
بسمه تعالى

أخبار المرکزأخبار المرکزأخبار المرکز
نشرة اخبارية شهرية تغطي الجهود والنشاطات التي يقوم بها اتباع أهل البيت(ع)

 إنطالقا من مركز اإلمام علي (ع) او تحت سقفه.

في هذا العدد: 

                 ٢٠ دیسمبر - (کانون األول)

بمناسبة انقضاء ٢٣ سنة میالدية على شراء مركز اإلمام علي (ع) 
في ٢٠ ديسمبر ١٩٩٦: 

أخبار المركز تقدم لمحة تاريخیة عن الشراء والتأسیس.

ص ٣

العدد ١٠ - دیسمبر 10٢٠١٩

ھذا ما اختاره أقطاب المجلس الحسیني ھذا الشھر 

"أخبار المركز" تقدم على صفحاتھا تلخیصا ألھم ما قیل في تلك المجالس والشعائر. 

بین الفقه والتاريخ والسیاسة واالجتماع تراوحت مواضیع المجالس الحسینیة خالل الشھر الحالي في مركز 
اإلمام علي (ع). فقد تناول كل من سماحة الشیخ حكیم إلھي والسید حسین البعاج والسید أحمد الحسیني 

والشیخ ناظم حطیط والشیخ عادل الفتالوي والشیخ عباس الطريحي عناوين الفتة ومثیرة أمام لفیف من 
المشاركین في إحیاء المناسبات التي دعت إلیھا اللجنة العربیة للمركز، وفي إحیاء لیالي وأيام الجمعة المباركة. 

ص ٤-٩

معه أخذت أحكام التجويد مكانھا 
الصحیح في المراكز والبیوت...

الحاج أبو مھدي سلطان أعطى 
التالوة غیر المحفلیة للقرآن ّ

الكريم نصیبا من الدقة والضبط 
واالنتشار، وأخبار المركز تجري 

لقاء معه حول تجربته في 
الساحة...

يقول الحاج عباس الفیلي: كان 
افتتاح الحسینیة في الذكرى 

السنوية لوالدة اإلمام السجاد 
(ع) ومن ھنا أخذت الحسینیة 

ھذه التسمیة، طبعا باإلضافة إلى 
كون والدة اإلمام السجاد (ع) 
أعجمیة مما يؤكد على وحدة 

أتباع أھل البیت عربا وعجما. ً

ضربت قناة كربالء الفضــــائیة موعدا 
مع مدرسة الثقلین في سـتوكھولم 
كشــــــفت خالله عن أھدافھا "في 
تعلیم اللغة العـــربیة وأحكام التالوة 
للمغتربین تحت إشراف مختصــــین 
تربويین" وأجرت فـي أثنائه عددا من 
اللقاءات الســـــــــريعة مع عدد من 

األساتذة والتالمیذ وأولیاء األمور. 

مع المدارسمع الحسینیاتمع األوائل

ص ١٦ص ١٥ص ١٤



القارئ يصـــبح بذلك قادرا على أن يصـــنع 
الفارق فـي نوعیه الخطباء والـرواديد الذين 

يختارھم المركز وفي نوعیة ما يدلون به. 

وكلما كان الرأي العام أقوى وأوســــع كلما 
اضطرت إدارة مركز اإلمام علي (ع) إلى أن 
تھتم بالمجلس الحسـیني بدرجة أكبر وأن 
تبحث لھذا المجلس عن األفضــــل واألقدر 

بین الخطباء والرواديد. 

صـــــــــار لزاما على إدارة المركز، مع ھذه 
المســتجدات، أن ترضى القارئ للمجلس 
الحســـــــیني بعد أن كانت تكتفي بإرضاء 

المستمع له فقط.

لسببین:

لذلك سیضطر الخطیب ألن يقدم أفضـل ما 
عنده، وبدقة، إذا كانت "أخبار المــــركــــز" 

موجودة وحاضرة في المجلس. 

اوال، ألن عدد القرّاء لكلمته ھم أضــــــعاف 
عدد المسـتمعین. وألن كثرة القرّاء تعوض، 

ھنا، عن قلة المستمعین. 

ھو القارئ إذن، وبدرجة كبیـــرة جدا، قادر، 
ومن على صــــھوة "أخبار المركز، على ان 
يصـــنع الفارق في المجلس الحســــیني 
على امتداد الســــــــــــــــاحة في مدينة 
ستوكھولم، وعلى أن يصـنع الفارق في ما 

يقرأ، وفي ما يســـــمع، وفي ما يقدم إلیه ُ
وأن يكون وبال قصـــــــــد مديرا، في الظل، 

لبرامج المركز ومجلته. 

كلما كان عدد القـراء أكبـر كان الــرأي العام 
أقوى وأشد تأثیرا. 

فالخطیب قد تســــول له نفســــه أن يمرر 
خطبة مكررة أمام حضـــــور ضعیف لیحتفظ 

بما ھو جديد لحضور أكبر.

وثانیا، ألن الكلمة المســــموعة عابرة. أما 
الكلمة المقروءة فمرشحة للتدوين. 

ھو قد تسـول له نفســه أن يقدم أضعف ما 
عنده أمام عدد قلیل من المســتمعین، إال 
أنه سیغیر موقفه مع وجود وحضـــور "أخبار 

المركز".

أو قد يمـــرر خطبة بال عنوان لیوفــــر ما ھو 
أعمق لجمھور أوسع.

حتى اآلن صـــــنع قرّاء "أخبار المركز" فارقا 
ملموسا في نوعیة المجلة من جھة، وفي 
نوعیة المجالس من جھة أخــــــــرى، لكن 
األمل معقود على أن ال تكتفي الســــاحة 

بھذا الفارق. 

ألن ھناك معادلة أخرى، واضحة أيضـــــــــا 
وبسیطة، وھي كالتالي: 

قد ال يختلف اثنان علــى أن ھناك فــروقات ّ
ُ كثیرة بین مجلة تقرأ ومجلة ال تقرأ.ُ

وان ھناك فروقات كثیرة أيضا بین مجلة تقرأ ُّ
على نطاق واسع، وأخرى تقرأ على نطاق ُ

ضیق. 

أحد أھم ھذه الفوارق ھو في النوعیة. 

فكلما زاد عدد القـــراء، كلما ارتفعت فـــي 
األغلب األعم نوعیة الصـــــــــــحیفة التي 

يقرأونھا.  

وبقدر ما تتحسن النوعیة بقدر ما يسـتفید 
القارئ. 

خذ المشاھیر والسیاسیین كشاھد على 
أحد جوانب التحسن في النوعیة. 

وكلما كان القارئ (قارئا مھـــــــــتما)، كان ً
خطیب المجلس الحســـــــــیني، (خطیباً 

مھتما) أيضا. 

َ...وتحسـنت أيضـا نوعیة الورق الذي تطبع ًُ
َبه، ونوعیة األلوان التي تصبغ بھا. ُ

بالعموم، ھي معادلة واضحة وبسیطة: 

كلما كان القارئ (قارئا) نشـــــــــیطا، كان 
المحرر (كاتبا) نشیطا. 

وھنا مربض الفرس. 

فحماسـتھم تختلف بین الظھور في مجلة 
مشھورة، وبین الظھور في مجلة مغمورة. 

لذلك فإن المقصود ھو شیئ آخر: 

"أخبار المركز" استطاعت، وبفضل القارئ، 
أن تحول ھذه اللیالي غیر الحاشــــدة إلى 
ٍلیال "حاشدة". وإلى اجتماعات"حاشدة"  

كیف؟

عندما تكون "أخبار المـركــز" موجودة فــي 
تلك المجالس، وعـــندما تكــــتب ما يقوله 

الخطیب الحسیني، لتضـع بعدھا ما يقوله 
في متناول مئات القراء فإن الخطیب عندئذ 
لن يخاطب فقط عشـــــــــــرات الحاضرين 
والمســـــتمعین لخطبته في تلك اللیلة أو 
تلك المناســـبة، وانما ســــیخاطب معھم 

مئات القراء لكلمته في "أخبار المركز". 

وأنه كلما تحســــنت النوعیة كلما استفاد 
القارئ؟

المقصود ھو ذاك االجتماع األھم في تراثنا 
الشــــــــــیعي، والندوة األھم في مزاجنا 
الشـــــــــعبي، والمؤتمر األنجح في ذوقنا 

الديني، أال وھو المجلس الحسیني. 

فھم كلما زاد عدد القراء للوســــــــــــــیلة 
اإلعالمیة كلما خرجوا إلى ھذه الوســـیلة 

اإلعالمیة بحلة أبھى وبكلمات أبلغ.  

قد تســــأل: وھل تريد بھذا الكالم أن تقول 
إنه كلما زاد عدد قراء " أخبار المـركـز" كلما 

تحسنت نوعیتھا؟ 

الجواب ھو كال. لیس ھذا ھو المقصود. ألن 
الفائدة المذكورة ھي تحصیل حاصل. 

ال يخفـى علـى أحد أنه كلما زاد عدد قــراء 
"أخبار المركز" كلما تحســــنت نوعیة (ما) 

يكتب فیھا ونوعیة (َمن) يكتب فیھا. 

ھذا بديھي نوعا ما. 

بعض ھذه المجالس حاشد، وبعضـــــــھا، 
وخاصة في لیالي الجمعة، غیر حاشد. 

ھنا في مـركـزنا - مـركـز اإلمام علـي (ع)، 
كما فـي كثیـر من المـراكــز- لدينا مجالس 

حسینیة، أسبوعیة ومناسبتیة. 

عندما يكون القارئ أكثر نفوذاً
من اللجنة اإلدارية ومن المحرر

كلمة التحرير 
العدد ١٠- دیسمبر ٢٠١٩

2

المحرر

“

“

كلما كان الرأي العام أقوى 
وأوسع كلما اضطرت إدارة 
مركز اإلمام علي (ع) إلى 

أن تھتم بالمجلس 
الحسیني بدرجة أكبر 

“

“

حماسة السیاسیین 
تختلف بین الظھور في 
مجلة مشھورة، وبین 

الظھور في مجلة مغمورة. 

2



3 شراء مركز اإلمام علي (ع):  

بمناسبة انقضاء ٢٣ سنة میالدية على شراء مركز اإلمام علي (ع): 

"أخبار المركز" تقدم لمحة سريعة

عن الشراء والتأسیس

العدد ١٠- دیسمبر ٢٠١٩

كان للتوفیق االلھـــي الدور االكبـــر فــــي 
الحصــول على مركز اإلمام علي (ع) بثمن 

خیالي يوازي خمس الثمن الواقعي.

كان ذلك في ٢٠ ديسمبر ١٩٩٦م. 

اســــــتقر الثمن على ٧ماليین و٢٥٠ الف 
كراون سويدي بدال من ٣٦ ملیون حســـب 

التقديرات األولیة  للبنك. 

كان الفرق شاسـعا جدا بین اقل التقديرات 
وبین سعر الشــراء  لھذا العقار الذي افتتح 
في ٢٥ ديســمبر ١٩٩٦ باسم مجمع أھل 

البیت (ع) في اسكندنافیا. 

ھل ھناك امكانیة مالیة واقعیة لشـراء ھذا 
العقار، وما ھــــي الخطوات التـــــي يجب 

اتخاذھا إذا تأمنت اإلمكانیات المادية؟ّ

أعضاء خلیة العمل كانوا كالتالي:

بكلمة أخرى، نجحت المفاوضــــــــات في 
تخفیض سـعر العقار بنحو ٣٠ ملیون كراون 
ســـــــويدي، ألســـــــباب ال يمكن فھمھا 

وتفسیرھا اال في إطار التوفیق االلھي. 

األخ ذو الفقار كمتمول ثـري يمتلك عالقات ّ
وطیدة مع بعض المصارف. 

الحاج أبو سمیر بصفته الشـخص الذي عثر 
على العقار وفاوض علیه.

والشــــیخ ذاكر حســـــین الذي كان إماما 
لمســـجد ماشتا وبصـــفته شخصـــا ملما 
بالجوانب التـــــــــي تحیط بامتالك وتمويل 
المســــــــــجد الوحید الذي تمتلكه جالیة 
شــــــــــیعیة في تلك المدينة القريبة من 

العاصمة. 

بعد الموافقة غیـــر المتوقعة علـــى الثمن 
المعروض قام سماحة الشـــــــــیخ محمد 
سـعید الواعظي بتأسـیس خلیة عمل من 

٤ أشخاص لإلجابة على سؤال محدد:  

الشـیخ الواعظي بصــفته الشــخص الذي 
ٍأوصى بالبحث عن مكان للشـــــــــراء بدل 
أماكن االستئجار، وبصـفته الشـخص الذي 
ضمن تمويل الشـــــــــــــراء وتبعاته، طبعا 

باإلضافة إلى صفته كإمام للساحة.

بعد فترة من تقديم طلب القرض، وبعد أخذ 
ورد،  جاءت موافقة بنك  SEBعلى إعطاء ٤ 
ماليین و٧٥٠ الف كراون فقط من أصــــل ٧ 

ماليین وربع. 

ھنا، ورغم أن القـــرض لم يكن كافیا، إال أن 
خلیة العمل أدركت أنھا على وشــــــك أن 
تحقق إنجازا لم تكن تحلم بـتحقـیقه، وانھا 

على مسافة قريبة جدا من شراء العقار. 

وبدأ العمل على خطین:

أولھما محاولة الحصــــــــــول على الدفعة 
المكملة وھي ملیونین ونصـــــــف. (وھذه ّ

العقبة سقطت بمجرد أن وافق البائع على 
تقسیط الجزء األكبر من المبلغ المتبقي).  

وثانیھما محاولة تحديد ھوية المالك؟ 

كان البائع، وھو منظمة دينیة، ال يـــــــــريد 
اإلفصـــــاح عن نیته في بیع العقار إال لعدد 
محدود جدا من الـــــــوكالء، وھذا ما أدركه 
المفاوض واســـــــــتفاد منه فطرح مبلغ ٧ 
ماليین كحد أقصـــى للشـــراء بدال من ٣٦ 

ملیون. 
١- ملكیة خاصــة، كأن يكون العقار باســـم 
سماحة الشـیخ الواعظي او باسم أعضـاء 
الخلیة مجتمعین. سـلبیة ھذا الخیار وھذا 
النوع من الملكیة ھـــــي انھا تورّث. أي أن 
ورثة أعضاء الخلیة سوف يكونون بالضـرورة 

ورثة للعقار، األمــــر الذي قد يعرّض المكان ً
لنزاعات فردية وشخصـــــــیة على المدى 

البعید. 

لیس لھا مالك فھي تملك نفسھا بنفسـھا 
أو بكلمة أصح ھي مؤسســــــــــة يملكھا 

ويحكمھا ويديرھا الدستور. 

بناء علـــى ھذا البند ال يمكن ألي جیل من 
األجیال القادمة أن يحـید عن ھذه األھداف 
فــي أي ظــرف من الظــروف، وال أن يغیــر 

األھداف أو أن يحذف منھا.

Aktie  ٣- ملكیة باسم شركة مســــاھمة
 bolagفتكون الملكیة عندئذ محصـورة في 
اصحاب األسھم.  ومن سلبیاتھا ان أسھم 
الشركة سوف تخضع أيضـا، كالبديل األول، 

لقانون اإلرث.

ذاك المكون الجديد، والذي يعــــــرف الیوم ّ
بمركز اإلمام علـي (ع) ھو بذرة زرعت قبل 
حوالـــي ربع قــــرن لخدمة ايتام ال محمد 
(ص) وســـــــتبقى باذن هللا وبقوة القانون 
تؤتي أكلھا حصرا اليتام ال محمد (ص) في 

السويد. 

الدستور فیھا ھو "رب العمل" أما اإلنسـان 
فھو "األجیــــــر" الذي يعمل تحت إمــــــرة 

الدستور. 

فما ھي البنود األســاســیة الذي ال يمكن 
تغییرھا أبدا في دستور المؤسسة؟

يذكر أيضـــــا أن العالقة بین المؤسســـــة 
ودســتورھا ھي كالزواج الكاثولیكي الذي 
ال طالق فیه. أي أنه ال يمكن للمؤسســـة 
أن تلغي دستورھا أو أن تستبدله بآخر، وال 
حتى أن تغیر أي بند أســــــاســــــي فیه. 
فالقانون في الســــويد ينص على كل تلك 

الالءات المذكورة. 

