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وھكذا إلى آخر جارحة من الجوارح. 

ويصــیب أعینھم بقدر ما امتدت إلى ما ال يجوز 
النظر إلیه. 

المعادلة عادلة وال يمكن االعتــــــراض علیھا، 
لكن الســـــــؤال ھو كیف كانت البشـــــــرية 

ستستقبل العام الجديد معھا؟

صورة مرعبة... وعادلة.. لكنھا تخلو من رحمة 
هللا. 

ھنا، وعندما التفت إلـــى رحمته رأيت الجانب ُُّ
المشرق من القمر 

... فكان ھذا الملحق عن نشــاطات وانجازات 
المخلصین خالل العام ٢٠١٩. 

ورأيت حولي ســـجال حافال من البذل والعطاء ُ
والحسنات

وعلى أي شاكلة سیالقي الناس بعضــــــھم 
بعضـــــــا في الیوم التالي؟ زيد من الناس بال ٌ

عیون، وعمر من الناس بال لسان.ٌ

وھي التي تسكت الرقیب وتستر على العباد ُ
وتبطل األذى وتحول  السیئات إلى حسنات. ّ

...الى آخر القائمة.

إنھا رحمة هللا إذن..

ھي التي تعتم على تلك الصور المرعبة،ّ

وشعرت بوجوب الكتابة عن ذلك 

ماذا لو تصــورنا االنتقال من عام ٢٠١٩ إلى 
عام ٢٠٢٠ كاالنتقال من عالم الدنیا إلــــى 

عالم اآلخرة؟  

ويصیب آذانھم بقدر ما استمعوا الى الغیبة

فكیف إذن سیكون المشھد يوم الحساب؟ 

وھذا ما سیأتي تفصیله. 

فبالرغم من أن إصـــــــــــدار ھذا النوع من 
اإلصدارات ھو تقلید منتشـــــر على نطاق 
واسع في عالم الصـــــحافة إال أنه لم يكن 
بذاته الدافـع أو الملھم األول لھذا الملحـق 
الخاص بأھم اخــــــــــــــبار وانجازات العام 

المنصرم. 

لیلة رأس الســـنة كانت، كالعادة، صاخبة، 
وصاحبة جدا، في مختلف أرجاء العالم.

ماذا لو كانت ھذه اللیلة قیامة صغرى؟

بل إن فكرة الملحق اســـــــــــتلھمت من 
تصورات بدأت في مخیلة المحرر كتصـورات 

سوداوية ثم تطورت إلى الضد. 

الصورة مرعبة: أن يدخل كل من يرغب إلى 
الیوتوب ويجد صــــــورا وأفالما عما أقترفت 
أيدي الناس وعما كان يدور فـي مخیالتھم 

طیلة عام ٢٠١٩ ھو أمر مرعب بالتأكید.

نعم، انتھــــى عام ٢٠١٩، وانتھت بانتھائه 
ســـنة میالدية باتت قديمة، وحلت محلھا 

سنة میالدية جديدة. 

سیصیب ألسنتھم بقدر ما اغتابوا

لم تنطلق فكــــــرة ھذا الملحق من تقلید 
المجالت التي تقوم بنشـــــــر اھم احداث 

العام السابق.

ماذا لو وقف الرقیب فوق رؤوسنا الســاعة 
٢٤ من لـیل ٢٠١٩ حامال معه مجموعة من 
األوراق والوثائق والمستندات والصور وقال 

لي ولك: إقرأ كتابك.

وفي غمرة االحتفاالت الصـاخبة والحفالت 
والمھــرجانات التـــي كانت القنوات تتناقل 
صورھا، قبل وأثناء وبعد منتصــف لیل العام 
المنصـــــرم خطرت على بال المحرر افكارا 

سوداوية: 

تخیل أننا في السـاعة ٢٣ ونصـف من لیلة 
رأس الســنة أخبرنا الرقیب أن ذنوبنا خالل 
عام ٢٠١٩،  سوف تنشـــــر على الیوتوب 
ابتداء من الســــاعة األولى من الســـــنة 
الجديدة، بال تحفظ وبال حدود.. وبال رحمة. 

كیف كنا عندئذ سنحتفل بالســــــــــــــنة 
الجديدة؟ 

ھل كان االنتقال من ســـــنة إلى ســـــنة 
ســــــــیدعونا لالبتھاج أم للذعر؟ ھل كان 
سكان المعمورة سیســــھرون إلى ما بعد 
منتصف اللیل؟ أم كانوا سیخفون رؤوسھم 

تحت األغطیة؟

تخیل لو أن الــرقیب قد أخبــر الناس فـــي 
الساعة ٢٣ ونصف من لیلة رأس السنة أن 
جزءا من ھذه المفرقعات واألســھم النارية 

سیصیبھم، وانه سیصیبھم بقدر ما أذنبوا.

من أين جاءت فكرة ھذا الملحق؟      

و هللا ولی التوفیق
المحرر
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ِومن مجالس الكبار إلى مدارس الصغار.

ِومن مخاطبة الجمھور المحلـي إلـى مخاطبة 
الجمھور السويدي. 

كانت صالة الجماعة للظھرين والعشــــــاءين 
تقام يومیا على مدار الســــنة. ضف إلى ذلك 
صــــالة االضــــحى والفطر وبرنامج االعتكاف 

ومجالس شھر رمضان وإحیاء لیالي القدر. 

  
ً مناســــباتیا، احیا المركز  ٦٦ لیلة. بعض ھذه ّ

اللیالي كان حاشـــــدا جدا، وباالالف، كلیالي 
عاشــــوراء واالربعینیة ووفاة النبي (ص) ويوم 
الغدير ووالدة أمیر المؤمنین وشھادة الصـادق 

ووالدة الحجة (عج).

بالتوازي، وزع المطبخ المســــتقل خالل ھذه 
المناسبات ما ال يقل عن ٤٠ ألف وجبة طعام.

إعالمیا، وفي الوقت الذي واصـــلت فیه مجلة ً
"المســلم المعاصر" الســـويدية تألقھا خالل 
العام الفائت كانت مجلة "أخبار المركز" تبصــر 
النور وتؤكد وجودھا بســرعة في تغطیة اخبار 

المؤمنین في حركتھم ونشاطھم. 

ِومن النشــــاطات الثقافیة إلى النشــــاطات 
الترفیھیة. 

أما مدرسیا فقد قدمت مدرسة الثقلین باللغة ًّ
العربیة ومدرســة المھدي باللغة الفارســـیة  
الدروس ألكثر من ٣٠٠ تلمیذ في أيام السبت 

واألحد. 

ِفمن إحیاء الشعائر إلى تسجیل وتوثیق عقود 
الزواج والطالق.

وأخیرا ولیس آخرا، نال الكتاب االســـــــالمي ً
المترجم إلى الســـويدية نصــــیبه من الجھد 
والعمل، وكذلك المســــــــــــابقات الترفیھیة 
ومســـــــــــــــابقات القران الكريم، واللقاءات 
السیاسیة واألمنیة وسائر نشـاطات العالقات 

العامة. 

شـبابیا، شــھد العام ٢٠١٩ قفزة نوعیة على ّ
يد الشیخ صفدر راضي الذي جعل أيام العطلة 
األسبوعیة من مســاء الجمعة وحتى مســاء 
األحد مســـرحا للدروس العقائدية واألخالقیة 
باللغات العربیة واإلنجلیزية والســـويدية لنحو 

٥٠ شابا وشابة. 

إن قراءة ســـــريعة لھذا الملحق تبین للقارئ ّ
شـــــــــمولیة الجھود الذي بذلت خالل العام 

الفائت. 

ھكذا تنوعت مجاالت العمل خالل الســـــــنة 
المنصـــرمة... مجاالت غطت شتى الفعالیات 
التي يحتاجھا أبناء الطائفة فـي بالد االغتـراب 

عباديا وثقافیا واجتماعیا وسیاسیا.

فجھود العاملین حاولت سد كل الفراغات ولم ّ
تتركز على األطر التقلیدية فقط.   

عباديا، أقیمت صـــالة الجمعة ٥٢ مرة، وجرى ً
إحیاء ٥٢ لیلة من لیالــــــي الجمعة للناطقین 
بالعربیة ومثلھا للناطقین بالفارسیة وعشرات 

اللیالي للناطقین بالسويدية. 

لذلك فإن شمولیة النشاطات وتشـعبھا كانت 
الصــــفة األبرز للجھود التي قام بھا المؤمنون 
تحت ســقف مركز اإلمام علي (ع) خالل عام 
٢٠١٩م. وھذا الملحق يمر ســـريعا على تلك 
الجھود والنشــاطات حســـب تســـلســـلھا 

الزمني. 

تبلیغیا، وجه المركز خالل العام الفائت الدعوة ًّ
ل ١٣ خطیبا من خارج الســـــــــويد ابتداء من 
الشـیخ میثم التمار مرورا بالسـید علي فضـل 
هللا والســید إحســان الحكیم والشــیخ خالد 
المال والشــــــــــیخ سعید الواعظي والدكتور 
عیسى جھانغیر والسید الكشمیري والشیخ 
محمد البھادلي والســید الجزائري والشـــیخ 

علي الجعفري والشـــــیخ علي الفضــــــلي 
والشیخ حازم الغروي والسید حسـین البعاج. 
(ھذا عدا الرواديد وضـیوف البرامج الفارســیة 
وعد الشـــعراء وعلى رأسھم الشــــاعر جابر 

الكاظمي). 

اداريا، جرت اإلجابة على ١١٥٢ رســــــــــالة ّ
إلكترونیة من أصــل ٢٠٠٠ وصـــلت إلى البريد 
االلكتروني للمركز لالستفسار عن المسـائل 
الشرعیة أو المواقف السیاسیة. وتم تسجیل 
وتوثیق ٢٦٥ حالة زواج و١٦٥ حالة طالق، عدا 

اإلجابة على آالف االتصاالت الھاتفیة.   

... كان نشاطا شمولیّاً

عام من العطاء
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زبدة ما قدمه المؤمنون عام ٢٠١٩م 

      لیومین متتالیین احیا المـركـز الذكـرى 
الســــنوية الستشــــھاد شھید المحراب 
العالمة محمد باقـر الحكیم، كان ذلك فــي 
يومـي الخمیس لیلة الجمعة ويوم الجمعة 
بین الصــــالتین في الســــابع والثامن من 

شھر مارس (آذار) الماضي.

