
العدد ٩ - نوفمبر ٢٠١٩

بسمه تعالى

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

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

في هذا العدد: 

ص ٣-٥

الغروي یسلط الضوء على معاني 

أمیة النبي (ص) وأغالل المجتمع ّ

ص ٨

الشیخ محمد البھادلي: 
كان العسكري (ع) بین نار اإلعالن 
عن والدة المھدي (عج) ونار االخفاء

فی ذکری والدة 

الحبیب المصطفی (ص)

الشیخ صفدر: 

ديننا بدأ مع بدء الخلیقة

ص ١٤

في مثل ھذا الشھر 

                 دیسمبر - (کانون األول)

شراء مركز اإلمام علي (ع) وافتتاحه،  وحصول المھاجرين في السويد 

على حق التصويت، وصدور األعداد األولى لما أصبح أشھر ٣ صحف 

في السويد و القاء القبض علی صدام حسین. 

ص ١٠-١١



أن تكون الصــــحیفة مســـــجلة في دائرة 
التســجیل، وأن تصــدر في مواعید محددة 
وثابتة (أسبوعیا أو شـھريا مثال)، وأن تكون 
بحجم ثابت وعدد ثابت نوعا ما لصــفحاتھا، 
وأن ترسل عددا من النســـخ إلى عدد من 
الجھات الرســـــــــمیة.  طبعا تحت طائلة 
غــــــــــــرامات مالیة ثقیلة إذا أخلت بأحد 

التزاماتھا. 

حتى الســـــــاعة فإن معظم الصـــــــحف 
العلمانیة والنقابیة وكثیر من الصـــــــــحف 
الدينیة (مســــــــیحیة ويھودية وإسالمیة 

سنیة) تستفید من ھذه الخدمة. 

ومن البديھي أن تتوجه مجلة أســــــــمھا 
"الرياضي" إلى قارئ محدد أيضــــا ھو ذاك 

الذي يتتبع أخبار الرياضة والرياضیین. 

لك ان تســـأل: ماذا نســـتفید من أرشفة 
المجالت الشــــیعیة وماذا نخســــر إن لم 

نؤرشفھا؟

وفي الجواب سؤال؟

من البديھي أن تتوجه مجلة اســـــــمھا " 
المرأة المعاصــــــــرة" إلى قارئ محدد ھو 

المرأة.

فإلى أي قارئ تتوجه أخبار المركز؟ 

أطرح ھذا الســــــؤال استكماال الفتتاحیة 
العدد الســـــــابق وما ورد فیھا عن أھمیة 

وجدوى المجلة اإلخبارية. 

في السويد دائرة لألرشیف الصحفي.

(ھذا عدا حفظ الصـحیفة على شكل فیلم 
لمدة أطول بكثیر). 

َ خذ، عزيزي القارئ، نفسا عمیقا أمام ھذه َ
الصــدمة، واستمھل الجواب الذي سیأتي 

على مراحل. 

ھذه الدائرة لديھا بعض الشـروط كي تقدم 
خدماتھا للصــــــحیفة التي تريد أن تحمي 

نفسھا من التلف، وأھمھا التالي: 

إنھا تتوجه إلى قارئ سیولد بعد ٤٠٠ سنة 
أو أكثر!!!

ھذه الدائرة تأخذ الصــحیفة وتطلي اوراقھا 
بمادة كیمیائـیة تحفظھا من الـتلف لمدة ال 

تقل عن ٤٠٠ أو ٥٠٠ سنة. 

وفـي الجواب إن أخبار المـركـز تتوجه إلــى 
عدة قـــــراء لكنھا تتوجه -من باب األولوية- 
إلــــى قارئ لم يولد بعد.. ولن يولد فـــــي 

القريب المنظور.. 

كلفة ھذه الخدمة ھي صـــــــــفر، أي أنھا 
مجانیة، فنفقات الدائرة المشـــــــــار الیھا 
تســـــتقطع من الضــــــرائب التي يدفعھا 

المواطنون عامة. 

لكن ال توجد في ھذا المضـــــــــمار صحف 
شیعیة إخبارية تســتفید من خدمة يمولھا 
الشــــــــــــیعة من ضرائبھم أسوة بباقي 

المواطنین.  

وللبحث تتمة ...

وقد يأتــي مؤرّخ ينفــي وجودنا فـــي ھذه 
ٍالحقبة، ومؤرخ ثان يدعــــــــــي أن الوجود 
اإلسالمي اقتصـر على االسالم السـني، 
ومؤرخ ثالث يقول إن أول أثر لوجود الشـیعة 
في الســـــــــويد كان مثال في عام ٢٣٠٠ 

ولیس أبكر. 

الیوم نشاھد أن ھناك أقلیة جعفرية وأقلیة 
علوية في ھذه المدينة ونشــــــــــاھد أن 
الطائفتین تقیمان مجالس عاشــوراء على 
غـرار ما يحدث فـي كثیــر من البلدان. لكن 
ھل نعرف شیئا عن مجالســــھما في ظل 
الدولة العثمانیة التــــــــــي حكمت العالم 

اإلسالمي لمدة ٤٠٠ سنة؟

الحظ أننا ال ندري أي سـويد سـتكون بعد ٤ 
أو ٥ قرون. ھل ســـــــــتكون دولة تحكمھا 
ماركســــــــیة متجددة تحرّم الدين كما قد 

تحرّم األفیون؟ 

أخبار المركز بدأت قبل ٨ أشھر. 

للحؤول دون ذلك وقع االختیار علـى "أخبار 
المركز" كمجلة تغطي أخبار الســـــــاحة، 
َوتغطي، األفكار والتوجھات التـي تؤمن بھا 
ھذه الســـاحة، وھي- أي "اخبار المركز"- 

تفعل ذلك لشخصین:

جیل ال يعرف إن كان ھناك نشـــاط أو حتى 
وجود ألتباع أھل البیت (ع) في الســـــويد 

في ھذه الحقبة من الزمن. 

لذلك اختارت المجلة لنفســـــھا ھذا الخط 
االخباري الذي يحكي عن اإلنســـــــــــان 
الشـــــــــیعي في تفكیره وعقیدته، وفي 
حركته وتطلعاته داخل ھذا المكان وضــمن 

ھذا الزمان. 

ٍأم نكون أمام مجتمع أموي بثوب ســويدي ّ ٍ
يحرّف الــــتاريخ ويحرّف الحقائق كما حدث 

لتاريخنا ولسیرة أئمتنا؟ 

كان فـي نیتھا أن تقدم بین يدي المؤرخین 
ما يفیدھم في الوصـــــــــول إلى الحقیقة 

مستقبال. 

وهللا ولي التوفیق شخصـــــیا ال اعرف، ولم أعثر على شیئ 
في الشبكة العنكبوتیة. 

ولقارئ أو محقق من المســـــــتقبل، وھو 
قارئ أو محقق يـريد أن يطلع علـى حقائق ّ

الماضـــي فیجد أمامه "أخبار المركز" التي 
كانت قد سعت ألن تحفظ تاريخ الجالیة من 
التلف، وألن تحمـي تــراث ھذه الجالیة من 

التزوير والتحريف.

لذلك فإننا إن لم نؤرشف ونوثق مجالســـنا ّ
الیوم في ستوكھولم فســــیأتي جیل بعد 
١٠٠ أو ١٥٠ ســـــنة ال يعرف شـــــیئا عن 

مجالسنا الیوم. 

 

ماذا نعــــــرف الیوم عن مجالس أتباع أھل 
البیت (ع) في اســطنبول قبل ١٠٠ أو ١٥٠ 

سنة، فقط؟ 

كان في نیتھا أن تفي بشــروط االنتســاب 
إلى دائرة األرشــــیف المذكورة وأن تحكي 
عن ساحتنا الشـیعیة في ھذه الحقبة من 
الزمن وعن أنشـــطة ھذه الســـاحة وعن 

أفكارھا وطبیعة إحیائھا لمناسباتھا.

لقارئ من الحاضـــــــر يحب أن يطلع على 
أخبار الحاضر. 

إلى قارئ لم يولد بعد..! 

كلمة التحرير 
العدد ٩- نوفمبر ٢٠١٩
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ذكرى وفاة الرسول (ص) 

الخیانة وأسلحة المال واالعالم

ولو عدنا إلى زمن اإلمام الحســـن المجتبى 
(ع) لوجدنا أن ھبوط الخط البیانـــــــي إلرادة 
وبصــــــــیرة األمة كان ھبوطا كبیرا وملحوظا 
بشــــــكل كبیر. فما ھي األسباب التي أدت 
إلى ھبوط مســتوى البصــیرة واإلرادة والتي  
أجبرت الحسن (ع)  لعقد الصـلح مع معاوية. 
أقول الصــلح وال أقول  البیعة كما يقول الذين 

يشتبه علیھم األمر. 

 الغروي: اإلمام الحسن (ع) بمواجھة 

تعیش الشـــــــعوب ويعیش معھا على طول 
التاريخ خط بیاني يؤشـــــــــــــر على إرادتھا 
وبصـیرتھا.  ھذا الخط البیاني يرتفع وينخفض 
بارتفاع وانخفاض درجة اإلرادة والبصـیرة لدى 

ھذه الشعوب والمجتمعات. 

يقال ان رجال صـالحا سـمع أن ھناك شــجرة ً
تعبد من دون هللا. أراد أن يقطع الشــــــجرة.. 
قابله ابلیس على شكل انســـــــان وقال له 
ارجع وأعطیك ٤ دراھم فــــــــي الیوم، فقبل 
الرجل، وفي الیوم العاشــــــــــر توقف المدد 
فذھب لیقطع الشــــــجرة فقال له ابلیس ال 
تســتطیع.. لماذا؟ ألنك في الیوم االول أردت 
أن تقطعھا في ســـــــبیل هللا، أما اآلن ففي 

سبیل الدراھم.  

...إنه االعالم، اشــــــــد الوســـــــــائل فتكا 
بالمجتمعات. حتى الجیوش تنھار بســـــبب 

اإلعالم. 

الیوم أيضــــا ترى كیف يلعب اإلعالم المكثف 
دورا حاسما في تشــــــويه سیرة مجاھد أو 
شھید من أبناء الحشد. اإلعالم سالح خطر.

ھذه أيضـا طامة ال يسـتھان بدورھا. باألمس 
القريب خســرنا ٤٤ الف شھید من الحشـــد 
ألن قیادات خائنة سـلمت الموصـل لداعش. 
عـبـید هللا بن العــباس بن عــبدالمطلب خان 
الحسـن (ع) بســبب المال. استطاع معاوية 
أن يغـريه بالمال. أنظـر إلـى الدرھم كم يغیـر 

النفوس. 

كان معاوية يدس الجواســـــــــیس في بیئة 
اإلمام الحســــن (ع). من ھؤالء الجواسیس 
عبدهللا بن عامر. الرجل اســـــتطاع أن يجبن 
الناس وأن يثبّطھم. كان دوره حاســـــما في 

إحباط المزاج الشعبي. 

أحد ھذه األســباب ھو اإلعالم الكاذب. الیوم 
نشاھد كیف أن األعالم الكاذب يسـقط دوال، 
وكیف أنه يمھد للھیمنة على إرادة أو قـرارات 

الدول. 

عبدهللا بن عامر كان يشــــــیع بین الناس ان 
معاوية يأتیكم بمائة ألف مقاتل. إشاعات ھذا 
الرجل أحبطت إرادة البیئة التي كانت تناصــر 
الحسن (ع). طبعا كان المجتبى يستطیع أن 

يعمل بنفس األسلوب، لكن حاشاه. 

السـبب الثاني التخاذ الصـلح سبیال للحفاظ 
على الدائرة الموالیة، ھو الخیانات.

ھذا الخط البیانــــــــــي الھابط ھو الذي دفع 
المجتبى إلى اتخاذ طريق الصلح. 

عبید هللا بعث إلیه معاوية؛ ارســــــل له وفد 
لیلي وأرسـل له الف الف درھم فأخذ عباءته 
وانسـل في اللیل. انظر ماذا فعل المال وماذا 

فعلت الخیانات؟ 

األمر الثالث أن معاوية لم يكن شخصـا عاديا. 
كان والیا على الشـــــــام وكان يعرف طبیعة 
المجتمع العــــــراقـــــــي وطبیعة المجتمع 

الشامي ولعب على تلك الطبائع. 

"الكندي"  أيضا طلب اللجوء عند معاوية. 

ثم عرّج سماحته على المصیبة مشـیرا إلى 
جنازة الحســــــــــــن (ع) التي رماھا القوم 
بالســــــــــھام كي ال يدفن بالقرب من جده 

المصطفى (ع). 

الكوفي كان يحمل صفات االنقســــــــــام.. 
والمجتمع الشــــــــــامي كان يحمل صفات 
السذاجة.. كان ال يفرق بین الناقة والجمل.. 
ومعاوية أرسل إلى أمیر المؤمنین قائال: اني 

اقاتلك بجیش ال يفرق بین الناقة والجمل.. 

الشـــــــیخ المرحوم أسد حیدر في دراسته 
حول المجتمع الكوفـي يقول إنه كان مجتمعا 

يبدل الوالة ويختلف بالرأي. ّ

معاوية كان يلعب على سذاجة أھل الشـام 
ّحتــى قالوا: لو كان من نبي بعد محمد لكان 
معاوية، في حین أن الحســن المجتبى (ع) 

كان يصــــــــلي دارعا (اي وھو يلبس الدرع) ً
بســبب تكاثر محاوالت االغتیال. وأخیرا دس 

له السم. 

ھكذا يكافئون النبي؟

ووضع السـم في إناء من حديد ألن الخشـب 
ال يتحمل ذلك السم. 

الغروي یسلط الضوء على معاني 
أمیة النبي (ص) وأغالل المجتمع ّ

طیه ملخص لما أدلى به سماحة الشیخ الغروي في كل لیلة.

اعتلى المنبر في ھذه اللیالي التي بدأت يوم الســـــــــــبت في ٢٧ اكتوبر الخطیب المفوه ّ
سماحة الشــیخ حازم الغروي، مصـــحوبا بالرادود القدير المال محمد باقر، و شھدت اللیالي 
الثالثة حضــــــــــورا جیدا استفاد من إداء جید لكل من الخطیب والرادود. واختتمت جمیعھا 

بتقديم وجبات عشاء للمعزين رجاال ونساء وأطفاال. 

ٍعلى امتداد ثالث لیال أحیا الموالون ذكرى شـــھادة نبي الرحمة في مركز اإلمام علي (ع). 
خصـــصــــت اللیلة األولى إلحیاء ذكرى شھادة اإلمام الحســــن (ع)، والثانیة إلحیاء ذكرى 
استشــــــــھاد االمام الرضا (ع) كي تختتم اللیالي بإحیاء ذكرى شھادة حبیب إله العالمین 

(ص). 

اللیلة األولى 

العدد ٩- نوفمبر ٢٠١٩

المال محمد باقرسماحة الشیخ حازم الغروی
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ذكرى وفاة الرسول (ص) 

كیف نتغلب على البالء؟

ثم قرأ: 

بدأ ســـماحته بطلب قراءة الفاتحة علی 
روح المــرحوم المحقق جعفــر العاملــي 

الذي توفى قبل يوم.

وتلك الرزايا والخطوب عظام

وابكى الجفون بالفرات مصارع

لقد ھد ركني رزء آل محمدّ

آلل النبي المصطفي وعظام

وكم من كريم قد عاله حسام

فشبت واني صادق لغالم

مالئكة بیض الوجوه كرام

يقولون لي صبرا جمیال وسلوةًً

ومالي الى صبر الجمیل مرام

بھن علینا حرمة وذمام

فكیف اصطباري بعد آل محمد

وفي القلب مني لوعة وضرام

 

قال تعالى

فكم حرة مسبیة ويتیمة

عظام بأكتاف الفرات زكیة

اقاطم اشجاني بنوك ذوو العلى

ْ َ َُ ْ َُ َّْ َّ َُ ُْ ْ َ ْ ْْ ِأم حسبتم أن تدخلــــوا الَجنة َولما يَأتكم َ ِ
َُّ َ ََُّ ُ ْ ْ ْ ْ ُ ََْ َ ِمثل الذين خلوا من قبلكم َمستھم َ ِ ِ

ُْ ْ َُّْ َّ ُ ُ َّ َِالبأَساء َوالضراء َوزلزلوا َحتــــــــــى يَقوَل ُ
ََّّ ُ ُ ُ ُ َِّ ُ ْ َ ِالرسول َوالذيَن آَمنوا َمعه َمَتـــى نصر � َ

َََّ َّ ٌَ ِ ْ َِأال إن نصر � قريب ﴾.َ ِ

الل رسول هللا صلت علیھم

فـي زمن امیـر المؤمنین (ع). كان األمیـر 
يتمشــى مع كمیل في أزقة الكوفة لیال. 
فتســــــــــمرت قدما كمیل لجمال قراءة 
أحدھم. قال علـي (ع) أنه من أھل النار. 
بعد المعــــــركة مع الخوارج يقول كمیل: 
اوقفني امیر المؤمنین (ع) على رأســــه 

وقال لي: ھا ھو. 

لھذا يكون دعاؤنا: "يا مقلب القلوب، ثبت 
قلبي على دينك" 

بعض الذين يعــــبدون هللا قــــیاما وقعودا 
يدعون إلى الفتنة، وفي اآلخرة سـیؤتى 
لھم بإناء فـــــــــــــیه دم ويقال لھم: ھذا 
ســـھمكم من الدم الذي ســـفك... لقد 
خرجت منكم كلمة تناقلھا فالن عن فالن 
حتى وصـلت الى سـلطان جائر اسـتحل 
بھا الدم الحــرام والفـــرج الحـــرام. وھذا 

نصیبكم من الدم الحرام. 

ما ھو الذي يكفل لــي عدم الوقوع فـــي 
الفتنة؟ 

فالعاطفة ال تكفي، وانتم تعرفون المقولة 
التي تقول:  قلوبھم معك وســـــــیوفھم 

علیك.. ما فائدة العاطفة وحدھا إذاً؟

اآلية المباركة من ســـــورة البقرة تحمل 
بین طیاتھا معان ومفردات تتناســــب مع 

الظرف القائم الذي يعیشه العراق. 

وعنه أنه قال وعنده ســــــدير: إن هللا إذا 
أحب عـبدا غـته بالـبالء غـتا وإنا وإياكم يا 

سدير لنصبح به ونمسي.

نزل جبرائیل وكان مبتسما. لماذا؟ أجاب: 
اضحك ألن الناس يبحثون عن شـیئ غیر 

موجود فـــي الدنیا وھو الـــراحة. منا من ّ

يبتلى بصــــحته.. ومنا من يبتلى بولده.. ّ
بزوجه.. بماله.. الخ. 

العلم ينفع لكن وحده ال يكفي. بن تیمیة 
عالم. ابلیس كان من العلماء. 

ھي أية تتحدث عن ســـنة وھي ســـنة ّ
االبتالء.  وھي ســـــــنة ينزلق الكثیرون ّ
بسببھا إلى الحضیض. 

ھذا كعب بن سـورة كان فقیھا من فقھاء 
البصــــــرة لكنه قاتل علي (ع) وقتل في 
معركة الجمل. ووقف أمیر المؤمنین على 

رأسه قائال: كان لك علم لو نفعك. 

لكن أيضا العبادة وحدھا ال تكفي. 

ھل ھو الوقوف على التل؟

ال نكتفـــــــــي بالعلم وحدة، وال بالعبادة 
وحدھا. 

