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مع الحسينات

فـي معـرض 

تغطـــیــــتھا 

للمــــراكــــز 

والحسینیات 

في السـويد 

كان "ألخــبار 

المركـز" لقاء 

مع الحاج ابـو 

مـــــودة أحد 

المؤسســـــین في حســـــینیة 

النجف األشــــــــــرف في جنوب 

ص ١٦-١٨العاصمة السويدية.

في مواجهة الوباء

خلـیة األزمة 
فـــــــــــــي 
ســتوكھولم 
لمـــــواجھة 
جائحـــــــــة 
كــــــــورونا. 
الحاج ثائــــر 
كاظم يحدثنا 
عن الخلـــیة 

التـــــــــي دخلت عین الجائحة 
بصدور عارية.  

ص ٢٠-٢٢

الشيخ الربيعي في 
الليالي الفاطمية:

كــــــنت دائما 

اقــول، لــو لم 

يوص رســـول 

هللا بأھل ھـذا 

البیت لجعلتـنا 

صـــــــــفاتھم 

نتعلق بھم. 

لقد اوصــــــانا 

رســـول هللا (ص) قائال "اني تارك 

فیكم ما ان تمسكتم به لن تضـلوا 

ص ٤-٩بعدي أبدا"،...  من ذكرى الشهادة (١٤ كانون الثاني م)

 إلى ذكرى الوالدة  (٤ شباط م)



الحد األقصـــى للحضــــور في المراسم 
الدينیة، وفـــي اللیالــــي الفاطمیة تبعاً 
لذلك، ھو ٨ أشــــــــــخاص. ھكذا قررت 

السلطات في السويد.. وھكذا كان. 

وھكذا -او بھذا- أضـــــافت القوانین إلى 
أحـزان اللیالـي الفاطمیة احـزانا جديدة. ً

وأضافت الصـــــــاالت شبه الفارغة إلى 
قلوبنا لوعات جديدة، وأضــافت شـــروط 

التباعد إلى نفوسنا حرقات جديدة. 

تلك الحشود التي كانت فیما سبق تمأل 
صـــــاالت وقاعات مركز االمام علي (ع) 

اضـــــــطرت للبقاء بعیدا، مخلفة وراءھا ً
ٍذكـــــــــريات من لیال كان فیھا الموالون 
يتوافدون بالمئات لیجلســـوا متالصقین 
مقابل منابر النعي والوعظ واالرشـــــاد. 
منابر كانت تصــــھر الحاضرين في بوتقة 
واحدة، وكأن لھم قلـــــــبا واحدا، وعقال 

واحدا، ونفسا واحدة. 

كان النحـیب يمأل االرجاء وكان الخطـیب 
يضــــــــــطر بین الحین واآلخر ألن يقطع 
خطبته لیقول: "رحم هللا من ذكـــــــــــر 
القائم"، كـي يقف الجمھور ويتقدم الـى 

االمام افســــاحا في المجال للمزيد من ً
القادمین.
 ...صـالة للناطقین بالعربیة تختنق بھم، ٌ

وأخرى للناطقین بالفارسیة تضیق بھم، 
وقاعة للناطقین بالســـويدية تكتظ بھم. 
أما الغرف واألروقة فتحتشـــــــد بھیئات 
ومواكب اللطم وھــي تتدرب علــى اداء 
فقـرة الختام فــي المجلس. وخلف ھذا 
وذاك، مطعم يھیئ نفســــه لتوزيع الزاد 

على مئات، بل، آالف المعزين. 

غابت، لألســــــــف، تلك المظاھر. لكن 
عـزاءنا أن مجلس الــزھــراء بقــي فــي 
المضـمون كما ھو. الحزن بقي كما ھو.. 

األسى كما ھو.. 

الدموع.. اللطم على الصدور.. السـواد.. 
المواعظ.. النعــي.. التذكیــر بما جـــرى 
على الزھراء وعلى ضــــلعھا وجنینھا... 

كل ھذه بقیت كما ھي. 

الفرق اننا كنا ســــــــابقا نعزي بالزھراء 
جماعات وزافات، فصرنا، ولألسف، نعزي 

بھا فرادى.

لكن.. يعلم هللا اننا، مع ذلك، نعزي وكأن 
الواحد منا جماعة فـي فــرد، وأمة فــي ّ
رجل.. ونفس انطوى فیھا العالم األكبر. ْ

ھكذا جئنا اللیالــي الفاطمیة ھذا العام، 
وبھذا النفس أحییناھا فـي مـركـز اإلمام ََّ

علي(ع).  

                                    المحرر

هكذا جئناك، 
ليالينا الفاطمية!
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في كل مرة تذكر فیھا الزھـراء نتخیل 
الماضي فقط. نتصور أحداث الماضي 
فقط، ونذھب بالمخیلة صــــــــــــوب 

األمس، واألمس فقط. 
ً صحیح أن للزھراء ماضـیا محفورا في ً

وجداننا بأعمق مما ھو محفور فــــي 
كتب التاريخ، لكن الزھراء لیســــــت 

ماضیا فقط. الزھراء مستقبل أيضا. 

ولكي نســـــــتشـــــــرف بعض ھذا 
المســـــــتقبل، خذ، عزيزي القارئ، 
االحاديث الـتالـیة عن االمام المھدي 
(عج) وضــــع لقب "ابن الزھراء" قبل 
ســـائر ألقابه وأســـمائه وســـتكون 
عندئذ وجھا لوجه مع ما سوف تخطه 

الزھراء على صفحات اآلتي. 

عن أبي الحســــن (ع) قال: إن [ابن 
الـــزھـــراء] رجل من قم يدعو الناس 
إلــــى الحق يجتمع معه قوم قلوبھم

كزبر الحديد ال تزلھم الرياح والعواصف 
ال يملون من الحـــــــــرب وال يجبنون 
وعلى هللا يتوكلون والعاقبة للمتقین.

وفي تفســـــــــیر قوله تعالى (بعثنا 
علیكم عبادا لنا أولي بأس شــــديد) ً

عن الصــــادق أنه قال : "قوم يبعثھم 
هللا قبل خـروج [ابن الـزھــراء] القائم 

ً فال يدعون وترا ( أي عدوا ) آلل محمد ً
صلى هللا علیه وآله إال قتلوه".

وفـي حديث عن الباقـر : كأنـي بقوم 
قد خرجوا بالمشــــرق يطلبون الحق 
فال يعطونه، ثم يطلــبونه فال يعطونه، 
فإذا رأوا ذلك وضـعوا ســیوفھم على 
عواتقھم فیعطون ما ســــــــــألوا فال 
يقبلونه حتـــى يدفعونه إلــــى  [ابن 

الزھراء] صاحبكم.

ورد عن الحجة انه قال: "حــزب يقاتل 
علــــى أبواب بیت المقدس أنا- [ابن 

الزھراء]- منھم وھم مني".  

عن أمیــــــر المؤمنین (ع): يبعث هللا  
[ابن الزھراء] رجال في آخر الـزمان... 
يؤيده هللا بمالئكته ويعصـم أنصــاره و 
ينصــــــــره بآياته... يمأل األرض عدال 
وقســـطا ونورا وبرھانا يدين له عرض 
البالد وطولھا ال يبقى كافر إال آمن وال 
طالح إال صلح وتصــــــطلح في ملكه 
الســــــباع وتخرج األرض نبتھا وتنزل 

السماء بركتھا.”

 عن الصــــــادق ع:" إن [ابن الزھراء] 
القائم يملك ثالثمائة و تســـع سنین 
كما لبث أھل الكھف فــــي كھفھم.. 

ويفتح هللا له شرق األرض وغربھا.. 

يسیر بسیرة سلیمان بن داود.

 قال رســــول هللا (ص): .. عند خروج 
[ابن الـزھـراء] القائم... تفــرخ الطیور 
فـــي أوكارھا والحیتان فـــي بحارھا 
وتمد األنھار وتفـیض العـیون وتـنــبت 

األرض ضــــــــعف أكلھا.. فیمأل  [ابن 
الزھراء] األرض عدال وقســــــطا كما 

ملئت جورا وظلما. 

قال الصادق (ع) إن هللا يفتح على يد 
[ابن الزھراء] مشــــــــــــارق األرض 
ومغاربھا ، وينزل روح هللا عیسـى بن 
مريم (ع) فیصـــلي خلفه وتشــــرق 
األرض بنور ربھا، وال يبقى في األرض 
بقعة عبد فیھا غیـــر هللا عـــزوجل إال 

عبد هللا فیھا، ويكون الدين كله �.

وقال االمام الرضـا (ع)  فإذا خرج [ابن 
الزھراء] أشـــــرقت األرض بنور ربھا، ّ

ووضـــــع میزان العدل بین الناس فال ُ
ًُ يَظلم أحد أحدا. وھـو الذي تطـوي له ٌ

األرض، وال يكــون له ظل. وھــو الذي ّ
ٍينادي مناد من الســــماء يســــمعه ُ

جمیع أھل األرض بالدعاء إلیه، يقول: 
أال إن [ابن الزھراء] حجة هللا قد ظھـر ّّ

ّّ ِعند بیت هللا فاتـبعوه؛ فإن الحق معه ّ
ّ وفـــــــیه، وھو قول هللا عزوجل: « إن ّ

ًْ ُْ ِنشـــأ ننزل علیھم من الســــماء آية ّ
َُّ فظلت أعناقھم لھا خاضعین."َ

... الى آخره.

٣

فإذا خرج [ابن الزهراء] 
أشرقت األرض بنور 
ربها، ووضع ميزان 

العدل بني الناس فال 
يظلم أحد أحدًا. وهو 

الذي تطوي له األرض...

المحرر

        الزهراء ليست الماضي فقط
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الفاطمية

من الضروري عندنا ان نعرف من هم الذين طهرهم ا� 

وعصمهم وطلب منا اتباعهم

الشيخ الربيعي في الفاطمية: 

حلت اللیالي الفاطمیة ھذا العام وسط إجراءات صحیة قاسیة بســــــــــبب جائحة 

كوفید١٩، فاختلف بالطبع مشھد احیاء المناسبة ھذا العام عن مشاھد اإلحیاء في 

األعوام الماضیة بشكل كبیر. 

واختلف أيضـا المقیاس الذي يجري على أساسه تقییم االحیاء. ففي السـابق كان 

عدد الذين يشـــاركون في احیاء المناسبة يشــــكل مؤشرا على مدى نجاحھا. أما 

الیوم وفي ظل القرارات التي ال تســـمح ألكثر من ٨ اشخاص بحضــــور المناسبات 

الدينیة فإن عدد الحاضرين لم يعد ھو الذي يحدد ذلك.

إستعیض عن الجمھور بالبث المباشر. لكن عدد المشـــــــاھدين للبث المباشر لم 

يشــكل، بالمقابل، المؤشر على درجة اإلھتمام بالحفل، ألن بعض الذين ال يتابعون 

البث مباشرة يتابعونه فیما بعد مسجال. 

على أية حال حاول المنظمون إحیاء المناسبة كما في الســــابق: نفس الدقة في 

اختیار الفقرات ونفس اللھفة لتقديم العزاء بأفضـــــــــل صورة ممكنة ونفس العناية 

بالديكور، ونفس االھتمام بالصوتیات. الخ. 

ھكذا كانت الصــــــورة في  مركز االمام علي (ع) لثالث لیال أحیا فیھا المركز ذكرى 

شھادة الزھراء  علیھا السالم بین ١٤ و١٦ يناير ٢٠٢١. 

سماحة الشـــــــــــیخ أبو سجاد الربیعي يعتلي المنبر في كل لیلة لیعزي بالزھراء 

ولیتناول في كل لیلة جانبا من ســـــــیرتھا وجانبا من الدروس والعبر التي يمكن ان 

نستلھمھا من كلماتھا ومواقفھا. 

وفیما يلي عرض لما قدمه سماحة الشــــیخ الربیعي في اللیالي الفاطمیة الثالث 

التي كان الرادود جاسم الدراجي يختتمھا بالنعي واللطم:  

٤

الشیخ ابو سجاد الربیعي

ُْ ٍالواثبـیـَن لظـلم آل مَحَمدُ ِ ِ ِِ
ْ ُ ٌ ًَِِومـــَحَمد مـــلقى بــال تكـــــفینَُ

ِوالقـائــــــــــــلیَن لفاطم آذيـتـــناَْ ِ ِ ٍِ

ِ فـي طــول نــوح دائــم و َحـنینَُ ٍِِ ٍ
َْ ً َُ َِوالقاطعیَن أراكــة كـي ال تقیُلَ ِ

ِ بــــظل أوراق لھـــا وغـــصونَُُ ٍِ ِِ
َ َِومَجمعي َحطب على البیت الذيَُ َ ٍ ِ

َُ ُْ ْ ْ ِلم يَـــــجَتمع لواله َشـمل الدينّْ ِِ
ْ َ َّْ َِوالداخلیَن على البتولة بَیَتَھاَ ِ ِ

َُ ِِوالمســـقطیَن لھــا أعــَز َجــنینْ
َْْ َِوالقائديَن إَمامھم بَنَجاده ُ ِ ِ ِِ

ْ ُْ ُ َ ِِوالطـــھر تــدعو خلفھم بـرنینَُ
َُ َ ّ َ ِخلوا ابَن عمي أو ألكشف للدعاَ ِ ِ

ََُُ ُ ِرأســـي َوأشكو لإلله شجونَيْ ِ َِ
ُ َ ُ َ ِماكان ناقة َصالح و فصیلَھاََ ٍِ

َّْ ُْ ِْ ِبالفضل عنَد � إال دونيَ ِ ِِ
َْ ْ ََُّ َ ْ َْ ٍَورنت إلى القبر الشريف بمقلةَ ِِ ِ ِ ِ

ْ ْ َُ ْ ُ ِعبرى َوقلب مكَمد َمحزونَْ ٍ ٍ َ
َْ َْ ُ ُْ َ ِِناَدت و أظفار المَصاب بقلبھاَ ِ

َْ َ َّ ُ َُّ َ ِأبَتاه عز على العَداة معینيَ ِ ِ ِ
ُ ُُّ َّ َ ُْ ِأبَتاه ھذا السامري و عجلهَ ِِ

َّ ُُُ ْ َ ِتبعا َوَماَل الناس عن ھارونَ ِ

ُّ َ ٍ أي الرَزايَاأتقي بَتَجلدََََّّ ّ ِِ
َ ُْ َّ ُْ ُ ِھَو في النَوائب مذ َحییت قرينيّ ِ ِِ

َ ََّ ْ َُ ْ َْ ِفقدي أبي أم غصَب بَعلي َحقهْ ِِ
َ ََْ ُ َْ ُ ُ ْ ْ ْأم كسر ضلعي أم سقوط جَنیَنيْ ِ ِ َ

َ ََ َ ُ َْ ْ َ ِأم أخذھم إرثي و فاضَل نحلتيْْ ِ ِ ِ
َُ َ ّ َُ ْ َْ ْ ِأم َجھلھم َحقي َوقد عرفونيْ َ ِ

َُ ْ ْ ُ ِقَھروا يَتیمیَك الحَسیَن و صنَوهُ ِ ِ

َ ّ َُُ َ ْ َِوَسألتھم َحقي َوقد نَھرونيْ ِ

قال تعالى: 

"انما يــريد هللا لیذھب عنكم الــرجس 

أھل البیت ويطھركم تطھیرا."

اهل البيت (ع) هم الذين

ُ أيقظوا االمة من سكر الدنيا

�����������
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آلية المـباركة تحدثـنا عن اھل الـبــیت 

(ع) وھــي جــزء من آية "وقــرن فـــي 

بیوتكن.."

نشـــــیر أوال إلى ان "انما" التي وردت ً

في المطلع ھي اداة حصــــــــــــر وان 

المخصوص بالتطھیر في اآلية ھم أھل 

البیت علیھم السـالم. أما االرادة التي 

يشـــــــیر الیھا قوله تعالى "انما يريد" 

فھي االرادة التكوينیة ولیسـت االرادة 
التشــــريعیة.. هللا كون ھؤالء وجعلھم ّ

معصومین وطیبین وطاھرين. 

"الـــــرجس" الذي أذھبه هللا عن أھل 

البیت ھو الذنب واالنحـراف. كل أمـر ال 

يرتبط بالتقى والطھارة ھو رجس. وهللا 

أبعد ھذا الرجس عنھم. 

عندما نزور الحســــــین (ع) نقول في 

الزيارة: 

"أشـــھد أنك كنت نورا في األصــــالب 

الشــــــــامخة، واألرحام المطھرة، لم 

تنجســـــــك الجاھلیة بأنجاسھا، ولم 

تلبسك من مدلھمات ثیابھا."

ھذه الذرّية ذرّية طاھــرة من  آدم ونوح 
ََّ َْ َإلیھم أھل البیت(ع): إن � اصطفــى ّ ِ

َ ُْ ْ َآَدَم َونوحا َوآَل إبراھــــــــیَم َوآَل عمران ً ِ ِ َ ِ
ُْ ُ َ ًَ َّْ ْ َ ِعلــى العالمیَن. ذرّية بَعضَھا من بَعض َ ٍِ ِ

ٌٌ َ ُ ّ ِو� َسمیع علیم. َ ِ

عندما نزلت اآلية بدأ رســـول هللا وإلى 
١٧ شــھرا يقف على باب فاطمة ويقرأ ً

ھذه اآلية. ما معنى ان يكرر قراءة ھذه 

اآلية أمام تلك الدار؟ 

معناھا أن رسول هللا أراد ان يؤكد على 
انھا نزلت فیھم وأنھا تخصھم. ّ

 الروايات التـي تؤكد أن أھل البیت ھم 

آل علــي وفاطمة كثیــرة ومنھا حديث 

الكســــاء، عندما أشار رسول هللا إلى 

الذين كانوا تحت الكســــــاء فقال ھم 

أھل بیتي ثم قرأ آية التطھیـر. ھذا من 

مســلمات مذھبنا ألنه من الضــروري 

عندنا ان نعـــــــــــرف من ھؤالء الذين 

طھــــــــــــرھم هللا، ومن ھؤالء الذين 

عصــمھم هللا، ومن ھؤالء الذين اوصانا 

بھم رسول هللا وطلب منا اتباعھم. 

