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االفتتاحية

 نوفمبر ٢٢٠٢٢

هل يجوز أن يلقى رسول هللا

هذه الدرجة من الالعناية

بما يقال عن دوره وسيرته وأخالقه؟

"رســـــــــــول هللا في عیون المفكرين 
ٍالغــــــــــربیین" ھو عنوان جمیل لبحث ٌ
يفتــــــرض أن يكون بحثا جمیال حول ما ًّ

جادت به أقالم المفكرين والفالســـــفة 
الغربیین عن خاتم االنبیاء والمرسلین.

ھذا العنوان طرحه أحد األصــدقاء الذين 
ألتقي بھم عادة علـى طاولة الغداء بعد 
صـــــالة الجمعة في المطعم المحاذي 
لمــركــز اإلمام علــي (ع) حیث نجتمع 

اســـبوعیا لنتبادل أطراف الحديث حول ً
بعض شـؤون المجتمع، وبعض شــجون 

الحالة االسالمیة في ستوكھولم.
غافلت الجالســـــــــین حولي للحظات 
ودخلت على محرك البحث اإللیكتروني 

في الشــــــــــبكة العنكبوتیة بحثا عما ً
ٍتحتويه ھذه الشـــبكة من اقوال ألولئك 

المفكرين حول حبیب هللا وصـفیه، فوقع ّ
ً ً نظـري علـى قائمة طويلة جدا جدا جدا ً

من العناوين المطلوبة.
ھذه القائمة  جعلتني استبشــر بانني 
سوف أحظى بصـــــید ثمین عندما أجد 

متســــعا من الوقت لإلبحار في أعماق ً
الشبكة العنكبوتیة بحثا عن أقوال اولئك 

المفكرين.
لكن البشـــــــرى انقلبت فیما بعد إلى 
حسـرة، ألن ما علق في شباك الصــید 

كان مجرد: "واقع مؤسف".
ھذا الواقع لم يكن مؤســــــــــــــفا ألن ً

المســــتشــــرق الغربي لم يقل كالماً 
جمیال عن رســــــــول هللا (ص) بل ألن ً

"المفكـر" العــربــي تعاطــى مع الكالم 
الجمیل بتســطیح وتھاون واستخفاف، 

ٍوبقدر مـــتدن جدا من األمانة العلمـــیة ً
ومن الضبط والتدقیق والتأمل.

كیف؟

الكل ينقل عن الكل
ً ٍكأن شخصـــا ما، قد لخص في وقت ما، ّّ

كتابا ما في الموضــــــوع، دون أن يدقق ً
ودون أن يشیر إلى المصادر.

وكأن مئات المتابعـین و"الـباحـثـین" قد ّ
نقلوا بعد ذلك ھذا التلخیص دون تفكــر. 
وجاء من بعدھم مئات آخــــــــرون نقلوا 

المنقول دون أدنى تأمل.

ھذا ھو االســــــتنتاج النھائي مع بعض 
ً ً االستثناءات القلیلة جدا جدا جدا.ً

طــبعا قامت غالـــبـــیة "الكتاب" بإعادة ًّ
الفھرســـة: منھم من جعل ھذا المفكر 
يحل علــــــى رأس القائمة، ومنھم من 

جعله في ذيل القائمة.. وھكذا.

لذلك ظھرت آالف المقاالت التي تشـبه 
بعضــــــــــھا البعض والتي راحت تتوالد 
وتتكاثر على حســـــــــــــــــــاب الدقة 

والموضوعیة.

عیب ھذه المقاالت لم يكن فقط فـــــي 
افتقارھا إلى المصـــادر (وھو عیب كبیر 
جدا) أو في ســـــــــرقة المعلومات من 
بعضــــــھا البعض (وھذا عیب أكبر)، بل 
لكون البعض قد "تالعب" أيضـــا بأسماء 
المفكرين وألقابھم، حتى وصــــل األمر 
إلى اطالق أســـماء لیس لھا وجود في 

معاجم الرجال.

والمؤسف أيضـــا أن بعض تلك المقاالت 
كان بأقالم دكاترة، وبعضھا بأقالم علماء 
دين، وان بعضـــــــــــھا ورد في مجالت 
متخصــــصـــــة بالدراسات االسالمیة، 
وبعضــــھا اآلخر صدر عن دور اإلفتاء في 

عدد من الدول اإلسالمیة. 
فكانت معظم االسماء التي نشــــــرت 
ھذه "البحوث" و"الدراسات" أسماء من 

العیار الثقیل.. 

ھنا وجدتنــي 
وجھا لوجه مع ً

السـؤال الذي 
صــــــار عنواناً 

لالفتتاحیة:  
ھل يجـــوز ان 
يلقى رســول 
هللا ھـــــــــذه 
الــدرجــة من 
الالعــناية بما 
يقال عن دوره 
وســـــــــیرته 

وأخالقه؟

ان ما يرد في مجلة "أخبار المركز" 

ال يعبر بالضرورة عن رأي 

او موقف مركز االمام علي (ع) 

نظرا لما تتمتع به المجلة 

من حرية في التعبیر 

والنقل واإلقتباس.

مقابلة مع برنارد شو



المحرر

وسأعطي بعض األمثلة:

مجلة "دعوة الحق"، مجلة شـــــــھرية 
اســـالمیة مغربیة تعنى "بالدراســــات 
اإلسالمیة وبشــــــؤون الثقافة والفكر" 
تنشـر في عدد أبريل-يونیو عام ٢٠٠٠م 

المقطع التالي: 
يقول.. المؤرخ األوربــــــــــــي "جیمس 
متشـــنر" تحت عنوان: "الشـــخصـــیة 

الخارقة": إن محمد [ا].. أظھر، بعبقـرية ً
ً ً فذة، انـزعاجا عظیما من الــرذيلة، وحبا ً

حادا للفضیلة.."ً

كان ھذا بعض ما ورد فـــي مجلة "دعوة 
الحق" حرفیاً.

..بقلـیل من الـتدقـیق تـبین ان جـیمس ّ
متشـــــنر (١٩٠٧- ١٩٩٧) لیس اوروبیاً 
كما ذكرت الصــــــــــحیفة، بل ھو أديب 
أمريكي ولد في بنســــلفانیا ودفن في 
تكســــــاس ولیس له ما يربطه بأوروبا. 

ً وتبین أيضا انه لم يكن مؤرخا، كما ذكرت ً
الصـحیفة، بل ھو روائي ترجمت رواياته 

الى ٥٢ لغة.
أما عنوان "الشــخصـــیة الخارقة" الذي 
أشارت إلیه الصــــــحیفة فلم نعرف ھل 

كان عنوانا ألحد كتبه، او لفصــــــــل من ً
فصول كتبه، او عنوانا إلحدى مقاالته.ً

مثال ثان:
مجلة "المجتمع" التي تصــف نفســـھا 
بأنھا "مجلة المســــــلمین في العالم" 

كتبت ما يلي (٢٨ يناير ٢٠١٥):
أما الكاتب الفیلسوف اإليرلندي «برنارد 
شو» فقد كتب رسالة بعد سیاحته في 
بومباي بالھند قال فیھا: «لقد وضــــعت 

دائما دين محمد موضـــــــــــــع االعتبار ً
السامي...».

نفس الكالم ورد في مئات المصــــــادر. 
لكن وبقلیل من البحث والتدقیق يتـبین ّ

ان "برناردشـو" لم يكتب في رحلته إلى 
الھند رسـالة او مقالة أو اي شــیئ من 

ھذا القبیل، وان ما وصـــــــف اعاله بأنه ُ
"رسالة" نشـــــرھا "برناردشو" ھو في 
الحقیقة لقاء صـــــــــــحفي أجرته معه 
صحیفة " The Lightالضوء" في ٢٤ يناير 
١٩٣٣ باللغة االنجلیزية. (أنظر صـــــورة 

المجلة في ھذه االفتتاحیة).

مثال ثالث:
ٍيبدو ان أحد الكتاب قد قام، في مكان ما ّ

ٍوزمان ما، بإعطاء صــــفة "العالمة" الى ّ
المستشـرق الفرنسـي بارتلمي ھیلر 
(١٨٠٥-١٨٩٥). وبما ان أســلوب العمل 
في االعالم االســـــــالمي ھو أن ينقل 
الكل عن الكل بال تدقـــیق، فقد امــــتأل 
الفضـــــــــــــــاء االلیكتروني بالمقاالت 
والدراسـات  االســالمیة التي وصــفت 

"ھیلــــــــر" ب "العالمة". منھا: "الھیئة ّ
العالمیة لنصـرة نبي االسالم"  و"معھد 
الشـعب للتكوين والتدريب اإلعالمي" و 
"ملتقى أھل التفسـیر" و"منتدى تاريخ 
وعلماء االســــــــالم"  وكثیرون كثیرون 

غیرھم.
صفة "العالمة" ھذه لم ترد، بالمناسبة،  ّ

في توصیف أي مستشرق او فیلسـوف 
او مفكر غربي آخر.

احدھم اعطاه ھذه الصــــــــــفة ثم بدأ 
اآلخرون بنقل الصفة عن بعضھم البعض 

دون أدنى تأمل أو تساؤل.

مثال رابع:
يســرد الدكتور صبحي بشـــیتي على 
رابط "بشــیتي أھال منتدى" (١٣ فبراير 
٢٠٠٩) أقوال المفكرين الغربیین بمقالة 
بدت ھي األخرى وكأنھا صــــــورة طبق 
األصل عن مئات المقاالت المشـــابھة، 

مع إضافة التالي:

يقول العالم الھندوســــي تحت عنوان: 
"إجالل فســـــواني لمحمد (ص)...": " 

ّ إلیك يا محمد. أنا الخادم الحقیـــر، أقدم ّ
إجاللي وتعظیمي..."

من ھو ھذا العالم الھندوســــــــي؟ ما 
اسـمه؟ وأين وردت أقواله؟ ومتى؟ ومن 
ترجمھا إلـى العـربیة؟ وما معنـى كلمة 
فســواني الواردة في العنوان المشـــار 
الــیه؟ وعــنوان ماذا كان ھذا العــنوان؟ 
عنوان كتاب أم مقالة ام محاضـــــــــرة؟ 
وبماذا كان ھذا العالم الھندوســـــــــي 

عالما؟ بالدين او التاريخ او الفیـــــــزياء؟ ً
وفي أي عصــــر عاش؟.. أسئلة عديدة 
وبديھیة لم يھتم الدكتور صـــــــــــبحي 
باإلجابة علیھا، وكأن الكتابة عن رسـول 
هللا ال تســـــــــتحق العناية التي يولیھا 
الدكاترة عادة ألطـروحاتھم التـي ينالون 

على أساسھا لقب دكتور.
بحثت، بالمناســبة، في محرك الغوغل 
عن كلمة فســواني فصــادفتني مجلة 
"األنباء" الكويتیة التي نشــــــرت في ٨ 

ابريل ٢٠١١  نفس القائمة من 

المســــتشــــرقین ونفس االقتباسات 
المنتشـــرة بكثافة في الصــــحف، وقد 

ً إضافت إلیھا اقتباسا منســـوبا إلى من ً
أســـمته ب "العالم الھندوســـي ت.ل. 
فســــواني". فعرفت انه إسم علم (لم 
أعثر  بعد على شـخص بھذا اإلسـم، ال 
فــي الغوغل وال فـــي معاجم الـــرجال 
واألعالم، وقد كان يفترض بالذين ذكـروه 
أن يعرّفوا عنه). قادني البحث أيضـا إلى 
صفحة "منتديات كل الســــلفیین" (١٨ 
سبتمبر ٢٠١٢) فوجدت كالعادة إشـارة 

إلى "فسواني" بال مصدر، وبال تعريف.
وعثرت على نفس الشــیئ في صفحة 
"الموسوعة االسالمیة لعلوم القران" ل 
"فضـیلة الشـیخ عبد الســالم الھبطي 
االدريســــــي" (١٣ ابريل ٢٠٢٠)، لكنه 
أشــار الى العالم الھندوســي باســـم 

"فصواني" بدال من "فسـواني"... لذلك ً
عدت الـى الغوغل أبحث من جديد فـي 
ھذا الفضــــاء الواسع عن "فصــــواني" 
علنـي اھتدي الیه، فأعادنـي "الغوغل" 
الـــى تلك الغابة الكبیـــرة من المقاالت 
المســـتنســــخة عن بعضــــھا البعض 
والفاقدة ألدنى وأبسط معايیر اإلقتباس 

والنقل.
وتبین ان أســــــــــوأ ما في األمر ھو أن ّ

"أسـود" تلك الغابة كانوا أضـعف وأخوف 
وأجبن من أن يصـارح احدھم الناس في 
ان "البحث" او "الدراســـة" التي قدمھا 
لھم كانت عــبارة عن كالم مـــنقول عن 
مصدر مجھول، أو عن مصدر غیر مذكور.

فھل يجوز أن يلقى رسـول هللا (ص) من 
دكاتـرة ومفكــري وإعالمیــي و"علماء" 

أمته ھذه الدرجة من التســـــــاھل مع ّ
شروط الضبط والتدقیق؟ وھل يسـتحق 

ُ
النبي الذي أرســـــــل للناس كافة ھذا 
القدر المتدنـي من األمانة العلمیة فـي 
التعاطـــي مع الوقائع التـــي تطال دوره 
الجلیل وخلقه العظیم وسیرته الرفیعة؟

انتھى

٣  نوفمبر ٢٠٢٢



 نوفمبر ٤٢٠٢٢

ملف الوالدة الميمونة

“إن اإلحاطة بشخصیة رسول هللا (ص) 
أمر ال يدركه ملك مقرب وال نبي مرسل 
وال غیر ذلك ألن ھذه النسـمة الطاھرة 
ھي من قال عنھا هللا سـبحانه وتعالى 
فــي كتابه العــزيــز "وإنك لعلــى خلق 
كريم"، ھذا ما اســـتھل به ســــماحة 
الشــــیخ علي ابو طیور (أبو نور) كالمه 
فـي ذكـرى والدة النبـي (ص) وحفیده 
اإلمام الصــــــادق (ع) في مركز االمام 
علي (ع) بتاريخ ١٤ اكتوبر ( تشـــــرين 

اول) ٢٠٢٢. 

وأضــاف: "وھذا المعنى إن تأمله المرء 
ال يستطیع أن يسبر غوره وال يسـتطیع 
أن يدركه أي كان ألن شخصیة الرسول 
(ص) شخصــیة حملت وتحملت الكثیر 
ووقفت وأنجبت فـــي ھذا التاريخ ما لم 

ينجبه نبي وال ملك". 
ووقف ســماحته عند قوله تعالى " لقد ََّْ

ُ ٌُ ٌ َّ َ ََْ ِ ُ ِكان لكم فــي رسول � أسَوة َحَسَنة ْ َ ِ
ْ َّّ َ ْ َّ ََ ُ َْ ْ َ َلمن كان يرجو � َوالیَوَم اآلخر َوذكر � َ َ ِ َِ َ

ِكثیًرا"، لیتســـــــاءل: ما ھي األسوة؟ َ
ولیقول: أن المرء قد يخطئ في تفسیر 

األســـوة داللیا ويقول ھي القدوة لكن ً
األمر لیس كذلك". 

-" فاألسوة تشــــــمل كل صفات المرء 
الجمالیة والكمالیة، وكل ما يـتعلق به، 
أما القدوة فھي ال تشــــــــمل إال جزءاً 

واحدا من ھذه الصــــفات. الدلیل على ً
ذلك نجده في القرآن الكـريم فـي قوله 
"فبھداھم اقتده". القدوة ھـــي فـــي 
الھداية فقط ولیس فـــــــــــــــي عامة 

الشخصیة.

القدوة ال تكون إال بوجود الشخص بینما 
األســــــــــــــوة تكون حتى إن لم يكن 

الشــــخص موجودا. كلمة األسوة في ً
اللغة ھي من كلمة آسـي، واآلســي 
فـــي اللغة معناه الطبیب بمعنـــى أن 
الرسـول (ص) ھو الطبیب لكل شــيء 

بشخصیته".

واســتطرد ســماحته: "من ھذا المبدأ 
أردت أن أدخل على األســــــــــوة في 
الرســول الكريم: أســوته قبل الوالدة، 
وأسوته في التســـــمیة، وأسوته في 

الرضاعة، وأسوته في شخصـــــــــیته 
وحیاته. 

