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وعاد العيدُ يمأل األرجاء عيداً 

محفل قرآني ولقاء مع القارئ علي الطريحي

القارئ الدولي علي الطـريحـي القادم 
من ھولندا كان واحدا من الخمســـــة 
الذين جعلوا تلك األمســـــــیة القرآنیة 
تكون "أمســـــــــیة من العمر". قابلته 
"أخبار المـركـز" بعد المحفل القـرآنــي 
الذي دعا إلیه مـركـز اإلمام علـي (ع)، 

واجرت معه حوارا القى الضـــــوء على ً
األرضـــــــــیة والخلفیة والظروف التي 

ً ً ً جعلت منه قارئا دولیا وقارئا ممیزا.ً

ص ١٦

الدكتور السـید مھدي الحسـیني طبیب اسنان من موالید العراق. قصـدته "أخبار المركز" في شھر رمضــان 
المبارك لتتعرف منه على المشـــــــــــــــاكل التي يواجھھا طبیب األسنان عند ممارسته للمھنة في شھر 
الصـــیام.ذلك ألن لطب األسنان عالقة بالصـــائم اوثق من عالقة سائر فروع الطب. فھو طب يتعامل مع الفم 

ص ١٤الذي يعتبر احد القنوات الرئیسة التي يمكن أن   تتسبب بإفطار الصائم عن غیر قصد.

هناك مشتركات كثيرة بين الصيام والطب

ذكرى استشهاد أمير المؤمنين (ع)

احتلت مســــألة التحريف في أسباب 
نزول اآليات القرآنیة، إضــــــــــافة إلى ً

مسـألة تزوير الحقائق التاريخیة، الحیَز 
األكبر من حديث الســــید الطباطبائي 
في ذكرى شھادة االمام علي بن أبي 
طالب (ع). "جاؤوا إلـــــى آية المباھلة 
وقالوا إن المقصـــــــــــــــود لیس أمیر 
المؤمنین، وال الحسن وال الحسین وال 
فاطمة... لكن من تعني إذن؟ رســـول 

ص ١٠هللا لم يباھل إال بھم.



المدير المسؤول: 

حكیم إلھي

المحرر: 
كمال المبدر

تصمیم: 
printco.se

طباعة: 
مركز اإلمام علي (ع) 

الرابط اإللكتروني:

البريد االلكتروني:

نشرة اخبارية شهرية تغطي 

الجهود والنشاطات التي 

يقوم بها اتباع أهل البيت(ع)

 إنطالقا من مركز اإلمام علي (ع) 

او تحت سقفه.

imamalicenter.se/ar/akhbar_almarkaz

akhbar@iaic.se

imamalicenter
.se

االفتتاحية

 مایو ٢٢٠٢٢

كيف كانت ايام الشهر الفضيل

في هذا المكان الفضيل؟

كان المحرر ألكثر من ٣ ســـنوات، ومنذ 
اصــــدار العدد األول من "اخبار المركز" 
يتحاشـــى أن يكتب ما من شــــأنه ان 
يعتبر دعاية سوداء لتســــــــويق مركز 
االمام علي (ع)، او لتســــــــويق إمام 

المركز ومديره.
ّ كانت قد تشــــكلت لدى المحرر، ومنذ َ

سنوات شبابه، حســـــــاسیة مفرطة 
تجاه صحف الســـلطة. تلك الصــــحف 
التي ال يكون للكلمة فیھا ھدف سـوى 

الدعاية للسلطة. 
ھذه "الفوبیا" عاشــــت طويال في فكر ً

المحـــرر وجعلته، عندما بدأ بتحـــريـــر 
"أخبار المركز"، يخصــص غالف المجلة 
وأغلب - وأھم- صــــــــفحاتھا للخطباء 
المحلیین والضیوف، وال يترك لسـماحة 
الشـیخ "حكیم الھي" إال الیسـیر. ھذا 

إن لم ينساه أصال.  ً
... وعلى ذلك فقس. 

وعلیه فإن المحرر يستمیح القارئ اآلن 
بمساحة صغیرة، يعبر فیھا عن جمالیة 
الشـــــھر الفضــــــیل في ھذا المكان 
الفضـیل. جمالیة فرضت نفســھا على 
وجدان المحــرر  فكانت كلماته علـــى 
ھذا النحو الذي قد يعتبره البعض دعاية 

سوداء. 
فماذا جاء في تلك الكلمات؟

أيامه أفضـــــل األيام، ولیالیه أفضــــــل 
اللیالي، والحديث ھنا ھو عن شـــــھر 
رمضـــــــان المبارك. والمتحدث ھنا ھو 
خاتم الـنـبـیـین وحـبـیب رب العالمــین 

(ص). 
أيام الشـھر الفضــیل ولیالیه ھي، كما ُ

يســــــتفاد من كالم سید المرسلین، 
افضــل األيام واللیالي في كل األحوال، 
فكیف تكون إذا أحیا المـــــرء ھذه األيام 
الفضــــیلة في مكان فضـــــیل كالبیت 
الحرام او المسـجد النبوي الشــريف او 
بجوار أمیــــــــــر المؤمنین (ع) أو بجوار 
أضرحة المعصـــــومین من أوالد سیدة 

نساء العالمین (ع)؟ 
ال بد أن يكون المـــرء فـــي ھذه الحالة 

ً محظوظا جدا ألنه جمع بـــــــــین زمان ً
ّاستثنائي في فضـله ومكان استثنائي  ّ

في فضله.  
أما نحن، ممن لم يكتب لنا السـفر إلى ٌ

تلك األماكن المقدســـــــة، فقد وجدنا 
ضــــالتنا في مركز اإلمام علي (ع) في 

ستوكھولم:
مركز فضیل - مع اختالف المنزلة.

مكان كانت أجواؤه الرمضــــــــانیه ھذا 
العام، بعد نحو ٣ سنوات عجاف بسبب 

جائحة كورونا، أجواء رمضـــانیة ً "حتى ً
النخاع":

ملصـــقات على أبواب وشبابیك المركز 
تســـــتقبلك بعبارة: رمضــــــان كريم. 
وفوانیس ومصـــــابیح وأھلة "مزروعة" 
فـــــي ارجاء المكان تــــــردد علــــــى 
"مســــــــــــــامعك" قول خاتم األنبیاء 
والمرســلین: قد أقبل إلیكم شــھر هللا 

بالبركة والرحمة والمغفرة.

عند السـاعة السـادسة والنصــف من 
مســــــاء كل يوم تبدأ كوكبة من القراء 
المتدربین والممیــــزين بتالوة آيات من 
القــرآن الكــريم والذكـــر الحكیم. تالوة 
كانت تجمع بین اإللتـــــــــــزام بأحكام 
التجويد، وبین التأكید علــــــــى جمال 

الصوت واللحن. 
وفیما كان القـراء يتلون آية تلو آية كانت 
غـرفة التحكم تقوم بعـرض اآلية التــي 
يقـــــرؤونھا، مع رقمھا، علــــــى ثالث 
شاشات للعرض في انحاء مختلفة من 
المركز، وعلى عدسـات البث المباشـر 

(إنجاز معقد بجھود ذاتیة). ّ



المحرر

ِالجو الروحاني للجلســـــــــات القرآنیة 
الیومیة، والتالوات الخاشــــــــعة للقراء ُ

المتدربین، أمور تجعلك تشـــــــعر وكأن ٌ
كالم هللا قد انزل أيضـــــــــا على حجارة ُ

المكان فجعلھا ھي األخرى، خاشـــعة 
متصدعة من خشیة هللا. 

وتجعلك تتســاءل: فكیف إذن وقد انزلت ُ
على قلوب اناس جاؤوا من شــــــــمال 
العاصمة وجنوبھا كي تخشــــع قلوبھم 

لذكر هللا وما نزل من الحق؟ 

عن يمینك صــــــــــائم من العراق وعن 
يسارك صائم من إيران. امامك صائم من 
افغانســـــــتان ووراءك صائم من لبنان. 
وھناك في تلك الزاوية يجلس مستبصر ٌ

من آســــــــــــیا، وفي الزاوية المقابلة 
مستبصر من أفريقیا.ٌ
مشــھد يجعلك تقول في نفســـك: اذا ٌ

كان هللا قد جعل الناس شــــعوبا وقبائل ً
لـیـتعاوفوا، فإنه، والحمد �، قد جعلــنا 

ھنا شـــــــــعوبا وقبائل لنتآخى ولیحب ً
بعضنا بعضا. 

دعاء اإلفتتاح بصـــــوت الســـــید حمید 
الجزائري كان أكثر من روعة. 

..صوت شـجي، ولحن حزين، وتموجات ٌّ
تشــتد وتلین حســـب معاني العبارات 

وحسب أجراس األلفاظ والكلمات.
ٌ صوت وكلمات ومعان تشـــرح الصــــدر، ٌ

حتى تشـــــــعر كأن صدرك، ھذا الجرم 
الصـــغیر، قد انطوت فیه عوالم أكبر منه 

بكثیر.

وبین فقرة القرآن وفقرة الدعاء جلســـة ٌ
للحكمة والموعظة الحســــنة "بتوقیع" 

السید محسن الطباطبائي. 
لوحة فسـیفسـائیة تلونت بألوان الفقة 
والمنطق والعقیدة والســـیرة، وبما كان 

ً مفیدا للكبار ومحبّبا للصغار... ً
كان ھذا ھو الحال من اللیلة األولى إلى 

اللیلة األخیـــرة:  مجلس إثـــر مجلس. ٌ
ٍوجديد ومفید تلو جديد ومفید.ٌ

  
لیالي القدر كانت سـالما وصــالة ودعاء ًًً
ً وذكــــرا وابتھاال وتھجدا حتـــــى مطلع ًً

الفجر.  

ومحفل القرآن؟ 
ٌ محفل جاءه قرّاء من الصـف األول. قدموا ٌّ

من عدة دول إلحیاء اللیلة قبل األخیــرة 
من شھر رمضان في ما يشـبه المنتدى 

الدولي. 
تقضـي معھم اكثر من ساعتین ونصــف 
فتنسى خاللھا انتماءك للزمان، وتحلق 

بعیدا عن اللحظة. محفل يأخذك، فـــي ً
برھة، إلى فضـــاء البكاء والنحیب، وفي 
برھة إلى روضة الســـــــكینة واإليناس 

واأللفة. 
أكثر من ساعتین ونصـــــــف تذكرك كل ّ

دقیقة فیھا، بل كل ثانیة، بقول الحبـیب 
المصــطفى (ص): إن هللا يحب إذا عمل 

أحدكم عمال أن يتقنه. ً

ولكي تكتمل الصورة: 
معرض للخط اإلســــــالمي في القاعة ٌ

الكبیرة. آيات وحكم ومواعظ بريشـــــــة ٌٌ
الخطاط المعروف  حســـــیني كركاني 
الذي وقف أمام الزوار لیشــرح لھم كیف 
اســــــتوحى ھذه اللوحة، ولماذا اختار 

ھذه الكلمات وتلك األلوان.     

أما حســــــــــن التنظیم فیمكن إيجازه ُ
كالتالي:

كان كل شیئ في ھذا الشـھر مدروساً 
ومنظما وعلى "المسطرة".ً

ال قرارات عفوية او اعتباطیة،
وال اجتھادات تحت ضغط المفاجآت،

ال تقديم أو تأخیر بتأثیر من المناقشــات 
العفوية او األحاديث الجانبیة.

كل شیئ كان كالساعة. 
ّ وكانت األجواء الروحیة والعلمیة، سـبَب ّ

وھدف ومبتغى كل اقتراح وقرار وجھد.  
ورغم تعدد المھام: منبر، وصــــــوتیات، 
وتھوية، وسھر على راحة الضـــــــیوف، 
وشــــــراء للمواد االولیة، وطبخ، وتوزيع 
للطعام، وتنظیف، وتواصل مع الشــرطة 

والبلدية ودائـرة المــرور، وإنارة، وتفعیل 
لألطفال في نشـــــــــــــاطات تثقیفیة 
وترفیھیة، واجابات حضـــــورية وتلفونیة 
على االسئلة الشــــــــــرعیة، وتنظیم 
لمواقف السـیارات، وحراسة مكشـوفة 

ومســـــتترة، وغرف للتحكم، وكامیرات ّ
مراقبة، وتصــــــــوير، وبث حي، وبرامج 
باللغات العربیة والفارسیة والســـويدية 
واالنجلیزية للشــــــباب ولمن ھم أكبر، 
ومشــــاركات نســــوية للناطقات بتلك 
اللغات. الخ.الخ.. رغم تعدد ھذه المھام 
ٍفإن المھام ســــــــارت دون تداخل في 

ٍالمكان، او تضارب في الزمان.
كل حركة كانت في مكانھا، وكل إشـارة 

كانت في توقیتھا.
مئات األشخاص، من الطفل الصــــــغیر 
إلى الشـــــیخ الكبیر، يتعبّدون ويأكلون 
ويتحركون لمدة ٣٠ يوما في مســــاحة 
تــربو علــى ٩٠٠٠ متـــر مـــربع دون أن 
يصـادف الواحد منھم " لمبة محروقة" او 
"حـنفـیة" معطلة، ودون ان يقال للواحد 
مـنھم: نعــتذر عن الــتعامل مع طلــبك 

خارج الدوام الرسمي للعمل. 
نظام يجعلك تشــعر باإلطمئنان وبالثقة 
وباألمان. ويجعلك "تـرى" ان ھناك خلف 

ً الكوالیس جیشــــــا جرارا من العاملین ً
والمتطوعین المجھولین يقول لك: 

عش أنت في أجواء الطاعات والعبادات، 
َّ و"اترك ھم الباقي علینا". َ

لذلك تسـاءلت بیني وبین نفســي: إن 
كنت سأتخلى عن ھذا التفصـــــیل ألن 
البعض قد يعتبره دعاية سـوداء، فمتى، 

إذن، أنصف اآلخرين من نفسي؟

... ثم..وفي آخر المشــــــوار... وعندما 
راجعت ھذه االفــتــتاحــیة فـــیما كانت 
"اخبار المــركــز" فـــي طـــريقھا الـــى 

المطبعة، وجدت أن حســــــــــاسیتي ّ
المفرطة تجاه صحافة السلطة جعلتني 
أنســى مجددا سماحة الشــیخ حكیم 
الھي، وأنسـى كلیا دوره في تدبیر اھم 

تلك التفاصیل. 
فسـألت نفســي سؤاال أضعه في ذمة 
القارئ: ھل الـــى ھذا الحد، يا تــــرى، 

تفتك "الفوبیا" بفريستھا؟ 

٣  مایو ٢٠٢٢



٤

ٍبدأ شــــــريط األحداث بعملیة تنظیف 
للمكان من قبل بعض المتطوعین قبل 

٣ ايام من بداية الشھر الفضیل. 

جرى كنس ومســــــــح وتعقیم أرجاء 

ومـرافق مـركـز اإلمام علـي (ع) فــي 

مبادرة أعلن عنھا قبل أيام.

كان ذلك في ٣٠ مارس وقد شـــــارك 

عشــرات األخوة واألخوات في عملیة 

التنظیف التي استمرت لعدة سـاعات 

تخللتھا استراحة ومائدة   

مفتوحة.

اعمال التنظیف استمرت بالطبع طیلة 

أيام الشھر الفضیل. 
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النظافة من اإلميان! تلك كانت البداية

بعد متابعة حثیثة لمواقف المـــــراجع 

العظام من رؤية ھالل شھر رمضــــان 

المبارك أعلن مـركـز االمام علــي (ع) 

فـي ٢ ابــريل ان الیوم التالــي ھو اول 

أيام شھر القرآن في الســويد. وعلیه 

اعلن المركز عن برامجه التي ســوف 

تقام في كل لیلة من لیالي الشــــھر 
الفضیل وتتضـمن ختم جزء من القرآن ّ

الکریم و قراءة دعاء اإلفتتاح وصــــــالة 

جماعة وتقدیم وجبة إفطار ومحاضـرة 

إسالمیة.

