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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.

8
في هذا العدد: 

زبدة مجالس األربعینیة

السید الحسیني متنقال بین التربة الحسینیة 
والنھضة الحسینیة

مع الحسینیات

توافد محبو سید الشھداء إلى مركز اإلمام علي (ع) إلحیاء أربعینیة 
ٍاإلمام الحسین (ع) لثالث لیال متتالیة. 

الســید أحمد الحســیني يســـاھم بتخلید الذكرى بثالثة مجالس 
يلقي خاللھا أضواء قوية على عدة عناوين للنھضــــة الحســـــینیة 
ولألحداث التي رافقت عودة ركب حرم الحسـین (ع) في العشـرين 

من صفر إلى كربالء. 

ص ٤

حسینیة سیدي شباب أھل الجنة  
 في حلھا وترحالھاّ

من مكان إلى آخر، ومن مدينة إلى أخرى، تنقلت حســینیة سیدي 
شباب أھل الجنة، مع مؤسســـھا الحاج عمار العقابي، لتســــتقر 

مؤخرا في محلة   Rågsved  جنوب شرق العاصمة ستوكھولم.

كانت البداية منذ ٢٧ سنة...

ص ٧

     مسیرة األربعین في شمال العاصمة:

حشود كبیرة وخدمات جلیلة

والنموذج من بلد المنشأ

حمل العراقیون معھم إلى السويد أجمل ما في تقالیدھم وتراثھم: 

المشــــــي بشـــــــوق وحماس باتجاه قبة العاشقین في كربالء، 
واإلطعام، وإقامة المواكب الحسـینیة التي تتفانى في خدمة الزوار 

في اربعینیة سید الشھداء (ع)...

ص ١٤

معرض لألربعینیة في الشارع السويديٌ

ص ٩



يكفي أن تســـــــــــــأل عامة الناس: ماذا 
تشـــــــــاھدون اكثر: القنوات االخبارية أم 
القنوات العلمیة، لتتأكد من میول وتوجھات 

الرأي العام.

           الناس تثمن الثقافة

                  سھلة الھضم

فلو أجــــــرينا مقارنة بین  مقال عن االمام 
جعفر الصـــــادق (ع)، على سبیل المثال، 
في صــحیفة عقائدية ، وبین خبر صــحفي 
ينقل مقتطفات من كلمة الســـــــید علي 
الخامنئي عن اإلمام الصـــــــادق (ع) أمام 
جمع من طالب الجامعة... لو أجـــرينا ھذه 
المقارنة لتبین أن األفضــــلیة ھي (للخبر) 
في الصـــحیفة االخبارية، ولیس (للمقال) 
في الصـــــــــــحیفة العقائدية، لجملة من 

األسباب: 

 -أال تريدون تطوير المجلة؟ 

            اإلخباريات تستطیع أن

وال داعــــي لقلب المجلة االخبارية الــــى 
مجلة عقائدية. 

"أخبار المــــركـــــز" مجلة اخبارية، ومجلة 
"السراج" المقترحة مجلة عقائدية. 

          لكنھا تھتم باألخبار 

فعقب الســــــید على جوابي بالقول: اذن 
لماذا ال تغیرون اســــــم المجلة من "اخبار 
المركز" الى "الســـراج" او "النبراس" او ما 

شابه؟ 

وفي الجواب ان الناس (تھتم) باالخبار أكثر 
مما تھتم بالفكـــر، حتـــى وإن كانت (تقدر ّ

ّ ّ وتثمن) الفكـــــر أكثـــــر مما (تقدر وتثمن) ّ
االخبار. 

ســــــــؤال وجھه لي األخ العزيز والخطیب 
الفاضل السـید أحمد الحسـیني بعد صالة 

الجمعة في مركز االمام علي (ع).

ولماذا ال تعتمدون علـــى ٣ مؤلفین من قم 
المقدسـة، و٣ اخرين من النجف االشــرف 
لیكتبوا فــــــي العقیدة والفقه والتاريخ وما 
شـــابه؟ وبھذا تكون المجلة "أثقل" وعلى 

طريق األفضل.

.. انتھـــــى الحوار ھنا. او انقطع، ألن اخوة 
آخــــرين دخلوا علــــى الخط لیتبادلوا معنا 
المصـــــافحة، والدعاء بقبول االعمال، بعد 

صالة الجمعة كما جرت العادة. 

-قلت: بلى.. طبعا أريد.

لكنني ســــــوف احاول ان أكمل من حیث 
انتھى الحوار  ألقول:

لكن مع ذلك يبقى السـؤال مطروحا: لماذا ً
وقع االختیار إذن من البداية على صــحیفة 
اخبارية ولیس على صــــحیفة عقائدية، أو 

صحیفة فكرية، او ثقافیة؟

وفي الجواب أيضـــا أن الصــــحف االخبارية 
تسـتطیع ان تكون اخبارية وفكرية في ذات 
الوقت. أما الفكرية فال تستطیع إال أن تكون 

فكرية فقط.

                تجمع بین اإلثنین

صحیفة "اخبار المركز" مثال تســـــتطیع ان 
تجمع بین الخبر والفكـر حتـى وإن بدت انھا 

اخبارية فقط. فھـــي، كأخواتھا االخباريات، ّ
تستطیع ان تضع الفكر في "شنطة االخبار 
الرائجة" لتســـــــــويق الفكر واألخبار معا. 

وھذا، برأي محرر ھذه السطور، أفضل.

           على الصحیفة أن تكون

وألن الخبر يكون عادة بحجم أصغر وأيســـر 
على الھضـــــم من المقال العقائدي الذي 

يكون عادة مطول النه مقال تخصصي. ّ

في الشكل أيضـا إن لغة الخبر أسھل على 
القارئ من اللغة األكاديمیة في الصــحیفة 

العلمیة او العقائدية.  

أما في المضــــــمون فإن الخبر الذي ينقل 
ً كالم القائد ســـــیكون خبرا آنیا، ألن القائد ّ

في كالمه عن االمام الصــــادق سیتطرق 
الى ما يتناســــــــــب  مع أحداث المرحلة 
وتحديات الســــــاعة، في حین ان المقال 
العقائدي قد يبوب العلوم حســـــب ترتیب 
الحـروف االبجدية، ويكون بالتالــي معــزوال 

عن احداث وتحديات المرحلة. 

وھو باإلضافة إلى ذلك يصــیب عصــفورين 
بحجر واحد. 

ويبقى لنا أن نتســـــــاءل: ھل خلت أخبار 
المــركــز من الفكــر والعقیدة والتاريخ؟ ألم 
ينقل العدد األخیر على سبیل المثال أخبار 
ما جرى في إحیاء عاشـــــوراء من أحداث، 
واخبار ما قیل على المنبر من فكـر وعقیدة 

وتاريخ؟

وفي كل األعداد السـابقة من ھذه المجلة 
أخبار عن إحیاء عدة مناســـــبات في مركز 
االمام علــي (ع) تطــرقت الــى مفـــردات 
عديدة وعمیقة ورد بعضـــھا على لســـان 
صاحب اإلقتراح الســــید أحمد، وبعضــــھا 

اآلخر على لسان خطباء آخرين.

مفـردات لو جمعھا القارئ لوجد انھا تغنـي 
عن البديل. ولوجد أيضــــا أن تلك المفردات 
لم تكن مجـرد اخبار وانما كانت مــزيجا من 
األخــــبار واالفكار.. وخلــــیطا من األحداث 

والثقافة.. ومن األنباء والعقیدة والتاريخ. 

ولذلك وقع االختیار منذ البداية على "أخبار 
المركز" كوسیلة تغطي أخبار الســـــاحة، 
َوتغطـي، بنفس الوقت، األفكار والتوجھات 

التي تؤمن بھا ھذه الساحة. 

وللبحث تتمة

لذلك فإن الخبـــر يكون فـــي الغالب أكثـــر 
استقطابا وأكثر استیعابا.

اوال، ألن الخبر يصـــــــل لعموم الناس كون 
الصـــــحیفة عمومیة، أما المقال العقائدي 

فھو للنخبة كون الصحیفة نخبوية. 

لمن األفضلیة؟ لمجلة " أخبار المركز"؟
           أم لمجلة "السراج"؟
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ما أن انتھت تحضــــــــــــــیرات حتى بدأت 
تحضیرات أخرى.

س: اعطني بعض التفاصـــیل اإلضــــافیة. 
افترض انني شـــــخص من مذھب آخر وال 
يعــــــــرف كیف يتم إعداد الطعام وتقديمه 

لآلالف مجانا؟

قسـم ھنا في ستوكھولم ويتمثل باالعداد 
لطريق المشــــــــاية من رنكبي الى مركز 
االمام علي (ع) في ياكوبس باري، وقسم 
ھناك في العراق ويتمثل بانضــــمام لفیف 
من الموالین في الســــــويد الى المواكب 
التي تستعد الستضـافة اكثر من عشـرين 
ملیون نســــــــــــمة في الطريق إلى قبة 

العاشقین في كربالء. 

ج: التحضـــــــــیرات غیر معقدة. صحیح إن 
إنجازھا يحتاج إلــى جھد كبیــر لكنھا غیــر 
معقدة. فكل واحد من أعضـــــــــــاء الھیئة 
الناظمة مســــــؤول عن موكب، والموكب 
يتحمل مســؤولیة الخدمة التي سیقدمھا 
ومســؤولیة إعداد األطعمة التي سیوزعھا 

علــــــــــى " المشاية". لذلك فإننا نجتمع ّ
لننســــق فیما بیننا ولنتدارس بعض األمور 

التي قد تطرأ على المسیرة. 

س: مثال؟ 

ومن أجل إلقاء الضـــوء على التحضــــیرات 
المحلیة أجـرت أخبار المـركـز اللقاء التالـي 
مع أعضاء الھیئة الناظمة لمسیرة األربعین 

في شمال العاصمة ستوكھولم. 

س: ھل ھـــي نفس الھیئة الناظمة للعام 
الماضي؟

س: كانت اللجنة العــربیة قد اقتـــرحت أن  
تكون المسیرة يوم األحد اعتقادا أن  ال ٢٠ 
من صـفر سـیكون يوم األحد. اآلن تبین أنھا 

يوم السبت فلماذا لم تغیروا الموعد؟

س: كم تقدر عدد الوجبات التي ســیجري 
تقديمھا؟

س: من ھي الھیئة الناظمة لمســــــــیرة 
األربعین؟

تتكون اللجنة من الســــــید محمد مامیتا، 
السید غسـان الحكیم، مال جعفر الزبیدي، 
الحاج ناصــر الفتالوي، الحاج صـــفاء كاظم 

والحاج ثائر كاظم. 

والھدف؟ 

ما إن انتھت اللیلة ١٣ من محــرم الحـــرام 
وانتھت معھا تحضــــــیراتھا واستعداداتھا، 
حتى بدأ الموالون بالتحضـــــیر واالستعداد 

ألربعین سید الشھداء (ع). 
س: ماذا عن التحضیرات؟

ج: ھذا مثال آخــــر علــــى األمور التـــــي 
تدارســتھا الھیئة الناظمة. فالمیدان الذي 
يقع في طريق المشــــاية والذي تقام فیه 
المواكب وخیم الضـــــیافة مشـــــغول يوم 

السبت فجرى اعتماد يوم األحد. 

ج: إذا جمعـنا كل أنواع األطعمة ابــتداء من 
الشــورباء وجمعنا كل المواكب فســیكون 

عدد الوجبات حوالي ٢٠ الف وجبة.

تحضـیرات واستعدادات قســمت نفســھا 
إلى قسمین:

وكل موكب يتبــــرع بثمن األطعمة التــــي 
سیقدمھا ويستلم التبرعات لھذا الھدف. 

ج: نعم، مع إضافة شخصـــــــــــین يمثالن 
موكبین من مواكب الخدمة.

ج: نســــعى ألن تكون أجواء األربعینیة ھنا 
شبیھة بأجواء كربالء. ونســـعى ألن نقدم 
للذين لم يوفقوا للذھاب إلــــــى األربعینیة 
فـي العــراق مناخا روحیا وخدمیا ال يختلف 
عن المســـــــــــــیرة "األصل" إال في عدد 

المشاركین. 

س: ممن يتألف "الباقي" إذن؟ 

مـركـز اإلمام علــي (ع) قدم لوازم الخدمة 
من طاوالت، وقوارير غاز، وأوعیة وما شابه. 

ج: بركات صــاحب المناســـبة ھي الناظم 
األول لمسیرة االربعین، ثم يأتي الباقي.

ج: بالنسـبة للطعام بدأت الموكب بشــراء 
المواد الغذائیة قبل خمســـــــــة أيام. كل 
موكب اشــترى المواد التي ســتدخل في 
تركیبة األطعمة التي سـیقدمھا. فالموكب 
الذي قرر أن يقدم سندويشــــــات الفالفل 
اشـترى الحمص مثال قبل أيام وحجز الخبز 
لیكون جاھــــــــزا وطازجا يوم االحد،  وقام 
الذي قــرر تقديم الكباب بحجــز اللحم قبل 
أيام لكنه لم يستلمه كي ال يخرب. وھكذا. 

ج: تابعنا األرصاد الجوية ووجدنا أن السـماء 
ســتمطر في ذلك الیوم، لذلك اتفقنا على 
توفیـــر خیم بالقــــرب من المواكب لتظلل 
"المشـــــاية" في أوقات تناولھم لألطعمة 

التي تقدمھا المواكب. 

كیف تمت التحضیرات لالربعین؟

صفحة، أو باب، "ھذا الشـھر"، وصفحة "مع الحسـینیات"، ھما جديد 
ھذا العدد من مجلة "أخبار المركز". 

جدير بالذكر أن مجلة "أخبار المركـز" كانت قد بدأت فـي عددھا األول 
في شھر فبراير ٢٠١٩ بورقة واحدة من صفحتین، واقتصــــرت مادتھا 
على بعض األخبار المختصـــــــرة جدا. ثم توالت األبواب الجديدة في 
األعداد التالیة لتغطي ما بین ١٦و ٢٠ صفحة ولتشـمل أبوابا متجددة 
كتلك التي حملت األسماء التالیة:  "مع األوائل" و"مقابالت صحفیة" 
و"ريبورتاجات" و"كلمة التحرير" و"بريد القراء" و"للشـــباب نصــــیب" 

و"موعظة المركز". 

ّ ّ ّ ھي، إذن،  مجلة جددت وتجددت وتوسعت بســـــــــرعة.. وتجملت ّ
لقارئ يتذوق الجمیل، ويتأمل في الجديد، ويمیل إلى التجديد.. ومن ّ

حقه أن يحصل على ما يلیق بتطلعاته.

طبعا باإلضــافة إلى باب "زبدة المجالس" والذي بدأ "بزبدة المجالس 
الرمضــــــــــانیة" ثم "زبدة المجالس العاشورائیة" و "زبدة المجالس 
الفاطمیة" فضــــــــــــال عن مجالس لیالي الجمعة وسائر المجالس 

الحســینیة التي تتحفنا بھا كوكبة من المبلغین المحلیین والمبلغین ّ
من الخارج. 

