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ھم مجموعة من الذين "تعبوا على أنفســــــــــــھم" 

ودربوھا على تالوة كتاب هللا تالوة صـحیحة وســلیمة 

ومؤنسة. 

ھم ستة من القراء الذين قرأوا على مســــــــــــــامع 

الحاضرين في مصــــــلى المركز، وعلى مســـــــامع 

المتابعین للبث االفتراضــي، ثالثین جزءا من كتاب هللا 

في ثالثین لیلة.. 

كیف أعدوا أنفســــھم؟ بمن تأثروا؟ وكیف تغلبوا على 

الصعوبات؟ وكیف وصلوا الى إلى ما وصلوا إلیه؟

عدد خاص بفعالیات 
شھر القرآن 

ّكيف دخل قراء الشهر الفضيل 
ميدان تالوة القران الكريم؟ 

ص ١٤-١٧



يكاد شھر رمضــــان ھذا العام أن يختلف 
جذريا عنه في السنوات السابقة. 

ويكاد ھذا االختالف الجذري أن يطال كل 
المجتمعات االســالمیة في العالم، وأن 
يرخي بظالله االســـتثنائیة على معظم 
بیوت ومســـــــــــــــــاجد وشوارع ھذه 

المجتمعات. 

فما زالت جائحة كورونا التــــــــي تجتاح 
المجتمع االنســـــــــاني، تخلف وراءھا ّ

تداعیات صحیة واقتصــــادية واجتماعیة 
ودينیة كبیرة، لم يكن الشــھر الفضـــیل 

بمنأى عنھا.

لقد حل شھر رمضـان ھذا العام في ظل 
خمسة مستجدات ھامة وحاسمة: 

لقد حل الشــــھر الفضــــیل وحلت معه 
ذكرى سنة تقريبا على تفشــي جائحة 
كورونا خارج مدينة وھان الصـــــــــــینیة 

وانتشـــــارھا بالتالي في العالم مخلفة ّ
وراءھا مئات آالف الضـحايا. بكلمة أخرى 

ّ أنه حل، وحلت معه فــــــــي العديد من ّ
البیوتات واألســر االســالمیة، الذكريات 
الســــنوية لمرور عام على وفاة احبائھا 

بسبب الجائحة. 

..كان ھذا ھو المستجد األول. 

ثم انه حل ھذا العام في ظل ضـــــــغوط 
اقتصــــــــادية استثنائیة على الطبقات 
المتوسطة في اغلب دول العالم النامي 
بدرجة لم يســــــــبق لھذه الطبقات ان 
شعرت بمثلھا منذ انتھاء الحرب العالمیة 

الثانیة. 

فجائحة كورونا راكمت من معاناة األســر 
الفقیرة والمتوســــــطة لتوفیر متطلبات 
االفطار المعھود، وأفقدت الكثیـــــــــرين 
وظائفھم ومصـادر دخلھم، وفرضت حالة 
من الركود في االســـــــواق تزامنت مع 
حالة من التضـخم رفعت اسعار الخضــار 
واللحوم والحلويات بدرجات أفقدت مائدة 
االفطار بعض رونقھا وبھجـــتھا. بل بعض 

ضرورياتھا أحیانا كثیرة.  

والمســـــتجد الثالث ھو ان يوم القدس 
ھذا العام كان يوما اعلــنت القدس فــیه 

انـه وإن كانت كل أيامھا أياما للقـدس إال ً
ان يوم القدس العالمـي ھو يوم الــرفض 

األكبر. 

لقد برھنت عاصــــــــــمة األديان وزھرة 
المدائن فــــي يوم القدس األخیــــر انھا 
عصــــــــــیة جدا على التجییر والتطبیع 
والتھجیر.  وما جرى في حي الشـــــیخ 
جراح وفي المسـجد األقصـى من تعبئة 
وتالحم داخلي، ومن دعم وتضــــــــامن 
خارجي، يوحي بھذا المعنى ويغني عن 

التوضیح.  

أما المستجد الرابع فھو ذاك الذي كاد أن 
"يقطع االوكسـجین" عن أھم الشــعائر 

والعادات والتقالید الرمضانیة. 

فشــھر رمضــان ھو موسم الذھاب لیالً 
الى المســاجد والمراكز والحســینیات. 
وھو موســـم الوالئم على موائد اإلفطار 
والسـحور. وھو موسم اللقاءات العائلیة 
من أذان المغــرب إلـــى أن يتبین الخیط 

األبیض من الخیط األسود من الفجر. 

لكن منظمة الصــحة العالمیة وفیما كان 
المســـــلمون يســـــتھلول ھالل شھر 
رمضــــــان، عاجلتھم ببیان اوصتھم فیه 
بضـــرورة أخذ الحیطة والحذر وبضـــرورة 
األخذ بتدابیـــــر التباعد البدنــــــي عند 
ممارسـة الفعالیات االجتماعیة والدينیة 

في شھر الصیام.

وما قالــته المــنظمة قالـــته وعملت به 
معظم حكومات العالم خوفا علــى حیاة ً

المواطـنـین من جائحة باتت تـتـنقل من ّ
جبھة إلى أخرى، ومن دولة إلى أخـرى، 
حســـــــب ما تفرضه علیھا غريزة البقاء 
وحسب ما تملیه علیھا ظروف االجتیاح. 

(ولذلك سمیت جائحة). 

فكیف كان المشـــــــــھد إذن في الدول 
اإلسالمیة خالل الشھر الفضیل؟

نبدأ من مصـر، أكبر دولة عربیة من حیث 
عدد الســـــــــكان، فقد حرمت الجائحة 
حوالي اربعة ماليین فقیر  ھذا العام من 
موائد إطعام الفقراء في مصر. السلطات 
الرســــــمیة في البلد قررت منع ما كان 
يعرف "بموائد الـرحمن" فمنعت بالتالـي 
من إقامة ٤٠ ألــــف مائدة كانت تطعم ٤ 
ماليین نســــمة كل يوم في كافة ارجاء 

البلد.

وكان وزير الصــحة الدكتورة ھالة زايد قد 
اوضحت قبیل شھر رمضــان ان حكومتھا 
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تتوقف المجلة عن الصدور 
خالل فصل الصیف على ان 
تعود إلى قرّائھا في فصل 
!الخريف المقبل بإذن هللا



لن تكتفي بقراراتھا الســــــــــابقة ضد 
الجائحة بل انھا ســــــــتتخذ المزيد من 
اإلجراءات االحترازية والوقائیة في شھر 

رمضان.

وأوضـحت ان الحكومة اتخذت قرارا بمنع 
صـــــــــــــــالة التھجد وبمنع االعتكاف 
بالمســـاجد وأنھا اوصت المواطنین بأال 
يقیموھا في منازلھم في أماكن مغلقة.  

كذلك اقـــرت وزارة األوقاف عدة تدابیـــر 
استثنائیة شـملت االلتزام بأال تزيد مدة 
صـالة التراويح عن ثالثین دقیقة، وبعدم 
استقبال المصـلین بالمســاجد، وبعدم 

السماح باالعتكاف فیھا.

وأكدت انه يتوجب على المصــــــــــلین 
اصطحاب سجادة الصـالة الشـخصــیة، 
وعلـــــــــى وجوب اقفال دورات المیاه، 
"فعلى المصـــلي الوضوء بالمنزل. ويتم 
فتح المساجد قبل الصالة بعشـر دقائق 
وتغلق بعد الصالة، على ان ال تزيد صالة 

التراويح عن نصف ساعة".

كان ھذا في مصـــر اكبر دولة عربیة من 
حیث عدد الســــكان، فكیف كان الوضع 

في الدول األصغر؟ 

في تونس قضت السلطات بإقامة صالة 
العشاء مباشرة بعد اآلذان، وعدم تجاوز 
صالتي العشــــــــــاء و التراويح معا ٣٠ 
دقیقة. وأوصــــــت بالحرص على إقامة 
الصـــالة في الفضـــاءات المفتوحة، مع 
تجنب اصــــــــــــــــطحاب األطفال إلى 
المســــــــاجد. وأوصت كذلك باالمتناع 
التلقائي عن ارتیاد المسـجد بالنســبة 

الى كبار السن.

وأعلنت البحرين عن فتح المســـــــاجد 
لصـلوات الجمعة والتراويح خالل الشـھر 
الكريم فقط أمام األشـــخاص الملقحین 
ضـد فیروس كورونا. فیما أعلنت الكويت 
إقامة صالة التراويح في المســــــــاجد 
القريبة من المنازل فقط، شـرط ان يكون 

الذھاب الیھا سیرا على األقدام. ً

وفــي تـــركیا قـــررت الحكومة ان تكون 
الصلوات المسـتحبة في المنازل ولیس 

في المساجد.

أما في المغرب فقد كانت القیود أشــد. 
الحكومة المغربیة فرضـت حظرا  للتنقل 
اللیلي على صـــــعید البالد ككل. وقال 
بیان حكومي إنه ســـــــیتم تنفیذ حظر 
تجول لیلي على مســـــتوى البالد من 

الســـاعة ٨ مســـاء حتى الســـاعة ٦ ً
صباحا طیلة ايام الشھر المبارك.ً

ھذا وقد شھدت البالد تظاھرات شعبیة 
لیلیة كسـرت منع التجول وطالبت بفتح 
المسـاجد بعد الســاعة الثامنة مســاء 
لكن الســـــلطات المغربیة أصرت على 

موقفھا. 

وما جرى على صـــــــــالة التراويح عند 
السنة جرى مثله على مجالس االحیاء 

عند الشیعة. 

كذلك لم يكن الحال خارج الــــــــــبلدان 
االسـالمیة مختلفا عن الحال داخل تلك 
الدول. ففي ألمانیا اقتصــــــــــرت صالة 
التراويح في العديد من المسـاجد على 

ثماني ركعات بدال من عشرين ركعة. 

أما في الســـــــويد، وفي مركزنا، مركز 
االمام علي (ع)، في ســتوكھولم، فقد 
فرضت االجراءات الســــويدية مزيدا من 
القیود على احیاء لیالي شھر رمضــــان 
الحالي قیاسا بقیود شھر رمضـــــــــان 
السابق. فالقرارات التي كانت قد قضت 
سابقا بأن ال يتجاوز عدد الموجودين في 
المركز على٥٠ شخصا قضت مؤخرا بأن 

ال يتجاوز العدد ٨ أشخاص. 

وإذا كان تحديد العدد ب ٥٠ شخصـــــــا 
اعتبر في حینه ضــربة قاســـیة للمركز 
الذي كان يســـــــتقبل ٣ االف شخص، 
فبإمكانك ان تتخیل حجم الخیبة التـــي 
أصــــــــــابت جمھور المركز تجاه القیود 

االخیرة. 

ھو إذن شـھر اختلف- اجتماعیا وتعبويا- ّ
كثیرا عن سائر شھور رمضـــــــــان في 
المركز. شھر افتقدنا فیه منظر الحشود 
التي تمأل المكان من شـــــــــماله الى 
جنوبه ومن شـــرقه الى غربه. وافتقدنا 
فیه أيضـــا مناظر أخرى كانت تشــــعرنا 
بروعة وعمق االنخراط في نقطة يلتقي 
فیھا زمن فضیل وھو شھر رمضـان الذي 
انزل فیه القران، ومكان فضیل وھو مركز 
االمام علي (ع) الذي أسـس على أمل 
ان يكون مركزا وقاعدة لنھضــــــة االمام 

المھدي (عج) في آخر الزمان. 

لكن.. ھل فقد الشـھر من جاذبیته بقدر 
ما خســـــــــر المؤمنین من قدرة على 
الذھاب الى المساجد؟ او بقدر ما فقدوا 
من امكانیة لالجتماع حول موائد شــھر 

رمضان؟ 

ال يبدو ذلك، وھنا يأتـي الدور علـى ذكـر 
المســــــتجد الخامس واألخیر، وھو ان 
الكثیرين ممن احســـــوا بمرارة التباعد 
االجتماعي في شھر رمضـان ھذا العام 

احســــوا بالتوازي بحالوة االختالء بمن 
ھو أقرب الیھم من حبل الوريد. 

ھناك العديد من األمثلة علـــــــى ان ما 
خسره البعض على الصعید االجتماعي 
جرى جبرانه على الصـــــــعید الروحي. 
االمثلة كثیرة لكنني ســأكتفي ھنا بما 

ً قاله صديق لي كان "زبونا" مواظبا على ً
حضـور مختلف مجالس وأنشــطة مركز 
االمام علي (ع). فعندما ســــــألته عما 
فعلته به قرارات الحجر التـي ابعدته عن 
مجالس لیالي شھر رمضـان، قال: "لقد 
فقدت اشــــــــیاء كثیرة وفزت بالمقابل 

بأشیاء كثیرة.  
كنت قد قضیت السنوات الماضیة، مثال، ً

مسـتمعا لدعاء الجوشن والیوم تحولت ً
من مجرد مســتمع للدعاء الى قارئ له 
في محراب خصــصــته في بیتي للقیام 

بمستحبات شھر رمضان. 

صــــحیح انني شــــعرت انني بعید عن 
الناس فــي الغـــرفة وحدي، ولكننـــي 
شـــــــــعرت بنفس الوقت وكأن مالئكة 

الرحمن قد مألت المكان. 

وأضــاف: اذا انجلت الجائحة في شــھر 
رمضــــان في الســـــنة المقبلة فإنني 
ســـــــوف أحاول بإذن هللا أن أجمع بین 
االستماع للدعاء في المســـــجد وبین 

قراءته في البیت. 

لقد علمتني التجربة ان التباعد البدنـي 
في شھر رمضــــان يكون احیانا كالجوع 
والعطش في شھر الصــــــیام، فكما ان 
الجوع والعطش فـــــــي البدن يقابلھما 
الخشــــــــوع والرأفة في القلب. كذلك 
احســــســــت ان التباعد البدني قابله 

تقارب روحي، وصفاء ذھني. 

وأضاف: يبدو اننا خســرنا نعمة من نعم 
رمضان الكثیرة، لكن شھر الخیر والبركة 

جبــر النعمة التــي حـــرمنا منھا بنعمة ُ
سرعان ما تذوقنا حالوتھا وتعلقنا بھا."

انتھى كالم الصـــديق... وفي كالمه ما 
يدعو للتأمل. 

وعنوان ھذه االفتتاحیة: "شھر رمضــان 
بین الخســــــــارة والجبران؟" ھو مجرد 
عنوان لتســاؤل ساقته الظروف، ودعت 
الیه تجارب وكلمات بعض الصـــــــائمین 

المخلصین. 

٣

المحرر

 مايو ٢٠٢١



ًًالربيعي: احب المؤمنين الى ا� اكثرهم سؤاال ودعاء 

صفوة المجالس الرمضانية في مركز اإلمام علي (ع):

٤

من اللیلة ال ١٥ من شھر رمضــــــان (٢٨ أبريل)، وحتى لیلة ال ٢٣ 

منه (٥ مايو)، أقام مـــركــــز االمام علــــي (ع) عددا من المجالس 

الرمضـــانیة تحدث فیھا سماحة الشـــیخ ابو سجاد الربیعي وتناول 

خاللھا عددا من المواضیع بالشــــــــرح والتحلیل، والتي كان على 
ٌ رأســــــھا، كالم في ذكرى والدة المجتبى (ع)، وكالم في الذكرى ٌ

األلیمة لجرح واستشھاد امیر المؤمنین علي بن أبي طالب (ع). 

الرادود الســید سعد الخطیب كانت له مشـــاركة دامت لثالث لیال 

بدأت فـي ذكـرى جــرح أمیــر المؤمنین (ع) واختتمت فــي ذكــرى 
استشـھاده. مشـاركة عمقت من آالم وأحزان تلك اللیالي الحزينة ّ

والمؤلمة.        

"إخبار المـركــز" كانت ھناك، ورافقت الحدث، ودونت ما قیل علــى 

المنبر، لتضعه أمام أعین القارئ. 

فیما يلي سرد ألھم ما ذكر في تلك اللیالي المباركة على لســـان 

سماحة الشیخ أبي سجاد الربیعي. 

مايو ٢٠٢١

الشیخ ابو سجاد الربیعي

قال تعالى في محكم كتابه العزيز: 

بســم هللا الرحمن الرحیم. {انما يريد 

هللا لیذھب عنكم الـرجس أھل البیت 

ويطھركم تطھیرا}. 

ابارك لكم ذكرى والدة ســـــبط النبي 

المصـــــطفى. ھو الولد االول للزھراء 

علیھا الســــــــــالم وألمیر المؤمنین 

ويعســوب الدين. كانت والدته في ١٥ 

رمضــان في الســـنة الثانیة او الثالثة 

للھجرة. 

االمام الحســـــــــن المجتبى ھو من 

شخصـیات ھذه االية المباركة.  فھذه 

االية نزلت في اصحاب الكســـاء وكان 

الحســن من ضمن الذين دخلوا تحت 

الكساء.  

ِوصف بكريم اھل البیت. ھو كريم لكن ُ
المقصود لیس كرم الید. الحسـن (ع) 

خــرج مــرتین من كل امواله وخــرج ٣ 

مرات من نصـــــف ماله. بدأ العمل من 

الصفر بعد أن خرج مرتین من كل ماله. 

وبدأ من منتصف الطريق عندما اعطى 

نصف أمواله.

مع ذلك ھو لم يلقب بكريم اھل البیت 
النه كان معطاء للمال، بل النه اعطـى ً

شـــــــــــیئا قلما يعطیه الناس وقلما ً

يضـــــحون به. الحســـــن (ع) ضحى 

بمقامه االجتماعي لحفظ الدين. 

