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2كلمة التحرير 

وداعا من القلبً

عاش بیننا لعشرين سنة. 

لذلك فإن المراجعة الدقیقة للســنوات 
التي قضــــاھا بیننا تجعلنا نطمئن إلى 
أنه كان قد رسم لنفســــه منذ البداية 
طـــريقا محددا عنوانه: عمل بال كلل أو 

ملل.

وعندما تكون الءاته ثابته ال تتغیــر فــي 
عشـــــــرين سنة فھذا يعني أن الءاته 

كانت أيضا نتیجة قرار ومبدأ)

استطیع ان أشـھد أنني لم اسـمع أنه 
قال أف ألحد.. أو أمام أحد.

لعلنا - نحن الذين اعتدنا أن نعمل فــي 
مكان، وأن ندرس فــــي مكان ثان، وأن 
نحیي مناســـــــباتنا الدينیة في مكان 
ثالث، وأن نتســـامر في مكان رابع، ثم 
نعود إلــى البیت اخـــر النھار لنلبس ما 
نشاء ونمارس خصـوصیاتنا كما نشـاء. 
لعلنا ال  نســــتطیع أن ندرك صعوبة أن 
يكون المـرء طیلة يومه فـي مقــر واحد 
(للعبادة والعمل والســكن فضـــال عن 

الوعظ والدراسة والتدريس).

ھناك (في المقر المشــــــترك للعبادة 
والعمل واالقامة) علم الكــــــــــبار ولم ّ

يستنكف من تعلیم أوالدھم الصغار.

 .....

ويجب أن تأكل مما يأكل الناس علـــى 
سفرة شھر رمضــان المبارك حتى وإن 
كان طبیبك يوصـیك بأن تتناول مأكوالت 

مختلفة. 

فماذا قال شكســــبیر على لســـــان 
أنطونیوس؟

 

كذلك يمكن الركون إلى أن الءاته كانت  
كالتالي:

ھكذا ھو االنسان. ال يشـعر بالنعمة إال 
عندما يفقدھا. 

كم مرة يجب أن نشــــــعر أننا يجب أن 
نندب الغافلین أكثــر مما يجب أن نندب 

الراحلین؟ 

وھناك (فـــــي مقــــــر العبادة والعمل 
واالقامة) رسم لنفسه خارطة الطريق 

وحدد لنفسه الءات المسیر.

إنه ســــــــــماحة العالم الرباني حامد 
الظاھري.

كان المســــجد منبره، ومكتبه، وبیته، 
ومطعمه، وحوزته. 

وھكذا نحن في كل مرة:

وغفلنا عن فضل سماحة الشیخ حامد 
الظاھري إلى أن جاءتنا صور التوديع. 

كم مـــــرة يجب أن نعیش (نحن الذين 
ھاجرنا إلى الغرب فكبـر فینا االطمئنان 
إلى ضــمانات الدنیا كما كبر فینا القلق 
من حســابات اآلخرة) كم مرة يجب أن 
نعیش الغصــــــة ألننا لم نجعل الراحل 
يشـعر خالل وجوده معنا بمدى حبنا له 
وبمدى تقديرنا لشـــــخصـــــه وبمدى 
شكرنا لتضـــــــــحیاته وھو الذي سھر 
لیجعل أعمالنا آلخــرتنا أدعـــى إلـــى 

الطمأنینة من أعمالنا لدنیانا؟

غفلنا عن فضل سماحة الشیخ حسن 
اخوان إلى أن جاءتنا أخبار الرحیل.

يبدو انه مھما تكــررت التجـــربة ومھما 
تكررت الغصـــــــــص وتكرر الندم فإننا - 

البشر- لن نتغیر.

وال عــزوف عن محاولة إختــراق الواقع 
الســــــــائد  حتى إن تراخى الخواص 

واستیأس العوام.

(فعندما يكون الطـريق ثابتا ال يتغیـر وال 
يتفرّع  فھذا يعنــي أن الــراحل لم يكن 
يســــیر اعتباطا ويعني أن الطريق كان 

نتیجة قرار ومبدأ.

واألھم: لم يتأفف أبدا. 

ال اعتبار لألمور الشــخصــیة حتى وإن 
أمكن تغلیفھا بالمصلحة العامة. 

أكثر من عشــــرين سنة قضــــاھا في 
الســــــويد لم أشاھده فیھا يتأفف ولو 

لمرة واحدة.

كأنه نظر إلى قوله تعالى "وال تقل لھما 
أف" فوسع نطاقھا لتتخطـــى الوالدين ّ

إلـــى المؤمنین جمیعا. كأن اآلية قالت 
له: ال تقل (للمؤمنین) أف. 

وال يدرك قـــیمة من يفقدھم إال بعد أن 
يودعھم.

وال اعتبار للســـــــــــــقوف والمقامات 
الوجاھیة حتـــى إن أمكن تبـــريــــرھا ّ

بضـــــــرورة الحفاظ على موقعیة عالم 
الدين.

لم يعتبر ان مشــــــــــــاركة الرياضیین 
بااللعاب الرياضـــــیة ال يلیق بالعمامة، 
ولم يقل إن التصــدي لمجلس صغیر أو 
ِضـــعیف ال يلیق بعالم كبیر. ولم يقل ال 

جدوى ممن ضل في نفســـه، او جھل ّ
على غیره. 

أو أبعــد: كأنھا قالت لــه: ال تقل (أمام) 
المؤمنین أف. 

 

ھنا يصـبح زوار المســجد زوارك أيضــا، 
ويصبح زوار المكتب زوارك أيضا، ويصـبح 
من جاء لیتزوج ضـیفك ومن جاء لیطلق 
ضـــــــیفك إلى آخر القائمة الطويلة... 
ويصـــــــبح من واجبك  أن تقوم بأصول 
الضــیافة وآدابھا على حســاب راحتك 
وعلى حسـاب خصــوصیاتك، باإلضافة 
إلى أنك يجب أن تكون دائما على رأس 
المصـــــــلین، وبین المعتكفین، تھدئ 
المعترضـــــین وتعبّئ المتكاســـــلین 
وتفصــــل بین المتخاصمین، وتكون مع 
الذين تؤخرھم انشـــــغاالتھم من أداء 
صالة العشـاء في وقتھا -مثال-  فیأتون 
المسـجد في "أوقات الفراغ" ولو كانت 

متأخرّة. 

الخ.. الخ..

ينقل ولیام شكســبیر في مســرحیته 
"يولیوس قیصر" خطبة القائد المشھور 
ماركوس أنطونیوس في رثاء القیصـــــر 
يولیوس الذي اغتاله بعض االنقالبیین.

قال: "أيھا الــــرومان، يا أبناء وطنــــي! 
أعیروني آذانكم.

لقد أتیت لكي أرثي قیصــر ولیس لكي 
أمتدحه.

فسیئات المرء تعیش بعد وفاته

أما حسناته فتدفن مع عظامه

لذلك، فلندع حسنات قیصـر تذھب مع 
قیصر."

كم مرة يجب أن نشــعر بالذنب ألننا لم 
ِنوف راحال عنا حقه علینا؟ًّ

وكم لیلة ظلماء ســـــتمر علینا قبل أن 
ندرك فضـــــــل البدر علینا في اللیالي 

الظلماء؟

وكم مرة يجب أن نشـعر بالندم ألننا لم 
نقل للـــراحل فـــي حیاته ما بتنا نقوله 

عنه بعد وفاته؟ 

العدد ١٣ - أبریل ٢٠٢٠



3

نعم. تذكــرتھا وتذكـــرت ذلك المقطع 
الذي يقول: 

لو قیض لشـكسـبیر أن يتصــفح وجوه 
الناس في ســـتوكھولم بعد خبر وفاة 
سماحة الشــــیخ حامد الظاھري، أو 
ولو قیض له أن يقرأ الحزن واألســــى 
فــي عیون المعــزين فـــي مـــراكـــز 
وحســـــینیات الطائفة، ولو وصل إلى 
آذانه الكلمات التـي عبــرت عن مدى 
األلم الذي يعتصــر  قلوب محبیه لكان 

شكسبیر قد قال كالما مختلفا.

وعلى رأســــھم نبینا المختار وأئمتنا 
االطھار.

سیئات المرء تعیش بعد وفاته

ھذا بالعموم. لكن بخصـــــوص فقیدنا 
فالقاعدة تختلف قلیال:

وقلت: كم كان شكســــبیر مخطئا لو 
كان ما افترضه على لسان انطونیوس 

قاعدة عامة.

فإننا ولألمانة لم نعثر علیھا

لذلك لم نجد ما ندفنه مع الـــراحل اال 
خالص دعائنا له، وخالص سالمنا إلى 
الذين ســــبقونا باإليمان وســـــبقونا 

بااللتحاق بالرفیق االعلى،

فالحســـنات ولیس الســــیئات ھي 
التي تعیش وتدوم، أما الســــــــیئات 
فھي التي تنســـــــــــى و"تدفن مع 

العظام".

أما حسناته فتدفن مع عظامه

فحسـنات الفقید ھي التي ستعیش 
وتدوم.

يوم وصول خبر وفاة سماحة الشـــیخ 
حامد الظاھري  تذكرت تلك  الخطبة.

أما سیئاته...

كان ماركوس أنطونیوس بارعا فـــــي 
خطبته التي ألب فیھا الرومان ضـــــد ّ

االنقالبیین مســــــــتغال قدرته على 
الــــــتالعب بالمفاھــــــیم وبعواطف 
المســـــتمعین. وصارت خطبته التي 

صاغھا شكســـــــبیر شعرا مقطوعة ً
أدبیة مشھورة في عالم األدب. 

العدد ١٣ - أبریل ٢٠٢٠

المحرر
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الشیخ ناظم الوائلي:

شارك في كسر حصار عبدان

وقدم جل ماله للطلبة الفقراءّّ

َ ٌ ِال شجاع يَبقى فیَعَتنق َُ

َ ٌ َ ََ َ فاللیالي عون علیَك َمع َ

َ ََّّ ََُّ ِللذي ظن أنھا تعلیلَ

َ ِغايَة الناس في الَزمان فناٌءُ ِ

ِِمن َمقیل بَیَن الضلوع إلى ُ ِ ٍ

َ ٌُّ ُ ََومضر بَك البقاء الطويلُ ِِ

استھل سماحة الشـیخ ناظم حطیط 
الوائلي مجلســــــه بأبیات من شعر 
الشـريف الرضي قرأھا بصـوت حزين، 

فقال: 

ُ ُ ِطاَل بَقاء َوالثاكل الَمثكولٌ

ََُُ ِراحل أنت َواللیالي نزولٌَ

ُ ِالبیَض َوال آمل َوال َمأمولٌ

ُ ُ ُ َِوكذا غايَة الغصون الذبوُلَ

َ َُ ٍيَوَم َدجن َوَمزقته قبوُلَّ

َُ َ ٌُ ِفرح غیره به َمتبولُ َِ

ََّ َ ھاذا َمالال كأنھا عطبوُلًُ

ُ ُ ِطول عناٍء َوفي التراب َمقیلَ ِ

ٌََّّ ِإنما الَمرء للَمنیة َمخبوء ُ ِ ُِّ َُ ِكل باك يبكى علیه َوإن َُ ٍِ

َُ َ َِالبین كما ساعَد الذوابَل طولَ ِ

ٌَ ٌُّ ََواألماني َحسرة َوعناءَ

ََّ َ َُ ٌَ ِفھَو كالغیم ألفته َجنوبَ

ُ ِعاَدة للَزمان في كل يَومٌّ ٍِ ِ
ُ ٌُّ ِيََتناءى خل َوتبكي طلولَ

َ ََّ َ ٍربما وافق الفتى من َزمانُ ِ

ُّ َُ َِِوللطعن تسَتَجم الخیوُلُ

َ َِِھي دنیا إن واَصلت ذا َجفتَُ

ً ثم اسـتطرد سـماحته معرّجا على حديث ُ
لإلمام موســـــى الكاظم (ع) قال فیه: إذا 
مــرض المؤمن أوحــى هللا عــز وجل إلــى 
صاحب الشــــمال ال تكتب على عبدي ما 

دام في حبسي ووثاقي ذنبا، ويوحي إلى ً
صــــــاحب الیمین أن اكتب لعبدي ما كنت 

تكتبه في صحته من الحسنات".

وعلق سماحته على الحديث قائال: 

اقتضـــــت حكمة هللا أن تكون الحیاة الدنیا 
كبیرة بالھموم واإلبتالءات. 

فاإلنسان يعیش فیھا، فإن كان غنیا يعیش 
ھاجس الفقر. وإن كان صـــــــاحب وجاھة 
يعــــیش ھاجس فقدان الوجاھة، وإن كان 
صاحب صحة يعیش ھاجس فقدان الصحة 
بســـــبب خلل في غدة صغیرة او فیروس 

صغیر...

جاءت تعالیم الدين الســـتثمار ھذه األمور 

قبل فقدانھا. فالصـــــــحة تاج على رؤوس 

األصحاء ال يراه اال المرضى. 

امتألت القاعة رغم ســـــعتھا وتوافد المعزون بالمئات من جھات ســــــتوكھولم األربعة. جاؤوا فكانوا ھم المعزون، وكانوا ھم ّ

أصحاب العزاء في آن واحد. 

ً كان الحضور في فاتحة سماحة الشیخ حامد الظاھري  (٥ مارس) الفتا جدا في ظل أجواء التباعد االجتماعي بسبب فیروس ً

كورونا المستجد. 

ّعكس المجلس حجم الوفاء من أھل الوفاء لعالم رباني يســـــــــتحق كل الوفاء. وامتزجت كلمات الوداع بدموع األسى لھذه  ٍ
الثلمة التي أصابت االسالم وأصابت أھله في ديار الغربة حیث قضى المرحوم عقدين من الزمن في خدمة أبناء الجالیة بجھد 

قل نظیره. 

وجلس كل الخطباء والمبلغین في ستوكھولم وضواحیھا بالقرب من الباب الستقبال من أفجعھم خبر الوفاة فكان المشــــھد 
ً الفتا أيضـا، إذ قلما يجتمع ھذا العدد من الخطباء والمبلغین والمعممین في مجلس واحد. وكان الفتا أيضـا مشـاركة أعداد من ً

اإليرانیین واالفغان من الذين ال يعرفون اللغة العربیة لكنھم كانوا يأتمون في صلواتھم بالمرحوم ويعرفون فضـله على السـاحة ّ

بصرف النظر عن اللغات التي يتخاطب بھا أھل ھذه الساحة. 
ً ِكان مجلس الفاتحة مجلسـا يلیق بالمرحوم وقد أظھر محبة الناس لھذا العالم المخلص، وكان أيضـا مجلســا يلیق بالجمھور ً

وقد بین درجة االخالص الوفاء والشعور باالمتنان عند جمھور كشف بقوة عن إخالصه ووفائه.َّ

الشیخ ناظم الوائلي
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باألمس فقدنا عزيزا علینا ھو سـماحة 
الشیخ حامد الظاھري. 

ً الرواية الشــريفة تقول: اغتنم خمسا ْ
ٍقبل خمس شـــــــــــبابَك قبل ھرمَك 
ِِوصحَتك قبل َسقمَك وغناَك قبل فقرك 

ِوفراغك قبل شـــــــــغلك وحیاتَك قبل ََ
ِموتك.