(فقط في ھذا الشــھر أفردت المجلة صفحتین، واحدة لشــھر أكتوبر 
الحالي، وواحدة لشھر نوفمبر المقبل. أما مسـتقبال فسـوف تكتفي 

المجلة بتخصیص صفحة للشھر التالي فقط).

ففي باب "ھذا الشھر"، قامت المجلة بوضع مفكرة ألھم المناسبات 
الدينیة وأھم األحداث واالكتشــافات العلمیة وأبرز األحداث والمعارك 
والحروب باإلضافة إلى ما أمكن أيضـــا من سرد ألھم الجوائز العالمیة 
والمناسبات الوطنیة للدول اإلسالمیة.. يوما بیوم على مدار الشــھر 
الذي يلي الموعد الذي تصــــــــــدر فیه المجلة، وعلى مدى األعوام 

والعقود السابقة. 

أما باب "مع الحســـــــــینیات" فھو باب يقوم فیه المحرر بجولة على 
المراكز والحسـینیات الشـیعیة في الســويد كي ينقل للقارئ صورة 
عن فعالیات ونشــــاطات و"تضــــاريس" تلك الھیئات... وسوف تكون 

البداية مع الحسینیات الموجودة في ستوكھولم.

أبواب جديدة 

مع المسیرة ا��ربعینیة
کتوبر ٢٠١٩ العدد ٨- أ

اعضاء اللجنة الناظمة
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لقد أريد من ھذه الــــــــروايات أن تتھیأ األمة ّ
لنصرة الحسین (ع). 

وتجد أن الحسن (ع)  قال: ال يوم كیومك يا أبا 
عبدهللا. 

استھل سـماحته المجلس بقوله تعالى في 
محكم كتابة الكريم: 

أوال ألن الصــراع في كربالء كان اشرس انواع ً
الصراعات واشدھا شراسة، لیس فقط على 
صعید الســیف بل أيضــا على صعید العقیدة 

والدين والتوحید. 

الحسین خطط لترسیخ الثورة

ثم أضاف:

لماذا؟ 

يقول اإلمام الصادق (ع) : إنا وال أبي سفیان ّ
أھل بیتین، قلنا صـــــدق هللا وقالوا كذب هللا. 

(يريد أن ھناك صراعا على ال اله اال هللا). 

لذلك اھتم أھل البیت بقضـیة الطف وخططوا 

لھا قبل وبعد حدوثھا. 

أصحاب النبي (ص) أيضا حدثوا عن عاشوراء. 

 تجد مثال أن رسـول هللا (ص) وأمیر المؤمنین 
تحدثوا عن عاشوراء. 

كان  زھیــــر بن القین يكــــره أن ينـــــزل مع 
الحســــین في مكان واحد أو يســــايره في 
طـريق واحدـ  ألنه كان عثمانـي الھوىـ  بعث 

إلیه الحسین رسوال  فكره زھیر الذھاب إلى ً
الحســــــین، فقالت له زوجه: يا سبحان هللا 
أيبعث الیك الحســـین بن فاطمة ثم ال تأتیه، 
ما ضــرك لو أتیته، فذھب زھیر على كره،فما 

ً لبث أن عاد مسـتبشـرا ضاحكا وقال: إني قد ً
وطنت نفسي على الموت مع الحسـین. ثم 

َ ّْ َ قال: إني ســـــــأحدتكم حديثا: غزونا بلنَجر، ّ
ففتح ّ� علینا، وأصـــــــــبنا غنائم، فقال لنا 
ســـلمان الفارســــي- "أفرحتم بما فتح ّ� 
علیكم، وأصـــــبتم من الغنائم؟! فقلنا: نعم، 
فقال لنا: إذا أدركتم شـــاب آل محمد، فكونوا 

ً أشـــــد فرحا بقتالكم معه بما أصــــــبتم من ّ
الغنائم".

كانوا يعانون من مظلومـــــــیات مــــــــتعددة 
كمظلومیة الـــــزھـــــراء.. ومظومیة امیـــــر 
المؤمنین.. لكنھم ركزوا على قضیة الحسین 

(ع). 

أما سید الشھداء (ع) فقد أعد خطواته بدقة. 

عاشوراء وردت على األلسن قبل وقوعھا. 

ً ً عقائديا وأخالقیا وسیاسیاً

"فخـرج منھا خائفا يتـرقب قال رب نجنـي من ً
القوم الظالمین”

من ينظر إلى تراث أھل البیت يجد أنھم ركزوا ّ
على قضیة االمام الحسین (ع) دون غیرھا. 

كتب يزيد إلـى الولید بن عتبة أن يأخذ البیعة 
من الحسین (ع) فجمع اإلمام الحسین أھل 
بیته وقال لھم: إن الولید قد اســتدعاني في 
ھذا الوقت، فكونوا معـــــي، فإذا دخلت إلیه 
فاجلســــوا على الباب، فإن سمعتم صوتي 
قد عال فادخلوا علیه لتمنعوه عنــــــي. فلما 
امتنع اإلمام الحســــین (ع) من البیعة أغلظ 
الولید في كالمه وارتفعت األصـــــوات فھجم 

تسعة عشر رجال من أھل بیت الحسین (ع) ً
وقد انتضوا خناجرھم وأنقذوا الموقف. 

نعم وجد المخالفون أعذارا لمن ظلم علـــي ً
(ع)، وأنكــروا مظلومیة الــزھــراء، لكن كیف 
سیبرر ھؤالء فظائع الطف؟ بأي منطق يمكن 
لھم أن يقولوا إن يزيد أفضـــل من الحســـین 

(ع)؟

في قضیة سید الشـھداء  كان الحق واضحا، 
والقیادة واضحة، والصـــــــراع واضحا. وكانت 
خصائص المعسـكرين واضحة. معسـكر  فیه 
كل المكرمات  ومعســكر فیه كل الخســـة، 
وموقف كل معســـــــــــكر من الماء وعطش 
الخصـــــم يعكس مكرمات ھذا المعســـــكر 
وخسة ووضاعة المعسكر المقابل. ماذا كان 

إعطاء الماء للرضـــــیع ســـــیغیر من موازين ّ
المعركة؟ وماذا كان سیضـــــر القوم لو دفنوا 
اإلمام الحســـــــــین بعد المعركة؟ ماذا كان 
يضــرھم لو أطلقوا سراح األطفال؟ ال شیئ، 

لكنه السقوط األخالقي... 

ثم عرج  سماحته على المصـــــیبة من باب 
األعداء الذين أخذوا النســـاء ومرروھن على 

أجساد القتلى.

الشـاھد أن الحســین (ع) خطط للثورة بكل 
تفاصـــیلھا. خطط ألن تكون الثورة راســــخة 
على المســــتوى العقائدي، والمســــتوى 
األخالقي والســـــیاسي، مما جعل غاندي 
يستلھم منه ويقول في حركة الحسـین (ع) 
ما يقول.  لقد ركز أھل البیت (ع) على قضیة 
الحسین (ع) أكثر من غیرھا من القضـايا ألن 
الصـراع فیھا واضح وال يمكن تحريفه وال تبرير 

ما جرى فیه. 

السید الحسیني متنقال بین التربة الحسینیة  والنھضة الحسینیة:

كان الحق واضحا وكانت
خصائص المعسكرين واضحةَ

توافد محبو سید الشـــھداء إلى مركز اإلمام علي (ع) إلحیاء أربعینیة اإلمام الحســـین (ع) 
ٍلثالث لیال متتالیة. 

الســید أحمد الحســیني يســـاھم بتخلید الذكرى بثالثة مجالس يلقي خاللھا أضواء قوية 
على عدة عناوين للنھضة الحسینیة ولألحداث التي رافقتھا. 

وفق الحســیني في اختیار العناوين المطروحة حاله حال المال علي البغدادي الذي ساھم ّ
أيضا بزيادة منسوب التفاعل مع المناسبة التي شھدت حضورا معتبرا. 

بدأ االحیاء يوم الخمیس ١٧ اكتوبر وامتد إلى يوم الســـــــــــــــبت لیتفرغ الجمھور بعد ذلك 
للمشاركة في مسیرة األربعین يوم األحد في٢٠ اكتوبر. 

طیه مختصر لمجالس اللیالي المشار إلیھا. 

اللیلة األولى 

المال علی البغدادیالسید الحسینیتالوة القران: وحید حیدری
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زيارة األربعــین عــنوان المؤمن. وللعلم إن 
زيارة الحسین ال تسـقط بالخوف. فقد كان 
المتوكل يقتل الــزوار واإلمام الھادي الذي 
عاش ھذه المحنة لم يقل للـناس إن حفظ 

النفس أولى فال تزوروه. 

ھناك روايات تؤكد استحباب المشـــــــي 
للحسین (ع). 

بمناسبة ذكر األربعین والمشـــي أقول إن  
الحســـــــن (ع) ذھب إلى الحج ٢٥ عاما 

ماشیا.. تعظیما للبیت  الحرام.

وأخیرا ھناك زائر مشــتاق. زائر لديه لوعة. 
ھذا جابر بن عبدهللا االنصـــــاري، كنموذج 
للزائر المشــــتاق، يغتســــل بماء الفرات 
ويلبس افضل الثیاب وينثر الطیب ويمشي 
صوب قبر الحســـین (ع) ويكبر هللا في كل 
خطوة، وألنه كان كبیر السن قال لمن معه 

خذني الى قبر الحسین.

اآلية الشـــــريفة ھي من سورة "الكھف" 
وتحكي أن الناس عندما عثـروا علـى أھل 
الكھف اختلفوا في أمرھم وانقسـموا إلى 
قســمین: قســم قال: ابنوا علیھم بنیانا، 

أي اجعلوھم قدوة، وقســـــــم قال سدوا ّ
القضیة. 

في الواقع أن حسـاسیة المدرسة األولى 
ھي فقط عند بعض القبور.  الوقوف على القبور بین واقف

"وكذلك أعثــرنا علیھم لیعلموا أن وعد هللا 
حق وأن الســـاعة ال ريب فیھا إذ يتنازعون 

بینھم أمرھم فقالوا ابنوا علیھم بنیانا ربھم ً
أعلم بھم قال الذين غلبوا علــى أمـــرھم 

لنتخذن علیھم مسجداً”

ثم قال: 

نادم، وشامت، ومشتاق

استھل السید حديثه باآلية الكريمة: 

لدينا بالمناسـبة في االسـالم مدرسـتین 
في قضـیة القبر. مدرسة تقول إن الصــالة 
عند القبر ال تجوز، بل إن ھذه المدرســـــة 
تذھب فـي بعض فـروعھا إلــى اعتبار ذلك 

شركا با�. ومدرسـة تقول إن الوقوف عند ً
القبر عبادة. جاء في الحديث أن الصـــــالة 

عند قبر النبي تعدل ألف صالة.

رسـول هللا يقول بین قبري ومنبري روضــة 
من رياض الجنة، والمسـلمون يســتحبون 

الصالة ھناك. 

نحن نعتقد أن القبر يدل على من فیه. انت 
تـزور الحـي فـي بیته والمیت فــي قبــره. 
الفرزدق بن صعصعة أراد أن يذكر امرأة في 
شعره وفي ھذا فضـــیحة لھا، فالذت بقبر 

أبیه، فاستدرك وقال ال اضیرھا. 

نسأل: ھل القبور على درجة واحدة. 

ال. ھناك قبور آبائنا ونحن نـــزورھم ونقـــرأ 
القران علیھم. ھناك مواضع لقضاء الحاجة 

ومنھا قبر والديك.

ھذا النوع األول. 

الثاني ھي القبور التي يالذ بھا. 

واآلن نأتي إلى حال الذي يقف عند القبـر. 

فلیس كل من وقف على القبر كاالخر. 

وھناك واقف نادم. كالذي دعاه الحســـین 
(ع) لإللتحاق به فرفض ثم وقف علـى قبـر 

الحسین نادما على ما قدمت يداه.. 

لكن إذا جاء األمــر إلــى قبور األئمة اختلف 
الموقف. 

وھناك واقف زائر.. كزائر األربعین.

فالمســـــــــــــــلمون يتدافعون إلى حجر 
اسماعیل المشـــحون باالنبیاء، واأللباني 
يقول إن فیه قبر ھاجر والغذارى من بناتھا. 

لكن أحدا ال يعترض. 

ھناك واقف شــامت.. كالذي شـــمت من 
قبر حمزة.

اللیلة الثانیة 

من الســـويد؛ وتحديدا من مركز اإلمام علي (ع)، في ستوكھولم 
انطلق سماحة الشیخ عادل الفتالوي في أربعینیة سید الشھداء 
(ع) إلى فنلندا؛ وتحديدا إلى مركز تامبرا االســـــالمي في مدينة 
تامبرا لیقیم مجالس األربعین في لیلتین متتالیتین. نســــأله عن 
تجربته ھناك وعن تفاعل الموالین في ذلك البلد الذي يقع شـمال 

الكرة األرضیة. فیقول:

كان تبلیغي ايام عشــــــرة المحرم في مركز االمام الرضا (ع) في 
مدينة لیفربول البريطانیة وايام اربعینیة االمام الحســــین (ع) في 
مدينة تامبرا الفلندية. مدينة تبعد ســـــــاعتین عن العاصـــــــمة 

ھلسنكي. 

وكان برنامج االربعینیة في مدينة تامبـرا لمدة يومین تم فـي الیوم 
األول تنظیم مســــــــیرة التباع أھل البیت (ع) من احدى األماكن 

العامة في المدينة ســــــیرا على االقدام الى المركز الذي يجمع ً
اتباع أھل البیت منذ سنین عدة حیث تجمع األطفال والشـــــباب 
والنســــــاء والرجال يصــــــدحون باصواتھم الرفیعة بحب إمامھم 
الحسین الوجیه وجده أبیه وأمه وأخیه والتسـعة المعصـومین من 
ذريته وبنیه ، حیث رفعوا الفتات الوالء ورايات االنتماء وســـاروا الى 
مركزھم بین شوارع المدينة وازقتھا وشـعورھم بین العزة والرفعة 
والكرامة والمودة وصـل الجمع الى المركز واقیمت صــالتي الظھر 

والعصــــــــر  جماعة توجھت بعدھا بكلمتي إلیھم وقد تناوت فیھا 
أسباب وعوامل خلود الثورة الحسینیة المباركة انطالقا من حديث ً

الرســـول الكريم (ص): "ان لقتل 
ولدي الحســـــین (ع) حرارة في 

قلوب المؤمنین التبرد أبداً"

تم بعدھا مشــــــــــاركة جمھور 
الحضـــــور بمراسم اللطم والرثاء 
وتبركوا بزاد االمام الحســین (ع)  
وفــي الیوم التالــي تم عقد ندوة 
خاصة بتأثیر الشـعائر الحسـینیة 
المباركة على االنســان على مر 

العصور.

حضــــــــــــر الندوة مجموعة من 
الشباب واولیاء امورھم تم بعدھا 
تبادل األســـــــئلة واالجوبة حول 

الموضوع.

 كان ذلك فـــي ١٩ و ٢٠ اكتوبــــر 
٢٠١٩م. 