كل انســـــان يحتاج الى مقام. يحتاج 

الن يحفظ شخصــــــیته وشأنیته بین 

الناس. يحتاج الـــى امن اجتماعــــي 

لكي يرتاح، وإلى أمن نفســي، وامن 

عائلي. االنســان يشـــعر باالمان من 

خالل العائلة ومن خالل العشــیرة، او 

من خالل االنتساب الى الوطن. 

لذلك من يضـــــــــــــــحي بھذا االمن 

االجتماعي يضحي بالكثیر الكثیر. 

االموال مــــــــــثال حق خاص، ولك ان ً

تســــقط ھذا الحق الخاص عن الغیر. 

لكن لیس من حقك ان تھین نفسك او 

ان تذل نفسك مقابل الغیر. 

أما االمام الحســن (ع) فقد تنازل عن 

ھذا الحق من اجل المصــلحة العامة. 

"ألســــــــالمن ما ســـــــــلمت امور 

المســــلمین" مقولة معروفة.. ھناك 

إذن مصلحة كبرى. 

سـمي بكريم اھل البیت النه ضــحى ّ

بمقامه االجتماعـي. قال له بعض من 

حوله: "يا مذل المؤمــنـــین". احدھم 

طعنه بالخنجــر فـــي فخذه. قیل له يا 

مذل المؤمنین وتغاضـــى كي ال تراق 

محجمة دم. 

اين نحن الیوم من ھذا الموقف؟ احیانا 

ال نتنازل عن اشــیاء تافھة ألعز الناس 

الینا. اراد الحســـن (ع) ان يبین لألمة 

جور الحاكم. 

معاوية يقـول له حارب ھـؤالء الخـوارج 

فقال الحســــــن: {األولى ان احاربك 

انت}. يعنــــي لو كان لــــي ان احارب 

لحاربتك انت.

الحسـن (ع) من صفاته الخشــیة من 

هللا "انما يخشــــــــــى هللا من عباده 

العلماء".  كان يضــطرب ويصـــفر لونه 

في محضر عبادة هللا. 

ھناك فرق بین الخوف والخشـــــــوع. 

الحسن كان خاشعا وھذه من صفاته. 

ُ"سمي بكريم أهل البيت ألنه ضحى بأمنه االجتماعي والعائلي" 

في ذكرى والدة الحسن المجتبى (ع):

المجلس األول

تابع

�����������������



الحـرارة فــي النار ذاتیة اما فــي الماء 
فلیســــــــــت ذاتیة. الكرم عند االمام 
الحســــن (ع) كان ذاتیا ولم يكن صفة 
زائدة تأتي وتذھب. والتســـامح كذلك 

كان ذاتیا عنده، لذلك لم يكن يغضــــب ً
عندما كان يســبه احد ألن الســـب ال 
يؤثر على صفة التســــامح الثابتة في 

شخص المجتبى. 

لماذا نحتفل به؟ الن ائمتنا عاشـوا من 
اجل قضیتنا. الحسین (ع) اعطى دمه 
من اجل ھذا الدين، والحســـــــن (ع) 
اعطى مقامه وضــــــــــــــــحى بأمنه 
االجتماعـــي والعائلـــي من اجل ھذا 

الدين. 

نســـال هللا ان يجعلنا من الســــائرين 
على نھج الحسن (ع) في ھذا الشھر 
الكـــريم. ندعو هللا فـــي ھذه الدقائق 
االخیــرة قبل المغـــرب بان يـــرفع ھذا 

البالء عنا وان يشفي مرضانا... 

بعد ذلك القى الحاج "أبو زينب شـــبر" 
ابیاتا من الشــعر في االمام الحســـن 

(ع) قال فیھا:

ترقى لطیب الطھر شوقا عبرتي 

تعلوا على وجه ابتھاجي ضحكتي 

اھال بالمجتبــى اھال بالمجتبــى اھال 
بالمجتبى. 

ُ ِبـیـن الـنبوة واإلمـامة َمـعقدّ ِ
ٌُ ُ ُ ِيَـنـمیه حـیدرة ويـنجب أحـمدْ ِ

ٌ ُْ ِيَـزدان بـاإلرث الـكريم، فعزمةَ

ُ ُ ٍِمـن حـیدر.. ومـن النبوة سؤَددّ
ٌُ ٌ فـإذا سـما خـلق وطـابت َدوحةُ

ُّ َُّ ِفـالمرء بـینھما الـسري األوحدُ
ُُّّ ِيـا أيـھا الحسن الزكي، وأنت منُ

ِھـذه الـمصادر لـلروائع َمـورُد
ُّ أأبـا مـحمَد أيـھا السبط الـذيّ

ُُ ِآواه مــن حـجر الـنبوة َمـقعدّْ ِ ِ

ُ وَشـَدت لـه الـزھراء تمأل َمھَدهُ
ُّ ًُ ُ َُ ِنـغـما غــداة تـھزه وتـَھدھدَ

مبیض قلب في الھوى مكتوب 

ما يوسف لو تعلم محبوب  

والكل قد لبـــى اھال بالمجتبـــى اھال 
بالمجتبى .

ولد الكريم فال شقاء وال أسى 

ال جائع بحماه ال عطشان 

ملك تقاسم ملكه مع شعبه 

فتوحدة في كفه األوطان 

حسن العلى وكأن في میالده 

ولد الندى والحصن واإلحسان 

ھو أول األفراح في بیت الھدى 

وبه اعتلى فوق العلى رمضان 

في اللیل يفتتح الثناء بذكره 

وباسمه أن رتل القرآن 

ھو للصالة المصطفى والمرتضى 

صلى علیة وسلم الرحمن 

كان ذلك في ٢٨ ابريل ٢٠٢١.

قال الحكیم في محكم كتابه الكريم

{ادعوني استحب لكم}

االسالم العزيز يحث االنسان المسلم 

علـى امور تنفعه فـي الدنیا واالخــرة، 

ومــــنھا الدعاء. يقال إن الدعاء ھو مخ 

العبادة. بل ھو العبادة. الصـالة، بداية، 

كانت تعني الدعاء، ثم ســـــــــــمیت 

باالصــــالح الفقھي صــــالة تلك التي 

نقیمھا. 

الدعاء المســــتجاب ھو ان يدعو المرء 
َّ ُّ ِِربه دعاء المضـطر.. {َوذا النون إذ ذھَب ََ

َََّ َ ْ َّ َ ََّ َ ُْ ِمغـاضبًـا فظن أن لن نقدر علیه فَنـاَدى َ َ ِ ِٰ
َُّ ََّ َّ ََُُٰ َ َْ ِفي الظلمات أن ال إله إال أنت سبَحانَك َ ِِ ِ

َّ َُ َُ ُ ّْْ َ َ َ ِإنــي كنت من الظالمین. فاستجبَنا له َ ِ ِ ِ ِ
ْٰ َُ َ َ ُ َّّ ْ َِونجیَناه مَن الغم ۚ َوكذلَك ننجــــــــــي َ ِ ِِ

ْْ ِالمؤمنیَن}.ُ ِ

دعاء المضـــطر يلتفت الیه هللا ألن فیه 

توسل وفیه خشوع ودموع.

ثانیا. الدعاء المســــــــتجاب ھو  دعاء 

المتوسل. يقول تعالى: 
َٰ َْْ َْ ُ ْ ُْ ْ ِ{وال تفسدوا فـــى ٱألرض بَعَد إصلحَھا َ ِ ِِ ِ

َّ ًَّ َ ُ ًُِ َ ْ ْ َ ََوٱدعــــــوه خوفا َوطَمعا ۚ إن رحَمت ٱ� ْ ِ
ْ ٌَْ ُ ِقريب مَن ٱلمحسنیَن}.ّ ِ ِ ِ

ال يتوقع االنســـان ان يســــتجیب ربه 

لدعائه وھو يدعو بدعاء البطــــران. بل 

يجب ان يدعوه دعاء المتوســــــــــــل 

والطامع بجنته وكــــــرمه والخائف من 

عذابه. 

ثالثا: ان يكون الذي يدعو هللا في حالة 
ُ َّْ ُْ َمن  التضرع. يقول تعالى: {ادعوا ربكم ْ

ْ ُّ َُّّ ًَ ُ ُْ ُ ُ ْ ً َ ِتضرعــا َوخفیَة إنه ال يحب المعَتديَن}. َ ِ ِ
ويقول: 

ًُُّ ًَّْ َ ْ ََّ َ ِ{َواذكـر ربَك فـي نفسَك تضرعا َوخیفة َ ِ ِ

ْ ْ ْْ ُُ ْ َ ْ َ َِودون الَجھر مَن القول بـالغدو َواآلَصـال ُّ ِ ِِِ ِ
ْ ُ ََ ّ َِوال تكن مَن الغافلیَن}.َ ِ ِ

التضـــرع ھو حالة التذلل. بعض الناس 

يدعو هللا بســــــرعة وببطر واستغناء. 

يدعو ربه من طرف اللســان. يدعو ربه 

وھو غافل عمن يدعو. جاھل بمنـــزلة 

الــــــــرب الذي يدعوه، وجاھل بقیمة 

الدعاء. لذلك نقول فــــي دعاء االفتتاح 

في شھر رمضــــــــان: {فارحم عبدك 
الجاھل، وجد علیه بفضــل احســـانك ُ

ُ انك جواد كــــريم... الحمد � علـــــى ٌِ
حلمه بعَد علمه، والحمد � علـــــــى ُِ
عفوه بعد قدرته، والحمد � على طول ُ

اناته في غضـــــــبه، وھو قادر على ما ٌ

يريد...}. ھذه معان كبیرة من الخشوع 

والتذلل واالقرار بالضــعف في محضـــر 

الذات االلھیة. 

٥  مايو ٢٠٢١

لماذا نحتفل به؟ الن 
ائمتنا عاشوا من اجل 
قضيتنا. الحسين (ع) 

اعطى دمه من اجل هذا 
الدين، والحسن (ع) 

ضحى بأمنه االجتماعي 
والعائلي من اجل هذا 

الدين

"ادعو ا� دعاء المتوسل المضطر وال تدعوه دعاء البطران"ُ

المجلس الثاني
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 مايو ٦٢٠٢١

ال يجوز أن نخاطب الناس بعناية كبیـرة 
جدا، ثم نخاطب هللا ســـبحانه وتعالى 
بعناية أقل. الـیوم اذا دعانا رئـیس وزراء 
دولة لمأدبة فاننا نلبـي الدعوة ونتـزين 
ونســـتعد. ترانا ننشــــغل به أكثر مما 
ننشغل إذا دعانا هللا لمأدبته في شھر 
رمضـان. فمن يكون ھذا الشــخص ازاء 

هللا. 

{ادعوني تضــــــــــرعا وخفیة}... نعم 
ادعوني في منتصـــف اللیل وفي ظھر 
الغیب. قم فـــي جوف اللیل لتناجـــي 

ربك وردد ذلك الدعاء المأثور:
َُّ َُ َ ُ ُ َْ ّ ٍ{أناجیَك يَا َموجود فــي كل َمكان لعلَك َ ِ ِِ

َُ ََّ ُُ ْ َ َْ َْ َ َ ِتسمع ندائـي، فقد عظم جرمـي َوقل َ ِ
ََ َّ َ َْ ْ َِحیائـــي، َموالَي يَا َموالَي، أي ٱألھَوال ْ ِ

َ َ َََّّ ُ َُّ َ ْ َْ ْ ْ ُ ِأتذكر َوأيَھـــــــا أنَسى؟ َولو لم يَكن إال َ ٰ
ْ َْ َ َْ ُْ َ ْ ِالَموت لكفى، كیف َوَمـــــــا بَعَد الَموت َْ ٰ

َ َُ َ َ َُ َ َّ ُ َ ْْ ْ َ ْ ٰأعظم َوأدھى؟... فیَا غوثاه ثم َوٱغوثـاه ُ
َ ََْ ْ ً َ ِبَك يَا هللا، من ھَوى قد غلبنـــــي َومن ْ ِ َ ِ ِ

ً َْ َ َ َْ ُ ُْ ْ َ ْ ْ ّ ََّ َ ِعدو قد ٱستكلب علي َومن دنـــــیا قد َ ٍ
ََّ ُّ َّ َّْ َْ ْ َتَزيَنت لــي َومن نفس أمارة بٱلسوِء إال َ ِ ٍِِِ ٍ

ُ ْ َ ََ ْ ََما رحَم ربي، َموالَي يَا َموالَي، إن كنت ّ ِ َِِ
ُ ْ َ َْ ْ ْ َ ِرحمت مثلــــي فٱرَحمنــــي َوإن كنت ْْ ِ ِ ِ َِ

ْ ْ َْ َ ْ ِقبلت مثلـــــــي فٱقبلنـــــــي، يَا قابَل ََ َ ِ ِِ ِ
َُ ْ َْ ََّّ َ َ ْ ْ ِٱلسَحرة، ٱقبلنـــي يَا َمن لم أَزل أتعرف ْ َ ِ َ

ّْ َ ُ ُ َُ ّ ْ ْ ِمنه الحسَنى يَا َمن يغذيَنـــــي بٱلنعم ْ ِ ِ ِِ ِ ٰ
ً ًَ ْ ْ ًْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ِصباحا ومساء، ٱرحمنـي يوم آتیك فردا َ ِ َِ

ًََّ ََ ُْ َ َِشاخَصا إلیَك بََصري مقلدا عَملـــي قد ْ ِِ ِ
َ َْ ْ ُ َّْ َ َ ّ َ ِتبرأ َجمیع الخلق منـــي، نعم َوأبــــي َ ِ ِ َِ ِ

ُْ َ َ َ َْ ُ َّ ْ َِوأمي َوَمن كان له كدي َوَسعیـي، فإن ّ ِِِ
َ َْ ُ ْ ْ َ ْْ َ َ َ ِلم ترحمنــــي فمن يرَحمنـــــي، َوَمن ْ ِ

ْ ُْ َْ ُ ْ ْ ُ ِيؤنس في القبر َوحَشتـي، َوَمن ينطق ُْ ِ ِ ِِ
َُ ََ ْ ِلَساني إذا خلوت بعَملي.. الخ}.َ ِ ِِ ِ

بعض اخواننا وأعـــــــــزائنا غادروا ھذه 
الدنــیا. انقطعوا عــنھا.. ھم يأملون ان 
ندعوا لھم.. الیوم فرصــــة. الدعاء في 
شھر رمضـان مســتجاب، وھذه فرصة 

ان ندعو المواتنا. 
ُ ُ ُ ُْ َ ْ ّْ َ َ ِ{إلھـي، التؤدبنــي بعقوبتك، وال تمكر َ ِ ِِ ِ ِ

َ َّ ُ ْ َ ْ ِبي في حیلتَك، من أيَن لي الخیر يارب ْ َ ِ ِ ِ ِ َِ ِ
َ ّْ ْ ْ ْ ُ َِوال يــــوَجد إال من عندَك؟ َومن أيَن لي ُ ِ ِ ِ َِ

ّ ُُ ُ ِالنجاة َوال تسَتطاع إال بَك}.َّْ ِ

الدعاء تقرب من هللا. والدعاء أيضــــــــا 
صالح لالمة. االمام السجاد (ع) عندما 
رأى ان الناس ابـتعدوا عن خالقھم اراد 
ان يعیدھم الــــى هللا. فكیف حاول أن 
يعیدھم؟ حاول أن يعیدھم الــى جادة 

الصواب من خالل الدعاء. 

قد تســــأل: وماذا نطلب من هللا؟ ھل 
يســــتحب لنا ان نطلب أشیاء بعینھا؟ 

ھل ھناك اشیاء ال يجوز ان نطلبھا؟

ال. اطلب منه كل شــــیئ. انت تطلب 
من مالك الملك. ال تقل ھــــذه مطالب 
كثیـــــرة. هللا لیس كعبد هللا. هللا لیس 
بخیال.. اطلب حتى ملح الطعام. ففیما 
أوحى هللا إلى موســـى انه قال له: يا 
موســى، ســـلني كل ما تحتاج إلیه، 

حتى علف شاتك، وملح عجینك.

وقال اإلمام الصـــــــــادق (ع): علیكم 
بالدعاء... وال تتركوا صغیرة لصـغرھا أن 
تدعو بھا، إن صاحب الصغار ھو صاحب 

الكبار.

وقال اإلمام الباقر (ع): ال تحقروا صغیرا 
من حوائجكم فإن أحب المؤمنین إلـى 

هللا تعالى أسألھم." 

نعم. احب المؤمنین الـى هللا اكثــرھم 
ســــــــــــؤاال. لذلك نقول في الدعاء: 
{اســــــــــالك ان تدخلي في كل خیر 
ادخلت فــــیه محمدا وال محمد}. انت 
تطلب كل خیــر اعطاه هللا لمحمد وآلل 

محمد. او تقول في دعاء شھر رجب: 
ََُُ ُُ ْ ُ َْ َ ّ ْ ٍِ{يامن أرجــــوه لكل خیر َوآَمن َسخطه َ ِ

َُ ْ ُ ْ ّ َعنَد كل َشرّ، ياَمن يعطــــــــــي الكثیر ْ ِ ٍِ ِ

َ ََ ْ ِبالقلیل... أعطني بَمســـــــألتي إياَك َّ ِ ِ ِِ ِِ ِ
ُّْْ َ َ ْ َ َِجمیع خیر الدنیا َوَجمیع خیر اآلخـــرة} َ ِ ِِ ِ

ْ َ ْ ِثم تعقب وتقول: {َوزدنــــي من فضلَك ْ ِ ِ ِ
ِياكريم}. تصــور! انت طلبت جمیع خیر َُ

الدنیا واالخــرة ومع ذلك تقول {زدنــي 
بفضلك يا كريم}.

