
ٍلثالث ليال حاشــــــــدة ومهيبة، أحيا موكب آل محمد ٍ
(ص)، ذكرى شــــهادة اإلمام موســـــى الكاظم (ع)، مع 
الرادود الســــيد حســــن الكربالئي،  والخطيب المفوه 
السـيد إحسـان الحكيم، الذي ألقى الضـوء في كلماته، 

ـروع األئمة األطهار عموما، واإلمام الكاظم ً على مشـــــ
خصوصا. 

اليقين، والمعـرفة، والهداية، هذا هو الهدف. لذلك، فإن 
هدف االنبياء والرسل هو هداية الناس، لمعرفة الحق.. 

ِالهداية والحاكمية 

و ذكرى شهادة الكاظم (ع)

بدأ الســــيد الحكيم كلمته، من على منبر مركز اإلمام 
علي (ع)، باإلضـاءة على آية:  "ما خلقت الجن واالنس إال 
ًليعبدون" متســـــائال: هل هدف الخليقة هو العبادة، ال 

غير؟ 

وفي معرض إجابته على التســــاؤل، إعتبر الســــيد ان 
الهدف هو العبادة نعم، لكن وراء العبادة هدفا آخر تدل ً

عليه اآلية الكريمة: "واعبد ربك حتى يأتيك اليقين".

ـروعان:  وأضاف سماحته: " لالنبياء في واقع األمر مشـــ
ـروع ادارة الناس. "وكالهما  مشروع هداية الناس، ومش

يحتاج إلى شيئين: حكم ا�، واستجابة الناس. 

ًفاإلمامة، مثال، هي تنصـــــــــــــيب من ا�، وبيعة من 
الناس..  اإلمام شخص منصوص عليه من ا�.. لكنه ال 
ـروع ا�  يســـتطيع اجبار الناس على البيعة، ألن مشــ

ليس اإلجبار، وانما اإلختيار.. 

فاألنبياء، والرسل، واألئمة، أرادوا دائما إدارة الناس، كما ً
أرادوا هدايتهم. والناس، من جهتهم أيضــا، يريدون أن 

يهتدوا، ويريدون أيضـــــا أن يقيموا دولة العدل االلهي. ً
فلماذا لم نصــــل إذن إلى دولة العدل اإللهي، بدرجة ما 

وصلنا إلى الهداية؟" تساءل سماحته.

هذا وقد بثت قناة كربالء الفضـــائية تقريرا مصـــورا عن 
الحدث ضمنته مشـــاهد ومقابالت عديدة، من ضمنها 

مقابلة مع خطيب المناسبة السيد إحسان الحكيم. 

"لذلك، نســــــتطيع ان نقول، ان 
هدف الهداية قد تحقق إلـــى حد 
بعــيد، أما هدف الحاكمـــية فهو 
يحتاج الى تراكم اإلســــتعدادات 
لبيعة الحكومة العالمية بقـيادة 

المهدي.. فهو (الحجة عج) مكمل ألهداف االنبياء.. وهو 
الذي يأخذ بثأرهم متى ما هيأنا أنفسـنا لبيعة حكومته، 

واتباع قوانينها."

إمتاز اإلحياء الذي أقيم في أواخر الشـــــــــــهر الفائت 
بالحضـور المكثف، وبحسـن االدارة والتنظيم، بدءا من 

الديكور وانتهاء بتوزيع الطعام.

ثم أجاب قائال: " ال بد كي نصــــل 
ـرط  إلى دولة العدل أن يتوفر شــ
رئيس، وهو اســـتعداد االمم الى 
اسـتقبال الحكومة العادلة.. ال بد 
أن يكون لدينا لياقة لـتحمل هذه 
المســـــــؤولية، وإال فإن الطريق 

سيكون مسدودا أمامنا".ً

العدد٣  - مارس 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.
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أقول هذا ألننا اليوم نعرض اإلســالم عرضـــا خاطئا  ً

مشـوشا.. كأننا اليوم بأحوج ما نكون لقول علي بن 

أبي طالب (ع): "الناس صـنفان: أخ لك في الدين، أو 

نظير لك في الخلق". 

وكان الحفل قد أقــــــــيم یوم الجمعة الموافق ١٢ 

آبریل الحالي في قاعة االجتماعات قد تضـمن تالوة 

عطرة من القرآن الکریم، وقصـــــــــــــائد، وموالید 

بالمناسبة و محاضرة اسالمیة ومسابقة ثقافیة. 

لذلك، أتساءل: هل يمكن لنا، وقد أخذنا على عاتقنا 

أن نحمي االســــالم.. هل يمكن لنا، أن ندافع اليوم 

عن االسالم دون أن ندافع عن الحسين الذي قضى 
دفاعا عن اإلسالم؟ نحن اليوم -كمســـلمين- أمام ً

مســـــــؤليتين: أن ندافع عن اإلسالم، وأن نعكس 

أخالقنا على العالم. 

لذلك يجب أن نقرأ الحســــــين، وأهل البيت، قراءة 

جديدة : قراءة تدرك قيمة الحسين عند رسول ا�، 

وتدرك اهمية الحســــــين في الرسالة المحمدية، 

وتدرك المعاني االصالحية واالنســانية في نهضـــة 

الحسين."

وكان للمواليد التي تعاقب على إلقائها ثالثة رواديد، 
ِ هم كل من مال جعفر الزبيدي، والســـــــيد منتظر ٌ

ً الموسـوي، والحاج ضـياء الزرگاني، أثرا واضـحا على ً

الجمهور الذي تفاعل مع قصـــــائدهم؟ وهلل حباً 

ـرب، إذ توجه  باهل البيت (ع) حتــــــى أذان المغـــــ

الموالون بعده إلى المصـلى ألداء صالة العشــاءين 
ختاما للحفل الذي كان حاشدا.ً
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إعتبر رئیس جماعة علماء العراق، الشـــــــيخ خالد 
المال، أن اإلمام الحســــــين (ع) هو إمتداد طبيعي 

للرسالة المحمدية. 
جاء ذلك في الحفل الذي أقامه مركز اإلمام علي (ع) 
بمناســـــــــــــبة ذكرى والدة األقمار الثالثة (اإلمام 
الحســـــين، واإلمام زین العابدین، و ابو الفضـــــل 

العباس، علیهم السالم).

بارك سماحة الشــــــــيخ للجميع الوالدات الطيبة 
المباركة، وحيا هذه المناســـبات، التي هي فرصـــة 

للتالقي، معتبرا  أن االمام الحســـــين هو اإلمتداد ً
الطبيعي للرسـالة المحمدية، وانه جزء من رســالة 
النبي. وأننا يجب ان نقف عند الحســــين ألننا نقف 
عندئذ عند إنسـان اختار ا� أن يعطيه هذا األسم. 

