
العدد ٥ - يونيو / يوليو  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: 

هكذا أحيا الجعفريون 

ذكرى استشهاد االمام جعفر الصادق (ع)

الهيئة االستشارية في مؤتمرها الثامن:

"المركز" يمثل هويتنا و"أخباره" تمثل تطلعاتنا.

هذا كان حصـاد الجلسـة الثامنة للهيئةا��ستشـارية لمركز 

ا��مام علي (ع) في ١٣ يوليو تموز ٢٠١٩. 

ٌآراء ومقترحات؛   ... نقاشات وتوصيات؛  ...تســـــــــــاؤ��ت  ٌ ٌ
وإجابات ومداخ��ت؛ 

ًأحيا أكثر من ٣٥٠ شخصـــــــــــا، وأكثر من ١٠ هيئات و��ئية، ذكرى 

استشـــهاد ا��مام جعفر الصــــادق (ع) في مركز ا��مام علي (ع) 

ِبحفل تأبيني تكلل بالسـواد، وبذكر مآثر ومناقب سادس ا��ئمة 
عند المســــــــلمين الشـــــــــيعة الذين يلقب مذهبهم بالمذهب 

ًا��مامي حينا، وبالمذهب الجعفري أحيانا أخرى، نسبة إليه.  ً

ص ٦

ستوكهولم تلبي النداء ��ط��ق ��اح الزكزاكي

ص ٩

ص ٢

في ذكرى و��دة الرضا (ع)

الشيخ صفدر عن مراقد ا��ئمة (ع):

 أرادها األعداء مدافن للحق والعدل

وأرادها األتباع منارات للحق والعدل

قال الشـــــيخ صفدر را�� أن ا��ماكن التي اريد لها ظلما وعدوانا 

ان تكون مدافن للحق والعدل أصبحت بمشـــيئة هللا وتضــــحيات 

أوليائه منارات للحق والعدل. 

جاء ذلك خ��ل ا��حتفال بمولد ا��مام الرضـــــــــا (ع) في مركز 

ا��مام علي (ع).  

في العدد المقبل: 

ملحق خاص عن الحج واألضحى. 

ص ١٩



ٌنقاشات وتوصيات؛

وفي التفاصيل: 

ٌآراء ومقترحات؛

"الســــيد ق�ــــ� البعاج" يؤكد على ان هذا المركز هو هويتنا 

الشـيعية و��بد من الحفاظ عليه، مشـيرا الى انه �� بد أن تقوم 

اللجنة العربية التنفيذية بمزيد من التواصــــــــــــــل مع الهيئة 

ا��ستشـــارية لبرنامج محرم الحرام الذي يعتبر ا��جتماع ا��كبر 

للجالية الشيعية في السويد.

ِمح�ـــ� للجلســـة بيد الحاج "أبو زينب شبر" يشــــيد "با��دارة  ْ ٌَ
ا��نسيابية" لرئيس الجلسة السيد "رزاق الموسوي".

ٌُجلســـــــــــــــــــة امتزجت فيها الطروحات النظرية با��قتراحات 
العملية، واخـتلطت فـيها مداخ��ت الـنقد بمداخ��ت الـتوجـيه 

والتصــــويب، وعكســــت بالعموم ا��حســـــاس بالر�� على 

خدمات هذا ا��طار المنتخب والمسمى بالهيئة ا��ستشارية.

هذا كان حصـــاد الجلســــة الثامنة للهيئةا��ستشــــارية لمركز 

ا��مام علي (ع) في ١٣ يوليو تموز ٢٠١٩. 

ٌتساؤ��ت وإجابات ومداخ��ت؛ 

وبالعودة الى رئيس الجلســـــة، فقد أشاد الســـــيد الموسوي 

بإنجازين للشيح حكيم إلهي وهما: 

ّوكلمة للشـــيخ "حكيم الهي" يذكر فيها المســــتمعين أن هذا  ٌ
المكان هو نعمة، وأن شـــــــكر النعمة يكون بمعرفتها و"أنني 

أخ�ــــ� إن نحن لم نشـــــكر هللا على هذه النعمة فإنها سوف 

تسلب منا."

ـ�ة "أخبار المركز" كإطار عملي  ِورئيس للجلســـة يشـــيد بن�ـــ ٌ
جسد تطلعات ا��خوة في الهيئة ا��ستشارية. 

ًالعمل على توســــيع البناء وتجميله او��، والعمل على تعزيز 
ا��طر المؤسساتية المحترفة والبعيدة عن التفرد، ثانيا.

ثم توالت مداخ��ت ا��عضاء:

"الســــيد ضياء الغالبي" يدعو إلى انضــــمام اعضــــاء اخرين 

وتوسيع قاعدة التشاور من الرجال والنساء ممن لهم السـبق 

فــــي مجال العمل التطوعــــي ا��جتماعـــــي, ويحبذ ان يكون 

هؤ��ء من ا��كاديميين. 
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االجتماع السنوي للهيئة االستشارية 

الهيئة االستشارية في جلستها الثامنة:

المركز يمثل هويتنا الشيعية 
و"أخبار المركز" تؤكد واقعنا العملي 

تعزيز المؤسسات

               اجتماع محرم في المركز
                  هو األكبر في السويد  

…

…
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الحاج "و��ء ا��ســـــــدي: يعتبر أن البرامج ســــــــابقا كانت أكثر 

مقبولية بســــبب وجود شيخ مختص بالبرامج العربية ويجزم 

أن ا��فتقاد الى الشــــــــــيخ العربي جعل مجموعة من ا��خوة 

الذين كانوا يتبرعون للمركز  يقومون  بتحويل تبـرعاتهم الـى 

جهات اخرى .

الحاج "علي محســـــــن" يتمنى أن تكون البرامج العربية على 

غرار  البرامج الموجودة في القســــم  ا��نكليزي والســــويدي 

ـ�امة في التنظيم، ويشــــير إلى بعض  من حيث الدقة وال�ــ

ا��مثلة التي كان للمجاملة وللخجل أثر ســـــلبي على ســــــير 

البرامج، مقترحا إعطاء مساحة أكبر من المشاركة لموكب آل 

محمد. 

الحاج "فريد الســـــهيل" ينطلق من تجربة شخصــــــية سابقة 

ليتمنى تشــــــــــــــــــكيل " لجنة المتابعة" التي تعنى بالجانب 

ا��جتماعي وبإقامة ع��قات شخصــــــــــــية مع جمهور المركز 

كعيادة المريض وا��ستماع الى الشـــــــــــــخص الذي يقاطع 

المركز والسؤال عن الشخص المتغيب.. الخ.

ُفتح الباب بعد هذا للشــــــــــــــــــــــــيخ حكيم الهي ليجيب على 

التسـاؤ��ت التي وردت في المداخ��ت المشــار اليها، قبل أن 

يتفق الحضـــور على ان تعقد جلســــات الهيئة ا��ستشــــارية 

بشــكل فصــلي، وقبل أن تختتم الجلســـة بقراءة زيارة ا��مام 

الرضــــــا (ع) الذي صـــــــودفت ذكرى و��دته الميمونة بنفس 

التاريخ. 

الشـــــــــــــاب "علي ابراهيم" يلفت ا��نتباه الى الدور المتزايد 

للشــــــــــباب في المركز، وللدور التنظيمي والتوجيهي الذي 

يقوم به الشـــــــــــــيخ "صفدر را��" وقدرته على استقطاب 

الشباب للدروس الفقهية والعقائدية وللنشـاطات الترفيهية 

والرياضية.

الحاج "ابو ايات ا��طرقجي"  يطالب بإنشـاء مشــاريع تجارية 

ـركـــز ويجعله قادرا علــــى  إنتاجية تكون رافدا ماليا يمول المــ

ا��كتفاء الذاتي، ويمتدح في نفس الســـــــــياق اعتماد المركز 

على المراســــــــــــــــــــــــ��ت ا��ليكترونية للتخفيف من نفقات 

المراس��ت الورقية. 

االجتماع السنوي للهيئة االستشارية 

           مطلوب المزيد من  الدقة
             والصرامة في التنظيم

الهيئة االستشارية في جلستها الثامنة:

…

…

…

…

…
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تأبين الشيخ الكابلي 

ّشكل بعد عودته الى افغانســتان العمود الفقري لحوزة كابل 
العلمية، وللمراسم الشيعية وسط أجواء معادية جدا.  

حرص المرحوم على إقامة ص��ة الجمعة في العاصـمة كابل 

في ظروف أمنية صـــــــــــعبة للغاية ، بحيث كان العدو يطلق 

الصــــــــواريخ على منطقة الصـــــــــ��ة وعلى مناطق العبور، 

ّوتعرض المسجد مرات عديدة للقصف الصاروخي . ّ

يذكر أن الشــــــــيخ الكابلي (نســــــــبة الى مدينة كابل عاصمة 

افغانســــــــــــتان) تتلمذ في النجف ا����ف على أيدي ثلة من 

العلماء والمراجع الكبار من أمثال السـيد ابي القاسم الخوئي 

والسيد محسن الحكيم قدس ��هما. 

جاء ذاك في ١٣ حزيران يونيو ٢٠١٩. 

 ص��ة تحت القصف 

ّوحرص كذلك على إيصـال المسـاعدات المالية والمادية إلى 
المجاهدين ا��فغان. 

ـرزها: كتاب المباحث  له عدة مؤلفات فـــي العقيدة والفقه أبــ

الفقهية، وتحرير العروة الوثقى، ووظيفة القضــــــــاة، وكتاب 

الخمس.

يحاول ا��عداء أن يصـنعوا الضـد النوعي.. أقصـد أن يصـنعوا 

لنا علماء زور.. وعمامات جاهلة.. ل�ـــــــــــــ�ب عقائدنا و��ب 

علمائنا.. لذلك فإن تحصين العقيدة يبدأ بالتحصن بالمراجع. 

"لو عدنا إلـى الوراء لـرأينا أن قوة ا��مة كانت دائما تكمن فــي 

اصطفاف الشــــعب خلف العلماء" هذا ما قالة الســــيد أحمد 

الحســـــــــــــــيني في حفل تأبين آية هللا المرحوم "علي محقق 

الكابلي" مضيفا:

ِ"اعـــزيكم بـــرحيل العالم "علـــي محقق الكابلـــي" وأعـــزيكم 

بمناسبة الذكرى المؤلمة لهدم قبور البقيع.