ھكذا علمنا أھل البیت (ع) وھذه ھي 
ادعیتھم.. ادعیتھم مدرســـــــــــــة.. 
أدعیتھم مدرســــــــــة ومنھاج للفرد، 
ومدرسـة ومنھاج للجماعة.. مدرســة 
لعالقة الفـــرد بخالقه ولعالقة الفــــرد 

بمجتمعه. 

لكن ماذا حل بھذه المدرسة؟

ھنا أتى سماحة الشــــــــیخ الربیعي 
على ذكر المصــــــیبة من خالل ابیات 

للشاعر الشیخ محمد علي االعسم

ِتـبـكیَك عیني ال ألجل مثوبة
ِلـكـنـمـا عیني ألجلَك باكیهّ

ٍتـبـتـل مـنكم كربال بدم والُّ
ُّّ ِِتـبـتـل مني بالدموع الجاريهّ

َُ ُ ْ أنـَسـت رزيـتكم رزايانا التيْ

سـلـفت وھونت الرزايا اآلتیهّ

ِوفـجـائـع األيـام تـبقى مدةُّ

وتزول وھي إلى القیامة باقیهُ

ُ َلـھـفـي لـركـب صـرعـوا في كربالُ ٍِ
ُُ ِكـانـت بـھـا آجـالـھـم مـتـدانـیَهُ ِ

َُ َُّ ُ نـصـروا ابـَن بـنـت نـبیھم طوبى لھمَ
ِنـالـوا بـنـصـرتـه َمـراتـَب سامیهُ ِ ِ

َُ ِقـد جـاوروه ھـاھـنـا بـقـبـورھـمْ
ُُُ َِوقـصـورھـم يـوَم الـَجـزا مـَتـحاذيَهُُ

ُِّ َِولقد يَعز على رسول هللا أنْ َ ِ ِ

ُ ِتسبى نساه إلى يَزيَد الطاغیَهُ ِ َ

كان ذلك في ٢٩ ابريل ٢٠٢١. 

ال يجوز أن نخاطب الناس 
بعناية كبيرة جدا، ثم 
نخاطب ا� سبحانه 

وتعالى بعناية أقل.

جانب من الحضور
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قال تعالى في محكم كتابه العزيز: 

َّْ َّ ََّ ْ ِ ِِ{بسم � الرحَمن الرحــــیم.. َونفس ْ ِ ٍِ ِ
َُ ْْ َ ََُّ َ َ ََوَما َسواھا، فألَھَمَھا فجورھا َوتقَواھا، َ

ََّ َْ َ َْ َ ْ َ ْ َ قد أفلح َمن َزكـــاھـــا، َوقد خـــاَب َمن ْ
َدساھا}.ََّ

االنسـان بمســیرته الى هللا سبحانه 

وتعالـى يحتاج الـى امــر مھم، وبدون 

ھذا األمر ال يصــل االنســـان إلى ربه. 

لكن االنســان يھتم في حیاته بأشیاء 

أخـــــرى يولیھا جل اھتمامه ويجعلھا 

أولــوية ويغفل عن األھم. تجد أن ھذا 

اإلنســــان يھتم بالعلم، وبالصــــحة، 

وبالعائلة، وبمعیشـــــته، في حین أن 

االمـر االھم فـي الطـريق الـى هللا ھو 

تزكیة النفس. 
َُ ْ َ َُّ َْ َ َ{َونفس َوَما َسواھا، فألَھَمَھا فجـورھا َ ٍ

ََّ َْ َ َ َْ ْ َ ْ َ ْ َ َوتقَواھا، قد أفلح َمن َزكاھا، َوقد خـاَب َ
ََّ َمن َدساھا} جواب القســـم في ھذه ْ

اآليات ھــو قــوله {قد افلح من زكاھا} 

أي قد أفلح من زكـــــــى ھذه النفس 

واھتم بھا. واال ماذا يجنـي عالم كبیــر 

ال يعمل � باخالص؟ وماذا يجنـــــــي 

خطیب مشــھور لم يعمل على تزكیة 

نفســه؟ وماذا يربح سلطان مقتدر قد 

خسر نفسه ودساھا؟ 
لم يقل تعالى قد أفلح من علمھا.  بل ّ

قال {قد أفلح من زكاھا}.  اســــــاس 

الفالح تزكیة النفس. 

االخالق قضــــیة روحیة تنعكس على 

السـلوك. أحیانا يقابل المرء منا اناسا 

مؤمـنـین، مـثقفـین، وغالــبا ما يحكم 

المـــــــــــــــرء منا عندما يقابل ھؤالء 

األشــــــــخاص أنھم افلحوا في تربیة 

أنفسـھم،  لكنك تكتشــف احیانا بعد 

فتــــــــــرة انه ال يعامل اوالده معاملة 

حسـنة. تتفاجأ احیانا من تصــرفاتھم. 

لماذا؟ ألنھم آمـــنوا وتـــثقفوا وتعلموا 

وأدوا الواجبات وابتعدوا عن المحرمات 

قدر اإلمكان لكنھم لم يزكوا أنفســھم 

كما ينبغي. 

العالمة جعفـــــر النجفــــــي الملقب 

بكاشف الغطاء نســـــــــبة إلى كتابه 

(كاشــف الغطاء) كانت زوجته ســیئة 

الخلق معه وكانت احیانا تضـربه. عرف 

طالبه بذلك فقـــــــــــرروا ان يعاقبوھا 

فنھاھم الشـــــیخ جعفر وقال لھم: ال 

تقدموا علـــى ھذا العمل فلعل فـــي 

ســـوء خلقھا معي امتحانا لي وابتالء 

من هللا. من يدري؟ لعلـي بدونھا كنت 

سـأعود الى البیت وانا متكبر. لعل هللا 

قد سخرھا لي لتكســر تكبري ولكي 

ازكي نفسي. 

السید الكلبیكاني يروي قصـة طالبین 

من طالب العلوم الدينیة كانا يدرسـان 

معا فـــي نفس المـــراحل التعلیمیة، 
أحدھما صـــار مرجعا معروفا في حین ً

اكتفـــى اآلخــــر بما ھو أقل من ذلك. 

يقول الســـــید الكلبیكاني انه عندما 

حضــــــــــرت الوفاة لالخر عمد زمیلة 

المرجع إلى تلقینه الشھادتین فرفض 

النطق بھما. قال لـــــــزمیله: ال اقول. 

ســـــــــــأله: ولماذا؟ قال ألنني كنت 

متقدما علیك في دراســـــتي فلماذا 

قدمك هللا علـي فــي المنــزلة؟ لماذا 

أوصــلك انت إلى مرتبة المرجعیة ولم 

يوفقني أنا للوصول إلیھا؟

انظر الى سوء العاقبة. 

ايھا االنســــان ال يأخذك الغرور. انك ال 

تعـرف عاقبتك. ال تعـرف، فقد تنحــرف 

في لحظة. في آخر لحظة. 

علـي بن أبــي طالب (ع) يقول عندما 

يضــــربه أشقى األشقیاء: {فزت ورب 

الكعبة}. ھــي إذن معــركة بین الحق 

والباطل وساحتھا النفس البشرية. 

عبدهللا بن عوف كان من صـــــــــحابة 

رسول هللا، ولما كان أحد الستة الذين 

اختارھم الخلیفة الثانـــــــي لیختاروا 

الخلیفة من بعده، حــرف الخالفة عن 

علي (ع).  فأين اصـبح ھو واين اصـبح 

علي؟

ھذه اللیالـــي ھـــي لیالــــي أمیــــر 

المؤمنین (ع). 

أمیر المؤمنین وھو على فراش الموت 

يوصي ولداه الحســــن والحســــین. 

يوصي امامان معصــــــــــومان. فبأي 

األشیاء يوصیھما؟ يقول لھما:
َُّ ْ ْ ًُ ْ َ َِوكـــــونا للظالم خصما، َوللَمظلـــــوم َ ِ ِِ ِ

َُ ُ ًَْ َ ْ ِعونا.أوصیكَما، َوَجمیع َولدي َوأھلـــي َ ِ ِ ِ
ْ ْ َُ ََ ِ َِِوَمن بَلغه كَتابــــي، بَتقَوى هللا، َونظم ْ ِ ِ

َُ َُ َّ َْ ْ ْ ِأمركم، َوَصالح ذات بَینكم، فإنــــــــي ْ ِ ِِ ِ ِ
ُُُ َ َّ ُ َِسمعت َجدكَما (ص) - يَقــول: "َصالح ُْ

َْ َْ َّ َّ ُ َ ْ ََ ِذات البین أفضل من عـــــــامة الصالة ْ ِ ِ َ ِِ
ِِالصیَام".ّ

َ َْ ُّ َُ َْ ُ َ ِهللا هللا في األيَتام، فال تغبوا أفَواھھم، ْ ِ َ َِ
ُ ْ َِوال يَضیعوا بَحضرتكم.َُْ َ ِِ

ُ ْْ َُْ ْ ْ ِوهللا هللا فـــــــــي القرآن، ال يَسبقكم َ ِ َ َِ
ُ َْْ ُ ْ ِبالعَمل به غیركم.َ ِ ِِ

لمن ھذه الوصايا؟ لســــــیدي شباب 

اھل الجنة. 

ثم عرق جبین اإلمام فجعل يمســــح 

العــرق بیده، فقالت ابنته زينب: يا أبه 

أراك تمسح جبینك؟

قال: يا بنیة سـمعت جدك رسـول هللا 

(ص) يقول: إن المؤمن إذا نــــــــزل به 

الموت ودنت وفاته، عرق جبینه وصـار 

كاللؤلؤ الرطب وسكن أنینه.

فقامت (ع) وألقت بنفسھا على صدر 

أبیھا وقالت: يا أبه حدثتنــــي أم أيمن 

بحديث كربالء، وقد أحببت أن اسمعه 

منك.

فقال: يا بـنـیة الحديث كما حدثـتك أم 

أيمن، وكأني بك وبنسـاء أھلك سبايا 

بھذا البلد، خاشـــــــــعین تخافون أن 
ً يتخطفكم الناس، فصبرا صبرا.ً

ثم التفت اإلمام إلى ولديه الحســــن 

والحسین (ع) وقال: يا أبا محمد ويا أبا 

عبد هللا، كأنــــي بكما وقد خـــــرجت 

علـیكما من بعدي الفــتن من ھاھــنا 

وھاھنا فأصــــبرا حتى يحكم هللا وھو 

خیــــــــر الحاكمین، يا أبا عبد هللا أنت 

شـــھید ھذه األمة، فعلیك بتقوى هللا 

والصبر على بالئه. 

كان ذلك في ٣ مايو ٢٠٢١. 

٧  مايو ٢٠٢١

قال تعالى {قد أفلح من زكاها} ولم يقل: 
قد أفلح من علمهاّ

متحدثا عن النفس البشرية: ً
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قال تعالـى فـي محكم كتابه العــزيــز: 
َّ ِبســــــم هللا الرحمن الرحیم {فإن َمع ََ

ْ َّ ََْ ُ ُ ُ ُْ ْ َ ْ ِالعسر يسًرا. إن َمع العسر يسًرا. فإذا ْ ِ ِ ِ
َ َ َ ْ ََ ْْ ّ ْ َْ َ َ َفرغت فانصب. وإلى ربك فارغب}. َ َِ ِ

القران الكريم يقول {ان مع العســـــــر 

يسـرا} وكأن العسـر األول ھو نفســه 

العســر الثاني، لكن الیســر األول غیر 

العســـــر الثاني. لذلك ذھب كثیر من 

المفســــرين إلى القول ان العســـــر 

الواحد يقابله يسران.

العســـــر ھو الشـــــدة مقابل الرخاء. 

فالحیاة ال تكون كلھا شـــــــــــدة. هللا 
ســــــــبحانه يريد ان يفھم عبده ان ال ٌ

يیأس. فالحیاة لیســـــــت فقط للكدح 

والتعب والشـدة. ال. الحیاة ايضــا راحة 

وامل وسعادة. 

ولذلك كان ھناك يسران مقابل العسر 

الواحد.. 
يحكى ان ملكا في صــقلیة كان يعاني ً

من األرق فخطـــر فــــي باله أن يعالج 

األرق بنــــزھة فـــــي البحـــــر، فقال 

لمسـاعديه: جھزوا لي المركب لعلي 
ُ

استطیع ان أبعد الكدر عن نفسي. 

وفي البحر ســــمعوا صــــوتا من بعید 

يصــیح: يا غیاث المســـتغیثین. تتبعوا 

مصـــــدر الصـــــوت فوجدوا رجال غرق 

زورقه، ولم يجد ســـــــــبیال للنجاة اال 

االستغاثة با�. 

ھنا قال أحد حكماء للملك: يبدو أن هللا 

ســبحانه تعالى قد ســخر أرق الملك 

لینقذ الرجل الذي استغاث با�. 

عندما تضـیق الســبل باالنســان يلجأ 

الى هللا وهللا ال يتـرك عبده.. هللا يـرزق 

عباده جمیعھم، صـــالحھم وطالحھم، 

وينـزل الخیـر علـى البـر والفاجـر. لكن 

بعض الناس ال يســتطیع ان يســتفید 

من الخیر. 

يقال ان تاجرا لم يوفق فـي تجارته الن 

رأس ماله ضــعیف. اشــترى عددا من 

الببغاوات برأس ماله الضـــــعیف لكنھا 

ماتت من البـــــــــرد اال ببغاء واحد. بدأ 

الرجل يصـــیح يا غیاث المســــتغیثین 

فصــــــــار الببغاء يقلده ويقول يا غیاث 

المســــتغیثین. وكانت حاشیة الملك 

بالقــــرب من بیت الـــــرجل فأعجبھم 

الببغاء وھو يســــــــــتغیث، وأرادوا أن 

يفاجئوا الملك بھدية اســـــــــــتثنائیة 

فاشـــــتروا الببغاء بثمن فاق ســـــعر 

الببغاوات التي ماتت. 

 في معرض تفسيره لسورة اإلنشراح:

"من كان مع ا� فرج ا� عنه وأعطاه مع العسر يسرا" 

 مايو ٨٢٠٢١

قال (ص): {انفاسكم فيه 

تسبيح ونومكم فيه 

عبادة} فكيف نجعل نومنا 

عبادة في غير رمضان؟ 

نعم. توضا ونم فيكون 

فراشك مسجدك.. 

المجلس الرابع

راية العزاء باستشھاد أمیر المؤمنین، وراية شھر رمضان، وراية المركز: ٣ رايات رفرفت في سماء مركز االمام علي (ع) خالل الشھر الفضیل.
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٩  مايو ٢٠٢١

هللا يســتجیب لمن يســتغیث به وھو 

يھیئ األسباب. 

يقول عدد من ســجناء البعث ان زمیال 

لھم كان كلما علقه الجالوزة فــــــــي 

سقف السجن كنوع من أنواع التعذيب 

البطیئ، انقطع الحبل بال ســــــــــبب 
مفھوم. وكان عندما يســــأل عن ھذه ُ

الكرامة يقول كنت استغیث با� وحده 

وانادي يا غیاث المســـــتغیثین. حدث 

ذلك معه مرارا. 

وبالعودة إلــــى اآلية الكــــريمة، يقول 

المفســرون ان قريش كانت تنظر الى 

النبي (ص) على انه فقیر وان النبوة ال 

تلیق بـرجل فقیــر. فقال له هللا {ان مع 

العســـر يســـرا} بمعنى ان بعد الفقر 

ًغنى. السید الطبطبائي في تفسـیره 
"المیزان في تفسـیر القران" يسـتبعد 

ھذا التفســـــــیر فالرسول كانت لديه 

مھام وھموم ومســـــــــؤولیات تجعل 

العســـــر بنظره أبعد من الفقر وأنه اذا

طلب شیئا فإن طلبه سیكون أسـمى 

من الغنى والجاه. 

نعم. كل شخص منا يشعر بالعسر من 

جراء خســـارة عمل، او بیت، او يتأذى 

من ذرية طالحة، او من صـــديق خائن، 

لكن من كان مع هللا فـــرج عنه وأعطاه 

مع العسـر يســرا. االمام زين العابدين 

(ع) يقول ما معناه ماذا يــربح من كنت 

يا هللا ساخطا علیه وماذا يخســــر من 

كنت يا هللا راضیا عنه؟

  

{فإذا فرغت فانصـــــــــــب}.. ھنا كان 

للمفســـــرين رأيان: رأي يقول ان {اذا 

فــرغت} معناھا إذا فــرغت من العمل 

فتوجه الى هللا واشــــــكره. يدل على 

ذلك قوله  {والــــــى ربك فارغب}. أي 

ارغب في طاعته. 

والـــرأي اآلخـــر يقول اذا فــــرغت من 

العبادة  فجاھد واكدح فـــــــــي طلب 

الرزق. فالحیاة لیســــت للعبادة فقط. 
والمؤمن ال يجوز ان يكون كال علــــــى ً

اآلخــرين يتكل علیھم ويعتاش علـــى 

تقديماتھم. 

لذلك فإن سورة االنشـــــــــراح سورة 

لطیفة جدا {الم نشــــــرح لك صدرك} 

نحن نحتاج الن يشـــــرح هللا صدورنا.. 