من السويد إلى فلندا: الشیخ الفتالوي خطیبا

جانب من حضورمشارکة الصغارقراءة الزیارة

الشیخ الفتالوی
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کتوبر ٢٠١٩ العدد ٨- أ

زبدة مجالس ا��ربعینیة

ِشاھدنا ھو تعفیر الجبین في التراب. ُ

َ َْ َّ َُ ّ ْ َ ْ َ ِروَي عن اإلمــام العسكري (ع) أنه قـــاَل : ُ ِ ِ
ُْ َْ ُ ٌَ ُْ ْ َ ِِ"عالَمــــــات المؤمن خمس : َصالة إحَدى َ ِ

َُّ ْ َُُّ َْ َْ َ َ َ ِوخمسین ، و زيارة األربَعیَن، َو التختم فـي َ ِ َ ِِ
ْ ْ ْْْ ُ ْ ُ ِالیَمـین ، َو تعفــیر الَجبــین، َو الَجھر ببسم َ ِِ ِ ِ ِِ ِ

ََّّ َّْ ِِ� الرحَمن الرحیم. ِ ِ

ماذا نقول أيضـا؟ نقول: "يا موالي لقد طیب 
هللا بك التراب وأوضـح بك الكتاب وأجزل بك 

الثواب.."

نقل لي الشـیخ رضا النعماني أن الشـھید 
الصـــدر لم يذھب إلى الطبیب قط. بل كان 

يتداوى بتربة الحسین (ع):. 

علــــــــى ھذه األرض نولد ونعیش، ونحیا 
ونموت. لعل عالقة اإلنســـان باألرض ھي 

ُ ُ ْ َُْ ُ ْ َ ِاطول عالقة.  منَھا خلقَناكم َوفیَھا نعیدكم ْ ِ ِ
ُ ًُْ ُ ْ َُ ْ ََومنَھا نخرجكم تارة أخرىٰ◌. ھـــــي أطول ْ َ ِِ

عالقة. طبعا عالقتنا ھـي بالطین ويقال إن 
مكونات اإلنسان تشبه مكونات الطین. 

يذكر أن الفقه االســــالمي ســـــاوى بین 
ِالتراب والعرض. "من مات دون عرضــه فھو  ِ
شـھید، ومن مات دون أرضـه فھو شــھید"  

واألرض ھي التراب. 

ويقول امیـــر المؤمنین (ع)  ما من بقعة اال 
من قبر.

تربة كربالء تربة طیبة وحلوة في األصــــل، 
ثم طابت بھم. 

نسأل االن: ھل ھناك فرق بین تربة وتربة؟

فاإلنســــــان "يكون أقرب ما يكون إلى هللا 
وھو في حالة السجود". 

األرض الكفات فـــــي اللغة ھـــــي األرض 
الجامعة لألحیاء فوق ظھـــــرھا، ولألموات 

في باطنھا. 

نعم. لتربة النجف مثال خصـائص تنفرد بھا، 
ُ ومنھا ان من دفن فیھا يعفى من ســـــؤال ُ

منكر ونكیر. ويعفى من ضغطة القبر. ھناك ُ
روايات عديدة تروي أن كثیـرا من المقـربین 
من النبــي (ص) لم يكونوا فـــي مأمن من 
ضـــــــــغطة القبر. مع ذلك يعفى من دفن 
بالقرب من امیر المؤمنین (ع) من ضـــغطة 

القبر.

لذلك يغســـــــــل المزارعون األرض بالماء 
إلخراج الملح منه. 

سـؤال: ماذا تقول الروايات في التربة؟ ھل 
تختلف تربة عن أخرى؟

"خفف الـوطء" يقـول المعرّي "ما اظن أديم 
األرض إال من ھذه األجساد". 

ثم قال: 

وھنا أتوقف.. اكل التـــراب حــــرام بإجماع 
فقھائنا

باستثناء التشــــــــــــافي والتداوي بتربة 
الحسین. 

نعود إلى السؤال: ما ھي عالقتنا بالتراب؟

لو جئنا إلى الحضـارات السـابقة لوجدنا أن 
ما بقـي منھا ھو التـراب. وأن ما يدل علیھا 
وعلى شـــــــــرائعھا ھو التراب. وأنھا بنت 

أمجادھا على تراب األرض وأنھا اسـتمدت 
قوتھا من الخیـرات والثـروات المدفونة فـي 

تراب األرض. 

من تراب األرض نســــتخرج الكنوز والطاقة 
والثمار والمعادن وعلـى تــراب ھذه األرض 

نعبد خالقنا ورازقنا. 

"ألم نجعل األرض كفاتا احیاء وامواتا”

جاء فــي حديث النبــي (ص):  كلكم الدم 
وادم من تـــراب. الحظ أن النبـــي (ص) لم 
يقل كلنا من تـــــراب، بل كلكم، النه وأھل 
بیته من جوھــرة تحت العــرش، وأرواحھم 

من جوھرة فوق العرش. 

اســتھل ســـماحته الكلمة باآليات التالیة 
من كتاب هللا العزيز: 

 

ھل ھناك فــرق بین تــراب كــربالء والحلة 
مثال؟  علم التربة يقسـمھا إلى تربة حلوة 

وتربة فیھا امالح. 

ما ھي عالقتنا بالتراب؟

إذن مـنھا خلقـناكم وفـیھا نعـیدكم  ومـنھا 
نخـــرجكم تارة أخـــرى، أي عندما يخـــرج 
اإلنســان وينشــر التراب عن نفســـه يوم 
القیامة.. ھــــي كما تالحظ  عالقة وطیدة 

بالتراب. 

وما خصائص التربة الحسینیة؟

ھذه خصـــــــــــائص تربة النجف، فما ھي 
خصائص تربة كربالء؟

يقول اإلمام الســـــــجاد (ع): "أن قبر أبي 
الحسین روضة من رياض الجنة". 

ونقول فــي الــزيارة: "طبتم وطابت األرض 
التي فیھا دفنتم". 

ھي إذا أرض طابت بالحسین (ع). 

من خصائصھا أيضا أن الدعاء يستجاب فیھا 
وتحت قبة أبــــي عبدهللا (ع).  ھــــي من 

األماكن التي يحب هللا أن يعبد فیھا.

الثالث ھو الشــفاء بتربة اإلمام الحســین 
(ع). 

وھنا أعرّج على مســــألة الصـــــالة على 
التربة. أشكلوا علینا بالسـجود على التربة 

الحســــینیة، علما انھا تربة فخر وتربة عز. ً
تربة جھاد وتربة إصــــالح. على تلك التربة 
وقف الحســــــــین (ع) لیقول "ھیھات منا 
الذلة" وعلــیھا وقف لـــیقول "ال اعطـــیكم 
إعطاء الذلیل وال أقـــر لكم إقــــرار العبید". 

على ھذه التربة وقف العباس لیســـــــطر ّ
أعلى معاني الوفاء والفداء، ووقف القاسم 
لیعطي عمره للدين.. تربة شـــھدت على 

زينب وھي تســطر أعلى درجات الصـــبر، ّ
وشھدت على ركب الحســــــین (ع) وھو 
عائد من الشام، وعلى جابر األنصاري وھو 
يبكي فوق قبر الحســــین (ع) ويصـــــیح: 

حبیبي يا حسین.. 

وأخیرا عرّج سماحته على المصــــیبة من 
خالل نافذة أطل منھا على مشـــــھد لقاء 

جابر مع االمام زين العابدين (ع).

اللیلة الثالثة 

جانب من حضور التموین للمطبخجانب من حضور

جانب من حضور
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مع الحسینیات
کتوبر ٢٠١٩ العدد ٨- أ

العقابی:
األمل معقود علی شراء عقار خاص

حسینیة سیدي شباب أھل الجنة

كانت البداية في ٣ شـعبان عام ١٩٩٢ في 
منطقة  Flenإلى الجنوب من العاصـــــــمة 

ستوكھولم حیث كنت أسكن. 

تحدثت مع البلدية لتأمین مركز يحتضـــــن 
ً ھؤالء الالجئین ثقافیا وروحیا فاســـتجابت ًّ

البلدية وقدمت لنا مكانا من ٧٠٠ متــر لھذا ً
الحاضن المطلوب. 

ھذا المكان أطلق علیه اسم "حســـــینیة 
ســیدي شـــباب أھل الجنة". وھذه كانت 

البداية. 

س: وماذا يجري في ھذه المدرسة؟

ج: أتمنى أن نشـــــــتري عقارا يكون مقرا 
للحسینیة بدال من اإليجار. 

ج: لدينا لقاءات أســبوعیة ثابته كتلك التي 
تقام في يوم الثالثاء لقراءة دعاء التوســل، 
وفي يوم الخمیس لقراءة دعاء كمیل ألمیـر 

المؤمنین علي بن أبي طالب (ع). 

س: قلت إن االفتتاح كان فــــي الثالث من 
شعبان. تقصــــــــد في ذكرى والدة اإلمام 

الحسین (ع)؟

الحاج عمار العقابـــــــــي يحدثنا عن رحلة 
السنوات ال ٢٧ وعن سعیه الحثیث إلقامة 
صالة الجمعة في الحسینیة بمباركة وكیل 
المرجعیة في اوروبا، الســــید مرتضـــــى 

الكشمیري، فیقول:

ج: تحولت أنا إلى العاصمة في العام ١٩٩٣ 
فسعیت الفتتاح الحسـینیة فیھا. وكان لي 
ما أردت في العام التالي إذ اســــــــتأجرت 

مكانا في منطقة Jordebro  لھذا الغرض. 

كانت مســـاحة الحســـینیة الجديدة ١٥٠ 
متــرا فقط، وكان يــرتادھا األخوة القاطنین 
في شـرق العاصـمة بالقرب منھا. في تلك 
األيام كان الحاج أبو ھاجر األســـدي يتولى 

قراءة األدعیة.  كانت البداية منذ ٢٧ ســنة، تبدلت خاللھا 
عناوين الحسینیة ومسـاحاتھا. فمن مكان 
أصـــــغر إلى مكان أكبر، ومن مقر أكبر إلى 
مقر أصــــــغر، وھكذا. إال أن الجھود والثمار 

كانت دائما من األقل إلى األكثر.

كان في المدينة مخیم كبیر لالجئین الجدد 
إلى الســــــويد، وكان بین ھؤالء الالجئین 

عدد كبیر من الالجئین العراقیین. 

أما يوم الســــــبت فلدينا مدرسة لألطفال 
الذكور من العاشــرة صــباحا حتى الواحدة 
ظھـــــــرا، واإلناث من الواحدة وحتــــــــى 

السادسة مساء. 
 

من مكان إلى آخر، ومن مدينة إلى أخـرى، 
تنقلت حسینیة سیدي شباب أھل الجنة، 
مع مؤسســـــــــــھا الحاج عمار العقابي، 
لتسـتقر مؤخرا في محلة  Rågsvedجنوب 

شرق العاصمة ستوكھولم.

س:  لكن الحســـینیة الیوم في العاصمة. 
فكیف انتقلت من ھناك إلى ھنا؟

ج: بالضــــبط. استلمنا المكان بتاريخ قريب 
من الذكرى فافتتحناه في ذلك التاريخ طلباً 

للبركة والثواب. 

س: ما أھم ما تقوم به الحسینیة؟

في العام ١٩٧٧ انتقلت الحســـــینیة إلى 
مكان مؤقت فــي  Rågsvedثم إلــى مكان 
مؤقت آخـر فـي  Sätraعام ٢٠٠٣. وأخیــرا 
عثــرنا علـــى ھذا المكان الحالـــي فـــي 

 Rågsvedومساحته ٢٥٠ مترا. 

ج: تعلیم اللغة العــربیة والقـــرآن الكـــريم 
والتـــربیة المدنیة. بدأنا ب ٣٠ تلمیذا وكان 

العدد يصل أحیانا إلى ١٢٠ تلمیذا. 

س: بدأتم منذ مدة بإقامة صـــالة الجمعة. 
كیف حدث ھذا علما ان األمــر يحتاج إلـــى ً

إجازة وإلى مقدمات؟

ج: كنت قد ســعیت إلقامة صـــالة الجمعة 
في الحســینیة منذ أيام سماحة الشــیخ 
الظاھري فـي مـركـز اإلمام علـي (ع) لكن 
األمر لم يكن يسـتوفي كل الشــرائط. منذ 
سنة تقريبا تحدثت مع سماحة الشـــــیخ 
حكیم إلھـي الذي قال أنه ال يمانع إذا كانت 
المسـافة بین الحســینیة وبین أقرب صالة 
جمعة مســــــــــــافة شرعیة. وعند زيارة 

سماحة السـید مرتضـى الكشـمیري إلى 
حسینیتنا بادرت بطرح الموضوع علیه فقال 
كما قال الشــــــــیخ حكیم إلھي. وتدارس 
االثنان األمـــــر ووافقا علیه بعد أن تبین أن 
"حسینیة سیدي شباب أھل الجنة" تفي 

بالشرائط. 

ھذا وقد عین السـید الكشـمیري سماحة 
الشــیخ ناظم حطیط الوائلي إماما لصــالة 

الجمعة. 

وكما تعلم، كانت الحســــــینیة، وما زالت، 
مفتوحة للجمیع بدون تحیز، وھذا ما جعلھا 

موفقة في مساعیھا. 

س: ماذا عن النفقات؟ من يغطیھا؟ّ

ج: بالنســـــبة لإليجار وھو ٢٥,٠٠٠ كراون 
شھريا فإنني شخصــــــیا أغطي ١٠,٠٠٠ ّ

منھا ويغطي بعض المحســــــنین الباقي. ّ
األفغان الشــــیعة الذين يســــتفیدون من 
المكان إلقامة بــــــرامجھم الدينیة يغطون 

بعض النفقات. 

مؤخرا وبسبب جھود اإلتحاد الشـیعي فإن 
حوالي ١٠٠ شــــخص وافقوا على إقتطاع 

نسبة من مداخیلھم لصالح الحسینیة. 

س: والمستقبل؟ ماذا ترجو منه؟

س: بدأتم العمل بمبادرات فـردية علـى ما 
يبدو، فھل ما زال العمل فـــــــرديا فـــــــي 

الحسینیة؟

ج: ال. منذ عام ٢٠٠١ بدأ العمل يأخذ صـفة 
جماعیة وانتقل من العمل الفـــردي إلـــى 
المشـــــاركة العائلیة، ثم وبعد ذلك، انفتح 
العمل على أصحاب الكفاءات خارج النطاق 
العائلي لنصــل  إلى لجنة مشــرفة تتألف 

من ١١ عامال وعاملة. 

الحاج عمار العقابي

جانب من الضیوف
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ثاني ھذه األســـباب المختلقة كان محاربة َ
وإخفاء األحاديث في فضـــائلھم، وإفشـــاء 

واختالق الفضائل في أعدائھم. 

علي بن أبي طالب (ع) كان محاصــرا حتى 
يحتاجوه. وكذلك الحسـن (ع) وسائر األئمة 

األطھار. فإذا احتاجوا إلیھم فكوا الحصــــــار ّ
مؤقتا وقالوا ال أبقانا � لمســـــــألة بعدك يا ً

علي، ثم يعودون إلى الحصار. 

أول ھذه األسباب ھو حصار السلطة للعترة 
الطاھرة. 

الحسیني:

كان معاوية يشــــجع واضعي الحديث على 
إفشاء الحديث في فضائل عثمان بن عفان، 
فلما فشــــى الحديث في الخلیفة الثالث، 
قال معاوية: إفشو الحديث في الشیخین... 