عند إنسان اسماه ا� حسينا. 
وطالب سماحته بقراءة االمام الحســــــــين قراءة 
جديدة، قائال: نحن امة ابــــتعدت عن االبداع. لذلك 

سأقرأ الحسين قراءة جديدة. 
"النبي يمر ببيت الزهراء فيتوقف عند الباب. لماذا؟ 
ألن األمام الحســـــين - وعمره سنه- يبكي. فيقول 
نبي الرحمة ألصحابه (أي أنه يقول لألمة بأجمعها) 

ألم تعلموا بأن بكاءه يؤذيني؟.. 
ـرها.. بكاء  هذا خطاب لألمة من أولها الــــــى آخـــــ
الحســــين يؤذي رسول ا�. نعم، بكاء الحســــين 

يؤذي رسول ا�، فكيف إذن بذبحه؟ 

الشيخ خالد المال:

        إذا كان بكاء الحسين يؤذي النبي، فكيف بذبحه؟



في عدد

هل أنا نفســـي عندما يختارني الناس لمركز قيادي 
وعندما يعزلونني؟ أسأل نفســـــك يوميا مثل هذه 
األسئلة وأجب نفسـك دائما بصــدق وأمانة، عندئذ 

تستطيع ان تدربها على ان يكون اخالصك صادقا. 

ـرات الندوة  جاء هذا الحوار، خالل إحدى فقـــــــــــــ
الشبابية، التي أقامها مركز االمام علي ع، على مدى 
يومين، بعنوان "االخالق في االســـــــــــالم"، يومي 

السبت واالحد ٢٠ و٢١ ابريل نيسان الحالي. 

ومضات عرفانية:

ينسيك الملح في الجزئيات

لو كنا نشــــــعر بحالوة اإليمان وحالوة النعم التي 
تغمرنا لكان حالنا سيشبه حال ذلك الزوج الذي لم 
يلتفت إلى الخلل. كنا سنشعر بحالوة الحياة ككل. 
ألـيس هذا هو الذي جعل  زيـنب العقـيلة (ع) تقول 

عن كربالء: "ما رأيت إال جميال"؟ 

ففي المؤتمر الشـبابي الذي عقده المركز بعنوان " 
األخالق في اإلســـالم" حكى ســــماحته لحوالي ٥٠ 

شــابا وشــابة أن زوجًة وضــعت بالخطأ الملح في ً
ًّالحلوى بدال من السـكر، لكن محبة الزوج لزوجته، 
ـزوج ال ينتبه إلــــى الخلل فــــي الحلوى.  جعلت الــ
ـزوجة،  فحالوة اإللفة وحالوة الجو الذي هيأته الــــــ

شغال الزوج عن اإلحساس بالملح. 

نحن عندما نتعرض للمصــــاعب والمشــــاكل في 
ـراض.. أحيانا  حياتنا فإننا نبدأ باإلمتعاض واإلعتــــــ

ّنسأل ا�: لماذا عرضتنا إلى هذه االبتالءات؟ 

ثم شـــــرح ســــــماحته كيفية تربية النفس على 
االخالص قائال: اسأل نفسـك دائما اسئلة من قبيل: 
هل أصـلي أنا بمفردي بنفس الكيفية التي أصــلي 
ـرة  فيها امام الناس؟ هل أحاضر أنا امام عشـــــــــ
اشـــخاص بنفس الرغبة والحماس كما أحاضــــر 

امام مائة شخص؟

 اإلحساس بحالوة الكليات

هل أضــحي أنا وأبذل في ســبيل ا� إذا امتدحني 
اآلخرون كما أبذل وأضحي إن لم يمتدحني أحد؟

ـرحه لدعاء "مناجاة الذاكرين  في معرض شـــــــــــــ
ـرات الشــــبان  والشــــاكرين" امام جمع من عشـــ
والشــابات في مركز اإلمام علي (ع)، تطرق سماحة 
ًالشيخ صفدر راضي إلى قصة رمزية  شكلت مدخال 

إلى شرح مقصده في حب ا� وحب اوليائه. 

ـراتب  ـراتب مــــــــ تقول القاعدة: "باالخالص تتــــــــ
المؤمنين". فكمال االنقطاع يعني كمال االخالص. 

لكن الزوجة عندما أكلت من الحلوى أدركت فداحة 
الخطأ الذي ارتكبته، وقررت أن تضع السـكر والملح 
في إناءين يختلفان باللون كـي ال تقع بنفس الخطأ 

ثانية، بمعنى انها أصبحت تائبة. 
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ـري. والنفس هـــي أغلـــى ما  حب النفس حب فطـ
يملك االنسـان، وهي التي تعينه في رحلته الروحية 
صــــــوب الخالق، لذلك ال ينبغي نحرها 

وقتلها. 

كمال االنقطاع يعنـي كمال االخالص �، فـي نفس 
الوقت الذي تعــيش فــيه بـــين الـــناس ومعهم،  

وتعيش فيه مع نفسك ولها. 

ان كمال االنقطاع الى ا� ال يعني قطع الوشــــائج 
مع الناس، وال مع النفس.. 

- "مثال جيد". يرد جهانقير، ثم يستطرد:

يفتح ســــــــــــماحته الباب مجددا للحوار. يعطي 
للشـبان والشـابات فســحة من التفكير واالجتهاد 

والرد. ليقدم في الختام رأيا قريبا مما توصلوا اليه:

هنا، ومن خالل األمثلة التـي أعطيتموها، يتبين أن 
اإلنقطاع األصـعب هو اإلنقطاع عن النفس إلى ا�، 

وليس االنقطاع عن الناس إلى ا�. 

ماهو كمال االنقطاع الى ا�؟ هل هناك أمثلة؟

ال. كمال االنقطاع � ال يعني قطع 
الجســـــــــــور مع ذاتك، وال مع 
عائلـــتك وال مع مجــــتمعك. 
كمال االنقطاع � يعنـــــي 
كمــــــــــال االخالص �، 
مقـــــابــــــل االخالص 
لنفســـك، ولكل من 

سوى ا�. 

لذلك يترك الشيخ الدكتور الجواب للطلبة:

اعطى المشــــاركون أمثلة عديدة، كان أبرزها مثال 
النبي ابراهيم (ع) عندما شرع في التضحية بابنه. 

لكن كـيف نـتأكد، عـندما نـنقطع عن الـناس أو عن 
الــنفس، انــنا نفعل ذلك حــبا با�، ولــيس حـــبا 
بالنفس؟ الحظوا، انه حتى الشـــخص الذي ينتحر 
ينتحر حبا بنفســــــه.. ينتحر ليخلص النفس من 

عذاباتها. ...كيف نميز؟

الشيخ الدكتور عيسى جهانقير:

ففي المناجاة الشعبانية ورد الدعاء التالي: "هب لي 
كمال االنقطاع الــــــيك" فهل يمكن ذلك؟ واذا كان 

ممكنا، فهل هو مندوب، ومرغوب؟

كيف ننقطع عن أغلى ما نملك؟

 وألن الدكتور الشـــــــــــيخ يخاطب حوالي ٥٠ شابا 
وشــــابه، فإنه لم يقدم كلمته على طريقة "متكلم 
ـرات المســـتمعين"، وانما على طريقة  واحد وعشـ

"حوار متعدد األطراف". 

أمام مجموعة من الشــباب، طرح الشــيخ الدكتور 
جهانقر سؤاال عليهم:  

هل من الممكن االنقطاع عن الناس واالشـــــــياء، 
واالنقطاع الى ا�؟ 



الشيخ الواعظي:

"ماذا يجب أن نعمل تجاه هـــــــــــذا االمام الغائب 
الحاضر؟

" يجب أن نعمل على إيجاد نوع من الســنخية بين 
ما يهم امام زمانـنا، وما يهمـنا، وبـين دوره، ودورنا" 
هذا ما قاله سماحة الشــــــيخ سعيد الواعظي في 

ذكرى والدة منقذ البشرية عج. 

