
العدد ٦- أغسطس  ٢٠١٩

بسمه تعالى

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

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

االستعدادات لمحرم الحرام: 

من تعليق السواد إلى المطبخ فإلى الفيزا

ومن مواقف السيارات إلى ا��ع��م فإلى المنبر 

هذا كان بعض ما ناقشـــــــــــته اللجان التي تهيئ مركز ا��مام علي 

��ستقبال المعزين في محرم الحرام

 

ص ١٠

في هذا العدد: 

حضور قياسي في يوم الغدير

يقال إن صورة واحدة تغني عن الف كلمة. 

وبالفعل. صورة الحضـور في يوم الغدير في مركز ا��مام علي (ع)  

تغني عن الوصف وتغني عن ال��ح.
ص ٢

    عمل دؤوب وانهماك بأدق التفاصيل

في ذكرى و��دة ا��مام الكاظم (ع):

في هذا العدد: 

ملحق خاص عن الحج واألضحى

عاشوراء..كلمة التحرير:  ما ال�� فيها؟

ص ١١
الشيخ ناظم حطيط: روى عنه أكثر من

 ستمائة رجل في مرحلة تأسيس المذاهب

ص ٨

اللجنة العربية على عتبة عامها الثاني  

ما صحة الذي يقال فيها؟ 

...تســـاؤ��ت واتهامات حملتها "أخبار المركز" إلى أعضـــاء  اللجنة 

العربية كلهم ليكونوا على علم بما يقال عنهم، وليكون القراء على 

علم بردودهم.
ص ٤-٥-٦



ضاقت الكاميرا عن استيعاب المشهد بكامله. فجاءت الصور 

لجوانب متفرقة من زوايا القاعة ولم تغط المشهد الكلي. 

مجيئ الناس من �ــــ�ق ســــتوكهولم وغربها ومن شـــــمالها 

ٌوجنوبها، وحضـــــورهم في مكان واحد، مشـــــهد جســـــد يوم 
الغدير. 

قاعة ا��حتفال امت��ت بقدر ما تســــــــــــــمح به القوانين. ومن 

ضاقت به القاعة وقف في الممرات وفي الهواء الطلق. 

مشـــــــــهد يحيلك بالذكرى الى اليوم الذي دعا فيه رسول هللا 

القوافل الى ا��جتماع في مكان واحد هو غدير خم.

وإلــى غديــر خم عادت يومها القوافل التـــي كانت قد اتجهت 

ـ�قا وغربا. وهناك اجتمع الكل بانتظار أمر  شــما�� وجنوبا و�ــ

جلل: النبوة تســــــــــــلم الو��ية من بعدها ل��مامة. وبالتحديد: 

ل��مام علي (ع). 

وبالفعل. صورة الحضـــــــــور في يوم الغدير في مركز ا��مام 

علي (ع)  تغني عن الوصف وتغني عن ال��ح. 

يقال إن صورة واحدة تغني عن الف كلمة. 

لكن...

-وما هو عيد الغدير؟ لم نسـمع به. ولم نسـمع أن أحدا يحتفل 

به.

ووقف رســـول هللا بعد ا��ع��ن عن كمال الدين وتمام النعمة 

يقول: هنئوني. هنئوني.

ـروايات التــي  ـرك بالـ التهانـي فـي مـركـز ا��مام علــي (ع) تذكـ

حكت تفاصيل التهاني لرسول هللا (ص). 

ـركـــز سئلوا من بعض  ِبعض الناس فــي طــريقهم إلـــى المــ ُ
العامة: إلى أين؟

- ل��حتفال بعيد الغدير
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ا��حتفال بعيد الغدير:

الحضور القياسي يجسد: "بايعناك يا علي"

مجتبى الجعفري: هو أهم حدث بعد البعثة النبوية
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ا��حتفال بعيد الغدير:

ويقول ا��خر: قبلت , ثم يقول :اســـــــقطت عنك جميع حقوق 

ا��خوة ماخ�� الشفاعة والدعاء والزيارة. 

بعد ذلك كان للقاعة موعد مع الشــــعر الشــــعبي والشـــــعر 

القريظ من الشـاعر الشـيخ رياض الطريحي والشـاعر السـيد 

ٍسعيد الميالي، والشاعر أبو زهراء، وموعد مع ا��نشاد مع كل 
من الرادود م�� الزركاني وم�� منتظر الموســـــــــــــــوي والحاج 

حسين قنبر، قبل أن يعرج الحفل على فقرة المسـابقات التي 

تضمنت أسئلة عن واقعة الغدير وما روي عنها في كتب أهل 

السنة وتفاسيرهم على سبيل المثال �� الح��. 

يذكر أن اللجنة النســوية أقامت حف�� بالمناسبة إقت�ــ� على 

ا��خوات فـــي يوم ا��حد فـــي ٢٤ آب جددت فيه البيعة ��ميـــر 

المؤمنين (ع) وجددت فيه أجواء الفرح بالعيد ا��كبر. 

وعلق الشـيخ الجعفري: ها نحن نسـأل: مالذي حصـل في هذا 

اليوم بالذات ليكتمل الدين فيه؟

ـراءات  ـرة ��يات من القــــــ كان الحفل الذي افتتح بت��وة عطــــــ

الكريم في ٢٠ آب، قد شــــــــــــــــــــهد طلبا من الحاج ابي انفال 

للحا��ين بأن يمســــــــــك كل منهم بيد الجالس بقربة ويردد 

بصــــــوت مرتفع المؤاخاة التالية وهي من مســــــتحبات عيد 

الغدير:

لو أن هللا قال "اكملت" ولم يقل "الــــــــــيوم أكملت"  وبكلمة 

ـرى لو أن ا��ية كانت مطلقة ولم تكن مقيدة بهذا اليوم  أخـــــــــ

لكان يمكن تفســــــير ا��ية بغير هذا التفســــــير الذي يقول إن 

ًالدين اكتمل بتنصيب علي (ع) وليا على كل مؤمن ومؤمنة. 

وختم سماحته مشيرا إلى ما ورد عن الشـيخين من أنهما سأ�� 

رســـول هللا: هذا أمر منك أم من هللا؟ فقال (ص): وهل يكون 

من عند غير هللا؟ نعم. هو من عند هللا ورسوله." 

اللهم إني اخيتك في هللا، وصـافيتك في هللا، وصـافحتك في 

هللا، وعاهدت هللا وم��ئكته وكتبه و رســـــــله وانبيائه وا��ئمه 

المعصـومين عليهم السـ��م على اني ان كنت من اهل الجنة 

والشفاعة واذن لي بان ادخل الجنة �� ادخلها ا�� وانت معي. 

ِفإذا كانت الســــــياسة قد حالت قديما بين القوم وبين حديث 

ريبا أن تحول  ٍنبي �� ينطق عن الهوى، فليس بعيدا و�� غــــــــــــ ّ
السياسة اليوم بين القوم وبين حفل الغدير في ستوكهولم. 

وبالعودة الى ا��حتفال، وكالمعتاد: خطب وإشـعار وأناشــيد، 

ومسـابقات وجوائز وفواكه وحلويات، وجمهور مبتهج يتبادل 

التهاني بعيد الو��ية وبعودة الحجاج من الديار المقدسة. 

وقد قال ا��مام الرضا (ع): إن الغدير في الســـــــماء أشهر منه 

في ا��رض.

بعد هذا ا��ع��ن نزل جبرائيل على الرســـــــول (ص) مرة ثانية 

وأنزل علية ا��ية الكريمة: "اليوم يئس الذين كفروا من دينكم 

ف�� تخشــــوهم واخشـــــون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 

عليكم نعمتي ورضيت لكم ا��س��م دينا”

عريف الحفل الحاج و��ء ا��سدي الذي اضطر ��ن يخت�ــــــــــ� 

مداخ��ته لضـــيق الوقت طلب من الجمهور استقبال سماحة 

الشيخ مجتبى الجعفري بعطر الصـ��ة على محمد وآل محمد 

(ص). 

