
وللعلم فإن لالتحاد الشــيعي حضــور فاعل جدا في ٣ 
اتحادات دينية، هي اتحاد الديانات المسجلة في عموم 
الســـويد، واتحاد الديانات المســـجلة في ستوكهولم، 

واتحاد الديانات المسجلة في البلدية. 

A4  فالكتاب الذي يقع في ٣٠٠ صفحة من القطع الكبير
للمؤلف و االســـــــــــــــتاذ في الحوزة العلمية في قم 
المقدسـة ســماحة العالمة غالم علي ســنجري يعتبر 

واحدا من أهم الكتب العقائدية. 

جدير بالذكر أنه ســبق لمركز االمام علي (ع) ان أصـــدر 
كتابا بالســــــــــويدية قبل ١٥ عاما حول عقائد االمامية 
بعنوان "اسالم الشيعة" للكاتب البارع سماحة العالمة 
الدكتور علي شـــــــــــمالي، إال أن الكتاب الجديد والذي 

سيصـــــــدر قريبا يعتبر أعم من الكتاب االول ويغطي ً
مساحة اوسع في بحث العقائد.

فالممثل الحالي إلتحاد الديانات المســـجلة في عموم 
مملكة السويد هو نفسه رئيس االتحاد الشيعي.  

وفي خطوة ريادية اخرى جرى التصـــــويت داخل اتحاد 
الديانات المســـجلة في مدينة ستوكهولم على اختيار 
مركز االمام علي (ع) لتأسيس الصـــــفحة اإلليكترونية 
لألتحاد الديني المذكور في موعد أقصــــاه منتصـــــف 

الشهر الحالي.

رغم نعومة اظفاره ورغم انه يمثل اقلية اسـالمية تولى 
االتحاد الشــــــيعي دورا رياديا سواء في اطار االتحادات 
االسالمية في الســـــــويد او في اطار هيئة االديان التي 

تضم مختلف االتحادات الدينية في البلد. 

بدور ريادي جديد

حاز مركز االمام علي (ع) على  ٦ اصـــوات من أصــــل ٩ 
متغلبا بذلك على ٣ مرشـحين آخرين يمثلون ٣ اديان 

ومذاهب اخرى. 

وقد كان لهذا الحضـــور دور مميز في صياغة القوانين 
إذ دأبت الســلطة الســياسية في البلد على استشــارة 
ممثلي األديان قبل إقرار القوانين سواء على مســـتوى 

البرلمان  او مســـتوى البلديات. علما أن أصحاب القرار ً
في الهيئات الدينية المختلفة قد اختاروا بمناســـــبات 
عديدة أن يعقدوا اجــــــتماعاتهم الدورية داخل قاعات 
مركز االمام علي (ع) األمر الذى دعا هؤالء لتغيير الكثيـر 
من شبهاتهم وانطباعاتهم الســـلبية الســــابقة حول 

توجهات اتباع أهل البيت (ع) ونشاطاتهم في السويد.

 االتحاد الشيعي 

عقائدنا باللغة السويدية

وكانت لجنة الترجمة قد صـــرفت نحو ٥٠٠ ســــاعة في 
ترجمة الكتاب من اللغة الفارسية الى اللغة السويدية. 

تضـع لجنة الترجمة في مركز االمام علي (ع) اللمسـات 
ـرجمة النهائية لكتاب دروس فـــي  ـرة علـــى التــ األخيــ

العقائد االسالمية الى اللغة السويدية. 

أقام مرکز اإلمام علي (ع) حفال بهیجا بمناســـــبة ذکری 
والدة أمير المؤمنين ویعســــوب الدین االمام علي بن 

أبي طالب (ع).

ولفت الشــيخ صفدر في كلمته التي ألقاها بالمناسبة 
ـرا ان العلم ال  ـرفة معتبـ ـرق بين العلم والمعـ الــى الفـ

يستلزم الطاعة، خالف المعرفة التي يمتزج فيها العلم  
مع الطاعة. 

ـرقين الذين يعرفون  وتطرق سماحته ألى المســـتشـــ
فضـــــــــــائل ومناقب أمير المؤمنين (ع) وقد يؤلفون 
المؤلفات بمزاياه وأخالقه ويبدون اعجابهم بشـخصــه 
إال ان علمهم بهذه الشـــــخصـــــية الفذه ال يرتقي الى 

المعرفة ألنه علم ال يقترن بالطاعة واإلتباع.

وأشار الشـــيخ صفدر بعد ذاك إلى الخوارج كمثال آخر 
على الذين كانوا يعلمون، ولكن ال يعرفون. 

 االحتفال بذكرى والدة اإلمام علي (ع)

أختتم الحفل بتوزيع الهدايا على الفائزين بالمســـابقة 
التي استلهمت أسئلتها من كلمة الشيخ صفدر. 