وعلى ذلك فقس. 

واستطرد سـماحته: فكم ابتعدت األمة عن 
النصــوص القرآنیة التي أشارت صراحة إلى 
فضــائل أمیر المؤمنین وأوالده. وكم ابتعدت 
عن األحاديث المتواترة لنبیھا في أھل بیته. 

ھناك حديثان لو لم يرد غیرھما في الحسن 
(ع) لكان فیھما ما يجعل الحسن أفضـل من 

كل مناوئیه بدرجات ال تحصى. 

ففي إحیاء ذكرى استشھاد االمام الحسن 
المجتبـى )ع) فـي مـركـز اإلمام علــي )ع) 
أشار السـید الحســیني إلى تلك األسباب 
التي حالت بین األمة وبین أھل البیت الذين 
أذھب هللا عنھم الـرجـز وطھـرھم تطھیــرا، 

فقال: 

لماذا انحازت األمة ضد الحسن(ع)؟

بطال من أھل العراق نصــــــر هللا المؤمنین ّ
علیه. 

إعتبر الســــید أحمد الحســــیني إن األمة 
اإلسـالمیة قد انحازت إلى معاوية بناء على 
عدة مسـببات إصطنعتھا السـلطة وحجبت 

بھا أنوار الھداية المحمدية عن الناس. 

لقد حرّفت عقائد ومبادئ األمة حتـــى قیل 
للحســن (ع) لقد أشركت كما أشرك أبوك. 

وحتى قال البعض في أمیر المؤمنین:  

 ال تخرجوا من تلك المقامات

  الواعظي:

فــــــــــي الذھاب خذوا معكم كتاب "كامل 
الزيارات"  ألبي القاسـم جعفر بن محمد بن ّ

قولويه القمي البغدادي المتوفى ســـــــنة 
٣٨٦ھـ، فھو يروي فضـــــــــــــــــائل زيارات 

المعصــومین ال ١٤ في ١٤ فصــال. اوسعھا ً
واھمھا كانت حول زيارة اإلمام الحســــــین 
(ع). قلما تجد ھذا الكم الھائل من الفضـائل 
كالذي تجده في فضـــائل زيارة الحســـین، 
سواء في آثارھا الدنیوية أو آثارھا االخروية. 

باألمس في درسي في الصباح قال طالبي 
أنھم ذاھبون إلـــــــى زيارة األربعین فطلبوا 

مني بضع دقائق للتحدث عن األربعین. 

بعد أن حمد هللا وصــــلى على النبي واھل 
بیته سأل سماحة الشـــــیخ محمد سعید 
الواعظي هللا أن يتقبل ھذه المجالس التي 
امتدت ببركة سید الشــھداء لمدة شھرين. 
في كل ســـــنة يقبل المؤمنون على أحیاء 
ذكر الحســـــــین (ع) ويتقربون إلى هللا من 

خالل التقرب إلى الحسین (ع)

جاء ذلك فــي لیلة الجمعة فــي ١٠ اكتوبــر 
خالل زيارة سماحته السـويد ولمركز اإلمام 

علي (ع)، حیث استطرد قائال: 

قلت: لدي نصــــــــیحة حاولوا أن تعملوا بھا 
عندما تذھبون، ونصــیحة أخرى تعملون بھا 

عندما تعودون. 

كان المؤلف يعیش خالل الغیبة الصــــغرى، 
لذلك يعتمد علیه علماؤنا األبـــــــــرار. وھم 
يوثقون الزيارات، ويوثقون رواة واسـانید تلك 
الزيارات. كان الســـــید الخوئي قدس سره 

يفتي بناء على ھذا الكتاب. ً

نصـــیحتي كانت أن خذوا معكم ھذا الكتاب 
واقرؤوا منه زيارات الحســــــین وما ورد في 
فضائلھا. حاولوا أن تعیشوا مع ھذه الروايات 
وھذه الزيارات. وآمنوا بأنكم ستحصـــــــلون 
علـى الثواب المذكور فـي الكتاب عند ذكــر 

الحسین (ع).

اإلمام السجاد (ع) امتاز بعتق العبید

"وفي الرد نقول أن االســالم لم يبتدعھا بل 
وجدھا واقع حال.. في الجزيرة العربیة وفي 

األمم حول الجزيرة. 

المشــــــــــــرع ال يرى حكمة في أن يحرم 
الشــیىء بتحريم فوري. بل بالتدرج.. تماما 

كالخمر.. 

الطريحي: 

والمحور الثالث ھو عتق العبـید واإلماء. وھو 
المحور الذي سنقف عنده. 

لكن االسـالم ضـیق حدود العبودية ووســع 
حقوق العبید. فقال إن المسلم ال يسـترق. ُ

والذمي ال يســــترق أيضــــا. وحصــــر ھذا ُ
التشـــــريع على المحارب. ھذه ھي حدود 

الرق. 

ثم أن الرومان والفرس كانوا يتبعون ســـــنة 
االستعباد. وكان من الضـــــروري معاملتھم 
بالمثل.  وإال لتجرّأ ھؤالء علــــــــى الجیش 

ِاإلسالمي وأمنوا بأسه. 

وأضـاف: األمر الثاني ھو أنه كان كثیر الدعاء 
والصـــحیفة الســـجادية ھي حصــــاد تلك 
األدعیة التي ترسم خیوط العالقة بین العبد 

وخالقه. 

فقد كان العـربــي يأنف من العمل بالــزراعة 
والصـــناعة وكان ھؤالء من العبید وكان ھذا 
عصــب االقتصـــاد في ذلك الزمن. فلم يكن 

من الممكن االنقالب على الوضع القائم. 

في معرض حديثه عن اإلمام الســـجاد (ع) 
في ذكرى شھادته أشار سماحة الشــــیخ 
عباس الطريحي إلى أن حیاة اإلمام تركـزت 
على ٣ أمور مفصــــلیة أولھا البكاء، "إذ كان 

اإلمام كثیـــر البكاء. حتـــى عد من البكائین ّ
الخمس. وكان فــي بكائه داال علـــى الخط 

الذي استشھد الحسین (ع) ألجله. 

واستطرد: كثیرا ما يشـــــكل اآلخرون على 
االسالم ألنه لم يحرم العبودية. 

کتوبر ٢٠١٩ العدد ٨- أ

التتمة فی صفحة ٩
التتمة فی صفحة ٩

التتمة فی صفحة ٩
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فھذا معاوية قائد الفـــــــــــريق الذي ينكث 
بالعھود والعقود يقول: كان بینـــــــــي وبین 

الحسن عھود وھا ھي تحت قدمي.  

وحديث: الحسن والحسـین (ع) سیدا أھل 
الجنة. 

وتابع سماحته: ثالث األسباب أن الصــــراع 
كان بین معسكر يلتزم باالخالق ومعسكر ال 

يلتزم. 

حديث: الحسن والحسـین (ع) امامان قاما 
أو قعدا،

وختاما عرّج سماحته على المصیبة مشیرا 
إلى قصـة منع الماء عن جیش علي (ع) ثم 
عن الحسین علیھما السالم كمؤشر على 
الصـراع بین المعسـكر الذي يلتزم األخالق، 
والمعســــــــــــــكر الذي تخلى عن قواعد 

وأخالقیات الحرب. 

 ال تظنوا أن ھذا الثواب العظیم للخاصــــــــة 
فقط. ال، ثقوا في أنكم أنتم أيضا سوف تنالوا 
ذلك الثواب مھما عظم فــــي نظــــركم. إن 
مجرد ذكر سید الشــــھداء عند شرب الماء 

مثال له فضائل كثیرة. 

قطـــرة واحدة من ھذه الدمعة تطفــــئ نار 
جھـــنم. أي مقام ھذا؟ لكن ھــــناك أخطار 
تحیط بكم تحــــــــــرق كل ما غنمتموه. إنه 
أبلیس. لذلك يجب أن نراقب أنفسـنا كي ال 
نفرط في ھذه الثروة العظیمة التي حصــلنا 

علیھا خالل الزيارة. 

لو أن اإلنســــــــان فرط في ھذه النعم فإنه 
سیكون كمن يعمل عمل السفھاء. سیكون 
كمن يحرق بســـتانا يملكه، أو يحرق كل ما 

يملك لیفوز بشئ زھید. 

أما نصیحتي لكم وانتم في طريق العودة 
فھي أن تتأكدوا من انكم قد حصلتم في 
زيارتكم لألربعین على كل تلك المناقب 
والمقامات المذكورة.. رغم كثرتھا تیقنوا 

من أنكم حصلتم علیھا.  

لكن ھذه الـــنعم حاولوا أن تحافظوا علـــیھا 
كي ال تســــــــلب منكم في طريق العودة. 
تخیلوا أنكم في رحلة تجارية تتعـرض لقطاع 
الطرق الذين قد يسلبونكم ما غنمتموه في 

رحلتكم. ھكذا يفعل الشیطان بكم. 

يقال إن المالئكة تحضـر مجالس الحسـین، 
وأن من يتأخـــــــــــــر من المالئكة عن تلك 
المجالس يتمســـح بالناس الذين حضـــروا 
المجلس. شـــــیئ مذھل. وھو مذكور في 
كامل الزيارات. شــــــــیئ مذھل. لكن ھل 
نحـرق ھذه المقامات بكلمة غیبة؟  بنظـرة 

حرام؟

 ھل ھناك لذة دنیوية عابرة تســــــتحق أن 
نخسر تلك النعم والمناقب والمقامات التي 

حصلنا علیھا في ھذا الموسم السنوي. 

بعد أيام سنخرج من ھذا الموسـم. عاھدوا 
أنفسـكم أال تخرجوا من تلك المقامات التي 

حصلتم علیھا. 

فمن يدري؟ قد ال نوفق لمجالس الســـــنة 
المقبلة.

أمام في حقوق العبید فقد ورد عن رســـول 
هللا (ص) أنه قال: "من قـتل عـبده قـتلــناه ، 
ومن جدع عبده جدعناه ومن خصـــى عبده 

خصیناه." 

ھذا يبین أنه ال يجوز التعدي علـــــى العبید 
وأن لھم حدودا وحقوقا يكفلھا القانون. 

ثم عرج ســماحته على معاملة أھل البیت 
(ع) للعبید واإلماء وتطـرق إلـى زواجھم من 
اإلماء بحیث أن والدة صــاحب الذكرى كانت 

منھن. 

وأخیرا اختتم سـاحته المجلس بذكر سـیرة 
اإلمام زين العابدين (ع) قبل أن يعـرج علــى 

النعي. 

جاء ذلك في المناســــبة التي أحیاھا مركز 
اإلمام علي ع في ٢٦ سبتمبر.

تتمة
الحسیني...

الواعظي...

الطریحي...

کتوبر ٢٠١٩ العدد ٨- أ

           ا��ربعينية باللغة السويدية

ٌ بیان باللغة السـويدية، وخیمة ملیئة بصـور ٌ
المشــــاية من النجف األشرف إلى كربالء 

المقدسة، وطاوالت وضـعت علیھا فناجین ٌ
القھوة الســـــــاخنة وإلى جانبھا قطع من 

الحلويات. 

 كان ھدف اإلنطالقة ھو تعـريف المارة فـي 
وسط العاصمة باإلمام الحســــــــــین (ع) 
وبشـعیرة الســیر عشــرات، وأحیانا مئات 
الكیلومتــرات، بإتجاه مدينة كـــربالء فـــي 

األربعینیة كل عام. 

وبالفعل وقف الشـــبان يناقشــــون المارة 
ويجیبون على أســــــــئلتھم ويردون على 
شبھاتھم باللغة الســــــويدية التي كانت 

بالنسبة إلى معظمھم بمثابة اللغة األم. 

وقف الشـــبان والشـــابات يقدمون الزھور 
ويدعـــون المارة 
للدخول الــــــى 
الخیمة الكبیــرة 
(معرض الصــور) 
لرؤية صــــــــــور 
المشـــــــاية... 
و"أھال وســـھال 
بكم بعــــــد ذلك 
لطــــــــــــــــرح 

أسئلتكم". 

كان اإلقبال على المعرض ضــعیفا نوعا ما، 
لكن المبادرة شـكلت الخطوة األولى على 
طـــريق األلف میل كما يقال. لذلك توجھت 
أخبار المركز  باألســــــــــــئلة التالیة إلى 

القائمین والقائمات على العمل:

س: وما ھي الدروس المستفادة؟ 

ج: لقد قمـنا بعد تلك المـبادرة بـتقـیــیمھا. 
فقیل أننا يجب أن نــــراعـــــي التوازن بین 
الجنسین في الصور بشكل أكبر. فكثیر من 
الصــور كانت تعكس مشــاركة الرجال أكثر 
من مشــــــاركة النســـــــاء مما أثار بعض 

التساؤالت عند المشاھد السويدي. 

س. ما الذي ازعجكم خالل وقفتكم ھناك؟

ج: بعض األســـــــــــئلة التي ال عالقة لھا 
باألربعینیة، كالســـــــــؤال عن االختالفات 
الفكرية بین الشـــیعة والســــنة، أو كإثارة 

موضوع التطبیر، وما شابه. 

س: وما الذي أثار ارتیاحكم؟

ج: إنه االحســـــــــــاس باأللطاف الغیبیة. 
فاإلمكانیات المخصــــصـــــة لتحركنا كانت 
متواضعة جدا، لكن النتائج كانت أفضــــــل 
بكثیـــــــــــر من 
المـــتوقع. كـــنا 
نشعر كأن ھناك 
من كان يقـــــوم 
بالعمل بدال مـنا. 
كانت األمـــــــور 
تنـتظم من تلقاء 
نفســــھا، وھذا 
من بركات خدمة 

الحسین (ع).

ھكذا كانت صـــــــورة التحرك الذي انطلق 
بإسم  Arbaeen walkوبمشــــــــاركة ١٠ 
متطوعین جلھم من األخوات فــــــــي يوم 

األحد ٦ اكتوبر ٢٠١٩.

إلى وســـط العاصــــمة انطلقت حفنة من 
الشــــبان والشــــابات لتعريف الشـــــارع 

السويدي بأربعینیة سید الشھداء (ع). 

س: ھل شــجعكم ھذا العمل على القیام 
بمـــــــثله مجددا العام المقـــــــبل، أم أنه 

احبطكم؟

ج: بالطبع أننا نتطلع للقـیام بھذه المـبادرة 
سنويا. لقد حصــــــــلنا على شرف خدمة 
إمامنا الحســـین (ع) مرة أخرى وبإسلوب 
جديد . إنه إحسـاس ال يوصف أن يجد المرء 
نفســــه مع مجموعة من المتحمســــین 
لخدمة سید الشــــــھداء (ع) بكل وسیلة 

ممكنة، ولنشر رسالته وتوضیح أھدافه.   



عام ١٩١٧- نجاح الــــــــــــثورة 
البلشفیة في روسیا

عام ١٨٨٦- تدشـــــین تمثال 
الحرية في الواليات المتحدة

عام ١٩٨٣- تفجیـــــر مقـــــري 
المارينز والقوات الفرنســیة في 

بیروت وسقوط نحو ٣٠٠ قتیل

عام ١٩٧١- انضمام الصـین لمجلس األمن 
الدولي

عام ٦٢٤- ذكرى الھجـرة النبوية 
من مكة المكـرمة إلــى المدينة 

المنورة، ومرور ١٣٩٥ ســـنة میالدية على 
تلك الذكرى. 