األســـوة األولى وھي أســــوة ما قبل 
الوالدة، 

- نبدأ باألســـوة قبل الوالدة. كان والده 
سـالم هللا علیه قد اختار قبل أن ينجب 
الرســــول، كیف كان االختیار؟ ورد في 
الــروايات أنه (ص) ذھب إلــى المدينة 
المنورة وفي طريقه اعترضــــــته امرأة 
يھودية وطلــبت مـــنه أن يواقعھا فقال 
"إن نفسـي ال تشــتھي الحرام" (ھذا 
ھو عـبد هللا الذي يقولون عـنه أنه مات 

كافرا!) ثم عاد من المدينة وفي طريقه ً
صــــــــــادف ھذه المرأة فقال: اآلن لم 

تســألیني؟ قالت: أأحدثت حدثا؟ قال: ً
نعم تزوجت، فقالت: عندما ذھبت إلى 
المدينة كان بین عینك نور وفي جبھتك 
نور فعلمت أن ھذا النور له شـأن عظیم 
(وتقصد به الرسول)، إذا من ھذا المبدأ 
نســتفید قضـــیة مھمة وھي قضـــیة 
اختیار الــزوجة، وھذا مھم. حتــى عند 
فقھائنا وعلمائنا وأئمـتـنا وأھل الـبـیت 
(ع) وفي روايات كثیرة ومســـتفیضـــة 
ينشدوننا إلى أن نھتدي إلى ھذا األمر 
قبل أن نتـزوج، يعنــي أن نختار المــرأة 

الصالحة. 

وأكمل سـماحته: "عندما ولد الرسـول 
ً (ص) سمـي محمدا، وھذا التحمید لم ُّ

يرد اعتباطا، بل فیه روايات كثیرة، رواية ً
تقول إنه أوحي إلى أمه أن تســــــمیه 

محمدا (ص)، وفي رواية أخـرى قیل إن ً
ھذه التســــــــمیة كانت من جده عبد 

المطلب وأيضــــــا أوحي إلیه بذلك. قد ً
تأتي شـــــــــبھة ويعترض علیھا المرء 

بالقول وھل أمه يوحى إلیھا؟ هللا 

يوحــــي للنحل، وألم مـــــريم  وألوالد 
يعقوب لیلقوه في الجب، ومن الممكن 

أن يكون للبشـر أو لغیر البشـر طبعا مع ً
الفارق فالنبي يوحى إلیه بطريق آخر." 

- "التسـمیة أيضـا ھي أسوة، ھو اسم ً
يطلق علیه في اللغة اسم مفعول وھو 
جاء من الحمد، وإن قرأت القرآن الكريم 
فإن أول آية تقرؤھا بعد البســملة ھي 
الحمد � رب العالمـین، وھذا االخـتـیار 

لم يكن موجودا في السابق. ً

قیل إن اســــم أحمد كان موجودا وكان ً
يوجد ١٦ شخصـــــــا فقط بأسم أحمد 

ولیس محمد. 

كیف نتأسى بالتسمیة؟ 

الكثیر من الناس لألسف يســمي ابنه 
محمد ويشتمه، ويسمي ابنته فاطمة 
ويضـــربھا ويســـبھا، حتى أنه ورد عن 
اإلمام الصادق (ع) قال له أحد أصحابه: 
ولدت لـــــــــــي بنت فقال اإلمام: ھل 
أســمیتھا؟ قال: نعم ســمیتھا فاطمة 
فقال اإلمام: ال تضـربھا وال تفعل كذا وال 

كذا..

إذا أردت أن تھین ابنك فســـــمه باسم 
آخر ولكن بما أنك ســـــــــمیته بمحمد 
أسوة برسول هللا (ص) فال بد لك أيضــاً 

أن تحترم ھذا االسم". 

الشيخ أبو طيور في ذكرى والدة سيد األنام (ص):

هو أسوة لنا في كل صفاته 

الجمالية والكمالية
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٥  نوفمبر ٢٠٢٢

- "نأتـي إلــى طــرف آخــر علــى وجه 
العجالة وھو األســـوة في الرضـــاعة، 
وردت شـبھات حول الرضــاعة. قیل أن 
رســـــول هللا (ص) أرضــــــعته حلیمة 

الســـعدية وفي رواية ثانیة ثَويبة وفي ُ
رواية ثالثة امـرأة أخـرى. بما أنه تعددت 

الروايات فربما تكون موضوعة. لم يعرف ُ
أن أم الرســول (ص) خالل فترة حیاتھا 
مع رســول هللا (٨ ســنوات) أنھا كانت 
مريضــــــــة أو ممتنعة عن الرضاعة. ال 
توجد مثل ھذه األخـبار. كل ما يقال ھو 
أن الطفل إذا ارتضـع في البادية يصــبح 

عوده أشد. 

الحديث الشــــريف يقول {الرضاع يغیر 
الطباع} فكیف ترضــــــــعه ثَويبة وھي ُ

مشــــركة؟ يعني ھل من المعقول أن 
ترضع الرسول مشـــــــــــركة! إن كان ُ

الرسول نفســـه يقول بأن الرضاع يغیر 
الطباع وھذا وارد عندنا وفــــــــي كتب 
المســـــلمین األخرى. ھذه قضــــــیة 

مفتعلة.
في القرآن أيضـــــا، عن النبي موسى ً

(ع)  {وحرّمنا علیه المراضـــع} ألن هللا 
أراد ألمه أن ترضــعه. وفعال لم يرضــعه ً

أحد غیر أمه. رضاعة األم أفضــــــل من 
غیرھا. فلماذا تكون مرضـع رســول هللا 

غیر أمه؟" 

واستدرك سماحته قائال: "عودة أخرى 
الســم الرســـول (ص) ھل ھو موجود 
فقط فــي القــرآن الكـــريم؟ فقد ورد ٤ 
مرات باسـم محمد ومرة واحدة باسـم 
أحمد. ورد اســـــــــــــــمه في الكتب 
المقدسة. اذكر على وجه السـرعة أن 
اسمه ورد في نشـــید اإلنشــــاد في 

التوراة وھو ترجمة للنص العبري: 

كالمه أحلى الكالم 

انه محمد العظیم 

ھذا حبیبي وخلیلي

يقولون إن كلمة محمد ھي صـــــــفة، 
وردت "محمديم"، باللغة العبـــــــــرية 
موجود ومذكور "حقیو محمديم" يعنـي 

كالم محمد. 

في رواية أخرى ورد في ســفر أشــعیا 
"إني جعلت اســـــــــمك محمدا"، "يا ً

محمد يا قدوس الرب اســــمك موجود 
من األبد". ھناك روايات كثیـرة عن ذلك 
حتى أن ھناك شخصــیات مســـیحیة 

أسلمت على ھذا األساس. 

ھناك نسـخة لعبد األحد األشوري في 
كتابه "محمد فـــــي الكتاب المقدس" 
يقول: المجد فـــي األعالـــي وعلـــى 
األرض إســـالم، ويذكر بعدھا: وللناس 
أحمد. وھناك أمثلة وردت فـــــي كتاب 
"البشــارات" للشـــیخ زاندر وھو كتاب 

رائع أنصح الجمیع بقراءته".

- "الرســــول (ص) لم يذكر في القرآن 
ً الكريم كما ذكر األنبیاء اآلخـرون، فمثال ُ
هللا سـبحانه وتعالى يخاطب موســى 
"وما تلك بیمینك يا موســى" ويخاطب 
آدم: "يا آدم اســـــــــــكن أنت وزوجك 
الجنة"، ويخاطب إبراھیم "يا إبـراھیم" 
وكذلك "يا داوود" فقد ذكـــر عــــز وجل 
الرســــل واألنبیاء بأســـــمائھم ولكن 
عندما جاء إلـى النبـي (ص) لم يذكـره 
َّ ًٌَّ ِإال مع "رسول هللا"، مثال {َوَما مَحمد إال ُ

َ َُّ َ َ َُ ُ ْ ْ ٌ ِرســول قد خلت من قبله الرسل ۚ أفإن َُْ ِ ِ َِ
َ َُ َُ َ ََّ ْ ُ َْ َ ْ ْ َْ ِِمات أو قتل انقلبتم علـىٰ◌ أعقابكم} ، َ

فــــي آية أخــــرى {يا أيھا النبــــي إنا 
ً أرسلناك شاھدا ومبشــرا ونذيرا}، {يا ً

أيھا الرسـول بلغ ما أنزل إلیك من ربك} 
تشــــريفا للرسول ولمن يبلغ عنه في ُ

الوقت نفسه. 

- "نرجع لآلية التي تشـیر إلى األسوة:  
ُ ٌَُّ َّ َ ََ َْ ِ ُ ْ ِ{لقد كان لكم فـــــي رسول � أسَوة ْ َ ِ

ْ ّْ َّ ٌََْ ُ ْ َ َ َ َ َحسنة لمن كان يرجـو � َوالیَوَم اآلخر َ ِ َِ
َ َّ َ َِوذكر � كثیًرا} نعـرج علــى ھذه اآلية َ َ َ

لننتقل إلى قضـیة أريد بھا الشــبھات، 
لألســـــــف فإن الكثیر ممن يكتب عن 
رســول هللا ھو من غیر ملته أو ال يؤمن 
به. الكتب ملیئة باألشیاء التي تسيء 
إلى شخصــــیة رسول هللا (ص) ومنھا 
أن والداه مشـــركان وعمه مشــــرك، 
موجودة حتى في صحاح المســـلمین 
علـــــــى أن أمه آمنة بنت وھب كانت 

مشـــركة والغرض ھو النیل من رسول ُ
هللا. 

إذا كان هللا ســــــــــبحانه وتعالى يأمر 
رسوله (ص) أن ال يصــــــــــــلي على 

َ َ َُُ ْ ّ َ ِالمشــركین {َوال تَصل على أَحد منھم ّ ٍ ٰ ِ
ََ َ ُ َ ََّ ْ َ ً َْ َ ِمات أبدا وال تقم على قبره} فكیف كان َ ِ ٰ

رســــــول هللا إذن (كما ورد في روايات 
كثیرة) يمر على قبر أمه فیذرف دموعه 
من البكاء ويترحم علیھا، فھل الرسول 
(ص) يخالف ھذا المعنـى القـرآنــي؟! 

مستحیل". 
وختم ســـــــماحته قائال: "إذا اخواني ً

الشبھات التي تدور حول قضیة رسول 
(ص) كثیرة والســـــــــــبب ھي كتب 
المســــــــلمین، لحد اآلن ھناك من ال 
يعتقد أنه معصـوم ومنھم من يعتقد أنه 
معصـــوم في شيء واحد. لكن أال تدل 

َُّ َ ََ َْ ِاآلية التـي ذكـرتھا  {لقد كان لكم فـي ْ
ُّ ٌ ٌ ََُّ َ ْ ُِْ َ َ َ َ َ ِرسول � أسوة حسنة لمن كان يرجو َ ِ َ

ْْ َ� َوالیَوَم اآلخر} على عصـــــــــمته؟ َّْ ِ َ
األســـوة التقلید في كل شـــيء، هللا 
سبحانه وتعالى ال يوزع قضــیة األسوة 
بھذه الســـــــھولة وألي كان. فھل هللا 
ســبحانه وتعالى يقول ھذا أســوة لك 
وقلده ثم يقول ان ھذا الشــخص الذي 
علیك أن تقلده يرتكب المعاصي؟! ھذا 

غیر معقول".

والء االسدي عريفاجانب من الحضور جوائز للمتسابقين
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رأى سماحة الشـــیخ ناظم حطیط أن 
أمر الصــــــالة على النبي يختلف عن 
األوامر التي جاءت في القرآن الكـريم، 

ألن كل شيء نريد أن نعظمه ونشرّفه ّ
ننســـبه إلى هللا. "فالمكان مثال يكون 

أرضـــــا عادية وعلیھا مواد بناء عادية، ً
لكن وبمجــــرد أن تقول إن ھذه األرض 

أوقفناھا مســـجدا � تعالى تصــــبح ً
مقدسة. بمجرد أن تصـــــــبح وقفا � ً

تعالى تخضــع مباشرة ألحكام خاصة، 
كحــرمة مكوث المحدث األكبـــر فیھا، 
وحرمة بیعھا، وحرمة تنجیســـــــــھا، 
وھكـــــذا.. لماذا كل ھــــــذه األحكام 

الخاصة؟ ألن المكان نســــب إلى هللا ُ
تعالى.

- نأتـي اآلن إلـى قوله تعالـى: "إن هللا ّ
ومالئكته يصــــلون على النبي، يا أيھا 

الذين آمنوا صـــــلوا علیه وســــــلموا ّ
تسلیما". ً

الصــــــــــالة على النبي يقوم بھا هللا 
ً تعالى، لذلك زادھا تشــريفا وتعظیما. ً

بالعموم فإن األوامــر والنواھــي فــي 
القرآن الكريم تأتـي تارة بمادة األمـر او 

صــــیغته، مثال {إن هللا يأمركم بالعدل ً
واإلحســـــــان}. ھنا جاءت مادة األمر 

{يأمركم}.

ومـرة تأتــي األوامــر والنواھــي بفعل 
األمر: مثل "أقیموا الصـــــــــالة"، "آتوا 

الزكاة". 

أما ھذه اآلية فجاءت بصــیغة مختلفة، 
جاءت مرفقة بأن هللا تعالـى يقوم بھذا 
الفعل. اآليات األخرى لم تأت بصــــیغة 
أن هللا يصــلي فصــلوا، او أن هللا يزكي 
فـــــزكوا. وقلنا إن ھذا من باب التأكید 

على أھمیة ھذه الصالة.

- "إن هللا ومالئكــته"، ھذه واو العطف. 
المالئكة ھم أشـــــــــــــرف خلق هللا 

وأطوعھم أمرا بعد اإلنســــان المؤمن ً
المتســامي. ھؤالء كلھم- انســجاماً 

مع صالة هللا عز وجل- يصـــــلون على ّ
النبي محمد (ص).

ثم يأتي قوله  {يا أيھا الذين آمنوا صلوا 
ً علیه وسلموا تســلیما}. إجماال صالة ًّ

هللا عـز وجل ھـي ثناء، ھـي احتــرام، 
ھي رفع منزلة لرســــــــول هللا (ص). 
والصـالة منا ھي دعاء إلى هللا للنبي. 
ثم يأتي قوله تعالى "وســــــــــــلموا 

تسلیما". ھناك رأيان في التفسیر. ً

الرأي األول ھو أن تقول "اللھم صـــــل 
على محمد وآل محمد، وســلم على ّ

محمد وآل محمد". تماما كما حــــــین ً
تذھب إلى الزيارة وتســـــــــلم على ّ

النبي. ھذا التقدير عطف "صلوا علیه" َ
على "وســـلموا". أي ســــلموا علیه 
وصـــــــلوا علیه. من باب البالغة أن ال 
يتكرر الجار والمجرور. فال يقال صــــلوا 

علیه وسلموا علیه.

الـرأي الثانـي يقول: إن ھذا الحكم ھو 
حكم جديد، أي حكم مســـــتأنف. "يا 
أيھا الذين آمنوا صــــلوا علیه" وبعدھا: 
"ســلموا له". التقدير ھو ســـلموا له. 
أي التسـلیم الكامل لألوامر والنواھي 
التي تصـدر من النبي. يقول البعض إن 
تفصـیل وتفسـیر ھذا المعنى جاء في 
آية أخـرى: {فال وربك ال يؤمنون حتــى 

يحكموك فیما شجر بینھم ثم ال يجدوا ّ
في أنفســـــھم حرجا مما قضــــــیت ً

ويســــــلموا تســــــلیما}. نفس ھذا ً
المعنـى جاء فــي ھذه اآلية المباركة. 

فیكون المعنـى أن علـى المؤمنین أن ّ
يصــــــلوا على النبي، ھذا حكم، وأن 
ينقادوا إلـــى أوامــــره ونواھیه، وھذا 

حكم آخر. 

اآلية المباركة تقول للمؤمـنـین جمـیعاً 
إن علیكم مسؤولیتین تجاه رسول هللا 
(ص): األولى الصـــــالة علیه، والثانیة 
التســـــلیم واالنقیاد والطاعة لما يأمر 

به.

يذكر ان أتباع مدرســـــــــــــة الخلفاء 
كالشـــــافعیة والحنبلیة، وعندنا نحن 
اإلمامیة يجب الصـالة على رسول هللا 

وأھل بیته في تشــھد الصـــالة.  وإذا ّ
رفض المصــلي الصــالة علیه أو على 
آله، فإن صالته تكون باطلة. الشافعي 

يقول ھذه األبیات: "يا آل بیت رســـول 
هللا حبكم، فـرض من هللا فـي القــرآن 
أنزله، كفاكم من عظیم الشأن أنكم، 

من لم يصل علیكم ال صالة له".