"هؤالء كانوا فـي جيش علــي (ع) وكانوا علــى علم بحق 
قائدهم عليهم، لكنهم افتقروا الـى الطاعة فلم يبلغوا 

درجات المعرفة بحق هذا اإلنسان الفذ." 

صفدر: للتفريق بين العلم والمعرفة

وأضـــاف: في حين أن مالك االشــــتر، وبالمقابل،  كان 
ـرفة ولذلك  ـره حق المعـ مثاال للموالـي الذي  يعـرف أمي

كان يقول له دائما: لبيك.

يذكر أن الحفل الذي دام لثالث ساعات تضمن مشـاركة 
ُكل من الرادود الســيد محمد الكيشــوان الرادود المال 
علي البغدادي باللغة العربية والرادود حســين شيرازي 
باللغة الســـــويدية مما اضفى على البرنامج أجواء من 
البهجة والســـعادة، كما تميز الحفل بإعطاء فســــحة 
أوسع لمشاركة الشـباب إن كان لجهة العرافة أو لجهة 

تالوة القرءان وقراءة الزيارة. 

كان الحفل قد بدأ باقامة صالة العشـــــــــاءين من يوم 
الخميس ٢١ مارس، وتضـــــــمن باألضافة الى ما سبق  
ـریم و زیارة  ـرآن الکــــــ ـرة آليات من القــــــ تالوة عطـــــ
امیرالمومنین (ع) وأشــعارا واناشــيد لبراعم مدرســـة 

الثقلين.

العدد٢ - مارس ٢٠١٩

بسمه تعالى

أخبار المركزأخبار المركزأخبار المركز
نشرة حول اخبار مركز االمام علي (ع)
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ذكرى شهيد المحراب 

بالعموم فإن إحياء أيام العلماء الشـــــــهداء سنة دأب 
عليها المــركـــز وفاء لدمائهم الـــزكية وإحياء للمبادئ 

والقيم التي استشهدوا ألجلها

و"مفهوم االنسان الحيادي”

وقد انضــمت الى االتحاد الجديد حتى الســـاعة نحو ١١ 
جمعية شـــــبابية من مختلف انحاء البالد، ويتوقع أن 
يرتفع العدد إلى ٣ أضعافه خالل الســنتين القادمتين 

قياسا بما حصل مع االتحاد الشيعي العام والمسمى

ـرى  ليومين متتاليين احيا مـركــز اإلمام علــي (ع) الذكـ
الســنوية الستشـــهاد شهيد المحراب العالمة محمد 
باقر الحكيم تخللهما عرض لفيلم قصـــــــير عن حياة 

الشهيد. 

يحمل االتحاد الجديد اسم 

اتحاد شيعي جديد يبصـــــــــر النور رسميا، لكن باسم ً
الشـــباب هذه المرة. هذا ما آلت اليه الجهود التي كان 

ـرحا لها والتي ً االتحاد الشــيعي ومركز االمام علي مســ
ً أثمرت في النهاية  انجازا تنظيميا هاما للشــــــــــــباب ً

الشيعي في السويد. 

Shiasamfund 

هذا وقد اقتبس عدد من المتكلمين مقاطع قيمة من 
كلمات الشهيد لعل أهمها رفضه لمصـطلح "المسـلم 
الحيادي" او "المســلم المســتقل" قائال ان انه ال يوجد 
في القرآن الكريم من أوله الى آخره وال في الســـــــــنة 
مفهوم " مســــتقل" وانما توجد عناوين االلتزام بالحق 
والدفاع عن العدل.. واالنسـان الحيادي انسـان يقصــم 

ظهر الحق بحياده."

هذا وستكون لإلتحاد الجديد ميزانية مســتقلة تمولها 
الجهات السويدية المانحة بما يتالئم مع نشاطه ووفق 

عدد الجمعيات الشبابية المنتمية اليه. 

كان ذلك فـــــي يومــــــي الخميس ليلة الجمعة ويوم 
الجمعة بين الصــالتين في الســابع والثامن من شهر 

مارس (آذار) الحالي. 

والدة اتحاد شيعي جديد

تعاقب على الكالم في المناســــــــبتين عدد من الذين 
تطرقوا إلى سيرة ومناقب الشــهيد الســعيد معددين 
مواقفه في الســـــياسة والدين واإلجتماع، من أبرزهم 
إمام المركز الذي شرح جانبا من سيرة الشـــــــهيد في 

خطبة الجمعة. 