فھذا الصــحابي خباب بن األرت إبتلي 
بصــــــــحته، إذ واجه تعذيب الكفار له 

بسبب إسالمه. 

وورد فـــــــي حديث آخـــــــر: نعمتان 
مجھولتان، الصحة واألمان. 

يقال ان احد الصـــــــالحین دخل على 
مريض فقال كیف حالك؟ قال: مضـــى 

أربعین يوما لم أذق طعم الـنوم.. فقال ً
له: يا ھذا أحصـــــــیت أيام البالء فھل 

أحصیت أيام الرخاء؟ 

نالحظ ضعف اإلنســــــــــان تجاه ھذه 
االبتالءات. ولكن كیف يتعامل اإلنسان 

مع البالء؟

عندما جاء أحدھم إلى امیـر المؤمنین 
َ(ع) وفي ناقته َجرب سـأله األمیر: ھل 

داويتھا قال: نعم بالدعاء. قال األمیـــر: 
ضـع مع الدعاء شــیئا من القطران. أي 

توسل با� واعمل باالسباب. 

لذلك قد يكون في زوال الصحة ابتالء أو 
تذكیر أو مصلحة.

أمیـــــر المؤمنین (ع) اعتبـــــر االبتالء 
والمرض كفارة للذنوب. 

قال عامر الشــــعبي: «إن خبابا صبر، ً
ولم يعط الكفار ما ســـــــــألوا، فجعلوا 
يلزقون ظھره بالرضــــــف، حتى ذھب 

لحم متنه»

نتوسـل إلى هللا بالدعاء. ورد أنه ال يرد 
القضاء اال الدعاء. 

الســـــید القائد يدعونا لقراءة دعاء "يا 
من تحل به عقد المكاره". ّ

الیوم فـــــــي زمن ھذا الفیـــــــروس 
المســــــتجد يقول علماؤنا إن الحفاظ 
على النفس واجب شــــرعي وكذلك 
الحفاظ على اآلخرين. نقل عن السید 

الســـیســـتاني في رده على سؤال ّ
مفاده: ما ھـو حكم تعمد نقل العدوى. 

قال: ال يجوز. 

قال الصــــــــــــادق (ع): إن هللا لیدفع 
بالصــدقة الداء والحروق والجنون. وعد ّ

سبعین بابا من أبواب السوء والبالء. ً

مات خباب بالكوفة ســــــــــنة ٣٧ ھـ، 
وعمره ٧٣ ســنة، وصــلى علیه علي 
بن أبــي طالب (ع)، ونعاه قائال: «رحم 

ً هللا خبّابا أســــلم راغبًا، وھاجر طائعا، ً
وعاش مجاھدا، وابتلي في جســـمه ً

أحواال، ولن يضیع هللا أجره».ً

المسؤولیة كبیرة يا اخوان.

مكارم الشـــــیرازي يقول: يجب علیه 
دفع الدية. 

صنف ينظر إلى االبتالء من جھة مادية 
فیصـــطدم بحائط ويشــــعر أن الطرق 
أقفلت علیه. أما المؤمن فإنه ال ينظـــر 
الى الجانب المادي فقط بل ينظر إلـى 
خالق الدواء كما ينظـر إلـى الداء.. ھذا 

اإلنسان يعیش حالة األمل. 

السـید الســیســتاني يقول:  ال يجوز 
ذلك، فان أدى الــى موت المنتقل الیه 
ولو بعد مدة من الــــــــــزمن جاز لولیه 

القصـاص من الناقل إذا كان ملتفتا في ً
حینه الــــى كونه موجبا للھالك عادة، ً

وأما لو كان جاھال بذلك، أو غافأل عــنه ً
انذاك، فلیس علیه ســــــــــوى الدية َ

والكفارة.

يقول صــھره أنھم احتاجوا إلى فدائي 
استشـــــــھادي لفتح ثغرة فتقدم ھو 
لھذه المھمة لكن الجیش اســـــتبدل 

الخطة. 

ال يجادل، ويتجاوز عن الكثیـــــــــر من 
المسائل. 

ينقل لـــــــــي أحدھم أنه حاول اقناع 
السـید الحائري بالتخلي عن المرحوم 

لیتولى مھاما أخرى  لكن الســــــــید ً
الحائري كان متمســـكا بالمرحوم ولم ً

يرض بانتقاله. 

ربما عاصـرتموه عالما لكنه كان بنفس 
االخالق منذ نعومة أظفاره. 

اذكر شیئا بسیطا من سیرته. عاصرته 
منذ ١٩٨٣ كان ذلك قبل أن يدخل الـى 
الحوزة. وكان في مدينة علي الغربـي 
وھي مدينة معـروفة فـي والئھا ألھل 
البیت (ع). كان منذ شــــــــبابه يثقف 

شباب المسجد. 

كان مصـــابا بالزكام العادي وكان يقول 
أخشـى أن أكون مصــابا بما ھو أخطر. 
أجرى فحصـــــا وجاءت النتیجة سلبیة 
مــــــــرتین وذھب ثالثة لیفحص وربما 
انتقلت له العدوى عندئذ. كان حريصــا 

على عدم نقل العدوى إلى اآلخرين.. 

لذلك علــــــى األخوة أخذ الحیطة وأن 
يكون المرء حريصــــــا على حیاة أخیه 

أكثر من حیاته. 

عندما ھاجر إلى إيران كان النشــاط ال 
يفارقه. تخرج وتدرب في ســــــــــالح 
المدفعیة وشارك في كســـر حصــــار 

عبدان. 

كان ينفق أكثر ما يصــــله على الطلبة 
األفارقة ألنھم فقراء وغرباء. 

رحمه هللا وأسكنه فسیح جناته.

انقل لكم ھذه القصة: 

انقل لكم ما حصـــــــــــــلت علیه من 
معلومات من عائلته. 

صـــھره يقول أمس كنت أتوقع أن أعثر 
علــــــى مبلغ من المال فـــــــي بیت 

المرحوم لكنني لم أجد إال ٣٠ دوالرا. 

لدينا جمیعا غصة ومرارة في فقده. 

كان من عائلة قدمت الشــھداء كأخیه 
الشیخ سعد وشقیقه الشیخ عمران. 

رحل وقد ترك آثارا طیبة. كان الســاعد 
األيمن للسید الحائري. 

جانب من الحضورجانب من الحضورالقارئ: جاويد فتاح



ٍبقلب يعتصــــــــره الحزن واألسى تلقیت نبأ 
الرحیل المفاجئ لولدي البار ســماحة حجة 
اإلسالم والمسلمین الشیخ حامد الظاھري 
(أبــي ماجد) رحمة هللا علیه إلــى الـــرفیق 
األعلى صــــباح ھذا الیوم، والذي طالما كان 

ً عونا وسندا لي طیلة عشـرات السـنین، وإذ ً
ًُ ّّ أنعاه فإني اعزي نفســـــــــي أوال قبل ذويه ّ

ًّ سائال المولى جل شـأنه أن يتغمده برحمته ّ
الواسعه، وأن يجزيه عن اإلسـالم وأھله خیر 
جزاء المحســنین، ويلھم أھله وذويه الصــبر 
والتســــــلیم ألمره سبحانه وتعالى، ويجزل 

لھم األجر والعطاء إنه سمیع مجیب.ّ
٦/ رجب/ ١٤٤١

صدق هللا العلي العظیم.

سماحة آية هللا العظمى السید الحائري:

أعزي نفسي أوال لرحیل ولدي البار ً

بسم هللا الرحمن الرحیم 
َّ ََّ ِقال تعالـــــــــى: ﴿َوبَشر الصابريَن* الذيَن إذا ّ ِِِ ِ ِ

ََُ َّ َّ َ ٌَ ُ ُ ُْ ْ ِأَصابَتھم مصیبة قالوا إنا ِ� َوإنا إلیه راجعون* ْ َ ِ َ ِِ ِ ُِ َُ ٌ َ َ ٌَْ ْ ّ ْ ْ ْ ِأولئَك علیھم َصلَوات من ربھم َورحَمة َوأولئَك َ َ َ ِ ِِِ ِ
َْ ُ ُ ُ ھم المھَتدون﴾.ُْ

كاظم الحسیني الحائري

6قالوا في تأبينه

قالوا في تأبینه:

ً ً كان متواضعا معطاء صابرا مضحیاً
وكان مبتسما في أشد الظروفً

العدد ١٣ - أبریل ٢٠٢٠

السید أحمد الحسیني:

يا فقید الزھد والصبر ونكران الذات

شـفیعك جدنا امیر المؤمنین صـلوات هللا 
علیه.

تعازينا الى صاحب العصــر والزمان عجل 
هللا تعالى فرجه الشـــــــريف ولمراجعنا 
الكرام وللحوزات العلمیة وألســــــــــرته 

الكريمة 

صورتك امامي وانت تبتســــم وتقول: ال 
سیدنا ھاي االمور مو مھمة. 

والمغفرة والخلود والنعیم. 

وانا � وانا الیه راجعون 

ســنوات طويلة وانت في خدمة شــیعة 
اھل البیت صـــــــــلوات هللا علیھم  في 
الســـــويد لم تكل ولم تتبرم مع الظروف 

الصعبة التي احاطت بك.

تغمد هللا الشــــــــــیخ الظاھري بواسع 
رحمته وجزيل ثوابه 

الشیخ الظاھري في ذمة هللا 

إلى جوار هللا وواســـــــــع رحمته وكريم 
فیوضــاته. اســتاذي الفاضـــل ومعلمي 

الكريم! 

الى واســــــع رحمة هللا  وعظیم عطائه 
وكرمه 

احمد الحسیني 

استوكھولم

سنوات كلھا عطاء وتضحیة ونكران ذات. 

ونكران الذات 

سـیدي الجلیل واسـتاذي النبیل علمتنا 

من علمك واخالقك. 

كنت متواضعا معطاءا صابرا مضـحیا وفي 
اشد الظروف كانت البســــــمة التفارق 

محیاك. 

اللھم اجـزه عنا خیــرا وارحمه بــرحمتك ً
واسكنه فسیح جناتك 

من دار الجھاد والثبات الـــى دار الجـــزاء 
والعطاء 

ََّ َُّ ْ ُْ ِ{يا أيتھا النفس المطمئنة (٢٧) ارجعـي َ ِ
َُ ْ ِإلى ربك راضــیة مرضـــیة (٢٨) فادخلي ّ ِ َِ ِ

ُ ِفي عبادي (٢٩) َوادخلي جنتي (٣٠)ْ ِ ِ ِ

 بسم هللا الرحمن الرحیم

إلى جوار هللا وواســــــــع رحمته يا فقید 
االيمان والعلم والتقوى والزھد والصبر 

ومن ضــــــیق الدنیا ومكدراتھا الى جنة 
الخلد ان شاء هللا. 

صدق هللا العلي العظیم 
شفیعتك جدتنا الزھراء صلوات هللا علیھا 

بما قدمت لشیعتھما في استوكھولم.

ً كان الخبر مفاجئا وصادما: سماحة الشـــیخ حامد الظاھري ً
في ذمة هللا. 

ساحة سـتوكھولم لم تكن قد تھیأت للخبر. فلم يكن متداوالً 
أنه كان يشكو من مرض عضال. 

ال. عشرين سنة قضـاھا في ساحة ستوكھولم أكدت للذين 
عاشروه أنه رجل تعب على نفسه قبل أن يأتي إلى السويد 

لیتعب على تربیة غیره. 

لم يكن خطیبا فصیحا، وكفى.ً

ً وكان الخبر صادما أيضـــا. فالشــــخص الذي رحل لم يكن قد ً
ً أعطى الساحة كالما منمقا، وكفى. ً

ً لم يكن شخصـا يعمل ضمن دوام، وال شخصـا يصــبر بحدود، ً

وال شخصا يقول ما ال يفعل، اويعظ بما ال يتعظ به. ّ

ولم يكن قد شنف آذان الناس بآيات وروايات، وكفى. ّ

.. ثم جاء فیروس كورونا المســــــــتجد فخطفه منا. وخطفه 
فجأة. 

لذلك كان الخبر مفاجئا. ً

لم يكن قد قدم  خدمة ھنا وخدمة ھناك.. وكفى. ّ
لم يكن باب مكتبه مفتوحا ســـــــــــاعات الدوام، وكفى.. أو ً

ساعات الوقت اإلضافي، وكفى. 

درس ودًرس في الحوزة العلمیة وحاز على الدكتوراة قبل أن 
يأتي إلى السويد لیفسر آية أو لیشرح رواية. 

ً لذلك كان الخبر صادما، وصادما جدا.ً
ومفجعا. ً

وھذا ما سوف يلمســــــــه القارئ إزاء كل مداخلة وعند كل 
محطة من المداخالت والمحطات التالیة للذين صـــــــدمھم 

وأفجعھم خبر الرحیل. 

أعد واســـــــــــتعد ثم جاء إلى ھنا لیعطي عطاء القدوة من ّ
الــــــــــرجال، والقدوة من العلماء، والقدوة من المجاھدين، 

والقدوة من اآلمرين بالمعروف والناھین عن المنكر.

جاھد بلحمه ودمه وحمل السالح قبل أن يأتي إلى السـويد 
لیقول للناس جاھدوا باموالكم وأوقاتكم وعرق جبینكم. 

السید احمد الحسیني
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فوزي البكري يرثي رفیق دربه: 

وإنا � وإنا الیه راجعون..

ً ســـــــیكون حزننا علیك طويال وعمیقا  يا أبا ً
ماجد ألن فقدك قد ثلَم فینا ثلمة اليســــدھا ً

احد بعدك  ومثلك! فمن سـیكون امثالك في 

ســالمة قلبك وصــفاء روحك ودماثة أخالقك 

وغزارة علمك مع تواضـــــــعك الجم المذھل 

الذي أخذ بتالبیـبـنا نحوك وجذبـنا الـیك مـنذ 
ُّ عـــــــــرفناك مجاھدا  غیورا تذب عن حیاض ًّ

االسالم وتجاھد من اجل اسقاط عصــــــابة 

حـــزب البعث البائد إبان عقد الثمانینیات من ّ

القرن الماضي، ثم عرفتنا نفسـك مرة اخرى 

وانت داعیة تدعو الى هللا على بصــیرة وفي 

اي مكان تشعر انه بحاجة الى وعیك وصبرك 

في قوات الشــھید الصـــدر حیث كنت مدرباً 
ومقاتال ثم في مدينة شـــــــــــــاديگان في ً

خوزســــــتان مديرا لمكتب امام الجمعة، ثم ً
ً في مدينة قم المقدسة تلمیذا ومريدا ومحبا  ً

آلية هللا العظمى  السـید كاظم الحســیني 
الحائري ( مد هللا في عمره الشـــــريف) وقد َّ

وجدت في استاذك االمتداد االمین للشـھید َ

االمام محمد باقر الصــــــــــــدر (رض) فكنت 

تســتحصــل الدروس والعلم منه وتنھل منه 

نھل شـــغوف ذي وجد ووله، حتى إذا أزددت 
ً ً علما وفقھا  اصــــبحت مديرا لمكتبه في قم ً

ً ومشرفا على اصداراته ومؤلفاته وعضـوا في ً

لجنته االستشـــــارية التي ضمت نخبة من ّ

العلماء والمثقفین الواعیین.