هالل شهر رمضان وبراجمه

قامت ثلة من القـــراء المتدربین بتالوة 

ثالثین جـزءا من كتاب هللا فـي ٢٩ لیلة 

متتالیة. 

بعض ھؤالء القراء كان ممن شارك في 

مسابقات دولیة عديدة. 

أما أعداد المســتمعین والمشــاركین 

فــــــي مجالس التالوة ھذا العام فقد 

كانت كبیرة نسـبیا وعكســت اھتماماً 
متــــــــــــــــــزايدا باالرتباط بكتاب هللا ً

وبالمشـاركة في مثل ھذه المجالس. 

كذلك كانت لألطفال مشـــــــــــاركات 

ملحوظة فـــي ھذا العام تحدثت عنھا 

أخبار المركز في عددھا السابق. 

تالوات خاشعة كل ليلة

كان للســــید محســــن الطباطبائي 

مجلس رمضـــــــــاني لیلي قبل آذان 

المغرب باللغة العربیة. وبالتزامن، كان 

للســــید حمید الجزائري مجلس آخر 

بنفس التوقیت باللغة الفارسیة. 

٤٥ دقیقة تقريبا من الوعظ واإلرشـــاد 

قدمھا كل من الخطیبین علــــى مدار 

ثالثین لیلة.

كانت أعداد المســــتمعین تزداد يوما 

بعد يوم. وكان الســــید الطباطبائي - 

في القســــــــم العربي الذي تغطي 

المجلة أخباره- حريصــــا على تلطیف 

األجواء بین الحین واآلخـــــــر من باب 

"روحوا القلوب ساعة فساعة". 

كانت المجالس، وكما جاء فـــــــــــي 

االفتتاحیة، لوحة فسیفسـائیة تلونت 

بألوان الفقة والمـــــنطق والعقـــــیدة 
والســـــــــیرة، وبما كان مفیدا للكبار ً

ومحبّبا للصغار... ً

جمالس الوعظ واألرشاد يف كل ليلة

أبرز محطات الشهر الفضيل
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كان المطبخ- ذلك المكان الذي يعتبــر 

قلیل الظھور كثیر العطاء- يعمل بكامل 

طاقته خالل شھر الصیام. 

إعداد يومي لتقديم طعام االفطار فـي 

التوقیت المناسـب والعدد المناسـب. 

وما أن امتأل سجل المتبرعین لوجبات 

االفطار حتــى جــرى االعالن عن فتح 

سجل آخر للمتبرعین بطعام السـحور 
في لیالي القدر. ســــــجل ما لبث ان ٌ

امتأل، ھو اآلخر، بأسماء المتبرعین. 

مائدة اإلفطار كانت تســــــتقبل يومیا 

مئات الصــــــائمین في جو من اإللفة 

والسمر.  

إفطارات يف التوقيت املناسب

والعدد املناسب

 رغم ان ضــــیق الوقت كان قد دفع بدعاء 

االفتتاح الـــــــى ما بعد االفطار فإن أجواء 

الدعاء باالضافة إلى صوت الســـید حمید 

الجـزائـري وطـريقته فـي القــراءة جذبت 

أعدادا معتبرة من المســــــتمعین للبقاء 

إلى ما بعد اإلفطار.

ثم، وبعد ١٥ يوما تـــــــــبدل موعد الدعاء 

لیكون قبل األذان. 

وكما ورد فــي افتتاحیة العدد فإن فقـــرة 

الدعاء  تشكلت من كلمات ومعان تشرح 

الصــدر ومن ”صوت شجي، ولحن حزين، 
وتموجات تشـــتد وتلین حســـب معاني ّ

العبارات، وحســـــــــــب أجراس األلفاظ 

والكلمات.”

دعاء اإلفتتاح يف ختام الربناج الليلي

مع اقتراب ذكرى والدة االمام المجتبي 

(ع) في النصــف من الشــھر الفضــیل 
ِجرى رفع راية اإلمام الحسن (ع) على ُ

سارية العلم في سماء المركز.

ھذا وكانت راية شھر رمضـــان المبارك 

قد رفعت قبیل حلول الشھر المبارك

رفع راية االمام احلسن (ع)

ذكرى والدة اإلمام احلسن اتىب (ع)
في الخامس عشـر من الشــھر تداعى 

الموالون الى حفل بھیج بمناســـــــــبة 

ذكرى والدة اإلمام الحســـــن المجتبى 

(ع).

كلمة  الحفل للسید الطباطبائي حفرت 
عمیقا في صفات وخصـــائص محمد وال ً

محمد (ص)، وفقرة الموالید للمال ضــیاء 

الزكاني عززت االنطباع بان الحفل، رغم 

ضـــــیق الوقت، كان كما يجب أن يكون: 

مكتمل العناصر.

اما الحضور فكان حاشدا.

الســـید الطباطبائي اعتبر، كما جاء في 

تغطیة العدد الســابق، ان ھناك من أراد 

أن يقلل من قداسة إمامنا الحســن (ع) 

"كما قللوا من قداسـة علي، وكما قللوا 

من قداســة ســـیدنا ونبینا محمد (ص) 

بدعوى أنھم بشـر، وأنه ال يجوز التعظیم 
إال � سبحانه وتعالى"، مضـــیفا: "ھذه ً

مغالطة كبیرة". 
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في التاسع عشــر من شھر رمضـــان 
ُ ِرفعت راية امیــر المؤمنین (ع) علـــى ُ

سـارية العلم في ســماء المركز إيذاناً 

ببدء أيام العزاء باستشــھاد يعســوب 

الدين وإمام المتقین علـــي بن أبـــي 

طالب علیه السالم. 

كانت لیالي العزاء مھیبة وحاشــــدة، 

وكان الرادود فیھا مال جعفر الزبیدي.

الســـــــــــــــید الطباطبائي، خطیب 

المجلس،  شــدد على أھمیة معرفة 

االمام، "ألننا إذا أردنا أن نعـــــــرف هللا 

فعلینا ان نعـــــرف اإلمام، وإذا أردنا أن 

نعرف النبي علینا أن نعرف اإلمام، وإذا 

أردنا أن نفھم القــرآن فعلینا أن نعــرف 

اإلمام، وإذا أردنا أن نتعرف على امورنا 

االعتقادية وقناعاتنا الديـنـیة فال بد أن 

يكون ذلك من خالل معرفة اإلمام".

ليايل العزاء 

باستشهاد أمري املؤمنني (ع)

فــي واحدة من المبادرات الجديدة قامت 

الكتلة الشـــــبابیة في مركز اإلمام علي 

(ع) بزيارة إلى المقبرة اإلســــالمیة في 

محلة " ياكوبسـباري" القريبة من المركز 

لقـراءة الفاتحة علــى ارواح الموتــى من 

المسلمین وألخذ العبرة من زيارة القبور. 

ً يذكر أن المركز أعد برنامجا خاصــــــــــــا ً

للشــباب لفترة ١٠ أيام باللغة اإلنجلیزية 
ً إستضـــــاف فیه خطیبا شابا، كان مقیما ً

فـــي الدانمــــرك قبل ان يلتحق بالحوزة  

العلمیة في مدينة قم المقدسة.

مبادرة شبابية: زيارة القبور

كان لألطفال حلقاتھم القـــــــــــــــرآنیة 

االسبوعیة الخاصة في أيام الســـــــبت 

بإدارة القارئ مجید شھرياري. 

تضـمنت قراءات جماعیة، وتعلیم ألحكام 

التجويد، وتدريب على الصوت واللحن.

كان األطفال يتدربون علــــــــــــى مقام 

الســـــــیكاه عندما صادف مرور مراسل 

اخبار المركز بھم. 

لألطفال جمالس قرآنية خاصة

امتدت فعالیات لیالــي القدر حتــى أذان 

الصـــــبح. فعالیات ضمت، باالضافة الى 

الفقرات الیومیة المعتادة، فقرة للصـــالة 

وفقرة لدعاء رفع المصاحف، وفقرة لتالوة 

ســورة العنكبوت والروم والدخان، وفقرة 

لدعاء الجوشن الكبیر، 

وفقرة لزيارة االمام الحسین (ع) ثم فقرة 

لطعام الســـحور قبل رفع أذان الصـــبح، 

فصالة الصبح. 

احياء ليايل القدر حىت مطلع الفجر

أبرز محطات الشهر الفضيل
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كان للجمھور في ٢٨ من شھر رمضــــان 
موعد مع المحفل القرآني شبه الدولي. ٌ

ساعتین ونصــف قضــاھا الصـــائمون مع 

تالوات خاشـعة لعدد من القراء المحلیین 

والقراء الذين قدموا من الخارج. 

خمســة من القراء المتمیزين ومن الذين 

سبق لھم ان شاركوا في مســـــــابقات 

قرآنیة اوروبیة او دولیة تناوبوا على ادخال 

الخشــــــــــــــــــوع واألنس إلى نفوس 

المسـتمعین الذين مألوا أرجاء المصـلى 

في المركز.

تعاقب على التالوة كل من يوســــــــــف 

األسدي، محســـــن جعفري، رحمة هللا 

بیات، علي الطريحي والســــــــید يحي 

حسیني.

حمفل قرآين حافل، وشبه دويل 

وأخیرا.. إقامة صـالة العید الحاشـدة في 

٣ مايو، فـــي جو أعاد التذكیــــر باألجواء 

الحاشــــــدة التي كان علیھا الحال قبل 

الجائحة. 

توافد المصـلون بالمئات وقد كانت معالم 

الفرحة بادية على وجوھھم. 
اكتظت الصــالة الكبیرة بالكبار والصـــغار ّ

ٍرغم أن العید وقع فـــي يوم ھو يوم عمل 

للكبار ويوم دراسة للصغار. 

.. وكان المشــــھد باختصـــــار كالتالي: 

المئات تتســـابق مع الوقت للوصول في 
ٌ الموعد فصــــالة، وخطبة، وابتھاالت، ثم ٌٌ

ٌ تبادل للتھاني، وتوزيع للحلويات ولعصائر ٌ
الــزعفــران، وجولة فــي معـــرض الخط ٌ

اإلســــــــالمي، فوداع للمكان او انتظار ٌٌ

لصالة الظھر. 

عيد، بأمجل حال عدت يا عيد

تزينت جدران الصــــالة الكبیرة في مركز 

اإلمام علي (ع) بعشـرات اللوحات التي 

خط علیھا الخطاط المشــھور حســیني 

كركانـي باقة من اآليات القـرآنیة والحكم 

ٍوالمواعظ في معرض للخط اإلســـالمي 
استمر لثالثة أيام. 

وفي مقابلة أجرتھا معه صــــحیفة أخبار 

المركز قال إن أجمل اللوحات التـي يعتـز 

بھا والتي حازت منه على عنايات خاصـة 

ھي تلك التي تتضـــــــــــمن أسماء هللا 

الحســــنى (الملك القدوس الســـــالم 

المھمین...). 

معرض اخلط اإلسالمي: أمجل اللوحات قرآنية

“ما يحدث الیوم في األرض المقدســـــة 

من ظلم،  فإننا نرفضــــــــه. ھذا ما قاله 

الســـــــید الطباطبائي في يوم القدس 

العالمـي الذي أقامه مـركـز االمام علـي 

(ع) في لیلة الجمعة األخیرة لشـــــــھر 

رمضان المبارك. 

اعتلى المنبر أيضــــا الســــید الجزائري 

(باللغة الفارسیة) والحاج حســین شبر 

(شـــــعر) والحاج معن الجمیلي متحدثا 

عن تأثیــر بعض اللوبیات علــى قـــرارات 

الواليات المتحدة. 

مواقف رافضة للظلم يف يوم القدس 



ھنأ سماحة الشــــــــیخ حكیم إلھي 
جموع المصـــــلین في يوم عید الفطر 
الســـعید في الصــــالة الكبیرة (التي 
ضـــــاقت بھم) في مركز االمام اإلمام 
علــــــي (ع) ٣ مايو، أيار، ٢٠٢٢ قائال:  
اخوانــــی واخواتـــــی اھنئکم جمیعا 
بحلول ھذا العید المبارك وارجو من هللا 
لــی ولکم المغفــرة من جمیع الذنوب 
والتقرب الی هللا ســـــــبحانه وتعالی 
واســـأل هللا ان یجعل ھدیتنا فی ھذا 

الیوم فرج صاحب العصر و الزمان.

وأضـــاف ســـماحته: ان دیننا الحنیف 
اھتم کثیرا باھمیة ھذا الیوم و برکته و 
عظمته، ولذلك یســـتحب لنا فی ھذا 
الیوم االجتماع القامة صــــــــالة العید 
جماعة وشــکر هللا ســـبحانه وتعالی 
علــــى ألطافه وعلــــى ما اعطانا من 
التوفیق للقیام بالصـالة و الصــیام فی 
شھر رمضـان المبارك. وعلى ما إوجبه 
علینا من اعطاء للــــــزكاة للمحتاجین 

والفقراء.

- " إن قدســـیة ھذا الیوم ال تتأتى من 
أننا کنا صـــــائمین باالمس، وال تتأتى 
الفــــــــرحة فیه من أن  موانع الطعام 
والشـــراب قد رفعت ولم تعد مفروضة 
علینا، بل ألن االسالم اعتبر ھذا الیوم 
عیدا لمن قضـى شھر رمضـان و لیالیه 
بالدعاء وقراءه القرآن، ولمن اســتطاع 
بان یدرك لیالـی القدر بالتوبة والـرجوع 
الی هللا جل و عال، فیری قلبه متطھـراً 

من الذنوب ويرى نفســــه متقربا الی ً
هللا.

إن کل یوم یری االنســان نفســـه فیه 
مقبال علی هللا ھو یوم عید".ً

وتابع ســـــماحته: "ایھاالمؤمنون انما 
مثل شھر رمضان بالنسـبه الینا کمثل 
شـــخص ابتلی بنوبة قلبیة، فاذا بقی 

له عمـر تعطـی له بعض الحبوب التـي ُ
یضـــعھا تحت لســـانه لتنشـــط قلبه 

ولتتدارك الخلل في دورته الدموية.

لقد وفقنا هللا في ھذا الشھر الفضـیل 
لقراءة القرآن وللحضــور فی المجالس 
وفـی لیالـی القدر المبارکة وحاولنا ان 
نتوب الی هللا وان نســتغفره من ذوبنا 
ولکننا الندری ھل قـبلت توبـتـنا ام ال؟ 
وال ندري ماھــــــــــــی عالمة التائب 

الحقیقی. قاَل رســـــــــول هللا (ص): َ
ََّ َُ َ َ ََ َّ َُّ َ ُ َ ُْ ِ{أتدرون َمن التائب فقالوا اللھم ال. قاَل َ ِ

ْ َْ َ َُ َُ ْ ُ َ َْ َ ْ ِإذا تــــاب العبد و لم يرض الخَصَمـــــاَء َ ِ
َ َ ََ ُّ ْ َ ْ ْْ َ َ َ َ َ ٍفلیس بتــــائب، و من تــــاب و لم يغیر َ ِِ ِ

َ َ َُ ُْ ْ َ ٍَمجلَسه َو طعاَمه فلیَس بَتـائب، َو َمن ْ ِ ِِ
َ َ َ َُ َ َْ ُ ّ ُ ْ َْ َ ٍتـاب و لم يغیر رفقـاَءه فلیَس بَتـائب، َو َ ِ ِ ِ

َْ َ َ َْ ْ ْ َ َِمن تاَب َو لم يَزد فـــــي العباَدة فلیَس ْ َ ِ ِ ِ
َُ َ ُ ْ ّْ َْ َ َ َ َ َبتــائب، و من تـــاب و لم يغیر لبـــاَسه َ ِ ٍِِ ِ

َ َ ََ ُّ ْ َ ْ ْْ َ َ َ َ َ ٍفلیس بتــــائب، و من تــــاب و لم يغیر َ ِِ ِ
َ َ ُ ُْ ْ َفراَشه َو وَسـاَدته فلیَس بَتـائب، َو َمن َ ٍِ ِ ِ ِ
َّْ َ َ َ َُ ْ ُ ُْ ْ ْ ّْ ِتـــــاَب َو لم يَفَتح قلبه َو لم يَوسع كفه َ َ

َ َ ََ ُّ ْ َ ْ ْْ َ َ َ َ َ ِفلیس بتـــائب، و من تـــاب و لم يقصر َ ٍ ِ ِ
ََْ َ َ َُ ُْ َ ْ ٍأَمله َو لم يَحفظ لَسـانه فلیَس بَتـائب، َْ ِ ِِ

ُ ْ َ ََ ُْ ْ ّ ْ َ َِو َمن تاَب َو لم يقدم فضَل قــــــوته من ْ ِ ِ ِ
َ َ ََ ََ ْ ْ ِيََديه فلیَس بَتائب، َو إذا اسَتقاَم علـى ْ ٍ ِ ِِِ

َْ َ ََُّ َ ِھذه الخَصال فذاَك التائب}.َ ِ ِ ِ ِ

 مایو ٨٢٠٢٢

الشيخ حكيمي في خطبة العید:

هو عید لمن قضى الشهر بالدعاء، 

ولمن ادرك لیالي القدر بالتوبة 

بعد ٣ سنوات من انتشار فیروس كورونا، (تضـمنت ٦ أعیاد) 
فرض خاللھا على مركز االمام علي (ع) أال يســـــتقبل أكثر ُ

من ٤٠ شخصـــا. ثم أال يســـتقبل أكثر من ٨ اشخاص. عاد 
العید ھذا العام يمأل األجواء عیدا. وعادت الصــــــالة الكبیرة ً

التي تتســــــع ألكثر من ألف شخص تبدو أصغر وأضیق من 

المطلوب. 