سماحته يخت�ــــــــــــ� ذلك الحدث ا��ستثنائي، الذي جرى في 

مكان اســــتثنائي، وتوقيت اســــتثنائي، وخطاب اســــتثنائي. 

فيقول: 

ّبعد هذه المقدمة عرج سـماحته على ما جرى في يوم الغدير 
فقال: في الســــنة العا��ة للهجرة وبعد انتهاء ما عرف بحجة 

الوداع  ووصـــــــــــول النبي إلى بركة الغدير وكانت تقع على 

مفترق الطرق المؤدية إلى العراق والشـــــــــــــام واليمن نزل 

جبرائيل وأنزل على رســــــــول هللا ص ا��ية الكريمة التالية: يا 

أيها النبـــي بلغ ما أنــــزل إليك من ربك وان لم تبلغ فما بلغت 

رسالته وهللا يعصمك من الناس..."

وعرج سماحته على آراء المف��ين الذين أشاروا إلى مسـائل 

هامة وردت في ا��يتين ا��خيرتين:

�� غرابة! 

ارتقى رســـــــول هللا المنبر في ذلك المكان الذي جمع الناس 

فيه وقال لهم: ألســــت أولى بالمؤمنين من أنفســــهم؟ قالوا 

بلى. قال: من كنت مو��ه فهذا علي مو��ه (اي من كنت أولى 

به من نفسـه فإن عليا أولى به من نفســه). وأمر النبي جموع 

المســـــلمين بمبايعة علي (ع) فبايعوه وهنأوه وهنأوا رسول 

هللا (ص) رجا�� ونساء.

إن الغدير يعتبر أهم حادثة في تاريخ الرسـالة ا��ســ��مية بعد 

البعثة إلـى يومنا هذا. هـي حادثة وقعت فـي يوم عبـرت عنه 

الكثيـر من الـروايات بأنه عيد هللا ا��كبــر ��نه عيد إكمال الدين 

ّوتمام النعمة. وهو اليوم الذي عرف فيه هللا إلى الناس أحب 
خلقه إليه بعد رســـول هللا (ص)، وعرفهم من ســــيكون أولى 

بهم من أنفسهم بعد رسول هللا (ص). 

ًيأس الكفار.. إكمال الدين.. وإتمام النعمة وأخيرا ر�ــــــ� هللا. 

فا��ســـ��م الذي يرضـــاه هللا لنا هو ا��ســـ��م الذي اكتمل في 

ذلك اليوم بالذات.

                  الغدير في السماء

               أشهر منه في ا��رض



اللجنة العربية على عتبة عامها الثاني 

 ما صحة الذي يقال فيها؟ 

اللجنة العربية

تكاد اللجنة العربية الحالية أن تطوي عامها ا��ول، وأن تدخل عامها الثاني دون أن تطوي  تســــــــــــــــــــاؤ��ت 

م�ـ�وعة، ودون أن ترد على اتهامات بعضــها مكرر، وبعضــها غير مبرر.  تســاؤ��ت واتهامات حملتها "أخبار 

المركز" إلى أعضــــــــــــــاء  اللجنة العربية كلهم ليكونوا على علم بما يقال عنهم وعن لجنتهم، وليكون القراء 

بالمقابل على علم بأعضاء اللجنة وبأجوبتهم وردودهم. 
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 في عدد "اخبار المركز" الما�ــ� ٢٠ 

صفحة من ا��نجازات العربية باللغة 

العربية. فإذا كانت ٢٠ صـــــــفحة غير 

كافية ليشــــــعر المرء بوجود وجهود 

اللجنة فمتى يشعر؟

س: يقال أن وجود اللجـــــنة كعدمه. 

وان الجمهور �� يرى لها انجازات. فما 

مدى صحة هذا ا��دعاء؟

 السيد هاشم الورد يجيب قائ��: 

على هذا الســــؤال يجيب الحاج أبو 

زينب شبر:

صــــــــــحيح بأننا في اللجنة العربية 

نقدر ونحترم ونســــــــــــــتانس برأي 

سماحة الع��مة الشـيخ حكيم الهي 

(دام عزه )  باعتباره شخصــــــية لها 

تجربتها الطويلة في مجال ا��دارة والخدمة ... لكنني شخصــــــيا 

من خ��ل عملي التطوعي فـي اللجنة العـربية ��كثـر من دورة ... 

ـرة  وبعد إقـرار النظام الداخلـي للجنة العــربية .. وخ��ل هذه الفتـ

ـرارات   الطويلة من الـزمن لم المس ولم اجد اي فـرض فـي   القـ

التي يقرها  اعضـــــــاء اللجنة، بل إن القرارات في اللجنة العربية 

تتخذ با��غلبية وا��غلبية عربية  وصـــــــــــوت  مدير اللجنة  ليس 

صـــــــــــــــــوتا  مرجحا كما هو معمول في النظام الداخلي للجنة 

العربية.  وأكثر شخصــــية أجدها ملتزمة بالنظام الداخلي للجنة 

هو سماحته، حيت أننا  في بعض ا��حيان عندما نن�ـــ� أنفســـنا 

خ��ل بعض النقاشـات المطولة ونخرج عن آلية النظام الداخلي 

فإن ســــــــــماحته هو الذي يعيدنا الى النظام قائ�� : ا�� ترون بأننا 

خالفنا النظام الداخلــــي فـــــي هذه النقطة" ... وهكذا  دواليك ، 

فهو رجل ملتزم يحترم ا��سس ا��دارية اشد احترام ويلزم نفســه 

قبل ا��خرين.

ـرا، و��  نعم اللجنة �� تتمظهـــــر كثيـــــ

ٍتحاول أن تقدم نفســـــــــــها بمناسبة وغير مناسبة، و�� تحاول أن 

ـري فـــــي بعض  تفتتح ا��حتفا��ت بالتحدث عن انجازاتها كما يجـــ

الجمعيات.. هذا صـــــــــــــحيح، لكن كما يقال: ان البعرة تدل على 

البعير، وان ا��ثر يدل على المســــير.. لذلك فالعمل نفســــه �� بد 

وأن يدل على العامل؛ والفعل �� بد ان يدل علـى الفاعل. وهناك 

ٌفي مركز ا��مام علي (ع) إحياء ��كثر من ١٣ ليلة في عاشـــــــــوراء 
ٍواكثر من ٣ ليال في الفاطمية واكثر من ١٥ ليلة في شــــــــــــــــهر 
ٍرمضان المبارك واكثر من ٤٥ ليلة جمعة، وليال كاظمية وزينبية  ٍ
ٍواعياد ووفيات ل ١٤ معصـــــوما ومناسبات سنوية كعيد الغدير  ً ٍ ٍ

ويوم القدس والمســـيرة العاشورائية، ومســــيرة ا��ربعين التي 

ـرامج  ـراجع والعلماء الكبار وبــ ـركـــز، وتأبين المــ تنتهــي فــي المــ

للشـــــــباب بالعربية وا��نجليزية والســـــــويدية وصحيفة "أخبار 

المركز" وغير ذلك. وهذا كله �� يجري من تلقاء نفســــــــــــه بل أن 

ا��خوة في اللجنة يتشـــاورون وينســـقون ويوزعون العمل فيما 

بينهم. واذا لم يشعر البعض بوجود اللجنة فهذا لشـدة التواضع 

وليس لقلة العمل.   

وسـياسـة المركز.. فما مدى دقة ما 

تتهمون به؟

خ��صة القول : إن اللجنة العربية فيها اخت��ف في وجهات النظر 

في العديد من القضــــــايا التي تطرح لكن بالمقابل هناك قبول 

بنظام ا��غلبية.