Unga shiamuslimer i Sverige

وقد كشـــف الحضــــور المكثف للشــــباب بأعداد غير 
مسبوقة في دروس الشيخ صفدر تعطش هؤالء للفكر 
الديني عندما يجري طرح هذا الفكر بعقلية شــــــبابية 
محببة. وكشـف عن ان اعراضهم سابقا عن المشــاركة 

ً لم يكن إعراضـــــــــــــــا عن الدين أو ذوبانا في الثقافة ً
العلمانية, وإنما كان لسـوء تقدير هذا البعض في فهم 
حاجات الشباب وتطلعاتهم وكيفية التخاطب معهم. 

الشباب ثم الشباب

 إحتفال  تالميذ الثقلين

احتفلت مدرســــــة الثقلين االســــــالمية بمولد أمير 
المؤمنين وسيد الوصيين علي (ع) بحضــــــــور تالميذ 
المدرسة وأولياء أمورهم مع الكادر التعليمي واالداري.

يواصل الشـــــيخ صفدر رضي جهوده الرامية الى تعزيز 
التواصل مع الشـبان والشـابات في مدينة ستوكهولم، 
بالدرجة واالولى، وفي عدد من مدن الســـــويد االخرى، 

بالدرجة الثانية. 

ثم الشباب

وقد القت برامج الشــيخ استحســانا ملحوظا من قبل 
الشـباب وذويهم على حد سواء، وكان حضـور الشــباب 
لمجالســــــــه بمثابة استفتاء على نجاحه في المهمة 

الموكلة اليه.

ويقوم الشـــــيخ صفدر ببرنامج مكثف في أيام العطلة 
االسبوعية خاصة لتنشـــيط الشــــباب وإلشراكهم في 

القرار الخاص بهم وبحاجاتهم وتطلعاتهم. 

تبدأ برامج الشباب ليلة الجمعة بجلسـة لتفسـير دعاء 
كميل باللغتين السـويدية واالنجليزية. لتسـتكمل يوم 
الجمعة بحوزة شــــبابية باللغة العربية ثم حوزة اخرى 
باللغة االنجليزية يوم الســبت لشـــرح الجزء االول من 

كتاب علم االصول للشهيد محمد باقر الصدر.

تســــتكمل االجتماعات يوم الســـــبت بمحاضرات في 
العقيدة واالخالق باللغتين االنجليزية والســــــــويدية. 
وتختتم الفاعليات الشــــــــبابية االسبوعية يوم االحد 
بدروس في تفســــير القرآن الكريم لالخوات،  باإلضافة 
الى ورشة مناقشة في الفقه والعقائد للشباب في سن 

المراهقة.

 بالذكرى الميمونة

تخلل الحفل الذي أقيم يوم األحد في ١٧ مارس الحالـي 
مشــــــــــــــــاركات عديدة  لتالميذ المدرسة بمختلف 
مستوياتهم ووزعت عليهم الهدايا والجوائز والحلويات 

األمر الذي ضاعف من أجواء الفرح والوالء. 

أقيم الحفل في مصــلى مركز االمام علي (ع) الذي تزين 
ـرور حيث صدحت أصوات البراعم  بمظاهر الفرح والسـ
وعلت هتافهم باســـم امير المؤمنين ممزوجة بالوالء 

والحب لسيد الوصيين. 
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مولد االمام الباقر  (ع)

بإنشاد السيد علي الفياض

أضفى الســــــيد الفياض الذي زار المركز قادما من 
ـرور  ألمانيا على الحفل أجواء مفعمة بالفرح والسـ
وألقى على اسماع المشــــــــــاركين مجموعة من 

األناشيد التي تغنت بحب أهل البيت (ع). 

ـرية)    يذكــر أن لإلمام محمد الباقـــر ( ٥٧- ١١٤ هجــ
عدة أحاديث في الصــحيحين وهما من أهم كتب 
الحديث عند أهل الســـــنة، فضـــــال عن االحاديث 
المروية عنه في كتب الشـــيعة. وكان من اآلخذين 
ـريج  عنه من العامة كل من أبــــي حنيفة وابن جـــ

واالوزاعي والزهري وغيرهم. 

 مكتبة المركز

ً ِّلقب بالباقر لبقره العلوم بقرا (أي شقه شـــــــــقا، ً َ
واستخرج خفاياه).

ـرعت المكتبة التابعة لمركز االمام علي (ع) بميكنة  شـــ
َْ(مكننة) كتبها والبالغ عددها أكثر من اربعة االف كتاب. َ

استضاف مركز اإلمام علي (ع) الرادود القدير السيد 
علي الفياض بمناســــــــبة ذكرى الوالدة الميمونة 

لالمام الباقر عليه السالم. 

ـروع الميكنة، والذي يعني استخدام الحاسوب  بدأ مشـ
والنظم اآللية لتجهيز البيانات واسـتخدامها، في بداية 
شهر مارس (آذار) الحالي وسيســــتمر العمل به حتى 

نهاية عام ٢٠١٩. 