ً"وهذا ما نشـــاهده اليوم" قال الســــيد الحســــيني معقبا، ثم 

أضاف:  

ً" لقد كان صاحب فتوى التنباك مصـــــــــيبا وامتاز ببعد النظر 

عندما راح يبكي كالطفل بعيد إصدار فتواه الشـــــهيرة بحرمة 

التعامل بالتبغ بيعا او ��اء كي يعطل على ا��نجليز مكائدهم 

ضد الشـــــــــــعب. وعندما سألوه لماذا تبكي؟ قال: ا��ن عرف 

ا��عداء أن قوة التشيع هي في علمائه، ولذلك فأنهم من ا��ن 

فصاعدا سيحاربون علماء الشيعة بقوة".

واستطرد قائ��: في مرحلة من المراحل كان ا��عداء ينتجون ١٢ 

مليون كلمة يوميا ضــد الجمهورية ا��ســ��مية في ايران. كان 

هذا قبل ع�ــــــــــــــــ� وسائل التواصل ا��جتماعي، فكم كلمة 

ـزموا كل  ـراجع العظام  هــــ معادية ينتجون اليوم؟.  لكن المــــ

هذه الكلمات بالحكمة وحسن السيرة وبعد النظر. 

.        أفغانستان كانت مهد العلماء

هؤ��ء عاشوا الزهد فكان العز، وعاشوا التقوى فكان الثبات. 

واحدثكم عن دور العلماء في تاريخ ا��مة.

ـ�ة للشــــــــيخ حكيم إلهي باللغة  وكذلك كانت كلمة مخت�ـــــــ

العربية وأخرى باللغة الفارسية أشار فيهما إلى أن افغانستان 

(مســـــــــــــــقط رأس الفقيد الكابلي) كانت مهد العلماء امثال 

المرجع الكبير اخوند  الخرساني والشــيخ ا��نصــاري والمجدد 

جمال الذين ا��فغاني.

وهدم قبور البقيع

السيد احمد الحسيني:

علماؤنا عاشوا الزهد والتقوى

           فأعطوا ا��مة  الثبات والعزة

في تأبين آية ا� الكابلي

َ َّ َِّ� وإنا إلْیِھ راجعوَن َّ ِ ُإنا  ِ َ ِ ِ َ ِ
" Vi tillhör Gud och till Honom skall vi återvända”

 درگذشت مرجع عالیقدر جهان تشیع 

حضرت آیت ا� 

قربانعلی محقق کابلی (قدس سره)

نعزیکم بمناسبة رحیل

المرجع الدیني الکبیر

 آیت ا� الشیخ 

قربانعلي محقق کابلي (قدس سره)

Våra kolondeanser med anledning av

Ayatullah Mohaghegh 
Kabolis bortgång

ُ َُ َ ٌ � َ ْ َ � � َْ ََ ُّ َ ُ� ُْ َ ُ ٌَ � ُ ِإذا مات المؤمن الفق�ه ثلم � اإلس�م ثلمة � �سدها � ءَْ ِِ ِ� ِ � ِ ِ

نعزیکم بمناسبة ذکری ھدم قبور أھل البیت (ع)

سالروز ھدم قبور اھل بیت (ع) تسلیت باد

را تسلیت عرض می نماییم

ملحق حزيران
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حفل التخرج لمدرسة الثقلين:

 ارواحنا له الفداء. 

وا��هالي يكرمون الجميع بحلويات وفواكه وعصــــائر فرشت 

كبوفيه مفتوح لتعطي حفل التخرج جوا من البهجه يشـــــــــبه 

اجواء ا��عياد. 

سماحة الشـــــــيخ حكيم الهي يكرم مدير المدرسة ويخصـــــــه 

بســـــــاعة تقديرا لجهوده. ويكرم المعلمين والمعلمات الذين 

تطوعوا لتعليم ابناء الجالية شـــــــــؤون دينهم ودنياهم بهدايا 

رمزية.

ـرة ا��بتهاج بما تلقاه الت��ميذ من عطايا مفـــــرحة  وفــــي غمــــ

يسجل بعضهم مواقف مؤثرة.

طبعا لم يغب عن بال ا��طفال أصول الشـــــــــــــــكر وا��متنان 

والتكـــــــــريم لمعلميهم ومعلماتهم، فجاؤوا محملين بالورود 

والحلويات والهدايا وقدموها مصــحوبة بكلمات الوداع على 

أمل اللقاء بهم في العام الدرا�� المقبل.

آباء وامهات البسوا ابناءهم اجمل الم��بس ووقفوا يصفقون 

ويصورون، فتعلوا البسمات على محياهم، وتعلوا الصـلوات 

على النبي وآله من حناجرهم كلما أذيع اســـم تلميذ نجيب، او 

تلميذة متفوقة. 

فكل عام وأكبادنا التي تم�ـــــــــــــ� على ا��رض بخير وعافية، 

وعلى أتم استعداد لن��ة الحجة

أناشيد وبالونات وقب��ت، واو��د تعتلي الم�ـــــــــــــــــ�ح حينا، 

وتركض حينا آخر صــــــــــــوب ا��باء فرحين بما تلقوه من على 

خشبه الم��ح من شهادات وتكريم وهدايا.

وإلى جانب المعلمين والمعلمات وقف "الفرســــــــان الجدد" 

لينالوا نصيبهم من التكريم. إنهم الشـبان الذين يقومون بدور 

ـزء آخــــر:  ـزء من النهار، وبدور المعلم خ��ل جـــ التلميذ خ��ل جـــ

مبادرة اقترحتها الهيئة الثقافية في المدرسة لتعويد الناشـئة 

على تأدية أدوارهم المستقبلية. 

ٍامتاز حفل التخرج لمدرســة الثقلين هذا العام بتكريم للمعلم 

وللمتعلم بمختلف المستويات.

هدايا نقدية كان يمكن لهؤ��ء أن يشــــــــتروا بها ما يشــــــــتهيه 

ـروا علــــــــــى  ا��طفال عادة من ألعاب وحلويات، لكنهم آثـــــــــ

أنفســــــــــــــهم، وكان حبهم للخير أشد من حبهم للهو والتجارة 

وآمنوا رغم نعومة أظافـــــرهم أن هللا فـــــي النهاية هو خيـــــر 

الرازقين. 

والمدرسة تكرم ت��ميذها بشــــــــــــهادات تقدير وبهدايا نقدية 

فتقدم للتلميذ منهم  مبلغ ١٥٠ كران سويدي. 

هذا يتنازل عن هديته لمدرســته، وذاك يتبرع بها لمركز ا��مام 

علي (ع)، وذلك يهبها لمؤسسة العين الخيرية. 

تكريم على تكريم
 لجهود تستحق التكريم

مدرسة الثقلين ملحق حزيران
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تقاطر الموالون الى مركز ا��مام علي (ع) في مســــــــــــــــاء يوم 

الســــــــــــــبت ٢٩ حزيران ليرفعوا أسمى آيات التعزية إلى إمام 

الع�ـ� والزمان ا��مام الحجة (عج) بذكرى هذا المصــاب ا��ليم، 

فأصغى الحضـــور لقراءة ايات من الذكر الحكيم ولزيارة ا��مام 

البار ا��مين، خازن العلم ومســــــــــــــتحفظ الدين. كذلك استمع 

المعزون لخطبة بالمناسبة للســــــيد أحمد الحســـــــيني قبل أن 

يصــطف الحا��ون وقوفا للمشــاركة في النعي واللطم على 

إيقاع الرادود محمد باقر الكرب��ئي. 

ًأحيا أكثر من ٣٥٠ شخصـــــــــــا، وأكثر من ١٠ هيئات و��ئية، ذكرى 

استشــــهاد ا��مام جعفر الصــــادق (ع) في مركز ا��مام علي (ع) 

ِبحفل تأبيني تكلل بالسـواد، وبذكر مآثر ومناقب سادس ا��ئمة 
عند المســـــــــلمين الشـــــــــيعة الذين يلقب مذهبهم بالمذهب 

ًا��مامي حينا، وبالمذهب الجعفري أحيانا أخرى، نسبة إليه.  ً

اولهما ا��هتمام بمصاب ا��مام الحسين عليه الس��م.

وعرض ســــــــــــــــــــماحته بين هذين ا��مرين لعدد من الروايات 

ّوا��حاديث والحوادث التي  تبين  دور ا��ئمة في تســـديد ا��مة 
وحمايتها من ا��نحراف ا��عوجاج. 

تلت فقرة الحســـــيني فقرة للرادود محمد باقر الكرب��ئي  الذي 

حرك المشــــاعر بصــــوته الشــــجي وقصــــائده البليغة، خاصة 

قصيدة "مدامع جعفرية" للشاعر سيد كريم العرداوي.

وكانت اللجنة العربية قد وجهت الدعوة للحســـينيات والهيئات 

والمواكب التالية للمشاركة في إحياء هذه المناسبة الحزينة:

وثانيهما ا��هتمام بنهضة صاحب ا��مر الزمان (عج)

يذكر ان الصـــادق استشـــهد بالســـم في أيام خ��فة المنصـــور 

الدوانيقي عن عمر ناهز ال ٦٤ عاما.

وبالعودة إلى المناســــــــبة فقد قامت " الزهراء ميديا" بتغطية 

الحفل إع��ميا بدقة ومهنية، ا��مر الذى اسـتدعى تكريما خاصـا 

لهم من سماحة الشيخ حكيم إلهي. 

كلمة الســــيد الحســـــيني تطرقت إلى حرص ا��مام الصـــــادق 

واهتمامه بأمرين هامين:

دفن فــي البقيع فــي المدينة المنورة، بعد أن دامت إمامتة ٣٤ 

ّعاما حظى خ��لها بمكانة مميزة عند أئمة مذاهب أهل الســـنة، 
ّوعده أبو حنيفة أعلم أهل زمانه.

موكب النجف ا����ف،حســــــــــــــينية سيدي شبا ب أهل الجنة،   

حســـينية الحســـن المجتبى ، حســـينية الجوادين ، مجمع الزهراء   

ا��ســـ��مي ة، موكب ال محمد ، هيئة شـــباب القاســـم، هيئة راية 

الحسين، هيئة زينب الكبرى، هيئة شباب علي ا��كبر. 

ٌمجلس تكلل بالسواد و"بمدامع جعفرية"  

هكذا أحيا الجعفريون الذكرى:

م�� محمد باقر الكرب��ئي

السيد احمد الحسيني

ذكرى استشهاد اإلمام جعفر الصادق(ع)ملحق حزيران
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"كان له من الد��ئل الواضـــــــــحة في 

امامته ما بهرت القلوب، و أخرســـــت 

ّالمخالـــــــف. كان من عظماء العباد و 
ـزهاد. وكان إذا قال: «قال  أكابــــــر الـــــ

ّرســــول الله صـــــلى الله عليه و آله»  ّ ّ

ّاخ�ــــ� مرة، واصفر أخرى حتى ينكره  ّ ّ ّ
من يعرفه." 