إن لم يكن في قلبك بصر فلن يكون عندك 
وعي ســــیاســــي فتھجم علیك الفتن 
الســـیاسیة. إنني عندما ارى فتن الیوم 
أدرك لماذا قاتل مع الحسین (ع) فقط ٧٣ 

شخصا. 

فاالبتالء يتناسب تناسبا طرديا حتى وإن 
كنت مؤمنا

وادرك لماذا ال يخرج مع صاحب الزمان  اال 
١٥ الفا. أين بقیة الشیعة إذاً.

ھـــــي الورع عن محارم هللا، ألن الذنوب 
والمعاصي تجعلك مكشــــــــــــوفا أمام 
المغريات. الذنوب كما يقول الصــادق (ع) 
تجعل القلب منكوسـا.. يعني يرى الحق 

باطال والباطل حقا. 

عن أبي عبدهللا علیه الســـــالم قال: إن 
أشد الناس بالء االنبیاء ثم الذين يلونھم، 

ثم االمثل فاالمثل

انتبھوا ايھا االخوة، ال تشــــــاركوا بكلمة 

تجعل لكم نصیبا من الدم المسـفوك ھنا 
او ھناك. اتقوا هللا فـي الكلمة. قد تقولون 
كلمة أو قد تنشــرون منشــورا أو توزعون 

شريطا يؤدي إلى سفك الدم. 

سھل أن تبتلى بصـحتك أو بغیرھا لكن ال 
ابتالء كاالبتالء بالدين. 

اسألوا هللا أن ال يبتلیكم بدينكم.. 

العبادة؟ بعضـھم يقول إن العبادة تنجیني 
من الوقوع في الفتنة. 

الیوم نحتاج إلى وعي سیاسي وبصیرة، 
وھذه تتأتــــــــى من االبتعاد عن الذنوب 

وباإللتفات إلى ديننا. 

ثم عرج سماحته على المصـــیبة ساردا 
األحداث التي رافقت دسم السم لغريب 
طوس (ع) واستشـھاده وتغسـیله على 

يد ابنه اإلمام محمد الجواد (ع). 

ما ھي المنجیات الیوم؟ 

"قتلت خیـــــر الناس أما وأبا" ھذا ما قاله 
قاتل الحسـین (ع). ھذا كان عالما بمقام ً

الحسـین (ع)، لكنه حب الدنیا الذي يكبر 
بكثرة الذنوب. 

لكن كیف نتغلب على البالء؟ بعضــــــھم 
يجـــــــــــیب ويقول بالعلم. لكن العلم ال 
يكفـــي.. فبعض الذين حاربوا أھل البیت 

كانوا من الفقھاء والعلماء. 

"اللھم اجعل لي في قلبي بصرا". 

ال نكتفــــي بالتعاطف مع اھل البیت (ع) 
فقط.

الشــمر بعد الطف يصــلي. قیل له قتلت 
ابن بنت رسول هللا وتصـــلي؟ قال أصلي 

عمال بالقـران: اطیعوا أولـي األمـر منكم، ً
ويزيد ولي األمر. 

اللیلة الثانیة 

جانب من الحضور

العدد ٩- نوفمبر ٢٠١٩

الحاج ابو انفال

جانب من الحضور
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ذكرى وفاة الرسول (ص) 

قال بعضـــــــــــــــــھم أن األمیة تأتي من 
الجماھیرية والقاعدة الشــــــعبیة. النبي 

ّاألمي معناھا النبي الشعبي. 

الرأي الثاني ھو انتســـــابه إلى أم القرى 
مكة المكـرمة. فالنبـي األمـي ھو النبــي 
المكي  كأن تقول كوفي أو قمي نســــبة 

إلى مدينة الكوفة ومدينة قم. 

يقول الشـیرازي صاحب تفسـیر األمثل إن 
في  أمیة الرسول ٣ آراء. 

راجعت تفســـــــــــــــــیر األمثل والمیزان 
للطبطبائي. 

ثم قال تعالـي: "يحل لھم الطیبات ويحـرم 
علیھم الخبائث"  لماذا جاء ذكـــر الطیبات 
بعد األمـر بالمعــروف؟ ألن اللقمة الحــرام 

تخــــــــرج الناس من الدين. ھذه األعمال ُ
اإلجرامیة التي نشـاھدھا في العالم ھي 

نتیجة اللقمة الحرام. 

جرى صراع فكري بین علماء الطائفة فقیل 
إن الفرق ھو إن الرســـول يأتي بكتاب في 

حین أن النبي ال يأتي بكتاب. 

المھدي العباسي خیر أحد القضـاة بین أن ّ
يتولى القضاء، أو أن يكون معلما ألوالده، أو 
أن يجلس إلـى مائدة الخلیفة. ھذا الـرجل 
اختار أھون األمور وھو أن يجلس إلــــــــى 
طعام الخلیفة. فماذا حدث؟ أكل من طعام 
الخلیفة ثم قبل بتعلیم أوالده ثم بتولــــى 

القضاء. 

الــرأي الثالث يقول إن األمـــي ھو الذي ال 
يقرأ وال يكتب، ويســـتدل بعضــــھم باآلية 

ُ َُ ْ َ َْ َ ِالكريمة التي تقول: وما كنت تتلو من قبله َ ِ ِ
َُّّ ً َُ َُ َْ َ َ َ ِمن كتاب وال تخطه بیمـــــــینك ۖ إذا الرتاَب َ ِ ٍ ِ ِِِ

ُ َْ ِالمبطلون.ُْ

لذلك. انتبه من لقمة الحرام! عندما تدخل 
البطن يقسو القلب. 

نعود إلى اآلية لنكمل من حیث انتھینا: 

أعطت اآلية ٦ وظائف للنبي (ص): 

يعبر القران إذن فـي نفس االية عن النبـي 
بلفظة النبي ولفظة الرسول؟

وظیفة: يأمــرھم بالمعــروف وينھاھم عن 
المنكر. وھي من أصـعب الوظائف. خاصـة 
في ذلك المجتمع المتعصـــــــــــــب. كان 
المجتمع الجاھلي من أشـــد المجتمعات 
عنجھیة وعصــــــــبیة، لكن الرسول (ص) 
جاءھم باللین وببعد أخالقـــــي خفف من 

عصبیاتھم وعنجھیاتھم. 

وقیل إن دائرة الرســـالة أوســـع من دائرة 
النبوة. فكل رســـــول نبي، لكن لیس كل 

نبي رسوال. 

األمر بالمعروف والنھـي عن المنكـر يعتبـر 
من أصــعب الوظائف... لذلك جعله هللا من 
الواجبات الكفائیة.. فاإلنســان الجاھل إذا 
قام باألمر بالمعروف قد يتســـــــبب بردود 
أفعال سلبیة.. وقد يتســبب بتنفیر الناس 

من الدين. 

ھؤالء األطفال بذمــــتكم انــــتـــــبھوا لما 
تطعمونھم. 

األمر بالمعروف يكون باللســـــان الطیب.. 
ولــــیس بالعـــــنف.. بعض العمائم جعلت 

الناس تھرب من الدين. 

و"يضـع عنھم أصرھم واالغالل التي كانت 
علیھم" ما ھــــــــي األغالل؟ أنھا العادات 

ّ والتقالید التـــــــــــي كانت تقیدھم وتقید ّ
عقولھم. 

ثم عرّج سماحته على مشــــــــــــعوذي 
الفضـــــائیات ونبّه منھم ومن شعوذاتھم، 
قبل أن يعرّج علـى خطبة الــزھــراء التــي 

ذكــــــــرت فیھا األمة بعاداتھم وتقالیدھم ّ
وتشـــــرذمھم وضعفھم قبل أن يبعث هللا 

رسول هللا فیھم..

لكنھم عندما توفــى نبیھم تــركوه علـــى 
المغتســـــــــــــل وذھبوا إلى سقیفتھم 

يتنازعون على الحكم. 

كان من عاداتھم عادة تســــــــمى األرتم 
وھي ان يشـد خیط بشــجرة ثم يســافر.  
فإذا وجد الخــیط موجودا عـــند عودته فإن 
زوجته مخلصــــــة، أما إذا كان الخیط  غیر 

موجود فھي خائنة. 

وختاما عرّج  سماحته على المصــــــــیبة 
مبتدئا بتوجیه التعزية إلى صـــــاحب األمر 
والزمان (عج) بوفاة رســـــــول هللا وحبیبه 

(ص). 

وكان عندھم عادة تسمى التعشـیر، وھو 
أن ينعق كالحمار كي ال يصــاب بعدوى من 

البلدة التي يدخلھا. 

يـا  نـكبة عـمت على كل الورى  َّ

فـقـدت  أبـاھـا أرأف اآلبــاء

من ذا يعزي المرتضى في المصطفى 

وطـوى الضلوع ومض في األحشاءَّ

الـیـوم قـد فـقدت أبـاھا فـاطم ٌ

ھذه الجرائم سببھا اللقمة الحرام

واألمر بالمعروف من أصعب الوظائف

َّ َّ رزء أطــل فـجـل فـي األرزاء  ٌ

عـمت  عـلى اآلفـاق واألرجـاءَّ

ٍتا�  رزء مـحـمد أوھـى الـقوى  

زفـراتـه  ھـبت عـلى الـغبراءَُّ

ھـتكت  صروف الدھر ستر عزائي

قال تعالى في محكم كتابه الكريم:

مـن  ذا يـعزي الـمجتبى في جده 

ٍأبـتاه  قـد أصـبحت نھب حوادث  

َّي الـنائبات بـأسرھا   دارت  عـلـ

واألنـبـیـاء  بـسـید األمـنـاء

حـسـن الـزكي وسـید الـشھداء
ِومـھابط  الـوحي الـتي قد عطلت  ّ

َُّ َّْ َّ ُ َُّ َّ َّي الذي َّ َّي األم ِالذيَن يَتبعـون الرسـوَل النب ِ ِِ ِ
َّْ ُ ُْ ْ ً ُ َ ِيَجدونه َمكتوبا عنَدھم فــــــــــــي التوراة ُ َ ِ ِ ِ

ْْ ُْ ْ ُ َُ ْ ْ ُ َِواإلنجــیل يَأمرھم بالَمعروف َويَنَھاھم عن ُ ِِ ِِ ِ
َّ ُّ َْ َ َُ ْ ُ ُ ُ ُ ُ َُ ِالمـــنكر َويحل لھم الطیبات َويَحرّم علیھم ّ َ ِِِ ِ ِ

َ َْْ ْ ُ ُ َ َْ ْ ْ ُ ْ َ َالخبـــــــائث َويَضع عنھم إصرھم َواألغالَل َ ِ َِ
َّ ََّ َ َُ َّ ُْ ْ ُْ َ َ ِالتي كانت علیھم ۚ فالذيَن آَمنوا به َوعزروه َ ِ ِِ ُِ َّ ُّ َُّ ُ َُ ُ َِونَصروه َواتبعـــــوا النـــــور الذي أنزَل َمعه ۙ َ َ َِ َُْ ُ ْ ُ ُ ِأوَلٰ◌ئَك ھم المفلحون ُ ِ

ٍوحـشـى مـسـجرة بـال إطـفاءَّ ً

ٍلـرزية  عـمت عـلى (الـبطحاء)َّ

اآلية المباركة فیھا محطات عديدة تـــرتبط 
بالنبــــــــــي (ص). دعونا نتوقف عند تلك 

المحطات. 

تعلمون أن القرآن يرفض المكررات. فلماذا 

ٌَ لـم يـلف لـي َجلد على البلواءُ

ٍوتـعـج فـاطـمة بـقـلب والـه   ُُّ

اللیلة األخیرة 

جانب من الحضورجانب من الحضور
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يرفع بعض التالمیذ أصـــابعھم اســــتعدادا 
لإلجابة، فیقول أحدھم:

ّھو حوار توجیھي ذاك الذي أجــــــــــــــراه ٌ
مصـــــطفى األنصـــــاري مع مجموعة من 
التالمیذ يوم األحد فــي ٢٧ اكتوبــر ٢٠١٩، 

في الصالة الكبیرة لمركز اإلمام علي (ع).

-من قرر أن نسكن على االرض؟

يقف الحاج مصــطفى االنصـــاري أمام أكثر 
من ٣٠ طفال لیســـــــــألھم بلغة سويدية 

جیدة: 

- لماذا نجتمع نحن ھنا الیوم؟

-أحســــنت. يرد األنصـــــاري ويتابع: نعم، ّ
اجتمعنا إلحیاء ذكــرى وفاة نبــي الــرحمة 

(ص). 

-أين يسكن الناس؟ كل الناس؟ 

-"احســـنت". قال المعلم وتابع: لقد اختار 
هللا لنا األرض ألنھا األنســـــــب لنا. ألننا لو 
سكنا على الشــــــمس لكنا احترقنا.. هللا 
يعلم أي كوكب ھو انسب لنا. وھو اختار لنا 

االنبیاء ألنھم األنسب. 

-على األرض.

التالمیذ يحركوا رؤوسھم بالرفض، ويقولون 
Neeeej  :بصوت واحد

ھل نستطیع نحن أن نختار أنبیاء هللا؟

-هللا

 -لماذا اختار هللا محمدا لیكون نبیا؟

- وفاة الرسول محمد (ص) 

- لیخلق االسالم. يقول أحد التالمیذ.

األنصــاري يصــحح المصــطلح لیقول: كي 
يدعو إلى االسالم. احسنت....

ســـــوف أحكي لكم كیف كان النبي (ص) 
يســتخدم الفم لنشــر دعوته وللتعبیر عن 

أخالقه:  

أشار إلى فمه. ماذا يوجد ھنا؟ 

يحكى أن رجال كان يرفع صـوته بوجه النبي 
والنبي يجیبه بلطف حتى خجل الرجل.

كان قلب رسول هللا (ص)  مفعما بالرحمة.

حوار مفتوح أطل البـراعم من خالله علــى ٌ
بعض اداب السـلوك التي يفترض أن يتحلوا 

بھا في حیاتھم مع اآلخرين. 

- فم، قال التالمیذ. 

كان لدى النبـي (ص) قلب ملیــئ بالحب. 
كان جاره يلقـي النفايات أمام منــزله يومیا 
لیؤذيه، إال أن رســول هللا زاره في مرضــه. 

لماذا؟ 

- القلب. يرد األطفال

سكت االطفال فأجاب المعلم قائال: الحب. 
وأضاف:

نعم. قال المعلم وأضــــاف: االســــالم ھو 
الحب، والحب ھو االسالم. 

مجلس عزاء ونعي بالسويدية 

Jooo :أجابوا باإليجار وبصوت واحد

ثم وضع يده على قلبه متسائال: ماذا يوجد ً
ھنا؟

- "ألن لديه قلب كبیر". قال أحد األطفال.

ثم، وبإسلوب تربوي عصــــري، سألھم أن 
يقفوا، وان يقول كل منھم لآلخــــــــر كالما 

جمیال، لیسألھم بعد ذلك: 

للحاج مھدي األنصــــــــــاري، الذي طلب- 
وبأســــــلوب تربوي مدروس- من التالمیذ 

الوقوف. وسألھم:

انتھى الحاج مصطفى وسلم المیكروّ

ماذا سنفعل؟

-ماذا يوجد فیه؟

-ھل سررتم بما سمعتموه من بعضـــــكم 
البعض؟

-أرأيتم كیف يــرتاح المــرء للكالم الجمیل؟ 
سألھم المعلم بعد ذلك، وقد أشار إلى يده 
لیســتفســر من األطفال عن استخدامات 

الید من قبل النبي (ص)، فیسبقه األطفال 
بالقول أن النبي كان يتصــدق على الفقراء 

والمحتاجین. 

س: كان ملحوظا قدرتك علـــــــى التحدث 
والنعي بلغة سويدية سلیمة جدا. كم كان 

عمرك عندما جئت إلى السويد؟

نعم. كانت عن زيارة األربعین، بعنوان:

يـــرفع التالمیذ أيديھم باتجاه المعلم الذي 
Tack så  :أنھى كالمه لیقولوا بالســويدي
mycke )شـكرا لكم).  يجلس التالمیذ بعد 
ذلك لیســـتمعوا إلى االحداث التي رافقت 

اللحظات األخیرة قبل وفاة النبي (ص). 

-بدأ االوالد يقرؤون اللطمیات بالســــويدي 
وينســـــــــــــــجمون معھا.. كانوا قلیال ما 
يســـــــتمعون إلى اللطمیات حتى باللغة 
العربیة. االن بدأوا  يســـــــمعونھا بالعربي 

على نطاق أوسع مما مضى. 

كان المعلم يحكــــــــي لھم تلك اللحظات 

الحزينة بصـــــــــوت حزين وبطريقة النعي 
المألوفة لكن باللغة السويدية، وقد شوھد 
بعض التالمیذ وھم يبكون على مصـــــــاب 
خاتم االنبیاء والمرســــــــلین (ص).  وفي 
الختام وقف الجمیع لیأدوا لطمیة ســويدية 
من إلقاء الحاج مھدي قبل أن يتداعـــــــی 
الجمـیع لــتــناول طعام الغداء واھداء ثوابه 

إلى حبیب إله العالمین (ص). 

ھل تذكر اللطمیة األولى؟

- ال أظن. وآمل اال يصــــــبح األمر على ھذا 
النحو بشـــــــكل كلي. إن مراجعنا العظام 
يؤكدون على أھمیة اللغة العـربیة، لذلك ال 
بأس فــــــي أن تكون ھناك مجالس باللغة 
الســـــــــــويدية إلى جانب مجالس اللغة 

العربیة. 

- كان ذلك عام ٢٠٠٥ مع جمعـــیة الھادي، 
وكانت ردود الفعل مشــــجعة مما جعلني 

أكرر التجربة. 

“أخبار المركز" اســــــــــتفادت من الظرف 
لتجــــري اللقاء التالـــــي مع الحاج مھدي 

األنصاري: 

- رأيتك تلطم مع اللطمیة الســـويدية. ھل 
كان ذلك مجاملة أو تشجیعا لالطفال؟

- كان عمري ٦ سنوات. 

Till Karbala jag återfar 

 -كیف تلمس التأثیر عند االطفال؟

- ال أبدا. ال ھذا وال ذاك. اللطم شــــــــعیرة 
ونحن نؤديھا بأي لغة كانت. 

أترك المعلم مھدي األنصـــاري وأنتقل إلى 
الشیخ عادل الفتالوي. 

- أنا ال أترجم اللطمیات بل أؤلفھا.  ّ

- ومتى كانت التجربة األولى؟ 

- منذ متى بدأت بترجمة اللطمیات؟

األنصــــاري: كانت البداية مع جمعیة 
الھادي

الشـیخ عادل: اللطم شعیرة بأي لغة 
كان

- كیف تتخیل الواقع بعد ٥٠ ســـــــنة؟ ھل 
سیكون الرادود فقط باللغة السويدية؟ 

مجلس عزاء باللغة السويدية للبراعم واألشبال 

في ذكرى وفاة رسول هللا (ص)
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ج: على الشـــــخص، خاصة إذا تقادم في 
الســـــــــن، أن يراقب وزنه ويتجنب  زيادة 
الوزن، وأن يتجنب الخمول والكســل وعدم 
الحركه. علیه أن يراقب ضـغط الدم ويتجنب 
ارتفاعه ويراقب نســـــبة الكولیســـــترول 
وشحوم الدم فارتفاعھا يسـبب السـكري. 
يفترض بالمرأة الحامل أن تجري فحوصــات 
سـكر الدم خالل فترة الحمل كي ال يتحول 
االرتفاع الطارئ والمؤقت لســكر الدم إلى 
سكري. يذكر أيضــــــــا أن عدم التدخین أو 
التقلیل من التدخین يســاعد على الوقاية 

من السـكري ألن التدخین يقلل من تفاعل 
البدن مع األنســولین الطبیعي الذي يفرزه 
البنكرياس فترتفع بالتالي نســبة الســكر 

في الدم. 