ونحتاج الن نفــرج عن ھمومنا بالتوجه 

الى هللا {اال بذكر هللا تطمئن القلوب}. 

يقول رســول هللا ألبي ذر {أبا ذر: جعل 

هللا جل ثناؤه قرة عیني في الصــــالة. 

وحبب إلي الصـــــــــالة كما حبب إلى 

الجائع الطعام، وإلى الظمآن الماء. وإن 

الجائع إذا أكل شــــــبع وإن الظمآن إذا 

شرب روى، وأنا ال أشبع من الصالة}. 

يقول المصــــطفي (ص) في استقبال 

شھر رمضـان إن نومنا في ھذا الشـھر 

عبادة {انفاسكم فیه تســبیح ونومكم 

فیه عـبادة} فكـیف نجعل نومـنا عـبادة 

في غیر رمضان؟ نعم. توضا ونم فیكون 

فراشك مسجدك.. 

وبالعودة إلى لفظ العسر نتذكر أن اھل 

البیت كانوا يعیشـون حالة العســر مع 

الناس. وكانوا يعیشون حالة العسر مع 

الحكام. لكن ذلك اصــــبح علیھم فیما 

بعد فتحا ويسرا. 

وفي ختام كلمته عرج سـماحته على 

المصــیبة مســتذكرا معركة الطف وما 

رافقتھا من تفاصیل ألیمة (بنات النبي 

يتسـابق القوم على سرقة حجابھن.. 

راس الحسین على الرمح... الخ) 

كان ذلك في ٤ مايو ٢٠٢١

جانب من الحضور

جانب من الحضور

جانب من الحضور

طاولة التحكمجانب من الحضور



صـلى هللا علیك يا رسـول هللا، صــلى 

هللا علیك يا ســـیدي يا امیر المؤمنین 

ويعســــــــــوب الدين يا علي بن ابي 

طالب، الســـــالم علیك يا سیدي ويا 

موالي يا ابا عــــــــــبدهللا يا رحمة هللا 

الواسعة..

يا لیتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظیما

يوم  أردى المرتضى سیف المرادي

لـیـلـة مـا أصبحت إال وقد

غـلـب  الغي  على أمر الرشاد

والـصـالح انـخفضت أعالمه

وغـدت تـرفـع أعالم الفساد

مـا رعـى الـغادر شھر هللا في

حـجـة  هللا  عـلى كل العباد

وبـبـیـت  هللا قـد جـدلهّ
سـاجدا  ينشج من خوف المعادً

يـا لـیـال أنـزل هللا بـھـا

سـور  الذكر  على أكرم ھادي

مـحـیت فیك على رغم العلىُ

آيـة فـي فـضلھا الذكر ينادي

قـتـلـوه  وھـو فـي محرابه

طـاوي  األحشاء  عن ماء وزاد

سـل  بـعینیه  الدجى ھل جفتا

عـن بـكا أو ذاقتا طعم الرقاد؟

وسـل األنـجـم ھـل أبصرنه
لـیـلة مضطجعا فوق الوساد؟ً

فـلـقـد عـمم بالسیف فتى
ً عـم خـلـق هللا طرا باألياديّ

فـبـكـتـه  األنس والجن معاً

وطـیور  الجو مع وحش البوادي
وبـكـاه الـمـأل األعلى دماً

وغـدى  جـبريل بالويل ينادي

ھـدمـت وهللا أركـان الھدى      

حـیث  ال من منذر فینا وھادي

انا � وانا الیه راجعون

قال رسول هللا {علي مع الحق والحق 

مع علي يدور معه حیثما دار}. 

الكالم عن علــــي ھو كالم عن الحق 

وعن الحقیقة.

اينما دار علي دار معه الحق. 

اذا أردنا ان ندرس انســان ندرسة من 

زاوية معینة، فكیف ندرس انســـــــان 

يحیط بكل الـــــزوايا؟ كـــــرمه محیط. 

بطولته محیط. عدله محیط.

الفخــر الــرازي يقول اذا اختلف الناس 

في قول فالحق مع علـي. قیل لماذا؟ 

قال الن رســـــــــول هللا قال علي مع 

الحــق. مــع ذلك حاول القــوم طمس 

معالم ھذه الشـخصــیة ومن معھا. ما 

معنى ان تأتي ھند وتاكل كبد حمزة؟ 

ھكذا عامل القوم الذين يحسدونھم. 

أوصى إمام المتقین علیه الســــــالم 

أھل بیته بإخفاء قبـره بعد وفاته لعلمه 

بأن األمر سیصــــــــیر الى أعدائه من 

بعده. فالقوم ال يـــتورعون عن نـــبش 
القبر بغضا وعداوة له. وقد أجاب اإلمام ً

جعفر الصـــادق علیه الســــالم على 

ســـؤال ألحد أصـــحابه وھو صـــفوان 

الجمال عن الســـــبب الذي منع أھل 

البیت علیھم السالم من إظھار القبر، 
فقال علیه الســــالم: "حذرا من بني ً

مروان والخوارج أن تحتال في أذاه".

ونقل الشــیخ جعفر محبوبه عن كتاب 
"مــنـــتخب الـــتواريخ" ان الحجاج بن َّ

يوســـــف الثقفي حفر ثالثة آالف قبر 
فـي النجف طلبا لجثة أمیــر المؤمنین ً

علیه السالم.

علي (ع) اوصى ان يخفى امر جنازته.

الحســــــــن سیر عدة جنائز للتمويه ّ

ومنھا جنازة الى مزار شـــــــريف في 

االرض التي تســـــــــــــــــمى الیوم 

أفغانســــــتان.. لذلك لم يعرف له قبر 

قبل وقت طويل. 

لكن الشــــــــــمس ال يغطیھا غربال. 

والحق يعلو وال يعال علیه. وعلــي (ع) 

ھو الحق. 

ماذا نتحدث عن علي وھناك اكثـر من 

٧٠ اية في علي؟. الصـــريح منھا ٧٠، 

لكن غیر الصريح ٣٠٠ اية. 

اجتمع الحساد والملوك على تشـويه 

صـــورة علي وما اســـتطاعوا. لماذا؟  

الن علي (ع) لم يكن يعمل لنفســـه. 

عمل لالســـالم فتكفل هللا في جعله 

في اعلى علیین. 

اجتمع االعداء على تشويه صورته وما استطاعوا. فكيف كان ذلك؟

في ذكرى جرح أمير المؤمنين (ع):

 مايو ١٠٢٠٢١

ليلة اجلرح

السید سعد الخطیب الشیخ ابو سجاد الربیعي



ألف شھر وعلي يســـب على المنابر. 

وھذا كفیل بتشـويه صورة أي انســان 

مھما كان شأنه، لكن التشـــــــويه لم 

يفلح مع علي الن علیا اندك في هللا. 

فإذا كانت ضـــــــــــربة واحدة من أمیر 

المؤمنین (ع)، كما قال رســـــــول هللا 

(ص)، تـــرجح علــــى عمل األمة، بل 

ھي، كما قال، أفضـــــــــــل من عبادة 

الثقلین، اإلنس والجن، إلــــــــى قیام 
الساعة.َّ

طبعا، في الثقلین انبیاء ومرســــلین، 

واوصـیاء واولیاء وصــالحین، وصــحابة، 

لكن الرسول األعظم (ص) لم يسـتثن 
أحدا، وقال ان ضربة علي افضــــل من ً

عـبادة ھؤالء جمــیعا.  فماذا نقول اذن 

بجھاده لعشرات السـنوات في سبیل 

هللا، نصفھا بین يدي رسول هللا (ص)؟

تلك ھي فضــــیلة اإلمام علي بن أبي 

طالب (ع) فھل أدركت ھــــذه األمــــة 

حديث رســـول هللا؟ ھل أدركت معنى 

ان تكون ضربة علي أفضـــل من عبادة 

الثقلین؟.. من االولین واالخــــــــرين؟ 

معنى أن يكون سلوك واحد وتصــــرف 

واحد او حركة واحدة من شـخص واحد 

بھذه األھمیة؟ 

فـي مثل ھذه االيام  علـي (ع) يفطــر 

عند الحسـن والحسـین وزينب. فماذا 

يأكل؟ قـرص خبـز يابس ال يقوى علـى 

كســــــره. قیل له فتحت باب خیبر وال 

تقوى علـــى ھذا الـــرغیف؟ قال "نعم 

تلك ضــربة ربانیة اما ھذه [القطعة من 

الخبز]  فھي للدنیا."

لما كانت اللیلة ال١٩ من شھر رمضان 

المبارك قدمت إلـیه ابـنـته عـند إفطاره 

طبقا فیه قرصان من خبز الشــــــــعیر 

وقصــــعة فیھا لبن وملح جريش، فلما 

فرغ من صالته أقبل على فطوره، فلما 

نظر إلیه وتأمله حرك رأســـه بكى بكاء 

شديدا عالیا، وقال: يا بنیة ما ظننت أن 

بنتا تسوء أباھا كما قد أسأت أنت لي. 

قالت: وبما اسأت الیك يا أبتاه؟

قال: يا بنیة أتقدمین إلــى أبیك إدامین 

فــــي طبق واحد؟ أتــــريدين أن يطول 

وقوفـي غدا بین يدي هللا عـز وجل يوم 

القیامة؟! أنا أريد أن أتبع أخــــــي وابن 

عمي رســــول هللا (صــــلى هللا علیه 

وآله)، ما قدم إلیه إدامان فــــــي طبق 

واحد إلى أن قبضـــه هللا، يا بنیة ما من 

رجل طاب مطعمه ومشـربه وملبســه 

إال طال وقوفه بین يدي هللا عـــــز وجل 

يوم القیامة، يا بنیة إن الدنیا فـــــــــي 

حاللھا حساب وفي حرامھا عقاب... يا 

بنیة وهللا ال آكل شـــــیئا حتى ترفعین 

أحد اإلدامین، فلما رفعته تقدم إلــــى 

الطعام فأكل قرصــــــــــا واحدا بالملح 

الجريش، ثم حمد هللا وأثنـى علیه، ثم 

قام إلى صالته فصــــلى ولم يزل راكعا 

وساجدا ومبتھال ومتضــــــرعا إلى هللا 

ســـبحانه، ويكثر الدخول والخروج وھو 

ينظر إلى السماء وھو قلق يتململ....

قالت: ولم يـزل تلك اللیلة قائما وقاعدا 

وراكعا وســاجدا، ثم يخرج ســاعة بعد 

ساعة يقلب طرفه في السـماء وينظر 

فـي الكواكب وھو يقول: وهللا ما كذبت 

وال كذبت، وإنھا اللیلة التي وعدت بھا، 

ثم يعود إلى مصـاله ويقول: اللھم بارك 

لـي فـي الموت، ويكثـر من قول: إنا � 

وإنا إلــــــیه راجعون وال حول وال قوة إال 

با� العلي العظیم ويصـــــــــلي على 

النبي وآله، ويستغفر هللا كثیرا.

قالت: فلما رأيته فــــي تلك اللیلة قلقا 

متملمال كثیر الذكر واالســـتغفار دخل 

فـــي قلبـــي رعب فقلت: يا أباه مالك 

تنعى نفســك منذ اللیلة؟ قال: يا بنیة 

قد قرب األجل وانقطع األمل.

قالت أم كلثوم: فبكیت فقال لـــــي: يا 

بنیة ال تبكین فإنــي لم أقل ذلك إال بما 

عھد إلي النبي (صلى هللا علیه وآله).

ثم إنه نعس وطوى ســــــــــــاعة، ثم 

استیقظ من نومه وقال: يا بنیة إذا قرب 

وقت األذان فأعلمیني. ثم رجع إلى ما 

كان علیه أول اللیل من الصـالة والدعاء 

والتضرع إلى هللا سبحانه وتعالى.

قالت أم كلــــــثوم: فجعلت أرقب وقت 

األذان، فلما الح الوقت أتیته ومعي إناء 

فیه ماء، ثم أيقظته، فأســبغ الوضـــوء 

وقام ولبس ثیابه وفتح بابه، ثم نـــــزل 

إلى الدار وكان فـي الدار اوز، فلما نـزل 

خرجن وراءه ورفرفن وصـــــــــحن في 

وجھه. فقال (ع): ال إله إال هللا صـــوارخ 

تتبعھا نوائح، وفــــي غداة غد يظھــــر 

القضاء. 

وكان يقول

اشدد حیازيمك للموتُ
فان الموت القیكاَّ

وال تجزع من الموتْ

اذا حل بواديكاَّ

كبّر ونـزل عن المئذنه وبدأ يوقظ الناس 

ومــــنھم اللعـــــین ابن ملجم. فقال : 

الصـالة، الصـالة، حتى انتھى الى ابن 

ملجم وھو مكبوب على وجھه.

فقال له (ع): قم الى الصــــالة وال تنم 

ھكذا، فانه نوم الشـــــــیاطین، بل نم 

على يمین، فانه نوم المؤمنین.ثم قال 

له: ولو شـــــــئت الخبرتك بما أخفیته 

تحت ثیابك.

ثم انه (ع) تقدم الـى المحــراب ودخل 

في الصـــــــــــالة، فلما رفع راسه من 

الســــــجدة األولى رفع اللعین سیفه 

وضربه على راسه، فقال (ع) : بســـم 

هللا، وبا�، وعلى ملة رسول هللا (ص) 

فزت ورب الكعبة.

{تھـــــــدمت وهللا أركان الھــــــــدى، 

وانطمست وهللا نجوم السـماء وأعالم 

التقى، وانفصمت وهللا العروة الوثقى، 
ُ ِقتَل ابن عم محمد المصــــطفى، قتَل ُ ِ

ِالوصـــــــــــــــي المجتبى، قتَل علي ُ
ِالمرتضـــــى، قتَل وهللا سید األوصیاء، ُ

قتله أشقى األشقیاء}. 

كان ذلك في ١ مايو ٢٠٢١

١١  مايو ٢٠٢١

هل أدركت األمة حديث رسول 
ا�؟ هل أدركت معنى ان 

تكون ضربة علي (ع) أفضل 
من عبادة الثقلين؟.. من 

االولين واالخرين؟

جانب من الحضور



١٢

ذكـرى  لھا نفس الشريعة تجزُع

ُ ًوأسـى لـه عـین الھداية تدمعُ
ٌ َّ ُ  رزء لـه اإلسـالم ضج وحادثٌ

مـن  وقـعة قلب الھدى يتصدعَّ

ِيـا  لـیلة القدر اذھبي مفجوعة ً
فـلقد  قـضى فیك اإلمام األنزعُ

َّ أدرى  ابن ملَجَم حین سلُ

حسامه لـلفتك بـاإليمان مـاذا يـصنع

أردى  بـه الـتوحید في ملكوته 

فـالعرش مـما قـد جنى متفجع

 خـرح أصاب الطھر في محرابهُ

مـن وقـعة قـلب الھدى يتوجع 

القـى  اإللـه وذكـره بـلسانه
ومـضى إلـیه سـاجدا يتضرعً

ٍبـین  الـصالة وتلك أرفع شارة 
ًَّ َ يـقضى شـھیدا بـالدماء يـلفعُ

 قـد  كـان مـا بین األنام وديعة ً
ٍرجـعت  وأي وديـعة ال ترجعُّ

ونـعاه لـلمأل الـمقدس صارخاَّ

جـبريل قـد مات اإلمام األورع ُ

وتھدمت في األرض أركان الھدىُ

فـكیانه  مـن بـعده متضعضع

ٌ قـد  قـل سـیف للحقیقة صارم ٌَّ

وانـھد حصن للشريعة أمنعٌَّ

قال تعالى في محكم كتابه الكريم: 
َّ ُ ُ َُّّ َُُّ ُ ُُ َ ِ{إنما ولیكم � َورسـوله َوالذيَن آَمنــوا َ َ ِ ِ

ََّ ْ ََّ ُ ََّ َ ُ َ َ ُ ِالذيَن يقــــــیمون الصالة َويؤتون الزكاة ُ ِ
َ ُ َِوھم راكعون}. ُْ َ

ال بد لالنســــان من مقايیس يســــیر 

علیھا ويھتدي بھا لیعـــــرف الحق من 

الباطل. فما ھي أھم ھذه المقايیس؟

من ھذه المقايیس التــي تفـــرق بین 

الحق والـــباطل مقــــیاس الدين. ھذا 

المقیاس ال ينفع فـــــــــي الحقیقة اال 
المتدين. أما غیــــــر المتدين فال بد ان ّ

يكون لديه أيضـــا مقیاس يفرق به بین 

الحق والـــباطل. وھذا المقــــیاس ھو 

العقل.

في كتاب الكافي باب مســــــــــــتقل 

لالحاديث التـي وردت عن النبــي وآله 

في العقل وحجیة العقل. 

من ھذه االحاديث الكثیــــــرة الحديث 

المــروي عن االمام الباقـــر (ع) والذي 

يقول فــــــــــــیه {لما خلق هللا العقل 

اســـتنطقه، ثم قال له أقبل فأقبل، ثم 

قال له أدبـر فأدبـر، ثم قال له: وعـزتـي 

وجاللـي ما خلقت خلقا ھو أحب إلـي 

منك.. أما إنـي إياك آمـر، وإياك أنھــى، 

وإياك أثیب}. 

لذلك اذا سلب العقل من شــــخص ما ُ

يصـبح ھذا االنســان غیر مكلف. لیس 

على المجنون حرج. 

فالدين  ھو الحجة الظاھـرة وأما العقل 

فھو الحجة الباطنة. 