ثم دعتك حاجة التبلیغ للرســالة التي نذرت 

نفســــك من اجلھا ،إلى  اإلغتراب في دولة 

الســويد من اجل تبلیغ رساالت ربك فمكثت 

بضـــــع سنین ھناك بعیدا عن االھل والولد، 

حتى اذا اتممت ھدفك عدت الى قم اسـتاذاً 
ً ً جديرا ومربیا قديرا في مدرسة الشــــــــھید ً

الصــــــدر (رض) تلقي دروسك وتزق طالبك 
وعیا اليـزال اكثــرھم يتذكــروه وھم ممتنون ً

لَك، وقد اظھروا لوعتھم وشجونھم وكمدھم 
حزنا على فقدك فور ســـــماعھم نبأ رحیلك ً

عن عالم الدنیا الزائلة.

رحل الشـیخ حامد الظاھري ( ابو ماجد) الى 

بارئه إثر اصـــــــابته بفايروس كورونا الذي لم 

يمھله ســـــــــــــــــــوى ثالثة ايام رقد فیھا 

بمستشفى كامكار في قم.

سیكون حزننا علیك طويال وعمیقاً

لقد رحلت عنا بغتة وكنا نظن بأننا ســـنبقى ً
ننھل من علمك ووعیك واخالقك واخالصـــك  

ً ونســـــــــتعین بك أخا صادقا وصدوقا، ولكن ً
ھیھات! وقد أزفت األزفة وباعد بـیـنـنا الموت 

الذي ھو حق. وحق علینا أن نبكیك ونحـــزن ٌ
علیك ونأســـــــــى على فراقك، وان القلب 
لیحزن والعین لتدمع والنقول مايغضــب الرب 

وال حول وال قوة إال با� وإنا � تعالى وإنا الیه ّ
راجعون.

( ابو زين العابدين البكري)

فوزي البكري 

ً ً وحیث كنت يا ابا ماجد عونا وسندا السـتاذك َ
اية هللا العظمى السید الحائري -كما وصفك  
عندما رثاك -اســـــتجبت لتكلیفه اياك بإدارة 
مكتبه في النجف االشــــرف مدة ســــنتین 

تقـريبا وبعد اتمامك  المھمة عدت إلــى قم،  ً
الــى المیدان الذي لطلما احببته ومت وانت َ

مالزم له أال وھو مـــــــــــــــیدان طلب العلم 
والتدريس في مدرسة الشـــــھید الصـــــدر 
(رض)، والقرب من المرجع االســــــتاذ الذي 

كنت موضع ثقته واعتماده في فتاواه وبیاناته َ
ً ً بیانا وتحريرا  وتقريرا..ً

وأســـــأل هللا الرحیم أن يلھم ذويك واحبائك ُ
الصبر والسلوان.

7قالوا في تأبينه

العدد ١٣ - أبریل ٢٠٢٠

ً لقد قضــــــى اربعة عقود مجاھدا عنیدا و ً
ً عالما رشیداً

ننعـــى بقلوب مكلومة وعیون مقــــروحة رحیل 
اخینا الفقید الفاضــــــــل حجة االســـــــــالم و 
المسـلمین  الشــیخ حامد الظاھري ابي ماجد 
الذي وافته المنیة في قم المقدســـــة عش آل 
محمـد (ص) بعــد عمل حافل بجالئل األعمال و 
جمیل الخصــال في میادين الجھاد المشــرف و 
العمل الصــالح و العلم النافع والرقي في مدارج 
الكمال حیث قضى اربعة عقود مباركة من عمره 
الكريم مجاھدا عنیدا و عالما رشـیدا منذ نزوحه 
من بلده العراق و ھو شـــــاب يافع حتى رحیله 
الى بارئه في ايران و قد كان املنا لوال قضــاء هللا 
المحمود و قدره غیر المردود ان يســتمر عطاؤه 
المبارك كما عھدناه في مجاالت الحوزة العلمیة 
و التبلیغ الدينـــــي و التدريس األكاديمــــــي و 
النشاط االداري و الحضور االجتماعي حیث كان 
احد طالب مدرسة الشـــــــھید الصـــــــدر من ذ 

تأسیسھا ثم استاذا فیھا كما صار مشرفا 

مدرسة الشھید الصدر- قم المقدسة:

(( و بشــر الصــابرين الذين اذا اصابتھم مصــیبة 
قالوا انا � و انا الیه راجعون اولئك علیھم صلوات 

من ربھم و رحمة و اولئك ھم المھتدون )) 

مدرسة الشھیدالصدر العلمیة  

قم المقدسة.

إدارة وكادر  

  على وضع المناھج فیھا و عضوا في اللجنة 
المشــــــــرفة علیھا و مدير الھیئة العلمیة و 
استاذ الســـــــطوح العلیا فیھا و كان استاذا 
ناجحا في درسه واضحا في بیانه مشـــــرقا 
في اسـلوبه متمكنا من طرحه متواضـعا في 
شخصـــــــه دائبا على نكران ذاته مع ما كان 
علیه من مستوى علمي ال يظھر نفسـه و ال 
يماري و ال يجادل بل ينفق العلم بســـــــخاء 
لینھل منه طالبه المنتظـــرون لعطائه فــــي 
المجالین الحوزوي واألكاديمــــــــــــي حیث 
تخرجت على يده جملة صــالحة من الطالب 
أودعھا قبسـات علمه وجذوات فكره كما كان 
في مواقع الجھاد ضـــــــــد النظام البائد في 
العراق حاضرا مع اخوته المجاھدين و مرابطا 
في المیادين حتى جرح في سبیل هللا و نال 
كرامة المضـــحین المدافعین عن حرمات هللا 
ناھیك عن شخوصه سنوات عديدة للتبلیغ و 
االرشاد في اوساط المھاجرين في الســويد 
مما يذكــر حتــى الیوم اثــره البالغ و تأثیـــره 
الشـــــاخص في اخوانه ومعارفه و المتأثرين 
بخلقه و علمه والمھتدين  بنھجه وســـلوكه 
اما اســـــھامه الفاعل في اغاثة المحتاجین 
من الطلبة المھاجرين وغیرھم وتفقد الفقراء 
و المستضـعفین فھو مما يذكر فیشـكر حیث 
بذل في ذلك جھودا متواصـــلة ولقد كان في 
صــــفاته العامة مؤمنا ســــمحا زاھدا كريما 
خلوقا متواضـعا صــافي النیة ســلیم الطوية 
متفقدا الخوانه يعمل كثیــــــــرا و ينطق عن 
حكمة مترفعا عن الصــــغائر متصـــــاغرا في 
داخله عصیا على النفس األمارة والشـیطان 
الخادع ففاز عند هللا وارتفع ذكــره عند الناس 
وھو فــــي غمار ذلك قد كتب هللا له التوفیق 
بالتتلمذ على اسـتاذه المرجع الديني الكبیر 
سماحة آية هللا العظمى الســـــــــید كاظم 
الحســیني الحائري دام ظله الوارف فانقطع 
الیه وحظــــي لديه وعمل فــــي مكتبه مدة 
طويلة كان له فیھا الســـــــــــــــاعد المعین 
والمســــــــاعد األمین والمقرر عنه  فتاواه و 
بیاناته والمشرف على نشر مؤلفاته والعضـو 
الشـــاخص في اللجنة االستشــــارية لديه 
حتى بذل في ذلك غاية الوســــــــع والجھد 
ونھاية االخالص والتفانـــي فعظم هللا اجــــر 
استاذه فیه وأجر اھله واخوانه ومحبیه ونحن 
منھم نحزن علیه ونحتســـــبه عند هللا وعند 
اولیائه محمد وآله الطاھــرين واخوانه وابنائه 
طالب العلوم الدينـیة وعامة المؤمـنـین ولقد 
فجأه الداء ودھمه األجل و ھو فــــي معتكف 
العلم ومعترك العمل فعلیه من هللا الـرحمة و 
الرضــــــوان و منا التقدير والعرفان تغمده هللا 
بواسع رحمته وأسكنه فســــــــــــیح جناته 
وحشـــــــره مع ائمته محمد و آله الطاھرين 
وحسـبنا هللا و نعم الوكیل وال حول وال قوة اال 

با� العلي العظیم .



عرف عنه الصــــــــبر و الكتمان و قلة 

الكالم 

السید الخطیب جاسم الناجي الموسوي 

الجزائري:

وانا � و انا الیه راجعون

كان ثابتا رغم ما يعلو ســــــحنته من ً

خجل واستحیاء

بقي البال مشـــغوال و اللســــان داعیا له 

بالعافیة ولكن حالته ســــاءت يوم الجمعة 

وفي يوم الســـبت ونحن في مراسم دفن 

اخینا الشـــیخ رياض القطراني اتصــــل به 

الشیخ سالم العلي تكلم معه وكان بحالة 

ســیئة فاصـــابنا القلق وما ان اصـــبح يوم 

االحد حتى ذاع الخبر وانتشـر بان الشــیخ 

الظاھري قد التحق بأخويه الشــــھیدين و 

رفقاء دربه الذي مضـــوا الى رحمته تعالى 

فكانت الصــاعقة التي اخذت بالباب أحبته 

وكان يوم االثنین يوما ًمشھودا حیث حضـر 

أحبة الشیخ  و  تالمذته  و أساتذته و اھل 

أعلنت الحوزة تعطیل الدراســـة على غیر 

عادتھا ودقت أجـراس الخطــر فان الكورونا 

اصــــابت قم المقدســــة الزمنا البیوت اال 

لضـــــروري امر. أخذنا نتواصل عبر وسائل 

التواصــل االجتماعي. مر األســـبوع االول 

ومدد تعطیل الدروس ولكن الخبــــــــــر ان 

الشـــــیخ الظاھر قد توعك حاله مرت ايام ّ

فقیل انه في مسـتشـفى الفرقان الخاص 

بالمصـابین بالوباء اتصـلنا به كما اتصــل به 

الكثیر كان بحالة جیدة فالشــیخ عرف عنه 

الصــــــــبر والكتمان وقلة الكالم فھو مثال 

للروايات التي توصي بإمساك اللسـان و ال 
تراه اال متواضعا باسـما لین الجانب سـھل ً

العريكة عالما ان ســـئل دقیقا في االجابة 

ضــــابطا لوســـــائله العلمیة ولھذا حظي 

بمكانه قريبة من اســـتاذنا المرجع اية هللا 

العظمى السـید الحائري حفظه هللا مقررا 
له أبحاثه مـــراجعا و محققا لكتاباته مجیبا ً

على االستفتاءات التي ترد المكتب بحیث 

ان سیدنا األستاذ ال يســـــــــمح لغیره ان 

يجیب وھو مع ھذا كله في غاية التواضع و 

ما سمعته مرة تحدث عن نفســه او افتخر 

بذاته او تعالى بمنطقه بل انك لو جالسـته 

فال تشـــعر اال بدينه وھدوئه ويأخذك بلینه 

وبسـاطة أسلوبه فھو مع تاريخه الجھادي 

الحافل ومن نعومة أظفاره حیث نشــأ في 

مســجد علي الغربي يدير امور المســجد 

مع ثلة من الشــباب المؤمن وبعدھا ھاجر 

مع اھل بیته الى الجمھورية االســــالمیة 

فالزم المســـاجد و الحوزات والجھاد فكان 

طالبا جادا ومجاھدا ال يتزلزل فاصــیب في 

الجھاد  و فقد اخويه شـھیدين في سـبیل 
هللا ولكنه ما كان يذكر ذلك خوفا من الفخـر ً

و الســــمعة ونحن أدركناه في الحوزة في 
بداية شـبابنا اســتاذا مرموقا محبا لطالبه ً

معتنیا بھم سائال عنھم وكان يشــــار الیه ً

بمســـــتواه العلمي و مكانته عند أستاذه 

الســـید الحائري وغاب عنا مدة فعرفنا انه 

يمارس التبلیغ في الســــــويد و في مركز 

االمام علي في استوكھولم وأخذنا نسافر 

للتبلیغ ھناك ونـــــــــــــرى حب الناس له 

وتحلقھم حوله صـغارا و كبارا ومنھم عرفنا 

انه ساعیا في نشـــــر علوم ال محمد من 

فقه وعقیدة فھو الــــــــــرجل العالم الذي 

يناســــــــــبه ان يفتح اعلى الحلقات كان 

يدرسھم ابســــــــــــط الدروس ويعلمھم 

أبجديات المذھب وبكل أريحـیة وكان ھمه 

خالل تواجده ان يحفظ قـــــــــیمة العمة و 

مكانتھا فـي قلوب الناس فتــراه يحاذر من 
اي شائبة -وان كانت ال تبصــــر - يمكن ان َ

تســـيء الى العمامة فیترفع عن كل دنیة 

ويبتعد عن حطام الدنـیا و ما بايدي الـناس 

وكانت وصـــــیته لنا ھذا لما التقیناه ھناك 

نعم انه الشـــــیخ ابو ماجد معلم األخالق 

بســــــلوكه قبل قوله و شاء هللا ان نجتمع 

سـوية و لموسـمین في الديار المقدســة 

ونتالزم كل النھار سوية فعاشرته عن قرب 

فكان مثال المؤمن الكامل الذي يصـــــدق 

علیه قول علي ع بشـره في وجھه و حزنه 

في قلبه، نفســـــه منه في عناء و الناس 

منه فـي راحة. ولعلـي اقطع انه ال يجــري 
خلده انه يؤذي احدا فضـــــال ان يفعل ذلك ًً

فكم ھو جمیل ھذا الرجل فھو ال يرضــــى 

منك فعال يســـيء لدينك فھو ال يذكر احدا 

بسوء وال  يتعرض للناس اال بالخیر وحسن 

الظن وان اســــــــــاء احد التمس له العذر 

وأوصـــى بتحمله وكأني به يقول ھو اخونا 

واجبنا ان نتحمله ھكذا كان ابو ماجد وشاء 

األقدار  ان أكون ھذا العام معه فـي الھیئة 

التدريسـیة في مدرسة الشــھید الصــدر 

العلمیة في قم المقدسـة وكان ھو رئیس 

اللجنة العلمیة فیھا و استاذ الســـــــطوح 

العالیة فیھا فإذا جاء وقت الصـالة يســبقنا 

لیجلس في الصـــف االول ويقول انا مأموم 

ويأبى ان يتقدم علینا وھو اســتاذنا جمیعا 

ويصــــر ويقول انا راحتي ان اصلي خلفكم 
ً كل ھذا تواضــــــــعا منه و تحرجا في دينه ً

ولعله فـــــــي بعض األحیان يخلع عمامته 

ويقول انا االن بال عمامة فال أكون اماما.

 ال تعلمون أيھا االحبة لما نــراه ھكذا يفعل 

ما يدخلنا من الحرج و صغر انفسنا لما نراه 

يفعل ذلك بكل صــــدق و خلوص نیة تظھر 

على مالمحه و بحیاء اشــــــــــد من حیاء 

العذارى وبخلق ارق من نسیم الصباح .

بیته وقد لفھم الحزن وعلت اصــــــــواتھم 

بالعويل حول جســـده الطاھر ولم يفارقوه 

حتى واروه الثرى وجلســـــــــوا حول قبره 

يســـتذكرون سیرته وخلقه وطیبه وعلمه  

فســــــــالم علیه من مؤمن عاش سعیدا 

ومات سعیدا عاش بھدوء ومضــى بھدوء و 

ِلیس له عدو او ذاكر بســـــــوء ﴿لمثل ھذا  ِِ
ِفلیَعَمل العاملون﴾ [الصافات: ٦١]ََ ِ

الحاجة فاطمة.م. أم جــــــــــــواد (إحدى 

تلمیذاته في الصغر): 

فیه طوينا سـنوات الحب.. وبه وصــلنا إلى 

طريق الكمال فسلكناه مطمئنین.. 

