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لقد أثار شھر رمضـان  فضـولي الشـديد 
منذ نعومة أظافري. 

كانت العلمانیة فــــي تلك الفتـــــرة من 
حیاتي في الســـــبعینات قد اخذت من 

المجتمع اللبنانـــــــي كل مأخذ، وكانت َّ
الثقافة الغـربیة قد "القت القبض" علـى 
سائر الثقافات والحضـارات في ھذا البلد 

بتھمة "الرجعیة" ومعاداة "التقدمیة". 

ً لكن جزءا من ھذا الدين ظل عصـیا على ًّ
الثقافة الغربیة وامتداداتھا. وكان شـــھر 

رمضان المبارك ھو ھذا الجزء المقصود.

ً ھنا اجدني مضــطرا الى ان أعود سريعا ً
الى الوراء كي أشیر باختصــــار الى ھذا 

المعنى. 

ّنشأت في بیت علماني، وترعرعت في ُ
ّوسط علماني داخل مجتمع علماني. ٍ

كانت مدرســتي علمانیة، وكان األقارب 
والجیران واألصـدقاء وأصـدقاء األصـدقاء، 
كلھم علمانیون. يمینیون أو ماركسیون. 

طبعا حدث ھذا خالل ســــــنوات عديدة 
ســـبقت الثورة االســــالمیة في إيران، 

وسـبقت الیقظة التي أعادت الى الدين ّ
مكانته واعادت الى الفرائض مكانتھا.

كان كل من حولي ينظر الى الدين على 
انه شــیئ من مخلفات الماضـــي ومن 
بقايا الزمن الغابر. وكانت الفرائض تجري 

بخطوات متسارعة صوب الھاوية. 

وكلما توفى واحد من كبار السـن تناقص 
بموته عدد المصـــــلین وعدد الذاكرين.. 

دون تعويض. 

كان الشاب العصري، بنظر المجتمع، ھو 
ذاك الذي أحــرق مـــراكب العودة الـــى 
الماضـي. وكانت فتاة األحالم، ھي تلك 
التي تتمرد على تقالید األمس لتضــرب 

مع زمیلھا العصـــــري موعدا مع "العالم ً
المتحضر" وحريته المنشودة.

كان ھذا، ولألسـف، ھو الحال في بلدي 
لبنان: سويســــــرا الشــــــرق، ولؤلؤة 

ٍالمتوسط، عندئذ.

...ثم حل شھر رمضــــــان المبارك ضیفاً 
كريما على حیاتي في الســــنة األولى ً

من بلوغي سن التكلیف.. واستشـعرت 
الفرق:

شھر رمضـــــــان لم يتقھقر، ولم يتراجع 
كثیرا امام الخصوم!ً

كان ھذا الشــــــھر "أقدر الفرائض على 
الصــــــمود في وجه الھجمات العلمانیة 

والغزوات الغربیة"...

ھذه كانت مالحظتـــى األولـــى التـــي 
جعلتني أتساءل:

كیف استطاعت العلمانیة التي حشـرت 
القــرآن الكــريم فــي المقابــر ومجالس 
الفاتحة، أن تتملق بعد ذلك لھذا الشـھر 

الكريم؟

كیف اســتطاعت المدرســـة التي كنت 
تلمیذا فیھا  ان تتكیف وتتأقلم مع ظروف ًّ

الصــــــائمین وھي التي لم تكن ترضى 
بأقل من اقتالع الموروث؟
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وكیف اســـــــــــتطاع الطعام الحرام 
والشـــراب الحرام أن  يســــري دون 
ضجة الى موائد المســـــلمین طیلة 
العام، ثم يعجز عن تقديم حتى الخبز 
الحالل بین اذان الفجـــــــــــــر واذان 

المغرب؟ 

اي قوة يختزن ھذا الشــــــــــھر وأي 
جاذبیة يمتلك؟ تســـاءلت يومھا في 

سري. 

فھا ھو الذي  تجرّأ على ترك الصــالة 
ال يجرؤ على ترك الصیام.

وھا ھـي التـي تجــرأت علــى تــرك 
الحجاب ال تجرؤ على ترك الصیام. 

من لم يذھب الى الحج يســــــــتعد 
للصیام.

ومن ال يكتــرث لألوامـــر والنواھـــي 
يستعد ايضا للصیام. 

بل ويسـتعد للصــیام من ال يفقه من 
الشــــــــــــــــــــھر الكريم إال "طبل 

المسحراتي" و"مدفع االفطار". 

يومھا تساءلت: ما ھو السـر في قوة 
االســـتقطاب ھذه، وما ھو اللغز وراء 

قوة األستنھاض والتعبئة ھذه؟

لقد جاءني الشھر فجأة. وفجأة باتت 
األجواء رمضانیة، واألكالت رمضـانیة، 
والسھرات رمضانیة، والمسلسـالت 

رمضانیة... 

رمضــــان خیم بقوة على الشـــــارع 
وعلى األســــــــواق. وعلى المذياع 
والتلفاز، وعلى الســــینما والبرامج، 
وخیم علـــى اوقات النوم والـــزيارات 
والســـــــــــــــــھرات وعلى مواعید 

المسابقات والمباريات. 

حتى ذلك المذيع المســـیحي الذي 
خصــــــصــــــته اذاعة لبنان لفقراتھا 
الصــــباحیة بســـــبب صوته الرخیم 
والعذب انتقل في شھر رمضــان الى 
ٍفقرة مسـائیة لیبارك للناس صیامھم 
ولیضـفي على لحظات الغروب أجواء 
اضافیة من الصــــــــــــــــفاء  والرقة 

واالنسیابیة.  

بل حتى البخالء من االقارب والجیران 
واألصـــــدقاء خلعوا رداء ھذا "المرض 
الخبیث" وتأثروا بكرم ھذا الشــــــھر 

الكريم.  

  

أين العلمانیة اذن؟ تســــاءلت يومھا 
حائراً:

أين ذھب الذين كانوا  ينظــرون الــى 
الدين على انه من مخلفات الماضي 

ومن بقايا الزمن الغابر؟

أين تبخـر الذين  تمرّدوا علــى تقالید 
األمس وأحـرقوا مـراكب العودة الــى 

الماضي؟

ماذا حدث ألولــــئك الذين أفھمونا ان 
الدين رجعیة؟ 

ُ
كیف أضـــــــــــــطر ھؤالء ألن يأخذوا 
استراحة قسرية  بانتظار اإلنتھاء من 

موسم الصیام؟.  

اسئلة حیرتني واثارت فضـــــــــولي 
الشديد منذ نعومة اظافري. 

... الیوم بعد النھضــــــــة االسالمیة 
عادت مفاھیم االســـــــــــــالم الى 
الواجھة، وعادت احكامه لتجد مكانھا 

في حیاتنا.

 

الیوم قد يمر ھذا الشھر المبارك دون 

ان  يلتفت الشـــــــــباب الى ان ھذا 
الشــــــــــھر تمكن ذات يوم بقدراته 
االستثنائیة وامكانیاته الفريدة من ان 
يصد اشرس الھجمات على االسالم 
وأفتكھا، وتمكن من ابقاء القلب نابضاً 

عندما كان الجسم مثقال بالجراح.

لذلك كان حـــــــــريا بمن عايش تلك ً
الظروف ان يكتب لآلخـرين عنھا وعن 
البدر الذي انفرد في إنارة الدروب يوم 
اشـــــتد ظالم العلمانیة وطال لیلھا،  
لعل فــــــي الكتابة ما يحث الحكماء 
على اإلجابة على ھذا الســــــــؤال 

المحیر:ّ

كیف ولماذا حاز شھر رمضان المبارك 
على ھذا القدر من قوة االســتقطاب 
وعلـــــــــى ھذه الدرجة من امكانیة 

اإلستنھاض والتعبئة؟ 

 اعاده هللا علیكم بالخیــــــــر والیمن 
والبركة. فھو -والحمد �- شھر الخیر 

والیمن والبركة.  

ھذه المقالة ســـــــــــبق للمحرر ان 
نشرھا في مجلة شعارنا.   

٣

كان هذا الشهر "أقدر 
الفرائض على الصمود 

في وجه الهجمات 
العلمانية والغزوات 

الغربية”

المحرر
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ذكرى االقمار الثالثة

كانت لألقمار الثالثة والدات كبرى 

باإلضافة إلى والداتهم الصغرى

السيد الحسيني في ذكرى االقمار الثالثة:

٤

اسـعد هللا ايامنا وايامكن بوالدة االقمار 

الــثالثة الذين جمععم الطف وجمعھم 

شعبان.

طبعا الحديث عن النجوم الــــزاھــــرة 

يحتاج الى وقت طويل لكنني امرّ على 

امر واحد. وھو ان والدة الحســـــــــین 

كانت, كما ھو مذكور, في الســــــــنة 

الرابعة للھجرة. ومع ما فـي الوالدة من 

خصــائص اال ان الحســین ولد اكثر من 

مرة. ولد في المدينة المنورة وولد فـي 

كربالء. 

تداخلت والدته مع شــــــــھادته. يولد 

الحسـین والنبي يبكي وجبريل يعزي.  

ھذا تداخل بین الشھادة والوالدة. 

ورد عن عن صــــفیة بنت عبد المطلب 

ان النبي قال يوم ولد الحســـین" ھلم 

ّالي ابنـــي.  قالت: اننا لم ننظفه بعد. 
قال: "يا عمه انت تنظفـیـنه؟ ان هللا قد 

نظفه وطھره". 

كأن والدته كانت في شـــــــــــھادته، 

وشھادته في والدته. 

جبـرائیل يقول للنبــي: "تقتله فئة من 

امتك. اتـريد ان تـرى تـربته؟" جبـرائیل 

كان يســتطیع ان يؤجل الخبر لكن في 

كشف األمر حكمة. 

الحســین يولد في كل مرة يجري فیھا 
ذكره، وفي كل مرة يحیا بھا إمـره. يولد ُ

عندما يسـتشــھد به غاندي ويقتبس 

من كلماته. ويولد عــندما  يقـــتدي به 

حتى خصــــــــــومه. ھذه ھي الحیاة 

الحقیقیة. وھذه ھــــــــــــــي الوالدة 

الحقیقیة. 

الحســــــین احیا الذين يحیونه. ھناك 

االف الشــــعراء في التاريخ ال يذكرھم 

ذاكر، لكن شعراء المنبر الحســـــیني 

بقــي ذكـــرھم وبقیت ابیاتھم علـــى 

السنة الناس. 

قال المســـــــــیح (ع) نزوال عند طلب 
اتباعه كما ورد في القران الكـريم: قاَل َ

َ ََّ ٓ َّ َّْ َ ْ ُ ُ ْْ َ َعیسى ٱبن مريََم ٱللھم ربَنا أنزل علیَنا َ ِِ
َ ُّ َ ُ ٓ ً َّٓ ًَّ َ َِمائَدة مَن ٱلسَماِء تكون لَنا عــیدا ِألولَنا ّ ِ ِ ِ

َ ْ ًُُ ْ َ َ ْ ّ َِوَءاخرنا َوَءايَة مــــنَك ۖ َوٱرزقَنا َوأنت خیر َ ِِ
ِٱلرزقیَن". َّٰ ِ

نحن نـــــزلت علینا مائدة الــــــرحمة. 

الحســــین (ع) ھو ھذه المائدة وھذه 

الـرحمة. اال نقول فـي الدعاء: يا رحمة 

هللا الواسعة. 

اراد قَتلة الحســین قتل الرحمة. ارادوا َْ

تدمیر الدين، لكن نھضة الحسین 

كانت رحمة بالدين وتعالیمه. 

والدته كانت في الثالث من شعبان، 

لكن الوالدة االعظم كانت في العاشـر 

من محرم. 

يسأل النبي: لم بكاؤك فیقول اخبرني ُ

جبرائیل انه يقتل. 

اما العباس فھو األخ المواســـــي. ولد 

عندما قال:

ُ ُ ْ ِِيا نفس من بعد الحسین ھونيَ
ُْ َ َُ ِوبعَده ال كنت أن تكونيْ

... ھنا كانت الوالدة االعظم. 
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ان الحسين ولد اكثر 
من مرة. ولد في 

المدينة المنورة وولد 
في كربالء. 

تابع

السید احمد الحسیني خطیبا

 عرف الحفل ابو زينب شبرالشیخ ابو سجاد الربیعي



واما االمام الســجاد فقد عرف عنه 
الدعاء. كان بكاءا. وكان مجاھدا. ّ

ان االمام الســــــجاد (ع) جرح في 

كـربالء وحمل من المعـركة. ھو ولد 

في ســــنة ٣٨ للھجرة لكن الوالدة 

االكبــر كانت عندما كان عمــره ٢٣ 

سـنة.  عندما أراد ان يخاطب القوم 

بمحضــر يزيد. منعه يزيد فقالوا: وما 

يحســـن ھذا الفتى؟ اي وما قیمة 

ما ســـــــیتكلم به؟ فبماذا اجابھم 

يــزيد؟ قال لھم:  انھم من بیت زقوا 

العلم زقا. 

كان الســــجاد أسیر يزيد لكن يزيد 

كان المأســـور االكبر، فعجل باخرج 

الســـــجاد من الشـــــام خوفا من 

التفاف الناس حوله. 