في بعض مصــــــــادر العامة يقال في 
الصـالة: اللھم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صلیت على إبراھیم وآل 
إبــراھیم إنك حمید مجید. لكن الحكم 
الشـــــرعي ھو انه إذا جاء في القرآن 

ّ الكـريم مورد فسـره النبـي أو حدده أو ّ
بینه، فال يجوز عندئذ أن نـــرجع إلـــى ّ

معنى آخر. والنبي بین كیفیة الصــالة ّ
فھل يحق لنا أن ندخل أناســــا آخرين ً

فیھا؟

يأتي ھنا ســـــؤال: لماذا لم يذكر ھذا 
التفصیل في اآلية الشريفة؟ أي لماذا 

لم تذكر اآلية: وصــــل على آل محمد. ّ
الجواب على ھذا الســــؤال أن القرآن 
الكريم لم يقل صــــــــلوا المغرب ثالث 
ركعات أو العشـــــاء أربع. أو صلوا بھذه 

التفاصیل. الحج أيضـــــا أحكامه ذكرت ً
بشــــــكل مجمل، والزكاة كذلك، فقد 
ذكرت الـزكاة فـي القـرآن، أما حدودھا 
فجاءت فـــي األحاديث. فالنبــــي ھو 

المفصل ألحكام القـــرآن، وبذلك لیس ّ
من الضــــــروري أن تأتي األحكام في 

القرآن مفصلة، بل تأتي بشــــــــــكل ّ
إجمالي، والنبي (ص) ھو الذي يفصل ّ

ھذه المسائل.

الشيخ حطيط في معرض شرحه لمعاني الصالة على النبي (ص): 

صالة هللا ثناء وصالتنا دعاء
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ـران  أن هللا  لم يـرد فــي القـ

يصــــلي فصـــــلوا، او أن هللا 

يــزكــي فـــزكوا. لكنه قال ان 

هللا يصلي على النبي وهذا 

من باب زيادة أهمـــية هذه 

الصالة 

ط
طي

ح
خ 

شي
ال
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- "ويحاول البعض أن يفصـــل الصـــالة 
على أھل البیت عن الصـــــــالة على 
النبي. لماذا؟ كي ال نرتقي من البحث 
الفقھـي فـي ھذه اآلية، إلـى مــرتبة 
أعلى وإلى تفضـــیل أھل البیت على 
غیرھم. المســـألة ھنا. فإذا فصــــلنا 
الصـالة على النبي عن الصــالة على 
أھل الـبـیت، ال يكون باإلمكان أن نقول 
إن في ھذه اآلية داللة على فضــلھم. 
ولكننا عندما نتأمل فـــــــي ھذه اآلية 
المباركة وتفســـیر النبي لھا، نرى أن 
قضیة التفضـیل محسـومة. إذ ال يعقل 
أن يكون االنســـان المأمور بالصـــالة، 
أعلى مرتبة أو في مرتبة مســــــاوية 
لمن يصــــــلي علیھم. فال بد أن يكون 

ّ ذاك الذي يصـــــلى علیه أعلى مرتبة ُ
من الذين يؤمرون بالصــــــالة. فعندما 

نثبت أن فعل األمر موجه للمســلمین ّ
جمیعا فھذا دلیل علــى أن أھل البیت ً

ھم في منزلة أعلى من المســـلمین 
جمیعاً.

وكذلك في قوله تعالى "وســــــــلموا 
ً تسـلیما" بأي "وسلموا له تســلیما"، ً

بمعنى االنقیاد. فكما أن الصــالة ھي 
علــــــى النبـــــــي وآله، كذلك وجب 
التسـلیم من المسـلمین للنبي وآله. 
جمیع المسلمین مأمورون بالتسـلیم 
واإلنقـیاد ألھل الـبـیت (ع) وال يجوز أن 
يتقدم أي واحد من المســـــــــــلمین 

علیھم.

ھناك رواية لطیفة تذكـر دخول النبــي 
(ص) إلى مجلس، فیسـأله بشـیر بن 
سـعد، وھو من ضـمن الجماعة الذين 
كانوا في الســقیفة، وابنه النعمان بن 

البشــــیر الذي صار والیا على الكوفة. ً
يلتفت بشـــیر إلى النبي (ص) ويقول 
له: كیف الصـــــالة علیك؟ النبي عادة 

حین يســـــــــأل يجیب براحة كاملة، ُ
ويأنس بســــؤال الناس. إال أنه عندما 
طرح علیه ھذا الســـؤال، وكما تقول 
الــــرواية، أطـــــرق النبـــــي (ص) 

كالمغضب، فطال الصمت. 

يقول الرواة: حتى تمنینا لو أن بشــیراً 
لم يســأله (لقد تأذى النبي). ثم قال: 
قولوا اللھم صــــــــل على محمد وآله 
محمد... تعجب البعض، لماذا ســكت 
النبي ولم يجب مباشـــــــــرة، ولماذا 

تأذى؟

- " ربما أن طريقة الســـــؤال كان فیھا ّ
شيء من عدم قبول تفســـــیر النبي 
لكیفیة الصــــــــــالة، أو ربما  ألن ھذا 
ً السائل كان قد شخصه النبي مسبقا ّ
فالسـاحة كانت مفروزة قبل أن يتوفى 
ٍالنبي وظھر فیھا تیار فاسد معاد ألھل 
البیت (ع). لعل النبي كان يشــعر بأن 
السؤال سؤال إعتراضي ولیس سؤاال 
استفھامیا. ولو سأله شخص آخر بنیة 

حسنة لما كان قد أظھر الغضب.

وفي الختام قال سـماحته: نختم ھذه 
المحاضرة ببعض الروايات التي تتحدث 
عن اآلثار المترتبة على الصـــالة على 

محمد وآل محمد.

ورد عن جابر بن عبدهللا األنصــــــاري: 
{من أصــبح وصـــلى على محمد وآله 

عشـرا، وأمســى وصلى على محمد ً
وآله عشرا، نالته شفاعة محمد}.ً

عن أمیر المؤمنین، عن رســــــول هللا 
صــــلى هللا علیه وآله: {ال يزال الدعاء 

محجوبا حتى يصـــــلي الداعي على ً
محمد وآل محمد}.

في حديث: {من لم يصل على النبي، 
أخطأ هللا به طريق الجنة}.

وقد دأب العلماء كلما اجتمعوا على أن 
يختموا مجلســــــــــھم بتطبیق ھذه 
الرواية: عن رسول هللا صـلى هللا علیه 
ّوآله: {من صــلى علي صــالة واحدة، 

ّصلیت علیه عشــرا، ومن صلى علي ً
عشــــرا صلیت علیه مئة، ومن صلى ً

علي مئة، صــــــــلیت علیه ألفا. ومن ً
صلیت علیه ألفا صـلى هللا علیه، ومن ً

صــــــــــلى هللا علیه لم يعذبه 
وأدخله الجنة}.

اآلية المباركة تقول للمؤمنين 

جميعا إن عليكم مســؤوليتين ً

تجاه رســول هللا (ص): األولى 

الصــــــــــــــــــــــالة عليه، والثانية 

التسليم واالنقياد والطاعة لما 

يأمــــــر به.. وما ينطبق علـــــــى 

النبي من صالة وتســــــــــــــــليم 

وانقياد ينطبق على آله



فیما كانت اعمال البناء تجري نھارا على قدم وساق لتشیید المبنى الجديد على أرض مركز اإلمام علي (ع) في مشروع يرمي الى ُ

رفع القدرة اإلستیعابیة للمركز، كانت مجموعات من المنافقین (من مثیري الشــــــغب وأدعیاء اإلصالح والحرية)  تقوم بالھجوم لیالً 

على المركز للقیام بأعمال التخريب والتكسیر. 

كان ذلك في ١٦ و١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ فیما كانت "أخبار المركز" في طريقھا إلى المطبعة. 
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االيمان يبني والنفاق يهدم

عاجل



مركز االمام علي (ع) الذي يســـــمیه 
المؤمنون في السويد بالمسجد الكبیر 

يمضــــــي في طريقه قدما رغم صراخ ً
وعويل الغوغائیین.  

فالغوغائي "أردالن شكارابي" مسؤول 
القضــــــــــــــــايا القانونیة في الحزب 
االشتراكي الديمقراطي الســـــويدي 
طالب مؤخرا بإغالق مركز اإلمام علـي 
(ع) في ســتوكھولم بحجة الدفاع عن 

القیم الســــــويدية، متھما المركز بأنه ً
مرتبط بإيران  وبالتطرف اإلسالمي. 

جاءت مطالب "اردالن"، وھو من اصـول 
ٍإيرانیة، بتوقیت يكشــــــــف عن حس 
انتھازي لديه آثر من خالله أن يتصـــرف 
كمعارض إيراني على أن يتصـــــــــرف 
كمواطن سويدي، وفضــــــــل أن يقدم 
اإلعتبارات الخارجیة على مصــــــــالح 
الداخل الســــــــويدي، وطالب، بإسم 
الحرص على القیم الســويدية، بتقیید 
الحريات الدينیة والقیم اللیبرالیة التـي 
كافحت السويد لحمايتھا وتأكیدھا في 
المجتمع السويدي منذ عقود طويلة.  

ففـي وقت خـرجت فیه "فئـران" الفتنة 
والتخـــــريب من جحورھا لتھاجم عدة 

ً اماكن محسـوبة حقا او زورا على إيران ً
جاءت تصـريحات "اردالن" لتصـب الزيت 

على النار ولتوجه اعمال الشغب صوب ّ
جھة اســالمیة- ســـويدية معترف بھا 

رسمیا كمؤسســة دينیة مســتقلة ال ُ
تزاول أي نشـــــــاط سیاسي، وتحظر 

على نفسھا أي ارتباط سیاسي. 

ترافقت تصــــريحات "أردالن" مع حملة 
مـركــزة لجمع التواقیع إلغالق مــركــز 
االمام علـي (ع) لم تحظ إال باربعة آالف 

توقیع.  

الالفت في الموضـوع أن "اردالن" الذي 
يتولى مسـؤولیة القضــايا او الشــؤون 
القانونیة في اكبر حزب ســــــويدي لم 
يبالي بالبعد القانوني لتصـريحاته، ولم 
يبادر الى تقديم أي دلیل قانوني علـى 

صحة ادعاءاته. 

وفي بیان صحفي له (١٧ نوفمبر) نفى 
مـــركــــز االمام علــــي (ع) االتھامات 

الموجھة الیه معتبــرا أنھا تفتقد إلـــى ً
المصــــــــــداقیة، وان كالم "أردالن" ال 

اساس له من الصحة، مشددا على ان ً
ھذه االتھامات الباطلة تفــــــــرق ابناء 
المجتمع الواحد، وتشـــــــــــجع على 
الكراھیة والعنصــــرية ضد ابناء الجالیة 

المسلمة في السويد. 

وفي تعلیق ساخر على تصـــــــريحات 
أردالن تسـاءل أحد المصـلین في مركز 
االمام علـــي (ع) (أبو أحمد.ع) إن كان 

"اردالن" يعتقد فعال أنه قادر علــــــــى ً
ارھاب المســـــلمین الشــــــیعة في 
الســـــــــويد (وھم الذين  لم ترھبھم 
مشــــــــانق ومقاصل الطغاة على مر 
العصـور) من خالل تأيیده لحملة تواقیع 
متســـــرعة إلغالق اكبر مركز شیعي 
في السـويد بناه المسـلمون الشـیعة 
(ومعظمھم من الســــــــــويديین) من 
جیوبھم وبعـــــــرق جبینھم؟ او إن كان 
يعتقد أنه قادر علــــــــــــــى إلغاء حق 
المســــــلمین الشــــــیعة بممارسة 
شـــــعائرھم الدينیة من خالل حمالت 
صــــــــبیانیة ترمي الحجارة تحت جنح 
الظالم على ھذا الصـــــــــــرح الديني 

المتزن؟

وفي تصــــــــــريح آخر قال أحدھم (أبو 
ھدى.م) انه لو سلمنا بوجود روابط بین 
مركز االمام علـي (ع) وإيـران فإن كالم 
"أردالن" ال يلیق بشخص سیاسي وال 
بشـــــخص قانوني ما لم يبین ان ھذه 
الروابط مشـبوھة او على األقل انھا مع 
جھات حكومیة في إيران. وإال فأي ضرر 
تشـــــــــكله مثال الزيارات الدينیة الى 
األماكن المقدســــــــة في ايران على 
الديمقراطیة الســــويدية؟ وحتى ھذه 
الزيارات الروحیة، بالمناسبة، ال يديرھا 
مــركــز اإلمام علـــي (ع). فعلـــى أي 
أساس يبني مســــــؤول الشــــــؤون 
القانونیة في الحزب اإلشــــــــــتراكي 
مواقفه؟ أم ان الشــــــــعبوية ستكون 
سمة العمل السـیاسي في الســويد 
بعد عقود ســــادت فیھا الموضــــوعیة 
والعقالنیة على مواقف وتصـــــــريحات 

القوى واالحزاب السیاسیة في البلد؟

٩  نوفمبر ٢٠٢٢

المركز يمضي في طريقه واإلتهامات الباطلة تذهب أدراج الرياح

عاجل
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ندوة

"ان العمل الذي أود أن أعرضــه علیكم 
ھو حديث شـــــــــجون قد يھیج بعض 
المواجع وقد يتســبب باآلالم ولعله قد 

ّ يذكر بعضـكم بما عاناه وبما تعرض إلیه ُ
وھو عمل يتعلق بتوثیق ودراسة ما مرّ 
به أبناء العـــــراق فــــــي تاريخ الدولة 
العـــراقیة الحديثة ويتعلق بتوثیق عدد 
من األحداث المھمة التــــي تعرّض لھا 
العـــــراقیون علــــــى اختالف الحقب 
واألزمنة". ھذا ما اسـتھل به سـماحة 
الشــــــیخ عباس القرشي كالمه في 
الندوة التـي أقیمت فـي مـركــز االمام 
علي (ع) في ســــــــــتوكھولم بتاريخ 
الخامس من شــــــھر نوفمبر الحالي. 
الشـــیخ القرشي الذي حضـــر الندوة 
ممثال عن "المـركـز العــراقــي لتوثیق 
جرائم التطرف" وبرفقة سماحة السید 
عزالدين الحكیم تحدث عن سلســـلة 
طويلة من الجــــرائم والمجازر المؤلمة 
التــي مــرت علـــى العـــراقیین خالل 
العقدين الماضـــیین بطريقة أبكت اكثر 

الحاضرين. 

وقال ســــــماحته: من المالحظ على ُ
طول ھذه الفتــرة أن الجـــريمة ھـــي 
نفس الجـــــــــريمة والحدث ھو نفس 
الحدث والضــحیة ھي نفس الضــحیة 
وإن اختلف شخصـــــــه لكن ال يختلف 

توجھه الفكري والعقائدي. 

أعني بذلك ھو اســــتھداف أتباع أھل 
البیت (ع). في رجوع بســـــــــیط في 
الذاكرة نجد أن ھناك احداث جســیمة 
تعرض لھا أتباع أھل البیت وتعرضــــت 
لھا مقدســـــــــــاتھم منذ قیام الدولة 
العــــراقیة الحديثة كاألحداث التـــــي 
تعـرض لھا أھالـي النجف وكــربالء من 
بعض شــراذم المتطرفین الذين وصــل 
بھم الحال إلى قتل عشرات اآلالف من 
المؤمنین واحـراق مـرقد أبــي عبد هللا 
الحســین واحراق الصــندوق ونھب ما 
فیھا من نفائس (في إشـــــــــارة الى 
ھجوم الوھابیون علـــــى المدينة عام 

 .١٨٠٢

ھذه الجريمة التي ســـــــــــكت عنھا 
الكثیرون مع أن الجرائم ال تســـــــــقط 

بالتقادم. ثم دخول العراق فـي احتالل 
البــــريطانیین وما حدث فیه من مجازر 
وقتل وســــفك للدماء. بعد ذلك وقوعه 
فـــي الحقبة الملكیة التــــي يحن لھا 
الكثیر من أبنائه وال يعرفون ما حصــــل 

فیھا وما كان يعبّر عن الشــــیعي وأين ُ
يجب أن يوضــــــع. إلى أن جاءت حقبة 
الجمھوريین ووقعنا تحت سطوة البعث 
والبعثیین وبدأت بقمع انتفاضــة صــفر 

التي ھي في حقیقتھا مصـادرة للحق ُ
الدينـي ومنع المؤمنین من زيارة أبــي 
عبد هللا الحســـــــــین (ع) ثم ما فعله 
البعثیون من مقابــــــر جماعیة تخطت 
مئات المقابر وماليین الضـــــحايا. إلى 

ھذا الیوم المقابـر موجودة وكثیـرا منھا ً
غیر مفتوح وبعضھا يكتشـف عن طريق ُ

المصـــــــادفات بعد توسع المدن فبین 
الفینة واألخرى نسمع بأن ھناك مقبرة 
جماعیة مكتشـــــفة. لدينا مقبرة في 
كربالء ذھبت الیھا قبل فترة من الـزمن 
بعد أن طلب بعض األخوة من مؤسسة 
الشــــھداء من العتبة العباسیة القیام 

ّ بترمیمھا وصـــــیانتھا فكلفت باالطالع ُ
علـــى األمـــر ألرى ما الذي يمكننا أن 

ً نقدمه، إال أننـــي تألمت ألما كبیـــرا إذ ً
وجدت فیھا أكثــــر من ٣٤٠٠ جثة أو ما 
يقارب ذلك والمؤلم أكثــر أنھم مجھولو 

الھوية. 