تنص البنود األساسـیة في الدسـتور على 
ان ال stiftelse  ھي مؤسســــة اسالمیة 
شــــــیعیة تخدم االھداف االســـــــالمیة 
الشــیعیة وتقدم العقار كمنحة مشــروطة 

للمسلمین الشیعة في السويد. 

لذلك ال يمكن الحد ان يدعـي ملكیة مـركـز ّ
اإلمام علـــــــــــــي (ع) وال يمكن ألحد ان 
يســـــتخدم جزء من اموال المؤسســــــة 
لالغراض الشـــخصــــیة او الحزبیة، وال أن 
يستدين على حساب المؤسسة. طبعا ال 
يمكن أيضـا توريث او تجییر العقار أو أي جزء 

فیه ألي طرف آخر. 

ال stiftelse  مؤسسـة تشــبه الوقف في 
بالدنا.  ھذه الملكــیة ال يمكن توريـــثھا وال 

تجییرھا وال تغییر دستورھا وال اھدافھا.

ھو إذن إطار تنظیمـــــــــي ثابت ذلك الذي 
اعتمدته خلیة العمل. ولعل أھم ما يمیــــز 
ھذا اإلطار ھو ديمومته ونھائیة دســـــتوره 

واھدافه.

وكان هللا وحده ولــي التوفیق فـــي كل ما 
رافق شراء المكان وتأسیسه. 

ً ً Stiftelse ٤- رابعا وأخیرا ملكیة باسم

 Förening ٢- ملكیة باسم جمعیة ال نفعیة
وھي ملكیة تخضــع لقرار األكثرية. واحدى 
أكبر سلبیات ھذه الصــــیغة ان االكثرية قد 
يتغیر اشخاصـھا ويتغیر خطھا مما قد يؤدي 

إلى أن  يتغیر خط ھذا المركز مع األيام.

كانت خلیة العمل، في شأن الملكیة، 
امام ٤ خیارات:

“

“

كان ثمنه أكثر من ٣٦ 
ملیون كراون، لكنھم كانوا 

فیه من الزاھدين، وتم 
شراؤه بثمن بخس
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كیف؟ . 

قبل ھذه الفترة فإن غیر المكلف معذور. 

فإما أن يعمد االب أو الجد علــى إبــراء ھذا 
الصــبي بحمل الجناية عنه. بإمكان االب أو 
الجد مثال دفع الدية من أموال الصــــغیر إن 
كان لديه مال، أو أن يقوم الصـــــبي عندما 
يصـــــبح مكلفا  بدفع المترتب علیه. فھذه 
الجنايات تبقى عالقة في ذمته حتى يكبر. 

الســید المرعشــي كانت لديه نیه في أن 
يعرف مكان قبر الزھراء ووجد أن عندنا فـي 
بعض المأثورات أن من   يزور مســــــــــجد 
الســــھلة ٤٠ لیلة أربعاء يتشـــــرف برؤية 
اإلمام المھدي. فقال في نفسه إن وفقني 
هللا لرؤية المھدي فإنني سوف أسـأله عن 
قبرھا سالم هللا علیھا. قصــــد مســـــجد 
الســــــھلة في اللیالي األربعین المذكورة 
وألتقى باالمام فســــأله أن يدله على قبر 

الزھراء.

ألیس يقال الذنب ذنبان ذنب تجاه هللا وآخر 
تجاه الناس؟

إذا لم تســتطع رد المظالم إلى أھلھا ادفع 
قیمتھا إلى الفقراء صــــــــدقة. وإذا قابلت 
صـــاحب العالقة بعد ذلك قل له إنك دفعت 
المترتب علیك تجاھه، فإن أبرأك الذمه كان 
بھا، واال ادفع له حقه وهللا يكـتب ما دفعـته 

صدقة في سجل حسناتك. 

المشــــكلة أننا ال نلتفت الى ھذه األمور.. 
وبعد الموت نقول يا حسرتاه. 

السیدة فاطمة المعصـومة ھي واحدة من 
٢١ بنتا لإلمام الكاظم (ع) كانت افضــلھن. 
بل إن فضلھا يفوق فضل اآلخرين من أوالده 

باستثناء اإلمام الرضا (ع). 

من القابھا المعصــــومة، واإلمام الرضا كان 
يلقبھا بالمعصـومة. لعلھا جمعت الكماالت 

حتى لقبھا بالمعصومة

البنت اذا أكملت الســنة التاسعة الھجرية 
ودخلت في العاشــــرة أصــــبحت مكلفة. 
وجب علیھا الصالة والصـوم والحج إن كانت 

تستطیع. 

لو أن صـبیا دون سـن التكلیف ضـرب صــبیا ً
آخـر وتـرك أثــرا علــى جلده.. ھذه الجناية 

تبقى متعلقة في ذمة ھذا الصغیر. 

"ال بأس أن نتعرض لبعض المشــــــــــاكل 
الفقھیة من باب تحصـــیل الفائدة في ھذه 
المجالس المباركة". ھذا ما اســــــتھل به 
الســـید حســـین البعاج كلمته في ذكرى 
وفاة فاطمة المعصـومة ابنة اإلمام موسى 

الكاظم (ع)، وأضاف:

كما تعلمون فأن فتـــــرة بلوغ البنت تختلف 
عن فترة بلوغ الصبي.

الجناية التي يـرتكبھا غیـر المكلف، ذكـر او 
أنثى، ال يحاسبه هللا علیھا، لكن يتعلق بھا 

الضمان. 

على كل منا أن يراجع ســـــجله قبل فوات ّ
االوان. 

ثم أنتقل سـماحته إلى المحاضــرة وكانت 
حول المعصـومة فاطمة ابنة اإلمام الكاظم 
(ع) بمناســــبة ذكرى وفاتھا ســـــالم هللا 

علیھا. فقال: 

قال إمامنا الصـــــادق أن � حرما وھو مكة 
وان للرســـول حرما وھو المدينة وان ألمیر 
المؤمنین حـرما وھـي الكوفة وأن لنا حـرما 

وھي قم.

ولقبت بكريمة أھل البیت. 

فقال له اإلمام (عج) علیك بقبر فاطمة.

قال: أنا أسألك عن قبرھا. 

قال: علیك بقبـــر فاطمة كـــريمة أھل البیت 
(ع). كأن اإلمام يقول إن من يريد قبر الـزھـراء 

فعلیه بقبر المعصومة. 

لقبت أيضـــــــا بالعالمة. جاءت بعض القوافل 
لتزور اإلمام الكاظم (ع) لتســـــــــــأله بعض 
االســــتفتاءات وكان اإلمام غیر موجود. ھذه 
القوافل طرحت أسئلتھا على المعصــــــومة 
وكان عمرھا تســــــع سنوات فأجابھتم بھا. 
وفـــي طـــريق العودة التقت القوافل باإلمام 
الكاظم (ع) وقالوا له أن ابـنــتك أجابــتــنا فما 
قولك فیما ســـمعناه منھا؟ فلما اطلع االمام 

على اجوبتھا قال فداھا أبوھا. 

اإلمام المعصوم يقول فداھا أبوھا..

اإلمام الجواد يقول: من زار قبر جدتـي فاطمة 
في قم وجبت له الجنة. 

ھذا ال يأتي من فراغ. بل يأتي ألن اإلنســـان 
الذي نشأ في بیت كله طھر ھكذا يصبح. 

يقال انھا عز علیھا فراق أخیھا اإلمام الرضـــا ّ
(ع)  فشـدت الرحال من المدينة المنورة إلى 

خراسان. 

أقول إنھا لم تتحمل خبـــــر وفاة أخیھا فكیف 
بزينب التي شاھدت ما حل بأخیھا؟ .... 

الیوم قم قلعة من قالع التشـــــــــیع. ومئات 
العلماء يزورون ضريحھا يومیا طلبا للبركة. 

ھذا يعزز قوة االســـــتعداد لديه بعكس بعض 
البیوت التي تعلو فیھا اصوات الغناء والطرب. 

يوصـــــــینا النبي أن  نھیئ األجواء اإليمانیة 
ألوالدنا. فأن تؤذن فــي الیمنــى ويقیم فــي 
الیسرى يعني أن أول ما يسمعه المولود في 
أذنه ھو ذكر هللا وذكر رســــول هللا وذكر ولي 

هللا. 

المنشــأ الصــالح يصــنع لنا شخصــیات فذة 
ومنھا ھذه السیدة.  

الصـادق يقول: سیدخل جمیع شیعتنا الجنة 
بشفاعتھا  فما أعظم مقامھا وكرامتھا. 

ويقال انھا لما بلغت مدينة قم ارســــــــــلت 
جاريتھا لتشـــتري لھا بعض الحاجیات. قالت 
الجارية إن الســـوق حزين ومغلق. .مضــــت 
الجارية الثانیة وعادت لتقول لھا ســــــیدتي 
أعظم هللا لك االجر.. أن موالك الرضا قد قضى 
نحبه.. فمجرد أن سمعت حمت ثالثة أيام ثم 

قضت نحبھا.

جاءت كلمة الســـید حســــین البعاج في ٧ 
ديســمبر في مركز اإلمام علي (ع) في لیلة 
جمعت بین إحیاء لیلة الجمعة واحیاء ذكــرى 

شھادة المعصومة (ع). 

المنشأ الطاھر ھو الذي يعطینا الشخصـیات 
الطاھرة. 

العدد ١٠- دیسمبر ٢٠١٩

السید البعاج في ذكرى وفاة كريمة أھل البیت(ع):  
أي مقام لھا حتى يلقبھا اإلمام بالمعصومة؟ ّ

“

“

لو أن صبیا دون سن التكلیف ً
ضرب صبیا آخر وترك أثرا على 

جلده.. ھذه الجناية تبقى 
متعلقة في ذمة ھذا الصغیر.

“

“

 إن فضلھا يفوق فضل اآلخرين 
من أوالد اإلمام الكاظم (ع) 
باستثناء اإلمام الرضا (ع). 

“

“

يوصینا النبي أن  نھیئ األجواء 
اإليمانیة ألوالدنا. فالمنشأ 

الصالح يصنع لنا شخصیات فذة 
ومنھا ھذه السیدة.  

جانب من الحضورالسید البعاج
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استھل سماحة الســــید حســــین البعاج 
مجلسه بالقول:

بعض الناس ال يعرف كافة شروط الطالق. 

الشــــرط الثاني ھو أن ال يقاربھا في فترة 
النقاء بین الحیضـــــــتین. بمعنى أن الزوج 
يجب أن يطلق زوجته في طھـر لم يواقعھا 
فیه. في ھذه الحالة يكون الطالق صحیحا 

(في طھر لم يواقعھا فیه). 

قد تسـأل: من ھو العادل؟ العادل ھو الذي 
تبدو علیه صفات الصـــــــــالح واضحة. ھو 
باصطالحنا المتدين. ھو اإلنســــــان الذي 
نطمئن إلــى أنه ينتھــي عن المحـــرمات 
ويقوم بالواجبات. ال يجب الفحص والتحري 

في الخصوصیات وتغلیب الشك. ال... يكفي 
ھنا حسن الظاھر. 

اتعرض لبعض المســـــــــــائل الفقھیة قبل 
المحاضرة. ھناك مســـألة تضـــرب بأطنابھا 
بقوة في المجتمع اإلســــــــالمي أال وھي 

الطالق. 

ھو أبغض الحالل. ھذا يعني أنه حالل ولكنه 
مبغوض، بحیث جاء فــي الــروايات عندنا أن 
الرجل إذا قال لزوجته انت طالق اھتز عـرش 

الرحمن. 

المشــــــــرّع وضع لنا عقبات وھي بمثابة 
شروط. وإذا لم تتوفر ھذه الشـــروط بقیت 

الزوجة بذمة زوجھا. 

اول الشـــروط ھو أن تكون الزوجة في نقاء 
ولیس في حیض، واال بطل الطالق، حتـى 

ولو استوفت الشروط األخرى. 

الثالث: حضـور شاھدين عادلین. الحضــور 
بذاته شرط فال يجزئ االتصـــــــال بالھاتف 

مثال.  

إن لم تتحقق ھذه الشـروط وتحقق بعضــھا 
فقط فالطالق ال قیمة له. يجب علـــــــــــى 
اإلنســــــــــان أن يتثبت ألن ظاھرة الطالق 

انتشرت في كل العالم. 

ومع انتشــــــــار ھذه الظاھرة التي لھا آثار 
ســـلبیة على العائلة وعلى االوالد أذكركم 
بحديث لرسول هللا (ص) يقول فیه: من صبر 
علــــى  أذى زوجته أعطاه هللا اجــــر ايوب. 
ومثله عن التي تصـــــبر على أذى زوجھا إذ 

قال (ص): أعطاھا هللا أجر آسیا. 

 المحاضرة

فإذا استمع الشـاھدان إلى صیغة الطالق، 
تحقق الشرط الثالث. 

منھا : ما الحاجة إلــى الدين؟ لماذا نحتاجه 
في حیاتنا؟

الدين ھو التزام بأوامر ونواھي ســـــماوية. 
أحیانا تكون ھذه األوامر والنواھي بشــرية، 
فبعض الناس يلتزمون بمناھج أشــــــخاص 
آخرين. واإلنســــــــــان المعاصر يمتثل في 
شـؤون حیاته لدســتور ولقوانین البلد الذي 
يقیم فیه. ھذا التزام بشـــــــــــري. والذين 
يعترضون على الدين رفضــا لإللتزام باألوامر 
والنواھــي ال يتحـــررون فـــي الحقیقة من 
اإللتزام وإنما ھم يخرجون من االلتزام بأوامر 
ونواھـــــي الخالق العارف ويدخلون فـــــي 
اإللتزام بأوامـر ونواھـي من ھم أقل معـرفة 

من هللا. 

" ومن يبتغي غیر اإلســـــالم دينا فلن يقبل 
منه”

ھناك إذن بمقابل قوانین البشــــــر  قوانین 
إلھیة. 

بما انكم تعیشـــون في عالم مادي ال يؤمن 
بالغیبیات وانما بالعالم الحسـي فقط فإنكم 
ســـتكونون أمام ابتالءات عديدة. الكثیر من 
اآلباء يواجھون مشـــــكلة مع أبنائھم الذين 
يتــربون تــربیة مادية فتنقدح فــي أذھانھم 

عدة تشــكیكات. ھنا يفترض باالباء أن يلموا 
بتساؤالت األبناء وإال فقدوھم. 

حاجتنا إلـى الدين ھو حاجتنا إلـى الطــريق 
الذي يعبد لنا طريق السعادة. 

أما الشـــــــبھة الثانیة التي تقول إن عامل 
الخوف ھو الذي أوجد الدين فإننا نتســـاءل 
إزاءھا: ألم يســــــــجل التاريخ وجود أبطال 
مــتديــنــین قارعوا الخوف قــبل أن يقارعوا 
الظلم؟ ألم يســـــــجل التاريخ وجود أبطال 
جعلھم التدين أبطاال؟ ھل كان دافعھم إلى 
التدين ھو الخوف؟ ألم يكن التدين ھو الذي 
أذھب عنھم الخوف؟ علـي بن أبــي طالب 
(ع) ھل كان دافعه للـــتدين ھو الخوف من 

تقلبات الدنیا؟ 

االتحاد السـوفیاتي ھدمه االقتصــاد، وھذا 
دلیل على أن لیس من ترك الدين وصــــــل 

إلى التقدم. 

عثمان بن مظعون كان النبي يقول له أســلم 
وكان يتردد ثم أســلم حیاء. يقول ما اعتقدت ً

باإلسـالم حتى سـمعت قوله تعالى: أن هللا 
يأمر بالعدل واإلحســـــــــــان. فقلت للنبي: 

علمني حتى أسلم.

اي إن اإلنســان ابتكر الدين واخترع اإلله كي 
يلوذ ويحتمي به. 