  إليجاد سنخية بين أدوارنا ودور مهدينا 

بدأ ســـــماحته كلمته في الحفل الذي أقامه مركز 
ـرين "بهذا العيد  اإلمام علي (ع) بتهنئة الحاضـــــــــ
العظيم: مولد موالنا وســــيدنا وامامنا صـــــاحب 

العصر والزمان". 

وأضاف:" موضوع حديثي في هذه الجلسة المباركة 
هو التعرض لبعض وظائفنا في زمن الغيبة.

ـرفتة. فمن "مات ولم  اول وظيفة تجاهه هــي معــ
يعـــــــرف امام زمانه مات ميتة جاهلية". ونحن اذا 
عرفنا خطورة الميتة الجاهلية عرفنا بالمقابل مدى 
اهمية المعرفة باإلمام: معرفة شخصـــة، ومعرفة 
دوره، ونهضــــته..وأهدافه.. يجب ان نطالع، ويجب 
ـرفتنا بهذا االمام، وإال متنا ميتة  ّأن نعمق معـــــــــ

جاهلية. 

واستطرد سـماحته: "الوظيفة الثانية هي أن نفرق 
بين الغيبة في مقابل الحضور.. والغيبة في مقابل 

الظهور.

االمام غائب بمعنــى انه غيــر ظاهـــر، وليس غائبا 
ـرا. هو حاضــــــر لكنه غير  بمعنى أنه ليس حاضــــ
ظاهر.  وظيفتنا بالتالي عندما نســــمع بغيبته هي 
ان ال نتصــور انه غير حاضر. وأن ال نربي أوالدنا على 

أنه غير موجود."

وعن الوظيفة الثالثة واألخيرة قال سماحته:

بشــــــكل كلي هو أن نعينه وهذا هو المفهوم من 
دعاء الواحد منا بالقول: "اللهم اجعلنــــــــــــي من 

اعوانه”

وتسـاءل سماحته: كيف نعينه؟ فأجاب مســتعيناً 
بحديث لإلمام علــــي (ع) قال فيه: اعينونــــي بورع 

واجتهاد ...

ثم عقب سـماحته قائال: هكذا نعينه. بورعنا وتقوانا 
واجتهادنا.."

“واذا أردنا ان نتوســـــــع في الحديث عن الوظيفة 
الثالثة نقول اننا يجب أن نحصــــــــل على نوع من 
الســنخية بين ما يهم إمامنا، وما يهمنا. وافضـــل 
نص يرشــــدنا إلى ذلك هو النص الموجود في دعاء 

الندبة: 

َ"اين المعد لقطع دابــــــر الظَلمة" هذه واحدة من 
وظائف االمام المهدي، وهذه بالتالــــــــي يجب أن 
تكون أيضـــــــــــــــا واحدة من وظائفنا (قطع دابر 
َالظَلمة)..  "اين المنتظــــــر إلقامة األمت والعوج". 
هذا واحد من أدوار المهدي وهذا بالتالــي يجب أن 
ـرنا، ألن أهدافنا  يكون واحدا من أدوارنا في عصـــــــ

يجب أن تكون كأهداف امامنا. 

 أقيم الحفل الذي جمع بين مناســــبة والدة منقذ 
ـرية عج وبين الذكرى ال ٢٤ الفتتاح المركز في  البشـ
يوم األحد في ٢١ ابريل نيســـــــان الحالي، وتخللته 
فقرة إنشــاء لبراعم مدرسة الثقلين، وكان من أبرز 

ضيوفه الشاعر القدير جابر الكاظمي.

وأضـــــاف ســـــماحته: "أين المرتجى إلزالة الجور 
والعدوان" و "اين محـي معالم الدين وأهله".. وهذا 
النصــــــــــــوص تبين أننا يجب أن نعمل لمحاربة 
العدوان وإلحياء معالم الدين في مجتمعاتنا وفـي 
عائالتنا وفي أنفســــــــــــنا. وهكذا دواليك." وختم 
ســــــــــماحته: وهكذا نجد انه يجب أن نعمل كي 
تتقاطع أدوارنا، مع دور صاحب الزمان، وأن تتشابه 

تطلعاتنا مع تطلعاته، وأهدافنا مع أهدافه." 

هذا وقد عبر بعض الحاضرين عن امتعاضهم من " 
ســــوء التنظيم" الذي لم يوفر للرواديد وقتا كافيا ً

لفقرة االنشاد. ويذكر في هذا الصدد أن الحفل كان 
يجري تحت ضغط موعد أذان المغرب، وأن اإلطالة 
ـرر فــي كلمات الذبن تعاقبوا علــى  أكثــر من المقـ

المنبر جاء في النهاية على حساب فقرة الرواديد.

 

جدير بالذكر ان حفل ١٥ شـعبان والذي أقيم في ٢١ 
ً ابريل الحالي كان حاشدا جدا هذه الســــــنة قياسا ً

بالســـــــنوات الماضية وفاق توقعات المنظمين، 
األمر الذي استدعى احضــار  الكراسي من القاعات 

االخرى إلجالس المشاركين حيث أمكن. 
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           الذكرى ٢٤ الفتتاح

  " قلعة الموالين" في السويد

كأن ساعة الزمن عادت الى الوراء ٢٤ سنة. 

سماحة الشــــــــيخ محمد سعيد الواعظي يعتلي 
المنبر بمناســـبة ١٥ شـــعبان بعد ٢٤ ســــنة من 
اعتالئه المنبر في افتتاح هذا المكان الذي اصــــبح 
اكبر وأهم صـــــرح وقلعة اليتام اهل البيت (ع) في 

السويد. 

ففي ٢٥ ديســـــــمبر ١٩٩٦ (١٥ شعبان)  افتتح هذا 
المكان، وكان الفضـل في شرائه وافتتاحه للشــيخ 

محمد سعيد الواعظي. 

يعتلي سماحته درجات الســـــــــــلم إللقاء كلمته 
ـرين بذكرى مولد الحجة المنتظر،  وليهنئ الحاضــ

تماما كما فعل قبل ٢٤ سنة. 

سنوات مضـــت. ابيضــــت خاللها لحية سماحته، 
وتبدلت أيضــا خاللها ألوان الســتائر والكراسي في 
القاعة الكبيرة، لكن اإلحســـــاس بفرحة العيد في 

ٍكنف مكان يضـم مواليه كما تضـم األم ابناءها الى ِ
صدرها.. هذا اإلحسـاس لم تغيره األيام، ولم تبدله 

السنون..

أما باقي التفاصــــــــــــيل فتبدلت "جلودها" فقط. 
باالمس الــــــبعــــــيد وقفت مجموعة من االوالد 
لينشـــدوا لصــــاحب الزمان، واليوم بعد ٢٤ سنة، 
وقفت مجموعة أخرى من األطفال لينشــــــــــدوا 

ً نشــــيدا مشــــابها جدا، وإذ ببعض هؤالء هم ابناء ً
لبعض أولئك. لعل المتغيــــــــر الوحيد هو دخول 

مهرج على خط البرنامج نزوال عند رغبة األطفال. 