وباعتقادي أن اللجنة العـــــربية نجحت إلـــــى حد كبيــــــر   فــــــي 

استق��لية قراراتها  بل �� يمكن ان تســمح لنفســنا في مصـــادرة 

هذا الخيار المتاح لها.

ـرقة وان  س- يقال أن اللجنة مختـــــــ

فيها من يعمل خ��ف خط 

�� اســــــتبعد أن تكون لنا مواقف 

ســـــياســــــية مختلفة في اللجنة 

العـــربية، فليس من المفـــروض 

ان نكون نسـخة طبق ا��صل عن 

بعضـــــــــــنا البعض، لكن اطار العمل هنا ليس سياسيا و�� 

حزبيا.

س: يقال ان اللجنة العربية موجوة 

فقط للتغطية على قـرارت يتخذها 

غير العربي.. فما مدى صـــــــحة ما 

يقال؟

وفـــــــــي الجواب يقول الحاج ابو 

سمير:

 �� يوجد فينا من يريد ان يجير المناســبات الدينية للو��ءات 

الســـــــــــــياسية (ولن يجرؤ احد على فعل ذلك ��نه سيكون 

مكشــــوفا ومفضـــــوحا).. و�� يوجد بيننا من يعمل ليوظف 

مناسبات ا��ئمة ا��طهار (ع) لخدمة قيادات حزبية وظرفية. 

ً(ولن يجرؤ احد على ذلك ��ن فعله سيكون مكشــــــــــــــــوفا 

ًومفضوحا، بل ممجوجا ومرفوضا).. 



و�� أعتقد أبدا أن كفة هؤ��ء كانت راجحة علــــــــــى كفة أؤلئك، أو 

العكس 

نعم لعل مناســــــــبة عاشــــــــوراء هي النموذج الوحيد الذي كان 

لخطيب ورادود الخارج النصيب ا��كبر. والسـبب هو النزول عند 

رغبة الجمهور (على ما نعتقد)، فالجمهور في هكذا مناســــــــــبة 

اسـتثنائية يحب ا��ســتماع إلى شــخص جديد وطرح جديد ولهذا 

فنحن فــــــي اللجنة �� نعطــــــي امتيازا لخطيب بعينه، و�� ندعوا 

نفس الخطيب مجددا ا�� لل��ورة. 

بل نحن نـبحث عن الــتــنوع. فــنحن لم 

نعتمد علـــــــى خطيب ورادود الخارج 

ـرادود  فقط. ولم نعتمد علــــــــى الــــــــ

والخطيب المحلـــــــــــــي فقط.  احيانا 

هؤ��ء، واحيانا اولئك. 

خ��ل الســنوات الماضية استقبلنا تشــكيلة منوعة ومختلفة من 

ضيوف الخارج ولو كان في اختيارهم مصـــــــلحة شخصـــــــية او 

فئوية لجاؤوا من صــــــــــــــــنف واحد وجهة واحدة، ولما كان هذا 

التنوع. 

س- يقال انكم تفضـــــــــــــــلون رادود 

الخارج أو خطيب الخارج على الرادود 

والمبلغ المحلي ��سباب شخصـــــــية 

بحتة.. فما مدى صــــــــــــــــــوابية هذه 

التهمة؟

الجواب للحاج ثائر: 

المركز يحتضـــــــــن الجميع باخت��ف 

مشـــــاربهم.  وجمهوره ذو انتماءات 

شـــــــتى، ولذلك تجري عملية اختيار 

الخطيب وفق معايير تراعي هذه اللوحة الفسيفسائية.

وفي ا��غلب ا��عم وبعد طرح ا��سماء المرشحة نســــــــتمع إلى 

المحا��ات الســـــــــــــــــابقه لهم ونتتبع اهم المواضيع الفكريه 

والعقائدية التي أشــــاروا إليها،  ونقوم بتقييم مدى ا��ســــتفادة 

منها. 

هناك عدة معوقات في اختيار الخطيب:

س- يقال انكم �� تجـــيدون اخـــتــــيار 

الذين تدعونهم للخطابة فــــــــــــــــي 

المناســــــــــــبات الكبيرة.. فهم غالبا 

بمستوى خطابي ضعيف. فهل هذا 

صحيح؟

أما خطيب محرم الحرام فيختلف عن باقي المناســبات بإضــافة 

��ط تميزه بالصوت الشجي العاطفي .

الشيخ حسن الخاقاني يجيب قائ��:

ـرام وعدم رغبة  ـرم الحـ اولها : عدم تفــرغ أغلب الخطباء فــي محـ

معظمهم في المجيئ إلى اوروبا ��لتزامهم ســــــــــنويا بمجالس 

اخرى في ساحات اخرى. 

ثالثا : المشـــــكلة المالية ومقدار العطاء المخصـــــص للخطيب 

ومصــاريف محرم الحرام. فالتبرعات ول��سف الشـــديد أقل من 

تلك التي توفرها ســـــــاحات اخرى معروفه بالثراء وبقدرتها على 

حجز خطبائها.   

وكان كل ذلك رغم جملة من المعوقات والمفاجآت التي ا�ــ�ت 

اليها سابقا.. ولعل السنة المقبلة تأخذنا صوب ا��فضل. 

ثانيها : مشـــكلة استحصـــال الفيزة والموافقات الرسمية. وهذه 

تحتاج الى ترتيبات عديدة ونفقات كثيرة وقد تنتهـي بـرفض غيـر 

مفهوم لطلب الفيزا في اللحظات ا��خيرة.

لكن الخطباء والشـــــــــعراء الذين جرى استقبالهم �� يســـــــــتهان 

بقدراتهم أبدا ومن ا��جحاف تعمـــــيم الـــــتهمة للقول انهم كانوا 

بمستويات متواضعة. استقبلنا الشيخ ميثم التمار والسيد عامر 

الحلو والشـاعر جابر الكاظمي والشـاعر الســيد سعيد الصــافي 

والشـيخ الشـاوي والسـيد علي فضــل هللا وكذلك الشــيخ وسام 

ا��شقر من المجلس ا��س��مي الشـــيعي ا��على والشــــيخ خالد 

الم�� والشــــــــــيخ محمد البهادلي وكثيرين اخرين.. وكذلك هيأنا 

المنبر ��برز الخطباء والرواديد المحليين. 

هي رؤية تجعلنا بســــــــــــــبب كثافة المناسبات، وجســــــــــــــامة 

المســـــــــــــــــــــــؤوليات، وضخامة الجمهور.. تجعلنا بالكاد نؤدي 

المطلوب منا خدماتيا، ولذلك ف�� وقت لدينا للسجال السـيا��، 

و�� فائض لدينا نوظفه في أي موضــــــوع اخر غير اعداد المكان 

��ســـــــــــــتقبال ا��ف الزائرين، واعداد المنبر  ��نتاج اطيب كلمة 

ممكنة، وأحسن موعظة ممكنة. 

هذه هي رؤيتنا المشــتركة، وهي كما ترى رؤية خدمية وليســت 

رؤية سياسية اوحزبية أو جهوية. 

من جهتي فأنا لم اكتشـــــــف من خ��ل العمل في اللجنة العربية 

وجود محاور وإتجاهات ســياســية متباينة ��ن نقاشـــاتنا تتمحور 

فقط حول الكيفية التي نحي فيها المناســــــــــبات الدينية وحول 

البنية الخدماتية التي يجب أن نوفرها للجمهور. 

 ما صحة الذي يقال فيها؟ اللجنة العربية



س- يقال ان في اللجنة اشخاصا اكل 

الدهر عليهم و�ــــــــ�ب وانه يفترض 

بهؤ��ء ان يفسحوا الطريق للشباب.. 

