
نشرة اخبارية شهرية تغطي الجهود والنشاطات التي يقوم بها اتباع أهل البيت(ع)

 إنطالقا من مركز اإلمام علي (ع) او تحت سقفه.

بسمه تعالى

أخبار 
المرکز

December 2020 / Januari 2021

/العدد ١٨ يناير ٢٠٢١ دسمبر٢٠٢٠

مدرسة الثقلین المسائیة:
من رحم األزمة الى مھد التحدي

 لقد تدفق الكثیر 

من الشبان الى 

التســـجیل في 

المدرســة وكان 

عدد الذين طلبوا 

االنتســـاب أكثر 

من المـــــتوقع، 

األمر الذي جعلنا 

نضــــــع شروطا 

إضــــــــــــــافیة 

لالنتســـــــاب الى المدرسة كالتعھد 

بعدم الغیاب وكوضـــع بعض الرســـوم 

المالیة. 
ص ١٤-١٥

عقیل الخزرجي:
 بین المركز والمحیط السويدي

كـــان الحــــاج 

عقـــــــــــــیل 

الخـزرجــي ھو 

الشـــــــــخص 

الوحــــید الذي 

احـــیلت الـــیه 

قضـیة الجائحة 

المشؤومة من 

ألفھا إلـى يائھا 

منذ مطلع عام ٢٠٢٠ وحتــــــــــى 

نھايته.

ص ١٢-١٣

ماذا لو اصطدم الدين ّ
بالبورصة مستقبالً؟

ھذه المرة جرى 
التضـــییق على 
الدين إلــى ھذه 
الـــــــدرجـــــــة 
القاســــیة، ألن 

كـــــورونا ھددت ّ
االقتصــاد، فألي 
درجــــــــــة كان 
أصــــحاب القرار 
سیضیقون على 

الدين لـــو أن الدين (ھــــو) الذي ھدد ّ
االقتصاد؟ 

ص ٢-٣

مضى عام وأقبل آخر:

ودور العبادة أكبر المتضررين



ال بد ان نقول الكلمة التالیة حتـــــى وإن 
جاءت عالیة النبــــــــرة، أو ازعجت بعض 

السلطات في السويد.

ال بد أن نقولھا ألن اخطر ما في السكوت 
عنھا ھو انه يشبه السكوت عن الظروف 
التي أدت إلى قتل أو أســـــــر أنبیاء هللا 

خالل التاريخ. 

نعم..

اصطدم الدين باالقتصــــــاد في أكثر من 
محطة من محطات التاريخ، ففضل أكثــر ّ

الناس، في تلك المحطات، اقتصـــادھم 
على دينھم، فجرى ما جرى علـى انبیاء 

ٍهللا من نفي او أسر او قتل.  ٍ
نتــــــــرك التاريخ وراءنا لنتكلم قلیال ًعن 
الســـويد في زمن جائحة كورونا قبل أن 

نعود مجددا إلى أحداث الماضي. ً

ھنا، في الســـــويد، قام اصحاب القرار، 
للتوفیق بین الســـــــــالمة العامة وبین 
متطلبات الحیاة، بوضع االقتصـــــاد فوق 
الصـــــحة، وبوضع الصـــــحة فوق الدين 

والثقافة والرياضة.  

لذلك لم يكن يجري تضـــییق واحد على 
االقتصــاد بدرجة من الدرجات، إال وجرى 
التضـــییق على الدين والثقافة والرياضة 

بعشرات أضعاف تلك الدرجة. 

ولھذا شاھدنا كیف كان مســـــــــموحاً 
لحافلة النقل العام، مثال، ان تســــتقبل ً

من الركاب في كل سـاعة من ســاعات 
النھار اضعاف ما يجوز ان تستقبله اوسع 

كنیسـة في الســويد لقداس يوم األحد ّ
الذي يقام لمرة واحدة في االسبوع. 

وھكذا شاھدنا أيضــــــــا كیف كان جائزاً 
لألسواق ان تكون عامرة وإن احتشدت، 
وللمطاعم أن تكون عامرة وإن صـــغرت، 
ولمحالت بـیع المالبس ان تكون مكـتظة 

وإن كان ما تبیعه أحیانا ثانويا وغیــــــــــر ً
ضروري. 

أما دور العبادة فلم يكن جائـــــــزا لھا أن ً
تفتح أبوابھا الســـــــــــتقبال أكثر من ٨ 

اشخاص مھما كبرت قاعاتھا واتســـعت ّ
صاالتھا، ومھما كانت تدابیرھا اإلحترازية 

متشددة وناجحة ومطاعة. 

نحن فـي مـركــز االمام علــي (ع) فــي 
ستوكھولم التزمنا بھذه القرارات. 

التــــزمنا بھا كما كنا نلتـــــزم بحالل هللا 
وحرامه.

..لكن ھل كان في ھذه القـرارات منطق 
كــي نقول اننا كنا نلتـــزم بھا عن قناعة 

كقناعتنا بحالل هللا وحرامه؟

أحكم، عزيزي القارئ، بنفســــــــك بعد 
اإلشارة إلى التفصیل التالي:

مركز، كمركز االمام علي (ع)، مساحته ٌ
٩٠٠٠ متـر مــربع. ھذا المــركــز لم يكن 
مســــموحا له ان يســــتقبل اكثر من ٨ 
اشـــخاص (بمعدل شــــخص واحد لكل 
١١٢٥ متـرا مـربعا.. تذكــر الــرقم جیدا). 

وبالقرب منه مطعم مســاحته ١٥٠ مترا ٌ
فقط جاز له أن يســــتقبل ٩٠ شخصــــا 

(بمعدل شخص واحد لكل متر ونصف).

ھنا، في المطعم، شخص واحد لكل متر 
ونصـف. وھناك، في المســجد، شخص 
واحد لكل ألف ومائة وخمس وعشـــرين 

مترا.
الفرق بین الرقمین ھو ١٥٠ ضـعفا. (ھل ً

ھناك حاجة ألن أضع عالمة تعجب؟)ّ

واآلن تســـــاءل معي: ھل يوجد منطق 
في ھذه القرارات؟ 

أعتقد أنك ستجیب بالنفي. 
مع ذلك كان واجبا علینا ان نلتـزم بتبعات ً

تلك القرارات، وأن نحاول أن نبلعھا ھنیئاً 
مريئاً.

لماذا؟ 

ألن المطعم إقتصـــاد، واالقتصــــاد فوق 
الصـــــحة. أما مركز االمام علي (ع) فھو 
دين. والدين تحت الصـحة. بل تحت الفن 

والثقافة والرياضة أيضا. 

أفھمتنا القرارات ان االقتصــــاد سیبقى 
فوق الصــــحة (حتى) وإن كثرت مخاطر 
االقتصـــــاد على الصــــــحة، وأن الدين 
سیكون تحت الصــحة، (حتى) وإن قلت 

مخاطره، او كانت ھامشــیة جدا مقارنة ّ
بمخاطر مرافق أخرى كانت اكثر اكتظاظاً 
وأكثر ارتباطا بیومیات المواطن ســــاعة 

بساعة. 

ماذا لو اصطدم الدين 

بالبورصة السويدية مستقبالً؟
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كذلك أفھمتنا القرارات، بالتلمیح، أنه 
كلما زادت مخاطـــر الجائحة علــــى 
الناس كلما جرى التضـــــــییق على 
الدين أوال (كأن الجائحة جاءت مــــنه 
أوال، او كأنه يمكن القضـــــــــاء على 
الجائحة من خالل التضــــــییق على 

الدين أوال وثانیا وثالثا).ً

عندما كنت أمرّ في األســــــــــــواق 
المحیطة بمــركــز االمام علـــي (ع) 
قبیل أعیاد المیالد ورأس السنة كنت 

أرى ازدحاما شـــديدا ھناك ال يختلف ً
عن إزدحام العام الماضــــــــــي قبل 
كورونا. ثم، وعندما كنت أمرّ بكـنائس 
المنطقة وبمــركــز االمام علــي (ع) 
كـنت أجدھا، بحكم القانون، فارغة او 
شبه فارغة وموحشـــــــــــة. فكنت 
أتسـاءل: ھل يعتقد اصحاب القرارات 

أن الجائحة تتفشـــــــى تحديدا في ً
االماكن التي تســـــــود فیھا االجواء 

الروحیة؟

وكنت اتسـاءل أيضــا: ھل خطر على 
بال اصـــــــحاب القرارات أن المواطن 
المتدين يحتاج، كســـائر المواطنین، 
ألن يقتنع بالقرارات التي تنـزل علیه؟ 

وأن يستشعر عدالتھا ومنطقیتھا؟ 

ھل خطـــر علـــى بالھم ان المواطن 
المؤمن يحتاج فـــــــي اوقات المحن 
واالبتالءات، بالذات، ان يتوجه الــــى 
بیوت هللا لیدعو هللا ان يشــــــــــفى 
المرضى وان يرحم الموتى وان يوفق 

الخبراء إليجاد الحلول؟

إن لم يخطر ھذا على بال أصـــــحاب 
القـــرارات فھذه خطیئة كبیـــرة. وإن 
خطــــــر علـــــــى بالھم ولم يھتموا 

فالخطیئة أكبر. 

أما السؤال األخطر الذي فرض نفسه 
على ذھني فكان كالتالي:

ھذه المرة جرى التضییق على الدين 
إلى ھذه الدرجة القاســـــــــیة، ألن 

كورونا ھددت االقتصـــاد، فألي درجة ّ
كان أصحاب القرار سیضـــیقون على 

الدين لــو أن الدين (ھـــو) الذي ھدد ّ
االقتصاد؟ 

أي قرار ســــــــیتخذون عندئذ؟ وأي 
خطیئة سیرتكبون؟ 

طرحت ھذا الســؤال على نفســـي 
وقد الحت امام ذاكــــرتـــــي مواقف 
االغنیاء من قـريش تجاه دعوة النبـي 
محمد (ص) عندما أحسـوا ان دعوته 
تھدد تجارتھم ومكاسـبھم ومكانتھم 

المالیة. 

يومھا، عندما اصــــطدمت رســـــالة 
الســـماء بمصــــلحة تجار مكة اتفق 
ھؤالء علــى قتل النبــي (ص) فـــي 

فراشه. 

كذلك الحت في ذاكرتي أيضـا قصــة 
مشـابھة من انجیل متى ورد فیھا ان 

المســــــیح (ع) دخل "ٱلَھیكل وطرد ْْ
َُّْ ِجمیع ٱلذين يَبیعون َويَشَتــرون فــي َ ِ

ِٱلھـــــــــــیكل ، وقلب موائد ٱلصیَارفة ََّْ ِِ
َْْ ُ ِومقاعـــــــد باعة ٱلَحَما م. وقال لھم : َ ِِ

َ َُ َُ ْ ََّ َ ْ بیتي بیت صـــالة َوأما أنتم فَتجعلونه ْ
ُُ ٍَمغارة لصوص."َ

يومھا أيضـــــــا، عندما اصطدم الدين 
بمصلحة التجار والصـیارفة داخل بیت 
المقدس ســعى ھؤالء إلى التخلص 

من المسیح (ع).  

ھنا داھمتني بعض التســـــــــاؤالت 
المخیفة: ألن يعید التاريخ نفسه إذا 

اصطدم الدين يوما ما بمصـــــــــــالح 
البوصات في الســــــويد وفي الدول 
العظمى وھدد أســــعار األســـــھم 
لشــــــركات الســــــیارات واألغذية 

واألقمشة؟

ألن يأتینا عندئذ قوم يحاولون صـــلب 
"المخلص" مجددا؟ 

ألن يفرضــــــــوا علینا عندئذ االلتزام 
بقراراتھم؟ أو االلتزام بالسكوت على 

قتله او نفیه او أسره؟ 

الجواب لكم.

نعم.. كانت المطاعم عامــرة، وكانت 
محالت بیع المالبس عامرة، أما بیوت 
هللا من كنائس ومســـــــاجد ومعابد 

فكانت فارغة، او شبه فارغة. 

كان الســجود � ممنوعا ألكثر من ٨ 
اشخاص، أما الســــجود للمال فكان 

حسب رغبة الراغبین بذلك.

وما أكثــر الــراغبین بذلك.. وما أطول 
سجودھم له. 

ورد عن اإلمام جعفر الصـادق (ع) أنه 
ُ

قال:  ال يجوز الســـجود على ما أكل 
ولبس. ُ

قیل: وما علة ذلك يا بن بنت رســـول 
هللا؟

قال: ألن ابـناء الدنـیا عـبـید ما يأكلون 
وما يلبسون.

٣

لقد جرى التضييق 
على الدين بقسوة ألن 

كورونا هددت االقتصاد، 
فماذا لو أن الدين هو 
الذي هدد االقتصاد؟ 

/ يناير ٢٠٢١ دسمبر٢٠٢٠

كان السجود هللا ممنوعا 
ألكثر من ٨ اشخاص، 

أما السجود للمال 
فكان حسب الرغبة 

المحرر

مجلس لیلة الجمعة ٧ اشخاص والمصور، رضوخا للقرارات الرسمیة



جمالس ليايل اجلمعة 

 لو مل نفقد ثقافة املواساة 

ملا استطاع األعداء غزو األمة
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ََُُ ِراحل أنت َواللیالي نزولٌَ
َ ٌُّ ُ ََومضر بَك البقاء الطويلُ ِِ

َ ٌ ِال شجاع يَبقى فیَعَتنق البيَُ

ُ َِض َوال آمل َوال َمأمولٌ

َ ِغايَة الناس في الَزمان فناٌءُ ِ
ُ ُ ُ َِوكذا غايَة الغصون الذبول...َُ

ُّ َُ ِكل باك يبكى علیه َوإن طاَُ ٍِ
ُ ُ َِل بَقاء َوالثاكل الَمثكولٌ

ٌَ ٌُّ ََواألماني َحسرة َوعناءَ
َ ََّّ ََُّ ِللذي ظن أنھا تعلیل...َ

ََّ ِيا ابَن بنت الرسول ضیعتَ ِ َ ِ ِِ
َُ َ ٌ ِالعھَد رجال َوالحافظون قلیلَ ِ

ََ َّ ما أطاعوا النبي فیَك َوقد ماَ
َُ َ ِلت بأرماحھم إلیَك الذحوُلَ ِِ ِ

َِوأحالوا على الَمقادير في َحرََ
ََّ َُ َبَك لو أن عذرھم َمقبول...ُُ ِ

ُ ًَ َأتراني أعیر َوجھي َصوناُُ ِ
ُُ ُ َ َِوعلى َوجھه تجول الخیولَ ِ

ُّ َ ََ َ ُّ أتراني ألذ ماء َولماً

ُ َ ِيَرَو من مھَجة اإلمام الغلیل...ُ ِِ ِ

قال تعالـى فـي محكم كتابه العــزيــز: 
ُ ٌَُّ َّ َ ََ َْ ِ ُ ْ ِ"لقد كان لكم فـــــي رسول � أسَوة ْ َ ِ

ْ ّْ َّ ٌََْ ُ ْ َ َ َ َ َحسنة لمن كان يرجـو � َوالیَوَم اآلخر َ ِ َِ
َ َّ َ َِوذكر � كثیًرا." َ َ َ

مســـــــــألة األسوة والقدوة ھي من  

األمور التي ال بد لالنســــان ان يتابعھا 

ويھتم بھا. 

فاإلنسان في حركته بین الخیر والشر 

يتأثر باالقتداء بشخصـیات تقدمه صوب 

الخیر أو باتجاه الشر.

ماذا تعني األسـوة؟ ھي تعني االتباع 

واالقتداء.   

وباعـــتـــبار انـــنا نعــــیش ھذه االيام 

مجموعة من المناســـــبات منھا وفاة 

الــزھـــراء (ع) ووفاة "ابو طالب" مؤمن 

قريش (ع)، وشھادة كريمة اھل البیت 

المعصومة (ع)، ووالدة االمام الحسـن 

العسـكري (ع) فإننا يجب أن ننظر إلى 

الغرض من احیاء ھذه المناســـــــبات 

العديدة وھو التزود منھا. 

فكیف نتزود؟ 

نتـــزود بأن نقتدي بالحیاة الطیبة لھذة 

الشخصیات العظیمة. 

"ابو طالب" مثال كان قد آوى رسول هللا 

(ص) منذ نعومة اظفاره ولم يســــلمه 

الى الكفار كما طلبوا منه. 

وعندما جاؤوا الى ابي طالب وعرضــوا 

علیه المغــريات وذھب أبو طالب إلــى 

النبي (ص) وعرض علیه عرض قـريش 

فقال له رســــــــول هللا عندئذ مقولته 

الشــھیرة: "وهللا لو وضعوا الشـــمس 

في يمینى والقمر في يســـاري على 

أن أترك ھذا األمر حتـى يظھـره هللا، أو 

أھلك فیه ما تـــــركته". ماذا قال له أبو 

طالب عـــندئذ؟ ھل حاول أن يقــــنعه 

بعــرض قــريش؟ او ھل حاول ان يثنیه 

عن عــزمه او ان يخوفه؟ ال. بل قال له: 

اذھب يا بن أخـــــــي، فقل ما أحببت، 
فوهللا ال أسلمك لشيء أبدا. ً

لقد كان أبو طالب ســندا لرســـول هللا 

(ص)، وعندما توفى لم يستطع رسول 

هللا ان يبقــــى فــــي المدينة. كان أبو 
ً طالب حامیا لرسول هللا ومواسیا له. ً

فما أبعدنا الیوم عن خلق المواســــاة.  

إن االعداء لم يسـتطیعوا ان يغزوا ھذه 

االمة اال عـــــــــندما فقدت األمة خلق 

المواساة لبعضھا البعض. 

ومن "أبو طالب" إلـــــــــــــــى فاطمة 

المعصـــــــومة اخت اإلمام الرضا (ع). 

استشــھدت عن عمر ٢٨ سنة. كانت 

شــابة عندما فارقت الحیاة، لذلك فقد 

أصبحت قدوة وأسوة للشباب. ھذه 

الشــابة كانت مفســرة للقرآن وكانت 

راوية للحديث. فـــي الطـــريق يعتدي 

علیھا بعض اللصــوص فتمرض وعندما 

تسمع بنبأ استشھاد الرضا تموت.  

أنتم الشـــــباب حاولوا أن تقتدوا بھذه 

الشــــــــــابة فما احوجكم الیھا وإلى 
التأسي بھا.  ّ

الیوم يدخل الشـــــاب الى الفضــــــاء 

المجازي فیعثر على شخصــــــــــیات 

يــتخذھا قدوة رغم بعدھا عن القـــیم 

االخالقیة والقیم االجتماعیة.

نحن في معركة ضـــــــد الباطل ونحن 

نحتاج الى ســـــــــالح فعال في ھذه 

المعركة وھذا الســـــــالھو ان نقتدي 

باالتقیاء واالولیاء.  

في مثل ھذه االيام كانت والدة  االمام 

العســـــكري (ع) فانظروا بماذا اوصى 

شیعته ونحن منھم:

"أوصیكم بتقوى هللا والورع في دينكم
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اإلنسان يف حركته بني 
اخلري والشر يتأثر 

باالقتداء بشخصيات 
تقدمه صوب اخلري أو 

باجتاه الشر
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،واإلجتھاد � ، وصــدق الحديث وأداء   

األمانة إلى من ائتمنكم من برّ أو فاجـر 

، وطول الســـجود ، وحســـن الجوار ، 
ّ فبھذا جاء محمد صـــلى هللا علیه وآله ّ

ّ وسلم ، َصلوا في عشـــــــــــــائركم، ّ

واشـھدوا جنائزھم وعودوا مرضــاھم، 
ّ وأدوا حقوقھم ، فإن الــــرجل منكم إذا ّ

ورع في دينه، وصـــــــدق في حديثه، 
َّ وأدى األمانة، وحسن خلقه مع الناس ّ

قیل : ھذا شیعي فیســـــــرّني ذلك ، 
ً ً اتقوا هللا وكونوا زينا وال تكونوا شــــینا ، ّ

ُّ ّ ّ جرّوا إلــیـــنا كل مودة ، وادفعوا عنا كل ّ
ّْ قبیح فإنه ما قیل فینا من حسن فنحن ُ

أھله وما قیل فینا من ســــوء فما نحن 

كذلك.
 لنا حق فــــي كتاب هللا وقـــــرابة من ٌّ

ّ رســــــول هللا وتطھیر من هللا ال يدعیه ٌ
أحد غیرنا إال كذاب. أكثروا ذكر هللا وذكر ّّ

الموت وتالوة القرآن والصـــــــالة على 
ّ النبي صلى هللا علیه وآله وسلم ، فإن ّّ

الصالة على رسول هللا عشر حسنات 
، احفظوا ما وصیتكم به واســـتودعكم ّ

هللا."