وكانت مشــاركة القارئ القدير میثم التمار 
قد أضـفت على الحفل مناخات من البھجة 
والســرور، وحضـــر الحفل حوالي ٣٠٠ من 
الموالین المبتھجین، واعتلــى المنبــر فیه 

أيضا سماحة الشیخ قیصر الكوفي. 

     وفي محاولة من المركز لالســـــتفادة  
من استضــافة الشـــیخ میثم التمار جاءت 
لیلة الجمعة (٢٨ فبراير) على غرار اللیالي 
التي يحییھا الشـــــیخ التمار بین الحرمین 

في كربالء المقدسة. 

إعتلى الشــــــیخ المنبر بخطبة قیمة عرّج 
فیھا على  إرشادات وتعالیم ومصائب اھل 
البیت علیھم السـالم لیباشر بعدھا بقراءة 

دعاء كمیل بصوت شجي ومؤثر. 

     انتھى في ھذا الشــھر العمل بترجمة 
"عھد أمیر المؤمنین إلى مالك االشــــــتر" 
إلى اللغة الســــويدية. يعتبر الكتاب واحدا 
من أھم ما أصـــدره المركز من كتب باللغة 

السويدية.

      أحیا المركز في ٢٦ فبرايـر ٢٠١٩ حفال 
بھیجا بمناســــــبة ذكرى الوالدة المیمونة 

للزھراء علیھا السالم. 

     اقیم حفل لتخــــــــــريج الطالب الذين 
التحقوا بدورة مكثفة باللغة العـــربیة خالل 
العطلة الرياضـــــــیة من ٢٢ فبراير حتى ٢ 
مارس، وقد وزعت شـــھادات التقدير على 
عدد من الطالب المشـاركین. كانت الدورة 

بإشراف الشیخ صفدر راضي.

 

     في حفل حاشــــــد، أحیا حزب الدعوة  
اإلسالمیة، الذكرى ال ٣٩ الستشـــــــھاد 
الشــھید محمد باقر الصــدر، في مصــلى 

مركز االمام علي (ع).

      صــــــــدر العدد األول من مجلة "أخبار 
المـــركـــز" باللغة العـــربیة.  بدأت المجلة 
الشھرية في ٢٥ فبراير بورقة واحدة تغطي 
أخبار النشاطات التي تقام في مركز اإلمام 
علي باللغات العربیة والفارســــــــــــــــیة 
واإلنجلیزية والســـويدية. واستقرت مؤخرا 
على ٢٠ صفحة لنشــــاطات اللغة العربیة 

بالدرجة األولى.

 

اختتم المجلس الذي حضـــره حوالي ٢٠٠ 
شخص بتناول طعام العشاء.

أقیم الحفل في لیلة الجمعة في الســـابع 
من شھر مارس (آذار) من العام الفائت.

      استضاف المركز الرادود القدير السـید 
علي الفیاض بمناســـــــــبة ذكرى الوالدة 
المیمونة لالمام الباقر علیه الســـــــــالم، 
تخللت الحفل كلمة بالمناسبة للســــــید 
أحمد الحســــــیني عرج فیھا على سیرة 
ومناقب خامس األئمة عند الشـــــــــــیعة 

اإلمامیة. 

ھذا اھم ما قدمه الموالون � ولرسوله وللعترة الطاھرة خالل العام المنصرم في مركز اإلمام علي (ع). 

ٍوسجل أخوة ساءھم أن تكون بیوت هللا فارغة أو موحشـة فآنسـوھا بحضـورھم وصلواتھم وانفاسھم. والبداية كانت مع 

حفل والدة الزھراء سالم هللا علیھا:

ٍطیه، سجل سنة حافلة بالعطاء، ُ ٍ

ٍوسجل بیت من بیوت هللا زاخر بالبذل، وسجل أخوة آثروا العمل على الراحة وآثروا البذل على التسويف،  ٍ
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كانت النیة أن ال تقتصر الكتابة على انجازات مركز اإلمام 

علي (ع) بل أن تشمل سائر المراكز والھیئات والحسینیات 

في مدينة ستوكھولم، وان تتطرق أيضا إلى جھود جمیع 

الخطباء والمبلغین المحلیین خالل العام المنصرم، وقد كتبت 

لھم بالخصوص، لكن انشغاالت بعضھم حالت دون التطبیق. 

لعلنا نعود إلى ذلك في مناسبة اخری. 

السید علي الفیاضالشیخ صفدر راضي ذكرى الشھید محمد باقر الحكیم

الشیخ میثم التمار



يذكر أن المكتبة التابعة لمركز االمام علـي 
(ع) تعتبر أكبر مكتبة إسالمیة في السويد 
وتضــــــــــــم العديد من الكتب التي تنفرد 

المكتبة باقتنائھا.

        شرعت المكتبة التابعة لمركز االمام 
علــــــي (ع) بمیكنة (َمكَننة) كتبھا والبالغ ْ

عددھا أكثر من اربعة االف كتاب. 

بدأ مشـــــــــــــروع المیكنة، والذي يعني 
اسـتخدام الحاسـوب والنظم اآللیة لتجھیز 
البیانات واســـتخدامھا، في بداية شــــھر 
مارس (آذار) الماضــي واســـتمر العمل به 

حتى نھاية عام ٢٠١٩. 

فالكتاب الذي يقع في ٣٠٠ صــــــفحة من 
القطع الكبیر  A4للمؤلف و االســــــتاذ في 
الحوزة العلمیة في قم المقدسة سـماحة 
العالمة غالم علي ســــنجري يعتبر واحدا 

من أھم الكتب العقائدية. 

تعاقب علـــــــى الكالم كوكبة من الخطباء 
والشـــــعراء، كان من أبرزھم ضیف الحفل 
سماحة الشـیخ خالد المال، رئیس جماعة 
علماء العراق، وإمام المركز، ســــــــماحة 

الشیخ حكیم الھي. 

ومن طريف الصــــدف وفي خبر ال عالقة له 
بالحفل، كان نحو ٢٠ شابا وشابة يخضعون 
إلمتحان خطــي، فــي نفس الوقت، فــي 
الحلقة األولى من موسوعة علم األصـول، 
للشھید السعید محمد باقر الصـدر، بعد أن 
كانوا قد اشـتركوا في دراســة ھذه المادة 

على يد الشیخ صفدر راضي. 

أقیم الحفل في يوم الســــــــبت ١٣ ابريل 
نیســــــان الحالي، واختتم بالدعوة لتناول 

طعام العشاء عن روح الشھید السعید.

      في خطوة الفتة جرى التصـويت داخل 
اتحاد الديانات المســـــــــــجلة في مدينة 
ســتوكھولم على اختیار مركز االمام علي 
(ع) لتأسیس الصفحة اإللیكترونیة لألتحاد 
الديني المذكور في موعد أقصـاه منتصــف 

شھر مارس ٢٠١٩

      أقام مرکز اإلمام علي (ع) حفال بھیجا 
بمناســــــــــبة ذکری والدة أمیر المؤمنین 
ویعسـوب الدین االمام علي بن أبي طالب 

(ع).

تضـــــــمن الحفل الذي دام لثالث ساعات 
مشــاركة كل من الخطیب الشـــیخ صفدر 
راضي والرادود المال الســـــــــــــید محمد 

الكیشـــــوان والرادود المال علي البغدادي ُ
باللغة العربیة، والرادود المال حســـــــــین 
شیرازي باللغة الســــويدية، وتمیز بإعطاء 
فسـحة أوسع لمشـاركة الشــباب إن كان 
لجھة العرافة أو لجھة تالوة القـرءان وقـراءة 

الزيارة. 

أختتم الحفل بتوزيع الھدايا علـى الفائـزين 
بالمســـابقة التي استلھمت أسئلتھا من 

خطبة المناسبة. 

      في إنجاز نوعي وافقت "الھیئة العامة 
للصحافة واالذاعة والتلفزيون في السويد" 
على اعتبار  موقع صحیفة "المســـــــــلم 
المعاصر"  Dagens Muslimالتي تصدر عن 
مركز اإلمام علي (ع) مصــدرا من مصـــادر 
االخبار التـي تعتمدھا الھیئة فــي عملھا، 
واعتبار الصـــــــــــــــحیفة "قاعدة بیانات" 

(databas( لتبادل األخبار في البلد.

       ترأس سماحة الشــــیخ حكیم إلھي 
وفدا مصــــــــغرا لقراءة الفاتحة على ارواح 

ضحايا العملیة االرھابیة في نیوزالندا. 

كان ذلك في يوم الخمیس ٢١ مارس. 

جـرى ذلك خالل اجتماع تأبینـي كبیـر فـي 
وســط العاصــمة ســتكھولم في ســاحة 
Sergels Torg ضـــــــــــم المئات من كافه 
األطیاف، للتنديد بالمجزرة اإلجرامیة التـي 

وقعت في مسجدي العاصمة النیوزلندية.

       وضـــــــعت لجنة الترجمة في المركز 
اللمســـات األخیرة على الترجمة النھائیة 
لكتاب "دروس في العقائد االسالمیة" الى 

اللغة السويدية. 

       أبصـر اتحاد شیعي جديد النور رسمیاً 
باسم الشـباب ھذه المرة. ھذا ما آلت الیه 
الجھود التي كان االتحاد الشـــیعي ومركز 

االمام علي مســرحا لھا والتي أثمرت في ً
ً النھاية  انجازا تنظیمیا ھاما للشـــــــــباب ً
الشیعي في السويد. 

يحمل االتحاد الجديد اسم 

Unga shiamuslimer I Sverige

       باشر المركز عام ٢٠١٩ بمشــــــروع 
التعبئة المركزة للنشاطات الدينیة الخاصة 
بالشـباب، وذلك بالطلب من الشـیخ صفدر 
رضي للتفرغ لتعزيز التواصل مع الشــــبان 

والشابات في مدينة ستوكھولم.