 الیوم العالمي للروماتیزم

يوم األمم المتحدة

عام ١٩٦٧- رضـــا بھلوي يتوج 
نفسه إمبراطورا على إيران 

عام ١٩٩٠- انعقاد ما عـــــرف 
"بمؤتمر السالم في الشـرق 

األوسط" في مدريد

الھالووين

عام ٢٠١٠- تــنظــیم القاعدة 
يھاجم كنیســـــــة في بغداد 

ويقتل ٥٨ شخصا

عام ١٩٥٦- ابــــــتداء العدوان 
الثالثي على مصر

عام ٢٠٠١- بداية الحـــــــــرب 
األمريكیة على أفغانستان

عـــــــــــــــــام ١٩٧٧- إعالن 
امريكي_ســـــوفیاتي يطالب 
إسرائیل باالنســــــــحاب من 

أراضي ١٩٦٧

يوم المعلم العالمي

عام ١١٨٧- اسـترجاع القدس 
بعد ٨٨ عاما من االحـــــــتالل 

الصلیبي

عام ١٩٧٣- حرب تشـرين بین 
مصر وسوريا وإسرائیل

يوم الصحة النفسیة العالمي

الیوم العالمي للبريد

عام ٢٠٠٣- فــــــــريق البحث 
األمريكي عن أسلحة الدمار الشــامل في 

العراق ينفي العثور علیھا

الیوم العالمي للمسنین

عام ١٩٩٠- ألمانیا الشـــرقیة 
والغــربیة تتحدان بعد ٥٤ عاما 

من االنفصال

عام ١٩٨٥ إسرائیل تقصـــــف مقر منظمة 
التحرير في تونس وسقوط ٦٨ قتیال

عام ١٩٦٣- العـــراق يعتـــرف 
رسمیا باستقالل الكويت 

عام ١٩٨١- اغتـیال محمد انور 
السادات رئیس مصر

عام ١٩٦٣- اندالع حـــرب بین 
المغرب والجزائر

عام ١٩١٠- الرئیس االمريكي 
روزفلت يصــبح اول رئیس في 

العالم يستقل الطائرة

عام ٨٦٠- استشــــــھاد االمام 
الحســــــین (ع) - ومرور ١٣٣٩ 
سنة میالدية على استشـھاده 

في كربالء

عام ١٩٥١- احــــــتالل قــــــناة 
السويس من قبل القوات البريطانیة

يوم األغذية العالمي

الیوم العالمي للبیئة

عام ١٩٨٦- سقوط طائرة حربیة 
إسرائیلیة في لبنان ومصـــــــیر 

الطیار "رون أراد" ما زال مجھوال

الیوم العالمي للقضـــــــاء على 
الفقر

عام ١٩٩١- االتحاد السـوفیاتي 
يعاود العالقات مع إسـرائیل بعد 

قطعھا عام ١٩٦٧

الیوم العالمي لھشاشة العظام

عام ٢٠١١- اإلعالن عن مقـــتل 
القذافي

عید الجالء في تونس

عام ٨٦٠- اإلمام زين العابـــدين 
(ع). مرور  الحسـین يدفن اإلمام 
١٣٣٩ سنة میالدية على الدفن

عام ١٨٧٩- توماس أديســـــون 
يعرض المصـباح الكھربائي ألول 

مرة

أکتوبر

14

في مثل هذا الشهر 

في مثل ھذا الشھر على مدى األعوام

                 اكتوبر - تشرين األول
أکتوبر

1

أکتوبر

2

أکتوبر

3

أکتوبر

4

أکتوبر

5

أکتوبر

6

أکتوبر

7

أکتوبر

8

أکتوبر

9

أکتوبر

10

أکتوبر

11

أکتوبر

12

أکتوبر

15

أکتوبر

16

أکتوبر

17

أکتوبر

18

أکتوبر

20

أکتوبر

21

أکتوبر

23

أکتوبر

24

أکتوبر

25

أکتوبر

26

أکتوبر

28

أکتوبر

29

أکتوبر

30

أکتوبر

31

کتوبر ٢٠١٩ العدد ٨- أ

توماس أديسون يعرض المصباح الكھربائي ألول مرة



عید الحب في مصر

عید العلم في السويد

٢٠٠٥ مقتل المخرج السـوري 
العالمي مصـــــــطفى العقاد 
مخرج فیلم "الرســـــــالة" إثر 
تفجیـرات إرھابیة فــي األردن 

أودت بحیاة ٥٧ شخصا

عام ١٩٧٩ اقتحام الســــفارة 
األمريكیة في طھران واحتجاز 

٤٤٤ موظفا 

عام ١٩٦٢ امیـــــــــر الكويت 
يصـادق على الدستور لتكون 
الكويت أول دولة خلیجیة لديھا دســـــــتور 

مكتوب 

الیوم العالمي للعمران

احیاء شــــھادة االمام الکاظم 
(ع) فی مرکز االمام علی (ع) ٢٠١٩

عام ١٩٧٥ ياســــــــر عرفات 
يلقــي ألول مـــرة كلمة أمام 
الجمعـــــــــــیة العامة لألمم 

المتحدة

يوم الدستور في الكويت

الیوم الوطني للجزائر

٢٠٠٩ الجمعیة العامة تقــــــر 
مشــروع قرار يطالب إسرائیل 
والفلســطینیین بفتح تحقیق 

حول جرائم الحرب في غزة

عام ١٧٩٣ الثورة الفرنســــیة 
تفتح قصــــــــر اللوفر كمتحف 

للعموم

عام ١٩٤٩ بن غــوريـــون يعلن عن "حـــق 
إسرائیل" بضم القدس

عام ١٨٩١ اختـراع القطار الكھــربائــي من 
قبل األمريكي جـرانفیل وودز، بعد أن كانت 

القطارات بخارية

احیاء شـــھادة الرســـول (ص) فی المرکز 
٢٠١٩

عام ١٩٦٣ عبد السالم عارف 
يقود انقالبا في العراق

عام ١٩٩٥ اغتیال اســـحاق رابین على يد 
الیھودي إيجاب عامیــــر احتجاجا علـــــى 

ة السالم.عملـی

عام ١٩٥٤ اندالع ثورة الجزائـر 
ضد االستعمار الفرنسي

عام ١٩٢٨ تركیا تســـــــتبدل 
الحــروف العـــربیة بالحـــروف 

الالتینیة في اللغة التركیة

شــــــھادة االمام الکاظم (ع) 
٢٠١٩

وعد بلفور بإنشاء وطن قومي 
للیھود في فلسطین

عام ١٩٥٦ نسف أنابیب النفط 
في سوريا ولیبیا والبحرين والســـــــعودية 

جا على العدوان الثالثي على مصراحـتجا

عام ١٩٨٩ ھدم جدار برلین

عام ١٩١٧ الجنرال البريطاني 
اللمبي يســــتولي على غزة 

من العثمانیین 

عام ١٩١٨ انتھاء الحــــــــرب 
العالمیة األولى

الطبیب البــريطانــي جیمس 
سیمبســـــون يســــــتخدم 
الكلوروفورم للتخدير ألول مرة 

في التاريخ

الیوم العالمي للسكري

عام ١٩٠٨ البرت اينشــــتاين 
يعلن عن نظرية كمیة الضــوء 
التي ســــــــــــــاعدت على 

تكنولوجیا اللیزر

عید االســــــــــــــتقالل في 
فلسطین

عام ١٩٧٦ قوات الردع العربیة 
تدخل لبنان لوقف الحـــــــرب 

األھلیة

شھادة الرسول (ص) ٢٠١٩

عام ١٨٦٩ الخديـــــــــــــوي 
اســــــــــــماعیل يفتتح قناة 

السويس

الیوم العالمي للتسامح

عام ١٩٤٥ تأسیس األونیسكو

الیوم العالمي للطالب

الیوم الوطني في ســــلطنة 
عمان

عید االستقالل في المغرب

عام ١٩٧٩ جھیمان العتیبـــي 
يقتحم المسجد الحرام في مكة المكرمة

عام ١٩٣٥ مقتل عــــــز الدين 
القسام

عید الطفولة

عید التطوير

عام ١٩٥٣ مجلس األمن يدين 
مجزرة إســـــرائیلیة قرب بیت 

لحم

الیوم العالمي للقضــــاء على 
العنف

عام ٢٠٠٥ جنود أمريكیون يـرتكبون مجـزرة 
في مدينة الحديثة العراقیة

الیوم العالمي للتضـــــامن مع 
الشعب الفلسطیني

الیوم العالمي للتلفاز

عام ١٨٧٧ توماس أديســــون 
يخترع الفونوغراف 

عــــــــام ١٩٦٧ مجلس األمن 
يصــــدر القرار ٢٤٢ الذي ينص 
على انســـحاب إسرائیل من 

األراضي التي احتلتھا نفس العام

عام ١٩٧٧ الســادات يزور اسرائیل ويلقي 
خطابه في الكنیست

عام ٢٠٠٨ البـرلمان العـراقـي 
يقـــــر االتفاق األمنـــــي بین 
العـــــــراق والواليات المتحدة 

واعتراض التیار الصدري 

يوم الرجال العالمي

عید االستقالل في موريتانیا

عام ١٩٤٧ قــــــرار أممــــــي 
بتقســـــیم فلســـــطین إلى 

دولتین

عید االستقالل في لبنان

عام ١٩٨٦ افتتاح جســـر يربط 
السعودية والبحرين

عام ١٤٩٣ كريســـــــــــتوفر 
كولومبس ينزل على جـزيـرة 

بورتوريكو في امريكا

عام ١٩٨٨ افتتاح مطار غزة

١٩٩٠ قرار أممي باســتخدام القوة لتحرير 
الكويت إذا لم تنســــــحب القوات العراقیة 

قبل ١٥ يناير ١٩٩١

الیوم العالمــــي لوقف عقوبة 
اإلعدام 
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ھي رسالة مســـتمدة من رسالة صاحب 
الذكرى: اإلمام الحســین بن علي بن أبي 

طالب وأنصاره وأصحابه. 

ثم إنھا مسیرة سلمیة وسط عداء يعبر عن 
نفسه بإرھاب مسـلح. مسـیرة لم تنحرف 
عن ســــلمیتھا رغم األلغام المزروعة في 

طريقھا. 

فــــي كل عام يتوجه أكثــــر من ١٥ ملیون 
شخص الى مدينة كربالء. ماليین تأتي من 
مختلف أطراف األرض للمشــاركة في أكبر 
مســـــــــیرة في التاريخ للتعبیر عن الوالء 

لإلمام الحسین (ع) ولنھضته. 

ماليین تضــــــم أناسا من مختلف الديانات 
واالتجاھات والمذاھب في مســـیرة تقطع 
عشرات، وأحیانا مئات الكیلومترات، باتجاه 

حرم االمام. 

ھذا ما كتبته مجلة "المســـــلم المعاصر" 
التي تصـــــــــدر عن مركز اإلمام علي (ع) 

شھريا باللغة السويدية و جاء فیھا ایضا: 

إنھا مسـیرة فريدة من نوعھا تحمل رسائل 
عديدة يفترض باإلعالم أن يلقي المزيد من 

األضواء علیھا. 

الخدمات كثیــــرة ومتنوعة، بما فیھا خدمة 
تدلیك األقدام التي اتعبھا المسیر. 

ثم تساءل المحرر في العدد الذي صدر في 
أكتوبر الحالي قائال:

لماذا تعشـــــــــــــق ھذه الماليین االمام 
الحسین؟

الطـريق ملیئة بالخیام التــي تقدم الطعام 
وإمكانیات المبیت مجانا. حتى الفقـراء من 
الناس يفرحون إذا استضافوا زوار الحسـین 

في بیوتھم. 

الجواب ببساطة ھو أن الناس تحب معاني 
التضـــــحیة والفداء واالستقامة وكل القیم 

النبیلة. 

ھذه ھي رسالة مسیرة األربعین. 

ھي رســالة تقف مقابل رســـاالت مادية، 
وغیر أخالقیة، تحاول أن تنال من المسـیرة 
أو أن تھاجمھا كما يفعل أتــــــــباع القاعدة 

وداعش. 

مســیرة تقف مقابل القوى التي تحاول أن 
تتجاھل المســـــــیرة، أو أن تركز على 
ســـــــــــلبیات فردية فیھا ال تمثل قوة 
وشعبیة المســـــــــیرة وال تمثل قیمھا 

وأخالقیاتھا. 

إن العالم بحاجة الیوم لفھم االســــــالم، 
ومســیرة األربعینیة تســـاعد على فھمه 
بشــكل صحیح. فھي تســـاعد على فھم 
كیف يؤثـــر الحب علــــى ارواحنا وعلــــى 
سلوكنا.. وتساعد على فھم درجات الصبر 
على المصــــــــــــــاعب من أجل األھداف 
السامیة. كما تساعد على إدراك ما يفعله 
الحب في توحید الناس وصـــــــھرھم في 

بوتقة واحدة وأھداف وتطلعات مشتركة. 

من جعبة أحد القراء: 

كانت فقرة الشــباب واحدة من أھم فقرات 
شعیرتنا لھذا العام والتي نالت استحسان 
الجمیع وكان لھا صــدى واســعا حتى في 
بقیة المـراكـز وتفاعل معھا الجمیع ..ولكن 
الحضنا لألسف أن ھذه النشـرة لم تعطیھا 
حقھا ال بل حتى البرنامج باللغة السـويدية 
الذي يقدمه الحاج فھد لم يتم تغطیته وھو 
الحلقة المھمة للشـباب التي البد أن نركز 
علیھا مســـتقبال ..ارجو من اإلخوة التأكید 
علـى ھذا األمــر واالھتمام به مع مالحظة 
تغییر الوجوه واعداد شــباب لھذا األمر فھم 
بوابتنا للعالم بتعريفھم باالســــــالم الحق 
..ونحن لدينا طاقات واعدة ومســــــــتعدة 

لتقديم الكثیر بھذا األمر..

القارئ (ر.ج)

من جعبة المحرر: 

فقرة الشــــــــباب في محرم الحرام كانت 
باللغة الســـــويدية، و"أخبار المركز" مجلة 
باللغة العـربیة. ھــي مجلة تغطــي باللغة 

العربیة أخبار النشــاطات العربیة في مركز 
اإلمام علي (ع). 

أما أخبار النشــــــــــاطات األخرى باللغات 
الســـــويدية، والفارسیة، واالنكلیزية، فإن 
المجلة ال تغطیھا إال اختصـــارا، وفي حدود 
المســـاحة المتوفرة، وفي حدود ما يزودنا 

به يقوم القائمون على تلك النشاطات.

لذلك، لیس من اإلنصــــاف أن تالم المجلة 
ألنھا لم  تفرد مســــاحة "كافیة" لخبر  ھو 

"بالخلقة" خارج نطاق إختصاصھا. 