الجواب ھو: إن صـــــــــــــح ان الدين افیون 
الشـــعوب فھذا االتحاد الســــوفیاتي منع 
تداول الدين بین الناس لكنه لم يدم ألكثـــر 
من ســـــبعین ســـــنة. رغم أنه كان دولة 

عظمى.

من األفكار التي يروجونھا في العالم الیوم إن 
الدين ھو أفیون عائق أمام الشـــعوب. الدين 

بنظرھم قیود في طريق التقدم.

لو كان عامل الخوف ھو الذي يؤسـس للدين 
لما تدين األقوياء والشجعان. 

يقول تعالى: "من أحیا نفســـــــا فكأنما أحیا 
الناس جمیعا".. ھل ھذه دعوة للتخديــــــر؟ 
ألیست دعوة  للعمل باالتجاه الصحیح مقابل 

الذين يعملون لفناء البشرة؟

ھذا طرح موجود. 

طرح آخر يقول إن الدين ھو اختراع بشــــري.  
الدين اخترعه اإلنسان بسبب الخوف. 

بمقابل ذلك كانت ھناك دوال أخــــرى كانت 
متدينة وكانت متقدمة في نفس الوقت. 

ھناك جواب لكل طـرح من ھذه الطــروحات 
المشككة. 

نعم. ھؤالء يخشـــــــــون هللا ويخافون عذابه 
فأحســــنوا أمور دنیاھم، ال أنھم يخافون من 

الدنیا فأحسنوا العالقة مع هللا. 

نعود إلى من قال إن الدين يشـكل دعوة إلى 
الـركون لألمــر الواقع وإلــى من قال إن الدين 

يخدرنا. 

ھل فعال في التدين دعوة للتخدير؟ أال يلـزمنا 
الدين بالعمل، ويلـــزمنا بالتدبیـــر وبالتدبــــر 

ويرفض الظلم ويأمر ببسط العدل؟

العدد ١٠- دیسمبر ٢٠١٩

“

“

لو كان عامل الخوف ھو الذي 
يؤسس للدين لما تدين 

األقوياء والشجعان.

“

“

لرسول هللا (ص) حديث يقول 
فیه: من صبر على  أذى زوجته 
أعطاه هللا اجر ايوب. ومثله عن 
التي تصبر على أذى زوجھا إذ 

قال (ص): أعطاھا هللا أجر آسیا. 

التتمة علی صفحة ١٣
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زبدة المجالس

اســــــــــعد هللا ايامنا بھذه الوالدة العطرة 
والمناســـبة المیمونة بذكرى والدة اإلمام 
الحســـن العســـكري (ع). وأضاف: كما ال 
يفوتنا أن نعزيكم بذكرى وفاة الزھراء علـى 

رواية.

الحديث عن االمام الحسن العسـكري (ع) 
حديث عن مرحلة كانت عصــــــــــیبة جدا 

بسبب قرب والدة المھدي (عج).

استھل سماحة الشـــــیخ عادل الفتالوي 
مجلسـه في الخامس من شھر ديســمبر 

بالقول: 

َ َُ ُ ُ ِفأنَشَده َو ھَو َجالس عنَده:ٌْْ ِ

َ ُْ َ َ ُْ ُ ُ ُ ْ َ ْ ِبَاتوا على قلل األجبال تحرسھمَ َ ِ

ُ ًْ ُ ُ َْ َِِواسكنوا حفرا يَا بئَسَما نَزلواَ

ََْ َْ ُُ ُ ّْ ِأيَن األَساور َو التیَجان َو الحل لُ ِ

ْ َْ ُ َ َ ُُ ُ ُ ْ ْ ْ َُ َ ِغلب الرَجال فلم تنفعھم القل لّ ِ

ََّ ًْ َْ ُ ُ ُْ ُ َ ِأيَن الوجوه التي كانت منعَمةْ ِ

ُْْ َ ْ ّ ْ َِواسَتنَزلوا بَعَد عز من َمعاقلھمْ ِ ِ ِِ ٍ

الحالة التعـريفیة لإلمام الكل يعـرفھا، لكن 
الباس من المرور علیھا بسرعة.

كان عمره ٤ ســـــــــنوات عندما ھاجر من 
المدينة المنورة إلى ســـــامراء ورأى كیف 

يتعامل العباسیون مع والده ومع اتباعه.

ھو ابن اإلمام الھادي. وأمه من النســــــاء 
الفاضـــــــــالت وتمتلك الدرجات العلیا من 

اإليمان.

كان الخلیفة العباســي يأمر اإلمام الھادي 
بالحضــــــــــور وھو على مائدة الخمر. جاء 
الھادي ووجد الخلیفة يجلس فــي مجلس 
للھو والمجون. الخلیفة العباســــــي يدعو 

َّ الھادي لیتناول الخمــر معه فقاَل: "َو � َما ََِ
َُّ ََ َ َ َُ ْ ْ ْ ُ َ ِيخامر لحمي َو َدمي قط فأعفني" فأعفاه.َُ ِ ِ ِ ِ

ًَ َْ ْ ِفقاَل: أنشدني شعرا.َْ ِ ِ

ََّ َُ فقاَل: ال بد.َ

َ َْ ُ ّ ِفقاَل (ع) : "إني قلیل الرَّوايَة للشعر ".َّ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ

ْ ٌ ُْْ ْ ْ ِناَداھم َصارخ من بَعد َدفنھم َ ِ ِِ ِ

َْ َْ ْ ُُ ْ ُ ُ ِمن دونَھا تضرب األسَتار َو الكل لُْ َ ِ ِ

َْ َْ ََْ ُ ْ ُ ْ َ ُ َْ ِفأفصح القبر عنھم حیَن َساَءلھمَ

ًََُ َ َ َُ ْ ْ ِقد طاَل َما أكلوا َدھرا َو قد َشربواْ

ُّ ْ ْْ َ ُُ ُ ْ ُ َُ ِتلَك الوجوه علیَھا الدود تقَتت لَ ِ

ُ ََُ ْْ َْ ْ ُْ ْ َِوأصبحوا الیَوَم بَعَد األكل قد أكلواْ َِ

َْ ْ ّ ْْ َ ُ ُ َْ َ َ ِھنا ضرب المتوكل بالكأ س األرَض وبكــــى َ َِِ
َُّ ُ ْ َّْ ْ َ ُ ُ َِحتى بَلت لحیََته دموع عیَنیه.ْ ِ

 

الدرس بلـیغ.. أراد اإلمام أن يقول للمـتوكل 
إذا جاءك الموت يا خلـــــــیفة فھؤالء الذين 

حولك لن يحموك.

رآه أحدھم وھو صبي يبكي والصــــــــبیان 
يلعبون فظن أنه يتحســـــــــر على ما في 
أيديھم فقال: أشـــــــتري لك ما تلعب به؟ 

ِفقال: يا قلـیل العقل ما للعب خلقـنا، فقال ُ
له: فلماذا خلقـــنا؟ قال: للعلم والعـــبادة، 
فقال له: من أين لك ذلك؟ قال: من قول هللا 
عز وجل: (أفحســـــبتم إنما خلقناكم عبثاً 

وإنكم إلینا ال ترجعون)

قال له: ما نزل بك وأنت صــــــغیر ال ذنب لك؟ 
يعنـــــي ما الذي أدخلك فـــــي ھموم الكبار 
وابتالءاتھم؟  فقال: إنـي رأيت والدتــي توقد 
النار بالحطب الكبار فال تتقد إال بالصـــــــــغار 

أخشى أن أكون من صغار حطب جھنم.

وأضاف سماحته:

عندما بلغ اإلمام ســـن ٢٢ تولى االمامه بعد 
وفاة والده. 

ثم عرج ســماحته على أحوال الحاضـــر في 
العراق قائال: 

واستطرد سماحته: 

وصـــــــــلنا إلى مرحلة مھمة، وھي مرحلة 
اإلعداد  لوالدة المھدي، إذ كان علــــــــیه أن 
يوازن بین اشــــــھار الوالدة وإخفائھا. اخفى 
األمــــــر عن العوام وأخبـــــــر بعض الخواص 
بالتصـــــريح او بالتلمیح كقوله ألحد أصحابه: 
الحمد � الذي لم يخــرجنــي من الدنیا دون 
خلف، أو كقیامه بعـرض المھدي علــى بعض 

الشیعة وقوله ھذا خلیفتكم... 

دعونا نرى ماذا قال عنه الذين عاصروه. 

الیوم ھل رأيتم كیف فر المندســــــــــون من 
ساحة التحرير. 

ھذا المعتمد العباسي وھو الخصــــم اللدود 
لإلمام. جاءه اخ اإلمام العسـكري المسـمى 
جعفر التواب. جاءه معترضا على تسلم أخیه 

العسكري لإلمامة، وطلب أن ينصبه المعتمد ّ
العباسي اماما على اتباع أھل البیت (ع). 

خالصــــة الكالم إن ھذه المنزلة من هللا ولن 
تھزمھا الغرف الســــــــــوداء. يجعلون جھالء 
ويدعون أنھم مراجع لكن ســـــــــــــرعان ما 

يسقطون. 

ھذه المزايا لیست من السلطة.  

فقال له المعتمد العباســـي: اعلم أن منزلة 
اخیك لم تكن بنا إنما كانت با� عز وجل. 

فـي بداية الحــراك فــي العــراق كانت ھناك 
مطالب محقة ألشـــــــــــخاص متألمین من 
الفســـــــاد. لكن الحراك اندست فیه القوى 
المخربة. العشــــــــائر الكريمة خرجت تقول 
الملعب للســیســتاني وخربطت مخططات 

المندسین. 

وفي الختام اعتلى المنبر الرادود مال ضــــیاء 
الزركاني لیقدم بعض المدائح بالمناســــــبة 

المیمونة

دعونا نتكاتف رغم الخالف. ال تفتحوا ثغـــــرة 
بینكم لألعداء لینفذوا منھا...

العدد ١٠- دیسمبر ٢٠١٩

الشیخ الفتالوی بمناسبة والدة اإلمام العسكري (ع)

كان عمره ٤ سنوات عندما رأى 
كیف يتعامل العباسیون مع اإلمامة

“

“

اإلمام العسكري قال في 
طفولته: إني رأيت والدتي 

توقد النار بالحطب الكبار، فال 
تتقد إال بالصغار، أخشى أن 
أكون من صغار حطب جھنم

“
“

العشائر الكريمة خرجت تقول 
الملعب للسیستاني وخربطت 

مخططات المندسین. 
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الشیخ حطیط:

 للتفريق بین مصحف فاطمة 
والقرآن الكريم

زبدة المجالس

بدأ سماحة الشـــــیخ ناظم حطیط الوائلي 
مجلس لیلة الجمعة بالقول: روي بســــــند 
معتبر عن أبي عبدهللا الصــادق (ع) أنه قال 
مكثت فاطمة بعد ابیھا ٧٥ يوما يدخلھا خزن 
شــــــديد فكان جبرائیل ينزل علیھا ويطیب 
نفســـــھا ويخبرھا عما يجري على ولدھا. 
وكان علي يكتب ذلك فسمي ھذا بمصحف 

فاطمة (ع). 

سنحاول تســـلیط الضــــوء على جانب من 
جوانب علم الزھراء (ع).  ال بد أوال من القول 
إن المصـــــــحف لیس ھو القرآن كما يعتقد 
البعض،  ففي اللغة تشــیر كلمة مصـــحف 
إلى مجموعة من الكتب. فالكتاب ھو كل ما 
يكتب علیه ســــواء ورقة واحدة أو الف. لكن 
عندما تجمع ھذه األوراق تسـمى مصـحف. 
إذا صــحفت االوراق ووضـــعت بین جالدتین 

سمیت مصحف. 

ال. مصــــــــحف فاطمة ھو ما اماله جبرائیل 
علــى الــزھــراء وخطه أمیــر المؤمنین (ع) 

بیده. 

فما مدى علمھا وما ھي منزلتھا؟

الحديث عن مصـــــــحف فاطمة ال بد له من 
مقدمة وھي عن منزلة فاطمة والعلم الذي 
كان لديھا بحیث أخبــــر عدد من االئمة (ع) 
أنھم قالوا: نحن حجج هللا علــــیكم وفاطمة 

حجة هللا علینا. 

ھناك خطأ شــــــــــــائع بین العامة وھو ان 
المصـــحف ھو القرآن ومن خالل ھذا الخطأ 
أعتقد بعض الناس أن مصـــــحف فاطمة ھو 

قران اخر. ھذا لبس. 

الیوم في ھذا العصــــر حیث اإلعالم مفتوح 
يكون الذي يصـــــــر على القول إنه قران إما 

جاھل أو معاند.

مكثت ٧٥ يوما وقد دخلھا حــزن عظیم وھم ّ
كبیـــر.. الغـــرض من نـــزول جبــــرائیل ھو 

مواساتھا. 

قد يتســـاءل المرء وھل ينزل جبرائیل على 
غیر محمد (ص)؟

دخل علیھا حزن وھم وھذا شــــــیى ينقله ّ
الكل من أنھا كانت تأتي قبر ابیھا بشـــــكل 

دائم. 

الغـرض أن جبـرائیل كان ينـزل علیھا يحدثھا 
ويســـــــلیھا، فبماذا كان يحدثھا؟ وما ھي 

الضرورة؟ 

مصـحف فاطمة اكبر من القرآن حجما بثالث 
مرات. فیه وفي الجفر علوم خاصة.

الوحـي ال يختص باالنبیاء. فھذه مـريم ينـزل 
علیھا الوحي لیبشـرھا بمولود يكون للناس 
آية.  ھناك أيضـا في كتب الصــحاح إشارات 

إلى أن المالئكة نزلت وتكلمت مع عبّاد بني ُ
إسرائیل. فعالم االعتراض اذن؟ الزھراء ارفع 

شأنا من ھؤالء. 

نعم. ھو لم ينــــزل لتبلیغ حكم من األحكام 
فـنحن نعـتقد أن الدين أكمل بمحمد. نـتفق 
مع غیــرنا أن  الوحــي التبلیغــي قد انقطع 

بوفاة النبي. 

يقول علــي كنت إذا دخلت علـــى النبـــي 
يختلینــي يعنــي أن النبــي كان يطلب من 
زوجاته الخـروج لیختلـي بعلـي. لكنه عندما 
كان يأتـي علیا فإنه لم يكن يخـرج الـزھــراء 

والحسن والحسین. 

نعود إلــــــــــى الحديث. إنھا مكثت خمس 
وســــــــبعین يوما.  ھناك أقوال عديدة في 

شھادتھا بلغت ١٨ حديثا. وھذا أقواھا. 

ال وجود للكتاب حتى يشــنع بســببه على ّ
الشیعة. 

لماذا؟ ألن رسول هللا كان يخصــھم بعلوم ال 
يتحملھا غیرھم. االن ال وجود للمصحف بین 

أيدي الناس ألنه من مختصات األئمة. 

عندما جاءت زينب إلى زين العابدين عصـــــر 
العاشـــــر ووجدته في غم وكأن روحه تفیض 
كانت زينب (ع) تسـلیه، كیف كانت تسـلیه؟  
كانت تقول له: فوهللا إن ذلك لعھد من رسول 
هللا (ص) إلــــى جدك وأبیك وعمك ولقد أخذ 
هللا میثاق أناس من ھذه األمة ال تعــــــرفھم 
فـراعنة ھذه األرض ، وھم معـرفون فـي أھل 
الســــماوات ، إنھم يجمعون ھذه األعضــــاء 
المتفرقة فیوارونھا، وھذه الجســــــــــــــوم 

المضـــرجة، وينصـــبون لھذا الطف علما لقبر ً
أبیك سید الشـھداء، ال يدرس أثره، وال يصـفو 
رســـــــــــــــمه، على كرور اللیالي واأليام، 
ولیجتھدن أئمة الكفر، أشیاع الضـــاللة، في 

محوه وتطمیســــــه فال يزداد أثره إال ظھورا، ً
وأمره إال علوا .ً

ما قالته زينب يعرفه اإلمام لكن المواســــــاة 
تطیب النفس وتؤثر فیھا. 

