على القلب الكبیر وصبره
بما قد جرت حزنا له األدمع الحمُرًُ

َجحافـل جـاءت كـربالء بأثرھا

ُُ ّ َجحافل ال يَقوى على عـدھا حـَصـرَ

ُ جرى ما جرى فـي كربالء وعینھاَ

ُ ترى ما جرى ممـا يذوب له الصخـرّ
ً ّ لقد أبَصرت جسـم الحسین مبضعاُ

ٍفجاءت بصبر دون مفھـومـه الصبُر
رأتـه ونـادت يابـن أمي ووالديّ

لك القتـل مكتـوب ولي كتَب األسـر...ُُ

ّ ّ أخي أنت عن جدي وأمي وعن أبيَ

ٍ...وعن حسن لي سلـوة وبك الیسُرٌُ
متى شاھَدت عیناي وجَھك شاھدتَ

ُ َ ُ ...وجوھھم الغرّاء وانكشـف الـضرَّ

ُّ ّ ِومذ غبت عني غاب عني جمیعھمَ

ُُ ٌ ...ففقدك كسر لیس يرجى له َجـبرَ

قال تعالى في محكم كتابه المجید:

"خذ العفو وأمـر بالعــرف واعــرض عن 

الجاھلین”

ذكرنا جزءا من ھذه االية يوم الخمیس 

الماضي تناولنا فیه "خذ العفو" والیوم 

نتناول "وأمـــر بالعـــرف وأعـــرض عن 

الجاھلین". 

يقول موالنا وامامنا الصادق (ع): ال اية 

جمعت المكارم األخالقیة كھذه االية. 

الیوم نتحدث عن الوظیفة الـثانـیة من 

وظائف النبي وھـي األمـر بالعـرف اي 

األمـر بالمعـروف والنھـي عن المنكـر.  

اآلية تقول لنبي الـرحمة (ص) مـرھم 

بكل ما يأمـر به هللا وبما يأمـر به العقل 

وبما تأمر به الفطرة.  

يحكى ان رجال قتل ابنته فـي جـريمة 

شـرف ثم تبین انھا بريئة. ھذه الحالة 

كانت شــائعة في المجتمع الجاھلي 

ولعلھا ما زالت شـــــــائعة بین الناس 

الذين يعیشون الیوم االجواء الجاھلیة 

بدال من ان يعیشـــــــــــــــــوا االجواء 

االسالمیة. 

لالســــــف نحن تركنا االمر بالمعروف 

وھذا ما اوصــلنا الى ھذا الوضـــع. لم 

نعمل بالحديث النبوي الشـريف الذي 

قال فیه الحبیب المصــطفى: "ال تزال 

امتـي بخیـر ما امـروا بالمعـروف ونھوا 

عن المنكر وتعاونوا على البـر ، فاذا لم 

يفعلوا ذلك نــــزعت منھم البـــــركات 
ّ وسلط بعضــــھم على بعض ولم يكن ُ

لھم ناصر في االرض وال في السـماء" 

، وعن أمیــر المؤمنین (ع) انه قال: "ال 

تتـركوا االمـر بالمعــروف والنھــي عن 
َّ المنكر فیولى علیكم شـــــــراركم ثم ُ

تدعون فال يستجاب لكم."

ثم يقول تعالــــــــى وأعــــــــرض عن 

الجاھلین.. طبیعـي ان النبــي عندما 

يأمر المشركین والمنافقین بالمعروف 

وعندما ينھاھم عن االمور التـــــــــي 

اعتادوا علیھا، أن يصــطدم بالجاھلین 

منھم. فكیف يكون رد الفعل؟ بالـــــرد 

علــى الجھل بالجھل؟ بالـــرد علـــى 

االنفعال باالنفعال؟ ال. هللا ســــبحانه 

تعالى يقول لنبیه: قابلھم بالصـــمت. 

باالعراض عما يخوضون فیه.

ھذه وصايا لنا ايضا ان ال نواجه الجھلة 

وال نخوض مع السـفھاء وال ننزلق الى 

المھاترات. 

"واذا خاطبھم الجاھلون قالوا سـالما" 

ھكذا يفلح المؤمن فــي عمله وفــي 

دعوته. 

اخیرا، عرج ســــماحته على الظروف 

الحـزينة التــي رافقت االيام األخیــرة 

في حیاة ســــید األنام وعلى لحظات 

الوداع األخیر التي جمعت النبي (ص) 

بإبنته الزھراء (ع). 

جانب من الحضورجانب من الحضور

أخر صفر..
/  نوفمبر ٢٠٢٠  تشرين ثاني ١٨
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"ال تزال امة حممد خبري ما امرت باملعروف 

وت عن املنكر وتعاونت على الرب" (حديث شريف)

يقول الصادق (ع): ال اية 
مجعت املكارم األخالقية 

كآية"خذ العفو وأمر بالعرف 
واعرض عن اجلاهلني". 
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ألـلـباليا  ولـألسـقام تـبقیني

أم  لـلـرزايا ولـآلالم تـذريني

يا  والدي من إذا سافرت يرحمني

ومن من الخوف واألھوال يحمیني

ان تـعاظمت الحمى على جسدي

أغـیر كـفَك مـاء البرء يسقیني

وأنت تدري بما في الروح يا أبتي

فـكیف يـا مبتغى روحي تخلیني

وحـدي ودارك واألحباب موحشٌة

وكـل  زاويـة فـیھا سـتسبیني

ٍ...يـا  كربالء أخذت الكل في عجل
مـني وما عاد لي من كان يبكیني

قال تعالى في محكم كتابه الكريم:

"واذا الموءودة ســــــــــئلت بأي ذنب 
قتلت”

عندما جاء االســـــــــالم الى مجتمع 
الجزيرة العـربیة وجد أن ھناك ظاھـرة 
تســــود في ذلك المجتمع، وھي وأد 
البنات. االنســـــــــــــان في المنظور 
االســـــــــالمي له حقوق. منھا حق 

الكرامة، وحق الحیاة..

لذلك كان لزاما على النبي أن يتصدى 
لھذه الظاھرة.

لكن، ما ھي اســــــــباب وأد البنات؟ 
الســـبب االول اقتصــــادي: فقد كان 
سكان شبه الجزيرة يعیشــــــون في 
الصـــــــــحراء حیث قلة الموارد. وكان 

الصــبي معینا لالسرة في حین كانت ً
البنت عالة على العائلة. 

لذلك قال تعالى في معـرض مواجھته 
للســـــبب اإلقتصـــــادي: "وال تقتلوا 
اوالدكم خشــــیة إمالق نحن نرزقھم 

واياكم".

االسالم إذن حارب ھذه الظاھرة. 

ھناك شـــــــــــــــخص لقبوه بحامي ّ
الموؤودات. ھذا الــــرجل رأى امــــراة 
تبكي فســـــألھا لماذا؟ قالت: زوجي 
يريد وأد ابنتنا. اشـــــــــــتراھا وتكفل 
بإعالتھا، وصار يشــتري ويعیل ويربي 
البنات حتى لقب بحامي الموؤودات. 

السبب الثاني لھذه الظاھرة الشـاذة 
كان الخوف من العار، خاصة خشــــیة 
القبیلة من اخذ البنات ســــــبايا. احد 
زعماء العشائر قرر قتل بنات العشیرة 

كي ال يجلبن لھا العار والشنار. 

االســـــالم حارب ھذه الظاھرة وقلب 
النظرة إلى البنت رأســـا على عقب. 
ھذا رســــــــول هللا (ص) يقول للذين 
آمـنوا: "نعم الولد الـبــنات المخدرات. 
من كانت عــــــــنده واحدة جعلھا هللا 

ســــــــترا من النار ، ومن كانت عنده ًّ
اثــنــتان أدخله هللا بھما الجــنة، ومن 

يكن له ثالث أو مـــــثلھن من األخوات ّ
وضع عنه الجھاد والصدقة."ّ

أتى أحدھم إلى النبّي (ص) وقد تغیر ّ
لونه عندما أخبــــــــروه بأن زوجته قد 

وضعت بنتا، فســـــــأله النبي (ص) : ً
مالك؟ فقال: أخبـرت أنھا ولدت جارية. ُّ

فقال النبـــــــي (ص): "األرض تقلھا، ّ
والســــماء تظلھا، وهللا يرزقھا، وھي 

ّ ريحانة تشـــمھا. ثم أقبل النبي على ّ
أصـــــــــحابه فقال : من كانت له ابنة 
واحدة فھــــــــو مفدوح، ومن كانت له 
ابــنــتان فـــیاغوثاه، ومن كان له ثالث 

وضع عنه الجھاد وكل مكروه."ّ

وقال (ص): "من عال ابـنـتــین أو ثالثاً 
كان معي في الجنة".

وفي حديث اخـر عن النبـي (ص) " ما 
من بیت فیه البنات اال نــــزلت كل يوم 

علیه اثنتا عشــــــــر بركة ورحمة من 
السـماء، وال ينقطع زيارة المالئكة من 
ذلك الـبـیت يكـتــبون ألبــیھن كل يوم 

ولیلة عبادة سنة."

المصــــطفى كان يعامل بناته معاملة 
روحیة لیكون قدوة. لقب الـزھــراء بأم ّ

ابیھا. وبســــبب ھذه العالقة الروحیة 
ماتت عندما فقدت اباھا. 

كان رســول هللا يقف إجالال لھا ويقبل 
يديھا..

نأتي الى رقیة ونختم بھا المجلس. 

للحســـین ٤ بنات ومنھن رقیة. ورقیة 
ھو اسم تصغیر لراقیة.  

ھذه الـــــــبـــــــنت لديھا عالقة قوية 
بالحســین (ع). كانت تنام يومیا على 
يده وكانت تفرش له سجادة الصـــالة 
قبل كل صالة. وكانت تســـتیقظ باكرا 
لتفرش لوالدھا الســــجادة لصـــــالة 

الصبح. 

 وأخیرا عرج سماحته على المصــیبة 
متســــائال: ھل سبق ان رأيتم طفلة 

بكت على والدھا الى ان توفت؟

بدعوة من موكب آل محمد (ص) أحیا جمع كبیر، نسبیا، من المؤمنین ذكرى استشـھاد السـیدة رقیة (ع) في مركز اإلمام علي (ع) ً
في ٢٣ من الشـــھر الفائت. كان جو االحتفال مھیبا في ظل التصـــامیم التي عمل موكب آل محمد على وضعھا على الجدران وفي ً

أرجاء الصالة الكبیرة.  وفي الختام كان الجمیع مدعوا للعشاء على سفرة صاحبة الذكرى. 