للمركز كما ھو معلوم صــــــــــحیفة باللغة 
السـويدية ھي "المسـلم المعاصر". لذلك 
يمكن توجیه العـتب إلـیھا.  فإذا كان ھـناك 

تقصــــــــیر فالمقصر في ھذه الحاله يكون ّ
"المسلم المعاصر" ولیس "أخبار المركز". 

وال يخفى -ثانیا-  أن فقرة الشــــــباب في 
مجالس محرم الحرام كانت تلخیصـــــــــــا 

سويديا للخطبة العربیة ألن الشــباب -كما ً
قیل-  ال تستھويھم الكلمة العربیة. 

لذلك يعتقد المحرر أن جھود ھؤالء الشباب 
ستكون ناجحة أيضـــــا لو أنھا قلبت "أخبار 
المركز" من العربیة إلى الســــــويدية في 
ملحق شبابي من إعداد الشــــــــــــــباب 

أنفسھم. 

لكن لماذا؟

...و"أخبار المركز" جاھزة لنشــــــــــر ذلك 
الملحق ولتقديم مختلف أشـــــكال الدعم 

الفني لھم. 

أقدم ھذا الجواب مصــــــحوبا باإلعتذار من 
القارئ العــزيــز علــى ھذا الـــرد إذا بدى، 

ً ً وبســـبب االختصــــار، جافا ومباشرا جدا، ً
وخالیا من عبارات التقديــر الموجودة فــي ً

صدر المحرر. 
ھم إذن لیســـــوا من قرّاء مجلة تصــــــدر 

بالكلمة العربیة.  لقد كانت فقرة الشـــباب 
المشـــار إلیھا  ناجحة بالفعل حســـب ما 

تردد على ألسن الكثیرين. 

ألـــیس ألنھا قلـــبت كلمة الخطــــیب من 
العربیة إلى السويدية؟

المسلم المعاصر" في تقرير عن األربعینیة: "

ما ھي رسائل المسیرة الملیونیة؟      

تعلیقات القراء 

متفرقات
کتوبر ٢٠١٩ العدد ٨- أ

أخبار المركز" وفقرة الشباب في محرم"      
akhbar@iaic.se



..تجمع كانت تھوي الیه أفئدة أشـــــخاص ٌ
كالحاج "أبو بالل": أشـــــخاص جمعوا إلى 

ذواتھم قدرا كبیرا من الكفاءة والقدرة..

-المھم انت مھندس؟

طبعا خجلت ان أقول له أنني وبعد أكثـر من 
١٥ سنة من الصــــــــداقة لم اعرف اسمه 
بعد... ال أعـرف اال انه "ابو بالل"... وأن "أبو" 
فـي الكنیة دائما مـرفوعة كالمبتدا والخبـر 

والفاعل في قواعد اللغة العربیة. 

- اي. نعم

ومن االخالص والتقوى.

.. يذكــــر ختاما ان "تجمع الوحدة" المذكور 
كان قد تأســــس عام ١٩٨٤ على كفاءات 
وقدرات ذاتیة.. فضـــــــــــــال عن االخالص 

والتقوى.

و ابو بالل في نشــــــاطه ودينامیكیته في 
"تجمع الوحدة االســـــــالمیة" والحقا في 
"مجمع أھل البیت ع" كان كالمبتدأ والخبـر 

والفاعل.

- الحمد �. االن فقط، بعد أكثـــــــر من ١٥ 
سنة من العمل معا، عرفت اختصاصك.ً

وفتح مطعما.. وجعل ريعه للمركز.

كان "التجمع" ھو المكان الذي كان يقضـي 
فیه  النھار كله... او أقل بقلیل.

وفــي الجواب ان "ابو بالل" فتح دكانا داخل 
المركز.. وجعل ريعه للمركز.

واللیل نصفه، أو أكثر بقلیل. 

كان بالطبع عضـــــــــوا في اللجنة االدارية 
"لتجمع الوحدة االسالمیة" او "المســجد" 
كما كنا نطلق علیه في تلك األيام. وكان إذا 

قدم اقتـــراحا داخل اللجنة امتاز اقتـــراحه ّ
بمیزتین تشتم منھما معا رائحة "أبو بالل": 

كان وجوده شــــبه الدائم في مركز "تجمع 
الوحدة االسـالمیة" يوحي للوافدين الجدد 
كأن المركز دائرة رسمیة تفتح بقوة القانون 
١٨ على ٢٤. ويوحي أن في الدائرة موظفا 
رسمیا أسمه "ابو بالل" يعمل بقوة القانون 

طیلة ساعات الدوام الرسمي. 

ولك أن تتساءل: وماذا كان يفعل خالل تلك 
الساعات؟ ولماذا كان منھمكا يتسابق مع ً
الدقائق واللحظات والثواني؟ 

لذلك كانت اللجنة توافق علــــــــى غالبیة 
اقتراحاته. ال اذكر أننا اعترضــنا على اقتراح 

قدمه، او على عمل انجزه اال مرة واحدة. 

جاء قبل ٣٠ سنة  إلى الســويد لكن..كأنه  ْ
الى "تجمع الوحدة االسالمیة" جاء، ولیس 

الى السويد. 

إنه "أبو بالل". شــاب كان في العقد الثالث 
من العمــــر. أعــــزب... مفعم بالحـــــركة 
والحیوية... ال ينفك يبحث عن فراغ يملؤه. 

أبو بالل كان يعطیك ھكذا انطباع. ويعطــي 
االنطباع كأن في المركز خطا ساخنا يجیب 

على اسئلة المتصلین بال توقف. 

متى ما جئت إلى " المســــــــجد" وجدته 
حاضرا فیه، ووجدته منھمكا يتســــابق مع 

الدقائق واللحظات والثواني. 

      كأن في المسجد خطا ساخنا

وكان باالضــــــــــافة الى ھاتین المھمتین 
مضــــطرا لیقوم بتصـــــلیح امر طارئ ھنا، 

اوترتیب امر مستجد ھناك. 

ّاولھما ان االقتـــــــــــراح عملي وبعید عن 
الفلسفة والتنظیر.

وثانیھما: أن المنفذ ھو ابو بالل نفســـــه.. 
فأبو بالل ال يقتــــرح لغیـــــره، بل انه يقدم 
اقتـــراحا يلــــزمه ھو (وال يلــــزم غیــــره) 
بمسـتلزمات التنفیذ.. كان كمن يســتأذن 

للقیام بالعمل، ال كمن يقترح. 

        إقتراحات أشبه باإلستئذان

قصة ھذا االعتراض أن المسجد بدأ يضـیق 
باالجھزة المســـــتعملة التي كان ابو بالل 
يحضــرھا من غرف ومســتوعبات النفايات 
لتصــلیحھا ووضعھا في خدمة المســجد.. 
(كمبیوتـرات، آالت تجھیــز القھوة، دراجات 

ھوائیة، صــــندوق أمانات، ســــخانات وما 
شابه). 

لذلك كله كان ابو بالل يعــــــرف بـــــــرجل ُ
المھمات الطارئة:  

-إذا تسـاءلت على سبیل المثال: ينقصــنا 
مصــــور الحتفال يوم الغدير فماذا نفعل؟... 

ستجد من يحیلك على "ابو بالل". 

واذا ســـــألت: ھل يوجد شــــــخص يأتي 
بالحلويات من المخبزة؟... ستســـــــــمع  
اقتراحا يقول فیه صــــــــاحبه: قولوا ل "أبو 

بالل". 

وإذا سألت: من يا ترى يســـتطیع ان يكون 
المخرج لمســرحیة " عودة الســـبايا" فإن 
شخصــا واحدا سیســابق الكل ويقول: أنا 
أتكفل بالعمل، وھذا الشخص ھو غالبا "أبو 

بالل". 

كانت قد مرت ١٥ ســــنة على معرفتي به 
عندما أردت أن أقوم ببعض أعمال البناء في 
مدرسة المصـطفى التي كنت أديرھا. قال 
لي ابو بالل: انا اقوم بھذا العمل، فھذا جـزء 

من اختصاصي.

سألته (بعد ١٥ سنة من العمل المشترك) 
: وما ھو اختصاصك؟

سألته: انت مھندس؟

أجاب: اي.. لیش؟ مو مالي عینك؟

قلت: العفو. مش القصـــد لكن يقال ان من 
كانت لديه ألف مھنة فھو ال مھنة له.. وانت 
صاحب الف اختصاص واختصاص، ولذلك لم 

اعرف اختصاصك.

وكان تاجرا، ومدرسا، وبقاال.ّ

وبإمكانك أن تضــــــــیف الیه " المنتوجات" 
التالیة: حلويات شـــــــــــرقیة.. وغربیة... 
وتكســـي.. ومخیمات كشـــفیة.. وممثل 

ھزلي للصغار، ودلیل سیاحي للكبار.. 

- ماذا نســـــــــــــمي عملك في كل ھذه 
المجاالت؟

يضحك ويقول: فتافیت. 

وكان حدادا، ومواسرجیا، وطباخا.

كان ابو بالل في الســــــــــاحة االسالمیة 
لمدينة ســـتوكھولم، من اواخر الثمانینات 
ولعشـرين سنة بعدھا، مخرجا مســرحیا، 

ونجارا.

ما ھي مھنته في الحقیقة؟

أجاب: مھندس

ابو بالل: رجل االمور الطارئة 

مع األوائل
کتوبر ٢٠١٩ العدد ٨- أ

13

ابو بالل فی غمرة نشاطه و خلفه الشھید ابو فاطمة

ابو بالل - عبدالکریم المنصور
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المسيرة ا��ربعینیة

حمل العراقیون معھم إلى السويد أجمل ما في تقالیدھم وتراثھم: 

المشــي بشــوق وحماس باتجاه قبة العاشقین في كربالء، واإلطعام، 

وإقامة المواكب الحســینیة التي تتفانى في خدمة الزوار، في اربعینیة 

سید الشھداء (ع).

فما ان سقط صدام حســــــــــین عام ٢٠٠٣ حتى استعادت األربعینیة 

أنفاسھا في العراق، في زمن كثرت فیه الفضــائیات، وزادت فیه مؤثرات 

الحدث والكلمة والصورة.  

من نیجیريا إلى لبنان، ومن تركیا إلى أفغانســـــــــتان، ومن أوروبا إلى 

أسترالیا، صار عشـاق الحسـین (ع) يتبّعون النموذج الذي قدمته طرق 

المشاية إلى كربالء. 

وكانت الســـــــويد إحدى ھذه الدول التي دخلھا النموذج العراقي في 

المشي، والرايات، والمواكب، وموائد اإلطعام، و..."تفضل يا زائر". 

بدأ الشــــعب العراقي ال إراديا بتصـــــدير "الثورة".  لم يكن في نیته أن ً

يصـــدرھا، وإنما سعى  إلعادة إنتاجھا بعد الكبت الذي تعرضت له زمن 

الطاغیة. لكن أقطار األرض اســـتوردتھا لما فیھا من مواصـــفات "عالیة 

الجودة". 

ّ يذكر أن شیعة الســــــــــــــــــويد لم يكونوا بحاجة للتعلم على "تقنیة ُ

االستنســـــاخ"، فقد  كان معظم ھؤالء من المھاجرين العراقیین الذين 
ً ھجرھم ظلم صدام حســـــین... وكانت شعائر األربعینیة موجودة أصال ّ

في "جیناتھم". 

طیه كوكبة من الصـور للحشـود الكثیرة والخدمات الكثیرة.. وللمشــاية 

والرايات والمواكب من محلة "رنكبي" شمال العاصـمة الى مركز اإلمام 

علي (ع) في ياكوبسبري في ٢٠ اكتوبر ٢٠١٩. 

کتوبر ٢٠١٩ العدد ٨- أ

مسیرة األربعین في شمال العاصمة:

حشود كبیرة وخدمات كثیرة
والنموذج من بلد المنشأ
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المسيرة ا��ربعینیة
کتوبر ٢٠١٩ العدد ٨- أ

ھو أدب شــــعراء عاشــــوا في البالد التي ھاجروا إلیھا بین عام ١٨٧٠ 
و١٩٥٠. كان جلھم من اللبنانیین الذين سافروا إلى األمريكیتین. ّ

ِإشتھر -مع الوقت- شعرھم...  واشتھرت كتاباتھم... واشـتھرت معھم ُ
مقولة:

لم تتنازل عن شـیئ من قیمھا لقیم المھجر، ولم تتنازل عن شـیئ من 
عاداتھا لعادات المھجر، ولم تتنازل عن شــــیئ من مفرداتھا، لمفردات 

المھجر. 

ظاھرة اشتھرت... واشتھرت، بھا ومعھا، ظاھرة المشــــــاية، وظاھرة 
المواكب الخدمیة.  ولو أراد صاحب المقولة الســــابقة أن يصــــف ھذه 

الظاھرة بنفس األسلوب ونفس الخیال لقال: 

لو كان يوجد طريق إلى القمر وســــــــلكه عراقیان قبیل أربعینیة اإلمام 
ً الحســین (ع) الستعد أحدھما لیكون مشاء، واستعد اآلخر "لینصــب" ّ

أول موكب عزاء على سطح القمر.  

ومن أراد أن يكون باحثا فیھا فإن علیه أن يلتفت إلى الفرضیة التالیة:ً

نبدأ بأدب المھجر فإن له عالقة بالموضوع. 

أما في الحاضر فإننا أمام نشـــاط أو ظاھرة في بالد المھجر تســــتحق 
الدرس والبحث أال وھي "أربعینیة المھجر". 

غلب الحنین الى الوطن على أدبھم، وامتازت كتاباتھم بنزعة إنســانیة 
واضحة وبرومانسیة رقیقة. 

لو كان يوجد طريق إلى القمر لكان اول من سلكه لبنانیان: أحدھما بائع 
متجول واآلخر شاعر أو رسام. 

أدب المھجر صار من الماضي.. 

لعل أربعینیة المھجر ھي المســلكیة الوحیدة في التاريخ التي لم تتأثر 
بالبالد التي ھاجر إلیھا المھاجرون...وال في أصغر التفاصیل. 

إنھا أربعینیة المھجر 

أربعینیة المھجــــــر ظاھــــــرة تمسك معھا األبناء واألحفاد بنبض اآلباء ّ
واألجداد، بال أدنى زيادة أو نقصان.

ظاھرة، غلب علیھا، أنھا كانت، دائما ومن أي مكان انطلقت، نســـــخة ً
طبق األصل عن األربعینیة األم في البلد األم.  

 األربعینیة واإلنتشار في الخارج

        "لو كان يوجد طريق إلى القمر..."  



الحسـین يقول ألھل الكوفة ارسلت الیكم 
ثقتي. يعني ارســــــــــلت الیكم من أثق 
بكفاءاته اإليمانیة والفكـرية والقیادية ومن 

أثق برأيه وبصیرته. 

اختار مســــــلم بن عقیل مســـــــلما بن 
عوســـــجة وھذا كان معلما للقرآن. لذلك 
في العاشر من محرم عندما رأى معسـكر 
يزيد ان "مسلم بن عوسجة" في معسكر 
الحســــین قال معظمھم:  ھذا الذي كان 

يعلمنا القران.

هللا سبحانه تعالى اختار لنشــــــر رسالة 
االسالم افضــل الناس وأصدقھم وأكثرھم 
أمانة وھو محمد (ص) صــــــــاحب الخلق 

العظیم. 