كان أمیر المؤمنین يكتب ما يســــــــمعه من 
الزھراء بیمینه. لذلك كان عزاء أمیر المؤمنین 

أنه كان يجلس ويتحدث مع الزھراء. 

ثم عرج سماحته على المصــیبة منطلقا من 
جلوس أمیر المؤمنین على قبـر الـزھـراء (ع) 
ففــــي لیلة من اللیالــــي وقد ھومت عیناه 
بالنوم، رأى الزھراء تقول يا أبا الحسن اذھب 
الى الدار فإن زينب مسـتوحشـة حزينة. كان 
عمرھا ه ســـنوات. دخل أمیر المؤمنین الدار 

فوجدھا تئن وتناجي امھا الزھراء... الخ. 

جاءت كلمة الشـیخ ناظم حطیط الوائلي في 
لیلة الجمعة في ١٢ ديســــــــمبر في قاعة 

لیالي الجمعة في مركز اإلمام علي ع. 

لكن بعد وفاتھا كان يتســلى بالجلوس على 
قبرھا...

لكن لماذا يخبرھا بما سـیجري على ولدھا؟ 
ھل في ھذا مواساة؟

نعود إلـى جبـرائیل الذي كان يحدث الـزھـراء 
عن مكانة ابیھا ومقام ابیھا لطیب نفسھا. 

معلوم أن تســـــــــلیة المفجوع بذكر مناقب 
المرحوم أمر مستحب. 

الجواب على ذلك ھو أن الـزھـراء امـرأة تعـي 
أن ھذه التضحیة ھي في محلھا وفي سبیل 
رسـالة ابیھا. وجبرائیل أخبرھا بأن اإلســالم 
سینتشـــــــر وان الظلم سیقع علیھم ولكن 
العاقبة ھي لھم على يد ابنھا صـــاحب األمر 

والزمان (عج). 

العدد ١٠- دیسمبر ٢٠١٩

“

“

لماذا كان جبرائیل يخبر 
الزھراء بما سیجري على 

ولدھا؟ ھل في ھذا مواساة؟
الجواب على ذلك ھو أن 

الزھراء امرأة تعي أن ھذه 
التضحیة ھي في محلھا 
وفي سبیل رسالة ابیھا

“

“

الكتاب ھو كل ما يكتب علیه 
سواء ورقة واحدة أو الف. لكن 

عندما تجمع ھذه األوراق 
تسمى مصحفا.

7
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تطرق سماحة الســید أحمد الحســـیني 
إلى مفھوم الھجرة في االســـــالم معتبرا 
أنھا من المفاھیم الموجودة فــي القــران، 
وانه ما من نبـي من األنبیاء إال وھاجـر، وان 

لم يھاجر من وطنه ھاجر من قومه. 

جاء ذلك في فاتحة المغفور له شاكر الحاج 
حســـــن الدباغ في مركز اإلمام علي (ع) 

في ١٤ ديسمبر. 

وقال الســـید في معرض كالمه عن ھجرة 
النبـــي (ص) إن النبـــي ورغم قـــرب مكة 
المكـــرمة من المدينة المنورة ورغم الفتح 
بعد ذلك فإن النبـــــي لم يعد إلــــــى مكة 

المكرمة. 

ال توجد، بالمناسبة، أمة ھاجرت وعادت. 

وعندما جاء أصــــــیل الغفاري إلى المدينة 
سأله النبي: كیف خلفت مكة؟ فراح اصیل 
يصـــــــــف مكة حتى اغرورقت عینا النبي 

بالدموع فقال له: كفى. 

لكن، ما ھي دوافع الھجرة؟

اسعد بن زرارة جاء من يثرب إلى مكة فقال 
له أھلھا: ضع القطن في أذنیك لئال تسمع 

محمد. 

ودعاه للمجیئ إلى يثرب. 

نعود إلــى ھجــرة النبــي. قــريش قــررت 
استئصـــــــــال الدعوة بقتل النبي. فھاجر 

النبي وترك أمیر المؤمنین في فراشه.

قال له: إلحق بي لكن لديك ثالث مھام:

الثالثة أن تأتیني بالفواطم. 

األولى أن تعید االمانات إلى أھلھا.

ھناك ھجرة حســـــیة وھي ترك االوطان. 
النبي موســـــــــــى (ع) ذھب إلى مدين 

ورسول هللا ھاجر إلى المدينة. 

جاء اســـــــــعد وطاف بالطواف االول فرأى 
النبي  فحدثته نفســه في الطواف الثاني 
أن يقابل النبي ويســــــــــأله عن دعوته.. 

فسمع دعوته وأسلم. 

الثانیة إن تنام في فراشي 

( سماحته فتح قوسین روى فیھما قصــــة 
التحدي الذي شـــكله كالم أمیر المؤمنین 
مع أقطاب دار الندوة فــــــــــي مكة عندما 
أخبــرھم أنه لن يخــرج خفیة وانما علـــى 

رؤوس األشھاد). 

باألمس وقعت فـي العـراق ھذه الجــريمة 
بحق شـــاب علق على عامود كھرباء. من 
أين جاءت ھذه الوحشـــیة ومن أين جاءتنا 
ثقافة القتل والســـــحل؟.. كیف يصـــــلب 

شخص والناس تصــوره.. أن يســـتســـیغ ّ
الناس ھذا القتل أمر يجب استئصـــاله من 

النفوس.  

إذن ھاجر النبي ھذه الھجرة الحسیة

وھناك الھجــــــرة من الذنوب. كم نحتاجھا 
الیوم

سنة التمثیل في القتیل ھذه سـنة أموية. 
األمويون مثلوا بالحمزة وباالمام الحســـین 

(ع) .

وأخیرا عرج سماحته على المصـــــیبة من 
باب ھجرة اإلمام الحســـین (ع) من مدينة 
جده إلى حیث شــــاء هللا أن يراه قتیال من 

أجل اإلصالح في ملة رسول هللا. 

أال نقول في الزيارة انك تســــــــــمع كالمي 
وتشھد مقامي وترد سالمي»؟

فإذا افترضـنا أن المرجع حدث عنده خلل في 
والية أمیر المؤمنین فإنه ال يقلد. 

المؤمن يقول في نفسـه إن هللا  يراني وھذا 
اإلعــــتقاد يحد من انفالت الـــــنفس األمارة ّ

بالســــوء.  نحن عندما نمر في طريق مؤمن 
بالكامیرات نتوقف ونخفف السـرعة. كامیرات 
المراقبة ھذه عبارة عن ضـــــــــوابط تحد من 

انفالت السرعة. 

واستطرد سماحته معرّجا على لفظ المؤمن 
والفرق بینه وبین لفظ المســلم مبینا أن من ً

شـــــــــــروط اإليمان ھو االعتقاد بوالية أمیر 
المؤمنین (ع) مضیفاً:

الســید الطبطبائي يتحدث في "میزانه" عن 
قاعدة الجري واالنطباق، فالمؤمن الحقیقـي 
الذي يتجســــــــد فیه االيمان ھو محمد وآل 

محمد. 

والشــخص العالم ھو محمد ولكننا اصطالحا 
نسمي المجتھد عالما. 

أقول: ساعد هللا قلب النبي (ص) إذا عرضـت 
علیه اعمال ھذه األمة المتكاســـــــــــــــلة 
المتخاذلة. النبي له حكم خاص. بعضــــــھم 
يقول إنه مات وانتھى األمر. لكن من خصائص 
النبي أنه يســــــــمع ويرى.. ألنه إن لم يكن 

يسمع لكان السالم علیه لغوا. 

بعض الصــــــــــــلحاء إذا دخل الحمام يعاھد 
الملكین ويعاھد هللا اال يذنب النه ســـیتعرى 
ويصـــبح أكثر انكشــــافا، واول الناظرين الى 
أعمالنا ھو هللا سـبحانه وتعالى ثم الرســول 
(ص) كما أن اعمالنا تعرض ايضــا على إمامنا 

الحجة (عج). 

قال تعالى"وقل اعملوا فســیرى هللا عملكم 
ورسوله والمؤمنون ..."

ھذه اآلية "وقل اعملوا..." يخاطب هللا فـــیھا 
المؤمنین.. ھـــي خطاب للذين يفتــــرض أن 

يعبدوا هللا وكأنھم يرونه. 

في مجلس الفاتحة فـي مـركـز اإلمام علـي 
(ع) عن روح المــرحوم الحاج محمد الكتبــي 
استھل الســــید أحمد الحســـــیني كلمته 

كالتالي: 

ھناك مجموعة من القواعد والضـوابط وضعھا 
القران لضـــــــبط سلوكنا. ھناك آيات تخويف 
وآيات تــرھیب. وھناك آيات يوجھھا هللا إلــى 
الــناس عامة وايات يوجھھا هللا للمؤمــنـــین 

خاصة. 

العدد ١٠- دیسمبر ٢٠١٩

السید الحسیني في فاتحة المرحوم الدباغ:

كم نحتاج الیوم إلى الھجرة من الذنوب؟

“

“

باألمس وقعت في العراق ھذه 
الجريمة بحق شاب علق على 

عامود كھرباء. من أين جاءت 
ھذه الوحشیة ومن أين جاءتنا 
ثقافة القتل والسحل؟..إن سنة ّ

التمثیل في القتیل سنة أموية.ّ

“
“

ھناك ھجرة حسیة وھي ترك  
االوطان وھناك ھجرة من الذنوب

“

“

المؤمن يقول في نفسه إن هللا  
يراني وھذا اإلعتقاد يحد من 

انفالت النفس األمارة بالسوء. ّ
نحن عندما نمر في طريق مؤمن 
بالكامیرات  فإن ھذه الكامیرات 
ضوابط تحد من انفالت السرعة.

وفي فاتحة المرحوم الكتبي: 
العجب يؤدي إلى سوء العاقبةُ

التتمة علی صفحة ١٣
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َ َ ْ َُ َ َُّ َّ ُ ٌْ ٌ ُ ُْ َإنَما بَدء وقـــــــوع الفَتن أھَواء تتبع َو أحكام ْ ِِ ِ ِ
ََّ َّ َ َُ ُ ُْ َ ِ ُ َ ُ ِتبَتَدع يخالف فیَھا كَتاب � َو يََتَولــى علیَھا ْ ِ

ََّ َ َ َّ َ َ ًَ ٌْ ِ ْ ِِرَجال رَجاال علــــــــــى غیر دين � فلو أن َ ِ ِ ِ
ْ َْ َ َ َ َْ َّ َ ْ ْ ِالباطَل خلَص من مَزاج الَحق لم يَخف على َ ِ ِ َِ ِ

َْ َّ َْ َ َّ َ َ َْ َ ْ َ ُْ َ َ َ َ ِالمرتــــــادين و لو أن الحق خلص من لبس ْ ِِ
َْ ْ َْ َ َُ ْ َ ُْ ُ ُ َْ َ ِالبــاطل انقطعت عنه ألسن المعـــانديَن َو َ ِ ِ ِ َِ

ٌ ٌ ُ َْ ْ َْ َ َُ ْ َ ْ َ ِلكن يؤخذ من ھذا ضغث َو من ھذا ضغث ْ ِ ِ ِ ِ
َ ُ َ َ َ ََّ ُ ْ َُ ْ ْ ِفیمَزَجان فھَنالَك يَسَتولي الشیطان علـى ْ ِ ِ

َََّّ َ َ َُ ْ َ ُ ْ ِْ ِأولیَائه َو يَنجـــــو الذيَن َسبقت لھم مَن � ْ َ ِ ِ ِ ِ
ْ َْ الحسَنى". ُ

وأخیرا عرج سماحته على المصـــیبة بذكر 
مســـــلم بن عقیل الذي تركه أھل الكوفة 
عندما اشتبه علیھم الحق فتركوه وحیدا... 

وفي قوله  تعالـى: "للذين ھاجـروا من بعد 
ما فتنوا". معناھا من بعد ما عذبوا. ّ

ولو جئنا إلــــــــــى أحاديث أھل البیت (ع) 
لوجدنا أن أمیر المؤمنین (ع) عندما ســمع 
أحدھم يقول اللھم اني أعوذ بك من الفتن 
قال له ال يقول أحدكم اعوذ با� من الفتن، 

بل فلیستعذ من مضالت الفتن.

ماھي مضالت الفتن؟ 

ومعنـى كالم أمیــر المؤمنین ھو أنه لو كان 
الباطل واضـــحا جدا لما اتبعه أحد، ولو كان 

الحق ال يشتبه فیه لما تركه أحد.. 

كان ذلك في يوم الخمیس ١٩ ديســـــمبر 
 .٢٠١٩

يصفھا أمیر المؤمنین بالقول: علي ع: 

يقول حماد الســــندي «قلت ألبي عبدهللا 
جعفـر بن محمد (ع): إنـي أدخل الـى بالد 
الشـــــــرك، وأن من عندنا لیقولون إن مت ّ

[ھناك] حشـــــرت معھم، قال لي (ع) : يا 
حماد إذا كنت ثم تذكــر أمـــرنا وتدعو إلیه، ّ

قال: قلت: نعم، قال: فإذا كنت فــــي ھذه 
المدن مدن اإلسالم تذكر أمرنا وتدعو إلیه؟ 
قلت: ال. فقال (ع) لــــــــــــي: إنك إن مت  ّ

[ھناك] تحشــر أمة وحدك ويســعى نورك 
بین يديك».

وعرج ســـماحته علی معنى الفتنة قائال: 
لقد قسم العلماء الفتنة إلى قسمین: 

أنتقل ســماحته بعد ذلك إلى المحاضـــرة 
ُ َُّ ُ ِمشـیرا إلى قوله تعالى: "َومنھم من يَقول ْ

َُ ْ ّ َْ ََ ْ َْ ّ ِائذن لي َوال تفتني ۚ أال في الفتَنة َسقطوا ۗ َ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ََّ ٌ َ َ َِوإن َجَھنَم لمحیطة بالكافريَن" َُّ ِِِ ِ

فعرج سـماحته على أسـباب النزول وفیھا 
أن النبي (ص)  ســــــــمع أن الروم يعدون 
العدة لغزو المســــــــــلمین فخطب فیھم 
وھیأھم لقتال الـروم. التفت إلــى الجد بن 
قیس وقال له ما معناه: ھل تقاتل معنا ضد 
بني األصـفر (الروم)، فأجاب: يا رسـول هللا 
أو تأذن لـي( أي فـي التخلف وال تفتنــي)، 
فوهللا لقد عرف قومي أنه ما من رجل أشـد 
عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت 
نســاء بني األصفر أن ال أصبر، فأعرض عنه 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وقال: قد أذنت لك، فأنزل هللا 
تعالــــى: {ومنھم من يقول ائذن لــــي وال 
تفتنـي} اآلية. وفــي لفظ أنه قال: «اغــزوا 
تبوك تغنموا بنات بني األصفر نســاء الروم، 
فقال قوم من المنافقین: ائذن لنا وال تفـتـنا 
فأنــزل هللا تعالـــى اآلية: {أال فـــي الفتنة 
ســـــــــقطوا}» أي التي ھي التخلف عن 

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والرغبة عنه.

فھي أن نســــــــــبت إلى هللا فھي ابتالء 
واختبار وامتحان. فھذا النبي موســى (ع) 

َُّّ ُْ ُ ِيقول لرب العالمین " إن ھي إال فتَنتَك تضل ْ ِ َِِ ِ
ُ ْ َُ َ ِبَھا َمن تَشاء َوتھدي َمن تَشاء" وكــــــذلك َ ِ

َ ٰ ََّْ ُ َ ْ َقوله تعالــــى: " َوكذلَك فَتنا بَعضھم ببعض َ ٍِِ
َ ُ َّ َّ ُ َُّ َ ْٰ ّ ْ َ َُ َ ِ ِلیقـــولــــوا أھؤالء من � علیھم من بَینَنا ۗ َ ِ ِِ
َ ََ َّ ََّ ْ ُْ ِألیس � بأعلَم بالشاكريَن" َ ِ ِِ

ھذه الفتنة إذا نســــــــــبت إلى هللا فھي 
بمعنى االختبار. 