هذا هو ا��مام جعفر الصــــــــــادق (ع) 

على لســان الشــيخ حكيم الهي، الذي 

أضاف:

جاء هذا الوصــــف في خطبة الجمعة 

في ٢٨ حزيران في ذكرى استشــــــهاد 

ا��مام الصــادق وتطرق الى باقة من 

مواعظ الصــــــادق (ع) وحكمه كقوله 

(ع): 

ُ"انت�ـــــ� ذكره في البلدان، و لم ينقل 
ُعن أحد من أهل بــــيـــــته بقدر ما نقل 
ّعنه؛ فإن أصــحاب الحديث قد جمعوا 
اســــماء الرواة عنه فكانوا أربعة آ��ف 

رجل."

ّ"ليس منا من كان في م�� (بلد) فيه 
مائة ألف أو يــــــزيدون وفيهم من هو 

ّأورع منه». وقال: «أوصـــيك إذا أنت هممت بامر فتدبر عاقبته، 
ًفإن يك رشدا فأمضه وإن يك غيا فانته عنه».  ًّ

ّوقال: إن هللا فوض الى المؤمن كل ��ء إ�� اذ��ل نفســــــــــه».  ّ ّ
ّقيل: كيف يذل نفسه؟ قال: «يتعرض لما �� يطيق». 

وفي محاولة من ســـماحته لربط المناســـبة با��وضـــاع الراهنة 

والواقع اليومي كانت للشيخ حكيم ا��لتفاتة التالية: 

ـری انهم جعلوا لکل  یا اخوانـی و اخواتـی! نحن نعیش فــی بلد نـ

ًعمل او حرکه علما وطریقة: کیف تســـافر، کیف تســــکن، کیف  ِ

تاکل، کیف تنام و الی غیر ذالک من ا��مور الیومیه. 

وامامنا الصـــــادق قد رسم لنا منذ مئات الســـــنين آدابا للعمل 

والســــــــــــــــلوك، وفقها للعبادة والتجارة، نحتاج اليه في حياتنا 

اليومية. ففی الحدیث ال�ـــ�یف "ان من عرف کیفیه الوضوء و 

ًتوضأ صحیحا وصلی ص��ة صحیحة غفر هللا له و��بویه"، وهذا 

يعني ان صـ��ة صـحیحة من ركعتين توجب المغفره ل��ب وا��م 

المیتین. 

ّ وقال الصــادق(عليه الســـ��م): «لكل 
ّص��ة وقتان وأول الوقت أفضلهما». 
ـزلة الهدية،  ّوقال: «إنما النافلة بمنـــــــ
متــــى ما أتـــــى بها قبلت» وقال: من 

ّصلى الصــــــــــلوات الخمس جماعة، 

ّفظنوا به كل خير. و قال: «صـــل على  ِ ّ ُ
من مات من أهل القبلة، وحســـــــــابه 

على هللا».

وختم ســــــــــماحته برواية جمعت بين 

استشـــهاد الصـــادق (ع) وتأكيده لشـــيعته ومحبيه على أهمية 

الص��ة في فكر أهل البيت (ع) فقال:  روى الشيخ الصـدوق عن 

ّأبي بصـــير انه قال: دخلت على أم حميدة أعزيها بأبي عبد الله  ّّ ّ
ّعلــيه الس��م فــبكت و بكـــيت لـــبكائها، ثم قالت: يا أبا محمد لو 
ـرأيت عجبا، فتح  ّّرأيت أبا عبد الله عليه الس��م عند الموت لـــــــــــ
عينيه ثم قال: اجمعوا لـي كل من بينـي و بينه قـرابة. قالت: فلم 

ّّنترك أحدا ا�� جمعناه، قالت: فنظر إليهم ثم قال: ان شـــفاعتنا �� 
ّتنال مستخفا بالص��ة. 

مع ا��سف الشـدید احیانا نشـاهد ان بعض المؤمنین ��یعرفون 

کیفیه السجود او القراءة الصـحیحة في حين أن إمامنا الصـادق 

قال: ليت الســـــــــــــياط على رؤوس اصحابي حتى يتفقهوا في 

الدين. 

ثم نقل ســـماحته نماذج �ــــ�يعة من 

علوم الصـــادق في شؤون المســــلم 

اليومية فقال:

ّقال رجل للصادق(عليه الس��م) : إني 
ُّاعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه ي��ب 
ـرده  زيـــر، فيــ ّالخمــر ويأكل لحم الخنـــ
ّعلي فاغســــــــله قبل أن اصلي فيه؟  ُ ّ
ّفقال أبو عبدهللا(عليه الســـ��م): صل 
ّفيه و�� تغســـــــله، من أجل انك اعرته 
ّإياه وهو طاهر ولم تســــــتيقن أنه قد  ّ
ّنجســه، ف�� بأس أن تصـــلي فيه حتى  ّ

ّّتستيقن أنه نجسه».

وهكذا أحياها منبر الجمعة  ..     
ّ"كان من عظماء العباد و أكابر الزهاد"

ّالصالة المختصرة على اإلمام جعفر بن محمد الصادق: ّ
ْ ْ َ ّ ِاللـھم صل َعلى جعفر بن محمد الصادق ، خازن العلم ، َ ْ ّ َِ ّ َ ْ َ ُِ َّ ُِ ِ َِّ ِ ِِ
ْ ْ ْ َّ َُُّ َ َالّداعي اِلیك بالحق ، النور المبین ، اللـھم و َكما جعلتھ َ ُ ّ َ َْ َ َُّ ِ ِِ ِ

َْ َ َ ََ َ َ َ ِمعدن كالمك و وحیك و خازن علمك و لسان توحیدك ، َ ْ ِ ْْ ِ َ ِ ِ َ َ َ ِ َِ ِ
ْ َ َََ ََ َ َ َو ولي امرك و مستحفظ دینك ، فصل َعلیھ افضل ما َ ِ ْ ّ َ ِ ِ ْ ْ َِ ْ َ َُ ِِ َّ

َّ ََّ ْ ََ َ َصلیَت َعلى احد من اْصفیائك و حججك اِنك حمیٌد مجیٌد.َ َ ُ ِ ِ ِ َ ْ ََ َِ

اللهم ارزقنا زیارة قبره فی الدنیا و شفاعته فی ا��خرة.

ص��ة جمعة بأمامة الشيخ حكيم الهي

ذكرى استشهاد اإلمام جعفر الصادق(ع)ملحق حزيران
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ذكرى استشهاد 

 حمزة بن عبد المطلب

ونقل ســــماحته عن الباقر (ع) قوله انها نزلت في حمزة وعلي 

وعبيدة.

وأضاف:

وأشار سماحته إلى ما روي عن الصـــادق (ع) عن اسباب نزول 
ُ ِا��ية الكــريمة التــي تقول: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق َّ ِ ِ َِ ٍِ ِ ِ ِ ّْ َ ْ َ ُ َْ

ََّ َُإ�� أن يقولوا ربنا الله. فقال عليه الســـــ��م انها نزلت في علي َّ ُّ ُُ ََِ
وحمزة وجعفر، ثم جرت في الحســــين عليه وعليهم الســــ��م.    

كذلك نقل الع��مة ا��مينــي فـــي كتابه الغديـــر عن كثيـــر من 

ِالمف�ـــــ�ين في قول هللا تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا  ِ ْ ُِ ٌْ َِ َ َ ََ ُ

ِما عاهدوا الله عليه فمنهم من ق�ـــ� نحبه ومنهم من ينتظر َّ ِ ِ ِ ََ ََ َّ ْ َ َّ ْ َ َُ َ َ َُ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َُ
ِوما بدلوا تبدي��. انها نزلت بحق الحمزة وعلي عليهما الســـ��م  ُ ََّْ َ َ َ
ُفالحمزة الـمعاهد الثابت الذي ق�ــــــــــــــــــ� نحبه ، وعلي هو 

ًًالـمعاهد الثابت الذي بقي منتظرا لنحبه ولم يبدل تبدي��. ُ

كان البكاء بعد معركة أحد يســمع من اكثر بيوت المدينة فلما 

ســــــمع رســــــول هللا (ص) بكاء النوائح علی قت��هن ترقرقت 

ـزة �� بواكـــــي له اليوم، فلما  عيناه وبكـــــى، ثم قال: لكن حمــــ

سمعه سعد بن معاذ وأسيد بن ح�ـ�، قا�� لنسـاء ا��نصــار: �� 

ّتبكين امرأة حميمها حتى تأتي الى فاطمة (ع) فتواســـيها في  َ
البكاء على حمزة ثم تبكي على قتيلها. فلما سـمع رســول هللا 

صـــــلى عليه وآله الواعية على حمزة قال: ارجعن رحمكن هللا 

ُفقد آسيتن بانفســكن. فصــارت سنة انه اذا مات الميت بدأن 
البكاء على حمزة ثم بكين عل ميتهن. وقد كانت الســـــــــــــيدة 

فاطمة بنت الرسـول (ص) تزور قبر حمزة ر�ــ� هللا عنه ترمه 

وتصـــــــــــــــــلحه، وقد علمته بحجر. وكانت بنت الرسول (ص) 

تستعمل تربة حمزة كمسابيح، فاستعملها الناس بعد ذلك. 

أشار الشــــــــــــــيخ حكيم الهي إلى حادثتين من الحوادث التي 

رافقت استشـــــهاد الحمزة، فيهما رد غير مبا�� على شبهتين 

تثيرهما الوهابية في وجه اتباع اهل البيت (ع). 

فمن دون أن يتطرق الى الخ��ف العقائدي بين المدرســــــتين 

أشار سماحته الى أن الزهراء س��م هللا عليها كانت تصــــــــــنع 

مســـــــبحتها من تربة قبر الحمزة فاستعملها الناس بعد ذلك. 

وأن نســــاء المدينة كن اذا مات الميت من ذويهن بدأن البكاء 

على حمزة ثم بكين عل ميتهن. (وهما أمران تشــــكل الوهابية 

عليهن اذا جاء الدور على سبط الرسول وسيد الشـهداء ا��مام 

الحسين (ع).