حضـر الحفل جمع من اتباع اهل البيت ومحبيهم 
وتخللته كلمة بالمناسبة للسـيد أحمد الحسـيني 
عرج فيها على ســــيرة ومناقب خامس األئمة عند 

الشيعة اإلمامية. 

أقيم الحفل في ليلة الجمعة في السـابع من شهر 
مارس (آذار) الحالي، مســبوقا بدعاء كميل وبعض ً

أعمال ليلة الجمعة.

 

َ الشروع في ميَكنة

وفي افتتاحيتها بعنوان "الكراهية هـي التحدي األكبـر" 
دعا المحرر إلى تعزيز قيم التســامح في المجتمع "ألن 

التعصب يولد الكراهية والكراهية تولد العنف". 

تطرق العدد االخير من  DM فضال عن موضوع الغالف، 
الى عدد من المواضيع الدينية واالجتماعية والصــحية 
لعل أبرزها مقال " ماذا يقول االســــــالم عن الوالدين؟" 
الذي سـرد وشــرح عددا من اآليات والروايات التي تنص 

على طاعة وحب واحترام الوالدين. 

غني عن الذكر ان DM هي صحيفة شهرية يصـــــــدرها 
مركز االمام علي (ع) باللغة الســـــــــويدية يخاطب بها 
جمهورا عريضا من الناطقين بلغة البلد، تتناول قضـايا 
الســـــاعة، باالضافة الى مروحة واسعة من القضـــــايا 

العقائدية والتاريخية واالجتماعية.

في عددها (رقم ٢٨) الصــادر في منتصــف شهر مارس 
الحالي تطرقت صحيفة " المســــــــــلم المعاصر" إلى 
مجزرة المســـجدين في نيوزالندا وأفردت لها عددا من 

صفحاتها باالضافة الى غالفها الخارجي. 

جدير بالذكر ان اســتخدام النظام اآللي بدال من النظام 
اليدوي سـوف يفتح الطريق أمام ضــم آالف الكتب غير 
الورقية (الديجيتالية) كما انه سوف يمهد لالنضـــــمام 
ـرقمية الموجودة فـــي المكتبات  الــى قائمة الكتب الــ
ـرونية فــي الحوزات العلمية فــي مدينتـــي قم  االليكتـ

المقدسة والنجف االشرف. طبعا باالضافة 

الى انه سيســـــهل كثيرا من عملية البحث عن الكتاب 
المطلوب وعملية إعارته واستعادته.

تقوم حاليا اثنتان من األخوات بالعمل ايام السبت على 
ـروع المجدي والذي يتطلب دقة وخبرة  إنجاز هذا المش

سواء في البرمجة أو في تسجيل وإعداد البيانات.  

يذكـر أن المكتبة التابعة لمـركـز االمام علـي (ع) تعتبـر 
أكبر مكتبة إسالمية في الســـويد وتضــــم العديد من 

الكتب التي تنفرد المكتبة باقتنائها.

واالرهاب العنصري
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اعتداء نيوزالندا

ـرفان اجتماعين فوريين فــــي نفس  هذا وقد عقد الطــ
اليوم الذي وقع فيه الحادث االرهابي المؤســــف في ١٥ 
ـراءات  ـرب فــي االجـ مارس (آذار) الحالـي للبحث عن قـ

االمنية المقترحة.

ـرطة الســـويدية مركز االمام علي (ع) بأنها  وعدت الشــ
ســــــوف تقوم بتعزيز اجراءاتها االمنية لحماية المركز 
وزواره علــى خلفية االعتداء االرهابـــي الذي تعـــرض له 
المصلون في مسجدين في نيوزالندا وذهب ضحيته ٥٠ 

قتيال، عدى الجرحى. 

الشرطة السويدية: لمزيد من االجراءات

ـرق البحث إلـــــى الدور الذي يمكن لالعالم  كذلك تطــــ
السويدي أن يؤديه في مواجهة العنف التطرف.  

جرى االجتماع والذي دام لمدة ســــاعتين في ١١ مارس 
الحالي واكتســـــب أهمية بالغة كون وزارة الثقافة هي 

الوزارة التي يناط اليها الشأن االعالمي في البلد.

وفي نفس الســــــــياق أصدر مركز االمام علي (ع) بيانا 
استنكر فيه العملية االجرامية المشــــــــار اليها داعيا 
الدول التي تســتضـــيف جاليات اسالمية على أراضيها 
الى القيام بجهد أكبر لحماية مســــاجد المســــلمين 
ـزاب والقوى  ـزهم الدينية. ودعا البيان االحــــ ـراكـــ ومـــ
السـياسية في هذه الدول الى مكافحة الفكر المتطرف 
ضد األقليات ألنه يغذي العنف لدى الناشئه ويتســـبب 

بمزيد من العمليات االرهابية واألعمال االجرامية. 