وكان سماحة الشیخ الفتالوي قد اعتلى المنبر  مقدما المجلس التالي قبل اعتالء المنبر من قبل الرادود السید محمد الكیشوان: 
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كان املصطفى يعامل الزهراء 
معاملة روحية ليكون قدوة لألمة يف التعامل مع البنات

جملس السيدة رقية (ع) 
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١٩ /  نوفمبر ٢٠٢٠  تشرين ثاني 

الرادود السید محمد الكیشوان

حانب من الحضور



"الخط المتشـــــــدد" ھو اسم لحزب 

دانمركي متطرف، حاول بمســـــاندة 

رسام سويدي متطرف، الحصـــــــول 

على رخصـــــة رسمیة لتنظیم تحرك 

شـــعبي متطرف، يجري خالله حرق 

وتدنیس القــرآن الكــريم فـــي مدينة 

مالمو الســويدية والقريبة من الحدود 

الدانمركیة. 

قرر الحزب في آخر شھر أغســــطس 

الماضي ان يقوم رئیســــــــه المدعو 

"راســـــــموس بالودان" بالقدوم إلى 

الســـويد لیتزعم التحرك المشـــؤوم 

بمشـــاركة رسام الشـــارع الیمیني 

المتطرف السـويدي "دان بارك" وعدد 

من المتظاھرين. 

حاول أقطاب التحرك الحصــــول على 

إجازة من الســـلطات الرسمیة وذلك 

بغیة إضفاء نوع من الشـــــرعیة على 

تحركھم المناھض لإلســـــــــــــالم، 

والمطالب بإخراج المســـــــلمین من 

السويد وبھتك كتابھم المقدس. 

لم يكن الموقف االســــــالمي موحدا 

فــــــي مواجھة ھذا التحــــــرك، فقد 

اختلفت المواقف: موقف يترقب ويتابع 

وال يقدم اكثر من اســـــــتنكار قلبي، 

وموقف يرد على الشــارع بالشــارع، 

وموقف يذھب بجھوده صــــوب جھات 
ســـــويدية غیر مخولة بتعطیل او منع ّ

التظاھرة، وموقف يصــــــــوب جھوده ّ

باتجاه الجھات المعنیة والمختصـــــة، 

بغیة التأثیر على قرارھا الرسمي. 

بعد فترة من الترقب ردت الشـــــرطة 

السويدية طلب الدانماركي "بالودان"  

بالتظاھر أثناء قیام  المسلمین بتأدية 

صالة الجمعة أمام مســـــجدھم في 

مدينة مالمو. 

بعدھا تقدم "بالـــــودان" بطلب جديد 

للحصــول على التصــريح في منطقة 

أخـــرى فــــي مالمو، لكن طلبه قوبل 

بالرفض أيضا.

ھنا أقدم "بالودان" وجماعته علـــــى 

إجراء وقفة غیر مرخصة. 

وفي سیاق متصـــل تداول نشــــطاء 

على وســـائل التواصـــل االجتماعي 

صـــورا لحرق كتاب في التظاھرة قیل 

إنه نسخة من المصحف الشريف.

على أثرھا، قامت الشرطة السويدية 

بترحیل "بالودان" إلـى بالده مع حظـر 

دخوله إلى السويد طوال عامین.

شھد الشــــــارع احتجاجات متبادلة. 

المتطــــــرفون، من جھة، تحــــــركوا 

احتجاجا على منع تظاھـرتھم وعلـى 

ترحیل زعیمھم، وشبان مســـلمون، 

من جھة اخرى، تحركوا احتجاجا على 

اســــــــــــتفزازات المتطرفین وھتك 

مقدساتھم تحت مسمى حرية الرأي 

وحرية التعبیر. 

كان فـــــي نیة المتطــــــرفین القیام 

بتظاھرات متنقلة بین العديد من مدن 

السـويد وفي العاصمة تحديدا والقیام 

بحرق القران الكريم بشـــــكل علني 

ومســــموح به خالل كل تحرك. اال ان 

االمر اقتصــــر على محاوالت محدودة 

في الخفاء وبعیدا عن الكامیرات القت 

تصـــــــــــــريحات شجب واسعة في 

المملكة. 

يذكـــــر أن "بودان" كان قد حكم علیه 

بالســجن لمدة ٣ اشھر في الصـــیف 

الفائت فــــي الدانمــــرك بتھمة اثارة 

النعرات الطائفیة.

في خضـم ھذه التطورات كان لالتحاد 

اإلسالمي الشـــــیعي ولمركز االمام 

علي (ع) في ســـــــــــتوكھولم عدة 

تحركات اســــــــتباقیة رمت إلى منع 

التظاھرات رسمیا لنزع الشـــــــرعیة 

عنھا ولمحاصرتھا شعبیا واعالمیا. 

كانت حجة االتحاد االســــــــــــالمي 

الشــــیعي ومركز االمام علي (ع) إن 

ھذه التحركات االســـــتفزازية تعرض 

األمن القومي في الســــــويد للخطر 

وتســــــتثیر اعمال شغب قد ال تحمد 

عقباھا، وتعـــــرقل محاوالت االندماج 

الثقافـــــــــــي بین مكونات المجتمع 

السويدي المتآلف. 

وبھذه الحجج وزع االتحاد الشــــیعي 

لقاءاته واتصـــــــاالته مع وزارة الثقافة 

والشـــــرطة الســـــرية وجھاز األمن 

الوقائي ومجلس األديان ووســــــائل 

االعالم الوطنیة والمحلیة والمسـاجد 

والمراكز االسالمیة الفاعلة في البلد. 

جھود شاركت وسـاھمت بمنع اقامة 

تلك التحــــــــــــــركات وبالحؤول دون 

اكتســـــــــابھا صفة التعبیر عن حرية 

الرأي. 

دفاعا عن القران

/  نوفمبر ٢٠٢٠  تشرين ثاني ٢٠
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"هتك كتاب اهللا عمل يتجاوز كل احلدود وكل اخلطوط"



دفاعا عن القران

سارع االتحاد االسالمي الشـــــیعي 

ومركز االمام علي (ع) إلى اتخاذ عدة 

خطوات عملیة للــرد علـــى محاوالت 

حـرق وتدنیس القـرآن الكـريم. كان ال 

بد أوال من إصـــــدار بیان يبین الموقف 

االسالمي الشـــــــــــیعي من ھكذا 

تحركات، ويكشـــــــــف رفض الطائفة 

لمحاوالت التطبیع مع االسالموفوبیا. 

كان البیان ھو الخطوة األولــى التـــي 

تلتھا عدة خطوات الحقة ســـــاھمت 

الى حد كبیر في عدم تمرير الكـراھیة 

تحت شعار حرية الرأي والتعبیر. 

وھذا ما جاء في البیان المشـــترك (٤ 

أيلول ٢٠٢٠):

��������������������

"نعدكم  أال ندخر جهدا ملنع هذا العمل القبيح يف ستوكهومل"

٢١ /  نوفمبر ٢٠٢٠  تشرين ثاني 

بسم هللا الرحمن الرحیم

يتابع االتحاد االسالمي الشــیعي ومركز االمام علي (ع) اإلسالمي 

وبشـكل مسـتمر تطورات جريمة حرق وتدنیس القران الكريم والتي 

حصـــــــــــــلت في مالمو قبل عدة ايام وكذلك نیة نفس االشخاص 

المتطرفین تكرار ھذا العمل المدان والمشـین في مدينة ستوكھولم 

يوم ١٢ من الشــھر الحالي رغم عدم حصــولھم على اجازة من قبل 

الشرطة السويدية.

وفي تجاوز لكل حدود القانون وتحد لمشــــاعر المســـــلمین الذين 

يشكلون جزءا مھما من الشعب السـويدي ولمشـاعر اكثر من ملیار 

ونصف مسلم في العالم قام ھؤالء المتطرفین بفعلھم القبیح ھذا.

لقد عبرنا عن امتعاضنا واستنكارنا الشـــــديدين امام الســــــلطات 

السويدية ومنھا الشـرطة واالمن السـويدي والمسـؤولین في وزارة 

الثقافة والخارجیة الســويدية لھذا الفعل الالمســـؤول والالاخالقي 

والذي يقصـد منه استفزاز مشــاعر المؤمنین في الســويد بشــكل 

خاص وفي العالم بشكل عام.

نحن اذ ندين ھذا العمل القبیح نعدكم من اننا ال ندخــــــر جھدا لمنع 

تكرار ھذا الشـي في ستوكھولم، ولذا ندعو االخوة الى الحكمة في 

التعاطي مع ھذا الحدث  الكبیر وان ال نعطي من يريد بنا ســــوءا اي 

ذريعة قد تستغل لغیر صالحنا.

ان االتحاد االسالمي الشـیعي ومركز االمام علي (ع) حريصــون كل 

الحرص على مصالح المسلمین وشیعة اھل البیت (ع) في السـويد 

ويعملون بكل ھمة وتوكل على هللا الجل الدفاع عن قضايانا الحقة.

اللھم ومن ارادنا بســـــــــــــــوء فأرده، ومن كادنا فكده، واجعلنا من 

المدافعین عن كتابك المنزل وسنة نبیك محمد (ص).



كان رئیس االتحاد االســــــــــــالمي 

الشـیعي الحاج حیدر إبراھیم قد قدم 

شـــــرحا لما قام به االتحاد من جھود 

لدي الســـــلطات الســـــويدية لمنع  

اعطاء اجازة رســـمیة للتظاھرة التي 

تنوي حرق القران الكريم. 

كان ذلك في لیلة الســـابع من محرم 

الحــــرام قبیل البدء بمجلس العــــزاء 

على سید الشـــــــھداء ابي عبد هللا 

الحســــین علیه الســــالم، فقال ان 

الذين تقدموا بطلب للتجمع فــــــــي 

مدينة مالمو لحـرق القـران الكـريم لم 

تكن نیتھم حـرق الكتاب الكــريم فقط 

وانما تدنیسه أيضا. 
والقصــة من أولھا ان متطرفا دانمركیا ً

واخر سويديا تقدما برخصــــة للتحرك 

ضـد ما أســموه "اســلمة المجتمع". 

لكنھما عبــــرا عن رغبتھما بحـــــرق 

وتدنیس القران في وســــائل االعالم 

فقط ولیس في طلب التظاھرة.