طبعا ھناك أيضـــــــا أسباب وراثیة لإلصابة 
بالســـــكري لكن االھتمام بنوعیة الطعام 
والمواظبة علــى الحــركة وتقلیل التدخین 
والتخفیف من التوتر النفســــــــي والقیام 
بفحوصات دوريه من شـأنه أن يؤخر المرض 

وان يحد من مضاعفاته. 

س: لماذا يصـــــــــــــاب الناس في بلداننا 
بالســكري أكثر من الســويد ھل بســبب 

اإلعالم والمعرفة ام ألسباب أخرى؟

في الیوم العالمي لمرض السكري في ١٤ 
نوفمبـــر كان  "ألخبار المـــركــــز" لقاء مع 
الدكتور صباح باجالن خالل حضـوره لصــالة 

الجمعة في مركز اإلمام علي (ع). 

فــي اللقاء  عمدت "أخبار المــركــز" إلــى 
استیضـــــــــــاح الدكتور  عن رأيه في ھذا 
المــرض الذي تعانــي منه فئة كبیـــرة من 
الناس بحیث خصـــص له يوم في الســـنة 
سمي بالیوم العالمي لمرض الســـــكري 

في ١٤ نوفمبر من كل عام. 

ج: بل، بالدرجة األولى بســبب زيادة الوزن 
الناتج عن قلة الحـــــركة وكثــــــرة الطعام 

ونوعیته المشبعة بالسكريات والشحوم. 

س: يقال إن مرض الســــــــــكري ھو أكثر 
األمراض انتشارا وأنه ينتشر بنسـبة أسرع 
من غیـــــره من االمـــــراض؟ فما دقة ھذا 

الكالم؟

ج: ال. ھذا الكالم غیر دقیق ولیس صحیحا. 
لكن اإلجراءات االســـتباقیة والفحوصـــات 
المبكرة  والمســــــــــتمرة ساعدت على 

تشخیص المرض اكثرمن السابق. 

س: ماذا يفعل اإلنســـــــان العادي كي ال 
يصاب؟

ج: ننصح االباء واالمھات بمراقبة وزن 

نفسه بدرجة كبیرة. ثمة ابر وادويه تساعد  

ج: بین ٥و٦ % من أفــــــــــــــراد المجتمع 
الســويدي مصــابون بالســكري من النوع 

الثاني. 

ج: ھو من األمــــراض المـــــزمنة. ال يمكن 
الـــــــتغلب علـــــــیه وانما يمكن الحد من 
مضــــــــــــاعفاته باعتماد حمیة مدروسة 
وممارســة الرياضــة. لقد تطورت صـــناعة 
األدوية كثیرا في اآلونة األخیرة مما سـاعد 

المصاب بالسكري على أن يكون طبیب 

س: يذكر أن عدد المصابین بالسـكري في 
بلدان الخلیج مثال تـزيد عن ٢٥ بالمائة. فما 

ھي النسبة في السويد؟ 

الھرمونات الداخلیه للمحافظه علـى افـراز 
االنسولین في البنكرياس. 

الطفل، وبتشجیعة على ممارسة الرياضه 
والحركه، كذلك انصــــحھما بتقديم وجبات 
خاصـــة للطفل وإن أدى ذلك إلى مزيد من 
الجھد. علیھما أن يتذكـــــرا الدواء فــــــي 
مواعیده وعدم اھمال الفحوصــات الدورية. 
اھم نصــــــیحة ھي تقلیل الوزن ومراعات 
الغذاء حسـب ارشادات اخصــائي التغذية. 
وكلما اكتشــــــف المرض باكرا كلما أمكن 
الحد من مضــــــــــاعفاته وأمكن االحتفاظ 
بالخاليا النشـــــــطة في البنكرياس لمدة 

أطول. 

س: بماذا تنصح االبوين الذين لديھما طفل 
مصاب بالسكري؟

س: كیف يتغلب المــــرء علــــى مـــــرض 
السكري؟

مقابلة
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- ٩ سنوات 

اإلسالم ھو الحب

"أخبار المركز" تسأل أحد المشاركین وھو 
الطفل يوسف األسدي: 

- كم عمرك؟

االسالم ھو الحب. والحب ھو االسالم. 

ھل انسجمت مع برنامج الیوم؟

- آه. مصر طبعا.

- إي. قال: 

Islam är kärlek

- إي كلش (نعم جدا)

-'لكن المعلم قالھا باللغة السويدية!

إختتم المجلس بتناول طعام الغداء فــــي 
ً الصــــــالة الكبیرة، وكان الغداء بدوره معدا ّ
لیتناسب مع أذواق األطفال إذ اقتصــــــــر 
على سندويشــات النقانق (الكورف)... " 

ولیأخذ كل منكم بقدر ما يريد". ٌ

-لماذا وقع االختیار على ھذه الوجبة؟ 

kärlek är islam

-ســـــوف أعطیك بعض الخیارات: العراق، 
لبنان، مصر، الجزيرة العربیة

يفكر! 

ماذا تتذكر من البرنامج بالدرجة األولى؟

-اســـمك يوســــف.. ھل تعرف اين عاش 
النبي يوسف (ع)؟

- ألن االوالد أبدوا إعجابا بھا فــي المـــرات 
الســابقة وفضـــلوھا على سائر الوجبات 
الســـــريعة كالھمبرغر والبیتزا والباستا - 

ھذا ما قاله المعلم مھدي األنصـــــــــاري 
مضـــــیفا: نفعل كل ما بوسعنا كي نرغب ّ

االطفال بمدرســـــــــــة األحد وبمجالس 
المعصـــومین علیھم الســـالم، وهللا ولي 

التوفیق. 

الدكتور باجالن في الیوم العالمي للسكري:

إحذروا زيادة الوزن و ایاکم ان   
تجمعوا بین كثرة األكل والخمول

تتمة المنشور علی ص ٦

الشبل يوسف األسدي

د. صباح باجالن



كمثله شيء، خارج عن الحدين، حد ّ

اإلبطال وحد التشبیه، وأنه لیس بجسم ّ

ففي روايه عن أبي أيوب النحوي في باب 

أبدا حديثي بالسید عبد العظیم الحسـني 
الذي ينتھي نســــبه إلى اإلمام المجتبى 
ً ً ً (ع) وكان عالما فقیھا زاھدا، معارضــــــــــا ً
للســـــلطات الطاغیة، وكان األئمة يأمرون 
شــیعتھم بالرجوع إلیه. فقد روى أبو حماد 

الرازي وقال: 

- يا بن رسـول هللا إني أريد أن أعرض علیك 
ديني.

وال صـــــــورة وال عرض وال جوھر.. ورب كل 
شيء ومالكه وجاعله ومحدثه.

وفــــي اللیل كما تقول حكیمة دخلتنــــي 
ّ الشكوك فصـــاح بي أبو محمد ال تعجلي يا ّ

ّ عمة فإن األمر قد قرب. ّ

اإلمام العســــكري كان بین نارين: اإلعالن 
المطلق عن والدة ابــــنه المھدي وبـــــین 

االخفاء المطلق. وكالھما فــــــــیه محظور 
كبیر. 

حديث الثقلین ھو أيضـــــــا من المؤشرات 
الواضــــــحة وھو حديث اتفقت علیه األمة 

جمعاء.. فھو متواتر معنى ومبنى. 

المشـــكلة أننا كنا نناقش العامة في أصل 
والدة المھدي وطول عمره فصـــرنا لألسف 

مضطرين لنناقش بعض الشیعة... 

اتفق العقالء علـــــى أن إخبار الوالد بوالدة 
ابنه دلیل على الوالدة.  واإلمام العسـكري 
اخبر عن الوالدة بروايات كثیـرة. ومنھا قوله 

لعمته حكیمة: يا عمة اجعلـــــــي إفطارك ّ
اللیلة عندنا فإنھا لیلة النصـــف من شعبان ّّّ

فإن هللا تبارك وتعالى ســــــیظھر في ھذه ُّ
ّّ اللیلة الحجة وھو حجته في أرضه.ّ

فقال له اإلمام: ھات يا أبا القاسم..

فقال: إني أقول إن هللا تبارك وتعالى لیس 

ثم راح عبد العظیم يعدد األئمة بعد رســول 
هللا فوصل الى اإلمام الھادي وقال: ثم أنت 

يا موالي..

غاية األمر أنه تســــــلم اإلمامة من سلفه 
في ھذا الیوم. 

الشـاھد ان السـید عبد العظیم دخل یوما، 
على اإلمام الھادي قائال:

وقد اشتھر بین الشیعة في منطقة (الري) 
بالرغم من ســـــرية أعماله حتى إذا مات، 
دفن في بســـتان ھناك، وأصبح قبره مزاراً 

للطائفة حتى الیوم .

دخلت علـــــى علـــــي بن محمد ( اإلمام 
الھادي ع) بســـر من رأى ، فســــألته عن 
أشـــیاء من الحالل والحرام فأجابني فیھا، 
ولما ودعته قال لي : " يا حماد إذا أشـــكل 
علیك شيء من أمر دينك بناحیتك ، فسـل 
عنه عبد العظیم بن عبد هللا الحســـــــني 

واقرأه مني السالم ".

وفعال تقول حكیمه أن نرجس أحســــــــت 
بالطلق وانجبت صاحب األمر والزمان.

قال: إنه ال يرى شخصــــــــه وال يحل ذكره 
باسمه حتى يخرج فیمأل األرض قســـــطاً 

ً ً وعدال كما ملئت ظلما وجورا..ً

كیف عـــرف أبو حمـــزة الثمالــــي من ھو 
االمام؟ لقد عرف من خالل معـرفته بثوابت 

الدين. الدين له ثوابت. 

قالت: فقلت له: ومن أمه؟ قال لـــــــــــي: ّ
نـرجس. قلت له: وهللا جعلنـي هللا فداك ما 

بھا أثر؟ فقال: ھو ما أقول لك.

فلو قلنا إن صــاحب الزمان لم يولد بعد إلى 
يومنا ھذا فإن القرآن واھل بیت النبي يكونا 
قد افترقا زمانیا وھذا يســـتلزم كذب النبي 

والعیاذ با�. 

فالـــــتفت إلـــــیه اإلمام قائال: ومن بعدي ً
الحســــن ابني، فكیف للناس بالخلف من 

بعده؟.

نعود إلى والدة الحجة (عج). 

واستفســـــر عبد العظیم عن الحجة بعده 
قائال: وكیف ذاك يا موالي؟!.ً

وأن محمدا عبده ورســـــوله خاتم النبیین، 
فال نبــــــي بعده إلــــــى يوم القیامة، وأن 
شريعته خاتمة الشـرائع فال شريعة بعدھا 

إلى يوم القیامة.

وتابع سماحة الشیخ البھادلي قائال: طبعا 
نحن ال نعتقد أن اإلمام توج فــــي مثل ھذا 
الیوم. فھو امام قبل الخلقة، ورســــول هللا 
واألئمة يعلمون ذلك. ھم أئمة قــــــــــــبل 

وجودھم الناسوتي. 

مقصـدي أن اإلمام المھدي تسـلم اإلمامة 
وصار مفترض الطاعة طیلة فترة الغیبة. 

اإلشـارة والنص كالم يدل على علم وكمال 
موالنا الصـــادق علیه الســـالم فھذا جعفر 

ّ المنصور لما علم بأن الصـادق(ع) يحتضـر.. ّ
بعث من يتبین له لمن أوصى من بعده كي ّ

يقتله، محاوال القضـاء على اإلمامة.. فوجد ً
أن الصادق (ع) قد قال في وصیته أن اإلمام 
من بعده ھي للخلیفة المنصـــور، او لوالیه 
محمد بن ســــلیمان، او لعبدهللا األفطح او 
إلمرة اســـــمھا حمیدة او البنه األصــــــغر 
موسى الكاظم، ففوجئ المنصـــور بوجود 

خمســة اوصیاء.. فلم يســتطع أن ينفذ ما ّ
كان يخطط له.ّ

ولما ســـمع أبو حمزة الثمالي بذلك قال ما 
معناه: األولیان (المنصـــــــور والوالي) كانا ّ

تقــــیة، وعـــــبدهللا األفطح (لقب باألفطح 
لوجود علة فــــــــــي وجھه) ناقص الخلقة 
واإلمام ال يكون ناقصــــــــا، وحمیدة إمرأة، 

فتعین موسى لإلمامة والوصاية. 

عدا ھذا فإن اإلمام العســـــكري ألمح إلى 
مجیــئ المھدي بطــريقة أخـــرى بأن قال 
لبعض الناس اذھبوا إلـى فالن فھو وكیلـي 
وابنه وكیل ابني.. ولم يكن المھدي قد ولد 

بعد. 

بدأ سماحته بالقول: 

ھناك أحاديث وروايات عديدة وردت في   

ضیفا من جديد حل سماحة الشـیخ محمد ً
البھادلي على مركـز اإلمام علـي (ع) فـي 
ذكرى استشھاد االمام الحسن العسكري 

(ع) يوم الخمیس في ٧ نوفمبر. 

في كتاب االحتجاج للطبرســـي رحمه هللا 
أن أبا ھشــام سأل اإلمام العســكري (ع) 
عن قوله تعالــــى: {ثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفینا من عبادنا فمنھم ظالم لنفســــه 
ومنھم مقتصـــــد ومنھم سابق بالخیرات} 
قال علیه الســــــالم: كلھم من آل محمد، 
الظالم لنفســــــــــــه الذي ال يقر باالمام، 
والمقتصـــــد العارف باالمام، والســــــابق 

بالخیرات االمام".

اإلمام العسكري (ع).

كان ســــماحته قد حل ضـــــیفا في المرة 
األولى في شھر رمضــــان الماضي. القت 
كلماته استحســــان الكثیرين ممن واظبوا 
على حضــور تلك اللیالي المباركة... فكان 
للمركز مع ســـــــماحته موعد ثان جاء بین 

مناسبتین. 

ســــــــــــــوف أحاول أن أعرّج على ذكرى 
استشـــھاد اإلمام العســــكري (ع) وھي 
مناســـــبة حزن، وعلى ذكرى اســـــتالم  
اإلمام المھدي (عج) اإلمامة وھــــــــــــي 
مناســــــــــــــبة فرح،  على اعتبار تداخل 

المناسبات.. 

الشیخ محمد البھادلي: 
كان العسكري (ع) بین نار اإلعالن عن والدة المھدي (عج) ونار االخفاء

في ذكرى استشھاد اإلمام العسكري ع: 
العدد ٩- نوفمبر ٢٠١٩
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إلى مدينة "اسكل سـتونا" شـدوا الرحال. ّ
حملوا معھم "معرضھم المتنقل لصــــــــور 
األربعینیة"، ووضـعوا في سـیاراتھم القھوة 
والحلويات وسائر خیرات الضیافة.. واألھم: 
حملوا معھم معــــــــرفتھم بتاريخ، وتقالید 

وآداب أربعینیة سید الشھداء (ع). 

عقدوا اجتماعھم  التنظیمـي األخیـر فــي 
مركز اإلمام علي (ع) في سـتوكھولم قبل 
يوم من الســـــفر الى "اسكل ستونا" في 

٢٧ اكتوبـــــــــــــــر، فوزعوا األدوار وراجعوا ّ
التحضـــــــــیرات، وانطلقوا في صباح الیوم 

التالي.

التنقل من مدينة إلـــى أخـــرى لتعــــريف 
الشــارع الســويدي بمســیرات األربعینیة 

في العراق باتجاه كربالء. 

المنظمون؟

التمويل؟

أھم االنطباعات؟

كان التفاعل في ھذه المدينة أفضــــل من 
التفاعل في العاصـمة ســتوكھولم ســواء 
من حـــــــــیث أعداد الذين تجاوبوا ودخلوا 
بحوارات مع شــباب األربعینیة، أو من حیث 
نوعیة الحوارات واالستفســارات التي كان 
يطرحھا المارة على المشــــــــرفین على 

الحراك.

أھم المالحظات؟

السؤال: لماذا ال يحق للمسلم أن يرتد؟

قول البعض بأنھم االن فھموا المشــــــھد. 
بعضــــــــــھم كان يقول انني لم أعرف من 
الشبكة العنكبوتیة ونظام البحث "الغوغل" 
عن الشــیعة اال انھم يضــربون أنفســھم. 
وبعضـــھم قال انه كان يعتقد أن الشــــیعة 

يطبّرون  ألن اإلمام الحسـین (ع) كان يطبّر 
وان أنصاره يقلدونه. 

ٌ ّ منشـور مصـور باللغة الســويدية، ومعرض ٌ
متنقل لصـــــور المشـــــاة وموائد اإلطعام ّ

ومواكب الضـیافة على طريق المشــاية... 
باإلضــــافة إلى حوارات مباشـــــرة لھؤالء 

المتجولین بین المدن  مع المارة. ّ

أسالیب التعريف؟

ذاتي. فالشــــــبان والشـــــــابات يمولون ّ
تحركاتھم وتنقالتھم بأنفســــھم، ويعدون ّ

بأيديھم الحلويات التــــــــــــــي يوزعونھا، 
ويشـــــــــــــترون من جیوبھم الورود التي 
يقدمونھا للمارة. وھناك بعض التبـــــرعات 

العفوية 

إھـــتمام المارة بمواقف وكلمات العقـــیلة 
زينب (ع)  بمحضــــر يزيد باعتبارھا مواقف 
وكلمات تدحض ما تكون فــي أذھان ھؤالء 
المارة عن دور المرأة المســـــــــــلمة في 

المجتمع. 

باإلجمال، عبـــر أكثـــر المارة عن إمتنانھم 
لھذا الحراك ألنه أوضح الصورة لھم. 

أجمل معايشة؟

كنا نحتاج إلى كھرباء لتشـــــغیل فیلم عن 
األربعینیة باللغة اإلنجلیـــــزية، فطلبنا ذلك 
من مطعم قريب. كان صاحبه مسلما سنیا 
من تــركیا فقال علـــى الفور. طبعا، ما دام 

األمر يتعلق باالمام الحسین (ع). 

والھدف؟ 

وفـي تجـربة أخــرى مؤثــرة جدا توجه الینا 
بعض االوالد الصـغار عندما شاھدوننا نجھز 
الخیمة وســألوننا: ماذا تفعلون؟ قلنا لھم: 
نحضـــر معرضا عن األربعینیة. عندھا تطوع 
االوالد وكانوا من أتــباع أھل الـــبـــیت (ع) 
وبدأوا يعملون بنشــــــــــاط ملحوظ ويقول 
أحدھم لآلخر: أســرع..احمل معي.. تعال 
ســــاعدني! ال تخلي البنات وحدھم. ھذا 

العمل عن روح أبي عبد هللا (ع). 

Arbaeen walk". " إنھم أعضاء حركة

مجموعة من الشـبّان والشـابات من الذين 
يجیدون اللغة السويدية. 