بعبارة أخـرى أنھم عندما يفتحون بعض 
المقابـــــر ويعمل لھم فحص المطابقة 
 DNAال يجــــــــــدون من يطابقھم فال 
يعــرفون لمن تعود ھذه الجثث، يأتــي 
بعض األخوة ويسألني شیخنا نحن لم 
نجد والدنا أو أخـیـنا فـنقول له بأن يقوم 
بفحص المطابقة لعله يجده فــي ھذه 

المقبرة.

آخر مقبرة اكتشـــــفت في الشـــــھر 
الخامس من ھذا العام فـــــــي النجف 
األشـــــــرف وجد أكثر من ١٥ جمجمة 
مدفونة فــي جھة بحـــر النجف. فھذه 
المآسي نســــــیناھا ألسباب وأخرى 
ولعل أحد األسـباب األسـاســیة التي 
تجعلنا ننســــــى ھو ما يقع علینا من 

مصائب جديدة وابتالءات متكررة. 

نحن عمدنا إلــى توثیق ھذه الجـــرائم 
فأسســت العتبة العباسیة مشــكورة 

مركزا أسـمته: المركز العراقي لتوثیق ً
جرائم التطرف. المركـز عمـره ما يقارب 
العام ونصـــف العام ولكن بفضــــل هللا 
تعالـــــى له انجازات ھامة فـــــي ھذا 

المجال.

وتابع ســماحته: المركز أنتج أول كتاب 
أســماه: جغرافیا اإلرھاب في العراق، 
ھذا الكتاب أعده لنا ضــابط برتبة عقید 
فـــي أحد األجھـــزة األمنیة ووثقنا فیه 
جمیع العملیات اإلرھابیة التـي تعـرض 
لھا العراق من سـنة ٢٠٠٣ إلى ٢٠١٨ 
ولكل التفجیرات  والضحايا الذين ذھبوا 
فیھا. الملفت أن أكثــــــــــــر العملیات 
اإلرھابیة حدثت فـي األنبار.  وجدت أن 
جمـــیع العملــــیات اإلرھابــــیة بدون 
اســـتثناء اســــتھدفت القوات األمنیة 
ولكن عندما تحدث فـي بغداد أو النجف 
وفي كربالء نجدھا تســــــــــــــتھدف 
المدرسة أو المسـجد أو الحسـینیة أو 
الســــــوق. وھذا ينبئ عن أن الفاعل 
قاصـــــــــــد وھادف وكان من الملفات 
المھمة التـــي يـــراھن علیھا الذين ال 
يريدون للعراق الخیر ھو تغییر التـركیبة 

الديموغـــــــــرافیة، ھناك مكون أقلیة ُّ
ومكون آخـر أكثــرية فیجب أن نقتل من 

ھذه األكثرية ما نستطیع!  

الشيخ عباس القرشي ممثال ل"المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرف": 

إلى اليوم توجد مقابر جماعية 
غير مفتوحة ومقابر تكتشف بالصدفةُ

الشيخ عباس القرشي 

داعش كانت تســـــــــــــــــــــــبي 

األزيديات ولكـــــــــــــــنها كانت 

تغتصب وتحرق الشيعيات

الشيخ عباس القرشي ممثال ل"المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرف": 

إلى اليوم توجد مقابر جماعية 
غير مفتوحة ومقابر تكتشف بالصدفةُ
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و تابع ســـــــماحته: في يوم واحد ١٨ 
سیارة مفخخة تفجرت في بغداد وھذا 
كله موثق عندنا ونقلته وسائل اإلعالم 
والفضــــــــائیات باإلضافة إلى التقارير 
الرســــــمیة. فعمد المركز إلى توثیق 
ھذه العملیات ونطمح إلى تحويل ھذه 

الدراسة إلى موسوعة وثائقیة.
كذلك وثقــنا انــتھاكات داعش للقانون ّ

الدولي واإلنســــاني وثبتنا عددا كبیرا 
من جرائمھا. داعش ھي موضــــــــوع 
الســـــــاعة وواحد من جرائمھا ھو بئر 
يسمى "علو عنتر" على طريق تلعفر، 
البئر عرضــه ٣٠ إلى ٤٠ متر وعمقه ما 

شــاء هللا كبیر جدا، وصـــل لمرحلة أن ً
البئـر امتأل بالجثامین. إلـى اآلن دائــرة 
المقابر والمجتمع الدولي المســـاھم 
في ھذه القضـــــــــــیة محتارين كیف 
يفتحون ھذه المقبـــرة التــــي تحتوي 
آالف الضـــــــــحايا. إلى اآلن ألف طفل 
مفقود من أبناء تلك المنطقة. فضـــــالً 
عن النســـــاء اللواتي كن يغتصـــــبن 

ويحرقن. 

جاءتني امـرأة أزيدية وفقالت إنھا كانت 
مســبیة عند داعش وان داعش كانت 
تسبي األزيديات ولكنھا كانت تغتصـب 

وتحرق الشیعیات.  

- إحدى األخوات المســـــیحیات كتبت 
مغردة قصتھا في أحد حسـاباتھا على 
وســـــائل التواصـــــل االجتماعي بأن 

داعش عندما دخلت علینا خیــرونا بین ّ
اإلســـــــــــالم والجزية والمغادرة. أما 

ُ األيـــــــــــزيديات فكن يعطینا خیارين: ّ
اإلسالم أو السبي، لكن الشیعیات لم 
يكن لھن أي خــــــیار إال الموت. احدى 
الفتیات قالت إنھا أيــــــــزيدية وأخفت 

ھويتھا.

وثقنا كل ھذه األحداث بفضــــــــل هللا 

سبحانه وتعالى. 
أيضــــــــــا أنتجنا الموسوعة الوثائقیة ً

للمقابــــــــر الجماعیة بأربعة مجلدات 
وأربعة أجزاء. 

كما نعمل على اصدار كراس بســـــیط َُّ
تعريفي لكل جريمة من الجـرائم التـي 
يتعرض لھا أبناء العراق فكان من ضمن 
سلســـــــلة اصدارات جرائم التطرف، 
"المقابر الجماعیة - شـــــــــعب تحت 
التراب"، كل ما فیھا من صـــــور ووثائق 

ھي حقیقیة. 

استطعنا بفضـــل هللا سبحانه وتعالى 
أن نصــدر الموسوعة الوثائقیة لمجزرة 
"سوالكع" مجزرة العصـر. أكثر من ٥٢٧ 
قاتل. ألقــي القبض علــى ١٥٠ منھم 
فقط. البقیة يســرحون ويمرحون. ھذه 
المجـــــــزرة التــــــــي تفنن فاعلوھا 
بضـحاياھم وقتلوھم بأبشــع الوسائل 

واألسالیب.
نقل لــي أحدھم وما يـــزال حیا. يقول ً

جاءت امرأة الى رجال داعش وقالت أنا 
أريد شخصــا ألتقرب بقتله �، فوجدت َ

ولد من أھل النجف فســـــألتھم بماذا 

أضــــربه فاعطوھا تلك اآللة التي تفتح 
اإلطارات أخذتھا وبدأت بضــــرب رأسه 

إلى أن قتلته.

خدعوا ضـــــــحاياھم  وقالوا لھم نحن 
نوصلكم إلى أھلكم آمنین بشـــرط أن 
تصـــعدوا مدنیین ولیس بیدكم سالح. 
غدروا ب ٢١٦٧ شــــاب. أخذوھم إلى 
قصور صدام حسـین. ثم بدؤوا بقتلھم. 
روى الحادث أكثر من ١٠ شھود. موثقة 

اخبارھم بالصورة والصوت والفیديو. 

من يعمل فــــــي ھذا الملف يتألم من 
مظلومیة ھؤالء األبـرياء. ما ذنب امـرأة، 

أم، ال تقبل أن  يتزوج ابنھا بانتظار عودة ٌ
أخیه المفقود؟ ما ذنب األب يقول لــي 
شــیخنا وهللا ابني حي؟ ما ذنب طفل 
عمره ٥ سنوات يقف ويصیح أبي تعال؟

عندما تقـرأ إفادات المجـرمین تتعجب. 
لماذا قتلت الضحیة؟ ھذا يقول: انتقاماً 
لصـــدام حســــین. وذاك يقول: ألنھم 
روافض كفــرة. وذلك يقول: قدموا لــي 
١٠٠$. ورابع يقول: أجبــرونــي علـــى 

القتل.

صــــار لدينا موســـــوعة من ٢٣ مجلد 
للوثائق فقط

عدا الدرس والتحلیل. فیا أحبائـي أنتم 
لكم دور كبیـــــــر فــــــــي اظھار ھذه 
المظلومیات. على األقل ننصـــــــفھم 

بإظھار مظلومیتھم. 

حتى المساجین كان يجري تصنیفھم. 
ھذا من المكون الفالنـــــــــــي يطلق 
سراحه أما الشـــــیعي فیقتل وترمى 
جثته فـــي الحفــــرة. حفــــرة احتوت 
عشــــرات اآلالف من الجثامین، األمم 
المتحدة بعظمتھا وامكانیاتھا غیــــــــر 
قادرة على فتح ھذه المقبرة على قدر 

ما احتوت من جثامین وأبرياء...

جانب من الحضور

ـرأ إفادات  عندما تقــــــــــــــــــــــــــ

المجــــــــــــرمين تتعجب. هذا 

يقول قتلت انتقاما لصــــــدام ً

حســــين. وذاك يقول: ألنهم 

روافض كفـــرة. وذلك يقول: 

قدموا لي ١٠٠$. ورابع يقول: 

أجبروني على القتل.



١٢ نوفمبر ٢٠٢٢

رأي آية هللا السید عزالدين الحكیم أننا 
كشــــــــیعة ألھل البیت (ع)، نتحلى 
بخصــــوصیات كثیرة تمیزنا على سائر 
الفــرق والطوائف واألديان والملل. جاء 
ذلك في الندوة الحوارية التي دعا إلیھا 
مـــركـــز االمام علـــي (ع) فــــي يوم 
الخمیس ٣ نوفمبر ٢٠٢٠، فأوضـــــــح 
خاللھا أن "ھناك خصـوصیة بارزة تجعل 
ً ً لشـیعة أھل البیت وضعا خاصا متمیزا. ً

ھذه الخصــــــــوصیة تنبثق عن حبھم 
ألئمتھم، وعن شــدة تواصـــلھم بھم، 
وكثرة ذكر مصــــــائبھم وفضــــــائلھم 
وحیاتھم وســــــیرتھم وســـــــلوكھم 

وأخالقھم".

"ھذا االرتباط المتواصــــــل بأفراح أھل 
البیت وأحزانھم، وكثرة الحضـــــور في 
المجالس والمــــــــــــــزارات والعتبات 
الشــــريفة، يقوي عندھم الشـــــعور 
الحقیقي بالدين، والشـــعور الحقیقي 
بوجود حســـــاب وثواب وعقاب، وجنة 
حقـیقـیة ونار حقـیقــیة. ھذا االرتــباط 
يجعل من الرجل الشــــیعي إنســــاناً 

متدينا بمعنى الكلمة. ً

ھناك رابط حقیقي وصــلة حقیقیة بین 
اإلنســــــان المؤمن وهللا تعالى وفرھا 
أئمة أھل البیت علیھم السـالم. ھناك 
درجة من اإلحســـاس بالخوف من هللا 
تعالـى والـرجاء إلـى هللا تعالـى تعتبــر 
أعلى بالمقارنة مع ســـــــــائر األديان 
والطوائف والمذاھب. ربما نجد فــــــي 

كثیـــر من الطوائف نوعا من االلتــــزام ً
ببعض الشـــــــعائر أكثر مما نجده فینا 

وفـــي ومجتمعاتنا. لكن عندما نأتـــي 
إلى موضــــــوع التقوى والتدين، والى 
موضـــــوع األدعیة والتھجد في لیالي 
القدر، ودعاء كمیل، ودعاء أبي حمـزة، 
ولیالي شھر رمضــــــان وحالة التھجد 
التـي نجدھا فــي الحج، وحالة البكاء، 

يتضح لنا الفرق الذي نتحدث عنه".   

- "من ھذا المعنــــى يجب أن نفھم أن 
من أھم مقومات مذھب أھل الــبــیت 
وأھم مكـــوناته، ھــــو ھذه الحالة من 
الشـــــــــعور  الحقیقي بالتدين، ومن 
التقوى، والخوف من هللا تعالـــى خوفاً 
حقیقیا. ھذه الخصـــــــــــــوصیة ھي 
الخصــــوصیة األھم في ارتباطنا بأھل 
البیت علیھم الســــالم، وانتمائنا لھذا 

المذھب، مذھب التشیع. 

لذلك لم يكن العنصـــر الرئیســـي في 
عقیدتنا أننا نوالـي علیا دون غیــره من ً

الصحابة. العنصر الرئیسـي ھو في إننا 
ً نوالي علیا ألن هللا أمرنا أن نوالي علیا. ً

لیسـت الخصـوصیة أننا نؤمن بصـاحب 
العصــر والزمان (عج) إنما الخصــوصیة 
ھـي أننا نؤمن به ألن االيمان به تكلیف 

وواجب. لیســت الخصـــوصیة في أننا 
نؤمن بمذھب جعفــر بن محمد (ع) بل 
ألن ذلك ھو المعیار واألســـــاس الذي 

أمرنا هللا به".

ومن االمور األخرى التـي تمیـز مذھبنا 
ھــــي اننا نجد أن توجیھات األئمة (ع) 
ھي توجیھات عمیقة وأصــیلة ودقیقة 
بدرجة ال نجدھا في كالم غیرھم. نجد 
عندھم درجة من الدقة والوضـــــــــوح 
والتمییز بین ما ھو خطأ وما ھو صـحیح 
أعلــى من الدرجات التــي نجدھا عند 

غیرھم.

 ومن الخصــائص التي تزيدنا يقینا وقوة 
بالتمســـــك بمنھج أھل البیت علیھم 
الســالم، ھي  أنھم سالم هللا علیھم 
يمثلون برأينا إرادة هللا ســــــــــــبحانه 
وتعالــــــى، يمثلون كلمة هللا، يمثلون 
التوحید الحقیقــــي الذي يــــريده هللا 
سبحانه وتعالى من اإلنســــان. وذلك 
ھو الذي يجعلنا أقوياء فـــي كثیـــر من 
المواقف التي نتعرض لھا، ســــــــــواء 
مواقف الضــــــــــغط واالبتالء أو مواقف 

اإلغراء. 

نحن مثال، نجد أن الكثیــــر من اإلخوان ً
واألخوات، يتمســــــــكون بمنھج أھل 
البیت، حتى لو تعرضوا ألشد الضــغوط 
واالغراءات. والســــــــبب في ذلك ھو 
شـــــــعورھم بأن ھذا المعتقد ال بديل 
عنه، ولن نجد ما ھو أفضــــل منه، ولن 
نجد ما ھو أقرب منه إلى هللا ســبحانه 
وتعالى. ولو وجدنا ما ھو أقرب منه إلى 

هللا تعالى ألخذنا به.