سماحة الشیخ حكیم إلھي ھنأ المصلین قائال لھم: 

اھنئکم جمیعا بحلول ھذا العید المبارك.. واســــــأل هللا ان 

یجعل ھدیتنا فی ھذا الیوم فرج صاحب العصــــــــر و الزمان 

(عج).

ً عاد العيد يمأل األرجاء عيدا

صالة العيد
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٩  مايو ٢٠٢٢

وفـــــــي الخطبة الثانیة وبعد الحمد 
والثناء والدعاء توجه ســــماحته إلى 
المؤسســین للمجالس الرمضـــانیة 
بالشــــــــكر  قائال:  أود في الخطبة 
الثانیة ان اشـــــــــــــکر کافة االخوة 
واالخوات و الســـــادة و المشـــــایخ 
لحضورھم الطیب خالل شھر رمضان 
کما اشــــکر جمیع خدمه اھل البیت 
رجاال و نســـــــاء من الذین ساھموا 
باقامة المجالس طیله الشــــــــــھر 
المبارك و اســـأل هللا ان یجعلھم من 
الذین یقیمون شعائره.   وکما اشـکر 
کافه المؤمـنــین الذین بذلوا اموالھم 
القامه مآدب االفطار وســــاعدوا ھذا 
المــرکـــز علـــی اقامة مجالس ھذا 

الشھر المبارک".

وتطرق ســــماحته إلى زكاة الفطرة 
التي كانت صناديقھا منتشــــرة في 
أرجاء القاعة بعـناوين تـبـین وجھــتھا 
كالعراق والیمن وافغانســـتان وايران  
فقال: "وکما تعــــــرفون فإن من اھم 
اعمال ھذا الیوم اخـراج زکاه الفطــرة 
صاعا عن کل نســـــــــمة قبل صالة 
الظھـر. یقول المحدث القمـی: اعلم 
ان زکوة الفطرة من الواجبات الموکدة 
و ھی شــرط فی قبول صــوم شــھر 
رمضان. ويفتي بعض المراجع بوجوب 
دفعھا قبل صـــــــــلوة العید. ان زکوة 
الفطرة فی ھذه الســـــنة تعادل ٧٥ 

کرون عن کل شخص". 

وفي ظل التفجیرات األلیمة ضــــــــد 
المســـاجد التابعة التباع أھل البیت 
(ع) في أفغانســـــتان قال سماحته 

ِ"اننا الیوم بأمس الحاجة إلـــى جمع ّ
ِالصــــــف ووحدة الكلمة والوقوف مع ّ

قیادتنا ضــــد من يھدد ديننا ومذھبنا َّّ
ِوأمَننا وخیـــــرنا، نحن بأمس الحاجة ّ

ِإلـى اتفاق الكلمة والتعاون المطلوب  ِ
فـي حماية الدين والعقیدة وأمن ھذا 

البلد و رخائه.                                      

اننا اليوم بأمس الحاجة إلــــى �
جمع الصـــــــف ووحدة الكلمة �

والوقوف مع قيادتنا ضـــد من �

ّيهدد ديننا ومذهبنا
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شدد سماحة السـید الطباطبائي في 
لیلة القدر األولـى علـى أھمیة معـرفة 

االمام، معتبـرا ان معــرفة اإلمام ھــي ً
إكمال للدين، "ألننا إذا أردنا أن نعــــرف ٌ

هللا فعلینا معـــــرفة اإلمام، إذا أردنا أن 
نعرف النبي علینا أن نعـرف اإلمام، وإذا 
أردنا أن نفھم القــرآن فعلینا أن نعـــرف 
اإلمام، وإذا أردنا أن نتعرف علـى امورنا 
االعتقادية وقناعاتـنا الديـنـیة فال بد أن 

يكون ذلك من خالل معرفة اإلمام". 

وأكد ســماحته على ان "َمن ضــعفت 
عنده معرفة اإلمام ضــــــعف عنده كل 

شــــيء"، معرّجا في ھذا الموضــــوع ً
على رواية رواھا الشـیخ الصـدوق في 
كتاب األمالي عن صـــفات اإلمام علي 
بن أبي طالب (ع)، جاء فیھا أن رسـول 
هللا (ص) قد قال يوما ما: {علــي فـــي 
السـماء الســابعة كالشــمس بالنھار 
في األرض، وفي السماء الدنیا كالقمر 

باللیل في األرض، أعطـى هللا علیا من ً
الفضــــل جزءا، ولو قســــم على أھل ً

األرض لوســعه، وأعطاه هللا من الفھم 
جزءا، لو قســــــــــم على أھل األرض ً

لوســــعھا، شـــــبھت لینه بلین لوط، 
وخلقه بخلق يحیـــى، وزھده بــــزھد 
أيوب، وسخاءه بســــــــــخاء إبراھیم، 
وبھجته ببھجة ســـــــلیمان بن داوود، 

وقوته بقوة داوود}.

فتســــاءل سماحته: "فمن ھو علي؟ 
انتبھوا. لعل البعض ال يسـتســیغ مثل 
ھذا الكالم، لكن ھذا الكالم صـــدر عن 
رسول هللا الذي ال ينطق عن الھوى، إذ 
قال في صفاته: {له اسم مكتوب على 
كل حجاب في الجنة بشــرني به ربي  

وكانت له البشـــــــــــارة عندي. علٌي 
محمود عند الحق، مــــــزكــــــى عند ّ

المالئكة. وخاصتي وخالصـــــــــــــتي 
وظاھرتي ومصــــــــــــــباحي وجنتي 

ورفیقي}.

وعقب ســـماحته على الحديث قائال: 
"نعم. ھذه التعابیر ھي من عند حبیب 
هللا ورسوله الذي قال أيضـا: {آنسـني 
به ربي، فســـألت ربي أن ال يقبضــــه 
قبلي، وسألته أن يقبضـــــــــه شھیداً 
بعدي}، ثم قال (ص): {أدخلت الجــنة 
فرأيت حور علي أكثر من ورق الشـجر، 
وقصــور علي كعدد البشـــر}، ثم قال: 

{علـي منـي وأنا من علـي، من تولـى ّ
علیا فقد توالنــــي. حب علــــي نعمة ً

واتباعه فضیلة. دان به المالئكة وحفت 
به الجن الصالحون}.  

- "انظــروا لھذه الكلمات. تمعنوا فـــي 
ٍقوله: {لم يمش علــــــى األرض ماش 
بعدي إال كان ھو أكـرم منه عـزا وفخــرا 
ومنھاجا...، لم يخــرج من بطن أنثـــى 

بعدي أحد كان أكـرم خـروجا منه.. ولم ً
ً ينــزل منــزال إال كان میمونا، أنـــزل هللا ً

علیه الحكمة، ورداه بالفھم، تجالســه ّ
المالئكة وال يراھا، ولو أوحي إلـى أحد 
بعدي ألوحـــــي إلیه.. فـــــزين هللا به 
المحافل، وأكرم به العسـاكر، وأخصـب 
به البالد، وأعــز به األجناد، مثله كمثل 
بیت هللا الحـرام، يــزار وال يــزور، ومثله 
كمثل القمر إذا طلع أضـــــــاء الظلمة، 
ومثله كمثل الشمس إذا طلعت أنارت، 
وصــــــفه هللا في كتابه ومدحه بآياته، 
ووصـــف فیه آثاره، وأجرى منازله، فھو 

ً الكريم حیا والشھید میتا}.ً

 مایو ١٠٢٠٢٢

ليلة الجرح

"من كانت معرفته باإلمام ضعيفة

 كانت معرفته بسائر أمور الدين ضعيفة”

شكلت لیالي العزاء باستشــــــــــھاد أمیر المؤمنین وإمام 

المتقین علي بن أبي طالب (ع) مناسبة للغوص عمیقا في  

صفات األمیر كما جاءت على لسان من ال ينطق عن الھوى.

فما روي على لسان نبي األسالم في حق األمیر

من تفاصـیل بعیدة عن المألوف  جعل ھذه التفاصــیل تبتعد 

أيضا عن المنابر خوفا من تھمة الغلو التي كان خطیب العزاء 

يصر على ان األمر وإن كان بعیدا عن المألوف فإنه بعید أيضـا 

عن الغلو. 

طیه نقل مختصــــر، نوعا ما، لما قاله الســـــید محســـــن 

الطباطبائي خالل تلك الساعات الحزينة.

شهادة أمير المومنين (ع)

الذين بايعوا االمام علـــي (ع) 

للخالفة ال يمكن أن نسـميهم 
أصحابا لعلي. بعضـــهم بايعه ً

لمصـــــــلحة، وإال فإن أصحابه 

الخلص كانـــــــــــــــوا معدودين 

باألصابع.
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١١  مايو ٢٠٢٢

*ھؤالء ال يمكن

 أن نسمیھم أصحاباً*

ثم عرّج الســـــــــید الطباطبائي على 
مفھوم الصحبة ألمیر المؤمنین قائال ان 
"الذين بايعوه كخلــیفة رابع ال يمكن أن 

نسمیھم أصحابا لعلي. بعضـھم اضطر ً
لمبايعته لمصـــــلحة، وإال فإن أصحابه 
الخلص مثل عمار وأبي ذر وســـــلمان 
ومقداد فمعدودون باألصــــــابع. ھؤالء 
فقط ھم الذين عـــــرفوا اإلمام. البعض 
يأتي ويقول إن من قتلة الحســـین من 
كان من أصـــــــحاب علي! من قال لك 

ذلك؟ بالظاھر كانوا أصـــــــــحابا لعلي ً
ولكنھم لم يكونوا من الذين ســلموا له ّ

تسلیما.

خمس ســــــــــــنوات في الكوفة ولم 
يســـــتطع فیھا أمیر المؤمنین ان يرفع 
صــــالة التراويح. المفروض أن الخلیفة 
يطاع. خالل عشرين سنة غیروا الكثیر 
من أحكام الشريعة فجاء شھر رمضـان 
فطلبوا من علي أن يصـلي فیھم صالة 
التراويح، وھم يســــمونھا بدعة ولكن 
يســمونھا بدعة حســنة، عندما بعثوا 
لعلي بعث لھم الحســـن (ع) بأن ھذا 

بدعة ال نصـلیھا. صاروا ينادون "وا سنة ّ
فالن". ، ســنة هللا تركوھا وصـــاروا مع ّ

سنة فالن. لم يســتطع أمیر المؤمنین 
أن يغیر ھذه البدعة فماذا كان ســیغیر 
فیھم إذن؟ ال يتصور احد بأن علیا أصبح 
خلیفة والكل أصـــبح معه. كما تعلمون 

كان يقول {لقد مألتم قلبـــــــي قیحا} ً
فلمن كان يقول ھذا؟"

وأضـاف ســماحته: "أما من كان يعرف 
اإلمام فقد كانت مواقفه ملــــــیــــــئة 
باإلخالص والتفاني. انظروا الى عدي، 
ابن حاتم الطائـــي. دخل بعد معـــركة 

صـــفین على 
معاويـــة فقال 
له معاوية: "يا 
عـــــــدي أين 
الطـــــرفات؟" 
عــــــدي كان 
عـــــنده ثالثة 
ابناء طـــــريفا 
وطـــــــــــارفاً 
وطــــــــــرفة. 
فأجاب عـدي: 

"قتلوا يوم صـــــفین بین يدي علي بن ُ
أبـي طالب أمیــر المؤمنین (ع)". فقال 
معاوية: "ما أنصـــفك ابن أبي طالب اذ 

ّ قدم بنیك وأخــــر بنیه". يعنــــي جعل ّ
أوالدك ھم كــــبش الفداء. قال: "بل ما 

ُ أنصفت أنا علیا إذ قتل وبقیت بعده".ً

قال معاوية: "أما أنه قد بقي قطـرة من 
دم عثمان ما يمحوھا إال دم شريف من 
أشــــراف الیمن" فقال عدي: "وهللا إن 
قلوبنا التي أبغضـــناك بھا لفي صدورنا 
وإن أســـــیافنا التي قاتلناك بھا لعلى 
عواتقنا... وإن حز الحلقوم وحشـــرجة 
الحیـزوم، يعنــي قطع الــرقاب، ألھون 
علینا من أن نســــمع المســــاءة في 

علي."

وذلك حجــر بن علــي  قال له معاوية: 
"صــــــف لي علیا يا عدي". فقال: "إن ً

رأيت أن تعفینــــــي" قال: "ال أعفیك". 
قال: كان وهللا بعید المدى شــــــــديد 

ً القوى، يقول عدال ويحكم فصــال تتفجر ً
الحكمة من جوانـبه والعلم من نواحـیه 
يســــــــــــــتوحش من الدنیا وزھرتھا 
ويستأنس باللیل ووحشته، وكان وهللا 
غزير الدمعة، طويل الفكرة، يحاســـب 

نفسه اذا ھدأ ويقلب كفیه على ما 

مضى، يعجبه من اللباس القصیر، ومن 
المعاش الخشــــن.. يعظم أھل الدين 
ويتحبب إلى المســـــــــاكین ال يخاف 
القوي ظلمه، وال يیأس الضــــعیف من 

عدله.."

ھكذا كانت أوصــاف أمیر المؤمنین (ع) 
ولكن آجـركم هللا فـي مثل ھذه اللیلة. 
لم يــــزل فـــــي مثل ھذه اللیلة قائماً 

ً ً وقاعدا وراكعا وســاجدا، يخرج ســاعة ً
بعد ساعة وينظر في الســماء، ويقلب 
طـــرفه إلـــى الكواكب ثم يعود إلــــى 
صــالته، ثم يقول: {اللھم بارك لي في 
الموت} ويكثـر من قول {ال حول وال قوة 
إال با� العلي العظیم}، ويســتغفر هللا 

كثیرا...ً

نعي باللھجة العراقیة

كان علـــــــــــــي (ع) يقول عدالً 
ويحكم فصـال، تتفجر الحكمة ً

من جوانــــــــــــــــــبه والعلم من 

نواحيه يســـتوحش من الدنيا 

وزهرتها ويســـــــــتأنس بالليل 

ووحشته
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احتلت مســـــألة التحريف في أسباب 
نزول اآليات القرآنیة، إضــــــــــافة إلى ً

مسـألة تزوير الحقائق التاريخیة، الحیَز 
األكبر من حديث الســــید الطباطبائي 
في ذكرى شـــــــــھادة امیر المؤمنین 
وســید الوصـــیین االمام علي بن أبي 

طالب (ع). 