أكثر األسئلة إحراجا؟

وأجمل التعلیقات؟

إمكانیة االستمرار؟

تم فتح حسـاب مصـرفي باسم " أربعینیة" 
لتلقي المســـــــاعدات المالیة التي تعین 
على االســــتمرارية في التنقل من مدينة 
إلى أخرى. ھذا على الصــعید المادي، أما 
على الصـــعید االنســـاني فإن الشــــبان 
مصـــــــــممون على االستمرار في نفس 
النھج، خاصة وأنھم لمســـــــــــوا أھمیته 

ولمسوا فائدته. 

العدد ٩- نوفمبر ٢٠١٩

و للشباب نصیب...

صور من معرض األربعینیة المتنقل 

صور من معرض األربعینیة المتنقل 



وفاة ابن ســـینا (١٠٣٧م)، ابن 
رشـــــــد (١١٩٨م) الفرد نوبل 

(١٨٩٦م)

عام ١٨٧٧ توماس أديســـــون 
يختـرع الفونوغـراف وھــي آلة 
قادرة على تسجیل وإعادة بث 

األصوات المسجلة

عام ١٩٨٧ توقـیع معاھدة الوحدة األوروبـیة 
االقتصادية والنقدية

عام ١٩٨٨ عــــــرفات يدعو من 
جنیف إلى صــــــنع ســـــــالم 

الشجعان

يوم القطب الجنوبي

عام ١٩٠١ العالم غالـــیـــیلـــنو 
ماركوبي يجري اول اتصـــــــــال 

السلكي

عام ١٩٤٨ تأســــــــیس وكالة 
األمم المتحدة إلغاثة وتشـغیل 

الالجئین الفلسطینیین

عام ١٩٤٥ الجنــرال األمــريكـــي دوغالس 
ماكارثر يأمر بإلغاء "الشــنتو" كدين رسمي 
فـي الیابان خالل احتالل امـريكا 
للیابان (عبـــــــــرة لمن يظن أن 
ِالمســتعمر ال يطمح لتغییر دين 

المستعَمر). 

عام ١٩٨١ إسرائیل تصدر قانونا يقضي بضم 
ھضبة الجوالن

عام ١٩٩٥ انســـــحاب إسرائیل من نابلس 
وفق اتفاقیة أوسلو

١٨٧٧ صـــــدور العدد االول من 
صــحیفة الواشــنطن بوســت 

األمريكیة

عام ١٩٠١ توزيع جائـزة نوبل للمـرة األولـى 
في ذكرى وفاة ألفرد نوبل

٢٠١٩ نھائــــــــي كأس الخلیج لعام ٢٠١٩ 
(الموعد قابل للتعديل يوم أو يومین)

عام ١٩٥٨ صــــــــدور العدد األول من مجلة 
العربي الشھیرة في الكويت

٢٠١٧ دونالد تـرامب يعلن اعتــراف الواليات 
المتحدة بالقدس عاصمة إلسرائیل

عام ١٩٧٥ حصـول المھاجرين 
في الســـــويد على حق التصــــــويت في 
االنتخابات البلدية والكنســـــــیة وانتخابات 

المحافظات

عام ٦٦ ھجــري خــروج المختار 
الثقفي طابا بثأر الحسین (ع)

عام ١٩٩٠ انطالق أول قناة فضـــائیة عربیة 
وھي الفضائیة المصرية

عام ٢٠٠٥ لــبــنان يطالب بمحکمة دولـــیة 
لمحاكمة المشتبه بھم باغتیال الحريري

عام ١٩٤٩ تأسـیس الموسـاد، 
جھاز المخابرات اإلسرائیلیة

الیوم العالمي لحقوق األنسان 

عام ٢٠٠٣ إلقاء القبض على صدام حسین

عام ١٩٤١ القوات الـــیابانــــیة 
تھاجم القوات األمريكیة في بیرل ھاربر في 

ھاواي وبدء الحرب بین البلدين

عام ٢٠١ ھجري وفاة فاطمة المعصــــــومة 
بنت االمام موسى الكاظم (ع) 

عام ١٩١٧ المملكة المــتحدة 
تحتل القدس أثناء الحــــــــرب 

العالمیة األولى

١٩٢٢ صدامات بین الھندوس والمســلمین 
بعد محاولة الھندوس ھدم مســــجد بابري 

في الھند

عام ٧٦٥ استشـــــــھاد اإلمام 
جعفر الصــــــــــــادق بالتقويم 

المیالدي (عام ١٤٨ ھجرية)

يوم تقديم جائزة نوبل

عام ١٩٤٨ الجمعـیة العامة لألمم المـتحدة 
تصدر المیثاق العالمي لحقوق اإلنسان

عام ١٩١١ والدة نجیب محفوظ، 
األديب المصـري الذي حاز على 

جائزة نوبل في اآلداب ١٩٨٨.

يوم المعلم في فلسطین

عام ٢٠٠٨ جورج بوش يتعـرض إلــى القذف 
بحذاء مراسـل قناة البغدادية منتظر الزيدي 

في بغداد

عام ١٩٥٥ تأســــــیس الجامعة 
اللیبیة في بنغازي كأول جامعة في لیبیا

عام ٢٠١١ انزال العلم االمريكي في العراق 
إيذانا بانتھاء الوجود األمـــريكـــي فیه بعد ٩ 

أعوام

الیوم العالمـــــــــــــــي لذوي 
االحتیاجات الخاصة

الیوم العالمي للتطوع

١٨٣٠ صـــــــــدور أول عدد من 
Aftonbladet 

الیوم الوطنـــي فـــي اإلمارات 
العربیة

عام ١٩٢٢ ترسـیم الحدود بین 
العراق والكويت ونجد في " معاھدة العقیر”

عام ١١٣١ وفاة عمر الخیام

عام ١٩٩٠ االتحاد السـوفیاتي 
يســمح بالملكیة الخاصة ألول 

مرة

عــــام ١٩٢١ عــــالم الفلــــك 
االيطالــــــي غالیلو يختــــــرع 

التلكسوب

عام ٦٤ ھجـــــــــــري، الكعبة 
المشــرفة تضـــرب بالمنجنیق 

بأمر من يزيد بن معاوية 

عام ١٩٢٢ عرض أول فیلم ســـــــــینمائي 
باأللوان

عام ١٩٤٢ تشــــغیل أول مفاعل نووي في 
العالم في مدينة شیكاغو األمريكیة 

عام ١٩٨٤ وقوع اســوء كارثة صــناعیة في 
التاريخ اثر انفجار مصنع كیمیائي في الھند 

يوم اإليدز العالمي

١٧٦٦ صــــدور أول قانون لحرية المطبوعات 
في السويد

الیوم العالمي إللغاء الرق

عام ١٦٧٦ حــــرب فـــــي مدينة  Lundبین 
الســـــــــويد والدانمرك. كانت أكثر الحروب 

دموية في تاريخ السويد

عام ١٩٦٩ الســويد تفتتح قناة 
Tv2  تلفزيونیة ثانیة

عام ١٩٧٨ االتحاد السـوفیاتي 
وافغانســـــتان يوقعان اتفاقیة تعاون مھدت 

لغزو أفغانستان الحقا 

ذكرى والدة اإلمام الحسـن العسـكري (ع) 
٨٤٦م
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وحصول المھاجرين في السويد على حق التصويت، 
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العدد ٩- نوفمبر ٢٠١٩



في مثل هذا الشهر 
العدد ٩- نوفمبر ٢٠١٩

لیلة عید المیالد

عام ٢٠٠١ اإلنتھاء من إطفاء الحــــــــــرائق 
واألدخنة من أنقاض بـرجـي مـركــز التجارة 

العالمي بعد ٣ أشھر من ھجمات سبتمبر

عام ١٨٦٤ صدور العدد االول من 
Dagens Nyheter 

عام ١٩١٢ تدشین سـد اسـوان 
في مصر

عام ١٨٦٥ الواليات المــــتحدة 
تحرم العبودية

عام ١٩٢٢ راديو بي بي ســــــي يبدأ البث 
للمرة األولـى. كان له دور كبیـر فـي الحـرب 

العالمیة الثانیة. 

عام ١٩٦٥ األمم المتحدة تحظـر 
التفرقة العنصرية

عام ١٩١٥ وفاة ألويس الزھايمر مكتشـــف 
داء الزھايمر الذي سمي باسمه

عــــام ١٩٩١ حــــل االتحـــــاد 
السوفیاتي عام ١٩٣٧ انـــــتاج أول فــــــیلم 

كرتوني طويل بعنوان "ســـــــنو 
وايت واألقزام السبعة" 

عام ١٨٦٣ إجراء أول مباراة كرة 
قدم في العالم حسـب قوانین 

اتحاد الكرة

عام ١٩٨٣ ســـرقة كأس العالم لكرة القدم 
من خزائن االتحاد البرازيلي

عام ١٨٩٢ التقاط أول صـــــــورة 
x-ray باألشعة السینیة

عام ١٩٩٦ شــراء مركز اإلمام علي (ع) من 
قبل مؤسســــــة اسمھا مجمع أھل البیت 
(ع) في اسـكندنافیا، بقیمة ٧ماليین و٢٥٠ 

الف كروان سويدي

عام ١٩٩٣ صدور أول دستور غیر 
عنصري في جنوب افريقیا

عام ١٩٩٥ قوات الناتو تنتشــر في البوسنة 
والھرسك إلحالل السالم

عام ١٩٦٤ وفاة الشاعر العراقي 
بدر شاكر السیاب. 

عام ١٩٦٨ البنك المركزي الســــــــــويدي 
يؤسس لجائزة نوبل باالقتصــــــاد بمناسبة 

مرور ٣٠٠ سنة على تأسیسه

عام ٢٠١١ اســرائیل تفرج عن ٥٥٠ أســیرا 
فلســـــــــــطینیا في صفقة شالیط لتبادل 

األسرى

عام ١٩٨٨ انفجار طائــــرة بوينغ 
فوق مدينة لوكربي فیما عرف بقضـــــــــیة 

لوكربي. 

الیوم الدولي للمھاجرين

أقصــــر نھار في الســــنة في 
الســويد (٦ ساعات و٣ دقائق 

في ستوكھولم)

عید میالد ملكة السويد سیلفیا

عام ١٩٥٨ تدشــــین برج طوكیو وھو أعلى 
برج حديدي في العالم

عام ١٨٨٤ صــــدور أول عدد من صـــــحیفة 
Svenska dagbladet 

عام ١٤٨٣ طــباعة اول كـــتاب 
في الســـــــــــــــــويد بعنوان 

dialogues creatarum 

عام ١٦٦٦ تأســــــیس جامعة 
Lund 

عام ١٩١٤ انجلترا تعلن الحماية على مصـر 
وتنھي السیادة العثمانیة علیھا

عام ١٩٨٢ المقاتلون الفلســــــــــــطینیون 
يغادرون لبنان إثر االجتیاح اإلســــــــرائیلي 

للبنان

عید االستقالل في لیبیا

عام ١٩٧٩ االتحاد الســـــــــــــوفیاتي يغزو 
أفغانستان 

يوم عید المیالد 

عام ١٩٢٦ والدة الشـــــــــاعر 
العراقي بدر شاكر السیاب

عام ١٩٩٦ افتتاح مـركــز اإلمام 
علي (ع) في ســـــــتوكھولم في الخامس 
عشـــــر من شعبان ١٤١٧ ھجرية، وباسم 

مجمع أھل البیت (ع) في اسكندنافیا. 

عام ١٨٩٨ اكتشــــــــاف مادة 
الراديوم المشعة

عام ٢٠٠٤ أكبر تســـــــــونامي في التاريخ 
يضـــــــرب تايالند ودول الجوار وبودي بحیاة 

٢٢٩,٨٦٦ شخصا

عام ١٩٤٥ تقســـیم كوريا إلى 
شطرين شمالي وجنوبي

عام ١٩٤٥ انشـــــــــــاء البنك 
الدولي

عام ٢٠٠٧ اغتیال بنظیر بوتو رئیســــة وزراء 
باكستان السابقة 

عام ١٩١٢ ظھور التــــرام ألول 
مرة في شـــــــوارع ســـــــان 

فرانسیسكو

عام ١٩٧٥ صـــــــــــدور قانون 
بريطاني يضـع حدا للتمییز بین 

الجنسین في األجور

عام ٢٠٠٦ تنفـیذ حكم االعدام 
بصدام حسین

 لیلة رأس السنة المیالدية

Tv3  عام ١٩٨٧ أول بث لقــناة
في السويد كأول قناة فضـائیة 

تجارية. 

عام ١٩٩١ الغاء قــــرار األمم المتحدة الذي 
ساوى بین الصھیونیة والعنصرية 

الیوم الوطني في البحرين

عام ١٩٦٩ البرلمان البريطانـي 
يصــــــــــوت على إلغاء عقوبة 

االعدام

عام ١٩٩٨ بدء عملیة ثعلب الصـــــحراء ضد 
العراق

عام ٥ ھجري، رجوع رســـــول 
هللا (ص) منتصـــــــرا من ذومة 

الجندل ( مدينة قرب تبوك). 

عام ١٢٦٧ إقامة أول صـــــــالة 
جمعة فــــي الجامع األزھـــــر فـــــي عھد 

السلطان الظاھر بیبرس

عام ٢٠١٠ الشــــــاب التونســــــي محمد 
البوعزيزي يضـرم النار في نفســه بعد قیام 
سلطات البلدية بمصادرة عربته لبیع الخضار 
مما أدى إلى اندالع الثورة التونســـــیة ضد 

زين العابدين بن علي

الیوم العالمي للغة العربیة

الیوم الوطني لدولة قطر
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أثار القرار لدى أصدقائي بعض التسـاؤالت، 
وقد كنت سعیدة بالرد علیھا.

تردد في كثیر من مجموعات التواصــــــــل 
االجتماعـي أن حـزب " الموديـرت" قد قــرر 
منع الحجاب في المدارس اإلســــــالمیة. 
وتــــرافق الخبـــــر مع دعوات وجھتھا عدة 
جھات شعبیة وتنظیمیة للتصـــــــدي لھذا 
القرار بكل وســـــــیلة ممكنة ومن جملتھا 

التظاھر أمام البرلمان. 

ھذاوقد تـــــــــرك المجال بعد ذلك مفتوحا ُ
لمداخالت المجتمعین لدراسـة كیفیة الرد 
علــــى االقتـــــراح المذكور ، فقدمت عدة 

اقتراحات واراء بالخصوص. 

كان من ھذه االراء اقتراح بكتابة عريضـــــة 
احتجاج إلـــى حــــزب االعتدال موقعة من ّ

مئات األخوات المحجبات، وكان منھا اقتراح 
بالتريث وعدم الخروج إلى الشــارع قبل أن 
يحســـــــــم الحزب رأيه خاصة وأن الحزب 
ســــــــــــــینتظر رأي لجنة التحقیق التي 
ســـــــتدرس خلفیات ونتائج وآثار االقتراح. 
فالحزب ال يســــــتطیع أن يبرر قرارا يخالف 
میثاق حقوق االنســـــــان لألمم المتحدة 
والذي ينص علـــــى حق األبوين، علـــــى 
ســــــبیل األولوية، في اختیار نوع التعلیم 

الذي يعطى ألوالدھم. ُ

إن منع المرأة من أن ترتدي ما تـريد ھو نوع 
من أنواع االضطھاد....

وأضــــــــاف: لذلك فلیس ھناك جدوى من 
التظاھـر أمام البــرلمان للتعبیــر عن رفض 
ھذا االقتـــــراح. أوال، ألن االقتـــــراح لیس 
مطـروحا علـى طاولة البــرلمان، وثانیا ألن 
حــــــزب االعتدال ھو حالیا من أحـــــــزاب 
المعارضــــــة وال يتمتع بأكثرية الموجودين 

تحت القبة البرلمانیة. 

إنه ألمر مؤلم أن تســــــــمع فتاة مثلي أن 
ھناك أشخاصا في العام ٢٠١٩ يســـــعون ً

ألن يحدوا من حـــرية الفتیات فــــي اختیار ّ
ملبســــھن، وأن تســـــمع أن ھناك رجاال 
ونسـاء يريدون فرض مفھومھم لما ھو صح 

وخطأ فیما يرتدي المرء. 

قد يوجد بعض الفتیات المكـــرھات علـــى 
ارتداء الحجاب في الســــويد لكنھن أقلیة، 
وبإمكان الفتاة التـــي تكـــره علـــى ارتداء 
الحجاب أن تطلب المســــــــــــــاعدة من 

السلطات الرسمیة. 

وفي الختام اتفق المجتمعون على تدارس 
النواحــــي القانونیة التـــــي تتیح للجالیة 

المسلمة إجھاض االقتراح المشار إلیه.  

اتمنى على الحـزب أن يفكـر الف مـرة قبل 
أن يتبنى قرارا بمنع الحجاب. فھذا القرار له 
نتائج تدمیــــرية ويؤدي إلــــى مــــزيد من 

االنقسام في المجتمع."

تداعى عدد من أصــــحاب الرأي  في مركز 
اإلمام  علـــــي (ع) لالجتماع فــــــي لقاء 
تشــــاوري بعد صالة الجمعة في ١ نوفمبر 
٢٠١٩ ترأسه سماحة الشـــــــــیخ حكیم 

إلھي. 

أشــار الحاج في اللقاء إلى أن حقیقة األمر 
ھو أن ھناك اقتراحا قدمه بعض أعضـــــــاء 
حـزب االعتدال "الموديـرات" فـي االجتماع 
الســـــنوي للحزب ولم تتبناه قیادة الحزب 
بعد، بل أحالت الموضــــــــــــوع إلى لجنة 
تخصـــصــــیة لتقوم بوضع دراسة قانونیة- 

اجتماعیة بالخصوص. 

أما من جھة مركز اإلمام علي (ع) فقد كان 
المركز قد قام بالخطوات االستباقیة التالیة 
قبل أن يخرج الموضــــــوع إلى وســــــائل 

التواصل االجتماعي:

١- رسالة مفتوحة في مجلة "المســـــلم 
المعاصر" إلى رئیس حزب االعتدال. 

يذكر أن الشـــــــابة منى إبراھیم كانت قد 
كتبت رســــــــــالة مفتوحة لرئیس الحزب 
المعني "أولف كرستر سون" نشــــــــرتھا 
مجلة "المســلم المعاصر" في عدد اكتوبر 
الماضـي أشـارت فیھا إلى األسـباب التي 
دفعتھا شخصــــــــیا الرتداء الحجاب بملء 
إرادتھا ودون ضغوط من الخارج. وجاء فیھا:  

اسمى منى ابراھیم وعمري ١٦ عاما. وأنا 
ال أختلف عن أي فتاة ســــويدية أخرى مع 

انني ارتدي الحجاب. 

قبل بضـعة سنوات قررت من قرارة نفسـي 
أن ارتدي الحجاب ولم يكن فــي األمـــر أية 

شوائب. تحدثت مع والدي واصـدقائي ومع ّ
المعلمین. 

یذکر ان اقتراحات حظر الحجاب تصـــــطدم 
فــــــــي العديد من الدول األوروبیة بموانع 
دستورية وقانونیة فضــال عن االختالف بین 
السـیاسیین على جدوى ھذه االقتراحات 

في رفع مستوى االندماج في المجتمع. 

إن الحجاب جزء من ھويتي وال اسـتطیع ان 
اتخلى عن ھويتي ببساطة.