كان االجتماع حاشـدا. القاعة امتألت عن بكرة أبيها 
مما استدعى احضار  الكراسي من القاعات االخرى 

إلجالس المشاركين حيث أمكن. 

ّتالوة رائعة  للقرآن الكريم بصوت الطفل الموهوب 
ًيوســف األســـدي؛ قراءة للزيارة ال تقل روعًة للحاج 

ًأبي أنفال؛ أناشـــــيد مؤثرة لبراعم تهتف حبا ووالء ً
للمهدي؛ قصـــــــــائد نابعة من القلب، وطلة بهية

لكن ضـــــــيق الوقت حال دون أن يقف أحدنا على 

المنصـــــــــة ليقول أنه من الخطأ بحق التأريخ أن 

يشـكر المرء المؤسسـين لهذا المكان البهي. فهذا 

المكان له مؤسس واحد، هو سماحة الشـــــــــيخ 

محمد سعيد الواعظي. 

 وأبيات معبرة للشـــــــــاعر المفوه جابر الكاظمي 

جعلت القاعة تصـدح بحب أهل البيت (ع)؛ وخطبٌة 

بالمناسبة، على حجم المناسبة، لسماحة الشـيخ 

الواعظي. 

سماحته ينوه بمن قبله وبمن بعده. يشــيد بالذي 

سبقة المرحوم الشـــيخ حســــن اخوان مؤسس 

تجمع الوحدة االسالمية، ويشيد بمن جاء بعده أي 

الشــيخ حكيم الهي الذي قام بجهد كبير لصـــيانة 

وتجميل وتطوير المركز.  

ضاق الوقت وضاق معه الشــــــرح والتصــــــويب 

فاختلط المؤسس للمكان، بالمؤسس للمجالس، 

واختلط التأسيس للمركز، بالتأسيس لما سبقه.

كذلك ضـــــاق الوقت على الرواديد األمر الذي أفقد 

الحفل فقرة يطلبها المشـــــاركون كي يهللوا فرحاً 

ًبهذه المناسـبة عمال بقول أئمتهم:  "شــيعتنا منا 
يفرحون لفرحنا". 

لكن الحضور وجد بعض التعويض في الجهد الذي 

بذله االخوة إلضفاء البهجة والفرح بهذه المناسبة 

العطرة:

أعمال الديكور كانت تـــــــــــــــنم عن ذوق وجهد.. 

الحلويات والهدايا كانت كذلك تــــــــــــنم عن ذوق 

وسخاء..

ـرين وعلى  البهجة المطبوعة على وجوه الحاضــــــ

مالبس اوالدهم كانت تعبر عن تلك الدرجة العالية 

من االرتباط بأهل البيت (ع) وحب المشــــــاركة في 

أفراحهم واحزانهم.

فكل عام وأنتم بخير.
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باقر الصدر! 

ًلك منا إحياء وسالما
في حفل حاشـــد، أحيا حزب الدعوة  اإلســــالمية، 
الذكرى ال ٣٩ الستشــــهاد الشــــهيد محمد باقر 
الصــــــدر، في مصــــــلى مركز االمام علي (ع)، في 

منتصف الشهر الحالي. 

تعاقب على الكالم كوكبة من الخطباء والشـــعراء، 
كان من أبرزهم ضيف الحفل سماحة الشـيخ خالد 
المال، رئیس جماعة علماء العـراق، وإمام المــركــز، 

سماحة الشيخ حكيم الهي. 

"اني مذ عرفت وجودي بذلت هذا الوجود في سبيل 
الشـــــيعي والســـــني في العراق.. انا معكما (أيها 

الشيعي والسني) بقدر ما انتما مع االسالم." 

"اذا اردنا ان نتحدث عن شيى مختلف، في مناسـبة 
الصـــدر، فلنتحدث عن سنن ا� الكونية وعالقتها 
بالموضوع. من المؤكد ان الشـــهيد الصــــدر كان 

قابعا في المعتقل، ولعل لســـــان حاله في زنزانته ً
كان يقول: اقض ما انت قاض.. انما تقضـــــــي هذه 

الحياة الدنيا."

ـزب الدعوة،  فبعد كلمة االفتتاح، وهــــي كلمة حـــ
للحاج عادل الدباغ، أشار الشيخ حكيم الهي إلى أن 
التضـــحية كانت صفة متجذرة في روح الشـــهيد. 
وقرأ سماحته مقاطع مؤثرة من نداءات الشــــهيد 
إلى الشــعب العراقي، بمختلف أطيافة، مقتبســـاً 

قوله: 

واستطرد قائال: "قانون صدام كان يقضــــي بإعدام 
كل  من كان يحمل مجرد صورة للشــهيد الصــدر، 
وبإعدام كل من كان ينطق بأســـــــمه... اما اليوم، 
فبضــــل سنن ا�، انقلبت الصــــورة. اليوم هناك 
تمكين. لقد مكن ا� اولئك الذين كانوا فـــــــــــي 
المعتقالت ليكونوا الوارثين. أما صــــــدام وجنوده 

فرأوا نتيجة ما كانوا يفعلون."

وأضاف: "نعم كان الصـــــــــــــدر في الزنزانة، وكان 
الكثيرون من األحرار أيضــــــا في الزنازين، لكن من ً

سنن ا� الكونية أن يمن ا� بالنصــر على اوليائه 
ـريد ان نمن علـــــــــى الذين  ولو بعد حين: "ونـــــــ
استضـــعفوا في األرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 

الوارثين".

أما الشيخ خالد المال فقال:

"في الســـــــــنوات االولى من التغيير، بعد سقوط 
صدام، كان المرء يخشــــــــى ان يقول انا من حزب 

البعث، اما اليوم، فبتنا نحن الذين نخشى..

لكنني اقول: وجه الطغاة ال يبيض. وجوه الظلمة ال 
تبيض."

وختم سماحته بالقول: "نحن اليوم نتمتع باالمان، 
علــى أقل تقديــر، لذلك ال ينبغــي لنا أن نيأس، وال 
ينبغي لنا ان نضــــــعف امام االبواق. حتى وان كنا 
نعاني أوضــــاعا صـــــعبة. بل يجب علينا ان نراجع 
انفسـنا، ونصــحح المســيرة،  وعلينا أن نبني على 
المكتســـــبات التي تحققت، سعيا لمكتســـــبات 

جديدة، وا� سيكون ولينا وناصرنا.”

أقيم الحفل في يوم الســـــبت ١٣ ابريل نيســـــان 
الحالي، واختتم بالدعوة لتناول طعام العشــاء عن 

روح الشهيد السعيد. 

وعرج ســـــــــماحته على واقع اليوم، قائال: "اليوم، 
ونحن في ضيافة الصـــــــــــــــدر، نقول للطبقة د 

السياسية في العراق راجعوا انفسكم."

وألقت األخت نور الحســــــــــــاني كلمة المراة في 
الحفل، فقالت "اننا نســتذكر الشـــخصـــيات النها 
مصــاديق للحاضر والمســتقبل" مشـــيرة إلى أن 
ـرجل،  ـرأة، كانت دائما رفيقة الجهاد مع الـــــ المـــــ
و"الشـهيدة امنة الصــدر دفعت حياتها ألنها كانت 
قد واكبت حــــركة اخيها لمحاربة الطاغوت واقامة 

العدل."