لعلك تســـــــــأل: وما الدلیل على 

التفاف الناس حوله؟ 

لما حج ھشـام بن عبد الملك في أيام ّ

أبیه، طاف بالبیت وجھد ان يصـــل إلى 

الحجر األسود لیســـــــتلمه فلم يقدر 

علـــــــــى ذلك، وبینما ھو كذلك أقبل 

االمام زين العابدين (ع) فطاف بالبـیت. 
فلما انتھــى إلــى الحجــر تنحـــى له ّ

الناس حتى اســـتلمه، فقال رجل من 

أھل الشـــام لھشـــام: من ھذا الذي 

ھابه الــــناس ھذه الھــــیــــبة؟ فقال 

ھشـــــــــام: ال أعرفه، وكان الفرزدق 
حاضـــــــــرا فقال: أنا أعرفه، ثم اندفع ًّ

فأنشد قصیدته المشھورة: 
ْ ْ ُ ُّ َُ َ َھذا الذي تعرف البطحاء َوطأته َ ِ

ُّ ُُ ْ ُُ ََوالبیت يعرفه َوالحل َوالَحرمْ ِ َِ
ّ ُُ ِ ھذا ابن خیر عباد هللا كلھم،َُ ِِ ِ

َُّ َ ُ ّ ِ ھذا التقي النقي الطاھر العلم ّ ّ ّ
َُ ُْ َُ ِھذا ابن فاطَمة، إن كنت جاھله،ْ ٍ

َُ ُْ ْ ُ ِ بَجده أنبیَاء هللا قد ختمواّ ِِ ِ
ُ َ ََ ْ ِ َولیَس قولَك: َمن ھذا؟ بضائره، ْ

َُ ُُ َُ َ َْ ِالعرب تعرف من أنكرت َوالعجمْ

والدة االقمار الكبرى تتحقق تباعا فـي ً

ازمنة عديدة واماكن عديدة. كل صیحة 

"ھیھات منا الذلة" ھـــي بمثابة والدة 

جديدة للحسین على سبیل المثال ال 

الحصر.. 

نعم ھناك تفاصـیل عظیمة في الوالدة 

االولى لكن ھناك تفاصـــیل أعظم في 

والداته الالحقة، وفـــــــي كون الدعاء 

يستجاب تحت قبته وفي كون الشـفاء 

بتربته  الخ.  

اللھم ارقنا زيارة الحسین... 

بعد ذلك تولى سماحة الشـــــــیخ ابو 

ســـــجاد الربیعي قراءة بعض المدائح 

النبوية وعــرج علـــى أمیـــر المؤمنین 

بأبیات مشھورة جاء فیھا:

علي    الدر  والذھب  المصفى

 وباقي   الناس   كلھـم   تراب

إذا   لم   تبر   من  أعدا  علي

 فمالك    في    محبتـه   ثواب

ھو   البكاء  في  المحراب لیال 

ھو  الضحاك  إن  جد  الضراب

و من  في  خلقه  طرح األعادي

حبابا  كي   يسلبـه  الـحباب...

ُ ٌَّ ِ... َوقالوا علي عال قلت الَ

ََُ ّفان العلى بعلي عالَ ِ ٍِِ
َََ َّولكن أقول كقول الَنبيُ ِ ِِِ

ََّ َ َوقد َجمع الخلق كل المالَ
َُ ََّ ًُ ِأال ان َمن كنت َموال لهُ

ًَّ ُّ ِيوالي علیا َواال فالَ ِ

كان ذلك في ١٨ مارس ٢٠٢١
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االمام السجاد (ع) ولد 

في سنة ٣٨ للهجرة لكن 

الوالدة االكبر كانت 

عندما كان عمره ٢٣ سنة

يولد الحسين في كل مرة 
ُيحيا به إمره. هو يولد 

عندما يستشهد به غاندي 
ويقتبس من كلماته. 

ويولد عندما  يقتدي به 
خصومه.

بعض ما جادت به األيادي في المناسبة العطرة



ٌلم يصف أحد احدا كوصف الحسين (ع) ً
لعلي االكبر (ع). 

الشيخ الربيعي في ذكرى والدة علي األكبر:

٦

بلغ العلى بكماله 

كشف الدجى بجماله

حسنت جمیع خصاله

صلوا علیه واله

واليتي ألمیر النحل تكفیني  

عند الممات وتغسیلي وتكفیني

وطینتي عجنت من قبل تكويني 

من حب حیدر كیف النار تكويني 

(قال العالمة ســــــــــبط ابن الجوزي: 

المؤمنون يتشـبھون بالنحل ألن النحل 

تأكل طیبا وتضــــــع طیبا، وعلي علیه 

الســــالم ھو أمیر المؤمنین  وبالتالي 

أمیر النحل)

بال   محمد   عرف  الصواب

 وفي   أبیاتھـم  نزل   الكتاب

ھم  الكلمات  واألسماء  الحت

 الدم   حین   عزلـه   المتاب

و ھم حجج  اإلله  على  البرايا

 بھـم  ويحكمھم   ال  يستراب

بقیة  ذي العلى  وفروع  أصل

 بحسن بیانھم  وضح   الخطاب

 وأنوار ترى   في   كل  عصر

 الرشاد الورى   فھـم   شھاب

 ذراري  أحمـد   وبنو   علي

 خلیفتـه   فھـم    لب   لباب

تناھوا   في  نھاية   كل   مجد

فطھر خلقھم    وزكوا  وطابوا

كلمة قالھا علــي االكبــر الولد االكبــر 

لالمام الحسـین (ع) تسـتحق أن نقف 

عندھا. فعندما ســمع علي األكبر أباه 

يسترجع ويقول إنا � وإنا إلیه راجعون، 

يكرر ذلك ثالثا قال له: مم اسـترجعت؟ 

فقال الحســین (ع): "القوم يســیرون 

والمنايا تســــــري إلیھم، فعلمت أنھا 

أنفســـــنا نعیت إلینا. قال علي األكبر 

(ع) يا أبت ألســـــنا على الحق؟ فقال 

الحســـین (ع): بلى والذي إلیه مرجع 
العباد. فقال علـــي األكبـــر (ع): إذا ال ً

نبالي أن نموت محقین." 

ھذا ھو منھج اھل البیت (ع). وعلـــي 

االكبر جســـــــد ھذا المنھج في ھذه 

الكلمات القصیرة.

ولد علي األكبر (ع) في ١١ شـــــعبان 

سنة ٣٣ للھجرة. 

 عندما خـــــــــــرج لمبارزة األعداء قال 

الحسین (ع) 
ٌُّ "اللھم اشـــــــھد، فقد برز إلیھم غالم ُّ

ً ً ًُ َُ ِأشـــــــــبه الناس خلقا وخلقا وَمنطقا ّ
برسولك ".

ھو اشــــبه الناس خلقا برســــول هللا َ

(ص) من حـیث الــتكوين. فھو عــندما 

كان يمشـــــــي في ازقة المدينة كان 

الناس يخرجون الى الســـــــــــــطوح 

لیشاھدوا اشبه الناس برسول هللا.

لذلك قال الحســین (ع) وھو يودع ابنه 

علي األكبر : " كنا إذا اشتقنا إلى وجه 

رسولك نظرنا إلى وجھه". 

اولـئك الذين ارادوا ان يقـتلوه انما كانوا 

يقتلون رسول هللا (ص). 

ھو ابن ھذه العترة الطیبة الـزكیة. واذا 

اردنا ان نعرف صــــــــفاته اطلعنا على 

صفات جده المصطفى. 

جاء جمع من الرھبان وســـــــألوا أمیر 

المؤمنین عن صـفات النبي فقال لھم: 

"حبیبي رســـــــــول هللا (ص) لم يكن 

بالطويل الذاھب طوال وال بالقصــــــــیر 

المتــردد كان فوق الــربعة ابیض اللون 

مشــــــرب الحمرة جعدا لیس بالقطط 

يفرق شــعره الى اذنه... وكان صــلت 

الجبین واضـــــــح الخدين ادعج العین 

دقیق المســــــــربة براق الثنايا اقنى 

االنف.
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نحن نحتفل به كي 
نتمكن من ان نقف 

موقفه عندما يدعونا 
الواجب للتضحية 

بالنفس.

تابع

الشیخ ابو سجاد الربیعي 

والدة علي األكرب(ع)



كان عنقه ابريق فضة كأن الذھب يجري 

في تراقیه. كان لحبیبي محمد صــــلى 

هللا علیه وســلم شــعرات من لبته الى 

سرته كانھن قضــیب مســـك اسود لم 

يكن في جســــــــده وال صدره شعرات 

غیـــرھن. بین كتفیه كدارة القمـــر لیلة 

البدر مكتوب بالنور سطران الســــــــطر 

االعلى ال اله اال هللا وفي الســــــــــطر 

االسفل محمد رسـول هللا. وكان شـثن 

الكفین والقدم اذا مشــــى كانما يتقلع 

من صـــــــخر واذا انحدر كانما ينحدر من 

صـــــبب واذا التفت التفت بمجامع بدنه 

واذا قام غمـر الناس واذا قعد عال الناس 

واذا تكلم انصـــــت له الناس واذا خطب 

بكـــى الناس وكان ارحم الناس بالناس 

كان للیتیم كاالب الـــــــــرحیم ولالرملة 

كالزوج الكريم وكان اشـــجع الناس قلبا 

وابذله كفا واصــــبحه وجھا واطیبه ريحا 

واكرمه حسبا لم يكن مثله وال مثل اھل 

بیته فــــي االولین واالخـــــرين... وكان 

ســــــیفه ذا الفقار ورايته الغبراء وناقته 

العضــباء تحیته الشـــكر. يا اھل الكتاب 

كان حبیبــي محمد (ص) يعقل البعیـــر 

ويعلف الناضح ويحلب الشـــــــاة ويرقع 

الثوب ويخصف النعل..."

ھذه ھي صــــــفات النبي (ص). وھذه 

ھي نفسھا صفات علي االكبر. 

لم نعرف علي االكبر الن الـروايات بحقه 

كانت قلیلة الن القوم طمســــــــوا تلك 

المعالم المشرقة.

وكان اشـبه الناس برســول هللا منطقا: 

يقال ان فاطمة تشـــــبه رسول هللا في 

مشیتھا لكن احدا لم يصـف احدا كوصف 

الحسین لعلي االكبر. 

قطع علــــي االكبـــــر اربا اربا اي قطعة 

قطعة.. جلس الحســــــــــین عنده وما 

اســـــتطاع ان يحمله. فرش رداءه واخذ 

يضـــــع علیه قطعة قطعة ثم قال يا بني 

ھاشم ھلموا فال طاقة لي. 

الحســــین يؤبن ابنه بقوله: على الدنیا 

بعدك العفى. 

نحن الیوم نحتفل بوالدة شاب عمره ٢٨ 

سنة.

على الشـــــــباب ان يعلموا لماذا علي 
االكبر مندك بأبیه. ّ

علي االكبر قدوة للشـــباب الملتزم وقد 

رأينا شــــــــــــبابنا كیف ھبوا ولبّوا نداء 

المرجعیة. قدموا ٢٠ الف شھیدا. والیوم 

ھناك من يســـمیھم قتلى ويســــتكثر 

علیھم لقب شھید. خلفوا االيتام وتركوا 

الزوجات والتحقوا بالجبھات بال مقابل. 

ما احوجنا الى الحشد الشـعبي واالمة 

محاصرة وقد تكالبت علیھا االمم. 

علي األكبر يعلم الشـباب كیف يطلقون 

الدنیا.

نحن نحتفل به كــي نتمكن من ان نقف 

موقفه عندما يدعونا الواجب للتضـــحیة 

بالنفس. نحن نشــــــاھد ماذا حل بكل 

الذين تخلوا عن العقیدة فــــــي بلداننا. 

تحولوا الى اتباع للشــیطان والى اذناب 

للمستعمر والغاصب.   

الســـالم على الحســـین وعلى الوالد 

الحسین.. وعلى اصحاب الحسین. 

نســــــال هللا ان يجعلنا على خط علي 

االكبر، خط الحســــین، خط رسول هللا، 

خط االسالم. 

كان ذلك في لیلة الجمعة ٢٥ مارس 

٢٠٢١

٧

الحاج ابو انفال قارئا للقران الكريم

عندما كان يمشي في 
ازقة المدينة كان الناس 

يخرجون الى السطوح 
ليشاهدوا اشبه الناس 

برسول ا�
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ال عذب هللا امي انھا شربت

 حب الوصي وغذتني باللبن

وكان لي والد يھوى ابا حسن

فصرت من ذي وذا اھوى ابا حسن

الســــــــالم علیكم ايھا الحفل الكريم 

ورحمة هللا وبركاته. 

أبارك لكم ذكرى والدة منقذ البشـرية، 

حجة هللا على ارضـــــــه، عین الحیاة، 

مھدي آل محمد (ص)، امامــــــــــــنا، 

وسیدنا، وموالنا، صاحب العصـــــــــــر 

والزمان، بقیة هللا االعظم.

كما ابارك لعلمائـنا العظام ومن قـبلھم 

الى جمیع االنبیاء والمرســــــــلین وال 

سـیما ســیدنا ونبینا محمد وأھل بیته 

الطاھــرين مولودھم المبارك، البــركة 

الكبیــــــرة لھذه األمة، الثقل االعظم. 

لواله لساخت االرض بمن فیھا. 