آية هللا عزالدين الحكيم في ندوة حوارية:

أهل البيت (ع) وفروا صلة بين اإلنسان وربه 

أقوى مما وفرته سائر األديان والطوائف والمذاهب

ندوة

ال ينبغي أن يكون اإلنســـــــــان 

ً المؤمن مبالغا ومغاليا فـــــــــي ً

جانب، ومتناســــــــــــيا للجانب ً

اآلخر

جانب من الحضور

آية هللا عزالدين الحكیم



١٣ نوفمبر ٢٠٢٢

ومن خصــائص ھذا المذھب أنه متزن، 
فھو متوازن ودقیق، فالغلو في األشیاء ّ

مذموم. المبالغة في األشـیاء أكثر مما 
تســـتحق ھو أمر مذموم ومنھي عنه. 
ّوكذلك التقصــــیر مذموم ومنھي عنه. 

ھذه أيضــا من الخصـــائص التي تجعل ً
مذھب أھل البیت علیھم الســــالم ال 
بديل عنه، وال عوض عنه، ألنه يضع كل 
شيء في أقصــى ما يمكن من الدقة. 
فال مبالغة في األشیاء، وال تقصـــــــیر 
فیھا. عندما نتعرض إلى بعض القضــايا 
والبالءات، ونحن مبتلون فـي كثیـر من 
الحاالت، بعض الـــناس يـــتكلمون عن 
قضــــــــیة الوالء الھل البیت على انھا 
قضـــــــــــیة مبالغ فیھا. لكن ما معنى 
المبالغة؟ يعني أن اإلنسـان في بعض 
األحیان يتخلــــى عن ثوابت أخــــرى، 
يتخلـى عن التـزامات أخـرى، يتخلــى 
عن حقائق أخـــــــــــرى. ھو يعلم أنھا 
حقائق، ولكنه يندفع بطريقة بأن يـركـز 
على جانب ويتناســـى جوانب أخرى. 
ّھذا أمــــر منھي عنه ومورد للذم، إذ ال 

ينبغي أن يكون اإلنسان المؤمن مبالغاً 
ً ومغالیا في جانب، ومتناســـیا للجانب ً

اآلخر. يوجد تأكید مســــــتمر على أن 
أھل البیت علیھم السالم ھم الطريقة 
الوسـطى، الذين إلیھم يرجع المغالي 

وبھم يلحق التالي.

ھذه من الخصـــــــــــائص المھمة في 
مدرسة أھل البیت علیھم الســـــالم. 

ھذا المنھج لو أننا أحسنا أداءه وفھمه، ّ
وأحسـنا التعبیر عنه والتلبّس به، فإننا 

سنجد أن البشــــــــــرية عموما مھما ً
اختلفت أديانھا ومعتقداتھا وتقالـیدھا، 
سنجدھا بحاجة إلى ھذا المبدأ وھذه 
العقیدة، وھذا ما لمســـــناه كثیرا من 
أصــحاب الديانات والطوائف المختلفة، 
أننا لو قدمنا ھذا المعنـــــــــــى، وھذا 
المســـــــــــتوى من اإلتزان والحكمة 
والعقالنیة ومعالجة األمور بوضـعھا في 
موضعھا الصـــــحیح، سنجد الكثیر من 
الموالین والمؤيدين، بل ربما فـــي يوم 
من االيام، وكما نحن مـوعــودون "يمأل 
ً األرض قسطا وعدال بعد أن ملئت ظلما ًً

وجورا"، أن البشــرية تشـــعر بحاجتھا ً
إلــى ھذا الخطاب المعتدل، المتـــزن، 
الواقعي، الذي يضــــــــــــع األمور في 

مواضعھا الصحیحة.

ً كان بـــرنامجا مكثفا ذلك الذي حكم ً
جولة سماحة آية هللا الســـــــید عز 
الدين الحكیم في مملكة الســــويد 
لمدة ثالثة أيام ابتدأھا بندوة فـــــي 
مركز اإلمام علي (ع) برفقة الشــیخ 
عباس القرشي وتضــــــــمنت عدة 

لقاءات وندوات حوارية. 

الســــــید الحكیم ھو استاذ البحث 
الخارج فــــي الحوزة العلمیة فــــي 
النجف االشـــرف، وھو نجل المرجع 
الكبیر آية هللا العظمى السید محمد 

سعید الحكیم ( قدس ). 

كانت البداية في مـركـز اإلمام علـي 
(ع) فــــي يوم الخمیس ٣ نوفمبــــر 
٢٠٢٢ بعد اسـتقباله في المطار من 
قبل مجموعة من المشايخ واألخوة. 

في الیوم التالـي كان موكب "حمـزة 
سید الشـــــــــــــھداء" على موعد 
الستقبال الســید الحكیم والشــیخ 
القرشــــــي في ندوة حوارية انتقل 
بعدھا المحاضــــــــــران الى موكب 
وحســـــینیة النجف االشرف إلقامة 

ندوة عن واقع المغترب الشــــــیعي 
بحضــور  وفد من الســفارة العراقیة 

في السويد. 

أدار الندوات سماحة الشــیخ عباس 
الطريحي.

في يوم السبت ٥ نوفمبر ٢٠٢٢ ودع 
سماحته الســويد منوھا بالضــیافة 
التي وفرھا سماحة الشـــیخ حكیم 
الھي، إمام ومدير مركز اإلمام علـي 

(ع)، للضیوف.  

أن من أهم مقــــومات مذهب 

أهل الــــبــــيت هو هذه الحالة 

من الشــــــــــــــــــــعور  الحقيقي 

بالـــتدين والـــتقوى، وبالخوف 

من هللا تعالى خوفا حقيقياً

برنامج مكثف وندوات متتالية

ور
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في حسينية النجف االشرففي حسينية حمزة سيد الشهداء(ع)



كان إلقامة صالة الجمعة في 
مـركـز االمام علـي (ع) فــي 
نفس تاريخ الیوم العالمــــي 
لكبار الســـــــن صدى ووقعاً 
إيجابیا على جموع المصـلین 

في المركز. 

ففي الدقائق التي فصــــلت 
بین صـــالة الجمعة وصــــالة 
العصـــر جرى تكريم عدد من 
كبار السـاحة االسالمیة في 

ستوكھولم لجھودھم فیھا. 

يذكر ان مصـــــــــــطلح "كبار 
السـن" في السـويد يقسـم 

ھذه الفئة من الناس إلـــــــى 
فريقین: 

١- األصـغر ســنا وھم من ســن ال ٦٥ 
وحتى ٧٩

٢- واألكبر سنا وھم من كان فوق ذلك. 

سماحة الشـــــیخ حكیم إلھي، الذي 
أشــــــــــــــار في خطبة الجمعة إلى 
المناسبة، وزع بعد االنتھاء من الصـالة 
عددا من الھدايا التكريمیة لخمســـــة 

ً ً من الكبار (ســـــــنا وقدرا) في مبادرة ّ
القت استحسان المصلین.

وكان سماحته قد لفت الى فضـل كبار 
السن في النصوص اإلسالمیة، قائال: 

اخوانی و اخواتی! 

 کما تعرفون لقد سمی الیوم االول من 
اکتوبر باســـــــــم الیوم العالمی لکبار 
الســن و نحن کمســلمین و کشــیعة 
امیـــر المؤمنین (ع) نعتقد ان احتـــرام 
ھوالء ھو من اھم احکام دیــــــنـــــــنا 
ومذھــبــنا. وردت العديد من األحاديث 

الشريفة التي تبین فضـل كبار السـن، ُّ
ّ وأن الخیر كله مع کبار الســن، والبركة ّ

مع كبار الســـن، وال يزداد المؤمن في 
ً عمره إال كان خیرا له، ويجدر بالذكـر أن ّّ

اإلسالم عد البر واإلحســــان إلى كبار ّ
الســـــن أحد المكارم العظیمة، و أحد 

أعظم األسباب التي تقود إلى 

التیسیر والبركة، وتمحو الفتن والباليا، 
وتقود إلـــى حدوث الخیـــر والبـــركات 
المتتالیة فــــي الدنیا واآلخـــــرة، لقد 

أوصــى النبي محمد صـــلى هللا علیه ّ
وسـلم بتوقیر الكبیر وإكرامه، وجعل له ّ

ً ً مكانة كبیــرة فـــي النفوس، ومنـــزلة ً
ّ رفیعة في القلوب،حیث قال صـلى هللا ً

َّ ُّ َ علیه وسلم: (ھل تنصـرون وترزقون إال ُ
بضـــــــــعفائكم) و فی حدیث آخر قال 
رســــــول هللا (ص) : (لیس منا من لم 

ّ ُ ْْ َيرحم صغیرنا، ولم يوقر كبیرنا).َ ِ َ

ایھاالمؤمنون

توقیر الکبار یتحقق بامور:

- االول، المعاملة الطیبة: تعتبر حسـن ُ
المعاملة أحد حقوق كبار الســــن في 
اإلسالم وتتمثل بمخاطبة الكبیر خطاباً 

حسنا، وحسـن إكرامه، والتحدث معه ً
بطـیب الكالم، والـتودد إلـیه، حــیث إن ّ

إكرام ذي الشـــیبة المســـلم ھو في 

األصل إجالل � تعالى. 

- الثانیة، البدء بالســـــــالم: 
يجب أن يباشر الصـغیر بإلقاء ُ

السالم على الكبیر بكل أدب ّ
ووقار؛وذلك من باب احتـــرام 

الكبیر وتقديره.

-  الثالثة، إحســان الخطاب: 
يجب مناداة كبیر الســــــــن 
بألطــف خطاب وأعذب كالم، 

وألــــــین بــــــیان، وال بد من ّ
اسـتخدام العبارات التي تدل 
علــــى قدره ومكانته فــــي 

المجـتمع كأن تــتم مــناداته ّ
بكلمة (العم). 

- الـرابعة، تقديمھم فــي الكالم: يحق 
لكبارالســـــــن تقديمه في المجالس 
والطعام، والشـــــــــــــراب، والدخول، 

والخروج.

-  الخامسـة، الدعاء لھم: يعتبر الدعاء ُ
لكبار الســــــــن أحد األمورالتي تظھر ُ

إجالله وتقديـــره، وينبغــــي الدعاء له 
بطول العمـــر واالزدياد فـــي طاعة هللا 
تعالــــى والتوفیق فـــــي جمیع أموره 
والدعاء له بالصــــــالح والحفظ من كل ّ

مكروه وحسن الخاتمة. 

- الســـــــــــــــادسة، مراعاة وضعھم 
وضــــعفھم: يجب مراعاة صــــحة كبار 
الســن واالھتمام بوضعھم النفســي 
والجســـمي، حیث تتطلب مرحلة كبر 
الســــــن العناية واالھتمام الكبیر من 

أقاربه والمحیطین به. 

الشيخ حكيم الهي في اليوم العالمي لكبار السن:

ّاإلسالم عد البر واإلحسان إليهم 

من المكارم العظيمة

١٤ نوفمبر ٢٠٢٢

مناسبات

قال الرســـــــــــول (ص): "إياك 

وعقـــــوق الــــــوالدين فإن ريح 

الجنة توجد من ميســـــرة ألف 

عام وال يجدها عاق".



١٥نوفمبر ٢٠٢٢ 

اخوانی و اخواتی

 الشک ان االحســـــــــــان والبر الی 
الوالدین من افضـــل مصـــادیق اکرام  
کبارالســـــن قال الرسول (صلى هللا 
علیه وآله وســـــــلم): "إياك وعقوق 
الوالدين فإن ريح الجـــــــنة توجد من 
میســـــرة ألف عام وال يجدھا عاق". 
ھذا التعبیر ينطوي على إشـــــــــارة 
لطیفة، إذ أن مثل ھؤالء األشـــخاص 
(العاقـــین) ال يمــــنعون من الجــــنة 
وحســـــــــــب، بل إنھم يبقون على 
مســـــــــــــــافة بعیدة جدا منھا وال 

يستطیعون اإلقتراب منھا.

وفی حديث عن اإلمام الكاظم (علیه 
السـالم) قال فیه: إن رجال جاء النبي 
األكرم (صـلى هللا علیه وآله وســلم) 
يســــــــأله عن حق األب على ابنه ، 
فأجابه (صـلى هللا علیه وآله وسـلم) 
بقوله: "ال يســــــــــمیه باسمه، وال 
يمشـــي بین يديه، وال يجلس قبله، 
وال يسـتســب له" (اي ال يفعل شیئا 

يؤدي إلى أن يسب الناس والديه). 

وفـی الحدیث كان زكـريا بن إبــراھیم 
نصرانیا مثل أبويه وسائر افراد قبیلته، 
ولكن قلبه كان يدعوه لإلسـالم حتى 
اسلم.عندما حل موسم الحج ، شـد ّ

رحاله قاصـــــــــدا البیت الحرام ألداء ً
فريضــــــة الحج الواجبة وھناك ذھب 
الى االمام الصـادق (علیه الســالم) 
وقال له : انــــــي كنت علــــــى دين 
النصـــرانیة وقد اسلمت ؛فقال االمام 
(علیه السـالم): اي شيء رأيت في 

االســــالم حتى صــــار ســــببا في ً
اسـالمك؟. فأجاب : قوله عز من قائل 

ْ ُُْ َ ُ ْ َْ ِِ: {َما كنت تدري َما الكَتاب َوال اإليَمان َ ِ
ْ َُ ُُ ْ ْ َْ َ َِولكن َجعلَناه نوًرا نھدي به َمن نَشاء} َ ِ ِِ

فقال االمام (علیه الســــــالم ) : لقد 
ھداك هللا : ثم دعا له بالخیــر. ثم قال 
(علیه الســـالم) : سل عما شئت يا 
بني. قال : ان ابي وامي وأھل بیتـي 
على النصـــــــــرانیة، وأمي مكفوفة 
البصر، فأكون معھم وآكل في آنیتھم. 
فســـــاله االمام (علیه الســـــالم): 
أيأكلون لحم الخنزيـر ؟ فأجاب زكـريا : 
ال، وال يمســــونه. فقال االمام (علیه 
السـالم): ال بأس، فانظر امك و برھا، 
فإذا ماتت فال تكلھا الــى غیــرك. كن 
انت الذي تقوم بشـــأنھا (بتجھیزھا) 

وال تخبــرن أحدا أنك أتیتنــي حتـــى ً

تأتني بمنى إن شـاء هللا. ذھب زكريا 
ِالى االمام بمنـى والناس قد اجتمعوا 
حوله وكأنه معلم صبیان. ھذا يسـأله 
وذاك يســـتمع الیه. انتھت ايام الحج 
ورجع زكــريا الـــى الكوفة ، وقد اودع 
وصیة االمام الصادق (علیه السـالم) 
في صــــندوق ذھنه وصـــــمم على 
تنفیذھا، فأخذ يالطف أمه ويســـــبغ 
علیھا من حنانه أكثـــــر من ذي قبل. 
فقالت له ذات يوم : يا بنــــي ما كنت 
تصــنع بي مثل ھذا عندما كنت على 
دين النصـــــرانیة، فما الذي اراه منك 
منذ تـــركت ھذا الدين ودخلت فـــي 
االســـــالم؟ فقال: رجل من ولد نبینا 
أمــرنــي بھذا. فقالت : أھذا الـــرجل 
نبي؟ قال : ال ولكن إبن نبي. ثم قال : 
يا أماه ، إنه لیس بعد نبینا نبــــــــي ، 
ولكنه إبنه. قالت : يا بنـي دينك خیــر 
ّدين، فأعرضـه علي. فعرضــه علیھا، 
فدخلت في االسالم. وعلمھا فصلت 
الظھر والعصـر والمغرب والعشـاء. ثم 
عرض لھا عارض فـي اللیل فقالت: يا 
ّبنـي، أعد علي ما علمتنــي، فأعاده 
علــــــیھا فأقرّت به، وماتت بعد ذلك. 

فلما أصبح الصــــــــــــــــباح غسلھا ّ
المســــــلمون. وكان ھو الذي صلى 
علیھا، ووضـــــــعھا في قبرھا. اللھم 
اغفــــــر لنا و لوالدینا و الخواننا الذین 

سبقونا لالیمان.

في ١٤ كانون األول/ديسمبر ١٩٩٠، أعلنت 
الجمعیة العامة لألمم المتحدة يوم ١ أكتوبر 

من كل عام يوما عالمیا لكبار السن.

فــــي عام ١٩٩١، اعتمدت الجمعیة العامة 
لألمم المتحدة قـــــرارا يحدد "مبادئ األمم 
المتحدة المتعلقة بكبار الســن". وفي عام 
٢٠٠٣، اعتمدت الجمعیة العامة خطة عمل 
أســــــــمتھا "خطة عمل مدريد" لمواجھة 
التحديات التي ستواجه الشـــــیخوخة في 

القرن الحادي والعشرين.