الیوم يريدون  تخريب االسالم بأن يأتوا 

بنماذج سـیئة كداعش ويقولوا ھذا ھو 

النموذج االسالمي.

ھناك رواية تقول: الغضــــب مفتاح كل 

شـر. وإسـالمنا أراد منا أن نتخلى عن 

مفاتیح الشـــــــــــر.  اسالمنا اسالم 

االنســــانیة.. اسالم الرحمة.. اسالم 

العقل. والعقل يقول لك صـــــــــــاحب 

الصالحین وحاول أن تقتدي بھم. 

صــــــــاحب الورعین، المحبین للناس 

وحاول ان تقتدي بورعھم وحبھم. 

الیوم في زمن كورونا انت تخشــى ان 

تصـافح الناس فكن كذلك تجاه صاحب 

السوء بل اكثر.. ابتعد عن رفقاء السوء 

كما تبتعد عن الذين يحملون العدوى. 

 

اعلموا أننا عـندما ابـتعدنا عن القدوات 

ابتعدنا عن الحق وابتعدنا عن العـــــزة 

والكــرامة وابتعدنا عن الخیـــر. ابتعدنا 

عن استقاللنا وسیادتنا. 

أخیرا عرج سماحته على المصیبة من 

خالل حادثة ھجوم القوم علــــى بیت 

القدوة الــزھـــراء... فال عجب ان تتخذ 

االمة الیوم عارضات االزياء قدوة. 

كان ذلك في ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠

٥ / يناير ٢٠٢١ دسمبر٢٠٢٠

جمالس ليايل اجلمعة 
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هي بنت النيب فكيف تكون له أما؟
لیــت المــواكــب والوصــى 

زعــیــمــھــا
وقــفــوا كــمــوقــفــھــم عــلى 

صــفــیــن
بــالطـف كـي يـروا األلى فـوق القـنـا

رفــعــت مــصــاحــفــھــا إتــقــاء 
مـنـون

جــعــلت رؤوس بــنــي النـبـي 
مـكـانـھـا

وشــــفــــت قــــديـــم لواعـــج 
وضـــغـــون

وتـــتـــبـــعـــت أشــقــى ثــمــود 
وتــبــع

وبـــنـــت عـــلى تـــأســیــس كــل 
لعــیــن

الواثـــــبـــــن لظــــلم آل 
مــــحــــمــــد

ومـــحـــمـــد مـــلقـــى بـــال 
تــكــفــیــن

والقــــائلیـــن لفـــاطـــم آذيـــتـــنـــا
فــــي طــــول نــــوح دائم 

وحــــنــــیــــن
والقــاطــعــیــن أراكــة كـیـمـا 

تـقـیـل
بــــــظــــــل أوراق لھــــــا 

وغـــــصـــــون
ومــجــمــعــي حــطــب عــلى 

البـیـت الذي
لم يـــجـــتـــمـــع لواله شــمــل 

الديــن...

حديثنا ھذه اللیلة عن الزھراء (ع) 
من خالل ثالثة عناوين: البنت 

والزوجة واالم. 
ھذه العناوين عناوين مھمة للمراة 
المسلمة عندما تكون بنتا وعندما 

تكون زوجة وعندما تصبح أما. 
ھذه العناوين لیست مھمة للمراة 

المسلمة فقط، بل للرجل أيضا النه 
تارة يكون زوجا وتارة يكون أبا. وھو 
كأب يجب ان يعرف اي بنت يربي 

وكیف يعدھا لتكون زوجة واما. 
بشیئ من االختصار البد من ذكر 

بعض الشواھد التاريخیة على ھذه 
المراحل الثالث:

ھي بنت للنبي. المشھور بین 
علماء الطائفة انھا ولدت في السنة 
الخامسة قبل الھجرة. ينقل التاريخ 

مواقف مشھودة لھا. فھي كانت 
تتحمل المتاعب وتمیط االذى عن 

النبي وتمنحه المعنويات بحیث عبّر 
عنھا بأم ابیھا. 

ھذه الكنیة تحمل الكثیر من 
االسرار. ھي بنت النبي فكیف 
تكون اما للنبي؟ بعضھم يوجه 

الحديث بقوله ان الفاتحة ھي ام 
الكتاب النھا جمعت مفاھیم 

الرسالة وفاطمة ام النبي بمعنى 
انھا آمنت بكل رسالته. 

كانت تتفقد مع امھا خديجه النبي 
وتداويه عندما يخرج الى غزواته. 
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عندما وصـــلت اشــــاعة مقتل النبي 

جاءت فاطمة وكان النبـي جـريحا يؤبن 

حمزة فباشرت الزھراء بضـماد جراحه. 

احرقت حصـــــــیرة وذرت رمادھا علیه 

لینقطع الدم.  

وفي معركة الخندق والمسافة طويلة 

بین المدينة والخندق ذھبت الـزھــراء 

وقد صــنعت خبزا له. كان للنبي ٧ او ٨ 

زوجات مـع ذلك قال اما وهللا  لم يدخل 

جوف ابیك طعام منذ ثالث. 

أما كـزوجة فقد كان زواجھا زواجا الھیا. 
هللا اوحى الـى النبـي ان زوج النور من ّ

النور. فعل النبــي مع الــزھـــراء ما لم 

يفعله مع ســــائر البنات. فعندما تقدم 

القوم لخطبتھا كان رســــول هللا (ص) 

يقول اني انتظر امر ربھا. 

كان مھرھا بســـیطا. واراد النبي بذلك 

اال تكون ھناك مغاالة فـي المھور الـى 

الدرجة التي يســــود فیھا الفســـــاد 

وتشیع الفاحشة. 

المھور الغالیة قد تحول دون زواج الذي 

يطلب الزواج. 

كان زواجا يسـوده التفاھم اجمله امیر 

المؤمنین بقوله: فوهللا ما أغضــبتھا وال 

أكرھتھا على أمر حتى قبضــھا هللا عز 

وجل إلیه، وال أغضبتني، وال عصت لي 

أمرا، ولقد كنت أنظر إلیھا فتنكشــــف 

عني الھموم واألحزان."

كانت تعین زوجھا. وقد عبـرت عن ذلك 

في وصــیتھا، فعندما مرضـــت فاطمة 

(ع) قالت لـــــزوجھا : يا ابن عم إنه قد 

نعیت إلي نفسـي وإنني ال أرى مابي 

إال أنني ال حقة بأبي ســــــــــاعة بعد 

ساعة. يا ابن عم ما عھدتني كاذبة وال 

خائنة وال خالفتك منذ عاشرتني". 

ارادت الــزھــراء بھذه الكلمات ان تبین 

اسباب الفشـــــــــل في الزواج وھي 

الكذب والخیانة وعصـــــــــیان األوامر. 

وارادت ان توضــــح أســـــباب التفاھم 

واالنســـجام وھي الصــــدق واالمانة 

والطاعة.

رواية تتحدث عن ان االمیـــر عاد ابـــى 

الدار سألھا عن طعام فقالت لیس في 

الدار شــــیئ قال ھال اخبرتني فقالت 

رســول هللا اوصــاني ان ال اثقل علیك. 

خرج وباع  بدينار. االمیر يسـأل احدھم 

مالذي اخــرجك؟ قال لیس فـــي دارنا 

طعام. االمیــر ناوله الدينار. وعاد الــى 

الدار وبمجـــــرد ان دخل حتـــــى رأى 

الـزھـراء فـي محـرابھا ووجد جفنة من 

الطعام تفوح منھا رائحة زكیة. االمیــــر 

تصــــور ان النبي قد جاء بالطعام لكنھا 

قالت ان هللا قد ارسله

فقال النبـي :يا علـي ھذا أجــر دينارك 

من عند هللا، إن هللا يرزق من يشـــــاء 

بغیر حســــاب ثم قال: الحمد � الذي 

أبى لكما أن يخرجكما من الدنیا حتـى 

يجريك يا علي مجرى زكريا، ويجريك يا 

فاطمة مجرى مـريم بنت عمـران، وھو 

قوله تعالـى: " كلما دخل علیھا زكــريا 

المحـراب وجد عندھا رزقا قال يا مـريم 

أنـــى لك ھذا قالت ھو من عند هللا إن 

هللا يرزق من يشاء بغیر حساب " 

 كأم كانت الــزھــراء مــربیة اكثـــر من 

حاضنة فقط. ينقل عن االمام الحسـن 

المجتبى (ع) قاله:  رأيت أمـي فاطمه 

(علیھا الســـــالم) قامت في محرابھا 

لیلة جمعتھا فلم تزل راكعة ســــاجدة 

حتى اتضـــح عمود الصـــبح وسمعتھا 

تدعو للمؤمنین والمؤمنات وتسـمیھم 

وتكثر الدعاء لھم وال تدعو لنفســــــھا 

بشــيء فقلت لھا: يا أماه لم ال تدعین 

لنفســك كما تدعین لغیرك؟ فقالت: يا 

بني الجار ثم الدار."

بعض االباء واالمھات يكتفي بدعوة 

االبناء للصـالة لكن االھم ھو االسلوب 

العملي من االباء والممارسة العملیة، 

فھذه لھا األثر األھم. كانت الزھراء (ع) 

فـــــي لیلة القدر تقدم ألوالدھا طعاما 

قلیال كي ال يغلبھم النعاس...

كان ذلك في ٣ ديسمبر ٢٠٢٠. 

عندما تقدم القوم 
خلطبة الزهراء كان 

رسول اهللا (ص) يقول 
اين انتظر امر را.
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السید أسعدالحاج ابو انقال مجید شھرياري



قال تعالــــى: "وتعاونوا علــــى البــــر 

والتقوى وال تعاونوا علـــــــــــــى االثم 

والعدوان”

االية الكريمة يمكن ان نســــتفاد منھا 

على النحو التشـــــريعي وعلى النحو 

االجتماعي واالخالقي.

 نعلم ان الوحــي نـــزل قبل نحو ١٤٣٠ 

سنة. التشـــــــــــريع اذن نزل عندئذ، 

والحیاة متغیرة، ولدينا يومیا صـــناعات 

جديدة،  ونظريات صــــــــحیة جديدة، 

ونظريات اقتصادية جديدة. فكیف نعرف 

تكلــیفــنا الــیوم؟ وكــیف تكون احكام 

اإلسالم إزاء االمور المستجدة؟

بعضـــھم قال ان الحل يكون عن طريق 

القــیاس. اول من بدأ بالقــیاس ھو ابو 

حنیفة النعمان. قال له الصـــــــــادق: 

بلغنــــــــي انك تقیس. قال: نعم. قال 

الصــــادق:  ال تقس فان اول من قاس 

ھو ابلیس عندما قال خلقتنــي من نار 

وخلقته من طین. 

ســـــــوف أعطي مثاال يقرب المعنى. 

يقال كان ھناك اجـتماع جمع عددا من 

علماء االســــــــالم. احدھم من دعاة 

السـلفیة سأل علماء الشــیعة: من ال 

يقول بالقیاس كیف يحكم بحــــــــرمة 

المخدرات؟ فھل تجدونھا حالال؟

قال له الشــیعي: المســـألة ال تحتاج 

الى قیاس فكل شیئ يضــــر بالنفس 

فھو حرام. والمخدر مضـر بالصــحة "وال 

ضـــــرر وال ضـــــرار في االســــــالم". 

والمخدرات اشد فتكا من الخمر. 

بعضـھم اراد ان يحل إشكال المسـائل 

المستجدة  عن طريق االستحسـان، 

أي بالعودة إلى ما يسـتحسـنه العالم 

بعقله. 

نحن ال نجوز العمل باالستحســــــان، ّ

الننا نعتبـــر ان هللا اكمل الدين. وھناك 

قواعد عامة تحكم االمور المستجدة. 

منھا مثال آية "تعاونوا علــــــى البــــــر 

والتقوى وال تعاونوا علـــــــــــــى اإلثم 

والعدوان". 

مثال لدي قاعة اريد تأجیـــرھا.. مــــرة 

يأتیني شـــــخص يريد اســـــتئجارھا 

لمحفل قراني. ھذه مسألة مستجدة 

لكن العالم سـیحكم بحلیة االيجار بناء 

على قوله "تعاونوا على البر" 

ومرة يأتینا اخر لیســـتأجرھا للمجون، 

فیحكم العالم بحرمة االيجار بناء علـى 

قوله "وال تعاونوا على االثم والعدوان". 

اذن يمكن ان نســــتفید من ھذه االية 

للتشــــريع كما في سائر اآليات، فكل 

مسأله لھا حل من القران او السنة. 

ومن الذي يبین ذلك؟ 

انھم اھل البیت (ع). 

نعود الـــى اآلية والـــى قوله "وتعاونوا 

علـى البــر" ھذا يعنــي تعاونوا علــى 

االحســان بین بعضـــكم. تعاونوا على 

الكلمة الطیبة. تعاونوا على معیشـــة 

بعضـــكم. اسأل عن اخیك المســــلم 

وادعو له خاصــة في ھذا الظرف الذي 

ابتلینا فیه بكورونا.. تزاوروا.. الخ

رســــول هللا (ص) يقول: ال تزال امتي 

بخیــر ما امـــروا بالمعـــروف ونھوا عن 

المنكــر وتعاونوا علـــى البـــر ، فاذا لم 
ّ يفعلوا ذلك نزعت منھم البركات وسلط ُ

بعضـھم على بعض ولم يكن لھم ناصر 

في االرض وال في السماء."

لسـنا في بلداننا األصلیة. ال، نحن في 

بالد الغــربة ونحتاج الــى عالقات قوية 

بیننا. نحتاج الى تالحم.

رجل يقول لالمام الصــادق: الشـــیعة 

كثیرون والحمد �، فقال له الصــادق: 

وھل يعطف الغني على الفقیـر؟ وھل 

يتجاوز المحسـن عن المسـیئ؟ قال: 

ال. قال اإلمام: لیس ھؤالء شـــــــیعة.  

الشیعي ھو من يفعل ھذا."

تعاونوا علــى التقوى يعنـــي ان نبتعد 

عن الحرام ونتقى هللا في المعاصي. 

سؤال: 

ھل البر في اآلية يختص بالمســــــلم 

فقط؟ ھل المقصود بالبر ھو البر من 

مســــلم الى مســــلم فقط؟ ال. االية 
َُّ ُ َْ ُ َ ِعامة. يقول تعالى: ال ينھاكم � عن َ

َُّ َُ ََ ُْ ّ ْ ِالذيَن لم يقاتلوكم فــــي الدين َولم ْ ِ ِ ِِ
َ ُ ُُُّ ْْ َ ْ ّ ُ َيخرجـــــــــوكم من ديَاركم أن تبروھم ُ ِ ِِ ِ

ُّ َّ َُّ َ ْ ُُ ْ َِوتقسطــــــــــــــوا إلیھم ۚ إن � يحب ْ َ ِِ ِ ِ
ْْ ِالمقسطیَن". ُ ِ

ثم يقول تعالــــى: "وال تعاونوا علــــى 

اإلثم". الوالة المتسـلطون مثال ال يجوز 

الـــتعاون معھم، ألنــــنا بذلك نعاونھم 

على االثم والعدوان. 

في بالدنا عشائر تنتصر لنفسھا احیانا 

بغیــــــــــــــــر الحق. تمارس االنتقام 

واالقتصــــــاص من غیر القاتل. كل من 

ساعد عشـیرته على قتل نفس بريئة 

فقد ساعدھا على االثم.. 

أخیرا عرج سماحته على المصــــــیبة 

بـرواية عن خولـي بن يـزيد الذي أتــى 

منزله ومعه رأس الحســـین فقالت له 

زوجته: ما الخبـر؟ ما عندك؟ قال جئتك 

بغنى الدھر، ھذا رأس الحسین.

قالت:  وهللا ال يجمع رأســي ورأســك 

بیت أبدا.

كان ذلك في ١٠ ديسمبر ٢٠٢٠
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كيف نوفق بني النص القدمي واحلدث اجلديد؟
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عندما تقدم القوم 
خلطبة الزهراء كان 

رسول اهللا (ص) يقول 
اين انتظر امر را.
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أراد يزيد أن يذهلا ويكسرها 

لكنها سجلت موقفاُ أعزها
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بدأ السید أحمد الحسـیني في ذكرى 

والدة العقیلة في ١٧ ديســمبر ٢٠٢٠ 

كالمه قائال: ابارك لكم ذكــــــرى والدة 

العقیلة زينب. اسعد هللا ايامنا وايامكم 

بوالدتھا المیمونة.

قال تعالى في محكم كتابه العزيز:
َّ َّْ ُ َ َ ََ ُْ ْ َ َ َ َوإذ قــــالت المالئكة يـــــا مريَم إن � َ ِ ِِ ِ

َ َ َ َََّ َ ْ َ ِاصطفاك َوطھرك َواصطفاك على نَساِء ْ ِ ِ َ ِٰ
َْ ِالعالمیَنَ

ثم أعقب سماحته قائال:  

نتحدث الیوم عن ذكرى الصـــــــــديقة 

المصطفاة. طبعا المصـطفون يختارھم 

هللا وقد ذكــرھم فـــي كتابه الكـــريم. 

واھل البیت (ع) ھم من خیـــــــــــــرة 

المصطفین. 

زينب ســــــــــالم هللا علیھا كانت من 

التالین للمعصـــوم. وكانت من اللواتي 

رافقتھم الدمعة فـــــي كل مـــــراحل 

حیاتھم. ســـــــبیت ودخلت بیت يزيد 

اسیرة. الحظ انك ال تســــتطیع ان تمر 

علـى زينب دون ان تذكـر الطف حتــى 

وإن كنت تتحدث عن ذكرى والدتھا. 

يقول الشاعر

فتشاطرت ھي والحسین بنھضة

حكم القضاء علیھما أن يندبا

ھذا بمشتبك النصول

وھذه فـي حیف معتــرك المكاره فــي 

السبا

زينب وجع. زينب قــــرحة. زينب دمعة. 

لكنھا بالمقابل جھاد وقتال وكفاح. 

اعطني في التاريخ امـراة تدخل علـى 

سابیھا وھو قاتل ماجن ال يخشــــــى 

شــــــــیئا فتقف في وجھه كما وقفت 

زينب.. زينب اربكت ســـــــــابیھا. أراد 

سابیھا أن يذلھا ويكســـــــــرھا لكنھا 

سجلت موقفا أعزھا ورفع رأسھا.

لماذا؟ 

ألن زينب دخلت على ســـــابیھا وكان 

بین جـنـبـیھا قلب محمد، وكان  وبـین 

اضالعھا قلب فاطمة وقلب ابیھا وقلب 

حمزة. 

زينب استحضــــــرت كل تلك المواقف 

النبوية العلوية. وعندما ســــــألھا يزيد 

كیف رأيت صـــــنع هللا بأخیك؟ قالت ما 

رأيت اال جمـــیال. اولــــئك قوم كــــتب 

علیھم.. الخ

ھذا لیس كالم امـراة عادية قتل اخوھا 

وقتل اصـــــــــــــحابة. ھذا كالم امرأة 

اســــــتثنائیة اعدھا النبي (ص). كان 

النبــي كلما وقع نظــره علیھا يبكــي. 

وھي كانت تعلم لماذا، وكانت تعلم ما 

كان سیجري علیھا. 

ھي امراة اعدھا امیر المؤمنین  (ع). 

واالعداد للـبـنت مھم. بـناتـنا يحــتجن 

الى االعداد قبل الزواج. الطبیب يدخل 

كلیة الطب لماذا؟ ألن فــــــــي الكلیة 

اعداد.. الضابط يدخل الكلیة العسكرية 

ألن في الكلیة العسكرية إعداد. 

البنت تحتاج إلى إعداد. 

الطالق ھذه االيام كثیر الن الشـــــاب 

والشابة افتقدوا االعداد.الشاب يعتقد 

ان الزواج ھو عبارة عن زفة وعراضــــة. 

والشــــــــابة تعتقد أن الزواج مناسبة 

إلقامة األعراس. ال. الزواج مسؤولیة. 