يقول الكـريم فــي كتابه الكــريم فــي 

سورة القصص: 
َُّ ََ ُْ َ ْ َ ْ َْ َ َ ِ"نتلــو علیك من نبإ مـــوسى وفرعون َ َ ِٰ ِ

َّ َْ َْ َ ُ ُ َ َّ ْ َ ْْ ِبالحق لقوم يؤمنــــــون. إن فرعون عال َ ِ ٍِ ِِ ِ
َ َ ًَْ ْ َ ِفـــــــــــــي األرض َوَجعَل أھلَھا شیَعا ْ ِِ

َ َ ًُْ ُ َ ُْ ْ ّ ُ ْ ُ ْ ّ ِيَسَتضعف طـائفة منھم يذبح أبَنـاَءھم َْ ِ ِِ
َ ََّ ُ ُْ ْ َِويَسَتحیــــــــي نَساَءھم ۚ إنه كان مَن ْ ِ ِِ

ََّ َْ َّْ ُُ ُ ْ َُ ِالمفسديَن. َونريد أن نمن علـى الذيَن َ ِ ِِ
َ َ َْ ًْ َّ ُْ ُ َ ْ َ ُ ِاستضعفوا فـــي األرض َونجعلھم أئمة ْْ ِ ِِ

ّ َْ َُْ ُ ُ ُ َ ْ َِونجعلھم الَوارثیَن. َونَمكَن لھم فـــــي َ ِ ِ ِ
َ ُْ َ َ ُُ ُ َْ َ ْ َ َ ِاألرض ونري فرعون َوھاَمان َوجنوَدھَما ْ ِ ِ

ََ َ ُ ُُ ْ ْ ِمنھم َما كانوا يَحذرون". ْ

القرآن الكريم ضـــــرب لنا مثال بما وقع 

على موســى وعلى بني اســـرائیل. 

يوســــــــف (ع) عندما نزل القحط جاء 

ببني اسرائیل الى مصـــر. واستقر بنو 

اسرائیل في مصــر ولكن الفراعنة بعد 

ذلك اخذوا يســـتضــــعفون ھذه االمة 

وھؤالء القوم وبالخصــوص عندما عرف 

فرعون ان ملكه ســـــیزول جراء مولود 

ســــیولد منھم، ولذلك حكم على من 

يولد من ذكورھم بأن يقـــتل. (يقــــتل 

ابناءھم ويســــــتحي- بمعنى يبقى- 

نســــاءھم) وھكذا كان يحكم فرعون. 

يعتبر نفســــه ربا اعلى، يملك الرقاب 

والناس واالموال. لذلك كان يتجبــــــــر 
َّّ َُ ً ْ َْ َ َ ِويقول " يا ھامان ابن لـي صرحا لعلـي َ ِ ِ

َ ََ ُْ َُّ ْ ْ ِأبلغ األسبــاَب. أسبـــاَب السَمـــاَوات ْ َ َ
ََ َُّّ ُ َٰ َ ََُ ّ ُ ِفأطلع إلى إله موَسى َوإنـــــي ألظنه َ ِ ِِ ٰ ِ ٰ ِ

ٰ َ َُ ُ َ ْ ُ ََ َ ّ ًْ َ َ ِكاذبا ۚ وكذلك زين لفرعون ســوء عَمله َ ِ ِ ِ ِ ِِ
َّ َ َّ ََّ ُ ُْ َ ْ َْ َ َ ِوصد عن السبـــیل ۚ وما كید فرعون إال َ ِِ ِ ِ

َفي تباب."َ ٍِ

وبالمقابل كان بنو إســـــــــــرائیل امة 

مســـتضـــعفة مضـــطھدة محرومة ال 

تسـتطیع ان تحیا حیاة الناس العاديین 

مقابل الذين يتحكمون برقابھا. 

هللا ســـبحانه وتعالى يقول لنبیه نتلوا 

علیك من نبأ موســـى وفرعون." لمن 

التالوة؟ "لقوم يؤمنون". غیر المؤمن ال 

يتمتع بلیاقة االســـــــــتفادة من ھذه 

االنباء. 

هللا عندما يعطــــي العبــــر ويعطــــي 

القصص يريد لالنسـان ان يسـتعبر وان 

يتعلم كي يسـتطیع ان يصــل الى هللا 

في مسـیرته الیه. يقول ان فرعون عال 

في االرض. وھذه الســـــــــورة سورة 

مكیة، وكان المؤمنون فـــــي مكة فئة 

مضطھدة ومحرومة ومستضعفة. وهللا 

يخبــــر نبیه لیخبـــــر قومه أن اذا كنتم 

مؤمنین فاعتبـــروا بما جـــرى علــــى 

موسى وفرعون. ال تظنوا انكم وحدكم 

من تأذى بسبب االيمان. ال. ھناك أمم 

قبلكم ضحت واعطت وانتصرت.

منھج القريشـــیین كان يشـــبه منھج 

فرعون.

قـــريش كان تعذب من آمن بالنبــــي. 

لماذا؟ النھا من المفســدين كفرعون. 

القــــــــــــــران يقول لھم ھذا ھو دأب 

المفســـــــدين في األرض. الى يومك 

الحاضر. البعث كان من المفسدين.

إن ا� ال يريد العدالة في جزء من ال ارض فقط، 

او في دولة دون دولة. بل يريدها على االرض كلها.

سماحة الشيخ الربيعي في ذكرى والدة منقذ البشرية: 

تابع

أبريل / مايو ٨٢٠٢١

والدة منقذ البشرية

الشیخ أبو سجاد الربیعي - خطیباالحاج رعد الربیعي - شاعراالسید الخطیب- رادودا



ھل تعلم أين دفنت بنت الھدى؟ اعرف 

اسماء بنات شريفات طاھرات مؤمنات 

ما زال أثرھم مجھوال. الفاســـــــــــــد 

يستضعف من ينشـد التغییر. يقتل من 

لديه أمل فـي التغییــر. الدول الكبــرى 

تمارس على المجتمعات الضــــــعیفة 

نفس الفساد ونفس االضطھاد. 

الیوم يفـــرقون الناس فـــي العــــراق 

لیســـیطروا علیھم. يفتنون المجتمع. 

ھذا باســم الديمقراطیة وھذا باســم 

المدنیة وھذا باسم العلمانیة. بأسماء 

مختلفة. وبعض الشــباب ال يدري ماذا 

جرى على الجیل الذي ســـبقه. فرقوا 

المجتمع لیحكموه بالحديد والنار. 

ثم يقول تعالـى " ونـريد ان نمن علــى 

الذين استضــــعفوا في االرض" االرادة 

ھنا تكوينیة. لیســت ارادة تشــريعیة. 

يقـــول انا أردت ان تكـــون وراثة االرض 

للذين استضــــعفوا، وهللا اذا اراد شیئا 

قال له كن فیكون. 

اذن ھذه االرادة ال بد ان تقع. اخبرنا هللا 

بذلك. لكنه سـبحانه ال يريدھا في جزء 

من االرض. ال يــريد العدالة فـــي دولة 

دون دولة. بل يريدھا فـي االرض كلھا. 

صـــاحب االمر والزمان عج يمأل االرض 

قسطا وعدال. كل االرض. 

الیوم نـــرى دوال تدعم الديمقــــراطیة 

داخل حدودھا لكــــــــــــــــــنھا تدعم 

الديكـتاتوريات خارجھا. تـنادي بحقوق 

االنســـان في مجتمعاتھا وتؤيد الظلم 

فــي اماكن اخــرى. الیوم ھناك نفاق. 

دوال تدعي الديمقراطیة واالنســــانیة 

لكنھا تقتل وتذبح االخـــــرين. وبنفس 

الطــريقة ھناك دول تدعــي الحـــرص 

على حقوق االنســــــــان لكنھا تلتزم 

الصــــمت عندما يعتدى على شخص 

كالشھید الصدر. 

امتنا تذبح في العراق. الشـــــــــــعب 

البحرينـي الیوم يذبح. اين االمم التـي 

تنشــــــد العدل؟ اين كانت ھذه االمم 

عندما دخلت إســــــــرائیل الى لبنان 

وعندما دخل شارون الى قصر الرئاسة 

وعندما حاصـــــــــــرت الدبابات مبنى 

البرلمان؟ الكل ســــكت. حتى رئیس 

لبنان لم يجرؤ علـى الكالم. لماذا؟ ألن 

القوة بید الذين علوا فـــــــــــي االرض 

واستضعفوا الناس. 

هللا ســــــبحانه تعالى يقول: ونريد ان 

نمن.. كیف تـريد، يا هللا، ان تمن علـى 

المستضعفین؟ 

الجواب: "ان هللا ال يغیـر ما بقوم حتــى 

يغیروا ما بأنفســــــــــھم." وقد غیرت 

مجتمعات المســـتضـــعفین كثیرا من 

نفســــھا. نحن الیوم نعیش في نعمة 

كبیرة. نحن نســـــتطیع الیوم ان نقول 

نحن ھـنا. نحن ھـنا فإياكم أن تعـتدوا. 

نحن ھـــنا فإياكم أن تظلموا. نحن لكم 

بالمرصاد. 

لم يكن للشــــیعة سابقا رأي. لم تكن 

لھم كلمة. كنا الــــــى زمن قـــــــريب 

مســتضــعفین ومظلومین ومقھورين. 

تتذكــرون فــي العــراق. حتـــى كتاب 

"مفاتـیح الجـنان" كان ممـنوعا. ال تقل 

ان الممنوع كان يطال كتب الشـــــھید 

الصـدر فقط او كتب محمد باقر الحكیم. 

ال. ال. كـتاب دعاء "كمفاتــیح الجــنان" 

كان ممنوعا. اين كنا وأين صــرنا؟ الیوم 

يتراجع بعض الشــــــــــــباب عن ھذه 

المسـیرة ألنه ال يعرف. علینا ان نضــع 

الحقائق واالحداث امام اعینھم. 

منذ النبـــي آدم وإلـــى الیوم والعدالة 

مفقودة. متــــى تتحقق إذن؟ متــــى 

يتحقق وعد هللا ببســـــط العدل على 

كافة ارجاء المعمورة؟ نعم. عـــــــندما 
نھیئ انفســنا الستقبال صاحب األمر ّ

والزمان ونصـــــرته. عندما نتبع الرجال 

الربانیین والقادة الصـــــالحین الذين ال 

يخشون اال هللا. عندھا فإن هللا سیري 

المســـــتكبرين ما كانوا يحذرون. ومم 

يحذر ھؤالء؟ مم كان فــــرعون وھامان 

وجـنودھما يحذرون؟ كانوا يحذرون من 

ضــــــــــــــیاع حكمھم على يد الذين 

يستضعفونھم. 

الیوم ذكرى والدة المنقذ للبشـــــرية. 

عین الحیاة. 

"الســــالم علیك يا عین الحیاة" ھكذا 

ورد فــــي الـــــزيارة. ذلك ألن حكومته 

ســــــوف تحي قلوب الناس وعقولھم 

وارواحھم. وھذا ھو معنى الحیاة. 

اللھم كن لولیك الحجة بن الحســـــن 

صــــــلواتك علیه وعلى آبائه في ھذه 

الســـاعة وفي كل ساعة ولیا وحافظا 

وقائدا وناصرا.... 

كان ذلك فـــي ٢٨ مارس ٢٠٢١ فـــي 

حفل شارك فیه الشــــــــاعر ابو حیدر 

الربیعي والرادود السید سعد الخطیب 

وتزينت قاعات المركز وصاالته باالضواء 

واالنوار ابتھاجا بذكــــــــرى مولد منقذ 

البشــــرية في ١٥ شعبان  سنة ٢٥٥ 

ھجرية. 

٩

الدول الكبرى تمارس 
اليوم على المجتمعات 
الضعيفة نفس الفساد 
ونفس االضطهاد الذي 

مارسه فرعون

اليوم نرى دوال 
ديمقراطية تدعم 

الديكتاتوريات، ودوال 
تنادي بحقوق االنسان 

وتقهر االنسان. وغدا 
سيمأل قائما األرض، 

كلها،  قسطا وعدال

أبريل / مايو ٢٠٢١

صالة العشاءين في ختام الحفل



سماحة الشيخ ناظم حطيط: 

نحن نمارس كل صباح ٣ معامالت مع امامنا: 

عهد وعقد وبيعة. فما هي معانيها؟

١٠

ما نـــــزال نعیش ذكـــــرى والدة منقذ 

البشـرية االمام المھدي عج، ولقد ورد 

فـي دعاء العھد الذي يقـرؤه المؤمنون 

كل صـــــــباح: اللھم إني أجدد له في 

صبیحة يومي ھذا وما عشـــــــت من 

أيامـــــي عھدا وعقدا وبیعة له فـــــي 

عنقـــــي، ال أحول عنھا، وال أزول أبدا، 

اللھم اجعلني من أنصـــــــاره وأعوانه 

والذابین عنه، والمســـارعین إلیه في 

قضــــــــــــاء حوائجه، والمحامین عنه 

والســــــــــــــــــــــابقین إلى إرادته، 

والمستشھدين بین يديه... . 

ھذا الدعاء مروي عن االمام الصـــادق 

(ع). 

سنحاول بإذنه تعالى ان نســـــــتلھم 

بعض المضــــــــــامین من ھذه الفقرة 

المشـار الیھا من الدعاء، وأولھا معرفة 

الفرق بین العھد والعقد والبیعة. 