٢- اجتماع ھیئة األديان مع وزيــــرة الثقافة 
التـــــــــي كان فیھا الحاج طبلة ممثال عن 
المســــلمین شیعة وسنة وقد جرى طرح 

الموضــــــوع ھناك والتعبیر عن رفض ھكذا 
اقتراحات تتعارض مع حرية االعتقاد. 

بدأ الحاج حیدر طبلة بتصـــويب المعلومات 
التي جاء فیھا أن البرلمان الســـــــــويدي 
سیناقش اقتراحا بمنع الحجاب في مراحل 

التعلیم اإللزامي في السويد. 

لقد كنت قبل ٤ شـــــــــــھور في المرحلة 
االبتدائیة ولو كان قرار منع الحجاب ســـاريا 
في المدرســــــة عندئذ لكنت شــــــعرت 
باالنكســـار... إلى أين كنت سأذھب؟ لقد 
ولدت ونشـأت في السـويد وانا في النھاية 

سويدية.

لســـــت ضد من ال ترتدي الحجاب ألن من 
حق كل إنسـان أن يحدد خیاراته بنفســه. 

وانا اخترت الحجاب ألنني وجدته مناســـبا 
لقناعاتي. من حقي أنا أن أختار من يرانـي 
ولیس ھذا من حق اآلخرين، ومن حقي أنا 
أن أختار ماذا سأكشــــــف وماذا سأستر، 
فھذا جســدي أنا، وأنا من يملك حق القرار 

فیه. 

حزب االعتدال يتوجس من الحجابّ

ورسالة إلى رئیس الحزب: ال حرية دينیة بدون الحجاب

اتجاھات 
العدد ٩- نوفمبر ٢٠١٩

رئیس حــــــــزب االعتدال منذ ٢٠١٧. ولد عام 
١٩٦٣ في مدينة لوند .  كان وزيرا للضـــــــمان 
اإلجتماعي بین ٢٠١٠ و ٢٠١٤. حاصـــل على 

إجازة في االقتصاد. 

الف كرستیر سون 
Ulf Kristersson 
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يذكــــر،من جھة أخــــرى، إن كثیـــــرا من 
المســـلمین في الســــويد يتعاطفون مع 
الشــــعب الفلســـــطیني ولھذا انطلقت 
وحتــى عام ٢٠١٢ تظاھـــرات يوم القدس 
سنويا في ستوكھولم، إال ان مشــــــاركة 
مـركـز اإلمام علـي فـي تلك التظاھـرات ال 
يعني انه يؤيد العداء للســــــــــامیة {كما 
استنتج الكاتب}. إن مركز اإلمام علي (ع) 
لم يرفع أية يافطات معادية للسـامیة. بكل 
األحوال فإن مركز اإلمام علي لم يشـــترك 
فـــي تظاھــــرات يوم القدس منذ ٢٠١٢، 
موعد آخر تظاھرة أقیمت في ستوكھولم. 

إن مركز اإلمام علي لطالما ناشـــــد زواره 
وأعضــــــــاءه ألن يكونوا مواطنین صالحین 
ومنتجین ومطیعین للقانون فــي المجتمع 

السويدي. 

لقد خطت الجمعیة لنفسـھا أھدافا مدنیة 
منھا مســـــــاعدة الجالیة اإلسالمیة في 
تأدية واجباتھا الدينیة وفــي االندماج فــي 

المجتمع السويدي. 

اكاذيب وإشـاعات واتھامات وتزوير ضـمنھا ّ
مقالته فـــي مجلة  Dagen فــــي عددھا 
الصــــادر في ٢٢ اوکتوبر  وزعم فیھا وجود 
عالقة تنظیمیة بین مركـز اإلمام علـي (ع) 
في الســويد وبین احزاب نســـبھا الكاتب 

إلى إيران. 

ھذا أمر يصــــــــعب فھمه إال إذا اعتبرنا أن 
الخطر ھو في ممارسة المســــــــــلمین 

لدينھم بشكل علني.

مركز اإلمام علي (ع) رد على المقال فـي 
نفس المجلة التي أفردت للرد مســـــاحة 
مماثلة للمساحة التي افردتھا "للجاني". 

لقد مارست ھذه الجمعیة نشــاطاتھا في 
ٍمحلة يارفال منذ عدة سنوات بإشراف إمام 

يختاره مجلس إدارة الجمعیة الذي ينتخب ُ
بدوره من غالبیة األعضاء. 

إن ھذه االتھامات تخلق جوا فیه المـــــزيد 
من االنقســــام في بلد يحتاج أكثر من أي 
وقت مضــــــــى إلى مزيد من التعاون بین 

مكوناته. 

وفي ھذا الســـــیاق نلفت اإلنتباه إلى ما 
حدث في صـــــیف عام ٢٠١٦ عندما أدلى 
اثنان من ضـــــــیوف مركز اإلمام علي (ع) 
بتصـــــــــــريحات أثارت استیاء بعض فئات 
المجتمع. يومھا قام مــركــز اإلمام علـــي 
بالتعبیر عن نفي أي صـــــــــــــلة له بھذه 
التصــــــريحات، كما عمل المركز بعد ھذه 
الحادثة على تشـــديد إجراءات الكشـــف 
على مواقف األشـــــــــــــــــــخاص الذين 

يستضیفھم. 

لكن، وبالمقابل، فإن مــركــز اإلمام علــي 

ينظم ســنويا تظاھرة عامة بمناســبة يوم 
العاشــر من محرم. فمناســبة عاشـــوراء 
تعتبر بالنسبة للمسلمین الشـیعة واحدة 
من أھم المناسبات التي ما تزال أصـداؤھا 
تتردد منذ ١٣٠٠ سـنة وبأشــكال شــتى. 
لقد مضــت مئات الســنین على ممارسة 
تلك الشعائر التي دخلت السويد مؤخرا.   

وفیما يلي ترجمة للرد الذي نشــــــــــرته 
المجلة في ٧ نوفمبر :

تضمن الرد دحضـا للتھم من جھة، وشرحا 
لطبیعة وأھداف المـركــز من جھة أخــرى. 
أكد الرد على سیاسة التسـامح واالنفتاح 

التي يتبناھا المركز ورواده، وتســاءل: أين ّ
الدلیل على المزاعم التي ســاقھا الكاتب 

جزافا؟ 

تفنن فــــي اختالق  األكاذيب وفــــي بث 
االشــــاعات وفي تركیب التھم وفي تزوير 

الوقائع. 

إدعى كاتب المقال إن مركز اإلمام علي ع 
يخدم بعض القوى األجنبیة على حســاب  
السـیاسة السـويدية دون أن يقدم الدلیل 

على ذلك ودون أن يبین كیف يتم ذلك. 

لقد اتخذ مـــركـــز اإلمام علــــي (ع) عدة 
مبادرات بھدف تعـــزيــــز االندماج ومحاربة 
االنعــزال، وكان ذلك بالتعاون مع المكونات 
األخــــرى فــــي المجتمع المدنــــي ومع 

السلطات الرسمیة. 

علما، إن مـركـز اإلمام علــي ع ھو جمعیة 
غیر سیاسیة وال تمثل أية جھة سیاسیة. 
ھو جمعیة ال تتلقى مســاعدات مالیة من 
المجمع العالمي ألھل البیت {کما ادعـى 
الكاتب} ،وال من حزب ياسـین الذي تجھل 
الجمعیة من ھم مؤسســــــوا ھذا الحزب 

المذكور. 

ھناك تنوع {قومـي ولغوي وإثنـي} يثــري 
التقالید الشیعیة ومركز اإلمام علي يرحب 
بكل ھذا الــتــنوع. وھو نقطة إلــتقاء ھامة 

لكل الشیعة السويديین.  

مـركـز اإلمام علـي (ع) ھو جمعیة خیــرية 
تفتخر بتمســـــكھا بالقیم األساسیة في 

المجتمع.  

في الثاني والعشــرين من أكتوبر نشــرت 
مجلة  Dagen مقاال وردت فیه بعض التھم 
الخطیرة التي وجھت ضــــــــد مركز اإلمام 

علي (ع). 

لم يترك الكاتب "نیما روســــتامي"  كذبة 
يمكن أن تلصــق بمركز اإلمام علي (ع) اال 

والصقھا. 

وال يختلف إثنان في الجمعیة سـواء إمامھا 
او مجلس إدارتھا على أنه ال يجوز أن يأتـي 
تحقیق ھذه األھداف على حسـاب عالقة 
االحتــــرام والتفاھم مع األكثــــرية فــــي 

المجتمع. 

فلماذا تعتبر ھذه الشــــعائر "خطرة جدا"؟ 
{كما قال الكاتب} 

إن الذين يشـاركون في مســیرة عاشوراء 
ھم شـــــــیعة جاءوا من خلفیات وقومیات 

مختلفة، فالشیعة لیسوا فئة واحدة. 

وبإمكان أي كان أن يجد ذلك منشــورا في 
الصفحة االلیكترونیة لمركز اإلمام علي.

إن نشـــــاط المركز ھو للجمیع، العلماني 
والمتدين، والملتزم  واللیبرالي.  

أننا في مركز اإلمام علـي (ع) نعمل علـى 
تعــزيــز اللحمة االجتماعیة كــي تحتـــرم 
الحقوق والواجبات فــــــــــــي ظل الدولة 

الديمقراطیة. 

لذلك كله فإننا نأســـــــــف لقراءة اتھامات 
باطلة حول نشاطنا وعملنا.  

اإلعالم يتھم مركز اإلمام علي (ع) بھتانا

والمركز يرد بموضوعیة وحرفیة

اتجاھات 
العدد ٩- نوفمبر ٢٠١٩
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"سوف أشیر في كلمتي القصــــیرة ھذه 
إلــــــــــى نقتطین: نقطة تاريخیة ونقطة 

أخالقیة." 

"بالنســــــبة إلى النقطة التاريخیة أشیر 
إلى أنني كنت يوما ما في أمريكا في لقاٍء 
جمع ممثلین عن مختلف الديانات. طــرح 
علینا جمیعا ســؤال واحد حول تاريخ ھذه 

الديانات: متى بدأت ديانتكم؟

قال الیھودي: بدأ دیننا بالنبــي ابـــراھیم 
(ع) وتم بشــــريعة موسى (ع). كان ذلك 
قبل ٥٠٠٠  سنة قبل المیالد. المسیحي 
قال بدأت المسیحیة قبل نحو ٢٠٠٠ سنة 

مع النبي عیسى (ع). 

ّوعـندما جاء الدور علي توقعوا أن أقول إنه 
بدأ  قبل ١٤٠٠ ســــــنة مع البعثة النبوية 
المباركة،    لكننــــي قلت لھم أنه بدأ مع 

النبي ادم (ع)  وأنه بدأ مع الخلیقة. 

كیف؟

ھذا ما قاله سماحة الشـیخ صفدر راضي 
في حفل إحیاء ذكرى والدة سید الكائنات 

(ص). فأضاف:  

إن الدين عند هللا اإلســالم. دين هللا واحد 
ورســالة هللا واحدة. أصــول الدين واحدة. 
وھذه االصول فطرية ومنطقیة ومشـتركة 
بین كل الرساالت وكل االنبیاء. فكرة وجود 
هللا فكرة فطرية ومنطقیة ومشــتركة بین 

كل األديان السماوية. 

شريعة آدم كانت بســـــــــــیطة جدا الن 
اإلنسـانیة كانت بسـیطة، وعندما تطورت 
اإلنســـــــــانیة بدأت شريعة نوح بتعالیم 

تتناسب مع مستوى النضوج الجديد.  

فـــــي ادبیاتنا االجتماعیة المــــــرء يدعو 
اآلخرين لولیمة ثم يقول لھم ســامحوني 

على التقصیر. 

يذكر أن المحتفلین كانوا قد شــــــــــعروا 
باالحــباط عــندما قــیل لھم أن المداح قد ّ

اعتذر ألمر طارئ، لكن االخ مجید االيراني 
استلم المنبر وأطلق العنان لصــــوته في 
مدح الحبیب المصــــطفى (ع)، مما جعل 
القاعة تـــــتفاعل بقوة مع المدائح وجعل 
االطفال يقفون على الكراسي يصــفقون 

ويھللون ويصلون على النبي وآله. 

أما النقطة األخـــــــرى وھـــــــي النقطة 
األخالقیة فأتطرق فیھا إلـى قوله تعالـى: 

ََّ َّ َ ََّْ ََ َ ُ َ َلیغفر لك � َمــا تقدَم من ذنبَك َوَمــا تأخر َ ِ َ ِِ
ً َ ُ ْ َّْ ْ َ ََويتم نعَمَته علیَك َويَھديََك صراطـــــــــــــا ُ ِ ِ ِ ِ

ًُّ ِمسَتقیما" ْ

فالنبــــي واألئمة كلما توجھوا إلــــى هللا 
شعروا بالتقصــــیر ولســــان حالھم أن لو 

عبدتك لیال ونھارا لما وفیتك حقك.

الیوم أكملت لكم دينكم. يعنــــــي أن هللا 
أكمل لنا الدين الذي بدأ مع النبــــــي ادم 

(ع).

وإذا جئنا إلـى الفــروع وجدنا بالطبع بعض 
الفــروقات بین االديان لكن لیس الختالف 
الھدف وانما بســـــــــــبب االختالف في 
مستوى فھم وإدراك اإلنسانیة، وبسـبب 
االختالف في علوم البشـــرية على مدى 
العصــــــــــور. دعني أشبه األمر بالتعلیم 
المدرسي. يبدأ اإلنسان في الروضات ثم 
فــــي المــــرحلة التمھیدية فالمــــرحلة 
االبتدائیة فالمـرحلة التكمیلیة واإلعدادية 
والثانوية لیبدأ بعد ذلك بســلســلة أخرى 
من تحصـــــــــیل العلوم في الجامعة من 
مرحلة اإلجازة الجامعیة إلى الماجســتیر 

فالدكتوراه.

ألیس النبي معصــــــــوما؟ ما معنى ھذا 
الذنب؟

ً بالعموم، كان حفال بھیجا وسلســـــــــــا ً
وحاشـــــــدا ذلك الذي أقامه مركز اإلمام ً

علي (ع) في يوم الســبت في ١٦ فبراير 
٢٠١٩ م.

ھذه نقطة نحتاج أن نفھمھا فــي حواراتنا 
مع اآلخرين. 

لو قـــیل "ما تقدم من ذنــــبك" فقط لكان 
يمكن للبعض أن يقول إن النبـــــــــي كان 
يحمل ذنبا قديما.. لكن قوله "وما تأخــــر" 

رغم عصمته، فھذا يضطرنا للتأمل. ّ

 القدوة الكرتونیة والقدوة الواقعیة

وھكذا دوالیك.  كلما نضــجت اإلنســانیة 
أكثر كلما توسعت التعالیم الســـــماوية. 
حتى اذا وصلت اإلنســــــانیة إلى مرحلة 

"التخرج" جاءت الشريعة اإلسالمیة. 

ماذا نقول في مناجاة الذاكـرين؟ نقول من 
أنا يا هللا؟ وما ھو مقداري حتــــى أناجیك 
وأقدســـــك؟.. نقول في الدعاء ما معناه: 
لوال أن ذكرك واجب لنزھتك من أن أذكـرك 

بعقل جاھل وبلسان عاص. 
َ َْ َْ ُ ْ ِنقول: إلھــــي لوال الَواجب من قبول أمرَك ُ ِ ِِ

َْ َّ َْ ََّ َُّ َْ ِلَنزھتَك من ذكري إياَك ، علـــى أن ذكري ْ ِ ِِ ِ ِ
َُ ْ َ ََ َ ََ ْ ْْ َ َ َ َ َ ِلك بقدري ال بقدرك ، و ما عســى أن يبلغ َ ِِ ُِ�ْ ََّْ ِمقَداري َحتى أجعَل َمَحال لَتقديسَك.  ْ ِ ِ ِِ

هللا يقول لنبیه سأغفر لك ھذا االحساس 
بالتقصیر سابقا والحقا. 

وفي نفس الســـــــــــیاق قام الحاج والء 
األســـــــدي الذي امتازت عرافته للحفل 
بحـرارة القادم للتو من زيارة مــراقد األئمة 
األطھار في العـراق، بتقديم الحاج مھدي 
األنصــاري لیقدم كلمة باللغة الســويدية 

للبراعم المشاركین في االحتفال. 

ْْ ِوقوله: "واســـــــــتغفر لذنبَك َوللمؤمنیَن ُ ِ ِ ِ
َُّ ُ َّْْ َ ْْ ْ َ ُ ُ ْ ُُ ََوٱلمؤمنات ۗ وٱ� يَعلم مَتقلبكم َوَمثَوىٰكم”َ ِ ِ

الحاج األنصاري يضـع صورة "باتمان" على 
الشـاشة العمالقة ويسـأل البراعم.: من 
ھو؟ -"باتمان" صـــاح األطفال. ثم يقولون 
وبصـوت عال تعلیقا على الصــورة التالیة: 

"الرجل العنكبوت". 

راح الحاج بعد ذلك يحدثھم عن طفولــــته 
وكیف أنه اكتشـف أن ھؤالء األبطال الذين 
كان يرى فیھم قدوة حســـنة لم يكونوا اال 
أبطاال من كرتون. فلو أراد أن يستنجد بھم 
فإنه لن يتلقى المسـاعدة. راح األنصـاري 

يحدثھم بالتالــي عن الــرجال الحقیقیین 
الذين كانوا قدوة، وضـــــــــربوا المثل في 
البطولة والشھامة والتضـحیة، لیعرج في 
حديثه على النبي المصــــــطفى صاحب 

الذكرى العطرة. 

نســـــأل هللا أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يجعلنا 
دائما مع حبیبنا محمد صــــــلى هللا علیه 

وآله وسلم.  

كان االخ مجید الذي تصــــدى لألمر للمرة 
األولى اكتشافا جديدا وممیزا. ً

أنه في الحقیقة ذنب مجازي..

أخیــرا أجــريت القــرعة علـــى ١٠ ھدايا 
قدمتھا مجموعة من المحســـنین وفازت 

األخوات بمعظمھا. 

فی ذکری والدة الحبیب المصطفی (ص)

الشیخ صفدر: ديننا بدأ مع بدء الخلیقة

ذكرى والدة الحبیب المصطفى (ص)
العدد ٩- نوفمبر ٢٠١٩

مشاھد من حفل المولد النبوي 
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كان واضــــحا أن القائمین على الحفل قد 
أعدوا له جیدا وان البــــــراعم قد أعدوا له ّ

مطوال. وكان مقررا أن يبدأ بعد صـــــــــالة 
الظھرين لكن المناسبة المیمونة فرضـت 
نفســــــــھا على مدرسة يوم األحد قبل 

الموعد المقرر. 

وتناول الشیخ عادل حادثتین من "صناعة 
التالمیذ": األولـى تلمیذ وجد ٢٠٠ كـراون 

في المدرسة فأعطاھا للشیخ. 

بعد صالة العصر دخل الجمیع إلى الصـالة 
الكبیرة لیبدأ الحفل في جو مليء بالـزينة 
والبالونات واألضـــــواء الملونة والمتحركة 

وبموسیقى المدائح النبوية. 

تال ذلك أناشید بالمناسبة قدمھا التالمیذ 
في مجموعات متتالیة ابتداء من الصــــف 
األول فما بعده. ثم مدائح بصـوت التلمیذة 

آية علي قبل أن يرتقي الشـــــــیخ عادل 
الفتالوي المنصـــــة لیقص على التالمیذ ّ

كیف كان رســـول هللا يتعامل مع األطفال 
وكیف كان يؤخر سجوده ألن الحسـن (ع) 

ارتحله خالل السجود. 