رســول هللا اوصـــانا بكتاب هللا والعترة 

لكن االمة اخذت بكتاب هللا وتــــــركت 

العترة. 

لذلك فإن االمة عندما خالفت وصــــیة 

رسول هللا ضلت وتشتت وضعفت. 

عندما نأتــــي الــــى كتاب اھل البیت 

لنتصــفحه فإننا نجد صفحات مشــرقة 

في حیاتھم.

من ھذه الصـفحات الصــفحة الروحیة. 

ھذا مثال دعاء كمیل يأخذك الـى عمق 

تلك األجواء الروحیة ويأخذك إلى عمق 

الحب � ســـــبحانه وتعالى. تقرأ فیه 

كلمات في غاية الروحانیة:
ُ "...فبعزتك يا سیدي وموالي اقســــم ّ
ً صـــادقا.. لئن تركتني ناطقا ألضـــجن ًّ

إلیك بین أھلھا ضـــــــــــجیج اآلملین، 

وألصرخن إلیك صراخ المسـتصـرخین، 
وألبكین علیك بكاء الفاقدين، والنادينك ُ

أين كنت يا ولـــــــي المؤمنین، يا غاية 

آمال العارفین، يا غیاث المســتغیثین، 

يا حبیب قلوب الصــــــــــادقین، ويا إله 

العالمین."

علـي (ع) فــي ھذا الدعاء يعلمنا حب 

هللا. يقول  ألن تـركتنــي مع المعاندين 

فإنني ســوف أمأل الدنیا صــراخا وبكاء 

لفقدك. 

الحسـین (ع) يتسـاءل: "ماذا وجد من 

فقدك؟ وماذا فقد من وجدك؟" يعلمــنا 

إن من وجد هللا ال يفقد شــیئا أبدا. وان 

من أحب هللا اســــــــتغنى عن كل ما 

سواه. 

أھل الدنـیا يقولون ألحــباب هللا: انــتم 

كیف تصـــــبرون على الفاقة؟ ما الذي 

يدعوكم للمــرابطة فــي الثغور وتـــرك 

الدنیا؟ 

أھل الدنیا ھؤالء ال يعــــرفون معنــــى 

التعلق با� وال يدركون معنــــــى حب 

هللا. لو عـرفوا تلك المعانـي لعــرفوا أن 

الحب ھو الذي يجعل المـــرابطین من 

أھل الصـبر. الحب ھو الذي يصــبرھم. 

من اين اخــــذوا ھــــذا الحب وھـــــذا 

العشق؟ أخذوه من اھل البیت (ع).

روحانیاتنا نســــتمدھا من ھذه الثروة 

الكبیرة ومن ھذا التراث الضخم. 

جاء في الصــــــحیفة الســـــــجادية: 

"ألبســـــــــتني الخطايا ثوب مذلتي، 

وجللنــــــــــــــــي التباعد منك لباس 

مســـــــــــكنتي، وأمات قلبي عظیم 

جنايتـــي فأحیه بتوبة منك يا أملــــي 

وبغیتي ويا سؤلي ومنیتي". 

انظر كیف يخاطب االمام الســـجاد ربه 

ويقول له يا أملي، وبغیتي، ويا سؤلي 

ومنیتي. 

الصـــفحة الثانیة في كتاب أھل البیت 

(ع) ھي الصـفحة الفكرية. الق بنظرك 

على نھج البالغة ألمیر المؤمنین. اقـرأ 
الحكم الصـغیرة فیه تجد جمال قصــیرة ً

ٍبمعان كبیرة. الحظ قوله علیه السالم: 
ْ ْ ُْ ًَ َ َ ْ َ ُْ ُ َ ْ ُ ِ"سكر الغفلة َوالغرور أبعد إفـــــاقة من ُ ِِ

ْ ُْ ِسكر الخمور". ھذه كلمات قصـــــــیرة َُ ِ
لكنھا كلمات ذات معان عمیقة. ســكر 

الغفلة أبعد من سـكر الخمرة. صـحیح.  

فسـكر الخمر يفیق منه االنســان في 

الصـباح التالي،  لكن سكر الغرور متى 

يفیق منه االنسان؟

اھل البـیت (ع) ھم الذين أيقظوا األمة 

من سـكر الغفلة وسـكر الغرور وسـكر 

االطماع وســكر الدنیا. ھم الذين اناروا 

عالمنا بالعطاء والفكر.  
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الفاطمية

هذه الذرية ذرية طاهرة 
من  آدم ونوح إىل أهل 

البيت(ع) 

الرادود جاسم الدراجي
تابع



٦

الفاطمية

...الصـــــفحة الثالثة ھي الصــــــفحة 

االجـتماعــیة.  أھل الــبــیت لم يكونوا 
رھبانا بل اناس يعیشون في المجتمع ً

ومع أفـراده. يقول أمیــر المؤمنین(ع): 
َ ََ َّْ َْ َ ِألن أبیت علــــــــــى َحَسك السعَدان َ ِ ِ

ُ ًََ ًَّْ َ ْ َُّ َّ ْ ِمَسھدا، أو أَجر فــــي األغالل مَصفدا، ُ ِ
َ َ َْ َُّ َّ ْ َُ َُ ْ َّ َأحب إلي من أن ألقـــــى � َو رسوله َ َِ ِ

ْ ً َْْ ِيَوَم القیَاَمة ظالما لبعض العباد".ْ َ ِ َ ِ ِ ِ ِِ

أمیـــــــر المؤمنین (ع) كان يتعامل مع 

الفقراء. كان لديه حس اجتماعي. كان 

يحفـر االبار للناس. وكان يقول "وهللا لو 

أعطیت األقالیم الســـــــبعة بما تحت 

أفالكھا على أن أعصـــي هللا في نملة 

أسلبھا جلب شعیرة ما فعلت". 

فاطمة (ع) كانت تعطي قالدة عرسھا 

للمســــاكین وكانت تؤثر المســــكین 

والیتیم واألســــیر على شـــــبع أفراد 

عائلتھا: ويطعمون الطعام علــــــــــى 

حبه...".

أتسـاءل: ھل ھناك بیت اطھر من ھذا 

الـبـیت؟  كــنت دائما اقول، لو لم يوص 

رســـــول هللا بأھل ھذا البیت لجعلتنا 

صفاتھم نتعلق بھم. 

لقد اوصـانا رســول هللا بھم قائال "اني 

تارك فیكم ما ان تمسكتم به لن تضـلوا 

بعدي أبدا"، لكن االمة لم تــــــرع حق 

رسـول هللا في اھل بیته، ولم ترع حق 

فاطمة التـي قال فیھا: فاطمة روحــي 

التـي بین جنبیـي. فماذا فعلوا بھا من 

بعده؟... 

ینایر/فبرایر۲۰۲۱

لماذا االصرار من رسول ا� (ص)

على إبداء هذا القدر من االحترام للزهراء أمام الناس؟
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كل غدر ، وقول إفك وزور 

ھو فرع عن جحد نص الغديرّ

ُ فتبصر تبصر ھداك إلى الحقّ

فلیس األعمى به كالبصیر

لیس تعمى العیون لكنما تعمى

القلوب التي انطوت في الصدور

يوم أوحى الجلیل يأمر طه

وھو سار أن مر بترك المسیرُ
حط رحل السرى على غیر ماءّ

وكال في الفلى بحرّ الھجیر
ّ ثم بلغھم وإال فما بلغَتّ

 وحیا عن اللطیف الخبیرً
أقم المرتضى إماما على الخلقً

ونورا يجلو دجى الديجورً
فرقى آخذا بكف عليًّ

منبرا كان من حدوج وكورً
ودعا والمال حضور جمیعاً

غیب هللا رشدھم من حضورّ

ّإن ھذا أمیركم وولي األ

مر بعدي ووارثي ووزيري

ًھو مولى لكل َمن كنت مواله

من هللا في جمیع االمور

فأجابوا بألسن تظھر الطاعة

والغدر مضمر في الصدور

بايعوه وبعدھا طلبوا البیعة

منه ، � ريب الدھور

قال تعالى في محكم كتابه العزيز: 

انا اعطیناك الكوثر، فصـــل لربك وانحر، 

إن شانئك ھو األبتر.

نعیش ھذه األيام ذكرى شــــــــــھادة 

الزھراء (ع) سیدة نســــــاء العالمین. 

بنت أطھر الخلق، النبي محمد (ص). 

اذا اردنا ان نعرف مصــیبة الزھراء يجب 

ان نعرف الزھراء. ألننا اذا اردنا ان نعرف 

المصیبة يجب ان نعرف الشخص الذي 

وقعت علیه المصیبة. 

الســورة التي أشرنا إلیھا تعرفنا على 

الزھراء وتصفھا بالكوثر. 

بعض المفســـــــرين قال ان الكوثر ھو 

الحوض في الجنة، ولكن اآلية االخیـرة 

في السورة ال تأخذنا الى ھذا المعنى 

وھي قوله تعالى: ان شـــــــــانئك ھو 

االبتر. 

ففي أســـــباب النزول روي 

أنھا نــزلت فـــي العاص بن 

وائل الســـــھمي وذلك أنه 

رأى النبــي يخـــرج من باب 

المسجد وھو يدخل فالتقیا 

عند باب بني سـھم وتحدثا 

وأناس من صــــناديد قريش 

جلوس في المســجد فلما 

دخل العاص قالـــوا له: "من 

الذي كـنت تــتحدث معه؟ " 

قال: " ذلك األبتــر "، يعنــي 

بذلك النبي ويقصـــد باألبتر من ال ذرية 

له من الذكور، وقد كان توفــــــــي ابن 

لرسول هللا من خديجة.

وروي ان العاص كان إذا ذكر رسـول هللا 

قال: "دعوه فإنه رجل أبتـــر ال عقب له 

فإذا ھلك انقطع ذكـــره "، فأنــــزل هللا 

تعالى ھذه السورة ".

تأذى رسـول هللا من كالم العاص الذي 

ھو بالمناســبة، طريد رســول هللا ولم 

يعد الـى المدينة اال فـي زمن الخلیفة 

الثالث. 

نزلت اآليات لتقول انا اعطیناك الكوثـر.. 

اي اعطیناك الخیر الكثیر.. فصــل لربك 

واشكر ھذا الخیر الكثیر. 

ان شانئك (العاص) ھو األبتر. 

الحاج علي المصري

تابع



لقد توفي لرسول هللا القاسم والطاھر 

وابراھیم ولم يبق له اال فاطمة، فكانت 

ذريته من فاطمة. 

نحن نعـرف الـزھــراء من اآليات التــي 

نزلت فیھا.  

والقوم، بالمناســـــــــبة، منعوا تدوين 

الروايات واستمر المنع حتى زمن عمر 

بن عبدالعزيز. وھذه فتـرة زمنیة طويلة 

جدا. 

يقول ابن عبد البط، ان عمر امر بإحراق 

٥٠٠ حديث كان جلھا فـي مناقب اھل 

البیت (ع). 

مع ذلك بقــي من األحاديث فــي حق 

فاطمة ما يبین فضـــلھا. ينقل الذھبي 

عن رسـول هللا قوله: ان اول من يدخل 

الجنة ابنتي فاطمة. 

ويروي الشــــــافعي أن الزھراء دخلت 

على رســـــــول هللا، فقال النبي لمن 

حوله: ھذه ابنتـــي فاطمة بنت محمد 

ھي بضـعتي وقلبي وروحي التي بین 

جنبي، من اغضبھا فقد اغضبني".

من أجل ذلك جاء إلیھا الذين اغضـبوھا 

لیســــــترضوھا فأشھدتھم على ھذا 

الحديث فشـــــــھدوا فقالت: اشھدوا 

انني لست براضیة. 

ماتت ســالم هللا علیھا وھي غاضــبة 

علیھم. لماذا أغضــــــــبوھا؟ من أجل 

الحكم؟ ما قیمة الحكم لسنوات قلیلة 

اذا كان ذلك سیغضب هللا؟

من جلیل قدرھا ان رســــــول هللا كان 

يقول عندما تدخل الزھراء علیه:  فداك 

ابوك.. من الذي يفتدي الـــــزھــــــراء 

بنفسه؟ انه رسول هللا. 

كان يقوم الــیھا وھو الذي ال يفعل 

شــیئا عن الھوى. رســول هللا لم يكن 

يبدي ھذا التقديــــر لھا ألنھا ابنته، بل 

الن في األمر وحیا يوحى.

نحن ايضا عندما نتعلق بالزھراء فإننا ال 

نفعل ذلك بســـبب نســــبھا فقط، بل 
اقتداء بالرسول. ً

فالنسـب وحده ال يكفي. ھذا ابن نوح. 

وھذا ابو لھب. ھل كفاھما النســـب؟ 

ال... قیمة المرء ھي في االنتماء.

وبالعودة إلى اآلية، يقول تعالى:  

ان شــــــــانئك ھو االبتر.ماذا حل بكل 

الذين عادوا رســــول هللا؟ اين ابو لھب 

الیوم؟ اين ابن العاص؟ اين صـدام؟ اين 

تــرامب؟ ألم ينقطع ذكــرھم؟ أين ھم 

ممن والى رســـــول هللا؟ أين ھم من 

الشھید سلیماني. 

نتســاءل: لماذا االصرار من رسول هللا 

علـــــى إبداء ھذا القدر الكبیــــــر من 

االحترام للزھراء أمام الناس؟ 

لقد كان رســــــــول هللا يبدي احترامه 

وتقديــره لفاطمة فــي امة ال تحتـــرم 

قیمة المـرأة، بل تحتقـرھا.. كان المـرء 

منھم اذا رزق بـنـتا يـتوارى عن الـناس 

وھو كظیم. يخجل.. يغضــــــــــــــب.. 
يتجشم.. يخفي نفســــه وكأن البنت ّ

عار. 

ھل ھي كذلك؟ يقال إن الخضــــر قتل 

صــبیا فأبدل هللا والديه بنتا  انجبت ٧٠ 

نبیا. 

دخل احدھم دار المســـــنین وقال: يا 

لیتنــــي رزقت ببنت فأوالدي الذكور ال 

يزورونني.

تدخل الــزھــراء علـــى النبـــي (ص) 

فیقول: انت سیدة نســـــــاء العالمین 

قالت ومريم؟ قال ھي سیدة نســـــاء 

عصــرھا وانت سیدة نســـاء العالمین 

من االولین واالخرين. 

ھذه ھــــــي فاطمة. وھؤالء ھم أھل 

الـــبــــیت (ع). ھم اھل االيمان، اھل 

العقائد. .وھـــــــــــــــي ام األئمة، ام 
المســـــموم، ام المقطع المنحور من ّ

القفى، وزوجة الكرار (ع) حبیب رسول 

هللا (ص). مع ذلك ابكوھا.. احـــزنوھا.. 

آذوھا.. كانت تخـــرج الـــى قبـــر ابیھا 
لتشكو الیه ھمھا.. وأي ھم ھذا الذي ّ

كانت تحمله سیدة نساء العالمین؟

َ ُّ َ ِقل للمغیب تحت أطباق الثرىّ
َُ ِإن كنت تسمع َصرختي َوندائیاَ ِ ِ

ّ ٌ ّصبّت علي َمصائب لو أنھاَ

َ ُّ ِصبّت على األيام صرن لیالیاَ

َُّ ّ ٍقد كنت ذات حمى بظل محمدَ ٍِ
ٍِال أخَش من ضیم وكان جمالیاَ

َ َ ِِفالیوَم أخشع للذلیل وأتقيَُّ
َ ِضیمي َوأدفع ظالمي بردائیاَ
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وأتت فــاطم تـــطالب بــــاألرث

مــن المـــصطفى فــما ورثــاھا

لیت شــعري لــم خـولفت ســـنن

القــرآن فـــیھا وهللا قـد أبـداھــا

نسـخت آيــة المــــواريث مــنھا 

أم ھــما بــعد فــرضھا بـــدالھاّ

قـــاال أبــــوك جـــاء بــھذا 

حــجة مـــن عـــنداھم نـصباھا

قــــال لألنــــبیاء حكــم بأن ال 

يــورثوا فــي القـديم وانـتھراھــا

ّأفــبنت النــبى لم تـــدر إن كــان

ّ نــــبي الھــدى بــذلك فــاھا

ٍبضعة من مـحمد خـالفت مـا قـــال

حــــاشا مــــوالتنا حـــاشاھا

ســـمعته يــقول ذاك وجــــاءت 

تـــطلب االرث ضــلة وســـفاھا

ھــي كـــانت � أتــقى وكــانت

ً  افــضل الخـــلق عــفة ونــزاھاّ

ّأو تـقول النـبي قـد خـالف القــــر 

آن ويـح األخــبار مــمن رواھـــا

سل بإبطال قـولھم ســـورة النـــمل

وســـل مــريم التــي قـبل طــه....

شــیعت نـــعشھا مالئكة الرحــمن

رفـــقا بـــھا ومــا شـــیعاھاًّ
ً كـان زھـدا فـي أجـرھا أم عـــنادا ً

ّألبــــیھا النــــبي لم يـــتبعاھا

أم ألن البـــــــــتول أوصت بأالّ

يشــھدا دفــنھا فــما شــھداھــا

اذن فاطمة (ع) میزان.  میزان لرضـــى 

هللا وغضـــــب هللا. من اراد ان يعرف ان 
ٍكان هللا راضــیا عن شـــخص ما، او أمر ً

ما، فلینظــر الـــى فاطمة. ومن أراد أن 

يعـــــــرف إن كان ھذا األمـــــــر او ھذا 

الشــخص قد أغضـــب هللا فلینظر إلى 

فاطمة. فاطمة میزان للرضـــى الحق، 

والغضــــــب الحق. تماما كما كان أمیر 

المؤمنین (ع) میــزانا للحق فـــي قول 

رســول هللا (ص) فیه:  علي مع الحق 

والحق مع علي.  