فما مدى المصلحة في هذا الطرح؟

الحاج محسد أبو الحسن يقول مجيبا: 

س- يقال ان أعضـــــاء اللجنة يتقاضون رواتب على عملهم سواء 

بعنوان ا��جـــــــــر او بعنوان الهدية، أو بأي عنوان مموه. فهل هذا 

صحيح؟ 

يسـتحســن دائما ان تنتقل الخبرة من جيل الى جيل. لذلك فوجود 

بعض كبار الســــن ممن خبروا الســــاحة الى جانب الشــــباب في 

اللجنة العربية أمن على ما أعتقد تشكيلة موفقة وناجحة.

هذا سؤال وهذه شبهة يســـــتحق أن 

نرد عليها بجواب قصـــير ومقتضـــب 

جدا، فأعضــــــــــــاء اللجنة متطوعون 

وليسوا موظفين  كي يتقاضوا ا��جر 

على عملهم. ونســـــــــــــــال هللا ا��جر 

والثواب علـــــــــــى اعمالنا. وكل ك��م 

خ��ف ذلك �� يغدو ك��ما غيـــــر دقيق 

وغير صحيح.

الجواب للسيد أبو حيدر الزاملي: 

لو قيض ��جتماعات اللجنة العــــربية 

أن تكون على الهواء مث�� لشــــــــــاهد 

الجميع ان اجتماعاتنا تجري بانسيابية 

وأن الطـريقة التـي يجـري فيها طـرح 

ا��فكار ومناقشــــــتها بين ا��عضــــــاء 

ـرام المتبادل، وإن آلية  يحكمها ا��حتــــ

ـرارات يغلب عليها التفهم  اتخاذ القـــــ

ـ�ار على رأي واحد أو  وعدم ا���ـــــــــــ

قناعة واحدة. كذلك يغلب علــــــــــــى 

مناقشـــــــــاتنا احترام  وإصغاء للرأي ا��خر على قاعدة "نحن أهل 

الدليل نميل حيث ما يميل".

س- يقال ان القـرار فـي اللجنة يتخذه ا��كثـر تهوي�� وان القـرارات 

تما�� ا��كثر حدة وا��كثر ا��ارا.. فهل في الواقع شـيئ من هذا 

القبيل؟

الجواب للسيد الفياض:

قياســــــــــا على ما يجري في مجالس 

ـ�كات الناجحة ول��حزاب  ا��دارة لل�ــــ

السـياسية في البلد ارتأى الجميع انه 

يجب أن يكون فـــــي اللجنة أناس من 

اصـــــــــــحاب الخبرة، واناس من اهل 

ًالنشاط والحيوية ممن هم اصغر سنا. 

هكذا تكون ا��دارات الناجحة فـــــــــــــــــــــــي المدارس والجامعات 

والمستشفيات وال��كات، بل حتى في الفرق الرياضية. 

اللجنة العربية
وللشباب نصيب

شبابنا في لندن:                

التحق ٢٢ شابا وشابة من الســــــــــــــويد خ��ل فترة 

العطلة الصـــــــــــــــــــيفية بدورة تعليمية أكاديمية 

(جامعية) في الكلية ا��ســــــ��مية في لندن بمعية 

مركز ا��مام علي (ع) في ستوكهولم. 

بدأت الدورة التي كانت بعنوان "دروس إســـ��مية 

ـران ودامت ١١يوما  زيــــ بأبعاد روحية" فـــــي ٢٥ حـــــ

وغطت محاور عديدة لمجمــــــــــــــوعة من العلماء 

والدكاترة والمتخصـــــــصــــــــين. وفيما يلي عرض 

لمجريات ا��يام الدراسية.

   تاريخ ا��ســـــــ��م للمحا�ــــــــ� أمير دي مرتينو. 

وتضـمن تاريخ البيئة التي ولد فيها النبي و��اع 

القبائل ونشــــاطهم ا��قتصـــــادي واشكال الحكم 

السيا�� في تراثهم الثقافي والديني. 

   الشــــيخ باهونار ألقى الضــــوء على "طريق الســـــعادة 

ا��نسانية" من خ��ل ا��يات القرانية

    الشـــــــــــــــيخ أحمد حنيف تحدث عن "التحديات  الحالية 

للشباب المسلم في الغرب" 

اليوم 

٢

اليوم 

١
   الدكتور جهنقير ي�ــــــ�ح أهداف الدورة ثم يبا�� الدرس 

ا��ول عن أهداف الدعاء.

   بعدها مبا��ة محا��ة للشــيخ ميزا عباس حول ا��خ��ق 

ا��س��مية والفرق بينها وبين مفهوم ا��خ��ق في الغرب

ـ�ة لجدول الدروس للدكتور ازهر     مقدمة مخت�ـــ

حسن رضا.

   ت��وة عطرة للقران الكريم بصـوت القارئ سيد 

ج��ل معصومي.

   سيد تقي رضـوي يتحدث عن التقليد وا��جتهاد 

وعن تاريخ ا��ئمة المعصــــــــومين وعن تفاعلهم 

وتأثيرهم في العصــــــــــور التي عاشوا فيها. وعن 

معنى التسليم �. 

   محا��ة بعنوان "هل يســــــــــتطيع العلم التعويض عن 

وجود هللا" للبروفسور علي بيا. 

   الدكتور أزهر رضــــا تحدث عن "تعليم ا��طفال وتربيتهم 

في الغرب". وأعطى نماذج ملموســـــــــــــــــــــة عن التربية 

ا��س��مية في المدارس وا���� المسلمة في الغرب. 

اليوم 

٣

6
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وللشباب نصيب

دروس إس��مية بأبعاد روحية  

   الشــيخ علي اسماعيل ي�ــ�ح "كتاب ا��ربعون 

حديثا" ل��مام الخميني. 

اليوم 

٤

   الدكتور. ســيد علي تناول كيفية "إيجاد الحلول 

واتخاذ القرارات" 

اليوم 

٦

    مدارس التفســــير للشــــيخ جعفر الســـــبحاني  وأهمية 

الروحانيات في تكوين شخصية ا��نسان. 

    الشــــــيخ ميرزا عباس تناول "نماذج عملية من 

حياة العلماء ا��ع��م" فقص على الطلبة قصصا 

من حياة المراجع العظام وزهدهم وعرفانهم. 

    الدراسات الحوزوية كما عايشها إثنان من ط��ب الحوزة 

هما: ا��خ مهدي عبدهللا وا��خت نظيرة. 

اليوم 

٧

   زيارة ا��ماكن السياحية في لندن
اليوم 

٥

    حفلة مشــاوي قام بالتحضــير لها طلبة الكلية 

ا��س��مية تكريما للضيوف من السويد. 

    نقاش مفتوح بإدارة الشــيخ حســـين محمديان عن "دور 

الروحانيات في التغلب على الشهوات". 

   " مشكلة ال��" للدكتور الشيخ جهنقير.
اليوم 

٨

زيارة حديقة ثورب 
اليوم 

٩

    ورشـــة عمل بإدارة ا��ختين ناريمان وصــــافينا. 

حول كيفية تحقيق الذات في سوق العمل.

    الشـــــــــيخ أيوب رشيد يتناول "تطبيق ا��حكام 

ا��س��مية في الغرب: صعوبات وحلول". 

اليوم 

١٠

    وختاما انطباعات شخصــــــــــــية عن تجربة الدراسة في 

الكلية ا��س��مية للطالبة فدك. 

    سماحة الشــيخ آية هللا محمد سعيد الواعظي 

ألقى محا��ة وجدانية عن الكرامة ا��نســانية في 

ا��س��م. 