كانت برامج الشــــــــباب تبدأ لیلة الجمعة 
بجلســــة لشــــرح وتفســــیر دعاء كمیل 
باللغتین السويدية واالنجلیزية. لتستكمل 
يوم الجمعة بحوزة شـــبابیة باللغة العربیة 
ثم حوزة اخـــــرى باللغة االنجلیـــــزية يوم 
الســــــبت، لتختتم يوم االحد بدروس في 
تفســـیر القرآن الكريم لالخوات،  باإلضافة 
الى ورشة مناقشـــــة في الفقه والعقائد 

للشباب في سن المراھقة.

وكانت لجنة الترجمة قد صـــرفت نحو ٥٠٠ 
ســـــــــــاعة في ترجمة الكتاب من اللغة 

الفارسیة الى اللغة السويدية. 
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تزامنت المســـــابقات، للذكور واإلناث، مع 
عرض أفالم دينیة، كفیلم الرســالة، وفیلم 
اإلمام علي (ع)؛ وجاءت بعض األسئلة من 

مجريات واحداث الفیلمین. 

جاء ذلك في يوم االربعاء في السابع عشـر 
من شـھر ابريل الماضــي وشــارك فیه ٥٠ 

شابا وشابة.

تطرقت المناقشــــــات التي جرت في ٢٩ 
ٍمارس في فندق ســـكانديك الى شــــرح 
لالجراءات االحترازية التـي تقوم بھا القوى 

االمنیة لحماية دور العبادة بدء من تقصــي ً
المعلومات عن المشــــــــــــبوھین لحظة 

دخولھم الــــــــــى اوروبا، وانتھاء  بمتابعة ً
التكتالت واالنشطة المشبوھة. 

     إعتبـــر رئیس جماعة علماء العــــراق، 
الشیخ خالد المال، أن اإلمام الحسـین (ع) 

ھو إمتداد طبیعي للرسالة المحمدية. 

جرى ذلك في ســاحة "ســـرغلس توري" 
في مركز العاصمة ستكھولم يوم الســبت 
في ٢٣ مارس حیث فرشت الســـــــــاحة 
بخمســـــــــین سجادة صالة، بعدد ضحايا 
المجزرة،  لیضــع المشـــاركون في الوقفة 
التضـامنیة  أكالیل الزھور فوق السـجادات 

تعبیرا عن حزنھم ومواساة لذويھم. 

      حل سماحة الســید علي فضـــل هللا 
نجل العالمة المرحوم محمد حسین فضـل 

هللا ضـــیفا على مركز اإلمام علي (ع) في ً
لیلة الجمعة فـــــــي اواخـــــــر مارس اذار 

الماضي. 

تخللت المســـابقات الفكرية، مســـابقات 
رياضیة بلعبة كرة السـلة ولعبة المنضــدة، 
لیختتم الیوم التثقیفي-التـرفیھـي  بتوزيع 

الھدايا على الفائزين. 

ھذا وقد بثت قناة كربالء الفضـــــائیة تقريرا 
مصــــــورا عن الحدث ضمنته مشـــــــاھد 
ومقابالت عديدة، من ضـــــمنھا مقابلة مع 
خطیب المناسبة السید إحسان الحكیم. 

     كان الوضع االمني في المســـــــــاجد 
والمراكز االسـالمیة مدار بحث في اجتماع 
مطول شـــــارك فیه االتحاد االســـــالمي 
الشــیعي وضم الشــرطة الســـويدية من 
جھة وسائر االتحادات االسـالمیة من جھة 

أخرى. 

ٍ      لثالث لیال حاشــــــــدة ومھیبة، أحیا  ٍ
موكب آل محمد (ص)، ذكرى شــــــــھادة 
اإلمام موســـــــى الكاظم (ع)، مع الرادود 
المال السید حسـن الكربالئي،  والخطیب 
المفوه السید إحسان الحكیم، الذي ألقى 
الضــوء في كلماته، على مشـــروع األئمة 

األطھار عموما، واإلمام الكاظم خصوصا. ً

 إمتاز اإلحیاء الذي أقیم في أواخر شـــــھر 
مارس بالحضـور المكثف، وبحســن االدارة 
والتـنظـیم، بدءا من الديكور وانـتھاء بـتوزيع 

الطعام.

جاء ذلك فـــي الحفل الذي أقامه مـــركـــز 
اإلمام علي (ع) بمناســـــــبة ذكرى والدة 
األقمار الثالثة (اإلمام الحســـــین، واإلمام 
زین العابدین، و ابو الفضـل العباس، علیھم 
الســـــــالم) في یوم الجمعة الموافق ١٢ 
آبریل/نیســـان في قاعة االجتماعات ودعا 

إلیھا سماحة الشیخ خالد المال.

القي سماحته كلمة بعد صالة العشــــــاء 
أمام المصـــــــــــلین في المركز اختتم بھا 
بـــرنامجا مكثفا من اللقاءات خالل الیومین 
الذين قضـــــاھما في الســـــويد سواء مع 
الجالیة اللبنانیة، او مع شخصـــــــــــــیات 

سیاسیة واكاديمیة سويدية. 

تمثلت الشــرطة الســويدية برئیس غرفة 
العملیات، وبمدير شــرطة العاصـــمة، تاله 
لقاء آخـر مع مدراء مـركـز مكافحة التطــرف 
واالرھاب، لتختتم اللقاءات مع مســـؤولي 

مصلحة االمن الوقائي في البلد. 

وكان للمدائح التـــي تعاقب علـــى إلقائھا 
ِثالثة رواديد، ھم كل من مال جعفــــــــــــر ٌ

الزبیدي، والمال الســید منتظر الموسوي، 
ً ومال ضــــیاء الزرگاني، أثرا واضـــــحا على ً

الجمھور الذي تفاعل مع قصـائدھم، وھلل 
حبا باھل البیت (ع) فــي الحفل الذي كان ً

حاشدا. 

     عمال بمبدأ دمج التعلیم بالترفیه، إختار ً
المركز يوما للمســابقات الدينیة، باللغتین 
العربیة والســــــــــويدية، دارت حول تاريخ 
األنبیاء واألئمة المعصــــومین، وحول علوم 

التفسیر، والفقه. 

أدار سماحة الشیخ صفدر راضي البرنامج، 
وأشرف على وضع األسئلة، وتصـــــــحیح 
أوراق المســـــــابقة، وعلى توزيع الھدايا، 

فضال عن برمجة جدول األعمال. 

تجــند إلنجاح ھذه العــبادة عدد من االخوة 
الذين عملوا خلف الكوالـــیس لــــتأمــــین 
التـراخیص المطلوبة والخدمات الالزمة من 

طعام وشراب وأغطیة وما شابه. 

      اعتكف نحو مائة شــــــخص بین رجل 
وامـراة وطفل فـي مـركـز االمام علـي (ع) 
بین ١٩ و ٢٢ مارس الماضــي لیؤدوا جملة 
من الفرائض والمســـــــتحبات في برنامج 
االعتكاف الذي صار تقلیدا سنويا في شھر 

رجب المرجب.

      شارك الشــــــیخ صفدر راضي، على 
رأس وفد من أعضـاء مركز االمام علي (ع)، 
في الوقفة التضـــــــامنیة التي دعت الیھا 
االتحادات اإلسالمیة في الســــــويد ومن 
ضمنھا االتحاد الشــــــــیعي لقراءة سورة 
الفاتحة على ضحايا المجزرة االرھابیة في 

نیوزالندا. 
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جدير بالذكر ان حفل ١٥ شــــــــــعبان كان 
ً حاشدا جدا ھذه السـنة قیاسا بالسـنوات ً

الماضـــــیة وفاق توقعات المنظمین، األمر 
الذي استدعى احضــــــــار  الكراسي من 
القاعات االخرى إلجالس المشــــــــاركین 

حیث أمكن. 

       يجب أن نعمل علـــــى إيجاد نوع من 
ّ الســـــــــنخیة بین ما يھم امام زماننا، وما ّ

يھمــــنا، وبــــین دوره، ودورنا" ھذا ما قاله ّ
سماحة الشــــــــیخ سعید الواعظي في 
ذكرى والدة منقذ البشـــــرية (عج) مبتدئا 
بتقديم التھنـئة "بھذا العـید العظـیم: مولد 
موالنا وسیدنا وامامنا صاحب العصـــــــــــر 

والزمان". 

أقیم الحفل الذي جمع بین مناســبة والدة 
منقذ البشــــرية (عج) وبین الذكرى ال ٢٤ 
ھجرية الفتتاح المـركـز فـي يوم األحد فـي 
٢١ ابريل نیســـان الماضي. تخللت الحفل 
فقرة إنشـاد لبراعم مدرسة الثقلین، وكان 
من أبرز ضیوفه الشــــــــــــاعر القدير جابر 

الكاظمي.

انطلقت الدورة يوم اإلثنین ٢٢ آبــــــــريل / 
نیســــان ووزعت فیھا جوائز على الفائزين 
تتـــــراوح بین ٣٠٠ و ١٠٠٠ كــــــراون وبما 

مجموعه ٤٠٠٠ كراون سويدي. 

       لم يقتصر االحتفال بذكرى والدة منقذ 
البشرية االمام المھدي (عج) ھذه السـنة 
علـى يوم او يومین فقط، كما جـرت العادة، 
بل اســتمر إلى ٦ أيام تخللتھا برامج دينیة 

وثقافیة ورياضیة مكثفة. 

فقد اســــــتفاد مركز االمام علي (ع) ھذه 
السنة من عطلة الفصـح الرسمیة  لیعمل 
على تنشـــــیط المؤمنین بمختلف فئاتھم 
العمرية ابتداء من مســـابقة القرآن الكريم 
يوم االربعاء ١٧ ابريل وانتھاء بدورة مسابقة 

كرة المنضدة يوم االثنین ٢٢ ابريل.

وكان ملحوظا خالل تلك االيام انشـــــــغال 
كافة قاعات المركز بالبرامج المختلفة، بین 
تلك البرامج التي تخاطب الشـــــباب وتلك 
التي تخاطب النســـــــــاء، وبین تلك التي 
تتوجه الـى الناطقین بالعـربیة وتلك التــي 
تتوجه الى الناطقین بالفارسیة، فضـال عن 

الناطقین بالسويدية واالنجلیزية.