وكما ان هللا اعطانا نماذج من الـــرجال 

اعطانا ايضـا نماذج من النســاء فكانت  

اسیة ومريم وخديجة وفاطمة. 

ھذه النماذج كانت قدوة لنســـــــــــاء 

أصبحن أيضـــا بتضـــحیاتھن وعطائھن 

نماذج لألخريات. ھناك نساء شھیدات 
عذبن فـــــي زمن البعث كبنت الھدى ّ

فآثرن الشــــھادة على مبايعة الظالم. 

لقد كان لھن في الزھراء قدوة. 

لم تكن الــزھــراء مدللة الـــى الدرجة 

التي ال تستطیع ان تتحمل بعد رسول 

هللا مسؤولیة ما سیجري علیھا وعلى 

أھل بیتھا. ال. فاطمة الزھراء كانت االم 

لرســـــــــــول هللا. كانت بذلك تتحمل 

مسـؤولیة ان تكون له بنتا، ومسـؤولیة 

ان تكون له اما. 

فاطمة عانت من صـــــــغرھا وتحملت 

شـــــــظف العیش. فھذه أمھا خديجة 

صـــرفت مالھا في ســـبیل الدعوة � 

وصارت تنام على صوف كبش. 

بنات ھذا الزمن يعتقدن ان الســــعادة 

ھي بالـزواج من زوج غنـي. بنت الیوم 

تنتظر الزوج الغني وتظن أن الغنـى ھو 

مقیاس الســـــعادة، وان الغنى ھو ما 

ســــــــــــــــیحدد الراحة والنجاح في 

المســتقبل... ال. الثروة لیســـت ھي 

مقیاس الســــعادة، بل االيمان. الفتاة 

يجب ان تبحث عن الشاب المؤمن وان 

تتزوج من زوج مؤمن. 

االسالم يقول لیست السـعادة بالمال 

والمھور. "خیركن اقلكن مھرا". هللا ھو 

الرزاق. ال تســــــیئ الظن با�.. تزوج 

وهللا يرزقك حسب نیتك او حسـب نیة 

زوجتك. 

كان علي ياتي الى فاطمة(ع)

 بال زاد فال تشتكي, ويأتيها مثخنا بالجراح فال تتذمر

��������������
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فاطمة الزھراء (ع) ضـربت لنا مثال في 

ذلك وقدمت لــنا الــنموذج.. فمن نحن 

امامھا لنخالف النموذج؟ فــي حــركتنا 

وفــي اقدامنا علـــى الـــزواج يجب ان 

نقتدي بھا ونقتدي بـــزھدھا. ال نحتاج 

الن نســــــــرف في المھور وفي اثاث 

األعراس.

دخلوا على علي (ع) وقالوا اين اثاثك؟ 

قال: نقلناه الى الدار االخرة. 

رسول هللا يقول اذبحوا الشـاة ووزعوه. 

تركوا له الكتف فقال ال وزعوه ھو أيضـا. 

ھؤالء ھم قدوتنا في طريقة العیش. 

اخواني من بات شـــــبعانا وجاره جائع 

فلیس بمســــلم. والزھراء تقول الجار 

قبل الدار. 

ھل نتخذ اصـــــــــحاب ھذه االحاديث 

قدوة؟ 

فاطمة الزوجة تســأل زوجھا (ع): ھل 

اذيتك يا علي؟ يقول: حاشاك. 

ھذا ھو الزواج القدوة.  

كان علــي ياتــي الـــى فاطمة مثخناً 

بالجــراح فال تتذمــر. ويأتــي بال زاد فال 

تشـــــــتكي. كانت تجھد ألن ال تؤذيه 

بكلمة. بإشــــارة.. بنظرة. بل بالعكس 
كانت تصـبره وتشـجعه للقیام  بالمزيد ّ

من التضحیة وااليثار.

الـبعض من فـتـیاتـنا ابــتعد الــیوم عن 

الزھراء في زواجه والبعض من شـبابنا 

ابتعد أيضــا عن علي في زواجه، فماذا 

حل بزيجات الیوم؟ 

بعض االزواج ال يفھم من العالقـــــــــة 

الزوجیة اال قیمومة الرجل على المرأة. 
كیفما حاولت أن تصــــــــلح الحال بین َ

الزوجین فإنك تصطدم بتمسـك البعض 

بنظــــــرة خاطئة عن القیمومة.  خذوا 

معنى القیمومة من سـیرة رسـول هللا 

(ص) ومن سیرة أمیر المؤمنین (ع). 

قیمومة الرجل تعني انني كرجل اخدم 

زوجتــــي واعیلھا وانفق علیھا واعمل 

نیابة عنھا. قیمومتي ھي خدمة. 

القیم يعني حامل المســـــــــــؤولیة. ّ

القیمومة ال تعني انني اصــبحت فوق 

المســـــــــؤولیة وفوق الســـــــــؤال 

والمحاسبة. 

فاطمة القدوة ربت اوالدا صــاروا قدوة. 

ربت زينب التي صارت قدوة. زينب كان

عمرھا ٣ ســــــنوات فقط عندما ألقت 

الزھراء خطبتھا الفدكیة. لكن انظر في 

كالم زينب وانظــر الــى معانــي وبیان 

الخطبة في كالم زينب.  

زيــنب وما ادراك ما زيــنب. ھذه بـــنت 

فاطمة وتربیة فاطمة. 

االمام الخمینـي تــرك بعد نجاح الثورة 

قصــر الشــاه الذي كان يســـتطیع ان 

يســــكن فیه وذھب لیســـــتأجر بیتا 

صـغیرا. ھذا الرجل من قدوته؟ من اين 

تعلم ھذا الزھد؟ من اي مدرسة؟

ھذا الــرجل كان النبـــي قدوته وكانت 

الــزھــراء قدوته وكان أمیـــر المؤمنین 

قدوته. حاول ان يطبق على نفسـه ما 

طبقوه على أنفســـــــــھم. وحاول ان 

يطبق علـــى اوالده ما طبقوه علــــى 

ِأوالدھم. لم يَعــــــد أوالده بالجاه، ولم 
يورثھم االموال، ولم يعودھم علــــــى ّ

االستھالك. 

بعض الناس يتصور ان االبوة تعني فقط 

تأمین كمالیات االوالد. ال االبوة ھي ان 

تربي االوالد على خطى اولئك القدوة. 

مدرســـــة أھل البیت (ع) مدرســـــة 

علمتنا كیف نعیش، وكیف نصـــــــــبر، 

وكیف نھتدي في الطريق. 

صــــــحیح ان كلفتھا كانت كبیرة. كان 

فیھا مصــــــائب وآالم. فیھا بكاء، تقول 

الزھراء: صبت علي مصــــــائب لو انھا 

صـــبت على االيام صـــرن لیالیا.. لكن 

المدرســـة النموذجیة كلفتھا أكبر من 

المدرسة غیر النموذجیة.  

لذلك عــندما حانت وفاتھا طلـــبت من 

علـــي (ع) ان يجلس عندھا. قال: ھو 

الزمان ال تفنى عجائبه..

قالت: ھذا وقت وصـــــــیة ولیس وقت 

عزية. 
قال: ما وصـــیتك؟ قالت::اوصــــیك إذا ُ

قضـیت نحبي؛ فغسـلني وال تكشــف 
عني؛ فإني طاھرة مطھرة, وحنطنـي ّ

بفاضــل حنوط أبي رســـول هللا (ص), 
ً ً ِوصــــــل علي, وادفني لیال ال نھارا إذا َّّ

ھدأت العیون ونامت األبصـــار, وسرّا ال ً
ِجھارا, وعف موضع قبري, وال تشــــھد ً

جنازتي أحدا ممن ظلمني... ًّ
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البعض من فتياتنا 
ابتعد عن الزهراء يف 

زواجه والبعض من 
شبابنا ابتعد عن علي 

يف زواجه فماذا حل 
بزجيات اليوم؟

جاسم الدراجيمجید شھرياري



ليايل اجلمعة

السيد هاني الحلو: 

بعض شبابنا ضلوا، وبعضهم قتلوا 

بسبب صحبة األشرار

في ذكرى استشهاد القاسم بن اإلمام الكاظم (ع)

١٠

السید ھاني الحلو

قال تعالى
ٓ َُٰ َ َُّ َّ َُ َِوَمن يطع ٱ� َوٱلرســـــــوَل فأولئَك َمع ْ َ ِِ

َ ََّ ََّّ ّْ ّ ْ َ َُ َ ِٱلذين أنعم ٱ� علیھـــــــــم مَن ٱلنبیَن َ ِِ ِ ِ
ُّٰ َّٓ ّ َِوٱلصديقــــیَن َوٱلشَھَداِء َوٱلصلحــــیَن ۚ ّ ِ ِ ِ ِ

ٓ ًَُٰ ْ َِوَحسَن أولئَك رفیقاُ َ ِ

اآلية الكـريمة ذكــرت طاعة هللا وطاعة 

الرسول وھو الخضـــــوع واالمتثال �. 

ألوامره ونواھیه. 

اذا نھانا هللا ونھانا رســوله عن شــیى 

فعلى كل انسان ان يمتثل. 

يقول اإلمام الصـادق (ع): "من أراد عزا 

بال عشــیرة، وغنى بال مال، وھیبة بال 

سلطان، فلینتقل من ذل معصـــیة هللا 

إلى عز طاعته."

ھذه الطاعة ستجعل االنســـان عزيزا 

كما يقول الحديث، وســــــتجعله، كما 
ًَّّ ّ ِتقول اآلية، رفــیقا للنبیَن َوٱلصديقــیَن ّ ِ ِ ِ ِ

ُّٰ َِوٱلشَھَداِء َوٱلصالحیَن. َّٓ ِ

سبب نزول ھذه اآلية ھو مولى رسول 

هللا الذي كان شــديد الحب للنبي. رآه 

النبي ذات مرة وكان شـــــاحب الوجه 

فسأله النبي: ما غیر لونك؟! “. قال: يا 

رســـول هللا.. ما بي ضـــر وال وجع غیر 

أنى إذا لم أرك اشـــــــــــــــتقت إلیك 

واستوحشــت وحشــة شديدة حتى 

ألقاك، ثم ذكــرت اآلخـــرة وأخاف أن ال 

أراك ھناك، ألنـي عـرفت أنك تـرفع مع 

النبیین، وأنـــــى إن دخلت الجنة كنت 

في منزلة ھي أدنى من منـزلتك، وإن 
لم أدخل ال أراك أبدا.  عندھا نـــــــزلت ً

ھذه اآلية. 

... يقول رســــــول هللا (ص)  ال يؤمنن 

العبد حتى اكون احب الیه من نفســه 

واھله والناس اجمعین. 

اذن المطیع يحشر مع النبیین ويحشـر 

مع الصديقین (وھم آل بیت محمد ص) 

ثم مع الشــھداء الذين قدموا اغلى ما 

عندھم ثم مع الصـــــــالحین. المراتب 

تختلف وال شك. 

ھذا حنظلة بن ابي عامر يضـــرب مثال 

فــــــــي الطاعة والجھاد والفداء. آمن 

برســــــــــــــــــول هللا وكان والده من 
ُ

المشركین، وفي يوم معركة أحد خرج 

يقاتل وكان ذلك في صباح لیلة عرسـه 
فأســـــــــرع للخروج وكان جنبا فقاتل ً

واستشــھد فغســـلته المالئكة وقال 

رسول هللا انه غسیل المالئكة. 

المطیع � يرافق النبیین والصـــديقین 

والشھداء والصالحین في الجنة، فماذا 

عن الدنیا؟

علینا في الدنیا ان نصـاحب الصـالحین 
ً ألن الصــــــديق يؤثر سلبا او ايجابا وقد ً

يخرجنا الصــــــديق من طاعة هللا الى 

طاعة الشــیطان. لذلك دققوا واختاروا 

الصحبة الصالحة. 

عندما أكون مسؤوال عن اوالدي فعلي ً

ان اراقب اوالدي، من يصـــــــــاحبون؟ 

االشرار ام االخیار؟ بعض شـبابنا ضـلوا 

وبعضھم قتلوا بسبب صحبة االشرار. 

احدى بناتــــي ذكــــرت لـــــي ان بنتاً 

مســــیحیة كانت تاتي الى المدرسة 
محجبة تأثرا بھا. أريتم تأثیر الصحبة؟ً

صديق الســــــــوء يأخذ ابنك الى بیئة 

السوء. 

االمام علي بن الحســــــین (ع) يقول 

إلبنه: يا بني انظر خمســـــــــــــة فال 

تصاحبھم وال تحادثھم وال ترافقھم في 

طــــــــــــــريق، فقلت: يا أبه، من ھم 

عرّفنیھم؟ قال: إياك ومصـاحبة الكذاب 

فإنه بمنزلة الســراب يقرب لك البعید، 

ويبعد لك القريب، وإياك ومصـــــــاحبة 

الفاســــق فانه بائعك بأكلة، وأقل من 

ذلك، وإياك ومصــــــــاحبة البخیل فانه 

يخذلك في ماله أحوج ما تكون إلیه، 

وإياك ومصـــاحبة األحمق فانه يريد أن 

ينفعك فیضرك، وإياك ومصاحبة القاطع 

لـرحمه فإنـي وجدته ملعونا فـي كتاب 
ّ هللا في ثالثة مواضع، قال هللا عز وجل: ّ

(فھل عســیتم إن تولیتم أن تفســدوا 

فــي األرض وتقطعوا أرحامكم * اولئك 

الذين لعنھم هللا فأصـــــــمھم وأعمى 

أبصـارھم) وقال: (الذين ينقضـون عھد 

هللا من بعد میثاقه ويقطعون ما أمر هللا 

به أن يوصل ويفســـــــدون في األرض 

اولئك لھم اللعنة ولھم ســـــــوء الدار) 

وقال: في ســــــــــورة البقرة: (الذين 

ينقضــــــــــون عھد هللا من بعد میثاقه 

ويقطعون ما أمر هللا به أن يوصــــــــــل 

ويفســــــــــدون في األرض أولئك ھم 

الخاسرون).

طبعا، يصــــــــــــادف ھذا الیوم ذكرى 

استشــھاد القاسم بن االمام موسى 

الكاظم (ع). كان االمام شـــديد الحب 

له. بالمناســــبة كان الكاظم قد عاش 

خالل فترة حكم العباســـــــیین الذين 

حكموا بشعار يا لثارات الحسـین لذلك 

كانوا يخشــــــــــون ان يطیح بھم ھذا 

الشــــعار على يد من ھم اقرب منھم 

الى الحسین (ع). 

لذلك حاصـــــر العباســـــیون العلويین 

وضیقوا علیھم. 
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خرج القاســــــــــــم متخفیا عن أنظار 

الســلطات العباسیة من المدينة الى 

العراق. في الطريق شــــــــاھد بنتین 

تســـــــــــتقیان الماء فقالت أحداھن 

لألخرى "ال وحق صاحب بیعة الغدير ما 

كان األمر كذا وكذا" فسـر لسـماع ھذا 

القســـــــم وتقدم وطلب ارشاده الى 

رئیس الحــــي.. طلب عمل النه رفض 

اخذ الصدقة.. عمل في سقاية الماء.

وفـــي إحدى اللیالـــي خــــرج رئیس 

القبیلة لقضـــــــــــــاء حاجه فرأى نورا 

والقاسم واقف بین يدي هللا يصـــــلي 

بخشــوع عظیم. وبعد أن رأى الشــیخ 

عبادته وورعه زادت ثقته بالشــــــــاب 

الغريب فعـزم علـى تـزويج إحدى بناته 

فاعترض أفراد العشـــــــــیرة لجھلھم 

بنسب الفتى وعشیرته، ولكن الشیخ 

أصر على إن يمضــى على ما ھو عازم 

علیه. فتــــــــزوج اإلمام من تلك الفتاة 

التي أقســـمت بصـــاحب بیعة الغدير 

وأنجبت له طفلة اسماھا فاطمة على 

اســـم جدته فاطمة الزھراء(ع). أبقى 

اإلمام على اسمه وحســبه ونســـبه 

مخفیا عن الجمیع حتـــــى عن زوجته 

ولما  اشـــــــــتد به المرض ودنت منه 

المنیه جاء الشــیخ وجلس عنده فقال 

له يا بني با� علیك األ ما أخبرتني من 

أي عشـــــــیرة أنت؟ فقال له القاسم 

اجلس ياعم فقد حلى وقت الحديث .

 قال ياعم :  إن كنت تســال عن البلد؟ 

فأنا من مدينة شــــرفھا هللا، وان كنت 

تسال عن النسـب؟ فأنا ھاشمي وان 

كنت تســــــال عن البیت فأنا من بیت 

يتشــــرف بخدمتھم جبرائیل ومالئكة 

الســــماء. ياعم إنا القاسم أبن اإلمام 

موســــى بن جعفر (ع) فلما ســــمع 

الشــــیخ اخذ يلطم على رأسه ويقول 

واحیائي من جدك وأبیك. 

طلب القاسم من الشـــــــیخ إن يأخذ 

ابنته الوحیدة  بعد وفاته إلــى المدينة 

المنورة عند ذھابھم إلـى الحج فھــي 

ســــــــــتدلھم على أھل أبیھا بعد إن 

أعطاھم صفة الدار..  وفعال حصـــل ما 

أخبر به...