فقال: "جاؤوا إلــى آية المباھلة وإلــى 
قوله {وأنفســنا وأنفســكم} فقالوا إن 
المقصـــــــود لیس أمیر المؤمنین، وإن 
{أبناءنا} ال تعني الحسن والحسـین... 
لكن من تعني إذن؟ رســـــــول هللا لم 
يباھل إال بفاطمة وعلي والحســـــــن 

والحسین...

ھؤالء الذين ينكرون الحقائق ھؤالء في 
قلوبھم مــرض. البعض عنده عداوة مع 
أمیــــــر المؤمنین ويطبق ھذه العداوة 
على تفســــــیر كالم هللا وعلى قراءة 
التاريخ. ھذا البعض اذا رأى أي فضــیلة 
لعلي (ع) يقوم بقلب الصورة مباشرة. 

خذ آية {ومن الناس من يشري نفسـه 
ابتغاء مرضــــــات هللا}. تفاســـــــیرھا 
موجودة. ومع انه من المعــــــروف أنھا 
نزلت بحق علـي (ع) لیلة المبیت فـي 
فراش رسول هللا (ص)، ولكن، مع ذلك 
يأتـــي من يقول بأنھا نـــزلت بحق ابن 

ملجم، أشقى األشقیاء. 

العیاذ با� من ھذا التحـريف والتـزويـر. 
واقعا: {يا علــــي ال يحبك إال مؤمن وال ً

يبغضك إال منافق}.

وأضاف سماحته: "اآلية واضـحة {فمن 
حاجك فــیه من بعد ما جاءك من العلم ّ

فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا 
ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتھل 
فنجعل لعنة هللا على الكاذبین}.. اآلية 
واضـــــحة والواقع التاريخي واضـــــح. 
وشخصـــــــــــــــیات الحادثة معروفة. 

والتفاســیر معروفة. ثم يأتي من يخرج ُ
األشــــیاء عن ســـــیاقھا لیأخذك ذات 

الیمین وذات الشــمال. طبعا المباھلة ً
لم تحصـل. وھي لم تحصـل ألن القس 
الكبیر تراجع عندما رأى ان رســول هللا 

(ص) جاء بأعز الناس عنده: الحســــن 
والحســــــین وفاطمة وأمیر المؤمنین 
(ع). فقال القس في نفســــــــــه بأن 
محمدا (ص) متیقن من أمـره، فلنعمل 

ما من شأنه أن يعفینا من المباھلة". 

وفي اإلطار ذاته أشار الســـــــــــــــید 
الطباطبائـي إلـى تــزويــر آخــر روج له ّ

أصحاب المصـــــــــالح واألھواء وھو أن 
اإلسالم قام بالســـــــیف. فقال: "ھذا 
الكالم غیر صحیح. ھم يقلبون الصــورة 
ھنا أيضــــا. معارك النبي يســـــمونھا 
غــزوات، وھــي جمع غــزوة. والغــزوة 
معناھا الھجوم المباغت. كانت القبائل 
تغزو الناس المســــالمین في قراھم. 
وھذا كان من إفتخارات العـرب، يَغــزون 

ويغَزون، وأشـــــعارھم تدل على ذلك. ُ
ذبح وقتل مثل ما تــــــــرتكبه الوھابیة 
والدواعش الیوم. اإلسالم لیس ھكذا، 
{ال إكراه في الدين قد تبین الرشـد من 
الغي}. نعم، االســــــــالم يقول قاتلوا 
الذين يعـــتدون علــــیكم، قاتلوا الذين 
يخــــــــرجونكم من دياركم. كل معارك 
النبي (ص) وقد كانت ٧٢ أو ٨٢ معـركة 
حســـــب اختالف الروايات، كلھا كانت 
دفاعیة، حروب النبـي لم تكن ابتدائیة. 
لم تكن غــــزوات علـــــى الطـــــريقة 
الجاھلیة، يعني: النبي لم يھجم على 

الناس العزل واآلمنین لیذبحھم! 

انظروا في كل الســـــــیر المكتوبة لن 
تجدوا إنســــانا واحدا أجبره رسول هللا 
على دخول اإلســـالم. ھل ســـمعتم 

بقضــیة أسرى بدر؟ النبي خیرھم. إما ّ
الفدية (تعطــون فدية ومن ثم نطلـــق 

ســــــــراحكم ونردكم الى مكة). وإما ّ
االسالم (وإذا أسلمتم يصــــبح حالكم 

من حالــــنا: أحـــــبابا وإخوانا). وإذا لم ً
ترغبوا في اعتناق االســــالم ولم يكن 
عندكم ما تفتدون به فعلــــى كل واحد 
منكم أن يعلم عشرة مسلمین القراءة 
والكتابة. النبي كما ترى لم  يجبـر أحدا 

على الدين.

لیس عندنا رواية واحدة بأن النبـــــــي 
فرض اإلســـــــالم على أحد. بعد وفاة 
النبــــــــــي نعم أخذوا يذبحون الناس 
إلجبارھم على دخول اإلســـالم ولكن 
ھذه لیسـت من شیم النبي ولیسـت 
منھجیة اإلســالم. منھجیة االســـالم 
ھي {ادع إلى ســـــبیل ربك بالحكمة 
والموعظة الحســــنة}. منھجیته ھي 
{لكم دينكم ولي ديني} سـورة الجحد 
تقول {قل يا أيھا الكافـــــرون ال أعبد ما 
تعبدون وال أنـتم عابدون ما أعـبد وال أنا 
عابد ما عبدتم وال أنتم عابدون ما أعـبد 

لكم دينكم ولي دين}. القرآن واضح".

- "لكن جاء اآلن من أوجد "فوبــــیا" من 
اإلسالم، ومن أراد أن يدعو الى سبیل 
ربه بإثارة الخوف  وتوزيع مشاھد القتل 
والذبح، فكانت طالــبان وكانت داعش، 

وكان غیرھما". 

-" ومع األسف، ھناك عندنا من يضــــع 
صـــورة لإلمام علي بن أبي طالب (ع) 
وبجانبه أســــد كأنه العب ســـــیرك، 
وبجانبه ســـیف كأنه يريد فقط أن يذبح 

ويقطع الرؤوس! بینوا بالغة علي. بینوا ّ
رأفة علــــي. بینوا معاملة علـــــي مع 

قاتله. بینوا معاملة علي  مع األيتام".

-" ومع األسف، ھناك عندنا من يضــــع 
صـــورة لإلمام علي بن أبي طالب (ع) 
وبجانبه أســــد كأنه العب ســـــیرك، 
وبجانبه ســـیف كأنه يريد فقط أن يذبح 

ويقطع الرؤوس! بینوا بالغة علي. بینوا ّ
رأفة علــــي. بینوا معاملة علـــــي مع 

قاتله. بینوا معاملة علي  مع األيتام".

 مایو ١٢٢٠٢٢

ّ"بينوا بالغة علي. بينوا رأفته. 
بينوا معاملته مع األيتام ومعاملته مع قاتله"

شهادة أمير المومنين (ع)

ليلة اإلستشهاد

لـــــــيس عـــــــندنا رواية واحدة 

تقول ان النبي فرض اإلسالم 

على أحد.

ذبح الناس إلجبارهم علــــــــى 

دخول اإلســـــــــــــالم ليس من 

شيم النبي. 
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١٣  مايو ٢٠٢٢

*ال تتصور أن المسألة فیھا غلو*

وانتقد سـماحته بعض اتباع اھل البیت 
من الذين يرفضــون صفات األئمة إن لم 
تكن ھذه الصــــــــفات بقیاس ومقاس 
االنســـــــــــان العادي، فأكد على ان 
وجودھم النوراني والروحانـي كان قبل 

ِخلقة آدم، واآليات صـــــــــريحة للملم ُ
باللغة العـــــــــربیة، يقول: {وعلم آدم 
األســــماء كلھا ثم عرضــــھم}، (ھم) 
ضــــــــــــمیر المخاطب للعاقل ولیس 
للحیوانات والجماد. لم يقل عــــــــرض 
األسماء أو عرضھا بل قال: ثم عرضھم. 
وقال: {أنبئوني بأســـــــــــماء ھؤالء} 
و(ھؤالء) اسم إشارة للعاقل فقط، ھذا 
ما اتفقت علیه العـــــــــرب، ماذا قالت 
المالئكة؟ قالت {ســـبحانك ال علم لنا 
إال ما علمتـنا إنك انت العلـیم الحكـیم، 
{، قال {يا آدم أنبئھم بأســمائھم فلما 
أنبأھم بأســــــمائھم قال ألم أقل لكم 
إني أعلم غیب الســــــماوات واألرض 
وأعلم ما تـبدون وما كـنـتم تكــتمون}. 
الضـمائر تشــیر إلى العاقل ولیس إلى 

غیر العاقل. 

-" لذلك فإننا ال نســـــــتطیع أن نمرّ مرّ 
الســــــــحاب على روايات تقول نفس 
المعنى. فعن محمد بن سنان بإسـناد 
معتبر عن أبي جعفر الثاني يعنـي عن 
اإلمام الجواد (ع) قال: {أن هللا تــــبارك 
وتعالـى لم يــزل منفــردا بوحدانیته ثم 

ً خلق محمدا وعلیا وفاطمة فمكثوا ألف ً
دھر ثم خلق جمیع األشــــــــــــــــیاء 
فأشـــــھدھم خلقھا، وأجرى طاعتھم 

علیھا وفوض أمورھا إلـیھم فھم يحلون ّ
ما يشـاءون ويحرّمون ما يشـاءون. ولم 
يشاؤوا إال أن يشاء هللا تبارك وتعالى}. 

طبعا حق التشـــــــريع ال يملكه إال رب 
العباد، والرســــــــــل واألئمة إنما ھم 
مبلغون عن هللا سـبحانه ال يحرمون وال 

يحلون إال ما يأمـــــرھم هللا به، ويوحیه 
إلیھم.

ال تتصـور أن المسـألة فیھا غلو. وكذلك 
األمـر فیما يـرتبط بأمیـر المؤمنین.. من 
ھو علي؟ ھل نحن نتصـــــور أننا نعرف 

علیا؟ ً

علــي (ع) وھو علـــى فـــراش الموت 
شــــــــرب قلیال من اللبن ثم نظر إلى 
الحسـن وقال: ھل سقیتموه [القاتل] 

قالوا: كال، قال: اسقوه ببقیته.

علي يفكر بطعام وشــــراب قاتله وھو 
يحتضر. 

منعه معاوية من الماء لثالثة أيام فـــي 
معركة صـفین، ثم سـیطر جیش علي 
(ع) علــــى الماء فطلب البعض فــــي 
معسـكره ان يعامل معاوية بالمثل وأن 
يمنع الماء فــــرفض.. رفض ألنه  ممثل ْ

للفضیلة ومعاوية ممثل الرذيلة.

لكن كیف صــوره االعالم؟ كیف وصــفه 
الذين يقلبون الصورة؟

اھل الشام كانوا على قناعة أن علیا ال 
يصـلي، لذلك عندما قتل في المحراب 
تعجب أھل الشـــــــام: ما الذي يفعله 
علي (ع) في المســجد؟ فمعاوية قال 

عنه أنه ال يصلي. 

ھكذا يجري تـزويـر الحقائق.. والتـزويـر 
مستمر الى الیوم. 

ال أدري ھل رأيتم مســــــجد المباھلة 
في المدينة؟ اآلن غیروا اسمه، عندما 
ذھبت كنت في العشـــــــــرينیات من 

عمري وكان مكتوبا "مسجد المباھلة" ً
ثم داخل المحــــراب القديم كان ھناك 
آية المباھلة مكتوبة على الحجارة. ثم 
ذھبت بعد فترة لیكون اسمه "مسـجد 
اإليجاب" ال أدري ما ھو مرضــــھم! كل 
مكان فیه فضیلة للنبي أم آلل النبي ال 

بد أن يمحـى حتــى بیت النبــي الذي ُ
عاش فــــــــیه خرّبوه وھدموه وجعلوه ّ

حمامات! 

وبعد كم ســـــنة وفقنا هللا للحج فرأينا 
المسـجد محاطا بجدران على أساس ً

ترمیم المســــــــجد. بعد عدة سنوات 
ذھبت إلى الحج وإذا ھو مكتوب علـى 
الباب "مسـجد معاوية"، اعترضنا وقلنا 
بأن ھذا المســـــــجد لم يكن لمعاوية 
وكان اسمه مســـجد المباھلة ونزعنا 
اللوحة، وتدرون نحن ال نصبر على مثل 
ھذا، وطبعا حاسبوننا وسـجنوننا ألجل 
نــزعھا ال أدري بعدھا إذا أرجعوا اللوحة 

السابقة أم ال".
- "عموما نســـأل هللا سبحانه وتعالى ً

أن يـزيدنا وإياكم معــرفة.. أحببت ھذه ً
اللیلة أن أقرأ وصــیة أمیر المؤمنین (ع) 
ونســـأل هللا سبحانه وتعالى ان يثبتنا 
على واليته وأن يزيدنا معـرفة بھم ألنه 
{من مات ولم يعـــــرف إمام زمانه مات 

میتة جاھلیة}...

هناك من اذا رأى أي فضـــيلة 

لعلي (ع) يقوم بقلب الصورة 

مباشرة. 

خذ آية {ومن الـــــــــــــناس من 

يشــري نفســه ابتغاء مرضات 

هللا}. فمع انه من المعــــروف 

أنها نـزلت بحق علـي (ع) ليلة 

المبيت في فراش رسـول هللا 

(ص)، ولكن يأتـــــي من يقول 

بأنها نزلت بحق ابن ملجم. 

جانب من الحضور نعش رمزي
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الدكتور الســــید مھدي الحســـــیني 
طبیب اسـنان من موالید مدينة الكوفة 
في العراق. خريج كلیة طب األســـنان 

في دمشـــــق عام ١٩٨٩. تعمق في ّ
علوم طب األسنان مباشرة بعد مجیئه 
الى السـويد في نفس الســنة. عمل 
في عدة عیادات لطب األســـــنان في 
مدينة ســــــــــتوكھولم قبل أن يفتتح 
عیادته الخاصـــــــــــــــــة في منطقة 

"ھودفیستا" مطلع عام ١٩٩٩. 

قصــــــــــدته "أخبار المركز" في شھر 
رمضــــــــان المبارك لتتعرف منه على 
المشــــــــــــاكل التي يواجھھا طبیب 
األســنان عند ممارســـته للمھنة في 

شھر الصیام.

ذلك ألن لطب األسنان عالقة بالصــائم 
اوثق من عالقة سـائر فروع الطب. فھو 
طب يتعامل مع الفم الذي يعتبــــر احد 

القنوات الرئیســــــــــة التي يمكن أن   
تتسبب بإفطار الصائم عن غیر قصد. 

يقول: "يتصـــــــور الكثیر من الناس أن 
مراجعة طبیب األسنان تبطل الصــیام. 
الصـــــــحیح أن ھذه  المراجعة، ضمن 
االحتیاطات المرســــــــــومة، ال تبطل 
الصــــیام حســـــب رأى الفقھاء على 

اختالف المذاھب". 

- "بعض الناس يعتقد ان ابــــرة المخدر 
تبطل الصـیام فیتجنب مراجعة الطبیب 
حتــى وإن كان يعانـــي من األلم، كما 
ويعتقد البعض ان خــــروج الدم ھو من 
المفطرات لذلك يتحاشـى ھذا البعض 
زيارة عیادة طب االســـــــنان حتى مع 
األلم او مع وجود التھابات فــــي اللثة. 
والصــــــحیح ان كل ما يتعلق بمعالجة 
االسنان من فحص وتنظیف وابرة مخدر 
وقلع وخروج الدم ال يبطل الصیام بذاته. 
طبعا اال اذا كان الصــــــــائم متاكدا انه 

سوف يبلع الماء خالل المعالجة.