قد تسأل ولماذا االختبار؟ يكون االختبار إما 
لرفع درجة وأما لحط ذنب. وعلى اإلنســان 
أن يتجلد بالصــــــبر لیجتاز ھذا االختبار. أال 
يتحلى الطالب بالصــــــبر كي يجتاز اختبار 
التخـرج من الجامعة. أال يختبـر الطالب قبل 

إعطائه الشھادة الجامعیة؟  

أما اذا نســبت الفتنة إلى غیر هللا فیختلف 
المعنى من مورد إلى آخر. 

ففي قوله تعالـى لنبیه (ص) "واحذرھم أن 
يفتنوك" معناھا أن احذرھم أن يصـــدوك أو 

يردوك". 

ثم أشـار سـماحته إلى اللفظ قائال: أن ھناك 
فرقا بالطبع بین األعراب والعرب.

التعــرب بنظــره ھو أن ينتقل المكلف من بلد 
يتمكن فیه من العمل بالتكلیف إلـــــى بلد ال 

يتمكن فیه من العمل بالتكلیف. 

خالل مجلســـــــه في إحدى لیالي الجمعة 
تســاء ل سماحة الشــیخ عباس الطريحي: 

ھل يعتبــر المھاجـــر إلـــى أوروبا متعرّبا بعد ً
الھجرة؟  

بدأ سماحتة المجلس بطرح ھذه المســـألة 
الفقھیة التي "تخص المســــلمین في ھذه 
البالد وھي مســــــــألة التعرب بعد الھجرة" 

معتبرا إنھا لیست من المسائل الجديدة.

وعرج ســماحته على األحاديث التي تناولت 
مسـألة التعرب فقال: لقد نقل عن أبي بصـیر 
قوله: ســمعت أبا عبدهللا (ع) يقول: «الكبائر 

سبعة: منھا قتل النفس متعمدا والشـــــرك ً
با� العظیم، وقذف المحصـنة، وأكل الربا بعد 
البینة، والفـــرار من الـــزحف، والتعـــرب بعد 
الھجــــرة، وعقوق الوالدين، وأكل مال الیتیم 

ظلما، قال: والتعرب والشرك واحد».ً

االعـرابـي ھو الذي يأتـي من البادية.. يأتـي 
إلى المدينة ويتعرف على التشـــــــريع لكنه 
عندما يعود إلى البادية يبتعد عن التشــــريع 
باالبتعاد عن المصـــــــدر فیقال أنه تعرّب بعد 
الھجرة. ھل يصـدق التعرب على الذي يھاجر 

إلى أوروبا؟

يقول الســید الســیســتاني: ال يترتب علیه 
ذلك ان تمكن من العمل بالوظائف الشرعیة. 

وإذا تأكد المرء وجزم بأن سفره يســــــــلتزم 
نقصـانا في دينه حرم علیه السـفر. ونقصـان ً

الدين بـــــرأي الفقھاء ھو إما فعل الحــــــرام 
باقتراف الذنوب الصـــغائر أو الكبائر كشــــرب 
الخمر أو الزنا أو أكل المیتة أو شــرب النجس 
أو غیـرھا من المحـرمات األخــرى. وإما تــرك 
الواجب كترك الصــــالة أو الصــــوم أو الحج أو 

غیرھا من الواجبات األخرى.

إن مجـرد انتقال المـرء من بلد يتمكن فیه من 
تعلم ما يلــزمه من المعارف الدينیة واألحكام 
الشـــــــرعیة، التي يعینه على أداء ما وجب 
علیه في الشــــريعة المقدسة وترك ما حرم 
علیه، الى بلد ال يسـتطیع فیه على ذلك كالً 

أو بعضــــــا... ھذا االنتقال ينطبق علیه حكم ً
التعرب بعد الھجرة. 

لكن ما ھــو حكم من يفعل العكس؟ ما ھـــو 
حكم الشـخص الذي يتخذ من الغربة منطلقا 
لنشـــــــــــــــر الدعوة وسببا لتقوية التزامه 

بالرسالة؟

العدد ١٠- دیسمبر ٢٠١٩

الشیخ الطريحي متسائال: 

ھل يصدق التعرب على المھاجر إلى أوروبا؟ وما ھي مضالت الفتن؟ّ

“
“

الكبائر سبعة: منھا التعرب بعد 
الھجرة... والتعرب والشرك واحد
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١٨٠٩ الفرنســــــي نیكوالس 
أبرت يكتشف كیفیة التعلیب أو 
ما يســـــمى بالحفظ الغذائى 
والذي وضـع األســس الحديثة 

لحفظ الطعام في المعلبات. 

٢٠١٠ افتتاح بـرج دبـي كأعلــى بــرج فــي 
العالم

عــید المــیالد عـــند الطوائف 
المسیحیة الشرقیة

١٩٢٢ أول محاولـــة ناجحـــة 
لمعالجة مرضى الســـــكري 

بعقار األنسولین

يوم الشھید في فلسطین

٨٠٨ تأســـیس أول عاصــــمة 
إســـــالمیة في المغرب وھي 
مدينة فاس علــــى يد ادريس 

الثاني

١٩٢٤ اكتشـاف تابوت "توت عنخ امون" في 
مصر

١٩٦٢ مديـنة نــیويورك توظف قطارات تعمل 
بدون طاقم

باسم برج خلیفة

عید الجیش في العراق.

١٧٨٤ توقیع اتفاق سـالم بین 
الدولة العثمانیة واالمبراطورية الروســــــیة 

إلنھاء الحرب بینھما. 

١٧٨٥ أول رحلة جوية بــــــین 
انجلترا وفرنسا بواسطة منطاد ھوائي.

عید الشرطة في العراق

١٩٣٩ ايطالیا تعلن ضــــــــــم 
طــــرابلس وبــــرقة اللیبیتین 
وتمنح سكانھما الجنســـــیة 

اإليطالیة.

٢٠٠٤ تحطم طائرة مصرية كانت تقل سواح 
فرنسـیین مما أدى إلى مقتل ١٤٨ شخصـا 

على متنھا. 

١٩٢٧ إجراء اول اتصـال ھاتفي بین نیويورك 
ولندن.

١٩٦٣ أول نقل تلفـــزيونــــي عبــــر األقمار 
الصناعیة من قبل الواليات المتحدة.

١٩٥٦ بداية البث التلفــزيونــي العــراقـــي 
لیكون ثاني بلد عربي بعد مصـــــر يدخل به 

البث التلفزيوني. 

١٩٤٠ أول تجـربة لــراديو "اف 
أم”

١٩٥٧ إطالق مشــروع محاربة الشــیوعیة 
في الشـرق األوسط (أدى في العام التالي 

إلى حرب أھلیة قصیرة في لبنان). 

١٩١٩ تأسـیس الحزب النازي 
في المانیا

لـــیلة المـــیالد لدى الطوائف 
المسیحیة الشرقیة.

١٩٤٨ انتاج أول فیلم وثائقي ملون

١٩٩٠ ايطالیا تغلق بـــرج بیــــزا المائل أمام 
الزوار بســــبب اشتداد درجة میله والخوف 

من سقوطه. 

٦٣٨ المســـــــلمون يفتحون 
القدس وينتـــــــــــزعونھا من 

البیزنطیین

١٩٦٠ جمال عبد الناصر يضع حجر االساس 
للسد العالي

٦٣٠ فتح مكة المكرمة

١٨٦٣ بــــــدأ العمل بأول خط 
قطار انفاق فــي العالم وذلك 

في مدينة لندن

٢٠٠١ بداية ويكیبیديا

١٩٠٥ افتتاح مبنـى البـرلمان 
الحالي في السويد

١٩٩١ الكونغرس األمريكـي يفوض الـرئیس 
باستخدام القوة ضد العراق

١٩٦١ دخول مــیـــثاق األمم 
المتحدة ضــــــــــــــد اإلبادة 

الجماعیة حیز التطبیق

لیلة رأس الســـنة حســــب 
تقويم الكنائس األرثوذكسـیة 

الشرقیة

١٩٩٢ الــیابان تعـــتذر لكوريا 
عن االعتداءات الجنســــــیة 
التي ارتكبھا جنودھا بحق النســــــــاء أثناء 

الحرب العالمیة الثانیة

ذكرى الثورة التونسیة

يوم مارتن لوثــــر كینغ فــــي 
امريكا

الیوم العالمي للسالم

١٨٦٣ الـــرئیس األمـــريكـــي 
ابراھام لینكولن يحرر الســــود 

من العبودية. 

١٩٥٩ قوات الـثورة الكوبـیة بقــیادة فــیديل 
كاسترو تسیطر على ھافانا

١٩٦٥ اعالن انطالقة حركة فتح

١٤٩٢ ســـقوط غرناطة ونھاية 
الحكم اإلسالمي إليبیريا 

١٩٤٧ الـــزعیم الھندي مھاتما 
غاندي يبدأ مســــیرة من أجل 
السـالم في الھند بعد أن ظھرت بوادر حرب 
أھلیة بین الھندوس والمسلمین مع اقتراب 
انسـحاب القوات البريطانیة من شبه القارة 

الھندية

١٩٩٩ بداية التعامل بالیورو
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في مثل ھذا الشھر 

يناير- كانون الثاني
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ذكري استشھاد أمیر المؤمنین بالتقويم المیالدي، 

تحرير السود من العبودية في امريكا، وانطالق اول نقل تلفزيوني فضائي في العالم، 

وبداية عملیة عاصفة الصحراء في حرب الخلیج الثانیة، وانتخاب اول رئیس أمريكي من أصول أفريقیة، 

والعراق يعیین يوما للديمقراطیة في البالد. 

12
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العدد ١٠- دیسمبر ٢٠١٩
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في مثل هذا الشهر 

١٩٥٤ انطالق أول غواصــــــــة في التاريخ. 
وھي نونیلسوس األمريكیة. 

١١٨٩ انجلترا وفرنســـــــــــــا 
تحشـــــــــدان جیوشھما لبدء 

الحملة الصلیبیة الثالثة

٦٦١ استشــھاد أمیر المؤمنین 
(ع) بالتقويم المیالدي

١٩٨٤ تقديم حاســـــــوب ابل 
ماكینتوش كأول حاســــــــوب 

شخصي مزود بفأرة  

٢٠٠٥ كوندالیـــــزا رايس تؤدي 
الیمین كأول وزيرة أمريكیة من أصـــــــــــول 

أفريقیة تتولى وزارة الخارجیة

١٩٩١ بداية عملیة عاصــــــفة 
الصــــــــحراء في حرب الخلیج 

الثانیة

١٩١١ أول ھبوط لطائـرة علـى 
متن حاملة طائرات

١٩٤٥ إعادة تنصــــیب روزفلت 
رئیســــــا لفترة رئاسیة رابعة، 
وھو الوحید الذي تولـى الحكم 

٤ فترات رئاسیة في امريكا

١٩٤٨ اغــتـــیال مھاتما غاندي 
على يد متطرف ھندوسي

٦٦١ الملعون عبد الــرحمن بن 
ملجم يضـــــرب أمیر المؤمنین 

(ع) بسیف مسموم

١٩١٩ تأسیس عصبة األمم 

١٩٠٢ ســــقوط مدينة الرياض 
بید عبدالعزيز آل سعود

١٨٨٣ توماس أديســون يضــع 
أول نظام إضـــاءة كھربائي في 

الخدمة

٢٠٠٩ باراك اوباما يصــــبح اول 
رئیس المريكا من أصول أفريقیة

١٩٩٣ انطالق أكبـــر تظاھـــرة 
عــــرفتھا فیینا لالعــــراب عن 
استنكار العنصــــــــرية. عرفت 

بمسیرة االضواء

٧٥٠ انتصــــار العباسیین على 
األمويین فــي معـــركة الـــزاب 
الكبرى وســقوط الدولة األموية 

بعد ٨٨ سنة

٢٠١١ احتجاجات شعبیة في مصــر تطورت 
إلى اندالع ما ســـــــــــــمي بثورة ٢٥ يناير 

واطاحت بحسني مبارك

الیوم العالمي للجمارك

٢٠٠٣ محمد البرادعي يعلن أن 
الوكالة الدولــــیة للطاقة الذرية 
لم تعثر على أنشـطة نووية مشــبوھة في 

العراق.

الیوم العالمي لمرض الجذام

١٩٦٣ افتتاح اول بـــــــــــرلمان 
منتخب في الكويت باســــــــم 

مجلس األمة

يوم الديمقراطیة في العراق

١٩٥٨ إطالق اول قمر صــناعي 
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ماھو المعیار الذي على أسـاســه تحددون من 
يكون على الغالف؟ 

أحیانا نجد شخصــــیة علمائیة في الصـــــفحة 
األولى بینما نجد شخصـــیة علمائیة أخرى في 
الصـــــــفحة ١٤. فعلى أي اساس يتم التقديم 

والتأخیر؟

قارئ يفضل عدم ذكر اسمه

المعیار الثاني ھو تقديم مناسبات الحزن على 
مناسبات الفرح. 

أربعة منھا تخص "أخبار المـــركـــز" وال تعتمدھا 
سائر الصحف، وھي: 

المعیار الخامس (وھو المعیار الذي تـبدأ عـنده 
سائر الصـــحف اإلخبارية) ھو "إعطاء" الغالف أو 
الصـــــــــــفحات األبرز  لخبر استثنائي أو ضیف 

استثنائي أو تصريح استثنائي. 

لذلك فالتقديم والتأخیر يكون على أســــــــاس 
المناسبة. 

فأخبار المـــركــــز تنقل بالدرجة األولــــى أخبار 
المناسبات ولیس أخبار النجوم والمشاھیر. 

ھناك ٥ معايیر،

المعیار األول ھو: المناسبة. 

ففي عدد نوفمبر الماضــي مرت بنا مناســبتان 
لنبي الرحمة (ص): ذكرى استشــھاده وذكرى 
والدته فجرى وضـــــع ذكرى الوفاة على الغالف 
بناء على ھذا المعیار المشار إلیه والذي كان قد 

وضع مسبقا. 

الجواب

وألن كل المناســـبات الدينیة ھي مناســــبات 
ھامة يجــري تقديم وتأخیــر االخبار بناء علـــى 
شھرة المناسبة والمقصــود بالشـــھرة ھنا ھو 

قوة الحضور فیھا. 

لم يكن ھذا التقديم ألن ھذه الشــخصــیة أھم 
من "شخصــیات الداخل" بل ألن ھذه المناسبة 

كانت ھي األھم في ذلك الشـــــــھر من سائر 
مناسبات الداخل.

وطبیعي عندئذ أن يجري وضع الشــــخصـــــیة 
العلمائیة التي اعتلت المنبـر فـي ذكـرى الوفاة 

على الغالف. 

المعیار الثالث ھو عدد لیالي المناســــبة. فإذا 
كانت اللیالـي الفاطمیة مثال ھـي ٣ أو ٤ لیالـي 
فإن خطیب تلك اللیالي سیحظى بالضــــــرورة 
بتغطیة لمجالسـه في ٣ أو ٤ لیالي في المجلة 
وبديھي في العرف الصــــحفي أن يقفز ھو إلى 
الى الصــــــــفحات األھم ألن المجلة أفردت له 

صفحات أكثر من الذي أحیا لیلة واحدة.  

المعیار الرابع ھو الترتیب الزمني 

بريد القراء

معايیر التقديم والتأخیر في نشر األخبار

برید القراء
العدد ١٠- دیسمبر ٢٠١٩

أخبار المركز 

المدير المسؤول: حكیم إلھي

المحرر: كمال المبدر

إصدار مركز اإلمام علي (ع) 

العدد األول فبراير ٢٠١٩

Ansvarig utgivare: Hakim Ilahi

Redaktör: Kamal Moubadder

Utgiven av IAC 

Första nr. February 2019 Imam Ali Islamic Center

“

“

"أخبار المركز" تنقل بالدرجة 
األولى أخبار المناسبات ولیس 

أخبار النجوم والمشاھیر

“

“

اليجري تقديم الشخصیة ألنھا 
أھم من "شخصیات الداخل" بل 

ألن المناسبة كانت  اھم من 
سائر مناسبات الداخل
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تتمات
العدد ١٠- دیسمبر ٢٠١٩

عثمان ھذا أســلم. ھل أســـلم ألنه وجد أن 
الدين يدعوه للتقاعس؟ أم أنه أســلم عندما 
وجد أن فــــــــــــي الدين دعوة إلقامة العدل 

واإلحسان؟

كان السید البعاج قد ألقى كلمته خالل إحیاء 
فـــي يوم الخمیس ٢٨ نوفمبــــر خالل إحیاء 

لیالي الجمعة في مركز اإلمام علي (ع). 