كان مجلس القاســــــــــم في ٧ يناير 

.٢٠٢١

ُْ ٍالواثبـیـَن لظـلم آل مَحَمد ُ ِ ِ ِِ
ْ ُ ٌ ًَِِومـــَحَمد مـــلقى بــال تكـــــفینَُ

ِوالقـائــــــــــــلیَن لفاطم آذيـتـــناَْ ِ ِ ٍِ

ِفـي طــول نــوح دائــم و َحـنینَُ ٍِِ ٍ
َْ ً َُ َِوالقاطعیَن أراكــة كـي ال تقیُلَ ِ

ِبــــظل أوراق لھـــا وغـــصونَُُ ٍِ ِِ
َ َِومَجمعي َحطب على البیت الذيَُ َ ٍ ِ

َُ ُْ ْ ْ ِلم يَـــــجَتمع لواله َشـمل الدينّْ ِِ
ْ َ َّْ َِوالداخلیَن على البتولة بَیَتَھاَ ِ ِ

َُ ِِوالمســـقطیَن لھــا أعــَز َجــنینْ
َْْ َِوالقائديَن إَمامھم بَنَجادهُ ِ ِ ِِ

ْ ُْ ُ َ ِِوالطـــھر تــدعو خلفھم بـرنینَُ
َُ َ ّ َ ِخلوا ابَن عمي أو ألكشف للدعاَ ِ ِ

ََُُ ُ ِرأســـي َوأشكو لإلله شجونَيْ ِ َِ
ُ َ ُ َ ِماكان ناقة َصالح و فصیلَھاََ ٍِ

َّْ ُْ ِْ ِبالفضل عنَد � إال دونيَ ِ ِِ
َْ ْ ََُّ َ ْ َْ ٍَورنت إلى القبر الشريف بمقلةَ ِِ ِ ِ ِ

ْ ْ َُ ْ ُ ِعبرى َوقلب مكَمد َمحزونَْ ٍ ٍ َ
َْ َْ ُ ُْ َ ِِناَدت و أظفار المَصاب بقلبھاَ ِ

َْ َ َّ ُ َُّ َ ِأبَتاه عز على العَداة معیني...َ ِ ِ ِ

ال زلنا في ايام الزھراء ســـــــــالم هللا 

علیھا. 

ورد عن الصــادق (ع) قوله "لوال أن هللا 

تعالـــى خلق أمیـــر المؤمنین لم يكن 

لفاطمة كفو فـي وجه األرض آدم فمن 

دونه."

ھذه الحديث بما فیه من رفعة شــــأن 

للزھراء ولالمیر اال ان فیه نكات ال بد ان 

نشیر الیھا.

اولھا انه ال يوجد كفو من األولــــــــــین 

واآلخـرين ومنذ بداية الخلیقة. العجیب 

أن الحديث يقول: "من آدم" مـع ان آدم 

ھو خلیفة هللا فـــــي االرض. ھو لیس 

كفوا للزھراء مع ان هللا  اســــــــجد له 

المالئكة. ھذه نكتة عجیبة. 

الصاحب بن عباد له قصیدة يقول فیھا: 

يا كفو بنت محمد لوالك ما

زفت إلى بشر مدى األحقاب

يا أصل عترة أحمد لوالك لم

 يك أحمد المبعوث ذا أعقاب.

احببت ان اتطرق الى مسـألة تاريخیة 

عقدية. 

ھل كان للنبي بنات غیر الزھراء؟ 

اول كتاب شـــیعي في الموضـــوع ھو 

كتاب الكوفـي. يقول ان الـزھـراء ھـي 

بنت النبي أما الباقیات فھن ربائب. 

١١ ینایر/فبرایر۲۰۲۱
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الشيخ عباس الطريحي:

ّ المعتزلي يسأل شيخه هل صحيح ان القوم روعوا فاطمة؟ 

الشیخ عباس الطريحي
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ليايل اجلمعة

١٢

ھو حاول الـرد علــى المخالفین الذين 

يســــــــــــألون لماذا نتعامل بفتور مع 

الصحابة الذين تزوجوا بنات النبي؟ أراد 

دفع الشـــبھة. لكن دفع الشــــبھة ال 

يكون على حســـاب الحقیقة.. فھناك 

احكام تترتب على االنســــــــــــــاب، 

والمشـــــــــــــھور ان للنبي بنات من 

خديجة.. يقولون ٤ بنات و٢ من الذكور، 

وله من ماريا القبطیة ابـراھیم. ھذا ھو 

المشــھور ولعل النبي تزوج من ابنتي 

الشـیخین وزوج بناته للصـحابة لتألیف 

القلوب وتقوية الوشـــائج. وھذا مألوف 

بین عشائر األمس والیوم. 

قد يسأل سائل: إذا كان للنبي ٤ بنات 
فلماذا میز الزھراء؟ّ

النھا كانت ممیـــزة من نطفتھا الــــى 
ســــــــــائر االمور. وإال فلماذا مثال میز ُ

المعصــــــوم عن اخوته؟ ألن ھذا األمر 

وھذا التمییز ھو من هللا. 

وقد يتســـــــاءل آخر: لماذا زوج النبي 

سائر بناته الشـخاص تبین الحقا أنھم 

لم يكونوا على مسـتوى المســؤولیة. 

فــي الجواب ان النبــي يأخذ بالظاھــر 

اوال. ثم ھذا بحد ذاته دلیل علـــــى ان 

الزھراء ممیزة وأن امرھا كان بید هللا. 

 النبي بعث على ابنته زينب لتأتي من 

مكة الـــــــــى المدينة. كان ابو العاص 

زوجھا. شـــــرط النبي على زوجھا ان 

يبعث الیه ابنته فبعثھا. قريش احست 

بالقضیة فبعثت وراءھا ھبار بن االسود 

الذي لحق بھا واعادھا الـى مكة. ھبار 

ضــــــــرب ھودج زينب برمحه لیروعھا 

فسقطت. 

وعندما وصــــل الخبر الى النبي اغتاظ 

وأھدر دمه وبعث وراءه بســـــرية تنفذ 

األمر. 

أھدر دمه ألنه روع ابــنــته زيــنب. فما 

حال من روع فاطمـــــــــة؟ ما حال من 

ضربھا وكسر ضلعھا واسقط جنینھا؟ 

أبو الحديد المعتزلي يســـــأل شیخه: 

ھل الرواية صـــحیحة. ھل صـــحیح ان 
القوم روعوا فاطمة وھاجموا بــیـــتھا؟ ّ

قال شـــیخه: نعم، الرواية صــــحیحة. 

فتســـاءل ابو الحديد: لو ان النبي راى 

القوم يھجمون على بیت فاطمة فماذا 

كان سیفعل؟ 

يروي ابن عباس ويقول لما جیـئ بإبنة 

النبــي زينب میتة وقف النبــي علــى 

قبرھا، ووقفت الزھراء تبكي على فقد 

اختھا. يقول ابن عباس ان النســاء كن 

يبكین علـــــــــــى بكاء فاطمة، فأقدم 

الخلیفة الثاني على قرع النســــــــاء 

بســـــوطه امام النبي وھو يقول لھن: 

اســـكتن اســـكتن، فقال النبي له: يا 

ھذا ان القلب لیحزن وان العین لتدمع. 

اقول للذين ھاجموا بـــــــــیت فاطمة: 

احتفظوا بأســــــــــواطكم للیوم الذي 

تالقون فیه الزھراء يوم القیامه.

كان ذلك في ٢١ يناير ٢٠٢١. 
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قد يسأل سائل: إذا 
كان للنيب ٤ بنات 

فلماذا ميز الزهراء؟

وقد يتساءل آخر: ملاذا 
زوج النيب سائر بناته 
الشخاص تبني الحقا 
أم مل يكونوا على 

مستوى املسؤولية؟

قال تعالى في كتابه الكريم:
َ ََُّ َُّ َْ ْ ْ ِ“َوالذيَن يَقـولـون ربَنا ھب لَنا من أزَواجَنا َ ِ َ ِ

َْ ْ ُ َُّ َُّ ْ ُ ْ َ َِوذرّياتَنا قرة أعین َواجعلَنا للمتقـــــــــیَن ََّ ِ ٍِ ِ
ِإَماما."ً

في ھذه االيام واللیالي تصــادفنا ذكرى 

رحیل ام البنین سالم هللا علیھا. 

ھي المراة الصالحة التي استطاعت ان 

ترقي الى مصاف اھل البیت (ع).. ھناك 

اشـــخاص يدخلون في حیز اھل البیت،  

يدنون بأنفســھم من ھذا البیت دون أن 

يكونوا جزءا منھم كسلمان وام البنین.

اذا قرأنا فصل االمومة من حیاة إم البنین 

فاننا نجد انھا تسمو في ھذا المجال. 

فاالم تمیل بالفطــرة الــى ابنائھا وإلــى 

حماية أوالدھا، لكن أم البنین ضــــــحت 

بھم.

 ام البنین لم تحضـــــر معركة الطف لكن 

اللیلة الرابعة في احیاء لیالي عاشــوراء 

مخصــصـــة لذكرھا مع ان ھناك نســـاء 

حضرن الطف ولم يكن لھن ھذا المقام. 
َ َْ ْ ْ ِاعود الــــــــى االية: ھب لَنا من أزَواجَنا َ ِ

َ ُ َُُّ ْ َ ٍَِوذرّياتَنا قرة أعین.  كأن ھذه اآلية تحكي َّ ِ
لسان حال امیر المؤمنین (ع) بعد رحیل 

الزھراء (ع).  

ام البنین لیسـت من بیوت النبوة وال من 

بني ھاشــم وانما امرأة بدوية بتعبیرنا.. 

من بنــــــــــــي كال. لكنھا أعدت اعدادا 

صحیحا. 

السيد أحمد الحسيني في ذكرى رحيل أم البنين(ع):

هي لم تحضر الطف لكن مقامها

 أعلى من نساء حضرن المعركة 

السید احمد الحسیني
تابع



بیت امیر المؤمنین (ع) كان يحتاح الى 

امراة أعدت إعدادا خاصا.. إمرأة صالحة 

تنجح باالختبار. 

احیانا اتســـــــــــاءل عن زوجة اإلمام 
الحسن (ع) التي سممته فأقول: تلك ّ

العشـــــرة مع سید شباب أھل الجنة 

الم تغسل الدرن من نفسھا؟

ام البنین ما كانت لتقع فــي اإلختبار او 

لتسقط في االمتحان؟ 

علماء االجتماع يقولون ان الطفـــــــرة 

تحدث االرباك كالجندي الذي يصـــــبح 

فجأة قائدا للجیش. ھذا الجندي يصاب 

باإلرباك. ام الـبـنـین انــتقلت فجأة من 

بیت عادي الـــى بیت امیـــر المؤمنین 

بقوانینه الخاصة. لكنھا لم تتخبط. 

نجحت، والتاريخ  لم يكتب ان االمیــــر 

تألم او تأذى منھا، فـي حین أن التاريخ 

ســـجل ان النبي (ص) تأذى من بعض 

امھات المؤمنین. 

ھذه المرأة استطاعت ان تربي ابناءھا 

على افتداء الحسـن والحسـین وھذه 

طبعا درجة اعلى من أن تـربیھم علـى 

محبة الحسن والحسین (ع) فقط.

ثم ان ام الــبـــنـــین ولدت بطال مـــثل 
َ َْ ْ ْ ِالعـباس. كأن االية"ھب لَنا من أزَواجَنا َ ِ

َِوذرّياتَنا" تحكــــــــي عن مطلب ودعاء َُّ ِ
االمیر.   

العباس فدى الحسین في ٣ مواقف

اولھما في عطشــه والقصــة معروفة. 

وثانیھما فــي وفائه للعھد الذي قطعه 

للحســـــین في نصــــــرته وفي عدم 

التخلي عنه. والثالثة في مواســـــاته 

للحســـین. العباس لم يشـــرب الماء 

مواساة للحســـین. وام البنین ايضــــا 

واســــــــــــــت الزھراء. يقال لھا ابنك 

استشــــــــــــھد وتقول اخبروني عن 

الحسین.

العباس كان نتاج تـــــــربیة ام البنین.. 

االبن ينزغ الى امه اكثر مما ينـزغ إلـى 

ابیه. العباس أيضـــــــــا كان نتاج تربیة 

االمیر، لكن لألم بصماتھا وال شك. 

ام البنین نجحت كــزوجة ونجحت كأم. 

االسالم اعطى االم بالمناسـبة منقبة 

اكثر من االب. جاء احدھم الـى النبـي 

قال لدي ذنـــوب. قال: الك ام؟ قال: ال. 

قال: الك اب؟ قال: ال الك خالــة؟  قال: 

نعم. قال: اذھب فبرّھا.. انظــــــــر اين 

توجه النبي؟ الى اخت االم. 

لماذا؟  الن األم تتحمل الكثیـــر فــــي 

صــــیرورة االبن. وحكم المراة اذا ماتت 

خالل الوالدة ھو حكم الشھید. 

يصف الشاعر قلب األم فیقول:
ً أغرى امرئ يوما غالما جاھالًً

 بنقوده كیما ينال به الوطر

قـال ائتني بفــؤاد أمـك يـــافتى

ولك الدراھم والجواھر والدرر

فمضى وأغرز خنجرا في صدرھاً

 والقلب أخرجه وعاد على األثر

لـكنـه من فرط سرعـتــه ھوى

فتدحرج القلب المعفر إذ عثر

نــــــاداه قلب األم وھـو معــفـــر

ولدي حبیبي ھل أصابك من ضرر؟!!

يـــروى أن النبــــي جاءه اثنان يدعیان ّ

ملكیة ناقة، فقال لھما النبــــي: الكما 

بـــــیـــــنة؟. قال احدھما: نعم. اذھب 

واذبحھا، ففي الكبد او القلب ٣ نتوءات 

او ثقـــــوب. وبالفعل وجدوا ذلك، فقال 

النبي: ويحك كیف عـرفت؟ قال ذبحت 

لھا ٣ من ابنائھا أمام عینـیھا فال بد انھا 

احدثت ٣ ثقوب فـــــــــــي قلبھا.. االم 

عاطفیة. حتى عند الدابة.

نحن دائما نذكــر ام البنین فــي موقف 

نبكـي علیه. وھو ان االم تأمل ان يكون 

اوالدھا ســـندا لھا في اواخر عمرھا.. 

تنتظر ان يحضـــــــــروا عند الموت.. ان 

يجھــــــزوھا ويكفنوھا.. لكن أم البنین 

وقفت فـــــي أواخــــــر أيامھا تخاطب 

العباس وتقول:

 اجاني الموت يبني وانت ما جیت

 عجب وانا رضعتك وفه ونوماس

 ماني  امك يیمه واعتب علیك 

 وماظن  غیرتك  تقبل يعباس 

 ھاي جنازتي  مطروحه  بالكاع 

 تجیني  تشیله لو فزع الناس

كان ذلك في ٢٨ يناير ٢٠٢١. 
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ليايل اجلمعة

كان بيت امري املؤمنني 
(ع) حيتاح اىل امراة 

أعدت إعدادا خاصا.. 
إمرأة صاحلة جتتاز  
االختبار، فكانت أم 

البنني (ع). 
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مقابالت

الشيخ ناظم الوائلي في معرض تعليقه على وصية آية ا� مصباح يزدي:

إن دفع الشبهات واالشكاالت

التي يطلقها األعداء هي من أفضل الطاعات 

١٤

الشیخ ناظم الوائلي

يحــي عدد من المــراكــز فـــي العالم 

االسالمي الشــــیعي ذكرى مرور ٤٠ 

يوما على رحیل العالم الرباني مصـباح 

الیزدي. 

ذكـرى األربعین تتـزامن مع الیوم الذي 

تذھب فیه "اخبار المــــركــــز" الــــى 

مطبعتھا، األمر الذي فوت علیھا فرصة 

تغطیة الخبر في مركز االمام علي (ع) 

بانتظار العدد المقبل. 

في ھذه األثناء خص سماحة الشــیخ 

ناظم حطیط الوائلي صـــــحیفة "اخبار 

المركز" بمقابلة علق فیھا على وصـیة 

المرحوم الیزدي إلى إبنه.  

الشیخ الوائلي أشار في المقابلة إلى 

الفرق بین وصايا االنبیاء والصـــــالحین 

ووصايا الحكام والمفســـدين. وھذا ما 

جاء في المقابلة:  

س- تداولت وســـائل التواصــــل 

االجتماعي وصیة الشـیخ الیزدي 

بكثیـر من االھتمام. ما رأيكم فیھا 

عموما؟ 

تعتبر الوصیة من المفردات الشـــرعیة 
التي دعا اإلســالم إلیھا وبین أحكامھا ّ

وصفاتھا.

وتختلف الوصـــــــــیة بمحتوياتھا فتارة ً

يكتفي الموصــــي بذكر األمور المادية 

بعده، وتارة بذكـــر ما يتعلق بذمته من 

واجبات وحقوق.

وأما وصـــايا الرســـالیین الواعین ذوي 
المســـــؤولیة والمبدئیة وااللتزام فإن ّ

في وصـــاياھم بعدا آخر يرتبط باإليمان ً

بالقیم والمبادئ التي يؤمنون بھا، وقد 

نجد ذلك حتى في بعض وصايا أصحاب 

األفكار والمبادئ من غیر المسلمین.

كما أن الوصیة تعكس مدى تغلغل تلك 

القیم في نفس الموصــــي ولھذا نجد 
الفرق واضحا بین أصحاب الوصايا فنجد ً

مثال أن عبد الملك بن مروان يوصـــــي ًّ
أوالده عند موته قائال حینما أحس بدنو ًّ

أجله : (أوصـــــــیكم بتقوى هللا واكرام 

عمكم الحجاج فإنــه الــذي وطــد لكم 

المنابر ودوح البالد واذل األعداء).
ً من ھنا نجد أن ھناك شـــبھا واضـــحا ً

وكبیرا بین وصـايا العلماء والعرفاء وبین ً

وصايا األنبیاء واالئمة علیھم الصـــــالة 

والسـالم، فھي وإن كانت موجھة إلى 

شخص بعینه مثل وصـیة النبي محمد 

صلى هللا علیه وآله وسلم لعلي علیه 

الســــــالم أو ألبي ذر رضوان هللا علیه 

ولكنھا في الواقع وصـــیة لكل من آمن 

بنھج اإلســالم ووضـــع قدمه في ھذا 

الدرب. 