األمنية حول المركز

تطرق النقاش أيضــا إلى ظاهرة انتشــار االسالموفوبيا 
في المجتمع، والمشــاكل التي تســـببها هذه الظاهرة 
للمســـلمين عموما وللنســـاء خصـــوصا في حياتهن 

اليومية. 

قدمت االتحادات االســـــــــــالمية جملة من المطالب 
وطرحت جملة من المقترحات التي من شـــأنها تأمين 
مسـتقبل أفضـل للجالية االسالمية التي باتت تشــكل 

جزءا هاما من  المجتمع الســــــــويدي، فأبدت الوزيرة ً
ـروحات والمطالب ووعدت بمتابعة كل  تفهمها للطـــــ
النقاط التـي أثيـرت كما وعدت بعقد اجتماعات مماثلة 

في المستقبل القريب لمتابعة الموضوع. 

ففي اتصــال هاتفي بين مكتب مركز االمام علي (ع) من 
جهة والجهات االمنية السـويدية المســؤولة من جهة 
ـرى فــي نيوزالندا، أكدت هذه  ـرى علــى خلفية ما جـ أخـ
الجهات على انها كانت وما زالت تضــع أمن المركز على 
جدول اعمالها وانها ســـوف تعزز اجراءاتها وترفع درجة 

تأهبها في هذا الصدد. 

يقابلها جهود ووعود رسمية

لمواجهة العنف

ـرة الثقافة  Amanda Lindhقام ممثلو   بدعوة من وزيـــــ
االتحادات االسالمية السبعة في السـويد، ومن ضمنها 
االتحاد االسالمي الشــــــــيعي، بزيارة الوزيرة في مبنى 
وزارتها لمناقشـــــة سبل حماية المســـــاجد والمراكز 

االسالمية في السويد. 

مطالب ومقترحات اسالمية

وبهذا االنجاز المشـار اليه يكون مركز االمام علي (ع) قد 
خطى الخطوة األولى باتجاه تأســـــيس ما يعادل،  من 
حيث النتيجة، وكالة أنباء سويدية لنشـر أخباره وأخبار 

أتباع أهل البيت (ع) في السويد.

جدير بالذكر أن صحيفة "المسـلم المعاصر  DM  التي 
ـرها باللغة  يقوم مركز اإلمام علي (ع)  بتحريرها ونشـــــ
السويدية أصدرت حتى اآلن ٢٧ عددا شهريا غطت عددا 
من أخبار الطائفة في الســــــــــــويد، وأجرت عددا من 
المقابالت الصـــــحفية مع أصحاب االختصـــــاص في 
الســـــــــياسة والفكر الديني وفي شؤون الالجئين في 
السـويد، كما أنها فتحت نوافذ شهرية على حياة اإلئمة 

األطهار عليهم السالم. 

لمركز االمام علي (ع) وافقت "الهيئة العامة للصــحافة 
واالذاعة والتلفزيون في الســـــــويد" على اعتبار  موقع 
صحيفة "المسـلم المعاصر"  Dagens Muslimمصــدرا 
من مصــــــادر االخبار التي تعتمدها الهيئة في عملها، 
واعتبار الصــــــــــحيفة "قاعدة بيانات  databas  لتبادل 

األخبار في البلد.

جرى ذلك خالل اجتماع تأبيني كبير في وسط العاصمة 
ســتكهولم في ســاحة Sergels Torg ضـــم المئات من 
كافه األطياف، للتنديد بالمجزرة اإلجـرامية التـي وقعت 

في مسجدي العاصمة النيوزلندية.

ضحايا نيوزالندا

الشيخ حكيم يؤبن

ترأس سماحة الشيخ حكيم إلهي وفدا مصغرا  

لقراءة الفاتحة على ارواح ضــحايا العملية االرهابية في 
نيوزالندا. 

 "  المسلم المعاصر" عمل شهري

في إنجاز فريد من نوعه على الصعيد اإلعالمي  

  يتوج بإختراق إعالمي

يذكر أن الســـــيدة "سماء صرصور"، هي التي دعت الى 
هذه الوقفة التأبينية في السابع عشـر من شهر مارس 
الحالي، وهي المرأة التي ســـبق لها أن كانت  ضـــحية 
ـري قام به شخص يكن العداء والبغضـــاء  إعتداء عنصــ

لعموم المسلمين قبل عدة شهور. 

تعرضت يومها الضـحية الى الضـرب والى محاولة خلع 
حجابها فيما كانت تمشــــي في الشــــارع العام برفقة 

طفلتها.