الحســـــــــین يقول ألھل الكوفة أنني لم 
ارسل لكم  "مســلما" لســـبب أسري او 
عائلي وإنما ألنه ثقتي. ألنه صــــــــــاحب 

كفاءة. 

ھنا أفتح قوســـــــین ألقول بینھما أن ھذا 
المكان يحتاج إلـى وقفة جادة. يحتاج لمن 
يقدم العون. يحتاج إلى أصــــــحاب الخبرة 
وأصـحاب الكفاءة. فھذه األماكن ھي التي 

تحصن مجتمعنا.

اعود إلى الموضوع. . الحســـــــــین اختار 
"مسلما" وقال ھو ثقتي. 

من األمور التي أكدت علیھا الشــــــــريعة 
اإلســــــــــالمیة ھي الكفاءة، وأن ينھض 
الشـــــــــــــــاب الذي يحمل الكفاءة لبناء 

المشاريع والمؤسسات اإلسالمیة. 

كیف كان ثقة للمعصوم؟ً

"أنه ثقتي". اي أنه وصـــــل إلى درجة من 
العلم والطھارة بحیث كان ثقة المعصوم. 

عندما وصل "مســـــلم" إلى الكوفة اختار 
ٍبیت المختار الثقفــي كمقر للقیادة.  وقال 
من اراد البیعة فلیأت إلـــــى بیت المختار. 
كان بیت المختار مكانا بارزا له رمزية بارزة. 

أعطى مســـؤولیة كتابة أسماء المبايعین 
إلى "مســــــــلم بن عوسجة" أنت أكتب 
اســــــــماء المبايعین. وانت يا فالن اكتب 

اسماء المتبرعین. 

اختار "مســــــلم" الواجھة اإليمانیة التي 
كانت محل ثقته. وھذا يقودنا لمناشـــــدة 
الذين يتصــــــــدون للعمل االسالمي في 
مـراكــزنا: فــي حــركتك أيھا العامل فــي 
ســـــبیل هللا ال تقم  باختیار اإلنفعالیین أو 
المذبذبین وتذكر أن الواجھات الســـــــیئة 

تدمر المشروع. 

امیر المؤمنین عندما أراد أن يتزوج ســــأل 
أخاه عقیال أن يختار له واحدة. أمیـــــــــــر 
المؤمنین يلفت بتصــــرفه ھذا إلى أھمیة 
أھل  االختصـــــــــــاص وإلى أھمیة ھذه 
المشورة. فقد كان عقیل عارفا باألنساب. 

ثم وبعد اختیار المقر.. وزع "مســـــــــلم" ّ
المسؤولیات على األكفاء. 

!"مســــلم" كان في معركة صفین وعمره 
١٧ ســنة. امیر المؤمنین (ع) وضـــعه في 
میمنة  الجیش وھذا يؤشــــــر على مدى 
الثقة بمســلم.  مســـلم بن عقیل عاش 

ھذه الواقعة وخاض ھذه التجربة. 

نعم. يجب إختیار األكفاء. 

نعود إلى مســــــــلم بن عقیل، لماذا وقع 
مشروعه؟ 

المعنى في ســـنة ٦١ للھجرة عندما قتل 
الحسـین (ع)  لم يقتل فجأة بل قتلوه قبل 
جیلین. نعم.. ففي ســنة ١١ للھجرة تجرأ 
أحدھم وقال إن النبـي يھجـر.. ھذا الحدث 

المعروف برزية يوم الخمیس. 

ھذا التجاسر ھو الذي جعلھم يقفون فیما 
بعد لیحــــرقوا باب فاطمة ويقولوا لمن أراد 
تنـبـیھھم: وإن. وإن (أي وإن كان ھذا بـیت 
فاطمة الزھراء سیدة نســاء العالمین).إن 
التجاســــر على النبي في رزية الخمیس 

كسر الموانع والمحرمات. 

ثم عرج سماحته على المصـــیبة من باب 
الوحدة والغربة التي عاشھا مسلم بعد أن 

تخلى عنه اآلخرون. 

المساجد التي كانت تسب امیر المؤمنین 
كانت تمشي في ركب ھذا التجاسر. 

نعم. وقع مشروع مسلم لكن العبرة تبقى 
حیة والدرس يبقى نفســــــــــــة. اھتموا 

بأصحاب الكفاءات.  

فالكفاءة التي يمتلكھا شـــــــــــبابنا ھي 
سالحنا الذي يمنعنا من السـقوط. ويبقى 
إيمانھم ھو الســـد الذي يحمي قیم ھذه 
األمة.  وإذا امتلك شــبابنا ســالح اإليمان 
امتلكنا ناصیة النصـر، وامتلكنا القدرة التي 

تحول دون أن نتـــرك "ثقة" آخـــر من ثقات ً
صاحب الزمان وحیدا في أزقة الكوفة. 

وفي ركب ھذا التجاســر قام القوم لیقتلوا 
مسلما. 

بعضـھم يضـع اللوم على مســلم؟ وھناك 
من يضـــع اللوم على أھل الكوفة. وھنالك 
من يقول إن دھاء الســــــــلطة كان كفیال 
بذلك. إال أن األســـــباب العمیقة لما حدث 
يعود إلــــى الوراء. يقول أحد علماء النفس 

صــــاحب نظرية "االنھیار العظیم" يقول إن 
االنھـیار ال يحدث فجأة وأن كل انھــیار ناتج 

عن ترددات سابقة عمرھا جیلین. 

تصویب
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تنویه وتصویب

اللیلة الخامسة 

 "مسلم بن عقیل قتل قبل جیلین " 

"اللیلة الثالثة. إن مرتكزات الجاھلیة ھي: 

اللیلة الخامسة كانت عن مسـلم بن عقیل 

تحت عنوان: اال وانـي قد بعثت الیكم اخــي 

وابن عمي....) ولكن المجلة لخصــت عوضاً 

عنھا محاضرة لیلة ٦ وجعلتھا لیلة ٥.

وردنا من سماحة الشـــیخ علي الفضـــلي 

التصويب التالي لما ورد في  "أخبار المركز" 

عن مجالسه في عاشوراء. 

١-االنحـــــــراف العقائدي ٢- االنحـــــــراف 

السلوكي الوجداني.

اما: ظن - حكم - تبرج - حمیة.

يھم " أخبار المركز أن تعبر لسماحة الشـیخ 

علي الفضلي عن أسفھا على الخطأ الذي 

وقع وأن تعید نشـر مجلس اللیلة الخامسـة 

و اللیلة االخیـــرة فــــي ھذا العدد مــــرفقا 

باإلعتذار. 

فھذه األمور األربعة قرنھا القران بالجاھلیة.

وكذلك صـار زحف لجمیع المحاضــرات لعدم 

ذكر محاضرة لیلة ٥ لیلة مسلم بن عقیل."

ور
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كان الحديث في األيام الماضیة عن االمام 

الحســـــین (ع)  لماذا خرج. وبماذا أراد أن 

يتكلم مع األجیال. 

اإلمام الحســین قد تكلم بالدم وقال لنا ان 

ال نضـعف وال نسـقط أمام الدنیا. ان نعیش 

المــیدان. أن نقول نعم وأن نقول لــبــیك يا 

هللا. لبیك يا رســول هللا. لبیك يا علي لبیك 

يا حسین. 

لكن دعونا نتســـــــاءل: ماذا كانت النتائج 

الســـــــــلبیة لمعركة كربالء؟ وماذا كانت 

النتائج االيجابیة؟

في النتائج الســلبیة نقول إن كربالء كانت 

ِخسارة دينیة فادحة. فإذا مات العالم- كما 

جاء في الحديث الشــــــــــريف-  ثلم في 

االســــــالم ثلمة. فكیف بموت االمام؟ بل 

كیف بقتل اإلمام؟

األرض تبكي على موت اإلنسان المؤمن -

كما في الحديث الشـــــريف- فما ھو حال 

األرض بموت المعصوم؟

اإلمامةالصـــــــــــادق كان يزور زائر اإلمام 

الحسین (ع). 

عاد غاندي إلى الھند وأســــــــــــــــــس 

لالعتصـامات السـلمیة واستعاد استقالل 

الھند بســبب ما تعلمه كیف يكون مظلوما 

فینتصر....

بعد؟ بدأت األمة تحیا بعد كـربالء ألن الءات 

الحسـین أحیتھا. فبدأت بالتصـدي. وبدأت 

ثوارت التوابین، وثورة المختار.

لقد تحولت كربالء الى مدرســــة تفند آراء 

مدرسة التحريف والضالل. 

لمواجھة المدرســـــــة التي حاربت زيارة 

اإلمام الحسین (ع). 

فماذا أعطت كربالء من دروس إيجابیة؟

كان ھناك حصـــــار على مذھبنا، وما زال، 

لكن الحسین السـبط المقتول يكسـر ھذا 

الحصار. ألنه من الصعب إيقاف التفاعل مع 

ٍٍسبط مظلوم ومقتول. 

كلھا ثورات وانتفاضــات كانت تھتف يا لثات 

الحســــــین، وستبقى تھتف حتى ظھور 

القائم (عج) الذي يخــــــــــرج طلبا بثارات 

الحسین.

فھذا غاندي يقول:  تعلمت من الحســـین 

كیف اكون مظلوما فأنتصر.  

لقد تحولت كربالء إلى مدرسـة تتلمذ فیھا 

غیر المسلمین أيضا. 

... ھذه مجموعة خاطفة من السلبیات. 

الخســـارة الرابعة: خســـارة معنوية. لقد 

خســرت األمة كرامتھا فأصابھا ذل معنوي 

وذل مادي. لذلك عندما جیـــــئ بـــــرأس 

الحسین قال زيد بن أرقم : أنتمـ  يا معشـر 

العربـ  العبید بعد الیوم ، قتلتم الحســین 
بن فاطمة(ع) وأمــرتم ابن مــرجانة ". قال َّ

لھم أنتم العبید بعد الیوم. يــريد بذلك انكم 

رضیتم بالذل وسوف يعتدى على كرامتكم 

بعد الیوم. 

لماذا؟

دم الحسین يكسر الحصار. 

عد إلــــــى آية التطھیـــــــر لتجد  أنه كان 

الخامس الوحید من أصحاب الكسـاء الذي 

كان على قید الحیاة قبل العاشـــــــــر من 

محرم.

عد إلى آية المباھلة لتجد أن الحســـــین 

كان الخامس الوحید فـــي اآلية الذي كان 

على قید الحیاة قبل العاشر من محرم. 

كانت الخسارة عظیمه جدا. 

ثانیا. لقد كانت كربالء خســــــــارة علمیة ً

كبیرة أيضا. 

لو لم تكن كربالء لكانت األمة قد استفادت 

حتما من المـــــزيد من علم اإلمام ولكانت 

روت عنه المــزيد مما يدلھا علــى طــريق ّ

الھدى. 

من نتائجھا السلبیة أيضا أن األمة خسرت 

ركنا من اركان السعادة اإلجتماعیة. 

في اإلســـالم يوجد القانون (وھو الكتاب) 

ويوجد رجال القانون (وھم أھل البیت) قال 

رســول هللا :اني تارك فیكم الثقلین: كتاب 

هللا وعترتي أھل بیتي...

بدونھما يفقد المجتمع األمن االجتماعي، 

ويفقد السعادة اإلجتماعیة. 

بدال من أن يرفعوا الحســین على الرؤوس 

رفعوا رأسه. وبھذا تكون األمة قد خســرت 

سعادتھا ألنھا قتلت أحد الثقلین.  

وما ھي، بالمناسبة، اركان الســــــــعادة 

اإلجـتماعـیة؟ أركانھا إثـنان: قانون، ورجال 

قانون. 

تصویب
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اللیلة االخیرة 

      الفضلي: ما ھي نتائج معركة الطف؟

جانب من حضور

جانب من حضور

جانب من حضور جانب من حضور جانب من حضور
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 *قصـیدة حسـینیة من إعداد األستاذ رعد 
الربیعي والقاء التلمیذین ورد وعلي عزيز 

*كلمة اإلفتتاح لمدير المدرسـة الحاج والء 
األسدي

ج: لإلختصـــــار، سوف أقدم ما جرى على 
شكل فھرس سريع. 

* يوسف األسدي يشــــــارك بقصــــــیدة 
عاشورائیة

ج: ھذا ما حصـل بالفعل. وقد تداركنا أخطاء 
وقعت في الســـــابق سھوا. توافقنا على 
أھمـــــیة إعطاء كل تلمــــــیذ ھدية تدخل 
الفرحة إلى قلبه وتتناســــــــب مع عمره. 
أعطینا أيضـــــا ھدايا ألكمل حجاب وأخرى 

تشجیعیة ألول مشاركة للتلمیذ.

*قراءة القرآن بصوت السید رضا الھاشمي

س: بالعودة إلى برنامج محرم، ماذا تضمن 
باإلضافة إلى ورشة الرسم؟

* شرح لمعركة الطف من الحاج مصــطفى 
Power  .قفطان علــى بــرنامج متلفــز ھو

point

وأخیرا نقوم بطرح بعض األســــــــــــــــئلة 
المسـتوحاة من الفیلم ومن كلمة الشـیخ 
على التالمیذ مصــــــــحوبة بتوزيع الجوائز 

والھدايا على الفائزين. 

* كلمة للشـیخ علي الفضـلي بمســتوى 
التالمیذ.

*لطمیة "يا مصحف مأساتي" للسـید رضا 
الھاشمي مع تشـــــابیه من إعداد أم أمیر 

الشاعر. 

* ھادي األنصـــــاري يتلو خطبة اإلمام زین 
العابدين (ع) في محضر يزيد 

س: ســـــمعت أن المدرســـــة ھذا العام 
ناقشـت مسـألة الھدايا التي كانت تعطى 

إلى التالمیذ وال تتناسب مع أعمارھم

ج: معلوم أن المدارس الســــــــويدية تبدأ 
التحضـــــــیرات ألعیاد المیالد قبل شھر او 
شـــــــــھرين، وھذا يعزز في ذھن التلمیذ 
أھمیة المناســــــــبة. كذلك كنا في العام 
الماضي قد بدأنا بورشة رسم واقعة الطف 
قبل مدة وقد القت استحســـــــانا منقطع 
النظیــر، األمــر الذي دفعنا ھذا العام إلــى 
إعادة تنفیذ المشــروع قبل بداية الموسم 

أيضا. 

"أخبار المــركــز" كان لھا اللقاء التالــي مع 
أمین اللجنة الثقافیة في مدرســة الثقلین 

لإلطالع منه على التفاصیل:

بین الصالتین تكون ھناك مشـاركات فردية 
للتالمیذ ثم يتم عرض فیلم تربوي قصـــــیر 
لیلقي سماحة الشیخ عادل الفتالوي بعد 

ذلك كلمة تتناسب مع الفیلم المعروض. 

ج: كان من المقرر أن نقیم معرضــــــا لتلك 
الرسـومات بمناســبة األربعین لكن ســفر 
الكثیرين من المعلمین إلـى العـراق لـزيارة 
األربعینیة اضـــطرّنا إلى تأجیل الموعد إلى 

األحد الذي يلي الذكرى. 