      تســـــابق ٧٠ من األطفال والناشئین 
دون ١٦ عاما في مســــابقات حفظ وتالوة 

القرآن الکریم، وإقامة األذان. 

تم توزیع الجوائـز علـی الفائـزین فـي نھایة 
الیوم الذي كان شـــــــاھدا على إمكانیات 
متفجرة وعلى تالوات وأصـــــوات ومواھب 

تبشر بمستقبل زاھر لھؤالء البراعم.

      كان للغة االنجلیزية نصــــیب أيضـــــا. 
فباالضـــــــافة إلى إحیاء ذكرى والدة منقذ 
البشـــــرية باللغة العربیة واللغة الفارسیة 
في لیلتین منفصـــــلتین اقام المركز حفال 
بالمناسبة باللغة االنجلیزیة تضـــــــــــمن 
محاضــــرة بعنوان ”دورنا قبل ظھور اإلمام”  
لسماحة الشیخ الدکتور عیسی جھانغیر، 

رئیس الجامعة االسالمیة في لندن.

      تبركا بايام والدة صاحب العصــــــــــر و ً
الـــزمان (عج) أقام المـــركـــز بالتعاون مع 
مدرسة الثقلین االسالمیة، مسابقات كرة 
المنضـدة للناشئة من االعمار ١١  الى ٢٠ 

سنة. 

تضمن الحفل ایضا قصیدة باللغة السویدیة 
للشاعر مھدي األنصاري ومسـابقة ثقافیة  

أدارھا سید ھاشم عطیفة. 

       كان العھد الذي خطه أمیــر المؤمنین 
الى مالك األشـــتر، والذي قام مركز اإلمام 
علــي (ع) مؤخـــرا بتـــرجمته إلـــى اللغة 
الســويدية، موضوع مســـابقة شارك فیھا 
٢٠ شابا وشـابة يوم األحد ٢١ ابريل، بعدما 

اطلعوا على مضمون الكتاب.

أقیمت المســابقة، وھي الثالثة في ثالث 
سـنوات على التوالي، بإشـراف ســماحة 
الشــــــــــیخ حکیم الھي في یوم الجمعة 
الموافق ١٩ آبریل/نیســـــــــان  في قاعة 

اإلجتماعات للمرکز. 

جدیــــر بالذکــــر أن تــــرجمة الکتاب تمت 
بواسطة الحاج حســـــــنین جوواني، وأما 
الطباعة والنشــر  فقد قام بمســؤولیتھما 
مرکز اإلمام علي (ع) في شــــــــھر فبرایر 

.٢٠١٩

        أدارت الباحثة میاســـة شـــبع ندوة 
نســـوية حول اإلمام المھدي (عج) أجابت 
فیھا على عدد من األسئلة والشــــــبھات 
التـــــي تطـــــرح عادة حول غیبة المھدي 

المنتظر.

أدار الدورة کل من سماحة الشـیخ الدکتور 
عیســــــــــــــی جھانغیر، رئیس الجامعة 
االسالمیة في لندن، وسماحة الشــــــیخ 

صفدر راضي، والحاج حسنین جوواني.

تضمنت الدورة التي أقیمت يومي السـبت 
واالحد في ٢٠ و٢١ ابريل نیســــــــــان ١٣ 
درســـــا، منھا ٥ دروس حول االخالق في 
المناجات الشــــــــعبانیة، و ٤ تحت عنوان 
"المعرفة في الصحیفة السجادیة"، ودرس 
واحد حول "التعایش االخالقي االسالمي-
الغربي"، وورشــــــة عمل بنفس العنوان، 
ودرس بعنوان "الحرج والضــــــرر في الفقه 
االسـالمي"، وأخیرا درس حول "الفقه في 

الغرب". 

      على امتداد يومین شـارك ٤٢ شــابا و ً
شـــــابة من األعمار بین ١٨ و٣٠ عاما في 
الدورة التعلیمیة المرکزة التي أقامھا مركـز 
االمام علــــي (ع) بعنوان "األخالق فــــي 

اإلسالم".
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7

اختتم الحفل بفقرة للرادود فاضــــــــــــــل 
البغدادي الذي جعل القاعة تضـــــج بھجة 
وســـــــــــرورا بذكرى مولد المجتبى (ع)، 
مفتتحا فقرته بقصـیدة عن اإلمام الحسـن 

نظمت خصیصا لمركز االمام علي (ع). 

ھذا وقد نشــــــــرت مجلة " أخبار المركز" 
تلخیصـــا لخطب الشــــیخ البھادلي تحت 
عنوان " زبدة المجالس الرمضــــــانیة" في 

عددھا الرابع (مايو ٢٠١٩). 

أقیمت الندوة يوم الســـــبت في ٢١ ابريل 
نیسان الحالي.

ففـي قاعة االجتماعات فـي مـركــز االمام 
علي (ع) أوضــــــــــــحت الباحثة لألخوات 
المشـاركات جملة من المفاھیم العقائدية 
واإلجتماعیة حول المھدوية، كالفـــرق بین 
االنتظار الســـــــــلبي واإلنتظار االيجابي. 
وكدالالت الحديث الذي يعتبر أن "أفضـــــل 

األعمال انتظار الفرج".

      مع قدوم شـھر شـعبان المبارك قامت 
مدرسة الثقلین االسالمیة بتعلیم وتدريب 
الشـباب على إداء صالة اآليات كل يوم أحد 
مع التدريب مجددا على أداء صــــالة جعفر 
الطیار التي كان الشباب قد تعلموھا خالل 

شھر رجب المبارك.

كان ذلك في المسابقة التي أقامھا المركز 
ومدرســـة الثقلین في قاعة اإلجتماعات، 
وشارك فیھا ٣١ متســـابقا بإشراف الھیئة 
التحكیمیة التي ترأسھا الشــــــــیخ عادل 

الفتالوي يوم األحد ٢٢ ابريل ٢٠١٩.  

   

       أم الســید الكشـــمیري، وھو ممثل ََّ
السید علي السیستاني في اوروبا، صالة 
الجمعة في المركز  في يوم الجمعة ٣ مايو 
أيار الحالي بدعوة من سماحة الشـــــــیخ 
حكیم إلھــي إمام ومديــر المــركــز. ركـــز 
ســماحته في الخطبة األولى على كیفیة 
توديع شھر شعبان واستقبال شھر رمضان 
المبارك. وركــز فــي الخطبة الثانیة علــى 
االھتمام بالمظلومین والمحــــــــــــرومین 
والضــــعفاء والمســــاكین انطالقا من قول 

ســـــید المرســــــلین: 'تحننوا على ايتام 
المسلمین يتحنن على ايتامكم." 

        في مســتھل كالمة في حفل والدة 
االمام الحسـن (ع) أشار سماحة الشــیخ 
محمد البھادلــــي الــــى مظلومیة االمام 
المجتبـى (ع)، معتبـرا ان الظلم األكبـر ھو 
الظلم الذي يتعــــــــــــرض له اولئك الذين 
يحجبون عن انفســــھم علوم ثاني األئمة 

األطھار. 

فمن يظلم االمام الحســن سواء من خالل 
االعراض عن علومه، او من خالل التراخـي  
والفتور فــي االقبال علیه ثقافیا او عاطفیا، 

إنما يظلم نفسه بالدرجة االولى." 

      فاز الســـــید علي األعرجي بالمرتبة 
األولى في مســــــابقة كرة المنضـــــــدة 
للناشــئین بین ١٠ و١٥ عاما، في حین فاز 
أحمد قنبر بالمـرتبة األولـى للفئة العمـرية 

ھذا ما قاله ســـــــماحته في ذكرى والدة بین ١٦ و٢٠ عاما. ً
حفید النبوة في مركز االمام علي (ع) لیلة 

الخامس عشر من شھر رمضان المبارك.

      أحیا المركز اللیالي ال ١٥ األخیـرة من 
شھر رمضــــــــــــان المبارك ووجه الدعوة 
لســماحة الشـــیخ محمد البھادلي الذي 
تطـرقت كلماته  الـى مـروحة من العناوين 
والمفاھیم التي تفاعل معھا الحضور الذي 

تمنى على ســـماحته التردد على المركز ّ
في أكثر من مناسبة مقبلة. 

وشھدت لیالي القدر حضــورا شعبیا ممیزا 
تفاعل إلى حد كبیر مع الرادود  المال فاضل 

البغدادي.

ففي اجتماع ھادئ وحزين تصـدى السـید 
الجزائري لیؤبن االمام الراحل مشــیرا إلى 
اآلية الكــريمة التــي تقول: الذين قالوا ربنا 
هللا ثم اسـتقاموا تتنزل علیھم المالئكة ان 

ال تخافوا وال تحزنوا".

فعقب قائال ان ھذه اآلية تبین سبیل النصر 
وھو من شقین "قول ربنا ثم استقاموا"...

       لم يكن لمركز اإلمام علي (ع) أن تمر 
علیه ذكرى وفاة مفجر الثورة االســــالمیة 
ومحـــي معالم الدين والمذھب اإلمام روح 
هللا الموســـــــوي الخمیني دون أن يحیي 

المناسبة. 

جرى تكريم الفائزين في لیلة القدر في ٢٧ 
أيار مايو الماضــي، فنالت صــاحبة المرتبة 
األولــى مكافأة مالیة بقیمة ١٥٠٠ كــراون 

في حین خصــص مبلغ ١٠٠ كراون للمرتبة ُ
الثانیة و٥٠٠ للمرتبة الثالثة. 

ھو إذن عقیدة ســـلیمة وســـلوك تحكمه 
االستقامة.  ھذا ھو سبیل النصر.   

       أحیا مـــركــــز اإلمام علــــي (ع) يوم 
الجمعة الموافق ٣١ مايو أيار الماضــي يوم 
القدس العالمي، فكانت  كلمة لســماحة 
الشـــــــیخ صفدر راضي باللغة اإلنكلیزية، 
وقصـیدة شعرية للشــیخ رياض الطريحي، 
ثم كلمة للحاج معن الجمیلــــــي حیا فیھا 
المناسبة وصاحب المناسبة االمام الراحل 
الذي أعلن الجمعة األخیرة من شـــــــــھر 

رمضان يوما للقدس.