جرت العادة ان تعطي الســــــــلطات 

الرسمیة الرخصـــــة لھكذا مظاھرات 

يدعي القائمون علیھا أنھا ســـــلمیة 

وانھا سوف تلتزم بالقانون العام.

الشــرطة طلبت في بداية األمر تغییر 

مكان التظاھــرة كــي يكون بعیدا عن 

مســـــجد مالمو ولیس قريبا منه كما 

طلب المنظمون للتظاھرة. 

لذلك قمنا، في االتحاد الشیعي وفي 

مركز االمام علي، باالتصــــــــال بعدة 

فعالیات وكان تفكیرنا منصـــــــبّا على 

اختیار الفعالیات التـــي يكون لھا حق 

اتخاذ القرار المناســـب في مثل ھذه 

الحاالت. .بعض الجھات االســـــالمیة 

مثال اتصل بوزارة الھجرة وھذه لیست 

الجھة التي تســـــتطیع اتخاذ قرارات 

ضد ھذه التحركات. وبعضــھم اتصـــل 

ببلدية مالمو وھــي األخـــرى جھة ال 

تملك صالحیات تخولھا منع التحرك.

قمنا، لذلك، باالتصـــال بوزارة الثقافة، 

وبـــــــوزارة االندماج، وكذلك بمجلس 

األديان في الســـــويد وبالشــــــرطة 

السرية. 

ركزنا في اتصـــاالتنا على بیان مخاطر 

ھذا التصـــــرف على األمن العام في 

السويد وعلى العیش المشترك. كان 

واضحا لدينا ان من حق الشــــــــرطة 

الســـرية الغاء اي تحرك يمس باالمن 

القومي دون الرجوع الى الســــــلطة 

السیاسیة او السلطة القضائیة.  

اخر االتصـــاالت كان مع رئیس شرطة 

مالمو. وكذلك اتصـــــلنا بوزيرة الثقافة 

قبل نصــــــــــــف ساعة من مؤتمرھا 

الصـــــحفي الذي الغت فیه التظاھرة 

المشؤومة. 

الوزيرة بدورھا اعربت عن شــــــجبھا 

لھذا التحرك وعن اســــتنكارھا لكافة 

اشكال التطرف في البلد. 

الحمد � تكللت جھودنا بالــتوفـــیق. 

وھذا التوفیق ھو بالمناســــبة نتیجة 

عمل تــراكمــي بدأ منذ أكثــر من ١٠ 

سنوات.  

وللعلم، يوجد الیوم في الســــــويد ٧ 

اتحادات إسالمیة. واحد منھا شـیعي 

والسـتة المتبقیة اتحادات سنیة، وقد 

كانت ردود أفعال بعضھم على القضیة 

فاترة جدا لألسف. 

يذكر ان الجھات المتطرفة عمدت في 

وقت الحق الى إحراق القـران الكـريم 

في مالمو وفي ضـــــاحیة رنكبي في 

ســتوكھولم دون ترخیص، األمر الذى 

حدا بعدة أطراف سـیاســیة في البلد 

ومنھا مجلس األديان إلى استنكار ما 

حصـــل والى اعتبار الدين اإلسالمي 

جزءا من المجتمع السويدي. 

يقول الحاج حیدر ابراھیم: ھذه الفقرة 

فــــي بیان مجلس األديان والمتعلقة 

باعتبار الدين اإلســـــــالمي جزءا من 

المجتمع الســويدي، ھي فقرة جرى 

تضـــمینھا في البیان استجابة لطلب 

االتحاد الشـــــیعي الذي يعمل على 

تأكید ھذا المفھوم فـــــــــــي أدبیات 

الخطاب الســـــــیاسي والديني في 

المجتمع. 

دفاعا عن القران

/  نوفمبر ٢٠٢٠  تشرين ثاني ٢٢
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إتصلنا فورا بالفعاليات 
اليت كان هلا حق اختاذ القرار

ركزنا يف اتصاالتنا على 
بيان خماطر هذا 

التصرف على األمن 
العام يف السويد وكان 

واضحا لدينا ان من 
حق الشرطة السرية 

الغاء اي حترك ميس 
باالمن القومي دون 

الرجوع اىل السلطة 
السياسية و القضائية

الحاج حیدر ابراھیم



استشهاد االمام العسكري (ع)

كان مجلســــا خفیفا ذلك الذي أقامه 

مـركـز االمام علــي (ع) فــي ذكــرى 

استشھاد االمام الحادي عشر.

جمع المجلس بین ذكرى استشــھاد 

االمام العســـــــكري (ع) وبین فاتحة 

المرحومة أم كرار عقیلة ســـــــماحة 

الشــــیخ حیدر الشــــاوي الذي أحیا 

لیالي األربعین في مركـز االمام علـي 

(ع) والتــــي وافاھا األجل خالل وجود 

الشیخ في السويد للتبلیغ. 

الســــــید أحمد الھاشمي تولى في 

ختام الحفل دور الـــــــرادود بعد كلمة 

السید أحمد الحسیني.

كان ذلك في ٢٤ اكتوبر الفائت.

 

قال تعالى في كتابه المجید:

وإذ ابتلى إبراھیم ربه بكلمات فأتمھن 

قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن 

ذريتي قال ال ينال عھدي الظالمین.

موضــــوع اإلمامة ھو من المواضــــیع 

التي اختلف فیھا المســـلمون. بعض 

المسلمین يدعي ان اإلمامة ھي من 

مختلقات الشـــــــــیعة في حین انھا 

مفھوم قراني كما بینت االية. 

وعندما نبین تفســــــــــیر االية نجابه 

بالقول ان االية لم تتطـرق الــى امامة 

اھل البیت (ع) . 

نحن لم نقل ذلك. قلــــــنا انھا مفھوم 

عام يكشف عن أھمیة اإلمامة. ونحن 

لم نؤسـس ألصــل اإلمامة على ھذه 

اآلية فقط بل على العديد من الروايات 

واألحاديث النبوية. فنحن لســــنا من 

أنصار مقولة "حسبنا كتاب هللا".

تعتبر اإلمامة قضــــیة مھمة في حیاة 

المســــــلم. احیانا يكون االمام على 

األمة شخصا مثل امیر المؤمنین علي 

بن أبــــــــــي طالب (ع) واحیانا يكون 

شخصــــا كیزيد بن معاوية.. كم يكون 

الفرق؟ كیف ســــــــتتغیر حیاة االمة 

وحیاة الفرد؟

علي بن أبي طالب يمر على شــــیخ 

كبیر يتسـول فســأل عنه فقیل له ھو ّ

نصـراني، قال: استخدمتموه حتى اذا 

كبر تركتموه؟ اعطوه من بیت المال.  

ھذه الــرؤية فـــي قیادة األمة تختلف 

جذريا عن رؤية شخص مثل يزيد.

ما ھي رؤية االمام علـي (ع) للناس؟ 

يقول: الناس صــــنفان، اما اخ لك في 

الدين او نظیر لك في الخلق.

ھذا منھج يضــــــــع االمة على سكة 

الصواب. ولیست كل إمامة كذلك.

اســألكم بناء على ما أثاره البعض من 

تكفیر الشـیعة للسـنة. أسألكم: ھل 

فعال المسلم السـني كافر؟ ھل فعال 

نحن نعتقد بكفر مذاھب الســنة؟ ال.. 

علماؤنا لم يقولوا ھذا.. 

في تراثنا فإن من كفر مسـلما فقد باء ّ

بھا أحدھما. 

نحن نقول بضــــــالل بعض الطروحات 

ولكننا ال نقول بكفر كل من ضــــــــــل 

الطريق. 

نحن الذين عانینا من التكفیـــر. ونحن 

الشــــــیعة كنا ضحايا التكفیر لكننا ال 

نقول بكفر مذاھب الســـنة حتى وإن 

قتلنا بعض أنصار تلك المذاھب.  

الخوارج شھروا الســــــیف بوجه أمیر 

المؤمــنــین ولكــنه لم يقطع عـــنھم 

الرواتب. الخباب بن األرث ســألوه ھل 

علــي بن أبــي طالب كافــر؟ قال: ال. 

عندئذ ذبحوه وبقــروا بطن امه.. ھؤالء 

ھم التكفیريون ولسنا نحن.. 

نعم اإلمامة اصـل من اصــول مذھبنا. 

فمن ال يؤمن باالمامة لم يخـــــرج من 

االسالم وانما خرج من المذھب فقط. 

خرج من مدرسة اھل البیت (ع) لكنه 

باق على اسالمه طالما كان يشـــھد 

بالشھادتین. 

ما معنى أن يأتي شــــــــــــخص من 

جماعتنا لیقول أن الشــــــــــیعة، كل 

الشـــیعة يقولون بكفر الســــنة، كل 

الســنة؟  إن األئمة األطھار قد وضعوا 

شروطا للفقاھة كي ال يأتي في زمن 

الغیبة من يأخذ اتباعھم الى الضالل. 

...كانت مدة امامته ٦ سـنوات. االمام 

العســــــكري مھد للقائم الن المحنة 

ھي ھنا: بعد غیبة القائم.

كل األئمة أعدوا اصـــــــــحابھم لزمن 

الغیبة. وعلمونا ان علـــــى الفقیه ان 

يكون مخالفا لھواه مطیعا ألمــر مواله. 

علیه أن يكون مخالفا بشـــــكل خاص 

للعجب والحسد.

وبالعودة إلى االمام العســــكري فقد 

روي عن علي بن الحســن بن سابور 

قال : قحط الناس فـــــــي زمن اإلمام 

الحسن العسكري (ع) ، فأمر الخلیفة 

الحاجب وأھل المملكة أن يخـــــرجوا 

إلى االستســـقاء ، فخرجوا ثالثة أيام 
َّ متوالیة إلــــى المَصلــــى يدعون فما ُ

ُ سقوا.ُ

ِفخرج الجاثلیق فـي الیوم الـرابع إلـى 
الصــحراء، ومعه النصــارى والرھبان ، 

وكان فیھم راھب كلما مد يده ھطلت َّ

السماء بالمطر.

فشك أكثر الناس وتعجـبوا وَصبوا إلى َُّ

دين النصـــــرانیة ، فأنفذ الخلیفة إلى 

اإلمام العسكري (ع) – وكان محبوساً 

– فاستخرجه من حبسه وقال : إلحق 
أمة جدك فقد ھلكت.َّ

ِفقال (ع) : إني خارج في الغد ، ومزيل ُ
الشــك إن شاء هللا تعالى. وفعال خرج 

االمام واستسقى وھطلت السماء.