س- ما الذي اســــترعى انتباھك 

في الوصیة بالدرجة األولى؟

 أشار رضوان هللا علیه إلى مســــــألة 

ھي في غاية األھمیة ومن أفضـــل ما 

أمر هللا تعالى به وھي مســـألة طلب 

العلم والمعرفة التي أفنى حیاته فیھا، 

وقدم فــــي ھذا المجال الكثیـــــر من 

العطاء من خالل الدرس والــــــتدريس 
ً والتألیف والتحقیق حیث ربى جیال من ّ

العلماء واالساتذة وصدر عنه العشرات 

من الكتب فـــــي مجاالت المعـــــرفة 

اإللھیة وفـــي أبواب متنوعة وكل ھذه 

الجھود كانت نتیجة تشخیصه الصـائب 

لخطورة الجھل علــــــى المجتمع فھو 

أشـــــد على األمة من الخطر المادي 

الذي يمثله سالح األعداء. فالدفاع عن 

اإلسالم ودفع الشـــبھات واالشكاالت 

التي يطلقھا األعداء على اإلســـــالم 

والقـرآن وعموم العقائد واألحكام ھـي 

من أفضــــــل الطاعات التي يتقرب بھا 

اإلنسان إلى هللا تعالى.

كما حث في وصـیته رضــوان هللا علیه ّ
مقتديا باالئمة الطاھــــــرين علــــــى ً

اإلخالص في العمل والمثابرة والجد

 واالجتھاد واســـــــــتثمار كل مايمكن 

اســـتثماره في ھذه الحیاة الفانیة ثم 

أوصــى رضـــوان هللا تعالى علیه ولده 

ومن خالله بقیة المؤمنـین والمؤمـنات 

بالتزام الطاعات والعبادات ودوام الذكـر 

والتفكر والشكر كما أوصى بتجنب كل 
مايبعد اإلنســــــــان عن خالقه كاتباع ّ

الھوى أو الركون إلى الدنیا فأوصــــــى 

بالقناعة والثقة با� واالعتماد والركون 

إلیه جل وعال. 

ینایر/فبرایر۲۰۲۱

أن هناك شبهًا واضحًا 
بني وصايا العلماء وبني 
وصايا األنبياء واالئمة، 

فهي وإن كانت موجهة 
إىل شخص بعينه  

ولكنها وصية لكل من 
آمن بنهج اإلسالم.



١٥ ینایر/فبرایر۲۰۲۱

مقابالت

ً اشـھد أن ال إله إال هللا وحده الشـریک له وأن محمدا عبده ورسـوله ّّ

أرســـــــــــــله بالھدی ودین الحق لیظھره علی الدین کله ولوکره 

المشـــرکون وأن بنته فاطمة الزھراء سیدة نســــاء العالمین وأن 

ّعلی بن ابی طالب امیرالمؤمنین وامام المتقین وأن الحســــــن 
ّوالحسین وعلی بن الحسـین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد 
وموسی بن جعفر وعلی بن موسی ومحمد بن علی وعلی بن 

محمد والحســـــن بن علی والحجة بن الحســـــن (صلوات هللا 
ّ ٰعلیھم) ائمتی وسادتی وقادتی بھم أتول ی و من اعدائھم أتبرّأ. ّ

اللھم اجعلنی من محبّیھم وشیعتھم وموالیھم واحشــــــــــرنا ّ
معھم. وأشھد أن الموت حق وأن الســــاعة آتیة الریب فیھا وأن ّ

هللا یبعث من فی القبور وأشھد ان کل ما جاء به النبی(صل ی هللا ّ
علیه وآله) حق ال مریة فیه وأن القرآن والعتـرة ھما الثقالن اللذان ّ

من تمسک بھما نجی ومن تخلف عنھما ضل، نعوذ با� تعالی.ّّ

اما بعد؛ فھذا ما اوصــــی به العبد المذنب الراجی عفو ربه ورحمَته ّ

التی سبقت غضبه والراجی شفاعة اولیائه المعصومین (صلوات هللا 
ّو سالمه علیھم) محمد تقی الیزدی الی ولده قرّة عینه «علی».ّ

اوصیه بما اوصی به هللا تعالی وأنبیاؤه وأولیاؤه.
ً ً اوصــیه بتقوی هللا والتوکل علیه وأن یعلم علما یقینا أن ال نجاة اال فی عبادة ّّ

هللا تعالی وإطاعته وأن ال سعادة اال باالعتصام به و بالتوسل باولیائه وأن یعلم أن ّّ

من افضـل ما أمر هللا به تعالی طلب العلم و العمل به و تعلیمه وأن یعلم أن طلب العلم 

با� و بما انزل هللا فی مثل ھذا الزمان کالجھاد فی سبیل هللا بل من افضــــــــــــــل الجھاد فإن الخطر علی االسالم 
ّ والمســلمین من ناحیة الجھل أشد من ناحیة األعداء وان الذب عن االسالم وإزاحة الشــبھات عن العقائد واالحکام، ّ

من أفضل ما یرضاه هللا تعالی. أسأل هللا تعالی أن یوفقه واخاه لذلک ابتغاء وجھه الکریم.ّ

واوصیه باالخالص فی العمل والجھد فیه و ترک الکسل.

ّ واوصیه بالتھجد وقراءة القرآن والتوسل باولیائه الکرام السیما اباعبدهللا الحسین(علیه السـالم) و بقیة هللا فی أرضه ّ

(عجل هللا تعالی فرجه الشریف).
ُ ّ ّّ واوصــیه بالبر بامهـ  فإن الجنة تحت اقدام االمھاتـ  واوصـــیه بالبرّ باخیه قرة عینی «مجتبی»، وبأخته، وبالبرّ بإخوانه ّ

ّ وأرحامه وجیرانه وإکرام أساتذته السیما من یتعلم منھم علم التوحید واالخالق.ّ
ً واوصیه بطلب المغفرة لی راجیا ان یکون ذلک نافعا لنفسه وأسأل هللا تعالی له التوفیق و اإلعانة؛ إنه ذو فضـل عظیم ً

ومن جسیم؛ إنه أرحم الراحمین.ّ

واوصیه بدوام الذکر وکثرة التفکر والشکر.

واوصیه بمخالفة النفس والھوی، والزھد فی الدنیا وزخارفھا وجاھھا وریاستھا.

ّ واوصـــیه بالقناعة وترک الطمع عما فی ایدی الناس والثقة با� وأن الیرجو غیره والیخاف اال ذنبه وأن الیخاف فی هللا ّ
ً ِلومة الئم وأن یعلم علما یقینا أن ما اصابه لمیکن لیخطئه وما اخطأه لمیکن لیصیبه.ًُ

واوصیه بالصبر والرضا بقضاء هللا فان ذلک من عزم االمور.
ً ً َُّ واوصــــیه أن یجعل ھمه ھما واحدا وھو أن یطلب رضــــا هللا تعالی ویعلم أن المولی تعالی أکرم من أن یکل امر عبده ّ

المتوکل علیه الی نفسه أو إلی سایر عباده.

ثم اوصیک یا ولدی ویا قرة عینی بأن الترجو إال هللا وال تعتمد علی غیر هللا وأن ال تســــتعین إال با� واوصیک أن تنقطع 
ّ الی هللا وتســتأنس به وتخلص حبّک له وتفرغ قلبک لذکره ومناجاته، وأسأله تعالی أن یوفقک لذلک بحق محمد وآله ُ

ّ الطاھرین، وأن یوفق قرة عینی مجتبی لذلک کله إن شاء هللا.ّ

نص وصية 

آية ا� مصباح يزدي



مع احلسينيات

أبو مودة في معرض شرحه لنشاط حسينية النجف األشرف: 

كانت، ومنذ عام ١٩٩٩ في خدمة الدين

وخدمة أبنائها

١٦

ابو مودة

نسأل الحاج أبو مودة:

-ھل من نبذه عن االنطالقة؟ 

في البدء نرفع ايادينا الى المنعم الذي 

انعم علینا بوافر النعم وأفضــــــَل علینا 
ِخیر َالقَسم إذ جعلنا من اھل االسالم ْ

وااليمان ووفقنا لكل خیـر لخدمة البالد 

والعباد ..

ومن الـتوفــیقات العظــیمة والجلــیلة 

ِالتـي وفقنا هللا تعالـى لھا ھـي خدمة 
الدين الحنـیف والمذھب الحق وخدمة 

اھل البیت علیھم الســالم التي ھي 
ِفخر لكل المؤمـــنــــین، وكذلك خدمة ٌ

ابـنائـنا وأھلـنا وجمــیع ابــناء الجالــیة 

المســـــلمة في الســـــويد وكان من 

التوفیق االلھي ھو انشـــــــاء المراكز 

االســالمیة والثقافیة التي تھتم بأمور 

المجتمع المسـلم في السـويد ومنھا 

مركز النجف االشرف الثقافي.

حیث تأسس ھذا الصـرح المبارك  في 

مملكة الســـــويد، مدينة استوكھولم 

بتأريخ ١ اكتوبـــــر ١٩٩٩وكان يوم عید 

الغدير االغر  تحت مســــمیات إلى ان 

اســــتقر على ھذا االســــم الذي ھو 

امتداد لمدرسـة النجف األشــرف في 

احیاء الشـعائر الحسـینیة واالسالمیة 

في اقامة مجالس الوعظ واالرشاد.

- ما ھي المســــــــمیات؟ ولماذا 

تغیـــرت؟ وھل تغیــــرت العناوين 

جغرافیا؟ 

كانت البداية مع الحســــینیة النجفیة 

وبعدھا الھـــیــــئة الحــــیدرية وبعدھا 

الحســـــینیة الحیدرية وبعدھا  موكب 

النجف االشــــــــــرف مجمع الحیدرية 

االسالمي لتعود الى اسمھا حسینیة 

النجف االشـرف. جغرافیا كانت البداية 

من منطقة  Bredängوبعدھا الـــــــى 

 Vårbergثم  Sätraوبعدھا الــــــــــى 

  Vårberyمجددا، ثم الـى مكان اكبــر 

فـي نفس المنطقة، بعدھا فـي مكان 
مؤقت في   Norsboryواخیرا استقرت ً

Rågsved.  في

تغییر االســــم او العنوان كان ســــببه 

اعتبارات محیطیة ذات طابع تفھمـــي 

للمصلحة العامة في ذلك الوقت. 

- اإلطار التنظیمــــي؟ االرتباطات 

"بالخارج"؟ البوصلة؟ 

ھذا التجمع غیر تابع ألية جھة حكومیة 

او جھة خاصة. ھو إطار مســــتقل يدار 
وفقا للشــريعة االسالمیة وبالشــكل ً

الذي يتوافق مع القوانین السويدية.

وھو مركز  ثقافـي/دينـي ومن اولوياته 

واھدافه ھو خدمة الدين االسالمي 

الحنیف من منبعه االصیل مذھب اھل 

البیت علیھم السالم ..من خالل احیاء 

الشعائر الدينیة والشعائر الحسینیة. 

إدارة المــركــز تتألف من مجموعة من 

الكوادر المھنیة التــــي تتمتع بعالقات 

جیده مع الكل. عدد االعضـــــاء لإلدارة 

الحالیة ھو ٧ وقد تم انتخابھم من قـبل 

رواد الحسینیة في ٢٢-٢-٢٠٢١. 

في معرض تغطیتھا للمراكز والحســینیات في الســـويد كان "ألخبار المركز" لقاء مع 

أحد المؤسســـــین والعاملین في حســــــینیة النجف األشرف في جنوب العاصمة 

السويدية.

كان الحاج أبو مودة الزھیري ھو الشـــخص الذي قابلناه فقدم لنا عرضا مفصــــال عن ً
ً التأسیس وعن أھداف وخدمات وبرامج الحسـینیة، مبینا أنھا اطار مسـتقل ومنتخب ّ

يجھد في خدمة أھل البیت (ع) من خالل المجالس األسـبوعیة لخدمة العباد والبالد 

بإحیاء الشعائر وعن طريق الوعظ واإلرشاد. 

ینایر/فبرایر۲۰۲۱
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 -بعض العامة يعتقد عندما يسمع 

بكلمة مســــجد او مركز اسالمي 

ان المقصـــــــود ھو المكان الذي 

يجتمع فیه المســــــــــلمون يوم 

الجمعة تحديدا. ال بد انكم كمـركـز 

شیعي تتوسعون بشــــــكل أكبر 

في نشــــــاطاتكم. ھل من شرح 

لنشـــــــــــاطاتكم في سائر أيام 

االسبوع؟

بالنســـــبة للبرامج االسبوعیة الثابته 

والمســتمرة تحت اي ظرف فھي كما 

يلي:

١- يوم الثالثاء يبدأ البـــــــرنامج بتالوة 

القرآن الكريم ودعاء التوســــل يتناوب 

علـى قـراءته الحاج ابو جابــر البھاش، 

والحاج ابو مودة الــــزھیــــري، والحاج 

طاھـــــر الگـــــرعاوي، ومن ثم حديث 

الكساء ألحد المشايخ الحضور. 

٢- يوم الخمیس: تالوة القرآن الكـريم،  

وزيارة االمام الحســـــــین (ع)، ودعاء 

كمـــــــیل ابن زياد ثم بعد ذلك مجلس 

حســیني (خطبة) الحد المشـــايخ او 

الخطباء. 

٣- يوم السبت القرآن والزيارة ومجلس 

الوعظ واالرشاد لســــــماحة الخطیب 

الســــید احمد الحســــیني، وسفرة 

االمام الحسین (ع).
وأخیرا، يوم االحد صـباحا دروس فقھیة ً

وعقائديه يدرسھا سماحة الشــــــیخ 

حسین الخفاجي.
ً وتبث البرامج بثا مباشـرا على الفیس ً

بوك وتنشر على الیوتیوب. 

-ماذا عن األطفال والشـباب؟ ھل 

لديھم برامج خاصـــــــــــة؟ أم ان 

مشـــاركتھم مع آبائھم تغني عن 

ذلك؟ 

لدينا برنامج الشــباب وھو من البرامج 

الســــبق في الســــاحة تحت عنوان 

(شبابنا والعقیدة). يقام كل يوم سبت 

ويطرح الشـــــباب فیه أسئلتھم على 

شاب يخاطبھم باللغة السويدية. 

إن كســـب الشـــباب يعد أحد أھداف 

المركز من خالل اعداد برامج خاصــــة 

لھم كالرياضة والمخیمات الصــــــیفیة 

والسفرات مع بعض العوائل.

وللمركز مدرســة لألطفال في العطلة 

األســبوعیة بأســم (مدرســة النجف 

االشـــرف) لتعلیم اللغة العربیة وقراءة 

القـــــرآن  وبعض الدروس التــــــربوية 

االخرى. 

١٧ ینایر/فبرایر۲۰۲۱

مع احلسينيات

جانب من الحضور مع االلتزام بالتباعد

تأسس هذا الصرح 
املبارك يف يوم عيد 

الغدير االغر، وهو امتداد 
ملدرسة النجف األشرف 

يف احياء الشعائر 
احلسينية

ابو جابر البھاش مواكب للعطاء



مع احلسينيات: شباب

دخلوا فجأة معترك التبلیغ وبدأوا جولة 

مبكــــرة فــــي میدان الخطابة باللغة 

السويدية.

ھم الثالثي محمد ھیثم الخرســـــان 

وحســـــین المجاني و الســـــید رضا 

الحســـــــــــــیني. قرروا أن ال يكتفوا 

بالجلوس علـى مقاعد التلمذة، بل أن 

يتنقلوا بین المقاعد والمنابــر فیأخذوا 

من ھذه ويعطوا تلك. 

يجلس األشــبال الثالثة أمام نظرائھم 

الشـــــــــباب لیجیبوا على جملة من 

األسئلة والشـــبھات الصــــعبة: كیف 

يكون آدم معصــوما وقد ورد في القران 

انه عصى؟ لماذا... ؟

تجــــربة الثالثــــي تجـــــربة جديدة، 

والتوقیت فیھا حســــــــاس جدا. فإذا 

كانت االجابات ضعیفة وغیر مقنعة ألن 

المحاولة جاءت مبكرة فســــیشــــعر 

الثالثــــــي بالخیبة واالحباط. وإال فإن 

التوفیق في ھذا الســن سوف يجلب 

المزيد من التوفیق في قادم السنین. 

إثنان من األشــبال الثالثة شـــغلتھم 

ارتباطاتھم عن مواصلة الدرب فاكتفت 

"اخبار المــــركـــــز" بالثالث لتقف من 

خالله علـــى ما يدور فــــي ذھنه وما 

يختلج في صـــــدره إزاء ھذه التجربة، 

فكان لنا االســـــــئلة واالجوبة التالیة 

للشاب السید رضا الحسیني: 

- كیف بدأت ھذه التجـــــــــــربة؟ 

وبمبادرة ممن؟

بدأنا عندما بدأ والدي الســـــید احمد 

الحســـیني يشـــجعني على القیام 

بدور اإلجابة على أسئلة الشـــــــباب 

الذين ھم من نفس فئتــي العمــرية. 

كان يشـــجعني على تقديم االجابات 

باللغة الســـــــــويدية على اعتبار ان 

الكثیرين من الشـــــــباب يمیلون إلى 

التخاطب باللغة الســـــــويدية وعلى 

اعتبار ان االجابات باللغة العـــــــــربیة 

متوفرة بشكل كاف. 

- متــــى تكون 

جلســـــاتكم؟ 

وكم مـرة فـي 

االسبوع؟

ومـــــــــــــــن 

تخاطبون؟ 

جلســـاتنا تكون 

مـرة واحدة فــي 

االســـــبوع وھو 

يوم الســــــبت. 

نحن نخـــاطـــب 

شــــباب بعمرنا. 

الجلســــــــــات 

مفــــتوحة ونجد 

بین الحضور اشخاصا من غیر الشـباب 

ممن يـــريدون ان يطلعوا علــــى ھذه 

التجربة، او ممن يريدون تشـــــجیعھا 

فقط. أحیانا نســـمع من ھؤالء كلمات 

اعجاب على غرار: ما شـــــــاء هللا. أنا 

سوف اشجع ابني للمشـــــاركة في 

ھذه الجلسـات، او على غرار: ما شاء 

هللا، لم اتوقع ان تكون معلوماتكم بھذا 

المستوى. الخ.
ّmentor   ھل لــــــــــديك معلم -

تســتشــیره في القضـــايا التي 

تصعب علیك؟

انني استشــیر والدي الســـید أحمد 

الحسـیني في القضـايا التي تصــعب 

علي، ولو ان ھذا ال يحدث كثیراً.