فــي الطــريق إلـــى مكة قال ألخیه العباس 
فلنتوقف ھنا لإلســــــتراحة. لم يكن المكان 
مكان استراحة. قال للعباس تعال نســتطلع 
الوادي، فوجدا خیمة عائلة نصــــرانیة. نادى 
الحســــــین على من فیھا فخرجت أم وھب 
وزوجته. حیاھما الحســـــــین وسألھما عن 
شـــــــیى من الماء. دخلت زوجة وھب الى 
الخیمة لتحضـــر الماء. اتكأ الحســــین على 
شجرة يابسـة فإذا بالشــجرة تخضــر وتثمر. 
فصــــرخت الزوجة أماه أماه ھذا الذي سألنا 
الماء أنه المســیح عیســـى بن مريم. ناوته 
القدح فرماه على األرض وغمس إصـبعه في 

التراب فأذا بالماء ينبع بین يديه. 

ھل آمن وھب وھل آمــنت أمه وزوجـــته ألن 
الحســـــین دعاھم لدين يدعو إلى التخدير؟ 
وھل التحق وھب بقائد دعاه إلــى تعاطـــي 
األفیون أم دعاه إلى النھوض ضــــــــد الظلم 

والجور؟.... 

قال الحسـین: لسـت المسـیح أنا الحسـین 
وارث المسیح. عندما شاھدتا ھذه الكرامات 
اعتنقتا االســــــــالم. وعندما عاد وھب الى 
خیمته وعلم باألمر التحق بالحســــــــــــین 
لیســتشــھد على أرض كربالء نصــرة للحق 

على الباطل. 

الحسـین سطر لنا اروع الصـور في التمسـك 
بقــیم الدين. فــتح ألعدائه باب الــتوبه وكان 
يبكــي ويقول إنما ابكــي علــى ھؤالء القوم 

ألنھم سیدخلون النار بسببي. 

ٍعلى كل، ھناك وزن بالطن ووزن بالكیلو ووزن بالغرام . وكلما غال الســـعر أصبح مثقاله 
أقل.  يصبح بالغرام

فســـــكت، فقال لي: إن ھؤالء انحرفوا ألنھم أعجبوا بأنفســـــھم.. العجب يؤدي إلى ّ
االنحراف.. 

اعمالنا تعرض على هللا ورسوله وعلى المؤمنین. أي أنھا تعرض على اإلمام (عج). 

ثم عرج سماحته على المصـیبة من باب زھد الحسـین (ع) بدنیا تعطیه الحیاة وتفرض 
علیه الذلة. 

شبث بن ربعي كان من الذين كتبوا إلى الحسـین (ع) أن أقدم الینا وخاطبه الحســین 
يوم عاشـوراء فنادى: يا شـبث بن ربعي، ويا حجار بن أبجر، ويا قیس بن األشــعث، ويا 
يزيد بن الحارث، ألم تكتبوا لي أن أينعت الثمار واخضر الجناب، وإنما تقدم على جند لك 

مجندة؟" لكنه إنضم إلى جیش عمر بن سعد.. ھذا ھو سوء العاقبة. 

اعمالنا توزن بالذرة. اآلية الكريمة تقول: فمن يعمل مثقال ذرة. 

من ھنا فأن أھل البیت ال يھتمون بالدنیا. يعرضـون عنھا النھم يعرفونھا.. أمیر المؤمنین 
يخاطب الدنیا ويقول لھا: يا دنیا غري غیري.. 

سألني ھل تعرف فالنا؟ قلت نعم ھو لألسف  منحرف. 

أحد الفضالء يروي أنه كان يدرس في قم. ورأى أحدھم وعلیه شكل اإلھمال في ثیابه. 
يقول ھذا الفاضل أن الشخص الذي كانت ثیابه رثة تحدث معي وشعر انني كنت اشعر 

بالعجب، فبدأ يحدثني بمحتوى الدرس أفضل من استاذي. 

وأضاف سماحته: ھذه الدنیا دار ممر ولیســت دار مقر.. مســكین ھذا اإلنســان الذي 
يعجب بنفســــه وال يدري عاقبته. لذلك فدعاؤنا دوما ھو: اللھم إنا نســــألك حســــن 

العاقبة. 

وفالن؟ قلت نعم أعرفه لكنه انحرف ولالسف. سألني لماذا؟ قلت بســـــــبب الذنوب.  
قال: كلنا نذنب ولیس كلنا ننحرف. 

شـبث بن ربعي وضـع النار في خیمة زينب. كان ممن قاتل مع أمیر المؤمنین ثم انقلب 
علیه وقاتل مع الخوارج ثم مع األمويین ثم مع الزبیريین. 

كان مجلس الفاتحة قد انعقد في الثامن من شھر ديسمبر كانون األول ٢٠١٩. 

“
“

العجب ولیس الذنب ھو سبب االنحراف.. 
فكلنا نذنب ولیس كلنا ننحرف. 

السید الحسیني في فاتحة المرحوم الکتبی:
العجب يؤدي إلى سوء العاقبةُ

تتمة المنشور علی صفحة ٨

تتمة المنشور علی صفحة ٥ 
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الحاج أبـو مھدي لم يكن من ھــؤالء 
المخضــرمین وھذا كان لســوء حظ 
أوائل العاملین في الســــــــــــاحة 

اإلسالمیة الشیعیة.

ســــبقته محاوالت فردية عديدة لكنھا لم 
تتصف بالدقة والحرفیة. 

فعندما انطلقت الخلیة األولـــى لقــــراءة 
القرآن الكريم وفق الكتیب األول الذي وقع 
بین أيدي أعضـــــائھا لم تمیز ھذه الخلیة 
بین حكم االظھار واألخفات فـــــي النون. 
وذھب أعضــــاؤھا إلى االعتقاد بأن حكم 
اإلظھار، وبســـــــبب جرس اللفظ، يعني 

الغنة. وھذا طبعا غیر صحیح. ّ

لم يكن الحاج أبو مھدي من المخضــرمین 
الذين عاشـــوا بین فترتین زمانیتین على 
مستوى الساحة الشیعیة في السويد. 

أقصـد بالمخضـرم ھنا ھو الشـخص الذي 
عاش الفتــرة التــي كانت فیھا مــراكــزنا 
وحســـــــینیاتنا عبارة عن سراديب تحت 
األرض، ثم عاش الفتـرة التـي بدأنا ننتقل 

فیھا إلى ما فوق األرض. 

كانت ھذه الســـاحة منذ انطالقتھا 
فــي بداية الثمانینات تفتقــر إلـــى 

شــخص كالحاج ابي مھدي قادر على أن 
يؤسـس لدورات في تعلیم أحكام التجويد 

للقرآن الكريم. 

بل إن المحاوالت األولــــــــى كانت أحیاناً 
تخطئ في فھم المصـــطلحات الموجودة 

في كتب التجويد. 

ومن أجل تســــــلیط الضــــــوء على ھذا 
المفصــــــــل المھم أجرت "أخبار المركز" 
اللقاء التالي مع الشــــخص الذي ساھم 

بھذه االنعطافة.

س: متى جئتم إلى السويد؟

ج: كان ذلك في عام ١٩٩٤.
س: أين تعلمتم أحكام التجويد وعلــى يد ّ

من؟

ج: في مســـــــــــجد المحلة على أيدي 
أســـــاتذة محلیین و ھم ذوو كفاءة عالیة 
ّلھم الفضـــل علي في تعلیمي و تربیتي 
أسـأل هللا أن ينور قبورھم و يرفع درجاتھم 

بالقرآن. 

و ھنا مالحظات:
أوال: التمرين الیومي فحلقة القـرآن كانت ً

تعقد كل يوم.
ثانیا: الشــــغف و الرغبة الشــــديدة في ً

التعلم حتى صــــــــرنا نطبق القواعد في 
كالمنا العادي.

س: متـــــى بدأتم تعلیم األحكام فـــــي 
ستوكھولم وأين؟ 

ج: أواخر ١٩٩٤ في حسینیة تینستا.

ج:تقريبا ســــت أو ســــبع حلقات أھمھا 
تینســــتا ثم شورھولمن ثم حســـــینیة 

الزھراء في رنكبي ثم في البیوت.

ثالثا: اإلستماع المســتمر لمختلف القراء ً
المعروفین. و قد نصــحت بعض األخوة بأن 
يســتمع أبناؤھم إلى مجموعة من القراء 
لـــیـــنـــتخـــبوا القارئ الذي يحـــبون ثم 

يستمعون له كل يوم و لو عشر دقائق.

س: كم حلقة أدرتم خالل وجودكم ھــــنا 
في ستوكھولم؟

س: وكم تقدر عدد الذين تـتلمذوا 
على أيديكم؟

ثم ومع الجھد التطوعـي الذي بذله الحاج 
أبو مھدي في ســــتوكھولم أخذت أحكام 
التجويد مكانھا الصـــــــــحیح في المراكز 
والبیوت.. كما أخذت طــريقھا إلــى تقويم 

األلسن.

نستطیع براحة بال أن نقول إن التالوة غیر 
المحفلیة  للقـــرآن الكــــريم قد انعطفت ّ

باتجاه  الدقة والضـبط واالنتشــار على يد 
الحاج أبو مھدي سلطان. 

ج: ال يقل عن خمســـــین و لربما 
يصل الى المائة.

س: ما ھو أطرف ما صــــــــــــادفك خالل 
التعلیم؟

س: ذكر الشــــیخ أيمن رشدي (وھو من 
شـــــیوخ العامة)  أنه وزمیله كانا يقومان 
بتدريس بعض أئمة المســـــاجد من كبار 
الســــن في أوروبا وأنه سأل أحدھم بعد 
دورة مطولة في أحكام التجويد عن حروف 
التفشــــي (وھو حرف الشــــین)، فكان 
الجواب بتقطیع كلمة تفشـي والقول أنھا 
حروف التاء والفاء والشـــین والیاء، قیاسا 
على حروف "قطبجد". فھل صـــــــادفتك 

حاالت مشابھة؟ 

س: يـبدو أن طالبك، حاج، كانوا افطن من 
بعض أئمة المساجد في أوروبا.

ج: الصـــــعوبة في ضبط الحركات و الجیم 
كحرف شمسي و لیس كحرف قمري.

ج: ال

س: ما ھي األخطاء المشـــتركة 
التي الحظتموھا في بداية العمل؟

ج: أكید ھناك حاالت متعددة و لكنــــــــي 
بصراحة ال أتذكرھا.

فی لقاء مع الحاج ابو مھدي سلطان:  

أنصح المتعلم باإلستماع المستمر للقراء المعروفینّ

مع ا��وائل
العدد ١٠- دیسمبر ٢٠١٩

“
“

س: وكم تقدر عدد الذين تتلمذوا على أيديكم؟
ج: ال يقل عن خمسین و لربما يصل الى المائة.
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الحاج ابو مھدی سلطان



مع الحسینیات

الحاج عباس الفیلي: 

حسینیة السجاد (ع) ھي إطار مھم جدا 

للمكون الكردي دينیا وثقافیا

العدد ١٠- دیسمبر ٢٠١٩

تلك كانت الخلیة األولى التي ضـــمت يومھا 
بعض كبار الســــن من أمثال المرحوم الحاج 
يارا أبو عدنان والمرحوم الحاج موســـــى أبو 

كاظم.

توالت اللقاءات فـــي نفس النادي وتمحورت 
النقاشات حول تأسیس حســــــینیة وحول 
كتابة دسـتور داخلي للجمعیة التي ســوف 

يتم تسجیلھا. 

فـي أحد األيام طـرح بعض االخوة، وخادمكم 
من ضمنھم، تســاؤال حول إمكانیة االجتماع 
في مكان يكون للشــــــأن الديني فیه مركز 
الصــدارة. وقلنا ألنفســنا: لماذا ال نســـعى 

لتأسیس حسینیة للكرد الفیلیة. ّ

بعد أن تحولت النقاشــات إلى مادة للتوثیق 
والتدوين والتســـــــــــجیل ككتابة الدستور 
الداخلــــــي انتقلت االجتماعات من النادي 
إلى المنازل، فكنا نجتمع أسبوعیا في منزل 

أحدنا. 

كان الـنادي ھو المكان الوحـید الذي يجـتمع 
فیه الكرد الفیلیة للتداول في شــــــــؤونھم ّ

الســـــیاسیة واالجتماعیة وكان الحديث ذا 
شجون ألن المكان كان أشبه بالمقھى. 

على عكس حســــــینیة شباب أھل الجنة 
التي كنا قد كتبنا عنھا فـي العدد الثامن من 
"أخبار المركز" والتـي انتقلت من مكان إلـى 
آخر لتســــــــتقر مؤخرا في مكانھا الحالي، 
كانت حســینیة الســجاد (ع) تســـتقر في 
مكان شــغلته أكثر من ھیئة شـــیعیة وأكثر 
من مســـتأجر لیســــتقر المكان مؤخرا عند 

حسینیة السجاد للكرد الفیلیة. ّ

يقول الحاج عباس الفیلي عضـــــــــو الھیئة 
اإلدارية  لحســـینیة الســـجاد، وأحد قدماء 

المؤسسین:

واســـــتقر الرأي على أن نتداول الفكرة في 
اجتماعات الحقة لدراسة إمكانیة التنفیذ. 

كانت البداية فـــي عام ١٩٩٨. كنا مجموعة 
من األخوة نجتمع فــــــي أحد النوادي الذي 
كان يضم مجموعة من العراقیین وبالخصوص 

الكرد الفیلیة. كان النادي باسم الحاج ھادي ّ
حداد في ضاحیة يولستا في ستوكھولم. 

ھو مكان افتتح عام ١٩٩١ لیكون أقدم ثانـي 
مكان يســــــتأجره أتباع أھل البیت (ع) في 
ســـــــــتوكھولم بعد المكان الذي كان تابعا 
لتجمع الوحدة اإلســالمیة والذي افتتح في 

 .١٩٨٤

انعقد المؤتمر التأسیســي في أواسط عام 
١٩٩٨ بعد تســـــــجیل الجمعیة في الدوائر 
الرسمیة والحصـــــول على الرقم التعريفي 

من دائرة الضرائب. 

استطیع القول إن البنیة التحتیة لحســـینیة 
السجاد (ع) كانت شبه مكتملة بعد المؤتمر 
التأسیســي باستثناء المقر، فنحن كنا في 

مرحلة البحث عن مقر ثابت للمشروع. 

من جمیل الصدف أن المقر الحالي كان مقرا 
لألخوة في حزب الدعوة اإلســـــالمیة وكان 
في نیتھم االنتقال الـى مكان آخـر، وقد كان 

ْ عقد اإليجار باســـمي على كل حال منذ أن َ
انتقل الحاج أبو ذر القرشــــــــــي إلى خارج 

السويد عام ١٩٩٥. 

وھكذا اتیحت لنا الفرصـــــة لننتقل إلى ذات 
المكان. 

تعتبر الحســـــــینیة إطارا مھما جدا للمكون 
الكــــردي دينیا وثقافیا واجتماعیا، إذ نجتمع 
فیھا أيام الثالثاء فـــي حلقة لتالوة القــــرآن 
الكريم ولتدارس الفقه وقراءة دعاء التوسـل. 
كذلك نجــتمع أيام الخمــیس لدعاء كمـــیل 

ولالستماع إلى محاضرة إسالمیة. 

أيام السـبت واألحد مخصـصـة إلقامة المآتم 
ومجالس الترحیم... لألخوات نشــــــاطھن، 
ولألخوة نشــاطھم ولألطفال مدرسة يجري 
العمل على أحیائھا بعد توقف قسري لبعض 

الوقت. 