الحظ كیف أن الســـــــــــلطة في كل 

المراحل كانت تســـــتنجد بأئمة اھل 

البیت (ع) كلما عجــــزت عن مواجھة 

الــــتحديات، لكـــــنھا كانت تغدر بھم 

وتقتلھم كلما شـعرت أن الناس مالت 

إلیھم. 

... أخیرا عرج سماحته على المصیبة 

قائال: 

لما رأى المعتمد ان شـــــــــــــــعبیة 

العســـــــــكري تزداد لجأ الى طريقة 

العباسیین فدس السم الى االمام...
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اإلمامة مسألة مصريية وا يتغري مصري األمة ومصري الفرد

اول المجلس و سیعقد مجلس فاتحة على روح الحاجة ام كرار الشاوي 
عقیلة الشیخ حیدر الشاوي

الموافق ٢٤ اكتوبر في تمام الساعة ١٨:٣٠  السبت یوم

یقیم مركز االمام علي (ع) 

مجلس عزاء بذكرى استشھاد االمام الحسن العسكري (ع)  

یرتقي المنبر 
السید احمد الحسیني 

و بمشاركة 
السید احمد الھاشمي



وفیما يلـــي أھم ما جاء فــــي خطبة 

سماحة الشیخ الربیعي: 

يا آل بیت رسول هللا حبكم 

فرض من هللا في القران انزله

كفاكم من عظیم الفخر انكم 

من لم يصل علیكم ال صالة له

...بلغ العلى بكماله

كشف الدجى بجماله

حسنت جمیع خصاله

صلوا علیه وآله

شــــــاعر اخر علق على ھذه األبیات 

قائال:

ال تقل بلغ العلى بكماله

بل ال تقل كشف الدجى بجماله

ان العلى بلغ الكمال بأحمد

بل ذا الوجود بدا بنور جماله

قال تعالى في كتابه العزيز:

بسم هللا الرحمن الرحیم
َ َُ ََّ ٌَّ ُ َْ ِمــا كــان مَحمد أبَــا أَحد من رَّجــالكم ّ ِ ٍِ

َٰ َّ َََّ ُ َّّ َ َ َِِولكن رسوَل � َوخاتَم النبیـیَن ۗ َوكان ِ ِ
ُ ًَّ َ ّ ِ� بكل َشيٍء علیما.ُ ْ ِِ

ابارك لكم ذكــرى والدة النور.. ذكــرى 

والدة الخیــر والبــركة.. ذكـــرى والدة 

سید البشــــــــرية. ابارك لكم ولالمة 

ولعلمائنا وقادتنا وأئمتنا وال ســــــیما 

صاحب الزمان ارواحنا له الفداء.

عندما نقف عند الذكـــــــــرى ال بد ان 

نسـتوحي منھا الدروس والعبر، واال ال 

معنى الن نقف عندھا محتفلین فقط. 

ال بد لنا أن نحمل الھموم التي كان 

يحملھا المصــــطفى (ص). المرء منا 
يحمل في الغالب ھم مســــــــتقبله ّ

المادي فقط. المســــتقبل الحقیقي 
الذي ارادنا الرسول ان نحمل ھمه ھو ّ

مستقبل االسالم. فالنبي كان يمكن 

أن يحمل ھم اكله وشرابه لكنه حمل 
ھم االمة التي كان بعضــــــھا يعتدي ّ

على بعض. 

كان لذكرى والدة سـید المرســلین (ص) ھذا العام طعم خاص. فقد حلت الذكرى 

في خضم معركة افتعلتھا الرسوم المسیئة ضد سید الكائنات وألھبتھا التصريحات 

الســــــیاسیة غیر الموفقة لقصـــــــر االلیزية الذي اعتبر ان االساءة ھي نوع من 

الممارسة المشروعة لحق التعبیر. 

وبالتوازي مع الرسوم المسـیئة والمواقف الداعمة لھا قام بعض المسـلمین بردود 

فعل مشینة اساءت ھي األخرى لسید الكونین. 

...ثم جاء الدور على الذين احیوا ذكرى والدته المیمونة في مدينة ستوكھولم. 

جاء الدور على الذين كانوا إذا عبّروا عن حبھم لنبیھم لم يستفزوا االخر، واذا عبروا 

عن غضــــــــــبھم ممن اساء الیه لم ينتقمون ممن ال ذنب له. وھؤالء ھم الغالبیة 

العظمـى من أتباع أھل البیت (ع) عموما، ومن الذين أحیوا الذكـرى العطــرة فــي 

مركز االمام علي (ع) يوم الثالثاء ٣ نوفمبر ٢٠٢٠ خصوصا. 

... كان لإلحتفال طعم خاص.

طعم عبرت عنه صــــلوات جاءت بأعلى االصـــــوات،  وكلمات نبعت من األعماق، 
وقبضــــــــــــــات لوحت إلى األعلى بالحب والوالء، وحناجر صدحت ب "إنا كفیناك ّ

المستھزئین". 

بعد التالوة العطرة بصــوت الســید أسعد وبعد قراءة الزيارة بصـــوت الحاج أبو زينب 

شبر وبعد فقرة الشـعر القريظ للحاج ابو أحمد األسدي اعتلى سماحة الشـیخ ابو 
سجاد  الربیعي المنبر لیشــــنف آذان الحاضرين بحديث جال فیه على مآثر النبي ّ

وأخالقه وسیرته العطرة قبل أن يترك "الكلمة" للرادود السید منتظر الموسوي. 

والدة سيد الكائنات

/  نوفمبر ٢٠٢٠  تشرين ثاني ٢٤

ال بد أن حنمل اهلموم اليت كان حيملها املصطفى (ص)

...كان مهّه مستقبل الدين. 
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اراد رسول اهللا لألمة 

ان تفكر بالعال، 

وأرادها ان تتراحم 

وأن تسمو بقيمها 

ومفاهيمها

الشیخ أبو سجاد الربیعي 



اراد رسـول هللا (ص) ان تفكر االمة 

بالعال. أرادھا ان تتراحم وأن تسمو 

بقیمھا ومفاھیمھا.  

نحن جئنا الــــــى ھنا فارين بديننا  
لــــذلك يجب ان نحمل ھم ھــــذا ّ

الدين.. 

لذلك علینا عندما نقف فــــي ھذه 

الذكرى ان نستوحي الھموم التي 

كان يحملھا النبي.. 

الـــرزق موجود فـــي كل مكان فال 

يكون ھمنا تحصیل الرزق. 

رســـــول هللا التفت الى مكة وقال انا 

خرجت الن اھل مكة اخرجوني... 

وكما خرج النبي من مكة وجمع قلوب 

اھل يثــرب يجب ان نكون كذلك فـــي 

غربتنا. .رسول هللا(ص) اسس لعالقة 
االخوة بین أھل يثــرب والمھاجـــرين. ّ

آخى بین الغني والفقیر، بین الصــغیر 

والكبیر، بین االســـــود واالبیض حتى 

قال: سلمان منا اھل البیت.

 

رســـول هللا يقول انك ال يجب ان ترتاح 

وتنام وجارك جائع. "ما ءامن بـــي من 

بات شـــــــــــبعانا وجاره جائع" وقال: 

:الناس سواسیة كأسنان المشط".

الیوم تأتــي الدول المتقدمة لتقول ان 

االسـالم في أزمة. ال، االسـالم لیس 

كذلك. المســــــلمون ربما في أزمة.. 

العالم ربما فــــــــي أزمة.. لكن لیس 

االسـالم. في االســالم وفي ســیرة 

المصطفى قیم ومفاھیم تتفوق على 

االزمات. 

علینا ان نستوحى من الذكرى عزيمة 

رسـول هللا. الناس الیوم ينكرون علینا 

مواجھة الدول العظمى. ھذه لیسـت 

مواقف رســــــول هللا. كان رســــــول 

هللا(ص) صــــــــاحب عزم وقوة، وكان 

أصــــــحابه يقاتلون بجذوع النخل ولم 

يرضخوا لألقوى. 

لذلك فإن نداء لبیك يا رسـول هللا يجب 

ان  يعني ان ننتصر للمظلوم. يعني ان 

ال نتناحر.. يعني ان ننشـــــــــر الحق 

والعدل في العالم.. 

نســتوحي، كذلك، االخالق الن خلق 

النبـــي (ص) كان القـــران. أھل مكة 

حاصـروا النبي ٣ سـنوات في شـعاب 

مكة. لكن النبـــــي كتب إلـــــى اھل 

الیمامة عندما فرضوا حصــــــارا على 

اھل مكة يطلب مــــــــــنھم أن يفكوا 

الحصار عن أھل مكة. 

لذلك عندما نتحدث عن رســـــول هللا 

نتحدث عن العطاء.. عن الرحمة.. عن 

الشــــــــــــــفقة وعن أسمى القیم 

االنسانیة. 

رســـــــول هللا يعلمنا ان ال معنى الن 

نقیم الشعائر بال روح. ال معنى للدعاء 

والصـــــــــالة دون ان تفكر بأخیك في 

الیمن أو فـي العـراق او فـي اي مكان 

يكون أخیك فیه مظلوما ومضـــطھدا.. 

اذا فعلت ذلك فإنك تكون قد افــــرغت 

الدعاء والصالة من الروح..  

نســــألك يا رسول هللا ان تاخذ بأيدينا 

وان تدعو هللا ان يجمعنا علــى الھدى 

والتقى. 

ان البشــــــــرية تعاني من ھذا البالء 

اللھم ارفع البالء عنا وارحم من توفـى 

بسببه وعجل من فرج امامنا..