ومن طريف الصــدف وفي خبر ال عالقة له بالحفل، 
كان نحو ٢٠ شابا وشابة يخضـعون إلمتحان خطي، 
في نفس الوقت، في الحلقة األولى من موســـوعة 
علم األصول، للشهيد السعيد محمد باقر الصـدر، 
بعد أن كانوا برفقة ٣٠ آخرين،  قد اشـــــــتركوا في 
دراسة هذه المادة على يد الشـــــــيخ صفدر راضي، 

خبر يأتي تفصيله في مكان آخر في هذه النشرة.

اليوم، يقول الناس: لقد بيضت الطبقة السـياسية 
وجه صدام.. 



يحاول الشــــــــــــــيخ أن يجمع 
األحداث، وأن يســــتذكر األخبار، 
ويحاول قبل هذا وذاك أن يقرأ ما 

هو سلم األوليات خلف السؤال.

الشيخ عادل الفتالي

النتائج تنسيك الوقت والجهد

في غرفة صغيرة الحجم نســــــــبيا، كثيرة اإلنتاج، 
يجلس سماحته:

إنه سماحة الشيخ عادل الفتالوي. 

إذا دخلت عليه دون موعد مسـبق فسـتجده يتأبط 
الهاتف؛ هذا يسأله عن أفضـل أسلوب للتعامل مع 

ولد عاق، وتلك تســأله عن أفضـــل وقت تقول فيه ٍ
إلبنتها قد حان وقت الحجاب. 

ـرهما". ما فعله  "إبنـــــي. "ال تقل لهما أف وال تنهــــ
والداك ال يستوجب ما قمت به... 
نعم أنا بالخـــــدمــــــه.. أزوركم 

وأحاول إصالح الحال.... خادم..

يحاول أن يحدد ما هــــو المهم، 
وما هو األهم بنظر الســـــــائل؟ 

وبنظــــر القارئ؟ وبنظـــــر الذين يقوم هو علـــــى 
ٍخدمتهم. فلكل سلم لألوليات يختلف عن اآلخر.

شيخ قليل الظهور، كثير العمل. 

يشـــير لك بيده أن تدخل ويســـتأذنك بشــــفتين 
صامتتين (كي ال يقطع المخابرة) ويكمل مستعينا 
بمخزون من اآليات والروايات، راكمه خالل ســـنين 

الدراسة، وسنين العمل:

اسأله: كيف كانت نشـاطاتك هذا 
الشهر؟

أسأله وأنا أعلم أنه من الصــعب 
على من كان عمله االســــالم أن 
يجيب على ســــؤال كهذا.. كأنك 
تســأل قارئ القرآن الذي يقضــي 
ً ً يومه قارئا، ومتدربا، ومدرســــــا: ً

كيف كان نشـاطك االسالمي هذا 
اليوم؟ 

ّلكنه يجيب، إجابة من يخشــــــى اإلسهاب فيتهم 
ّبالعجب، وإجابة، من يخشـــــــــى اإلختزال فيتهم  ُ

بظلم الحقيقة.  

لكن اليكم بعض ما تفضل به:

* اإلجابة علـــــــــــى المكالمات الهاتفية المتعلقة 
ـرعية، واإلجابة على المكالمات  بالمســـــائل الشــــ
الهاتفية المتعلقة بالمشـــــــاكل االسرية، بمعدل 

ساعتين في اليوم. 

* لقاءات مطولة مع األسر التي تعاني مشـاكل بين 
ـزوجة، وحوارات مع طالبــي الطالق، مع  ـزوج والـ الـ
محاوالت إلصــالح ذات البين. هذه اللقاءات تتطرق

* لقاءات معمقة مع مجموعة من الشـــباب الذين 
سألوا عن مقامات القرب االلهي، فتم ارشادهم الى 

كيفية االنطالق في هذا المضمار.

 عادة إلى أدق التفاصـــــــــــيل، وتتطلب قدرة على 
اإلصـــــــــــــــغاء والتفهم، وقدرة على إدارة الحوار 
للتخفيف من اإلحتقان، كما انها تســتنزف الوقت، 
لكن النتائج تكون غالبا اغلـــــى من الجهد والوقت 
المبذول. فهذا الشهر، على سبيل المثال، تم اقناع 
ـرتين ممن طلبوا الطالق بالرجوع الى الحياة  اســـــ

الزوجية.

- المشــــاركة في تحكيم بطولة كرة المنضـــــدة، التي 
أقامها المركز بالتعاون مع مدرســة الثقلين للناشـــئة 

بمختلف األعمار. 

يرن جـرس الهاتف فـي الغـرفة إيذانا بالحاجة إلـى عمل ً
آخر، ومهمة جديدة، فيختتم الشـــيخ الفتالوي كالمه، 

مختصرا المشهد الكلي بعبارة: 

... وعلى ذلك فقس.

* مشـاركة شباب موكب آل محمد مجلسـهم المنعقد 
في احدى البيوتات لبيان فضائل السـيدة ام البنين (ع) 
وقراءة مجلس عزاء بمناسبة حصـــــول احد اعضـــــاء 

الموكب على االقامة في السويد

* المشـــاركة كل يوم أحد بتدريس 
اوالد مدرســــــــة الثقلين، التابعة 
للمــركـــز، وتدريس اولياء امورهم 
(في حوزتي النسـاء والرجال) جملة 

من االمور الفقهية والعقائدية.

هنا يضع سماحة الشيخ عادل بين 
أيدينا عينة مما قام به خالل شــهر 

نيسان في أماكن أخرى:

* تعليم شاب جديد العهد بالتدين 
على الوضوء وإقامة الصالة، خطوة 

بخطوة، مع اعطائه كتابا يشـــــرح ً
ذلك. 

* التوجه الى  مســـــــتشــــــــفى 
كارولينســـــكا لزيارة احد المرضى 
وإلجابته على بعض االســــــــــئلة 

الشرعية محل اإلبتالء.

-هذا داخل المــــركـــــز. فماذا عن 
نشـــــاطاتكم خارجه؟ هل تمثلون 
مركز اإلمام علي (ع) خارج جدرانه؟

١- لقاء مطول مع فتاة كانت على وشــــك نزع الحجاب، 
ـراجع عن هذه الخطوة بعد تقديم  لكن تم اقناعها بالتــ
ـرعية  شرح عن األبعاد النفســــية واإلجتماعية والشــــ

للحجاب في الشريعة االسالمية. 

* مشـــــاركة مجمع سيدي شباب اهل الجنة افراحهم 
والقاء كلمة بمناسـبة والدة االمام المنتظر ( عجل ا� 

تعالى فرجه الشريف )

* القيام بإجـراء عقد قـران بين زوجين من جمهورنا فـي 
بيت أهل الفتاة نزوال عند طلب ذويها.
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- ســـــؤال : ما الفائدة من وضــــــع خارطة للتدين 
واالديان في السويد؟

- تجيب الباحثة اإلجتماعية ومؤلفة الكـتاب: هـناك 
حاجة لمعرفة النســب.. يقال مثال ان الســويد بلد ِ

غير متدين، لكن االرقام تشـــير الى انتماء ٦٠% من 
الشـعب السـويدي الى الكنيسـة السـويدية. لذلك 
يجب الحصــــول على صورة حقيقية لواقع التدين 
في الســــــويد كي يمكن إعطاء صورة حقيقية عن 

واقع األمر.