نشاطاتنا بالمناسبة ال تقتصر على األعضـاء 
فقط، أو على الكرد الفیلیة، فنحن ننظر إلـى ّ

الحســـــــینیة على أنھا بیت لكل العراقیین 
الراغبین بإقامة نشــــــــــاطاتھم عندنا. أما 
بالنسبة للتوجه الفقھي لحسینیة السـجاد 
(ع) فھو توجه شیعي إمامي اثنا عشـــــري 
علـــى خط المــــرجعیة مع االنفتاح علــــى 
المرجعیات الشـــــــــــــیعیة المختلفة. كل 
المــرجعیات محتــرمة بنظـــرنا مع التـــزامنا 
بمرجعیة الســید علي الســیســـتاني دام 

ظله.

مســاحة الحســینیة ١٢٥ مترا مربعا، وھي 
مســـــاحة ال بأس بھا إلقامة النشـــــاطات 
األسـبوعیة اما المناســبات الكبیرة فنحییھا 

في قاعات خارجیة. 

عالقتنا مع الجیــران جیدة، لكننا نعانــي من 
وجود الحســــــینیة في مبنى سكني األمر 

الذي يضطرنا للعمل بصـــــوت خافت نوعا ما ّ
مراعاة لراحة الجیران. 

يذكر أن افتتاح الحســــینیة كان في الذكرى 

السنوية لوالدة اإلمام السـجاد (ع) ومن ھنا 
أخذت الحســــینیة ھذه التســـــمیة، طبعا 
باإلضافة إلى كون والدة اإلمام الســجاد (ع) 
أعجمیة مما يؤكد علـــــــى وحدة أتباع أھل 

البیت عربا وعجما. ً

نتعاون حالیا فیما بیننا علـــــــى تأمین إيجار 
الحسـینیة علما أن أحد المحسـنین الفیلیة ّ

كان قد تبــرع به ولمدة تتـــراوح بین ١٠ و ١٥ 
ســـــــــــنة. كذلك فإن ما نتلقاه من االتحاد ّ

الشـــــــیعي يغطي جزءا من نفقاتنا. األمور 
المالیة بشكل عام تسیر صوب األحسـن مع 
وجود مائة شـــــخص شـــــاركوا مؤخرا في 
المشــــروع الذي خطه االتحاد الشـــــیعي 
باقتطاع نســبة من ضريبة الدخل للجمعیات 

والحسینیات المنطوية تحت لوائه. 

“

“

التوجه الفقھي لحسینیة السجاد 
(ع) ھو توجه شیعي إمامي اثنا 

عشري على خط المرجعیة 
(السید السیستاني) مع االنفتاح 
على المرجعیات الشیعیة المختلفة
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من حسینیة السجاد(ع)

مراسم عزاء



مدرسة الثقلین تتألق على قناة كربالء الفضائیة:

ھي من أبرز المدارس اإلسالمیة في المنطقة

ضربت قناة كربالء الفضـــائیة موعدا مع مدرسة الثقلین في ستوكھولم كشــــفت خالله عن أھدافھا "في تعلیم اللغة العربیة وأحكام التالوة 
للمغتربین تحت إشراف مختصین تربويین" وأجرت في أثنائه عددا من اللقاءات السريعة مع عدد من األساتذة والتالمیذ وأولیاء األمور. 

"أخبار المركز" تعید في السطور التالیة نشـر  التقرير التلفزيوني بكلماته وصوره في ھذا العدد الذي يغطي أحداث شھر ديسـمبر الحالي، إن 
كان بداعي تتبع األخبار من مجلة إخبارية "كأخبار المركز"، أو كان بداعي المرور على "الیوم العالمي للغة العربیة" الذي يصـــــــــادف في ١٨ 

ديسمبر -كانون األول من كل عام، والذي ال يمكن للمرء أن يشیر إلیه دون اإلشارة إلى المدرسة التي تحاول إحیاء ھذه اللغة بجھود كبیرة. 

ففي تقريرھا المصـور عن نشـاطات مدرسة الثقلین في مركز اإلمام علي (ع) سلطت مراسلة قناة كربالء االخت رانیا الموسوي الضـوء على 
مختلف األنشطة والفعالیات التي تقوم بھا المدرسة أسبوعیا منذ تسعینیات القرن الماضي. 

بدأت االشــارة التلفزيونیة إلى مدرســـة الثقلین بمقدمة لمذيع قناة كربالء ركز فیھا على ھدف المدرســـة " وھو تعلیم اللغة العربیة وأحكام 
التالوة للمغتربین تحت إشراف مختصین" لتتسـلم المراسلة رانیا الموسوي الكالم مشـیرة إلى سعي ھذا االجتماع التربوي لنشـر " الثقافة 

القرانیة بین أبناء الجالیة العراقیة في بالد المھجر" مؤكدة على أن مدرسة الثقلین تعد من أبرز المدارس اإلسالمیة في المنطقة. 

مدرسة الثقلین
العدد ١٠- دیسمبر ٢٠١٩
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المدیر والء االسدیتالمیذ المدرسة 

الشیخ الفتالوی

حاج حسین محمد 

تالمیذ المدرسة 

من احد الصفوف



التلمیذ رضــا الھاشــمي عرّج على ما يتعلمه ھو وزمالئه التالمیذ في المدرســـة قائال 
إنھم يتعلمون " جملة من األمور ومنھا كیفیة تالوة القرآن الكـريم وأحكام التجويد، ولدينا 

أساتذة متمكنون والحمد �". 

في الختام اعتبرت المذيعة رانیا الموسوي أن مدرسة الثقلین تعتبر الجســر الذي يربط 
اوالد الجالیة بأوطانھم ويقرّبھم أكثر من علوم الدين االسالمي". 

أشار التقرير إلى أن المدرسة كانت قد تأسســــــــــــت بجھود ذاتیة ومن مجموعة من 
المتطوعین الذين لديھم خبرات متنوعة في الجانب التربوي والتعلیمي " يحرصون على 
ابتكار أسـالیب غیر تقلیدية وعلى بذل جھود اسـتثنائیة لتحقیق أھدافھم في بناء جیل 

اسالمي موال في بالد المھجر".

حســـــین محمد- وھو أحد أولیاء األمور- أشاد بمدرسة الثقلین ألنھا " نقلت اوالدنا من 
الظالم إلى النور.. فمن واجبنا أن نعلمھم شیئا مما تعلمناه نحن اآلباء وتربینا علیه". ّ

الحاج والء األسدي أشار إلى تأسیس المدرسة وتطورھا فقال إنھا " تأسســـــــت في 
تســــــــــعینیات القرن الماضي بجھود تطوعیة من المؤمنین وبدأت تكبر وتكبر منذ ذلك 

الوقت". 

سماحة الشــــــیخ عادل الفتالوي اعتبر أن "تأسیس المدارس اإلسالمیة التي تحافظ 
على ھوية الطفل وتعمل على تأصـــــیل االنتماء الديني والعقائدية والثقافي" عنده ھو 

من أھم األھداف التي يجب عن يعمل المھاجرون على تحقیقھا. 

تالمیذ المدرسة 

رانیا الموسوی - المذیعة

رضا الھاشمی

تالمیذ المدرسة  من احد الصفوف

تعلیم تالوة القرآن - حاج االسدی المعلم محسد فی صالة الجماعةتوزیع الجوائز



كان المجتمع ال يعـــــرف قانونا اخـــــر، أو 
شـــــريعة أخرى، يقیس بھا أوامر الملك، 
لیقول إن الملك خالف الشرع ھنا، أو خرج 

على النص ھناك. 

حق الجار على الجار مثال (في االسـالم) 
ھو حق أخالقـــــي. فلو أن الجار لم يقدم 
لجاره ما يحتاج إلیه فإن القانون ال يـتدخل 

بینھما.

كان القانون فـــــي أوروبا ھو الملك، وكان 
الملك ھو القانون. 

أما "الماغـنا كارتا" فإنه كان نقطة الـبداية 
ٍلتشـــــــــــريع نص قانوني ملزم، تخطى  ٍ

الحقوق األخالقیة غیر الملزمة. 

أو قل أنه كالم حفظ شــــــیئا وغابت عنه 
أشیاء. 

نبدأ بالماغنا كارتا، لنفھم "حجـــــــــــــــر 
األساس":

لم يكن بـــین يدي الـــناس نص معــــتمد 
لیقولوا إن الملك اجتھد فـــــي ھذا النص 

فأصاب، أو اجتھد فأخطأ. 

أوامر الملك ھي النص. 

بعض الناس؟ 

أما باقي الطبقات فبقیت خاضـــعة لمزاج 
الملك. 

فإذا قضــــى الملك أمرا ما، أصبح أمره ھو ً
القانون. 

يجـــــیب ھؤالء بالقول: ألن األديان قدمت 
حقوقا أخالقـیة، أما "الماغــنا كارتا" فقدم 

حقوقا قانونیة. 

كالم صحیح إلى حد ما، وغیر صحیح فیما 
عدا ذلك.

ثم مع ضـــــغط البارونات على الملك في 
إنجلتـرا عام ١٢١٢م جـرى االتفاق علــى 

أن يحاسب (بعض الناس) بناء على قانون ُ
معتمد. ھذا ھو "الماغنا كارتا" باختصار. 

نعم فالمیثاق األعظم الذي أقـــــــــر عام 
١٢٢٥م  ينص على استفادة بعض الناس 
فقط من بــــــنود االتفاق. وھؤالء ھم أقل 
الناس عددا في المجتمع. ھم فقط طبقة 
الــنــبالء أو الــبارونات. ھكذا يــنص العھد 

العظیم أو المیثاق األعظم. 

جعل الغرب نفســه المؤسس للحضـــارة 
اإلنسانیة الحديثة والسـبّاق إلى علومھا 

ورقیھا. 

وھـــــــــــذا ما كان، وما زال، يقال لطالب 
الصحافة في العالم. 

ثم، وبالصدفة، طالع بعضـنا تحقیقا لمؤرخ 
لبناني يدعى "شبلي شـمیل" يقول فیه 
إن اول صـــحیفة في العالم صــــدرت في 
الصـــــین ولیس في أوروبا وذلك قبل ألف 

سنة من "أنباء الیوم" الالتینیة.

قیل مثال أن اول صـــحیفة في العالم ھي 
صـــحیفة اكتا ديورنا (أنباء الیوم) الالتینیة 
في روما زمن جولیوس قیصـــــــر عام ٦٠ 

ق.م.  

الحضارة الغربیة قامت، وتسـتمر، بإحدى 
أكبر عملیات التزوير للحضــارة اإلنســانیة 

في التاريخ. 

لم تكتف بأن تنســـب إلى نفســـھا أھم 
االكتشـــــــــــــافات واالختراعات بل انھا 
 )delete) وبالتوازي قامت بعملیة مســـح
لمعظم االختراعات واالكتشــــــــــــافات 
المشــــرقیة الســـــابقة، وقامت بعملیة 
تھمیش ألغلب المكتشفین والمخترعین 
الشــــرقیین الذين اكتشـــــفوا واخترعوا 

المقدمات. 

ولما كنت واحدا من طالب كلیة الصــحافة 
فــي لبنان فإننـــي وزمالئـــي تلقینا ھذا 

الدرس وحفظناه وامتحنا به. 

يومھا مـــررنا علـــى كالم المؤرخ مــــرور 
الكــرام، ألننا اعتبـــرنا أن ما جاء فیه لیس 

أكثر من " خبر آحاد" ال يعتد به. 

كلھا صــــــــدرت قبل "أنباء الیوم" الغربیة 
بمئات السنین. 

مع ذلك.. يســـــــــــــتمر القول، أكاديمیاً 
واعالمیا، بأن اول صحیفة في التاريخ ھي ً

صـــحیفة "أنباء الیوم" الالتینیة، في حین 
تبقى الصـحف الصـینیة في أدراج األبحاث 

الخاصة.

وإذا جئنا إلى تاريخ حقوق اإلنســــــــــان 
لوجدنا الشـــیئ ذاته يتكرر: الغرب يجعل 

نفسه نقطة البداية للحقوق.

 "الماغـناكارتا"  ومعـناه العھد العظـیم، أو 
المیـثاق األعظم (Magna Charta( الذي 
عقد بین ملك انجلتــــرا ونبالئھا، ھو لدى 
مؤرخي حقوق اإلنســــان حجر األساس 

الذي شیدت البشـــــــــــرية علیه ھیكل ّ
حقوقھا. كان ذلك عام ١٢٢٥م.

مرت الســـــنین، وعندما بدأت أعمل في 
كلیة الدراسات الشــــــــرقیة في جامعة 
ستوكھولم في الســـويد وقعت بین يدي 
أطـروحة دكتوراه كتبھا باحث يابانــي عن 
تاريخ الصــــحافة في الصــــین فتبین لي 
صـــدق ما كنت قد ســــمعته من المؤرخ 

شبلي شمیل. بل أكثر. 

وإذا سألت: ماذا عن النصوص الدينیة قبل 
ھذا المیثاق؟ اال تشــكل ھذه النصـــوص 

حجر األساس أو أحد احجار األساس؟

أظھرت ھذه الدراســــة انه كان يوجد في 
الصـــــــــین صحیفة لكل إقلیم من أقالیم 

الصین العديدة.

أجابك المؤرخون والفالســـــفة الغربیون: 
كال، ھذه النصــــوص ال تشــــكل منطلقا 

لحقوق اإلنسان في بنودھا الحالیة. 

لماذا؟ 

بمناسبة الیوم العالمي لحقوق االنسان (١٠ ديسمبر من كل عام)  

الغرب يسلب أمیر المؤمنین (ع) محاسنه

ويھبھا إلى نفسه

حقوق ا��نسان
العدد ١٠- دیسمبر ٢٠١٩

قال أمیر المؤمنین(ع)
َ َُّ َْ ََ ُ ْ ْ َْ َ ِ:إذا أقبلت الدنیَا على أَحد أعارته َمَحاسَن غیره، َ ِ َ ِ َِ ِ

ََُ ُ ْ َْ َ ْ ْ َ َِوإذا أدبَرت عنه َسلبته َمَحاسَن نفسه.ْ ِ ِ َ َ ِ

“

“

ھل صحیح أن حقوق االنسان 
في االسالم أخالقیة فقط ولذلك 
فھي ال تصح ألن تكون منطلقا 

للحقوق القانونیة؟
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ھي إذن ثالثة حقوق في كالم مختصـــر: 
حق التنقل وحق المعارضـــــــــــــة وحق 

المساواة أمام القانون. 

المحرر

طبعا ھناك حقوق أخــرى فـــي قوله "قد 
عرفوا العدل ورأوه وسـمعوه ووعوه"، وھو 
حق الناس فـــي قانون عادل (قد عـــرفوا 
العدل) وعلني (ورأوه وســمعوه) ومعلوم 

(ووعوه). 

أمیر المؤمنین يرســــــــل قرارا نافذا إلى 
الوالــي يقول له فیه إن الناس (كل الناس 
ال المســـــلمین فقط وال العرب فقط) ھم 
فــــــي الحق (ومعناھا ھم أمام القانون، 
فمن مصــاديق الحق القانون والشـــريعة 
لقوله تعالى "ال تقتلوا النفس التـي حـرم 
هللا إال بالحق" يعني بقانون الشـــــريعة) 

أسوة (أي أنھم سواسیة). 

ثالثا: وھو األھم، قول أمیر المؤمنین: 

ّّ "أن الناس عندنا في الحق أســـوة" وھذا ّ
نفس القانون المعاصر والشـعار الشــھیر 
الذي يقال فیه "أن  الناس متساوون أمام 

القانون"، ولكن بكلمات أخرى. 

فما ھــي الحقوق التــي أكد علیھا أمیــر 
المؤمنین في رســـالته إلى وإلیه، والتي 

أمره أن يلتزم بھا عملیا وإجرائیا؟

قد عرفوا العدل و رأوه و ســــمعوه ووعوه، 
ّّ وعلموا أن الناس عندنا في الحق أسـوة، ّ

فھربوا إلى األثرة."

اوال: حق التنقل، إذ قال لعامله فــــــــــي 
المدينة المنورة أن اتــــــرك الناس يغادروا 

المدينة إلى حیث يريدون.