وفي الختام قامت إدارة المدرســة بتوزيع 
الحلويات وتوزيع الجوائــز علــى الفائــزين 
بمســـــــابقة أفضـــــــل الرسومات حول 

األربعینیة. 

سید رضا الھاشـمي يفتتح اإلحیاء بتالوة 
من الذكر الحكیم. الشــــــــــــاب يوسف 
األسدي يطلق العنان لصـوته المدرب في 
مدح النبي وآله. مشــھد مســـرحي من 
إعداد الحاجة أم أمیر الشــــــــاعر يحكي 

لحظة والدة الحبیب المصطفى. 

امتألت الصــالة الكبیرة - رغم مســاحتھا 
الكبیرة- ببراعم مدرســــــــــــــة الثقلین 
ومعلمیھم وذويھم احتفاال بذكــــرى مولد 
المصـــــطفى األمجد أبي القاسم محمد 
(ص) يوم األحد في ١٧ نوفمبر في مـركـز 

اإلمام علي (ع). 

فوقف سماحة الشیخ عادل الفتالوي بین 
الصـــــــــالتین لیخاطب تالمیذ المدرسة 
مشیرا إلى ان النبي (ص) عرف بالصادق 
االمین قبل نزول الوحي وأن الصـــــــــدق 
واألمانة ھما من الصــــــفات النبیلة التي 
يجب علینا نحن المســـــلمین أن نتحلى 

بھما. 

والثانیة أن ابنة الشـــــــیخ عادل رأت في 
الشــــارع رجال أوقع من جیبه شريطا فیه 
دواء فالتقطت الدواء وركضت باتجاه الرجل 
الذي شكرھا وقال لھا انه كان مضطرا ألن 
يتناول الدواء في وقته وأنھا قدمت له بھذا 

العمل خدمة ال تقدر. 

ثم توالت فقرات الحفل: 

 األطفال يحیون مولد النبي (ص) بعمل مسرحي وأناشید و مدائح

ذكرى والدة الحبیب المصطفى (ص)
العدد ٩- نوفمبر ٢٠١٩

كم عمـر الحوت؟ يقول تعالــى عن النبــي 
يونس: فلوال أنه كان من المسـبحین للبث ٌ

فـي بطنه إلـى يوم يبعثون. ھذا يعنــي أن 
الحوت كان سیعیش لوال تســـــبیح النبي 

إلى يوم البعث. 

أھل الكھف كم لبثوا؟ عمــــــر االمام لیس 
فریدا. 

ماذا نفعل في زمن الغیبة؟

فھذا الحســـــــن المجتبى وقد أنكر علیه 
الناس الصـــــــــــلح مع معاوية يقول ألحد 

أصحابه: يا أبا سعید ألســــــــت حجة هللا ُ
تعالـى علـى خلقه وإماما علیھم بعد أبـي ً

(ع).

الجواب النقدي يعني أن تنســف االشكال 
وتنســـــــف بالتالي الرأي اآلخر. والجواب 
الحلي ھو أن توافق جدال على االشـــكال 
وتماشیه كي يصـــــــل الحوار إلى النقطة 

التي يظھر فیھا بطالن االشكال.  
نـــبدأ بالجواب الـــنقدي. يقولون: ال يمكن 

النسان أن يعیش ھذه المدة. 
نقول: ألستم من أنصار: حسبنا كتاب هللا؟ 
ھل توجد آية فــــي كتاب هللا تحدد عمــــر 

االنسان؟

و اضاف سماحته: يشــــــكلون على طول 
عمر اإلمام ولذلك ينكرون إمامته. وقد حدد 
علماؤنا في الرد على الشـــــبھة جوابین. 

جواب نقدي وجواب حلٌي. 

اصال عقیدة والدة صاحب الزمان لیســــت 
عقیدة شیعیة صرفة. المســــــعودي في 
مروج الذھب ينقل أن محمد بن الحســن، 
ولد ســـــــنه ٢٥٥ ھجرية وھو الذي تزعم 

الشیعة أنه القائم. 
الجواب الحلی وھو أن نتماشــــــــــى مع 
االشـكال ثم نرد علیه. ألم ترتد نار ابراھیم 

بردا وسالما؟ 

الشـــــیخ الكوراني جمع ٨٠ حديثا في أن 
المھدي ھو التاسع من ولد الحسـین (ع). 
فلو لم يولد لكان المھدي ســـــــــــــیكون 

الثالثمائة من ولد الحسین وأكثر. 

ھذا امر غیر مالوف لکنه حدث.
لو افترضنا أن عمر االنسـان محدد فھل ھو 

عزيز على هللا أن يمد بعمره. 

نوح كم عاش فــــــــــي قومه؟ ھذا ممھد 
للمھدي عاش أكثر من ٢٥٠٠ ســـــــــنة، 

والمھدي لم يصل بعد إلى ھذا العمر. 

دعنا ننتقل من الشـــــــــــــــــــبھات إلى 
المسؤولیات. 

اول وظیفة من وظائفنا فــــــي زمن الغیبة 
ھي التســـلیم لصـــاحب األمر فیما نفھم 

وفیما نجھل. 

قلت: بلى.
قال: ألسـت الذي قال رسول هللا (ص) لي 
وألخي، الحسن والحسـین إمامان قاما أو 

قعدا، قلت: بلى.

أول األمر إذن ھو التســـلیم لإلمام، وثاني 
األمور ھو أن نعرف أمام زماننا.

فعن جعفر بن بشـــــیر، عن إسماعیل بن 
محمد الخزاعي قال: سأل أبو بصیر أبا عبد 
هللا علیه السالم وأنا أسمع، فقال : تراني 

أدرك القائم علیه السالم؟

قال: فأنا إذن إمام لـــــــو قمت وأنا إمام إذا 
قعدت، يا أبا سعید علة مصالحتي لمعاوية 
ھي علة مصـــالحة رسول هللا (ص) لبني 
ضــــمرة وبني أشـــــجع وألھل مكة حین 

انصـــرف من الحديبیة. أولئك كفار بالتنزيل ّ
ومعاوية وأصـــــــــحابه كفار بالتأويل. يا أبا ّ

سعید إذا كنت إماما من قبل هللا تعالى لم 
يجب أن يســـــــــــفه رأيي فیما أتیته من 

مھادنة."

فقال علیه الســالم: يا أبا بصـــیر ألســـت 
تعرف إمامك؟

معرفة اإلمام ھي األصــل في الموضــوع. 
ماذا ندعو في غیبة القائم؟ أال نقول: 

اللھم عرفني نفســك فإنك إن لم تعرفني 
نفســــك لم أعرف رسولك، اللھم عرفني 
رسـولك، فإنك إن لم تعرفني رســولك، لم 
أعـرف حجتك، اللھم عـرفنـي حجتك فإنك 

إن لم تعرفني حجتك، ضللت عن ديني.

ْ وهللا لو لم يجـــــر علیھا إال قول: "وإن وإن" ْ
فإن في ھذه ال "وإن" إجحافا و ظلما كبیرا ْ

ببنت رســـــول هللا. "وإن" ھذه تعني أن ال ْ
حرمة لســـیدة نســـاء العالمین وال حرمة 
لبنت ســید االنبیاء والمرســـلین (ص) وال 
حرمة لمن يغضـــب هللا لغضــــبھا ويرضى 
لرضــــــــاھا. "وإن" ھذه تعني ال حرمة � 
تعالى وال لرســــوله وال لما يرضـــــیھما أو 

يغضبھما. 

فقال: إي وهللا وأنت ھو - وتناول يده - فقال 
علیه السـالم: وهللا ما تبالي يا أبا بصـیر أال 
تكون محتبیا بسـیفك في ظل رواق القائم 
صــــلوات هللا علیه؟ وفي رواية أنه قال: ما 

ضرك يا أبا بصیر أتقدم األمر أم تأخر؟

اول الدين معرفة اإلمام. وإمام العصـــــــــر 
والـــزمان يخـــرج فیطلب بثأر فاطمة (ع).. 
نحن نعیش ھذه األيام فــــــي ذكـــــــرى 
فاطمة(ع).  فاطمة التــــي عثــــرت خلف 

الباب والتي أضرمت النار في بیتھا. 

دعك من كســــر الضــــلع، ودعك من دفع 
الباب، ودعك من إضرام النار،  "إن" وحدھا ْ

ھي جريمة. بحد ذاتھا جريمة. 
ثم ذكر سماحته المصـــیبة من خالل حوار 
الـــزھـــراء (ع) مع ابنتھا زينب (ع) حول ما 
يجري علیھا وعلى أخیھا الحســـــین (ع) 

في كربالء .

تتمة المنشور علی صفحة ٨
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بعض العرب كانوا يعرفونه باســـــمه. ھناك 
حســـب رأي المحققین ٨ أو ١٣ شخصــــا 
اسمھم محمد، الن الناس كانوا يســــمون 
أبناءھم بمحمد امال من أن يكون النبـي من 
أوالدھم. لكنھا المصالح. جعلتھم ينكرونه. 

وعندما حكموا أحدھم لیعطـــي رأيه فـــي ّ
القرآن قال: 

لقد أمر هللا الناس بالتفكر [أن تتفكروا]  كي 
تتضــح لھم الحقائق: [مثنى] أي أن يتحاور 
الناس مع بعضھم وأن يستشـیروا بعضـھم. 

لتكوين العقل الجمعي.. 

لكنھم ورغم أنھم وصــلوا إلى ھذه النتیجة 
كفروا به وغیروا التھمة فقالوا إنه ساحر. 

الطبیب الفرنســـــي بولون درس المجتمع 
وأطلق نظرية العقل الجمعي.

إنه علیه لحالوة وأن فیة لطراوة.. 

يقال إنه عندما دخل ھوالكوا إلـــــــى بغداد 
انتشرت حالة من الخوف. الجیش المغولي 
قال ألحدھم ال تتحـــرك من مكانك حتــــى 
اعود ألقتلك.. مع ذلك تقول االخبار أنه بقي 
ينتظــر حتـــى عاد وقتله. ھذا الـــرجل كان 
بإمكانه أن يھـــرب لكن خوف األكثـــرية من 
بطش ھوالكو جعله يخاف حتـــــــى من أن 

يھرب بحیاته. 

اآلية تشـیر إلى شخصــیة النبي الحكیمة. 
قالوا إنه مجـــــــــــــــنون. ولم يواجھھم إال 

بالحسنى. 
فقال: إن من يســـتقرأ حالة المجتمع الذي 
بعث فیه النبي ويرى المســـــــــــــــــتوى 
االجتماعـي المنحط ثم يطلع علـى القـرآن 
الكـــريم ال يمكن إال أن يلمس الفــــرق وأن 
يلمس أن ھذه الكلمات ھـي من لدن علیم 

خبیر. 

نعود إلى اآليات: ھذه اآليات فیھا إشـــــارة 
إلى ٣ من أصول الدين:

اولھا بالـــــتوحــــــید.. [أن تقوموا �]... � 
وحده... أن تقوموا معناه طلب الـتوجـیه من 

هللا في طريق اإلصالح. 

[تتفكروا، ما بصــــاحبكم من جنة]... إشارة 
إلى النبوة و[عذاب شــــديد] إشــــارة إلى 

القیامة.. 

النبي كان صاحب رسالة والمســـلم الیوم 
يجب أن يتخذ من كیفیة مواجھة النبـــــــي 

(ص) للسباب أسوة حسنة. 

أشار سماحته إلى قول هللا سبحانه تعالى 
فـــي محكم كتابه المجید: قل إنما أعظكم 
بواحده، أن تقوموا � مثنــى وفــرادى... إن 

ھو إال نذير لكم بین يدي عذاب شديد"

في أجواء ذكرى وفاة النبي (ص) أشـــــــار 
سماحة الشـــیخ ناظم حطیط الوائلي إلى 
بعض جوانب حیاته صـــــــلى هللا علیة واله 
وسلم، مبتدئا بتفسـیر بعض آيات من الذكر 

الحكیم. 

المجتمع الجاھلي كانت لديه تـراكمات من 
الجھل. ومن الشــــــــواھد أن منطقة خیبر 
كانت منطقة موبوءة. وكانوا يعتقدون أن من 
يمشـــــــي على أربع وينھق كالحمار فإنه 
يكون في مأمن من الحمـى. وكانوا يتفألون 
بالطیـــــــر. فإذا رأى الواحد منھم أن الطیور 
تطیر الى الیمین تفاءل خیرا ومضـــــي إلى 
عمله وإذا رآھا تطیر إلى الیســـار إنكفأ عن 

العمل تشاؤما. 

ھذه ٣ إشــارات إلى ٣ أصـــول من أصـــول 
الدين. ھي تشــــیر إلى شخصــــیه النبي 
الذي لم يكن يواجه الســباب بالســباب بل 

بالحكمة. 

ھذا المجتمع نــــزلت فیه ايات كانت مكمن 
العطاء، وحتى الیوم ھناك آيات يســــــتفاد 

منھا في تقییم عظمة تلك الكلمات. 

اآلية أعطتنا منھجا فــي طــريقة التفكــر... 
وھي الخروج من الضــــــــوضاء وكثرة اآلراء 
والتـــــردد. [أعظكم بواحدة]. كلمة واحدة. 
خطة واحدة. ھدف واحد. هللا أراد اال يسـلك 

الناس طريق التیه.. 

عندما بعث النبـي كان الناس بحالة تــرقب 
وانتظار للبعثة، سواء المشـــــــركین منھم 
اوالنصــــــارى. كانوا يتوقعون مجیئه لكنھم 
عـــــندما جاء لم يؤمــــــنوا به ألنھم وجدوا 
مصـــــالحھم المادية في جانب آخر.. وھذا 

االبتالء دائم.. 

أحد االســــــــاتذه أراد أن يبرھن على تأثیر 
العقل الجمعي. رسـم خطا بطول ٧ســنتم 
واتفق مع ٩ من عشرة طالب أن يقولوا إلى 
أن طوله ھو ٦ ســـــنتم. عندما جاء الطالب 
العاشر وقاس الخط ووجده ٧ سـنتم، شـك 
في عقله واختار الرقم الذي اختاره زمالؤه. 

ربما ما يمر به العراق الیوم ھو من ســــــنة ّ
ھذه العملیة. أكثر الناس في الســــــاحات 
اآلن ال يدركون ما الذي يحــــــــــركھم وانما 
يلحقون بما يعتقدون أنه العقل الجمعــــي. 
رفعوا شـــــعارات ضـــــد المدافعین عنھم، 

وتغاضوا عن أعدائھم. 

حطیط: اإلسالم حث على التحاور 

لتشكیل العقل الجمعي

العدد ٩- نوفمبر ٢٠١٩

الطريحي في كلمة له 

عن الحبیب المصطفى (ص): 

انه الرحمة المھداة
قد زين هللا تعالى سیدنا محمداصـلى هللا علیه ً

واله وســـلم بزينة الرحمة، فكان رحمة مھداه، 
وجمیع شــمائله وصـــفاته رحمة على الخلق، 
فمن أصــابه شــئ من رحمته فھو الناجى فى 
الدارين من كل مكروه، والواصــل فیھما إلى كل 
محبوب، أال ترى قوله جل شـأنه ﴿وما أرسـلناك 
إال رحمة للعالمین﴾ فكانت حیاته رحمة، ووفاته 

رحمة. 

ھم مخلوقون من نور قبل الــــزمان. ولوال القتل 
والسم لبقوا على طول الزمان. 

ھذه الـرحمة ھـي احدى مقامات النبــي. ومن 
مقاماته أيضـا أنه قدم على القرآن، فقول النبي ُّ

(ص): اني تارك فیكم الثقلین كتاب هللا وعترتي 
أھل بیتـي وأنھما لن يفتـرقا حتـى يــردا علــي 

الحوض، يعني أن القـرآن يـرد يوم القیامة علـى ّ
النبي ولیس العكس. 

وقول هللا سبحانه وتعالى في كتابه المنزل: إن 
ھو إال ذكر وقرأن مبین.. 

ھذا ما استھل سماحة الشیخ رياض الطريحي 
به كلمته التـي تطــرق فیھا إلــى ذكــرى مولد 
سید الكائنات (ص) وحفیده اإلمام الصـــــــادق 

(ع). وأضاف: 

إن عبارة رحمة للعالمین تعنـى أنه رحمة للجن 
واإلنس، بل ورحمة لجمـیع الخلق، ھو للمؤمن 
رحمة بالھداية، وھو المـنافق رحمة باألمان من 
القتل، وھو للكافـــر رحمة بتأخیــــر العذاب. ھو 

رحمة للمؤمنین وللكافرين.

والذكــــر ھنا كما قیل ھو النبــــي (ص) ولیس 
القران نفســـــــــه. فالقرآن يتجنب المتكررات. 

والذكر في اآلية قد قدم على القرآن الكريم.

كذلك الكلمات المقطعة في مطلع بعض السور 
كقوله: حم والقـــــــــرآن المبین. ھذه الكلمات 
المقطعه ھـي ذكــر لمقامات النبــي (ص) وقد 

أقسم هللا بھا قبل أن يقسم بالقرآن المبین. 

ورد فـــي الــــروايات أن النبــــي واألئمة عندما 
يمشـــــون ال يكون لھم ظل. لماذا؟ بســــــبب 

نورھم. 

بل ھو رحمة للمالئكة ومنھم جبــــــــريل علیه 
السالم، فقد حكي أن النبي (ص)  قال لجبريل 
(ع): ھل أصــابك من ھذه الرحمة شــئ؟ قال: 
نعم، كنت أخشـــى العاقبة فأمنت لثناء هللا عز 
وجل علــــي بقوله ﴿ذى قوة عند ذى العــــرش 

مكین مطاع ثم أمین}.  

من المقامات أيضا ھذه الرواية التي وردت على 
الصادق (ع) وقال فیھا: 

صلى رسول هللا (ص) العصــــر، فجاء علي (ع) ُّ
ولم يكن صـالھا، فأوحى هللا إلى رسـوله (ص) ّ

عند ذلك، فوضـــع رأســــه في حجر علي (ع)، 
فقام رســول هللا (ص) عن حجره حین قام، وقد 

غربت الشــــــــمس، فقال: يا علي، أما صلیت ّ
العصر؟

التتمة ص ١٨

سماحة الشیخ ناظم
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السید البعاج:

ِ        ماھي العصم؟  وكیف تھتك؟ 

العدد ٩- نوفمبر ٢٠١٩

لكن، دعنا نقدم مقدمة فـــــــي ھذا الدعاء 
العظیم. ھذا الدعاء مدرسة متكاملة. وقصه 
ھذا الدعاء أن مجموعة من المؤمـنـین كانوا 
جالســین يتناقشــون في قوله تعالى: "أنا 
انزلناه في لیلة مباركة... فیھا يفرق كل أمـر 
حكیم". دخل أمیـر المؤمنین علـي بن أبـي 
طالب (ع) فقیل له: اختلفنا فــي أمـــر ھذه 
اللیلة، فما ھـــي ومتــــى تكون؟ قال علیه 
الســــالم:  إنھا لیلة النصــــف من شعبان. 
وأضاف أمیر المؤمنین (ع): والذي نفســـي 
بیده إنه ما من عبد إال وجمیع ما يجري علیه 
من خیر وشر مقســوم له في لیلة النصــف 
من شعبان إلى آخر الســـــنة في مثل تلك 
اللیلة المقـبلة، وما من عـبد يحـیـیھا ويدعو 

بدعاء الخضر إال أجیب " 

انقضت الجلسة ولم يسـأله أحد عن أعمال 
ومســتحبات وأدعیة تلك اللیلة وال عن دعاء 
الخضر الذي ورد في حديث األمیر،  حتى إذا 

جن اللیل طــــــــرق الباب.. من الطارق؟ إنا ّ
كمیل بن زياد.  مالذي جاء بك يا كمیل فــي 

ھذه الساعة من اللیل؟ 

لكن، أضـــــــاف ســــــــماحته، ھناك بعض 
االستثناءات. 