    دعاء الندبة قبل تناول طعام الفطور. 
اليوم 

١١



8

��ن الســــــلطة كانت تريد منهم أن يقوموا برد فعل اعتباطي 

ُيبرر الهجوم عليهم. لذلك عرف با��مام الصــــــــــــــابر وبا��مام 
الكاظم. تعرض للظلم فلم يبق له قريب أو صــديق ا�� ســجن 

أو نفي.  بقيت بناته ب�� زواج بسبب تهديد المتقدم لهن. 

ثم أضاف سماحته: 

ليســـــت المســـــألة مســــــألة رأي. أراد الكاظم أن يقول له أن 

المسألة مسألة نص. 

واســــــتطرد ســــــماحته:  في 

الفتـرة ا��ولــى من حياته فــي 

المدينة كان ا��مام مشــــغو�� 

فـــــــــــــــــــي التدريس ��حكام 

المذهب.

لقد كان وجود ا��ئمة فــي حياة ا��مة وجودا يقدم لها النموذج 

ا��خر للقيادة العادلة. 

إ�� أن من اكثر ما يغيظ الســــــلطة العباسية كان ظهور ا��مام 

كنموذج مختلف. كقائد عابد. زاهد. ورع.

ِقال أبو حنيفة : فلما ســـــمعت ذلك ، قلت : ( ذرية بعضها من  ٌ َُّ َِ ْ َُ ّّ
ِبعض وهللا سميع عليم)   ِ ٍَ ٌُ َ َْ ٌَ

لقد شكل ا��مام الكاظم عليه الســــ��م النموذج المقابل الذي 

ينزع ال��عية عن أدعيائها. 

(هنا فتح سماحته قوسين لي�ـــــــ�ح سبب المناظرة. فقد كان 

ا��شاعرة يتصــورون أن هللا خلق العباد وخلق أفعالهم أيضـــا. 

واسـتدلوا با��ية الكريمة: "وهللا خلقكم وما تعملون"، علما أن 

ـ�كين قائ�� لهم أنه خلقهم  المقصـــود هو أن هللا خاطب الم�ــ

ًوخلق المادة التي يصنعون منها ا��لهة التي يعبدونها. وجريا 

على اعتقاد ا��شـاعرة ســأل أبو حنيفة ا��مام الكاظم وقد كان 

غ��ما: مما تكون المعصية؟ فأبو حنيفة يعتقد أن المعصية �� 

يمكن أن تكون رغم إرادة هللا ولذلك فهي من خلق هللا).

عندها قال الخليفة المهدي العبا�ــــ� ��بي يوســــف: ما أراك 

ًصنعت شيئا (يقصـــد أراك فشـــلت في إحراج الكاظم)؟! قال 

أبو يوسف: رماني (الكاظم) بحجر دامغ" 

ينقل عنه أنه فـــــــي حياة أبيه 

كان يتولى توضيح المسـائل. ففي السـنة التي ذهب فيها أبو 

حنيفة للقاء الصـادق(ع)، وجد أبو حنيفة غ��ما صغيرا في بيت 

الصادق: فسأله مم تكون المعصية؟

وأضاف سماحته:

فقال الكاظم (ع) : وهكذا جاء هذا.

الكاظم قال، اجلس حتى تســــــــــــــتمع إلى الجواب. جلس أبو 

َّحنيفة. فقال الكاظم: إن المعصية �� بد من أن تكون من العبد  َّ
ًأو من خالقه أو منهما جميعا، فإن كانت من هللا تعالـــــــى فهو 

أعدل وأنصـــــف من أن يظلم عبده ويأخذه بما لم يفعله، وإن 

كانت منهما فهو ��يكه، والقوي أولى بإنصـــــــــــــــــاف عبده 

الضـــعيف، وإن كانت من العبد وحده فعليه وقع ا��مر ، وإليه 

ّتوجه النهــــــــــي ، وله حق الثواب ، وعليه العقاب ، ووجبت له 
ّالجنة والنار.

أحد أبرز ألقابه هو الكاظم. وألقاب ا��ئمة من أبرز صــــــفاتهم. 

فكلهم صادقون لكن ا��مام جعفر الصــــــــــــادق (ع) مث�� لقب 

بالصـــادق للتأكيد على صدق نقله عن الرسول (ص). وكذلك 

الكاظم كان يتعرض هو وشيعته لشــــــتى صنوف ا��ستفزاز. 

لماذا؟

ولو�� ا��ئمة لكان خلفاء ا��مويين والعباســـــــيين هم النموذج 

الوحيد في التاريخ ا��س��مي. 

في ذكرى و��دة ا��مام الكاظم (ع) استهل سماحة الشـــــــــــيخ 

ناظم حطيط ك��مه بحمد هللا والصـ��ة على نبيه المصـطفى 

وأهل بيته وعلى " مو�ـــــــ� بن جعفر و�ــــــــ� ا��برار، وإمام 

ا��خيار، وعيبة ا��نوار، ووارث الســــــــــــــــكينة والوقار، والحكم 

وا��ثار، الذي كان يحيي الليل بالســــهر إلى الســــحر بمواصلة 

ا��ستغفار، حليف الســــــــــــــــجدة الطويلة، والدموع الغزيرة، 

والمناجاة الكثيرة... والمعذب في قعر الســــــــــجون... والوارد 

على جده المصــطفى، وأبيه المرت�ــ�، وأمه سيدة النســـاء، 

بإرث مغصوب، وو��ء مسلوب..". 

ـركــز ا��مام علــي (ع) فــي ٢٢  ثم قال فـي الحفل الذي أقامه مـ

آب: يعتقد البعض أن السـجون حالت بين ا��مام الكاظم وبين 

أن تكون له إسهامات في حفظ ال��يعة الغراء. 

فبالرغم من قضـــاء زمن من عمره في الســــجون إ�� أن الرواة 

ـرتبة  الذين نقلوا عنه كانوا أكثــر من٦٠٠ رجل. وهو يأتـــي بالمــ

الثانية بعد ا��مام الصادق (ع). 

ـروايات  زيـــز هللا عطاردي جمع الــ ِوبلغة الكم، فإن المحقق عــ ِ
عن المعصــــــومين وأفرد لكل أمام مســــــند باسمه. وكان ما 

جمعه عن ا��مام الكاظم هو ٣مجلدات ضخمة. 

كانت مرحلته مرحلة نشـوء المذاهب ا��س��مية فكان للكاظم 

دور في ابطال ا��ســـس التي قامت عليها تلك المذاهب. وله 

مناظرات مع ابي يوسف القا�� وأبي الحسن الشـيباني من 

ت��ميذ أئمة مذاهب العامة. 

قال: فماالفــــرق بين هذين؟ قال (ع) : ما تقول فـــــي الطامث 

أتق�� الصـ��ة؟ قال أبو يوسف: ��. قال (ع) : فتق�ـ� الصـوم 

؟ قال أبو يوسف: نعم ، قال (ع): ولم؟ قال: هكذا جاء.

لكن سيرة ا��مام (ع) تدحض هذا ا��عتقاد بشــــــــدة وتؤكد أنه 

كان ذا إسهامات كبيرة في حفظ ال�ــــــــــــــــ�يعة وفي إعطاء 

النموذج الصالح لهذه ال��يعة. 

ـرات واحتجاجات هامة وبليغة مع  ّل��مام الكاظم (ع) مناظــــــــ
خصـومه المناوئين له ، كما جرت له مناظرات أخرى مع علماء 

النصــــــــارى واليهود ، وقد برع فيها جميعها وأفلج الجميع بما 

ّّأقامه من ا��دلة الدامغة على صــــــــــحة ما يقول ، وبط��ن ما 
ّذهبوا إليه ، وقد اعترفوا كلهم بالعجز والفشــــــــــــــل معجبين 

ّبغزارة علم ا��مام ، وتفوقه عليهم ، منها :

وفي مناظرة دعى إليها المهدي العبا�ــــــــــــــ� ��حراج ا��مام 

ِالكاظم قال أبو يوسف للكاظم: ما تقول في التظليل للمحرم  ُ
(في الحج)؟ قال: �� يصــــلح. قال: في�ـــــ�ب الخباء في ا��رض 

ويدخل البيت؟ (يقصد ان يتظلل في البيت) قال: نعم. يصلح.