4



● كان ألطاللة تالميذ مدرســــــة الثقلين في حفل مولد أمير المؤمنين (ع) 
وقعا ايجابيا جدا على المشاركين في الحفل. ً

●  اعتكف نحو مائة شـخص بين رجل وامراة وطفل في مركز االمام علي (ع) 
بين ١٩ و ٢٢ مارس الحالي ليؤدوا جملة من الفرائض والمســـــــتحبات في 

برنامج االعتكاف الذي صار تقليدا سنويا في شهر رجب المرجب.

ففي كل يوم أحد من أيام شـــــهر رجب األصـــــب كان مركز اإلمام علي (ع) 
مسرحا لتدريب التالميذ على تأدية هذه الصالة المستحبة بإشراف سماحة 

الشيخ صفدر رضي.

● يحل سماحة السيد علي فضل ا� نجل العالمة المرحوم محمد حسين 
فضــــل ا� ضيفا على مركز اإلمام علي (ع) في ليلة الجمعة في  ۲۸ مارس ً

الحالي فيما تكون نشرة "أخبار المركز" في طريقها الى المطبعة. 

أنشــــــد التالميذ من مختلف األعمار نشــــــيد "يا علي" من تأليف وتلحين 
استاذهم في مدرسة الثقلين التي تســــتقبل اوالد الموالين في ايام األحد 

على مدار السنة. 

تجــند النجاح هذه العـــبادة عدد من االخوة الذين عملوا خلف الكوالـــيس 
ـراب وأغطية  لتأمين التراخيص المطلوبة والخدمات الالزمة من طعام وشـ

وما شابه. 

● في محاولة منها لربط تالميذها بالمواســـــم الروحية بادرت "مدرســــــة 
الثقلين" الى تدريب االوالد المسجلين فيها على إقامة صالة جعفر الطيار.

ـرى والدة أميــر المؤمنين (ع)   ـربية فــي احياء ذكـ ● القت جهود اللجنة العـ
استحسان عدد من اعضاء الهيئة االستشارية الذين اثنوا على هذه الجهود 

في مداخالت لهم على كروب الهيئة في اليوم الذي أعقب اإلحياء. 

ـزامن مع طباعة هذا العدد يكون الموالين فـي مـركـز اإلمام علــي (ع)  ● بالت
على موعد مع الليالي التي يحييها موكب آل محمد(ع) في ذكرى استشـهاد 

اإلمام الكاظم عليه السالم. 

تبدأ ليالي اإلحياء يوم الخميس في ٢٨ مارس وتمتد الى يوم الســــبت  في 
ال٣٠ من الشهر نفسه. 

هذا وكان موكب آل محمد قد دعا لهذه المناسـبة كل من الخطيب المفوه 
السيد احسـان الحكيم والرادود القدير السـيد حسـن الكربالئي. ويتوقع أن 
تقوم أعداد غفيرة من الموالين بالمشــــاركة في مجالس عزاء باب الحوائج 

االمام موسى الكاظم عليه السالم، كما جرت العادة في كل عام. 

● شارك الشيخ صفدر راضي، على رأس وفد من أعضاء مركز االمام علي (ع)، 
في الوقفة التضـــامنية التي دعت اليها االتحادات اإلسالمية في الســــويد 
ومن ضمنها االتحاد الشــــــيعي لقراءة سورة الفاتحة على ضحايا المجزرة 

االرهابية في نيوزالندا. 

جرى ذلك في سـاحة "سـرغلس توري" في مركز العاصــمة ســتكهولم يوم 
السبت في ٢٣ مارس حيث فرشت الساحة بخمسـين سجادة صالة، بعدد 
ضحايا المجزرة،  ليضـع المشـاركون في الوقفة التضــامنية  أكاليل الزهور 

فوق السجادات تعبيرا عن حزنهم ومواساة لذويهم. 
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عقد المؤتمر في وسط ستوكهولم بدعوة من االتحاد الســــــــــــــــــويدي 
للمنشــورات   Sveriges Tidskrift  بهدف االستماع الى تجارب المنشــورات 
التي فازت بالمراتب االولى في مجاالت عملها، ولمناقشـــــــــة  سبل تذليل 
العقبات القانونية واالقتصـادية أمام الصـحافة المتخصـصـة، كالصـحافة 
الدينية، والبيئية، والصــحافة التي تصــدر عن جمعيات، او اتحادات مهنية 

متخصصة، كاتحاد عمال البناء او أتحاد أطباء األسنان وما شابه.

● كانت صحيفة  DM  التي يصــــدرها مركز اإلمام علي (ع) القناة االسالمية 
الوحيدة في المؤتمر  الســنوي للصــحافة المتخصــصــة بحضـــور وزيرة 

الثقافة السويدية  Amanda Lindh  في ال ١٨ من مارس الحالي. 