لذلك كانت بعض المشـــــــــاركات جديدة 
وبعضھا مكرر من العام الماضي. 

بعض التالمیذ كان فخورا في رســــــوماته 
لدرجة أنه وضعھا في إطارات خشــــــــبیة 
لتكون لوحات تـــــــــــــزين جدران البیت أو 

المدرسة. 

س: أين ھي رسومات ھذا الموسـم؟ ھل 
أعدتموھا إلى التالمیذ أم ســــــتكون في 

خدمة من يريد أن يطلع علیھا؟

فما ھي تلك المشــــــاركات ولماذا أوالھا 
خطیب محرم تلك األھمیة؟ 

نقوم بداية بشرح األحداث التاريخیة لألوالد 
ثم نطلب منھم أن يرســموا ما رســـخ في 

أذھانھم بعد أن نكون قد وضعنا اآلباء فی

صورة الدروس التي ألقیت على أوالدھم. 

س: بصـفتك مســؤول الفقرة الثقافیة في 
المدرسة كیف تمیز بین النشاط التعلیمي 

والنشاط الثقافي؟

ج: البرامج التعلیمیة تكون داخل الصـفوف، 
أما البرنامج الذي أطلقنا علیه اســـــــــــم 
البرنامج الثقافي فیكون في اجتماع يضــم 
كافة تالمیذ المدرسة في المصـــلى. نبدأ 
بتالوة القرآن الكريم ثم إقامة صــــــــــــالة 

الظھرين. 

لم تقتصـــــــــر فعالیات عاشوراء في مركز 
اإلمام علي (ع) على مجالس الشـــــباب 
والكـــبار كما قد يـــتوھم الـــبعض، بل كان 
للناشئة وللصــغار مشــاركات قیمة دفعت 
الشـیخ علي الفضــلي إلى ذكر ذلك مرارا 

في مجلسه المسائي المفتوح. 

- " في كل سنة كانت المدرسة تخصـــص 
يوما للمناســـــــبة األلیمة لكننا ھذا العام 
أحببنا أن نولي المناســبة إھتماما أوســع 
فخصصـنا لھا يومین في اسبوعین متتالین 

في ١ سبتمبر وفي الثامن منه. 

طبعا بدأنا التحضـــــیرات قبل محرم الحرام 
لكن لیس بمدة طويلة ألن محرم ھذا العام 
جاءنا بعد فتـــرة وجیـــزة جدا من بدء العام 

الدراسي. 

س: كیف يشــــعر التالمیذ تجاه المناسبة 
عندما تبدأ التحضیرات قبل الموسم؟

لقاءات صحفیة
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الموسوي: 

خصصنا یومین لعاشوراء في مدرسة الثقلین

السید محمد رؤوف الموسوي



االربعینیة و عالمیة االھداف

رسالتـه عالمیة.ُ

ٌ َجده رحمة للعالمین.ّ

وثورته نھضة للعالمین.ٌ

إنه الحســــــین بن علي (ع) سید شباب 

أھل الجنة. 

إنه اإلمام الذي يجمعــــنا، وإن اخــــتلفت 

ألسنتنا 

والشـــــــھید الذي يجمعنا، مھما تباعدت 

أوطاننا 

ٌ ودمه مدرسة للعالمین. ُ

باألمس في مســیرة األربعین في شمال 

ســــــتوكھولم عبّرت ھذه الفتاة عن ھذه 

المعاني وھذه الروابط بطريقتھا الخاصة. 

كذلك توجه الســــید حیدر باقر الموسوي 

بكلمة تـــــــــــــربوية خاطب فیھا األطفال 

والناشئین قبل أن  يشـــــــــــارك الجمیع 

بلطمیة من أداء الحاج مھدي األنصاري. 

كان ذلك في يوم السـبت ٦ اكتوبر واعتلت 

المنبر فیه الحاجة أم أشواق. 

طريقة دفعت الحاج أبو زينب شـــــــبر ألن 

يشـــــــیر إلیھا في حديثه إلى قناة كربالء 

الفضــائیة خالل المســیرة، عندما سألته 

الفضائیة عن أھمیة ھذه المسیرة.

األربعینیة واالطفال 

كان لألطفال دور إضافي ومســـــتقل في 

إحیاء اربعینیة اإلمام الحســــــین (ع) في 

مركز اإلمام علي (ع). 

األربعینیة واألخوات

فباإلضافة إلى مشـــاركتھم في حضــــور 

مجالس اللیالــــــي مع أولیاء أمورھم أيام 

الخمیس والجمعة والســـــبت، وباإلضافة 

إلى مشاركتھم في مسیرة األربعینیة يوم 

األحد، تداعى األطفال لمجلس خاص بھم 

يوم السـبت في ٦ اكتوبر إلحیاء األربعینیة 

ولالستماع إلى قراءة لتالوة القرآن للطفل 

ھادي األنصـــاري وللزيارة بصـــوت الطفل 

حسن األنصاري. 

رغم حضـــورھن يومیا في المجلس الذي 

أقامه مركز اإلمام علي (ع) لمدة ثالثة أيام 

واعتلى المنبر فیه الســـــــــــــــید أحمد 

الحسـیني، ورغم حضــورھن المكثف في 

المســـیرة األربعینیة والذي فاق حضــــور 

الرجال، حضــــــــرت األخوات بأعداد كبیرة 

نســـبیا إلى مجلس نســـوي خاص قبیل 

المجلس المشـــترك لتكون مشـــاركتھن 

في المجلســــــــــــین في ذلك الیوم من 

الســـاعة  الرابعة عصـــرا وحتى العاشرة 

لیال. 

أشـــــــــار في لقائه إلى تلك اإللتفاتة ثم 

أضاف: "ھي مسیرة، تكشـف عن عالمیة 

األھداف الحســینیة، وعن عالمیة المنھج 

الحســیني، وعن عالمیة المشــاركة في 

إحیاء أربعینیة الحسین (ع)."

کتوبر ٢٠١٩ العدد ٨- أ
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ھذا ما قاله سماحة الشیخ حكیم إلھي 
نقال عن رسول هللا (ص)، مضـیفا أن فیه 

" ساعة ال يســـــأل  العبد فیھا شیئآ إآلّ ً
آتآه، ما لم يسأل حراما". 

ازھــر، من مات لیلة الجمعة كتب هللا له 
براءة من ضــــــغطة القبر، ومن مات يوم 
الجمعة كتب هللا له براءة من النار". وعن 
ھشـــام بن الحكم عن االمام الصـــادق 
علیه الســالم  في الرجل يريد ان يعمل 
شیئا من الخیر مثل الصـــدقة والصــــوم 
ونحو ھذا ؟ قال "يســتحب أن يكون ذلك 
يــــوم الجمعة فان العمل يــــوم الجمعة 
يضاعف" . قال الصادق (ع) :الصدقة لیلة 
الجمعة بألف ، و الصــــــدقة يوم الجمعة 
بألف". واستطرد سماحته في الموضوع 
ذاته:  وروى في الخصــال بســـنده عن 
النبــــي (ص)  قال: يخــــرج قائمنا أھل 
الــبــیت يوم الجمعة وتقوم القــیامة يوم 

الجمعة،  وروى عن النبي (ص)ّ

ثم خاطب سماحته الحاضرين قائال: 

ِيقومون بإســداء البر الیه َوعد مزاياه في َ
عقد مجلس تابینـي يقام تخلیدا لذكـره. َ

واالعتناء بھذه المناســــــبة عادة عربیة  
اســالمیة ترتبط باھمیة  العدد (اربعین) 
وقدسیته. ولم تقتصــــــرھذه المناسبة 
على االســالم، فھي عادة قديمة كانت 
تقام في الديانات السـابقه كالنصــرانیة 
والیھودية والحضـــــــــــــــارات القديمة 
ِكالســـــــومرية والبابلیة. فالحداد على 
المیت اربعین يوما طــريقة مالوفة وعادة 
متوارثة بین الناس. وقد اعتنى االسـالم 
بھا. روى ابن شھر آشوب في مناقب آل 
ابي طالب في شـــــھادة علي (ع) عن 
ابي ذر الغفاري عن رسـول هللا (ص): ان 
االرض لتبكــــي علــــى المؤمن اربعین 

صباحا.

اخوانی و اخواتـی ھل فکـرتم لماذا حث 
ائمتنا (ع) علی االھتمام بشــــــــــعائر 

الحسین (ع)؟ 

فھم عندما یأمروننا بشـی او عمل فإنما 
یریدون بنا خیرا "قل ما ســالتکم من اجر 
فھو لکم". نحن نعتقد بأن إقامة مجالس 
العزاء على اإلمام الحســـین (ع) إضافة 
إلــى األجــر والثواب الجــزيل الذي فیه، 
ً يكون مفیدا لنا في إصـالح دنیانا، ومفیدا ً

لنا في إصالح آخرتنا.

له : لم جفوتني وكنت لي بَرّا ؟ ً

الخطبه االولی

عمل أفضل يوم الجمعة من الصالة على 
محمد واله قآل رســـــول آ� (ص) : َمن 

ّصـــــــلى علي يوم الجمعة -مآئة مرة - ّ
قضـــى آ� له ستین حآجة : منھآ للدنیآ 
ثآلثون حآجة، وثآلثون لآلخــــــرة"، وقال 
آلبآقر (ع):ما من شــيء من العبآدة يوم 
ّالجمعة، أحب إلي من الصـــــــآلة على 

محمد وآله األطھآر .ّ

الخطبه الثانیه

"الجمعة سید األيام".  

وأضـاف سـماحته: روى االصـبغ بن نباتة 
عن امیر المؤمنین علیه السالم انه قال: 

” لیلة الجمعة لیلة غراء ويومھا يوم

ّانه قال لعلي (ع): يا علي اغتســل في ّ
ّ كل جمعة ولو انك تشــــتري الماء بقوت ّ

يومك فانه لیس شيء من التطوع اعظم ّّ
منه". 

وعقب سماحته على مسـألة الغســل 
قائال: واالحوط أن ال يدعغسل الجمعة ما ُُ

ُ تمكن منه، ووقته من بعد طلوع الفجــــر ّ
ّ الــى زوال الشمس وكلما قـــرب الوقت ّ

الى الزوال كان أفضل. وکذلک االستغفار ّ
مسـتحب جدا قال االمام الصــادق (ع) : 
َمن يســتغفر هللا تعالى يوم الجمعة بعد 
العصــر سبعین مرة ، يقول : أستغفر آ� 

ّ وأتوب إلیه  غفـــــــر هللا عز وجل له ذنبه ّ
فیمآ سلف ، وعصـمه فیما بقي ، فإن لم 
يکن له ذنب غفر له ذنوب وآلديه. وما من

قال الصــادق (ع) من اتی قبر الحســین 
(ع) ماشـــیا کتب هللا له بکل خطوه الف 
حسنه ومحا عنه الف سیئه ورفع له الف 

درجه.

اخوانـــی و اخواتــــی لیوم األربعین بعد 
الوفاة اھمیة من قبل اھل الفقید حیث

ایھا المؤمنون! و یا محبی ســـــــــــــید 
الشـــھداء! نحن فی رحاب یوم االربعین 
وقلوبنا محــزونه لتجدید مظلومیه االمام 
الحســـــین (ع). ان الحزن فی االربعین 
يكون احیانا اشــــــــــد من یوم االرتحال 

والشھاده، الن اآلم واالحزان تتجدد. 

ان االنبیاء و االولیاء الیســــــئلون الناس 
اجرا لعملھم کما نص القرآن الکـریم "قل 

ال اسئلکم علیه اجرا”

وقد  كان أحد الشیعة يزور الحسین في 
كل شھر و بشكل مسـتمر، ولكن منعته ّ

بعض الظـروف من التوقف لبعض الوقت، 
ولما وصــــل في المرة الالحقة بعد عدة ّ

أيام من المســــــیر على األرجل وسلم 
وصــلى صــالة الزيارة رأى في المنام أن 

االمام الحسین (ع)  يقول

وقد روی عن اإلمام الصــــادق (ع) قال : 
من زار أمیرالمؤمنین (ع) ماشـــــیا كتب ً

ّ هللا له بكل خطوة حجة و عمــــــرة ، فان ّ
رجع ماشـــــــــیا كتب هللا له بكل خطوة ًّ

حجتین وعمرتین . وھذا يدل بوضــوح أن ّ
للرجوع مشیا أجرا المضاعفا.  ً

واستطرد سماحته في فضـل زيارة زيارة 
سید الشـــــــــھداء فقال: عن علي بن 
میمون عن أبـــــــي عبدهللا (ع) قال : يا 
علي زر الحسین وال تدعه قال: قلت: ما 
لمن أتاه من الـثواب ؟ قال: من أتاه كـتب 

هللا له بكل خطوةحســـــــنة، ومحا عنه ّ
ّ ســیئة، ورفع له درجة، فاذا أتاه وكل هللا ّ
به ملكین يكتبان ما خــرج من (فمه) من ّ

خیر، وال يكتب ما يخرج من شــــــر، فاذا 
ّانصـرف ودعوه وقالوا: يا ولي هللا! مغفور ّ

لک . أنت من حزب هللا وحزب رســـــوله 
وحزب أھل بیت رســــــوله، وهللا ال ترى 

النار بعینک أبدا، وال تـــــراک وال تطعمک ً
أبدا. وعن صـــــــفوان بن مھران قال : ان ً

االمام الصادق (ع) لما قدم إلى الحیرة ، ّ
قال لي: ھل لک في زيارة قبر الحسـین 
وھل تـزوره ؟ فقلت : جعلت فداک وكیف 
ال أزوره فــــي لیلة الجمعة، وقلت : يابن 

رســـول هللا ھل تزوره يوم الجمعة حتى ّ
نتدراک زيارته ؟ قال : نعم يا صــــــفوان ، 
فأتینا كربالء ونزل الصـــــــادق  (ع) قرية 

الغاضرية على ضفة الفرات فاغتســـــل ّ
ً ولبس ثیاب الطھر، وتوجه ماشـــــیا نحو ّ

قبر جده أبي عبدهللا الحسـین (ع) وعند ّ
وصوله إلى باب الحرم الشريف

روى العیاشي بســـــــــنده عن معاوية ّ
العجلـي قال : كنت عند أبـي جعفـر (ع) 

اذ دخل علیه قادم من خراسان ماشـیا، ً
فأخرج رجلیه وقد تشــــــققتا وقال : اما ّ

وهللا ما جاءنــي من حیث جئت إال حبّكم ّ
أھل البیت ، فقال أبو جعفـر (ع) : وهللا لو 
احبّنا حجر حشــره هللا معنا، وھل الدين 

ُ ُ ّْ ُ ْ ِإال الحب ، ان هللا يقـــــــول : قل إن كنتم ْ
ُ َُّّ َُ َ ُُ ْ ُُ ِتحبون آ� فاتبعوني يحببكم آ�.ْ َ ِِ ِ

انكب على القبر وقال : السالم علیک يا ّ
وارث آدم صفوة هللا.الســــــالم علیک یا 

وارث نوح نبی هللا.

اللھم ارزقنا زیاره قبر الحسین فی الدنیا 
وشفاعته فی االخره

 حكیم إلھي: 

الجمعة وزيارة الحسین یصلحان دنیانا وآخرتنا
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