العھد، بداية، ھو االلتـــزام. تعھد فالن 

لفالن يعنــي التـــزم له. فالعھد كالنذر 

صیغة ملزمة. لذلك يقول تعالى : رجال 

صدقوا ما عاھدوا هللا علیه". 

ھناك عھد بیننا وبین امام زماننا. فــي 

صــــبیحة كل نوم نحن نتعھد له بقولنا 

اللھم انني اجدد له في صبیحة يومي 

ھذا وما عشت من ايامي عھدا..."

لذلك نتســـــــاءل: بماذا نظھر االلتزام 

لالمام الحجة؟

نظھــره بأن نظل علــى القول بإمامته 

والسیر على رضاه. 

المضـمون الثاني ھو العقد. والعقد ھو 

ربط التزام بإلتزام مقابل. فالعقد مأخوذ 

من العقدة وھــي أن تــربط ھذا الخیط 

بذاك. في حیاتنا أشـــــكاال من العقود 

مثل عقد البیع وعقد النكاح. 

ھنا في ھذه العقود التـزامات متبادلة. 

وكذلك في عقود المصــــــــــالحة كأن 

يســقط ھذا الشـــخص حقوقه مقابل 

اسقاط مقابل. 

اذن انت في كل يوم وفي كل صـــــباح 

تقوم بإجـــراء ربط بینك وبین االمام بما 

يحقق علقة وضــــعیة بینك وبینه، فما 

ھي ھذه العلقة؟

ھـي ان أقول يومیا: أنا ألتــزم الیك بأن 

اثبت على امامتك وأســـیر على دربك 

بإزاء أن تلتزم انت لي بالشـــــــــفاعة 

والقبول: "وامنن علینا برضـاه وھب لنا 

رحمته ورأفته”

ومن الغـــــــــريب ان البعض من الذين 

يدعون الثقافة انه لیس من الضــــرورة 

االعتقاد باالمام الغائب وجوابھم علـى 

ضوء اية " يوم ندعو كل اناس بإمامھم" 

ان االنسان سیدعى يوم القیامة خلف 

إمامه لذلك كان حــــــريا بھم ان يقولوا 

لالمام انت امامي الذي ســأدعى بك 

يوم القــیامة وانا المأمور الذي الــتحق 

بركبك."

المضــــمون الثالث: البیعة " وبیعة لي 

في عنقـي". البیعة مأخوذة من البیع. 

والبیع ھو تملیك عین بعوض. والـبـیعة 

التي اجريھا كل يوم بیني وبین إمامي 

يعني أنا املك االمام نفســـي وأضعھا 

تحت أمره ونھیه كما ھي ملكیة النبي 

(ص) لنفوس المؤمنین. والنبـــــي ص 

في يوم الغدير بعد أن ســـــــــــــــــأل 

المسـلمین: الســت أولى بالمؤمنین 

من انفسـھم؟" قالوا بلى. وھكذا وبعد 

ان اقـــــر له المؤمنون بملكه علــــــى 

أنفســــھم قال: "من كنت مواله فھذا 

علي مواله". 

فھذه بیعة تملیك. 

إذن نحن في صــــــباح كل يوم نمارس 

ثالث معامالت مع امامـــنا: عھد وعقد 

وبـــیعة، لـــنؤكد من خاللھا انـــنا ملك 

لالمام ارواحنا له الفداء. 

ھناك بحث آخــر نتعـــرض له بنحو من 

االختصار. 

يذكر علماء العرفان ان مراتب الوصــول 

الى هللا ھي عروج وتسلیم وفناء. 

بعض الناس صــــــالتھم مجرد حركات 

والفاظ تســــــقط عنھم التكلیف. ھذه 

العالقة شـــــكلیة وصــــــورية. عالقة 

طقوسیة. 

البعض االخر عالقته عالقة المفلحین، 

" قد أفلح المؤمنون الذين ھم فـــــــي 

صالتھم خاشعون". 

ھذه العالقة الخشوعیة لھا صور: 

صــورة تعرج بھا النفس الى عالم آخر، 

عالم العظمـــة والجالل كما قال االمام 

الحســــــن عندما كان يقف على باب 

المســجد مصــفر اللون ويردد: أتدرون 

انـــــي اقف بین يدي الناس من؟ اقف 

بین يدي جبار الجبابــرة وملك الملوك. 

ثم يقول: يا محسن قد اتاك المسیئ. 

انت المحسن وانا المسیئ... ھذا ھو 

العروج الى هللا. 

صورة اخرى ھي التسـلیم المطلق � 

سبحانه، " سلمت نفســـي وسلمت 

أنفاسي وسـلمت جوارحي ولحظاتي 

وآناتي وسلمت كل قواي الیك". 

أما الصــــورة الثالثة للخشـــــوع فھي 

الفناء. والفناء يعني ان ال ترى لنفسـك 

وجودا. ال ترى ســـــوى هللا. يقول أمیر 

المؤمنین: "ما رأيت شیئا اال ورأيت هللا 

قبله وبعده وفوقه وتحته وفیه." 

ھذه المراتب كما ھي مع هللا ھـي 

مع حجة هللا على خلقه. 

بعضــــــــنا عالقته مع االمام عالقة 

صورية شكلیة: يحضر مولده ويضـع 

يده على رأسـه عند ذكره. والبعض 

اآلخر يشــــــــــعر بالتعلق والحب, 

يتصـــدق عن إمامه ويصـــلي نیابة 

عنه. بل وھناك من يتخطـى مـرتبة 

العروج والتسـلیم لالمام الى مرتبة 

الفناء. ال يفكر اال فیما يرضي االمام 

وفیما يقربه منه. 

كان ذلك فـي لیلة الجمعة ٨ أبــريل 
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ليايل اجلمعة

كان رسول ا� (ص) اذا ذكر مكة دمعت عيناه.  

ونحن لنا في ارتباطه بوطنه اسوة حسنة.

السيد هاني الحلو في ليالي الجمعة:
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قال أمیر المؤمنین (علیه الســـــالم): 

"من كرم المرء بكاؤه على ما مضــــى 

من زمانه، وحنینه إلـــــــــــى أوطانه، 

وحفظه قديم إخوانه."

كل فقرة فـي ھذا الحديث تحتاج الـى 

محاضــــرة. لكنني ســــوف احاول ان 

اسلط الضوء بحدود ما يسمح الوقت. 

ما من انســان اال ويعتبر ان ما مضـــى 

من حیاته افضــــــل من حاضره. العلم 

الحديث يقول ان ٨٠ بالمائة من البشر 

لديھم حنین الى الماضـــــــي. فما ان 

يستذكر االنسـان العالقات القديمة اال 

واخذته الحسرات. فأوضاع الیوم أسوء 

من أوضاع األمس بالنســــــــــبة لمن 

عايش أوضاع الماضي وعالقاته. الیوم 

اعضـــاء االسرة مشـــغولون بالھواتف 

خاصـــــــــة في البیوت ذات الطابقین. 

والعالقة بین الجیـران فاتـرة، واحتــرام 

التالمیذ لمعلمیھم في حدوده الدنیا. 

امیــــــر المؤمنین يقول ان ھذا الحنین 

الى الماضي ھو كرم المرء. ھذه صـفة 

يمتاز بھا كـريم النفس. ثم ينتقل أمیــر 

المؤمنین (ع) فیقول "وحنینه الـــــــى 
اوطانه". كل انسـان يحن الى مسـقط ّ

رأسه وان كان ارضـا حارة جافة. النبي 

االكــرم حینما اراد الھجــرة وقف فـــي 
ََّ َ َّ َّ َِ ُ ْ َ ِْ ِِالجحفـة وقال: و� إنك لخیر أرض �، َ

َ َ ََُّ َّ َ ََّّ ْ ِ ِ ْ َ ِوأحب أرض � إلـــى �، َولوال أنـــي َ ِ
ُُ ُ ْْ َ ْ َأخرجت منك َما خرجت". او ما سـكنت ْ ِ ِ ِ

غیرك. 

 نزل جبرائیل مرة وســأل رســول هللا: 

اتشتاق الى مكة قال نعم فقال له: 
ََّ َْ َإن الذي فرَض علیَك القرآن لرادك الـى َ ِ

معاد. 

أطلق هللا- سبحانه - المعاد على مكة 

، ألن العــرب كانت تعود إلیھا فـــى كل 

سنة، لمكان البیت فیھا.

ٍكان رســــول هللا (ص) اذا التقى بأحد 
من سكان مكة يســــــأله عنھا وتدمع 

عیناه. ھكذا كان ارتباط المصــــــطفى 

بمســــــــقط رأسه ونحن لنا في ھذا 

االرتباط اســـوة. قال تعالى "ولكم في 

رسول هللا اسوة حسنة". 

نحن نھاجر ٣٠ و٤٠ سنة وبعضــــــنا ال 

يملك ھنا دارا، لكنه كلما ادخــــــر ماال 

اشترى عقارا في بلده. 

وأخیــــرا.. يقول الحديث ان من كــــرم 

المرء "حبه قديم اخوانه".. المقصــــود 

اصــــــــــــدقاؤه. على المرء ان يحفظ 

اصـدقاءه، في حین اننا نرى ھذه االيام 

اننا ننسى اخواننا اذا غابوا. 

قال رسول هللا (ص): "للمســلم على 
أخیه ثالثون حقا، ال براءة له إال األداء أو ً

العفو: يغفر زلته، ويرحم عبرته، ويستر 

عورته، ويقیل عثـــرته، ويقبل معذرته، 

ويرد غیبته، ويديم نصـــــیحته، ويحفظ 

خلته، ويرعى ذمته، ويعود مرضـــــته، 

ويشــھد میتته، ويجیب دعوته، ويقبل 

ھديته، ويكاف ىء صلته ويشكر نعمته، 

ويحســــن نصـــــرته، ويحفظ خلیلته، 

ويقضــي حاجته، ويشــفع مســألته، 

ويســـمت عطســـته، ويرشد ضالته، 

ويرد ســــــــالمه، ويطیب كالمه، ويبر 

أنعامه، ويصدق أقسـامه، ويوالي ولیه 
ويعادي عدوه، وينصـــــــــــره ظالما أو ً

ً مظلوما فأما نصــــرته ظالما فیرده عن ً
ظلمه، وأما نصـــــــرته مظلوما فیعینه ً

على أخذ حقه وال يسلمه، وال يخذله، 

ويحب له من الخیر ما يحب لنفســه... 

ويكره له ما الشـر ما يكره لنفسـه، وال 

يبرأ المســـــــلم يوم القیامة من ھذه 
الحقوق إال إذا أداھا أو نال من صــاحبه ّ

العفو". 

اذكر لكم قصــــــــــــة يحكى ان الوزير ُ

المھلبــــي كان فــــي غاية من األدب 

والمحبة ألھله، وكان قبل اتصاله بمعز 

الدولة بن بويه في شـــدة عظیمة من 

ظروف المعیشـة الصـعبة، وسافر وھو 

على تلك الحالة ولقي في ســـــــفره 

شـــدة عظیمة فاشـــتھى اللحم فلم 

يقدر على شرائه لشـــــدة فقرة فقال 

قصیدته المشھورة:

ُ أال موت يباع فأشتريه ٌُ

ِفھذا العیش ما ال خیر فیهَُ َ

ُ ِأال موت لذيذ الطعم يأتيٌ
َّ ِ يخلَصني من العیش الكريهَُ ِ ِِ

ً ٍإذا أبصرت قبرا من بعید ُ ِ

ِوددت لو أنني مما يلیهُ

ُ ْ ِأال رحَم المھیمن نفَس حرَُ ٍَ
َ ِتصدق بالوفاة على أخیهَّ ِ

ســـــــمع األبیات صـــــــديقة عبد هللا 
الصوفي. اشترى له لحما بدرھم وقام ً

بطـــبخه وأطعمه وتفارقا، ثم تقلــــبت 

األمور فــي الوزيـــر المھلبـــي األديب 

فاصــــــبح وزير لمعز الدولة في بغداد، 

وفي المقابل اشتدت الضــــائقة على 

صاحبة عبد هللا الصـــــوفي، فقصـــــد 

صــــــاحبة، واراد ان يدخل على الوزير 

المھلبــــي لكن الحاجب منعه، فكتب 

أبیات فـي رقعة ثم دفعھا إلــى الوزيــر 

المھلبي:

أال قل للوزير فدته نفسي 
ّ َ ٍِمقال مذكر ما قد نسیهُ

ٍأتذكر إذ تقول لضنك عیش
ُ  أال موت يباع فأشتريهٌُ

فلما قرأ الوزيـر المھلبـي الـرقعة تذكـر 
َُّ صاحبة، وكتب على ظھر رقعته: {مثل َ

َ ََّ ُُ ْ َ ُِ ِالذيَن ينفقون أمَوالھم فــي َسبیل ّ� ْ ِ ِِِ
َُ َْ َّ َّ َ ْ َ َ َ ِكمثل حبة أنبتت سبع َسَنابَل فـي كل َ َ ٍِِ ِ
ُ ََّ َ ُّ ٍسنبلة مئة َحبة}، فأمر له بســبعمائة ُ ِ ٍ

درھم، وأكرمه ثم قلده عمال. ً

ذكرنا الصـــــحبة واالصحاب فھلموا بنا 

الى الطف.   

ھلموا بنا إلى أصحاب الحســــین (ع) 

الذين باعوا الــــــــــــــنفس.. قال لھم 

الحســـین: ھذا اللیل فاتخذوه جمال.. 