هل ألن الصــــحف االسالمية ال تلبي حاجات القارئ المســـــلم، ام الن هذا 
القارئ اقل شغفا بقراءة الصحف المتخصصة؟ 

كشف المؤتمر عن شغف القارئ في السويد بقراءة الصـحف المتخصـصـة 
إضافة إلى الصــــحف العامة. إذ تبين، على سبيل المثال، ان جمعيًة للبيئة 
تصدر صحيفة بيئية متخصصة لديها ٣٥٠ ألف مشترك، يدفع كل مشـترك 
٢٥٠ كراون في الســـــنة لقاء الحصــــــول على ٤ أعداد، األمر الذي يعني أن 
الصــــــــــــــحيفة تدر دخال سنويا في حدود ٨٨ مليون كراون عدا مداخيل 
االعالنات، أرقام يصعب أن يحلم بها القائمون على الصحف اإلسالمية، وهو 

ما دعا مراسلو  DM  في المؤتمر الى التساؤل فيما بينهم:

● سجلت في مركز االمام علي (ع) ٢٣ معاملة عقد قران و٢٢ معامله طالق 
خالل شهر مارس. 

ً يذكر أن المركز يوثق كل معامالت الزواج والطالق خطيا واليكترونيا لضمان ً
الوصول إليها عند الحاجة، طبعا ضمن شروط السرية المفروضة. 

اختتمت وزيرة الثقافة المؤتمر بحوار صحفي تحدثت فيه عن جهود وزارتها 
لدعم الصـحف التي تصــدرها الجمعيات واالتحادات غير الحكومية ولدعم 
ثقافة التســــــــــامح ردا على موجات العنف والتطرف على خلفية المجزرة 

االرهابية األخيرة في نيوزالندا. 

يذكر أن سماحته يزور الســــويد قادما من النروج التي يزورها للمرة الثانية 
للســــنة الثانية على التوالي،  إذ كانت الزيارة األولى بدعوة من وزير الثقافة 

النروجية لتبادل االراء حول الوضع الديني والسياسي في الشرق االوسط.

 يذكر أن العمليات الجراحية والجروح والحروق تثير لدى المرضــــــــى عدة 
تســاؤالت فقهية مســتجدة تســـتدعي إعطاء أجوبة سريعة، باالضافة الى 
حاجة بعض المرضـــــــى لدعم معنوي مكثف يمكنهم من مواجهة بعض 

االخبار السيئة التي تتعلق بحالتهم الصحية. 

يلقي سماحته كلمة بعد صالة العشــاء أمام المصـــلين في المركز يختتم 
بها برنامجا مكثفا من اللقاءات خالل اليومين الذين يقضـيهما في السـويد 

سواء مع الجالية اللبنانية، او مع شخصيات سياسية واكاديمية سويدية. 

● يواصل اإلتحاد الشـــيعي مهمته االنســــانية بانتداب شخصــــين لزيارة 
المرضى في مسـتشـفى كارولينســكا اسبوعيا  في يومي الثالثاء والجمعة ً

حسـب اإلتفاق الذي جرى مؤخرا بين االتحاد والمسـتشـفى المذكور بهدف 
إعانة المرضى المســــــلمين على فهم تكليفهم في االوضاع الجديدة التي 

تصادفهم هناك. 
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وتأتي دعوة الشــــيخ الواعظي على خلفية االحتفال أيضــــا بالذكرى ال ٢٣ 
الفتتاح المركز على يد مؤسسه سماحة الشيخ الواعظي.

● "االخالق في االسالم" هو عنوان المؤتمر الشــــــبابي الذي سيقيمه مركز 
االمام علي (ع) في ٢٠ و ٢١ من شهر نيسـان المقبل، ويسـتقبل فيه سماحة 
الشـیخ الدکتور جهانغیر (رئیس الجامعة االسالمیة في لندن) باالضافة الى 
عدد من الشـخصــيات  األكاديمية والقادرة على اإللقاء باللغة االنجليزية أو 

السويدية. 

● تحضــيرا لحفل ١٥ شعبان وجهت اللجنة العربية في مركز االمام علي (ع) 
الدعوة لكل من سماحة الشـــيخ محمد سعيد الواعظي وللشـــاعر القدير 

جابر الكاظمي للمشاركة في ذكرى والدة صاحب الزمان (عج).

تنطلق الدورة يوم اإلثنين ٢٢ آبريل / نيسان وتوزع فيها جوائز على الفائزين 
تتراوح بين ٣٠٠ و ١٠٠٠ كراون وبما مجموعه ٤٠٠٠ كراون سويدي.