أشـــار ســـماحته الى ا��يات القرآنية التي نزلت في الحمزة بن 
ْعبد المطلب (ع) فعـرج علـى قوله  تعالــى: وب�� الذين آمنوا َّ ِ ُِ ِ َّ َ َ

َّنات تجري من تحتها ا��نهار كلما َََّ ِوعملــــوا الصالحات أن لهم ج ِ ٍ َ ِ ِ ْ ُ ُِ َّْ َ َ َِّ ََ َ َُ ْ ْ َ َ َُْ
ُ ِرزقوا منها من َثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتـوا به َّ ْ ِ ِ ْ ُ ٍ ِ ِ ََْ ْ َ ً ُِ ُ ُ َ ِْ َ ِ ِْ ََ ْ َُ ّ َ ُ

ِمتشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.َ ِ ِ ٌَ َّ ِ ََ ُ َ ُُّ َ ٌ ْ َ ُ ًََ َ َ ُْ َْ

ثم استطرد سماحته مشـيرا الى حالة الحبيب المصـطفى لما 

سمع باستشـــــهاد الحمزة، فقال:  ألقى رسول هللا على حمزة 

بردة كانت عليه فكانت اذا مدها على رأســـــه بدت رج��ه واذا 

مدها على رجليه بدا رأســــه، فمدها على رأســـــه والقى على 

رجليه الحشيش وامر بالقتلى فجمعوا فصلى عليهم ودفنهم 

في مضاجعهم وكبر على حمزة سبعين تكبيرة.

كان الحمزة  المعاهد ا��ول الذي ق�� نحبة 

وكان علي (ع) المعاهد الثاني الذي ينتظر

الشيخ حكيم إلهي:

ملحق حزيران
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ذكرى استشهاد 

 حمزة بن عبد المطلب

وأضاف السيد: لذلك حزن النبي على الحمزة حزنا شديدا 

ـزة ان هللا جعله من المؤمنين ومن  إن أول الك��م فـــــي الحمـــــ

الموفين بعهدهم في كتابه الكريم: 

ولقد كان الحمزة احب اعمام النبي للنبي (ص). ســــــئل النبي 

مرة: من احب اعمامك؟ قال حمزة.

ثم انه اسد هللا، واسد رسوله. ومعلوم أن كل ما ينســـــــب الى 

هللا من صـفات ايجابية كأســد هللا.. وولي هللا.. ونبي هللا.. فهو 

��يف.. وهذا اللقب هو كناية عن الشـــــــــــــجاعة والغيرة عند 

الحمزة. 

هذا ما قاله الســـــيد احمد الحســـــيني في ليلة الجمعة في ٢٠ 

حزيران بمناسبة ذكرى استشــــــهاد حمزة بن عبد المطلب في 

مركز ا��مام علي (ع).

وأضــــــــــاف: قد �� يلتفت كثيرون إلى مقام الحمزة إ�� ان حوار 

النبي (ص) معه يشـــــــــــــير إلى علو مقامه: ففي الحديث عن 

ا��مام الصادق (ع)  ان هللا يدعوا الخ��ئق واول من يدعو النبي 

نوح فيســـــــــاله هللا: هل بلغت يا نوح فيقول نعم فيقول ومن 

يشــــــــهد بذلك.. فيقوم النبي (ص) ويقول: يا حمزة ويا جعفر: 

قوما فاشهدا على نوح.. وهذا مقام عظيم. 

 

ثم عرج سماحته على المصــيبة مذكرا بالعقيلة زينب التي لم 

تحظ بما حظيت به صـفية، إذ شــاهدت ما فعله ا��عداء بأخيها 

الحسين (ع) ولم يشفق أحد على حالها في يوم عاشوراء.

حتى انه قال: لو�� خوفي على صفية (اخت الحمزة) لما دفنته.

الحمزة: أسد هللا وأسد رسوله

 وأحب أعمام النبي اليه (ص) 

السيد الحسيني:

 بين أخت الحمزة

 والعقيلة أخت الحسين ع

ملحق حزيران

وتكلم في الوقفة سماحة الشــــــــــــــــــــيخ حكيم إلهي مطالبا الحكومة 

ـ�اح الزكزاكي المحتجز لديها بدون جرم  النيجيرية العمل على إط��ق �ـ

قانوني. 

لبنة فوق لبنة.. هكذا يكون البناء وهكذا أيضـــــــــا يكون ا��نجاز.  تظاهرة صغيرة في ستوكهولم احتجاجا على احتجاز الشـــــــــيخ 

الزكزاكي في نيجيريا، جاءت في ركب عدة تظاهرات في عدة عواصـم عالمية شــكلت ضــغطا متزايدا على الحكومة النيجيرية 

��ط��ق ��اح الشــيخ الشــيعي النيجيري المحتجز لدى الســلطات رغم 

ًمرضه.  فقد تم تزامنا مع عيد ا��ضحى المبارك، وبفضـــــل هللا وجهود 

المعتصـــمين أمام الســــفارات النايجيرية في كثير من عواصم العالم 

لمدة تزيد عن الشــــهر، إط��ق ��اح سماحة الشــــيخ إبراهيم الزكزاكي 

ًوزوجته حيث ســـــافرا جوا إلى الهند لغرض الع��ج. وفي ســـــتوكهولم 

ـركــــز ا��مام علــــي ع نفذت وقفة احتجاجية رفعت فيها  وبدعوة من مـــ

صور الشــــــــــــــيخ المظلوم واطلقت فيها عدة نداءات ��ط��ق ��احه 

باللغتين العربية والسويدية. 

ستوكهولم تلبي النداء ��ط��ق ��اح الزكزاكي



10

 

ولدى سؤاله عن المســـــــــــلمين الذين يقفون  خارج البارات 

لنهي النســـــــاء عن دخولها بحجة أنه حرام أجاب قائ�� أن لكل 

العقائد الحق في التعبير الســـلمي عما تراه صالحا او طالحا 

�ــــــــــــ�ط أن �� يترافق ذلك مع محاو��ت لفرض ما تراه تلك 

العقيدة صـالحا بالقوة، او اسـتخدام العنف لمنع ما تراه تلك 

العقائد طالحا.

ّآخر حلقات الســبحة كانت الدعوة التي وجهها القيمون على 
ما يســــــمى باسبوع يارفا الســـــــيا�� (Järva veckan(  في 

ضاحيتي "تنســـــــتا و رنكبي" للحاج حيدر طبلة رئيس ا��تحاد 

الشــــــيعي للمشــــــاركة في ندوة سياسية دينية تهدف الى 

استط��ع رأي الشــــيعة فيما يثيره الســـــويديون من شبهات 

حول ا��س��م والمســـــلمين في الســـــويد، بتاريخ ١٦ حزيران 

يونيو الما��. 

فمؤخرا بات �� يخلو نقاش سـيا�ــ� او ندوة ثقافية ســويدية 

من اســتط��ع لرأي اتباع أهل البيت حول محاور ذلك النقاش 

أو تلك الندوة.

لهذا فا��س��م في الحالتين �� يقر ��حد بممارسـة ا��كراه على 

خيارات المرء ا��عتقادية. 

ّشيئا فشــيئا يثبت أتباع أهل البيت (ع) وجودهم على م�ــ�ح 
الع��قات العامة في السـويد. ورويدا رويدا يجعلون صوتهم 

مسموعا في الوسط السيا�� والثقافي في البلد. 

وحول ســؤال حول رفع ا��ذان على المآذن وكيف ينظر اليه، 

قال إن رفع ا��ذان، �� يمكن أن يعني ن�ـــــ� او فرض العقيدة 

ا��س��مية، كما يروج البعض، وإنما هو دعوة ��قامة الصــ��ة 

عندما يحين وقتها، "ومع ذلك فنحن في المراكز الشـيعية لم 

نطلب ترخيصــــــا رسميا لرفع ا��ذان في مكبرات الصــــــوت 

الخارجية، وإنما نرفعه في داخل المراكز وبمكبرات للصــوت 

�� تتعدى قاعات تلك المراكز. 

وجه المجتمعون سؤا�� الى رئيس ا��تحاد الشــــيعي حول ما 

إذا كان ا��نســـان يتمتع في المجتمع المســـلم بحق ا��عتقاد 

بما يشــاء، فأجاب بنعم مســتد�� با��ية القرآنية الكريمة التي 

ـراه فــي الدين"  والتــي تنص إما علـــى تحـــريم  تقول  "�� اكـ

ا��كراه، وإما على عدم امكانية وجدوى ا��كراه. 

رئيس ا��تحاد الشيعي في اسبوع "يارفا" السيا��:

للمتدينين الحق في التعبير السلمي       

و�� إكراه في الدين

هذا ما آلت اليه ا��مور مؤخرا بعد توقيع اتفاق تعاون بين ا��تحاد من جهة، ومؤسسة ابن رشد من جهة اخرى نص على أن تأمن 

المؤسســة مبلغ ث��ثة م��يين كراون سويدي سنويا للمركز والجمعيات والحســـينيات الشـــيعية لقاء نشـــاطاتها في تكوين ما 

يعرف ب  folkbildningوهي كلمة لها ترجمات مختلفة لكنها تعني النشاطات المفتوحة التي ترفع من مستوى المعرفة لدى 

الناس من خ��ل ا��تصال المبا�� والمنظم. 

ٌٌقفزة نوعية جديدة، ومكسب مادي ��فت ل��تحاد الشيعي الذي يضم ٣٨ مركزا وحسينية وجمعية في السويد. 

ا��تحاد الشيعي من حسن إلى أحسن

 ٣ م��يين كراون في اتفاق مع ابن رشد

 االتحاد الشيعيملحق حزيران
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ًعقد ٨٠ قطبا من أقطاب الســـاحة الشــــيعية في الســــويد، 

يمثلون ٣٨ جمعية وحســـينية وهيئة شيعية، موزعة على ٣٥ 

مدينة في البلد، اجتماعهم الســـــــــــــــــنوي، في إطار ا��تحاد 

الشـــيعي، ليتدارسوا عددا من القضــــايا التي تهم الســــاحة 

الشـــــــــيعية عموما، وعددا من القوانين المالية والتنظيمية 

التي تتعلق بنشاطات هذه الجمعيات. 

ترأس ا��جتماع الحاج حيدر طبلة بصـــــــفته الرئيس المنتخب 

ل��تحاد الشـيعي وعرضت فيه عدة تقارير مالية وإدارية كان 

ريــــر الذي يتعلق با��قتطاع الطوعــــي من  ـرزها التقــــ من أبــ

��ائب الدخل، لتمويل المراكز الشـــــــــيعية، إذ أظهر الرسم 

البياني للنمو الذي شــهده هذا القطاع إلى إمكانية وصـــول 

هذه المراكز الـى ا��كتفاء الذاتـي بحلول العام ٢٠٢٦، فيما اذا 

استمر النمو على نفس الوتيرة. 