فلم يتخذوه واســــــــــــتحقوا ما قاله 

الحسـین فیھم:  فإني ال أعلم أصحابا 

أوفى وال خیرا من أصحابي."... 

كان ذلك في ١ ابريل ٢٠٢١
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 فاحتة احلاج طالب

١٢

ََُُ ِراحل أنت َواللیالي نزولٌَ
َ ٌُّ ُ ََومضر بَك البقاء الطويلُ ِِ

َ ٌ ِال شجاع يَبقى فیَعَتنَقُ

ُ ِالبیَض َوال آمل َوال َمأمولٌ

َ ِغايَة الناس في الَزمان فناٌءُ ِ
ُ ُ ُ َِوكذا غايَة الغصون الذبوُلَ

ُ ِعاَدة للَزمان في كل يَومٌّ ٍِ ِ
ُ ٌُّ ِيََتناءى خل َوتبكي طلولَ

ُّ َُ ِكل باك يبكى علیه َوإنَُ ٍِ
ُ ُ ِطاَل بَقاء َوالثاكل الَمثكولٌ

َ ِأي يَوم أدمى الَمدامع فیهََُّ ِ ٍ
ٌٌُ ٌ ِحادث رائع َوخطب َجلیلَ ِ

َ ََّ يَوم عاشوراَء الذي ال أعان ُ
َُ َ َالَصحب فیه َوال أجار القبیلُ ِ

 قال تعالـى فـي محكم كتابه العــزيــز 
ُّ ُْ ٍ"بســم هللا الرحمن الرحیم. كل نفس َ

ُ َُّ َّْ َُ ُ َ َْ ْ ُ ْ َذائقة الَموت ۗ َوإنَما تَوفون أجـوركم يَوَم ْ ِ ِِ
ُ ََّْْ َ َ ْ ِالقیَــاَمة ۖ فَمن زحزح عن النــار َوأدخَل ُ ِ ِِ ِ ِ
َّ ُّ ْ ُْ َ َُ ْ َ َ ِالَجنة فقد فاَز ۗ َوَما الَحیَاة الدنیَا إال َمَتاع َّْ

ِالغرور."ُُْ

الشـــريف الرضي في ھذه القصـــیدة 

التي قرأتھا على اســـــماعكم يحدثنا 

عن الموت ويترجم لنا ايات على شكل 

ابیات. 

ھناك فـي القـران الكـريم ٣ ايات تقول 

"كل نفس ذائقة الموت". 

نحن نبكـي علـى عـزيـزنا ورفیق دربنا 

الحاج طالب ابو أحمد وعلـــــى االخت 

المؤمنة أم باســــــــم الجنابي وعلى 

سماحة الشیخ الظاھري، لیس النھم 

خســـــــروا الدنیا وانما نبكي للفراق. 

احببنا ان نعیش معا وان نبقى معا وأن 

نذھب معا. 

هللا سبحانه تعالى يقول لالنســـــان: 

لماذا ال تدقق دائما.. لماذا اذا جـــــئت 

الــى الجنازة تذكــرت الموت وتذكــرت 

االخرة لكن سرعان ما تنسى؟ 

علینا ان نتذكر االخرة بشـكل متواصل. 

لذلك يسـتحب زيارة القبور. قال رسول 

هللا (ص): كـنت قد نھـیــتكم عن زيارة 

القبور فزوروھا". 

ذلك ألن االنســـــــــان عندما يموت ال 

يموت. ھو ينتقل من حیاة إلـــى حیاة. 

الطفل مثال يبكــي النه فارق رحم امه 

وال يعلم ان فـــي االمــــر والدة جديدة 

وحیاة جديدة. 

لذلك تجد ان االنبیاء والصــــــــــالحون 

يستعدون للموت وال يخشـونه. رسول 

هللا كان كذلك. أمیـــــــر المؤمنین كان 

كذلك. عندما ضـربه أشـقى األشـقیاء 

على رأسه الشـريف وھو قائم يصـلي 

في المحراب قال: فزت ورب الكعبة. 

أما ھذه الدنیا ففیھا الخیر وفیھا الشر. 

وهللا يبتلینا بالخیر ويبتلینا بالشـر. فیھا 

مــــرض، وفیھا فقـــــر، وفیھا متاعب: 

"أحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا 

وھم ال يفتنون". نعم. الدنیا لالفـتـنان. 

وعلى االنسان ان ال يطمئن لھا. الدنیا 

تسلبنا احباءنا. 

أرى العمر في صرف الزمان يبید

ويذھب لكن ما نراه يعود

فكن رجال إن تنض أثواب عیشه

 رثاثا فثوب الفخر منه جديد

وإياك أن تشري الحیاة بذلة

ھي الموت والموت المريح وجود

وغیر فقید من يموت بعزة

وكل فتى بالذل عاش فقید

نعم. ما قیمة الحیاة بالذل والمعصـیة؟ 

ما قیمتھا لو ملك االنســـان األرض وما 

فیھا وما علیھا ولم يكن هللا راض عنه؟

قال أبو العتاھیة في ذكر الموت:

ستباشر الترباء خدك

و سیضحك الباكون بعدك

و لینزلن بك البلى

و لیخلفن الموت عھدك

و لیفنینك مثل ما

أفنى أباك بلى و جدك

لو قد رحلت عن القصور

و طیبھا و سكنت لحدك

لم تنتفع إال بفعل

عندما جاءت كـرونا اثارت ذعــرا كبیــرا. 

لماذا؟ الن االنسـان لم يكن متھیئا. لم 

يكن مســتعدا. كان غافال. الیوم اصبح 

االنسان اكثر استعدادا فصـار أيضـا أقل 

ذعرا. 

الحاج ابو احمد كان حســــینیا. االخت 

المؤمنة كانت زينبیة. الشــــــــــــــیخ 

الظاھري، الشــھید الصــدر. ھؤالء لم 

يغفلوا عن االخرة. الشــــھید الصــــدر  

يقول: "ال بد ان اقدم نفســي كما قدم 

الحســــین نفســـــه". ھذا ھو التھیؤ 

لالخرة. التھیؤ للرحیل. 

الحســـین عندما خیروه بین الســــلة 

والذلة قال ھــــیھات مـــــنا الذلة. كان 

متھیئا للمواجھة.

فـــــــي يوم قال لـــــــي طبیب ان 

المفروض ان يموت االنسـان بأدنى 

مرض لكن هللا خلق االنســــــــــان 

بطـريقة تجعله يتغلب علــى كثیــر 

من المواجھات الممیتة.

ھذا ھو االنســــان: قوي ضعیف. علیه 

فــــــي لحظات القوة ان يتھیأ للحظات 

الضــــــــــــعف. وعلیه ان يتھیأ للوھن 

والموت، فھو معـرض ان يموت فـي اي 
لحظة. علیه ان يصــــفي نیته مع هللا، ّ

ومع زوجته ومع اصدقائه.   

ینایر/فبرایر۲۰۲۱

الشيخ أبو سجاد الربيعي في الذكرى السنوية  لوفاة الحاج طالب والحاجة أم باسم:

ّكانا على خط العلماء الذين لم يغفلوا عن التهيؤ لآلخرة 
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حاسبوا انفســـــكم قبل ان تحاسبوا. 

مثال ھناك خالف عائلـــي بین الــــزوج 

والزوجة فیقول الزوج اريدھا معلقة كل 

حــیاتھا. فھل اعطاك هللا حق ان تظلم 

غیرك؟

يسـتحب ان تقول كل صباح "الحمد � 

الذي أحیانــــي بعدما أماتنــــي وإلیه 

النشــور ، الحمد � الذي عافاني في 

جســــــدي ورد علي روحي وأذن لي 

بذكره"  

عن االمام الرضا (ع) عن الرسول (ص) 

عن هللا سبحانه قوله تعالى:

يا عبادي كلكم ضـــــال إال من ھديته ، 

فاسـتھدوني أھدكم ، يا عبادي كلكم 

جائع إال من أطعمته ، فاســتطعموني 
ُ

أطعمكم ، يا عـــبادي كلكم عار إال من 

كسـوته ، فاستكسـوني أكســكم ، يا 

ِعبادي إنكم تخطـئون باللـیل والـنھار ، 

وأنا أغفر الذنوب جمیعا فاســتغفروني 

أغفر لكم."

لذلك فكر ايھا المؤمن: كل انســـــــان 

مـیت اال من كـتب هللا له الحــیاة. وكل 

انسان ھالك اال من كتب هللا له النجاة. 

اخواني. على المـرء ان يكون قويا فـي 

دينه وفي احزانه. ســـــــاعد هللا قلب 

الحســـــــــین يرى اصحابه واھل بیته 

مجزرين كجزر االضــــــاحي. يرى فلذة 

كبده علي االكبر. يقال ان الحســـــین 

عجـز عن حمل ابنه لیس لوزنه بل النه 

كان مقطعا قطعــة قطعـــة. ثم يفقـــد 

اخاه. 

الیوم نامت أعیـن بـك لـم تنـم

وتسھـدت أخـرى فعـز منـامھا

أشقیق روحي ھـل تـراك علمت إذ إنا

غودرت وانـثـالت علیـك لئامھا

خلت أطبقت السمـاء على الثرى

أو دكدكت فـوق الربى أعـالمھا

لكن أھـان الخطـب عنـدي أننـي
بك الحق أمرا قـضى عـالمھـاً

ھذي المصائب ال مصائب ال يعقوب

مضت الدھو وما مضـت أيامھا

ھذا جزاء محمد من قومه سمعا

فلبئس ما قد أخلفتـه طغـامھـا

أبا الفضل الشھید قصیدة
أزرية مسكـا يفـوح ختـأمھاً

انتم فقدتم اعــــــــــزاءكم، لكن ال يوم 

كیومك يا ابا عبدهللا. بقي على رمضـاء 

كربالء  بال غسل بال كفن.. 

كان ذلك في ٤ أبريل ٢٠٢١

في لقاء الخبار المركز مع الحاج أبو زهراء الشمري عن المرحوم: 

لقد تنازل عن أ رض يملكها، 

كي ال تكون صالة الذي "غصب" األ رض باطلة

١٣ أبريل / مايو ٢٠٢١

"لقد جمع المــرحوم بین كــرم العطاء 

وبین حب مـراجع الدين بدرجة كبیــرة 

جدا. 

درجة تمیزه عن كل أفـراد العائلة وعن 

كل الذين عاشرتھم حتى الیوم."

ھذا ما يقوله الحاج أبو زھراء الشمري 

عن أخیه المـرحوم طالب أبو أحمد ردا 

على أسئلة وجھتھا الیه مجلة "أخبار 
المركز" بعید مجلس الذكرى السنوية َُ

لوفاته. ويضیف:

اتذكر جیدا انه اشــــترى أرضـــــا في 

العــــراق، وبعد مدة الحظت ان ھناك 

مبنى مشـــــــیدا على نفس األرض. 

قلت ذلك للمرحوم الذي استبعد األمر 

فـــي البداية لكنه أيقن بعد التمحیص 

ان شخصـــــا من عائلة بائع االرض قد 
اشـتبه علیه األمر وشـید منزله على ّ

تلك األرض. 

ذھبت مع أخي لزيارة صـــــاحب الدار 

لتســـــــوية األمر، وعندما دخل أخي 

وشاھد صورة الســــــــــــــــید علي 

الســـــیســــــتاني على حائط غرفة 

الجلوس ورأى ان سجادة الصــــــــالة 

مفروشة في الغرفة ألن صـاحب الدار 

كان على وشك ان يقیم الصـــالة قال 

لصــــــــاحب الدار: وھبتك األرض كي 

تكون صـالتك صــحیحة وال تكون على 

أرض مغصوبة. 

كانت األرض تســـاوي ١٠٠ ألف دوالر 

لكن المـــــرحوم قدمھا بأريحیة وفاجأ 

اآلخرين حتى أن اوالد صـــــاحب الدار 

كادوا ان يقبلوا قدمیه. 

نعم. كان ممیـزا فـي كــرمه وال اعتقد 

انني كنت ســأقف موقفه لو كنت في 

مكانه في ذلك الیوم. 
كان يحاول ان يــــــــتخلق بأخالق هللا ّ

وخاصــــــة في رؤيته لمفھوم العطاء. 

أذكر ان شخصـــا من االقارب كان كثیر 

التھجم على المرحوم بمناسـبة وغیر 

مناسـبة. كان يؤذيه كثیرا. لكن عندما 

ضاقت السبل بھذا الرجل طلب العون 

من المـرحوم. ھنا اذكــر ان المــرحوم 

عـزل مبلغا من المال لیقدمه له، وقال 

لــي: ان هللا يـــرزق المؤمن والكافـــر 

ويعطي الصــــــــالح والطالح فلماذا ال 

اعطیه؟

ويســـتطرد الحاج ابو زھراء: كنا نعمل 

سوية وكان في الغالب بشـــــــــوشاً 
ومتسـامحا، وكنت اذا رأيته منزعجا أو ً

متكدرا، فـــي ظـــرف ما، قلت فــــي 

نفسي: ال بد ان يكون احد زوار الدكان 

قد ھاجم احد مراجع الدين بمحضــره. 

وكنت إذا ســـألته عن ســــبب تكدره 

أجابنـــي بما يؤكد ظنــــي...لم يكن، 
رحمه هللا، يســـتفزه أو "يغثه" شیئ ّ

أكثر من التعرض للعلماء بسوء.

- أخیرا؟ إن كان ھناك ما تختم به. 