بالمناسـبة ھذا النوع من الطالق دون 

علم الـزوج باطل. ما معنـى ما يقوم به 

البعض من تطلیق غیابي؟ 

لدينا بالعموم تقصــــــــــــیر في اعداد 

الشباب. 

على المراكز والحســـــینیات ان تقیم 

برامج خاصــــــة للمكلفین والمكلفات 

وللمقدمین على الزواج. 

ھؤالء لديھم تســـــاؤالت وقد يخجلون 

من طرحھا على ذويھم. 

نعود إلـــى زينب. ھــــي الولید الثالث 

لعلي وفاطمة. كانت مع الحســـــــین 

ورافقھا الحســین منذ الوالدة فقد كان 

يكبرھا بســــــنتین.زينب آثرت الجھاد 

على عائلتھا. تركت بیتھا وخرجت مع 

الحســـین وبلغت عن الحســـین في ّ

بیوت اعدائه. حتى في سـكوتھا كانت 
تبلغ عن الحسین. ّ

عادت الـى المدينة وكانت تتكلم فقیل 

لھا ان والــــي المدينة قد يقتلك لكنھا 

مع ذلك لم تسكت عن التبلیغ. 

لذلك تجد كیف أن في الشــــــام وفي 

مصــر التفاف حول مقامھا. يســمونھا 

رئیسة الديوان.

عاشت في اجواء الصــــــــــبر والعطاء 

والكرم. .اي صبر اتســـمت به وقد قتل 

من خرجت معھم. معلوم ان "الصـــــبر 

من االيمان ھو بمنــــزلة الــــرأس من 

الجسـد". فأي صبر واي ايمان لھا ھي 

التي لم تقل آخ واحدة. 

تعال الـــــى علمھا. قال لھا االمام زين 
العابدين: "عمه انت عالمة غیـــــــــــر ّ

معلمة." وفــي قوله تعالــى "ثم اورثنا 

الكتاب الذين اصطفینا" مؤشر أن بعض 

العلم وراثة. وعلم زيــــــــنب وراثة من 

جدھا ومن ابیھا ومن امھا... 

ھزل جسـدھا النھا كانت تعطي رزقھا 

الوالد اخیھا، حتـى قیل ھل ھذه ھـي 

زينب؟ 

السالم علیك وعلى انصـارك وحماتك. 

ال بد ان نذكــر الذين دافعوا عن مقامھا 

في الشــــــام وقد رفعوا شعارا جمیال 

وھو "لن تسبى زينب مرتین." 

سالم هللا علیك سیدتي وموالتي .
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بداء سماحته بقوله تعالى

"فتقبلھا ربھا بقبول حســــن.. وكفلھا 

زكريا" 

قرب وفاة الزھراء حســــــــــب الرواية 

الثانیة. 

االية تتحدث عن أمــر معـــروف تاريخیا 

وھو ان بني اســرائیل كانوا يبنون بیوتا 

� وھذه الـبـیوت كانت تحكمھا أحكام 

وقوانین دينیة مـتعارف علـیھا بـیـنھم.  

كما ھو الحال عندنا بخصــــوص دخول 

الجنب مثال إلى المسجد. 

عمـــران والد مـــريم اوحــــى هللا الیه 

(الوحي بالمناسبة لیس فقط لالنبیاء) 

ان المخلص سیكون من ذريته. عمران 

اسـرّ إلى زوجته حنا بھذا االمر. وشـاء 

هللا ان يتوفـــــى عمــــــران قبل والدة 

المولود. ام مــريم نذرت ما فــي بطنھا 

لیخدم فــي بیت المقدس ظنا منھا ان 

مولودھا ھو المخلص. 

كانت قوانین بني اسرائیل تقضـــــــي 

بعدم جواز ان تقیم المـــرأة فـــي بیت 

المقدس، إال أن مـريم أقامت فـي بیت 

المقدس. 

الكھنة رفضـــــــوا مريم لكن هللا ادخل 

محبتھا فــــــي قلوبھم فأرادوا كفالتھا 

وتنافســوا واحتكموا الى القرعة، ففاز 

فیھا زكريا وتكفلھا. 

عندما بلغت كان زكــــريا يــــرى االنوار 

تعانق السـماء وھي تصـلي وكان يجد 

عندھا رزقا (قیل ان الرزق إشــارة إلى 

الطعام وقــیل ھو العلم). ھـــنالك دعا 

زكريا ربه ألن يرزقه ذرية. 

رواية في علل الشــــــــــرائع تقول ان 

العباس ســأل رســول هللا (ص): كیف 

كان بدء خلقكم يا رسول هللا؟

قال: " يا عم لما أراد هللا أن يخلقـــــــنا 

تكلم بكلمة خلق مـــــنھا نورا ثم تكلم 

بكلمة فخلق منھا روحا فمــــــزج النور 

بالـروح فخلقنـي وأخــي علیا وفاطمة 

والحسن والحسین فكنا نسبحه حین 

ال تســـبیح، ونقدسه حین ال تقديس، 

فلما أراد هللا أن ينشــئ الصــنعة فتق 

نوري فخلق منه العرش، فالعـرش من 

نوري ونوري من نور هللا، ونوري أفضــل 

من العرش.

ثم فتق نور أخـي علـي بن أبـي طالب 

فخلق مـنه المالئكة فالمالئكة من نور 

علــي ونور علــي من نور هللا، وعلــي 

أفضل من المالئكة.

ثم فتق نور ابنتــــي فاطمة فخلق منه 

الســـــماوات واألرض فالســــــماوات 

واألرض من نور ابنتــــي ونور ابنتـــــي 

فاطمة من نور هللا عــز وجل، وابنتـــي 

فاطمة أفضل من السماوات واألرض.

ثم فتق نور ولدي الحســن وخلق منه 

الشــمس والقمر، فالشــمس والقمر 

من نور ولدي الحســــــــن، ونور ولدي 

الحسـن من نور هللا، والحسـن أفضــل 

من الشــــــــمس والقمر، ثم فتق نور 

ولدي الحســـــــــین فخلق منه الجنة 

والحور العین فالجـنة والحور العـین من 

نور ولدي الحســــــــــــین، ونور ولدي 

الحسین من نور هللا، وولدي أفضل من 

الجنة والحور العین.

ثم أمر هللا الظلمات أن تمر بســـحائب 

الظلم فاظلمت الســـــــــماوات على 

المالئكة فضـجت المالئكة بالتســبیح 

والتقديس وقالت: إلھنا وســـــیدنا مذ 

خلقتنا وعرفتنا ھذه األشــــــباح لم نر 

بؤســـــا فبحق ھذه األشـــــباح إال ما 

كشـــفت عنا ھذه الظلمة، فأخرج هللا 

من نور ابنتــــي فاطمة قناديل فعلقھا 

في بطنان العرش فأزھرت السـماوات 

واألرض، ثم أشـــــرقت بنورھا، فألجل 

ذلك سـمیت الزھراء، فقالت المالئكة: 

إلھنا وســـــــیدنا لمن ھذا النور الزاھر 

الذي أشرقت به الســماوات واألرض؟ 

فأوحـى هللا إلیھا ھذا نور اختـرعته من 

نور جاللي ألمتي فاطمة بنت حبیبي، 

وزوجة ولیي، وأخ نبیـي، وأب حججـي 

على عبادي.”

انظر الى قضـیة ينقلھا المفســرون أن 

رســـــول هللا (ص) أقام أياما لم يطعم 

طعاما، حتى شـــق ذلك علیه، فطاف 

فـي منازل أزواجه فلم يجد عند واحدة 

منھن شــیئا ، فأتى فاطمة فقال : " يا 

بنیة ، ھل عندك شــــيء آكله ، فإني 

جائع ؟

"فقالت : ال وهللا بأبـــي أنت وأمـــي .   

فلما خــرج من عندھا بعثت إلیھا جارة 

لھا برغیفین وقطعة لحم، فأخذته منھا 

فوضــــعته في جفنة لھا، وقالت : وهللا 

ألوثرن بھذا رســـــــول هللا [ص] على 

نفسـي ومن عندي، فبعثت حسـنا أو 

حســـــینا إلى رسول هللا [ ص ] فرجع 

إلیھا  فأتته بالجفنة وكشفت عنھا فإذا 

ھـي مملوءة خبـزا ولحما، فلما نظـرت 

إلیھا بھتت وعــرفت أنھا بــركة من هللا 

فقدمته إلـى النبـي. فلما رآه حمد هللا 

وقال : " من أين لك ھذا يا بـــنــــیة ؟ " 

فقالت يا أبت ، ( ھو من عند هللا إن هللا 

يرزق من يشــاء بغیر حســاب ) فحمد 

هللا وقال : " الحمـد � الـذي جعلك - يا 

بنیة - شبیھة بســــیدة نســـــاء بني 

إســـــــرائیل، فإنھا كانت إذا رزقھا هللا 

شیئا فسئلت عنه قالت : (ھو من عند 

هللا إن هللا يرزق من يشــــــــــــاء بغیر 

حساب).

وأخیرا عرج ســـــــــــــماحته على 

المصـیبة قائال ان  االرض كانت تقل 

عندئذ ٥ معصــــــومین بزمن واحد. 

لكن ھذا العــز لم يدم طويال، معقبا 

بعد ذلك بذكر المصائب التي تعرض 

لھا ھؤالء  الخمسة. 

كان ذلك في ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٠

٩

جمالس ليايل اجلمعة 

"أخرج اهللا من نور فاطمة قناديل فأزهرت 

السماوات، وألجل ذلك مسيت الزهراء
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كانت الزهراء تزهر يف وجه االمري (ع) 

فتنكشف عنه مهومه الكثرية واهلائلة 

����������������

في ٣١ ديســـــمبر وفیما كانت ذكرى 

وفاة الزھراء (ع) ما تزال تلقـي بظاللھا 

على مناســبات مركز االمام علي (ع) 

وعلى احزان الموالین تحدث سـماحة 

الشــــیخ ناظم حطیط عن بنت رسول 

هللا (ص) مبتدئا برواية عن رســول هللا 

انه قال فیھا لعلـي بن ابـي طالب قبل 

رحیله بثالثة أيام: " سـالم هللا علیك يا 

أبا الريحانتین، أوصــــیك بريحانتي من 

الدنـیا، فعن قلـیل يــنھد ركــناك، وهللا 

خلیفتي علیك "، فلما قبض رسول هللا 

(ص) قال علي: "ھذا أحد ركنـي الذي 

ذكره لي رسـول هللا (ص) "، قال: فلما 

ماتت فاطمة قال علــي: " ھذا الــركن 

الثاني الذي ذكره لي رسول هللا ص. 

وفي نص آخر يقول: فلما مضى رسول 
هللا علمت ان ركنــــــي االول قد انھد، ّ

ولما مضــــــت فاطمة علمت ان ركني 
الثاني قد انھد.ّ

نشیر الى بعض مضـامین ھذا الحديث 

رعاية لالختصار.

قال رسول هللا "الســــــالم علیك يا ابا 

الريحانتین" ونحن عندما نقف ونسـلم  

على امیر المؤمنین (ع) انما نتأســـى 

برسول هللا. 

بھذه الكنیة يريد رسول هللا ان يشـــیر 

الى دور الحسنین في ھذا الدين. 

عادة ال يحتاج األب الن يوصــى بأوالده 

لكن رســـول هللا اراد بھذه الكلمات ان 

يؤكد علــى اھمیة الدور الذي يقوم به 

ھاذين االمامین

"عن قريب ســــــینھد ركناك".. الركن 

اشارة الى شیئ مھم فالســــــــقف 

باختالل احد االركان ســــــینھد. حتى 

الصــالة تبطل إذا أخل المصـــلي بأحد 

أركان الصـــالة. الحديث الشـــريف لم 

يطلق لفظ الركن او األركان على أجزاء 

الصــــالة لكن العلماء عندما وجدوا انه 

بدون القیام ببعض األمور فإن الصــــالة 

لن تكون صــــــــــــحیحة. وھذه األمور 

سموھا اركان. 

عندما يقرن النبي نفســـه الشـــريفة 

الـى الـزھـراء فــي الــركنیة فإنه يؤكد 

علـى اھمیة الـزھــراء. .فما فما دورھا 

في حیاة امیر المؤمنین؟

لقد كان للزھراء دور كبیر في مسـاندة 

النبي ثم في مســاندة زوجھا... طبعا 

الحیاة الزوجین تنقســــــــم الى ادوار 

داخل البیت وادوار خارجه.  

بعض الناس يختلف ســـــــلوكه داخل 

البیت عن خارجه. فـــي الخارج خلوق 

وفي الداخل متھتك. 

بعضــــھم بالعكس. وبعضـــــھم حالته 

متطابقة. حیاة الــــزھــــراء مع امیــــر 

المؤمنین كانت متطابقة وكانت مضـربا 

لالمثال. وأمیر المؤمنین يقســــم با� 

ســـــبحانه وتعالى ويقول عن عالقته 

فیقول "وهللا ما اغضــــــبتني..  وكنت 

انظر الیھا فتنكشف عني الھموم".. 

كانت عندما تقوم من محـرابھا تــزھــر 

الھل الســـماء كما تزھر النجوم الھل 

االرض. ولذلك سمیت بالزھراء.

وكانت تزھر في وجه االمیر فتنكشــف 

عنه الھموم. وانكشـــــاف الھموم عن 

شـــخص يحمل ھموم الرســــالة بعد 

رسول هللا لیس بالشیئ الھین. 

لقد وفرت الزھراء لـزوجھا الكفاية فـي 

تربیة االوالد وكافة شـــــــــؤون البیت. 

شــــــــكلت حالة من الكفاية الزوجیة 

ولھذا لم يتــزوج األمیــر غیـــرھا فـــي 

حیاتھا. 

كانت تستقي الماء حتى ترك ذلك اثرا 

علـى كتفھا وكانت تكنس حتـى يغبـر 

جسمھا.. 

ثم إنھا كانت لــزوجھا ركن خارج البیت 

أيضـا. عندما حصــل ما حصــل من منع 

الخالفة عن علـي ع خـرجت الـزھــراء 

لتدافع ولم يتوفـــــر مدافع عن االمامة 

في بداية الطريق غیر الزھراء. 

المقداد بن االسـود حمل سـالحه 

للدفاع عن اإلمامة لكنه كان ينتظــــــر 

االشــــــــارة. أما الزھراء فقد انطلقت 

وشـــــــرحت مظلومیة ھذا البیت ولم 

تقف مكتوفة االيدي الــــــى ان قدمت 

حـــیاتھا.. .كان الحو جو بطش وارھاب 

لكن الزھراء لم تخف. 

احدھم سأل االمام الصــــادق ع لماذا 

لم يقف علي موقفا اشد. قال خاف ان 

تقتله الجن. ھذه اشــــــارة خفیة إلى 

حادثة قديمة. فســعد بن عبادة عندما 

طرح نفســــــــه للخالفة اسقط على 

االرض وديس علـــــى بطنه ورمـــــي 

بســھم في بیت الخالء ونســـب ذلك 

الى الجن. 

الصـــــــــادق اراد ان يقول ان القوم لن 

يتورعوا عن اغتیاله ونســـبة ذلك الى 

الجن. 

لذلك كان حزن األمیر علیھا بحجم تلك 

التضحیة التي قامت بھا. 

كانت الزهراء يف بيتها 
تستقي املاء حىت ترك 

ذلك اثرا على كتفها 
وكانت تكنس حىت 

يغرب جسمها
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احتفلت صحیفة المســلم المعاصر 

 Dagens Muslimوالتي تصــدر عن 

مــركــز االمام علــي (ع) بمـــرور ٤ 

سنوات على تأسیســھا. كان ذلك 
في ٢٠ ديســــــــــمبر وبعید صدور ُ

عددھا الذي يحمل الرقم ٤٤. 

وفي احتفال مصغر في صالة الزواج 

فـي المـركـز اجتمع القیمون علـى 

المجلة وجـــــــرى تقطیع قالب من 

الحلوى حمل اسم الصـــحیفة إلى 
جانب الرقم ٤ تیمنا بمرور ٤ سنوات ً

على انطالقتھا في ديســــمبر عام 

.٢٠١٦

يذكر أن العدد األخیر تزامن مع نھاية 

عام ٢٠٢٠ وبـــــدايـــــة عام ٢٠٢١ 

وتضمن بالتالي كتابات ومقاالت من 

وحي المناســــبة باالضــــافة الى 

لقاءات ومقابالت دارت اســــــئلتھا 

حول تأثیــــر جائحة كورونا علـــــى 

مســــــاجد ومراكز وحســــــینیات 

المسلمین الشیعة في السويد. 

وفي معرض رده على ســـؤال بھذا 

الصـــــــدد قال الحاج حیدر ابراھیم 

رئیس االتحاد االسالمي الشـیعي 

أن قوانین وتوصیات الحكومة وھیئة 

الصـــــحة العامة خلقت وضعا صعبا 

جدا على أعضاء االتحاد ال٥٣، لكن 

االتحاد يشــــــــــــــعر باالرتیاح ألن 
الجمعــــــــــیات قد تكیفت مع تلك ّ

القوانـــــــــــــین 

والتوصــــــــــیات 

واســـتطاعت ان 

تؤدي دورھا رغم 

الصعوبات. 

كذلك اشار الحاج 

حیدر إلـــــــــــى 

االجــــــــــــتماع 

االفتراضـي الذي 

ضــــــــــــــم كل 

المؤسســـــــات 

الدينیة فـــــــــي 

الســويد بوزيرة الثقافة "اماندا لند" 

لشــــــــرح التحديات التي حملتھا 

الجائحة ولمناقشــــــــة اآلثار التي 

تركتھا القوانین والتوصـــــیات على 

النشــاط الديني في الســـويد في 

ظل التفشــــــي الخطیر للفیروس 

المستجد. 

ھذا وقد انضــــــــــم رئیس حكومة 

الســـويد "ستیفان لوف فین"  الى 

االجتماع بھدف االســـــــتماع الى 

مطالب ومالحظات المجـــتمعـــین 

وبھدف تقديم الدعم المعنوي لھم. 

فــــي الختام أبدى رئیس الحكومه 

أسـفه لما آلت الیه اوضــاع المراكز 

والمؤسســــــــات الدينیة وقال انه 

يتفھم حجم التحديات التـــــــــــي 

تواجھھا ھذه المــــــــــراكـــــــــــز 

والمؤسسات. 

يذكـــــر أن الحاج 

حـــــــیدر كان قد 

حضــــر االجتماع 

بصــفتة رئیســـا 

لالتحــــــــــــــاد 

الشیعي، وبصفة 

ممــــــــثال لكافة 

المســـــــــــاجد 

والمــــــراكـــــــز 

والجمعـــــــــیات 

االسالمیة على 

اختالف انتماءاتھا.   

وفي موضـــــوع مختلف أشـــــارت 

الصـــــــحیفة الى كتاب " باقة ورد" 

باللغة الســــــــويدية والذي سوف 

يصــــدره مركز االمام علي (ع) في 

شھر يناير الحالي. 

يتضـــــــــمن الكتاب باقة من اقوال 

الرســــــــول (ص) وابنته الزھراء ع 

واألئمة األطھار (ع) موزعة علـــــى 

٢٧٠ صـــفحة قام بترجمة محتواھا 

الحاج حسنین غوفاني. 

يقول الحاج حســــــــنین ان اختیار 

االحاديث كان عمال شــــــــاقا لكن 

الحصـــــیلة ھي باقة غنیة بالحكم 

والمواعظ واالرشادات الدينیة. 

وعلى صعید آخر نشـــــرت المجلة 

على غالفھا األخیر مقطفات باللغة 

الســـــويدية لخطبة أمیر المؤمنین 

(ع) فـــــــــــــي المتقین من كتاب 

"مختارات خطب وأقوال اإلمام علي 

(ع) الذي طبعه مـركـز االمام علـي 

(ع) في وقت سابق. 

����������������������������

احتفال، وحوار مع رئيس
االحتاد الشيعي، وترمجة للتراث

املسلم املعاصر
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بني املركز و احمليط

/ يناير ٢٠٢١ دسمبر٢٠٢٠

شــــكل عام ٢٠٢٠ تحديات كبیرة جدا ّ

لمـركـز االمام علـي (ع)، أكبـر مــركــز 

شیعي في شمال أوروبا، أضیفت إلى 

التحديات المعتادة الكثیرة أصـــــــــال. 