لعل في المســـــــــجد من الذكريات ما ال ّ

تحصــــــیھا عقولنا... وأحداث مفصــــــلیة 

وتفصــیلیة، كلیة وجزئیة، تتقاسمھا أرواح 

كثیــرين منا، لھا فینا أثــر بلیغ ال يمحـــى، 
وتأثیر متجدد ال ينسى..ُ

ذكريات من نور أخضــــر، ال تنطفئ ولو مأل 

الدنیا الظالم.. 

ثالثون عاما ونیف، و"المســجد الكبیر" ھو ًّ

وطننا األكبر، واألكمل، وملتقانا األحلى. 

ولكل منا فیه حكايات ال تنتھـي.. ومحطات 
ال تمحوھا الذاكـــــــــرة مھما بدت متآكلة ً

منسیة... 

ولكل منا في ھذا المسـجد العلوي وقفة، ّ

ومستقطع من الزمن يدغدغان مشـاعره، 
ً يكويان أوجاعه، يعیدانه طفال مشــــــــبعا ً

ٍباألمان، ال يبالـي بأمواج متالطمة فـي كل 
الدنیا، فللمسـجد رب يحمیه، وجنود تمنع ٌ
عنه الخوف والجوع.. وتبقیه طاھــرا؛ بقعة ً

من الســــــــماء الدافئة في بالد كثر فیھا 

الثلج.. 
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في ھذا المســـجد الكثیر مما يأخذ بیدك 

لمدارج الكمال... مـبارك بكل ما فــیه، وما 

كان فیه ولم يذھب... 

ومن ال يعرفه.. وقد جاءنا مبتســــــــــــماً 

بمالمحه النبوية المســالمة، ثم رحل عنا ّ

ٍبعد سنین فراق قاسـیة، وفي عینیه ذات 
البريق لم يتغیر؟! 

من ال يعـــــــرفه.. وھو الذي يمأل الجدران 
ً الصـــــامتة ضجیجا، ويفتح عین قلبك حبا ً

للعلم والمعرفة والبحث، قبل أن يتكلم؟! 

لم يكن بینه وبین أحد أي مســافة.. وكان 

ما بیننا وبینه من مسافة يكفي ألن نعرف 

ٍأننا في محضر عالم ورث الكثیر من تواضع 
األولیاء. 

وكم كان يجـید دالل رعیـته.. لعلك تحكـیه ّ
منفعال، فیبتســم..  ويكمل عنك صديقك ً

فیزيد جرعة االنفعال، فیزيد الشیخ جرعة 
ً ٍاالبتسـام، ويعلو صوت ثالث باثا آالما يراھا ً
كبیرة.. فیبتســـم الشـــیخ مجددا، ولكن ً

ھذه المرة تعلو عینیه غشــاوة ارتباك.. ال 
ً يحب أن يرى غاضـــبا، أو متألما.. يطمئننا ً

بكلمات خالیة من االنفعال، مشــــــحونة 

بالحلم والعقل، وكثیر الحب.. 

نوقن حینھا أن المشكلة انتھت.. وتنتھي 
فعال.. ً

ما أكثر ما كانت تشعرك شخصیته الفريدة 

باألمان.. وكأنك في المســجد في ضیافة 

هللا، و� جنود يختارھم بعناية، يلـیق بھم 

لقب العلماء! 

ٍففي ھذا المســـجد إيقونة حنان، وعلم، 
وسكینة.. 

من ال يعرفه.. وھو الذي كان صــــارما في ً
لیونة منطقه، ثابتا رغم ما يعلو ســــحنته ً

من خجل واستحیاء، مصــمما وفي وجھه ً

ابتسامات تمأل الروح سكینة؟! 

لم يكن الشــــــــــــــیخ الظاھري أستاذاً 
وحســـــــــب.. كان إماما لقلوب زرع فیھا ً

ٍأشیاء كثیرة. وأرواح ھذبھا بقلیل كالم.. ّ

عشر سنوات قضاھا الشیخ بیننا كنسمة 
ربیع دافئة.. ما المس قلبا منا إال اخضــــرّ، ًّ

وال نظر فـي عود يابس فـي أرواحنا إال الن 
وأزھر. لم نلجأ إلیه في مسـألة إال وجدناه ً

خیر مســـــــــتمع، وخیر ناصح، وخیر من 

تفاعل وقدم ما يســتطیع من مســاعدة، ّ

دون منة، أو نقصـــــــــــان.. يعطیك حتى ّ

يخجلك، وال فـــــــــرق عنده إن كنت بالغاً 

رشیدا، لك في المســجد مكانة عظیمة، 
أو كنت طفال تطلب مسـاعدة كبیرة لعمل ً

ّبحثي تقوم به في مدرستك حول موضوع 

يتعلق باالسـالم. بل لعله يھتم بك صـغیراً 

أكثر من اھتمامه بصــــــاحب الشـــــــأن 

والنفوذ.. 

لقد كان لنا أســـــــتاذا غذى أرواحنا بذاك ًّ

الغذاء السـماوي، والغیث الرباني.. قطرة ّ

قطرة، ســـــــقانا العلم والتوق للمعرفة.. 

بصـــــبر كبیر، وھدوء ال تكاد تعرف من أين 

جاء به كله؟! 

ما أقســى الزمان علینا... وما أكثر ما في 

ابتســـامتك من بلســـم الحنان الذي لن 

يسمح لقلوبنا أن تنكسـر... ستبقى أنت 

تجبرھا، وســـــــتبقى أنت معلمنا األول، 

وأســـــتاذنا األمثل. رحلت إلى جوار ربك، 

وبقیت في قلوبنا صــــورة لمن يحبھم هللا 

فلن ننســى فضــلك، وجھادك وكل العلم 

الذي أورثتنا إياه... فســــالم علیك وعلى 

روحك المؤمنة الطاھرة.. عســـــــــى أن 

يحشـــــــــــرك الكريم المتعال مع أنبیائه 

وأولیائه الطاھـــــرين، فــــــي جنة الخلد 

والنعیم..

ألجل ھذا وأكثر، بكیناه حین رحل.. 

لطالما كنت يا شـــــیخنا ال تبدأ الدرس اال 

ّ بمقدمات تســـھل علیھا المطلب الصعب ّ
والدرس المعقد.. ّ

ھكذا قــــــــــررت روحه التائقة المجاھدة 

الرحیل دونما استئذان أو مقدمات... 

ما بالك ھذه المرة رحلت دونما شيء من 

تلك المقدمات والتسھیالت؟ 

لعلك كنت تعرف أن ال شيء مما قد تفعله 

سیجعلنا نســـتوعب ھذا الدرس األلیم.. 

فقررت الرحیل بصمت..  ولم تنَس أن ترينا 

ابتســـــــــامتك األبوية تلك قبل رحیلك.. ّ

فاختصـرت فیھا كل تلك الســنین؛ بكل ما 

فیھا من جمال وحنان وسالم... اختصرتھا 

كلھا بابتسامة واحدة ورحلت... 
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كما اقیمت فــي عھده الكثیــر من الندوات 
والمؤتمرات لمواضـــــــیع ابتالئیة يحتاجھا 
المجتمع المسلم في بالد الغربة والمھجر

*-  كان سماحة الشــــــــــــیخ 
الظاھـــــــري رحمه هللا يھتم 
بالشـــــرائح المختلفه في 
المجـــــــتمع من اطفال 
وشباب ورجال ونساء.

وعندما تتذكر الشــــــــیخ الظاھري تتذكر 
ً ً ً انســـانا عالما تذكرك با� رؤيته، تقیا ورعا ً

ً ً زاھدا وحريصا جدا على الجالیة االسالمیة ً
في السويد.

ً ً ً كان استاذا بارعا ومربیا فاضال واداريا ًً
ناجحاً

كما شارك في العديد من االعتصـــــــامات 
والمظاھـــرات وزار العديد من المــــراكــــز 
االسالمیة في الســويد وكان يرعى رابطة 
التبلیغ االسالمي في الســـــــويد ويرأس 
اجتماعاتھا عند غیاب سماحة الشـــــــیخ 

الواعظي.

وفعال نزلنا لمســـــــاعدة الرجل الذي فرح ً
كثیرا لتوقفنا لمساعدته وكان الجھد االكبر ً

قد وقع على عاتق الحاج فھد. 

*- معرفتي بســـماحة الشـــیخ الظاھري 
رحمه هللا تمتد الى ايام الدراســــــــة في 
الحوزة العلمیة المباركة في قم المقدسـة 
ً ً ً فقد كان اسـتاذا بارعا ومربیا فاضــال واداريا ًً

ناجحا في مكتب اية هللا العظمى الســـید ً
كاظم الحائري دام ظله. 

الشیخ عادل الفتالوي:

*- استفدت كثیرا من فترة وجوده المباركة ً
في ستوكھولم على المسـتوى الدرسي 
فقد شرع لنا بحلقة تدريســــــــیة لكتابي 
كفاية االصول وشرح تجريد االعتقاد شارك 

معنا فیھا بعض االخوة الفضالء.

ً كان لي معلما بعلمه ومربیا باخالقهً

بســـم هللا الرحمن الرحیم، والحمد � رب 
العالمین 

وعند وصولي لمملكة الســــويد وبعد مدة 
يســــــیرة طلب مني سماحة الشــــــیخ 
الظاھري االنضـمام الى الكادر التدريسـي 
الجديد لمدرســـــة الثقلین االســـــالمیة 
واســــــــتمر العمل معه طیلة فترة وجوده 

المبارك في السويد

كنا في زيارة للمراكز االسالمیة في مدينة 
مالمو بــــــــــرفقته ورفقة الحاج فھد وعند 
ً رجوعنا السـتكھولم كان الطقس رديئا جدا ً

حیث الثلج يھطل بغزارة والرياح شديدة.

*- مع وجود العديد من الصـفات والفضــائل 
الخلقیة عند سماحة الشیخ المرحوم

فقد اشرف لسنین 
على مدرســــة 
الثقلین التـي 
تدرس ابناء 
الجالیة 

ً فكان درسا بلیغا بمطابقة افعال االنســـان ً
المصـــــلح القواله في كون خیر الناس من 

نفع الناس.

لكن تبرز عنده صــــفة الحرص الكبیر على 
توفیر وتھیئة واقامة البرامج والنشــــاطات 
التي تحتاج الیھا شـــرائح الجالیة المؤمنة 

في ستوكھولم والسويد.

من صف الروضة الى الصـــــــــف الثامن او 
التاسع.

واسس جمعیة للشــــــــباب وطلب مني 
االشــــراف على برامجھم والذھاب معھم 
في السفرات الترفیھیة والبرامج الرياضیة.

ولكن من خالل معرفتي به الســــــــــابقة 
وحديث بعض الفضــالء عنه كالشـــیخ باقر 
الطائي والشــیخ سالم العلي فقد تبلورت 
عندنا صورة العالم المجاھد والمضــــــحي 
والمربي الفاضــل والمتواضــع الذي اليرى 

لنفسه فضال على االخرينً

ومن اھم الحكم التي اســـــــــتفدتھا من 
ســـــماحته اني ســـــالته يوما وبعدما تم ً

انتخابي الكون احد اعضـــاء اللجنة االدارية 
في موكب النجف االشرف في الســـــويد 
عن رأيه فـــي ادارة االمور فـــي مثل ھكذا 
تجمعات مباركة فقال لـــــــي جملة بقیت 

عالقة في ذھني وصـــارت منھج عمل لي 
وھي:

واســـس حوزتین داخل مدرســـة الثقلین 
واحدة للنسـاء واالخرى للرجال اضافة الى 
حرصه على اقامة كافة المناسبات الدينیة 
من والدات ووفیات ألئمـتـنا االطھار علـیھم 

وفي ھذا الحال رأينا شخصــــــا يقف على ًالسالم.
جانب الطريق يطلب مســـــاعدة لمركبته 
التــــــــــي تعطل دوالب الھواء فیھا فطلب 
الشـــــیخ الظاھري من الحاج فھد التوقف 

لمساعدة الرجل دون معرفته به.

*- الشـیخ الظاھري رحمه هللا قلیل الكالم 
كثیـــــــــر العمل وال يھتم ابدا للحديث عن ً

نفسه 

"ان النجاح في العمل الدينـي يتحقق عند 
مراعاة المصـــلحة العامة ونبذ المصـــلحة 

الخاصة".   تغمده هللا برحمته الواسعة

السید أحمد الحسیني:

*- اول مايتبادر الـى ذھنــي عندما اذكــره 
صورته في المسجد وھو يودعني الى باب 

المسجد ويبقى لوحده. 

ھذه الصــورة تشــرح لنا حقیقة التضــحیة 
التي عاشھا فلقد ترك اھله لســــنین من 
اجل خدمة الجالیة وعاش في المســــجد 
لوحده بكل مايصـاحب مثل ھذه الحالة من 
عناء وصعوبة بمختلف االصـعدة مع انه غیر 
مضــطر الى ذلك كما انه لیس ھناك ھدف 
اخر حتى ولو كان مشـــــروعا غیر الخدمة 

والتبلیغ. 
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قلیل الكالم، كثیر العمل،"
كاظم للغیظ، شجاع في الحق”

٣- كان للمرحوم مھام وأدوار كثیرة، فقد كان معلما ّ
وموجھا ومديرا و إماما لصالة الجمعة على سبیل المثال ّ

ال الحصر، فما ھي- برأيكم- أھم األدوار التي قام بھا 
على صعید الساحة السويدية عامة وساحة ستوكھولم 

خاصة؟

٥- ھل صادفتكم حادثة مع سماحته لھا داللة خاصة أو 
فیھا عبرة مفیدة تذكرونھا للقارئ؟ 

١- بما انكم رافقتم سماحة الشیخ المغفور له حامد 
الظاھري رحمه هللا لمدة من الزمن فما ھو أول ما يتبادر 

إلى الذھن عندما تذكرونه؟

فیما يلي أجوبة الذين طرحت علیھم "أخبار المركز" َ
اسئلتھا حسب تاريخ ورودھا. 

٢- ما ھي أھم صفة في المرحوم يقترن ذكرھا في 
أذھانكم بذكر شخصه؟ 

في سیاق جھدھا لتغطیة ما أمكن من أخبار  
سماحة الشیخ حامد الظاھري رحمه هللا توجھت "أخبار 

المركز" إلى مجموعة من الذين عاصروه وعملوا معه 
٤- كان رحمة هللا علیه ال يشیر إلى نفسه وإلى انجازاته لتجري معھم لقاءات صحفیة حملت األسئلة التالیة: 

وال يتحدث عن سنوات شبابه رغم انه كانت له صوالت 
وجوالت على جبھات الحق ضد الباطل في الثمانینات. 

ھل اطلعتم على شیئ من مشاركاته في تلك الفترة؟ 



كان شديد الكتمان عن انجازاته

الطرف االخر من ھذا النوع والمشكلة 

ٍحدثت مشــــــــكلة بین موالین وكل موال 

اصـــطف الى جانبه مجموعة من الموالین 

وكبرت المشـكلة ولم تصــغر! جاء إلي أحد 

أطراف المشكلة وطلب مني التوسط لحل 
المشكلة فوعدته خیرا وذھبت فاستشرت ً

*- أھم صــفة ھي التواضـــع والتكتم وقلة 

الحديث اال فیما يرضي هللا وينفع الناس.