يذكر ان تركیبة ســــــــكان العالم قد تغیرت 
بشـــــــــــكل كبیر في العقود األخیرة ومن 
المتوقع أن يتضــاعف عدد كبار الســـن في 
جمیع أنحاء العالم لیصـل إلى أكثر من ملیار 

ونصف شخص في عام ٢٠٥٠. 

ومن المتوقع حدوث أســــرع زيادة في عدد 
كبار السـن في شمال إفريقیا وغرب آسیا، 

حیث سـوف يرتفع من ٢٩ ملیونا في ٢٠١٩ ً
إلى ٩٦ ملیونا في عام ٢٠٥٠. 

عن أنس قال: قال رسول هللا (ص):

« بجلوا المشــايخ فإن من إجالل هللا تبجیل ّ
المشايخ »

عن عبدهللا بن ســـــــنان، قال: قال لي أبو 
عبدهللا (ع):

ّ « من إجالل هللا عز وجل إجالل المـؤمن ذي ّ
الشــــیبة، ومن أكرم مؤمنا فبكرامة هللا بدأ 
ومن استخف بمؤمن ذي شـیبة أرسـل هللا 

إلیه من يستخف به قبل موته »

وعن أبي عبدهللا (ع) قال:

« ثالثة ال يجھل حقھم إال منافق معـــــروف 
النفاق: ذو الشــــیبة في اإلسالم، وحامل 

القرآن، واإلمام العادل »

وعن عبدهللا بن أبان، عن الوصـــــافي قال: 
قال أبو عبدهللا (ع):

« عظموا كبراءكم وصلوا أرحامكم »

وعن أبي عبدهللا (ع) قال: قال رســـول هللا 
(ص):

ِ« من عرف فضـل كبیر لسنه فوقره آمنه هللا ّ ِ
من فزع يوم القیامة »

الذكرى في سطور

كبار السن في النصوص

||

||

||

||

||



"إن عدد الیتامــى فــي العــراق يفوق 
عدد الیتامـى فــي غیــره من البلدان، 
كما ان عددھم يشـكل النســبة األكبر 

عالمیا رغم ما تعرضــت له تلك البلدان ً
من حروب ومآسي". 

ھذا ما قاله سماحة الشـــــــیخ أمجد 
رياض فـــــــي اإلجتماع المفتوح الذي 
دعت إلیه مؤسسة العین في السويد 
في قاعة جرى اســتئجارھا في محلة 
"سولنا" في مدينة ستوكھولم في ٢٩ 
اكتوبر (تشــرين أول) ٢٠٢٢م لشـــرح 
إنجازات  المؤسســـة في دعم األيتام 

والمحتاجین في العراق. 

وكانت مؤسســــــــــــة العین للرعاية 
اإلجتماعیة قد بدأت بتقديم الـــــرعاية 
والدعم لألطفال األيتام وعائالتھم فـي 
العــــراق فـــــي العام ٢٠٠٦، ثم باتت 

مؤخــرا تخدم أكثـــر من ٨٠،٠٠٠ طفل ً
يتیم يعاني من الفقر. 

الشـــیخ رياض استھل كلمته بشـــكر 
الحاضــــرين على الجھود التي بذلوھا 
"في خدمة الفئة األضعف في بلداننا"، 
مشیرا إلى ان الكالم عن الشكر لیس 
كالكالم عن الجـزاء،  "فالجــزاء ھو من 
عند هللا عـــــــز وجل، إنما نحن فنؤدي 

واجبا تجاه من يقتطعون مما رزقھم هللا ً
عز وجل لیضعوه في بناء آخرتھم". 

وأضاف: "لقد سبقنا بالشــكر سماحة 
المــــرجع الدينــــي األعلــــى آية هللا 
العظمى الســــید علي الحســــیني 
الســیســـتاني "مد ظله" إذ شكر من 
خالل مأذونــــــــیة كل الداعمــــــــین 
والمؤسســــین وعلى رأسھم اإلخوة 
واألخوات الذين يتبـرعون من أجل إنقاذ 
الیتامــــى من الواقع المــــريــــر الذي 

يعیشون فیه". 

وعرّج سماحته على واقع الیتامى في 
العـــراق فقال: "لقد ذكـــر األخ الدكتور 
واألخ الحاج أبو میثم أن عدد الیتامــــى 
فــي العــراق يغلب علــى الكثیــر من 

البلدان والنســبة األعلى عالمیا برغم ً
ما جرى في بقیة البلدان من مآسي". 

وتابع: "أنتم تعلمون جیدا ماذا يعنــــي ً
الیتم خصــــــوصا إن كانت األم ضعیفة ً

وھذا حال أكثر أيتامنا في بلدنا. صحیح 
قد يكون لدى الــیــتــیم أعمام وأخوال 
وآخــــرون ممن يحاولون أن يؤدوا بعض 
األدوار في خدمة الیتامى، ولكن يبقى 
الیتیم ھو الفرد األضعف شئنا أم أبینا. 

الیتیم يشعر أنه منبوذ اجتماعیا وأنه ال ً
يستطیع المقاومة".

- "فإذا تحكم العم أو الخال وقال ھـــذه 
البنت لن تذھب إلى المدرسـة انتھى 
الموضــــــــــــوع، وانتھت القدرة على 
المعارضـة وانتھت امكانیة الذھاب إلى 
المدرسة. لكن ھؤالء وبمجرد أن قدمنا 
لھم مســـاعدات بســـیطة عادوا إلى 
دراستھم وتمكنت المؤسســة من أن 

تعید األمل لھؤالء الیتامى". 

- "التقیت بشـــــــخص عمره ما يقارب 
الســـبعین عاما زار المؤسســــة وھو ً

كاتب سیناريو، طرح على المؤسســة 
أن يكتب مجلة خاصـــة بالیتامى على 
شــــكل صـــــور كرتونیة، بعد أن أكمل 
وعرض المشــــروع وأراد أن يغادر قال: 
شیخنا لم تســـألني لماذا جئت إلیكم 
مع أنه لیس ھناك معرفة مســبقة. أنا 
تیتمت بعمر األربع ســـــــــنوات وكنت 
أعیش فـــــي مدينة العمارة ومن ذلك 
الوقت عانیت إلى أن وصــلت وأصـــبح 
عندي شـــركة، ھل تعرف ماذا افتقد؟ 

يومیا منذ صـــغري يجب أن أقفل بیدي ً
أبواب البیت، إلـــــى الیوم وأنا بعمـــــر 
الســــبعین وعندي أوالد اثنین وابنتان 
وأعیش في منطقة آمنة إال أنـي افتقد 
الشـــــعور باألمان.  ھذا ما قاله الرجل 

وقد كان معنا أحد األخوة وأيضا ھو يتیم ً
ممن أعدم صدام والده وأعمامه فقال: 

ھذا الشخص عبر عما في داخلي". 

- "يقول أحد اإلخوة ممن أعدم صـــدام 
آباءھم: عـندما أخذوا والدي جمعــتــنا 
أمي وكنا ستة أوالد صـغار وقالت: أنا ال 

ً أقدر أن أكـون لكم أما وأبا. إما أن أكــون ً
األم وإما أن أكون األب. ومعنـــــى األب 
واألم عند اللھجة العراقیة واضحة األب 
يعني الشــــدة والمتابعة، واألم تعني 
الحنان والعاطفة، وقالت: قـــــــررت أن 
أصـیر األب. يقول الرجل: من ذلك الیوم 
لم نر منھا حنیة، لكن كانت تتابع أمورنا 
كاألب، فكانت تـركض من أجلنا وال تنام 
إن لم نكن كلنا فــــي المنــــزل. كانت 

ترتدي عباءتھا وتخرج لتبحث عنا".  

- "يقول أمیــــر المؤمنین فـــــي عھده 
لمالك األشــتر "وتعھدوا أھل الیتم" ما 
معنى تعھد؟ يعني تحمل المسؤولیة. 

وعندما تقصـــــــــر الدولة ينبغي على ُ
الناس أن تتحمل المســؤولیة. من ھنا 
انطلقت مؤسســـــــة العین لتعبر عن 
أصـوات أمثالكم ومن أجل أن تؤدي دوراً 

تجاه ھؤالء الیتامى.”

الشيخ أمجد رياض المشرف العام لمؤسسة العين للرعاية االجتماعية:

عدد يتامى العراق يفوق عددهم في سائر بلدان العالم

١٦ نوفمبر ٢٠٢٢

مؤسسة العين

 باتت المؤسسـة مؤخرا تخدم ً

أكثـــــر من ٨٠،٠٠٠ طفل يتيم 

يعاني من الفقر. 

الشيخ أمجد رياض شهادة تقديرالمؤتمر



اعتبـــــــر 
الســـــید 
علــــــــى 
كنعان، مدير مؤسســــــــة العین في 
الســـويد، أن الســـويد أحتلت المركز 
األول بمجموع التبــرعات فـــي العالم 
نســبة إلى عدد الســـكان. فقد بینت 
االحصـــاءات التي اجريت ھذا العام ان 
المتبرعین في الســـويد تقدموا على 
نظـرائھم فـي باقــي بلدان الخارج بما 
فیھا الواليات المتحدة األمــــــــــريكیة 

وأسترالیا. 

جاء ذلك فــي اللقاء الذي أجــرته معه 
مجلة "أخبار المـــركـــز" فـــي أعقاب 
المؤتمر المشـــــــــار الیه أنفا. واعتبر 
الدكتور كنعان أن مشــــــــروع األنجم 
الزاھرة ھو من المشـــاريع التي تفخر 
بھا مؤسسة العین ألن خدماته تغطي 
حاجات عديدة وضـرورية لقطاع واسـع 
من المحتاجین كالخدمات الصــــــحیة 
والنفسیة وخدمات التأھیل المھني. 

وفیما ياي نص المقابلة:

- متى بدأت مؤسســــــــة العین 
نشاطھا في السويد؟

 عام ٢٠١٣

- ما أھم انجازات مؤسسـة العین 
على صعید األيتام؟

تتكفل المؤسســــــة بتقديم خدمات 
نوعیة لأليتام فــــــي العــــــراق وھذا 

يشمل:

* الرعاية الصحیة 

* التأھیل النفسي 

* ورش التدريب والتأھیل

* صـرف مبالغ شــھرية تغطي تكالیف 
المعیشة(الكفاالت)

* كسوة الشتاء والعید 

* توزيع مواد غذائیة ولحوم

* مشـاريع الصـدقه الجارية التي يعود 
ريعھا لأليتام.

- في صفحتكم في الشــــــــبكة 
العنكبوتیة انجازات عديدة أخــرى 

فما ھي أھم المشاريع األخرى؟

مشـــــروع األنجم الزاھرة، وھو عبارة 
عن مـــراكــــز متكاملة تقدم الخدمات 
الصـحیة وتقدم أيضــا التدريب المھني 

إضافة الى التأھیل النفسي.

ان ما تم إنجازه وإفـــتــــتاحه من ھذه 
المــراكــز ھو ٤ مــراكــز وھــي فـــي 
الكاظمیة والبصـرة والحیرة والديوانیة. 
ويجــري العمل حالیا علــى إكمال ١٢ 

ً مركزا جديدا. ً

يجدر الذكر أن لدى المؤسســة أيضــا 
عددا من ورش التدريب المھنـي حیث 
يشــــــــــمل التدريب ٣ محاور: تعلیم 
المھــنة/أخالق العمل وأدبــیاته/ فقه 

المعامالت.

- ما ھي خصـــــــــوصیة صندوق 
الصدقات الخاص بالعین؟

صندوق الصـــــدقات الخاص بالعین له 
خصــــــــــــوصیة القبض. أي ان المال 

الموضوع في الصــــندوق يعتبر صدقة ُ
مقبوضـــة بید الیتیم فور وضـــعھا في 
الصـــــندوق وذلك بإجازة من سماحة 
الســــــــــید المرجع األعلى. يذكر ان 
التبرعات المدفوعة لأليتام تصـــــــــل 
بالكامل للیتیم دون إســـــــتقطاع أي 

مبالغ أو أجور.

- كیف تصـف العطاء في الســويد 
قیاســـا بالدول االوروبیة األخرى 

وبعدد سكانھا؟

حسـب آخر األحصــائیات في  اجتماع 
مؤسســـة العین الدولیة للعام ٢٠٢٢ 
أحتلت الســويد المركز األول بمجموع 
التبرعات نسبة الى عدد السكان في 
العالم متقدمة علـــى باقــــي مكاتب 
الخارج بما فــــیھا الواليات المــــتحدة 

األمريكیة وأسترالیا. 

-ما ھي أنواع كفالة الیتیم؟

الكفالة ٣ أنواع. الكفالة االعـــتـــیادية 

(٦٥٠ كرون شــــھريا) او (٧٨٠٠ كرون ً
في السنة )

كفالة المتفوقین (٩٣٠ كرون شــھريا) 
أما كفالة ذوي االحتیاجات الخاصــــــة 

فھي  (٧٩٠ كرون شھريا). 

- ھل ھناك تواصـــــــل بین الیتیم 
والكفیل؟ كیف يتم تنظیم ذلك؟

يمكن للكفیل ارســـــــــال طلب للقاء 
الیتیم المكفول من قبله ويجري ترتیب 
اللقاء عن طريق المؤسســـــــــة في 
العراق بضــوابط خاصة تضـــمن كرامة 

الیتیم وعائلته.

-كیف ھو انتشاركم في العراق؟

للمؤسســــــة مراكز في جمیع أنحاء 
العـــــراق وجمیع المحافظات بما فیھا 
كردســــــتان العراق (ما عدا محافظة 

األنبار).

- اشــــــكركم دكتور واتمنى لكم 
المــزيد من التوفیق فـــي خدمة 
ھذه المؤسسة التي تسھر على 
تأمـــــــــین حاجات االيــــــــــتام 

والمحتاجین. 

١٧نوفمبر ٢٠٢٢ 
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أفتتح سماحة الشیخ رياض المیاحي 
حديثة في جلســــة لیلة الجمعة في 
٢٠ اكتوبر (تشـــرين أول) ٢٠٢٢ بقول 
هللا سـبحانه وتعالى في محكم كتابه 
المجید {الذين يخشــون ربھم بالغیب 

وھم من السـاعة مشـفقون}. فعقب ّ
قائال: "ال بد لإلنســان أن يرتبط مع ربه ّ

من أجل اسـتنزال واسـتمطار الرحمة 
ِفلــــــیس لــــــنا إال ھو. ومن نعم هللا َ

العظمى لإلنسان، قضـیة الرجوع إلیه 
تعالى. قضـــــــــــیة االرتباط به. وھذا 
االرتباط فطــري، ال يحتاج إلـــى دلیل. 
في عمق وجود اإلنسـان يشــعر بھذا 
االرتباط. ھذا حال اإلنســان الســـوي 
والمســتقیم. أما ذلك اإلنســان الذي 
تشوھت الفطرة لديه، بسـبب التربیة 
أو المجتمع الذي تأثر به، تحصــل لديه 
حالة من اإلرباك. عقله من جھة يقـول 
له إنه يوجد خالق، ومن جھة أخــــرى 
تدفعه النفس األمارة او يدفعه صــديق 

السوء إلى نكران الخالق".

وأضاف : القرآن الكريم يذكر قضـــــــیة 
{الذين يخشــــون ربھم}. الخشــــیة 
واإلشفاق في اآلية، كالھما معناھما 
الخوف. لكن توجد نكتة جمیلة فـــــي 
القرآن الكريم، وھـي ان القـرآن عندما 
يسـتخدم كلمة الخشـیة يقرنھا دائما 
بكلمة الرب {الذين يخشــــون ربھم}. 
وحین يأتي بكلمة اإلشـــــفاق يقرنھا 
بیوم القیامة {وھم من الســــــــــاعة 
مشـفقون}. الخشــیة معناھا الخوف 
الممزوج باالحتـرام والتعظیم. أنا أخاف 
من أبــــي، وأخاف من عدوي. الخوف 
(من أبــــي) يختلف عن خوفــــي من 

عدوي. أنا أخاف من أبي لیس بمعنى ّ
أنه ســـــیؤذيني، بل أخاف منه ألنني 
أعــرف منــزلته ومقامه. أعـــرف قدره 
فأھابه وأحتــــرمه. أما العدو فأنا أخاف 

من بطشه ولكني أستحقره".