تدارس ا��قطاب كذلك، وبحضـــــور أعضـــــاء الهيئة ا��دارية 

التي تنتخب كل ســــــنتين، آلية توزيع الهبات الحكومية على 

المراكز التي تنطوي تحت لواء ا��تحاد، فضـــ�� عن مناقشــــة 

آخر تطورات تأسيس "اتحاد الشباب الشيعة" الذي رأى النور 

مؤخرا. 

كذلك تحدث الحاج "محمد المبدر" عن ا��نجاز النوعـــــــــــــــي 

ـرا بين  ـرى مؤخـــــــ الجديد  للجالية من خ��ل ا��تفاق الذي جــــــ

ا��تحاد الشيعي السويدي من جهة، ومؤسسة ابن رشد التي 

كان "المبدر" ناطقا باســـمها في المؤتمر، والذي ينص على 

أن  توفر " ابن رشد" مبلغ ٣ م��يين كراون للنشــــــــــــــــاطات 

التعليمية المفتوحة، في مراكز الطائفة. 

كان ا��جتماع الســــــنوي قد بدأ بكلمة ترحيبية القاها سماحة 

الســـيد "هاشم الموسوي"  الم�ـــ�ف على حســـينية ا��مام 

الحســـن المجتبى (ع)، أعقبتها ت��وة عطرة من القرآن الكريم 

بصوت ا��خ "محمد مشكور" من مالمو.

واتفق المجتمعون فــــي نهاية ا��جتماع علــــى اختيار جمعية 

ا��مام المهدي (عج) في مدينة هلســينغبوري كمســتضــيف 

ل��جتماع السنوي القادم والذي سيعقد في يوم ١٣ يونيو في 

السنة القادمة.

عقد ا��جتماع في ١٥ حزيران في المقر الجديد الذي اشـــــترته 

حسينية الحسن المجتبى (ع) في مدينة  لينشوبينغ بمسـاحة 

٨٠٠ متر مربع. 

ممثلو الطائفة في اجتماعهم السنوي:

اكتفاء ذاتي في المدى المنظور

ويفترض بالحاج "المبدر " أن يعمل لمساعدة المراكز الشـيعية على تأطير هذا النشـاط داخل ا��طر وال�ـ�وط القانونية التي 

يمكن بموجبها تلقي المساعدات المالية. 

وكانت مؤسسة ابن رشد في وقت سابق من هذا العام  قد عينت الحاج "محمد المبدر" مسؤو�� فيها عن المراكز والجمعيات 

والحسينيات الشيعية لتنشيطها في مضمار ن�� المعرفة.

هي إذن ٣ م��يين كراون للنشاطات الثقافية تضاف الى الم��يين التي تتلقاها الجهات الشيعية لقاء نشاطاتها العبادية. 

تطلبت الخطوة الكثير من الجهد والصــــبر والمثابرة فضـــــ�� عن العديد من المتابعات والمراس��ت واللقاءات.. لكنها تكللت 

ًأخيرا بهذا ا��نجاز المذكور. 

 االتحاد الشيعيملحق حزيران
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وأضاف سماحته:

صحيح ان خطبة ا��مام عليه الس��م أ��ت قلوب السـامعين 

لما احتوت عليه من ب��غة وفصــــــــــاحة وبيان وحقائق ولكن 

عادة الفساق ان ��يأبهوا بهذه ا��مور خاصة وان يزيد كان قد 

جلبهم ل��ستهزاء بأهل البيت عليهم الســـــ��م فكانت النتيجة 

عكس ما أراد ��نهم اســــــــــــــــكتوا بكلمات ا��مام الباقر عليه 

السـ��م وخطبة ا��مام وخطبة زينب عليها الســ��م ومواقف 

ا��ى اهل البيت. 

فقال يزيد لجلســــائه ماذا اصنع بهم ؟يقصـــــد في ا��ى آل 

محمد صلى هللا عليه وآله 

في معرض ��ده  لمواقف ا��مام الباقر عليه الســــــ��م منذ 

الصـغر أشار سماحة الشــيخ الدكتور خلف الحجامي إلى "أن 

الباقر  كان حا��ا في كرب��ء وعمره ال�ـــ�يف أربعة سنوات 

ـ�ى ال بيت النبي صــــلى هللا  وكان له موقف عند دخول ا�ـــ

عليه وآله على يزيد عليه اللعنة فقال يزيد لجلســـــائه الذين 

كانوا من الفســـــــــــاق والمراق وأصحاب الدفوف والطنايير 

وهذا عكس مادأب علــــــــــيه الحكام ان يجعلوا ندماءهم من 

العلماءوا��دباء والشعراء والوجهاء 

واســـــتطرد: "حتى عندما صــــــعد ا��مام زين العابدين عليه 

الس��م لم يجرء احد على ان مقاطعته.

وأكمل سماحته: عندما تسلم الباقر عليه الس��م ا��مامة بعد 

استشــهاد ابيه الســجاد عليه الســ��م كان له دور ن�ــ� العلم 

على اخت��ف ا��ئمة فا��مام الســـــجاد كان له الدور في تربية 

ا��مة اخ��قيا وارتباطا با� تعالــــــــــــــــــــــى من خ��ل ا��دعية 

وصحيفته الســـــــــــجادية ناطقة بذلك وكذلك كتابه الحقوق 

الذي يعلم ا��مةكيفية التعامل مع ا��خر ســواء كان الوالدين 

او ا��بناء او الجار او الصـديق ...ويأتي  دور ا��مام الباقر عليه 

الســ��م فيبدأ بإخراج كنوز علم آل محمد صلى هللا عليه وآله 

مســتفيدا وولده ا��مام الصــادق عليه الســ��م بداية ضعف 

ـ�اعها مع العباســـــــين فبدأت الجامعة  الدولة ا��موية و�ـــــ

ـزوغ وبدا الناس ينهلون  المحمدية التــي كانت محظورة بالبــ

من علومها في شــــــــــــــتى المج��ت كعلوم الحديث وعلوم 

القران وتفســـــــــــــيره بل حتى الكيماء وقد قال جابر بن حيان 

العالم المعروف استفدت من استاذي جعفر الصـــــــــــــــادق 

فيىخمســـمائة مســـألة علمية في الكيمياء (اي قاعده علمية 

في الكيمياء) 

ماذا افعل بهم قالوا "ارجه وأخاه" وجلســـــــاؤك قالوا اقتلهم 

والسـبب في ذلك ان جلســاء فرعون او��د رشده (يعني زواج 

)وجلساؤك من غير رشده يعني (او��د زنا)."

لقد وصل طلبة هذه الجامعة في زمن ا��مام الصــــادق الى 

أربعة آ����ف طالب على اقل التقادير وهنالك من أوصـــــلها 

الى ثمانية آ���� ف طالب بل أوصلوها في بعض المصــــادر 

الـــى أربعة ا����ف حلقة وممكن الجمع بين هذا ا��خت��ف ان 

أربعة ا����ف طالب هم من الشـــــــــيعة والباقي من مختلف 

المذاهب والتوجهات والشـــــــــــــــــــــاهد على ذلك ان علماء 

المســـــــــــــلمين كلهم اما درسوا بالمبا��ة او عند احد طلبة 

ا��مام الصادق عليه الس��م.
"هذا الموقف من ا��مام الباقر عليه الســ��م ألجم الحا��ين 

وجعلهم �� يجرؤون على الرد عليه." ســــــــــــــــكت الكل. يزيد 

وجلســــاؤه ، فكأنه القمهم بحجر  ذلك انه كشـــــفهم وأوضح 

حقيقتهم وفضح اصولهم."

قالوا اقتلهم فقال ا��مام الباقر عليه الســــ��م ليزيد جلســــاء 

فرعون خير من جلســــــــــــائك ،فقال يزيد الملعون كيف قال 

الباقر عليه الســـــــــــــــ��م عندما دخل مو�� وهارون عليهما 

الس��م قال فرعون لجلسائه 

كذلك تطرق سماحته الى المرحوم  آية هللا آصف محســـني 

ـ�د بعض الجوانب من حياته ومن مراحل   قدس ��ه ف�ـــــــــــ

دراسته الحوزوية عند كبار مراجع الطائفة كالســـــيد الخوئي 

وذكر بعضا من مؤلفاته. 

الشيخ د. خلف الحجامي: 

    الباقر (ع) إحتج على يزيد وهو في الرابعة 

في ذكرى استشهاد الباقر (ع) و تأبين آية هللا آصف محسني



13

ِمن لم ينظــر الــى " طعامه" كان كمن لم ينظــر إلــى إمامه؛ 
هذا كان فحوى المجلس الذي ألقاه الشــيخ عباس الطريحي 

في ليلة الجمعة في مركز ا��مام علي (ع) في ١٩ تموز. 

وأضاف: ا�� أن ل��ية تفســــــيرا باطنيا أشار اليه كل من ا��مام 

الباقر وا��مام الصــادق عليهما الســ��م وفيها ان المقصـــود 

أيضــــــا هو ان ينظر ا��نســـــــان الى "علمه الذي ياخذه عمن 

ياخذه”

"فهذا  الفيض الكاشاني يقول تعليقا على التفســـــــــــــــــــير 

الباطني ل��ية: فكما ان ا��نســــان مأمور بان ينظر الى غذائه 

ّالجســــــــــــــــــماني ليعلم انه نزل من عند الله فكذلك غذاؤه 

الـروحانـي ليعلم انه نـزل من عنده تعالـى وأنه ينبغــي له ان 

ياخذ علمه من مهابط الوحــــــــــــي ومنابع الحكمة، اهل بيت 

ّرسول الله صلى هللا عليه وآله وسلم."

�� شك ان العلم غذاء الروح كما ان الطعام غذاء الجســـــــــــد. 

فكما يجب على ا��نســــــــان ان يعرف ان الطعام الصــــــــالح 

والغذاء النافع هو الكافل لس��مة الجسـد وصحة البدن، وأنه  

ّياتــــــيه من جانب الله، كذلك يجب علـــــــيه ان يعلم ان العلم 

النافع هو الكافل لســـــــــ��مة الروح ولتزكية النفس. وأن هذا 

ّالعلم يأتيه من جانب الله، وعلى يد اوليائه المخلصين الذين 

هم ائمة الهدى ومصابيح الدجى.