أحیانا نالمس النجاســـة بأيدينا فھل تنتقل 
النجاسة باللمس؟ 

إذا كان المصــلي قد نســي أن الثوب الذي 
أدى فیه الصــــالة كان متنجسا ثم تذكر بعد ّ

الفراغ من العمل فإن صـالته باطلة ألنه كان 
يعلم (يقال ان النسیان ھو أحد أفراد العلم).

قد تســــــأل: ما ھو حكم الناسي لنجاسة 
الثوب أو البدن وما ھو الجاھل بالنجاسة؟ 

أما إذا لم يكن يعلم بوجود نجاســــــة على 
الثوب ثم وبعد االنتھاء من الصـــــــالة أخبره 
شخص آخر بوجود النجاسـة أو أنه انتبه بعد 
الفراغ من العمل لوجود النجاســـــــة على 

الثوب فال بأس علیه وصالته ھنا صحیحة. 

لكن للمرء أن يســــأل كیف تنتقل النجاسة 
إلى الثوب أو البدن؟ 

يجب التفريق ھنا بین الرطوبة الســـــــارية 
والرطوبة غیر السـارية،  فإذا لمســت أيدينا 
النجاسة وكان بینھما رطوبة مسـرية فنعم. 
ھنا تكون النجاســة قد انتقلت إلى الید. إما 
إن لم تكن ھناك رطوبة مســـــــــــــرية فإن 
النجاســـــة ال تنتقل، ونحكم عندئذ بطھارة 

الید. 

أضع يدي على الشیئ فإن انتقلت الرطوبة 
إلى الید كانت الرطوبة ســـــــــــارية وناقلة 

للنجاسة.

أما إذا لم تنتقل الـــرطوبة بمجــــرد اللمس 
واحتاجت إلى مدة كي تقوم الید بامتصـاص 
الرطوبة فإن ھذه الرطوبة ال تكون سارية وال 
تكون ناقلة للنجاســـة بمجرد اللمس حتى 

وإن شعرت ببرودة البلل. 

عند الشــــك ھل ھي سارية أو غیر سارية 
يبني المرء على عدم السريان. 

ھنا توقف سماحة الســـــــــــید البعاج عن 
الخوض في المســـــائل الفقھیة استعدادا 
للولوج إلى المجلس لكنه سأل إن كان لدى 
المســـتمعین سؤاال حول المســـألة التي 
افتتح بھا الحديث. فطــــــــرح أحدھم ، وھو 
بالــتحديد الحاج أبو أنفال قارئ دعاء كمــیل 
في لیالي الجمعة.. طرح ســؤاال عن معنى 
"الذنوب التي تھتك العصــــــم" كما ورد في 

الدعاء المذكور. 

االســـــتثناء اآلخر ھو الجروح التي تنزف وال 
تتوقف. يقول العلماء يكفي أن يضـــع مقدارا 
من القطن مثال علـى الجــرح كــي ال تنتقل 

النجاسة إلى األماكن األخرى. 

سماحته يلغي كلمته المعدة مســـــــــبقا 
ويخوض في شــــرح ھذه الفقرة من الدعاء 

الذي نردده في تلك اللیالي. فقال: ّ

ھذه المــرة، وفـــي لیلة الجمعة، فـــي ٢١ 
نوفمبر تناول سماحته مســــــألة النجاسة 

على ثوب المصلي، فبین أن ثوب المصـلي، ّ
كما نقرأ في الرســـــــائل العملیة، يجب أن 
يكون طاھرا وأنه ال يجوز أن يشــــــتمل ثوب 
المصـــــلي على شیئ من النجاسة حتى 

وإن كانت ھذه النجاسة بمقدار إبرة. 

قد تســــأل: كیف نمیز بین الســــارية وغیر 
السارية؟

جاء فـــي دعاء كمیل علیه الـــرحمة: اللھم 
اغفر لي الذنوب التي تھتك العصم"'

كالمعتاد بدأ سماحة السـید حسـین البعاج 
كلمته باالشارة إلى مســــــــــــألة فقھیة. 
فسـماحته، وكما في زياراته الســابقة إلى 
مــركــز اإلمام علــي (ع) يحــرص علــى أن 
يســـتھل المجلس بمســــألة فقھیة تكون 

موضع ابتالء.

فلو كان على ثوب المصلي أو بدنه قلیل من 
دم الجروح والقروح والمقصــــود بالقلیل أقل 
من عقدة اإلبھام فإن ھذا ال يكون مــــــبطال 
للصـالة. أما إذا كانت النجاسة بمقدار عقدة 

اإلبھام وأكثر فال تجوز الصالة بھذا الثوب.  

فقال: ال يا رســــول هللا، قال رســـــول هللا 
ً (ص): اللھم إن علیا كان فــــــــي طاعتك، ّ

فاردد علیه الشــــــــــــــمس، فردت علیه ّ
الشمس، لیصلي العصر في وقتھا. 

نفس الرواية وردت عن أسماء بنت عمیس 
أنھا قالت إن علیا قال لرســـــول هللا عندما ّ

سأله ھل صلیت العصــــــــر؟ قال ال، جئت 
والوحي ينزل علیك، فلم أزل مسـندك إلى 

صدري حتى الســـــاعة، فاستقبل رسول ّ
هللا (ص) القبلةـ  وقد غربت الشــــــمسـ  

ً وقال: اللھم إن علیا كان فـــــــــي طاعتك، ّ
فارددھا علیه. وھذه الـــرواية موجودة عند 

الفريقین. 

وفـي مقامات النبــي (ص) قوله تعالــى:يَا 
ََّ ََُّّ ُ َّ ُِ ُ ِأيَھا الذيَن آَمنوا اسَتجــیبوا ِ� َوللرسول إذا ْ ِ ِ ِِ

ََّ ُ َُّ َُ ُ ُ ْ ْ ْ ُ ْ ََدعاكم لَما يحیـــیكم ۖ َواعلموا أن � يَحول َ ِِ
َ ْ َْ َّ ََ ُ ُُ ْ ْ ْ ِبَیَن الَمرِء َوقلبه َوأنه إلیه تحَشرون" يقـــال ْ ِ ِِ

ان النبي (ص) أرســــــــــل في طلب أحد 
الصحابة وكان يصـلي فأكمل صالته ثم جاء 
إلى النبي الذي ســـأله: ألم ارســــل في 
طلبك؟ قال: بلى لكنني كنت في الصـــالة 

فقال له النبي: ولو. 

إن طاعة النبي والعمل وفق "واســتجیبوا" 
أھم في الشريعة من تكملة الصالة، فلعل 
في الفورية حكمة وضــــــــــــرورة يجھلھا 

المصلي. 

لذلك فمن المفـــروض أن نعــــرف مقامات 
النبي (ص). لدينا تقصیر في ھذا المجال. 

بینما كان النبــــي (ص) فـــــي الطواف إذا 
سمع أعرابیا يقول: يا كريم.ً

وهللا لوال صــــباحة وجھك ورشـــــاقة قدك 
لشكوتك إلى حبیبي محمد (ص).

فقال النبي خلفه: يا كريم.

فتبســـم النبي وقال: أما تعرف نبیك يا أخا 
العرب؟

فمضــى األعرابي إلى جھة المیزاب وقال: 
يا كـــريم، فقال النبـــي خلفه : يا كــــريم. 
فالتفت األعرابي إلى النبي وقال: يا صبیح 
الوجه ، يا رشـــــیق القد ، أتھزأ بي لكوني 

أعرابیاً؟

قال : آمنت بنبوته ولم أره ، وصـــــــــــدقت 
برسالته ولم ألقه.

قال النبي : يا أعرابي ، إعلم أني نبیك في 
الدنیا وشفیعك في اآلخرة.

فقال األعرابي : ال . قال النبي : فما إيمانك 
به؟

التتمة ص ١٨

التتمة ص ١٨

سماحة الشیخ رياض

سماحة السید البعاج
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زبدة المجالس - تتمة 
العدد ٩- نوفمبر ٢٠١٩

خطبة الشــیخ ناظم جاءت في لیلة الجمعة 
في ٣١ اكتوبر ٢٠١٩. 

ثم عرّج سماحته على المصــــــیبة من باب 
الحوار بین مسلم بن عقیل والمراة طوعة. 

المجتمع الكوفـــــــــي ربما كان لديه موقف 
مشابه.. الكوفة كانت أكثر البلدان تفاعال مع 
الحســین (ع) باعتبار أن والیھا كان عمار بن 
ياســــر الذي غرس فیھا بذرة الوالء.. وكذلك 
ھجـــرة بعض القبائل الیمنیة الموالیة إلـــى 
الكوفة..وال ننســى دولة أمیر المؤمنین (ع) 

وما تركت في أھل الكوفة من آثار إيمانیة. 
الكوفة ھي التي تأثرت بإعالن الحســــــین 
للنھضــــــــة وھي التي استجابت له. واراد 
الحســـین تھیئة العقل الجمعي في الكوفة 
بإرسال مســـــــــلم بن عقیل.. لكن سرعة 
األحداث حالت دون أن يتمكن مســـــلم من 
تكوين ذلك العقل. فتمكن الخصـــــــــوم من 

تكوينه.  

َ قاَل : بَلى .َ

ْ َُّ َ ََّ ََّ ُ ُ َُ ِقـاَل الصـادق: " فذلَك الش يء ھَو � القـادر ُ ْ ِ ِ
ْ َْ َ َ ََ ُ َْ ْ ِعلى اإلنَجاِء حیَن ال منجي ، َو علـى اإلغاثة َ ِ َِِ ِ

ََ ِحیَن ال مغیث " ُ ِ

ُّ َ ً ََّ ََ ْ َْ ِفقال للسائل : "ھل ركبت َسفیَنة قط "؟َ ِ َ ِ ِِ

َ ًَّ َّ ْ َ َ َُْ ُ َ َ َ ِقاَل : " فَھل تعلق قلبَك ھَناَك أن َشیــــئا مَن ْ
َ َّ َْ ْ َ َْ َ ُ َ ٌ ْْ َ َ َ ِ ِاألشیاء قادر على أن يخلصك من ورطتَك "؟َ ِ ِ ِ

َ َّْ َ َُُ ْ ْ ّْ َ َ ِوفـي تفسیر َموالنا العسكري ( ع) أنه سئَل َ ِ ِِ ِ ِ
َُّ َّ َِ َ َ َِِموالنا الصادق عن �؟ْ

ثم عرّج ســـماحته على الواقع قائال إن حبل 
االستمسـاك في ھذه الظروف التي يمر بھا 
العراق ھو المرجعیة، ففي اخر الزمان يصبح 
المرء مؤمنا ويمســــــــي كافرا لكثرة الفتن 

واإلبتالءات. 

جاءت كلمة الشـــیخ رياض في مجلس لیلة 
الجمعة في ١٤ نوفمبر ٢٠١٩. 

َ قاَل : بَلى .َ

َ قاَل : بَلى.َ

ُُ َ َُ َ َْ ْ ِقاَل : " فَھل كسر بَك َحیث ال َسفیَنة تنجـیَك ْ ِ َ ِِ
ْ َُ ِ، َوال سباَحة تغنیَك " ؟َ َ ِ

اإلمام الرضــــــا (ع) يوصـــــــي عبد العظیم 
الحســـــــــني ويقول له:  بلغ اولیأئي مني ّ

الســـالم. وقل لھم ال يشـــغلوا أنفســــھم 
بتمزيق بعضـھم بعضـا وترك الجدال. وأمرھم 
بالســكوت فإن من أذى لي ولیا دعوت علیه 

وھو في اآلخرة من الخاسرين. 

ھذا التوجه الخالص لو رافقنا نحن فــــي كل 
حیاتنا لكنا من الناجین حتما. 

وكذلك أيضـــــا العمل الصـــــالح، فھو على 
درجات. 

أال أدلكم على ســالح ينجیكم من أعدائكم 
ويدر أرزاقكم؟ قالوا: بلـى، قال: تدعون ربكم 
باللیل والنھار، فإن ســــالح المؤمن الدعاء. 
وعن الرضا علیه الســـــــــالم أنه كان يقول 
الصحابه: علیكم بسـالح االنبیاء، فقیل: وما 

سالح االنبیاء؟ قال: الدعاء.

لذلك فلیكن الدعاء دائما بین شـفتیك. وكن 
رفـــیق الدعاء ولـــیكن الدعاء رفــــیقك، وال 
تســـــــــتھین بوعد هللا إذ قال تعالى ذكره:  

ُ ُْ َادعوني اسـتجب لكم..وإذ قال: "قل َما يَعبأ ْ
ُ ُُ ََْ َ ُ ْ ّ َِبكم ربي لوال دعاؤكم ْۖ ِ

ولذلك أيضــــا يعلمنا أمیر المؤمنین في ھذا 
الدعاء أن نحافظ على ھذه العصم. 

بالنتیجة يلفت األمیر (ع) نظرنا إلى مسـألة 
مھمة وھـــي أن ندعو هللا أن يعیننا علــــى 
االحتفاظ بھذه العصم خوفا من أن ننھار أمام 

المغــــــــريات.. انا أقول بالدعاء يا رب حصن ّ
نفســي وحصن مناعتي، واغفر لي الذنوب ّ

التي قد تستھلك ھذه المناعة وتضعفھا.

فما ھي بالتالي ھذه الذنوب التي تضـــعف 
ھذه المناعات؟ والتي تھتك ھذه العصم؟

من ھذه الذنوب شرب الخمر فالشـــــــارب 
للخمر تضـــعف كما ھو معروف إرادته ولذلك 
تضــــعف وبالتوازي استعداداته للفضــــیلة 
وتزداد استعداداته للسـقوط في مســتنقع 
الرذيلة.  وكذلك لعب القمار، فھذه المقامرة 

تھدم العصم في نفس اإلنسان. 

أحیانا نتعرف على شخص ال يصـــــــــــغي 
للنصیحة، فلماذا ال يصـغي ولماذا يسـتخف 
بالنصـیحة ويتجاھلھا؟  ألن العصــم ضعیفة 
عنده. ولذلك تصــبح استعداداته للفضـــائل 

أقل من استعدادته لتقبل الرذائل. 

ھذا الدعاء بالمناســـبة وإن ســـمي بدعاء ّ
كمیل أو قیل إنه دعاء الخضــــــــــر فإنه في 
حقیقة األمـر دعاء أمیــر المؤمنین. إنه دعاء 
سید البلغاء وكلمات سـید البلغاء. وبإمكانك 
ان تلمس فیه بالغة علــي بن أبـــي طالب 

ونفس علي بن أبي طالب. َ

طبعا كل ذنب له تأثیـــر مختلف عن اآلخــــر 
على النفس االنسانیة، كاألطعمة التي لھا 
تأثیرات مختلفة على بدن اإلنســـــان. ھذا 
الطعام يعطیك طاقة أكثـــر من غیـــره وھذا 

الســم يســلب منك الطاقة بدرجة أقوى أو ّ
أضعف من غیره. 

كذلك الذنوب. 

يقول نبي الرحمة محمد (ص): 

وقال أمیر المؤمنین علیه الســــالم: الدعاء 
تـرس المؤمن، ومتـى تكثـر قـرع الباب يفتح 

لك.

ثم عرّج سماحة الســــــید البعاج على ذكر 
"مصیبة القاسم بن اإلمام موسى بن جعفر 
(ع) فـــــروى األحداث التـــــي رافقت حیاة 
القاســــــــم و وفاته ولقاء ابنته بجدتھا في 
المدينة المنورة التي اشــــتمت فیھا رائحة 
ابنھا القاسم ساعة وقفت على باب الدار. 

فقال النبي: مه يا أخا العرب ال تفعل بي كما 
تفعل األعاجم بملوكھا. فھبط جبـريل علــى 
النبي وقال له: يا محمد. الســـــــالم يقرئك 
السـالم ، ويخصــك بالتحیة واإلكرام ، ويقول 
لك : قل لألعرابي ال يغرنه حلمنا وال كـرمنا ، 

فغدا نحاسـبه على القلیل والكثیر ، والفتیل ً
والقطمیر.

فقال األعرابي: وعزته وجالله إن حاســبني 
ألحاسبنه.

ثم عرج ســـماحته على ذكرى والدة اإلمام 
الصادق (ع) فقال: 

فقال النبي (ص): وعلى ماذا تحاســب ربك 
يا أخا العرب؟ قال األعرابي: إن حاســـــبني 
ربي على ذنبي حاسبته على مغفرته، وإن 
حاسبني على معصــــــیتي حاسبته على 
عفوه، وإن حاسـبني على بخلي حاســبته 

على كرمه.

لقد ولد أمام المذھب فــــي ذكـــــرى والدة 
رسول هللا (ص). 

فھبط جبريل على النبـي ، وقال : يا محمد.. 
إنه رفیقك في الجنة.

فأقبل األعرابي يقبل يد النبي (ص).

فقال األعرابي: أَو يحاسـبني ربي يا رسـول 
هللا؟قال : نعم يحاسبك إن شاء.

النبـي رحمة، وھذه الـرحمة تحتاج منا إلـى 
معرفة واتباع. 

لما أشخص إلى بغداد كان الصـــــــــــــادق 
مستطرقا على نھر دجلة. جاء شیخ وقال يا 
بن رسول هللا عرفني نفسك.. أمر اإلمام أن 
يلقوا بالشــــــیخ بالنھر. القوه فلما عاد إلى 
الســـــاحل القوه مجددا. فاحتدم الغیظ في 
نفســه ولما نجا ووصل إلى الشـــاطئ في 
الثالثة اخذه الموج كاد أن يغرق فامتدت إلیه 
يد اإلمام وانقذته فلما وصـــــــل قال االن قد 

عرفتك. 

ِتسـاءل السـید البعاج بعد ذلك عن العصـم 
قائال:  ما المراد من العصم؟ وأجاب: 

يقول كمیل فـي روايته: قلت: لقد جاء بـي 
يا أمیر المؤمنین دعاء الخضــــــــر. فقال: " 
اجلس يا كمــــــیل، إذا حفظت ھذا الدعاء 

فادع به كل لیلة جمعة، أو في الشھر مرة، ُ
ْ أو في السـنة مرة، أو في عمرك مرة، تكف َُ

َْ ُ ُ ُْ ْْ َ َ و تنصر و ترَزق، َولن تعَدم المغفرة، يا كمیل َ
ُ أوَجَب لك طول الصــحبة لنا أن نجوَد لَك بما َُ

ُ
سألت ". ثم قال: "أكتب اللھم إني أسـألك 

َ َبرحمتك التي وسـعت كل شـيء..." وذكر َ
أمیر المؤمنین الدعاء كامال. 

الروح أيضـــــا لديھا مناعات وھي التي عبرّ 
عنھا الدعاء بالعصـــم. وھي تلك المناعات 

التي تعین المرء على األمراض الروحیة. 