فباإلضـــافة إلى ما يترتب على الرقابة 

الرســــمیة الدائمة في مجاالت البیئة 

والـــــــــتھوية واالطفاء واالنارة واألمن 

والحراسة والتربیة من تحديات وأعباء، 

شـكلت جائحة كورونا تحديات إضـافیة 

احتاجت الـى متابعات علمیة وقانونیة 

وطبیة وادارية.

ھذه المتابعات احتاجت بدورھا الــــى 

شــــــــخص بكفاءات عديدة ومتنوعة. 

شخص يجید اللغة السـويدية والعربیة 

والفارسیة، ويبني شبكة اتصــــــاالت 

واســــعة، وتكون لديه اســـــتعدادات 

لتحصــــــــــــــــیل المعرفة في األمور 

المســــــــتجدة، وكذلك قابلیة إليجاد  

الحلول ولإللتزام بمتطلبات وشـــــروط 

وظــــروف العمل الجماعـــــي والعمل 

المؤسساتي.

ھذا الحاجات وجدت ضــالتھا في مركز 

اإلمام علي (ع) عند شــــخص يدعى 

عقیل الخزرجي أو عقیل الظاھري.

قبل كورونا كان ھذا الشــــــخص ينجز 

المھام الـروتینیة الملقاة علــى عاتقه 

بنجاح رغم كثرتھا وتشعبھا.

كانت المھام، وبسبب روتینیتھا، تحول ّ

دون أن يتعرف الجمھور على صـــعوبة 

وكثافة المســـــــؤولیات الملقاة على 

عاتقه، ودون معــرفة المخارج والحلول 

التي كان يقدمھا بصـفته مديرا لمكتب 

مركز االمام علي (ع).

ثم جاءت جائحة كـــــورونا... وكما كان 

ھذا الخادم ھو الشــــخص الذي تحال 

إلیه معظم القضـــــايا المســـــتجدة، 

ومعظم المراســـــالت والردود، وتحال 

إلیه مھمة تحديد واجـــــــــــراء معظم 

اللقاءات والمقابالت ذات الصلة.. كذلك 

أحیلت إلیه غالبیة، بل كل، ما له صـلة 

بجائحة كورونا. وما أكثر ھذه األمور وما 

أعقدھا. وما أكثـر المھام التـي قام بھا 

عقیل الخـــزرجـــي بناء علــــى ذلك، 

وجعلت مجلة "أخبار المـركـز" تعتبــره 

قائد المعركة ضـــــد الجائحة في مركز 

االمام علي (ع).

عقيل اخلزرجي 
مهام كثرية وجسيمة 

وقرارت أصعب يف االوقات العصيبة

Allt om tidskrifterصحیفة                           وشخصیاتھا الخمس ومنھم عقیل الخزرجي



وفیما يلي سرد مختصـر لبعض أعماله 

في ھذا الصدد:

▪متابعة القوانین والتوصــیات الخاصــة 

بجائحة كورونا.

▪التدقیق فــــــــــــي مدلول "القانون" 

واختالفه عن مدلول "التوصـــــیة" في 

قرارات الجھات الرسمیة.

▪تأســــــــــیس خلیة أزمة في المركز 

لمناقشـــــــة اخر القوانین والتوصیات 

ومناقشة تأثیرھا على نشـاط المركز. 

وإشراك عدد من األطباء واالخصــائیین 

في المناقشة.

▪صــــیاغة دســـــتور لخلیة األزمة بعد 

مراجعة عدد من دســــــــــاتیر الخاليا 

المشابھة لالتحادات والمراكز الكبیرة.

▪االتصال شبه الیومي بدوائر الشـرطة 

وھیئات البلدية لمناقشة التدابیر التي 

تتخذھا اللجان التنفیذية فـي المـركــز 

كاللجنة العربیة واللجنة الفارســــــیة 

ومدرسة العطلة االسـبوعیة لالطفال، 

والتأكد من مواءمتھا مع القـــــــــرارات 

الرسمیة.

▪المشــــــــــاركة في مؤتمرات تعنى 

بأسالیب الوقاية واألمان والســـــالمة 

العامة فــــي دور العبادة، ثم نقل ھذه 

الخبرة الى اللجان المختصــــــة داخل 

المركز.

▪متابعة ما تنقله وســـائل االعالم عن 

الجائحة وما تنشـره المختبرات ومراكز 

األبحاث ووضع ملخص بالخصـوص أمام 

أصحاب المشــــــورة والقرار في مركز 

االمام علي (ع). 

وغیر ذلك.

باختصار.  كان الخزرجي ھو الشـخص 

الوحید الذي احیلت الیه قضــــــــــــیة 

الجائحة المشـــــــؤومة من ألفھا إلى 

يائھا منذ مطلع عام ٢٠٢٠ وحتــــــــى 

نھايته. وكان الشــــــخص الذي عمل، 

باالضــافة الى ما ســـبق ذكره، ناطقا 

رسمیا مع الجھات المختصــــــــة ومع 

وســــائل االعالم، وشـــــكل بمفرده، 

ھمزة وصــــــــــل بین المركز ومحیطه 

القريب والبعید، وكان، فوق ھذا وذاك، 

الواجھة التي ســــــیلقى علیھا اللوم 

والعتب لو أخطأت.

لكن "الجنـــرال" جنب اآلخـــرين اللوم 

والعتب وتجنب الخطأ.

يذكر أن حبه للعمل الجماعـي ولطلب 

المشـــــورة من اآلخرين جنبه، وال بد، 

الوقوع في الخطأ.

بل ان عمله -ضمن فريق منســـــجم- 

جعل عدة جھات حكومـــــــــیة وبلدية 

وصحیة ودينیة تشـــــید بالتدابیر التي 

اتخذھا مركز االمام علي (ع) وتشــید 

بجھود المـركـز فـي تعمیم المعلومات 

وفــي نقلھا من المؤتمــرات واللقاءات 

التخصصیة الى القاعدة الشعبیة.

Allt    عقیل الخزرجـى اعتبـرته مجلة

  om tidskrifterواحـــــــدا من خمس 

شخصـــیات في الســـويد تســـتحق 

التكريم بســــــبب قیامھا بنشـــــــاط 

اجتماعي نوعي.

كان ذلك في عددھا الصــادر في  يناير 

٢٠١٩      والذي اعتبــرت فیه ان إدارة 

الخزرجي لمجلة "المســلم المعاصر" 

قدمت خدمة إجتماعیة فـــــــريدة من 

نوعھا، يســــــتحق معھا أن يكون بین 

الخمســـــــــــــة األوائل، نظرا إلى أن 

المجتمع يفتقر إلى مجلة إســـــالمیة 

باللغة الســـــويدية تقدم رؤية واضحة 

عن واقع المسلمین في السويد.

- " المســــــــلم المعاصر" ھي مجلة 

تنشـــــر مقاالت معمقة حول اإلسالم 

والحداثة او اإلســــــــالم والعالقة بین 

الجنسـین، لكن ھناك مســاحة أيضــا 

للمسلمین أنفسـھم لكي يعبروا فیھا 

عن آرائھم ومواقفھم. علـى خد تعبیـر 

عقیل الخــزرجــي او الظاھــري فـــي 

المجلة التــــــي اجـــــــرت معه اللقاء 

الصــــــحفي. كنبت الصــــــحیفة في 

تقريرھا. 

١٣ / يناير ٢٠٢١ دسمبر٢٠٢٠

AKIL ZAHIRI - JÄRFÄLLA

IMAM ALI ISLAMIC CENTER

بني املركز و احمليط

الخزرجي في االعالم السويديوالخزرجي وابراھیم مع وزيرة الثقافة
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مدرسة الشباب

/ يناير ٢٠٢١ دسمبر٢٠٢٠

من رحم األزمة اىل مهد التحدي
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ما إن تأسســــــــــت مدرسة الثقلین 

المسائیة للتالمیذ الشـباب (بین عمر 

١٣ فما فوق) مطلع شـــــــــھر نوفمبر 

الماضــي وما إن احتفلت بیوم االفتتاح 

وسط حضــــــــور ملحوظ حتى صدرت 

الدفعة الجديدة من قوانــــین الحد من 

انتشـــار الفیروس المســــتجد، األمر 

الذي حدا بالقائمین على المدرســــة 

الى إلغاء التدريس الحضــــــــــــــوري 

واالستعاضة عنه بالتدريس عن بعد. 

"أخبار المـــــركـــــز" قابلت الحاج رعد 

الربیعي مدير المدرســــة للوقوف منه 

على آخر أخبار ھذا النشاط المسائي 

الذي ينطلق كل يوم أحد بعد نشــــاط 

صــباحي آخر للتالمیذ األصــغر ســنا.  

أخبار المركز اســـــتطلعت رأي المدير 

في مدرســـــــته التي ولدت من رحم 

االزمات التي فرضھا كوفید ١٩ لتنطلق 

مباشــــرة إلى مھد مواجھة التحديات 

التي فرضتھا قوانین االغالق. 

فكیف وصــــف الحاج رعد الربیعي ھذا 

النشاط الشبابي؟

س: ما ھي مدرســــــــة الثقلین 

المسائیة للشباب؟ 

ج: بمجـــــرد أن نقـــــرأ العنوان نلتفت 

مباشرة الى كلمة الشــــــــباب: ھذه 

الفئة العمـــــــرية المتوھجة بالحیوية 

والتفاعل والعنفوان. 

ال يخفــى ان ھذه الفتـــرة من العمـــر 
حســـــاسة جدا وھي فترة تتأثر وتؤثر ً

ّ َكثیرا في المجتمع. ولھذا تركَزت جھود َ
مجموعة من المؤمنین من االســـاتذة 

والمثقفین في ستوكھولم على إيجاد 

اطار لھوالء الشـــــــــباب كإيجاد مكان 

للتـــرفیه والتثقیف معا، وعلـــى إيجاد 

ملتقى يســــــــتقطب ھذه الفئة من 

األعمار الشابة والطموحة. 

وھكذا قام سماحة الشـــــــــیخ حجة 

االســــــــــــالم حكیم إلھي بتكلیفي 

لتأسیس مدرسة مسـائیة للشــباب. 

كان ذلك في ١ نوفمبر ٢٠٢٠. 

س: إن كانت ھذه ھــــي الخطوة 

األولـــــــى فماذا كانت الخطوات 

التالیة لتأسیس ھذه المدرسة؟

ج: بدأنا منذ االســـــبوع األول بالتحرك 

الجاد وباألتصـــال والمتابعة والمراجعة 

مع كل من له باع فـي العمل التــربوي 

والديني. 

حصلنا على موافقة نخبة من الشـیوخ 

واالســـــــاتذة من الذين لھم خبرتھم 

الدينیة والتربوية باإلضافة إلى قدرتھم 

على كســــــــــــب قلوب أولیاء األمور 

واوالدھم من الشــباب. تم االتفاق مع 

الشـــیخ أبو سجاد الربیعي والشـــیخ 

صـفدر راضــي واالســتاذ حیدر العطار 

والســـــید محمد الموسوي واالستاذ 

كاظم والحاجة ام حیدر الــــربیعـــــي. 

وتلقینا وعودا من معلمین آخـــــــــرين 
وخصــــوصا من العنصــــر النســــائي ً

بااللتحاق بھذا الركب المبارك. 

س: من يحق له االنتســــاب الى 

المدرسة؟

ج: نبذل قصــــــارى جھدنا من أجل أن 

تكون مدرســــــتنا مدرســـــــة تربوية 

اسالمیة تســــتقطب الشــــباب في 

العاصــمة بین ســن ١٣ ســنة وحتى 

سن العشرين. 

س:  من الذكور واالناث؟

ج: طبعا

س: وما ھــي المواد التـــي تقدمونھا ّ

لھم؟

ج: العلوم العقائدية والفقھــــیة وعلوم 

القـــرآن والحديث والتقوية فـــي اللغة 

العربیة.

س: وھل يرغب الشــــــباب بھذه 

العلوم؟ 

أم ان ھذا ھو ما تعتقدونه؟

ج: لقد تدفق الكثیر من الشبان 

والشـــــــابات الى التســـــــجیل في 

المدرســـــــــة وكان عدد الذين طلبوا 

االنتساب أكثر من المتوقع، األمر الذي 

جعلنا نضـع شروطا إضافیة لالنتسـاب 

الى المدرسة كالتعھد بعدم الغیاب اال 

بعذر مقبول، وكوضـــع بعض الرســـوم 

المالیة. 

س: ماذا تقصـــد بالضـــبط عندما 

تقول ان عدد المنتسبین كان أكثر 

من المتوقع؟ ماذا كان المتوقع؟

ج: أعني أن العدد كان أكثـر من القدرة 

االستیعابیة المخطط لھا. 

كـــــنا قد ھــــــیأنا ان يكون الدوام من 

السـاعة الرابعة عصـرا والى الســاعة 

الســابعة مســاء وان يكون الدوام غیر 

مختلط وان نبدأ العمل بثالثة صــــفوف 

للشباب وثالثة صفوف للشـابات، لكن 

عدد الراغبین باالنتســـاب جعلنا نفكر 

في زيادة عدد الصــــفوف أو زيادة عدد 

ساعات الدوام.

 

س:وماذا عن كورونا؟

ھنا المشـكلة. فبعد يوم االفتتاح الذي 
كان موفقا بكل المقايـــــیس وقد جمع ً

بین التعلیم والترفیه، وبعد ان توسـمنا 

خیـرا فــي ھذه المبادرة فوجئنا بقــرار 
من الســلطات المختصــة بالتضـــییق ّ

على التجمعات وبعدم الســــماح ألي 

تجمع يزيد على ٨ اشخاص. 

لكن... ان مع العسر يسـرا. انتقلنا من 

التعلیم الحضــــــــــــوري إلى التعلیم 

المجازي في الفضـاء االفتراضي سعیا 

منا للحفاظ على ھذا االنجاز الرائع.

الحاج رعد الربیعي
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س: ماذا كانت ســــلبیات التعلیم 

عن بعد بالنسبة إلیكم؟

ج: افتقدنا االحتكاك المباشـــــــــر مع 

الشـــــــــــــباب وافتقدنا االصغاء الى 

مشـــاكلھم الفردية وخســـرنا بالطبع 

النشــــاط الترفیھي. فلقد كنا قد قمنا 

بنشــــاط رياضي في يوم االفتتاح (٢٢ 

نوفمبر ٢٠٢٠)  على شكل مســـابقة 

رياضیة في كرة المضــــــرب بین فريق 

ادارة المدرســــــــــــة وطالبھا انتھت 

بالتعادل وشــــكلت فرصـــــة للتعارف 

وللتواصـل بین عناصـر المدرسـة، وقد 

كنا نعول على استمرار ھذا النشــــاط 

بإشراف الســید رؤوف الموسوي لكن 

القرارات الخاصة بالجائحة المسـتجدة 

حرمتنا ذلك. 

نســال هللا سبحانه وتعالى أن تنتھي 

ھذه الفترة العصــیبة حیث يعود الدوام 

الى طبیعته ويعود الشـــــباب المؤمن 
الى مدرســــــــتھم ونعود جمیعا الى ً

المكان الذي يغذيـــنا روحـــیا وعقائديا ً

وفقھیا في المھجر، ونســعى ونطمح 

بكل جھد واخالص الن نھیـــــــئ إدارة 

فتیة شابة تســـتطیع ان تواكب وتطور 

ھذا العمل الخالص � فـي اقـرب وقت 

ممكن ان شاء هللا.

في محاولة لالطالع على مضـــــامین 

مدرسة الثقلین للشباب طلب المحرر 
من مدير المدرسة أن يضــــــــمه إلى ّ

الرابط االلیكتروني للمدرســــة لبعض 
الوقت كي يســـتطیع المحرر ان يكون ّ

فكرة عن تلك المضـــــامین وان ينقلھا 

الى اولیاء االمور والى القراء عن طريق 

"أخبار المركز". 

عندما دخل المحــــرر الــــى الــــرابط 

اإللیكتروني في ٢٠ فبـرايـر ٢٠٢٠ كان 

سماحة الشـیخ ابو سجاد الربیعي قد 

أنھى درســه في فقه اإلغتراب، وكان 

الحاج حیدر العطار فـي طــريقه لیختم 

درســـــــــه عن "نعم هللا تعالى على 

االنسـان"، تاركا بعض الدقائق ألسئلة 

المشاركین. 

سأله أحد الشــــــبان: بعض الناس ال 

يؤمنون با� ســــــبحانه تعالى لكنھم 

يســـــــاعدون االخرين ويعملون على 

خدمتھم وراحتھم . فما ھو مصــــــــیر 

ھؤالء فـي اآلخـرة؟ ھل يدخلون الجنة 

بسبب خدماتھم للبشـرية أم يدخلون 

النار بسبب كفرھم؟

أجاب الحاج حیدر الشــــاب الســــائل 

باالستشــھاد بقوله تعالى في سورة 
ْ ََّ َ َ ْْ َ ْ ٍالــزلـــزلة: فَمن يَعَمل مثقاَل ذرة خیًرا ْ ِ

� َّْ َ َ ْْ َيَره، َوَمن يَعَمل مثقـــاَل ذرة َشرا يَره." ْ ِ ٍَ
مضیفا: 

لعل ھؤالء األشـــــــخاص ينعمون كما 

أســــــلفنا بنعم هللا لكن ھذه النعم ال 

تدوم. نعم هللا كثیرة منھا من يشـــمل 

المؤمن والكافر ومنھا من ال يشـــــمل 

غیـــــر المؤمن ومنھا ما يدوم ومنھا ما 

يزول بعد حین. 

وكل ھذا مرتبط بأعمال االنسان ونیته. 

فلعل الكافر الذي يھتم بأخیه االنسان 

ويســـــــھر على راحته يحظى ببعض 

النعم الخاصــــــة لكن حجمھا ودوامھا 

مربوط بموقفه وسلوكه الكلي. 

يقال ان فرعون كان رغم كفـره وتجبّـره 

يتصــدق على الفقراء ويقال ان العذاب 

قد نزل علیه في خصوص السـنة التي 

لم يتصدق فیھا. 

 بعد ذلك أعطیت الكلمة لســــــماحة 

الشـــــــــیخ صفدر راضي وكانت حول 

سورة يس فبدأ قائال: 

انصـــحكم بحفظ ھذه الســــورة فمن 

احبھا احبـته. بالعموم انت اذا احـبـبت 

القران احبك القرآن. 

طبعا لو اردنا ان نتحدث عن فضـــــــــل 

ســورة يس الحتجنا الى ايام بلیالیھا. 

لكن درســــنا الیوم عبارة عن شــــرح 

لآليات الكريمة من اآلية االولـى حتـى 

اآلية السادسة. 

اوال ندخل في المعني الســطحي ثم 

في النقاش وبعد اسبوع نتسـاءل ماذا 

استفدنا عملیا من ھذه السورة. 

مواكبة جيدة للمنهج وللمحاضرات

�������������������

مدرسة الشباب

تدريس عبر برنامج "الزووم"حفل االفتتاح قبل الموجة الثانیة من قیود كورونا



والقران الحكیم أقســـم ب يس. بعض 

الناس يقســــمون باالشیاء ويحتجون 

بجواز ذلك بأن هللا اقســم بالشــمس 

والقمـــر والتین والـــزيتون. هللا اراد ان 

يقسـم بمخلوقاته لیلفت انتباھنا الى 

أھمیتھا لكن نحن المخلوقین يفضـــل 

لنا ان نقسم بالخالق. 

ھناك طريقة ســــــــھلة لفھم القران 

وھي أن ننظر الى الســـیاق. عد الى 

االيات السابقة والالحقة. اذا لم تعرف 

معنــى الحــروف المقطعة  مثال (الم) 

انظــــر الــــى االية التالیة فتجد "ذلك 

الكتاب ال ريب فیه". الم إشـــــارة إلى 

القران الكريم. كذلك "يس" تلیھا "انك 

لمن المرسـلین". اذا "يس" ھو اسـم 

النبي. 

كھیعص ما ھـي؟ انظــر الــى ما يلیھا 

فتجد "ذكــر رحمة ربك عبده زكـــريا."   

لعل ھذه الحروف تكون اســــــــــــــَم 

ٍذكرخاص للنبي زكريا ذكر فیه ربه. 