٢٥ /  نوفمبر ٢٠٢٠  تشرين ثاني 

والدة سيد الكائنات

رسول اهللا يعلمنا ان ال معىن الن نقيم الشعائر 

بال روح. ال معىن لدعائك وصالتك دون ان تفكر 

بأخيك حني يكون أخيك مظلوما ومضطهدا.
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َ ََُّّ ُُ ْ ْ َُ َ ُ ُ ِأروحَك أم روح النبوة تصعد ُ
ََُّ ُ ُ ُْ ْ ِمَن األرض للفرَدوس والحور سجد ْ ِ ِِ ِ

ََْ ُ َّ ُ َُ ِورأسَك أم رأس الرسول على القنا ْ َ َ
ََُ ُ ّْ ِبآيَة أھل الكھف راح يردد َ َ َ ِ ِ ِِ

َْ ُ ْ ْ ُ ْ ُ َِوَصدرَك أم مسَتوَدع العلم والحَجىْ ِِ

ُ ْ ْ ٌ ْ ِ لَتحطیمه َجیش مَن الَجھل يَعَمدْ ِ ِ ِ ِِ
ْ ّ ِِ وَشاركت األرض السماَء بَشجوھا ُ

ُ ٌُُ ِفواحدة تبكي وأخرى تعددّ

ِ وقد نصَب الَوحي العزاَء ببیته  ُ
ًَّ َُّ ُ ِعلیَك حدادا والمعزى محمد َُ

ُ َُُّ َُّّْ َ ِوأمَك أم أم الكتاب تَنھَدتْ
ً َُ ُ َّ ِ فذاَب نشیجا قلبھا المَتَنھد "ُ
َ ََُّ َُ ِ" فأي َشھید أصلت الشمسّْ ٍ

َُّ ُ ُُ ُ ْ ْ ِ جسَمه َوأصلھا من نوره مَتَوقد ْ ِ ِِ
َُُّ َْ ُ ََوأي ذبیح َداَست الخیل َصدره َ ِ ٍِ

ْ َُّ ُُ َْ ْ ِوفرَسانھا من ذكره تَتَجمد َ ِ ِِ
َ ََّ ََّ ُ ْ ُ َْ ُ َ ٍألم تك تدري أن روح مَحمدَ ِ

ُ َُّ ِ كقرآنه في سبطه مَتَجسدْ ِ ِ ِ ِ ِ

قال تعالى في محكم كتابه المجید:
ْ ْ ْ َْ ُ َظَھر الفَساد فـــــــــي البرّ َوالبحر بَما َ َ ِ َِ ِ ِ

َ ََّْ ُ َ ُ ِكَسبت أيدي النــــاس لیذيقھم بَعَض ْْ ِ ِ َِ
َّ َََُّ ُ ُْ َ َْ ِالذي عملوا لعلھم يرجعونَ ِ ِ

تتوالى نذر هللا عز وجل لالنسان، وكل 
نذير ھو اية من ايات هللا. ھو بمثابة آية 
تحذيرية لالنســان. كأن ھناك خطوطا 
تشـريعیة حمراء ال يجوز تجاوزھا. واذا 
كان هللا ھو واضــــع ھذه الخطوط فان 
في تجاوزھا تجرّيا على هللا ســبحانه 

وتعالى. 

معلوم ان مجرد تجاوز اشــــارة حمراء 
من اشـــــارات المرور تترتب علیه اثار 

وغـــــــــــرامات مكلفة، فكیف بتجاوز 
الخطوط الحمراء لشريعة السماء؟

ھذه النذر ھـــــي بمثابة تحذيـــــرات 
لالنســـــــان كي ال يقع في المحظور 
االكبـــر وھذا معنــــى قوله: لیذيقھم 

بعض الذي عملوا لعلھم يرجعون.

الفســـــاد في اللغة يعرف بانه الخلل 
في قوام الشـــــــــیئ. اللبن اذا تغیر 

طعمه يقال انه لبن فاسد. 

المجتمع ايضـا يمكن أن يكون مجتمعا 
صالحا او مجتمعا فاسدا.

الســــؤال الذي يطرح نفســـــه: ھل 
يصـدق على االنسـان الســلیم بدنیا ّ

انه انســـــــــان صالح دون النظر الى 
عقائده او عواطفه؟ 

طــــــــــــبعا ال. النه لو كان يوجد خلل 
عقائدي او خلل عاطفــي فــي جـــزء 
واحد لما قیل انه شــــخص صـــــالح. 
فالطائــرة ان وجدت فیھا قطعة واحدة 

معطلة لقیل انھا فاسدة. 

"ظھر الفســاد في البر والبحر".. يا له 
من عموم.. 

ھناك عناصر تتشــــــكل منھا االرض، 
وعناصر يتشــــــــكل منھا الماء، ھذه 
العناصر اذا اساء االنســـــــــــان الیھا 

فسدت االرض وفسدت المیاه. 

كذلك الفرد قد يتمســـــــك من خالل 
العصـــبیة بعقیدة ابائه ولو كانت خطأ. 

ھذا  تعصب مخالف التباع الحق.  

قال الباقر (ع) من اصـغى لمتكلم فقد 
عبده فان كان يتكلم عن هللا فقد عـبد 
هللا وان كان يتكلم عن الشــیطان فقد 

عبد الشیطان.

سئل امیر المؤمنین (ع)  كیف وصـلت 
الى ھذه المرتبة؟

قال بغايتین: غاية في الصـدق، وغاية 
في االمانة. 

 بھما يحفظ االنســــــــــــــان الكرامة 
والحقوق. وبھما يحفظ اإلنســـــــــان 

نفسه ومحیطه من الفساد.

إن من اخطر انواع الفســـاد الفســـاد 
البیئي، كفساد الھواء والماء والجو. 

االسالم حرص على سـالمة العقیدة 
كما حرص على ســـــــــــالمة البدن 
وسالمة البیئة. أوصى االسـالم لھذه 
الغاية بالمحافظة على النظافة فجعل 
النظافة من االيمان، وقال رســول هللا 
(ص): "إن هللا لیبغض الــــــــــــــرجل 

القاذورة." 

االسالم حرم 

فساد العقيدة والبدن والبيئة 

وحرم أيضا فساد احلكومة
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جمالس ليايل اجلمعة

هل يصدق على 

االنسان السليم 

بدنيا انه انسان 

صاحل دون النظر اىل 

عقائده او عواطفه؟ 

الشیخ ناظم حطیط



ھذه تشـــــريعات وضعتھا الســـــماء 
لحماية البدن كي يكون في مأمن من 
الفیروســــــــــــات واالبتالءات. وھي 
تشريعات وضعت أيضـا لحماية البیئة، 
فحــــــرم هللا تلويث المیاه ورمـــــــي 
القاذورات في الشـــــــــــارع، وحارب 

المسكر وحرم المخدرات.

تشريعات دقیقة. لذلك يقول المعصوم 
فـــي دعائه علــــى الطغاة والظلمة: 
اللھم وأمــــــــــــــزج میاھھم بالوباء، 
وأطعمــــــــتھم باألدواء، وارم بالدھم 
بالخســوف... أصبھم بالجوع المقیم، 

والسقم األلیم.

ھذا بیان علــــــى أھمیة حفظ المیاه 
واألطعمة من األوبئة. 

كذلك، وكما حرم االسالم فســــــــاد 
العقیدة وفســاد البدن وفســاد البیئة 
حرم أيضا فساد الحاكم الن فیه تدمیر 
لمقدرات وإمكانـیات المجـتمع. .لذلك 
وقف الحسـین ضد ذلك الفسـاد الذي 

بدأ به معاوية واكمله يزيد. 

ھي ثالث ســـــنوات حكمھا يزيد قتل 
في الســـنة األولى سید شباب أھل 
الجنة، وأباح في السـنة الثانیة مدينة 
رسـول هللا، وضـرب الكعبة بالمنجنیق 

في السنة الثالثة. 

فســاد الحاكم يســري على العقیدة 
فیفســــــد فیھا وعلى األبدان وعلى 
البیئة وعلى االنســـــــان في معظم 

سكناته وخلجاته.

قیل لإلمام  زين العابدين (ع) ما ھـي 
اصعب االيام علیكم؟ فقال الشــــــام 

الشام الشام.

اخیرا انطلق ســـــــــــماحته من ھذا 
الحديث لالمام السجاد لیعرج على ما 
جرى على الســـــــــــــبايا في خربة 

الشام... 

إن حـديـث الـبـاب ذو شـجــون

 مـمـا بــه جـنـت يــد الـخــؤون

أيھجم العـدى علـى بیـت الھـدى 

ومھبـط الوحـي ومنتـدى النـدى

أيـضـرم الـنـار بـبـاب دارھــا

 وآيــة الـنــور عـــال مـنـارھـا

وبابـھـا بــاب نـبــي الـرحـمـة

 وبــاب أبــواب نـجــاة األمـــة.. 

وإن كسـر الضلـع لیـس ينجبـر 

إال بـصـمصـام عـزيــز مـقـتــدر

إذ رض تلـك األضلـع الزكـیـةّ

 رزيــــة ال مـثـلـھــا رزيـــــة

ومـن نـبـوع الــدم مــن ضلعیھا ّ

يعـرف عظـم مـا جـرى علیـھـا...

ولـسـت أدري خـبـر المسـمـار

سل صدرھـا خزانـة األسـرار

...لقـد جنـى الجانـي علـى جنینھـا

 فانـدكـت الجـبـال مــن حنینـھـا

قال هللا سبحانه وتعالى.. انا اعطیناك 
الكوثر..  

الحديث عن سیدتنا وموالنا ھو حديث 
عن سیدة نساء العالمین. 

ان الذي يتتبع العناية اإللھیة في حیاة 
الزھراء يجد كرامات جلیلة وكثیرة. 

فقد تضــمنت النصــوص أن الســـیدة 
الــــــزھــــــراء(ع) كانت نورا، وأن هللا ً

ســبحانه قد خلق نور فاطمة(ع) قبل 
أن يخلق الخلق، فعن أبـــــي عبد هللا 
الصــــــادق قال: قال رسول هللا(ص): 
خلق نور فاطمة علیھا السالم قبل أن 
يخلق األرض والســـــماء، فقال بعض 
الناس: يا نبي هللا فلیســـــــــت ھي 
إنسـیة؟ فقال: فاطمة حوراء إنسـیة، 
قالوا: يا نبـــي هللا وكیف ھـــي حوراء 
إنســـیة؟ قال: خلقھا هللا عز وجل من 
نوره قـبل أن يخلق آدم إذ كانت األرواح 
فلما خلق هللا عز وجل آدم عرضـــــت 
علـى آدم. قیل يا نبــي هللا وأين كانت 

فاطمة؟ قال: كانت في حقة تحت 

ســــاق العرش، قالوا: يا نبي هللا فما 
كان طعامھا؟ قال: التســـــــــــــــبیح 
والتقديس والتھلـیل والـتحمـید، فلما 
خلق هللا عـز وجل آدم وأخـرجنـي من 
صـــلبه وأحب هللا عز وجل أن يخرجھا 
من صـــــلبي جعلھا تفاحة في الجنة 

وأتاني بھا جبرئیل(ع).