في ذكرى و��دة ا��مام الكاظم (ع):

الشيخ ناظم حطيط: روى عنه أكثر من   

  ستمائة رجل في مرحلة تأسيس المذاهب



عاشوراء، ايها المعزون،  على ا��بواب.

بالعزيمة..في مريضها.

ُِبا��باء.. في حسينها.

عاشوراء، أيها الحسينيون، على ا��بواب

بغربائها وشهدائها ومظلوميها 

قادمة، ومعها ذكريات المصائب؛ التي قهرها صبر 

أمرأة سميت بأم المصائب. 

فلنستعد... 

ولتستعد المواعظ والقوافي

والصدور والحناجر والمآقي

وليستعد السواد..

آتية.. عاشوراء 

بسباياها ومآسيها

ُقادمة، ومعها قصص النوائب؛ التي دمغها موقف 
ٍّأم أفجعها، استشهاد ابن الزهراء، أكثر من أفجعها 

استشهاد ٤ من بنيها. 

وا��حزان والتعازي

عاشوراء، برموزها ومعانيها

بالوفاء.. في كفيلها.

بالبراءة.. في رضيعها.

عاشوراء، ايها الحسينيون ا��وفياء، على ا��بواب.

عاشوراء أيها ا��وفياء، على ا��بواب

إلى مراكزنا في السويد.. آتية.

وأسمى آيات الرفض للظلم والجور والض��ل

وعانقوا فيها اسمى معاني الحرية والتضحية 

والفداء. 

وهنا وهناك وهنالك:

إلى حسينياتنا وهيئاتنا ومواكبنا.. آتية. 

سنحييها.. وتحيينا.. 

.. وان من أعطاها دمعة

أعطته حجابا من النار

ستلتقينا.. ونلتقيها.

إلى مركز ا��مام علي (ع) .. آتية. 

سنذوب فيها.. وتذوب فينا.

وتذكروا سوية 

أن كل ما عندنا هو من عاشوراء

فافتحوا أيديكم

عاشوراء على ا��بواب

فلتستعد القوافي.. والمآقي     
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في عددها ا��خير " المسلم المعا��" تقول:

     ا��نتصار للحسين هو هدف العزاء

فطغى السواد على غ��ف الصحيفة، وازدحمت 

صفحاتها بحكايات البطولة وقصص التضحية والفداء. 

خيمت أجواء عاشوراء وألوانها على العدد ٣٢ من 

صحيفة "المسلم المعا��"  

ٌعدد انتزعت عناوينه من رحم المأساة واستمدت وقائعه 
من م��حم الصمود على أرض كرب��ء. 

وكان طبيعيا أن يصطدم هدف ا��ص��ح بأهواء 

ًوتابع المحرر: "عرف الحسين أن المرحلة �� تتطلب اص��حا جزئيا أو 

مرحليا وانما تتطلب تضحية كبرى يبدو فيها الخصم منت��ا على أرض 

المعركة لكن المشهد العام يكشف عن إنتصار قيم  ا��ص��ح والعدل 

التي جاء ا��نبياء وا��ئمة لن��تها."

وتحت عنوان " نحن �� نحزن من أجل الحزن" كتب محرر الصحيفة قائ��: 

من المحزن فع�� أن نحزن دون أن ندرك لماذا نحزن. نحن �� نحزن على 

ا��مام الحسين ع من أجل أن نحزن بل لكي نحقق أهدافه. فقبل ١٣٥٠ 

سنة مضت وقف الحسين (ع) مناديا: هل من نا�� ين��نا؟ هل من 

معين يعيننا؟ لذلك فإن ن��ة الحسين هي الهدف من مراسم العزاء 

والبكاء على سيد الشهداء". 

وفي مكان آخر أشارت 

الصحيفة إلى مراسم إحياء 

الذكرى في عدد كبير من 

المدن والقرى السويدية 

وعلى رأسها ستوكهولم 

ومالمو وغوتنبرغ كما 

أشارت إلى مواعيد 

المجالس في مركز ا��مام 

علي باللغة العربية 

والفارسية والسويدية. 

هذا كان حال العدد ا��خير من المجلة التي تصدر باللغة 

Dagens  السويدية عن مركز ا��مام علي (ع) باسم

Muslim 

وفي مقال آخر بعنوان: "ا��مام الحسين ذاك المصلح ا��ستراتيجي" كتب 

المحرر قائ��: "لقد بين القرآن الكريم أن الهدف من بعثة ا��نبياء هو ا��مر 

بالمعروف والنهي عن المنكر. وبتعبير آخر: إص��ح المجتمع والفرد. 

المفسدين والمتسلطين, وسيرة ا��مام الحسين لم تكن سوى امتداد 

لهذا ال��اع بين قوى ا��ص��ح وقوى التفرد والتسلط. 

اثمان هذا ال��اع كانت دائما مكلفة لكن النتائج كانت في الغالب 

مرضية. ولو لم ينهض الحسين لمقارعة الظلم لكانت تعاليم ا��س��م قد 

اندثرت.

قدم العدد ا��خير والذي صدر في ١٨ آب ��حا باللغة 

السويدية لواقعة الطف، و��سباب البكاء والجزع في 

أيام محرم الحرام، و��هداف النهضة الحسينية ومعانيها. 

أ.س.
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ا��ستعدادات لمحرم الحرام: 

عمل دؤوب وانهماك بأدق التفاصيل     

 ا��ولى هي رعاية ا��طفال في ساعات المجلس الحســـــــــيني 

المقدس

 صـدرت التأشــيرة في ٢٥ آب قبل ســتة أيام من ابتداء مراســم 

العزاء في مركز ا��مام علي (ع)،

وفي نفس الســـــياق قام الحاج ثائر والســــــيد الفياض بالعمل 

على إعداد قمصــان للشـــباب العاملين مطبوع على ظهورها 

"خادم الحســــــــــين" ومطبوع على صدورها لوغو مركز ا��مام 

علي (ع). 

وبالتوازي مع عمل هاذين الفـــــريقين كان هناك فـــــريق ثالث 

يتابع مع الضـيوف وعلى رأسهم الشــيخ علي الفضــلي والم�� 

عبد الرحمن النصــــــــــــــيري آخر أخبار تأشيرة الدخول ومواعيد 

بطاقات السفر إلى السويد. وقد تنفس أعضـاء اللجنة العربية 

الصــــعداء عندما صدرت تأشيرة الدخول للم�� النصــــيري بعد 

من جهته الحاج محسـد أبو الحسـن تمنى على اللجنة التنفيذية مدة طويلة من ا��نتظار ولدت قلقا بين أعضاء اللجنة.

العمل ل��ستفادة من سماحة الشـيخ علي الفضــلي لجلســات 

خاصة بالشباب با��ضافة إلى المجالس العامة.

أما بالنسـبة للتعليمات الفكرية فقد ن�ــ� الحاج أبو زينب على 

كروب اللجنتين التنفيذية وا��ستشـــــارية الوصايا التي أوصت 

بها المرجعية العليا الخطباء والمبلغين بمناســــــبة قرب حلول 

محرم الحرام عام ١٤٤١ هجرية.

وبنفس الوقت كان فريق آخر يتدارس مسألتين مستجدتين:

ًفيما كان فـــــريق من العاملين منهمكا بتغييـــــر الديكور فـــــي 

صـــا��ت المركز وقاعاته، كان فريق آخر من العاملين يحاول أن 

يبحث عن الحلول لمشــــــاكل يفرضها مجيئ أعداد ضخمة من 

المعزين في الليالي الع�� ا��ولى من محرم الحرام.