الیوم عندما يطرح علینا مصـــــــــطلح 

المدنیة. من اين جاء ھذا المصـــطلح؟ 

جاء ھذا المصـطلح كتعبیر عن الصـراع 

بین الكنیســــــــة والمجتمع.  فعندما 

جرى إبعاد الكنیســة وضعوا مصــطلح 

المدنیة كتعبیر عن الفصــــــــــــل بین 

الكنیسة والمجتمع والسـیاسة. الیوم 

عندما يتحدث الناس فــــي مجتمعاتنا 

االســــــــالمیة عن المجتمع المدني 
فإنھم يضـیعون البوصلة. فما معنى أن ّ

يطالب المرء بمجتمع مدني في نفس 

الوقت الذي يؤمن به بدســــــتور ينص 

على اسالمیة المجتمع والقوانین؟ ما 

معنى ھذا الطرح وھذا التناقض؟

الیوم في ذكرى شھادة امیر المؤمنین 

(ع) نشـــیر إلى ھذه االيات التي تدلنا 

على شـــــــخص يجب ان ناخذه إماما 

وولیا. فمن يكون ھذا الشـــخص الذي 

تدل علیه ھذه اآلية والتفاســــیر التي 

وردت فیھا؟

ھناك اكثـــــــر من ٧٠ راوية من العامة 

تـروي انھا نـزلت بحق علــي بن أبــي 

طالب (ع).

ففي تفســــیر الرازي: عن أبي ذر أنه 

قال: صلیت مع رسـول  هللا (ص ) صـالة 

الظھر، فسأل سائل في المسجد فلم 

يعطه أحد فرفع الســـــــــائل يده إلى 

الســــــــــماء وقال: اللھم أشھد إني 

سألتك في مسـجد الرسو ل (ص ) فما 
ً أعطاني أحد شــیئا، وعلي كان راكعا، ً

فأومأ إلیه بخنصــره الیمنى، وكان فیھا 

خاتم فأقبل الســائل حتى أخذ الخاتم 

بمرأى النب ي (ص )... حتى نزل جبـريل 

فقال: يا محمد اقــــرأ: {إنما ولیكم هللا 

ورسوله..}. وقد نقل الســـیوطي في 

الدر المنثور نفس الــــــــرواية. وكذلك 

الزمخشري وغیرھم. 

 مايو ٢٠٢١

ّالقران قال لنا ان عليا هو من مقاييس التفريق بين الحق والباطلً

في ذكرى استشهاد أمير المؤمنين (ع): 

ليلة الشهادة

الشیخ الربیعي رفع المصاحف في لیلة القدر السید سعد الخطیب



ماذا أراد القرآن أن يقول لنا؟ 

القــران يــريد ان يقول لنا ان علــي بن 

أبــــــــــــي طالب (ع) ھو مقیاس من 

مقايیس التفريق بین الحق والباطل. 

احاديث النبي أيضـــــــــــا جعلت علیا 

مقیاســــــا بین الحق والباطل. النبي 

يقول لعمار بن ياسـر: {ياعمار اذا رأيت 

علیا قد ســـلك واديا، وســــلك الناس 

واديا غیره، فاســــــــلك مع علي ودع 

الناس، فانه لن يدلك علــى ردى، ولن 

يخرجك من ھدى}.

علي يقول عن نفســه انا قران ناطق. 

فعندما اشــتبه الحق على الناس في 

معركة صفین وعندما رفع معســــــكر 

األعداء المصــاحف قال علي انا القران 

الناطق. اي كما ان القــــــــــران ھدى  

للناس ال يأتیه الباطل من بـین يديه وال 

من خلفه، كذلك إمامكم كما وصـــــفه 

نبیكم (ص). 

منھج علـــــــي ھو منھج العدل. وھذا 
المنھج ھو منھج مظلوم على يد عبید ٌٌ

الدنیا. مظلومیة علـي (ع) قائمة الـى 

الیوم الحاضــر، حتى بین الذين يدعون 

االنتســــــاب الیه. ما ابعد ھؤالء الذين 

يتبعون السفارات عن منھج امامھم؟

ايام كنا في العـراق كان من يتبع منھج 

علـــــي يتھم بأنه رجعـــــي. فھل ھو 

رجعـي ذلك القائد الذي لم يعط لعقیل 

اكثر من حقة؟

عندما طلب عقیل شـــــــــیئا من أمیر 

المؤمنین بصفته أمینا على بیت المال 

قال علیه الســـــــالم: وهللا، لقد رأيت 

عقیال وقد أملق حتى استماحني من 

بركم صــاعا، ورأيت صـــبیانه شـــعث 

الشــــــــــعور غبر األلوان من فقرھم، 

وعاودنــي مؤكدا، وكــرر علـــي القول 

مـرددا (أي طلب منـي أكثــر مما يحق 

له) فأصـغیت إلیه ســمعي، فظن أني 

أبیعه دينــــي، فأحمیت له حديدة، ثم 

أدنیتھا من جســمه لیعتبر بھا، فضــج 

من ألمھا، فقلت له:

ثكلــتك الــثواكل يا عقــیل، أتـــئن من 

حديدة أحماھا إنسـانھا للعبه وتجرني 

إلى نار سجرھا جبارھا لغضـــبه! أتئن 

من األذى وال أئن من لظى". 

ھل ھذا المنطق منطق قائد رجعــي؟ 

ھل ھو رجعــــــي من يقول:  {وهللا لو 

أعطیت األقالیم الســـــــبعة بما تحت 

أفالكھا على أن أعصـــي هللا في نملة 

أسلبھا جلب شعیرة ما فعلت}.

 

أمیــر المؤمنین (ع) كان مظلوما فـــي 

حیاته ومظلوما بعد وفاته. 

قال ابن نباته: لما ضرب ابن ملجم لعنه 

ّهللا أمیـرالمؤمنین علي بن أبـي طالب 
(ع) غدونا علیه نفر من أصــــــحابنا أنا 

والحارث وســــــويد بن غفلة وجماعة 

معنا ، فقعدنا على الباب، فســـــمعنا 

البكاء فبكینا .. فخرج إلینا الحســن بن 

ّعلي (ع) فقال : يقــــــــــــــــــول لكم 
أمیرالمؤمنین (ع) : انصــــــــــرفوا إلى 

منازلكم!.. فانصـــــــــــــــــــرف القوم 

غیري،فاشتد البكاء من منزله فبكیت، 

وخرج الحسن (ع) وقال: ألم أقل لكم:

 انصرفوا ؟.. فقلت: ال وهللا يا بن رسول 

هللا (ص) !.. ال يتابعني نفســـــي، وال 
يحملني رجلي أن أنصـــرف حتى أرى ُ

أمیر المؤمنین (ع) قال: فبكیت، ودخل ُ

فلم يلبث أن خرج فقال لي: ادخل!..

 فدخلت على أمیر المؤمنین (ع) ، فإذا 

ھو مســـتند معصـــوب الرأس بعمامة 

صفراء، قد نزف واصـفرّ وجھه، ما أدري 

وجھه أصفر أو العمامة؟.. 

فأكـبـبت علـیه فقبّلـته وبكــیت، فقال 

ِلي: ال تبك يا أصـبغ ، فإنھا وهللا الجنة ، 
فقلت له : جعلت فداك إنـي أعلم وهللا ُ

أنك تصــــــــیر إلى الجنة ، وإنما أبكي 

لفقداني إياك.

...واقبلت ام كلثوم وصاحت:

مطبور والھامة خضیبه

راح األبو وامنین اجیبه

وافراق األبو يسعر لھیبه

نادت اودمعتھا ھموله

يا حسن يا شیخ الحموله

منھو معاكم تحملوله

والناس كلھا اتصیح حوله

نادى علیھا يا جلیله

ھذا الوصي زوج البتوله

صالت علیه اقطام صوله

او صابوه وسط الفرض غیله

نادت وھي تنوح الحزينه

ن ھاللي معكم شايلینه

او مشدود بالمیزر جبینه

قالوا يزينب يا حزينه

ھذا بوچ واللي ترقبینه

في وسط فرضه غايلینه

نادت اوقالت وا ولینا

وا شمتت العدوان بینا

                  كان ذلك في ٢ مايو ٢٠٢١

منهج علي (ع) هو منهج 
العدل. وهذا المنهج  
ٌمظلوم على يد عبيد 

الدنيا. ومظلوميته قائمة 
الى يومنا الحاضر

١٣  مايو ٢٠٢١

جانب من الحضور حرية االعتقاد في المركز 
كل يحي لیلة القدر على طريقته

جانب من الحضور



ھم مجموعة من الذين "تعبوا على أنفســـھم" ودربوھا على 

تالوة كتاب هللا تالوة صحیحة وسلیمة ومؤنسة. 

بعضـھم بدأ منذ الصـغر وبعضـھم بدأ متأخرا. بعضــھم جاء الى 

الســويد وھو قارئ جاھز، وبعضـــھم أكمل جھوزيته في مركز 

االمام علي (ع) في ستوكھولم. 

ھم ثمانیة من القراء الذين قرأوا على مســامع الحاضرين في 

مصــلى المركز، وعلى مســـامع المتابعین للبث االفتراضي، 

ثالثین جزءا من كتاب هللا في ثالثین لیلة.. 

ثمانیة قرّاء، تناوبوا على القراءة فكان لكل واحد منھم بصـــمة 

تختلف عن اآلخر، لكنھم جمیعا اشتركوا في فضــل تشـــنیف 

اآلذان بآيات القران، في شــــــھر القران، فیما كان الناس في 

ضیافة الرحمن. 

كیف أعدوا أنفســـــــــــــــھم؟ بمن تأثروا؟ وكیف تغلبوا على 

الصـــــعوبات؟ وكیف وصلوا إلى ما وصلوا إلیه؟ أسئلة وجھتھا 

"أخبار المركز" للقراء الثمانیة فكان لســــــــتة منھم االجابات 

التالیة:(حسب الترتیب الھجائي                            )  

تالوة القران في شهر رمضان: جلسات مؤنسة ومؤثرة

ّكيف دخل قراء الشهر الفضيل ميدان التالوة؟ 

 مايو ١٤٢٠٢١

بشير عادل

أمي غذتني حب القرآن في الصغر
ھناك في حقیقة األمر خلفیة تاريخیة 

لكونـي قارئا للقـرآن الكــريم. فمنذ أن 

كانت أمي حامال بي كانت تســــتمع 

لتالوة القارئ جواد فروغـي. كان قارئا 

معروفا وكانت قراءته رائعة جدا. 

وكانت أمي خالل فترة الحمل تتمنـى 

وتدعو هللا ان يرزقھا بولد يصــــبح قارئا 

للقرآن ويتمتع بصــوت جمیل كالقارئ 

جواد فروغي. 

لذلك عملت أمي على إعدادي لذلك. 

فعندما كنت فـــي الثامنة من العمـــر 

كنت أتعلم منھا قــراءة القــرآن، ثم ما 

لبثت أن ادخلتنــي فـــي دورة لتعلیم 

التالوة. 

ھناك فــــي تلك الدورة اخبــــرنــــي 

مدرسي الســـید مرتضــــى عبادلي 

انني موھوب وان لدي اســـــتعدادات 

وامكانات صوتیة جیدة.

ومع الوقت بدأت أجود القـران الكــريم 

على طريقة المرحوم عبد الباسـط ثم 

بدأت أقلد شحاد محمد أنور. 

حالیا استمع غالبا للمرحوم مصطفى 

اسماعیل وللشیخ عبد العزيز حصان.

في إيران تتلمذت على أيدي أسـاتذة 

مرموقین مثل عباس حســـــــــــاني 

ومحمد بالل وجواد جعفري. 

ھنا في الســــــــــويد كان لي شرف 

المشـــاركة في دروس القران الكريم 

التي اشرف علیھا االسـتاذ رحمة هللا 

بیات واالستاذ حســین حیدرزادة في 

مركز االمام علي (ع).

جذوري ھي من أفغانســــتان وھناك 

نـــتحدث اللغة الدارية. اما نطق اللغة 

العـــــــــــــربیة فقد تعلمته من خالل 

االســـتماع المتواصـــل لتالوة القران 

ومن خالل مالحظات وتعلــــــــــیقات 

اســـــــاتذتي ومن خالل تقلید القراء 

المصريین. 

بشیر  ھو من التابعیة االفغانیة ونشـأ 

في ايران.

تعلمت نطق اللغة العربية من 

خالل االستماع المتواصل 

لتالوة القران ومن خالل تقليد 

القراء المصريين.

جاويد فتاح

تعلمت التالوة ٨ سنوات في مركز االمام علي (ع) 
لقد تعلمت مقدمات الـــتجويد عـــندما 

كنت تلمیذا في المدرســــة االبتدائیة، 

وكان ذلك فـــي إيــــران. وھناك فــــي 

المدرســـــــة بدأت أقرأ قراءة محفلیة. 

أعنـــي ان أقـــرأ أمام اآلخـــرين فــــي 

المناسبات. عندما جئت إلى الســـويد 

بدأت بتعلم المقامات وتعلم ســــــــائر 

القواعد التي تحسن التالوة. 

أما بخصـــوص اللغة العربیة فقد حاولت 

تحســــــــــین النطق عندي من خالل 

االستماع مطوال للقراء المشـــــھورين 

ولحوارات اللغة العــــــــربیة ومن خالل 

حلقات تعلیم التالوة ومن خالل االصغاء 

لتعلیقات اساتذتي على قراءتي. 

Alfabetisk ordning
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١٥ مايو ٢٠٢١

حسين حيدرزادة

كان شهر رمضان بمثابة          مكثفة 

تتلمذت بالدرجة اإلولــــى علــــى يد 

االســتاذ "رحمة هللا بیات" واالســتاذ 

"حسین حیدري" ھنا في مركز االمام 

علي (ع). وقارئي المفضـــــــل الذي 

احاول ان أقلده ھو المرحوم مصطفى 

إسماعیل.

أعتقد انني تتلمذت عند االســـتاذين 

"بیات" و"حیدري" حوالي ٨ ســـنوات 

باالضـــافة الى التمارين الدورية التي 

اجريھا مع بعض االصدقاء. فنحن كثیرا 

ما نجتمع ونقـرأ ونعلق علــى أداء كل 

واحد منا. أحیانا نرســـل قراءاتنا على 

شريط صوتي لبعضـــنا البعض ونطلب 

التعلیق على جودة القراءات.

كذلك قمت بــتعلــیم احكام الــتجويد 

للمبتدئین وھذا أيضـــــا ساھم بدوره 

في ترســــــــــــیخ ھذه األحكام في 

ذاكرتي. 

كنت فــي البدايات ال اثق كثیــرا فــي 

امكانیاتـــــي، لكننـــــي وبعد خمس 

سنوات من التدريب المتواصـل صـرت 

أكثر ثقة وصرت أكثر جرأة على القراءة 

في المحافل. 

ما ھو المقام المفضل عندك؟

من الصــعب الكالم عن مقام مفضــل 

بشـكل دائم. صحیح انك تسـتطیع ان 

تطبق كل المقامات علـــى كل اآليات 

القــرآنیة لكن محتوى اآليات ھو الذي 

يحدد المقام االفضـــــــل (مقام حزين 

آليات العذاب مثال). 

جاويد من التابعیة االفغانیة ونشأ في 

ايران.

تتلمذت هنا في مركز االمام 

علي (ع). وقارئي المفضل 

الذي احاول ان أقلده هو 

المرحوم مصطفى إسماعيل.

حصلت بفضل ا� في عام 

٢٠٠٦ وفي مسابقة قرآنية 

دولية في ايران على المركز 

الثالث بين قراء من دول 

شتى. 

بدأ اھتمامي بالقران الكريم في سـن 

الخامســـــــة او الســـــــادسة. كان 

اصــــــــــــــدقائي في الحي قد بدأوا 

يشــــــاركون في حلقات تالوة القران 

الكريم قبلي واحســســت من خالل 

االستماع الیھم بجمال وسحر التالوة 

ورأيت ســــعادتھم واندفاعھم للقیام 

بھذا النشاط. 

كانوا يذھبون إلى المســــجد القريب 

من المنـــــــــــزل الذي اقطن فیه مع 

عائلتي في مدينة مشھد المقدسة. 
ّ وعــندما لمس والدي ان لدي رغـــبة ّ

في المشــــــاركة في حلقات التالوة 

أســـوة بباقي اصــــحابي الذين كنت 
ّ إلعب معھم، شجعاني كثیرا، وشجعا ّ

باقي اخوتـي علـى ذلك، وقدما لنا ما ّ

يلزم من دعم وتشـــــجیع. لقد شكال 

في الحقیقة الدعم األكبـر ألكون ما أنا 

علیه الیوم.

- بمن تأثــرت ومتــى بدأت تقــرأ امام 

جمع كبیر؟

تأثرت بتالوة المرحوم عبد الباســــــط 

عبد الصمد. 

بدأت بتقلیده عندما كنت بعمــر ١٥ او 

١٦ سنة. بعد ذلك بدأت أقلد الشحات 

أنور وأخیرا مصطفى اسماعیل. 

- نشــــاطاتك خارج مركز االمام علي 

(ع)؟

في عام ٢٠٠٦ وفي مســابقة قرآنیة 

دولیة في الجمھورية االســالمیة في 

ايران حصلت على المركز الثالث. كان 

شیئا مثیرا. شعرت خالل المســابقة 

ببعض التوتر ألنني كنت اشارك للمرة 

األولى في مسابقة بھذا الوزن. 