       حازت كل من نورالھدی الحســــیني ٌ
بالمرتبة االولى، وشـــمیم العطار بالمرتبه 
الثانیة، وفاطمه إبـراھیم بالمــرتبة الثالثة، 
في المســــــابقة التي أقامھا مركز االمام 
علــي (ع) فــي محتوى كتاب " عھد أمیــر 
المؤمنین إلى مالك األشــــــــــــتر" باللغة 

السويدية. 
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بدأت الدورة التــــــي كانت بعنوان "دروس 
إســــــالمیة بأبعاد روحیة" في ٢٥ حزيران 
ودامت ١١يــــــــــوما وغطت محاور عديدة 
لمجموعة من العلماء والدكاتـــــــــــــــــرة 

والمتخصصین.

تحدث بالمناسبة أيضـا كل من الحاج عقیل 
والحاج أبو سمیر باإلضـافة إلى قراءة أبیات 
من قصــــــائد االمام العرفانیة. كذلك جرى 
عرض فیلم يلقي أضـواء على حیاة الراحل 

الخاصة في بیته وبین أفراد عائلته. 

ھؤالء الذين استقاموا إنما استقاموا ألنھم 
انطلقوا من نوايا صـادقة.. لو كان سـلوكھم 

نابعا من رياء او أنانیة لما اســـــــتطاعوا أن ً
يستقیموا ولما استطاعوا أن ينتصروا."

       أدت جموع غفیرة صـــالة عید الفطر، 
فغصـــــــت القاعة الكبیرة في مركز اإلمام 
علي (ع) بمئات مئات المصـــــلین. فما أن 
شارفت الســـــــاعة على العاشرة صباحا 
حتى توافد الناس صــــــــغارا وكبارا، رجاال 
ونسـاء، إلى حیث تقام الصـالة وإلى حیث 

يتبادلون التھاني والتبريكات. 

آخر حلقات الســــــبحة كانت الدعوة التي 
وجھھا القیمون على ما يســـمى باسبوع ّ

يارفا الســــــیاسي (Järva veckan(  في 
ضاحیتي "تنســـــتا و رنكبي" للحاج حیدر 
طبلة رئیس االتحاد الشــیعي للمشــاركة 
في ندوة ســـــیاســـــیة دينیة تھدف الى 
استطالع رأي الشــــــــــــــیعة فیما يثیره 
الســـــــويديون من شبھات حول االسالم 
والمســـــلمین في الســـــويد، بتاريخ ١٦ 

حزيران يونیو الماضي. 

مداخل القاعة فرشت في ساعات الدخول 
بصناديق زكاة الفطرة وفرشت في ساعات 

الخروج بالحلويات والعصـــــائر. أم سماحة ّ
الشــــــیخ حكیم إلھي الصــــــالة وخطب 
بالمصـــلین مركزا على معاني مســـاعدة 

الفقراء والمحتاجین. 

ھذا وقد تم جمع مبلغ ١٢٢,٥٤٠ كــــــراون 
في صـــناديق الزكاة التي وضــــعت علیھا 
أســــماء الدول والجھات التي ســــتذھب 

الزكاة إلیھا ومنھا الى مستحقیھا.

وكذلك كانت كلمة للشــــــیخ حكیم إلھي 
باللغة العربیة وأخرى باللغة الفارســـــــیة 
أشار فیھما إلى أن افغانســتان (مســـقط 
رأس الفقید الكابلـــــي) كانت مھد العلماء 

امثال المرجع الكبیر اخوند  الخرســــــاني 
والشــیخ االنصـــاري والمجدد جمال الذين 

االفغاني.

      لو عدنا إلــى الوراء لــرأينا أن قوة األمة 
كانت دائما تكمن في اصطفاف الشـــــعب 
خلف العلماء" ھذا ما قالة الســــــید أحمد 
الحسیني في حفل تأبین آية هللا المرحوم 
"علـي محقق الكابلـي" فـي ١٣ حـزيــران 

يونیو ٢٠١٩ في مركز اإلمام علي ع. 

يذكر أن الشـــیخ الكابلي شكل بعد عودته ّ
من النجف االشرف الى افغانستان العمود 
الفقري لحوزة كابل العلمیة، وللمراســــم 
الشـــــیعیة وسط أجواء معادية ألتباع أھل 

البیت ع. 

   

        شیئا فشــــیئا ثبّت أتباع أھل البیت 
(ع) وجودھم على مسـرح العالقات العامة 
في الســــــويد. ورويدا رويدا جعلوا صوتھم 
مسموعا في الوسط السیاسي والثقافي 
فــــي البلد.  فمؤخـــــرا بات ال يخلو نقاش 
ســـیاســـي او ندوة ثقافیة ســـويدية من 
اســـــــــتطالع لرأي اتباع أھل البیت حول 

محاور ذلك النقاش أو تلك الندوة.

وفي جواب على ســـــــــــؤال عما إذا كان 
االنســـان يتمتع في المجتمع المســــلم 
بحق االعتقاد بما يشـاء، أجاب الحاج طبلة 
بنعم مســتدال باآلية القرآنیة الكريمة التي 
تقول  "ال اكـــراه فـــي الدين" معتبـــرا  أن 
الرسالة ال تقر ألحد بممارسة االكراه على 

خیارات الناس االعتقادية. 

        إن أول الكالم فـــي الحمــــزة ان هللا 
جعله من المؤمنین ومن الموفـین بعھدھم 

في كتابه الكريم: 

ھذا ما قاله الســید احمد الحســیني في 
لیلة الجمعة فـي ٢٠ حــزيــران فــي حفل 
خاص أقامه مــــركـــــز االمام علـــــي (ع) 
بمناسبة ذكرى استشـــھاد حمزة بن عبد 

المطلب وحضره حشد من الموالین.

    

      امتاز حفل التخرج لمدرســــة الثقلین 
ھذا العام والذي إقامته المدرســـــــة في 
الصــالة الكبیرة لمركز االمام علي (ع) في 
ختام عامھا الدراســي صــیف ٢٠١٩ امتاز 
ٍبتكـــــــــــــريم للمعلم وللمتعلم بمختلف 

المستويات.

سماحة الشـــــیخ حكیم الھي يكرم مدير 
المدرسة ويخصـه بسـاعة تقديرا لجھوده. 
ويكـرم المعلمین والمعلمات الذين تطوعوا 
لتعلیم ابناء الجالیة شـؤون دينھم ودنیاھم 

بھدايا رمزية.

والمدرسة تكرم تالمیذھا بشـھادات تقدير 
وبھدايا نقدية فتقدم للتلمـیذ مـنھم  مـبلغ 

١٥٠ كران سويدي. 

واألھالي يكـرمون الجمیع بحلويات وفواكه 
وعصـــــــائر فرشت كبوفیه مفتوح لتعطي 
حفل التخرج جوا من البھجه يشـــبه اجواء 
االعیاد.  إمتاز الحفل أيضا بالحضور المكثف 
في القاعة التي ضــــاقت بالتالمیذ واولیاء 

أمورھم ومعلمیھم.

     التحق ٢٢ شابا وشابة من الســــــويد 
خالل فترة العطلة الصــیفیة بدورة تعلیمیة 
أكاديمیة (جامعیة) في الكلیة اإلســالمیة 
في لندن بمعیة مركز اإلمام علي (ع) فـي 

ستوكھولم. 
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دورة لندن 
مدرسة الثقلین السید أحمد الحسیني



       أحیا أكثر من ٣٥٠ شخصــا، وأكثر من ً
١٠ ھیئات والئیة، ذكرى استشـھاد االمام 
جعفر الصــــادق (ع) في مركز االمام علي 
ِ(ع) بحفل تأبیني تكلل بالســــــواد، وبذكر 
مآثر ومناقب ســــــــــــــــادس األئمة عند 
المسـلمین الشـیعة الذين يلقب مذھبھم 

بالمذھب اإلمامــــــــــي حینا، وبالمذھب ً
الجعفري أحیانا أخرى، نسبة إلیه. ً

تقاطر الموالون الى مركـز االمام علـي (ع) 
في مسـاء يوم السـبت ٢٩ حزيران لیرفعوا 
أسمى آيات التعزية إلى إمام العصــــــــــر 
والــزمان االمام الحجة (عج) بذكـــرى ھذا 
المصـــاب األلیم، فأصغى الحضـــور لقراءة 
ايات من الذكـر الحكیم ولــزيارة االمام البار 
األمین، خازن العلم ومســـــــتحفظ الدين. 
كذلك اسـتمع المعزون لخطبة بالمناسـبة 
للسـید أحمد الحســیني قبل أن يصــطف 
الحاضرون وقوفا للمشـــــــاركة في النعي 
واللطم علـى إيقاع الـرادود مال محمد باقـر 

الكربالئي. 

       في ذكرى استشــھاد االمام الباقر ع 
كان للشـــیخ د. خلف الحجامي كلمة في 
المـركــز قال فیھا: يأتــي دور االمام الباقــر 
علیه السالم بعد دور أبیه السـجاد ع فیبدأ 
بإخراج كنوز علم آل محمد (ص) مسـتفیدا 
وولده االمام الصـــادق علیه الســــالم من 
ضـــــــعف الدولة األموية وصـــــــراعھا مع 
العباسـین فبدأت الجامعة المحمدية التي 
كانت محظورة بالبـــزوغ وبدأ الناس ينھلون 
من علومھا في شــــــتى المجالت كعلوم 
الحديث وعلوم القران وتفســـیره بل حتى 

الكیمیاء.

       وبالتــزامن، أقام الموالون فــي نفس 
اللیلة مجلس عزاء بوفاة  المـرحوم  آية هللا 
آصف محسني قدس سره فسـرد الشـیخ 
د. الحجامـي بعض الجوانب من حیاته ومن 
مراحل دراســـته الحوزوية عند كبار مراجع 

الطائفة كالســید الخوئي، وذكر بعضــا من 
مؤلفاته. 

فقد تم تزامنا مع عید األضـــــحى المبارك، ً
وبفضـــــل هللا وجھود المعتصــــــمین أمام 
الســفارات النايجیرية في كثیر من عواصم 
العالم لمدة تزيد عن الشھر، إطالق سراح 
سماحة الشـیخ إبراھیم الزكزاكي وزوجته 

حیث سافرا جوا إلى الھند لغرض العالج.ً

لعب دورا رئیســــــــیا في صیاغة الدستور 
األفغاني واالعتراف بالمذھب الشـــــیعي 

في أفغانستان. 