فتولى هذا الفريق بعد ذلك تأمين و��اء تذاكر سفر الضـيفين 

الكريمين إلى ستوكهولم مع متابعة دقيقة لتفاصيل إقامتهما 

في ضيافة المركز. 

والثانية هي مشــــــــكلة التقاء سيارات المغادرين لحظة انتهاء 

البرنامج الفار�� بســـــــــــيارات القادمين لحظة ابتداء البرنامج 

العربي بنفس التوقيت.

وفي ا��ثناء كان الفريق الرابع والمتمثل باللجنة العاشـــــورائية 

المصـغرة يخط افيشـات ا��ع��ن عن المناسبة ويتولى الشــأن 

ا��ع��مــــــــــي ��خبار الجمهور عن مواعيد ا��حياء ويوزع المهام 

على عدد من أصحاب الخبرة. 

وبالعودة إلى الفريق ا��ول والذي يتولى مهمة إعداد صــا��ت 

وقاعات المركز في مســــــــــــــــــــاحة تربو على ٢٥٠٠ مترا مربعا 

��ستقبال المعزين في جو يتناسب مع أجواء المصـــــــيبة، فقد 

بدأ بين ٨ و ١٠ متطوعين بتغيير ديكور الصــــــــالة الكبيرة ابتداء 

من تاريخ ٢٢ آب ولمدة ٩ أيام بمعدل ٨ ســــاعات في اليوم، إذ 

ين�ـ�ف أعضــاء هذا الفريق عند منتصــف الليل أحيانا رغم أن 

معظمهم سـيتوجه إلى عمله مبكرا صــباح اليوم 

التالي. (بلغة ا��رقام فإن الصـالة الكبيرة احتاجت 

ّإلى أكثر من ٧٠٠ ساعة عمل لتتجهز بعاشوراء)

الهيئة ا��ستشـــــــــــــــارية كانت بدورها تحاول أن 

تسـتشــعر العقبات والمشــاكل فلفت الحاج و��ء 

ا��سدي في نفس كروب ا��ستشارية الى مسألة 

بقاء الســيارات للصــ��ة ومجئ أصحاب البرنامج 

ًالثاني بســـياراتهم للصـــ��ة ايضــــا. وتمنى على 

العاملين ا��لتفات إلى ا��مر. 

إلى ذلك كانت اللجنة المصغرة تضـع اللمسـات 

ا��خيرة على بعض التفاصـــــــــيل المتفرقة وكان 

الســـــــــــــــــــــــــيد هاشم الورد يقوم بإط��ع اللجنة العربية بآخر 

المقترحات، ومنها: 

سيكون على الم�ـــــــــــ�ح ديكور من خيمتين ترمز إلى خيمتي 

الحسين وابي الفضل العباس. 

فمن ا��لوان الفاتحة التي صـــــبغت  اســــــبوع الو��ية بين عيد 

الغديـــــــر ومولد ا��مام الكاظم (ع) إلـــــــى ا��لوان الداكنة، كان 

الفريق ا��ول يعمل لتعليق الســـــواد على منافذ وجدران مركز 

ا��مام علي (ع) استعدادا ��ستقبال محرم الحرام.  

مع ا��قرار طبعا بأن لوصــــــــايا المرجعية العليا، الكلمة العليا، 

في إقامة العزاء في  مركز ا��مام علي (ع).
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في عاشوراء تنقلب المعادلة:

 الصدق والمروءة.

 الن��ة والتوبة.

التضحية والفداء.

المجازر.. والخيام.  والحرائق.

الصحاري و الت��ل والهضاب 

المرأة التي تســتغيث تذكرنا بعاشوراء.. 

وكذلك الطفل الذي يســــتنجد.. وكذلك 

ٍكل شـــــــــهيد.. وكل غريب، وكل فرات..  ٍُ ُ
ٍُوكل كرب..وكل ب��ء..  ُ

الخيل والرماح والدروع..

ِغلت عند ذارفها، وغلت عند بارئها.  ِ

معين الماء يشدنا الى عاشوراء 

 السبي.. والسياط.. والسيوف..

ذرات الرمل..

كلما زاد العــــرض زاد الثمن وزاد ا��جــــر 

وزاد الثواب. 

اذا صــــعدنا الى ربوة أو ســـــطح تذكرنا 

مســـلم بن عقيل وقلنا كقوله: الســــ��م 

عليك يا ابا عبد هللا.

 يا له من �� كامن في عاشوراء

الفضيلةوا��باء.

كلما زاد الــبكاء والـــنحـــيب، كلما تفاعل 

الحضــــــور، وارتقى المجلس، وارتفعت 

قيمة العزاء. 

 ا��خوة والو��ء. 

حتى ا��شياء التي �� صلة لها بعاشـوراء، 

�� من قـــــريب و�� من بعيد، تكون فـــــي 

عاشوراء همزة وصل بيننا وبينها.

القصور.. والخرائب.. والحوافر.. 

ّ��خات المظلومين.. بكاء الرضع..

ينقلب قانون العرض والطلب.

ا��يتام.. والثكالى.. وا��رامل..

(أحدهم قال لي: في كل عاشــــــــــــــوراء 

عندما استيقظ لصــــ��ة الصـــــبح وافتح 

صنبور الماء ��توضـأ و��رى كيف يذهب 

الماء هباء،  اتذكر عطش الحســــين.. ثم 

أتلمس طريقي بصـــــعوبة الى سجادة 

الصـــــــــــــــــ��ة ��ن غزارة الدموع تحجب 

الرؤية). 

عدد ما شئت من الفضــائل فإنك ستجد 

لما عددت مصـــــــاديق في معســــــــكر 

الحسين (ع). 

العطش.. والجوع.. وا����..

فكلما زادت الدموع في عاشــــوراء كلما 

غ�� ثمنها وازدادت قيمتها.  

قطرات الدم

ـرنا الذي  ّواذا غسلنا ميتا وكفناه  تذكـــــــ ّ
ُترك في العراء ب�� غسل و�� كفن...

كل ما حولنا يذكرنا بعاشوراء ويشـــــــدنا 

اليها. أدق التفاصـــــــــــــــــــيل فيها وأدق 

التفاصـــــــــــــيل في يومياتنا تحملنا إلى 

عاشوراء.

ا��يثار والشفقة والمواساة.

وبالمقابل:  الخسة والوضاعة

كلما زاد العــــــرض رخص الطلب، هكذا 

يقال. لكن  عاشوراء على عكس ذلك.

هل توجد ســــــــجية أو هل يوجد فعل أو 

صفة أو مصدر �� يذكرنا بعاشوراء؟

ما ال�� في عاشوراء؟

ِوكلما ورد ذكر فضـــــيلة 

أو رذيلة كلما تجســــــــــد 

مشـــــــــــــــــهد مؤلم من 

مشـــــاهد عاشوراء أمام 

عينيك.

فالثلج يذكرنا بالذين يلتحقون بصـــاحب 

الزمان (عج) حبوا على الثلج ليأخذوا بثأر 

الحســـــين (ع). والثلج، الذي هو من ماء، 

يأخذنا قهرا الى الحســين (ع)  الذي مات 

عطشانا، ويذكرنا بالجسـد الطريح الذي 

ـرنا بياض  ّلم يـغسل. وغيــر بعيد ان يذكــ ُ
الثلج بالرضــيع الذي لم يجد الحليب في 

كرب��ء. الخ.. 