كنت قبل ذلك قد شاركت سـابقا في 

مســـابقات قرآنیة عديدة لكنھا كانت 

تقتصـــــر على دوائر أضیق بكثیر. في 

ھذه المسابقة كان ھناك متسـابقون 

من مخــــتلف دول العالم ولذلك كانت 

التجـربة تجــربة مثیــرة ومقلقة فــي 

نفس الوقت. وقد كان لســــــــماعي 
ّ والدي وھما يدعوان لـــــي بالموفقیة ّ

والســـــكینة دور كبیر في اجتیاز ذلك 

االمتحان بنجاح. 

- كم تتدرب علــــــــى التالوة يومیا او 

اسبوعیا؟

لقد اختلف ذلك باختالف العمـــــــــــر 

واختالف الظـــــــروف. فـــــــي االيام 

المدرســیة عندما كنت صـــغیرا كنت 

اتدرب بمعدل يوم في االسبوع اما 

في ايام العطلة الصـــیفیة فكنا نتدرب 

بمعدل خمس مرات في االسبوع. 

لعل العطل المدرسـیة كانت صــاحبة 

فضـل كبیر في التدرب على المقامات 

الصوتیة لكن الفضل االكبر كان لشـھر 

رمضـــان. في ھذا الشـــھر كنا احیانا 

نلتقي في كل لیلة وكنا احیانا نلتقـي 

ثالث مــــــرات خالل الیوم الواحد. كنا 

نتدرب يومیا لســــــاعات عديدة. كان 

ذلك بمثابة دورة مكثفة. 

حســین من التابعیة االفغانیة ونشــأ 

في ايران.

رة دو 



بفضـل هللا كنت أشارك في جلســات 

قـــراءة القــــرآن الكــــريم منذ بدايات 

الشباب. وكنت، وال أزال أعیش بركات 

تلك الجلســــات التي تعقد في بیوت 

المؤمنین.  
ال أقلد قارئا بالتحديد لكن أفضـــــــــل ً

االستماع إلى بعض القراء المتقدمین 

والمتاخـــــرين. من المتقدمین ارغب 

في االســــــــتماع إلى تجويد وترتیل 

الشـــیخ محمد صديق المنشـــاوي، 

وتالوة الشــیخ عبد الباسط. وافضـــل 

االستماع الى ترتیل القارئ مشــاري 

العفاســــــــي من المتاخرين وكذلك 

تـرتیل القارئ ماھــر المعیقلــي. كما 

ارغب في اســـــــتماع القرآن الكريم 

بالطور العراقي وأشعر بالخشـوع عند 

استماعه.

كان الدافع األول لھذا اإلھـتمام ھو ما 

ورد في النصوص بھذا الخصـوص. فقد 

ورد في الحديث الشـــريف: سألت أبا 

عبد هللا (ع) عن قول هللا عـــــــز وجل 

{ورتل القــرآن تــرتیال} قال: قال أمیــر 

المؤمنین (ع) {بینه تبیانا}. 

وورد عن أبــــي عبد هللا (ع) قال: {إن 

القرآن نزل بالحزن فاقرؤوه بالحزن}.

اعتبـــر ان الغاية من تـــرتیل القــــران 

الكريم ھو التبیان والتأثیر فـي القلوب 

واسأل هللا التوفیق لھذه الغاية.

طبعا توجد دوافع اخرى وأســـــــــباب 

أخرى. منھا مثال المدرسة والصـــحبة 

الصـــــالحة والبیئة االيمانیة واالرتباط 

بالمسجد واالرتباط بالعلماء.  

بحمد هللا أتممت دراســــــــــــــــتي 

المتوســـطة والثانوية في مدرســــة 

الشــھید الصــدر (قدس سره). كانت 

أجواء المدرسـة أجواء إيمانیة وقرآنیة. 

كانت ھذه األجواء اإليمانـــیة تخــــیم 

على كل فعالیات وزوايا المدرســــــة 

بحیث انه يصـــعب علي أن احدد بمن 

تأثرت. فلم تكن مادة الدين مثال حكـرا 

علــى معلم المادة. كان معلم العلوم 

مثال متدينا ومؤثــــرا فینا وكذلك معلم 

الرياضیات ومعلم اللغة العربیة.. الخ. 

وإذا ذكرت الصـــحبة الصـــالحة فإنني 

أذكر أيضـا ھؤالء المعلمین الذين كانوا 

أصدقاء، وتصــــرفوا معنا نحن التالمیذ 

كأصدقاء. كانت جلســـــــــات البیوت 

تجمعـــنا بھم وكان الفقه والعقــــیدة 

والقــــرآن الكـــــريم بمثابة "المائدة" 

العلمیة والروحیة لتلك الجلسات. 

أذكــــــــر أننا كنا نذھب معا فــــــــي 

المناسبات الدينیة من طھران الى قم 

المقدسة وكان الشـیخ مھدي العطار 

مسؤول حسینیة الشھید الصدر 

ھناك, وكنا في ضـــــیافته عدة مرات. 

وعندما وردنا خبر  استشــھاده تركت 

شھادته في نفسي أثرا بالغا.  

وھكذا وجدت نفســـــــــي أتأثر دينیا 

وقرآنیا بجماعة ولیس بفرد مخصوص. 

جماعة مؤلفة من علماء وأساتذة كبار 

كانوا وما زالوا يمثلون مصـــــدًرا ملھما ً

الرتباطي بالقرآن الكريم وباھل البیت 

علیھم الســــــــــالم . وكذلك وجدت 

نفســي أتأثر بمجالس متنوعة، كنت 

بفضــــــــل هللا كثیر التردد علیھا، في 

المســــاجد والحســـــینیات والبیوت 

والمدرسة. 

ھذا المــزيج وھذا الجو العام ھو الذي 

جعلني بفضـــــــــل هللا أقرأ كتاب هللا 

بالشــكل الذي قدمته في جلســـات 

ختم القران في مركز االمام علي (ع) 

خالل الشھر المبارك.  

الحاج حـــیدر العطار من الــــتابعــــیة 

العراقیة.

حيدر العطار

كان للمدرسة ولجلسات البيوت الدور الكبير 

في تعزيز ارتباطي بالقران الكريم

 مايو ١٦٢٠٢١

وجدت نفسي أتأثر دينيا 

وقرآنيا بجماعة وليس بفرد 

مخصوص.

كان لمسجد الحي وللقهر السياسي دور كبير في تربيتي القرآنية

عماد الغضبان

كنت اســــكن في طفولتي في منطقة 

شـــعبیة في بغداد، وكان في المنطقة 

مسجد اسمه مسجد المصلوب.  اسم 

غـــــــريب لكن اھل المنطقة يقولون ان 

رجال صــــــــلبته إحدى حكومات ما بعد 

االسـتقالل في مكان ما داخل المنطقة 
الشـعبیة ثم بعد سنوات شید مســجد ّ

فــي نفس المكان، فأطلق الناس علیه 

اسم "جامع المصلوب". 

كان المسـجد قريبا جدا من بیتنا، وكنت 

اذھب الیه مع اوالد الجیران.

ھناك في المســـــجد كان إلبن خالتي 

الذي يكبرني ســــــــنا، دور رئیس في 

تــربیتــي أنا وأوالد حارتنا فــي طـــريق 

االسالم وطريق القران. 

ثم كان لشـــــــــــھادته على يد النظام 

الغاشم دور كبیر في بلورة شخصــیتي 

الدينیة وفي إصـــراري على مواصــــلة 

طريق االسالم وطريق القران.  

��������������
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مجيد شهرياري

كنت في الثامنة من العمر 

عندما بدأت المشوار مع القرآن الكريم

فقد اعدمه الـــــنظام واعدم ثالثة من 

اخوته بسـبب نشـاطاتھم االسالمیة 

والقرانیة. 

كنت ارافقه الى المســـــــــجد والى 

البیوت التــي كان يقیم فیھا عددا من 

مجالس الذكر ومجالس التالوة.

علمنـي احكام التجويد. بل وعلمنــي 

اشـیاء كثیرة، ســخرتھا فیما بعد في 

العمل االسالمي، كفن التصوير. 

كذلك كان للحاج "لطیف" دور كبیر في 

تعلم األذان. كان يجمع االوالد فــــــي 

المســـــــجد ويطلب منا اقامة االذان 

ويقوم ھو بالتصحیح. لقد بدأت موھبة 

الصوت تتبلور عندي على يديه. 

اذكر كذلك انني تأثرت بإمام المسجد 

الســـــید محمد طاھر الحیدري. كان 

الــنظام وقــتھا يمـــنع اقامة الدروس 

القرانیة في المسجد لكن السید كان 

يقـــــــــــیمھا بحجة انھا من مجالس 

الفاتحة. 

وألنه جعلني مســـــــؤوال عن مكتبة 

المســـــــــــجد فقد كنت اطالع كتب 

التجويد واحاول ان اجمع بین النظــرية 

المكتوبة فــــي الكتاب وبین التطبیق 

في دروس السید الحیدري. 

تأثرت أيضـا بالحاج االستاذ "عزيز" في 

مسـجد امام طه بالقرب من الرصافي 

وكان يطلب منــــــــــــي ان اقوم بدور 

المصحح لقراءات االخرين في غیابه. 

ثم قام النظام بتشــــــــديد االجراءات 

على المســـــــــاجد وبمنع اقامة اي 

نشــاط ديني عدا الصـــلوات الواجبة. 

ھنا بدأت باالعتماد على نفسي فقط 

بعد هللا. 

بدأ تركیزي ينصــــــب على االستماع 

للشیخ الحصري وللشیخ مصطفى 

اسماعیل. وقد تأثرت بعناية الشـــیخ 

الحصري بنطق الحروف.

وعندما ھاجـــرت من العـــراق الــــى 

روسیا اوال ومن ثم الى الســــــــــويد 

وجدت نفســــــــــي واحدا من القراء 

المطلوبین في المجالس التي أدعى 

الیھا، ووجدت نفســي أتصـــدى لھذا 

العمل بكل رغبة وأريحیة. 

عماد الغضـبان (ابو أنفال) من التابعیة 

العراقیة.

كان لشهادة معلمي وابن 

خالتي على يد النظام الغاشم 

دور كبير في بلورة شخصيتي 

الدينية وفي إصراري على 

مواصلة طريق االسالم وطريق 

القران.

بدأت اھتماماتي في قراءة القران منذ 
طفولتي. كان والدي بالطبع من أوائل ّ

االشــخاص الذين شــجعوني للتركیز 

علــــى ھذا المجال. كانت والدتــــي 

تدرس علوم القـــران الكــــريم فــــي 

الجامعة وقد تعلمت منھا الكثیــــــــر. 

كذلك كان والدي يحــــــرص علــــــى 

توصیلي الى درس القران الكريم رغم 

مشــاغله الكثیرة في المصــنع الذي 

يملكه ويديره. 

أذكر انني كنت في الثامنة من عمري 

عندما شـــــــــاركت في دروس حفظ 

القران الكـريم فـي بیتنا مع العديد من 

االصــــــــــــدقاء. تتلمذت على أيدي 

الكثیرين كاالســـتاذ ســــیف في دار 

التحفیظ الذي علمنـــــــــــي القواعد 

األولیة. اما فـي التالوة فقد كنت، قبل 

ذلك، األول في محافظتـي وكنت أقلد 

ســــــــــــورة الحمد للقارئ المرحوم 

عبدالباســــــــــــط. كذلك كنت قارئ 

المدرسة.  

لكن كان لمدرس التــرتیل المعـــروف 

"آغاي بور زرغري" الذي كان منشــدا 

وقارئا مشـــــھورا تأثیرا مباشرا علي. 

كذلك االســــــتاذ أحمدي الذي كانت 

لديه حلقة من حوالــــــــي ٥٠ تلمیذا 

وكنت أصــــــــــــغرھم. وأذكر انه كان 

يأخذني بســـیارته الى منزلي البعید 

بعد الدروس التي كانت احیانا تنتھـي 

في الساعة العاشرة لیال.

في تلك الحلقات تعرفت للمرة األولى 

على المنشـاوي وكنت ربما في سن 

ال ١١ سنة. 

ھنا في الســــويد استفدت كثیرا من 

االستاذ بیات ومن االستاذ حســـــین 

حیدرزادة ومحسن جعفري.

احاول ان اقلد المنشـاوي وانا استمع 

له بشـكل شبه دائم.. في الســیارة، 

والمكــــتب، وخالل العمل.. احـــــیانا 

أحاول تقلید امین بويا وعبدالباســــط 

عبد الصـــمد. لكن القارئ المفضــــل 

عندي ھو المنشاوي. 

لغتي األم ھي الفارســــــــیة لكنني 

تعلمت العربیة في المدرســـــــــــــة 

وأحببـتھا. تعلمت قواعدھا واحاول ان 

امارســـھا مع اصـــدقائي العرب. لقد 

تعودت أذنـــي علـــى اللغة العـــربیة 

وتدربت علـــــى نطق الحـــــروف من 

مخارجھا. مع ذلك اجد صــــــعوبة في 

نطق الصــاد والضــاد عندما اتفاجأ بھا 

فأضـطر إلى إعادة اآلية كي اسـتطیع 
التركیز والتھیؤ لھا. ّ

يذكر ان مجید شـــــــــھرياري ھو من 

التابعیة اإليرانیة

احاول ان اقلد المنشاوي وانا 

استمع له بشكل شبه دائم.. 

في السيارة، وفي المكتب، 

وخالل العمل.
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ترى، كیف يكون صیام القابع ُ

في الســجون؟ وكیف يكون 

صـــــیام عائلة تجتمع على 

مائدة االفطار تحت القصف؟ 

او صــــیام صــــائم كان في 

جبھة القتال؟ 

"أخبار المـركـز" حملت ھذه 

األســــــئلة إلى الناس في 

ساحة ستوكھولم وحصـلت 

علـــــــــــى األجوبة التالیة 

لشــــــــــخص خاض تجربة 

الصیام خارج المألوف. 

 الحاج معن الجمیلــــــــــي 

معارض سیاسي قضــــــى 

عددا من الســنوات في الســجن في 

العــراق إبان حكم حــزب البعث. فماذا 

يقول عن صیامه في زنزانته؟

 

بســم هللا الرحمن الرحیم. قال رسول 

هللا (ص) في اخر جمعة من شــــعبان 

مخاطبا المسلمین:

(اذكروا بجوعكم وعطشـــكم فیه جوع 

وعطش يوم القیامة).

شھر رمضـان ھو شھر هللا. شھر تفتح 

فیه ابواب الســـــماء والجنان والرحمة 

وتغلق فیه ابواب جھنم.

وفي ھذا الشــھر  يجب على المرء ان 

يتذكر عطش وجوع يوم القیامة ويتذكر 

ايضــــــــا جوع الفقراء ويحس باالمھم 

ومعاناتھم. 

ھذا المعنى يشـعر به الصـائم بعد يوم 

طويل من الجوع والعطش. فماذا تتوقع 

اذا من صائم ال يجد ما يســـد فیه رمق 

جوعه؟

ھذا ماكان علیه الحال احیانا كثیــــــرة 

حینما كنت في الســـــجن وحیدا في 

زنزانة صغیرة جدا. كنت، في أفضـــــل 

األحوال، اســــــــــــتلم  وجبة االفطار 

"المختصرة" عند الساعة الخامسة 

مساء  في حین ان موعد االفطار يكون 

احیانا بعد خمس ســــــــاعات، ويكون 

الطعام وقتھا يابسا وباردا. 

تخیل أنك في ھذا الشـــھر الفضــــیل 

والتحس بطعم ولذة اي وجــــبة طعام 

طیلة الشـــــــھر. تخیل انك تأكل الحد 

األدنى من طعام ناشـــف ويابس فقط 

ألنك جائع ولكي تقوى على البقاء. 

مع ذلك كانت اوقات روحانـــیة عالـــیة 

النك في الزنزانة وحدك ســـنین طوال 

وانت تتذكر وتشـــــــــــعر بالم الفقراء 

والمســــاكین وااليتام الذين ال يجدون 

مايسدون به رمق جوعھم. 

ولم يكن الغذاء الــــروحــــي 
أفضـــل حاال من غذاء البدن. ً

بل كان الحـــــــــــــرمان من 

المجالس الرمضانیة وما فیھا 

من تالوة للقران الكـريم ومن 

ادعیة ومواعظ اشد وطأة من 

الحــرمان من لذيذ األطعمة. 

ھا انا وحید فـي الـزنـزانة وال 

اشعر باألجواء الرمضـانیة وال 

اســــمع التھلیل والتكبیر وال 

اتشــــارك مع االخرين فرحة 

لیلة النصــف من رمضــان وال 

احزان استشــــــــــھاد امیر 

المؤمنین (ع). 

إذن ھو شــــــــھر كان بدون 

أكالت رمضـانیة وبدون أجواء رمضــانیة 

وبدون مجالس رمضانیة.

لكنك حینما تكون وحیدا في الزنزانة ال 

يسـال عنك احد، وال يوجد اخ او صديق 

يبادلك المشـــــاعر، حینھا تتوجه الى 

هللا تعالى وحده فھو االنیس وســـمیع 

الدعاء وحبیب قلوب الصــادقین فتكون 

قريب من هللا تناديه وتشـــكو الیه بكل 

اخالص والدموع في عینیك وانت تعلم 

انه يستجیب لك، وتحس بأن ما يجري 

علیك ھو امتحان وبالء وان الصــــبر ھو 

مفتاح الفرج وان مع العسـر يسـرا {ان 

مع العسر يسرا}

كانت ايام صـعبة حیث الزيارات مرة كل 

اسـبوعین ولمدة سـاعة واحدة. وكان 

الوالد يزورنـي  وھو حـزين وقد فقد كل 

امواله حیث صـادر النظام كل ممتلكات 

والدي النني تحديت النظام وجبروته. 