فإنط��قا من تفســـــــــــــير ا��ية الكريمة التي تقول ((فلينظر 

ا��نسـان الى طعامه )) أشار سماحته إلى التفسـير الظاهري 

ل��ية الذي يعتبر أن ا��ية تدعو ا��نســان ليتدبر كيف خلق هللا 

طعامه الذي هو قوام حياته ، وكيف هيأ له أسـباب المعاش، 

ليستعد بها للمعاد.

ثم استطرد سماحته قائ��:

ثم قال ســــــــــــماحته: فمن لم ينظر إلى طعامه الروحي ولم 

يعــرف عمن يأخذ علومه كان كمن �� يعــرف ماذا يأكل وماذا 

يتناول. أح��ل هو أم حرام. أمفيد هو أم سام. 

"وهكذا نجد أن الذين لم يأخذوا علومهم من شـــــــجرة النبوة 

كانت علومهم في غالبيتها مسمومة او محرمة". 

ثم عرج سماحته على المصـــــيبة من باب الذين اخذوا العلم 

من غير مصـــــادره الربانية فتســــــممت افكارهم ومواقفهم 

حتى اســتحكم بهم المرض وبلغ بهم ا��مر أن يقتلوا ابن بنت 

المصطفى (ص). 

الشيخ عباس الطريحي:  

ِإنحرف عن إمامهمن لم ينظر الى"طعامه"

من مجالس ليالي الجمعة

يذكر أن آية هللا العظمى الشـــيخ محمد آصف محســـني هو 

مؤسس الحركة ا��س��مية في افغانســـتان. متخصــــص في 

علم الرجال.

يعتبر واحدا من العلماء الذين ســعوا للتقريب بين المذاهب 

ا��س��ميةوهو احد أشهر العلماء الشــــيعة في أفغانســــتان. 

ولد في مدينة قندهار عام ١٩٥٣م من عائلة بشــــتونية، وفي 

السنة السـادسة من عمره ال�ـ�يف ذهب إلى مدينة النجف 

ا���ــــــــ�ف في العراق، بعد إكمال تعليمه ا��بتدائي، ودرس 

الفقه والعلوم الدينية في الحوزة العلمية بالنجف ا���ــــ�ف 

ثم درس العلوم الدينية في مدينة قم المقدســـــــة في إيران 

حتى حصل على درجة ا��جتهاد.

انضــــم إلى مقاومي احت��ل ا��تحاد الســـــوفياتي الســـــابق 

��فغانسـتان، وبعد بضـع سنوات أنشـأ الحركة ا��س��مية في 

ًأفغانســــتان والتي قادت جزءا من المقاومة الشـــــعبية ضد 
المحتلين.

لعب دورا رئيســــيا في صياغة الدستور ا��فغاني وا��عتراف 

بالمذهب الشيعي في أفغانستان.

وفي سجله الثقافي نشـــط آية هللا آصفي في إنشــــاء حوزة 

خاتم ا��نبياء (صــــــــــــــلى هللا عليه وآله) العلمية وتليفزيون 

الحضارة وكان رئيسا للمجلس الشيعي للعلماء ا��فغان.

دون مئات المجلدات والكتب وا��طروحات والمقا��ت.

كان يجيد اللغة الفارسية والباشتو وا��وردو والعربية.

نعاه كل من السيد علي الخامنئي والسيد علي السـيسـتاني 

داعين هللا له بالرضوان والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.

تتمه
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*-  وبما ان المركز اســتلم رســالة من دائرة ا��طفاء مفادها " 

ان القاعة الكبيرة تتحمل ٨٠٠ شخص فقط, والمصــــــلى ٣٠٠ 

شــخص فقط تحت طائلة إغ��ق المركز، أقرت اللجنة ان يبدأ 

البرنامج العربي بعد ص��ة العشـــاءين وأن يجري تخصـــيص 

الصالة الكبيرة للرجال فقط وتخصـيص المصـلى وملحقاته 

للنســاء فقط، على أن يطبق نفس التقســـيم على الناطقين 

بالفارسية من السادسة مساء وحتى ص��ة العشاءين. 

*-  الرادود: كل ا��مور المتعلقة بتأشيرة دخول الم��... تم�� 

بالشكل ا��يجابي .

كانت ا��سـتعدادات لمحرم الحرام تجري 

على قدم وســــــاق داخل اللجنة العربية 

التنفيذية ��حياء الشـعائر الحســينية في 

أيام عاشوراء على أكمل شكل ممكن. 

اســــــــــــتعدادات بدأ النقاش حولها قبل 

حوالي ٦ شهور با��تصــــــــــــال بالخطباء 

والرواديد الذين رشــــحتهم اللجنة ��حياء 

المناسبة، وبا��تصال بالدوائر المختصة 

طلبا للتراخيص المطلوبة للمســــــــــيرة 

العاشورائية أو للوقفة العاشورائية. 

وفي جلسـتها الشـهرية التي عقدت في 

١١ تموز وضعت اللجنة العربية اللمســـــات شبه ا��خيرة على 

برنامج محرم الحرام  في شهر أيلول المقبل. 

وتقرر في الجلســة فصــل برنامج ا��خوات عن برنامج ا��خوة 

��سباب قاهرة وطارئة. 

وفيما يلي ملخص لما جرى تدوينه بخصـوص ا��ستعدادات 

لمحرم الحرام في تلك الجلسة: 

ـرر توزيع  ـركـــز يـــربو عادة علـــى ٣ ا��ف تقــ و��ن جمهور المـ

الجمهور على مجالس "مصـغرة" كي يتسـنى استيعاب هذا 

العدد على دفعات متتالية. 

*- الخطيب: سيحل الشـــــــــيخ علي الفضــــــــــلي خطيبا في 

المناسبة.

فقد اشترطت دائرة ا��طفاء أن �� يتعدى عدد المشــــــــاركين 

في الصـــــــــــالة الكبيرة ٨٠٠ مشــــــــــــارك وان �� يتعدى عدد 

المشاركين في المصلى على ٣٠٠ مشارك. 

ـرر عقد اجتماع ما بين اللجنة وموكب ال محمد (ص)  *-  تقـــــ

لحســــم ا��مور اللوجســـــتية المتعلقة بالبرنامج، مع إمكانية 

ا��ستعانة باخرين.

*- وتقرر أيضـــــــــــا عقد اجتماع ما بين اللجنة والقائمين على 

المطبخ من اجل ازالة بعض المآخذ التي أثيرت ســــابقا حول 

التنسيق بين ا��ثنين. 

ا��ستعدادات لمحرم الحرام

ضمن استعدات اللجنة العربية لمحرم الحرام:

ٌٌمسيرة عاشورائية، وإحياء على
دفعات ��ستيعاب الحشود
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تباينت مواقف أعضـــــاء اللجنة بين مؤيد لفكرة الوقفة ��نها 

تتيح للمتكمين مخاطبة قطاع واسع من الجمهور الســويدي 

بلغته حول النهضــة الحســينية، وبين مؤيد لفكرة المســـيرة 

��نها تجتذب عددا أكبر من المشاركين الحسينيين. 

استقر الرأي أخيرا على الدعوة لمســــــيرة عاشورائية تنطلق 

Norra Bantorget  من منطقة

بعد سنتين من الرفض الرسمي للمســـــــــــــيرة العاشورائية 

بســــــبب الحفريات واعمال الصــــــيانة والترميم في الطرق 

المؤدية الى الســـــــــــــــاحة ا��م في "��غلس توري"، أجازت 

ال��طة السـويدية هذا العام المسـيرة التي  استعيض عنها 

في الســــــــنتين الماضيتين بوقفة عاشورائية لمدة ساعتين 

في الساحة المذكورة. 

يوم الســـــبت الموافق  ٧ أيلول سبتمبر المقبل وتنتهي في 

 Selgels torg ساحة

تبدأ المســـــــيرة في تمام الســـــــاعة 

الثانية والنصـــــــــــــــــف وتنفض في 

الخامسة مساء. 

وسيجري نصــــــــب خيمة رمزية أمام 

المنبر في الســاحة المشــار اليها كما 

جرى في العامين الماضيين. 

*- كذلك تمت الموافقة على ان يكون ا��خ ثائر الساعاتي هو 

المســـــؤول عن الميديا في برنامج محرم الحرام القادم على 

ان يســــتلم المعدات ال��زمة، وعلى أن يعاونه في هذا ا��مر 

السيد هاشم الورد . 

*- الســـعي ��يجاد لجنة نســــوية فاعلة لبرنامج محرم الحرام 

القادم كما حدث في العام الما��. 

ثم، وخوفا من أن تن�ــ� بعض التفاصيل اليومية الصـــغيرة 

في غمرة ا��نشــــــغال بالعناوين الرئيســـــــية، عقدت اللجنة 

العــــــربية التنفيذية اجتماعا طارئا فــــــي ٢٢ تموز يوليو ٢٠١٩ 

بحضور أغلب أعضـائها وقررت تشـكيل لجنة مصـغرة خاصة 

ـرام تأخذ  علــــــى عاتقها متابعة أدق  ـرم الحــــ ـرنامج محــــ ببــــ

التفاصـيل المرســومة، وتتألف من ث��ثة أشــخاص. هم على 

التوالي:

الســـــيد هاشم الورد والســــــيد وسيم الفياض، والحاج علي 

جعفر.

ا��ستعدادات لمحرم الحرام

العودة إلى المسيرة العاشورائية 

لجنة مصغرة 

مسؤولية الميديا
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إعتبر السيد هاني الحلو أن المرحوم محمد رضا الخرسان قد 

خرج من هذه الدنيا تاركا خلفه علما ينتفع به، وصـــــــــــــــدقة 

ّجارية، وذرية صالحة تدعو له. 

وعطفا على موضوع الشفاعة أشار السـيد الحلو إلى حديث 

لرســـــــــــــــــول هللا (ص) قال فيه: "يجاء بالعالم والعابد (يوم 

القيامة) فيقال للعابد: أدخل الجنة. ويقال للعالم: قف حتـــى 

تشفع للناس." فعقب قائ��: 

ّففرق سماحته بين نوعين من ا��يات: آيات نزلت بســـــــــــبب 
واقعة معينة واختصـــت بتلك الواقعة، وآيات نزلت بســـبب 

واقعة معينة وزمن معين ومكان معين لكنها �� تختص بتلك 

ـزمان أو المكان، وإنما هــــــي آيات عامة  الحادثة أو بذلك الـــــ

ًجارية المفعول. وأعطى سماحة الســـــــــــيد مثا�� عن ا��يات 
الخاصة بقوله تعالى " إنما وليكم هللا ورسـوله والذين آمنوا، 

الذين يقيمون الصــــــــ��ة ويؤتون الزكاة وهم راكعون" فقال 

ـزلت بعلـــــي بن أبـــــي طالب وتختص به، فلو أن أحدا  إنها نـــ

تصدق وهو في حالة الركوع فإنه لن يكون وليا للمسلمين. 