- سؤال:  ماذا عن نسبة الحرية الدينية في البلد؟

- تجــيب المؤلفة: لم يكن هذا مجال الــبحث الذي 
قمت به، إال أن اإلعتقاد العام هو ان لكل فـرد الحق 
في اختيار ما يؤمن به وال يحق ألحد أن يحاســـــب 
االخرين علـى ما يعتقدون به، لكن وبالمقابل، يحق 
للمجتمع أن  تكون لديه تحفظات علــــــــى بعض 

الممارسات الدينية. 

أجرت صحيفة المســـلم المعاصر  DMفي عددها 
األخير (رقم ٢٩) مقابلة مع اريكا فيالندر، صــــاحبة 
كتاب "خارطة الســــويد الدينية"، جرى فيها الحوار 

التالي: 

والطوائف ستتساوى مستقبال

فيالندر: األقليات أكثر انفتاحا

 ســـؤال :  ماذا عن عالقة االقليات باالكثرية الدينية 
في السويد؟

ُ-جواب: وجدت أن االقليات الدينية فـــــي البلد أكثـــــر 
ـرية علــى االقلية.   ـرية من انفتاح االكث انفتاحا علـى االكث

إن التعددية الدينية تعتبــــر حالة جديدة، وحديثة 
العهد في بلد كالســـويد، لذلك ال يوجد بعد تعريف 
واضح للمقصـود بكلمة "نحن" والمقصــود بكلمة 

"هم". 

* ما هي مفطرات الصيام؟

-ســـــــؤال: كيف 
تـــتوقعــــين أن 
تكـــــــون خارطة 
الطوائف الدينـية 
في الســويد بعد 

٢٠ سنة؟

*الصيام: فرصة إلصالح النفس

* التربية الروحية خالل شهر رمضان المبارك

-اتوقع ان تصـبح 
احجام الطـوائـف 
الدينية فــــــــــي 
السويد متساوية 
نـــــــــــــــوعا ما. 
فالكنســـــــــــية 
السويدية تخسر 
لصـــــالح االديان 
ـرى وهو أمـر  االخ
اتوقع ان يسـتمر 
لتصــبح االحجام 

بعد عشرين عاما متقاربة إلى حد بعيد. 

*دعاء االفتتاح: دعاء يعمق العالقة بالخالق

*من هو االمام الحسن (ع) ؟. 

يذكر أن العدد األخير من الصــحيفة ،التي تصـــدر 
باللغة الســـــــويدية عن مركز اإلمام علي (ع) أفرد، 
باإلضـــافة إلى ما ســــبق، عدة مقاالت عن شــــهر 
رمضــــان المبارك، بمناسبة قرب حلول الشـــــهر 

الفضيل، وجاءت العناوين الرئيسية كالتالي:

* المرأة التي نصرت نبي ا� (خديجة الكبرى)  
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لماذا هي مختصرة أذن؟

كان هذا هو الهدف منذ البداية، لكن كثافة البرامج جعلت النشرة أكبر من ذلك رغم اإلختصار. 

التتمة في العدد القادم

- كيف تحددون مصطلح "أهم االخبار"؟ ما هو مقياس او معيار األهمية؟

سيجري اختيار (اهم) ما أنجزه كل قطاع تحت سقف مركز االمام علي (ع) في حدود المساحة المفردة لكل قطاع. 

ٍالمعيار االول، هو ان يجري افراد مســاحة لكل قطاع من القطاعات، ولكل نشــاط من األنشــطة، وان ال تطغى أخبار قطاع واحد ٍ
على سائر القطاعات. 

ٍكان الهدف أن تكون مختصرة جدا، ومن صفحة واحدة فقط، وألسباب اقتصادية. فالصـفحة الواحدة يمكن وضعها في الرسائل 
التي يرسلها المركز بالبريد الى عناوين المشتركين مع أوقات الصالة.. دون أن تزداد كلفة البريد. 

ـرة -كما ذكر- هو تلخيص المشـهد الكلي. لذلك سيضـطر المحرر إلى حذف بعض  أخبار "اللجنة العربية" على  ُفالهدف من النش
ـرة إلى "اخبار اللجنة"، وسيضـــطر المحرر إلى حذف بعض اخبار المكتب كي ال تصـــبح "أخبار   سبيل المثال كي ال تتحول النشـ

المكتب"، وسيضطر الى االجتزاء  هنا وهناك كي ال تتحول الى "اخبار المطبخ" او "اخبار المنبر" او غير ذلك. 

- طالما أن النشرة مختصرة فما هو معيار التلخيص؟ ماذا سيجري حذفه تحت غطاء االختصار؟ 

كلمة التحرير  تتمة 



تطرقت المناقشــات التي جرت في ٢٩ مارس في فندق سكانديك الى 
ٍشــــرح لالجراءات االحترازية التي تقوم بها القوى االمنية لحماية دور 
ًالعبادة بدء من تقصـي المعلومات عن المشـبوهين لحظة دخولهم 

ًالى اوروبا، وانتهاء  بمتابعة التكتالت واالنشطة المشبوهة. 

كانت المســتويات بين المتســـابقين متقاربة جدا، األمر الذي أضفى 
على المسابقة جوا من المنافسة والحماس. 

أدارت المســــابقة هيئة تحكيمية تألفت من سماحة الشــــیخ عادل 
الفتالوي، والحاج والء االسدي، والســــــــــید محمد رؤوف الموسوي، 

والحاج رؤوف العطار. 

فاز الســيد علي األعرجي بالمرتبة األولى في مســابقة كرة المنضــدة 
للناشــــــئين بين ١٠ و١٥ عاما، في حين فاز أحمد قنبر بالمرتبة األولى 

للفئة العمرية بين ١٦ و٢٠ عاما. ً

هذا ويجري اإلعداد حاليا إلقامة مســابقات مشــابهه بکرة المنضــدة 
وکرة القدم في وقت ســـيتم االعالن عنه في حينه عن طریق القنوات 

المعروفة للمركز. 

ًٍفضــال عن احياء ٣ ليال لذكرى استشــهاد اإلمام موسى الكاظم (ع)، 
فان موكب ال محمد اقام مادبتين على الغداء، فـي مـركـز اإلمام علـي 

(ع)، باسم مأدبة باب الحوائج. 

 بالمرتبة األولى في كرة المنضدة

أما المجموعة الثانية فقد سلم المركز الثاني نفسـه للشـاب حسـین 
کاظم الموسوي ليقطف الشاب السید بدر الحسـني مرتبة الميدالية 

البرونزية. 

  مأدبة باب الحوائج

ـراكــــز  واحدة، فــــي يوم الجمعة ٢٩ مارس، للمبلغين  والمناء المـــ
والهيئات االسالمية، واالخرى، في اليوم التالي، لعموم زوار برامج باب 

الحوائج من المدن والبلدات االخرى. 