ثم جاء دور االسئلة واالجوبة. فســـأل 

سماحته التالمیذ

س: ما الفــــرق بین العـــــزيـــــز 

والرحیم؟

ج: العزيز تســـتخدم للعاصي، الرحیم 

للمؤمن

س: كیف ينذر هللا الناس؟

ج: الرسل 

س: ماذا أيضا؟

ج: القران

احسنتم..

س" مالفرق بین العلم والحكمة؟

ج" العلم يمكن لالنســــــــــــــــان ان 

يســتخدمة خطأ فھذا االنســان يعلم 

ببعض االمور لكنه ال يعــــــــــرف كیف 

يستخدمھا صح. 

الشــیخ صفدر ينھى مداخاته بالقول: 

ما شـاء هللا. انتم تحتاجون الى شـیخ 

اعلم منـي. اعطیكم مثاال عن الفــرق 

بیت العالم والحكـیم. رجل عالم لكـنه 

يلقـــي علمه علــــى الدواب. ھل ھو 

حكیم؟ ال. ألن الحكمة ھي وضــــــــع 

الشیئ في محله. 

كان الشـباب المسـلم في السـويد 

موضوع تقرير صحفي تلفزيوني بثته 

قناة كربالء الفضــــائیة في الخامس 

عشــــر من شھر تشـــــرين الثاني 

وعرضـت فیه جولة للكامیرا في عدد 

من المــراكــز الدينیة ومنھا مــركـــز 

االمام علي (ع) وحســــینیة النجف 

األشرف في سـتوكھولم وأجرت فیه 

عددا من اللقاءات مع المشــــاركین 

في الحســینیة، وفیما يلي بعض ما 

ورد في التقرير. 

مذيع القناة:

تعمل المــــراكـــــز 

الدينیة في السويد  

علـــــــى االھتمام 

بالشـباب المسـلم 

بغیة الحفاظ علــى 

الھوية اإلســـالمیة 

فـــي بالد المھجــــر حیث تحــــرص 

المراكز الدينیة والحســــینیات على 

إقامة الفعالیات واألنشطة المختلفة 

لتعزيز الثقافیة الدينیة

المراسلة رانیا الموسوي:

المراكز الدينیة والحســــــینیات في 

الســـــــــــــويد أخذت على عاتقھا 

مسؤولیة إقامة الفعالیات واألنشطة 

الدينیة والثقافیة للشباب المسلم. 

السید أحمد الحسیني:

المـــراكــــز الدينیة 

والــثقافـــیة أخذت 

علــــــى عاتقھا أن 

تقوم ببـــــــــــرامج 

للشباب الھدف من 

ھذا ھو أوال أن تربط 

ابنائنا بديننا، وتشیر الثاني ھو وجود 

تحديات كبیرة فعندما يتمســـــــــك 

الشــــاب بدينه فإن ھذا التمســــك 

يحمیه من كثیر من القضــايا. تحمیه 

من أن ينزلق أو أن يســـیر في طرق 

معوجة. نحن نحاول أن يتســــــــلح 

الشاب بعقیدة أھل البیت.

الطالب محمد ھیثم الخرسان:

كوني شــاب احاول 

أن أتابــــــــــع ھذه 

الـدروس. انا ولــدت 

ھنا في الســـــويد 

وأشــــــعر بالحاجة 

إلى تلقـي الدروس 

في الدين االسالمي. 

الحاج أبو أحمد االسدي:

مقابل الـــــتحديات 

التـي تواجھنا فــي 

ھذا البلد الشـــباب 

واكثــرھم ولد فــي 

الســــويد كان ال بد 

من ھذا المـــنطلق 

ارتأيــنا أن تكون ھــناك مجموعة من 

الشباب المؤمن والمتمكن من اللغة 

العربیة والســويدي أن يكون أعضــاء 

ھذه المجموعة نواة لنشــــــر الدين 

الحنیف بالطــــريقة التـــــي يفھمھا 

الشباب. 

الشاب حسین المجاني:

الھدف ھـو أن نطـور 

جــــــیل يكون واثقا 

بثقافته إذا ســـــئل 

عن عقیدته 

المراسلة الموسـوي في ختام 

التقرير: 

يشـكل الشــباب شريحة كبیرة في 

الجالیة المسلمة في السـويد وھذا 

األمر يســــــــــــتوجب عناية خاصة 

لحمايتھم وللحفاظ علـــــى ھويتھم 

اإلسالمیة

مدرسة الشباب
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في عام األزمات (٢٠٢٠م) قدم لنا وباء كورونا المستجد عدة دروس وعبر. ّ

عدد ھذه الدروس و العبر يكاد يكون بعدد األنفس على سـطح المعمورة. فلكل  شــخص 
في العالم تجربته مع الوباء من قريب أو من بعید. فالوباء لم يســـــــتثني دولة من تمدده ّ

وانتشاره، ولم يوفر مجتمعا من بالئه. ً

وفیما يلي خمسة من الدروس والعظات والعبر التي توجب التفكر والنظر : 

����������������������

           ان لكم يف البالء لعربة 

األفتتاحية

������������
كان من جمیل ما قرأت فـي زمن الجائحة 
ھو ما قالته إمــرأة فــي العقد الــرابع من 

عمرھا في السويد. 

قالت: نحن الذين ولدنا فـــــــي ثمانینات 
القرن الماضـــــــي كنا نعتقد أننا في عام 
٢٠٢٠ ســــنركب ســــیارات تطیر بنا من 
بیوتنا إلى اماكن عملنا، واننا سنشـــاھد 
رحالت ســیاحیة بأســـعار شـــعبیة إلى 
القمــــــر أو حول كوكب عطارد. لكن.. ھا 
نحن اصـــبحنا االن في عام ٢٠٢٠ فإذا بنا 
نجد أن الشغل الشـاغل لوسائل االعالم 

العالمیة ھو أن تعلمنا كیف نغسل أيدينا.

انتھــى كالم المــرأة، لكن كالمھا يجعلك 
تبدأ من حیث انتھت ھـي، لتقول: يا لھذا 

ھذا االنســــان ما أعجبه، فھو "إذا أخذت ََ
َ َّْ ُّ ُ األرض زخرفھا َوازينت" ظن انه قادر علیھا ْ

وعلــــــى وما علیھا، ثم إذا حل علیه بالء 

بوزن حبة من خردل صار ھذا االنســــــان 
ھلوعا جزوعا وقد تبددت أحالمه، وتبدلت ًّ

تطلعاته، وھبطت اھتماماته من مــــرتبة 
غزو الفضـاء إلى مرتبة التسـابق والتدافع 

لشراء الصابون. 

كالم المــــرأة يجعلك تقول: أال يجدر بھذا 
االنســـــــان أن يعترف بفقره وفاقته أمام 
الخالق في كل مرة يشــــعر فیھا أنه قادر 
على األرض، وبدرجة ما يشـــــــعر أنه قد 
تمكن من تســــــخیر األرض وما فیھا وما 

علیھا؟

أال يجدر به ان يعلم أنه إن لم يعتـــــــــرف 
بذلك،

وأراد بالمقابل، أن يبلغ األسباب

فإنه قد يجد البالء خلف الباب. 
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كان من جمیل ما سـمعت خالل الجائحة 
ما حكاه لي احد االصــــــــدقاء المؤمنین 

عندما قال: 
كنت مصـــــــــــــابا بكورونا. وكانت أخبار ً

المصـــــابین الذين ذھبوا من بیوتھم الى 
المسـتشـفى ومنھا الى المقبرة تردني 

تباعا. وذات يوم، ورغم مرضـــــي، فتحت ً
الحاســـوب الذي كنت قد ســــجلت فیه 
اموالــي وممتلكاتــي. نظــرت الـــى داتا 
المعلومات تلك.. (كنت، بالمناسبة، انظر 
الیھا بین الحین واآلخـــر ألرى كیف كانت 
تنمو فاشـعر بالزھو واالرتیاح). نظرت الى 
تلك االرقام وتمنیت لو كنت قادرا على ان 
ادفعھا كلھا لقاء ان تنزل حرارة جســمي 

من درجة ٤١ الى درجة ٤٠. 

وأضاف: حینھا قلت في نفسي: لیت كل 
ما أملك يمكننـــــــــي من تخفیض درجة ّ

واحدة من حرارة جسدي. 

نعم، مجرد درجة واحدة.

واســـــــتطرد قائال: لو كانت عملیة البیع 
والشـــــــــــراء ممكنة لما ترددت لحظة، 
ولدفعت كل ما أملك فورا، ولما راھـــــنت 
على الوقت الســــترداد صــــحتي، ولما 

غامرت بحیاتي.

كالم دقیق. وموقف ال فــــرادة فیه، يقدم 
درســــا جديدا وعظة جديدة من الدروس ً

والعظات التي حملھا الوباء المســــتجد. 
ھذا الدرس جاء على شكل سؤال:

ھل َزھَد الناس بأموالھم بعد المـرض كما 
َزھدوا بأموالھم خالله؟ 

/ يناير ٢٠٢١ دسمبر٢٠٢٠
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األفتتاحية
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كان من جمـــــیل المعلومات العلمیة ّ

التــي قـــرأتھا خالل عام ٢٠٢٠، تلك  
المعلومة التي قالت ان كل فیروسات 
كورونا فــي العالم ھــي بوزن غـــرام 

واحد. 

غرام واحد؟

نعم، غرام واحد فقط كما قیل. 

غرام واحد فقط كان قادرا على تھديد 
البشرية كلھا وعلى إصابة اكثر من ٤ 

ملیارات انسان بالذعر والھلع. 

فیروس صــغیر.. صــغیر جدا، وخفیف 
جدا، شكل تھديدا كبیرا جدا، وخطیرا 
جدا،  على ھذا االنســــــــان المعتد 

بنفسه جدا جدا. 

ومع ذلك فإنك تجد ان اكثر ســــــكان 
األرض يؤمنون باالنســان وقدرته اكثر 

مما يؤمنون با� ورحمته. 

"قتل االنسـان ما أكفره". ھل نكتفي 

بھذه اآلية عبرة؟

أم نضم الیھا الحادثة التالیة؟

ســمعت ذات يوم، التفاتة لطیفة من 
أحد خطباء الجمعة ســـــــــبقت بالء 
كورونا بســــــــــنوات عديدة. إلتفاتة 
تســـــاءل فیھا الخطیب قائال: خلقت 
البشــــــــــرية كلھا من نطفة. فكیف  
يستبعد ھذا االنسـان ان تكون نھايته 

او نھاية البشرية على يد "نطفة"؟
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ذھبت الى مركز االمام علي (ع) في 
احدى لیالــي الجمعة. كانت القوانین 
تنص على منع التجمعات ألكثـر من ٨ 
اشــــخاص. وھكذا بالفعل كان حجم 
التجمع تلك اللیلة. كانت الصالة شبه 
فارغة وھـــي التـــي اعتادت علـــى 

استقبال العشرات على أقل تقدير. 

دخلت فوجدت ان سماحة الشـــــیخ 
عباس الطــــريحــــي يجلس مع أحد 

االخوة.

مباشرة بعد السـالم، وبعد ان قرأ كل 
منا االســـــــــى في عیون اآلخر قال 

سماحته: 

كنا االن قبل مجیئك نتحدث عن النعم 
التي كنا ننعم بھا وال نشـعر بقیمتھا. 
لقد كانت تجمعاتــــــنا نعمة.  وكانت 
لقاءاتنا نعمة. وكانت مناســـــــــباتنا 
نعمة.. لقد كنا ننعم بنعم كثیــــرة وال 
نشــــــعر بقیمتھا، الى ان جاءنا ھذا 

البالء وصار الحال على ما ترى. 

صــدق ســماحته. فبالفعل جاء الوباء 
وجعلنا نســـــتشــــــعر نعما لم نكن ً

نسـتشـعرھا من قبل، ألننا ببسـاطة 
كنا غارقین فیھا. الیوم استشـعرناھا 

عندما افتقدناھا. 

فكم يجب أن نشكر المنعم؟ ُ

بل كم يجب، يا ترى، أن نقضــــي من 
سجدات الشـكر على النعم التي لم 
نسـتشــعرھا ولم نؤدي شكرھا في 

وقتھا؟ 

وإذا قضـینا تلك السـجدات فكم يجب 
أن نشـكر هللا ألنه وفقنا  الیوم لقضـاء 

ما فاتنا من شكر األمس؟

يقول المعصـوم (ع):  فمتى تحصــى 
نعماؤك يا إلھــــــــي وتجازي آالؤك يا 
موالي، وتكافى صــنايعك يا ســـیدي 
ومن نعمك يحمـــد الحامــــدون ومن 

شكرك يشكر الشاكرون

/ يناير ٢٠٢١ دسمبر٢٠٢٠
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"كل يوم جديد فـــــي حیاتــــــي بعد 
خــروجــي من غــرفة العناية الفائقة 
الخاصــة بكورونا ھو يوم إضــافي في 
عمري.. ھو يوم أضیف إلى عمري... 

كادت الـــــروح أن تبلغ الحلقوم، وكاد 
اســـــمي ان يدخل ســــــجل الذين 

ودعتھم ســتوكھولم وبكتھم. لكنني ّ
والحمد � تعافیت. وانا االن انظر الى 
كل صـباح اسـتیقظ فیه على انه عمر 

جديد ،وھدية جديدة من هللا."

ھذا ما قاله احد االخوة االفاضـــــــــل 
ألصدقائه بعد فترة عصــــــــــــیبة مع 

المرض. 

كالم دقیق. واحســــــــاس احس به 
الكثیرون ممن اجتازوا محنة المرض. 

لكن الجائحة المســتجدة أعطت، وال 
ً بد، درسا إضافیا، يدق أسماعنا بقوة: ً

اال يجب ان نشعر بھذا االحساس كل 
صــــباح وبعد كل لیلة ولیس فقط بعد 

المرض؟

اال يقول تعالــــى "وھو الذي يتوفاكم 
باللیل"؟

اال نموت كل لیلة موتة صغرى؟ 

لماذا اذن ال نقول بعد الـنوم انــنا ولدنا 
من جديد؟ لماذا ال نعتبر أن كل صـباح 

ھــــو ھدية من هللا، وانه يــــوم جديد 
وعمر جديد أضیف إلى عمرنا؟

كثیرة ھي االبتالءات، وكثیرة ھي 
العبر والدروس والعظات التي ترافقھا 

فتذكر المبتلى وتردد على أسماعه ّّ
قوال من هللا سبحانه وتعالى يحتاجه 

ھذا المبتلى في كل لحظة، وفي 
كل موقف، وبعد كل محنة، وھو: 

"فاعتبروا يا أولى األبصار". 

المحرر

لعل بعضــھم، او جلھم لم يفعل ذلك، 
ولعل ھذا الـــــــبعض كان حاله كحال 
الذي اذا ركب فـــي الفلك، وتعـــرض 
للخطر، واستشـــــعر الغرق، دعا هللا 

مخلصـا له الدين، لكنه إذا استشــعر ً

األمن واألمان عاد إلى ســـالف أمره، 
ووضــــع الدنیا مجددا فوق رأســـــه، 

وعبدھا قبل ربه، وكان مصـداقا لقوله ً
تعالى:

ْ َّْ َُ َُ َ ََفإذا ركبوا فــــــــــــي الفلك َدعوا � ُ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َُ َّ َّ ُ ْْ َ ّ ِمخلصیَن له الديَن فلما نجاھم إلـــى ُ ِ ِِ
ُ َْ ُ ُ َْ َِالبرّ إذا ھم يشركون".ْ ِ يونس أية ٢٤ِ
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شريط األحداث ٢٠٢٠
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يف وداع ٢٠١٩ واستقبال عام األزمات (٢٠٢٠)

                    رحلة عام ٢٠٢٠: من الضعف قوة

ودع مــركـــز االمام علـــي (ع) عام ٢٠١٩ 
بمجلس للزھـراء (ع) فـي آخـر لیلة جمعة 
في االســـــــــــبوع األخیر لذلك العام قبل 

استقبال عام ٢٠٢٠. 
أحیا سماحة الشــیخ ناظم حطیط الوائلي 
تلك اللیلة شـــــــــارحا االبعاد العائلیة في 

ٍحديث ألمیــــر المؤمنین ع قال فیه بأنه لم 
يغضــب الزھراء ولم يكرھھا على أمر “..وال 
أغضــبتني، وال عصــت لي أمرا، ولقد كنت 
أنظر إلیھا فتنكشــــــــــــــف عني الھموم 

واألحزان."
كان ذلك في ٢٦ ديسمبر

وفي آخر يوم جمعة في ٢٠١٩ ودع سماحة الشــیخ حكیم إلھي الســنة باالشارة الى ذكرى والدة العقیلة (ع) مقتبســـا الحديث 
الذي قال فیه رسول هللا "إن من بكى علیھا وعلى مصائبھا يكون ثوابه كثواب من بكى على أخويھا”

وفـي آخـر مجلس فاتحة ألحد المـرحومین 
في ٢٨ ديسمبر في مركز اإلمام علي (ع) 
أشار سماحة الشــــــیخ عباس الطريحي 

إلى قوله تعالى: 
"الذين آمنوا وكانوا يتقون لھم البشرى في 
الحیاة الدنیا وفي اآلخرة" متســـائال: كیف 

تتحقق البشرى في الدنیا؟ 
فأجاب: "أھل الــــــبــــــیت (ع) يقولون إن 
البشـرى في الدنیا ھي وقت خروج الروح، 
وأن البشرى في اآلخرة ھي عند خروجھم 

من القبور". 

في أول نشــــــاط له عام ٢٠٢٠ احیا مركز 
اإلمام علي (ع) ذكـرى والدة العقلیة زينب 

(ع). 
كان ذلك فـي ٢ ينايــر وفــي حفل اعتلــى 
منبره سماحة الشــیخ أبو سجاد الربیعي 
وأشــار فیه الى ان زينب ع اســتطاعت أن 

تھز اركان البیت األموي.

اســتھل ســماحته خطبته بحديث لإلمام 
زين العابدين قال فـیه لعمـته زيــنب: "انت 
بحمد هللا عالمة غیــر معلمة وفھمة غیـــر 
مفھمة"، فتطرق ســـــماحته الى معاني 
ذلك الحديث والى أبعاد وتفاصــــــــــــــیل 
المواجھة بین العقیلة وبین الســـــــــلطة 

االموية الحاكمة. 

وفــــي خطبة الجمعة األولـــــى من العام 
الجديد تناول سماحة الشـیخ حكیم إلھي 
ذكرى شھادة الزھراء ع فأشار بالشـــــرح 
والتعلیق إلى حديث االمام الرضا ع مرفوعا 

ُْ ُ ِإلى جده رسول هللا جاء فیه: تحَشر ابَنتی ْ
ٌْ ُ ََ ٌُ ْ َ ِفاطَمة يَوَم القیَاَمة َو َمعَھا ثیَاب َمصبـــوغة ْ ِ ِ ِ

َّْ َ َ ََّ َُ ْ َْ َ َ َ ِبـــالدم فتتعلق بقـــائمة من قوائم العرش َ ِ ٍ ِِ ِِ ِِ
َُ ُ َْ ْ ْ ْ ُ ْ َ ِفَتقول يَا عدل احكم بَینـــــــــي َو بَیَن قاتل ُ ِِ

َْ َ َْ ُ ْ ُ ِ ُ ُ ِولدی. قاَل رسول هللا (ص) فیحکم ِالبَنتـی ُ َ ِ
َّ ْْ ََّ ََّ َ ُ َ َْ َِورب الكعبة َوإن هللا عز َوَجل يَغضب لغضب ّ ِ َ ِ َ ِ َِ

َََ َ ْ َ َ ِفاطمة و یرضی لرضاھا.َ ِِ
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في ٨ يناير كان المؤمنون علـى موعد 
مع مجلس مھیب لتأبین الشـــــــھید 
قاسم سلیماني والشــــــــــھید "أبو 
مھدي" المھندس حضـــــــر فیه جمع 

غفیـــــر جدا من المعزين ومن العلماء ّ
والمبلغین. وقف سماحة الشــــــــیخ ّ

الربیعي متكلما فقال:

االســــــــالم دين الرحمة. كل حروب 
االســــالم حروب دفاعیة. االســــالم 

العزيز طلب من اإلنســــــــان أن يقوم 
بمھمة الدفاع عن الســـــالم والحرية 

والعدل. 