وقال رســـــول هللا: خلقني هللا تبارك 
وتعالـى وأھل بیتـي من نور واحد قبل 
أن يخلق آدم...،ثم نقلنا من صــــــلبه 
إلى أصــــــالب الطاھرين وإلى أرحام 

المطھرات. 
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جمالس ليايل اجلمعة

٢٧ /  نوفمبر ٢٠٢٠  تشرين ثاني 

كان رسول اهللا (ص) يقول ملن جاء 

خيطب فاطمة أن امرها بيد اهللا

الشیخ عادل الفتالوي



/  نوفمبر ٢٠٢٠  تشرين ثاني ٢٨

جمالس ليايل اجلمعة

ّعن الرضـــا (ع) قال: قال النبي (ص): 
ِلما عرج بي إلى الســــماء أخذ بیدي ُ

جبرئیل (ع) فأدخلنـي الجنة فناولنـي 
من رطـبھا فأكلـته فــتحول ذلك نطفة 
في صــــلبي فلما ھبطت الى األرض 
واقعت خـديجـة فحملت بفاطمـة (ع) 
ففاطمة حوراء إنســیه فكلما اشتقت 
الى رائحة الجنة شممت رائحة ابنتي 

فاطمة. 

تقول الروايات ان النســـــــــاء قاطعن 
خديجة النھا تــزوجت من النبـــي يوم 

كان رجال فقیـرا بنظــرھن لكن فاطمة ّ
كانت تأنسھا وھي جنین.   

هللا اختار لھا اب ھو افضل البشر واالم 
خديجة..

افتقدت فاطمة امھا منذ صـــــــــغرھا 
فأوكلھا النبي أم ســلمة التي قالت: 

كانت فاطمة أعبد مني. 

...وعندما تكبر يكنیھا النبي بأم أبیھا. 

كانت تسلیه وتصبره وتواسیه.

 ســـــمیت فاطمة النھا تفطم ذراريھا 
من النار.. فاطمة يعنـــــي مانعة للنار 

عن محبیھا وشیعتھا. 

تواصــــــــلت العناية اإللھیة بھا حتى 
زواجھا.. جاءھا جماجم المســــلمین 
لخطبتھا فكان النبــــــي يقول لھم أن 
امــــرھا بید هللا. لذلك قیل لو لم يوجد 
امیــــر المؤمنین (ع) لما وجد لفاطمة 

كفء. 

جاء جبرائیل (ع) وقال للنبي زوج النور ّ
من النور. 

تزوج النوران وأنجبا الحسن والحسین 
وزينب ومحسن. (قضـیة المحسـن ال 
تروى بكثرة النھا قضــــــــــیة محرجة 

للقوم)، لكن ھذه األنوار اجـــــــتمعت 
تحت الكســــــــــــاء فنزلت فیھم آية 

التطھیر.  

جاءت ھذه النســــــــــــمات الطاھرة 
وتشــكل منھا اصحاب الكســاء الذين 
نزلت فیھم اية التطھیـر. وقال تعالـى: 
يا مالئكتي وسكان سـماواتي اني ما 
خلقت ســماء مبنیة وال أرضــا مدحیه 
وال قمرا منیرا وال شمسـا مضــیئة وال 
فلكا يدور وال بحــــرا يجـــــري وال فلكا 
تسـري إال في محبة ھؤالء الخمسـة 

الذين ھم تحت الكساء.   

لكن. كم حذر النبي القوم من محاربة 
ھذا البیت؟.. وكم اوصــــــــاھم بأھل 
بیته؟ إال ان النتیجة كانت قتال وتنكـیال 

وســــبیا لھم. رغم كل تلك الوصــــايا ً
النبوية اال ان حب السلطة جعل القوم 
يؤسســـون لســــقیفة بني ساعدة 
ويؤسسون للھجوم على دار فاطمة.. 

جاءت كلمة الشیخ الفتالوي في لیلة 
الجمعة ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠. 

مسيت فاطمة 

الا تفطم ذراريها 

من النار..

زر بالطفوف ضريح قدس واعتكف

بحماه حیث ترى المالئك عكفا

طف واسع فیه مقبال اركانه

ما الركن ما البیت الحرام وما الصفا

فیه حشا الزھرا وقرة عینھا

وفؤاد حیدرة وروح المصطفى

تا� لم يكن الضراح وإن عال

باجل من ھذا الضريح وأشرفا

ال تفرج الكربات إال عنده

والضر عنك بغیره لن يكشفا

ما جئته يوما وظھرك مثقلً

بالوزر إال انحط عنك مخففا

لذا وادع ربك تحت قبته تجب

والثم ثراه تنل بتربته الشفا

قال تعالى في محكم كتابه العزيز:

والضحى، واللیل إذا سجى، ما ودعك 
ربك وما قلــى، ولآلخــرة خیــر لك من 
األولى، ولسوف يعطیك ربك فترضى. 

ألم يجدك يتیما فأوى، ووجدك ضاالً 

فھدى، ووجدك عائال فأغنــــــى. فأما ً
الیتیم فال تقھر، وأما السائل فال تنھر، 

وأما بنعمة ربك فحدث.
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كانت (ع) نِعم السند 

والوزير يف الشؤون اإلقتصادية

الشیخ عباس الطريحي 



ھذه الســــــــــوة المباركة لھا ارتباط 
بذكــــرى زواج النبـــــي بأم المؤمنین 

خديجة الكبرى (ع).   

قال المفســرون ان النبي بعد أن انزل 
علیه الوحي فـي غار حـراء، ثم انقطع  
حزن النبي وشمت المشــــركین به، 
وكانت زوجة ابــــــــي لھب من ھؤالء 
الذين عبروا عن شـماتتھم فقالت له: 

ارى ان شیطانك قد تركك. 

قیل ان ســـبب التأخیر ھو وجود كلب 
میت تحت ســرير النبي، كما ورد عند 

مفسري مدرسة الخلفاء. 

الــــروايات الواردة عن أھل البیت (ع) 
تعزو التأخیر إلى أســــباب أخرى. ورد 
مثال ان نفـــرا من الیھود جاؤوا إلــــى 
النبي وسألوه عن الروح وعن اصـحاب 

الكھف وعن ذي القرنین. 

ويقال أن النبي قال لھم: غدا اجیبكم.  
فتأخـر الوحــي الن النبــي لم يقل ان 
شـــاء هللا. ھذه رواية واردة في كتبنا، 

لكن علماءنا يقولون انھا ضعیفة. 

ھناك رواية اخرى عن االمام الصــادق 
(ع) ان النبــي (ص) قال للناس وكیف 
ّيأتــــي الوحــــي إلي وأنتم ال تعتنون 

بنظافتكم وال تقلمون اظافــركم فـــي ّ
وجودكم بقربي. 

مفسرو اھل البیت (ع) يضـعفون ھذه 
الرواية ايضا، ويقولون لعل السـبب ھو 
لتشويق النبي لرؤية الوحي مجددا او  

لحكمة ال نعلمھا. 

ھذه الســـــورة نزلت لتطمئن النبي. 
كي يطمئن هللا سیدنا المصــــــطفي 
(ص) بأنه لن يتركه ولن يغیب عنه كما 

ادعت قريش. 

وھذا يعني أن ھذه الســـــــورة نزلت 
على قلب سیدنا النبي كالبلســــــم 
والدواء كما أنھا تحمل البشــارة لكافة 
المســـلمین. إن نزول ھذه الســـورة 
العظیمة يؤكد محبة هللا عــــــــز وجل 

لسیدنا النبي محمد (ص). 

وردت في سورة الضــــــــحى خواص 
كثیرة، منھا:

عن اإلمام الصــــــادق قال: «من أكثر 
قراءة والشـمس، واللیل إذا يغشــى، 

والضحى، وأل م نشـرح في يوم أو لیلة 
لم يبق ش يء بحضـــــرته إال شھد له َ

يوم القیامة حتى شعره وبشـــــــــره 
ولحمه ودمه وعروقه وعصــــــــــــــبه 
وعظامه، وجمیع ما أقلت األرض مـنه، 
ويقول تبارك وتعالى: قبلت شھادتكم 
لعبدي وأجــزتھا له، فانطلقوا به إلــى 
جناتــي حتـــى يتخیـــر منھا حیث ما 

ٍأحب، فأعطوه من غیـــــــر َمن، ولكن ّ
ً رحمة مني وفضــــــــــال علیه وھنیئا ً

لعبدي»

يقول تعالـى لنبیه الكــريم: الم يجدك 
يتیم فآوى ووجدك عائال فأغنـى". لقد 
اغنـــى هللا نبیه بأموال خديجة. لذلك 
قال النبي: "ما قام االسـالم اال بأموال 

خديجة وسیف علي". 

نحن لألســــف ال نذكر خديجة (ع) اال 
في ذكرى وفاتھا مع أن في ســـیرتھا 
عبر ودروس كثیرة وعظیمة. وصــــفھا 
المصــــطفى بأنھا كانت وزيرة صدق. 
كانت ســــــند وكانت وزير للنبي في 
الشـــؤون االقتصــــادية.. كانت امیرة 
االمیــــرات فــــي الحجاز. ينقلون انھا 
امـــتلكت ٨٠ الف رأس من االبل. كان 
بیتھا يتسـع لسـكان مكة، وكان لديھا 
مائة طشــــــت من الذھب ومائة من 

الفضة. 

كان يفترض ان تتزوج رجال من طبقتھا 
لكن في االمر تدخل من السماء.  

...يقول عمار بن ياسر كنا نتمشى انا 
والنبي واذ بخديجة واختھا  واذا بأخت 
خديجة سألت عمار اما لصــــــــاحبك 
حاجة بخديجة.  قال ال. فقابلھا النبـي 

بعد ذلك.  

الـرواية الثانیة وھــي األقوى جاء فیھا 
ان خديجة كانت تضـــــــــــارب الناس 
بأموالھا وســــــــــمعت بأمانة محمد 
فأرسـلت علیه وعرضـت علیه التجارة 
وارسلت معه میسـرة. میســرة  رأى 
كرامات النبي في الطريق ونقل اخبار 
تلك الـرحلة الــى خديجة. فبعثت الیه 

لكي يخطبھا. 

إن من يتصـفح كتب التاريخ يجد الكثیر 
من الروايات الضـــــعیفة. يقال مثال ان 

خديجة كانت بعمر ٤٥ سـنة. فھل من 
كان بھذا العمــــر يمكن أن ينجب ٧ او 

ثمانیة اوالد كما تنص كتب القوم؟  

لدينا روايات ان عمرھا كان ٢٥ ســـنة 
وانھا ماتت عن عمر ٥٠ سنة.. 