كان الوضع االمني في المســـــاجد والمراكز االسالمية مدار بحث في 
ـرطة  اجتماع مطول شارك فيه االتحاد االسالمي الشــيعي وضم الشـ

السويدية من جهة وسائر االتحادات االسالمية من جهة أخرى. 

يظهر في الصــورة التي على اليســـار األمين العام لإلتحاد الشـــيعي 
الحاج حيدر طبلة برفقة عدد من المســــــؤولين المشـــــــاركين في 

االجتماع.

فوز األعرجي وقنبر

كان ذلك في المســــــــابقة التي أقامها مركز اإلمام علي (ع) ومدرسة 
الثقلين في قاعة اإلجتماعات، وشارك فيها ٣١ متســــــــــابقا بإشراف 

الهيئة التحكيمية التي ترأسها الشيخ عادل الفتالوي. 

أمن المساجد والمراكز في دائرة البحث والتقصي

حل ثانيا في المجموعة االولى الشاب علي کاظم وحل الشاب حسین 
خطاط بالمرتبة الثالثة. 

ـرطة الســـويدية برئيس غرفة العمليات، وبمدير شرطة  تمثلت الشــ
العاصــــــمة، تاله لقاء آخر مع مدراء مركز مكافحة التطرف واالرهاب، 

لتختتم اللقاءات مع مسؤولي مصلحة االمن الوقائي في البلد. 
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أخبار قصيرة 
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أخبار قصيرة 

 قرابة ٧٧% من السويديين يقولون انهم ينتمون الى ديانة ما، في حين 
بات نحو ٤٦% من الشعب يعترفون بوجود الخالق.

هذا ما ورد في آخر دراســة أعدتها المحققة والباحثة في علم االجتماع، 
ِ الدكتورة "اريكا ويالندر" من جامعة اوبساال. ّ

الملفت في الدراسة أن األرقام واإلحصــــــاءات الواردة فيها تدل على أن 
الشعب السـويدي صار أكثر تدينا في هذا القرن مما كان عليه في القرن ً

الماضـــــــــي، وأنه يتجه أكثر فأكثر إلى اإلعتقاد بوجود الخالق وبوجود 
رسالة سماوية جديرة باالتباع. 

جاء ذلك في الندوة التي عقدتها "دائرة دعم المراكز الدينية الســويدية" 
في متحف "مدهافس" في مركز مدينة ســــــــــتوكهولم في ٢٩ مارس ِ

بمشاركة مركز االمام علي ع. 

السويد تزداد إيمانا والمركز من الشاهدين

برامج ومسابقات وهدايا

فقد استفاد مركز االمام علي (ع) هذه الســـــــنة من عطلة الفصــــــــح 
الرسمية  ليعمل على تنشـــــــيط المؤمنين بمختلف فئاتهم العمرية 
ابتداء من مســـــــابقة القرآن الكريم يوم االربعاء ١٧ ابريل وانتهاء بدورة 

مسابقة كرة المنضدة يوم االثنين ٢٢ ابريل.

ـرية االمام المهدي (عج)  لم يقتصـــر االحتفال بذكرى والدة منقذ البشــ
هذه الســـنة على يوم او يومين فقط، كما جرت العادة، بل استمر إلى ٦ 

أيام تخللتها برامج دينية وثقافية ورياضية مكثفة. 

وكان ملحوظا خالل تلك االيام انشــــــــغال كافة قاعات المركز بالبرامج 
المختلفة بين تلك البرامج التي تخاطب الشــــــباب وتلك التي تخاطب 
النســـاء، وبين تلك التي تتوجه الى الناطقين بالعربية وتلك التي تتوجه 
الى الناطقين بالفارسية، فضــال عن الناطقين بالســويدية واالنجليزية. 
وبين طيات هذه النشرة أخبار متفرقة عن تلك النشاطات المشار إليها.

تعليم صالة اآليات للبراعم

مع قدوم شـهر شــعبان المبارك قامت مدرســة الثقلين االســالمية بتعليم 
وتدريب البراعم على إداء صالة اآليات كل يوم أحد جماعة بامامة الشــــــــــيخ 

صفدر راضي. 

جاء التكريم عرفانا من المركز لجهود النداف على الصـــــــــــعيد الطبي ألبناء 
الجالية بمختلف أطيافها. 

وكانت صالة اآليات مقدمة أيضــــا إلعادة التديب على صالة جعفر الطيار التي 
تعلمها تالميذ مدرســـة الثقلين بمختلف فئاتهم العمرية خالل شـــهر رجب 

المبارك. 

كان من المقرر ان يجري التكريم أمام المصـــــــــلين في صالة الجمعة، لكن 
الدكتور النداف منعه حياؤه من قبول ذلك، فجرى التكريم في مكتب سـماحة 

الشيخ حكيم الهي

جرى تكريم الدكتور طالب النداف من قبل سماحة العالمة الشـــــــيخ حكيم 
الهي، في يوم الجمعة، الموافق ٥ ابريل نيســـان الحالي، في مكتب سماحته، 

في مركز اإلمام علي عليه السالم.

غني عن القول ان مدرســة الثقلين هي مدرســة اســبوعية لالطفال والبراعم 
الناطقين باللغة العربية في مركز االمام علي (ع). 

تكريم



من كان يصـــدق أن الشـــباب الذبن حار الكبار في طريقة استدراجهم 
لاللتزام ببرامج المركز يريدون اإلليغال إلى الدين بعمق وليس بمنتهـى 

الرفق كما اعتقد وحاول الكثيرون. 

أقیمت المســــابقة، وهي الثالثة في ثالث سنوات على التوالي، بإشراف 
سماحة الشـیخ حکیم الهي في یوم الجمعة الموافق ١٩ آبریل/نیسـان 

الحالي في قاعة اإلجتماعات للمرکز. 

بلغ عدد المتصـــفحين في الربع االول من هذه الســــنة الميالدية نحو 
عشرين ألف متصـحف تراوحت مدة مطالعات الواحد منهم بين دقيقة 
وأكثر من نصـق ساعة. وتشــير االرقام كذلك  الى أن حوالي ٤ االف قارئ 
ـرة خالل االشهر الثالثة الماضية بما ال  سويدي كانوا  قد تصـحفوا النشـ

ّيقل عن قراءة ٤ مقاالت كمعدل وسطي لكل متصحف. 

فبالتزامن مع ذكرى استشهاد الشهيد السعيد محمد باقر الصـدر كان 
نحو ٢٠ شابا وشابة يخضـعون لمسـابقة في الجزء االول من كتاب علم 

األصول للشهيد الصدر والذي يقع في ٣ اجزاء.  

وال يخفى أن إقبال الشباب مؤخرا على عدة دراسات معمقة مع الشـيخ 
صفدر، كاألصول، والتفســـــــــــــير باللغة االنجايزية، وشرح عهد أمير 
المؤمنين إلى مالك األشــــتر، قد شـــــكل مفاجأة تدحض ما ذهب إليه 
كثيرون من أن أفضـــــل طريقة لجذب الشـــــباب تكون  بتوفير أجواء 

للتسلية ولنشاطات ملء اوقات الفراغ.