- "أھل القرب، أھل العصــــمة يخافون 
من هللا تعالى مثل ھذا اإلنسـان الذي 
يخاف من أبیه. أمیـــــــر المؤمنین (ع) 

يوضـح لنا كیف كانت عبادته � تعالى 
وعالقــته به، بقوله: {ما عــبدتك خوفاً 

وال طمعا، ولكن وجدتك أھال للعـــبادة ًً
فعبدتك}. 

االشفاق أيضـــــــا خوف، لكنه احترام ً
مشــــــوب بالقلق. كاألب الذي يخاف 
على أبنائه، والصــــــديق الذي يخاف 
على صــــــــــديقه. أھل القرب، أھل 
العصـــــــــمة ھذا ھو خوفھم من يوم 

القیامة. أضــــــــــرب لك مثاال: لو قیل ً
ً ألحدھم: إن لك غدا جائــــــــــزة، أنت ّ

صــــــــاحب مكانة ونريد أن نقدرك. أال ّ
يعیش حالة من القلق؟ اھل القـــــرب 
يعرفون يوم القیامة فخوفھم ھو كقلق 
الذي سیســـــــــتلم جائزة في الیوم 

التالي".

وأشـــار ســــماحته إلى لفظة الغیب 
المذكورة فــــي قوله تعالــــى {الذين 
يخشـون ربھم بالغیب} فقال انه توجد 

حولھا ثالثة آراء:

- "الـــــرأي األول: الغیب ھنا يعنـــــي 
اآلخــرة. يؤمنون بھا ويؤمنون بأحكامھا 
وھم غائبون عنھا. اآلن إسـأل أي أحد 
من بیننا، لماذا تقرأ دعاء كمیل، ولماذا 
تقوم باألعمال المســـتحبة والواجبة؟ 
يقول: لتلك الدار. ذات يوم جاء إلــــــى 
اإلمام الصادق (ع) أحد سكان الجبال، 
وكان من شــــیعة أھل البیت (ع) قال 
له: يا ابن رســــــــــــول هللا، أريدك أن 

تشـــــــــــتري لي دارا فأعطاه اإلمام ً
ً الصــــــــادق (ع) صكا وقال له: ھذا ما ّ

اشتراه جعفر بن محمد الصـــادق إلى 
فالن بن فالن الجبلي: دارا في ً

اآلخرة. حدھا األول دار رســـــــول هللا ّ
وحدھا الثاني دار علـي وحدھا الثالث 

دار الحســـــــــــــن، وحدھا الرابع دار ّ
الحســین (علیھم الســالم). يقول أنا 

أردت أن أشــتري دارا في الدنیا، ولكن ً
اإلمام اشترى لي دارا في اآلخرة. قال ً

له يا ابن رســــــــــــول هللا: قبلت بما ُ
اشتريت لي. بعد أيام اعتل ھذا الرجل ّ

علة وفاة، وقال: أعطوني الصــك الذي 
أعطاني إياه الصــــــــادق وضعوه في 
كفني. وضعوا الصــك في كفنه. وحین 
أرادوا زيارة قبـره بعد أيام، وجدوا علـى 

قبره مكتوب بلون أخضــــــــر: قد وفي ّ
لجعفـر بن محمد ما قال! يعنـي أنه قد 
حصـــــل على دار في اآلخرة. أراد داراً 

فـي الدنیا، وأعطـي دارا فـي اآلخـرة. ً
ألنه كان قد عمل لآلخــــــــرة رغم أنه 

غائب عنھا".

- "الــرأي الثانـــي: إن الغیب  المذكور 
فــي اآلية ھو هللا عــز وجل. غائب عن 
الحواس، غائب عن العــــین. لـــــیس 
كمثله شيء. قد يتساءل اإلنسـان أنا 
كیف أعرف هللا؟ المعـرفة نوعان: النوع 
األول ھو الســــؤال عن ذات هللا؛ كیف 
ھو هللا، كیف طوله، كیف عرضــــــه... 
ّھذه المعرفة منھي عنھا في مدرسة 
أھل البیت (ع). مرّ النبــــي (ص) يوماً 
بجماعة فـــــرآھم يتكلمون عن الذات 
اإللھیة. احمرّ وجه النبـــــي وقال: من 

الذي يتكلم عن الذات؟
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ليالي الجمعة

الشيخ المياحي

لقمان: {بنــي خف هللا خيفة 

ّلو جئته ببر الثقلين لعذبك. 
وارج هللا رجاء لو جــــــــئــــــــته 

بذنوب الثقلين لرحمك}.



من الذي يســـــــأل عن الذات؟ لم يرد 
أحد. قال النبي إن من يتكلم عن الذات 
ال يــــزداد إال حیـــــرة. لماذا؟ ألن اآلية 
المحكمة تغلق كل األبواب: {لــــــیس 
كمثله شــــيء}. أما النوع الثاني فھو 

معرفة هللا بمعنـى معـرفة خالقیة هللا، ّ
قدرة هللا، إمكانـیة هللا. وھذا الـنوع من 
المعـــــــرفة ينبغـــــــي أن تبحث عنه 
البشـرية. في أحد األيام دار نقاش بین 
شیعي من األھواز، وبین فیلســــوف. 
الفیلســـوف بدأ يثیر بعض الشـــبھات 
واإلشـــــــكاالت التي علقت في رأس 
األھوازي، وبدأ يشــــــــكك. فقال إني 
بحاجة لطبیب يــــــزيل عنــــــي ھذه 
الشــــكوك، وكان ذلك في زمن اإلمام 
العســـــكري (ع). يقول: تركت األھواز 

قاصــــدا ســــامراء. أول ما دخلت إلى ً
سوق سامراء وإذا باإلمام العســـكري 
(ع) على الجھة الثانیة من الشـــــارع 
ّوقد أشــــار إلي، فرفع ســــبابته إلى 
الســـــــــــماء وقال: "أحد أحد". يقول 
األھوازي إنه بمجرد أن ســــمعت ھذا 
الكالم  زال كل الشـــك من قلبي. إذن 
الشــريعة دعتنا إلى معرفة هللا. اإلمام 
الحســـــــین (ع) في دعاء عرفة يقول 
{أيكون لغیــــــــرك من الظھور ما لیس 
لك؟} عیب أن نتكلم بھذا الشـــــــیئ 
{متــى غبت حتــى تكون اآلثار ھـــي 
الدالة علیك}. ال يصـــــــــــــح أن نقول 
الشمس موجودة إذن هللا موجود. ھذه 
لغتنا نحن، أما في لغة الحســین فھذا 

الكالم أصـــال غیر جائز! "عمیت عین ال ً
تــراك علیھا رقیبا.." اإلمام يقول إن من ًّ

ال يرى هللا حتى وإن كان مبصـــــرا فھو ً
أعمـــى. يا من دل علــــى ذاته بماذا؟ 
بالشـــمس؟ بالقمر؟ ال، بل {يا من دل ّ

على ذاته بذاته. وتنزه عن مجانســــة 
مخلوقاته}". 

- "الــــــرأي الثالث: إن الغیب ھو غیب 
العقاب والجزاء. اإلمام الصــــــادق (ع) 
يقول {المؤمن بین مخافـتـین: ذنب قد 
مضــــى ال يدري ماذا يفعل هللا فیه (أنا 
أفعل الذنب، ثم أستغفر، ولكن ال أدري 

ھل هللا قد غفــره فعال؟ ال أدري) وعمر ًٌ
قد بقــي ال يدري ماذا يجنـــي فیه من 
المآثم والذنوب}. فالمؤمن  بــــــــــین 
مخافتین. وال يصــــــــــلحه إال الخوف. 
اإلنســـان متمرد، وبمجرد أن يشــــعر 

بالنعمة فإن قلیال من الناس من يبقـى ً
متواضعا رغم النعم. بمجرد أن يشـــعر ً

اإلنسان بأنه صاحب نعمة فإنه يتطاول 
على هللا تعالى {إن اإلنســان لیطغى 

أن رآه استغنى}.

- "ھـــناك كلمة للقمان لطــــیفة جدا، ً
يقول فیھا: {بنـــــــي خف هللا خیفة لو 
جئته ببرّ الثقلـین لعذبك. وارج هللا رجاء 
لو جئته بذنوب الثقلین لــرحمك}. ال بد ّ

لإلنسان أن يتسلح في حضرة المولى ّ
بالخوف والرجاء. أمیـر المؤمنین (ع) مرّ 

يوما برجل خائف، فقال له إن يأســـــك ً
من رحمة هللا تعالـــى أخوف علیك من 
ذنبك. {يا أيھا الذين أســــــــرفوا على 
أنفسھم ال تقنطوا من رحمة هللا}. في 
حديث آخـــر للنبـــي (ص) يقول: {لوال 
أنكم تذنبون وتســــــتغفرون ألتى هللا 
بأناس يذنبون ويســـــــتغفرون}. ھذه 
لیســت دعوة لإلسراف بالذنب، ولكن 
القصد أن ھناك طريق عودة. الشیطان 
يـــــريد لمن يذنب أن يقع فـــــي وحل 
المعاصي، ولكن هللا تعالى يقول له إذا 
وقعت فـي الذنب قم وتوجه إلــى هللا. 

إغسل ذنبك بالتوبة".

وأكمل سماحته تفســــــــــیره لباقي 
كلمات اآلية مشــــیرا إلى قوله تعالى ً

{من الســــاعة مشــــفقون} فأوضح: 
"ھذه الســاعة يصـــفھا القرآن بقوله: 
{إن زلزلة الســـــــاعة شيء عظیم}. 
عجیبة ھذه اآلية. {يوم تــــرونھا تذھل 
كل مرضعة عما أرضعت}. الزمخشـري 
لديه في تفســـــیره مقولة مھمة جداً 
حول ھذه اآلية: لماذا اســــــتخدم هللا 
تعالى كلمة المرضــــــعة ولیس كلمة 
المرضع؟ المرضع ھي من ترضع، لديھا 
طفل. أما المرضـــــعة فھي التي تقوم 
بعمل اإلرضـــــــاع اآلن في األثناء. ھل 

يمكن المرأة سوية أن تترك إبنھا يبكي 
فـــي اللیل دون أن تلتفت له؟ ال يمكن 
ذلك؟. كتلة الحنان ھـــــــي األم. ھذه 
المرأة حین تأتي تلك الســـــــــــــاعة 
العظیمة المھولة، بینما ابنھا مـــــرتبط 
بثديھا، ترفعه عن ثديھا وتـركض بدونه. 
فـــــــــي ذلك الیوم كل الناس يقولون 
نفسي نفسي، إال النبي محمد صلى 
هللا علیه وآله الذي يقول: أمتــــــــــي 

أمتي".

- "اثنان من أھل الجنة، كما يـروى عن 
اإلمام الصـادق (ع) يقفون في محكمة 
ّيوم القیامة. أحدھم غني واآلخر فقیر. 
الفقیــــر يقول � تعالــــى أنت تعلم يا 

إلھي أن زادي الكفاف. آكل يوما وأجوع ً
ً يوما. لم تولني والية ظلمت فیھا أحدا، ًُ

ولم أحبس ماال لك فیه حق. فیقول هللا ً
تعالى: صــــدق عبدي، أدخلوه الجنة. 
ويأتــي بعده الغنــي الذي ھو من أھل 

الجنة فیتعرّق عرقا، لو شــــــــرب منه ً
أربعون بعیرا الرتوى. يبدأ هللا بســؤاله، ً

ثم يأمر به إلى الجنة. يلتقي به الفقیـر 
فیقول له: أراك تأخــــــــرت؟ فیقول له 
الغني لقد ســألني هللا أســئلة كثیرة 
حتى شــــــملني برحمته. ومن أنت؟ 
يقول له الفقیر أنا صـاحبك الفقیر الذي 
كنت بجانبك. يقول له: لم أعـرفك. لقد 

غیرتك النعمة. 

ھذا ھو يوم القیامة الذي ســــــــیأتینا 
وبقوة. ماذا يقول عنه اإلمام علیه علیه 
السالم: "آه أه لوحشـة الطريق". رحم 
هللا السـید الذي يوصف حالة اإلنسـان 

حین تأتیه ساعة الوفاة...”
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كل الـــــــــــــناس يقولون يوم 

القيامة نفسـي نفسـي حتى 

المرضـــــعة، إال النبي محمد 

(ص) الذي يقول: أمتـــــــــــي 

أمتي.

القرآن عندما يســــــــــــتخدم 

كلمة الخشــــية يقرنها دائما 

بكلمة الرب {الذين يخشون 

ربهم}. وحين يأتــــــي بكلمة 

اإلشــــــــــــــــــفاق يقرنها بيوم 

القيامة {وهم من الســـــاعة 

مشفقون}. الخشية معناها 

ـرام  الخوف الممــزوج باالحتـ

والتعظيم
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ٍأخیـرا، جاء الدور علــى مجلة لألطفال ً
باللغة السويدية. 

فبعد مجلة المســـــــــــــلم المعاصر 
(بالســــــــويدية) ومجلة أخبار المركز 
(بالعربیة) ومجلة ھدھد (بالفارسـیة) 
جاء الدور علــــــــــــى مجلة "فانوس 

األطفال" باللغة السويدية. 

ھــي رابع الملتحقین بـــركب اإلعالم 
المكتوب في ســــــــــــتوكھولم وأول 
المخاطبین للطفل المسلم الشـیعي 
في اطار االعالم المشـــــــار الیه في 

السويد. 

- "ھدف العمل ھو الخـــــــروج بمجلة 
باللغة الســــويدية لالطفال تســــلط 
الضـــــوء على جوانب من حیاة االمام 
الحســـــین (ع) وعلى االحداث التي 
جـرت قبل وبعد موقعة كـربالء بطـريقة 
قـريبة من عقل الطفل و قلبه". ھذا ما 
يقوله الحاج مھدي األنصــــــــاري في 
الحوار الذي أجــــرته معه مجلة "أخبار 

المركز" وجاء فیه:

- ما ھي أبواب المجلة؟ 

- مـتـنوعة.. ھــناك عدة أبواب. ھــناك 
مثال القالب القصــصــي لســلســـلة 
تــــتحدث عن خلق هللا. وھــــناك باب 
خاص لتعريف الطفل على شخصـیات 

معركة الطف. 

كذلك تضــــــــمن كل عدد من األعداد 

على معلومات عن شخصـــــیتین من 
ابطال عاشــــــــوراء: واحدة من عائلة 
االمام الحســــــین (ع) واالخرى ألحد 
أصــــــــــــــحابه.  ھناك باب للكلمات 
المتقاطعة، وباب لتلوين الرســــــــوم 
المرفقة، وباب ننشـــــــــــر فیه بعض 

الرسومات لألطفال، وابواب اخرى. 

-أھم ما يمیز المجلة؟

أھم ما يمیــــــــزھا انھا من األطفال و 
لألطفال.

- كیف يعني؟ 

أكثــــر األبواب ھـــــي بأنامل األطفال 
وصغار الســـــــــــن من محبي االمام 
الحسین (ع). يشارك كل منھم بكتابة 
او تـــرجمة جـــزء من أجـــزاء المجلة،  
ككتابة باب "أبطال عاشـــــــــوراء"، او 
كترجمة "مذكرات ســـــــكینة"، وباب 

التلوين وما شابه. 

-المالحظ ان اطــول األبــواب كان 
باب "مذكرات سكینة"؟

- صــــحیح.. باألمكان اعتبار " مذكرات 
سكینة" بمثابة القسم الرئیسي في 
المجلة. ھي قصـــة تتحدث بلســــان 
السیدة سكینة (ع) وتسرد للقارئ ما 
كانت تعايشـه من أحداث في آخر ايام 
حیاة والدھا الحسین (ع) وااليام التي 
تلت شھادته. حرصت القصـــــة على 
تلسـیط الضـوء على احداث مھمة من 
تلك الفترة بطريقة قصــصــیة عاطفیة 
مناســــــــــبة لالطفال ودون أن يكون 

المحتوى صعبا علیھم.ً

- ذكرتم فـي اعالن وزعتموه فـي ّ
بداية فصـل الصــیف أنكم بصــدد 
إصـــدار ٤ أعداد من المجلة، فھل 
بدأتم بتوزيع عدد تلو اآلخـــــر، أم 
بتوزيع كامل الســـلســــلة دفعة 

واحدة؟

قمنا بإصـــدار المجلة خالل شــــھري 
محرم وصـــفر بفارق اســــبوعین بین 

العدد واآلخر. 

فمحتوى المجلة كان منســـــجما مع ً
مناسبات محرم وصفر.  