نعم. أنظر إلى وصــــیته. كتب فیھا: ال 

أرغب في أن يرتدي أحد الســواد في 

عزائي، فلبس السواد يكون للحسین 

(ع) فقط والبكاء ومجالس العـزاء تكون 

له. ثم كتب." اللھم اشـھد انني احب 

الحسین (ع)"
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لیس بمقدور "اخبار المـركـز" ان تقابل 

شخصـــــا ترك الســـــويد وترك الرخاء 

وذھب إلى قم المقدسـة لیكون طالبا 

في حوزتھا، اال ان تتســــأل عن دوافع 

ھذه الخطوة الكبیرة. المجلة ســـألت 

الحاج فھد فاضل فأجاب:

قدمت الى  الســــــويد  وسكنت في 

جــزيـــرة غوتالند مع عائلتـــي، وكنت 

آنذاك في الخامسة عشـر من عمري.  

واجھت التنمر في المدرســــــــة ولم 

تنسجم شخصـیتي مع باقي التالمیذ 

وامضـــیت الســـنین االولى وانا اشعر  

بوحدة وغربة في المدرسة وخارجھا.

عندما بدأت دراســـــــتي في الثانوية 

شـــــــعرت  بمظلومیة اإلســـــــالم. 

وأحسست بالتالي بمسؤولیتي لرفع 

ھذه المظلومیة عن دينــــــــــي وعن 

عقیدتي وانتمائي.

قررت يومھا االنتقال  من الســويد إلى 

قم المقدســــــة طلبا للعلوم الدينیة، 

فقدمت  طلبا رســـــــــــمیا لاللتحاق 

بالحوزة العلمـــیة بدال من اإللــــتحاق 

بالجامعة ھنا في السويد.

ولكن في ذلك العام تأخرت الحوزة في 

قبولي وفي ارسال تأشیرة الدخول.

بقیت ھنا وبدأت دراســــتي الجامعیة 

في جامعة ســـــــــتوكھولم في كلیة 

الفلســــــفة، والحقا في كلیه األديان  

في نفس الجامعة.

حصـلت على شھادة الماجســتر في 

فـرع االديان وعلــى البكلوريوس فــي 

الفلسفة. 

فماذا حدث إذن؟ وما ھو الشـيء 

الذي أثر فیك ودفعك لالنتقال؟

كان سماحة الشــیخ سعید الواعظي 

قد تطرق فـي احد خطب الجمعة الـى 
أن ھناك حاجة  ماســة لوجود مبلغین ّ

من الذين نشأوا بالسويد.

كــنت انذاك قد تجاوزت الــثالثــین من 

عمري ولم أر انني ســـــــأكون 

الشـــخص المناسب للســــفر والبدء  

بدراسة العلوم الدينیة من الصـفر. كان 

الســــــــــؤال المھم الذي لم استطع 

االجابه علیه ھو: ھل أنا مكلف شــرعا 

بالذھاب وأنا فـــي ذلك العمــــر ولدي 

زوجة وطفلین؟

قــررت التفاؤل بالقــران الكـــريم وكان 

الجواب باالقدام على العمل. قـررت أن 
أھیــئ اموري كلھا قبل االقدام علــى ّ

ھذه الخطوة الكبیرة. انتقلت  إلـى قم 

المقدسة في عام ٢٠١٥. 

-ماذا كانت اھداف االنــــتقال وقد 

كنت تســـــتطیع أن تقوم بالعمل 

في سبیل هللا في السويد أيضا؟

كان الدافـــــع االول تعلم الدين للدفاع 

عن ھوية المســلمین بشــكل أكمل. 

ولكن وفــي األثناء انتبھت الــى ھدف 

آخر وھو مســؤولیتى الشــرعیة تجاه 

اطفالـي. الیس واجبـي ھو ان يتـرعــر 

اطفالـــي فــــي أجواء ال تحارب الدين 

والتدين و الحجاب؟

- ھل شــــعرت بالندم في فترات 

معینة؟

أبدا. بل كان عزمي يزداد يوما بعد يوم. 

وإزاء كل ھجمة جديدة على االســالم 

وإزاء كل تشـــــويه لمعالم الدين كنت 

أزداد يقینا بأن مسؤولیة التصـدي ھي 

على عاتق المسلمین جمیعا.

كنت أشعر أنه على كل مسـلم عندما 

يقرأ قوله تعالى في القـرآن الكـريم: ال 

يكلف هللا نفسـا اال وسعھا" ان يسـال 

نفسه: و ما ھو وسعي؟

ما ھي درجة المسـؤولیة وما ھو مدى 

التكلیف الـــربانـــي الذي يقع علــــى 

عاتقي؟ 

ماھي دراســـــــتك اآلن وما ھي 

المراحل التي قطعتھا في قم؟

طالب بالمــــرحلة الثامنة فــــي كلیة 

الشھید الصدر رضوان هللا تعالى علیه. 

في العام القادم اتخرج ان شاء هللا من  

ھذه الكلیة المباركة.  

- لماذا لم تضع العمامة إذن؟ ال بد 

ان دراســــــــتك أھلتك لذلك منذ 

زمن؟

لست أھال لھا.  ولكن اذا دعت الحاجة 

وأصــــبح تكلیفي أن أضــــعھا حینذاك 

سأفعل.

- شـــاھدت لك بعض األشـــرطة 

باللغة الســويدية ورأيت أنك كنت 

موفقا في اختیار الموضــــــــــوع 

واالسلوب. ھل تحدثنا قلیال عنھا؟
ً شــــــــعرت ان ھناك فراغا ثقافیا لدى ّ

الشباب يمكن ملؤه بمحاضرات قصیرة 
ومركزة. بدأت بتسـجیل بعضـھا. كانت ّ

المواضـــیع متنوعة ومختلفة باختالف 

المشـاكل التي يتعرض لھا الشــباب. 

سجلت  على سـبیل المثال محاضـرة 

قصــیرة عن الشــبھات التي تثار حول 

تاريخ االســــــالم، وحول النبي األكرم 

(ص)، وقد  أعطیت ھذه المحاضـــــرة 

عنوان:

Vem står bakom islams histori?

(من يقف وراء التاريخ اإلسالمي؟)

كان الھدف من ھذا الشــــــــــريط ھو 

تصـــــويب المعلومات من جھة، وجعل 

المشــاھد، من جھة أخرى، يتريث وال 

يصــــــــــــدق كل ما يقرؤه في الكتب 

التاريخیة التـــــــــــي ينتقص فیھا من 

شخص النبي األكرم (ص). 

ھناك أيضــا مواضیع اخرى حول ماھیة 

الدنیا وماھیة الثــــروة الحقیقیة فیھا، 

وحول خطورة النفس األمارة بالسـوء..  

الخ  

لقاء

الحاج فهد فاضل عن قراره باإلنتقال من السويد إلى قم المقدسة:

كان السؤال األهم بالنسبة لي: 

ُهل ما زلت مكلفا بالذهاب وأنا في هذا العمر 

ومعي زوجة وطفلين؟

ینایر/فبرایر١٤۲۰۲۱

الحاج فھد فاضل 



كان للمسـابقات حصــة ثابتة في مناسبات األفراح في مركز 

االمام علي (ع). لم تخل مناسبة من "مســـك الختام" الذي 

توزع فیه الجوائز على الفائزين بمسابقة المناسبة. 

كانت األسئلة في الغالب تدور حول المناسبة وشخصـــیاتھا 

وكانت الجوائز ثمینة في الغالب ويقدمھا أصـــــحاب المحالت 

التجارية تشجیعا للظاھرة. 

أحیانا كان يجري توزيع اكثر من ١٠ جوائز في المناســـــــــبة 

الواحدة على الفائزين من الرجال والنســــاء، في فقرة كانت 

تؤدي أكثر من غرض تثقیفي وترفیھي. 

ھذه المرة، ومع قرارات الحجر الصـــــحي التي رافقت جائحة 

كورونا، انتقلت المسابقة ھي االخرى، كسـائر البرامج، إلى 

الفضـــاء المجازي، فكان لكل يوم من أيام الشـــھر الفضـــیل 

مسابقة تنشر على وسائل التواصل االجتماعي. 

أخبار المركز تنشـــر ما تم تداوله من أسئلة وأجوبة منذ بداية 

شھر رمضان المبارك:  

١٥

مسابقات الشهر الفضيل: ثقافة وترفيه وجوائز

أبريل / مايو ٢٠٢١

أجوبة مسابقة الیوم األول

س١/ ما الســـــــورة التى تنتھى كل 

آياتھا بحرف الراء ؟

ج : الســــــورة التى تنتھى كل آياتھا 

بحرف الراء ھى : سورة الكوثر

{إنا اعطیناك الكوثر * فصل لربك وانحر 

* إن شانئك ھو األبتر} 

س٢/ : ما أعظم آية فى القرآن الكريم 

؟

ج : أعظم آية فى القرآن الكـريم ھـى 

آية الكرسى ، وھى خمسون كلمة 

س٣/ما الســــــورة التى ذكر فى كل 

آياتھا لفظ الجاللة ( هللا ) ؟

ج : ھى سورة المجادلة 

س٤/ ما الســـور التى سمیت باسم 

نجم ؟

ج : الســــور التى سمیت باسم نجم 

ھى : سورة الشمس ، وسورة النجم 

س٥/ما السورة التى تسمى بسورة 

النساء الصغرى ؟

ج : الســورة التى تســمى بســـورة 

النساء الصغرى ھى : سورة الطالق.

أجوبة مسابقة الیوم الثاني

س١ : ما عدد خـزنة جھنم المذكورين 

فى القرآن الكريم ؟

ج:عدد خــزنة جھنم المذكورين فـــى 

القرآن الكريم : تسعة عشر ملك .�

قال : تعالى في ســـــــــورة المدثر { 
َُ َْ ََسأصلــــــــیه َسقر (٢٦) َوَما أدراَك َما ْ َ ِ ِ

ٌ ََّ َ ُ ََ َُ َ ْ َِسقر (٢٧) ال تبقي َوال تذر (٢٨) لواَحة ُ
ْ َََّ َ ْ ْ َللبَشر (٢٩) علیَھا تسعة عَشر (٣٠) َ ِ َ ِِ

س٢: ما الســـــور التى انتھت بكلمة 

تدل على أسمھا ؟

ج:الســــــــور التى انتھت بكلمة تدل 

على اسمھا ھى :

سورة الماعون – سورة المســـــــد – 

سورة الناس .

س٣ : ما أول أمــر نــزل فــى القـــرآن 

الكريم ؟

ج:أول أمر نزل فـى القـرآن الكـريم ھو 

قوله تعالى :{اقرأ باســـــم ربك الذي 

خلق} (العلق:١).

س٤: من الذى وصــــــــف فى القرآن 
الكريم بأنه ملك ولیس بشرا ؟ً

ج:الذى وصــف فى القرآن الكريم بأنه 
ملك ولیس بشــرا ھو : يوسف (علیه ً

السالم)
ْ َ ََّ َّْ ِقال – تعالـى { فلما َسمعت بَمكرھن َ ِِِ
ً َ ََ َ َ ََّ َّ َّْ ُ ُ ْ ْ َْ ْ ِأرَسلت إلیھن َوأعَتَدت لھن متكأ َوآتت ْ ِ

َُّ َ َّ َّْ ْ ُُ ً ْ ِكل َواحَدة منھن سكـــینا َوقالت اخرج ّ ِ ِ ِ ٍ ِ
َ ََّ َْ َ َ ََّ َّْ ُ َُ ْ ْ َْ َعلیھن ۖ فلمـــــــا رأينه أكبرنه َوقطعَن َ َ ِ

َْ َُّْ ََّ ٰ َُ ِ ِأيديَھن َوقلَن َحاَش � َما ھذا بََشًرا إن ْ ِِ
ََّ َ ٌٰ ٌ َ ِھذا إال َملك كريم } (يوسف:٣١) .َ ِ

الســـؤال ٥ : كم مرة ذكر لفظ آية فى 

القرآن الكريم ؟

الجواب: ذكـــر لفظ آية فـــى القـــرآن 

الكريم : ٨٤ مرة 

أجوبة مسابقة الیوم الثالث 

س١ : ما أنواع األنفس التــى ذكـــرت 

فى لقرآن الكريم ؟

/الجواب/ أنواع األنفس التــى ذكــرت 

فى القرآن الكريم ھى 

النفس الوامه * 

النفس المطمئنة * 

النفس األمارة بالسوء *

س٢: بماذا وصـــــــــف هللا – تعالى – 

الیھود فى سورة البقرة ؟

الجواب / قال – تعالــــى : {ولتجدنھم 

أحـرص الناس علـى حیاة} - البقــرة: 

 ٩٦

س٣ : ھناك ســــــــورتان في القرآن 

انتھت بنفس اآلية ؟ أذكر السورتان

الجواب/ الســـــــــور التى انتھت بآية 

واحدة ھى : سـورة الحاقة – وسـورة 

الواقعة انتھت السورتان بقوله تعالى:

 {فسبح باسم ربك العظیم}

س٤ : ما أضـــعف بیت ذكر فى القرآن 

الكريم ؟

الجواب / أضـــــــــعف بیت فى القرآن 

الكريم ھو : بیت العنكبوت . قال

تعالـــــــــى: {وإن أوھن البیوت لبیت 

العنكبوت} -العنكبوت : ٤١

س٥ : ما عدد حملة العـــــــــــــــرش 

المذكورين فى القرآن الكريم ؟

:الجواب/ حملة العـــــرش المذكورين 

فى القرآن الكريم : ثمانیة . قال 

تعالـــى:{ويحمل عـــرش ربك فوقھم 

ٍيومئذ ثمانیة} - الحاقة :١٧ 

مسابقة قرآنیة 
في كل يوم من شھر رمضان

المشاركة عن طريق اإلنترنت

للحصول على الرابط اإللكتروني يرجى مراجعة الموقع و قنوات المركز اإلجتماعیة

يتم إرسال الجوائز عن طريق البريد إلى عنوان السكن في السويد

imamalicenter
.se

رمضانيات



رمضانيات

شهر رمضان من قبل ومن بعدُ

١٦

كان لشـــھر رمضـــان في مركز االمام 

علي (ع) وفي سائر مراكز وحسینیات 

الشیعة في السويد قبل جائحة كورونا 

نكھة محببة وطعم ممیــــــــــز ومذاق 

خاص. وكان يشـعر بھذا الخلیط العذب 

كل من جعلته الظروف يقضـي قســما 

من الشـــــــھر في ربوع ھذه المراكز، 

وقسما آخر بعیدا عنھا. 