وبالمناســـــــبة، فإن االجھزة الحديثة 
مجھزة بماصـات وشـافطات قوية للماء 

وللعاب في فضاء الفم والحلق، لذلك ال ّ
خطورة فعلیة من بلع الماء قھرا".

- "لكن وبشـكل عام، ورغم ذلك، يكون 
العالج في شھر رمضــــــــــان المبارك 
مقتصـــــــرا في العادة على العالجات 
الطارئة كآالم االســـــــــــنان، الن اكثر 
الصــــائمین يخافون من ان يقوموا ببلع 

شیئ من الماء عن غیر قصد".

*س: وماذا عن العالجات الطارئة 
التي أشـــــرتم إلیھا؟ ھل يتخوف 
البعض من ابــــرة المخدر فیطلب 
قلع الســـــن او الضـــــرس بدون 

مخدر؟*

- "طبعا، ھذا من اصــــــــعب المواقف. 
لیس من السھل اقناع المريض ان ابرة 
المخدر غیــر مفطـــرة. لذلك أؤكد لھم 
انني كنت قد ســألت  عن ابرة المخدر 
وأن العلماء قالوا بأنھا لیســـــــــت من 
المفطرات، وأؤكد لھم أيضـــــــــا أنني 
سألت المعنیین في ستوكھولم سواء 
فـي مــركــز االمام علــي (ع) او فــي 
الرابطة اإلسالمیة وأن الجواب كان من 
الجمیع بأنه يجوز اخذ األبـــــــــرة وأنھا 
لیســـت من المفطرات. أذكر أن الذين 
راجعونــــــــــي لمثل ھذه الحاالت قد 
اطمأنوا بعد أن لمســــوا حرصي على 
التدقیق في الموقف الشرعي في كل 

ما يخص طرق وأسالیب العالج". 

*س: وھل يقوم المرضــى بطلب 
تأجیل المواعید التــي حددت لھم 
ســـابقا (وفق التقويم المیالدي) 
بعـــد ان وجـــدوا انھا وقعت خالل 

شھر الصیام.* 

- "نعم. كثیـــر من الناس يقومون بإلغاء 
المواعید عند معرفتھم بانھا اصـــبحت 
في شھر رمضــان المبارك، خاصة تلك 
المواعید التــــــي كانت قد حجــــــزت 
لمعالجات غیر طارئة أو ألســــــــــباب 

تجمیلیة". 

*س: وھل يؤثر الصــــــــیام على 
تركیزك او تركیز المســـاعدين لك 

في العمل؟*

- "مطلقا". 

*س: ھل ھناك عالقة بین الصیام 
وصحة األسنان بالعموم؟* 

- "طبعا. للصــــــــیام فوائد على صحة 
االسنان والفم حیث ان امتناع الصــائم 
عن تناول الطعام والســـــكريات لفترة 
طويلة ھو بحد ذاته حماية جــــــــــیدة 

لالسنان من التســـــــــوس وللثة من ّ
االلتھابات

مقابلة

الدكتور مهدي الحسيني عن مهنته في شهر رمضان:

بين الطب والصيام مشتركات

أهمها الصبر واإلرادة والرأفة 

يتحاشـــــــــــــــى البعض زيارة 

عيادة طب االســــــــنان حتى 

مــــــــــع األلم، علما ان كل ما 

يتعلق بمعالجة االســـــــــنان 

من فحص وتنظيف وابـــــــرة 

مخدر وقلع وخــــروج الدم ال 

يبطل الصيام..

الدكتور مهدي الحسيني في عيادته



١٥  مايو  ٢٠٢٢

لكن، يجب االنتباه عند االفطار. فھـناك 
وجبات دسمة وحلويات وعصــائر و ھذا 
له جوانب ســـلبیة، وربما يعمد الجائع 
في النھار إلى تناول الحلويات أكثـر من 
العادة على اإلفطار، وھذا قد يؤثر على 
ســـالمة األســــنان. لكن ھذا يحدث، 
على كل حال، في وقت مضـــــــــغوط 
نســــــبیا ويكون أقل خطورة من تناول 
المأكوالت والســكريات بشــكل متكرر 
خالل الیوم. بكل األحوال يجب غســل 
االســـنان واســـتعمال الفرشـــاة بعد 
االفطار والســحور لحماية االسنان من 

التسوس". 

*س: بعض الناس  يتصــــــــور  و 
يعتقد ان رائحة الفم تكون بسـبب 

الصیام ؟*

- "رائحة الفم بالمناســـبة ھي إما من 
الفم او من بخار المعـدة. فاذا كانت من 
الفم فھي لیست بسبب الصـیام وانما 
بســــبب عدم العناية بنظافة األسنان 
بعد الوجبات وبســــــــــبب تخمر بقايا 

الطعام في الفم وأيضــــــــــــــا لوجود ً
تســـــوسات في االسنان. لذلك فمن 
أھم طــرق التخلص من ھذه الـــرائحة 
اسـتخدام الفرشـاة والمعجون والخیط 
الطبي ومعالجة التســـــــوسات التي 

تكون بؤرا لتجمع الفضالت وتخمرھا.

وأما اذا كان الســـــبب ھو بخار المعدة 
فیجب زيارة طبیب  الجھاز الھضــــمي 

لمعالجته".

*س: بشــــــكل عام، وخارج إطار 
الصـــــــیام، ما ھي أكثر الحاجات 
التــــي يطلبھا الذين يـــــراجعون 
عیادات طب االســــــــــــنان ھذه 

األيام؟*

- "اكثر المراجعات حالیا ھدفھا الوصول 
الى ابتســــــــــامة جمیلة. اصبح عند 
الناس "ثقافة أســـــــــنان". فالزيارات 

الدورية والمعالجات صــــارت تتركز في ّ
معظمھا علـــــــــــى التجمیل وتھدف 
للحصول على ما يسمى ب "ابتسامة 
ھولیوود". لذلك يمكن وضع المراجعات 

وفق سلم األولیات التالي:

التبیض 

تنظیف االسنان من الترسبات 

التیجان والجسور 

الحشوات 

حشوات العصب

*س: أخیــــرا. انت عملت كطبیب 
اسنان في السـويد وفي الخارج. 
ما ھــي الفــروقات؟ كثیــرون منا 
يجھلون الــــنظام الذي تعــــتمده 
الســــــــــويد فیما يخص سالمة 

األسنان. ھل يمكن إيجاز ذلك؟* 

- "نعم.. ممتاز! لكل مواطن ســويدي، 
ولكل مقیم حاصـــــــــــــل على الرقم 
الشـــخصـــي، الحق في الدعم الذي 
تقدمه الجھات المختصـــــــــــة للذين 
يراجعون عیادات طب األسنان ألسباب 
طبیة (غیر تجمیلیة). ھذا الدعم يصـل 
أحیانا إلــــــــــى حدود ٨٥% من كلفة 
العالج. فھو دعم تصـــــاعدي يرتفع مع 

ارتفاع الكلفة. 

ومن أبــــــواب الدعم ذلك الدعم الذي 
يقدم 

لالطفال والناشئة دون سن ٢٣ سـنة. 
فخدمات طب األســـــــــــنان بما فیھا 
عملیات تقويم األسنان ألسـباب طبیة 
وغیــر تجمیلیة تكون مجانیة لھم، كما 

ھو الحال في محافظة ستوكھولم. 

كذلك تضــــع الســـــلطات في أرصدة 
المواطنین اإلفتراضـیة بین ٣٠٠ و ٦٠٠ 

كراون سنويا. ھذا المبلغ يتراكم  لمدة ً
ســنتین فقط ويغطي تكالیف، او بعض 
تكالیف، المــراجعة الطبیة عندما تدعو 

الحاجة إلیھا.

وللطبیب في الســـــــــويد  الحق في 
تحديد أسعاره. فالتســــعیرة حرة كما 

ينص القانون. 

ومع ان علم طب األســـــــنان ھو ذات 
العلم في الســـويد وفي الخارج إال اننا 

نادرا ما نعمل ھـنا بــنفس المواد لمدة 
طويلة، حیث ان ھناك مواكبة مستمرة 
آلخر االبحاث واالكتشــــــافات واآلالت 
والمواد الجديدة. ھناك دائما أســالیب 
ومعدات جديدة تكون افضـــــــــــل من 
ســــــــابقتھا. ونحن نعمل دائما على 
تحديث أنفسنا من خالل االطالع على 
آخر المســـتجدات والتدرّب علیھا ومن 
خالل شــــــــــــــراء أحدث التجھیزات 

والعقاقیر". 

*س: وھل تتغیــــر مواعید العمل 
في عیادتك في شھر الصیام؟*

"لألســـــف ال. نحن نعمل في مجتمع 
يشـــكل فیه غیر المســـلمین أغلبیة 
ويجب علینا أن نـــــراعـــــي المواعید 
المعتادة ونراعـي إرتباطاتنا والتـزاماتنا 

العامة".

*س: كلمة أخیرة؟*

ھناك، على فكرة، مشــــتركات كثیرة 
بین الطب والصــــــیام. فكالھما يحتاج 
الى ارادة، وصـــــــــبر، وعلم، والتزام، 

ورأفة، وشعور تجاه اآلخرين. 

*س: مثال؟*ً

"يجب علــــــى الطبیب ان يكون عنده 
علم وصبر "وطولة بال" الكتشــــــــاف 
المرض ومصدر األلم. ھذا من جھة. ثم 
انه يحتاج لإلرادة كي يواصــــــل عمله 
بظھـــر منحن لفتـــرات طويلة حتــــى 
االنــــتھاء من العالج. وكما يـــــتعاطف 
الصــائم مع الجائع يتعاطف الطبیب مع 

المتألم.”

للصــــــــيام فوائد على صحة 

االســــــــــنان والفم حيث ان 

امتناع الصـــــــائم عن تناول 

الطعام والســـــكريات لفترة 

طـويلة هــو بحد ذاته حماية 

جيدة...
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مقابلة

 مايو ١٦٢٠٢٢

س: كیف يعرفنا القارئ الدولـــي ّ
علي الطريحي على نفسه؟

- اسـمي علي محمد جواد الطريحي. 
من موالید ١٩٨٢. اقمت فــــي ھولندا 
منذ ١٩٩٨ وأحمل الجنسیة الھولندية. 
متأھل ولــــي بنت وولد. أعمل فــــي 
مجال البـــــــرمجة منذ عام ٢٠٠٥. أي 
مباشرة بعد حصــــــــولي على دبلوم 

الھندسة في برمجة الحاسوب. 

س: قصتك مع القرآن الكريم؟

قصــــــــــتي بدأت في عمر ٩ سنوات 
بالذھاب الى الجلســــــــــات القرآنیة 
القــريبة من البیت. إنجذبت الـــى تلك 
األجواء وبدأت بالمحاوالت األولــــــــى 
للـتالوة. عــندھا إلــتفت كل من الوالد 
والوالدة إلى موھبتي فشـــــــجعاني 
وسھرا على تسھیل وصولي إلى تلك 
الجلســـات. وكذلك اھتم بي عدد من 
أساتذة الجلســــــــــــة وبدأت بتقلید 
المرحوم عبد الباســـــــــــط نزوال عند 
نصــیحتھم. لكن عندما نضــج الصــوت 
وتغیر بدأت بمحاكاة الشــــحات محمد 

انور. 

درســــت علوم التجويد  والتالوة على 
أيدي أساتذة مرموقین كســــــــماحة 

الشــــیخ محمد حســـــین ملك زاده، 
واألستاذ مصطفى الطائي.

بعد وصــولي إلى ھولندا قمت بتنظیم 
عدد من الجلســات والدورات القرآنیة، 

وأصبحت منشغال في دراسة وتدريس ً
علوم القرآن الكريم منذ عام ١٩٩٢م.

س: علمت أنك مســــؤول عن دار 
للقرآن الكريم في مؤسســــــــة 
الكوثر. ھل إنشـغالك في دراسة 
وتدريس القرآن ھو من خالل ھذه 

الدار؟

لیس حصـرا. ھذه الدار تأسســت في 
عام ٢٠١٤ حـــــیث قمت مع مجموعة 
من المھتمین فــي المجال القــرآنــي 
بتأســـــــــــیس دار للقرآن الكريم في 
مؤسســــــــــــــة الكوثر الثقافیة في 
الھاي/ھولـــندا بمـــباركة من وكـــیل 
المرجعیة العلیا في أوربا ســــــــماحة 
الســید المرتضــى الكشــمیري. ومن 
حینھا وحتى اآلن أعمل كمسـؤول عن 

إدارة الدار وتنظیم برامجه.

وضـــــــــــعنا عدة أھداف أھمھا تبني 
الطاقات القرآنیة الناشــئة من األطفال 
والشــــــــــباب والعمل على تطويرھا 

وتنمیتھا. 

قبل تأســــیس الدار مارســـــت مھنة 

التدريس فـــــي عدة منتديات. وحالیا، 
وبالتوازي مع نشـــاطي في دار القرآن 
التابع لمؤسسـة الكوثر، اقوم مع بعض 
الناشطین بإعطاء "كورسات اون الين" 
عبر موقع الیكتروني اســمه دار القرآن 
الكريم في بريطانیا. تتضــــــــمن ھذه 
الدورات تدريس الـــــتجويد والـــــتالوة 

والحفظ باللغة الھولندية. 

س: جاء في صـــــــــفحتكم على 
االنتــــرنت دعوات لختم القــــرآن 

الكريم مع جوائز تشجیعیة.

نعم. قمنا بحملة "معا نختم القــــرآن" ً
لختم القرآن الكريم في شھر رمضـــان 
المبارك لســـنین عديدة. وقدمنا ھدايا 

ً قیمة لألكثر حضورا. أحیانا تكون الھدية ّ
رحلة عمرة إلى الديار المقدســــــــة. 
ولدينا أيضــــــا برنامج قرآني في شھر 
محـرم الحـرام من كل عام تحت عنوان 
"تالوات عاشورائیة" يتم فیه استضافة 

عدد من القـراء المتمیــزين. أما علــى ّ
الصعید القاري فأقمنا "الختمة القرآنیة 
األوربیة الدولیة" خالل شھر رمضـــــان 
١٤٤٢ھـ بمشـــاركة أكثر من ٣٥ قارئ 
من دول أوربیة وإســــــالمیة مختلفة. 

وكان حفال ممیزا. 

"محفل قرآني من العمر" والقارئ الدولي علي الطريحي يقول: 

على القارئ أن يقرأ من القلب

مشـجعة ومتنوعة كانت التعلیقات التي قیلت في المحفل 

القرآني الذى أقامه مركز اإلمام علي (ع) في اللیلة ٢٨ من 

شھر رمضـان المبارك، ودعا إلیه كوكبة من القراء المتمیزين 

في اوروبا. 

"أشعر أنھا لیلة من العمر" قال أحدھم عندما سـألته "أخبار 

المركز" عن رأيه بما يســــــــــمع، وقال آخر: "يا أخي! ھذه 
قراءات تلین الحديد".ّ

بعض التعلیقات عبّرت فقط عن عجز أصـــحابھا عن وصــــف 

حقیقة ما شعروا به في تلك األمســـــــــیة، فقال أحدھم: 
"وكیف تصـف كالم هللا والذي ھو أحســن الكالم عندما يقرأ ُ

بحناجر أنعم هللا علیھا بالقدرة على إخراج أحســــــــــــــن 

األصوات؟”

خمســـــــــة من القراء المتمیزين ومن الذين سبق لھم ان 

شاركوا في مســـابقات قرآنیة اوروبیة او دولیة تناوبوا على 

ادخال الخشـــوع واألنس إلى نفوس المســــتمعین الذين 

مألوا أرجاء المصلى في المركز. 

تعاقب على القراءة كل من الشـــــــــــاب يوسف االسدي، 

محســـــن جعفري، رحمة هللا بیات، علي الطريحي القادم 

من ھولندا، والسید يحي الحسیني القادم من الدانمرك. 