*- كان شـديد الكتمان النجازاته واليتحدث 

عنھا اال اذا توصلنا لھا من طريق آخر.

٥- كانت لـــي معه احداث انحفـــرت فـــي 

الذاكرة وســأذكر واحدة أخذتھا حكمة في 

الحیاة، 

رحمه هللا برحمته الواسعة

الحاج ابو احمد االسدي:

*- فــي الحقیقة انه قام بكل االدوار علــى 

اتم مايرام لكن باعتقادي كان ابرز دور میـزه 

عن اقـــــــــــــــــرانه ھو احتكاكه بالجالیة 

واجتماعیته المعروفة والمكتســـــــبة من 

محل والدته وھــــي جنوب العــــراق حیث 

يتمیز الموالین ھنالك بذلك.

رحم هللا الشـــــــــــیخ برحمته 

الواسعة لقد كان للشـــیخ فضـــل 

كبیر على مدرســــــــة الثقلین التي 

أديرھا االن.  فبوجوده كمشـــــــرف واب 

روحي للمدرســـــة بثقله العلمي وخبرته 

وصـفاته أثر كبیر في تطور المدرسـة، طلب 
مني شخصـــــیا إدارتھا بعد عزم المدير ابو ً

محمد الكربالئي ترك السويد والرجوع الى 

العراق، لكن ظروفي آنذاك لم تســــــــمح 

وكنت اخجل ان أرد طلب الشــــیخ فطلبت 

منه أن أســـــتخیر وكانت الخیرة غیر جیدة 
فاعتذرت منه خجال، فلم أر مـنه اال الـتقـبل ً

العمیق رحمه هللا.

فأجابني: الطرف اآلخر تدينھم عشــائري! 

ٍفلم افھم ورأى ذلك باد علـي فقال: البعض 
ً يكون عشـــــائريا قبل أن يكون متدينا، فإذا ً

تماشى الدين مع العشـــائرية كان متدينا، ً
وإذا افترقا كان عشائريا وترك الدين!!ً

الشـــیخ رحمه هللا، فقال لي: ال انصـــحك 

بذلك حجینا ابو احمد!! 

قلت : سمعا وطاعة، ولكن ھل لي بمعرفة 

السبب لالستزادة واالستفادة؟

وأذكـر آخــر كلمة قالھا لــي قبل رحیله من 

الســــــــــــــويد: حجي ابو احمد دير بالك 

عالمدرسة فھي امانة في اعناقكم .

وصــلت 

الــــــــــى 

مفتــــــــــرق 

الطرق بین الدين 

والعشــــــائرية وانا 

تـــــــدخلت بطلب من 

الطرفین لحل المشـــكلة 

دون جدوى. 

تأثرت ببعد نظرته خاصـة وأني لم ألتفت إال 

إلى األمور المادية في المســــألة، وصرت 

بعد ذلك اللقاء أبرر رفضـــي بمبررات ثانوية 
حفظا لوصیته بإبقاء تلك العالقة العضـــوية ً

بین المؤسستین على حالھا). 

*- اول مايتبادر لذھنــــــــي ھدوءه ودماثة 

اخالقه الجاذبة .

(خادم التحرير يســــتمیح القارئ عذرا ھنا 

لینقل حادثة لھا صــــــــلة بعالقة المرحوم 

بمدرســـة الثقلین. فبعد إغالق مدرســـة 

المصطفي عام ٢٠١٠ باتت صفوف وقاعات 

مدرسة المصطفى فارغة ومدفوعة اإليجار 

لسنة ونصف من تاريخه.

تحدثت مع سماحة الشیخ حامد الظاھري 

وعرضـت علیه انتقال مدرسـة الثقلین إلى 

صفوف مدرسة المصــــــطفى بســــــبب 

المســــــــــــــاحات الواسعة في مدرسة 

المصطفى وبسـبب وفرة التجھیزات. فقال 

لي: ال تطـرح ھذا االقتـراح علـى أحد. أبقه 
سرا بیني وبینك. لیس ھناك مصــلحة في ً

اخراج مدرسة الثقلین من المســـــــــجد. 

ولیس ھناك مصــــــــلحة في االبتعاد -ولو 

مؤقتا- عن المســجد. ولعل خروج مدرسة 

الثقلین من المســــجد يحول دون عودتھا. 

على األخوة أن يتمســـــكوا بإبقاء مدرسة 

أوالدھم في كنف المسجد وأجوائه." 

*- لیســت صفة ولو تســـمح لي ان يكون 

الســــــؤال ماھي اھم صفات الشـــــــیخ 

الظاھري رحمه هللا؟

وھذا ماجعل مواقفه في غاية الحكمة الى 

اخر يوم له في استوكھولم وكان دقیقا في 

تشــــخیصـــــه ومعالجته لكل االمور وكان 

يشاور ويستشـیر مع معرفته باالوضاع كما 

اسلفت 

*- بالنســـبة لي شخصـــیا كان الشــــیخ 

الظاھري رحمه هللا يعني لي الكثیر الكثیر. 

رحمه هللا عاش نكــران الذات وھم الجالیة 

وخدمة المؤمنین صادقا مخلصا 

اھم صـــــفاته التحمل وكظم الغیظ ونكران 

الذات والتواضع وكان ايضـــا شجاعا شديدا 

في الحق 

وكان عارفا بامور الســـاحة في استكھولم 

ومشـخصـا لكل فعالیاتھا على المســتوى 

الشخصي والمؤسساتي. 

وفي تقديري ان  مغادرة الشــیخ الظاھري 

رحمه هللا كانت خســــــــارة كبیرة بل اكبر 

خسارة تعرضت لھا الجالیة.

فقد كان لـــي المعلم بعلمه والمـــربــــي 

باخالقه 

اما بعلمه فانه اختصــــــني بدروس علمیة 

ودرســـت عنده فقه الحج ولما رأيت علمه 

وبـیانه طمعت فطلـبت مـنه ان نعـیدالدورة 

مــرة اخــرى وفعال وافق علـــى ذلك فكان 

المعلم بحق 

ولعلي ال ابالغ اذا ماقلت ان الشـــیخ عاش 

شظف العیش ومرارة الغربة وقســــــــــوة 

الوحدة 

واما الثانیة واعني انه كان مـربیا فان دماثة 

خلقه وتواضـــعه وتربیته وزھده في زخارف 

ھذه الدنیا وتحمله وصبرة جعلته مربیا دون 

ان يـتكلم فقد وعظـنا بخلقه الـنـبـیل وادبه 

الجم 

ومع ذلك لم يظھـر  ھذا االمـر الحد او تبـرم 

فـي يوم من االيام او حتــى حاول الــرجوع 

للتخلص من مثل ھذه الظـروف كان بالفعل 

معلما ومربیا يدعو الى الدين بخلقه الكريم 

*- ابدا لم يتحدث امامي بشـــيء من ھذا 

ولم اعرف انه له شھیدين اال بعد موته 

ولم يتحدث في يوم عن علمه ولم يضــع او 

حتى يسـمح بان يضـع احد لقبا علمیا قبل 

اســـــمه مع اســـــتحقاقه لذلك ولم يذكر 

جھاده قط 

مع انه كانت بیني وبینه جلسات واحاديث 

*- نعم في احد المرات وكنت على بـرنامج 

البالتوك فــــــي مناظـــــــرة علمیة  واثناء 

المناظرة تصــــــــرف احد االخوة المومنین  

تصــرفا استفز االخرين وحاول اقحامي في 

ھذه القضــــــــیة وفي ھذا االثناء وصلتني 

رسـالة على الخاص ومن اســم ال اعرفه ( 

مستعار ) جاء فیھا:

 سیدنا التدخل في ھذا االمر  انا الشــــیخ 

الظاھري 

وفعال امتثلت المره.

ماكنت اعرف انه يدخل على ھذا البـرنامج 

فتبین انه يدخل ويـتابع ولم يكـتف بذلك بل 

تدخل  لتوجیھي في الوقت المناسب. 

قبل ان اختم حديثي اقول ان الشـــــــــیخ 

الظاھـــري رحمه هللا واعلــــى هللا درجاته 

خدم الجالیة بصـــدق وتفاني فعلینا ان نرد 

جزءا من جمیله وخدماته التي اسداھا لنا
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كنت يومھا شــــــــابا في مقتبل العمر وقد 
شجعني سماحته على تأسیس حسینیة 

أو مركز إسالمي في الجزيرة. 

كان يتحین الفــــــرص لخدمة الجالیة خارج 
ستوكھولم أيضــا. وكان بارعا في تحشــید 
الجمھور ومن نتائج ھذه الصــــفة  تأسیس 

جمعیة الھادي للشباب. 

اتصـــــاالتي االولى بســـــماحته جعلتني 
انجذب إلیه واتعلق بشـــخصــــه وجعلتني 

أكون في خدمته الحقا. 

وعلى خط مواز كان يتعلم اللغة الســويدية 
واإلنجلیزية لكي يعزز أسـباب التواصــل مع 

العالم المحیط. 

ً كان مرابطا في المســـجد وبارعا في ً
تحشید الجمھور

عرفت سماحة الشـیخ قبل ٢١ سنة ونیف. 
كنت يومھا أسكن في جزيرة قوتالند جنوب 
السـويد فاتصـلت بسـماحته للتشــاور في 
كیفیة التأسیس لنشـاط إسالمي في تلك 
الجزيرة البعیدة عن العاصـــمة والتي كانت 

تفتقر إلى النشاطات اإلسالمیة. 

الحاج فھد فاضل:

ويتبادر إلى ذھني أيضــــا ذلك الشــــخص 
المثابـــر الذي يبقـــى يعمل للھدف غیــــر 
مكترث بالصـعوبات أو االحباطات. كان مثابرا 

جدا ومخلصا.

كان سلســــــا ولینا في التعامل مع الناس 
لكنه وبذات الوقت كان إنسانا جديا. ّ

حوزوية الشـــــــیخ كانت عالمة فارقة. دعا 
الشباب لاللتحاق بدروس حوزوية أسسـھا 
على أمل أن يكمل بعضــــــــــــھم دراسته 

مستقبال. 

اول ما يتبادر إلـى ذھنـي عندما أذكــره ھو 
صورة اإلنســــــان المنضــــــبط الذي يحب 

االنضباط في عمله وفي عمل اآلخرين. 

وبالعموم كان يــــــرفض أخذ مقابل لقاء أي 
نشـــــــــاط اضافي أو خدمة خاصة أو عمل 

شخصي. 

لم يكن يمتعض رغم أن بعضھم كان يقصده 
بعد منتصف اللیل بسبب مشكلة عشائرية 
أو عائلیة فكان يســتیقظ ويرتب أموره ويبدأ 
بالعمل. بل كان يقوم بالســــعي لحل ھذه 
الخالفات خارج العاصـمة وحیث تطلب األمر 

في جھات السويد األربعة. 

كان أيضا يجد متسعا من الوقت لیكون قريبا 
من الناس فـي عالقات خارج نطاق مھامه. 
فإذا أراد أحد اإلخوة أن يتزوج فتاة من مدينة 
مالمو في أقصـى الجنوب وعلى مسـافة ٧ 
ساعات بالسـیارة رافقه الشـیخ إلى ھناك 

دون تردد. 

رغم كثرة المشــــــاغل وتشـــــــعبھا كان 
سماحته يھتم بالتفاصیل الصــــــغیرة جدا. 
فكان يدقق في مســــــــألة اغالق االبواب 
والشـــــبابیك في اللیل رغم وجود شخص 
لھذه المســؤولیة، وكان يســأل: لمن ھذه 
السیارة المتروكة لیال في موقف المسجد؟ 
كان مرابطا في المســـــجد بكل ما للكلمة 

من معنى. 

نقف الیوم امام رجل قل نظیره

وھل بعد كالم هللا كالم؟ او بعد كالم افضــل 
خلقه وحـبــیــبه محمد (ص) كالم، عــندما 
يعلل لماذا فضـــــــل هللا العالم على العابد 
فیقول (ص): ((فضـل هللا العالم على العابد 

بسبعین درجة))) 

نقف الیوم امام رجل قل نظیــره.  نؤبن رجال 
كان احد المصــــاديق لالية التي ذكرھا هللا 
تعالى بكتابة الكـريم لمن اوتـي العلم فكان 
الشــــــیخ الظاھري رحمه هللا عالما عامال 
بعلمه متواضعا زاھدا لم يشــــــكو يوما من 
وحدته ووحشـته في مكان اختاره لنفســه 
ان يكون داعیا فیه الـــى هللا ، حیث الجالیه 
المســـلمه متنعمه بزخارف الدنیا وجمالھا 
وزبـرجھا وجمال الخلقه والخلق فــي اوربا. 
وھم متنعمون وعوائلھم والشیخ رحمه هللا 
تمر علیه ايام بل اشـــھر جالس لوحده في 
غرفته يحضــــر الدرس ويفكر ببرامج لجمیع 
طوائف المجتمع من الرجال والنســــــــــاء 
واالطفال والشــباب والشـــابات وحتى من 
غیر المسـلمین ھمه وغمه رحمه هللا كیف 
يقـرب ھذه القلوب الـى هللا عــز وجل فكان 
يتابع كل صــــغیرة وكبیرة باشـــــد الحرص 
والمتابعه وكان يشـــــــــــرف على مناھج 

مدرسة الثقلین.

الشیخ عباس الطريحي:

ثم اكحل نظرك بنور ابن الرسول (ص) علي 
بن موســــى الرضـــــا ع حینما يتحدث عن 
المنـزله الــرفیعه والجاه العظیم للعالم يوم 
القـــیامه (( يقال للعابد يوم القـــیامه : نعم 
الرجل كنت. ھمتك ذات نفســــــك وكفیت 
الناس مؤونتك فادخل الجـنة، أال ان الفقـیه 
من افاض علـى الناس خیــره وانقذھم من 
اعدائھم، ويقال للفقـیه : ايھا الكافل أليـتام 
ال محمد، الھادي لضـــــــــــــعفاء محبیھم 
وموالیھم قف حتى تشــــــفع لكل من اخذ 

عنك او تعلم منك )) .

رجل عالم يدرس الســطوح العالیة بالحوزة ّ
الشريفة تراه يتواضع حتى انه ھو من يضـع 
للمدرســـه من الروضـــه الى حوزة الرجال 
وحوزة النســـاء وحوزة الشــــباب المناھج 

الدراسیة وينسخ بعضھا بیده الكريمة.

بحكم عملـي معه رحمه هللا حیث كلفنــي 
ان ادير مدرســــة الثقلین بمعیه الحاج ابي 
محمد الكـــربالئـــي حفظه هللا ورعاه رأيته 
متفانیا بعمله شـــــــــديد الحرص على ان 
تتواجد الجالیه فـي مـراكـز التبلیغ بالمھجـر 
بقوله رحمه هللا (( عندما ياتون الى المركـز 
ننتشــــــلھم من ان تتالقفھم اماكن اخرى 
فبمجرد وجودھم ھنا ھو مكســــب كبیر)) 
واقعا كلمة وجملة كبیرة بل اعتبرھا خارطة 
طريق للعمل االســـالمي الرســــالي في 
المھجـــــر .وھذا يدل علـــــى مدى الفھم 
العمیق للشـــیخ رحمه هللا في التبلیغ في 

مــثل ھذه الــبلدان حــیث ان يـــنطلق من 
المســـجد وينتھي بالمســـجد وھذه ھي 
رسالة االنبیاء وجمیع المصـــلحین على مر 

الدھور .