فـــــــــي مثل ھذه األيام كانت اللجان 

العربیة والفارســــــیة في مركز االمام 

علي (ع) علي ســــبیل المثال تعكف 

في دراسـة الخطباء والمبلغین الختیار 

واحد منھم لیكون خطیب الشــــــــھر 

الفضــیل. وكان أصحاب الحس والذوق 

العزائي ينھمكون في دراســـة الرادود 

األنســـــــــــــــــب الحیاء ذكرى جرح 

واستشـھاد أمیر المؤمنین ويعســوب 

الدين علي بن أبي طالب (ع). 

وعلـــى خط موازن كانت ثلة من الذين 

يجیدون اعداد الطعام تنشغل بتحضـیر 

كل ما من شأنه إرضاء الصـــــائم على 

مائدة االفطار او مائدة الســــــــــــحور 

(حســـب مواعید االمســـاك واالفطار 

المتغیرة جدا في شـــــــــــمال القارة 

االوروبیة).  

أما التالوة الیومیة للقـران الكـريم فـي 

المـــــركـــــز فكانت "وال أروع": أجمل 

األصــــــــــوات المحلیة، وبعض أجمل 

األصوات المدعوة، تجعلك تنتشي كما ّ

لم تفعل خالل ســــــاعات النھار كله، 

وتجعلك تسـتشــعر إعجاز ھذا الكتاب 

الكريم بخطرات الفكر ودقائق الحواس. 

وكان ھذا الجو، رغم كفايــته ورفعــته، 

يخلق لدى المشــاركین حاجة للمزيد 

ولما ھو أكثـــــــــــــــر. كان الجو، رغم 

روحانیاته، يرفع من ســــقف الحاجات 

والمطالب الروحیة، ويرفع من منسوب 

الرغبات االيمانیة حتى صـار الواحد منا 

ال يكتفي بھذا القدر الكبیر فیشــــــــد 

الرحال الى مشھد المقدسة لیحظى 
بقدر أكبــر من ذلك كله، ولیحلق إلــى ّ

فضاءات اوسع وأبعد. 

لكننا، مع االســـف، صــــرنا مع جائحة 

كورونا نبحث عن األجواء الرمضــــــانیة 

بین "ثنايا" الحواسیب والھواتف. صـرنا 

نمني النفس بمجلس افتراضـــــــي، 

ومجلس مجازي، وبحفل غیـــر حافل. 

وصــــرنا خوفا من "التقاعد" نرضـــــى  

بخطیب يخاطب الكامیرا، ورادود ينشد 

للعدســـــة. بل صـــــرنا نخفي ما في 

صدورنا من خیبة في كل مرة نقرأ فیھا 

عدد المتابعین للمناســـــبة من خالل 

الحواسیب والھواتف. 

صرنا نتسـاءل بحزن وأسى: أين صالة 

الجماعة؟ أين القاعة الملـــــــیـــــــئة 

بالصــــائمین؟ أين المنبر الذي يجلس 

تحته وحوله مئات المســـتمعین؟ أين 
ُ الكالم الذي كان يضـــحك ويبكي؟ أين ُ

الذين كانوا يطوفون علــــــــــى الناس 

بأباريق الماء والقھوة والشـــــاي؟ أين 

الذين جاؤوا الــى المــركـــز وقد أعدت 

زوجاتھم خالل النھار لمئات الصـائمین 

قطع الحلوى والمعجنات طلبا لألجــــر 

والثواب؟ أين السالمات والتحیات؟ أين 

كل تلك الوجوه البشــوشة؟ أين الذين 

يوزعون المحارم الورقیة علــــى الذين 

يبكون من خشـــیة هللا؟ أين الصــــالة 

علــــــى محمد وآل محمد بأعلــــــى 

األصوات؟ 

في مثل ھذه األيام منذ ســـنتین كان 

"ألخبار المـركـز" تقـريــر میدانــي عن 

حركة الصـائمین في مركز االمام علي 

(ع) خالل شھر رمضان المبارك. 

ھذا نص التقرير.. نعید نشــــره لنتذكر 

النعم، ولنعـــــرف كم اختلف الیوم عن 

األمس، ولنشكو الى هللا "شدة الفتن 

بنا وتظاھــر الــزمان علینا" وندعوه بأن 
يصـــــــلي على محمد وآله وأن يعیننا ّ

على ذلك بفتح منه يعجله، وبضــــــــر 

يكشفه": 

ینایر/فبرایر۲۰۲۱

عشق يتجسد عمال في سبيل ا�

 المؤسسون للمجالس الرمضانية:

مجموعة تطبخ، وأخرى تعلق السواد.ّ

مجموعة تتطوع للحراســــــة، وأخرى 

لتنظیم مواقف السیارات. 

أناس يقفون أمام الباب الســـــــتقبال 

الزوار، وأناس  يھتمون بأمور الصوتیات.

تتطلع حولك فتجد أن ھناك من يلـتقط 

الصـــور، وھناك من يســــجل الخطب 

والكلمات. 

ھذا يوزع الشــــــاي، وذاك يوزع الماء، 

وذلك يوزع الطعام. 

ھذا يجمع المصـــاحف وذاك يوزع كتب 

االدعیة. 

ھذا يتبرع بالمال وذاك بالجھد. 

إنھم المتطوعون الذين نصبوا انفسھم 

لخدمة الناس في لیالي شھر رمضـان 

عموما وفـــي لیالـــي القدر، ولیالـــي 

استشــــــــھاد أمیر المؤمنین ومولى 

الموحدين (ع) خصوصا. 

وقبل المناســــــــبة كان ھناك أخرون 

عملوا على تجھیز قاعات المركز 

الستقبال الضـــــــــیوف: فريق يكنس 

الســــــــجاد، وفريق يرفع الكراسي.. 

فريق يعلق الســــــــتائر، وفريق يبدل 

اماكن الجدران المتنقلة كي يرســـــم 

الحدود الجديدة بین قاعتــي  الــرجال 

والنساء.

تابع

رمضان قبل الجائحة: توزيع الورد على قراء القران



١٧ أبريل / مايو ٢٠٢١

المھام الصغیرة تكاد ال تحصـى: فھناك 

حاجة لمن يشـــــتري األطعمة، ولمن 

يشـتري الصـحون الكرتونیة والمالعق 

وورق الســـــــفرة، والمحارم الورقیة، 

واالكواب البالســـــــــــــتیكیة، والتمر 

والحلويات ومختلف أنواع الثواب. 

ال بد من وجود شخص يجرب الصوتیات 

وشخص يشـــــــــــــــــــحن بطاريات 

المیكروفونات، وشـــــــــــــخص يھتم 

بالشــروط التي وضعتھا دائرة االطفاء، 

ودائرة البیئة، لســــــــالمة التجمعات 

الكبیرة.

ال بد أيضـا أن يقوم شخص ما باالتصـال 

بالشـــــــرطة وبدوائر االمن إلعالمھم 

بالتجمع الحاشد الذي سیشـــــــھده 

مــركــز اإلمام علــي (ع) علــى مدى 

شھر، وبدائرة الســــــــیر، وبالبلدية.. 

وبطلب تــــــــــــــرخیص خاص لوقوف 

الســـیارات خارج المركز عندما يمتلئ 

موقفه بســـیارات الوافدين إلحیاء تلك 

اللیالي الفضیلة.

ال بد أيضـــــــــا من ان يتجند فريق من 

المتطوعین لتنظیف األرصــــــــفة بعد 

منتصــــــــــــف اللیل، وتنظیف مواقف 

السـیارات التابعة للشـركات المحیطة 

بالمركز، خشــــیة ان يكون بعض الزوار 

قد رمــــى نفاياته فــــي تلك المواقف 

الخاصــــــــــــة عندما كان يھم بركوب 

سیارته. 

ھل تنتھي الئحة المھام ھنا؟ أبداً.

فال بد بعد كل لـــــیلة من إعداد القاعة 

للیلة التالیة: تنظیف االوانــي والقدور. 

تـنظـیف الحمامات. الــتخلص من االف 

الیترات من النفايات. تنظیف القاعات.. 

تغییر الديكور لیتناســـــب مع الحزن او 

الفرح في الیوم التالي.  
سائق يســـــــتقبل ضیفا في المطار، ً

وسائق آخر يودع ضیفا آخر في محطة 

القطارات، طــــبعا بعد أن كانت ثلة من 

المتطوعین قد اھتمت بشــــراء تذاكر 

الســـفر للخطباء والرواديد وبالســـھر 

علــــــــى راحتھم وتأمین احتیاجاتھم 

خالل مدة أقامتھم فــــــــــــي "ربوع" 

المركز.... 

وقبل ذلك كله كانت اللجنة العربیة 

تجتمع دوريا لتحدد من يكون عـــــريف 

ھذه المناســـــــــبة وتلك، ومن يكون 

الخطیب، وھل يوجد فـــــي "الیوتوب" 
تســجیالت له كي نقیم أداءه؟ وكذلك ّ

بالنســبة للرادود، والشـــاعر. ما ھي 

شروط الفیزا للضـــــــــــیف القادم من 

العــراق؟ ومن إيــران؟ من يھتم بأمـــر 

الفیزا؟.. 

لكن وراء ھذا النشـــــــاط، وھذا البذل 

والعطاء، وھذه التضــــــحیة... وراء كل 

ذلك قلـــــوب وعقـــــول جذبھا حديث 

للمعصـوم  يقول فیه ان: "شیعتنا منا، 

يفرحون لفرحنا، ويحزنون لحزننا".

أخبار المركز العدد ٤، مايو ٢٠١٩ 

رمضان قبل الجائحة: انشطة متنوعة



رمضانيات

ماذا قال مراجعنا العظام في الصیام مع الخوف من کورونا؟

اجتمعت اراء مراجع الشــیعة على اعتبار الصــیام في شھر رمضــان المبارك واجب إلھي ومن أھم الفرائض الشـــرعیة وإن جائحة 

كورونا ال ترفع التكلیف إال في ظروف محدودة تطرق المراجع إلیھا في معرض تعلیقھم على األمر. 

ھذا وكان مرکز اإلمام علي (ع) اإلسالمي قد قام بجمع آراء بعض المراجع حول الصــیام في زمن تفشــي ھذا المرض، ونشــر تلك 

اآلراء عشیة الشھر الفضیل. 

فیمایلي نص اآلراء التي وردت في أجوبة المراجع دامت توفیقاتھم. 

سماحة السید علي السیستاني (دام ظله):

الجواب: ھناك أمور ينبغي االلتفات إلیھا:

١ـ  إن صیام شھر رمضـان من أھم الفرائض الشـرعیة وال يجوز تركه إال لعذر حقیقي، أي ما يتأكد منه صاحبه 

دون ما ال واقع له.

٢ـ  إن من تلقى نصـــیحة طبیة بترك الصـــیام في بعض الشـــھر او كله من جھة أنه يرفع من احتمال اصابته ّ
بالمرضـ  مثالـ  وأثار ذلك في نفسه الخوف يسقط عنه وجوب الصیام اداء ويلزمه القضاء.ًٌ

ھذا اذا لم يتمكن من ازالة الخوف من نفســــــه باتخاذ االجراءات الوقائیة المناسبة كالبقاء في البیت وعدم 

االختالط مع اآلخرين عن قرب واستخدام الكمامة والكفوف الطبیة ونحو ذلك، واال لزمه اتخاذھا وال يســقط عنه وجوب الصـــیام في 

الشھر الفضیل.

٣ـ  من يخاف االصابة بالمرض اذا خرج للعملـ  المسـتلزم لالختالط مع اآلخرينـ  يلزمه ترك العمل في شھر رمضـان لیؤدي الصــوم، 
واذا لم يسعه ترك عملهـ  ألي سبب كانـ  لم يجب علیه الصیام ولكن ال يجوز له التجاھر باإلفطار في المأل العام، ويلزمه القضاء.ّ

سماحة السید علي الخامنائي (دام ظله):

أن الصـیام واجب إلھي وفي الحقیقة ھو نعمة هللا الخاصة لعباده، وھو من أسس التكامل والسـمو الروحي 

لإلنسان، وقد كان واجبا كذلك على األمم السابقة.