- ماذا عن الــنفقات؟ ھل غطــتھا 
المبیعات؟

نعم  والحمد �.

- أين تجري عملیة الطباعة؟ 

فــي مــركــز االمام علـــي (ع). فھذا 
المشـروع جرى اإلعداد له بالتنسـیق 
مع المركز خاصة في مسـألة الطباعة 

والتوزيع.

- كیف تصف اإلقبال على شراء 

وعلى قراءة المجلة؟

إيجابي جدا، سـواء من األطفال او من 
اآلباء، وھذا يدلل علــــــى أھمیة مثل 
ھذه النشـــــــــاطات. ھذا وقد جاءتنا 
طلبات من مختلف المدن الســويدية، 
وحتــى من فنلندا. ويطالب العديد من 
اآلباء بأن نقوم بإصدار سلسلة جديدة 
من المجلة لكن ھذا يــــتطلب وقــــتاً 

وجھدا ندعو هللا ان يوفقنا إلى توفیره.ً

- أخیرا: نشـــــــــرتم في المجلة 
أســــــــــــماء العاملین بالحروف 
الالتینیة. ھل باالمكان الحصـــول 
علیھا بالحـــروف العـــربیة كـــي 
نتجنب الخطأ في نشــــــــــــــــر 

أسمائھم؟

نعم. ھم كالتالي:

زينب نوح، الزھـراء ھانـي جواد، ھدى 
قھواتي، ياسـمین صـائغ، رقیة كوخه، 
فاطمة الموســوي، محمد باقر كوخه، 
نور فاطمة جمیل، فاطمة الـــــزبیدي، 
ھدى كاظم، اســــــــراء عطار، ھادي 

االنصاري.

 من االطفال وإليهم.صحيفة "فانوس االطفال":

اعالم

الحاج مهدي االنصاري



..وفیلم لألطفال

"من ھو الخالق؟" ھو عنوان فـیلم 

قصــــیر للطفل المســــلم باللغة 

الســــــــويدية من إعداد االخوين 

"أنصاري". 

الفیلم أضــــــــیف مؤخرا إلى قناة ً

األخوين على موقع "الیوتوب".

تقوم فكـرة الفیلم علــى اظھار أن 

لألشـیاء صـانعا فكیف يكون الكون ً

بكل ما فیه بال خالق؟ 

"أخبار المركز" عرضـــــــت الفیلم 

علــى مجموعة من التالمیذ فــي 

"مدرســـــــــة الثقلین" في مركز 

االمام علي (ع) وســــــــــــــألت 

المجموعة عن رأيھا بالفـــــــــیلم 

فكانت األجوبة التالیة:

٢١  نوفمبر ٢٠٢٢

..وفيلم لألطفال

حسن مجتبى يوسف:

رأيت الفیلم وقد اعجبني. ھو فیلم يبین كیف ان هللا خلق الســماوات واالرض وكل شیئ من 

النباتات الى الحیوانات والتماسیح.. كان فیلما مسلیا ومضحكا أيضا. 

منتظر لیث

لقد تعلمت أشیاء كثیرة من ھذا الفیلم القصـیر. واعتقد ان االطفال سیسـتفیدون منه كثیرا. 

لقد تعلمت ان االشیاء التي نصـنعھا او نزرعھا اشیاء خلقھا هللا ونحن نعید انتاجھا فقط. يجب 

ان اصفق للفیلم اعجابا به. 

محمد علي

اعتقد انه فیلم ناجح ألنه أظھر لنا كیف ان هللا خلق ھذا العالم الواسع ببحاره وغاباته وجباله. 

لقد ظھر العالم الواسع كمكان يحتاج الى خالق قوي وقادر. 

يوسف جبار

قكرة الفیلم بأن االشیاء لم تخلق نفســـــھا ولم تأت من تلقاء نفســـــھا كانت فكرة جمیلة، 

فجمیع المخلوقات ومنھا االنسان واالشیاء التي يحتاجھا كالطعام وغیره ھي من عند هللا. 



 أقیمت المســــابقة الســـــنوية لكرة 
الطاولة (المنضـــــدة) في مركز االمام 
علي (ع) للمـرة الثالثة علـى التوالـي 
وذلك يومي الســـــبت واألحد في ٢٩ 

و٣٠ اكتوبر (تشرين أول). 

عشـــرات المتســـابقین توزعوا على 
ثالث فئات عمرية حیث ضــــمت الفئة 
األولــــــى اولئك الذين كانت أعمارھم 
بین ٨ سـنوات و١٣ سـنة، والثانیة بین 
١٤ و٢٠ ســنة، والثالثة من ٢١ ســـنة 

فما فوق. 

أقیمت المباريات في الصــــالة الكبیرة 
للمركز حیث نصـبت أربع مناضد إلجراء 

٤ مباريات في وقت واحد.

 انطلقت المســــــــابقات بعد صالتي 
المغرب والعشـــاء في يوم الســــبت، 
واستمرت في الیوم التالي من الثامنة 
صـــــباحا وحتى موعد إقامة صــــــالة 

المغرب.

اختـتمت الفعالـیة بـتوزيع المـیدالـیات 
على الفائـزين بالمـركـز األول والثانـي 
لكل فئة عمرية وبكلمة لســــــــماحة 
الشـــــــیخ حكیمي شكر فیھا اللجنة 
التحكیمیة (الشــــیخ عادل الفتالوي، 
والحاج والء األســــــدي، والحاج حامد 
الشـــــكرجي و مجید شھرياري) وكل 

المساھمین بالشؤون التنظیمیة. 

حاز عباس قاسم على المرتبة االولى 
عن الفئة العمرية فوق ٢٠ سـنة. وحاز 
ســــید بدر فاروق على المرتبة الثانیة 
عن الفئة العمرية ١٤ الى ٢٠ ســـــنة 
(المــرتبة األولــى ذھبت إلـــى أمیـــر 

خاوري من التابعیة األفغانیة). 

كذلك حاز أمیـر ظھیـري علـى المـركـز 
االول عن الفئة العمرية ٨ سـنوات إلى 
١٣ سـنة وحاز طه صــباح على المركز 

الثاني عن نفس الفئة.  

مواهب ومسابقات وجوائز

٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢

مسابقات



٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢

مقابالت مع الفائزين

كان ألخبار المـركــز اللقاءات التالیة مع 
الفائزين:

 الفائز بالمركز األول عن الفئة العمـرية 
٢١ سنة فما فوق، األخ عباس قاسم:

- مبروك. ھل ھذه أول مســــابقة 
لك داخل مركز اإلمام علي (ع)؟ 

في المركز؟ نعم

- يبدو من سؤالك انك خضــــــــت 
مسابقات خارج المركز.

نعم كنت العبا فــــــي العــــــراق وقد 
شاركت بعدة مســـابقات منذ أن بدأت 

أمارس ھذه الھواية.

- ومتى كان ذلك؟

عندما كنت في ســــن ال ١٢ ســــنة 
تقريبا. وقد أحببت االجواء الرياضــــــیة 
وحزت على شــــــــھادة البكالوريوس 
بالتربیة الرياضــیة في العراق وتحولت 

الى مجال التدريب أيضا. 

- مســـــتعد لتدريب ھذه الرياضة 
في المركز؟

نعم. وقد عبرت عن استعدادي لالخوة 
في ادارة المركز. أنا بالخدمة...

الفائز بالمركز الثانـي عن الفئة ١٤-٢٠ 
سنة، سید بدر فاروق.

لألسف لم توفق مجلة " أخبار المركز" 
في اجراء مقابلة مع ســـید بدر فاروق 
فاكتفت بصـــــورته وھو يتوسط الحكم 
الشیخ عادل الفتالوي (يمین الصـورة) 
والحكم الحاج والء األسدي (يســــــار 

الصورة).

الفائـز بالمـركــز األول عن الفئة (٨-١٣ 
سنة)

- ما اسمك؟ 

اسمي أمیر ظھیري

- كیف تشـــــــــعر وقد حزت على 
المركز األول؟

اشــعر بارتیاح كبیر للفوز للمرة األولى 
في المســـجد وبعد مســـابقة طويلة 

وساخنة. 

-ھل ھي المرة األولى؟

ال شاركت في العام الماضي وحصـلت 
على المركز الثالث في مجموعتي.

-وما سبب ھذا التقدم؟

اتدرب حالیا في ناد لكرة الطاولة تقريبا 
٤ مرات في االســـــــــبوع وكذلك في 

المدرسة.

-ھل حصـــــــلت على جوائز في 
النادي؟

نعم. حـزت علـى المــركــز االول فــي 
مسابقة على مستوى عموم البلدية. 

-الحظت ان كنت تـــركـــز علــــى 
ارسـال الكرة الى جھة واحدة من 

الطاولة.

صحیح. ألن الالعب المنافس كان يقف 
قريبا من الجھة االخرى ففكرت ان اركز 

على الجھة البعیدة عنه. 

الفائز بالمركـز الثانـي عن الفئة (٨-١٣ 
سنة)

- اإلسم؟

طه صباح

- كنت قد حصــــــلت على المركز 
االول في العام الماضــــي الیس 

كذلك؟

صحیح

-واالن حزت على المـركـز الثانـي 
فھل تتقبل ذلك بروح رياضیة؟

اشـــعر انني كنت اســـتطیع ان العب 
بشـكل افضــل وان افوز مجددا بالمركز 
االول لكنني اتقبل المركز الثاني بـروح 

رياضیة.

-ھل تتدرب بشكل متواصل؟

نعم. انا انتسب الى ناد لكرة المنضـدة 
واتدرب ٤ مرات في االسبوع  

-وھل سبق ان حصـــــــلت على 
بطولة خارج مســــــــابقات مركز 

االمام علي (ع)؟

نعم. ســـــــبق أن توجت بلقب بطولة ّ
المسابقة التي اقیمت على مسـتوى 
بلدية "ابالندس فاســــــــبي"  والتي 

شارك فیھا نحو ٢٠٠ متسابق. 



الحمد والثناء

اخوانی و اخواتی نحن نعیش فی ایام مولد خیر البشر و خاتم 

االنبیاء سیدنا محمد بن عبدهللا (ص) و االمام الصــــــــــــادق 

المصــــدق (ع) اھنئکم بھذه المناسبه العطرة و اسأل هللا أن 

تكون ھدیة ھذه االعیاد الشــــریفة فرج ولیه وکشــــف کروب 

المومنین و المومنات وقضاء حوائجکم جمیعا.

قال رسـول هللا صــلى هللا علیه وآله وســلم: ال يعذب هللا قلبا 

وعى القرآن. و فی حدیث آخر قال النبي صــلى هللا علیه وآله 

وسلم: خیاركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي نھج البالغة عن 

أمیر المؤمنین علیه الســالم، أنه قال: تعلموا القرآن فإنه ربیع 

القلوب، واستشفوا بنوره، فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تالوته 

فإنه أحســــن القصــــص. و عن معاذ قال: سمعت رسول هللا 

صلى هللا علیه وآله وسـلم يقول: ما من رجل علم ولده القرآن 

إال توج هللا أبويه يوم القیامة بتاج الملك، وكســـیا حلتین لم ير 

الناس مثلھما.

وقال رسـول هللا صــلى هللا علیه وآله وســلم: إذا قال المعلم 

للصبي: قل بسم هللا الرحمن الرحیم، فقال الصبي: بسم هللا 

الرحمن الرحیم، كتب هللا براءة للصــــــبي وبراءة ألبويه وبراءة 

للمعلم.

وعن االصــــــــبغ بن نباته  قال، قال امیرالمومنین (ع): ان هللا 
عزوجل لیھم بعذاب أھل األرض جمیعا حتى ال يحاشي منھم ً

أحدا إذا عملوا بالمعاصي واجترحوا الســــیئات ، فإذا نظر إلى ً

الشـــــیوخ ناقلي أقدامھم إلى الصـــــلوات، واالوالد يتعلمون 

القرآن، رحمھم فأخر ذلك عنھم.

قال ھشـــــــام بن الحكم : اجتمع ابن أبي العوجاء وأبو شاكر 

الديصــــاني وعبد الملك البصــــري وابن المقفع عند بیت هللا 

الحرام يســـــــتھزئون بالحاج ويطعنون بالقرآن .فقال ابن أبي 

العوجاء: تعالوا ينقض كل واحد منا القـــــرآن ومیعادنا من قابل 

في ھذا الموضع نجتمع فیه. وإذا نقضـــنا القرآن كله، فإن في 

نقض القـــــرآن إبطال نبوة محمد، وفــــــي إبطال نبوته إبطال 

لإلســــــالم، وإثبات لما نحن فیه. فاتفقوا على ذلك وافترقوا. 

فلما كان من قابل اجتمعوا عند بیت هللا، فقال ابن أبـــــــــــي 

العوجاء : أما أنا فمفكـــر منذ افتـــرقنا فـــي ھذه اآلية : {فلما 
استیأسوا منه خلصـــــــــــوا نجیا} فما أقدر أن أضم إلیھا في ً

فصــاحتھا وجمیع معانیھا شیئا  فشـــغلتني ھذه عن التفكر ً

فیما ســــــواھا. فقال 

عــبد الملك وأنا مـــنذ 

فارقتكم مفكـــر فـــي 

ھـــذه اآليـــة : {يا أيھا 

الناس ضــــــــرب مثل 

فاستمعوا له إن الذين 

تدعون من دون هللا لن 
يخلقـــــوا ذبابا ولــــــو ً

اجـــــــــــتمعوا له وان 

يسـلبھم الذباب شیئاً 

ال يســــــــتنقذوه منه 

ضـــــــــــــعف الطالب 

والمطلـوب}، ولم أقدر 

على اإلتیان بمثلھا. فقال أبو شــــاكر : وأنا منذ فارقتكم مفكر 

في ھذه اآلية : {لو كان فیھما آلھة إال هللا لفســـدتا}، لم أقدر 

علــى اإلتیان بمثلھا. فقال ابن المقفع : إن ھذا القـــرآن لیس 

من جنس كالم البشــر وأنا منذ فارقتكم مفكر في ھذه اآلية : 

{وقیل يا أرض ابلعي ماءك ويا ســـــــماء اقلعي وغیض الماء ، 
وقضــــــــــــي األمر ، واستوت على الجودي وقیل بعدا للقوم ً

الظالمین}، لم أبلغ غاية المعــرفة بھا ولم أقدر علـــى اإلتیان 

بمثلھا. قال ھشــام: فبینما ھم في ذلك ، إذ مرّ بھم جعفر بن 

محمد الصــــــادق(ع) فقال : {قل لئن اجتمعت اإلنس والجن 

على أن يأتوا بمثل ھذا القرآن ال يأتون بمثله ولو كان بعضـــھم 
لبعض ظھیرا}. فنظر القوم بعضــھم إلى بعض وقالوا : لئن كان ً

لالسالم حقیقة لما انتھى أمر وصیة (محمد) إال إلى جعفر بن 

محمد، وهللا ما رأيناه قط إال ھبناه واقشــــعرت جلودنا لھیبته، 

ثم تفرقوا مقرين بالعجز .

ایھا المومنون رحمکم هللا قـراءه القـرآن تعد غنـی ال فقـر بعده 

فقد روی ان معاویة بن عمار قال : قال لی االمام الصــادق (ع) 

من قرأ القرآن فھو غنـی و الفقـر بعده. و فـی روایه اخـری قال 

االمام الصــــــادق (ع) ینبغی للمومن ان ال یموت حتی یتعلم 

القرآن او یکون فی تعلیمه. و نحن فی ھذا المرکز نھتم بتعلیم 

القرآن ونشــــــره . اللھم وفقنا قراءة القرآن آناء اللیل و اطراف 

النھار.

حكيم إلهي في خطبة الجمعة عن فضل تعلم القرآن وتعليمه:

إذا قال المعلم للصبي: 

قل!.. كتب هللا براءة للصبي وألبويه وللمعلم.

E-post: akhbar@iaic.seAnsvarig utgivare: Hakim Ilahi Utgiven av IAC Första nr. Februari 2019

”Akhbar Almarkaz” eller Centrets Nyheter (CN) är en tidskrift på arabiska som 
publiceras av Imam Ali islamic Center en gång per månad. Tidskriften skickas i 
pappersform till prenumeranter men också är tillgänglig som pdf-fil på nätet. 

Tidskriften innehåller nyheter och rapport från olika program och aktiviteter som 
hålls inom Imam Ali Islamic Center i Järfälla. Den innehåller även sammanfattning 
av predikningar och föreläsningar som hålls på arabiska I församlingen.
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