لكن هللا فـرج عنـي فـي النھاية ووھب 

لي عمرا جديدا لكي أكمل السـیر في 

طريق الحق.

 مايو ٢٠٢١

صيام خارج المألوف

�������������

كنت أحصل على الحد األدنى من طعام 

ناشف ويابس وهذا ما جعلني أشعر بألم الفقراء والمساكين وااليتام

عندما تكون وحيدا في 

الزنزانة تجد ان ا� هو 

االنيس وهو سميع 

الدعاء وحبيب قلوب 

الصادقين.

الحاج معن الجمیلي



١٩  مايو ٢٠٢١

الحديث عن الشــباب المســـلم في 

بالد االغتــراب حديث قديم جديد. فما 

أن تصــــــــــل الى بالد المھجر موجة 

جديدة من المھاجرين المســـــلمین 

حتى ترتفع معھا تسـاؤالت القلق من 

آثار الصــدمة الحضـــارية على شباب 

تلك الموجة... 

كذلك ھو الحال في السويد. 

الســـید أحمد الحســـیني بدأ مؤخرا 

يفتح ھذا الملف بقوة. بدأ يتحـرك ذات 

الیمین وذات الشـــــــــــــمال ويطرح 

الموضوع على بســـــــاط البحث في 
ِمحاولة منه لیتلمس معالم التنفیذ. ّ

أخبار المركز التقت ســـماحته وأجرت 

معه الحوار التالي:

- تناھى الى اسماعنا انكم بصــــــدد 

تأسیس اطار تنظیمي للشـــــــــباب 

المسلم في العاصمة السويدية. ھل 

لك ان تحدثنا قلیال عن الفكرة؟

بســـــــم هللا الرحمن  والحمد � رب 

العالمین  وافضــل الصــالة والســالم 

على سیدنا ونبینا محمد وال الطیبین 

الطاھرين. 

قبل كل شـيء اشـكر لكم اھتمامكم 

ومتابعتكم للســـــــــــاحة في جنوب 

ستوكھولم.

الفكرة ھي تأسیس جمعیة للشـباب 

بمختلف االعمار تجمع شـــــبابنا في 

ســــــتوكھولم وتعتني بھم بمجاالت 

شتى وتقدم لھم ما تستطیع تقديمه 

لمســــــــــاعدتھم في الحفاظ على 

مواطنتھم الصـــــالحة وشق طريقھم 

العلمي واالجتماعي بطريقة صحیحة 

وصالحة.

*-ھل يمكن القول ان ھذه الفكــــــرة 

ھي من ارھاصات العتبة االولى على 
السـلم والتي تمثلت بما كان يقوم به ّ

ابنكم مع مجموعة من الشـــباب في 

"النجفیة"؟

ّبالنســــــبة  الي فإن ما قام به ولدي 
وقرة عیني الســـــــید محمد رضا ھو 

موضوع مختلف.

فما قام به الســـــــید محمد رضا كان 

نتیجة لحاجة بعض الشــــــــباب الى 

محاضرات باللغة الســــــــويدية وجاء 

نتیجة طـــرح قدمه البعض من اخواننا 

واعزائنا من اولیاء االمور. 

واما موضــــــــــــوع الجمعیة فانه من 

ارھاصات شھر رمضـــــان المبارك بناء 

علـى ما أظھــرته، قبل ذلك، مجالس 

عاشــوراء واقامة صـــالة الجمعة في 

جنوب العاصمة. 

لقد اتصـــل بعض اولیاء االمور، وخاصة 

خالل الشــھر الفضـــیل، والقوا باللوم 

علینا، اعنـــي علـــى العاملین فـــي 

الســـاحة. كان موضوع اللوم ھو عدم 

االلتفات بشــــــكل كاف الى شريحة 

الشباب (اوالد وبنات).

وبعد الحضور الكثیف في شھر رمضان 

للشـــباب وتواجدھم بشـــكل ملفت 

للنظر رأيت ان اتحرك بھذا االنجاه لعل 

هللا يوفقنـي فـي ذلك فان وفقت (وما 

توفیقـي اال با� ) فبھا، واال فقد اديت 

تكلیفـــي تجاه ابنائـــي وبناتـــي من 

الشباب.

*-ماھي االھداف؟ وھل تتناســــــب 

االمكانیات مع االھداف؟ مثال علــــى 

ذلك.

االھداف باختصــــــــــار ھي ان يكون 

الشـــــــاب مســـــــتقیما في حیاته 

االجتماعیة، نافعا في مجتمعه وبلده.

والثاني ان يشـــــــق طريقه العلمي 

للحصــــــول على افضـــــــل المراتب 

العلمــیة. اما عن االمكانات فانا اتوجه 

الى هللا سبحانه وتعالى في توفیقي 

وتســــــــديدي  متوسال بمحمد وال 

محمد في  نجاحي، كما ســـــأتوجه 

الى وكالء مراجعنا العظام مد هللا فـي 

اعمارھم، والى المؤسسـات العاملة 

في الســــــاحة بدون استثناء، والى 

المشـــــــــتغلین والعاملین واصحاب 

التجربة واالھالي 

في مساندة ھذا المشـروع على كل 

المستويات.

انا سـوف اســتفید من ھذه الفرصــة 

لكي اوجه رسالة من خاللكم الى كل 

من ذكرت في مســــــــــــــــــاندتي 

ومساعدتي في ھذا المشروع.

- ما ھو الشــكل الرسمي لھذا االطار 

التنظیمـــي؟ جمعیة تتخذ قــــراراتھا 

بأكثرية االعضــــــــــاء؟ ام اتحاد تكون 

قراراته بأكثرية ممثلـي الجمعیات؟ أم 

صیغة جديدة؟

بالنســـبة لشــــكله الرسمي سوف 

اســتعین ببعض شــبابنا الحاصـــلین 

على شــــــھادت في القانون  وبعض 

اصـــــــــــــحاب التجارب لكتابة االطار 

القانوني والنظام الداخلي. 

- ما ھي التوقعات؟ ما حجمھا؟ 

بالنســبة لتوقعاتي فإنني ال استطیع 

ان اتوقع شـــــــــــیئا. لكن امنیتي ان 

اؤســــس لجمعیة او اتحاد، ســـــمه 

ماشئت، يحتضـن ابناءنا ويسـاعدھم 

في الحفاظ على انفســـــھم من كل 

المخاطر االخالقیة ويســـاعدھم في 

ان يكونوا رجاال  نافعین وفاعلین فــي 

ھذا المجتمع. 

لقد رأيت خالل احتكاكي بالشـــــباب 

منذ محرم الماضـــــي الى الیوم انھم 

نموذج جید. فیھم اشـخاص غاية في 

حب الخیـــر واالدب والخلق الكــــريم 

والطیبة. كان الشــــــــــباب غاية في 

التفاعل واالســـتجابة خاصـــة عندما 

يتقرب المرء منھم.

وكما قلت ان التوفیق من هللا سبحانه 

وتعالى. 

مقابلة

من بركات شهر رمضان: إطار تنظيمي للشباب في العاصمة

السيد الحسيني: 

للشباب حضور متزايد وتساؤالت متزايدة 
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عندما تصـــــــل إلى باب المطبخ في 

مــركـــز االمام علـــي (ع) تجد يافطة 

مكتوب علیھا "ممنوع الدخول لغیـــــر 

الموظفین". 

وبوجود ھذه الیافطة فإن اكثـــرية زوار 

المركز ال يعرفون عن المطبخ اال شكل 

بابه الخارجي. 

وألن المطبخ يقع فــي الجھة الخلفیة 

من المركز وھي الجھة التـي ال يـراھا 

اال الذي يقصدھا او يقصد المطبخ فقد 

صــــــار ھذا الجزء من المكان مجھوال 

نوعا ما عند غالبیة الذين يـــــــرتادون 

المركز، رغم انه يصــعب علیك أن تجد 

زائرا لم يتذوق شـیئا من الطعام الذي 
يحضر ھناك. ّ

تدق الباب فیفتح لك "الشــــــــــــیف 

محمود" ويسألك: أي خدمة؟

- جئت كــي أجـــري معك لقاء لمجلة 

"أخبار المركز" حسب موعد مسبق.

- تفضل. 

تدخل المكان فینشرح صدرك. المكان 

يشـــــــــع نظافة وترتیب. كأن شركة 

متخصـصـة قد سبقتك الى ھناك للتو 

فنظفت الجدران ثم نظفت البــــرادات 

والثالجات ومســـــــــــــحت األرضیة 
والسقف ولمعت المصـابیح ولم تنس ّ

أصغر التفاصیل.  

- "حدثنا عن نفســـــــك" أقول للحاج 

محمود مســـــــــؤول المطبخ، "وعن 

عملك". فیقول:

الســـــــــالم علیكم. اسمي محمود 

ديباخش. ولدت فـــي ايـــران وعملت 

كمدير مدرســــــــــــة في بلدي قبل 

المجیئ إلى السويد. 

ھنا في الســويد عملت كمدرس في 

عدد من المدارس لمراحل مدرســـیة 

مختلفة. 

وبسبب اھتمامي بإعداد الطعام وألن 
ذلك كان جزءا من ھواياتي االساسیة ً

دخلت الكلیة الفندقـیة وتعلمت لمدة 

ســـــــــنتین كیفیة إعداد الطعام في 

المطاعم والمدارس وكـیفــیة إدارة ما 

يسمى بالمطبخ الكبیر. 

وبدأت بعد التخـــــرج ومنذ عام ٢٠٠٣ 

وبصــــحبة زوجتي بإعداد الطعام في 

مركز االمام علي (ع) باألضــــافة إلى 

قیامنا ولعدة ســــنوات بأدوار تعلیمیة 

في مدرسة االمام المھدي (عج) في 

مركز االمام علي (ع)، وھي مدرسـة 

تفتح أبوابھا أيام الســـــــــبت لألوالد 

الناطقین بالفارسیة. 

إذا أردت أن أتحدث باختصـار عن إعداد 

الطعام فـي المـركـز فإننـي أبدأ دائما 

قبل يوم او اكثر بتجھیـز المكونات كـي 

أباشـــر بالمرحلة التالیة بطھي بعض 

المكونات في ســــاعة مبكرة من يوم 

المناســبة، او الیوم المحدد لإلطعام. 

أما الخلطة النھائیة فیتم وضعھا على 

النار في وقت متأخـر من بعض الظھـر 

كي نبدأ في ســـــــكب الوجبات في 

الصحون عندما يبدأ برنامج المناسبة، 

لتكون الوجبات جاھــــــزة للتوزيع فور 

انتھاء البرنامج. 

طبعا تختلف كثافة العمل من مناسبة 

الى اخرى ويختلف أيضـا عدد الوجبات 

باختالف عدد المشـــــــــــاركین في 

المناسبة. أحیانا تصـــل عدد الوجبات 

الموزعة  في شــــھر محرم الحرام او 

شھر رمضـــــــان المبارك الى حوالي 

٣٠٠٠ وجبة في الیوم.

- ھذا اذا تحدثتم باختصـــار كما قلتم. 

ماذا لو طلبت منكم الدخول فـــــــــي 

التفاصــیل انطالقا مما تقومون به في 

محرم على سبیل المثال.

حســــــــــنا سوف اتطرق الى اعداد 

الطعام في لیالي عاشوراء كنموذج. 

يبدأ العمل قبل يوم بالتســـــوق وفق 

طلبیة مدروسة. عندما تصـــــــــــــل 

المشــــــــــتريات صبیحة الیوم الذي 

يســبق المناسبة يجري العمل على 

فرزھا وعلى غســــل المكونات التي 

تحتاج الى تنظیف. 

فــــي الخطوة الثانیة يجــــري تقطیع 

اللحم الى قطع صــغیرة وأقوم بوضــع 

قطع اللحم على النار. 

ثم اخلط ھذا اللحم المقلي بشـــراب 

الطماطم المقلي وشرائح البصــــــل 

المدخن مع اضـــافة الملح والبھارات، 

واتركه يغلي علـى نار ھادئة مع قلیل 

من الماء. 

نفس الخطوات اطبقھا علـى الحمص 

الذي ســـیجري خلطه مع اللحم عند 

اعداد وجبة "القیمة". اي اننــي أقلیه 

اوال ثم اسلقه على نار ھادئة. 

في صبیحة الیوم التالي نضــــــــــیف 

الحمص نصـف المســلوق الى اللحم 

ونتركه على نار ھادئة جدا كي تمتزج 

المكونات وتتبادل المذاق. 

بعد ان أتأكد من أن المــــــزيج قد أخذ 

قســــــطا كافیا تقريبا من النار أضیف 

الـزعفـران وماء الورد والتوابل وأتــركھا 

كي تتغلغل في المزيج.

فـــــــي ھذه االثناء نبدأ بمعالجة االرز 

الذي كنا قد نقعناه فـــي الماء فــــي 

اللیلة السابقة. 

نســـتخدم بین ٣٠ و ٥٠ كیلو من االرز 

في كل إناء كبیر. مدة وضـع االرز على 

الــنار تخــتلف باخــتالف نوعــیة األرز. 

وتجري معالجة االرز علـى مـرحلتین. 
نسلقه اوال نصف سلقة ثم نصـفیه ثم ّ

نضعه مجددا في اناء آخر كنا قد اضفنا 

الیه الماء والــــــــزيت والملح ونغطیه 

ونتركه على نار ھادئة. 

أخیرا وبعد تجھیز الطعام نضــــعه في 

سخانات كبیرة بانتظار ساعة التوزيع. 

-وھل يجري التنظیف بعد المناسبة؟

بل إن التنظیف يجـــــــــري يومیا قبل 

الذھاب الـــى البیت. المطبخ ال يقفل 

بابه اال علــــــى نظافة تامة. ھذا عدا 

الغســـــــــــــل الفوري لألواني التي 

نستخدمھا.

مقابلة

"الشيف محمود" في مطبخ مركز اإلمام علي (ع): 

أحيانا يصل عدد الوجبات الموزعة 

في شهر رمضان الى ٣٠٠٠ وجبة

 مايو ٢٠٢٠٢١
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إذا كان لكل فرقة كالسیكیة مايسترو 

(والمايســـــــترو كلمة ايطالیة تعني 

"الســـید" أو "المعلم") فإن كل فريق 

ناجح، ســـواء كان رياضـــیا او اداريا او 

فنیا،  يحتاج الى شـــــخص يؤدي دور 

المايســترو في الفريق. وقد اختلفت 

التســـــــمیات التي تطلق على ھذا 
الشـــــــــخص: كابتن. منسق. رابط. ّ

مشرف... وما شابه.

واذا كان خلف كل عمل ناجح شـخص 

يحمل تلك الصـــــــــــفة، واحدى تلك 

التســــــــمیات، فقد كان الحاج علي 

محسن جعفر ھو ھذا الشخص الذي 

كان خلف معظم أوجه الــــتــــنفــــیذ 

لمجالس الشـــــھر المبارك في مركز 

االمام علي (ع). 

كان خلف الكامیــــــــــــــــــرا، وخلف 

المیكــروفون، وخلف غـــرفة التحكم، 

وطاولة التحكم، وطاولة الضـــــــیافة، 

وخلف توزيع وجــبات االفطار والحلوى 

وتقطیع البطیخ (الرّقــــي)، وكان قبل 

ذلك كله خلف إعداد بــــــــــــــــرامج 

الحواســــــــــــیب لبث دعاء االفتتاح 

باللغتین العــــــربیة واالنجلیــــــزية.. 

باالضافة الى انه كان في كل "منطقة 

فراغ"، وحیث تستدعي المستجدات 

وجود َمن يتدارك التبعات.

كان أحیانا أســــــــرع من ان تلتقط له 

الكامیرا صورة في وقتھا. والصـــــورة، 

على ذكر الصــــــــورة، تفي، نوعا ما، 

ببیان المقصود. فلنترك لھا الكلمة. 

٢١  مايو ٢٠٢١

مقابلة

الحاج علي محسن في مجالس شهر رمضان:

شخص واحد لمهام عديدة ومختلفة



بمناسـبة يوم القدس العالمي أصــدر 
مركز االمام علي (ع) بیانا، فـي٧ مايو ً

٢٠٢١، قال فیه:

"مـرة اخـرى مع حلول آخـر يوم جمعة 

من شھر رمضان المبارك تتجه األنظار 

إلى القدس الشــــــريف. يوم القدس 
العالمــــــي ھو يوم تجلـــــــي القیم ّ

اإلنســــانیة والدفاع عن المظلوم. إن 

تســـــمیة ھذا الیوم بیوم القدس من 

قبل اإلمام روح هللا الموســــــــــــوي 

الخمیني (قدس ســره) تعتبر فرصــة 

إليصــال صوت الحق الى جمیع العالم 

وللدفاع عن الشـــعب الفلســـطیني 

المظلوم.
ِقال هللا تعالى قـي كتابه الحكیم: "إن َّ

ُ َُُ ُّ ًُ ً َّ َّْ َ ْ ُ َھذه أمتكم أمة َواحَدة َوأنـــــــــا ربكم َ ِ ِ ِ

َُ ِفاعبدون". إن يــوم القدس ھــو يـــوم ُْ
للوحدة ويوم للدفاع عن التوحید.