أن الصــیام من ضرورات الدين وأركان شريعة اإلسالم، وال يجوز ترك صیام شھر رمضـــان المبارك، إال أن يظن 

الفرد ظنا عقالنیا بأن الصـیام يؤدي إلى مرضه او تشـديده او زيادة فترة المرض والتأخیر في حصـول الشـفاء. 

وفي ھذه الحاالت يسقط وجوب صیام شھر رمضان ولكن يجب القضاء.

ومن البديھي انه يكفي االمر في حالة حصول اإلطمئنان من أقوال الطبیب المختص والمتدين.

 

 

سماحة السید محمد سعید الحکیم (دام ظله):

مالحظة! لن نجد إستفتاء خاص من سماحته حول الصـوم في زمن مرض کورونا ولکن في ما یتعلق بالصـوم 

عند المرض بشکل عام فأفتی سماحة السید بما یلي:

ال يصح الصوم من المريض الذي يضر به الصوم، سواء أكان الضـرر بشـدة المرض أم طول فترة عالجه كل ذلك 

بالمقدار المعتد به عرفا، كما أنه ال يصح الصوم من الصـحیح إذا كان موجبا لحدوث مرض له. أما المريض الذي 

ال يضر الصوم بمرضه فیصح منه الصوم ويجب علیه.

 

 

سماحة الشیخ مکارم الشیرازي (دام ظله):

ال يمكن لإلنسـان لھذا السـبب ]کورونا [  أن يترك صیامه، ويجب علیه ان يصــوم في شھر رمضــان، وبالطبع 

يمكنه في الفترة ما بین اإلفطار والسـحر ان يتناول األغذية المقوية لمنع حدوث حالة الضـعف الشــديد لديه 

طیلة النھار، ولكن الذي يعلم أن الصـوم مضــر له، فعلیه ان يترك الصــیام، وإذا صام في ھذه الحالة فصــیامه 

لیس صحیحا، وكذلك الحال إن لم يتیقن ولكن يحتمل بصــورة ملحوظة بأن الصــیام مضــر له، سواء كان ھذا 

االحتمال نابعا من تجربته الشخصیة او من توصیة الطبیب.

أبريل / مايو ١٨٢٠٢١

تابع



رمضانيات

سماحة السید کاظم الحائري (دام ظله):
ّّ ّّ في تشــخیص أن الصــوم في ھذه الظروف مضــرّ بحال المكلف أو ال يراجع الطبیب المختص، فإن تبین له أن ّ

الصـوم مضـرّ بحاله أو بقي لديه خوف الضــرر من الصــوم، ولم يكن ذلك منه ناشئا من شذوذ ووسوسة، ولم ً

يمكن له الصــوم بال خوف الضــرر ولو بالوقاية والتحرّز -كغســل الیدين بالصـــابون وعدم الخروج إلى األماكن 
المزدحمة ومراعاة الفواصــل الالزمة مع اآلخرين وما إلى ذلك- جاز له اإلفطار حینئذ بلحاظ كل يوم يخاف فیه ّ

ّ أن يكون الصوم مضرّا بحاله، ثم يقضي بعد التخلص من الوباء.ً

وإن كان عمله يضـــــــــطرّه إلى الخروج من المنزل ولم يكن له طريق آخر غیر محرج لالعتماد في رزقه علیه 
كاالستدانة ونحو ذلك، ولذلك بقي عنده خوف أن يضــــرّه الصـــــوم، فحینئذ يجوز له اإلفطار في كل يوم تكون حالته كما ذكرناه، ثم ّ

يقضي بعد التخلص من الوباء. وفي أي مورد جاز له اإلفطار ال يجوز له التجاھر به في المأل العام.ّّ

 

سماحة الشیخ وحید الخراساني (دام ظله):

من يعلم بأن لیس في الصیام ضرر له، حتى ولو قال الطبیب خالف ذلك، يجب علیه الصـیام. كما إن من يكون 

على يقین أو على ظن بأن في الصـیام ضرر جدير أو خوف مصــدره عقالني، ال يجب علیه الصــیام، حتى ولو 

قال الطبیب خالف ذلك، وإن صام، فصیامه باطل، إال إذا لم يكن في الصیام أي ضرر له ونیته التقرب إلى هللا.

كما إن من يحتمل بأن الصــیام فیه ضرر كبیر له مما يخلق في نفســـه خوف ويكون احتماله عقالئیا، ال يجب 

علیه الصوم وإذا صام يكون صیامه باطال، إال إذا لم يكن في الصیام أي ضرر له ونیته التقرب إلى هللا.

 

سماحة الشیخ بشیر النجفي (دام ظله):

إن علم أن صـــــــیامه يؤدي إلى ابتالئه بھذا المرض (كورونا) المھلك وجب علیه اإلفطار، ولكن قد علمنا مما 
وصل إلینا من بحوث األطباء األخصائیین أن ال عالقة بین الصـوم والمرض، وقد روى الملمون جمیعا عن النبي ً

األعظم صلى هللا علیه وآله قوله: صوموا تصــحوا، فلنســتغل ھذا الشــھر الشــريف بالصــیام فیه وقاية من 
ً األمراض كلھا وخصوصا ھذا المرض الوبیل. أجار هللا تعالى الناس جمیعا والمؤمنین بالخصوص وهللا العالم.ً

 

سماحة السید شبیري الزنجاني (دام ظله):

إذا اعتبر األطباء االختصـاصیون إن الصـیام يزيد من إمكانیة إصابة المكلف بمرض كورونا وكذلك يعرضه للضـرر، 
فال يجب علیه الصــــیام؛ وقد ذكرت ھذه المســــألة في الرسائل العملیة. لكن يجب عدم التجاھر باإلفطار، ُ

ويجب الحفاظ على حرمة شھر رمضان المبارك.

لكن إذا ساھم تغییر الظروف، ومنھا البقاء في المنزل، والتقلیل من الحركة، وااللتزام بالتوصیات الصـــــحیة، 

وتناول األطعمة والمشـروبات التي تعزز من مناعة الجسـم، في التقلیل من المسـتوى المعتاد للضـرر، دون 

أن تسبب ھذه الظروف صعوبات كبیرة، فیجب على المكلف أن يفعل ذلك ويصوم.

 سماحة الشیخ إسحاق الفیاض (دام ظله):

ال يخفى على المؤمنین أعزھم هللا تعالى بأن صوم شھر رمضــان من ضروريات التكلیف الشــرعیة وأنه ركن 

ثان من أركان اإلسالم في الشــــــريعة المقدسة وفرض في كتابه تعالى، فال يجوز ترك صیامه لمجرد بعض 

النصــــائح العامة من دون تحقق الخوف الفعلي من الشــــخص لوضعه الصــــحي والعملي الخاص المؤدي 

الحتمال إصابته فعال لو بقي بال ماء فترات النھار.

ولیس كل الناس باختالف حاالتھا الصـحیة واستعدادات أجســامھا ونوع أعمالھا الیومیة ووظائفھا الخارجیة 

بمســــــــــتوى واحد من التأثر باحتماالت اإلصابة بأنواع األمراض، وعلى كل من لديه خوف مراجعة الطبیب 

المختص.

وعلیه فمن كان لظرفه الخاص ولو من ناحیة طبیعة عمله أو وضعه الصـحي يخاف من اإلصابة لو بقي صائما، كان ال يســتطیع اتخاذ 

اإلجراءات الوقائیة الالزمة كلبس الكفوف والكمامات والبقاء بعیدا بمســـافة آمنة ممن يحتمل احتماال عقالئیا انتقال العدوى منه أو 

من بیئته إلیه، بحیث لو بقي صائما ازدادت نسـبة احتمال إصابته بالمرض لتلك األسباب، ولم يكن يسـتطیع البقاء بعیدا أو في بیته 

ولو القتضــــاء عمله وكســـــب رزقه، جاز له ترك صیام ذلك الیوم أو األيام التي يكون فیھا في ذلك الظرف الخاص على أن ال يتجاھر 

باإلفطار العام ويقتصر على الضروري من الطعام والشراب الذي يعتقد معه كونه في أمان من اإلصابة بالمرض.

١٩ أبريل / مايو ٢٠٢١



اخوانی و اخواتی کما تعرفون نحن نتھیأ لقدوم شــــــھر 

رمضــان المبارک و يســتحب في مثل ھذه األيام االكثار 

من االسـتغفار والخروج من مظالم الناس واداء حقوقھم 

والتقرب إلى هللا باألعمال الحســنة فإن هللا تعالى يغفر 

لكثیر من عباده المؤمنین في العشـره االخیره من شھر 

شعبان احتراما لشـھر الصــیام فاسع يا اخي في التوبة 

والتوجه إلى هللا والتوكل علیه حتى يدخل علیك شـــھر 

الصـــیام وانت خالص من الذنوب وقد اوصى بذلك اإلمام 

الرضا (ع) في حديث رواه الصــدوق في العیون بســنده 

عن أبي الصـــــــلت الھروي قال دخلت على اإلمام أبي 

الحسـن الرضا (ع) في اخر جمعة من شعبان فقال يا ابا 

الصـلت ان شعبان قد مضــى اكثره وھذه اخر جمعة فیه 

فتدارك فیما بقي منه تقصـــــیرك فیما مضـــــى وعلیك 

باالقبال على ما يعنیك وترك ما ال يعنیك واكثـر من الدعاء 

واالســتغفار وتالوة القرآن وتب إلى هللا من ذنوبك لیقبل 

شــــھر هللا علیك وانت مخلص � عز وجل وال تدع امانة 

فـي عنقك إال اديتھا وال فـي قلبك حقدا علــى مؤمن إال 

نزعته وال ذنبا انت مـرتبكه إال اقلعت عنه واتق هللا وتوكل 

علیه في ســــرائرك وعالنیتك ومن يتوكل على هللا فھو 

حســــــبه ان هللا بالغ امره قد جعل هللا لكل شيء قدرا. 

واكثر من ان تقول فیما بقي من ھذا الشـــھر. (اللھم ان 

لم تكن غفرت لنا فیما مضــى من شعبان فاغفر لنا فیما 

بقي منه) فان هللا تبارك وتعالى يعتق في ھذا الشــــھر 
رقابا من النار لحرمة شھر رمضـان. وعن اإلمام الصــادق ً

(ع) قال: من صــام ثالثة ايام من اخر شــعبان ووصـــلھا 

بشھر رمضان كتب هللا له صوم شھرين متتابعین. 

یا ایھا المومنون رحمکم هللا.

كیف نســـــــتقبل شھر رمضـــــــان؟ روى الشــــــــیخ 

الصــــدوق(ره)عن اإلمام الرضا(ع) عن آبائه(ع) عن أمیر 

المؤمنین علي بن ابي طالب(ع) قال: إن رســــــــــــول 

هللا(ص) خطبنا ذات يوم فی نھاية شـھر شـعبان، فقال: 

"أيھا الناس إنه قد أقبل إلیكم شـھر هللا بالبركة والرحمة 

والمغفرة، شھر ھو عند هللا أفضل الشھور وأيامه أفضل 

األيام، ولیالیه أفضــــــــل اللیالي، وساعاته أفضـــــــــل 

الســـــــاعات." المعروف بین المحدثین أن ھذه الخطبة 

النبوية صدرت من النبي محمد(ص) في الجمعة األخیرة 

من شـــھر شـــعبان المعظم، ويبدو أن الداعي إلیھا ھو 

إعداد المســـلمین، بل الناس في ذلك الوقت، وفي كل 

وقت، إلى استقبال ھذا الشھر الشريف وذلك من خالل 

بیان ما له من خصــــــائص وممیزات يمتاز بھا على بقیة 

شھور الســنة، وما يكون فیه من ثواب وفضـــل ال ينبغي 

لعاقل أن يفوته. إن أول ما يالحظ فــي الخطبة ھو ما جاء 

فــــي مطلعھا، إذ نجد أنه (ص) قد وجه الخطاب للناس، 

ولم يخصـه بالمسـلمین. ومن المعلوم أن بین التعبیرين 
ً فرقا واضحا، ذلك أن توجیه الخطاب للمســـــــــــــلمین ً

يستوجب تخصـیصـه بفئة خاصة من المجتمع البشـري 
وھم المسلمون وعلى العكس تماما عندما يكون توجیه ً

الخطاب للناس، فذلك يعني عدم حصــــر المخاطب في 
فئة معینة بل ســوف يكون شـــامال لجمیع أبناء الجنس ً

البشـــــــــــري، وبجمیع توجھاتھم وانتمائتھم الدينیة، 

فیشــمل الكافر، والیھودي والمســیحي، والمجوسي، 

كما يشـــمل المســـلم. وعلیه، فھل أن المقصـــود من 

التعبیر المذكور ھو خصــوص المســلمین أم أن الخطاب 

أوســـع؟... ومن الواضـــح أنه لو بني على الثاني فذلك 
ً يفید أمورا مھمة جدا، بمعنــى أن جمیع اآلثار المتـــرتبة ً

في ھذه الشـــــــــھر وما يكون فیه من خیر جزيل وثواب 
عمیم، لن يكون منحصرا تحصیله في خصوص المسلین ً

ً بل سوف يكون شامال أيضــــــــــــا لغیرھم من الطوائف ً

األخرى؟

سماحة الشيخ حكيم إلهي في استقبال شهر رمضان: 

اسع في التوبة حتى يدخل عليك شهر الصيام وانت خالص من الذنوب

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 hålla på arabiska I församlingen.
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