لذلك فإن الفتوى المباركة (للســـــید 
علي الســیســـتاني دام ظله) كانت 

ً النقاذ اإلنســـــــــــان، سنیا كان ھذا ّ
االنســان او نصـــرانیا أو كلدانیا... جاء 
أناس من اقصـــــــى األرض لیمارسوا 
الظلم فـي العــراق، وجاء آخــرون من 

أقصـــــــــــــــــى األرض لیدافعوا عن 
المظلومین. 

وأضاف: منذ القدم كانت الحرية شعار 
االنبیاء وكانت اإلنســـــــــــانیة شعار 
االنبیاء.. ان المؤسســین للفكر الذي 
استشــھد سلیماني والمھندس من 

أجله ھم االنبیاء."
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كان لســماحة الشــیخ أبو سجاد الربیعي 
في ھذا الشــھر أكثر من إطاللة سواء في 
إمامة صـــالة الجمعة أو في إحیاء مجالس 
لیلة الجمعة وذلك ألن مـركـز اإلمام علــي 
(ع) استضــــاف سماحته لمدة أسبوعین 
يتولى خاللھما الشـــــــــأن التبلیغي في 
الفترة التي تزامنت مع سفر الشیخ حكیم 

إلھي إلى الخارج. 

وفي مجلســـــه في لیلة الجمعة في ٢٣ 

يناير تطرق ســـــماحته إلى قیمة التقوى 
قائال أنه بدون التقوى ســــــــیكون المدى 
مفتوحا للشـــــــــــیطان كي يلبس الحق 
بالباطل، فالتقوى حالة نفســــــــــیة تبعد 
الشــــــیطان، وھي حالة من الورع بحیث 
تتوضح األمور للمؤمن وتعطیه القدرة على 
التفريق بین "الحلیب الصــافي" و"الحلیب 

المغشوش". 

 وفي مجلس ترحیم إلحدى المرحومات بتاريخ ٢٥ يناير أشــــار 
سماحة الشـــیخ عباس الطريحي إلى فاطمة الزھراء قائال: إن 
للزھراء نفس صــــفات النبي ما خال النبوة بدلیل قوله: "الزھراء 

بضعة مني"، فالزھراء جزء من النبي والجزء يحمل صفات الكل. 
لقد وصلت الزھراء إلى مرتبة لم تصـــــــــلھا امرأة أخرى فكانت 

تكنى بالصالة الوسطى.
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الليايل الفاطمية
ٍكانت لیال عامرة وحزينة تلك التي عاشھا 
أتباع أھل البیت (ع) في ذكرى شـــــھادة 
الصـــــــــــــــديقة فاطمة الزھراء (ع) في 

ستوكھولم. 
ٍفلثالث لیال مكللة بالســــــــــواد ومظللة ّ

بالحزن واألســــــى ومفعمة بحب الزھراء 
وأبیھا وبعلھا وبنیھا أحیا الموالون الذكــرى 
األلیمة لما جرى تســـــــــــمیته باللیالي 

الفاطمیة. 
ففـي أيام االربعاء والخمیس والجمعة بین 
٢٩ و٣١ يناير  أقام مـركـز اإلمام علـي (ع) 
مجالس العزاء بحضــــــور الخطیب المفوه 
السید حسـین البعاج والرادود الحسـیني 
المال سلمان التمیمي  واختتمت جمیعھا 
بتناول وجبات العشـــــــاء عن روح صاحبة 

الذكرى. 

قال ســــــــــماحته في اللیلة األولى إن 
"فاطمة ھي ســــــــــجل حافل باالفكار ٌ

وبالقیم وبالصـفات الكريمة. سجل طويل 
لكن بعض الشــــــــباب ولألسف لم يقرأ 

حتى عناوين ھذا السجل. 

كان النبي يمســك عضـــادة باب فاطمة 

ويســــــأل اتأذنین لي بالدخول. يقال له 
ھـــي ابنتك فیقول: أن هللا أمـــرنـــي أن 

استأذن.

...فإذا بالقوم يدخلون بیتھا بال استئذان. 
ھذا يحمل حطــــــــــبا، وذاك يحمل نارا، 

يركلون الباب بأرجلھم...

وأشــــــار في اللیلة الثانیة إلى ثالثة 
أبعاد او آداب لحديث الكســـــاء وھي 
أدب التحیة وأدب االســـــتئذان وأدب 
اللقاء العائلـي..فقد كان النبـي (ص) 

يجمع أھل بیته إلیه تحت غطاء واحد. 
اجــــتماع العائلة، أيھا األخوة،  له آثار 
عظیمة فقد ورد فــــــي أحاديث أھل 
الــبــیت (ع) أنه إذا كان عــندك حاجة 

إجمع أھل بیتك وصـــل فیھم جماعة 
ثم أســــــــأل هللا حاجتك. الدعاء ھنا 

مستجاب بدرجة أكبر... 

في مجلس لیلة الجمعة في ١٦ يناير 
أشار سماحة الشیخ الربیعي إلى الحديث 

النبوي الشريف الذي قال فیة سید 
المرسلین (ص):  موتوا قبل أن تموتوا" 

فاستطرد قائال: 
القران الكريم وروايات أھل البیت (ع) كثیرا 
ما تحدث اإلنسان عن الموت وتطلب منه 

أن يتفكر فیه.. وأن يتفكر بالموتى وأن 

يدفع الصدقات عن الموتي. 
فالحديث عن الموت ھو حديث عن 

المستقبل.. فھل يوجد انسان ال يفكر 
بالمستقبل؟ ال. كل الناس تفكر فیه. 

والموت ھو المستقبل.. ألن اآلخرة ھي 
المرجع الذي يعود إلیه اإلنسان.. فعندما 

نزور المقابر إنما نزور مستقبل الذين 
مضوا...
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تطرق سماحته في اللیلة األخیرة في 
٣١ يناير الى مســــــألة الحجاب، فقد 
تــزامنت الذكــرى مع الیوم العالمـــي 

للحجاب، متســائال: ھل فعال الحجاب 
يقید المرأة المعاصــــــــــرة، فقال في 
معرض رده على ھذه الشـــبھة انه لو 
كان الحجاب يقید المـرأة فـي حـركتھا 
ودورھا لما وصلت النســـاء في العديد 
من الدول اإلســــــــــالمیة إلى مراكز 
الصدارة في مجاالت العلوم المختلفة. 

نـــرى الیوم المـــرأة تمثل األمة فـــي 
البرلمان، وفي الحكومة، وفي مختلف 
المـــــراكـــــز الھامة، فلو كان الحجاب 

مصــدرا للتخلف لما وصلت المرأة الى 
ھذه الدرجات العلـــــــــــــیا من العلم 

والمعرفة. 

ثم تســــــــــاءل سماحته: كیف يمنع 
الحجاب المــــرأة من أن تمارس دورھا 
وھذه الزھراء لنا أســــــــــــوة؟ وختم 
ســـــــــــــــماحته خطبته ببیان الدور 

ّ االجتماعي والسیاســـــي الذي أدته ّ
الزھراء في نصـــــــرة الحق بعد رحیل 

والدھا الى الرفیق األعلى. 

والدة سيدة نساء العاملني
كان حفال بھیجا ذلك الذي أقامه مركـز 
االمام علي ع في ذكرى والدة الزھراء 

ع. 
كلمة لضـیف المناسبة الســید قاسم 
الجاللي  وأناشید للسـید الكیشــوان 
اشـــــــــاعت جوا من البھجة والفرح، 
ومداخلة تربوية للحاج األنصاري شدت 
الصــــغار وجذبت الكبار رغم أنھا كانت 

موجھة لالطفال والبراعم فقط. ّ
بدأ السید الجاللي كلمته قائال:  

"نقف أيھا الحفل الكريم على ضـــفاف 
فاطمة الزھراء سالم هللا علیھا. 

ھذا الكوثر العظیم. ھـي فاطمة التـي 
عرّفھا أحدھم بقوله فاطمة ھــــــــي 

فاطمة.
فاطمة التــي حیــرت العقول بعطائھا، 
والتي ينبغي علینا أن نرتشف رشفات 

من كوثرھا وأن نأخذ من معینھا خاصـة 
ونحن نعیش في الغرب. 

حديثــــــي ھذه اللیلة ھو عن مفھوم 
االخالص في تراث فاطمة. 

ھذا االخالص فـــي تــــراث فاطمة ھو 
الذي جعل المعصــــوم يقول عنھا انھا 
"الصــــــديقة الكبرى.. وعلى معرفتھا 

دارت القرون األولى".
 وھو الذي جعل المعصوم يقول : "نحن 
حجج هللا علــــى خلقه وجدتنا فاطمة 

حجة علینا."
انھا حجة هللا على المعصومین.  

ثم قسم السید الجاللي حديثه الى ٤ ّ
محاور بدأھا بمفھوم االخالص فــــــي 
تــــــــراث فاطمة، وختمھا بمحور ادب 

فاطمة الزھراء في اإلخالص. 

في خطبة الجمعة في ٧ فبراير تطـرق 
سماحة الشــــــــیخ حكیم الھي الى 
مناســبتین: ذكرى والدة الزھراء التي 
اشـار الیھا سـماحته بالقول انھا كانت 
تجد فـي أبیھا (ص) العطف واالحتــرام 

والحنان، فیما كان رســول هللا ص يجد 
فیھا قرّة العین وَسلَوة األحزان. ْ

ثم تطرق ســـماحته الى المناســـبة 
الثانیة قائال: کما تعـــرفون تمـــر علینا 
احدی و اربعون سنة على انتصــــــــار 

الثورة االســـــــــالمیة فی ایران التی 
مازالت تنمو ثمــراتھا وبـــرکاتھا. وکان 
لھذه الثورة المبارکة دور کبیــــر فــــی 
احیاء ذکر اھل البیت (ع) وایصال الفکر 

االسالمی الحنیف بشکل اکبر.

توقفت نشــــــــاطات مركز االمام (ع) 
ً قسريا بین شھر مارس الى شھر مايو ّ

بســبب التفشـــي المفاجئ والقوي 
لفیروس كورونا المستجد.

واستیقظت الســــاحة المنكوبة فجأة 
علــــى أخبار رحیل بعض االخوة الذين 
انــتقلت الــیھم العدوى ومن بــیــنھم 
سماحة الشـیخ حامد الظاھري الذي 
كان في خدمة الســــاحة لســــنوات 

عديدة جعلت أفـئدة من الــناس تھوي 
الیه. 

نشــــرة "أخبار المركز" حولت وجھتھا 
صوب الصـحافة االستقصــائیة بدال من 
الصـــــحافة االخبارية خالل تلك الفترة 
العصـــــیبة. في ھذه االثناء كان شھر 
محرم الحرام يقترب شیئا فشیئا وكان 
خدام الحسین يعدون انفسـھم الحیاء 
عاشـــــــــوراء رغم الجائحة، ويھیئون 

انفســــھم للتكیف مع قوانین الجھات 
الصــحیة، وإلنجاح المناسبة بما أمكن 
من تدابیـــــر واقتــــــراحات توفق بین 
اجــراءات التباعد االجتماعــي وبین ما 
اعتاد علیه جمھور عاشوراء من تھافت 
وتدافع صوب مراكز وحســـــــــــینیات 

العاصمة. 

         انقطاع تفرضه جائحة كورونا
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عاشوراء              معاودة النشاط يف 

 للســــــــــنة الثانیة على التوالي يعتلي 
سماحة الشیخ علي الفضـلي المنبر في 
لیالي عاشوراء في مركز اإلمام علي (ع).

مضـت سنة على آخر مرة استضـیف فیھا 
فأضـــــاف الزمن الى عمق الكلمات عمقاً 

جديدا وإلى سعتھا سعة جديدة. 
يعرج سـماحته في كل لیلة على موضـوع 
جديد يفتتحه بقصیدة من وحي المناسبة 

وبـــتوطـــئة من آية أو رواية تكون عــــنوانا 
للمجلس، لیجمع بعد ذلك بین النعـــــــي 
واإلرشاد، وبین أحداث الماضي ومتطلبات 

الواقع. 
وفیما يلــي تلخیص ألول ٣ لیال مما اطلق 
علیه اسم العشــــــــرة االولى من محرم 

الحرام.

في اللیلة االولى تســاءل الفضــلي: 
لماذا ھذا الحزن؟ ھل صـــــــــحیح أن 

الحزن يقتل االبداع؟

في االجابة قال ســــماحته إن الحزن 
شعور انســــــاني رفیع. فاذا اردت ان 
تتعرف على قیمة االنســـــــان تعرّف 

على حزنه. 

وأضاف: في الشــرع فإن بعض الحزن 
ايجابي وبعضــــــه سلبي. كذلك فإن 

بعض الفرح ايجابي وبعضه سلبي. 

قارون كان لديه مال كثیــــــر  فقال له 
قومه "ال تفــــــــــــــرح ان هللا ال يحب 
الفـــرحین". ھذا فـــرح مذموم النه ال 

يحمل مسؤولیة المال. 

بالمقابل ھناك فــــرح ممدوح. فــــي 
ســــورة الروم يقول تعالى "...ويومئذ 
يفــرح المؤمنون". ھنا الفـــرح مندوب 

النه مقترن باإلنجاز. 

وبالمقابل نجد أن القـــــــــــرآن يمدح 
البكائین: 

َُ ْ َُّ ُْ َ َْ ُ ْ َ َ ِ"ويخرون لألذقان يبكـــــــون َويَزيدھم َ ِ ِِ
ًُ خشوعا". ُ

ھذا بكاء ممدوح ألنه مقتـــــــــــــــرن 
بالخشوع.

ْ َّ َََ ْ َ ِٰأما فــــــي قوله: لكیال تأَسوا على َما ْ
ُ َُ َْْ َ ُ َ ْ َِفاتكم َوال تفرحوا بَما آتاكم" ففــــــــیه َ

اشارة الى حزن ال يريده هللا. 

بعد ھذه المقدمة اشار سماحته الى 
اننا نحیي ذكر الحسین الن الحسـین 
يحیي فینا الثورة ضد الظلم والطغیان.

العشرة األوىل

في اللیلة الثانیة تناول الفضـــــــــلي 
مفھوم الھجــــــرة فقال، الھجـــــــرة 

ھجرتان: 
ھجرة بأن تھجر الفاحشـــــة. وھجرة 

أخرى تھاجر فیھا من مكان الى اخر. 
وتســـــــــاءل سماحته:  لماذا ھاجر 
الحســــــــــین وترك ارض جدة وارض 

الوحي وذھب الى الكوفة؟
فأجاب: ھاجر الحسـین النه كان يعلم 
ان ھجرته ســـــوف تغیر وجه التاريخ. 

وقد غیرت. 
الحســین لديه مشــروع. الحســـین 
يھاجر من حیث ال يسـتطیع انجاز ھذا 
المشــروع الى حیث يســتطیع إنجاز 

ھذا المشـــــروع. فما ھو مشـــــروع 
الحســــــــین؟ نأخذ الجواب من كالم 

الحسین (ع):  
“..إنما خرجت لطلب االصالح في أمة 
جدي، أريد أن آمـر بالمعـروف وأنھــي 

عن المنكر."

في اللیلة الثالثة عرج سـماحته على 
نداءات الحســــــــین التي طلب فیھا 
النصــــــــــرة ممن حوله وھي سبعة 
استنصـــــــارات كما انه استغاث بھم 
سبعا، وتساءل: ماھي مضامین ھذه 
االستنصــارات واإلستغاثات؟ فأجاب: 
ھناك مضــمونان: مضــمون سیاسي 

ومضمون والئي.
إلستغاثات الحســین ابعاد سیاسیة. 
فیھا معارضـــــــة الظالم. وفیھا دعوة 
للتعبئة. اراد الحســـین من خاللھا ان 

يحي ارادة االمة.
والمضـــــمون اآلخر ھو المضــــــمون 
الوالئي. أراد  الحســـین ان يقول لھم 

اني صاحب والية علیكم. 
ابو االحرار يريدنا ان نقول لبیك في كل 
مكان وكل زمان. "لبیك داعـــــي هللا" 
في كل ظرف الن المعركة ھي ھـي، 

والتلبیة ھي ھي. 
في الماضــي صـــدح أجدادنا بلبیك يا 
حسـین، وفي المسـتقبل سیصــدح 

اوالدنا بلبیك يا صاحب الزمان... 
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في اللیالي العشرة الثانیة كان للمعزين موعد مع السید أحمد الحسـیني الذي تناول في حديثة موضوع "جذور الثورة الحسـینیة 
ونتائجھا" معتبرا اننا نحتاج الن نفھم ھذه الجذور والنتائج كي نفھم الحسین (ع). 

فیما يلي ملخصا لثالثة من محاور الطرح الذي قدمه السید. 

عاشوراء: العشرة الثانية

المحور األول: إرث الطالــــبـــــیـــــین 
واالموين.

تسـاءل سماحته: ھل كانت الطف رد 
فعل؟ أم كانت صراعا روت الســــــماء ً
الكثیر من تفاصیله؟

فأجاب قائال ان ثورة الحســــــین تعود 
جذورھا األولیة إلى أول صــــــراع بین 
الحق والباطل. وانھا ثورة تســـــــتمد 
جذورھا من الصـــراع بین بني ھاشم 
وال ســفیان وما تفرع عنه من صــراع 
بین اخالقیتین وصـــراع بین عبادتین، 

فقد قال الصـــــــــادق ع: "إنا وآل أبي ّ
ســــــفیان أھل بیتین تعادينا في هللا  

قلنا صدق هللا وقالوا كذب هللا". 

وعرج ســـــــماحته على الموقف من 
الماء كمثال على الصراع بین اخالقیة 
الحق بمواجھة اخالقــــیة الـــــباطل. 
الحســـــــین (ع) يقول لفتیانه عندما 
كانوا حول الماء: "اســـــــــــقوا القوم 
وأرووھم من الماء، ورشــــــفوا الخیل 

ترشیفا " ففعلوا.
لكن كیف كان موقف القوم من عطش 

الحسین؟ الموقف معلوم. 
وقبل كربالء فإن التاريخ يـروي ان الماء 
نفد من عبد المطلب واصـحابه فطلب 
الماء من الذين كانوا معه فـــــــــــــي 
سفرھم  فأبوا ورفضــــوا. لكنه عندما 
تمكن من الماء قال للقــــبائل" ھلموا 

إلي الماء فقد ســقانا هللا، فاشـــربوا 
واستقوا.

وأضـاف: إن جذور الثورة تعود الى إرث 
عبادي واخالقي لبني ھاشـم مقابل 
إرث عبادي واخالقـي معاكس لبنــي 

أمیة.  

 المحور الثانـــــــي: االنبیاء ھم الجذر 
الثاني للثورة.

أشار السید أحمد الحسـیني الى ان 
مختارات الحســــــین من اآليات تؤكد 
علـــــى ربط االنبیاء بتحــــــرك الثورة 

الحسینیة. 

اختار الحســـین (ع) بداية ان يشـــیر 
إلى النبي موسى (ع) بقراءة " وخرج 
منھا خائفا يترقب لماذا؟ الن موســى 
خرج على فرعون زمانه والحسـین ثار 

على فرعون زمانه. 

اإلشـــارة الثانیة التي وردت في كالم 
اإلمام الحسـین (ع) عن األنبیاء كانت 
إشـــــــارته للنبي يحي بن زكريا (ع) 
الذي اھدي رأســــــة الى واحدة من 

بغايا بني اسرائیل.

لماذا أشار الحســـــــــــــین إلى تلك 
الفاجعة؟

ألن الحســـــــــــین أراد أن يقول ھذه 
طــــريقــــي: طـــــريق االنبیاء. وھذا 
مصـــیري: مصـــیر االنبیاء. وفعال قطع 
رأس الحســـین كما قطع رأس النبي 

يحي. 