االشـــــــــكال الثاني: يقولون تزوجھا 
النبي وھي ثیب فقد كانت قد تزوجت 

من إعرابي. 

يقول السـید مرتضــى العســكري ان 
كبار قــــــــريش حاولوا خطبتھا فكیف 
يقولون انھا تزوجت اعـرابـي. ثم لماذا 
تقاطعھا نساء قريش ألنھا تزوجت من 
النبي الفقیـر وھو غیـر كفء لھا، فـي 
حین انھم يقولون انھا كانت متـــزوجة 

من اعرابي. 

...فـــــي عام الحـــــزن قالت خديجة 
لفاطمة: اني الســــــــتحي من ابیك 
رســـــول هللا. اني اخاف ان ادفن وان 
احشــــــر عارية واريد منه ان يكفنني 
بالــــــرداء الذي كان يلتقــــــي به مع 

الوحي. 

كذلك قالت ألســــــــــماء بن عمیس 
اوصـیك بإبنتي فاطمة من بعدي..  ان 
فاطمة صــــغیرة واريدك ان تكوني اما 

لھا. 

تقول الروايات ان الـزھـراء كانت عندما 
توفیت خديجة تدور حول النبي وتقول 
اين امـي؟ وتقول الــروايات أن النبــي 
احتضنھا عندئذ وواساھا وخفف عنھا. 

... لكن من  واســـــى الزھراء وخفف 
عنھا عندما عصروھا وراء الباب؟ ...

جمالس ليايل اجلمعة

٢٩ /  نوفمبر ٢٠٢٠  تشرين ثاني 

خدجية (ع) طلبت ان 

تكفّن بالرداء الذي 

كان رسول اهللا يرتده 

عندما كان يلتقي 

بالوحي



/  نوفمبر ٢٠٢٠  تشرين ثاني ٣٠

األمن الوقائي..

في خطورة لتعزيـز األمن الوقائـي فـي 
مـركـز اإلمام علـي (ع) اجتمع عدد من 
أقطاب الســـاحة لالستماع إلى شرح 
قدمه الحاج عقیل الخــــزرجـــــي فیما 
وصفه "باألمان في المســـــجد" وذلك 
في ٧ سـبتمبر أيلول في "قاعة الزواج" 

في المركز.

كان الشـــرح المقدم عبارة عن خالصة 
لعدد من المحاضــرات والندوات األمنیة 
التي شـارك فیھا مركز االمام علي (ع) 
وتمحورت حول شروط الســـــالمة في 
المساجد والمراكز الدينیة، وكان آخرھا 
المؤتمــر الذي دعا الیه مجلس االديان  
وحاضر فیه عدد من الشـــــخصـــــیات 

األمنیة والسیاسیة في البلد. 

يذكر أن الجھات األمنیة في الســـــويد 
ومن بینھا ھیئة ) SMBوھــــــي الوجه 
العلني للشـــــرطة الســــــرية- جھاز 
المخابـرات) تقدر ان احتمال وقوع عمل 
ارھابي في السـويد يسـاوي ثالثة من 
خمسـة درجات، وھذا احتمال له داللة 
خطیرة، خاصة إذا أخذنا في الحســبان 
ان مســـــتوى االحتماالت في نیوزلندا 
كان واحد من خمسة ومع ذلك تعرضت 
نیوزلندا لعملیة إرھابیة ضـــد اثنین من 
مساجد مدينة "كرايسـتشـیرش" في 
آذار، مارس، الماضــي ذھب ضـــحیتھا 

نحو خمسین قتیال. 

ماذا أفعل إذا تعرض المـركـز الـى عمل 
إرھابي؟

حسب ما جاء في فیلم قصیر من اعداد 
الشـــــرطة الســــــويدية فإن ھناك ٣ 

توصـــــــــیات لتفادي االرتفاع في عدد 
الخسائر في حال تمكن االرھابیون من 
اجـــتـــیاز العوائق األمــــنــــیة للمكان 

المخترق. 

وھذه التوصیات ھي بالترتیب التالي:

١- أھرب بسرعة من مكان الخطر

٢- ان لم تســـتطع الھرب فاختبئ في 
مكان آمن. اسكت جھاز الھاتف.

اذا دخلت الشـــرطة الى المخبأ ال تقم 
بحـــــــــركات فجائیة بل ارفع يديك الن 

الشرطي ال يعرف من يختبئ.

٣- اذا تمكنت من الھرب اتصـــــــل فورا 
بالرقم ١١٢ وأخبر الشرطة بما جرى. 

بالنســـــــبة للعاملین في المراكز فقد 
قضـــت التوصیات بمنع إدخال الحقائب 
وبقفل األبواب والشـــــــــبابیك التي ال 
تسـتخدم خالل المناسبة. كذلك يجب 
علــى العاملین إزالة العوائق التــي قد 
توضـــــــــــع في ممرات الخروج. تقول 
الشـــــرطة ان حريقا كان قد اندلع في 
ملھـى لیلـي فـي مدينة غوتنبـرغ عام 
١٩٩٨ وقد كان موظفو الملھــــــــى قد 
وضـــــــــــعوا طاولة في طريق الدخول 
والخــــروج، االمـــــر الذي أعاق عملیة 
االخالء. يقول االخصـــــــائیون ان وجود 
الطاولة قد تســبب بوفاة خمســـة من 

الضحايا على األقل. 

وفي مؤتمر آخر عقد في ١٩ تشــــرين 
اول، اكتوبـــــــر، دعــــــــي إلیه جمیع 
المسؤولین عن المساجد في السويد 
جرى التأكید مجددا على التوصـــــیات 
الســابقة مع اعطاء ايضـــاحات اضافیة 

من قبیل ان المدى الزمني لكسـر عدد 
محدد من النوافذ الــزجاجیة لمـــركـــز 
دينـي والدخول الــى المــركــز كان ٤٠ 
ثانیة إال ان المدى الزمني لكسـر نفس 
النوافذ وقد وضــــــــــــعت علیھا طبقة 
بالســـتیكیة شـــفافة (فلم) كان ٤٠٠ 
ثانیة. وإذا أخذنا في الحسبان أن ھناك 
شــــــــــخص يقتل كل ٥ ثوان على يد 
االرھابـــــــي بعد دخول المكان ألمكن 
معـــــرفة العدد الكبیــــــر للذين يمكن 

إنقاذھم بھذا االجراء البسیط. 

كان االخصــــائیون واضحین في التأكید 
على ان قوى األمن ال تســـــتطیع منع 
وقوع او تكرار حدوث عمل إرھابـي لكن 
ھذه القوى تحاول أن تقوم بدور مزدوج: 
الحد ما أمكن من وقوع عمل ارھابــــي 
من جھــة، والحـــد ما أمكن من عـــدد 
ضــــــحايا العمل االرھابي إن وقع، من 

جھة أخرى. 

وما على المســــاجد إال العمل بما من 
شأنه أيضــا أن يصــعب على االرھابي ّ

القیام بمھمته، وبما من شــــــــأنه أن 
يســھل على المصــلین الخروج اآلمن 
من مكان الخطر، ويســـھل على رجال 
االمن واالسعاف الوصول الى المسجد 

والتحرك بسھولة. 

يذكر أن مركز االمام علي (ع) قد شارك 
بســتة أعضـــاء في ھذا المؤتمر الذي 
اســــتمر ألكثر من ٦ ســــاعات بھدف 
اكتســــاب الخبرة  الضــــرورية لحماية 
المســـــــــــــجد وجمھوره من مخاطر 
العملـــــــیات االرھابـــــــیة وللحد من 

مضاعفاتھا المأساوية. 

األمن الوقائي يف مركز اإلمام علي (ع)

الحاج عقیل الخزرجي
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السید جاسم بن السـید عبد بن السـید عباس من السـادة 
العرد (١٩٤٧م - ٢٠٢٠). خطیب حســـــــیني وواعظ معاصر 

وشاعر وأديب 

عراقي ينتمي لعائلة العرد الموسوية.

ارتقى منبر الخطابة في ســن العاشـــرة حتى صـــار ناعي 
الطف. اشتھر بصوته الشجي وحفظه لمرثیات أھل البیت. 

جاء لقبه الطويرجاوي عندما عقد مجلســــا في كربالء تحت ً
قبة اإلمام الحســــــین عام ١٩٦٢ وكان في البداية يقرأ في 

طويريج قبل أن يأتي إلى كربالء فعندما كان يصــــــــــل كانوا 
يقولون وصل الطويرجاوي وقد سار ھذا االسم علیه.

قرأ في سوريا ولبنان والســـــعودية والكويت والبحرين وقطر 
وإيران وبريطانیا.

توفي في المسـتشـفى األمیري بدولة الكويت بعدما دخله 
إثر تدھور حالته الصـــــــحیة، ونقل إلى العراق بطائرة خاصة ُ

وشیع ودفن يوم اإلثنین ١٢ أكتوبر في الحرم الحسیني.ّ

فاحتة الطويرجاوي

ارتقى املنرب يف العاشرة من العمر واشتهر بصوته الشجي

ببالغ األسى والحزن تداعى المؤمنون للمشاركة في فاتحة الخطیب المشھور جاسم الطويريجي الذي توفي عن عمر ناھز ال ٧٢ 
عاما قضـى معظمھا في خدمة مجالس أبي عبدهللا (ع). سماحة الشـیخ حیدر الشــاوي نعى زمیل المھنة بكلمات ركز فیھا على 
إخالص وأسلوب وصوت وإيثار الفقید، معرجا في ذات الوقت على مزايا عدد من الخطباء المشــھورين وتضــحیاتھم في طريق إحیاء 

معالم الدين وشرح السیرة الحسینیة.  كان ذلك في ١٣ اكتوبر وبدأ سماحة الشیخ الشاوي كلمته كالتالي:

كان ال يرى شيئا إال ورأى فيه حممدا وآل حممد (ص)

������������������������������������������������

“اللھم اجعلني عندك وجیھا بالحسین 
في الدنیا واآلخرة”

شـــــــــرفت الن اكون خادما للمرحوم 
السید جاسم الطويرجاوي الذي قضى 

حیاته خادما للحسین.

الیوم نشـاھد كیف أن مجالس التكريم 
للسید تعم كل العالم. لذلك لعل افضل 
عنوان للمجلس ھو "اللھم اجعلنـــــي 

عندك وجیھا بالحسین".

كان الســید جاسم خادما جلیال يتنقل 
بذلك الصوت الشـجي من مجلس إلى 
آخر. كان، في الحقیقة، مدرســــة في 

رثاء ابي عبد هللا (ع). 