يوم الث��ثاء في ٢٣ تموز ، بعد عمر ناهز التسعين.

الراحل هو أحد ت��مذة ا��مام الخوئي ومقربيه، وقد ق�ـــــــ� 

ـره فـــــي خدمة الدين والمذهب والحوزة العلمية فـــــي  عمـــ

النجف ا����ف.

وبالعودة الى قوله تعالى لقد جئتمونا فرادى أشار سـماحته 

ـ�كين إدعى  ّإلى أنها عامة وإن كانت قد نزلت ��ن أحد الم�ــــ
أن شـفاعة ا��لهة ســوف تغنيه يوم القيامة عن ا��يمان بدين 

ـ�كين "وما نرى  النبي محمد (ص). فنزلت ا��ية لتقول للم�ــــ

معكم شفعاءكم..."

لعل الســـــــيد الخرسان (قدس) يكون شافعا لنا يوم القيامة. 

فهو عالم افتقدناه هذا ا��سبوع. نشـــــــــــأ في أ��ة غنية عن 

التعــــريف. كان فيها العلماء وكان فيها المجاهدون. أعيانهم 

مفقودة كما يصـــــــــف علي بن أبي طالب علماء ا��مة، لكن 

ذكراهم في القلوب موجودة. 

جاء ذلك في حفل تأبين الســــــــــيد الخرسان في مركز ا��مام 

علي (ع) في ٢٧ من شهر تموز ٢٠١٩.

وأضـاف سـماحته: صـحيح أن هناك ســببا للنزول لكن ا��ية �� 

تختص بالســبب. بل إن كل الناس سيأتون فرادى كما خلقوا، 

وكل الناس ســــــــــــــــيتركون وراء ظهورهم ما كانوا يحملون. 

وكذلك لن يكون ��لهة ال��ك نصيبا من الشفاعة التي خص 

هللا بها بعضا من أوليائه. 

يذكر أن الراحل انتقل الى الرفيق ا��على 

ويعرف عن آل الخرســـــــــان اشـــــــــتهارهم بالعلم والمعرفة 

والفقاهة، فوالد الراحل هو آية هللا الســـيد حســــن الخرسان، 

كما إن شقيقه هو آية هللا السيد مهدي الخرسان.

ثم عرج سماحته في ختام كلمته على المصــــــــــيبة من باب 

وقوف الحسين فريدا يوم عاشوراء...

ـ�فة على  وكان رحمه هللا ضمن اللجنة الحوزوية العليا الم�ـ

ا��نتفاضة الشـــعبانية في عام ١٩٩١ التي عينها ا��مام الراحل 

السيد الخوئي.

ونقل جثمان الراحل آية هللا الســــيد محمد رضا الخرسان إلى 

كرب��ء المقدسة ��جراء مراسم زيارة ا��مام الحســـــــــــــين (ع) 

وأخيه أبي الفضـل العباس (ع) وجرت مراسم تشــييع جثمانه 

الطاهر في صباح اليوم التالي من مســـــجد الشــــــاكري في 

مدينة النجف ا����ف.

وكان الســــــــيد الحلو قد عرج على هذه ا��لتفاتة بعد إشارته 

إلى حديث المصــطفى (ص) الذي قال فيه إنه "إذا مات ابن 

آدم انقطع عمله إ�� من ث��ث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، 

أو ولد صالح يدعو له".

اسـتهل ســماحته كلمة التأبين با��ية الكريمة: "ولقد جئتمونا 

ـركتم ما خولناكم وراء  ـرة وتــــــ ـرادى كما خلقناكم أول مـــــ ّفـــــ
ظهوركم وما نرى معكم شــــفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم 

��كاء. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون" 

ـرفة التــي دفن  ـرفة رقم ٣٠ بمحاذاة الغـ دفن الـراحل فـي الغـ

فيها أستاذه الراحل السيد ابي القاسم الخوئي قدس ��ه. 

ُترك علما غزيرا ينتفع به

السيد هاني الحلو في تأبين آية هللا الخرسان: 

تأبين آية هللا الخرسان

هنا دفن الراحل في مسجد الشاكري. 

والصورة لمراسل " أخبار المركز" خ��ل زيارته للنجف ا����ف. 
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أدناه إع��نات مجالس الفاتحة في مركز ا��مام علي (ع)

كما وردت بدون ت��ف

فواتح المركز

فواتح 

 انتقل الى رحمة هللا تعالى في الســــويد الحاج عبدالمجيد الدجيلي ابو علي والد كل 

من علي وعمار وبشـــــــــــــــــار وأقيم مجلس عزاء للرجال على روحه الطاهره في يوم 

الجمعة المصــــــادف ٠٥-٠٧-٢٠١٩   في مركز ا��مام علي ع في يعقوب سبيري، وكان 

الكل مدعوا على مائدة العشاء التي أهدي ثوابها لروح المرحوم.

 

توفى الفقيد بحادث مؤســــــف في بغداد وأقيمت الفاتحة على روحه الطاهرة في يوم ا��حد 

المصادف ٧ تموز في مركز ا��مام علي ع.

ببالغ ا���� والحزن نعت عشـيرة السـادة الزوامل في السـويد فقيدها الســيد عبدهللا الســيد 

جميل الزاملي  أخ  الســيد كريم والســيد طالب والســيد كفاح و المرحوم الســـيد  عبدالجليل 

والمرحوم السـيد رياض  وأبن خال الســيد أبو حيدر الزاملي وعم الســيد أحمد أبو محمدعلي 

والسيد مناف أبو طيبة والسيد مشتاق والسيد أبو الحسن .      

وقدمت وجبة عشاء بأسم اهل البيت ع وأهديت إلى روحه الطاهرة  

أقيم مجلس الفاتحة على روح الصابرة المحتسبة المرحومة الحاجة ام محمد، عقيلة الشـهيد 

السعيد الحاج عبد الرضا ابراهيم طبلة ووالدة الشـهداء السـتة من ابنائها، ووالدة الحاج حيدر 

طبلة والحاج علي طبلة، وذلك في يوم السـبت المصـادف ٢٠ تموز في مركز ا��مام علي (ع) 

مع وجبة عشاء على ��ف الزهراء عليها الس��م.

وكانت ص��ة الميت على روحها الطاهرة قد أقيمت عند الساعه التاسعه مسـاء  يوم ا��ربعاء 

١٠ تموز في مركز ا��مام علي (ع). 

انتقل الى رحمة هللا تعالى الشاب كرار زيد الحساني، ابن شقيق ا��خ فراس ابو محمد.

وبقلوب مؤمنة راضية بقضاء هللا وقدره أقيم مجلس الفاتحة للنساء والرجال على روحه الطاهرة في يوم السـبت ٦ تموز في 

مركز ا��مام علي ع. 

وتمنى آل الخرسان في بيانهم على المؤمنين الكرام الحضـــــور والمشــــــاركة 

ًًتكريما ووفاء لدور العلماء ا��ع��م في تدعيم اسس مدرسة أهل البيت ع.

ببالغ الحزن وا���� وبقلوب   مؤمنة بقضـــاء هللا وقدره تلقى آل الخرسان خبر رحيل 

العالم الجليل الع��مة العم الفقيد سماحة آية هللا الســــــــــــيد محمد رضا نجل آية هللا 

السيد حسن الخرسان الموسوي طيب هللا ثراه 

وبهذه المناسبة ا��ليمة يقيم الســــــاده آل الخرسان الموسوية في الســــــويد 

ســــــــتوكهولم  مجلس الفاتحة على روحة الطاهره في مركز ا��مام علي عليه 

الســـ��م في منطقة ياكوبســــبيري وذلك يوم ا��حد المصــــادف ٢٧ تموز  من 

ًًالساعة السادسه ع��ا الى الساعة الثامنة مساء.
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ّيعلمنا أهل البيت عليهم الســــــ��م أن أفراحنا المقرونة  ُ
بالعيد �� تكتمل إ�� بأخذ الثأر لما جـرى علـى المولـى ثار 

هللا وابن ثاره.

ُولذلك يســـــتحب في ا��عياد ا��ربعة قراءة دعاء الندبة 
ـ�ة والغصـــة لغيبة صاحب  والذي يشــتمل على الح�ــ

ا��مر عجل هللا فرجه ال��يف.

فقال الع��مة المجل�� رحمه هللا:

كما ويشـــــــــــــتمل على الدعوة البليغة ��حياء مجالس 

المولى الحســين عليه الســـ��م بذلك الشـــكل الجزوع، 

بكاء وندب و��اخ وعويل!

(المصدر:

         زاد المعاد / ص٤٤٨.)

وأما دعاء الندبة المشـــــــــــــــــــتمل على العقائد الحقة 

والتأسف على غيبة القائم عليه الس��م فقد نقل بسند 

معتبرعن ا��مام جعفر الصادق عليه الس��م:

ويســـــتحب أن يقرأ دعاء الندبة هذا في ا��عياد ا��ربعة 

،أي الجمعة، وعيد الفطر، وعيد ا��ضحى وعيد الغدير.

ومما جاء في هذا الدعاء:

ّ*فعلـى ا��طايب من أهل بيت محمد وعلي صلــى هللا َ ٍ ِ ٍ ِ ِ ِ ََّ ِ ُِْ َ ََ ْ َ َْ َ ُّ
ِعليهما وآلهما فليبك الـــــــــــــــــــباكون. وإياهم فليندب  ِ ْ ِ ََ ُ َْ َُّ ِ ِ ِ َُ َ َ َ ْ َ َ ْْ
ِالنادبــــــــــون. ولمثلهم فلتذرف الدمـــــــــــوع. ولي��خ  ِ ْ ِ ْ ِ ُِّ ْ ََِ ِّ ُ ِ ِْ َ َ َُ ُ َُْ

ِالصارخون. ويضج الضاجون. ويعج العاجون!.* َِّ َُّّ ُّ َّ ُ َِ َ َ َ ََ َ

وي��ه وآحسيناه.