القارئ الدولي علي الطريحـي القادم من ھولندا كان واحدا 

من الخمســــة الذين جعلوا تلك األمســـــیة القرآنیة تكون 

"أمســــیة من العمر" حســـــب التعبیر الوارد أعاله. قابلته 
“أخبار المركز" واجرت معه حوارا القى الضــوء على األرضیة ً

والخلفیة والظــروف التـــي جعلت منه قارئا ممیـــزا. فكانت ً

األسئلة واألجوبة التالیة: 



س: على ذكر الصعید القاري. ھل 

شاركتم بمســـــــــابقات قارية او 

دولیة؟ 

نعم. شاركت في العديد من األمسیات 

والبـرامج القـرآنیة فـي دول عديدة مثل 

ھولندا، بـــــــــريطانیا، بلجیكا، ألمانیا، 

سويســــــــــرا، الجمھورية اإلسالمیة 

اإليرانیة، العراق، النمســـا، الدانمارك، 

السويد، النرويج. على سبیل المثال ال 

الحصر. 

س: جوائز؟

حــزت علــى المـــرتبة األولـــى فـــي 

المسابقة األوربیة في ھامبورغ/ألمانیا 

عام ٢٠١٥م. وكانت الجائـزة رحلة إلـى 

العمرة.

وحصـــــــــلت على الجائزة الثانیة في 

الجمھورية اإلســـــالمیة اإليرانیة العام 

الماضي. 

وفزت بالجائزة الثالثة في المســـــابقة 
الدولیة "إن للمتقین مفازا" عبـــــر قناة ً

الكوثر الفضائیة عام ٢٠١٢م. 

كما قمت بالتحكیم في  مســــــابقات 

عديدة محلیة ودولیة في بروكســـــــل 

وھامبورغ وســتوكھولم باإلضــافة إلى 

ھولندا. 

س: أجد ان ســــــفرة العمرة ھي 

شیئ مشـــترك بین الجوائز التي 
تلقیتھا والجوائز التي تقدمونھا.ّ

- ھو فعال كذلك. تأثـرت بـرحلة والعمـرة 

واحببت ان انقل مثل ھذا التأثیــر الــى 

غیري. فبعد الفوز بالمرتبة األولـى فـي 

مسابقة ھمبرغ وحصـولي على جائزة 

السفر الى الديار المقدسة سافرت مع 

عائلتي واطفالي. كانت سفرة روحانیة 

فأنا وجدت نفسي في الديار المقدسة 

ووجدت ان وجودي ھناك ھو جائـــــــزة 

لتالوتـــي للكتاب الذي أنـــزله رب ھذه 

الديار. شعرت بتراكم النعم.

س: أخیرا. ھل يطربك صــوتك كما 

أطرب المســـــــــتمعین في ھذه 

األمسـیة في ستوكھولم؟ اقصــد 

ھل تطرب لســــــــماع صوتك كما 

تطرب لسـماع قراء مشــھورين أم 

أن القارئ تشــــــغله حنجرته عن 

أذنه؟

بل يشــــــــغله قلبه. على القارئ في 

المحافل أن يقرأ من القلب، وان تتحـرك 

مشـــــاعره مع المعنى، وان ال يكتفي 

بتالوة مصـاغة مسـبقا ألن ھذا يفقدھا 

روحانیتھا. وال أخفي علیك ســـرا أنني 

اسـتمع احیانا إلى تالواتي فأطرب إلى 

بعض المقاطع، واحمد هللا على ذلك.

١٧  مايو ٢٠٢٢

تعاقب علــى القــراءة فــي المحفل 

القرآني خمســـــة قراء وصفھم أحد 

الحاضرين "بقراء خمســــــة نجوم". 

ھم: 

١- الشـــــاب يوسف االسدي (تالوة 
ََُّّ ًَْ ِلآليــات {الذيَن يَذكرون � قیَـــامـــا ُ َ ِ

َّ ََُ ُ ُ ُُ َ ْ َ َِوقعودا َوعلى جنوبھم َويََتفكرون فـي ً ِِ
َ َّْْ َّ َْ َ َ َخلق السمـــاوات واألرض ربَنـــا َمـــا َ ِِ ِ

ً ََ ُْٰ ََ َ َ َْ ِخلقت ھذا بــاطال سبَحـــانَك فقَنـــا َ ِ
َّ َ ِعذاَب النار...}. َ

َّ َ َ ُ ِولقوله تعالــــى { َشھر رَمضان الذي ْ َ
ُُْ َُّ ُ ّْ ً ْ ٍأنزل فــیه القرآن ھدى للناس َوبَیَنات َ ِ ِ ِِ ِ ِ

ْ َْ ُ ُْ َ َ ِمن الھدى والفرقان..} َ ِ

٢- محسـن جعفري آليات من سورة 
ََّ َُّّ ُ َّ َالحشـر: {يَا أيَھا الذيَن آَمنوا اتقوا � ُ ِ

ُ ُْ َّ ََّ ََّ ْ ٌ ْ َ ْ َ ٍولتـــــنظر نفس ما قدَمت لغد ۖ َواتقوا َ ِ
ُ ََّّ ََّ َ ْ َ ٌ َ� ۚ إن � خبیر بَما تعَملون (١٨) َوال َ َِ ِ ِ

َ َّ َُ َّ َُ ُْ ُ َ َتكـونــوا كالذيَن نســوا � فأنَساھم َ ِ
ُ َْ ُٰ ََ ُ ُ ُ ِأنفَسھم ۚ أولئَك ھم الفاسقون...}َُْ ِ

٣-  رحمة هللا بـــیات قدم تالوة آليات 

من ســـورة الكھف وســــورة الكوثر.  
ََُ ُ ّْ َ{َواتل َما أوحي إلیَك من كَتـاب ربَك ال ْ ِ ِ ِ َِِ ِ

َ َُ َُ ِمبدَل لكلَمـــــــاته َولن تجَد من دونه ّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ
ْ ملَتَحدا...}ًُ

٤- علي الطريحي القادم من ھولندا 

ِقرأ آيات من ســــــورة الزمر {َوسیق َ
َّْ َ ََّّ َُّ ْ ُ ْ ِالذيَن اتقوا ربھم إلــــــى الَجنة زَمًرا ۖ َ َ ِِ

َ َُ َُّ ْ ْ ُ َِحتى إذا َجاءوھا َوفتَحت أبَوابَھا َوقـاَل ََ ِ ٰ
ُ َ ٌََ ُ ُْ ُ ْ ْ َ َ َ ْْ َ َ ِلھم خزنتھــــــــا سالم علیكم طبتم َ

ُ ََُ َ ِفادخلـــــوھا خالديَن...} وبعض آيات ْ ِ

سورة غافر. 

٥- الســید يحي الحســـیني القادم 

من الدانمرك قرأ آيات من ســــــــورة 
َّ ْ ََُّ َ ْٰ ِاإلسراء {إن ھذا ٱلقرَءان يَھدى للتى َْ ِ ِ ِ

ََّ ْ ْْ ُ ُ ُُ ِھى أقَوم َويبشر ٱلمؤمنــــــیَن ٱلذيَن ّ ِ ِ ِ َ َِ
َ َ َُّ َٰ َّ َ ْْ ْ ُ ِيَعَملـــــــــــون ٱلصلَحت أن لھم أجًرا ٰ ِ

ِكبیًر...}.َ

خمسة قراء 

بخمسة نجوم
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كان أداء فرقة "طه النبي" فـي المحفل 

القرآني في مركز اإلمام علي (ع) فـي 

اللیلة قبل األخیرة من شھر رمضــــــان 

المبارك غاية االتقان في تدبیر  ســـرور 

االنســــان (والتعبیر ھنا يحاكي عنوان 

كتاب "غاية االتقان فــــي تدبیـــــر بدن 

االنســــان"، وھو كتاب في الطب ألبن 

سـلوم يعود تاريخة الى ١٢٢٩ میالدية، 

وموجود  في المكتبة البريطانیة، قسم 

المخطوطات الشرقیة). 

ً فقرة التواشیح كانت قصـــیرة نســــبیا ّ

(نصــــــف ساعة) وأداھا ستة من قرّاء 

القرآن.

تدرب ھؤالء خالل لیالي الشھر الفضیل 

على انشــــــاد مجموعة من االناشید 

والتواشــیح واالبتھاالت الدينیة بطريقة 

مھنیة فاجأت وأبھرت المســــــتمعین. 

ظھر ذلك علـى جوھھم.  وفـي كلمات 

اإلعجاب على ألســـــــنتھم وفي ردود 

أفعالھم العفوية. 

ً إعتلى أعضــاء الفرقة المنبر مرتدين زيا ّ
موحدا (بدالت سوداء وقمصـــان وردية) ً

وكان اختیارھم للقصـــــــــائد واألدعیة 
اختیارا تفاعل معه المستمعون بشكل ً

ملحوظ. 

يذكر أيضــــــا ان تعامل " طه النبي" مع 

السلم الموســیقي ومع المقامات كان ّ
مھنیا جدا كما جاء على لســــــان أحد ً

أصحاب الخبرة.  

أداء الفرقة دل على أن أعضـــاءھا كانوا 

قد تدربوا بشــــــــكل جید للقیام بعمل 

متقن يحظـــــــى بإعجاب الجمھور من 
جھة، وباحترام من كان ناقدا موســیقیا ً

من جھة أخرى.

ھي نصـف ساعة من اإلنشــاد أكملت 

اللوحة اإلحترافیة التي رســـمھا القراء 

المحتــرفون للقــرآن الكــريم فــي تلك 

اللیلة القرآنیة. 

كذلك قدم المنشــد والقارئ "حســین 

حیدر زاده" ابتھاالت منفـردة فـي فقـرة 

مسـتقلة جاءت على نفس المسـتوى 

من الجودة.

تواشيح وابتهاالت فرقة "طه النبي": 

غاية اإلتقان في تدبير سرور اإلنسان

 مايو ١٨٢٠٢٢
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١٩  أبريل ٢٠٢٢

س: متـــــــــى وكیف بدأت رحلتك 

باتجاه احتراف مھنة الخط؟

لقد نشـــأت مع الخط، فلقد كان والدي 
خطاطا ولھذا فإنني فتحت عیني علـى ً

الخط منذ نعومة أظافري. 

تتلمذت بعد ذلك علـــــــــى يد الخطاط 

المشــــــــــھور االستاذ عباس أخوين. 

وانتســــــــــــبت إلى نقابة الخطاطین 

المحترفین في مرحلة مبكرة من العمر.

س: أرى حولــــــي عدة أنماط من 

الخط. فما ھــــي الخطوط التــــي 

تعتمد علیھا بالدرجة األولى؟

أعتمد بالدرجة األولـــــى علــــــى خط 

نســــختعلیق وھو أشھر خط في إيران 

وأكثـر الخطوط رواجا. ھو عبارة عن دمج 

بین خط النســـــخ العربي والنســــــخ 

الفارسي.. خط الثلث أيضــا خط محبب 

إلى قلبي. 

س: يجري اسـتخدام عدة مقامات 

صـــــوتیة في تالوة القرآن الكريم. 

فھناك مقامات تســـــتخدم لآليات 

التي تصـف حالة الحزن او العذاب، 

ومقامات أخـــــرى لآليات التـــــي 

تتحدث عن الجنة. فھل فــي الخط 

تصنیف مشابه؟

تقريبا. ھذه اللوحة مثال ( اشــــــار إلى 

لوحة قــــــــريبة منا) فیھا كلمة "جنات 

وعیون". في ھذه اللوحة اســــتخدمت 

خط النسـخ وھو الخط المسـتخدم في 

متن القـــرآن الكـــريم وفــــي تــــزيین 

المســاجد. أما في الشـــعر الفارسي 

ِوالحكم الفارســـــــیة فإننا نعتمد على 

نسختعلیق بالدرجة األولى. 

س: ھل شاركت بمســـــــــابقات 

دولیة؟ 

نغم حصــــــــــلت على الجائزة األولى 

بمســــــــــابقة للخط في مؤتمر الدول 

اإلســـالمیة في تركیا عام ٢٠٠٣. فزت 

بالمرتبة األولى في مســــــــــــابقتین 

مختلفتین عندئذ. حصــلت أيضـــا على 

المرتبة األولى في مســــــــابقة دولیة 

أقیمت فـي دولة اإلمارات وأخـرى فــي 

جمھورية إيران اإلسالمیة. 

س: عندما اشاھد المســلســالت 

اإليرانیة أجد انھا تعتمد على الخط 

الیدوي في عرض اســـم الفیلم او 

المسـلســل أكثر من الخط اآللي. 

فھل اســـــتخدمت قلمك في مثل 

تلك األعمال؟

بالفعل. الخط في عنوان مســـلســــل 

"مدار صف درجة" ھو بخط يدي. 

اآليات المخطوطة على محراب المـركـز 

اإلسالمي في فنلنده ھي أيضــــا بخط 

يدي، علما أن الخط علـــــى الـــــزجاج 

مطلوب بدرجة كبیـــــرة فـــــي مختلف 

البلدان. 

(مســلســـل "مدار صف درجة" ومعناه 

بالعربیة  "الحب الشـــــــــــــرقي" ھو 

مسلسـل رومانسـي تاريخي انتج عام 

٢٠٠٧ ويتحدث عن عبد الحســـــــــین 

سرداري الذي انقذ عددا من الیھود من 

النازيین وســــاعدھم على اللجوء إلى 

السفارة اإليرانیة في باريس)

س:  ھل ھناك لوحة عـزيـزة علـى 

قلبك؟ ولماذا؟

(أخذنــي الخطاط إلــى لوحة بعیدة عنا 

مكتوب علیھا "ســـــــــبحان هللا الملك 

القوي) وقال ھذه، وكل لوحة أكـــــــتب 

علیھا أسماء هللا الحسنى. 

يذكر أن المعرض المذكور بدأ في ١ مايو 

وانتھـــى فـــي ٣ مايو وقد زينت لوحاته 

جدران الصـــالة الكبیرة في مركز اإلمام 

علي (ع) حیث أقیمت صـالة عید الفطر 

السعید. 

معرض للخط اإلسالمي في المركز، والخطاط يقول: ٌ
أجمل اللوحات هي تلك التي تتضمن أسماء هللا الحسنى

كانت ھذه ھـي المـرة األولـى التـي يفتح فیھا مـركـز اإلمام 

ِعلي (ع) أبوابه لمعرض للخط اإلســالمي. وكانت ھذه ھي 
المرة األولى التي تحاول فیھا "اخبار المركز" إلقاء الضــــــوء 

على مجال تجھله تماما. 

.. لطالما وجدنا الخطوط تزركش مســـاجدنا ومراكزنا الدينیة 
لكن ما يعــــــــرفه الواحد منا عن انواع وانماط وتاريخ الخط ال ّ

يتناسب مع حجم ما يراه.

 ورغم اننا ندرك أھمیة الخط ونلمس عمق العالقه بینه وبین 

الفن االسالمي لكن الثقافة الشـــــعبیة في ھذا الفن ھي 

أدنى من الثقافة الشـعبیة في فنون أخرى لھا نفس الدرجة 

من الرواج.

لذلك نحن نعرف من ھو عبدالباسط عبد الصـــمد لكننا قد ال 

نعرف من خط كلمات القرآن الكريم.   

من أجل ذلك احبت "اخبار المركز" ان تغتنم فرصـــــــة وجود 

الخطاط اإليراني المعروف حســـیني كركاني وفرصة إقامته 

لمعرضــــــــه في مركز االمام علي (ع) لتقابله وتجري معه 

الحوار التالي:
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مجالس الشهر الفضيل

 مايو ٢٠٢٠٢٢

"أخبار المركز" رافقت أحداث شھر رمضـان المبارك في مركز 

اإلمام علي (ع) من اللیلة األولى حتى اللیلة األخیرة.

المجلة راقبت وصورت ودونت فعالیات الشـــــــھر، وسجلت 

انطباعات الصائمین في حركاتھم وسكناتھم خالل وجودھم 

في المكان وخالل مشاركتھم في برامجه. 