لقد شھدنا في الســـــــنوات االخیرة 
تماديا في ممارســــــــــــــة الظلم و ً

االستبداد ضد الشـعب الفلسـطیني 

الصــامد من قبل الصـــھاينة و بحماية 

شـــــــــــــــركائھم. ولقد بات تجاھل 

المعاھدات و االتفاقیات الدولیة امـــرا 

عاديا لدى بعض الدول و على رأســھا 

الواليات المتحدة االمريكیة.

إن مركز اإلمام علي (ع) اإلســـالمي 

يدعو المنظمات السـیاسیة والمدنیة 

بمناســبة ھذا الیوم للوقوف في وجه  

الممارسات الوحشیة وغیر االنسانیة 

التي يقوم بھا الجیش الصـھیوني ضد 

الشــعب الفلســطیني والسیما ضد 

سكان منطقة غزة.

إن الخطوة الدبلوماسـیة التي اقدمت 

علیھا دولة مملكة الســويد في شھر 

أكتوبر من ســـــــــــنة ٢٠١٤ للمیالد 

بإعترافھا بالدولة الفلســـــــــــطینیة 
رسمیا، كانت خطوة مباركة، ولكننا إذ ً

نشــــــــید بھذه الخطوة فإننا وبنفس 

الوقت ندعو االحزاب الســـــــــیاسیة 

الســـــويدية إلى الوقوف بوجه الظلم 

الصـــھیوني، وإلى ممارسة الضـــغط 

إليقاف اإلعتداءات العســـــــــــــكرية 

الصـــــــــــھیونیة على المدنیین في 

فلسـطین وللتوقف عن اھانة القدس 

الشــــريف الذي ھو رمز الصــــداقة و 

التعامل بین االديان السماوية".

مواقف وبيانات من احداث الشهر

مركز اإلمام علي (ع): يوم القدس العالمي هو يوم الدفاع عن المظلوم

 مايو ٢٢٢٠٢١

مركز االمام علي (ع): 

ندعو الحكومة السويدية إلدانة ما يجري على األقصى

وفـي بیان حول األحداث األخیـرة فـي 

المسـجد األقصـی طالب مركز االمام 

علي (ع) ممثلي األديان الســـماوية 

والحكومة الســـــــــــويدية إلى إدانة 

"الھجوم الوحشــي" على األقصــى. 

وقد جاء في البیان الذي صـــدر في ٨ 

مايو ٢٠٢١ ما نصه:

مرة أخری يثبت الکیان الصــــــھیوني 

عداوته لإلسالم والمســــــــــــلمین 

وللشعب الفلسـطیني الصـامد وذلك 

بعد ھجومه الشـــــــــــنیع یوم أمس 

الجمعة (الموافق ٧ مايو ٢٠٢١) ، ضـد 

مصلي المسجد األقصی الشریف.

إن مرکز اإلمام علي (ع) اإلســـالمي 

في ستوكھولم - الســــــــــويد یدین 

وبشــدة ھذا الھجوم غیر اإلنســـاني 

وغیـــر المبـــرر ویدعو جمیع األحـــرار 

ومنظمات الدفاع عن حقوق اإلنسـان 

وممثلي األدیان الســـــماویة، ويدعو 

الحکومة السـویدیة الموقرة إلى إدانة 

ھذا الھجوم الوحشي وإلى المطالبة 

بوقف مثل ھذه الھجمات. 

نرجو من هللا تعالی النصــر للشـــعب 

الفلســــطیني المظلوم، والشــــفاء 

العاجل للجرحـی فـي الحادث األخیـر 

في المسجد األقصی المبارك.



ھل يشــعر االطفال بالعید مع التباعد 

البدنـي، وفـي ظل االجــراءات التــي 

فرضتھا جائحة كورونا؟

وفي الجواب ان أربعة أخوات خصصــن ّ
يوما من ايام عطلة عید الفطر السعید ً

إلدخال الفـــرحة الـــى قلوب األطفال 

بشكل ال يتعارض مع اجراءات التباعد.

قرّرن دعوة العوائل الـــــــــــى حديقة  
 ،Husby gårdوخططن القامـــــــــــة ّ

مســــــــــــــابقات تجمع بین الثقافة 

والتسلیة.

كان الطفل ھــــــــــو الھدف االول من 

اإلعداد والتخطیط. وكان احســــاسه 

بالعید ھو الغاية األولى من المشروع. 
لمعت الفكــرة اوال فـــي ذھن االخت ُ

"آالء مزبان"   التي قالت ان االمل كان 

معقودا علـى إقامة ھذه الفعالیة فـي 

باحة مـــركـــز االمام علـــي (ع) لكن 

القوانین تمنع التجمع ألكثـــــــر من ٨ 

اشخاص.

جرى الحديث بعد ذلك بین صـــــاحبة 

الفكـــــرة وبین زمیلتھا فـــــي العمل 

االسالمي االخت  "افســــــــــــــانة 

ســــنجري"  لنقل الفعالیة الى مكان 

مفتوح ال تنطـبق علـیه قـیود الـتـباعد 

بنفس الدرجة، فتقــرر ان يكون الحفل 

في حديقة " ، Husby gårdعلى أمل 

ان ال تخذلـــــــنا االحوال الجوية"، كما 

عبرت "أفسانة" التي أضافت: " وتقرر 

أيضــا إقامة الحفل باللغة الســـويدية 

كلغة مشـــــــــــــــتركة بین األطفال 

المشاركین."  

ثم اكتمل الفريق بانضـــمام اآلنســـة 

زھراء المبدر واآلنسـة  "غالرا سلیم" 

إلیه، وتم وضع خارطة للنشـــــــاطات 

التي سیكون العید مسرحا لھا. 

وكانت النتیجة ان اجتمعت عشـــرات 

العوائل التي حملت معھا طعام العید، 

وقامت االخوات بتقســـیم االوالد الى 

مجموعات تتنافس علـــــــــــى الفوز 

بمسابقات العید. 

احدى المســـابقات كانت مســـابقة 

 Pokémon. تقول زھــراء: "فــي ھذه 
المسابقة االخیرة حاولت ان اربط بین ُ

لعبة  "البوكیمون" التـــــــــــي يحبھا 

االطفال وبــــــین عدد من المعلومات 

الدينیة التي تناســــــــــــــــب اعمار 

المتسـابقین. كانت فكرة المســابقة 

تقوم على ان يبحث المتســـابق عن 

البوكیمون فــــــي الحديقة لیجد امام 

البوكیمون سؤاال دينیا يجیب علیه." 

وتضــــیف غالرا: "والطفل الذي يوفق 

فــي العثور علـــى البوكیمون وفـــي 

اعطاء اجابة صــــــــــحیحة يكون فائزا 

ويحصل على شھادة تقدير."
- كان يوما مسلیا. قالت الطفلة مريم. ً

وأضــافت: "كنت أشـــعر بالخجل في 

البداية، لكنني االن اشعر بالســـعادة 

والراحة خاصـــــــة انني تعرفت على 

أصدقاء جدد". 

أما (د. ز) من العـراق وھـي أم لولدين 

ارســـــلتھما الى الحديقة فقد قالت: 

ھذا شیئ مشــــجع وممتع أن يجمع 

االوالد بین الثقافة االســــــــــــالمیة 

والتســـلیة، وأن تبدو البھجة والفرحة 

على وجوھھم في يوم العید. 

على صــــعید  االســـــئلة فقد كانت 

المسابقة كالتالي: 

جرى وضـــع ٨ أســــئلة في ٨ أماكن 

مخفیة، وطلب من االطفال ان يبحـثوا 

عن ھذه االماكن من خالل البحث عن 

"البوكیمون".  وعند العثور علـــــــــى 

سؤال من األسئلة يضــع المتســابق 

اشارة "صح" على الجواب الصــــحیح 

وينطلق للبحث عن السؤال التالي.

أما األسئلة فكانت على النحو اآلتي:

- متى يكون العید؟ عندما يكون القمـر 

بدرا؟ نصــف بدر؟ او عندما يولد القمر؟ 

( معظم االوالد كانوا يعتقدون ان القمر 

يكون بدرا في يوم العید). 

- ما اسم اإلمام الذي ولد في النصـف 

من شھر رمضــان؟ االمام الحســین؟ 

االمام السجاد؟ او االمام الحسن؟

- ما اســــم الدعاء المروي عن االمام 

المھدي (عج) والذي نقـــــــرؤه خالل 

شھر رمضــان؟ دعاء التوسل؟ او دعاء 

االفتتاح؟ 

.. وھكذا حتى السؤال األخیر. 

تقول إحدى االمھات: " لقد احضـــــــر 

بعضـھم مشــويات ومعجنات وأحضــر 

بعضھم حلويات. بل ان احدى االمھات 
اجلت االحتفال بعید میالد ابنھا  إلــى ّ

عید الفطر وأحضـــــــــــرت قالبا كبیرا 

للحلوى يكفي جمیع المشــــاركین.. 

كانت ساعة مؤنســـــــــة وكان شیئا 

ممتعا ان تـــــرى مختلف األطعمة من 

المطبخ العراقي، والمطبخ االيـرانـي، 

والمطبخ االفغاني، وتـرى الكل، يدعو 

الكل، إلى مشـــاركته طعامه. وترى، 

االوالد، وھذا ھــــــو األھم، وقد علت 

الفرحة وجوھھم." 

كان ذلك في يوم األحد ١٦ مايو ٢٠٢٠

٢٣  مايو ٢٠٢١

االطفال و العيد

ألعاب ومسابقات وشهادات وطعام من المطبخ العراقي وااليراني واألفغاني 

الفائزون وشھادات "بكیمون" التقديريةلعبة تلوين الوجهلعبة القفز
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اخوانی و اخواتی، احبتی و اعزائی، الســــــــالم علیکم و 

رحمه هللا وبرکاته واســــــعدهللا ایامکم وتقبل هللا اعمالکم 

وکل عام و انتم بخیر.

ایھا المؤمنون! رحمکم هللا اسعدهللا ایامکم ورزقکم فضـــل 

الصـــــــائمین القائمین واعتق رقابکم من النار ومن علیکم ّ

بالجائــزة التـــی اعدھا ألمثالکم. یا اخوانـــی و اخواتـــی! 

اوصیکم و نفســـــــی بتقوی هللا فقد فاز المتقون. اھنئکم 

جمیعا بھذا الیوم المبارک الذی توزیع فیه الجوائـــز وھو یوم 

عید الفطر المبارک، واقول رافعا یدی لرب العالمین: یا هللا یا 

رحمن یارحیم نشـکرک علی آالئک،  نشـکرک علی مننک 

علینا، نحن صـــمنا وصـــلینا ودعوناک بتوفیقک ایانا وان کنا 

خاطئین ولکن انت الذی قبلتنا وادخلتنا فی ضـــــــیافتک و 

کرامتک.

ُ ٍ عباد هللا!  إنكم فــــــي يوم تبسمت لكم فیه الدنیا، أرضھا َّ
وسـماؤھا، شـمسھا وضــیاؤھا، قد صــمتم � شــھرهللا، ُ

وقمتم � في شــــــھر ضــــــیافة هللا، ثم جئتم الیوم إلى 

مصالكم تكبرون هللا ربكم على ما ھداكم إلیه من دين قويم 
ُ

وصراط مســــــــــتقیم. ایھا المؤمنون! من أعتق في شھر 

الصــــــــــــــیام من النار فقد فاز بالجائزة العظیمة والنعمة 

الجســـــیمة، فیا من أعتقه مواله من النار، إياك ثم إياك أن 

تعود بعد أن صــرت حًرا إلى رق األوزار. أيھا األحباب الكرام !  

العید مناسبة طیبة لتصـــفیة القلوب وإزالة الشـــوائب عن 

النفوس فلنغتنم ھذه الفرصة، ولنجدد المحبة والمسامحة 

والعفو من األقارب واألصـــدقاء والجیران، ونتذكر قول النبي 

(ص) حیث یقول: ال يحل لمســلم أن يھجر أخاه فوق ثالث، 

يلتقیان فیعـــرض ھذا ويعـــرض ھذا، وخیـــرھما الذي يبدأ 

بالسالم .

الخطبه الثانیة

ُ َ ََ ْ َْ ِورد فــی الحدیث عنـــی النبـــی (ص) فإذا كانت غَداة یوم َ ِ
َ ُ ُْ ْ ْ ْْ ََّ َ ََ ََ َ َْ ّ َْ َ ُ ِالفطر بعث � المالئكة فی كل البالد فیھبطون إلى األرض َ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ

ُ َُ ُْ َ َ ََّ َّ ُُ ْ ُ َ َ َُ ّ ٍَو یقفون علـــى أفَواه السكك فیقولون یا أمة مَحمد اخرجوا َ ِ ِ ِ ِ
ْ َْ َ ْ َ َُ َ َْ ُ َإلـى رب كریم یعطـی الَجزیَل َو یغفر العظیَم فإذا بَرزوا إلــى ّ ِ ِ ِ ٍٍَِ ِ ِ ِ ِ

ََّْ َ َ َ َّ ََّ َّ ُُ َُ ُْ َ ِمصالھم قال � عز َو َجل للَمالئكة: َمالئكتـــــــی! َما َجَزاء َ ِ ِ ِ ِ
َْ َْ ُ َ ُ َ َ ََ ُُ ََ َ ِاألجیر إذا عمَل عَمله؟ قاَل: فَتقول الَمالئكة: إلَھَنا َو َسیَدنا! َ ِ ِِ ِ ِ

َ ََّ َّ ُ َ َ ْ َُّ َّ ُ ُ ُّ َُ ُْ َ َ َ ِجزاۆه أن توفـــــی أجره. قال: فیقول � عز َو َجل: فإنـــــی َ َ ِِ
َُْ َُ َ َ َُُ ّ ُْ ْ َ ْ َ ْ ْ ِأشھدكم َمالئكتــــی أنــــی قد َجعلت ثَوابَھم عن صیامھم ْ ِ ِ ِ ِِ ِ

ْ َ ََ ْ َِشھر رَمضان َو قیامھم فیه رضای َو َمغفرتــــــــی  یاعبادی ْ َ ِ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ َ َِ ِ
َُ ْ ُ َُ َ َّ َّْ ْ ْ ْ َِسلونی فَوعزتی َو َجاللـی ال تسألونـی الیوَم فـی َجمعكم َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ََ َُّ َّ ُ ُ َُ ََ َُّ ُ ْ ْ ُْ َ ْ ْ ْ َِآلخرتكم َو دنیاكم إال أعطیتكم. َوعزتـــــــی ألسترن علیكم ْ ِ ِ ِ َ ِِ
َُ ُ ُْ َ َ َّ َُُ َ ُ ُْ ْ ْ ْ َْ َ َ ْ ِعوراتكم ما راقبتمونـی. وعزتــی آلجرتكم َو ال أفضحكم بَیَن َ ِ ِ َ ِ َ

َ َُ ً ُ ُ َْ َ ُْ ْ ُُ ُ َ ْ ْ ْْ َ َ َ ِیدی أصحاب الخلود. انصرفوا مغفورا لكم قد أرضیتمونـــــی َ ِ ِِ
ْ ُُ َ َ ََ ُ ُُ ّْ ُ ْ َ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ ِورضــــیت عنكم » قال: فتفرح المالئكة و تستبشر َو یَھنئ َ ِ ِ َ ِ َ

َُْ ْ ًَ َّ ََُّ َ ْ ْ ُْ َ ُ َ َ َ ِبعضھا بعضا بما یعطی � ھذه األمة إذا أفطروا » َ ِ ِ ِِ

ایھاالمؤمنون ھنا اود ان اشــــــــکر کافه االخوه واالخوات و 

الســادة و المشــایخ لمتابعتھم ودعمم الطیب خالل شھر 

رمضـــان کما اشکر جمیع خدمة اھل البیت رجاال و نســـاء 

الذین سـاھموا باقامة المجالس و اسـتمرارھا طیلة شـھر 

رمضان المبارک رغم مشاکل الصحیة واالجتماعیه.       

اخوانی و اخواتی! مع االسف الشــدید نشـــاھد فی ھذه 

االجواء الطیبة المبارکة ان المسـلمین یقتلون فی االرضی 

المحتلة و تخرب بیوتھم بأيد خبیثة، وکذلک نشــــاھد كیف 

ان بنات الشـــــیعة واساتذتھم یقتلون فی افغانســـــتان. 

نشــاھد ان الظالمین یقتلون الســنة والشـــیعة فی زمان 

واحد لكن فی اماکن شتی. لقد اتفق الصـھاینة والدواعش 

وطالبان علی قتل المســــــلمین فی ھذه االیام المبارکة. 

نحن ندین ھذه الجرایم ونعلن الیوم تضــامننا مع الشـــعب 

الفلســــــــطینی المظلوم و مع کل المظلومین فی العالم 

ونطالب من جمیع احــــــرار العالم الوقوف مع المظلومین و 

انکار الظالمین. نسـئل هللا لھم الفرج و النصـر و نھدی ثواب 

سوره الفاتحه الرواح الشھداء .

اللھم اجعل عیدنا فوزا برضـــــــــــاك، واجعلنا ممن قبلتھم ً
فأعتقت رقابھم من النار، اللھم اجعل رمضان راحال بذنوبنا، ً

قد غفرت فیه سیئاتنا ورفعت فیه درجاتنا.

أقول قولي ھذا، وأســـــــــــــــتغفر هللا ولي ولكم ولجمیع 

المسلمین فاستغفروه، إنه ھو الغفور الرحیم

الشيخ حكيم إلهي في خطبة العيد:  

َّعباد ا� انتم في يوم تبسمت لكم فيه الدنياٍ
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