َ َ َ ِأين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين؟َ َ َ ُ َ َ ُ َ َْ ُ ْ ْ ْ ُ ْ َ ُْ

فاستثمر جمعتك هذه، وا�ـ�خ أينما كنت، لو كنت في 

البيت، او تقود الســــــــيارة او.. الخ. استمع لدعاء الندبة 

ولما تصـــــــل إلى المقطع أع��ه فأ��خ وانت مفجوع 

جزوع:

مروا من هنا

مروا من هنا ! 
طيه مداخ��ت خطباء احيوا امر اهل البيت (ع) في مركز ا��مام علي (ع) واشتاقوا 

إليه، فأحبوا أن يخاطبوا جمهوره من خ��ل "أخبار المركز”

سماحة الشيخ محمد البهادلي كان أحد هؤ��ء الضيوف ا��ع��م، وهذه مداخلته:  

يوم الجمعةو��خة: وآحسيناه



19

"تلك ا��ماكن التي أريد لها أن تشــــــــــــهد على طمس معالم أهل 

البيت (ع) وعلى محو ذكرهم أصبحت هي الشاهد على معالمهم، 

وعلى علو شــأنهم، وأصــبحت هي الدال على مظلوميتهم وعلى 

استمرارية ذكرهم وقوة ا��قتداء بهم."

قال الشيخ صفدر را�� أن ا��ماكن التي اريد لها ظلما وعدوانا ان 

تكون مدافن للحق والعدل أصبحت بمشـــــــيئة هللا وتضــــــــحيات 

أوليائه منارات للحق والعدل. 

جاء ذلك خ��ل ا��حتفال بمولد ا��مام الرضــــــــا (ع) في مركز ا��مام 

علي (ع).  

ٌحفل كانت كل ا��مور مهيئة فيه ليكون حف�� بهيجا.
وبهــــــيجا فع�� كان ا��حــــــتفال. 

باســـــــــتثناء منغص واحد وهو 

ضعف الحضــــــــــــــور (نحو ٢٠٠ 

مشــــــــــارك) مقارنة بمناسبات 

مشـــابهة يكون الحضــــور فيها 

ِقريبا من الضعف.  

هندســـــة ا��نارة كانت أكثر من 

رائعة. والديكـــــــــــــــــــور كذلك. 

الفقرات التي تضــــــــــفي على 

ـ�ور  الحفل جوا من الفرح وال�ــ

كانت عديدة: رادود يصـــــــــــدح 

بحب آل البيت (ع)؛ وقصائد من 

إلقاء الشيخ "رياض الطريحي" 

والحاج "و��ء ا��ســـــدي" تطرب 

وتمتع الحا��ين، ومســـابقات 

ثقافية؛ وتوزيع للجوائــز علــى الفائــزين؛ وتقطيع لقوالب الحلوى 

وقد خطت عليها عبارات التهنئة؛ وصـلوات على محمد وآل محمد 

بأعلى ا��صوات. 

هذا باختصار كان المشهد العام في ا��حتفال الذي شهدته الصالة 

الكبيرة بتاريخ ١٤ تموز ٢٠١٩.  

العريف الحاج "محســد أبو حســن الذي أعد مداخ��ته بعناية ودقة 

يقدم سماحة الشــــــيخ "صفدر را��" خطيبا في المناسبة. فماذا 

قال سماحته؟ 

إستهل الشيخ صفدر خطبته بالقول:

 مضــيفا: "كرب��ء مث�� التي أريد لصــحرائها أن تخفي أبشـــع جريمة 

بحق حفيد النبوة، وبحق ذراري خاتم النبيين والمرســــــــــلين. كرب��ء 

هذه أصـــــبحت قبلة لم��يين العاشـــــقين الذين يتوجهون اليها من 

مختلف بقاع ا��رض سيرا على ا��قدام. 

طهران (مدينة الري ســــابقا) التي كانت هدية لعمر بن ســـــعد بين 

ِعدة هدايا لقتلة الحســــــين (ع)، هذه المدينة يقف فيها اليوم مقام  ََ
شاه عبد العظيم شامخا ليسـتقبل م��يين الزائرين ��ن من زاره كان 

كمن زار ابي عبدهللا الحســــــين (ع). هذه المدينة التي كانت واحدة 

من أثمان قـــتل 

الحســـــــــين (ع) 

أصــــبحت مزارا 

��حياء ذكــــــــــــر 

الحسين (ع). 

واخـــــــــتــــــــــتم 

ســــــــــــــماحته: 

"وهكذا ســـــائر 

ا��ماكن التــــــي 

اريد لها علــــــى 

مر التاريخ ان تكون مدافن للحق والعدل أصبحت كواكب تضـــــيئ 

سماء الحق والعدل، وقبلة ل��حرار في العالم.

الشـــــــــــــــام التي كانت عاصمة لبني أمية والتي أريد لها أن تكون 

عاصمة الغلبة على خط ا��مامة، واريد لها ان تكون الشــــاهد على 

تسـجيل الن�ـ� النهائي على أئمة الهدى ومصـابيح الدجى؛ ها هي 

الشــام اليوم تشــهد على ديمومة هذا الخط واستمراريته. وها هو 

مقام السـيدة زينب يجدد وسط الشـام وفي أرجائها القول: وهللا �� 

تمحو ذكرنا و�� تميت وحينا.

وتلك مدينة مشهد التي اريد لها أن تكون بدي�� ��قامة ا��مام الرضا 

عن مدينة جده المصـــطفى، ومنفى يبعده عن أنصــــاره ومواليه، 

ويســــلخه عن محيطه الهاشمي، وعن مراكز القرار ومواقع التأثير؛  

ها هي خراسان اليوم تصــــــبح أحد أهم مراكز القرار ومواقع التأثير 

في العالم. فحيثما استغاث مظلوم هبت خراسان لن��ته. 

ما أراد ا��عداء ان يطمســـوا فيه معالم ا��ئمة (ع) صار منارات لفكر 

ا��ئمة، ومزارات ���ــــ�حتهم، ومدارس وحوزات لعلومهم، وصــــار 

روضات للدعاء والزيارة، ومتاريس للفداء والشهادة."

الشيخ صفدر عن مراقد ا��ئمة (ع):في ذكرى و��دة الرضا (ع)

 أرادها األعداء مدافن للحق والعدل

وأرادها األتباع منارات للحق والعدل
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ثم قرأ سماحته قول هللا تعالى:

"یا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه یرسل الســــماء عليکم مدرارا" مخاطبا المصــــلين في الجمعة ا��خيرة من شهر ذي 
القعدة، قائ��:" ایها المؤمنون نحن نعيش فی شــــــهر ذی القعدة الحرام الذی أمرنا فيه بالتوبه و ا��ســـــــتغفار. إن الذین ُ

یریدون الحج یعدون انفسـهم للذهاب الی المشـاهد الم�ـ�فه واول �� یجب علی الحاج ان یعمله هو التوبه. ان التوبه 

تطهر 

اخواني و اخواتي! ان التوبه و ا��ســـتغفار باب مفتوح جعله هللا تعالی لعباده المذنبين وهو مفتوح فی کل ســــاعه من 

اليل و النهار لمن یرید ان یدخله. وهللا یحب التوابين ویحب المتطهرین.

القلب وبعد التطهير يمكن ل��نسان ان یكسب رحمه هللا. 

ٍعرج سماحة الشــــــــــيخ حكيم إلهي على حديث لرسول هللا يقول فيه: هل ادلكم علی دائكم و دوائكم؟ دائكم الذنوب و  ّ
دواؤكم ا��ستغفار.

 وعرج ســـماحته على الوســــيلة 

الثانية من الوســـائل التي تعيننا 

علـــــــى التوبة وهـــــــي مجاهدة 

النفس، قائ��: �� تظن ان تـــــــــرك 

المعصــــــــــــــــــية یكون بين ليلة 

وضــــــــــــحاها، فا��مر یحتاج الی 

مجاهده الــــــــــــــنفس، واعلم ان 

المجاهدة دليل علی صــــــــدقك 

ـرك الذنوب قال تعالــــى:  فـــی تــ

"والذین جاهدوا فـيـنا لـنهدیــنهم 

سبلنا و ان هللا لمع المحســنين"، 

وقال المعصـوم "ان الجنه حفت 

بالمکاره وان الــــــــــــــــــــنار حفت 

بالشهوات"

وإليكم بعض الوسائل التی تعيننا علی ترك المعصيه:

لكن ما معنی التوبة وما معنى ا��ستغفار؟ هل لهما ��وط خاصة ام فقط تلفظ ببعض الكلمات؟

ـ�وط ان نحن عملنا بها وجدنا خواصها وكســـبنا ثمارها، ومن اهم ��وط ا��ستغفار هو  ـ�وطه ب�ـ طبعا کل العبادات م�ـ

العزم علی ترك المعصية. وهنا یبقی السؤال کيف نترك المعا��؟ نحن لسنا بمعصـومين ولسـنا باولياء عصـمهم هللا 

من العصـــيان و المحارم، انا من جنس ا��نســـان و بعض العلماء یعتقدون ان کلمه ا��نســـان مشــــتقة من النســــيان، و 

النســـــــــيان یؤدي الی الذنب واول درجات القرب من هللا سبحانه وتعالی هی ترك المعا�� و لذا یقول  العارف الكبير 

المرحوم ایه هللا بهجت ان احسـن الذکر هو الذکر العملي �� الذکراللسـاني و احسـن الذکر العملي هو ترك المعا��. ان 

اولياء هللا و عباده المخلصـــين بدؤوا من هنا وجاهدوا انفســــهم ليل نهار حتی وصلوا  الی درجه القرب و اليقين و نالوا 

شفاعه رسول هللا وأهل بيته (ع). 

رید تـرك الذنوب ارفع یدیك الـی الذی  ١ -الدعاء: هو اعظم دواء و انفع ع��ج لكل داء یا ایها التائب و یا ایتها التائبة یا من یـ

یسـمع الدعاء ویکشـف الب��ء لعل هللا یری صدقك و دموعك و ت�ــ�عك فيعينك و یمنحك القوه علی ترك الذنوب. قال 

تعالی: ادعونی استجب لكم. 

ثم عقب سماحته قائ��: ما اجمل الدعاء فی الســـــــجود. ففی تلك اللحظه وانت ساجد تكون قریبا الی هللا.  فقد ورد فی 

الحدیث: اقرب ما یكون العبد من ربه و هو ساجد.

من خطب الجمعة في هذا الشهر

داؤكم الذنوب و دواؤكم ا��ستغفار

              كيف نترك المعا��؟
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