من ذكرياتي الجمیله مع الشـیخ رحمه هللا 

انه كان متواضعا بشــــكل غريب ومن شدة 

تواضـــــعه لم يعرف قدره الناس وقد يتجاوز 

علیه ويصـفح عنھم بابتســامته بذلك الثغر 

الباسم الجمیل وكأنه بتودده ألخیه المؤمن 

خاضع يلین جناحه له بكل احترام مصــداق 

لالية (( واخفض جـــناحك لمن اتـــبعك من 

المؤمنین )) . 

مرة كلفني ان انظم قاعة المناسـبات وكان 

عندنا ضیف جلیل القدر سماحة الشـــــیخ 

محمد باقر المقدسي الخطیب الحسـیني 

المفوه حفظه هللا ورعاه وقد قسمنا القاعة 

الى قسمین قسم للنسـاء وقسـم للرجال 

تالفیا لالصوات التي قد تؤثر على المجلس 

الحســـــــیني انذاك وقد كلفني رحمه هللا 

باعتباري احد اعضــــاء اللجنه بالمركز ان ال 

اسمح للنســـاء بالدخول الى القاعه حیث 

ان برنامجھن قبل برنامج الرجال ولكن بینما 

انا واقف علـــــــــــــى باب القاعة واذا باحد 

المؤمنین حفظه هللا ھو وزوجته يــــــركلون 

الباب ويدخلون عنوة فما كان منـــــي اال أن 

تــركت المــركـــز وذھبت حنقا علـــى ذلك 

التصــرف المشـــین الذي آلمني جدا حیث 

كسر كالم واومر الشیخ رحمه هللا ومن احد 

المؤمنین الرواد للمركز واذا بالشـیخ يتصـل 

بي وكان االمر اھون من كل شيء بضحكته 

التي الى االن تصــــك اسماعي وال تريد ان 

تھجــــرھا لما لھا من بـــــراءة وحنان وحب 

وصــــــــــدق وقال لي ((احنا المعدان الزم 

نتحمل)) وانا اكتب ھذه العبارة ودموعــــي 

تتحادر علـــى وجنتـــي، ولھذا موت العالم 

ثلمه باالسالم ال تســــــد فعال كل عالم له 

خاصیة ال يعوضھا غیره.

*- ماذا اتكلم وماذا عســـاي اقول بعد كالم 
هللا جل وعال وكالم النبي االكرم صــلى هللا 
علیه واله واالئمه الطاھرين علیھم السالم 

.عندما يقیم رب العزة والجالل الناس يجعل ّ
اھل العلم على رأس القائمة فیقول ((يرفع 
هللا الذين امـــنوا مــــنكم والذين اوتوا العلم 

درجات وهللا بما تعملون خبیر ))

فلقد كان رحمه هللا مجاھدا ضد اعتى نظام 

عرفه التاريخ وقد تشــــــــــرف بان يكون اخ 

للشـــھداء ثم انه حســــب مانقل لي احد 

الطلبة بقم المقدسة كان حريصـــــــا على 

درسه حتى لو كان مريضـــا يحضـــر الدرس 

حیث الذي يعرفه يعرف انه مصــــــــاب بداء 

الشقیقه (الصداع النصـفي) الذي ال يفارقه 

ومع ھذا ال يترك درسه.  

كان ينفق ما يحصل علیه من راتبه الحوزوي 

وغیره على طالبة وخاصة الطلبة االفارقة.

رحمه هللا كان مصــداقا لقول امیر المؤمنین 

علــي بن ابــي طالب ع (( من جاءته منیته 

وھو يطلب العلم فــبــیــنه وبــین االنــبــیاء 

درجه)))

فسالم علیك ايھا الشیخ الفاضل يوم ولدت 

ويوم مت ويوم تبعث حیا. 
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لقاءات مع الذين عملوا معه



لعل ســـــماحته (رض ) من الذين ظلوا ثابتین ومرابطین على 
طريق مقاومة النفس وغرورھا.... 

كان مثال العالم الزاھد المتواضع

(كل نفس ذائقة الموت)

ذكراك تبقى في القلب

 بسم � الرحمن الرحیم..
َََّّ َّ َ ََُّ ْ ُ ْ َُ ُ َ( َوالذيَن َجاھدوا فـــــــــــــــــیَنا لَنھديَنھم سبلَنا ۚ َوإن � لَمع َ ِ ِ ِِ

ْْ ِالمحسنیَن))  (٦٩) العنكبوت ....ُ ِ

رحمك هللا يا ابا ماجد، العالمة سماحة الشــــــــــــــیخ حامد 
الظاھـــري( رض) ... فجعنا بــــرحیلك الذي آلمنا كما ھو حال 
األخوة الذين عرفوك وعملوا معك في الســــــــويد  ، فعند هللا 
نحتســبه ، وأن يرحمك. ، وأن يســكنك  فســـیح جناته   وان 

يلھم اھلك  وإخوتك ومحبیك الصبر والسلوان ...

ذكراك وروحك  الطیبة ستبقى في القلب والوجدان وأسـكنك 
هللا فســـیح جنانه وحشـــرك مع من تحب محمد واله األطھار 

(علیھم السالم ) وانا � وانا الیه راجعون...

كل من : الحاج ابو زھراء ( جعفر حسین ) 

الحاج ابو احمد ( طالب حسین )، الحاج ابو زينب( شبر حسین )

(انا � وانا الیه راجعون)

بمزيد من األلم والحزن تلقینا نبأ رحیل العالم الرباني سـماحة 
الشـــــیخ حامد الظاھري والذي كان مثابرا في نشـــــر علوم ً

ومفاھیم اھل البیت علیھم الســــالم في المراكز االسالمیة 
في الســـويد لســـنوات عديدة. حیث كان مثال العالم الزاھد 
والمتواضع والحريص على العمل االسالمي في الســـــــويد. 

وقدم كل جھده ووقته من اجل اعالء كلمة هللا.

نسال هللا ان يتقبله بقبوله الحسـن ويرحمه برحمته الواسعة 
ويدخله فســـــــــــیح جناته وال حول وال قوة اال با� العلي 
العظیم وســــیقام مجلس الفاتحة على روحه الطاھرة 
يوم الثالثاء الموافق ٣-٣-٢٠٢٠ في حســینیة اإلمام 
الســـجاد (ع) للكرد الفیلیین في تمام الســــاعة 

السابعة.

يوم حزين علینا.. ال حول وال قوة اال با� 

ذھبت روحك إلـى رب رحیم .. فجـزاك هللا 
عنا وعن محبیك أفضـل الجزاء واحسـن 

الجزاء يا شیخنا الظاھري

فمن سیكون امثالك في سـالمة 
قلبك وصــفاء روحك وتواضــعك 

المذھل.

عباس الفیلي

كان لنا أخ وصديق

السید محمد ھاشم الزاملي

استأثر بكل المحبة والتقدير واالمتنان

 يعجز القلم واللســــان عن وصف حزني واسفي لفقدان االخ 
والصــديق والموجه اال وھو الشـــیخ الظاھري. فقد كان لنا اخ 
وصديق ثم شیخ يمارس دوره الشرعي فقد ادى دوره بشكل  
صامت وعاش معنا بشـــكل صامت. اقصــــد ھادئ ومتواضع. 
فرحمة هللا علیه وغفر هللا له وحشــــــــــــــره مع خیرة عباده 

الصالحین وحسن اؤالئك رفیقا.

بسم هللا الرحمن الرحیم

من األرشیف الذي يســجله التأريخ للمواقف الوطنیة والدينیة 
في مملكة السويد تمیز المرحوم المغفور له سماحة الشـیخ 
حامد الظاھـــري من خالل تفاعله الیومــــي مع المــــراكــــز 
والمجمعات اإلسالمیة والثقافیة وخاصة مجمع سیدي شباب 
اھل الجنة في ستوكھولم منذ بداية التسـعینات حیث كان له 
االسم المبارك في الدعم المعنوي والمادي  للصـــــــــــــروح 
اإلسـالمیة والمراكز التي يقام فیھا االشـراف الحوزوي وكذلك 
افتتاحه الحوزة العلمیة الدينیة النســــوية في مجمع سیدي 
شباب اھل الجنة واضافة لحضــــــــــــوره وتمثیله الدائم لكل 
المناسبات الدينیة و من الجدير بالذكر ان سماحة الشـــــــیخ 
حامد الظاھري من تولدات قضـــــاء الحي في محافظة واسط 
ويمتلك فـــــي قلوب محبیه كل المحبة والتقديـــــر واالمتنان 
ولكوني من نفس قضــــاء الحي والمدينة حیث شائت االقدار 
كل ذلك. وبظل ھذه اللیالي المؤلمة لفقدان ھكذا شخصـــیة 
ورمز من رموز الحوزة العلمیة وفقھاء الدين والمعـرفة والتوعیة 
نسـتذكر معا ھذه الكلمات بحق ھذا االنسـان المعتدل رحمه 

هللا.

الحاج عمار العقابي

مجمع سیدي شباب اھل الجنة.

عظم هللا لھم األجر

الى رحمة هللا وغفرانه ويشــمله بشــفاعة النبي الكريم وال 
بیته االطھار .

عظم هللا لھم األجر على فقدان الشیخ الجلیل.

الحاج ابو فاطمة.

الھي امنح اھله ومحبیه واخوانه الصبر والسلوان .

 الحول والقوة اال با�
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ردود شعبیة عفوية:
كان مثال المؤمن الصادق والمجاھد الغیور 

عبّر الموالون عن ألمھم ووجعھم كل على طريقته. ٌّ

ما أن وصل خبر رحیل الشیخ حامد الظاھري إلى آذان المؤمنین والموالین في ستوكھولم حتى اھتزت القلوب وربت 
وأخرجت ما اختلج فیھا من ألم وما اعتصر فیھا من َوَصب. 

كانت مداخالتھم عفوية. وكانت مشاركاتھم  سريعة وارتجالیة وبال تكلف. 
لكن فیھا قدرا كبیرا من الصدق ومن العمق أيضا. ّ

وكان فیھا أيضا قدر كبیر من الكشف عن حیثیة المرحوم وعن درجة االمتنان له
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رحمة هللا علیك يا شیخنا الجلیل المجاھد

ھو والدنا واستاذنا واخونا الكبیر

 رحمة هللا على روحه الطاھره...اذن اخواني التنســـون صالة 
الوحشــه على روحه ...ھذا الشـــیخ الفاضل والدنا واستاذنا 

واخونا الكبیر وله حق علینا وعلى عوائلنا وخاصـة نحن اھالي ً
اســـــتوكھولم...وهللا انني مخنوق بعبرتي والاســـــتطیع ان 
اســتوعب ھذا الخبر المؤلم والخزين الذي ألم بنا صـــباح ھذا 
الیوم فانا � وانا الیه راجعون وال حول وال قوة اال با� العلـــــي 

العظیم.

الحاج ابو زھراء 

بسم هللا الرحمن الرحیم 

أنا � وأنا إلیه راجعون، رحمة هللا علیك يا شـــــــــیخنا الجلیل 
المجاھد، وتغمدك برحمته الواسعة وأسكنك فســــیح جناته 

مع محمد واله الطیبین الطاھرين...

الحاج أبو ھدى 

... واسع رحمته

تغمده هللا بواسع رحمته واسكنه فســــــــیح جناته والھمكم 
الصبر والسلوان وانا � وانا الیه راجعون

الفاتحه...

الحاج محمد الكربالئي

الحول والقوة االبا� الاعتراض على امر هللا ھم الســــــابقون 
ونحن الالحقون  خسارة كبیرة رحمه هللا بواسع رحمته

مصاب جلل

عظم هللا أجوركم بھذا المصاب الجلل

السید قصي البعاج

أنا � وانا الیه راجعون 

من المؤمنین رجال صــــدقوا ما عاھدوا هللا  علیه. فمنھم من 
قضى نحبه ومنھم من ينتظر وما بدلوا تبديال ..

اللھم تغمده برحمته الواســــعة واجعل مثواه الدرجات العلى 
من الجنة واحشـره مع محمد وآل محمد علیھم السـالم 

...

أحباء الفقید خارج السويد

خسارة كبیرة

اللھم اجعل مثواه الدرجات العلى

الى رحمه هللا ورضوانه

كان معروفا بالتواضع متفانیا في خدمة الجالیة

في مجمع اھل البیت علیھم السالم

والشیخ رحمه هللا تعالى برحمته الواسعه

انا � وانا الیه راجعون ..ارتحل للـــرفیق االعلـــى وجوار الحق 
العالمة الفقیه والشـــــیخ الجلیل حامد الظاھري رحمه هللا .. 
نرفع اســـــــــمى ايات العزاء الى قائد االمة وزعیمھا المفدى 
الشــــــــــــــــید الخامنائي حفظه هللا والى الحوزات العلمیة 
وبالخصــوص الى سیدنا المفدى اية هللا الســید كاظم حفظه 
هللا والى جامعة الشـھید الصــدر رحمه هللا والى عائلة الفقید 
وجمیع احبائه وذويه .. انا � وانا الـیه راجعون .. تالمذة واحـباء 

الفقید ..

إنا � وإنا الیه راجعون 

وكذلك  في بعض المحافظات عنده نشاطات في دعم المراكز 
بالخطباء والمبلغین.... طبعا ھذه الجھود المـبذوله ال يعلم بھا 

اال القلیل

ال حول وال قوة...

سید رزاق

عرفت من الشیخ من سنة ٢٠٠٢

رحمك هللا يا شیخنا الظاھري كنت مثاال للزھد و الصــــــدق و ً
كنت مطبقا لقول ائمتك قل خیرا و اال فاســـكت فعلیك حزننا و 
لتسبق دموعنا عبراتنا فعلى مثلك فلیبك الباكون ايھا الخلوق 
المتواضع الذي ال نســـتطیع ان ننســــى دماثة خلقك وطیب 
كلماتك عشـت معك في الحج و في قم فوجدت ظاھرا و باطنا 

ً میاال للحق مفارقا الســـــوء مواسیا لإلخوان حامال لھم على ً
احســن ظن فلیرحمك هللا و يســكنك فســیح الجنان ويلحق 

بالنبي واله صلوات هللا علیھم.

وال حول وال قوة اال با� العلي العظیم

كان متفاني في نشــر فكر اھل البیت والوعي بین الشـــباب 
ھدفه ھو التشیع ان ترتفع رايته من خالل تعالیمه

 ال حول وال قوه اال با� العلي العظیم 

ھنیئا له وأجره على هللا ألنه مات فـي المھجـر... وفـي خدمة 
العلم والتشیع

نسأل هللا حسن التوفیق وحسن العاقبة للجمیع

كنت مثاال للزھد والصدق

كان يحب أن يســــاعد اآلخرين متفاني في خدمته للجالیه... 
لیال نھارا... وانتم تعرفون وضع المشـايخ ھناك بعضـھم وقتھم 

لیس لھم وخصوصا ھو مسؤول المركز...