وفي ســـتوكھولم وبدعوة من مركز االمام 
علــي ع نفذت وقفة احتجاجیة رفعت فیھا 
صور الشـــــیخ المظلوم واطلقت فیھا عدة 
نداءات إلطالق ســـــراحه باللغتین العربیة 

والسويدية.

ّ وكلمة للشـــــیخ "حكیم الھي" يذكر فیھا ٌ
المسـتمعین أن ھذا المكان ھو نعمة، وأن 
شـــــــــــكر النعمة يكون بمعرفتھا و"أنني 
أخشــى إن نحن لم نشــكر هللا على ھذه 

النعمة فإنھا سوف تسلب منا."

ھذا باختصـــــار كان المشـــــھد العام في 
االحتفال الذي شـــــھدته صـــــالة المركز 
الكبیـــرة بتاريخ ١٤ تموز ٢٠١٩ وتحدث فیه 
الشـــیخ صفدر راضي مشــــیرا إلى أن أن 
االماكن التـــــــي اريد لھا ظلما وعدوانا ان 
تكون مدافن للحق والعدل (مــراقد األئمة) 
أصبحت بمشـــیئة هللا وتضــــحیات أولیائه 

منارات للحق والعدل.  

        ھندســـــــة اإلنارة في ذكرى والدة 
اإلمام الرضـــــــــا (ع) كانت أكثر من رائعة. 
والديكور كذلك. الفقرات التي تضـفي على 

الحفل جوا من الفرح والســـــــــــرور كانت 
عديدة: رادود يصـــــدح بحب آل البیت (ع)؛ 
وقصائد من إلقاء الشـیخ "رياض الطريحي" 
والحاج "والء األســـــــــــدي" تطرب وتمتع 
الحاضرين، ومســــــــابقات ثقافیة؛ وتوزيع 
للجوائــز علــى الفائــزين؛ وتقطیع لقوالب 

الحلوى وقد خطت علیھا عبارات التھنئة.

جلســــة امتزجت فیھا الطروحات النظرية ٌُ
باالقتــــــــــراحات العملیة، واختلطت فیھا 
مداخالت الــــنقد بمداخالت الــــتوجـــــیه 
والتصـويب، وعكسـت بالعموم اإلحسـاس 
بالرضى على خدمات ھذا االطار المنتخب 

والمسمى بالھیئة االستشارية.

      تظاھرة صـــــغیرة في ســـــتوكھولم 
احتجاجا على احتجاز الشـــــیخ الزكزاكي 
في نیجیريا، جاءت في ركب عدة تظاھرات 
في عدة عواصــم عالمیة شــكلت ضــغطا 
متـزايدا علـى الحكومة النیجیــرية إلطالق 
سراح الشیخ الشیعي النیجیري المحتجز 

لدى السلطات رغم مرضه.

وتكلم في الوقفة سماحة الشـــیخ حكیم 
إلھـــي مطالبا الحكومة النیجیـــرية العمل 
على إطالق ســـــــراح الزكزاكي المحتجز 

لديھا بدون جرم قانوني.

يذكر أن آية هللا العظمى الشــــــیخ محمد 
آصف محســــــــــني ھو مؤسس الحركة 
اإلسالمیة في افغانســــــتان، ويعتبر احد 
أشھر العلماء الشــیعة ھناك. انضـــم إلى 
مقاومي احتالل االتحاد الســــــــــوفیاتي 
الســابق للبلد، وبعد بضــع سنوات أنشــأ 
الحركة اإلسـالمیة ھناك والتي قادت جزءا ً

من المقاومة الشعبیة ضد المحتلین.

        عقدت الھیئةاالستشــــــارية لمركز 
االمام علـي (ع) فــي ١٣ يولیو تموز ٢٠١٩ 

جلستھا الثامنة لھا منذ تأسیسھا. 

ٌ ِوفي التفاصیل: َمحضر للجلسـة بید الحاج ْ
"أبو زينب شبر" يشـــــــــــــــــید "باإلدارة 
اإلنسیابیة" لرئیس الجلسة السـید "رزاق 

ِالموسوي". ورئیس للجلســـــة يشـــــید ٌ
بنشرة "أخبار المركز" كإطار عملي جسـد 

تطلعات اإلخوة في الھیئة اإلستشارية. 

46

47

48

49

50

51

9 عام من العطاء

ي
اك

كز
لز

 ا
ح
را

س
ق 

ال
ط

بإ
ة 

لب
طا

م
ال

ن
عی

رب
أل
 ا
رة

سی
م

ة
ري

شا
ست

ال
 ا
ة
یئ

ھ
ال
ع 

ما
جت

ا

ة
بی

عر
ال
ة 

جن
لل

 ا
اء

ض
ع
أ

ي
فر

جع
ال
خ 

شی
ال



مجیئ الناس من شـــــرق ســـــتوكھولم 
وغربھا ومن شمالھا وجنوبھا، وحضــورھم 

في مكان واحد، مشھد جسد يوم الغديرٌ

ففیما كان فــــــــريق من العاملین منھمكاً 
بتغییر الديكور في صــاالت المركز وقاعاته، 
كان فريق آخر من العاملین يحاول أن يبحث 
عن الحلول لمشـاكل يفرضھا مجیئ أعداد 
ضخمة من المعزين في اللیالي العشـــــر 

األولى من محرم الحرام.

الھیئة االستشارية كانت بدورھا تحاول أن 
تستشعر المشـاكل التي ستواجه األخوة 

التنفیذيین وتقدم اقتراحاتھا تباعا.

وبالعودة إلـى الفـريق األول والذي يتولــى 
مھمة إعداد صــــــاالت وقاعات المركز في 
مســـــــــــاحة تربو على ٢٥٠٠ مترا مربعا 
الســتقبال المعزين في جو يتناســـب مع 
أجواء المصـیبة، قد بدأ بتغییر ديكور الصـالة 
الكبیرة ابتداء من تاريخ ٢٢ آب ولمدة ٩ أيام 
بمعدل ٨ ساعات في الیوم، إذ ينصــــــرف 
أعضاء ھذا الفريق عند منتصف اللیل أحیانا 
رغم أن معظمھم ســـــــیتوجه إلى عمله 

مبكرا صباح الیوم التالي.

قاعة اإلحتفال امتألت بقدر ما تســــمح به 
القوانین. ومن ضـــاقت به القاعة وقف في 

الممرات وفي الھواء الطلق.

سماحة الشـــیخ علي الجعفري يختصـــر 
ذلك الحدث االســـتثنائي، الذي جرى في 
مكان اســــتثنائي، وتوقیت اســــتثنائي، 

وخطاب استثنائي. فیقول:

بعد ذلك كان للقاعة موعد مع الشـــــــــعر 
للشــاعر الشــیخ رياض الطريحي، وموعد 
ٍمع اإلنشاد مع كل من الرادود مال الزركاني 
ومال سـید منتظر قبل أن يعرج الحفل على 
فقرة المسابقات التي تضـمنت أسئلة عن 
واقعة الغديـر وما روي عنھا فــي كتب أھل 
الســنة وتفاسیرھم على سبیل المثال ال 

الحصر.

كان ذلك في ٢٣ آب أغسطس ٢٠١٩.

      يذكر أن اللجنة النســـوية أقامت حفال 
بالمناسبة إقتصــــر على االخوات في يوم 
األحد فــي ٢٤ آب جددت فیه البیعة ألمیــر 
المؤمنین (ع) وجددت فیه أجواء الفـــــــرح 

بالعید األكبر.

ضاقت الكامیرا عن استیعاب المشـــــــھد 
بكامله. فجاءت الصــور لجوانب متفرقة من 

زوايا القاعة ولم تغط المشھد الكلي.

إن الغديـــر يعتبـــر أھم حادثة فــــي تاريخ 
الرســالة اإلســالمیة بعد البعثة إلى يومنا 
ھذا. ھي حادثة وقعت في يوم عبـرت عنه 
الكثیر من الـروايات بأنه عید هللا األكبـر ألنه 
عید إكمال الدين وتمام الـنعمة. وھو الـیوم 
الذي عرّف فیه هللا إلــى الناس أحب خلقه 
إلیه بعد رســـــــول هللا (ص)، وعرفھم من 
سیكون أولى بھم من أنفسھم بعد رسول 

هللا (ص)...

      كانت االسـتعدادات الســتقبال محرم 
الحرام من أھم وأكبر االســــتعدادات التي 
شــــھدتھا الجالیة  على امتداد ســــاحة 
ســـتوكھولم عموما وســـاحة مركز اإلمام 

علي (ع) خصوصا.

فمن األلوان الفاتحة التي صـبغت  اسـبوع 
الوالية بین عید الغدير ومولد االمام الكاظم 
(ع) إلـى األلوان الداكنة، كان الفـريق األول 
يعمل لتعلیق الســواد على منافذ وجدران 
مركز اإلمام علي (ع) استعدادا السـتقبال 
محرم الحرام. وبنفس الوقت كان فريق آخر 
يتدارس افضـل السـبل لرعاية االطفال في 
ساعات المجلس الحســـــیني المقدس، 
وفريق ثالث يبحث عن حلول لمشـــــــكلة 
التقاء ســــــــیارات المغادرين لحظة انتھاء 
البرنامج الفارسي بســـــــیارات القادمین 
لحظة ابتداء البـــرنامج العــــربــــي بنفس 
التوقیت. وبالتوازي كان ھناك فـــــريق رابع 
يتابع مع الضــیوف وعلى رأسھم الشـــیخ 
علي الفضلي والمال عبد الرحمن النصیري 
آخر أخبار تأشـیرة الدخول ومواعید بطاقات 

السفر إلى السويد.

وفي األثناء كان الفريق الخامس والمتمثل 
باللجنة العاشورائیة المصــــــــــــغرة يخط 
افیشــــــات اإلعالن عن المناسبة ويتولى 
الشـــــــــأن االعالمي الخبار الجمھور عن 
مواعید االحیاء ويوزع المھام على عدد من 

أصحاب الخبرة.