وكانت المجالس الیومیة للسـید محســن الطبطبائي بعض 

ھذه الفعلیات التي راقبتھا اخبار المركز وصـــــورتھا ودونتھا. 

وفیما يلـــي نقل ألھم ما قیل فــــي تلك المجالس بدءا من 

اللیلة رقم ١٤ (كان العدد السابق قد نقل اللیالي األولى):

ليلة ١٤
ّعلى  المسلم الذي يريد أن يتأسى 
بالنبي (ص)  أن يجعل اخالقه ملكة

مبتدئا بقوله تعالـى {وإنك لعلـى خلق ً
عظیم} لفت سماحة السـید محسـن 
الطباطبائي في لیلة القدر األولى إلى 
ان هللا لم يمدح رسوله بشــــــیئ كما 
مدحه في أخالقه. فســـبحانه وتعالى 
ٍ"ما مدح نبیه بشــيء من جھاد، او من 
ٍٍعبادة، او من إنفاق، او من كــــرم". إال  ٍ

أنه مدحه في اخالقه.

وتســاءل: "ھذا الخلق العظیم مع من 
كان؟ كان خلقه عظـــــیما رغم ان ھذا ً

الخلق كان مع وحوش على شــــــكل 
بشـــر. أشرف المخلوقات كان يتعامل 
بخلق عظیم مع أتعس البشر.. أخالق 
نــبــیــنا إذن كانت بقمة العظمة. لذلك 
يقول له الباري: {وما أرســــــــلناك إال 
رحمة للعالمــــــــــین}. لم يكن رحمة 
لعالمــــــنا فقط. ھو رحمة لكل العوالم 
ولیس فقط للبشر على ھذه األرض". 

*على المتأسي بالنبي

 ان يجعل اخالقه ملكة*

ونبّه ســــــماحته إلى أن المفروض أال 
تكون اخالقــنا كــتمــثــیلـــیة. "ال. من 
المفروض أن تصـبح األخالق ملكة عند 

اإلنسان".

ثم تســـاءل: "ما المقصــــود بالملكة؟ 
فأجاب: ھي أن يكون األمر ذاتیا، بحیث 

أن المرء ال يمكنه أن يتصرف خالفه". 

- "بمعنى ان اإلنســــان الكريم مثال ال 
ً يمكن أن يكون بخیال. أو ان يكون كـريما ً
فـي يوم، ثم، وفـي الیوم التالـي يكون 

بخیال". ً

وأردف ســـماحته: "ســــأعطیك مثاال 
على ذلك: نحن لدينا أشیاء ملكة فینا، 
قبل أن تتعلم قیادة السـیارة كنت تفكر 

كیف تحـرك يديك ورجلیك، أو كنت قبل 
أن تتعلم السباحة تتسـاءل كیف يطفو 
الشـــــــــخص على الماء وكیف يحرك 
رجلیه ويديه، لكن بعد أن تتعلم تصــبح 
ھذه االمور تلقائـیة. عــندما تقف عــند 
إشـــــــــــارة المرور فإنك ال تفكر كیف 

سـتنظم أمورك؟ قد تكون متكلما على ً
الھاتف وفكــرك يكون فــي مكان آخــر. 
تفكیرك لیس مع قیادة الســیارة لكنك 
تقود الســـــــــــــیارة دون تكلف. ھذه 
يســــــمونھا ملكة. عندما ترى اشارة 

المـــــرور حمـــــراء فإنك ال إراديا تقف. ً
وھكذا.." 

- "على  المســـــــــــلم الذي يريد أن 
يتأسى بالنبي (ص)  أن يجعل اخالقه ّ

ً ملكة. ال ان يكون إنسانا طیبا في بعض ً
االحیان، وأن يخـــــــرج عن حده أحیانا 

اخرى".

- "حاتم الطائي مضــروب به المثل في 
الكـرم، عندما مات حاول أخوه ان يكون 
مثله، فقالت له أمه: لن تقدر علــــــى 

ذلك. لكنه لم يقتنع بقولھا.  

بدأ الـناس يدخلون علـیه فكان يــتكارم 
علیھم إلــــى أن جاءته امــــرأة منقبة 
فقالت له: أكــرمنــي مما أكــرمك هللا، 
فأعطاھا المقصــود، ثم رجعت وقالت: 
أكرمني مما أكـرمك هللا فأعطاھا ولكن 
عرف أنھا ھي نفس المرأة. رجعت في 
الثالثة فقال: صـــــحیح أني مثل حاتم 
الطائي ولكن ھذا ال يعني أن تستغلي 
كرمي! فكشــــــفت عن نقابھا فكانت 
أمـــــه، قالت لــــــه: ألم اقل لك أنك ال 
تستطیع. قال لھا: من أين عرفت ذلك؟ 

قالت له: منذ أن كان حاتم رضــیعا كان ً
إذا سمع بكاء طفل يمتنع عن الرضاعة 
حتى آتي بالطفل وأضعه على صـدري 

الثاني لیرضع فیرجع للرضاعة... انظروا 
للكرم عندما يكون متأصال."ً

وفي سیاق متصل أشار سماحته إلى 
محبة النبــــــــــي (ص) لقومه كملكة 
وكصـفة متأصلة في شخصــیة رسول 
رب العالمین، فقال ان" نبینا األكرم كان 
يحترق بسـبب ضالل قومه. ھبط علیه 
األمین جبـــرائیل وقال له: ھذه مالئكة 

ُ
ربك أمرت بأمرك! ان شــــــــئت نجعل 
عالیھا ســـــافلھا، قال: أمرتم بأمري؟ 
قالوا بلى. قال: دعوني وقومي إنھم ال 
يعلمون أنـي نبــي فیھم... ھو النبــي 
الوحید الذي لم يدع علــــــى أمته، بل 
طلب الشـفاعة لھا. وھو النبي الوحید 

الذي ينادي يوم القیامة "أمتي أمتي".ّ

لذلك  يقول له الــــــــباري "لعلك باخع 
نفسك أال يكونوا مؤمنین". يعني انا لم 
انزل علیك الرسالة لتؤذي نفسـك فما 
على الرســــول إال البالغ، فلماذا تؤلم 

نفسك أسفا علیھم؟"

لكن كیف جازوا رسـول هللا؟ كیف كانت 
مودتھم لعترته؟

يقول رواة الحديث: لو أن رســـــول هللا 
كان قد أوصى بإيذاء العترة لما ازداد بنو 
أمیة وبنو العباس على ما صنعوه بذرية 
رسـول هللا. لیس ھناك من أذى أو بالء 
أو تعذيب إال وفعلوه. الذبح والقــــــــتل 

والتھجیر. 

يقول الشاعر:

يا أمة نقضت عھود نبیھا 

أفمن إلى نقض العھود دعاك

وصاك خیرا بالوصي كأنما 

متعمدا في بغضه وصاك. 

السید محسن الطباطبایی



الليلة ٢٤

"ما معنى مالك الملك؟" 

استھل الســـــــید الطباطبائي كالمه 
بالقول: "قلنا ســــابقا إن دعاء اإلفتتاح ً

يتألف من ثالثة فصــــول، أولھا: الحمد 
والثناء علـــــى هللا تعالـــــى، والمحور 
الثاني ھو الصــــــــالة على النبي وآل 
النبي، والقســــــــم الثالث ھو الدعاء 

والمسألة". 

وأضاف: "بالنسبة للقسم الثاني فكما 
تعلمون نحن ال نصــــــلي على النبي، 
وإنما نحن ندعو هللا أن يصـــــلي علیه. 

نحن مسـامحة نقول إننا نصــلي على ً
رسول هللا... الســــؤال ھو: لماذا أمرنا 
هللا تعالى أن نطلب منه أن يصـــــــلي 
علـــى النبــــي؟ والجواب ھو: ألن هللا 

ً يصــلي على النبي تفضال، ولكن حین ّ
نحن ندعو هللا ونقول إلھي صـــل على ّ

محمد وآله، وهللا تعالـــــى كان قد قال 
{ادعوني استجب لكم}، تصــبح صالة 

هللا على رسوله (ص) اسـتحقاقا. ھل ً
التفتم؟ تصبح الصالة استحقاقا ولیس ً

ً ً تفضال. طبعا ھو فــــــــي الحقیقة كله ّ
تفضل، ولكن هللا من محبّته لنبیه، ألنه 
حبیب هللا، فا� يريد لرســـول هللا علوّ 

ًً الشـأن استحقاقا ولیس تفضال فقط... ّ
فھؤالء شــیعتك يا رســـول هللا وأمتك، ّ

يدعونني أن أصــــــلي علیك، لذلك أنا 
أصلي علیك استجابة لدعائھم". 

-"بشـكل عام، لماذا ندعو؟ ندعو لكي 
يكون لنا أيضا سھم، لكي نشـترك في ً

ھذا األمــر، فیكون لنا أجــر وثواب ذلك. 
مثال في الدعاء للمرضـــــــى، والدعاء ً

لآلخرين في قضـــاء الحوائج، فكل ذلك 

لكي يكون لنا اشتراك في قضاء حوائج 
المؤمنین وشفاء مرضاھم." 

وتابع ســـــــــــماحته: "نأتي اآلن إلى 
"الحمد � مالك الملك". ما المقصـــود 
بمالك الملك، وما ھــــــــــي الملكیة؟ 
الجواب عن ھذه األمور تحتاج إلـــــــى 
معرفة المقصـــود بالملك اإللھي (ألننا 

نقول {مالك الملك}".

- "لديــــــــــــنا نوعان من الملك: ملك 
اعتباري/مجازي، وملك حقیقـي. ملك 
هللا ھو الملك الحقیقــــــــي. أما ملكنا 
فملك مجازي، مـــــؤقت، محدود. ھذا 

ً لیس ملكا حقیقیا. ً

بعد فــــناء الوجود، يــــنادي الجبّار جل ّ
جالله، بصــوت جھوري يســـمع أقطار 
الســــــــماوات واألرضین، لمن الملك 
الیوم؟ فال يجیبه مجیب. فعندئذ ينادي 

الجبار جل جالله بنفســـه: {� الواحد ّ
القھار}. 

اما نحن فملكــنا مجازي. فلــیس نحن 
من خلق الملك. إنما نملك األشیاء ألن 

هللا تعالى ھو الذي أذن لنا بذلك". 

- "المعنـــــى الثانــــــي لكلمة الملك 
المذكور فـــــــي اللغة العـــــــربیة ھو 
المخلوقات والموجودات. فحـــین نقول 
{الحمد � مالك الملك}، يعنــــــي أنه 
مالك كل المخلوقات والموجـودات وكل 

األشیاء. 

{تــبارك الذي بــیده الملك} أي بـــیده 
المملوكات".

وفي الختام تســاءل سماحته: "ما ھو 
الفــــــــــــرق بین ملكیة هللا الحقیقیة 

وملكیتنا االعتبارية؟

الجواب: ملكـــــیة هللا تمــــــتاز بأربعة 
خصائص:

أوال: التصـــرف المطلق بالمملوك. من ً
منا لديه ھذه الخاصــــــــــیة؟ {يحیي 
ويمیت}. فقط هللا تعالـــــى يملك ھذه 

القدرة، أما نحن فال نملكھا".
- "ثانـــیا: الملكـــیة مطلقة وبال حدود. ً

انظروا قبل قلیل تحدثنا عن التصــــرف 
المطلق. أما ھنا فنتحدث عن الملكـیة 
المطلقة {بیده ملكوت كل شـــــيء}، 
{له ما في السماوات وما في األرض}، 
وما عداه فھو محدود. ملكــــیـــــتـــــنا 

محدودة". 
-  "ثالــثا: المالكـــیة اإللھـــیة ال يمكن ً

الخــــروج منھا والفــــرار منھا. ال يوجد 
مھرب. أين المفر؟

{إلى هللا مرجعكم جمیعا}. 
- "رابعا: ملكیة هللا حاكمة على ســائر ً

الملكیات. كل الملكیات خاضــــــــــعة 
بالــنھاية لملكــیة هللا وال يمكن بدونھا 

حتـى التنفس. أنت حین تتنفس اآلن، ّ
ھل تتصــور أنك خارج عن ھذه الملكیة 
الحقة؟ كل ملكیة خاصـــــــة ھي في 
النھاية خاضعة لتلك الملكیة الحقیقیة 

والواقعـیة. مــثال الــید تكــتب، الكاتب ً
الحقیقي من؟ يدك أم أنت؟ أنت طبعا. ً

وھذا ھــو حال كل المخلـــوقات. لذلك 
إخواني من الخطورة أن يرى اإلنســان 

استقاللیته في أمره وملكه".

٢١  مايو ٢٠٢٢
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مجالس الشهر الفضيل

 مايو ٢٢٢٠٢٢

الليلة ٢٥
"هي شريعة إلهية وعالمية

وخاتمية وعقلية وواقعية

تطرق الســـید الطبطبائي، في اللیلة 
الخامســـة والعشـــرين، إلى موضوع 
الشريعة اإلسالمیة، متسائال: ما ھي 
يا ترى خصائص ھذه الشـريعة؟ فأشار 

الى خمس خصائص، ھي كالتالي: 

"الخصـــــــــــوصیة األولى أنھا شريعة 
عالمیة شمولیة لكل العالم، تشـــمل 
العالم كله من الناس، "وما أرســـلناك 

إال كافة للناس"، فـــي القـــرآن عندما ّ
يذكر كلمة "الناس" ال يقصـــــــــد فقط 

المسلمین بل البشر جمیعا". ً

- "الخصــــــــــوصیة الثانیة أنھا خاتمة 
الشـــرائع التي جاء بھا األنبیاء جمیعا. ً

كلمة أديان كلمة خاطــــــــئة، ال يوجد 
عندنا أديان، ال تجد لھذه الكلمة فــــي 
القرآن الكريم جمع أو مثنى. لم تـرد إال 
بصــــــــیغة المفرد، {إن الدين عند هللا 
اإلسالم}، {ومن يبتغ غیر اإلسالم دينا 
فلن يقبل منه} ھو، دين واحد، وھـــي 
شريعة خاتمیة، فالنبي (ص) ھو خاتم 

النبیین كما يقول القرآن". 

- "الخصـوصیة الثالثة أنھا شريعة إلھیة 
ولیســـــت شريعة البشــــــر، ولو أننا 
مســامحة نقول الشـــريعة المحمدية 

(ص)، لكنھا شـــــــريعة الھیة، {يَا أيَھا َُّ
َْ َّ ُّ َُّّ ً ِالنبي إنــا أرَسلَنــاَك َشــاھدا َومبشًرا ْ َ ِ ِِ

َِونذيًرا}، الدين لیس دين الناس، لست َ
أنت المشـــــــــرع، {إن الدين عند هللا ُ

اإلسـالم}. لم يقل عند الرســول.  كل 
األنبیاء كانت دعوتھم لشـريعة واحدة، 
من آدم إلــــــــــى الخاتم، مع اختالف 
األزمنة والظـــــروف، وكل نبــــــي جاء 

تدريجـیا بـبعض األحكام ولكن العقـیدة ً
األساسـیة ھي اإلسـالم، {وال تموتن 
إال وأنتم مســلمون}، {واتبع ما يوحى 
إلیك من ربك}. {شــــــــــــرع لكم من 

الدين...}.  