هل يوجد شـــــــــــيئ في 

الدنــــيا �� يجعلك تذهب 

بســــــــــمعك وب�ــــــــــ�ك وفؤادك إلى 

عاشوراء؟

فهل فيها �� مكنون؟

القتل وا��جرام

الخداع والخيانة

فيا أيها العارفون أفيضــــوا علينا وقولوا 

لنا:

عدد ما شــــــــــــــــئت من 

الرذائل فإنك ســتجد لما 

عددت مصــــــــاديق في 

معسكر يزيد.

إن كان نعم

كل شيئ في الدنيا يحملنا إلى عاشوراء 

أم هي ظاهرة �� يدركها إ�� العارفون. 

حتى ثلج الســـــــــــويد يجعلك توغل في 

عاشوراء. 

الكذب وا��نحراف.. 

ما هذا ال�� في عاشوراء؟ 

ما ال�� الكامن في عاشوراء؟

ما ال�� الكامن في عاشوراء؟

ُفي عاشوراء تتبدل السننن

فهـــي عندما تأتــــي تغمــــر كل ما فينا.. 

تتغلغل في الخ��يا.. وتغزو المسـامات.. 

تأ�ــــ� ا��فكار والعقول والقلوب.. تفجر 

المشـــــــــــــــــاعر وا��حاسيس والعيون.. 

تســـــــــتخرج الخير والعطاء من ا��يادي، 

وتســـــــــتخرج العشـــــــــق والتفاني من 

ا��عماق.. تســــــتخرج مكارم ا��خ��ق من 

مكامن النفوس.

وكأننا نقول لها: أتينا طائعين

ـرنا وباطننا، وتجتذب  توظف ظاهـــــــــــــ

أفئدتنا وأثقالنا، وتــربطنا إلـــى جاذبيتها 

فندور فـــــــي فلكها كأنها تقول لنا: أئتوا 

ًطوعا أو كرها.

ّوأتينا تواقين.. عاشقين. 

عاشوراء - ما ال�� فيها؟            

كلمة التحرير 
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موعظة المركز

ثم تساءل سماحته: 

َّنهم سبلنا  َایها المومنون رحمکم هللا! المحاســــبة والمراقبه تحتاج الی العزم و المجاهده قال هللا الحکیم: والذين جاهدوا فينا لنهدي َ ِ ِ َّ َ َ َُ َ َ َُ ُ َْ
ٍوإن هللا لمع المحسنين". وعن ا��مام الصادق (ع): "طوبى لعبد جاهد � نفسه وهواه".َ ِ ِ َ ََّْ ُ َ

ًَمضـيفا: وقال رسول هللا (ص): حاسبوا أنفسـكم قبل أن تـحاسبوا، و زنوها قبل  ُ
ّأن توزنوا، وتجهزوا للعرض ا��كبر.

تطرق خطيب وامام مســجد ا��مام علي عليه الســـ��م في ستوكهولم سماحة 

الع��مة الشـــيخ حكيم الهي في خطبة الجمعة إلى أفضـــل الطرق إلى الكمال 

ًوهي محاسبة النفس مســـته�� ك��مه بقول هللا  تعالى: يوم يبعثهم هللا جميعا  ِ ُ ََ ُ ْ َ َُْ َ
َفينبئهم بما عملوا أحصاه هللا ونسوه وهللا على كل ��ء شهيد.َ ُ ِِ ُُ ََ ِِّ َ َ َ ٌَ ُ ُُ َ ُُ َ ْ َ

ِّکما تحتاج النفس الی المعاقبة والمعاتبة وذلك فيما لو تبين للعبد تقصير النفس في أداء الوظيفة  وفيما ��ط عليها فإنه ينبغي  ِ ّ
ّله أن يوبخها ويعاتبها ويؤدبها ويعاقبها ببعض العقوبات. نسأل هللا التوفیق و البركة.  ّ

ثم عقب على ذلك مخاطبا جموع المصـــــــلين: اخوانی و اخواتی إن افضـــــــل 

الطرق الی الکمال هی المحاسـبه و المراقبه. ان ائمتنا (ع) وا��ولیاء اکدوا علی 

هذا وأدبوا اصـــــــــحابهم وت��میذهم بهذا ا��دب .المراقبة هي م��حظة الرقيب 

وهذه تحصـــــــل بمعرفة هللا تبارك وتعالى وبالعلم باط��عه على الضــــــــمائر 

وعلمه بال��ائر التی �� تخفى عليه خافية.

وأجاب: ا��نسان �� يخلو من ث��ثة:

ّ هذا من جانب ومن جانب آخـر المعـرفة بعظمة الـرقيب وقدرته. فإن الموقنين 
َّبهذه المعرفة تكون مراقبتهم على درجتين: إحداهما:  مـراقبة المقربين: وهـي 
َّنهم بســبب معرفتهم بعظمة الباري وج��له تصـــير  مراقبة التعظيم والج��ل فإ

ـ�ة تحت تلك الهيبة والعظمة  ًقلوبهم مشـــغوله بم��حظة ذلك الج��ل ومنك�ــ
ًف�� يبقى فيها متســــــــــع ل��لتفات الی الغير وهؤ��ء هم الذين صار همهم هما  َ ّّ ّ ُ

ًواحدا وكفاهم هللا سائر الهموم. 

لكن ما هي اقسام المراقبه؟ 

ّإما أن يكون في طاعة، أو في معصـــية، أو في مباح. فمراقبته في الطاعةفهي بالقرب وا��خ��ص والحضــــور وحراسة النفس من 
ا��فات ومراعاة ا��دب. وأما مراقبته في المعصية فهي بالتوبة والندم وا��ق��ع والحياء وا��شتغال بالتفكير.

وفي المباح تكون مراقبته بمراعاة ا��داب كأن يأكل بعد غسـل اليدين والتســمية وغير ذلك من ا��داب المقررة للطعام في ال�ــ�ع 

ًالمقدس والصـــــبر على الب��ء فان لكل منها حدودا ��بد من مراعاتها بدوام المراقبة، قال هللا تعالى: ومن يتعد حدود هللا فقد ظلم  َّّّ ّ ّ
نفسه.

ٌوالدرجة الثانية هي مراقبة الورعين من أصــحاب اليمين : وهم قوم غلب يقين 
إط��ع هللا على خواطرهم وبواطنهم ولكن لم يدهشــــــــــــــهم م��حظة الجمال 

ِّوالج��ل بل بقيت قلوبهم على حد ا��عتدال متســــــــــــــــعة للتوجه إلى ا��حوال 
ـراقبة فيها وغلب عليهم الحياء من هللا تبارك و تعالــى، ف�� يقدمون و�� يحجمون إ�� بعد التثبت ويمتنعون عن كل ما  ّّوا��عمال والمـ ّ
ًيفضـــحون به في يوم القيامة ��نهم يرون هللا مطلعا على ظاهرهم وباطنهم و��هم وعلنهم. فعلينا أن نخ�ـــ� رقابة هللا سبحانه  ّ ّ ُّ
ًّوتعالى بقدر خشــيتنا من مراقبة الناس ونســتحي منه بقدر حيائنا من الناس. فإن أحدنا عندما يريد أن يرتكب عم�� باط�� ويعلم أن 
ًشخصـــا مطلع عليه نراه يمتنع خوفا أو حياء. کما نقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي: "فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته؛ ولو  ًُّ
َّنك يا رب خير الســــــــــــاترين وأحكم الحاكمين  ّخفت تعجيل العقوبة �� جتنبته؛ �� ��نك أهون الناظرين؛ وأخف المطلعين علي؛ بل �� ّّ ّ

ّوأكرم ا��كرمين؛ ستار العيوب غفار الذنوب ع��م الغيوب؛ تستر الذنب بكرمك؛ و تؤخر العقوبة بحلمك...” ّ ّّ َ

من خطب الجمعة في هذا الشهر

شيخ حكيم الهي: هكذا نحاسب انفسنا...
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