االشارة الثالثة لألنبیاء في كالم سید 
الشھداء كانت اشارته لآلية الكريمة:

ََّ َُّْ ً ِإن � اصطفى آَدَم َونوحا َوآَل إبراھیَم َْ َ َِ ِ
ُْ َ ًَ َّ ََ َ َِوآَل عمران علـــــــــى العالمیَن، ذرّية ْ َ ِِ

ُْ ٍِبَعضَھا من بَعض...ْْ
لقد كان الحســــین في الیوم العاشر 

كلما سـقط أحد من أصـحابه يتلو قول 
ْ ُ ٌْْ ُ ِهللا تعالى: مَن ٱلمؤمنیَن رَجال َصَدقوا ّ ِ ِِ

َْ َّ ْٰ َ ُ َِما عَھدوا ٱ� علیه.."َ َ

لكن الحســـین عندما خرج ابنه علي 
االكبر الى المیدان قـرأ آية أخـرى. قـرأ 

ََّ َقوله تعالــــى: إن � اصطفــــى آَدَم ََّْ ِ
َ َ َُ ْ ْ ََونوحا َوآَل إبراھیَم َوآَل عمران علــــى ً ِ ِ َ ِ

ُْ ُ ًَ َّْ ْْ ِالعالمیَن، ذرّية بَعضَھا من بَعض. َ ٍِ ِ
لماذا؟ 

كي يقول أن ھذه ذرية اصــطفاھا هللا 
وخصـھا بخصــائص لم يخص بھا سائر 

الناس.

الحسـین اراد ان يشــیر الى ان علي 
االكبــر ھو امتداد لالنبیاء. امتداد آلدم 

ونوح وآل ابراھیم وال عمران. 

في المحور الثالث اشار الســــــــــید 
الحســـــیني الى ان ما كان قد جرى 
علــى النبــي فــي بداية البعثة اعید 
علـى حفیده فـي كـربالء وأن محاولة 
يزيد العادة تظھیر الماضـــي شـــكل 

جذرا من جذور الثورة الحسینیة. 

فقد جاء النبي وھدم االصـــنام وھدم 
أيضا مصدر تجارة قريش وھدم اسس 
الظلم االجتماعـي. لذلك، ما أن ابتعد 

القوم عن زمن النبـــــي وما ان عادت 
الیھم جاھلیتھم حتـى وجدوا ان فـي 
طروحات الحســـین تھديدا لعقیدتھم 

وسلطانھم وظلمھم االجتماعي. 
لذلك فإن كل ما جرى على النبي في 
بداية البعثة اعید فــي كــربالء علــى 

حفیده الحسین. 
نفس الـــــــــرفض، ونفس العنجھیة، 
ونفس اإلجــــــرام، ونفس الـــــــروح 

الجاھلیة.
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ثم كان لمركز االمام علي (ع) موعد مع العشـرة الثالثة التي دعا إلیھا موكب العقیلة زينب واستضــاف فیھا سماحة الشــیخ حیدر 
الشاوي. وفیما يلي تلخیص لثالث لیال من تلك اللیالي.

عاشوراء: العشرة الثالثة 

أشار سماحة الشــیخ الشـــاوي إلى اللیلة األولى 
العباس قائال: 

العباس نسي نفسـه في أشد موقف 
يشد االنسان العادي إلى نفسـه وھو 

العطش الشديد. 
وقف العباس على المشــــــرعة أمام 
الماء وھو فـي قمة العطش. فھل ذكـر 

نفسه؟ ماذا كانت كلماته األولى؟ 
الحظ ان الحســـــــین لم يأمر العباس 

بالقتال وانما أمره بإحضار الماء. 

اغترف غرفة من الماء. تقول الرواية أنه 
تذكر عندئذ عطش الحسین (ع). لكن 
ھل كان العباس ناســــــــــــیا عطش 
الحسـین؟ العباس يغترف من الماء ثم 
يلقیه لیســــــجل موفقا للتاريخ. لو ان 
العباس لم يغترف لنفسـه، ولو لم يلق 
الماء لما وصـــــلتنا ھذه المنقبة. لعله 
كان مأمورا من الحســــــین ان يغترف 
لنفسـه أوال ثم يلقي الماء لحفظ ھذه 

المنقبة ولكي تظھر ھذه الكرامة. 

اللیلة الثانیة
في لیلة صــــــــادف وقوعھا مع ذكرى 
استشـــھاد االمام الســــجاد (ع) بدا 

سماحة الشیخ كلمته بقوله تعالى:

ََّّّ َُُ ْ َ َُ ْ ِالذيَن يبلغــــون رَساالت � َويَخَشونه ِ ِ َ ِِ
َََّّ َ َّ ََ ِْ َ ً ََِوال يَخَشون أَحدا إال � ۗ َوكفى بــــا� ْ ٰ ِ

َِحسیبًا 
وتساءل سماحته:

من ھو المبلغ الحقیقي � بعد رسول 
هللا؟ 

ال شــــك انه االمام علي (ع). كان ھو 
المبلغ الحقیقي لالســــــــــالم وكان 

يتعالى على الجراح. 
عندما ســــــــأله عمر بن الخطاب عن 
بعض المسـائل الشـرعیة لم يقل أمیر 
المؤمنین: ھذا الرجل كشـــــــف بیت 

زوجتـــــــــــــــي فلن أعطیه اإلجابات 
الصــــــحیحة. لم يفعل ذلك، بل أجاب 

وحاول استنقاذ االسالم. 
المصـــــــداق الحقیقي للذين يبلغون 
رســـــاالت هللا ھم األئمة األطھار (ع) 
والیوم نحن في ذكرى االمام الســجاد 

(ع). 
نســــأل: ھل قعد االمام زين العابدين 

عن العمل بعد كربالء؟
ال لم يقعد. بنـــى له دارا خارج المدينة 
بعیدا عن اعـین االمويـین ومارس دوره 
في تبلیغ رســـــاالت هللا... ھل تخلى 
عن ھداية الناس؟ رأى الناس تنحرف. 
ورأى الدولة تتســـــاھل مع اإلنحراف. 
وكل انحراف تســـكت عنه الدولة ھو، 

بالمناسبة، انحراف تؤيده الدولة. 
من مظاھــر اإلنحــراف أن الناس بدات 

تفتي بغیر علم. وقد تصـــــــدى االمام 
لھذه الظاھرة. وكذلك فعل ابناؤه. 

فھذا االمام الباقر يرد على الذين ادعوا 
ان والية األئمة تشــــفع كل ذنب فقال 
لھم: من كان مـنكم مطـیعا � تــنفعه 
واليتنا، ومن كان منكم عاصــــیا � لم 

تنفعه واليتنا. 
ثم اســـــــتطرد قائال: نعود إلى امامنا 
الســــــــجاد. سمع رجال في المدينة 
يصــیح انا غريب. تأثر االمام وقال له: يا 
ھذا أأنت الذي يـزعم انه غـريب؟ قال: 
بلــــــــــى. قال: لكن ھل يطعموك اذا 
جعت؟ او عطشــت ھل يســقوك؟ اذا 
مت ھل يدفــــــــــنوك؟ قال: نعم. قال 
الســـــــــجاد (ع)  ال تزعم انك غريب. 

الغريب ھو ابو عبد هللا (ع). 

اللیلة الثالثة
أشــار ســـماحته في ھذه اللیلة الى 

قول هللا في كتابه العزيز:
َ ََ ْ َ ْ َُّ َُ ُ َُ ْ ِفـــي بیوت أذن � أن ترفع َويذكر فیَھا ُ َ ِ ٍ ِ

ُ ُ اسمه..ْ
متسائال: ما ھي ھذه البیوت؟ 

فأجاب ان أھم كتب السنة تشـیر الى ّ
أھل البیت فھذا الثعلبــــــي يقول انھا 
نزلت فـي اھل البیت (ع)... ھم الذين 
خصـھم هللا بھذا المقام السـامي. أما 
كتب الشـــیعة فتجمع على ان البیوت 

المذكورة ھي بیوت أھل البیت (ع). 
بعد ھذه المقدمة  عرج سـماحته الى 

شأن متصــل فقال: من حســنات ھذا 
البیت الطاھــــر عنايتھم بالیتامـــــى. 
واضـــــــــاف: الیوم لدي طرح اخر في 
موضـــوع الیتامى، فقديما كانت كفالة 
الیتیم تتم عبر تربیته فـي بیت الكافل. 
الیوم صــــار باإلمكان كفالة الیتیم عن 

بعد. 
دعونا ال نكتفي بالتنظیر. من كان كافال 
للـیــتــیم بارك هللا فــیه،  ومن لم يكن 

فلیحاول ان يكفل. 
 اكثر الناس تفـرح باألخذ اال اھل البیت 

فرحتھم بالعطاء. 
المال ينقص بالنفقة لكن  امیــــــــــــر 

المؤمنین يقول "اذا افتقــرتم فتاجــروا 
الرزق بالصدقة".. 
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 احیا اتباع أھل البیت (ع) أربعـیـنـیة االمام 
الحســــــــین (ع) في ستوكھولم بالمآتم 

والمجالس والمسیرات.
بعض المــــراكــــز أقام المأتم فـــــي لیلة 
األربعین، وبعضــــــــــھا في اللیلة التالیة، 
وبعضـــــــھا كمركز االمام علي (ع) أقامھا 

لثالث لیال متتالیة.
سماحة الشـیخ حیدر الشـاوي كان ضیف 
وخطیب تلك اللیالي في مركز اإلمام علي 
(ع). بدأ بإحیاء اللیلة األولـى يوم الخمیس 

فـــي ٨ اكتوبـــر وختم االحیاء فـــي اللیلة 
الثالثة يوم الســـبت ١٠ اكتوبر. كذلك كان 
للرادود  الســید سعد الخطیب مشــاركة 
فعالة فـــي اللیالـــي الثالثة التـــي كانت 

تختتم بوجبة عشاء طلبا لألجر والثواب. 
طیه ملخص لما تطرق الیه ســماحته في 
تلك اللیالي التي بثت مجالســــــھا على 
الھواء مباشرة إلى الذين حالت الشـــروط 
واإلجراءات الصحیة دون حضورھم بسـبب 

جائحة كورونا.

االربعينية 

اللیلة االولى
في اولى لیالي االربعینیة قرأ سماحة 
الشیخ الشاوي اجزاء من مقتل االمام 
الحســــین ومن االحداث التي رافقت 
موكب الســبايا فنقل عن الســید ابن 
طاووس قوله: وتســـــابق القوم على 
نھب بیوت آل الرســــــــول، وقرة عین 
الـزھـراء البتول، حتـى جعلوا ينــزعون 
ملحفة المــــرأة عن ظھــــرھا! وكانت 
المـرأة تجاذب علــى إزارھا وحجابھا.. 

حتى تغلب على ذلك.. 
وخرجن بنات آل الرســــــــول وحريمه 
يتســاعدن على البكاء، ويندبن لفراق 
الحماة واألحباء... ثم أخرجوا النســـاء 

من الخیمة، وأشــــــــــعلوا فیھا النار، 
فخرجن حواسر مســـــــلبات حافیات 
باكیات...  فوهللا ال أنســــى زينب بنت 
علي (ع) وھي تندب الحســــــــــین، 
وتنادي بصـــــــوت حزين وقلب كئیب: 

وامحمداه، صلى علیك ملیك السماء، َُّ
َُّ ٌَّ ھذا حســـــــین مرمل بالدماء، مقطع ٌ

األعضــــــــــاء، وبناتك سبايا، إلى هللا ُ
المشتكى...

وفــي مثل ھذا الیوم نظـــر 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 السباع تأكل لحمي..

اللیلة الثانیة
أشــار ســـماحته الى قوله تعالى "انا 
نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون" فقال 
انھا ضـــــــــــمانات القران الكريم. هللا 
ســــبحانه ضــــمن كتابه وحفظه من 
الضـــیاع والتحريف. فآية "انا نحن نزلنا 
الذكـر"  تدل علـى وجود فعل تكوينـي 
لحفظ القـــــرآن الكـــــريم. طبعا ھناك 
محاوالت لتحــــــريف القــــــران وھذه 
المحاوالت مذكورة في صــــــــــــحیح 
البخاري على سبیل المثال ال الحصر. 

لكن هللا أعطى حیاطة للقـرآن الكـريم 
بحیث ان البشر ال يسـتطیعون تحريفه 
وإن حاول بعضـــھم. فالقران يدني كل 
صــــــــــــــحیح منه، ويدفع كل غريب 
عنه...كذلك حفظ هللا القــران الكـــريم 

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 بــــــزمن 

طويل. 
ھؤالء ھم الذين حفظوا القـــران ورووه 

وضبطوه بالدرجة األولى.



٢٧ / يناير ٢٠٢١ دسمبر٢٠٢٠

شريط األحداث ٢٠٢٠
��������������������

اللیلة الثالثة 
في اللیلة األخیرة تناول ســـــــماحته 
بالشـــرح والتعلیق حديثا لالمام جعفر 
الصـــــادق ينقله عنه معاوية بن وھب 
البجلي، فیقول: دخلت على جعفر بن 
محمد (ع) وھو ساجد فســـــــــمعته 
يناجي ربه ويقول: "يا من خصــــــــــنا 

بالكرامة، ووعدنا الشــــــفاعة وحملنا ّ
الرســــالة، وجعلنا ورثة األنبیاء، وختم 
بنا األمم الســـالفة وخصــــنا بالوصیة 
وأعطانا علم ما مضـــى وعلم ما بقي، 
وجعل أفـئدة من الـناس تھوي إلـیــنا، 
اغفـر لــي وإلخوانــي وزوار قبــر أبــي 
الحســــــــــــین بن علي (صلوات هللا 
علـــــــــــــیھما) الذين أنفقوا أموالھم 
وأشخصـــــــوا أبدانھم، رغبة في برنا، 
ورجاء لما عندك في صــــلتنا... فارحم 
تلك الوجوه التي غیرتھا الشـــــمس، 
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 ترويھم من 

الحوض يوم العطش".
وبعد أن روى ســــماحته الحديث قال: 
ھذه الرواية ال تصـــــرح بزيارة االربعین 
لكن فیھا اشـــــــــارة الى ظروف زيارة 
األربعین (فارحم تلك الوجوه التـــــــي 
غیرتھا الشــــــمس). فیھا إشارة إلى 
الظروف القاســیة التي يكابدھا احیانا 
الذين يزورون سید الشــــــــھداء (ع). 
وأضــاف ســماحته: بعض االشــخاص 
يراودھم الشـــــــــــك عند قراءة ھذه 

المضامین، ويعتقدون ان فیھا غلوا في ّ
تقییم األئمة لكن ھؤالء األشـخاص  ال 
يلتفتون إلــــى دور األئمة فــــي حفظ 

معالم الدين. ماذا يبقـى من الدين لوال 
اھل البیت (ع)؟

ماذا يبقى من الصـالة والصــیام والحج 
فـــــي ظل حاكم كمعاوية بن أبــــــي 

سفیان يقول للناس:
"ما قاتلتكم لتصـــوموا وال لتصــــلوا وال 
لتحجوا وال لتـزكوا.. إنما قاتلتكم ألتأمـر 

علیكم؟".
صوت الحســــین.. ثورة الحســـــین.. 
تضــحیة الحســـین.. ھذه األمور ھي 

التي أبقت على اإلسالم. 

كانت مســـــــــیرة االربعین في شمال 
ستوكھولم مســیرة مھیبة وكبیرة رغم 
األمطار الغزيرة. عشرات المواكب على 
طول الطريق من ضــاحیة رنكبي وحتى 
مركز االمام علي (ع) ومئات المشـــاية 
من الذين قطعوا المســـافة سیرا على 

األقدام حاملین معھم الـــــــــــــــرايات 
الحسینیة. 

كذلك سارت مســــیرة مشــــابھة في 
جنوب العاصمة. 

كان ذلك في ١٠ اكتوبر ٢٠٢٠

ذكرى استشهاد رسول اهللا (ص)
حظیت ذكرى استشھاد رسول هللا (ص) 
وذكرى استشــــــــــھاد اإلمام علي بن 
موسـى الرضــا (ع) بإحیاء ثالث لیال في 
مركـز اإلمام علـي (ع).  جمعت اللیالـي 
بین المجلس الذي أقامه الســـید ھاني 

الحلو لیلیا وبین اللطم الذي تصـــــدى له ً
الرادود السید سعد الخطیب. 

ھذا، وجرى توزيع طعام العشــــــاء على 

المعزين في ختام كل لیلة. 
كان ذلك فـي الفتــرة الواقعة بین يوم ١٥ 
ويوم ١٧ اكتوبر تشرين أول  ٢٠٢٠. وفیما 
يلي ملخص ألھم ما تفضــل به الســـید 
ھاني الحلو حول ســـــید الكونین النبي 
المصــــطفى (ص) وحول أنیس النفوس 

اإلمام الرضا (ع).

 اللیلة االولى
في ھذه اللیلة عرج سماحته على 

فصول من حیاة النبي (ص) فقال:
بدت علیه الكرامات منذ الصـــــــغر. 
اشترك بحلف الفضـــــول وھو حلف 
ضــــد الظلم.. اجتمعت بعض قبائل 
قريش لرد الظلم عن المظلوم وكان 
النبي (ص) احد المشــــاركین في 

ھذا الحلف.  
اما قصـة النبي (ع) مع حمل الحجر 
االسود فھي قصــــــة معروفة. جاء 

النبي (ع) وحســـــــم خالف القوم 
حول من يكون له شـرف نقل الحجر 
االســود إلى الكعبة، فاقترح وضـــع 
الحجر في رداء يحمله رؤسـاء القوم 

مجتمعین.  
كذلك جــرت علیه بعض الكـــرامات 
خالل تجارته مـــــــع خديجة. ولقب 

بالصادق األمین.
لكنه جاء في  ســـــــــــن االربعین 
بالرســــالة فھاجت قريش ضـــــده 
وتحول على ألسنتھم من الصـادق 

األمین الى ســـــاحر كذاب. وتفننوا 
بأذيته حتـــى قال: ما اوذي نبــــي 

بمثل ما اوذيت. 
وعرضـــت علیه بالمقابل جملة من 
اإلغراءات لثنیه عن تبلیغ الرســـالة 
فقال مقولته الشــــــھیرة: "وهللا لو 
وضعوا الشـمس في يمیني والقمر 
في يساري على ان أترك ھذا األمر 

ما تركته". فعادوا إلى محاربته. 
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جملس السيدة رقية

 اللیلة الثالثة
ثم كان لســـــماحته في اللیلة الثالثة 
واألخیرة عودة الـى رحاب النبـي (ص) 
فأشـــــار الى قول هللا تعالى الى نبیه 
قائال: "خذ العفو وأمـر بالعـرف واعـرض 
عن الجاھلین" فتطرق ســماحته الى 
ما قاله المفســـــــــــــــرون في االية 
مسـتشــھدا بحديث لالمام الصــادق 
اعتبـــــر فیه ان: ال اية جمعت المكارم 
األخالقیة كھذه االية. ثم عـــــــــــــرج 
سـماحته على وظیفة االمر بالمعروف 
وعلى قول المصــطفى  "ال تزال امتي 

بخیــر ما امـــروا بالمعـــروف ونھوا عن 
المنكــر وتعاونوا علـــى البـــر ، فاذا لم 
يفعلوا ذلك نـــــزعت منھم البـــــركات 

ّ وسلط بعضـــــھم على بعض ولم يكن ُ
لھم ناصر في االرض وال في السماء".

وأضـــــاف ســــــماحته:  يقول تعالى 
"وأعـرض عن الجاھلین".. طبیعـي أن 
يصــطدم النبي (ص) بالجاھلین خالل 
دعوته. فكــــــیف يكون رد الفعل؟ ھل 
يكـــون بمــــواجھة الجھل بالجھل؟ او 
يكون بالرد على االنفعال باالنفعال؟ ال. 
هللا سبحانه تعالى يقول لنبیه: قابلھم 

بالصمت. باالعراض عما يخوضون فیه.
ھذه وصايا لنا ايضـا ان ال نواجه الجھلة 
وال نخوض مع الســفھاء وال ننزلق الى 

المھاترات. 

 اللیلة الثانیة
في اللیلة الثانیة تطرق سـماحته الى 
سـیرة االمام علي بن موسـى الرضــا 
(ع) فأشـــــار الى انه ولد من أم كانت 
جارية اشتراھا االمام موسـى الكاظم 
بأمر من هللا. واستطرد سماحته قائال: 
ھناك ظاھرة لدى اھل البیت (ع) فـي 
قضـــــــــــیة االماء والزواج منھن. ماذا 
نسـتفید من ھذه الظاھرة؟ نســتفید 
انھم علیھم الســـــــــالم ارادوا تمويع 
الفوارق االجتماعیة التي كانت سائدة 

في الجاھلیة. 
لو أراد اإلمام الكاظم الــــزواج بخیــــرة 
نســــاء قريش لما ترددت واحدة. لكن 
اھل البیت ارادوا تأكید ھذا المعنــــى. 
نحن نفرق بین القومیات وبین العشائر 

وبین البیوتات وھذه نظــــــرة جاھلیة. 
النبـــي (ص) كان اول من بدأ بمحاربة 
ھذه النظرة الجاھلیة. ثم اســــــــتمر 
األئمة بـنفس الخط ولھذا كانت امھات 

اكثر األئمة من االماء. 
ثم قال سماحته": نشــــــأ االمام في 
زمن قوة الدولة العباســـیة التي كانت 
تنقم علــــــــــــى اھل البیت (ع) الن 
العباسیین وصلوا الى السـلطة باسم 
اھل البیت فكیف ســـــیكون الحال إذا 
بايع الــناس أئمة أھل الــبــیت إلمامة 

المسلمین؟
فمن األســــــباب التي دعت المأمون 
العباســي إلى قتل اإلمام الرضــا (ع) 

انه لم يحصـــل على ما أراد من تولیته ّ
للعھد.