ھي المناعات للروح. ھناك مناعات تحصن 
الروح كما توجد مناعات تحصـــــــن البدن..  
نقول مثال إن فالنا لديه مناعة ونقصــــد بھا 
المناعة فــي البدن، ونقول إن فالنا مناعته 
ضعیفة. وبعضھم لديع مناعة متدنیة بحیث 

أنه قد يھلك إذا تعرض للزكام. 

يجب علینا أن نعمل جاھدين للحفاظ على 
ھذه المناعات المودعة فینا  كي ال نسقط 
في أصغر امتحان كما يســــــقط الذي فرّط 

بمناعته البدنیة أمام األمراض الطارئة. 

الطریحی - تتمة 

حطیط - تتمة

السید البعاج - تتمة
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المحرر

أن "ابو بالل" في نشاطه ودينامیكیته في 
"تجمع الوحدة االســـــالمیة" والحقا في 
"مجمع أھل الــبــیت ع" كان كالمــبـــتدأ 

والخبر والفاعل.

بل كانت عديدة وجلــــــیة وغطت المقال 
ابتداء من العنوان الذي قیل فـیه أنه "رجل 
المھمات الطارئة" إلـى الخاتمة التـي ورد 

فیھا: 

على كل حالةأكرر اإلعتذار، وأكرر معانـي 
التقديـر والوفاء للحاج المؤمن والعامل، أبو 

بالل.  

“شــعرت بالغبن إزاء ما قالته أخبار المركز 
عن والدي الحاج أبو بالل فــــــــــي العدد 
السـابق. بعض األخوة أساؤوا فھم الفقرة 
التـــــــــــي ورد فیھا أنه كان يجلب بعض 
االلكترونیات من غرف ومســـــــــتوعبات 
المھمالت كي يصــــلحھا ويضـــــعھا في 

خدمة المسجد."

وعلى ضوء ھذه المراجعة أقول ما يلي:

رسالة القارئ:

لماذا جرى التـركیـز علـى معلومات يمكن 
أن تعمل على توھین صــــــورة الحاج "أبو 

بالل". 

القارئ: كريمة الحاج أبو بالل

جواب المحرر

لقد قمت بمراجعة المقال على ضــــوء ما 
ذكـرته كـريمة الحاج "ابو بالل". حاولت أن 
اقرا المقال بعیون القارئة، وحاولت أن أضع 

نفسي في مكانھا. 

ھذا ما كتبته كــــــــريمة الحاج "أبو بالل" 
ألخبار المركز، متســـــائلة: لماذا تغاضت 
المجلة عن جھود والدي فــي بناء غـــرف 
وجدران مدرسة الثقلین في المســـــجد 
وعن إدارته لكثیر من الرحالت الســیاحیة 
والمخیمات الكشــــــــفیة للجالیة، وعن 
جھوده فــي رعاية االطفال خالل بـــرامج 
االحیاء لموالـید ووفـیات األئمة (ع) إذ قدم 
لھم بــرامج تـــربوية وتعلیمیة غاية فـــي 

األھمیة. 

أعترف أوال أن ھناك إشـكالیة بالكتابة عن 
رجاالت الماضي في باب "مع األوائل" ألن 
االشــــــــخاص الذين يتناولھم ھذا الباب 
اختلفوا كثیرا خالل السنوات التي تفصـل 

أيام زمان عن ھذه األيام. 

عندما أكتب مثال عن الســـــــید أبو حیدر 
الزاملي، فإن الشـــخص الذي يتمثل في 
ذھن القارئ ھو الســـید أبو حیدر كما ھو 
الیوم، ولیس الســـید "أبو حیدر" كما كان 
باألمس. وھنا يقع التضـــارب في الذھن.  
فإذا قلت مثال أنه تطوع لیكون "شـايجي" 
في المركز فإن ھذه الخبرية ال تتناســـب 
مع الصــورة التي تكونت في ذھن القارئ 
عن الســـــید أبو حیدر في "نســــــخته" 

األخیرة. 

ھذه إشـــكالیة ال مھرب منھا إال بالتحايل 
على الحقیقة، وھو، لألســــــــــف، ما ال 
يتناســــــــب مع الخط الذي ارادته "أخبار 

المركز" لنفسھا. 

أعود إلى ما قیل في الحاج "أبو بالل".

قرأت الفقرة في سیاقھا ووجدت أنھا أتت 
-وعن غیر قصد- مدحا في باب الذم. ً

ً كان مدحا فـي المعنـى وان بدى ذما فـي ًّ
اللفظ. 

ســــوف أفتح قوســــین اعود بینھما إلى 

أحوال الماضـــي وظروف تلك الفترة التي 
كان فیھا "ابو بالل" شـابا أعزبا ينتظر ختم 

اإلقامة على جواز سفره:

الوضـــــــع المالي كان قاســــــــیا. ايجار 
"المســـجد" كان يغطیه ٤ أشخاص يقوم 
كل منھم بدفع خمس معاشه الشــھري 

تقـريبا لاليجار. لذلك فإن تبـرع أحد األخوة َ
بأثاث مســـتعمل، او قام بإحضـــار اشیاء 
ضـرورية من " اللوب ماركناد"، أو من غرف 
المھمالت فان ذلک كان أمـــــــرا ممدوحا 

بنظر الذين عايشوا تلك المرحلة. 

كانت الحواســــــــــیب مثال موجودة في 
المؤسســات فقط، وعندما بدأ الحاسوب 
(الكمبیوتر) يدخل حیز المنزل كان سـعره 
خیالیا. كان ثمن  الحاســوب (الذي كانت 
قوته ٢٠ كیلو بايت فقط) ٢٠,٠٠٠ كـــراون 
سويدي (الف كراون لكل كیلو بايت واحد) 
في حین كان األجر الشــــھري لخادمكم 
على ســـبیل المثال في نفس الفترة ھو 
٤٠٠٠ كراون فقط بعد الضــريبة. باختصــار 
كان ثمن الحاسوب يســــــــــــاوي األجر 
الشـــھري لنصــــف سنة من متوسط ما 

يتلقاه الموظف من الطبقة الوسطى. 

وقبل أن أختم استخرج من الذاكرة قصـــة 
ذلك الحاسوب الذي أحضـــــــره الحاج ابو 
بالل، وھي القصة التي دفعتني إلى قول 

ما قد قلته.  

لذلك أظن أنه من حق كـــريمة الحاج "أبو 
بالل" أن تفتخـر بما قالته "أخبار المـركــز" 

عن والدھا ال أن تمتعض. 

مع ذلك ال يســتطیع المحرر أن ينكر على 
القارئ احســــاسه. فإن قال القارئ - أي 
قارئ-  انه أحس باالمـتعاض أو باإلھانة أو 
بالغــــــبن فھو يكون قد أحس بذلك، وھو 

أصدق من يعبر عن احساسه ھو. 

لم يكن الحاسوب الذي أحضـــــــره الحاج 
يومھا معطال بالكامل، بل كانت فـیه لعـبة 
لألوالد عبارة عن ضـــفدعة تحاول أن تعبر 
نھرا دون أن تصــطدم بما يجرفه النھر في 
طريقه. وقد شـــكل ذلك الحاســـوب اول 
وســــیلة حیة ألوالدنا للتعامل والتعاطي 
مع الحاســــــــوب، وكانت لوحة المفاتیح 
لذلك الحاسوب أول لوحة مفاتیح يضـــــع 

االوالد أصابعھم علیھا.  

و"اخبار المـــركـــز" ال تملك عندئذ اال حق 
ومســــؤولیة االعتذار عما تســــببت به، 
خاصـــــة وأن "ابو بالل" يمتلك تاريخا في 
العمل اإلســــالمي يدعوه، ويدعو ذريته، 

إلـى الفخـر واالعتـزاز، ويدعونا طبعا إلــى ً
التقدير واالشادة.

وأظن أن الذين عیـــــروا "أبو بالل" بما ورد ّ
عـــنه إنما كانوا يمازحونه، ألن العــــبارات 
التي ذكرت فضــله وجھوده لم تكن عابرة 

أو غامضة. 

لذلك فإذا قام شخص ما بالعثور مثال على 
حاسوب معطل وأحضــره إلى المســـجد 
لیحاول إصالحه كي يضـــــــعه في خدمة 
المســــــــجد فإن النظرة لھذا العمل في 
حینه لیســـت كالنظرة له اآلن. لقد كانت 

النظرة يومھا نظرة استحسان وتقدير.

أما اآلن فإن الھواتف الـــــــنقالة فـــــــیھا 
حواسیب (بقوة عشــــرات الغیغا بايتات) 

وفي أيدي األطفال. 

لذلك أســــتطیع أن أفھم اعتراض القارئة 
التي تعتقد أن الخبر الیوم قد يشــكل ذما 

لوالدھا، في حین أنه كان في ذھن 

الكاتب إشارة إلى عمل ممدوح.ً

          ذم.. أم إفادة تقدير؟ 

بريد القراء
العدد ٩- نوفمبر ٢٠١٩

الحاج أبو بالل



ثم قال ســــــماحته في خطبة الجمعة في 
االول من نوفمبــــــر: نحن نعیش بالمحبة و 
نموت بھا، وھا أنتم  رجاال و نســاء حضــرتم 
لصـالة الجمعة وجئتم من بعید النکم تحبون 
هللا ورســــــوله. وھا ھي االم التی تتحمل 
عناء الــــــــرعاية والعناية بطفلھا تفعل ذلك 
بدافع الحب.  وكذلك العامل الذي يصـــــــبر 
على متاعب العمل يفعل ذلک النه یحب ان 

یعیش فی نعمة ورخاء.

أشار سماحة الشــــــــیخ حكیم إلھي إلى 
المحبة وأھمیتھا فــي النص الدينـــي الفتا 
إلى أنھا جوھرة خلقھا هللا سبحانه وتعالی. 

فقد ورد فی الروایات "ان اســــــاس الخلق 
وعلة الخلق المحبة"، وجاء فــــــــی حدیث ّ

قدســــــی أن هللا عز وجل قال : "کنت کنزا 
مخفیا فاحببت ان اعـــــــرف فخلقت الخلق 

لکی اعرف". 

وأضاف: ان موسی علیه السـالم کان کلیم 
هللا وكان عیســـی علیه الســــالم روح هللا 
وكان رسـول هللا رســول حبیب هللا، ويعتقد 
العرفاء ان الحکمة من الصـــالة و الصــــوم و 
الزکاة وســــائر العبادات ھي ان تمأل قلوبنا 
بحب هللا. فالســـــالک الی هللا بعد الریاضة 
یصل برأيھم الی مرحلة الحب و الیقین، ولذا 
ورد فی الدعاء اللھم انی اســـــألک حبک و 
حب من یحبک و حب کل عمل یوصــــــلنی 

الی قربک.

وفي الحديث عن رسـول هللا ص أنه قال : ال 
َ َّ َ ٌ ُ َُ ّ ِيؤمن عبد َحتـى أكون أَحب إلیه من نفسه ، َ ِ ِ ِ ِ

َ َََّ ََ ِو تكون عترتـــي إلیه أعز من عترته ، و يكون َ ِ َ ِ ِ ِ َ ِ
َ ََّ ِأھلـــي أَحب إلیه من أھله ، و تكون ذاتـــي َ ِ ِِ

َ ِأَحب إلیه من ذاته . َّ ِ ِ ِ

وفي الخطبة الثانیة ھنأ سماحته المصـلین 
بحلول شھر ربیع االول وھو الشھر الذی ولد 
فیه خیر خلق هللا و افضـــل انبیاء هللا سیدنا 
ونبینا محمد بن عبدهللا (ص) و شـــــھر ولد 
فیه موالنا و رئیس مذھبنا  االمام جعفـر ابن 
محمد الصـــــادق (ع). وأشار سماحته إلى 
الھجــره النبویه المبارکه من مکه المكــرمة 

الـــــی المدینة المنورة، معددا المعانـــــي 
والنصوص الشـرعیة التي تبین أبعاد الھجرة 
والوانھا وعلى رأسھا الھجرة لطلب الحالل، 
" فقد ورد عندنا فـــــــي تقويم طلب الحالل 

حديث نبوي شـــــــــــريف جاء فیه: العبادة ّ
سبعون جزءا، أفضــــلھا طلب الحالل"، وقد ً

أمرنا بطلب الرّزق الحالل، ألنه يعطینا الخیـر ّ
في الدنیا واآلخرةعلـى خالف المال الحـرام ّ

الذي ربما يمنحنا خیـــــر الدنیا ويفوت علیك ّّ
اآلخرة، كما أنه قد يكون موضــــــع بالء، فقد 
يضـــطرك أن تصـــرفه على األمراض، أو في 
كثیر مما يبتلى به اإلنســان مما يســتنزف 
المال. وقد قال هللا تعالى في مســــــــــألة 

َ َُّ ًُ ْ ََ ُ َُْ َ َ ِالــــــــرزق: ھو الذي جعل لكم األرَض ذلوال َ
ُ ُ َْ ُ ِفامشوا فــي َمَناكبَھا َوكلوا من رّزقه" وقال: ْ ِ ِ ِ ِِِ

َ ُْ َُ َ ََّ َْ ُ َ ِ"فإذا قضیت الصالة فانتشروا فـــــي األرض َ ِ ِ ِِ ِ
َّ َ ُِْ َِِوابَتغوا من فضل �" .وأشـار سـماحته إلى ْ

أن فئة من الناس تھاجر وتحمل معھا فتاوى 
تبیح أموال غیر المســلمین، فیتحولون إلى ّ

لصوص باسم اإلسالم. 

الجمعة ٨ نوفمبر 
ً منطلقا من حديث لرسول هللا (ص) قال فیه ُ

إن "الشـــــــــتاء ربیع المومن" ركز سماحة 
الشــــــیخ حكیم إلھي في جمعة ٨ نوفمبر 
على فضـــــائل واعمال واحکام التھجد في 
اللیل على اعتبار أن لیل الشـــــــــــتاء في 
الســـــويد لیل طويل فقال: الشک أن نافلة 
اللیل ھـــي علــــى رأس كل النوافل، ومن 
يلتــزم بھا تفتح له أبواب الخیـــر من حیث ال 
يحتســـــــــــب وھي العبادة الممیزة التي 

ً ًّ ِتكسب المصـلي جالال ونورا وبصـیرة وإيمانا ُ
وتقوى وفھما وشــــرفا وكرامة، وتفتح علیه ً
أبواب الــــرزق. ولقد أكَدت اآليات القــــرآنیة َّ

واألحاديث و الــــروايات المتواتــــرة علــــى 
أھمیتھا وضــــرورة المواظبة علیھا، قال هللا 

عز وجل مخاطبا حبیبه المصــــطفى (ص) : ً
َ َّ ََّ ًَ ََّ َ ْ َِومَن اللیل فَتَھجد به نافلة لَك عَســــــى أن ْ ِ ِِ ِ

َُّّ َّ َ َْ َ ً ُ ْ ً َ ْ ِيبعثَك ربَك َمقاما محمودا" وقال عز من قائل َ َ
ًَ ممتدحا القائمین آناء اللیل: تَتَجافـــــــــــى َ

ً َّْ َُ َ ُ ُ ُ ُْ َ ْ ُ ْ َ َجنـــوبھم عن الَمضاجع يَدعـــون ربھم خوفا ْ ِِ ِ
ُ ََّ َوطَمعا"، وذكر َجل َجالله أن من صـفات عباد ً

َ ِالـــرحمن قیامھم باللیل، حیث قال: يَبیتون ُ
ُ َّ َّ ُ ًْ ً ِلربھم سجدا َوقیَاما"، وقال َجل َجالله وھــو ّ َ ِِِ

يصــف المتقین بأنھم يقومون اللیل ويحیون 
َّ ًً َ َُْ ِقسـما منه بالصــالة:  "كانوا قلیال مَن اللیل ّ ِِ

َ َْْ ُ َ ُُ ْ ْ ْ َِما يَھَجعون * َوباألسَحار ھم يَسَتغفرون"، ْ ِِ
وأضـــاف ســــماحته: يظھر االھتمام بقیام 

اللیل جلیا في الحديث الشـریف أيضــا: قاَل ً
ُّ َّ ُّ ََّ ِالنبي (ص) في َوصیته لعلي (ع): " يَا علي َ ّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ

َّ ََّ ََ َْ ْ َ ْ ْ ِعلیَك بَصالة اللیل ، َو علیَك بَصالة اللیل ، َو َ ِِ ِِ ِ
َّ َََ ْ ْ ِعلیَك بَصالة اللیل " و عن اإلمام جعفـــــــــر َ ِِ ِ

َّ َ ََ َُُ َ َ ِالصــادق (ع) أنه قال : " كان فیما ناجى � َ
ََ َ ُْ َْ ْ ْ َبه موَســى بَن عمران (ع) أن قاَل له :َیا ابَن ُ ِ ِ ِ

ََُّ َّ َُ َّ َ ُ َ َُ ْ ِعمران : كذَب َمن َزعَم أنه يحبنــي فإذا َجنه َْ ِ َ ِِ
َّْ ُّ ُّ ُ ََ ُ ُ َُ ّ ْ ّ َ َ ِاللیل ناَم عنـي، ألیَس كل محب يحب خلَوة ْ ٍ ِ ِ

َّ ْ ُُ ْ ََْ َِحبیبه؟ وقاَل: " َشرف المؤمن َصالة اللیل".ُ َ ِ ِ ِِ ِ

وفي إشــــــــارة منه إلى نوع اخر من أنواع 
الھجرة وھي ان يھاجر اإلنسـان من أجل أن 
يحفظ كرامته وعزته، أو يحفظ أمنه، أو يحفظ 

ً حـريته، ونحن نعـرف أن كثیـرا من الھجــرات ّ
فـــي العالم الثالث قد تحـــركت فــــي ھذا 

االتجاه، ألن الكثیر من األنظمة تحاصـــــــــر ّ
ّ شعوبھا وتظلمھم، وتضیق علیھم، وتتدخل ّ

ّ في خصـــــــــــــــــوصیاتھم الدينیة، أو في ّ
خصـــوصیاتھم المذھبیة، أو في انتماءاتھم 
السـیاسیة وما إلى ذلك، فال يجد اإلنســان 

حــريته فــي بلده، ألن بلده قد يتحول إلــى ّ
سجن كبیر تصـاَدر فیه إنســانیة اإلنســان؛ ّ

ففــــي ھذه الحالة، ال مانع من أن يھاجــــر 
اإلنسان، وربما كانت بعض اآليات تشیر إلى 
ذلك. يقول اإلمام الصــــــــادق(ع) في قوله 

َ ََّّ ُْ َ َ َ ِتعالــــى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضـــــي َ ِ ِ َ ِِ
ٌ َِواسعة "معناه إذا عصـــي هللا في أرض أنت َ

فیھا، فاخرج منھا إلى غیرھا أي اخـرج إلـى 
أرض أخرى تســــــــتطیع أن تطیع هللا فیھا، 

ّ سواء في المســائل العبادية أو االجتماعیة ّ

وغیرھا، وقد ورد عن الرّسـول(ص): "من فرّ 
بدينه من أرض إلى أرض، وإن كان شبرا من ً

األرض، استوجب الجنة". ّ

ً الشیخ حكیم إلھي حول ما يكسب المؤمن جالال ونورا وبصیرة:ً

ھذه آثار المحبة والھجرة وقیام اللیل علیكم
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