 

كان معروفا بالطیب والتواضع واالبتسامه الدائمه على وجھه

 انا � وانا الیه راجعون

نرفع اسمى ايات العزاء الى قائد االمة

أحباء الفقید خارج السويد

تالمذة وأحباء الفقید 

الفاتحة قبلھا الصلوات.

أحباء الفقید خارج السويد

رحم هللا الشیخ وجمیع امواتكم

وله نشاطات اخرى التدريس في المدرسة وعقد الندوات 



نســأل هللا ان يتقبل ھذا العالم الجلیل واإلنســـان النبیل وأن 
يســـــكنه جنته الواسعه وان يرزقه شفاعة محمد وآل محمد 

وان يلھم اھله وذويه ومحبیه الصبر والسلوان

 نسال هللا ان يكون قبره روضة من رياض الجنة.

 انا � وانا الیه راجعون

 رحمة هللا علیك يا شیخ حامد الظاھري لن ننســــــــــى تلك 
الســنوات الجمیلة التي قضــیتھا في استوكھولم في خدمة 
الطائفة بعیدا عن الوطن واألھل انا � وانا الـیه راجعون وعظم 

هللا لكم االجر.

كان مثال المؤمن الصادق والمجاھد الغیور 

الم قلوبنا وافجعنا الخبــر المؤلم بفقدان العالم العامل القديــر 
الشــــــیخ المجاھد حامد الظاھري الذي لم نر منه اال الطیب 
والورع واالخالص في األعوام األولى من ســــنین الثمانینیات 
كان ضمن دورة جھادية عسكرية بمعسكر ولي عصـر بطھران 
فكان مثال المؤمن الصــــــــــــادق والمجاھد الغیور وبعد ذلك 
بمعســــــــكر االھواز اياما وذھب الى الھور وھناك كان ضمن 
مجامیع جھاديه بمـناطق الھور المخـتلفة فكان جـنديا مطـیعا  
ومنفذا لكل مايؤمر به وكان الســـید الفقید المرحوم الســــید 
الشوكي يعتمد علیه في بعض شؤون المعسكر واستمر الى 
ان ذھب بمھمة اخرى رحمه هللا واسكنه فســیح جنانه باذنه 

تعالى

تلقینأ النبأ بالحزن واألسى
رضا بقضاء هللا و قدرهً

تلقیت نبأ وفاة الشـــــــــــیخ الظاھري بالحزن و األسى داعیاً 
المولى الرحیم أن يجعل مثواه الجنة و يحشـره مع محمد و آل 

محمد صلوات هللا علیھم أجمعین 

يرفع هللا الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات

َّ َّ ِو إنا � و إنا إلیه راجعون و ال حول و ال قوة إال با� العلــــــــــي َّ
العظیم.

الحاج أبو مھدي سلطان

كما أقدم العزاء ألھله و ذويه و جمیع المؤمنین و أسـأله تعالى 
أن يلھمھم جمیعا الصبر و السلوان إنه أرحم الراحمین

الحاج علي المصري

الحاج ابوجابر البھاش

نسأل هللا أن يكون قبرة من رياض الجنة

لن ننسى تلك السنوات الجمیلة

 انا � وإنا إلیه راجعون

... نعم كان فعال رجل اإليمان والجھاد والمثابرة على خدمة ً
الشريعه والدين وشھدت له السويد وقفاته وخدماته 

للجالیات االسالمیه وكذلك تواضعه الملحوظ والمعروف. 
نعم انه رجل غني عن التعريف له من الحسنات التي ال 

شك وريب سوف تثقل میزانه يوم الحساب.

ورحم هللا من قرأ ســورة الفاتحة 
على روحه الطاھرة قبلھا صـــلوات 

على محمد وآل محمد...

اخواني وسادتي ومشايخي االفاضل التنسوا صالة 
الوحشة للشیخ اللیلة او الصدقة 

 أنا � وانا الیه راجعون، ال حول وال قوة هللا با� علــي العظیم. 
تألمت كثیرا 

رحمك هللا شـیخنا واسـتاذنا الغالي ابا ماجد اسـأل هللا تعالى 
ان ال يحرمك من شـــــفاعة محمد وال محمد بحق محمد وال 

محمد.

الحاج حسین شبر

عن النبي األكـرم (ص): (ما قبض هللا عالما، إال كان ثغـرة فـي ً
اإلسالم ال تسد)

رحل ولم نسمع عنه اال الطیبة والتواضع بجانب العلم 
والھیبة 

رحمك هللا ياشیخ حامد وحشرك مع أولیائك محمد وآل 
محمد 

شیخنا واستاذنا الغالي! رحمك هللا

ابعد هللا عنكم كل سوء وبالء ومكروه.

فقدناك اخا كبیرا وابا حنونا...

نســـــال هللا عزوجل ان يتغمد فقیدنا الغالي الشـــــیخ حامد 
الظاھري بواســع رحمته وان يدخله في شـــفاعة محمد وال 
محمد. الشــــــــــیخ حامد الظاھري خدم أيتام آل محمد في 
الســويد لســـنین طويلة ونســـال هللا عزوجل ان يثقل میزان 

حسناته ويجازيه خیر جزاء المحسنین.

فقدناك أخا كبیــرا 
وأبا حنونا

الشیخ حسن الخاقاني

بسم هللا

اللھم صل على محمد وآل محمد 

الحاج والء ابو احمد

الحاج ابو ايثار

الحاج حیدر العطار

خبر مفجع وحزين

رحمه هللا من رجل مخلص للدين

انا � وإنا الیه راجعون وال حول وال قوة اال با� العلي العظیم

رضا بقضـاء هللا وقدره  
وال حـول وال قـوة اال با� 

العلي العظیم...

خدم ايتام آل محمد في السويد

رحمه هللا من رجل مخلص للدين والمذھب وابناء المذھب 

انا � وانا الیه راجعون .خبر مفجع وحزين فقدنا احد اعالم 
اإلخالص والتفاني الشیخ الظاھري كان رمز الدفاع ونشر 
مذھب اھل البیت ع بالسويد هللا يحشره في جنان الخلد

الحاج ابوجابر البھاش
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أربعينية المغفور له 

قالوا في أربعینیته:

"لقد انكسرت قلوبنا وجاشت أكبادنا على فقده”

ويقول إمامنا الصـــادق (ع): ال تزال الھموم 

والغموم بالمؤمن حتى ال تدع له ذنبا". 

ال. كان لديه تواضــــــــع كبیر. قلیلون منكم 

يعلمون أنه كان جائزا على شــــــــــــھادة 

الدكتوراه. مع ذلك كان كثیرا ما يصلي خلف 

طالبه.

* االســـــــــتغفار: قال تعالى: وما كان هللا 

معذبھم وھم يستغفرون". 

ويقول: ســـاعات األذى يذھبن ســــاعات 

المعاصي. 

ٍفي االبتالء حكم كثیـرة. من ھذه الحكم أن 

االبتالء يذكـرنـي باآلخـرة. يجعلنــي التفت 

إلى مصیري ويبعد عني الغفلة. 

أســـأل: ھل من جزاء يترتب على صــــبرنا 

على البالء؟ 

وقال نبـــــي الــــــرحمة (ص): يكتب أنین 

المريض فإن كان صـــــــــــــابرا يكتب أنینه 

حسنات. 

ومن ھذه الحكم أن االبــــــتالء يكون كفارة 

لذنوبنا. 

لكن ھل جعلته األستذة متكبرا؟

كذلك فقدنا وفجعــــــنا ھذا الــــــیوم بفقد 

اإلنسان الطیب طالب حسـین. كان موالیا، 

حسینیا من محبي أھل البیت (ع). 

يقول المصـطفى (ص): إن في الجنة درجة 

ال ينالھا إال أصحاب الھموم. 

ھذا الفیروس أصاب كل البشـرية بالشـلل. 

كانت البشرية مغترّة بقوتھا فإذا به يكشف 

عجز أكثر الدول قوة وتطورا. 

* الصــدقة: الحمد � نرى الیوم كیف زادت 

االيادي البیضـاء. ما نراه من تكافل وتضـامن 

وســـــعي في حوائج المحتاجین ما ھو أال 

دلیل على ذلك الحس اإلنســــــاني الذي 

أودعه هللا في الفطرة اإلنسانیة. 

ھذا الفیـروس الذي ابتلــي به بعض اخوتنا 

جعلنا نلتفت بشكل أقوى إلى أمام زماننا. 

وبالعودة إلـــى الذين فقدناھم فإن أول من 

فقدناه ھو اخونا واســــــــــــتاذنا المخلص 

المجاھد سماحة الشـــیخ حامد الظاھري 

حشره هللا مع محمد وآله الطیبین.

لكن بما أن اآلخــرة ھـــي الحیاة الحقیقیة 

فھنا يجب أن نلتفت الـى الجانب اإليجابـي 
فـــي االبتالءات الدنیوية. فاالبتالء يخــــرج ُ

استعدادات اإلنســـــان االيمانیة ويزيد في 

میزان آخرته. 

مع ذلك وضـعت الرســالة اإلســالمیة أمام 

الناس عدة طرق لدفع البالء. منھا:

كذلك الحاجة أم باســـم رضـــي هللا علیھا 

التي كانت تأتي مرارا إلى الحج. 

بدأت البشــرية تشـــعر بالحاجة إلى منقذ 

وبدأت بتوطـید ارتـباطھا بالمـنقذ. وھذا من 

بركات ھذا البالء. 

كان عالما، اسـتاذا، مبدعا، فاضــال. عندما 

دخلت الحوزة عام ١٩٩١ كان ھو أســــتاذا 

فیھا. 

* الدعاء: يقول إمامـــنا الكاظم: ما من بالء 

ينزل علـى عبد مؤمن فیلھمه هللا عـز وجل 

الدعاء اال  كان كشــــف ذلك البالء وشیكا، 

وما من بالء ينزل على عبد مؤمن فیمسـك 

ثم عرج سماحته على المصیبة قائال: اقول عن الدعاء اال كان ذلك البالء طويال".

ألوالد الحاجة أنـــتم فقدتم أمكم، لكن ھل 

كانت أضالعھا مكسورة (الزھراء سالم هللا 

علیھا)... 

نسأل هللا أن يرفع درجاته. 

في جلسـة جرت في الفضــاء اإللیكتروني 

أحیا مـركـز اإلمام علــي (ع) ذكــرى مــرور 

أربعین يوما على وفاة سماحة الشـــــــیخ 

حامد الظاھري.

بعد ذلك أطل سماحة الشیخ باقر الطائي - 

رفیق درب المغفور له في الســـــويد وفي 

مدينة قم المقدســـــــة- فكانت له الكلمة 

التالیة:

ً ً كان عالما، أستاذا، مبدعا، وفاضالّ

أدار الجلسة الحاج علي جعفر وشارك فیھا 

القارئ "بیات" بتالوة آيات من الذكر الحكیم  

وكذلك قرأ الحاج أبو أنفال زيارة ســــــــــید 

الشــھداء وبدت خلفه صورة عمالقة لمرقد 

سید الشھداء في كربالء المقدسة. 

الشیخ باقر الطائي:

روي عن النبي (ص) أنه قال: أشــد الناس 

بالء ھم النبیین، ثم األماثل فاألماثل. 

وقال إمامــــنا الكاظم (ع): المؤمن مـــــثل 

ّكفتي المیزان، كلما زيد في إيمانه زيد في 

بالئه. 

بعد ھذا المستھل تساءل سماحة الشیخ 

الطائــــي: ھذا البالء ھل ھو نقمة دائما أم 

أن فیه أشیاء إيجابیة؟

نحن لألسـف نلحظ أن عامة الناس ينظرون 

إلى الدنیا كأنھا أســـاس ومحور الكون في 

حین أن اآلخـــرة ھـــي الحیوان كما يعبـــر 

القرآن الكريم. 

نعم لو كانت الدنیا ھي األســــاس ولو كان 

وجودنا يقتصـــــــــر على ھذه الدنیا لكانت 

االبتالءات نقمة، ولكانت خســــــــــائر في 

حساب أيامنا في دنیانا. 



بدأ سماحته بتقديم الشـكر إلقامة ھذا العزاء 

لسـماحة الشـیخ الظاھري وقال: ما عسـاي 

أن أتكلم عن اســتاذ عرف بالتواضــع والجدية 

واحترام اآلخرين. 

كان أســـتاذا لنا لكنه يجلس إلى منابرنا 

كالتلمیذ

وقبل مبادرة مركـز اإلمام علـي (ع) كان الحاج 

نعمة الطريحي قد قام بمبادرة مشــــــــكورة  

بمناسبة مرور أربعین يوما على وفاة سـماحة 

الشـــــــــیخ حامد الظاھري. ففي ظل العزل 

االجتماعي الذي فرضـــه فیروس كورونا، بادر 

الحاج إلى تأســـــــــــیس كروب على برنامج 

الواتس أب لتأبین الراحل. 

سماحة الشیخ البھادلي: 

حتى اذا خرجت منه كلمة من فمه باالشـتباه 

وكان واضـــحا أنھا باالشــــتباه فإنه كان يعتذر 

كثیرا. كان حريصـــــــــــا على رعاية األدب مع 

الجمیع. 

كان عالما عامال وقد عاشــــــرتموه وخبرتموه 

فحظیتم بعالم جلیل وھو حظي بإناس طیبین 

في ستوكھولم. 

كان أســـتاذا لنا ولكنه كان يجلس إلى منابرنا 

ويستمع وكأنه ھو التلمیذ. 

درســــــــــــنا عنده ورأينا منه الوفاء والخدمة 

والجدية. كان يحرص في تدريسه على إيصال 

المطلب بالتبسیط والتكرار. 

شــــــــارك في المداخالت كوكبة من العلماء 

الذين عاصروا سماحة المغفور له في السويد 

وفي مدينة قم المقدســــة، وفیما يلي إعادة 

لنشــــــر أھم ما جاء في مداخالت ذلك الیوم 

على لســـــــان محبیه من العلماء والمبلغین 

والطلبة واألصدقا

عـرف فـي منطقته (علـي الغـربـي) بأنه كان 

حلیفا للمســــجد منذ الصــــغر. وكان معروفا 

بتدينه. الیوم حـزنت تلك المدينة علـى فقده. 

لقد انكســـــــــرت قلوبنا على فقده وجاشت 

أكبادنا. أسأل هللا أن يحضــــــــــــره مع النبي 

المصـطفى ومع اله االطھار صلوات هللا علیھم 

أجمعین. وإال فال شك في أن خدماته تشــفع 

له. 

كان مجاھــــــدا من أجل إعالء كلمــــــة ً

االسالم 
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أربعينية المغفور له 

 سماحة الشیخ البھادلي



بث القــیم األخالقـــیة والمـــبادئ َّ

الحقة والمواقف الصادقة

نســأل هللا أن يتغمده برحمته الواسعة 

ويسكنه الفسیح من جناته. 

ربى جیال من طلبة العلم وغیرھم وزرع ّ

في نفوسـھم القیم األخالقیة والتربوية 

فكان مصـداقا لقول إمامنا الصــادق (ع) 

أن المباركة لنضــع أجنحتھا رضا لطالب 

العلم". وقوله: "معلم الخیر تسـتغفر له 

دواب األرض وحیتان البحر وكل صـــغیرة 

وكبیرة في ارض هللا وسماواته" 

الواقع أن العالم الجلیل الشــــیخ حامد 

الظاھري كان عالما ومبلغا واســــــتاذا 

ومجاھدا من أجل إعالء كلمة االســالم 

المحمدي األصیل. 