کذلك قام فريق ســــــــادس بالعمل على 
إعداد قمصــان للشـــباب العاملین مطبوع 
على ظھورھا "خادم الحســــین" ومطبوع 

على صدورھا لوغو مركز االمام علي (ع).

اللجنة العـــــــــربیة بدورھا كانت قد ھیأت 
األرضـــــــــیة لدعوة الخطباء والرواديد قبل 
شــھور من المناســـبة ورســـمت خارطة 
العمل الســــــــــتقبال االف المعزين يومیا 
لتنتخب في النھاية لجنة مصــــغرة لتنفیذ 

ِتوصــــــــــیاتھا وتدخل فقرات جديدة على ُ
بــرنامج محـــرم من أھمھا فقـــرة تلخیص 
خطبة المجلس وتــــرجمتھا إلـــــى اللغة 
الســــــــــــــويدية وھي ما عرفت "بفقرة 

الشباب".

       قفزة نوعیة جديدة، ومكســب مادي ٌٌ
الفت لالتحاد الشــــیعي الذي يضــــم ٣٨ 

مركزا وحسینیة وجمعیة في السويد.

ھذا ما آلت الیه االمور مؤخــــــرا بعد توقیع 
اتفاق تعاون بـــــــــــــین االتحاد من جھة، 
ومؤسســــة ابن رشد من جھة اخرى نص 
على أن تأمن المؤسســــــــــة مبلغ ثالثة 
ماليین كراون ســــويدي ســـــنويا للمركز 
والجمعیات والحســـینیات الشـــیعیة لقاء 
نشـــــــــــــــاطاتھا في تكوين ما يعرف ب 
) folkbildningوھـــي كلمة لھا تـــرجمات 
مختلفة لكنھا تعني النشــاطات المفتوحة 
التي ترفع من مســـــــــتوى المعرفة لدى 
الناس من خالل االتصــــــــــــــال المباشر 

والمنظم).

      إعتبر الســید ھاني الحلو أن المرحوم 
محمد رضـــا الخرســــان قد خرج من ھذه 
الدنیا تاركا خلفه علما ينتفع به، وصـــــدقة 

جارية، وذرية صالحة تدعو له.ّ

وكان الســـــــــید الحلو قد عرج على ھذه 
اإللتفاتة بعد إشــــــــــــــــارته إلى حديث 
المصطفى (ص) الذي قال فیه إنه "إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: صــــدقة 
جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صــالح يدعو 

له".

     قال سماحة الشـــــــــیخ ناظم حطیط 
الوائلي في الحفل الذي أقامه مركز االمام 
علـــي (ع) فــــي ٢٢ آب: يعتقد البعض أن 
السـجون حالت بین االمام الكاظم وبین أن 
تكون له إسھامات في حفظ الشــــــــريعة 

الغراء.

لكن سـیرة اإلمام (ع) تدحض ھذا االعتقاد 
بشــــــدة وتؤكد أنه كان صاحب إسھامات 
كبیرة في حفظ الشـــــــــريعة وفي إعطاء 

النموذج الصالح لھذه الشريعة.

      كانت صورة الحضور في يوم الغدير في 
مركز اإلمام علي (ع)  تغني عن الوصــــف 

وتغني عن الشرح.

فبالرغم من قضـــــــــاء زمن من عمره في 
السـجون إال أن الرواة الذين نقلوا عنه كانوا 
أكثــر من٦٠٠ رجل. وھو يأتـــي بالمـــرتبة 
الثانیة في ھذا المجال بعد اإلمام الصـادق 

(ع).

جاء ذلك في حفل تأبین الســید الخرسان 
فـي مـركـز االمام علـي (ع) فــي ٢٧ تموز 
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 Norra Bantorgetيوم السبت الموافق  ٧ 
أيلول سبتمبر  وانتھت في ساحة

 Selgels torg اشترك في المســــیرة نحو 
٥٠٠-٧٠٠ شخصــا رفعوا رايات الحســـین 
وكلماته عالیا في أجواء العاصـــــــــــــــمة 

السويدية.

        لثالث عشــــــرة لیلة أحیا المؤمنون 
ذكرى عاشوراء في مركز اإلمام علي الذي 
استضـاف سماحة الشـیخ علي الفضـلي 

الذي كان يعتلي النبر مصـــحوبا بالصــــالة ً
على محمد وال محمد.

فیســـــتعیذ با� من الشـــــیطان الرجیم  
ويصــــــلي "على حبیب اله العالمین ابي 

القاسم محمد وعلى اله الطاھرين".

سماحته يفتتح الكالم بقصـــیدة من وحي 
المناســـــبة وبتوطئة من آية أو رواية تكون 
عنوانا للمجلس، لیجمع بعد ذلك فــــــــي 
كلماته بین النعي واإلرشـــاد، وبین أحداث 
الماضي ومتطلبات الواقع. بالنسبة ألعداد 
المعزين فھي في تزايد مســـــــتمر، األمر 
الذي جعل اإلحیاء يقام علــــــــــى دفعات 

لیستوعب تلك األعداد الكبیرة والمتزايدة.

انطلقت المسیرة من منطقة

ثم يأتي- وبصـــــــــــــوت حزين- على ذكر 
الحســــــین (ع) قائال: "صلى هللا علیك يا 
موالي يا ابا عـــــــــــــــبد هللا، يا رحمة هللا 
الواســـــــــعة... يا لیتنا، يا لیتنا كنا معكم، 

سادتي، فنفوز فوزا عظیما".

 في األثناء قام المطبخ المســـتقل بإعداد 
نحو اربعین الف وجبة طعام للمشــــاركین 
في المركز وفي سائر الحســــینیات التي 

أحیت المناسبة الحزينة.

ثم يعرج ســــــــــماحته في كل لیلة على 
موضـــوع جديد يحاولة فیه جذب أســـماع 
مئات المسـتمعین الجالسـین في الصـالة 
الكبیرة، ومئات األخوات الجالســــــات في 

قسم المصلى.

        فـــــي معــــــرض حديثه عن اإلمام 
الســــــــجاد (ع) في ذكرى شھادته أشار 

سماحة الشـــیخ عباس الطريحي إلى أن 
حیاة اإلمام تركزت على ٣ أمور مفصـــــلیة 
أولھا البكاء، "إذ كان اإلمام كثیـــــــر البكاء. 

حتـى عد من البكائین الخمس. وكان فــي ّ
بكائه داال على الخط الذي استشـــــــــھد 

الحسین (ع) ألجله.

وأضاف: األمر الثاني ھو أنه كان كثیر الدعاء 
والصـــحیفة الســـجادية ھي حصـــاد تلك 
األدعیة التي ترســـــــم خیوط العالقة بین 

العبد وخالقه.

والمحور الثالث ھو عتق العبید واإلماء...

         بعد ســنتین من الرفض الرســمي 
للمســیرة العاشورائیة بســـبب الحفريات 
واعمال الصـــــــــیانة والترمیم في الطرق 
المؤدية الى الســاحة األم في "سرغلس 
توري"، أجازت الشرطة السويدية في عام 
٢٠١٩ المسـیرة التي  استعیض عنھا في 
الســـــــنتین الماضیتین بوقفة عاشورائیة 

لمدة ساعتین في الساحة المذكورة.

قلت: لدي نصــــــیحة حاولوا أن تعملوا بھا 
عندما تذھبون، ونصـیحة أخرى تعملون بھا 
عندما تعودون.  فــــي الذھاب خذوا معكم 
كتاب "كامل الزيارات"  ألبي القاسم جعفر 

بن محمد بن قولويه القمــــــــي البغدادي ّ
المتوفى سنة ٣٨٦ھـ، فھو يروي فضــــائل 
زيارات المعصــومین ال ١٤ في ١٤ فصـــال. ً

اوســــــعھا واھمھا كانت حول زيارة اإلمام 
الحسین (ع).

أما في طريق العودة فتأكدوا انكم حصــلتم 
فــــــي زيارتكم لألربعین علــــــى كل تلك 
المناقب والمقامات المذكورة.. رغم كثرتھا 

تیقنوا من أنكم حصلتم علیھا..."

      توافد محبو سید الشـــھداء إلى مركز 
اإلمام علـــــــي (ع) إلحیاء أربعینیة اإلمام 

ٍالحسین (ع) لثالث لیال متتالیة. 

السـید أحمد الحسـیني يســاھم بتخلید 
الذكرى بثالثة مجالس يلقي خاللھا أضـواء 
قوية على عدة عناوين للنھضة الحسـینیة 
ولألحداث التـــي رافقت عودة ركب حـــرم 
الحسـین (ع) في العشــرين من صفر إلى 

كربالء. 

كان ذلك في ٢٦ سبتمبر

         اســــــــتقبل مركز اإلمام علي (ع) 
سماحة الشـــــیخ محمد سعید الواعظي 
فـي لیلة الجمعة فــي ١٠ اكتوبــر فألقــى 
ســـماحته كلمة بالمجتمعین أشـــار فیھا 

إلى ما يلي: 

باألمس في درسي في الصــــــــــباح قال 
طالبــي أنھم ذاھبون إلـــى زيارة األربعین 
فطلبوا مني بضـــــــــع دقائق للتحدث عن 

األربعین. 

تطرق ســــــماحته في اللیلة األولى إلى 
جھد اإلمام الحســــــــــین لترسیخ الثورة 
عقائديا وســـیاســــیا،  والثانیة إلى وجوه 
الوقوف على القبور والثالثة إلى خصـــائص 

التربة الحســینیة، وكان الحضــور حاشدا، 
خاصـة في اللیلتین األخیرتین في ١٨ و١٩ 

اكتوبر. 

اعتلى المنبر في ھذه اللیالـي التـي بدأت 
يوم السبت في ٢٧ اكتوبر الخطیب المفوه ّ

سماحة الشـــیخ حازم الغروي، مصـــحوبا 
بالرادود القدير المال محمد باقر، شــــھدت 
اللیالي الثالثة حضورا جیدا استفاد من إداء 
جید لكل من الخطیب والــرادود. واختتمت 
جمیعھا بتقديم وجبات عشــــــاء للمعزين 

رجاال ونساء وأطفاال.

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

األحد ٦ اكتوبر ٢٠١٩.