من میزاته الصــوت الشــجي لكن ذلك 
لیس كل شیئ. اعتقد ان شھرته تعود 
إلى النیة الصـــادقة. سأذكر انه اعطى 
كل ما يملكه لالمام الحســـــــین. كان 

يبكي من ال يجد في نفســـــــه قابلیه ُ
للبكاء، فاعطاه الحســــین وجاھة في 

الدنیا وان شاء هللا في اآلخرة.

جزاه هللا بإبكائه على الحسـین (ع) ان 
جعل الناس يـبكون علـیه بعفوية. وھذا 

درس لجمیع الناس وخاصة الخدام.

عندما استشـــھد عبد الزھراء الكعبي 
اقیم له عــــزاء فــــي العــــراق ولبنان 
والبحرين النه كان من المخلصـین فرفع 
هللا قدره في الدنیا.. والشواھد كثیرة. 

الشـــــیخ ھادي الكربالئي ھو أيضـــــا 
شاھد من تلك الشـواھد الكثیرة. يقول 
احد ارحامه رأيته بالمنام فســـأله ماذا 
وجدت بعد اقامتك لتلك المجالس التي 

كانت تزعج السلطة البعثیة؟

قال انـزلونــي فــي القبــر وكان مظلما 
فخفت فجأة انبثق نور بعید فلما دنا فإذا 
به سید الشـــھداء ومعه انبیاء ومالئكة 
يمشــون خلفه.. القى الحســـین (ع) 
الســالم وسألني: ھل اخافوك؟ قلت: 

بلــى. قال: ھذا امـــر هللا، ثم قال: بدل ّ
مالبســـك، واعطاني مالبســــي في 
الدنیا وقال كنت اراك وانت تقـــرأ فـــي 
صــــــــــــــحن العباس وانا احبك بھذه 

المالبس". 

الیوم دفن الســـــــــید جاسم في قبر 
يتمنى المراجع ان يدفنوا فیه. 

لقد إمتازت مجالس الســــید بالعفوية. 
اسلوبه يجعلك تشـــعر بعفويته ووالئه 
وبحبه ألھل البیت (ع)، ويجعلك تشـعر 

انه ال يـــرى اال محمدا وال محمد (ص). 
كل الخدم يجب ان يتصفوا بحسن النیة 
وصـــــدقھا وباالخالص واال كان عملھم 

مرفوضا. 

كان للســـــید الكعبي مجلســـــا بین 
مجموعة من األغــنــیاء وبعد المجلس 
اعطوه ظـــــــــرفا فیه مبلغا من المال. 
الســــــید الكعبي لم يعرف كم بداخل 
الظرف.. وجاءت امرأة علوية مســكینة 
وســـــــألته ماال فقال اعطوھا الظرف. 
فقال مدير المجلس للسـید وھل تعلم 
كم يوجد فــي الظــرف؟ فیه ٦٠٠ دينار 
(وھو مبلغ كان يكفي عندئذ لشــــــراء 
منزل)، وأضاف المدير ھذه إمرأة يكفي 
ان تعطیھا ربع دينار. فقال الســــــــــید 
الكعبـي ال بأس اعطوھا الظـرف فھــي 

علوية من بنات الحسین.

كانت للسید جاسم مسـاھمات كثیرة 
ومشـــــــاريع كثیرة لاليتام لكنھا كانت 

سرية.. 

أخیرا ختم سماحة الشــــــــــیخ حیدر 
الشــــــاوي المجلس بقراءة أبیات من 
الشـعر الشــعبي نظمھا المرحوم في 

رثاء اإلمام الحسین (ع). 



اخوانـی و اخواتـی نحن نعیش فــی ایام والدة خیــر خلق هللا 

واشرف البریة وسید الکونین ونبی الرحمة محمد ابن عبدهللا 

(ص) و العالم االســـــــــالمی کله یحتفل بمولد نبیه و حبیبه 

والمفروض ان غیرالمســــلمین یشــــترکون فی احتفاالته و 

یعیدوننا بھذا العید المبارک  ولکن مع االسف الشـــــــــــدید 

نشــاھد ان بعض الســیاسین والمنحرفین والجھال یتکلمون 

ضد االسالم وضد نبی الرحمة و ضد القیم االسالمیة. الندری 

لماذا یریدون ان یبدلوا عیدنا بالعزاء وماذا یقصــــــــــدون بھذه 

االعمال الدنیئة؟ رغم اننا اعلنا مــــــــــــرارا موقفنا من بعض 

التعدیات التی یقوم بھا بعض الجھال باسم االسـالم  کحادث 

یوم امس بفرنسـا و لکننا کذلک نســتنکر االعتدات واالھانات 

التی نســـــمعھا یومیا ضد االسالم ومقدساته وعلی راسھا 

رســول الرحمة ونبی االمة ســیدنا محمد ابن عبدهللا (ص) . 

وکما نحن نبارک فی ایام والدة المســیح (ع) للمســـیحین و 

االحرار و نرسل لھم التبریکات ونشـترک فی احتفاالتھم فإننا 

نتوقع منھم ان يشـــــــاركوننا فرحتنا بمولد نبینا، ال أن يفعلوا 

عكس المطلوب.

یجب علیھم التعقل واإلطالع على سیرة رسـول هللا والتعرف 

علی شخصـــــــــــیته المبارکة وخدماته الکبیرة التی قدمھا 

للبشریه منذ بعثته المیمونة.  

ایھا المؤمنون نحن فی رحاب الیوم الســابع عشــر من شھر 
َّْ َ ُ ِربیع االول. قال الشیخ المفید (ره) َورَد الخبر عن الصادقیَن ( ع َ ِ َ َِ

َ َ َّْ َّ َّْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ِ) بفضل صیام أربَعة أیا م فـــــی السَنة ، یَوم السابع عَشر من َ َ ِ ِ ِ ٍِ ِِ ِِ
َّ َْ َْ َّ ُ َّْ ِ ُ ُ ُ ُ َربـــیع األول َو ھَو الیَوم الذی ولَد فــــیه رسول � (ص ) فَمن ْ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَِ

ْ َ َّ ًََّ ُ ُْ ُ ْ ّ ُ َ َ َ ِصامه کتب � له صیَاَم ستـیَن َسَنة َویَوم السابع َو العشریَن َ ِ ِ ِِِ ِ
َّ َّْ َ ُ ُ ُْ ِ ُ ُ ْ َمن رَج ب َوھَو الیَوم الذی بعث فــــــــیه رسول � (ص) َوَمن ْ ِ ِ ِ ِ َ ٍِ

ْ ً َّ َ َُ َ ُُ ْ ْ َ َُ َِصاَمه کان صیَامه کفارة ستیَن َشھـــــــــــــــرا َویَوم الخامس ّ ِ ِ َ ِِ
ْ ْ َْ ُ ْ َْ ْ َِوالعشریَن من ذ ی القعَدة َویَوم الغدیر. اللھم اجعل ھدیــتـــنا ْ ِ ِ ِ ِِ ِ

بھذه المناســـبة العظیمة غفران ذنوبنا وفرج ولیک صــــاحب 

العصر و الزمان.

قال امیـــر المؤمنین (ع): "من تأدب بأدب هللا أداه ذلك إلــــى 

الفالح". الشــک أن التأدب بآداب هللا وآداب رســوله والتخلق 

بأخالقه واالتصــاف بظاھر سنته وباطنھا ھو الكمال األقصــى 

والغاية القصوى.

عن الديلمي في اإلرشـــــاد: قال: كان النبي (ص) يرقع ثوبه 

ويخصــف نعله، ويحلب شاته، ويأكل مع العبد، ويجلس على 

األرض، ويــــركب الحمار ويــــردف، وال يمنعه الحیاء أن يحمل 

حاجته من الســـوق إلى أھله، و يصـــافح الغني والفقیر، وال 

ينزع يده من يد أحد حتى ينزعھا ھو، ويســــــــــلم على من 

استقبله من غني وفقیر، وكبیر وصـغیر وال يحقر ما دعي إلیه 

ولو إلى حشــــــف التمر وكان خفیف المؤونة، كريم الطبیعة، 

جمیل المعاشرة، طلق الوجه، بسـاما من غیر ضحك، محزونا 

من غیر عبوس، متواضعا من غیر مذلة، جوادا من غیر سـرف، 

رقیق القلب، رحیما بكل مسلم. 

وفي مكارم األخالق: ولقد كان يتجمل ألصحابه فضــــال على 

تجمله ألھله. وقال: إن هللا يحب من عبده إذا خرج إلى إخوانه 

أن يتھیأ.

كان صلى ّ� علیه و آله ينھى عن القاء الســـــــــم في بالد ّّ

المشــــركین، وكان جھاد النفس عنده أكبر الجھاد حیث قال 

ألصحابه حین رجوعھم من سرية:«مرحبا بقوم قضــوا الجھاد ّ

االصـــغر، وبقي علیھم الجھاد االكبر فقیل يا رســـول ّ�: ما 

الجھاد االكبر؟ قال: جھاد النفس»

ّ قال أمیر المؤمنین (ع): «كنا مع النبي صــــلى ّ� علیه و آله ّ

في حفر الخندق اذ جاءت فاطمة و معھا كســــــیرة من خبز، 

فدفعتھا الى النبي (ص) فقال النبي: ما ھذه الكســــــــیرة؟ 

قالت: خبزته قرصا للحســـــن و الحســـــین جئتك منه بھذه 

الكســـیرة فقال النبي (ص): يا فاطمة أما انه اول طعام دخل ّ

جوف ابیك منذ ثالث»  قال انس ابن مالک خدمت النبي (ص) 

عشــــــــــر سنین، فلم يقل أف، و لم يطلب مني شیئا و لم ّ

يؤاخذني على فعل. قال رســـــول هللا (ص): لقینی جبرائیل 

قال ان هللا عز وجل یقول من صـلی علیک صــلیت علیه، ومن 

سلم علیک سلمت علیه، فسـجدت لذلک. و فی حدیث اخر 

قال جبرائیل لرسـو ل هللا من صـلی علیک مرة، صـلی هللا بھا 

ّعلیه عشرا. و قال (ص) من صلی علي مرة فتح هللا علیه بابا 

من العافیه. 

اللھم ارزقنا حب رسول هللا و شفاعته

حنن نشارك النصارى أفراحهم
 يف ذكرى ميالد نبيهم 

ونتوقع منهم املعاملة باملثل
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