- "أما الخصـــــــوصیة الرابعة فھي أنھا 
شـــــــــــريعة تتطابق مع واقع الحیاة. 
تتطابق مع واقع الفــرد وواقع المجتمع 
على مدى العصـور. البعض مع األسف 

يدعون العلم ويقولون بأن القــــرآن جاء ّ

لذلك الزمان فھو ال يتناســـــب مع ھذا 
الزمن. القرآن ھو معجـزة النبـي علـى 
طول الدھـر إلــى يوم القیامة. لقد ورد 

فـــــــــي كتاب هللا {يحل لھم الطیبات ُ
ويحــرم علیھم الخبائث}، لم يقل يحل 
لكم ويحرم علیكم بل قال لھم وعلیھم 

أي للمستقبل أيضا". ً

- "الخصـوصیة الخامســة ھي أن ھذه 
الشــــــــــــــريعة تتطابق مع المنطق 
العقالئي. شـــــــــريعة تحترم العقل، 
ولیســت على قیاس ھؤالء الذين إلى 
اآلن يعتقدون بأن األرض مســـــــطحة 

ويعتبــرونك كافــرا إن قلت عكس ھذا. ً
الدين اإلســالمي يتطابق مع المنطق 
العقالئــــــي، فالقــــــرآن يقول: {أفال 
يعقلون}، {أفال يتدبـــــــــــرون}، {أفال 

يتفكرون}، {أفال ينظرون}. 

اآلية تقول {إن في خلق الســـــماوات 
واالرض واخـتالف اللــیل والــنھار آليات 
ألولي االلباب}، يعنـي ألولـي العقول. 
فإذا كانت تخالف العقول يعنــــــي أنھا 
تعطل العقل واإلسـالم ال يعطل العقل. 

ولكن أي عقول؟" 

- "انتبھوا ھناك نقطة مھمة، المـرحوم 
الشـیخ يوسف البحراني صاحب كتاب 
"الحدائق الناضـــرة"، من المدرســــة 
اإلخــبارية (عــندنا اإلخــبارية وعــندنا 
األصـولیة)، ھؤالء اإلخباريون وقعوا في 
خطأ، قالوا صــــحیح أن هللا ســــبحانه 
وتعالــــــى أعطانا العقول ولكن عقولنا 
ملوثة غیر ســــــلیمة. هللا يقول ألولي 
األلباب السـلیمة ولیس ألولي األلباب 
الملوثة. ھذا القول صــحیح إلى حد ما 
بأن عقولنا متأثرة وأفكارنا متأثرة ببعض 
األمور الموجودة في العصـــــر الحاضر، 
ولكن ھذا لیس معناه أن عقولنا غیــــر 
سلیمة، ھناك أمور واضـحة، ھل ھناك 
من يقول أن الكذب غیر صحیح؟ فلذلك 

علماء األصـــــول يقولون بأن ما حسنه ّ
ً الشـرع حسنه العقل وأيضــا: ما قبحه ّ

العقل قبحه الشرع أيضـا. ولذلك الدين ً
اإلسالمي ال يخالف المنطق العقالئي 

في تشريعاته.

ھذه ھي الخصــائص الخمســـة التي 
تمیز الشـــــريعة االسالمیة عن سائر 

الشرائع". 

ثم أشار السـید الطباطبائي إلى بعض 
التصــــــورات الخاطئة والخصـــــــائص 
المزعومة للشـريعة االسالمیة، فلفت 
إلى ان "ھناك من صـور الدين على انه 
مجرد طقوس، صالة وصوم وتالوة قرآن 
علـى الجنائـز والقبور. ھذا الدين الذي 
يطـرحونه ھو غیـر الدين الذي أراده هللا 

للبشرية". 

- "وھناك أيضا من يصور الدين على انه 
رھبانیة. ال.. ممنوع في الشــــــــريعة 
اعتزال الحیاة. دين هللا ھو مشــــــروع 
حیاة. "االســـالم يقود الحیاة" كما قال 

الشھید الصدر". 

وفي معرض إجابته على ســــؤال عن 
دواعي حاجتنا للشريعة قال سماحته 
ان هللا ھو الخالق وھو الصـــــــانع وھو 
بالتالي العالم بخفايا االنســـــــــــــان 
وأسراره. فالصــــــانع يعلم بما يحتاجه 
المصــــنوع. "فكما أن الطبیب يقول لك 
بأن السكر أو الملح يضرك. وكما انك إذا 
لم تســمع له ستؤذي نفســك. كذلك 
يقول لك هللا ھذا العمل حــــرام واذا لم 
تسمع له فسـتؤذي نفسـك في الدنیا 

قبل اآلخرة". 

كلمة أديان خاطــــــــئة. ال تجد 

لكلمة الدين في القـرآن جمع 

أو مثنى. لم ترد إال بصـــــــــيغة 

المفـــــــرد، {إن الدين عند هللا 

اإلسالم}.

السید محسن الطباطبایی



الطباطبائي في يوم القدس:

ال بد لكل صاحب وجدان أن يقف مع المظلومين. 

والقدس هي رمز ذلك ُ

استھل السید الطباطبائي كلمته في 
احتفال يوم القدس العالمــي بقول هللا 
تعالـــــى فــــــي محكم كتابه وعظیم 
خطابه: {وال تــركنوا إلــى الذين ظلموا 

فــتمسكم الــنار، وما لكم من دون هللا ّ
من أولیاء ثم ال تنصرون}. فأضاف: 

- "لو دققنا النظر في الشـــــــــــــريعة 
الســـــماوية لوجدنا انھا في األساس 
مبنیة على إرســـــــــــاء قواعد العدل 

ومقارعة الظلم. وشـعار العدل كثیرا ما ً
يتبناه الحكام والســــــالطین، ألنه أمر 
محبوب ومـــرغوب فیه بالفطـــرة. لكن 

العدل صار شـعارا فقط. وأصـبحت ھذه ً
الشـعارات وباال على الشـعوب، باسم ً

الحرية واالشـــــــــــــــتراكیة والعدالة 
والمساواة، والديمقراطیة أقرت قوانین 

باطلة ولكن ســـــــمیت بالحق. كحق ّ
الفیتو، وھو ظلم. يســـــــــمى بالحق 
ويعطـى لخمس دول ال غیـر مقابل كل 

دول العالم".

- "ھؤالء الحكام والملوك والســالطین 
والمتكالبین علــى العـــروش يحملون 
الروح الفرعونیة والســـــــــــــــلطوية. 
شـــــــــــعاراتھم ظاھرية وبرّاقة، لكن 
مــرادھم لیس إحقاق حق، بل الحفاظ 
على عرشھم على حسـاب الشـعوب 

واألمم المظلومة والمضطھدة".

- "أما الدين اإلســالمي فیرفض الظلم 
بكل أشــكاله، حتى لو صــدر ضــد غیر 
المســـلم.  فذلك أمیر المؤمنین علي 
بن أبـي طالب (ع)، يقول عندما تعرّض 

البعض المـــرأة ذمیة وأخذ خلخالھا {ال ّ
ً ألومن الـــــــرجل إذا مات بعد ذلك ھما ّ

ً وغما}". ّ

- "مع األسف ھناك نظرة أن الظالم ھو 
فقط الحاكم والســـلطان والمتســـلط 
على مصــیر الشــعوب. ال، فربما أكون 

ظالما في بیتي، أو في مســـیري في ً

الشــــارع، وربما أكون ظالما لحیوان أو ً
ظالما إلنســـــان. لذلك على كل واحد ً

منا أن يحاسب نفســـــــه، وإال لو قلنا 
اللھم العن الظالمین فـــــربما كان ھذا 

الدعاء يشــــــملني إذا كنت ظالما ولو ً
بأدنى شــــيء. ورد عن إمامنا الكاظم 
(ع) قوله {يكاد المسروق منه أن يكون 

أكثر ظلما من السارق}. إياكم والظلم، ً
ً خصــوصا ظلم من ال يجد علیك عونا إال ً

هللا". 

- "واعلموا، أن الســـــــاكت عن الحق 
شیطان أخرس. ھناك مؤتمر يســمى 
بعدم االنحیاز. فھل ھذا جائـــز وممكن 

ً عقال وشـــــــــــرعا؟ ال يمكن أن يكون ً
االنسـان محايدا على اإلطالق، ولیس ً

أمامك إال خــــــــیارين؛ إما أن تكون مع 
الظالم أو تكـون مـع المظلــوم. لكن أن 
تقول: أنا لســـــــــت مع الظالم وال مع 
المظلــوم، فھذا كذب. إن لم تكن مـــع 
المظلوم فأنت مع الظالم. الالموقفــیة 
ً في اإلسـالم مرفوضـة، عقال وشــرعا ً

وأخالقیا". ً

- "إن ما يجــــــري الیوم فــــــي العالم 
اإلسالمي من ظالمات، يجب علینا ان 

نبینه للمغفلین والمغـــرر بھم من قبل ّ
اإلعالم الغربي، حیث أصـــبح المظلوم 

ً ظالما، والظالم مظلوما، حـیث انقلـبت ً
الصـــــــــورة. حیث جعلوا الحق باطال، ً

والباطل حقا. إذا دققنا النظــــر فـــــي ً
الثقافة المھدوية، حسـب ما جاء على 
لســـان نبینا األكرم (ص)، نجد ان ھذا 
المصـــلح العالمي ال يخلص العالم من 
الكفـر بالدرجة األولــى، وإنما من ظلم 

الظالمین {يمأل األرض قســــطا وعدالً ً
ً بعدما ملـئت ظلما وجورا}. ال تجد رواية ً

تقول إنه يمأل الدنیا إســـالما ومؤمنین ً
ومصــلین وأمثال ذلك. فقیام اإلمام ھو ّ

ضـــــد الظلم، وحربه مع الظالمین من 
أجل الشعوب المظلومة والمضطھدة". 

- "فما يحدث الیوم أيھا المؤمنون فـــي 
األرض المقدسة من ظلم، وأيضــا في ً

أراض اخرى من بالد المســلمین، في 
العراق، في الیمن، في أفغانســــتان، 
وغیـرھا من بالد العالم، من ظلم، فإننا 
نرفضــه بأي شكل من األشكال. إقامة 
الحـروب، أو حتــى زعــزعة أمن العالم 
بأي شكل من األشكال، نحن نرفضــه. 
وموقفنا الیوم من قضیة القدس ھو من 
أجل ذلك. فال يمكن أن نبقــــــــــــــى 
متفرجین. ال بد لكل إنســــان وصاحب 
وجدان أن يقف بجانب المظلومــــــین، 
والقدس ھي رمز لذلك. نســــــأل هللا 
سبحانه وتعالى أن ينصــــــــــرنا على 
أعدائنا وأن يفــــرج عن كل المظلومین 
والمضــــطھدين ويشـــــغل الظالمین 
بالظالمین، ويصــلح كل فاسد من أمور 

المسـلمین، ربنا أفرغ علینا صبرا وثبت ً
أقدامنا وانصـــرنا على القوم الكافرين، 

والحمد � رب العالمین".

اعتلى المنبـر فـي احتفال يوم القدس 
العالمي، باإلضافة الى الســــــــــــید 
الطباطبائي كل من الســـید الجزائري 
(باللغة الفارسیة) والحاج حسین شبر 
(شــعر) والحاج معن الجمیلي متحدثا 
عن تأثیـر بعض اللوبیات علـى قــرارات 

الواليات المتحدة.

٢٣  مايو ٢٠٢٢

يوم القدس العالمي
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“ننصـــح الشـــرطة وبعض االحزاب اال یبیعوا سمعتھم الجیدة 

بثمن بخس" ھذا ما قاله ســـــماحة حكیم إلھي تعلیقا على 

حادثة حرق المصحف الشـريف واعتبر ان حرق المصـحف في 

الســـــويد وقتل األبرياء في أفغانســــــتان ھما جريمتان بأيد 

مشبوھة. 

كان ذلك في خطبة الجمعة فـي ٢٣ أبـريل التـي بدأت بالكالم 

عن لیلة القدر. 

الحمد و الثناء

اخوانـی و اخواتـی. کما تعـرفون نحن نعیش فـی أجواء لیالـی 

القدر المبارکة. ورد فــــی القــــران الحکیم وفـــــی االحادیث 

الشـریفة حول فضـائل لیلة القدر انھا لیلة القضــاء. قال اإلمام 

جعفر الصـادق (ع): {في لیلة تسـع عشـرة من شھر رمضـان 

التقدير. وفي لیلة إحدى وعشـــرين القضـــاء. وفي لیلة ثالث 

وعشــرين إبرام ما يكون في الســـنة وانھا لیلة نزول القران}. 

ٍوقال:{نزلت التوراة في ست مضــت من شھر رمضـــان، ونزل 

اإلنجیل في اثني عشـرة لیلة مضـت من شھر رمضــان. ونزل 

الزبورفي لیلة ثماني عشــرة مضــت من شھر رمضــان. ونزل 

القرآن في لیلة القدر. و انھا لیلة یضــــــــــاعف بھا األجر على 

األعمال الصـالحة}. سئل اإلمام الصـادق (ع): كیف تكون لیلة 

القدر خیر من ألف شھر؟ قال: {العمل الصـــــالح فیھا خیر من 

العمل في ألف شـــــھر لیس فیھا لیلة القدر. وانھا لیلة كل ما 

كتب فیھا فھو المحتوم للخالئق}. قال ســــــــلیمان المرزوي 
َْ ََّ ْْ ِلإلمام الرضـــا (ع): أال تخبرني عن «إنا أنزلَناه في لیلة القدر» ْ

ُّ في أي شــيء انزلت؟ قال: {يا ســلیمان؛ لیلة القدر يقدر هللا ّ

ّ عز وجل فیھا ما يكون من الســــنة الى الســــنة، من حیاة أو ّ

موت،أو خیر أو شـــــرّ، أو رزق فما قدره في تلك اللیلة فھو من ّ

المحتوم}.

عن اإلمام الباقر (ع) عن آبائه: أن رســول هللا صــلى هللا علیه 

وآله نھى أن يغفل عن لیلة إحدى وعشـــــــــرين، ولیلة ثالث 

وعشـرين، أو ينام أحد تلك اللیلة. وقال اإلمام الباقر (ع): {من 

أحیــى لیلة القدر غفــرت له ذنوبه، ولو كانت ذنوبه عدد نجوم 

الســــماء، ومثاقیل الجبال، ومكائیل البحار}. وقال اإلمام امیر 

المؤمنین  (ع): {إن رسول هللا صـلى هللا علیه وآله كان يطوي 

فراشه  ويشـد مئزره، في العشــر األواخر من شھر رمضــان، 

وكان يوقظ أھله لیلة ثالث وعشـــرين، وكان يرش وجوه النیام 

بالماء، في تلك اللیلة؛ وكانت فاطمة علیھا الســــالم، ال تدع 
ّ أحدا من أھلھا يــــــنام تلك اللــــــیلة، وتداويھم بقلة الطعام، ً

وتتأھب لھا من النھار وتقول: محروم من حرم خیرھا}

وقال اإلمام الباقر (ع): {من أحیى لیلة ثالث وعشــــــرين من 
شھر رمضـــــــــــــــان وصلى فیھا مائة ركعة، وسع هللا علیه ّ

معیشته}.

الخطبه الثانیة

نعزیکم على ما وقع فی االیام االخیرة فی ھذا البلد من حـرق 

للقرآن الکریم باســــم حریة التعبیر ومع االســـــف بدعم من 

الشـــرطة . وماوقع باالمس و قبلھا فی افغانســـتان من قتل 

لالبریاء والمؤمنین باســـــم الدین. اعتقد ان کل ھذه االحداث 

االلیمة متربطة وھـي من تخطیط نفس االیادی الخبیثة. انھم 

ینجزون افکارھم وموامراتھم فی کل منطقه حســـب ثقافة و 

اســــلوب المنطقة ھنا یعملون باســـــم الدیمقراطیة و حریة 

االفکار و ھناك یقتلون یومیا العشـــرات من المؤمنین والفقراء  

باســـم الدین الحنیف .الشـــک ان الھدف االســـاســـی ھو 

االسالم الحنیف و تســــــــــقیط سمعة ھذا النور االلھی فی 

اوساط المجتمع وتخریب سمعة المســـلمین. ولکن االسالم 

یعلو وال یعلی علیه. 

ھنا نطلب من الشــــــرطة ومن بعض االحزاب ان یتعقلوا اکثر 

وننصحھم ان الیبعوا سمعتھم الجیده بثمن بخس.

تعلیقا على حرق المصحف الشريف

ننصح الشرطة وبعض االحزاب 
اال یبیعوا سمعتھم الجیدة بثمن بخس
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