- ما ھي مواضــــــــــــیع ومحاور 

كلماتكم؟ وكم يســــــــتغرق من 

الوقت إلعداد انفسكم؟

المواضـــــیع متغیرة نحن تحدثنا على 

سبیل المثال عن أصول الدين وفروعه 

وكذلك بعض الشـــبھات التي تثار ضد 

عقیدتنا في التقیة والوسیلة. لقد أخذ 

التاريخ اإلســــــــالمي حیزا كبیرا من 

الحوارات كالحوار حول حديث الغديــــر 

وحول تعريف من ھم الصـــحابة، طبعا 

باالضافة الى بعض المســـــــــــــائل 

العقائدية. شخصـیا، أخصـص يوما في 

اإلسبوع لمطالعة الكتب والمحاضرات 

التي تتناول الموضــوع الذي ســیكون 

مدار بحث األسبوع. 

-كـــــــــــــــیف كانت ردود الفعل 

الشبابیة؟

ردود الفعل الشــــــبابیة كانت جیدة، 

علموا بان لديــــــنا معلومات وانـــــــنا 

نخاطبھم بلغة ســـھلة ومفھومة وأننا 

نجیب على الشـــــبھات التي تكونت 

في أذھانھم.

- ھل تلقیـتم دعما وممن؟ وكـیف 

كان شكل ھذا الدعم؟

تلقینا دعما من حســـــــــینیة النجف 

االشـرف. قدموا لنا المنبر وســاعدونا 

على نشر الدعوة للشباب.

-اعتاد الناس في الحســـــینیات 
ً علـــى ان يكون الخطیب معمما؟ ّ

كیف تقبل الجمھور تجربتكم؟

لقد تقبلنا الشــباب وتقبلوا التجربة. و 

ال نعلم كیف كانت ســــتكون ردة فعل 

الجمھور من كبار السن.

نموذج عن األســـــــــــــئلة التي 

واجھتك؟

كیف يكون النبي آدم معصـوما وقد ورد 

في القران انه عصى؟

"أخبار المركز" تحاور "اشبال التبليغ"

ّالحسيني: الشباب تقبلوا التجربة، 
فهي منهم ولهم، اما كبار السن فغير معلوم

ینایر/فبرایر١٨۲۰۲۱

اشبال التبلیغ



احیانا يحتاج العمل الى لمســـــــــــة 

بســیطة لیتحول من عمل فاشل الى 

عمل ناجح، او لیتطور من عمل مقـبول 

إلى عمل موفق. 

كانت لیالي الجمعة فـي مـركـز االمام 

علي (ع) بحاجة الى لمسـة بسـیطة 

لتتحول في ظل جائحة كورونا من لیال 

يســــــود فیھا االحســـــــاس بالفراغ 

والوحشـــة إلى لیال تســـتعید األمل 

والبسمة. 

كانت بحاجة الى لمســــــة مفقودة.. 

ومجھولة، إلـى أن عاد الحاج محمد ابو 

مھدي الوردي من الـــــــزيارة لالماكن 

المقدســـة في العراق فأعطى لیالي 

الجمعة تلك اللمسة. 

شیئ يســــــیر من الجھد، مع شیئ 

يسـیر من االخالص، مع شیئ يســیر 

من التـنظـیم.. ھذا كان كل ما احـتاجه 

الحاج أبو مھدي لتتحول لیالي الجمعة 

من حال إلى حال.

فكیف كان الحال وكیف أصـــــــبح؟ وما 

ھي اللمســة البســـیطة التي غیرت 

األجواء؟

كما صار معروفا فإن الحد األقصـــــــى ً

للحضــور في المجالس الدينیة، ومنھا 

مجلس دعاء كمیل، كان ٨ أشخاص. 

بدأ التطبیق وفق المقررات الرسـمیة، 

وعلقت لوحة علــــى الباب تقول بعدم 
جواز دخول الشــــخص التاسع أيا كان ّ

وألي سبب كان. فماذا حدث؟ 

كان الشخص التاسع يأتي إلى المركز 

في ھذه اللیالي الباردة من شـــــــتاء 

الســـــويد القارص فیجد ان ال مكان له 

فیعود أدراجه إلـــــى بیته. وكذلك فعل 

الشخص العاشر، وكذلك فعل أيضا من 

جاء بعده.

والنتیجة؟

بدأ كل من كان يظن انه قد يأتـي الــى 

المـركــز وال يجد له مكانا فــي الداخل 

يحبذ البقاء في البیت، فصــــــــار عدد 

الحاضرين يتدنى شیئا فشــــیئا حتى 

انه بلغ فـي بعض اللیالــي إلــى ثالثة 

اشخاص فقط.

جاء الحاج من الــــزيارة ولم يكن يدري 

ماذا أحدثت كورونا بعده. كان يـتوقع أن 

تكون لیالـي الجمعة عامــرة كما كانت 

قبل الجائحة، ففوجــــــئ بما آلت إلیه 

األحوال، فقرر التغییر. 

ماذا فعل؟

يقول الحاج أبو مھدي: بســــــــــیطة. 

إتصـــلت باإلخوة واحدا تلو اآلخر وقلت 

لھم أنا أضـــمن لكم مكانا في الداخل. 

إتصلت بالعدد المطلوب. 

جھزت سندويشـــات وحلويات وشاي 

وتمر ومرطبات وجئت مبكـرا فـي الیوم 

التالي ونصبت راية احضـرتھا معي من 

العراق باسم ھیئة أصحاب الكســـــاء 

وبدأ المجلس، وكان الحال عال العال. 

وبعد ذلك؟

"بعد ذلك.. خلص" يقـول الحاج بعفـوية 

ويضـــــیف: قلت لالخوة ھكذا سیكون 

الحال كل لیلة جمعة. حجـــــــز مكان، 

واتصال، ودعوة شخصـیة، ودعاء وزيارة 

ومجلس حســـــــــــــــیني ومأكوالت 

ومشــــــــــروبات مما تجود به األيادي 

البیضاء... وكل لیلة جمعة وأنتم بخیر." 

ھي لمســـة بســــیطة لكنھا اوجدت 

فارقا واحســاسا مختلفا.. فھناك فرق 

بین ان تأتي الى المـركـز فتجد ان عدد 

الحاضــــــرين ھو أقل من القلیل الذي 

ســـــمحت به القوانین، وبین ان تأتي 

فتجد ان عدد الحاضرين في المركز ھو 

حســـب الحد األقصــــى وان االخرين 

ينتظرون دورھم في اللیالي القادمة. 

الوضــــــــــعیة األولى تخلق حالة من 

االحباط، في حین ان الوضــعیة الثانیة 

تخلق حالة من الرضــى. ولم يكن بین 

الحالتین إال لمســـة بســـیطة.. وكان 

صاحب تلك اللمســة ذلك الشـــخص 

الذي تغلب علیه صــــــــفات اإلخالص 

العفـــــوية: الحاج محمد ابـــــو مھدي 

الوردي. 
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إنعطافات خدمية

الحاج ابو مھدي الوردي

الحاج أبو مهدي الوردي 

ّلمسة غيرت ليلة الجمعة من حال إلى حال



يف مواجهة الوباء

ھي خلیة لمســـاعدة الذين أصابتھم 

جائحة كوفید ١٩.

خلیة ولدت من ال حزب، وال مـركـز، وال 

حسینیة، وال مسـتشـفى، وال بلدية، 

وال أي إطار تنظیمي آخر. 

كأنھا االلواح الشـمسـیة او التوربینات 

التي ال تســتعین اال بذاتھا وبما حولھا 

من شـمس وماء وھواء النتاج "الطاقة 

النظیفة" بدال من تلك التي تتوســــل 

الطــرق المیكانیكیة لتولید الطاقة من 

النفط والفحم والحطب. 

"انھا خلیة األزمة" فـــــــــــــي مدينة 
ستكھولم. خلیة شكلھا االحســـاس ّ

بضـــرورة التراحم وبضــــرورة ان يكون 

المؤمنون فـــي "توادھم وتـــراحمھم 

وتعاطفھم مثل الجســــد إذا اشتكى 

منه عضـــو تداعى له سائر الجســــد 

بالسھر والحمى". 

خلیة، قرر مؤسسوھا، أن يرابطوا في 

"الثغور" وان يشــكلوا جیشــا خدماتیا 

يحمـــــــي "الجبھة الداخلیة" ويواجه 

الوباء بصـــدور عارية. فكان من مھامھا 

أن تكون حیث الناس أمــــــــــروا ان ال 

يكونوا، وان تذھب إلــــى حیث الناس 

أمــــــروا ان ال يذھبوا. وان تتعامل عن 

قرب مع المصابین او المرحومین الذين 

قیل للناس ان يتحاشوا االقتراب منھم 

او االختالط بھم.

إنھا خلیة أزمة، ھكذا اطلقت علـــــى 

نفسھا، لكنھا بكلمة أصح، خلیة دعم 

ومساندة. بدأت في ستوكھولم مطلع 

العام الماضـي، تحديدا في ٢٧ مارس 
اذار ٢٠٢٠، وتوسعت خدماتھا الـــــى ّ

المدن القــريبة. بل والبعیدة، وتنوعت ّ

مھامھا بین ما ھو طبــــــــــي وما ھو 
ً رعائي، وبین ما كان تخصصـیا وما كان ّ

تقلیديا. ً

فلنتعـرف، إذن، علـى ھذه الخلیة عن 

قرب، وبال وسائط، ومن فم أحد 

العاملین فیھا. 

يحدثنا الحاج ثائــــــــــــــر كاظم (وھو 

بالمناسبة احد أعضــاء اللجنة العربیة 

وأحد المؤسســین لموكب آل محمد) 

فیقول: 

تأسســــــت ھذه الخلیة بجھود اخوة 
مـتطوعـین جعلوا الـناس تطـبــیقا لما ً

تعلموه من تعالــیم ديــنھم الحــنــیف 
وتطبیقا ألقوال أئمتھم (ع).ً

 

- ھل قلت الناس؟ (عفوا علــــى َ

المقاطعة) ھل أفھم أن نشاطكم 

لم يقتصر على المسلمین؟ 

- بالضــبط. فقد شملت جھودنا األخوة 

المسیحیین والصابئة أيضـا. وقد تلقینا 

بالمناســبة عدة رســـائل شـــكر من 

اشــخاص ينتمون إلى أديان ومذاھب 

أخرى.  

- وماذا كانت مجاالت العمل؟

لقد توزع جھد الخلـــیة وعملھا بــــین 

تقديم استشــارات طبیة للمصـــابین 

ومتابعة حاالتھم ساعة بساعة، وبین 

شراء األدوية وإيصـــــــالھا الى األخوة 

المصـابین، وتعقیم  بیوت المصــابین، 

وتأمـــین واقـــیات الوجه (الكمامات)، 

والمشاركة في تجھیز وتغسیل ودفن 

الذين فارقونا بســـــــــــبب ھذا الوباء 

اللعین. متحملین المخاطـــرة بارواحنا 

واإلصابة بالعدوى . 

-كل ھذا بفـــــــــــريق يتألف من 

عشـــــــرات األشخاص فقط كما 

فھمت منكم؟

- كان المتطوعون يعملون بشـــــــكل 

دؤوب ومتواصل حتى سـاعات متأخرة 

من اللیل.

أحـــیانا كان الـــتطوع بال حدود، كحال 

أحد االخوة الذي يملك "بســـــــطیة" 

للخضار والفواكه فقال لنا عندما سمع 

بوجود عائلة مصــابة ال تخضـــع لنظام 

الرعاية بســـــبب رفض الســـــلطات 

اعطائھا تصـريح االقامة.. قال: خذوا ما 

شئتم، ومتى ما شئتم من البسطیة. 

وفعال كنا نـــــــزود ھذه العائلة بكل ما 

تحتاجه من الخضــــــــار والفواكه دون 

مقابل. 

"خلية األزمة":

متطوعون يدخلون "عين الجائحة" و"عرين الفيروس" 

ال يريدون جزاء وال شكورا 
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- قرأت في احدى الرســائل التي 

وردتكم  كلمات شـــكر لطبیب لم 
يذكر اسمه. فما ھي قصــــــــــة ُ

األطباء وما ھو دورھم فـــــــــــي 

الخلیة؟

كان للخلیة ما يشـبه الخط الســاخن، 

وكان أطباء الخلیة يردون على اتصاالت 

المصـــــابین ويرشدونھم الى ما يجب 

القیام به وما ھي العقاقیر المناســـبة 

لھم وما اذا كان يجب ان يتصـــــــــــلوا 

باالســـــــــــــــــعاف للتوجه فورا الى 

المســتشـــفى أو أن يبقوا في الحجر 

المنــــزلــــي، كذلك االطالع علـــــى 

امراضــــھم االخرى التي قد تؤثر على 

حالتھم واخیرا  متابعة امور المصــابین 

بعد تحسنھم، حتى الشفاء كلیا. 

-شاھدت في الصــــور مجموعة   

من االخوة تقوم بحـیاكة كمامات، 

ويبدو من شكلھا انھا مصـــــنوعة 

بطــــريقة احتـــــرافیة. ھل كانت 

مجانیة؟ أم ماذا؟

نعم، كانت مجانـــــــــــیة. تطوع بعض 

اصحاب األيادي البیضـاء في خلیة أزمة 

أخــــــرى بالتطوع بكلفة المواد األولیة 

وتطوعت مجموعة من العاملــــــــــین 

بصـــــناعة الكمامات وفق الشـــــروط 

والضــــــــــــوابط وقاموا بتوزيعھا على 

عشــــــرات آالف المواطنین. ھؤالء لم 

يكونوا من المـــتطوعــــین فقط بل من 

المتطوعات أيضـا. وقد استلمت خلیتنا 

بعض الكمامات من ھذه الخلــــــــــیة 

باإلضــافة الى شـــراء كمامات اخرى. 

بالمحصـــــــــلة وزعنا حوالي ١٠ االف 

كمامة بال مقابل. 

الحظت ومن خالل مشـــــاھدتي 

للســـــــجالت انكم كنتم تقومون 

بتدوين تحـــــركاتكم. فھل دعتكم 

الحاجة الـــى ذلك؟ ام انكم قمتم 

بذلك رجاء المطلوبیة؟

- كان ال بد من تســــــــــــــجیل كفاءة 

المتطوعین لالسـتفادة من مؤھالتھم 

بســــرعة وعلى افضــــل وجه. فبدأنا 

باســــــــــتمارات تحدد تلك الكفاءات، 

وعندما ازداد ضغط العمل خشــــــــینا 

االخطاء فبدأنا باعتماد اســــــــتمارات 

اضافیة مختلفة ندون فیھا كل تحركاتنا 

فكانت احداھا على الشكل التالي: 

"قامت الخلیة ھذا الیوم باالتصــــــــال 

بالمصاب السید ........

وعائلته الكريمة وقد عرضــــــت حالته 

على الدكتور طالب الذي قدم النصـائح 
الطبیة مشـكورا ومن ثم ذھبت الخلیة ً

لمنزل المصـــــــــــــــاب لتعفیر منزله 

واالطمئنان علیه وايصال المستلزمات 

الطبیة له والفیتامینات التـــــــــــــــي  

يحتاجھا. 

سائلین المولى عز وجل ان يمن علیه 

بالشفاء العاجل 

خلیة األزمة ستوكھولم".

-أصعب ما واجھتموه؟

تكفــین ودفن الذين وافــتھم المــنــیة 

بســبب ھذا الفیروس اللعین. واجھتنا 

مشـــــــــــكلتین. األولى ھي النقص 

الطارئ في األكفان والكافور بســــبب 

توقف حـــــــركة النقل الجوي. والثانیة 

ھي ندرة الذين تطوعوا لتغســـــــــیل 

المصـابین بالفیروس. لكننا في النھاية 

قمنا بما يلزم، وبما توجبه الشــــريعة، 

وبما يرضي ذوي الفقید. 

- رأيت بالصــــــــــــور أنكم أخذتم 

بالنموذج الصـــــیني لجھة تعقیم 

األســــــــطح. ماذا كنتم تعقمون 

بالدرجة األولى؟ 

منازل المصـــــابین. نصـــــحتنا احدى 

االخوات التـــــي تعمل فــــــي احدى 

المختبــــــــــرات الطبیة بخلط مادتین 

لصـــــناعة الســــــائل المعقم. وفعال 

اشـــــترينا كمیات من ھاتین المادتین 

وقمنا بتعفیر منازل المصابین.

- علمت منكم في مناســــــــــبة 

ســـابقة انكم كنتم تتوجھون الى 

بیت المصـــــــاب وتأخذون ھويته 

وتتجھون الى الصــیدلیة لشـــراء 
األدوية رغم بعد المســـافات في ُ

مدينة ستوكھولم.

ھذه كانت ســــھلة، لقد قامت الخلیة 

بما ھو أصــعب. كنا نأخذ الكمامات من 

"المشــغل" في ستوكھولم الى مدن 

تبعد مســــافة ساعات بالســــیارة او 

بالقطار، وكــــنا دائما نجد المـــــتطوع 

للقیام بذلك. لقد شـــــمل عملنا مدنا 

مثل "فیســــــتروس" و"اوبســـــــاال" 

و"نورشوبنك"  و"اينشــــــــــــــوبنك" 

و"نیشوبنك". 

٢١ ینایر/فبرایر۲۰۲۱
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- لو اردنا ان نختصـر المقابلة لقلنا 

ان خلـــــــیة األزمة خدمت عموم 

الناس مسـلمین وغیر مسـلمین، 

في ســـــــتوكھولم وخارج مدينة 

ستوكھولم وأن ..

الحاج ثائر مقاطعا: وبإمكانك أن تضـیف 

وتقول: االنسـان وغیر االنســان. فبعد 

ان وصل أحد المصـــابین إلى قســــم 

الطوارئ اتصـــل بنا وقال ان لديه بعض 

الطیور في المنزل وان عائلته مسافرة 

وان الطــــــــیور قد تموت من العطش. 