اآلن فكر معي: 

ھل فعال كان "الماغنا كارتا" المؤســــس 
األول للحقوق القانونـیة (عام ١٢٢٥م) أم 
ســبقتھا توصـــیات أمیر المؤمنین (الذي 
كان إماما وحاكما على الدولة اإلسـالمیة 

بین عام ٦٥٦م  وعام ٦٦١م)؟ 

ھل غابت ھذه المعاني عن المؤرخین أم 
أن الغرب ينســـــب إلى نفســـــه شرف 

السبق إلى العلوم والحقوق؟

ھذا كالم جاء على لسـان قمة الســلطة 
التنفیذية في الدولة اإلســــــالمیة، وھو 
ٍكالم دار حول إجـــراٍء تنفیذي ولیس حول 

ٍموقف أخالقي. 

ثانیا: حق االنضمام إلى المعارضة، فھؤالء 
الناس كانوا يتســــللون إلى معاوية رأس 

المعارضة آنذاك. 

أم أن الدنیا التـــي أقبلت علـــى الغـــرب 
أباحت له أن يســـــــــــلب أمیر المؤمنین 

محاسنه وان يھبھا لنفسه؟

ھذ التعديل الضـــــیق في الصـــــالحیات 
المطلقة للملك، وھذه الجــزئیة التــي ال 
تخدم إال أقلیة طبقیة في المجتمع،  ھي 
التي اعتبرھا الغرب حجر األســــــــــاس 

لحقوق اإلنسان. 

فأجابه أمیر المؤمنین: 

محـــــتوى القانون لم يكن بحد ذاته مھما 
بنظر المؤرخین.. فحجر األسـاس ھو فقط 
تنازل الملك عن "مــــزاجیته" تجاه النبالء 
ومحاكمتھم وفق قانون يكون من تشـريع 
الملك نفسـه. أما غالبیة الشــعب فبقي 
قانونھا ھو الملك، وبقـــــــــــي ملكھا ھو 

القانون. 

نترك ھذه الجزئیة لننتقل إلى الســــؤال: 
ھل كانت كل الحقوق في االســـــــــالم 
أخالقیة فقط كـــي يقول الغــــرب أنھا لم 
تشـكل، وال حتى حصــوة، في أساسات 

البناء؟

وھذا ھو المثال: 

واســــــــــــتمر الملك بعد ذلك "المیثاق 
ً العظیم" مصــدرا وحیدا للتشـــريع، ووالیا ً

وحیدا على التنفیذ. 

نتحول االن إلى االســــالم، 
ونستدير صوب الشرق. 

ال بد ھنا أيضـــا، وبداعي االختصــــار، من 
تضـــییق البحث كي نأخذ مثاال واحدا من 

فترة والية علي بن أبي طالب (ع).

سھل بن حنیف األنصـــــاري، و ھو عامل 
أمیـر المؤمنین (ع) علـى المدينة المنورة 
ارسل يســــأل أمیره عن موقفه من قیام 
بعض الناس بتــــــــرك المدينة وااللتحاق 

بمعسكر معاوية بن أبي سفیان. 

لن نتحدث، لضـــیق الوقت، 
عن أن مبدأ ســـــــــــــیادة 

الشـــــــريعة على المجتمع بكل مكوناته 
وطبقاته كان قد ســــبق المیثاق العظیم 

بحوالي ٦٠٠ سنة. 

ھو مثال واحد لكنه  يعطــي إجابة كافیة. 
وھو لــیس مــثاال يقال فــیه إن "االمــثال 
تضـــرب وال تقاس" بل ھو في ثقافتنا نص 

ديني يبنى علیه. ُ

ّّ “أما بعد فقد بلغنـــي أن رجاال ممن قبلك ّ
يتسللون إلى معاوية، فال تأسف على ما ّ

يفوتك من عددھم، و يذھب عــــــنك من 
مددھم... 

حقوق ا��نسان
العدد ١٠- دیسمبر ٢٠١٩

“

“

"إن الناس عندنا في الحق أسوة".
 أمیر المؤمنین (ع)- نھج البالغة
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وينقل أن المسیح(ع) عندما بلغ سبع سنین 
ســــــــلمته امه الى الكتاب، فجعل اليعلمه ّ

المعلم شیئا اال بادره الیه، فعلمه ابجد، فقال ًّ
عیســـــى: ما االبجد؟ فقال المعلم ال أدري، 
فقال عیســـــــى: كیف تعلمني ما ال تدري، 
فقال المعلم ما االبجد ؟ فقال عیســى(علیه 
الســـــــــالم): االلف آالء هللا، والباء بھاء هللا، 
والجیم بھجة هللا وجماله، فعجب المعلم في 

ذلك. 

أكمل سماحة الشــــــــیخ حكیم إلھي بحثه 
الذي بدأه في خطبة الجمعة ٦ ديسـمبر فی 
فضیله نافله اللیل فتطرّق في الجمعة التالیة 
إلى عدد من النصوص بخصوصھا، فنقل حديثا 
للصـادق عن آبائه، قال، قال رسول هللا (ص): 
ما زال جبرائیل يوصیني بصـــــالة اللیل حتى 

ظننت أن خیار أمتي لن يناموا. 

وعن أنس أنه قال: سـمعت رسـول هللا (ص) 
يقول “الركعتان في جوف اللیل أحب إلـي من 
الدنیا وما فیھا". وعن الصــادق (ع): لیس من 
شیعتنا من لم يصلي صالة اللیل. وروى أبو ذر 
(رض) عن رســـول هللا (ص) في وصــــیته له 
قال: يا أبا ذر ما دمت في صالة فإنك تقرع باب 

الملك ومن يكثر قرع باب الملك يفتح له،

اخوانــی و اخواتــی کما تعــرفون نحن نعیش 
فی ایام مولد نبی هللا عیســی (ع) وستکون 
للمسـیحین احتفاالت و افراح بھذه المناسبه 
المبارکه و نحن بدورنا کمسـلمین وکشــیعه 
امیرالمومنین (ع) نھنىء جمیع المســیحین 
بل جمیع الموحدین و المـتدیـنـین بھذا العـید 

العظیم. 

يا أبا ذر ما يتقرب العبد إلى هللا بشيء أفضـل 
من الســــجود الخفي ، يا أبا ذر أذكر هللا ذكراً 

خامال، قلت : وما الذكـــر الخامل؟ قال (ص) : ً
الخفي...

الخطبه الثانیه  ٢٠ ديسمبر 

  اخوانـی و اخواتـی کما تعــرفون حلت علینا 
قبل أيام ذكرى رحیل السیده المعصومه بنت 
االمام موسی ابن جعفر (ع). كانت الســیدة 

أعلـــى مقاما و منــــزلة فیما بین أبناء اإلمام ً
الكاظم (ع) من بعد اإلمام الرضـــــــا (ع). بعد 
ســــنة من ذاك العام الذي أجبر فیه المأمون 
اإلمام الرضـا (ع) على الھجرة الى خراسـان، 
تحركت السیدة المعصومة (ع) بشـوق لرؤية 
أخیھا مع إخوتھا وجمع من مقـــــــــربیھا من 
المدينة متوجھین الى مدينة مرو. في وسـط 
الطريق عند وصولھم الى مدينة ساوه، حمل 
علـیھم أعداء أھل الــبــیت و ھاجمھم، و بعد 
قتال شدید بین األعداء و أتباعھا، استشــھد 

الكثیر من أتباعھا، و قد تســـــممت بواسطة ّ
امرأة في مدينة ساوه. اشتد مرض الســیدة 
المعصــــــــــــــومة (ع) لفراق األحبة و قالت 
لمــرافقیھا: "إذھبوا بـــي الـــى قم ، ألنـــي 
سمعت من والدي إن قم ھي مركز شـیعتنا. 
" حینما وصلت الســــیدة الى قم، استقبلھا 
الناس بحفاوة و ذھب بھا موســــى بن خزرج 
الذي کان من کبار قم الــــــــى داره و كرّمھا. 
استشــھدت الســـیدة المعصـــومة (ع) بعد 

انقضاء ١٧ يوما، في ١٠ ربیع الثاني سنة بعد ً
أن قضــت ٢٨ سنة من عمرھا في مشــقة و 
ٍعناء، وبقلب مكســــور و خواطر مغمومة في 
فراق األخ، و بسبب شدة المرض و تسممھا. 
فاطمة المعصـومة (ع) من نســاء أھل البیت 

التي روت أحادیثا مع سلسـلة أسانیدھا عن ً
الســــــــــــــــیدة فاطمة الزھراء (ع) و باقي 

المعصــــومین (ع)، و بســــبب شخصــــیتھا 
العظیمة أصـــــبحت أحادیثھا موضـــــع توجه 
محدثي الشیعة و السـنة. إن األحادیث التي 
جاءت فی مقام الســــیدة المعصـــــومة (ع) 
تحکي عن مقامھا الرفیع في العلم والفضیلة  
ٍ، فللسیدة مقام خاص و عال عند أھل البیت. 
ويقول اإلمام الثامن (ع):" من زار المعصــومة 
(ع) بقم ، كمن زارني. " على أســـــاس ھذا 
الحديث فلیس فقط زيارتھا تســـــــاوي زيارة 
اإلمام المعصـوم، بل إن الرضا (ع) وضع علیھا 
لقب المعصـومة، و بما إن اإلمام المعصــوم ال 
يغلو في الكالم فلذا فإن لتلك الســـــــــــیدة 
العظیمة درجات في العصــــــــــــــــــــــمة و 
الطھارة.ويقول اإلمام الصـــادق (ع):" .تقبض 
فیھا (في قم) امرأة من ولدي اسـمھا فاطمة 
بنت موسی وتدخل بشـــــــفاعتھا شیعتي 
الجنة بأجمعھم". روى اإلمام الصـــــادق (ع) 
ھذا الحديث في حین لم تر الســــــــــــــیدة 
المعصـــــومة (ع) و أباھا عیناھما النور بعد، و 

ھذه عالمة من عالمات علو مقامھا. وعن موسى بن جعفر علیه الســـالم قال إن 
العبد لیقوم في اللیل فیمیل به النعاس يمیناً 

وشـماال وقد وقع ذقنه على صــدره فیأمر هللا ً
تعالى أبواب السماء فتفتح ثم يقول للمالئكة 
: انظروا إلى عبدي ما يصـیبه في التقرب إلي 

بما لم أفترضه علیه راجیا مني لثالث خصال ( ً
ً ذنبا أغفـــــــره له ، أو توبة أجددھا له ، أو رزقا ً
أزيده فیه ، إشـــــــــــــھدوا مالئكتي إني قد 

جمعتھن له).

ْ َّ َُ َّ ِ َْ ِیقول تعالى: {قال إنـي عبد � آتاني الكَتاَب َ ِ َِ ِ
ً َّ َ َِِوَجعلني نبیا}. يقول العالمة الطباطبائي في َ

تعلیقه علـى اآلية: "و ظاھــر الكالم انه جعل ُ
نبیا وھو طفل صغیر ثم اختاره هللا للرسالة.ً

ً لقد اولى االســـالم اھتماما خاصــــا باالنبیاء ً
ً الســـــــابقین، وھذا ما نجده جلیا سواء في ّ

القرآن الكريم أم في السنة الشـــــــــــريفة، ّ
والنبالغ ان قلنا بأن االســـــالم نزه ســـــاحة ّ

األنبیاء(ع) عن كل عیب ونقص وأثم وخطیئة، 
تنزيھا النشـــــــــــاھده في األديان االخرى، ً

واعتبرھم افضـل الناس جمیعا، و كرّمھم ايما ًّ
تكريم، ونقل قصـص بعضـھم بشـكل مفصــل 
في كتابه العزيز كقصـص آدم ونوح وابراھیم و 
موسى وعیسـى وغیرھم من األنبیاء،ولكننا 
نجد أنه اولى عناية خاصة بقصـــــــــــــــــــة 

المسـیح(ع)وامه النرى لھا مثیال في قصـص ً
باقي األنبیاء العظام(ع).  ایھا المومنون يذكـر 
القرآن الكريم قصـــــــــــــــــــــــــــــــة والدة 
المســـیح(ع)االعجوبیة بنوع من التفصـــیل، 
فبینما كانت مــريم (ع) تتعبد � تعالــى، واذ 
بملك يظھر لھا متمثال بصورة بشرية، فذعرت 
مريم وخافت، واســــــــتعاذت با�، فقال لھا 
الملك و قیل انه جبرائیل(ع) انما انا رســـــول 

ً من عند هللا تعالــــــــى ألھب لك غالما زكیا، ً
فاســـتغربت مريم كثیرا من ھذا الكالم، ألنھا ًّ

لم تقارب رجال. فقال لھا المالك حینئذ ان ذلك 
ٌ ھین علـى هللا تعالـى، والحكمة فـي ذلك أن ّ

يكون ھذا الطفل آية للــناس، و اما كـــیفـــیة 
الحمل فالقرآن الكريم يشـیر الى أن ذلك كان 
َ ْ ْ َ بالنفخ من روح هللا ، قال تعالـى:{ومريََم ابَنت َ

َ ََّ َْ ْ َْ َْ ِعمران التـــي أحَصَنت فرَجَھا فَنفخَنا فیه من ْ ِ ِ ِ َ ِ
ِروحَنا} والنفخ فیھا من الــروح كناية عن عدم ُ

استناد والدة عیســى(ع) إلى العادة الجارية 

في كینونة الولد من تصـور النطفة أوال ثم نفخ ً
ِالروح فیھا، قال تعالى: {إن َمثَل عیَسـى عنَد ََّ ِ ِ

ُ َُ َ َ َُ َّ ُ ُ َ ََ َّ� كَمثل آَدَم خلقه من تراب ثم قــــاَل له كن ِ ِ ِ
ُُ فیَكون}. واما مدة الحمل فقد اختلف فیھا وقد َ

يســـــتفاد من آيات القرآن الكريم وفى بعض ُ
الروايات أن الحمل بالمســـــــیح(ع) لم يكى 
تســــعة اشھر كما ھو المتعارف بل كان وقتاً 

ً قصـــــــــــــیرا مخالفا للعادة. وورد عن االمام ً
الصـادق(ع): أن مريم حملت بعیسـى تسـع 
سـاعات كل سـاعة شــھر. ثم ان في القرآن 

الكـــريم عطفا بالحمل والوالدة،قال تعالــــى ً
ً ًَ َ َ َ َْ َ ُّ ِ:{فَحَملته فـانَتبذت به َمكــانا قصیا}والمكــان ْ ِ َِ

القصي ھو البعید، وقد اختلفت الروايات كثیراً 
في ذكر ھذا المكان القصي، فبعضھا يذكر أن 
مريم (ع) ولدت المسـیح في العراق وتحديداً 
في الكوفة أوالنجف والبعض االخر يشــیرالى 
أن الوالدة المباركة كانت فـــــــي بغداد وزعم 
البعض انه ولد في مصر، والمشھور انھا كانت 
ببیت لحم في فلســــــطین وھو االقرب الى 

الصــــــــحة. القرآن الكريم لم يذكر شیئا عن ً
طفولة المســــــــیح(ع) وشبابه، بل سكتت 

ً الروايات عن ھذه الفترة من حیاته اال يسـیرا، ّ
ويظھر فـى بعض االخبار أن مـريم (ع) حملت 
المســیح(ع) ومعھا يوسف النجار على حمار 

حتى وردا أرض مصــــر، فھي الربوة التي قال ّ
ُ َْ ً َُّ ُْ ْ َْ َ َ َ َ ِهللا: {وجعلنا ابن مريََم َوأمه آيَة َوآَويَناھَما إلى َ

َ َ ِربَوة ذات قرار َوَمعین} .فمكثت مــريم أثنتــي ْ َ ِ َ
عشـرة سنة تكتمه عن الناس، ال يطلع علیه ّ
احد، وكانت مريم ال تأمن علیه أحدا. 

 الخطبه الثانیه ١٣ ديسمبر 

ھذه ھي العبادة وھؤالء ھم رجالھا الشیخ حكیم إلھي في خطب الجمعة:
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