      كانت صور الحشـود الكبیرة والخدمات 
الكثیرة، وصور المشـاية والرايات والمواكب 
من محلة "رنكبي" شــمال العاصــمة الى 
مركز اإلمام علي (ع) في ياكوبسـبري في 
٢٠ اكتوبــــر ٢٠١٩، تغنــــي عن الكلمات. 
وبكلمة مختصـــــرة يمكن القول انھا كانت 
صورة مصــغرة (وغیر مجتزأة) عن مســیرة 
األربعین في البلد األم. ھكذا باختصــــــــار 
كانت صورة مسـیرة األربعین السـنوية في 

عام ٢٠١٩. 

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

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

الحلويات. 

ٍ        علـى امتداد ثالث لیال أحیا الموالون 
ذكرى شھادة نبي الرحمة في مركز اإلمام 
علي (ع). خصــصـــت اللیلة األولى إلحیاء 
ذكرى شھادة اإلمام الحسـن (ع)، والثانیة 
إلحیاء ذكرى استشــــھاد االمام الرضا (ع) 
كي تختتم اللیالي بإحیاء ذكرى شــــھادة 

حبیب إله العالمین (ص). 

       إلى وســط العاصـــمة انطلقت حفنة 
من الشــبان والشــابات لتعريف الشـــارع 

السويدي بأربعینیة سید الشھداء (ع). 

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

األربعینیة كل عام. 
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عام من العطاء

مال النصیريجانب من المعزينالشیخ علي الفضلي



12 عام من العطاء

يجب علینا أن نعمل جاھدين للحفاظ علــــى 
ھذه المناعات المودعة فینا  كي ال نســــقط 

في أصغر امتحان. 

الروح أيضا لديھا مناعات وھي التي عبرّ عنھا 
الدعاء بالعصــــــم. وھي تلك المناعات التي 

تعین المرء على األمراض الروحیة. 

من القابھا المعصـــــــومة، واإلمام الرضا كان 
يلقبھا بالمعصــــومة. لعلھا جمعت الكماالت 

حتى لقبھا بالمعصومة

      كان لذكرى والدة اإلمام العســكري (ع) 
حفل بھیج فـي مـركـز اإلمام علـي ع، تحدث 
فیه سماحة الشــــــــیخ عادل الفتالوي عن 
سیرة اإلمام الحادي عشــــر عند الشــــیعة 

اإلمامیة مسقطا بعض حوادث الماضي على ً
أحوال الحاضر. 

        ضیفا من جديد حل سماحة الشــــیخ ً
محمد البھادلي على مركـز اإلمام علـي (ع) 
في ذكرى استشــــــھاد االمام الحســــــن 

العسكري (ع) يوم الخمیس في ٧ نوفمبر. 
كان سماحته قد حل ضـیفا في المرة األولى 
في شھر رمضــان الماضي قادما من ألمانیا. 
القت كلماته استحســــــــان الكثیرين ممن 
واظبوا على حضــــور تلك اللیالي المباركة... 
فكان للمركز مع ســماحته موعد ثان جاء بین 

مناسبتین. 

        في أجواء ذكرى وفاة النبـي (ص) فـي 
مركز اإلمام علي (ع)  أشار سماحة الشـیخ 
ناظم حطیط الوائلي إلـى بعض جوانب حیاته 
صـلى هللا علیة واله وسـلم، مركزا على تلك 
الجوانب األخالقیة التــــــــي جعلته ال يواجه 
السـباب بالسـباب بل بالحكمة، مشـیرا إلى 
أن النبي كان صاحب رسالة وأن المســــــلم 
الیوم يجب أن يـتخذ من الحكمة ومن كـیفـیة 
مواجھة السباب أسوة حسـنة. جاء ذلك في 

لیلة الجمعة في ٣١ اكتوبر ٢٠١٩. 

عرّج سماحته على ذكرى استشــھاد اإلمام 
العســــكري (ع) وھي مناسبة حزن، وعلى 
ذكرى اسـتالم  اإلمام المھدي (عج) اإلمامة 
وھي مناســــــــبة فرح،  على اعتبار تداخل 

المناسبات.. 

       فــــي أجواء االحتفاالت بذكــــرى مولد 
النبي (ص) واإلمام الصــــــــادق (ع) في ١٤ 
نوفمبـر ٢٠١٩ فـي مــركــز اإلمام علــي (ع) 
تحدث الشـــــیخ رياض الطريحي قائال إن هللا 

تعالى زين سیدنا محمدا (ص) بزينة الرحمة، ً
فكان رحمة مھداه، وجمیع شـمائله وصـفاته 
رحمة على الخلق، فمن أصـــابه شـــئ من 
رحمته فھو الناجــــى فـــــى الدارين من كل 

مكروه، والواصل فیھما إلى كل محبوب. 
وعرّج سماحته على شمائل اإلمام الصـادق 
(ع) معتبرا أن التمســـــــــــك بالمرجعیة ھو 

المنجي من الفتن واإلبتالءات.
ً ً  بالعموم، كان حفال بھیجا وسلســا وحاشدا ً
ذلك الذي أقامه مـركـز اإلمام علـي (ع) فــي 
يوم السبت في ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ م بمناسبة 
ذكرى والدة رسول هللا ص. تحدث في الحفل 
سماحة الشــــیخ صفدر راضي مبینا أن دين 
اإلسالم بدأ مع بداية الخلیقة وأن رسـول هللا 

ھو الخاتم للرسل والرساالت السماوية. 
تضــمن الحفل فقرة خاصة باللغة الســويدية 

قدمھا الحاج األنصاري لالطفال والیافعین.  

      كذلك احتفلت مدرســـــة الثقلین بمولد 
المصــطفى األمجد أبي القاسم محمد (ص) 
يوم األحد فـي ١٧ نوفمبـر فـي مـركــز اإلمام 
علي (ع). فامتألت الصـــــــالة الكبیرة - رغم 
مســـــــــــــاحتھا الكبیرة- ببراعم المدرسة 
ومعلمیھا وأولیاء األمور. وقدم البــــراعم عدة 
أناشید ومدائح ومســـــــرحیة.  وفي الختام 
قامت إدارة المدرسـة بتوزيع الحلويات وتوزيع 
الجوائز على الفائزين بمســـــابقة أفضــــــل 

الرسومات حول األربعینیة. 

       حل سماحة الســـید حســــین البعاج 
ضــــــــیفا على مركز اإلمام علي (ع) فألقى 
خطبة الجمعة فــــي ٢١ نوفمبــــر وأحیا لیلة 
الجمعة بكلمة له في معنى كلمة العصـــــم 
التـــي وردت فـــي دعاء كمیل فاعتبــــر أنھا 
المناعات للروح. فكما ھناك مناعات تحصـــن 
البدن توجد أيضا مناعات تحصن الروح..  نقول 
مثال إن فالنا لديه مناعة ونقصـــد بھا المناعة 
في البدن، ونقول إن فالنا مناعته ضـــــعیفة. 
وبعضــــــھم لديع مناعة متدنیة بحیث أنه قد 

يھلك إذا تعرض للزكام. 

       أحیا الموالون ذكرى وفاة المعصــــــومة 
فاطمة ابنة اإلمام الكاظم (ع) فــــي مجلس 
حزين في ٢٨ نوفمبر فاعتلى سماحة السید 
حســــــــین البعاج المنبر منطلقا من حديث 
لإلمام الصــادق قال فیه أن � حرما وھو مكة 
وان للرســـــــول حرما وھو المدينة وان ألمیر 
المؤمنین حــرما وھــي الكوفة وأن لنا حــرما 

وھي قم...

ولقبت بكريمة أھل البیت... 

كان الحفل في لیلة الجمعة في ١٩ ديسمبر
وبه اختتمت مناسبات سنة ٢٠١٩م، دون أن 
تختتم النشـــــاطات األسبوعیة التي لم يرد 
ذكرھا كمدرســـــــة الثقلین ولیالي الجمعة 

وصالة الجمعة.

      أقیمت صـــــالة الجمعة في مركز اإلمام 
علي ع بإمامة سماحة الشــیخ حكیم إلھي 
أو من ينوب عنه في ٥٢ يوم جمعة على مدار 

العام الفائت

أشار سماحته إلى رواية جعلھا محور خطبته 
حول العســكري جاء فیھا أن رجال قال لإلمام 
وھو طفل صــــغیر وقد رآه مھموما: ما نزل بك 
وأنت صــــــــــغیر ال ذنب لك؟ (يعني ما الذي 
أدخلك فـي ھموم الكبار وابتالءاتھم)؟  فقال 
اإلمام: إنـي رأيت والدتـي توقد النار بالحطب 
الكبار فال تتقد إال بالصــغار، أخشــى أن أكون 

من صغار حطب جھنم.

وفتحت مدرســة الثقلین أبوابھا للبراعم في 
٤٠ يوم أحد على مدار العام الفائت

وأحیا الموالون لیالــي الجمعة فـــي ٥٢ لیلة 
على مدار العام الفائت

ھذا عدا برامج اللغة الفارســــــــــــیة واللغة 
اإلنجلیزية والسويدية وعدا الجھد المخصـص 
إلصدار صحیفة "المسـلم المعاصر" وصحیفة 

"أخبار المركز".
وطبعا عدا اعمال المكتب ومنھا اســــــــتالم 
٢٠٠٠ رسـالة إلكترونیة واإلجابة على ١١٥٢ 
رســــــــالة منھا، وعقود الزواج وعددھا ٢٦٥ 
والطالق وعددھا ١٦٩ حالة واإلجابة علــــى 
آالف االتصــــاالت الھاتفیة واالستفســــارات 
الشرعیة، وإقامة عشـرات الندوات والرحالت 
الحوزوية واسـتقبال عدد من طالب المدارس 
السـويدية الذين يضـربون مواعید مع المكتب 

لالستفسار عن اإلسالم. 
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الحاج أبو أنفال السید حسین البعاجالشیخ عادل الفتالويالشیخ حكیم إلھي

  نستودعكم هللا على أمل أن 
نلتقي بكم مجددا بتقرير جديد بعد 

سنة من اآلن حول نشاطات 
المؤمنین في العام ٢٠٢٠ 

Ansvarig utgivare: Mohsen Hakimollahi

E-post: akhbar@iaic.se
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