● تبركا بايام والدة صاحب العصر و الزمان (عج) سيقيم مركز االمام علي (ع) ً
االسالمي بالتعاون مع مدرسة الثقلين االسالمية، مسابقات كرة المنضـدة 

للناشئة من االعمار ١١  الى ٢٠ سنة. 

7

أخبار قصيرة 

ـرة تغطي كافة االنشـطة والفعاليات، عمل من شأنه أن يختصـر المشــهد الكلي، وأن ٌ لذلك فإن تحرير نش
يجعل القارئ على بينة بكل ما يجري تحت سقف مركز اإلمام علي (ع).

وفي الجواب ان "اخبار المركز" عبارة عن نشرة تفتح نافذة على أخبار قد تكون (مغمورة) أو حتى (مجهولة) 
لدى األغلبية الصامته في مركزنا." 

من هذه التساؤالت :

ما الغاية من "أخبار المركز" وما الحاجة اليها؟

ٍَفكم من شخص يحضـر مجالس اللغة العربية في المركز، لكنه يجهل ما يجري باللغة االنكليزية. وكم من 
ناشط في المجالس الحسينية يجهل ما يقوم به ناشط آخر في مجال الكتب السويدية..الخ.

ٌكلمة التحرير هذه كلمٌة مختصرة (مجزأة على حلقات بسبب ضيق المساحة) تجيب على تساؤالت 
مفترضة.

لماذا هي مختصرة أذن ؟

التتمة في العدد القادم

كلمة التحرير 
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يا علی خدمة العيال کفارة الكبائر، ويطفئ غضب الرب، و يزيد فی الحسنات و الدرجات.

يا علی ال يخدم العيال اال صديق او شهيد او رجل يريد به خير الدنيا و االخرة.

مواعظ نبوية

"يا علي من لم يأنف من خدمة العيال دخل الجنة بغير حساب.

يا علی من کان فی خدمة العيال فی البيت ولم يانف کتب ا� اسـمه فی 
ديوان الشـــهداء، وکتب له بكل يوم و ليلة ثواب الف شهيد وکتب له بكل 

قدم ثواب حجة و عمرة، واعطاه ا� بکل عرق فی جسده مدينة.

وهذا بعض ما ورد في الجمعة الثانية في ٨ مارس الحالي:

والف جائع يشبعهم والف عار يكسوهم .”

 على لسان الشيخ حكيمي

في جمعتين متتاليتين قرأ سماحة الشــيخ حكيم إلهي على مســـامع المصـــلين مواعظ الرسول (ص) على ابنته 
فاطمة الزهراء (ع) وعلي بن أبي طالب (ع) قبيل زواجهما الميمون.

يا علي سـاعة فی خدمة العيال فی البيت خير من عبادة الف سـنة، والف 
ـريض  ـزوة والف مـ ـرة، وخيــر من عتق الف رقبة، والف غـ حجة، والف عمـ

عاده، والف جمعة والف جنازة، 

وكان سماحته في االسبوع الذي سبق قد قرأ على مسامع المصلين ما قاله نبي الرحمة البنته فاطمة ، وجاء فيه:

"يا 'فاطمة'! ما من إمرأة طحنت بيديها إال كتب ا� لها بكل حبة حسنة ومحا عنها بكل حبة سيئة. 

يا 'فاطمة'! ما من إمرأة عرقت عند خبزها، إال جعل ا� بينها وبين جهنم سبعة خنادق من الرحمة. 

يا 'فاطمة'! ما من إمرأة غزلت لتشتري ألوالدها ، إال كتب ا� لها ثواب من أطعم ألف جائع وأكسى ألف عريان. 

يا 'فاطمة'! أفضل من ذلك كله رضا ا� ورضا الزوج زوجته.

يا 'فاطمة'! أما علمت أن رضا الزوج من رضا ا�، وسخط الزوج من سخط ا�؟ 

يا 'فاطمة'! طوبى إلمرأة رضي عنها زوجها، ولو ساعة من النهار. 

يا 'فاطمة'! ما من إمرأة رضي عنها زوجها ساعة من النهار، إال كتب ا� لها بكل شعرة في جســـمها حســـنة، ومحا 
عنها بكل شعرة سيئة. 

يا 'فاطمة'! جلسة بين يدي الزوج أفضل من عبادة سنة، وأفضل من طواف. 

ً يا 'فاطمة'! ما من إمرأة خففت عن زوجها من كآبته درهما واحدا، إال كتب ا� لها بكل درهم واحد قصرا في الجنة." ً

يا 'فاطمة'! ما من إمرأة غسلت قدرها، إال وغسلها ا� من الذنوب والخطايا. 

يا 'فاطمة'! ما من إمرأة نسجت ثوبا، إال كتب ا� لها بكل خيط واحد مائة حسنة، ومحا عنها مائة سيئة. ً
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