في معرض تأبینه لســـماحة الشــــیخ 

الظاھري تطرق سماحة الشــــــیخ أبو 

زينب العماري إلـى قوله تعالـى : يـرفع 

هللا الذين آمنوا مـنكم والذين أوتوا العلم 

درجات"، لیضیف: 

سماحة الشیخ العماري: 

ومن ثمــــرات تبلیغه ھا ھــــي الجالیة 

العـــراقیة المؤمنة تتأثــــر لغیابه وتقیم 

مجالس التأبین لذكراه العطرة لما قدمه 

من خدمات ومعاناة من أجل بث القــیم 

األخالقــیة والمـــبادئ الحقة والمواقف 

الصادقة. 
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...والیوم قد رحلوا. 

أخوة. باألمس كانوا يؤنسوننا بكالمھم 

ويشیعون الفرح بیننا بأنفاسھم

كانت أبیاته علــــــى خط الوالية، وخط 

المرجعیة، وخط المســتضـــعفین في 

األرض، وكانت تعكس درجة عالـیة من 

الصدق والحماس. 

أخوة كانوا يســیرون على طريق الخیر 

والعطاء والبذل والتضحیة. 

ونحن، الالحقین بھم عاجال أم آجال، ال 

نملك اال الدعاء � عـــــــــــز وجل بأن 

يدخلھم فسـیح جناته وأن يحشــرھم 

مع األبرار وأن يلھم ذويھم الصــــــــــبر 

والسلوان على ھذا المصاب الجلل. 

ّ مؤمــــــــــــــنون. محمديون. علويون. ّ

حسینیون. مھدويون. ّ

٢٣ ابريل ٢٠٢٠. 

وقد أقام مركز اإلمام علي (ع) مجلسا 
تأبینیا  علـی روح المـرحوم المغفور له ً

الحاج طالب الشـــــــــمري، ابوأحمد، 

وبالتنســـــــیق مع عائلته، عن طریق 

الفضاء اإللكتروني وذلك یوم الخمیس

كان للمـرحوم عدة خدمات فـي مـركـز 

اإلمام علــي (ع) وقد اعتلــى المنبــر 

شـــاعرا في العديد من المناســــبات 

الدينیة واالجتماعیة والسیاسیة. 

جاء الفیـروس اللعین وأخذ منا أخوة لنا ّ

أعزة على قلوبنا. 

من ھؤالء الذين فارقونا علـــــــى حین 

غفلة العزيز علـى قلوبنا الحاج المؤمن 

(أبو أحمد) طالب حســین الشــمري، 

والحاجة المؤمنة أم باســــــم، والحاج 

المرحوم أياد شــــــــــیرواني، والحاج 

المـرحوم محمد إبــراھیم حیدر والحاج 

المرحوم رضا فرحان جمعة في لندن.   أخوة، لم نكن نحسـب أننا سنفقدھم 
قريبا، ولم نكن نحســـــــــــــب أننا إن ًْ

فقدناھم فإننا لن نكون قادرين علـــى 

أن نودعھم كما تعودنا علـــــــى توديع 

احبائنا. 

الحاج ابو احمد انتقل الــــى رحمة هللا 

تعالى يوم االربعاء المصــادف ١٥ أبريل 

٢٠٢٠ وأقیمت مراسیم الدفن والصالة 

علـــى جثمانه الطاھـــر يوم الخمیس 

المصـادف ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ في المقبرة 

الواقعة في ســـــتوكھولم في منطقة 

Tyresö. 

إخوة فقدناھم فأبكانا فراقھم

أربعينية المغفور له 

المرحوم طالب الشمري



وقال الشیخ إلھي في تأبین المرحوم أبي 
أحمد  طالب:

قال هللا الحكیم في كتابه العزيز 

"ولنبلونكم بشـــــي من الخوف و الجوع و 
نقص من االموال و االنفس و الثمــــــرات و 
بشـر الصـابرين الذين اذا اصابتھم مصــیبه 

قالوا انا � و انا الیه راجعون". 

في الواقع ما كنت اتصـــور ان أحضــــر يوما 
مجلس الفاتحه و التــــرحیم علــــى أخینا 
وصـــــديقنا المرحوم الحاج ابواحمد طالب 
رضـــوان هللا تعالي علیه، ولكن كان تقديرا 
من هللا ان نصـاب بھذه المصـیبه العظیمه. 
نعزي اوالده و اسرته واخوانه الحاج ابوزھرا 
والحاج ابوزينب ونعـــــــــزيكم جمیعا بھذه 
المصــــــیبه و نقول انا � وانا الیه راجعون. 
عندنا مثل يقول "ان االخیار يتـــركون الدنیا 
مثل الطیور بغتة" يعنــــــي نتفاجأ بموتھم 

وھذا صحیح إلى حد بعید. 

ان المــرحوم كان من رواد المــركـــز و كان 
محبوبا ولقد شاھدتم كیف ان العشــــرات 
بل المئات من المؤمنین شـــــــھدوا على 
اخالصه و ايمانه وتقواه. وھذا فخر وشـرف 

عظیم بان يكون محبوبا حبا جما. 

كان يشــــــــتغل في بیته في قســــــــم 
االستفتاءات سید كريم زاھد خلوق باسم 
السید الموسوي. في سنه من السـنوات 
لما اعلن عید الفطـر اجتمع المؤمنون فـي 
المســـــــجد ينتظرون قدومه لتأدية صالة 

العید لكن السید تاخر قلیال. 

بعد ھذا الكالم ھدأ ابن المرحوم  وصـــــبر 
على فقدان ابیه. 

اقول الوالد المــــــرحوم و الخوانه و لجمیع 
اصدقائه خصــــــــوصا المجموعه المباركه 
"بالدعاء ننجوا" وفــــــــي مقدمتھم جناب 
الشــــــــیخ الفاضل ابويوسف الطريحي و 
جمیع من يساعده بھذا المشروع المبارك 
ان المــرحوم ابوحمد ورد علـــي هللا بقلب 
سلیم و اسكنه هللا في جوار الشــــــھداء 
وخدمه الحسـین علیه الســالم وحســن 

اولئك رفیقا. و طبعا ھو راض بھذا القدر.  ذھب احد المؤمنین الــــــي بیته فعلم أنه 
توفي اثناء الوضـــــــــــوء. عاد حامل الخبر 
بسرعه الي المسـجد وأخبر الناس فبدأوا 

بالبكاء و العويل وتحول عیدھم إلى عزاء. 

اللھم انا نتعاھد ان نســـــــــعي الن نوحد 
كلمتنا ونرص صفوفنا  ونســــــعي لتألیف 
قلوبنا اكثر من قبل. اللھم اغفر للمؤمنین و 
المؤمنات و انزل الصـــــــــــــبر على اسره 

المرحوم و اخوانه واصدقائه. 
وعندما علم إبنه الوحید بالخبــــــــر كاد ان 
يموت من شــــدة األلم، فاقترح أحدھم أن 
يذھبوا به الي الشیخ البھجت. دخلوا بیت 
الشــیخ البھجت و نقلوا له القصـــه، فقال 
البن المـــرحوم: ان المؤمن حینما يتــــرك 
الدنیا و يدخل االخــــــره ويـــــــري نعیمھا 
وقصــورھا يتمني انه ارتحل من ھذه الدنیا 
قبل ھذا. ثم قال: ان اباك كان مومـنا زاھدا 
قـريبا من قلوب الناس ومقامه فـي االخـره 
احســــــــن بكثیر من الدنیا و ھو راض عن 

رحیله لماذا انت الترضي؟

والسالم علیكم و رحمه هللا و بركاته

ســــمعت ان بعض االقرباء او االصــــدقا ال 
يسـتطیعون ان يتحملوا ھذه المصـیبه. اود 

ان انقل كرامه من المرحوم الشـــــــــــیخ 
البھجت رضوان هللا تعالي علیه. 

كان قدوة في زھده وفي تضــــــحیته وفي 

إيثاره وفـــــــــــي إبتعاده عن زخارف الدنیا 

وملذاتھا. 

جاء إلى ســتوكھولم وخرج منھا والكل 

يعترف أن ھدفه األول كان خدمة الناس 

وخدمة الجالیة بكل فئاتھا. 

واقعا. كان الشــــــــیخ الظاھري قدوة. كان ً
زاھدا وال زالت بعض كلماته ترن في أذني. ّ

وفي ختام المجلس التأبیني أقام الســـید 

أحمد الحســــیني مجلســــا حســـــینینا 

بالمناســـــــــــبة بدأه باآلية الكريمة: "إنما 

يخشى هللا من عباده العلماء" فعقب قائال: 

تعلمون أن العلماء بذلوا على مرّ العصــــــور 

جھودا جبارة فــــي تعلیم أفــــراد المجتمع 

وتبصیرھم وإصالحھم. 

وكان العلماء علـــــــــى طول التاريخ قدوة. 

والعالم إذا ارتقى بنفســــــــــه وكان عمله 

موافق لعلمه أصبح قدوة. 

عظم هللا أجورنا وأجوركم برحیل اســــتاذنا 

وشیخنا ومعلمنا وأخینا سماحة الشـــــیخ 

الظاھري قدس هللا نفســــه الطاھرة ورفع 

هللا في درجاته. 

السید أحمد الحسیني:

كان قدوة في زھده وإيثاره 

وكلماته ما زالت ترن في أذنيً

والناس تحتاج دائما إلى القدوة. تحتاج إلـى 

عالم يتوافق عمله مع علمه. 

كنت أحیانا أشفق علیه بســبب ما يتعرض 

له من بعض الناس وكنت أحیانا أغضـــــــب 

فكان يقول: سیدنا! ھذا غیر مھم. 

وعندي عشـرات األمثلة على زھد الشـیخ 

وعشرات األمثلة على تحمله وعلى صبره. 

ثم عرّج سماحته على المصــــــــــیبة 

مشیرا إلى بنات الزھراء وھن يتراكضن ّ

من خیمة إلــى خیمة ومن خباء إلـــى 

خباء... 

الحاج نعمة الطريحي:

ھذا وكان الحاج نعمة الطريحي مؤســــس 

الكروب قد بعث برسـالة صــوتیة في افتتاح 

الكـــروب نعـــى فیھا المــــرحوم وحیا فیھا 

االعضــــــــــــاء وقال فیھا:  للفقید الرحمة 
والرضوان ولكل متعلقیه ولنا الصــــــــــــــبر ّ

والسلوان. 

اخوتـي الكــرام! ھذا أقل ما نقدمه للعالمة 

المـــرحوم. نقدم ھذا العمل القلیل نظــــرا 

للظروف التي نمر بھا والتي ال تســــــــمح 

بإقامة مجلس يلیق بســــماحة الشـــــیخ 

المرحوم. يذكر أيضـــــــــــا أن الكروب الذي 

أسسـه الحاج نعمة لتأبین 

الفقـید والذي دعـیت إلــیه 

ثلة من العلماء األفاضــــــل 

كان قد شھد مشـــــاركات 

عديدة وكـثــیفة جدا حالت 

المســــــاحة المتبقیة من 

"أخبار المــــــركــــــز" دون 

نشــــرھا، وكشــــفت عن 

أھمــیة ھذه المــبادرة من 

جھة وعن لوعة مـــــــــئات 

المشـــــــــاركین لفقدھم 

استاذھم ومربیھم الشـیخ 

الظاھري رحمه هللا.

نسأل هللا أن يرزقه شفاعة الزھراء..

كانت نفســه أبیة يعطي وال يأخذ. وھو ّ
ســــیبقى بیننا وســــیقى علما بنظر ً

األخوة في ستوكھولم. 

“ھذا أقل ما نقدمه للعالمة المرحوم”
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أربعینیة المغفور له

الشیخ حكیم إلھي في تأبین المرحوم أبي أحمد طالب:

"ان المؤمن حینما يدخل االخرة يتمني لو انه ارتحل في وقت أبكر”



انا � وانا الیه راجعون

رحل بعد عمر حافل بالجھاد والعطاء

كما نعلم األخوة واالخوات ان مجلس الفاتحة ســـــــیقام على روحه الطاھرة في 

مسجد اإلمام علي علیه السالم مساء يوم الخمیس ٣/٥ السابعة مساًء

من المؤمنین  جال صدقوا ما عاھدوا هللا علیه فمنھم من قضـــى نحبه ومنھم من 

ينتظر ومابدلوا تبديال

مركز اإلمام علي (ع): 

نســال هللا ان يتقبله بقبوله الحســـن ويرحمه برحمته الواسعة ويدخله فســـیح 

جناته وال حول وال قوة اال با� العلي العظیم

بمزيد من األلم والحزن تلقینا نبأ رحیل العالم الرباني سماحة الشــــــــــیخ حامد 

الظاھري والذي كان بخدمة المؤمنین والمراكز االسالمیة وخصــــوصا مركز االمام 

علي (ع) في الســويد لســـنوات عديدة. حیث كان مثال العالم الزاھد والمتواضع 

والحريص على العمل االسالمي في الســـــــويد. وقدم كل جھده ووقته من اجل 

اعالء كلمة هللا.

وسیقام مجلس الفاتحة على روحه الطاھرة يوم الخمیس القادم المصادف يوم ٥ 

مارس في مركز االمام علي (ع) في تمام الساعة السابعة.

انا � وانا الیه راجعون

 بسم هللا الرحمن الرحیم

بمزيد من التســـلیم بقضــــاء هللا وقدره تلقینا نبأ رحیل العالمة المجاھد سماحة 

الشـــــــــیخ حامد الظاھري رحمه هللا إلى الرفیق األعلى بعد عمر حافل بالجھاد 

والعطاء فــــي الدرس والتدريس وتبلیغ كلمة هللا والدفاع عن المذھب الحق وكان 
للجالیة المؤمنة في السـويد وخصــوصا في مدينة ستوكھولم الســھم األوفر من ً

عطائه.

نتقدم بإسم قسم التبلیغ في مسـجد اإلمام علي علیه السـالم في ستوكھولم 

لصـــــــــاحب األمر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء وللحوزات العلمیة ومحبي 

الفقید وعائلته الكريمة وللجالیة المؤمنة في الســــــويد بأحر التعازي والمواساة 

ســـائلین المولى عز وجل له علو الدرجات مع النبي وأھل بیته صـــلوات هللا علیه 

وعلیھم في جنان الخلد

قسم التبلیغ في مسجد اإلمام علي علیه السالم

سماحة الشیخ حكیم إلھي في تأبین سماحة الشیخ حامد الظاھري:

قدم كل جھده ووقته من أجل إعالء كلمة هللا

E-post: akhbar@iaic.seAnsvarig utgivare: Hakim Ilahi Utgiven av IAC Första nr. Februari 2019

 سماحة الشیخ حكیم إلھي 

”Akhbar Almarkaz” eller Centrets Nyheter (CN) är en tidskrift på arabiska som 
publiceras av Imam Ali islamic Center en gång per månad. Tidskriften skickas i 
pappersform till prenumeranter men också är tillgänglig som pdf-fil på nätet. 

Tidskriften innehåller nyheter och rapport från olika program och aktiviteter som 
hålls inom Imam Ali Islamic Center i Järfälla. Den innehåller även sammanfattning 
av predikningar och föreläsningar som hålla på arabiska I församlingen.
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