ذھبنا من شــمال المدينة الى جنوبھا 

وأخذنا مفاتیح البیت ثم قمـنا بـتعقـیم 

المنـــزل وأخذنا الطیور إلـــى بیت أحد 

المتطوعین. وعندما اجتاز المصــــــاب 

مــرحلة الخطـــر وذھب لیكمل فتـــرة 

العالج فــــي البیت وجد الخلیة فــــي 

اســـــتقباله مع الطیور امام منزله وقد 

قامت الخلـیة بـتأمـین وجــبات الطعام 

للمصاب ولطیوره خالل تلك الفترة.   

- ما ھـي المھمة او الحالة التــي 

أثرت فیك شخصیا؟

شخص توفى في دار المســنین وكان 

إبنه الوحید موجودا في إيطالیا، وكانت 

الـــــــــرحالت الجوية مقطوعة... قمنا 

بالواجب على كل حال. 

-كلمة أخیرة؟

اريد ان اذكر أسماء اعضــاء الخلیة كي 

ال نبخس دورھم الكبیر. ھم: ســــــید 

عباس الطباطبائي،  غالب الخفاجـي، 

 سید صادق البعاج، نصـــــیر العبودي، 

سید زكي الحمامي، سـتار الحداد ابو 

علي، حســــین االيرواني، بھاء دينار، 

كريم شمة، ناصر الفتالوي، احســـان 

علو الشمري، ثائر الساعاتي، حسـن 

فیلي، الســـید رائد الصــــفار، الدكتور 

مرتضــــــــى. علي المیاحي، الدكتور 

طالب، محمد الكربالئي، ابو ســـــجاد 

الخفاجي.

يف مواجهة الوباء

ینایر/فبرایر٢٢۲۰۲۱

ل
م
لع

 ا
ل

ال
خ

من الداخل

كان العنوان األول هو العمل

على خط المرجعية

اللجنة العربية في وداع سنتين من التضحية:

مدة عمل اللجنة العربیة ســنتان. ھذا ما يقوله النظام الداخلي لمركز االمام علي 

(ع) في شقه العربي. 

إنتھت المدة المذكورة مع نھاية عام ٢٠٢٠ بعد سنتین من العمل والســــھر على 

شؤون البرامج والنشاطات والمناسبات العربیة في المركز. 

كانت اللجنة إذا انتھت من احیاء مناســـــــــــبة بدأت بإحیاء أخرى، واذا انتھت من 

مناقشة أمر طارئ داھمھا أمر طارئ آخر وإذا ودعت ضیفا استقبلت آخر.

سنتان من العمل. من التعب والراحة في آن. ومن األلم واللذة في آن. ومن سماع 

النقد الالذع وما يغیظ، إلى سماع المديح والثناء وما يثلج الصدور. 

ثم داھمتنا المواعید وحان وقت الـــــــــــرحیل فاجتمع "المحاربون" لتوديع المھام 

واستالم شھادات التقدير من إمام المركز سماحة الشــیخ حكیم إلھي الذي قدم 

لھم، باإلضــافة إلى شــھادات التقدير، ھدايا رمزية شــكرا على جھودھم وتقديرا 

لسھرھم وتعبھم. 

"أخبار المركز" حملت أسئلتھا إلى "المغادرين" لتســــــــــتوضح منھم رأيھم في 

التجربة. طرحت علیھم األسـئلة التالیة وتركت لھم حرية اإلجابة على ما يختارون 

منھا: 

- كیف تنظر الى عملك وعمل اللجنة خالل السنتین الماضیتین؟

-لو عاد بك الزمن الى لحظة تكلیفك بھذه المھمة فماذا كنت ســتحاول أن تتجنب 

مما لم تتجنبه خالل تولیك ھذه المسؤولیة؟ وماذا كنت ستحاول ان تحقق مما لم 

تحققه في تلك الفترة؟

- ماذا تشعر االن وقد عدت من الخطوط االمامیة للجبھة الى الخطوط الخلفیة؟

- ھل من وصــايا تقدمھا للجنة المقبلة على ضـــوء التجربة التي مررتم بھا؟ بماذا 

تنصح أعضاءھا بالدرجة األولى؟

- لو سألك إبنك: لقد كنت تتغیب عن البیت بســبب عملك في " المســـجد" فھل 

كان عملك يستحق ھذا الغیاب؟ فبماذا تجیبه؟

بداية البد من اإلجابة علــــــــــى ھذه 

األســـــئلة من "مقدمة" وھي كفیلة  

باالجابة على معظم االستفســـارات. 

نحن نؤمن جازمین بمشــــروع عنوانه 

"المرجعیة" وال نشـغل انفســھا كثیرا 

بالعناوين الفـرعیة، المكان الذي نخدم 

فیه ھو محط عناية المـــــرجعیة العلیا 

ويســیر بھديھا وإرشاداتھا ولھذا نحن 

مـندكــین به ومقدمــین كل ما عــندنا 

سواء اكان جھدا معنويا  او ماديا...

لذلك ال مكان للندم على ما  قدمناه 

الن الخطوة كانت فــــــي الطـــــــريق 

الصــــحیح، وأحیانا يســـــألني اھلي 

وابنائـي: الیس نحن أحق بھذه الوقت 

الذي تصرفه للجنة العربیة؟ 

فاجیب : بان ھذا العمل يعتبـــــــــر 

"كالوالية " والوالية لھا علوية حتـى 

على سائر العبادات.

�����������

تابع



أنصـــــح اللجنة المقبلة بالتركیز على 
العمل وعلى مراجعته يومیا وتصحیحه 
وفق المســـــــاحة الممكنة. وبالعمل 
كفريق واحد، فقد كنت على ســــبیل 
المثال ادافع عن رأي اللجنة حتـى وإن 
كان لي خالل النقاشــــــــــــات وقبل 

التصويت رأي مخالف. 

انصــــــحھم أيضــــــا بااليمان بتوقیت 
المراحل فقد يكون الشـــخص يصـــلح 
لموقع معین ولكن لیس فــــــــي ھذا 

التوقیت والمرحلة.

٢٣ ینایر/فبرایر۲۰۲۱

من الداخل

ال يخفـى ان العمل داخل اللجنة العــربیة 

لمركز كبیر ومؤثر بالسـاحة الشـیعیة في 
ســـــتوكھولم واوربا عموما كمركز االمام ً

علي (ع) يتطلب تحمال لمسـؤولیة كبیرة 
جــدا امام هللا وامام  االمام الحجــه (عج) ً

وامام المرجعیة. 

ھذا العمل يجعلك تشــــعر انك مضــــطر 

لتقديم ما ھو االفضـــــــــــل لرواد المركز 

وللموالین. 

لقد تعلمت الكثیـر من ھذه التجــربة ومن 

اھم ما تعلمته ھو مشـــورة كل اعضــــاء 

اللجنة حتى في االمور البسیطة. 

 كان بودي ان اوفق الـى عمل ديكور ثابت 

لكل المناسـبات وذي واجھة جمیلة. لكن 

محدودية  االمكانات المالــــیة حالت دون 

ذلك. وشخصــیا ال اشعر ان مســؤولیتي 

فـــــي الخطوط الخلفیة أقل منھا فـــــي 

الخطوط األمامــیة. ھـــناك عمل يجب ان 

نؤديه حیثما كنا. وصیتي للجنة  الجديدة

ھي الحفاظ على ھذا الصــــــــرح الكبیر. 

وبالنســـبة لســـؤال االوالد عن غیاباتي 

فانني اجیبھم دائما بأن كل شــــي يھون 

فــي خدمة محمد وال محمد (ص). كانت 

مھمتـي فـي اللجنة ھـي اختیار الــرادود 
وفي بعض االحیان اختیار الخطیب ايضــا. ً

وكما تعلمون ھناك اھمیة خاصــة للكلمة 

وللقصیدة وكان يتحتم علینا اختیار الرادود 

وفق معايیـر دقیقة منھا الكفاءة ومــراعاة 

خط المرجعیة.

لقد كان لي الشرف خدمة مذھب محمد 

وآل محمد فـــي انتمائـــي الـــى اللجنة 

العــــربیة وتكلیفـــــي واختیاري من قبل  

سماحة الشــیخ حكیم إلھي. نعم كانت 

مھمة صعبة جدا وفیھا مســؤلیة شرعیة 

النك تمثل وتخدم خلیط من جمھور مؤمن 

في بالد الغربة وعلیك ان تقدم لھم ماھو 

افضــــل بخصــــوص البرامج والمناسبات 

الخاصة باھل البیت علیھم الســــالم.... 

نعم كانت مھمة صــــــــعبة ولكنھا كانت 

ممتعة الن فیھا رضـا هللا وفیھا اجر عظیم 

وكنا انا وزمالئـــــي دائما فـــــي الواجھة 

لتحضـیر ما ھو افضـل... كنت اشعر دائما 

بالســــعادة والفرح عندما كنا نقدم شیئاً 

للجمھور رغم المــــتاعب واالنـــــتقادات 

الالذعة التي كنا نتلقاھا، وكنا نحاســـب 

انفســنا على ضوء تلك االنتقادات عندما 

كنا نخفق فـي فقــرة او بــرنامج ما...لقد 

كنت فـــي الحقیقة اعتذر عن كثیـــر من 

التزاماتي العائلیة واالجتماعیة بســــبب 

التـــزامــــي باللجنة واجتماعاتھا وتھیئة 

البــرامج.... االن وقد عدت الــى الخطوط 

الخلفیة ســــــــــــــاكون من المنتظرين 

والمتشــوقین لرؤية عمل اللجنة القادمة 

بعد ان يخلصـــنا هللا من ھذا الوباء اللعین 

وتعود االمور الى ســابقتھا.ســوف اكون 

السـاند والمســاعد الى اللجنة الجديدة 

ان احتاجت إلى المشــورة والرأي.. أدعو 

من هللا ان يــتقــبل مــنا ھذا القلــیل وان 

يكتبه في میزان حسناتنا.
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هذا العمل يعترب "كالوالية 
" والوالية هلا علوية حىت 

على سائر العبادات.

وصييت للجنة  اجلديدة
هي احلفاظ على هذا 

الصرح الكبري

نعم كانت مهمة 
صعبة ولكنها كانت 

ممتعة الن فيها رضا اهللا 
وفيها اجر عظيم

تابع



لو اردت ان اتحدث عن اللجنة المنتھیة 

واليتھا من منطلق شخص شـارك في 

عدة لجان سابقة فإنني مضـــــطر ألن 

أعطي ھذه اللجنة شــــــــھادة رفیعة 

المســتوى. فھذه اللجنة أدت األعمال 

الروتینیة كإحیاء المناســــــبات ودعوة 

الخطباء والــــــــــــرواديد بأقل قدر من 

الســـــــــلبیات. كان الدخول والخروج 

والجلوس في  االجتماعات الحاشــدة 

يجــــري بدون تدافع، وبدون ما يثیـــــر 

المشـــاكل الجانبیة او ما يثیر امتعاض 

المشـاركین. كان االھتمام بتخصـیص 

اماكن لكبار السن، مثال، أمرا ملحوظا، 

وكان االھتمام بمـــراعاة العدل فــــي 

اختیار الخطباء المحلیین وتقســــــیم 

المجالس بینھم ملحوظا ھو اآلخـــــر. 

لكن ھذه اللجنة تمیــــــــزت بإنجازين 

مھمــــــــــــین جدا خارج نطاق العمل 

الروتیني. اولھما: صـــــــــحیفة "أخبار 

المـركـز" التـي بدأت بالظھور فـي مدة 

والية ھذه اللجنة. فھذه الصـــــــحیفة 

وكیفما كان تقییمنا لھا فانھا، فـــــــي 

النھاية، ھي التي تلقي الضـــوء على 

االنجازات  وھــــي التـــــي توثق ھذه 

االنجازات. ولذلك ومھما حلقت ســائر 

االنجازات في ســـــماء التقییم ومھما 

ارتقت فإن "اخبار المـــــركــــــز" كانت 

مضــــطرة ألن تواكب ھذا التحلیق وأن 

تـرتقـي إلــى حیث تــرقــي االنجازات 

لتوثقھا للقارئ. 

وھذا االنجاز تحقق فــــي عھد اللجنة 

المذكورة ويحسب لھا.  

كذلك نجحت اللجنة فــــــــي مواجھة 

تحدي كورونا في اھم مناسبة سنوية 

وھي عاشوراء. 

قررت اللجنة اقامة عاشوراء حضــــوريا 

ومجازيا فــــي آن، فــــي حین تنوعت 

القرارات التي اتخذتھا المراكز األخرى. 

بعض المراكز قرر الغاء المناســــــــبة. 

وبعضـھا قرر تسـجیل الخطب مســبقا 

ثم بثھا في موعد محدد. وبعضـــھا قرر 

احیاء المناســـبة دون العمل بمقررات 

الھیئات الصحیة وبتوصیات المرجعیة. 

ینایر/فبرایر٢٤۲۰۲۱

من الداخل

لم يكن بالعمل الســــــھل الن امزجة 

الناس مختلفة وال يمكن الجمع بیـنھا، 

وإرضــاء الكل غاية ال تدرك. لكننا عملنا 

بالقدر الممكن وسـعینا إلى رضـى هللا 

وفق ما تقتضــــیه مصــــلحة المذھب 

والجالیة وبما فیه نفع لھم.

أن ما تم تحقیقه يعتبـر جیدا جدا نظــرا 

الى قصـــر المدة الفعلیة لعمل اللجنة 

(لم تصــل إلى سنة بســـبب الجائحة 

وما فرضته علینا من اختصــار الحضــور 

وتوقف المناسبات وتعطیل البرامج).

ولو عاد بي الزمن لكنت تجنبت الظھور 

والبـــروز كاحد أفـــراد اللجنة العـــربیة 

بالمــــركــــز الن الناس كانت ومازالت 

تتوقع منا المزيد فیما نحن لســـــــــنا 

أصـــــــحاب القرار النھائي وانما مجرد 

لجنة تنفیذية خدمیة عملھا األســاس 

إدارة المناســـــــبات  للجالیة العربیة. 

اعتبر ان العمل بالخفاء افضـــل، وكنت 

اتمنى وما زلت أن يتولى الشـــــــباب 

اإلدارة الكاملة لكل المناسبات وإدخال 

افكارھم حیـــــــــــز التنفیذ واقحامھم 

باللجان الــتخطــیطــیة والــتــنفــیذية 

واالعـــتماد علـــیھم ألنھم االمــــتداد 

الطبیعي إلدامة المركز .

أما أھم وصــــیة اقدمھا للجنة المقبلة 

فھــــي االبتعاد عن المجامالت فــــي 

العمل وبالخصــــوص مع أصحاب القرار 

وعدم التصـــــــــــفیق الرائھم الن من 

المفــــــروض ان نكون خدما للجالیة ال 

الدارة المركز، والعمل للمشــاركة في 

اتخاذ القــــرارات التـــــي تنفع الجالیة 

وجعل رضى هللا ھو المیزان .

ســــــــــــاكون داعما لمن يأتي بعدنا 

وســاقدم كل ما في وســـعي لتطوير 

العمل فــي المــركــز  وال ابخل علیھم 

بالدعم والنصـیحة واسأل هللا ان يتقبل 

منا ويجعل عملنا خالصا لوجھه. 
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أما أهم الوصايا اليت 
اقدمها للجنة املقبلة 

فهي االبتعاد عن 
اامالت يف العمل
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نصيحيت اىل اللجنة 
املقبلة هي ال تبدأ من 

الصفر وان تبين على ما 
سبق، فهناك قرارات  

تبني باملمارسة اا ال 
تالئم الواقع

تابع



من الداخل

أما قرار اللجنة العربیة في مركـز اإلمام 

علي (ع) فكان اقامة الحفل حضــــوريا 

فـي المـركــز وفــي نفس القاعة ككل 

عام واســتقبال ضــیف المجلس ككل 

مرة واللطم ككل عاشــــــــوراء وتوزيع 

الثواب بعد كل مجلس كما جـــــــــرت 

العادة. بكلمة أخرى حرصـــــت اللجنة 

على اقامة عاشوراء حضــــــــوريا بكل 

عناصــر المجلس العاشــورائي، طبعا 

ضمن الشـــروط الصــــحیة المفروضة 

ومنھا التقید بحضـور ٥٠ شخصــا فقط. 

وكذلك احیاؤھا مجازيا. 

كان جھدا صـعبا وكان يحتاج إلى إيجاد 

بدائل مدروســــــة إذا جاء إلى المكان 

عدد زائد، لكن الجھد تكلل بالموفقــیة 

وھذه الموفقیة تشــــھد بدورھا على 

حكمة اللجنة المسؤولة.  

شخصـــــیا اعتقد ان عدم تعیین لجنة 

جديدة يعود الى صــــــــــــعوبة اختیار 

مجموعة كفوءة ومنســــــجمة بنفس 

القدر.. لذلك جرى تسلیم الصـالحیات 

لســـماحة الشـــیخ أبو سجاد بانتظار 

العثور علــى فــريق آخــر ال يقل كفاءة 

وانسجاما من اللجنة الحالیة. 

ماذا كنت ســــــأفعل لو عاد بي الزمن 

الـى الوراء؟ الیوم أتمنـى أن الـزمن ھو 

الـزمن وان ال يعود الـى الوراء. من غیـر 

المؤكد عندي أنني كنت ســوف أوفق 

إلـى أجــر وثواب االعمال التــي وفقت 

الى انجازھا خالل الســــــــــــــــنتین 

الماضـــیتین.   لو عاد الزمن الى الوراء 

لفاتنـي ربما أن اوفق إلـى الولوج إلـى 

مجلة "أخبار المركز"، مثال. 

أما نصیحتي الى اللجنة المقبلة فھي 

ال تبدأ من الصــــفر وان تبني بالمقابل 

على ما سـبق، فھناك قرارات سـابقة 

تبین في الممارسة انھا ال تالئم الواقع 

وقــرارات تبین انه باالمكان تطويـــرھا. 