فالمأمــــــون كان قد جعل والية العھد 
لالمام الرضـا كي يرى الناس أنه راغب 

في الدنیا، فیســـــــــــــقط محله من ّ
نفوســــــــھم، فلما لم يظھر منه ذلك ّ

للناس، بل قال الناس انه اولـــــى من 
المأمــون بالخالفة، دس المأمـــون له 

السم في طعامه.

بدعوة من موكب آل محمد (ص) أحــیا 
جمع كبیر، نســـــــــبیا، من المؤمنین ً

ذكرى استشــھاد الســـیدة رقیة (ع) 
في مركز اإلمام علـي (ع) فـي ٢٣ من 
شــــــــــھر اكتوبر، واعتلى المنبر فیه  
سماحة الشـیخ الفتالوي قبل اعتالئه 
من قبل الرادود الســـــــــــــید محمد 

الكیشوان.

وفــــــي الختام كان الجمیع مدعوا 
للعشـــــــــــاء على سفرة صاحبة 

الذكرى. 
بدأ سماحة الشـــــــــیخ الفتالوي 

كلمته بقوله تعالى  
"واذا الموءودة ســــــئلت بأي ذنب 
قتلت" فعرّج علـى الظواھــر التــي 
كانت ســـائدة في مجتمع الجزيرة 

العــربیة ومنھا ظاھـــرة وأد البنات، 
فأشـــار الى ان لھا ثالثة اســـباب. 
االول اقتصادي اذ كان الصبي معیناً 
لالسـرة في حین كانت البنت عالة 

على العائلة. 
وأضاف سماحته: الســـبب الثاني 
لھذه الظاھرة الشـــاذة كان الخوف 
من العار، خاصة خشیة القبیلة من 

اخذ البنات سبايا. 
"االســــــــالم حارب ھذه الظاھرة 
وقلب النظرة إلى البنت رأسا على 
عقب" فھذا رســول هللا (ص) يقول 
في معرض شــرحه لدور البنت في 
العائلة ان "من عال ابـنـتـین أو ثالثاً 

كان معي في الجنة".
بعد تلك المقدمة عرج ســـــماحته 

على الســــــــــــیدة رقیة قائال ان 
للحســــــــین ٤ بنات ومنھن رقیة. 

ورقیة ھو اسم تصغیر لراقیة.  
"كان لھذه الـــــبـــــنت عالقة قوية 
بالحســــــین (ع). كانت تنام يومیا 
على يده وكانت تفرش له سـجادة 
الصـالة قبل كل صالة. وأخیرا اختتم 
سماحته كلمته بالتســـــاؤل: ھل 
ســـــبق ان رأيتم طفلة بكت على 

والدھا الى ان توفیت؟
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ذكرى والدة النيب (ص)
كان لذكرى والدة سـید المرسـلین 
(ص) ھــذا العام طعم خاص. فقـــد 
حلت الذكرى في خضـــــــم معركة 
افتعلتھا الرسوم المســــــــیئة ضد 
سید الكائنات وألھبتھا التصــريحات 
الســــیاسیة غیر الموفقة لقصــــر 
االلیزية الذي اعتبر ان االساءة ھي 
نوع من الممارسة المشروعة لحق 

التعبیر. 
... كان لإلحتفال طعم خاص.

طعم عبرت عنه الصــــــــــــــلوات،  
والكلمات التـي نبعت من األعماق، 
وحناجر الجموع التي صـــــدحت ب 

"إنا كفیناك المستھزئین". 
كان ذلك فـي ٣ نوفمبـر ٢٠٢٠ فــي 
حفل بھیج  اعتلى فیه ســــــماحة 
الشـــیخ ابو سجاد  الربیعي المنبر 

لیشنف آذان الحاضرين بحديث جال ّ
فیه علـــى مآثـــر النبــــي وأخالقه 

وســـــــــــیرته العطرة قبل أن يترك 
"الكلمة" للرادود الســـــــید منتظر 

الموسوي. 
وفیما يلي ملخص ألھم ما جاء فـي 

خطبة سماحة الشیخ الربیعي: 
ابارك لكم ذكرى والدة النور.. ذكـرى 
والدة الخیـر والبـركة.. ذكــرى والدة 

سید البشرية.
عندما نقف عند الذكــــــرى ال بد ان 
نسـتوحي منھا الدروس والعبر، وال 
بد لنا أن نحمل الھموم التــــي كان 
يحملھا المصـطفى (ص). لقدحمل 

النبـــي ھم االمة وارادھا ان تفكـــر  ّ
بالعال وان تتراحم وأن تسمو بقیمھا 

ومفاھیمھا.  
ثم قال ســــــــماحته موجھا كالمه 

للمحتفلین: 
كما خـــرج النبــــي من مكة وجمع 
قلوب اھل يثــــــــرب ھكذا يجب ان 

تكونوا أنتم في غربتكم.
علینا ان نســـــــتوحى من الذكرى 
عزيمة رســــول هللا ال ان ننكر على 
المجتمعات المسـتضــعفة مواجھة 
الدول المســـتكبرة. ھذه لیســـت 

مواقف رسول هللا.
لذلك فإن نداء لبیك يا رســــــول هللا 
يجب ان  يعني ان ننتصـــر للمظلوم 
وان ال نتناحر وان ننشــــــــــر الحق 

والعدل في العالم.. 

ذكرى استشهاد االمام العسكري (ع):

فـــــي مجلس جمع بین ذكــــــرى 
استشــھاد االمام العســـكري (ع) 
وبین فاتحة المــــرحومة أم كـــــرار 
عقیلة سماحة الشــــــــــیخ حیدر 
الشــاوي الذي أحیا لیالي األربعین 
فـي مـركـز االمام علـي (ع) والتـي 
وافاھا األجل خالل وجود الشـــــیخ 
في السويد للتبلیغ... تولى السـید 
أحمد الحســـــــــیني دور الخطیب 
وتولى السـید أحمد الھاشمي دور 
الــرادود. كان ذلك فــي ٢٤ اكتوبـــر 
الفائت. وفیما يلـــي ملخص لكلمة 

خطیب المناسبة.

بدأ السـید الحسـیني كلمته بقوله 
تعالى:

وإذ ابتلــــى إبــــراھیم ربه بكلمات 
فأتمھن قال إنــــــي جاعلك للناس 
إماما..." فقال إن موضــــوع اإلمامة 
ھو من المواضــیع التي اختلف فیھا 
المســـلمون. فبعض المســـلمین 
يدعـــــــي ان اإلمامة ھـــــــي من 
مختلقات الشــــــیعة في حین انھا 

مفھوم قراني كما بینت االية.
تعتبر اإلمامة قضـیة مھمة في حیاة 

المســـلم. احیانا يكون االمام على 
األمة شخصـــــا مثل امیر المؤمنین 
علـــي بن أبــــي طالب (ع) واحیانا 
يكون شخصـا كیزيد بن معاوية.. كم 
يكون الفرق؟ كیف ســـــتتغیر حیاة 

االمة وحیاة الفرد؟
وفي ســـــــــــیاق الرد على بعض 
ادعاءات تكفیر الشـیعة للسـنة قال 

السید الحسیني:
نعم اإلمامة اصل من اصول مذھبنا. 
فمن ال يؤمن باالمامة ال يخـــرج من 
االســــالم وانما يخرج من المذھب 

فقط. 
فما معنى أن يأتي شـــــــخص من 
جماعتنا لیقول أن الشــــــیعة، كل 
الشــیعة يقولون بكفر الســنة، كل 

السنة؟ 
اعود لالمام العســـــكري (ع). فقد 
روي عن علي بن الحســـــــــن بن 
ســــابور قال: قحط الناس في زمن 
اإلمام الحســـن العســـكري (ع) ، 
فأمـــــــــــر الخلیفة الحاجب وأھل 
المملكة أن يخــــــــرجوا إلـــــــــى 
االستســــــقاء ، فخرجوا ثالثة أيام 

َّ متوالیة إلــى المَصلــى يدعون فما ُ

ُ سقوا.ُ
ِفخرج الجاثلیق في الیوم الرابع إلى 
الصـحراء، ومعه النصـارى والرھبان، 

وكان فــــــــیھم راھب كلما مد يده َّ
ھطلت السماء بالمطر.

فشــــك أكثر الناس وَصبوا إلى دين َُّ
النصـــــــرانیة، فأمر الخلیفة بإخراج 
اإلمام العســكري (ع) من حبســه 

وقال: إلحق أمة جدك فقد ھلكت.َّ
وفعال خرج االمام واستســـــــــقى 

وھطلت السماء.
الحظ كیف أن الســـــــلطة في كل 
المراحل كانت تســتنجد بأئمة اھل 
البیت (ع) كلما عجـزت عن مواجھة 
الـــتحديات، لكـــنھا كانت تغدر بھم 
وتقتلھم كلما شــــــعرت أن الناس 

مالت إلیھم



حاول الحزب الدانمـركـي المتطـرف 
والمســــمى "بالخط المتشــــدد" 
الحصـــــول على رخصـــــة رسمیة 
لتنظیم تحرك شـــــــعبي متطرف، 
يجري خالله حـرق وتدنیس القـرآن 
الكريم في مدينة مالمو الســويدية 
والقريبة من الحدود الدانمركیة في 
الرابع من شــــھر أيلول ســـــبتمبر 

 .٢٠٢٠
ھنا قام االتحاد اإلســــــــــــــالمي 
الشـــــیعي ومركز االمام علي (ع) 

في ســـــــــتوكھولم بعدة تحركات 
اسـتباقیة رمت إلى منع التظاھرات 
رسمیا لنزع الشــــــــــــرعیة عنھا 
ولمحاصـرتھا شـعبیا واعالمیا. فوزع 
االتحاد الشـیعي لقاءاته واتصــاالته 
بین وزارة الثقافة والشرطة السرية 
وجھاز األمن الوقائــــــــي ومجلس 
األديان ووســـــائل االعالم الوطنیة 
والمحلیة والمســـــــــاجد والمراكز 
االســـالمیة الفاعلة في البلد لمنع 
اصـــــــــــــــــدار ترخیص للتظاھرة 

المشؤومة. 
الســلطات الســـويدية المختصـــة 
امتنعت عن إصدار الرخصـــــــة في 

نھاية المطاف

٣٠

شريط األحداث ٢٠٢٠

/ يناير ٢٠٢١ دسمبر٢٠٢٠

��������������������

فـي آخـر لیلة جمعة من عام ٢٠٢٠ 
وفي ذكرى زواج النبي األكرم (ص) 
بخديجة الكبرى (ع) تطرق سماحة 
الشـــــــــیخ عباس الطريحي الى 
المناسبة مســـــتشــــــھدا بقوله 
تعالـــــــــى:  الم يجدك يتیم فآوى 

ووجدك عائال فأغنــى"، فقال:  لقد 
اغنى هللا نبیه بأموال خديجة. لذلك 
قال النبي: "ما قام االســـــــالم اال 

بأموال خديجة وسیف علي". 
نحن لألسـف ال نذكر خديجة (ع) اال 
في ذكرى وفاتھا مع أن في سیرتھا 

عبر ودروس كثیرة وعظیمة. وصفھا 
المصـطفى بأنھا كانت وزيرة صدق. 
لقد كانت ســــندا و وزيرة صـــــدق 

للنبي في الشؤون االقتصادية.

ذكرى زواج سيد املرسلني (ص)

االحتاد الشيعي والرد على

حماوالت حرق القرآن

األمن الوقائي يف مركز اإلمام علي (ع)
فـي خطورة لتعـزيـز األمن الوقائـي 
فـي مـركـز اإلمام علـي (ع) اجتمع 
عدد من أقطاب الساحة لالستماع 
إلى شــــــــــرح قدمه الحاج عقیل 
الخزرجي فیما وصـفه "باألمان في 
المسـجد" وذلك في "قاعة الزواج" 

في المركز.
كان الشــــــــرح المقدم عبارة عن 
خالصـــــة لعدد من المحاضـــــرات 
والندوات األمنیة التي شــارك فیھا 
مـركــز االمام علــي (ع) وتمحورت 
حول شروط الســــــــــــــالمة في 
المسـاجد والمراكز الدينیة وأجابت 
على ســـــؤال مركزي مفاده: ماذا 
أفعل إذا تعـرض المـركـز الــى عمل 

إرھابي؟
وحسب ما جاء في فیلم قصـیر من 
اعداد الشــــرطة الســــويدية فقد 
عرضـت ٣ توصـیات لتفادي االرتفاع 

في عدد الخســـائر في حال تمكن 
االرھابـــیون من اجـــتـــیاز العوائق 

األمنیة للمكان المخترق. 
وھذه التوصــــــــیات ھي بالترتیب 

التالي:
١- أھرب بسرعة من مكان الخطر

٢- ان لم تســــتطع الھرب فاختبئ 
في مكان آمن. اســــــــــكت جھاز 

الھاتف.
اذا دخلت الشــــرطة الى المخبأ ال 
تقم بحـــركات فجائیة بل ارفع يديك 

الن الشرطي ال يعرف من يختبئ.
٣- اذا تمكنت من الھرب اتصـل فورا 
بالرقم ١١٢ وأخبر الشـــــــرطة بما 

جرى. 
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اشــھد ان ال اله االهللا وحده ال شــریک له و اشــھد ان محمد 

عبده و رسوله

الذی ارسله بالھدی ودین الحق لیظره علی الدین کله

اللھم صـل علی محمد عبدک و رســولک و صــل علی جمیع 

االنبیاء و المرسلین و

مالئکتک المقربین وعبادک الصالحین

عبادهللا اوصیکم و نفسي بتقوی هللا

قال تعالى في كتابه المجید:

َُّ ُْ َّ َ ُ َََّّ ْ ٌ ْ َُ ْْ َ َ َ َ ٍیا ایھا الذین امنوا اتقـوا هللا و لتنظر نفس ما قدَمت لغد َو اتقـوا َ ِ َ
َّ َُّ َ َْ َ َ ٌ َهللا ان هللا خــــبـــــیر بما تعَملون. َو ال تکونوا کالذیَن نسوا هللا َ َ َِ

ْ َُ ُ ْ ُْ ْ ْ َ ُ ْ ُ ْ ِفانسـیھم انفَسھم اولئک ھم الفاسقون. ال یسَتوی اصحاب ُ ِ
ْ ْ َّْ ََّ ُ ُ ُ ُْ ْ ِالنار َو اصحاب الَجنة اصحاب الَجنة ھم الفائزو ن[ حشــر/ ١٨- ّ ِ ِ ِ

.[ .٢٠

اخواني واخواتي

 بحثنا الیوم ھو فی فضیله نافله اللیل، فعن عبد هللا بن سنان 

أنه سأل الصــــــادق علیه الســــــالم عن قول هللا عز وجل ( 
ُّ َ ُ ُ ِسیَماھم في وجوھھم من أثر السجود ) قال ھو الســھر في ُ ِ ِِ ِ

الصالة و عن الصـادق علیه السـالم عن آبائه علیھم السـالم 

قال: قال رســـول هللا صــــلى هللا علیه وآله وســــلم: ما زال 

جبرائیل يوصیني بصـــالة اللیل حتى ظننت أن خیار أمتي لن 

يناموا. وعن أنس قال: سمعت رسول هللا صلى هللا علیه وآله 

وسلم يقول “الركعتان في جوف اللیل أحب إلي من الدنیا وما 

فیھا. وعن الصـــادق علیه الســـالم لیس من شیعتنا من لم 

يصـلي صالة اللیل و عن أبي ذر ( رضوان هللا علیه) عن رسول 

هللا ( صـلى هللا علیه وآله وســلم) في وصــیته له قال بعد ما 

ذكر فضـل الصــالة في المســجد الحرام أو المســجد النبوي 

"وأفضل من ھذا كل صالة يصـلیھا الرجل في بیته حیث ال يراه 
ّّ إال هللا (عز وجل) يطلب بھا وجه هللا تعالـــى ، يا أبا ذر ما دمت ّ

في صالة فإنك تقرع باب الملك ومن يكثر قرع باب الملك يفتح 
ِله، يا أبا ذر ما من مؤمن يقوم إلى الصـالة إال تناثر علیه البرّ ما ّ

بینه وبین العـــرش ، ووكل به ملك ينادي يا أبن آدم لو تعلم ما 

في صــــالتك ومن تناجي ما ســــأمت وال التفت ، يا أبا ذر أن 

الصــالة النافلة تفضــل في الســرّ عنه في العالنیة كفضـــل 

الفريضــــــــــة على 

الــــنافلة، يا أبا ذر ما 

يتقرب العبد إلـى هللا 

بشــيء أفضـــل من 

الســجود الخفي، يا 
أبا ذر أذكــر هللا ذكــرا خامال ، قلت : وما الذكـــر الخامل . قال ( ًً

صـلى هللا علیه وآله وســلم ) : الخفي ( إلى أن قال ) يا أبا ذر 

إن ربك يباھي المالئكة بثالثة نفر : رجل يصبح في قفر فیؤذن 

ّ ثم يقیم ثم يصــــلي فیقول ربك ( عز وجل ) للمالئكة ( انظروا ّ

إلى عبدي يصـــــــلي وال يراه غیري) فینزل سبعون ألف ملك 

يصــلون وراءه ويســتغفرون له إلى الغد من ذلك الیوم . ورجل 

قام من اللیل يصــلي وحده فیســجد فنام وھو ساجد فیقول 

هللا تعالى (انظروا إلى عبدي روحه عندي وجســـــــــده في 

طاعتي ســـاجد. ورجل زحف ففر أصــــحابه وثبت وھو يقاتل 

حتى قتل". 

وعن ورام بن أبي فراس قال : قال علیه الســـالم : من صلى 
ًّّ ركعتین في الخالء ال يـريد بھا أحدا إال هللا ( عز وجل ) كانت له ّ

براءة من النار وعن أبي عبد هللا ( علیه الســــــــالم) قال : إن 

البیوت التي يصـــلى فیھا باللیل بتالوة القرآن تضــــيء ألھل 

السماء كما تضـيء نجوم السـماء ألھل األرض. وعن موسى 

بن جعفر علیه الســـالم قال: إن العبد لیقوم في اللیل فیمیل 
به النعاس يمینا وشـماال وقد وقع ذقنه على صــدره فیأمر هللا ًً

تعالى أبواب الســـــماء فتفتح ثم يقول للمالئكة : انظروا إلى 

عبدي ما يصـــــیبه في التقرب إلي بما لم أفترضه علیه راجیاً 
ً مني لثالث خصــال ( ذنبا أغفره له، أو توبة أجددھا له، أو رزقا ً

أزيده فیه، إشھدوا مالئكتي إني قد جمعتھن له" .

اخوانی و اخواتی کما تعرفون بعد ما ارتفع عدد المصـــــــابین 

بفایـــروس کـــرونا اعلنت الحکومه الحذر من االجتماع و نحن 

رغم اھتمامنا باقامه صاله الجمعه الجل المصـــــــالح العامه 

نلتزم بعدد ثمانیه و نکتفی بحد الواجب و نقتصــــــــر الخطبه 

حفاظا لصــحه المصــلین و نرجوا من جمیع االخوان و االخوات 

مراعاه القوانین الصــــــــحیه حتی بعون هللا نتخلص من ھذه 

المصـیبه عن قریب . اللھم بحق جمیع انبیائک و اولیائک انزل 

علینا رحمتک و تجنا من شر ھذا البالء .
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"ما من مؤمن يقوم إىل الصالة 
إالّ تناثر عليه الرب ما بينه وبني العرش
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