ـروا بدراســة علم األصــول  جدير بالذكر أن نحو ٥٠ طالبا وطالبة قد باشـ
على يد سماحة الشـــــيخ صفدر راضي منذ شهر فبراير شباط الماضي، 
فتقدم ٢٠ منهم لالمتحان في هذه المادة الصــــعبة نســـــبيا، وجاءت 
معدالت عالماتاتهم بين ٦٥ و ٧٠% فـــي حين حاز اثنان علــــى ١٠٠% من 
العالمات. يذكر أن إلقاء نظرة سريعة على أسئلة المسـابقة يكشـف عن 

مدى اهتمامهم بالعلوم المعمقة. 

حققت  DM التي تصـدر عن مركز االمام علي (ع) باللغة السـويدية رقما 
جديدا في عدد القراء لصفحتها االليكترونية. 

ّاتجاهات وميول شبابية:  "صدق او ال تصدق”

مسابقات القرآن الكريم تبشر بمستقبل زاهر

تســــابق ٧٠ من األطفال والناشئين دون ١٦ عاما في مســــابقات حفظ 
وتالوة القرآن الکریم، وإقامة األذان. 

أرتفاع عدد قراء  DM إلى ٢٠ الفا 

تساهم مجموعة من الكتاب السويدين المسلمين الشـيعة في تحرير 
النشرة التي تزداد رواجا

فقد وردت في ورقة االمتحان اسئلة عن عدة مفاهيم ومصــــــطلحات 
خاصة تحتاج إلى إحاطة من نوع خاص، وذلك من قبيل: االستصــحاب، 
الداللة التصـــورية، الداللة التصـــديقية، حجية االجماع وحجية التواتر، 

الواجب التوصلي ونية القربة، حجية خبر الثقة، الخ. 

جرت المســابقات  بحضــور العوائل التي عبرت عن اعجابها بإقامة هذا 
النشاط القرآني المبارك

تم توزیع الجوائز علی الفائزین في نهایة الیوم الذي كان شــــــاهدا على 
إمكانيات متفجرة وعلى تالوات وأصوات ومواهب تبشر بمستقبل زاهر 

لهؤالء البراعم. 
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موعظة المركز

وأفعالنا؛ عســـى أن یكون ذلك سببا في استحقاقنا عنایة ا� تعالى ورحمته وتوفیقه، فنكون بعد انقضـــاء هذا ً
الشهر قد هذبنا أنفسنا وأصبحنا من الصالحین." 

عاهدوا أنفسكمـ  على األقل في هذا الشـهرـ  
على مراقبة ســــــــــلوككم، وتجنب األفعال 

واألقوال التي ال یرضاها ا� تبارك وتعالى.

اشار سماحته في استقبال الشهر الى قول المصطفى : شهر شعبان شهري. رحم ا� من أعانني على شهري..

 خاطب سماحة الشــــــيخ حكيم إلهي، إمام 
ومدير مركز اإلمام علي (ع)، المصــــلين  في 

استقبال شهر شعبان قائال: 

واقتبس سماحته لنبي الرحمة حديثا آخر يقول فيه: "شعبان شهري فصوموا هذا الشـهر حبا لنبيكم". وتطرق 
ًسماحته الى فضل الصدقة في شعبان ناقال رواية سئل فيها االمام الصادق ع: يابن  رسول ا�: ماثواب من صام 
يوما من شعبان فقال: الجنة وا�. فقال الراوي: ماأفضل مايفعل فيه ؟ قال: الصدقة واإلستغفار، ومن يتصـدق 

ّّبصدقة في شعبان رباها ا� تعالى كما يربي أحدكم فصيله حتى يوافى يوم القيامة". 

وتعالوا، اآلن وفــي هذا المجلس، نعاهد ا� 
تعالى، بأن نتجنب في شـــــــهر شـــــــعبان 
المعظم الغیبة والتهمة واإلســاءة لآلخرین، 
وأن نتحكم بألســـــــــــــنتنا وعیوننا وأیدینا 
وأسماعنا وبقیة األعضـــــــاء والجوارح، وألن 

نراقب أقوالنا 

وعن مناسبات شهر شعبان أشار سماحته الى والدات األقمار الثالثة مبتدئا باالمام الحســــــين ع الذي ولد في 
الثالث من شعبان و الذي قال فيه سيد المرسلين: حسين مني وانا من حسين.

ثم استطرد سماحته مشـيرا إلى المناجاة الشـعبانية وما قيل في مفاهيمها ومعانيها الســامية والعميقة من 
قبل العرفانيين، فقال: 

ًوختم بهذا الصدد قائال:

فهل نكون نحن ممن یؤلم رسول ا�؟ هل نكون نحن ممن یثیر الحزن واأللم  في قلبه؟" 

اإلنابه الی دارالخلود ." 

"اخواني واخواتي! نحن نعیش فی ایام شهر شعبان المعظم. إن كرامة هذه الشهور المبارکة (رجب و شعبان و 
رمضـان) تعجز األلسـن والعقول واالفكار عن استیعابها. وال شك أن من بركات هذه األشهر االدعیة الواردة فیها. 
فالمناجاة الشــــــــــعبانیة تعتبر من أعظم المعارف اإلهیة التي بوسع المهتمین بها اإلستفاده منها على قدر 
وعیهم. فقد ورد في المناجاة:  "إلهي واجعلني ممن نادیته فأجابك، وناجیته فصــــعق لجاللك." فهذه العناوین 

ِّتبدو لإلنســان العادی سهلة متصـــورة. غیر أن أیا من العارف والفیلســـوف والعالم لیس بوسعه أن یدرك كنه ً
المسـألة، فعبارة "فصـعق لجالك" التي مبدؤها القرآن حیث یقول تعالى "وخر موسى صعقا." یتصــور اإلنســان ً

منها بأنه سقط وأغمي علیه. ولكن ماذا كان الصـــعق؟ ما هو صعق النبي موسى؟ هذه  مســـألة ال یفهمها غیر 
النبي موسى نفسه، وكذلك الكثير من العبارات الواردة في هذه المناجاة العظيمة." 

ً ثم تساءل سماحته: إن أعمال اإلنسانـ  طبقا إلى تفسیر بعض اآلیات واستنادا إلى األحادیثـ  تعرض على رسول ً
ا� (ص) واألئمة األطهار (ع) و تمرر  أمام أنظارهم المباركة. فعندما ینظر الرسول (ص) إلى أعمالنا ویراها ملیئة 

باألخطاء والذنوب، أال یتأثر ویتألم؟ 

اللهم ارزقنا رضی رسول ا� بحق رسول ا�. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور 

" هو الذی علمنا التضــــــحية والشـــــــهادة في سبيل ا� وعدم القبول بالذل والهوان وهو الذي أطلق  شعاره 
الشهير: هيهات منا الذلة" ذلك هو الحسين سبط الرسول الذي قال: أحب ا� من أحب حسينا. 

وفي الخامس من شـعبان "ولد من اتخذ الدعاء وسـيلة واســلوبا لتبيين مبادئ األســالم وتعاليمه ومفاهيمه. 
ذاك هو اإلمام زين العابدين وسيد الساجدين

ـرب الماء في كربالء وإمامه  ُثم عرج سماحته على العباس الذي ولد في الرابع من شعبان والذي أبى أن يشـــــــــ
عطشانا. ذلك هو رمز العطاء ورمز الصبر على اآلالم لحماية الحق. 

من خطب الجمعة في هذا الشهر
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