لقد كانت التجــــــربة ھـــــــي الحكم 

والمقیاس. ورجائـــــــــي ھو ان تؤخذ 

التجارب السابقة لكل اللجان السابقة 

في الحسبان عند مناقشة االقتراحات 

والقرارات في المستقبل. 

٢٥ ینایر/فبرایر۲۰۲۱

اعتذر مقدما لعدم قدرتـي علـى اغناء 

الموضوع باالجوبة الدقیقه التي تصیب 

كبد الحقیقة. وذلك بسبب سؤ حالتي 

الصـحیة نتیجة مرض كورونا فقد اصبت 

انا واھلي، واحمد هللا واشـــكره على 

ھذا االبتالء ونســـــــألكم الدعاء.  من 

جانبي ارى ان العمل لالســـــــالم ھو 

واجب شـــــــــرعي لكل من يرى في 

نفســـــــه القدرة والكفاءة  كي يثري 

الحیاة بمالكاته علـى كافة االتجاھات. 

لذا ال ارى الخدمة لالسـالم ھي امتیاز 

بل دفع كفارة لوجودنا في بالد الغـرب. 

فكلما خدمت اكثر زادت حســـــــناتك 

وقلت ســـــیئاتك. وعلى ضـــــوء ھذه 

القاعدة الذھبـیة انطلقت بالعمل مـنذ 

فتــرة مبكـــرة من حیاتـــي.  ولم اندم 

على اي جھد او فعل قمت به.

لقد نذرت نفســـــي � ولالسالم وانا 

مســـتعد للخدمة في اي موقع  الیوم 

وغدا. فأنا اعتقد كلما ندبنـــي الواجب 

الشرعي فأنا بكامل جھوزيتي لتقديم 

الخدمه وبھذه الحالة تنتفـــــي قاعدة 

العمر والســـــــن. اي اليمكن ان نقید 

االبداع والخبره بفترة وزمان. وحســب 

قراءتنا للتاريخ فان امیر المؤمنین على 

بن طالب (ع) شــــــد حزامه وقد ناھز 

الســـتین من عمره الشــــريف عندما 

طلب منه االسالم ان يتصــــدى لقوى 

الضــــالل، فبادر دون تردد. والیوم نحن 

نخوض اشــرس المعارك الفكرية واكبر 

التحديات. وعلى ضــوء ھذه المعطیات 

علینا ان نبقــــــــــــى بكامل جھوزيتنا  

واستعداتنا لمواجھة اي طارئ. اما من 

ناحیة العمل باللجنة العـــــربیة اعتقد 

ھي تجربة تحمل الســـلب وااليجاب. 

فاللجنة ككل كانت موفقة جدا والحمد 

� لكن كان لبعض أعضــــــائھا والءات 

مزدوجة حدت بعض الشـــــــــیئ من 

االندفاع التلقائي في بعض النواحي. 

اتمنى للجمیع النجاح والتوفیق.
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الوالءات املزدوجة 
حتد من الفاعلية.

توزيع شھادات التقدير لمن حضر او لمن ينوب عن الغائب



مولد الزهراء (ع)

كان لشـیعة أھل البیت (ع) في 

ســتوكھولم موعد مع أفراح ھذا 

البیت الكريم بمناســـــبة ذكرى 

والدة فاطمة الـــــزھــــــراء بنت 

الحبیب المصـطفى وروحه التي 

بین جنبیه. 

مراكز وحســــــــینیات الموالین 

"تقاسـمت" األفراح وتقاســمت 

خطباء الســــــــــاحة ورواديدھا 

وتقاسـمت المواعید إلحیاء ھذه 

المناســـــــــبة العطرة فتبادلت 
التھاني وھیأت المنابـر للكلمات ّ

والقصائد التي عرّجت على مآثر 

بضـــــــعة المصـــــــطفى وزوج 

المرتضى وأم األئمة األطھار. 

في مـركـز اإلمام علـي (ع) كان 

الموعد في ٤ شــــــــباط فبراير 

٢٠٢١ مع سماحة الشـــــیخ أبو 

ســـجاد الربیعي خطیبا، والحاج 

ضیاء الزركاني رادودا، والســـید 
ً أســــــــعد مرتال للقرءان الكريم ّ

وقارئا للزيارة. ً

وطیه نبذة عن أھم ما جاء فـــي 

كلمة سماحته:

ُُ َّ ُ ِ ِيا آَل بَیت رسول � حبكمَ َ ِ
ََ ُ َُ ٌِ ِفرض مَن � في القرآن أنَزلهَ ِ
َُ َُُّ َُ ِِِيَكفیكم من عظیم الفخر أنكمَ

َُ َ َُ َ َُ َِمن لم يَصل علیكم ال َصالة لهّ

 عذب هللا أمي إنھا شربتّ

ِحب الوصي وغذتنیه باللبنَّ
وكان لي والد يھوى أبا حسن ٌ

فصرت من ذي وذا أھوى أبا حسن ُِ

اذا اردنا ان نعرف اي شــــخص. نعرفه 

من خالل سیرته وما يقال فیه. نسـأل 

عنه اصــحابه حتى نعرفه. نعیش معه 

كي نعرفه. وھكذا.

نحن لم نعش مع الزھـراء لكننا نعیش 

معھا وكاننا كنا نعیش فــي زمانھا من 

خالل اسمائھا. 

أسماؤھا تعرفنا علیھا.

فھي فاطمة وھي ســـــمیت فاطمة 

النھا فطمت وشـیعتھا من النار. فھي 

ال تدخل النار وكذلك محبیھا. 

وھي الزھراء وقد ورد عن ســــول هللا 

(ص) أنھا ســـمیت الزھراء النھا تزھر 

في محـرابھا كما تـزھـر الكواكب فـي 

السـماء. نعم فھي تزھر بالنور اإللھي 

الذي خلقت منه. 

وھي الصـــديقة النھا كثیرة الصـــدق 

وكثیرة التصـــديق برسول هللا، وكثیرة 

العمل بأوامر هللا ونواھیه. 

وھي المرضیة التي ارتضاھا هللا حیث 

قال رسول هللا (ص): فاطمة يســـرھا 

ما يسرني ويسخطھا ما يسخطني.. 

ويرضى هللا لرضاھا.. 

ويغضب هللا لغضبھا. 

وھــــــي البتول. وقیل إن البتول 

ِھـــــــــي من تنقطع لعبادة هللا 
تعالــــــــى، وقال ابن حجــــــــر 

العســقالني إن فاطمة سمیت ُّ

بالبتول النقطاعھا عن مـثـیالتھا 

من النساء في األخالق والفضل 

والشرف. 

وھي البشــــــــرى. والمباركة، 

والمحدثة، وغیـــــــر ذلك. وھذه 

األســــــماء تعرفنا علیھا وعلى 

كماالتھا. ونحن نعرفھا من خالل 

االسماء والصفات. 

لذلك قال رســــــــول هللا (ص): 

"كمل من الـــرجال كثیــــر ، ولم 
يكمل من النساء إال أربع : آسیة ّ

بنت مزاحم امرأة فرعون، ومـريم 

بنت عمـــــــــران، وخديجة بنت 

خويلد، وفاطمة بنت محمد". 

ھي سیدة النســـاء من االولین 

واالخرين.

رســـــــــــول هللا (ص) يقوم لھا 

ويمشـي الیھا ويجلسـھا بجنبه 

ويقـول: فداك ابـوك، فداك ابـوك، فداك 

ابوك. يقولھا ثالث مرات. 

نعرف فاطمة، أيضا،  من الروايات. جاء 
ً في الراية: "لو كان الحســن شخصــا ٌ

لكان فاطمة". 

و"لو لم يكن علــــــي لما كان لفاطمة 

كفو". 

كذلك نعرفھا من خالل ما نزل فیھا من 

ايات.

كآية التطھیــر: "انما يــريد هللا لیذھب 

عنكم الــرجس أھل البیت ويطھــركم 

تطھیرا".

ََّ ِوكذلك اية المباھلة: فَمن َحاجَك فـیه ْ ِ
ْ َْ ُ َ ْْ َ َ ْ ِمن بَعد َما َجـاَءَك مَن العلم فقل تعـالوا ْ ِ ِ ِِ

َ َُ ُ ُْ َ ْ ْ َ ْ ْ ِندع أبَناَءنا َوأبَناَءكم َونَساَءنا َونَساَءكم َ ِ
َ َُ َُ َّ ُ ُْ ْْ َ ْ ْ َ ْْ َ َ َ َ ِوأنفسنـــا وأنفسكم ثم نبَتھل فَنجعل َ

َْ َ َّ ََْ ِ ِِلعَنت � على الكاذبیَن.َ

الربيعي في ذكرى والدة الزهراء:

نحن نعرف فاطمة من خالل أسمائها

ینایر/فبرایر٢٦۲۰۲۱

الشیخ ابوسجاد الربیعي

تابع



٢٧ ینایر/فبرایر۲۰۲۱

مولد الزهراء (ع)

ففي الیوم الذي أراد فیه نصـــــــــارى 

نجران مباھلة النبي إصــطحب النبي 

أعــز الخلق إلیه و ھم علــي بن أبــي 

طالب وابنته فاطمة والحســـــــــــــن 

والحسین. فلما رأى كبیر علماء نجران 

ذلك، انبھر وأبى التباھل. 

اھل الـــــبـــــیت (ع) ھم ھؤالء.. ھم 

الكمال.. ھم الوجود. 

لم يأت رســول هللا (ص) بأزواجه عمال 

بقوله "ونســاءنا ونســـاءكم"  بل جاء 

بفاطمة فقط النه يعــــــــــــرف انھا لو 

باھلتھم ألفناھم هللا. 

وفاطمة نعرفھا من خالل ســــــــــورة 
َّ َْ ُ ِاإلنســان أو الدھر: "َويطعمون الطعاَم َُ

َ ًَُ ً ْ ِعلى حبّه مسكینا َويَتیما َوأسیًرا. إنما َ ِ ِ ِ ِ ِ ٰ
نطعمكم لوجه هللا، ال نريد منكم جـزاء 

وال كفورا". 

نحن نعــرف فاطمة من خالل ما ذكـــر 

في حقھا من أســــماء كثیرة وروايات 

كثیرة وايات كثیرة. 

إن الغرض من ھذه المجالس، إخواني 

وأخواتـي، ومن ھذا التكـرار ھو االتباع 

والتذكیر للسیر على خطاھم. 

احد االخوة ممن كان علـــــــــــى خط 

الوھابیة فــي افــريقیا يقول كنت وهللا 

اقرأ ھذه االيات لكنني لم اكن أعیھا..

الیوم مظلومیة اھل البیت (ع) كبیــرة 

حتى منا نحن اتباعھم، فنحن ال نعرف 

حجم المسؤولیة الملقاة على عاتقنا 

في اتباعھم والسیر على منھاجھم. 

فاطمة لما رأت المظلومیة خــــــرجت 

ومشت كمشـیة رسول هللا واخبرتھم 

عن مســـــؤولیتھم تجاه من اخرجھم 
من الضاللة والذل واكل القد، الى العز ْ

والھداية والنور. 

نحن الیوم لو كنا نعــــــــــــــرف حجم 

المســـــــــؤولیة لوالینا اولیاء هللا في 

االرض وتبرأنا من المسـتكبرين بنفس 

الدرجة. ولكنا فــي التولــي والتبــري 

كفاطمة.

علینا ان نعیش المبدئیة كـــي نعیش 

مع الــزھــراء. علینا ان نعیش التكافل 

والتضـــامن كي نعیش مع الزھراء. ما 

ذنب اھل الــــیمن؟ ذنــــبھم انھم مع 

الزھراء وأوالدھا. 

كثیر من الناس ضلوا الطريق النھم لم 

يعرفوا الزھراء واھل البیت (ع). 

نحن مقصـــــــــرون لكننا سعداء رغم 

التقصــیر الننا اھتدينا بنور الزھراء الننا 

كالتائه في الصحراء الذي يجد الطريق 

فیفرح بالخروج من التیه. 

فاطمة لم تمت. ھــــي معنا. تفــــرح 

عندما ترانا نســــــــیر على خط ابیھا. 

وتحـــــزن عندما ننحــــــرف عن خطه 

ونتقاتل. 

ھذا معنـى ان نحتفل بوالدة الـزھـراء. 

االحتفال الخالـــــــــــــي من الطاعة، 

والخالــــي من االتباع، ال معنــــى له. 

نحتفل كي يجعلنا هللا من الســـائرين 

علــــــى خطھا فـــــــي كل خطواتنا. 

بالخصوص األخوات في بالد االغتراب. 

ما احوجھن الـى الـزھـراء كــي تحفظ 

الواحدة منھن اســرتھا وتحفظ ابناءھا 

وزوجھا ودينھا.. 

اللھم كن لولیك الحجة...

فاطمة ملا رأت 
املظلومية خرجت 

ومشت كمشية 
رسول اهللا واخربم 

عن مسؤوليتهم 
جتاه من اخرجهم 

من الضاللة والذل 
اىل العز واهلداية 

والنور.

سید اسعد الموسوي الحاج ضیاء الزرقاني

اعداد القاعة



الحمد والثناء

يدور بحــثــنا الـــیوم 

حـــــــــــــول مکارم 

االخالق. من افضــل 

مکــــــــارم االخالق 

الصبر. وال يوجد كالم 

في فضـــل الصــــبر 

أوضــــح وأجلى من 

كالم أمیـر المؤمنین 

علیه السـالم حینما 

قال: "الصبر أحسـن 

حلـــــل اإليمــــــان 

وأشـــــــرف خالئق 

اإلنسان". فإذا كان الصبر من أشرف األخالق اإلنسـانیة 

فإن معنى ذلك أن الذي يتحلى به ھو من أشـرف الناس 
وأعظمھم أخالقا وھذا ما نــراه جلیا فــي امتحان األنبیاء ً

(ع) فإن إحدى البلیات التــي يتعــرض لھا األنبیاء لكـــي 

ينالوا مقام اإلمامة اإللھیة تتطلب الصـبر الشـديد بحیث 

ال يســتطیع المؤمن العادي تحملھا، فھذا نبینا إبراھیم( ّ

ع) قد صـــــــبر على طاعة هللا عز وجل بعد أن أمره بذبح 

ولده فكاد أن يذبحه لوال الفداء العظــــــیم من هللا بعد أن 
أظھر صــــبرا على أداء التكلیف اإللھي فأعطاه هللا مقام ً

اإلمامةاإللھیة... فالصـبر صفة تدل على كمال المرء كما 

دل الحديث عن اإلمام الصـــادق (ع): "ال ينبغي لمن لم 
ً يكن صــــبورا أن يعد كامال". وقد أمر هللا تعالی المؤمنین ُّ

بالصبر، كما جاء في القرآن الكريم الكثیر من اآليات التي 
ََّْ ْ ُُُّ ِِتحث علیه. منھا قوله تعالــى: ﴿يَا أيَھا الذيَن آَمنوا اصبروا ْ

َُّ ْ ْ ُ َْ ُ َُُّ ْ ْ َ ُّ َ َ َ ِوصابروا ورابطــوا واتقــوا � لعلكم تفلحــون﴾ عن اإلمام َ َ َِ ِ
علي (ع) قال: الصــــــــــبر في األمور بمنزلة الرأس من 

الجسد فإذا فارق الرأس الجسد فسد الجسد وإذا فارق 

الصـــبر األمور فســــدت األمور" وفي الحديث عنه علیه 

الســالم: "أيھا الناس علیكم بالصــبر فإنه ال دين لمن ال 

صبر له". رسول هللا (ص) يســـــــــــأل جبرائیل (ع): "يا 

جبرائیل فما تفسـیر الصـبر؟ قال: تصـبر في الضــراء كما 

تصبر في السراء، وفي الفاقة كما تصـبر في الغناء، وفي 

البالء كما تصــــــــبر في العافیة." إن الكرم اإللھي على 

العباد ال يســـتطیع اإلنســـان أن يعده أو يحصـــیه، ومن 

الثواب الجزيل الذي أعده هللا للصــابرين من المؤمنین ما 

ورد في الرواية عن اإلمام الصـــادق (ع): "من ابتلي من 

شیعتنا فصبر كان له أجر ألف شھید".فینبغي لمن ابتاله 

هللا بمصیبة أن يشكره ألنه قد فتح أمامه خزائن كرمه إذا 

صبر علیھا ، ففي الحديث عن اإلمام الصــــادق (ع): "ال 

تعدن مصیبة أعطیت علیھا الصـبر واستوجبت علیھا من 

هللا ثوابا بمصــــیبة، إنما المصـــــیبة التي يحرم صاحبھا 

أجرھا وثوابھا إذا لم يصــبر عند نزولھا". ومن األمور التي 

يثیب بھا هللا الصـــــابر في الدنیا، الظفر والنصـــــر ففي 

الحديث الشــريف عن رسول هللا (ص):  "إن النصـــر مع 

الصبر والفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا"وفي حديث 

آخر عن أمیر المؤمنین (ع): ال يعدم الصــــــبور الظفر وإن 

طال به الزمن" . إن هللا تعالى امر االنســان بالصــبر وامر 

نبیه ان يبشر الصابرين. 

 قال تعالى مخاطبا نبیه االكرم (فاصــــبر وما صــــبرك إال ّ

با�) فالصـبر با� سفینة فوق أمواج بحار الفتن والمحن 

وھو قمر ھدى في ســـماء االيمان والتقى فقد جاء في 

كنز العمال عن النبي صــــلى هللا علیه واله انه قال (من 
يتصــبّر يصـــبّره هللا،... وما اعطي عبد عطاء خیر وأوسع ُ

من الصبر).وفلسفة الصـبر تكمن في ثالثة انواع متباينة 

فأما األول فھو الصبر على المصیبة وأما الثاني فھو الصبر 

على طاعة من طاعات هللا وأما الثالث فھو الصـــبر على 

معصیة من معاصي هللا تعالى. 

سماحة الشيخ حكيم إلهي في خطبة الجمعة:

إذا كان الصبر من أشرف األخالق

فإن الذي يتحلى به هو من أشرف الناس
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