
أغسطس  ٢٠١٩

بسمه تعالى

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

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

ملحق الحج و االضحى

جزء منهم التحق "بحملة الثقلين" وجزء ثان التحق "بحملة أهل البيت (ع)" وآخرون التحقوا "بحملة القائم الخيرية". 

لكن ا��نطباعات اختلفت من شخص ��خر تجاه ا��مور ا��خرى. طيه صور للحجاج في مواقف مختلفة مرفقة بانطباعات شخصية 

لواحدة من الحجاج التحقت بإحدى الحم��ت المذكورة. 

كانت انطباعات معظمهم إيجابية تجاه الحم��ت التي التحقوا بها وتجاه القائمين عليها والخدمات التي تلقوها. 

المئات من جمهورنا ذهبوا إلى الديار المقدسة لتأدية فريضة الحج. 

 حجاجنا بين الكلمة والعدسة 

ص ٤-٧
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عيد ا��ضحى 

ّنحن ا��ن نعیش فی بلد ��نســـــتطیع ان نعمل بهذه السنه، و  ُ
لعل لیس فینا من یحتاج الی لحوم ا��ضـــــــاحي، ولکن بعض 

اخواننا و اخواتنا فی بعض الدول یحتاجون الی مســــــاعداتنا 

فلذا ا��فضــل ان نرسل المبالغ الیهم حتی یذبحوا ویقســـموا 

بینهم. 

وأضاف:

ّقال رسول هللا (ص) :«من كان عنده سعة ولم يضــــــــــــح ف�� 
يقرب مص��نا»

وفي إشارة إلى ثواب تقديم ا��ضاحي قال سماحته: 

واســــــــــــــتطرد 

ســــماحته: "فی 

مـثل هذا الــیوم 

خطــب ا�ــ�مـــام 

ـرالمومنین  امیــــ

علـــی ابن ابــــی 

طالب (ع) وقال: 

أوصـــــيكم عباد 

هللا بــتقوى هللا، 

ـرة ذكـــــــر  وكثـــــ

المــــــــــــــــــوت، 

وأحـــــــذركم من 

الدنيا... فهـــــــي 

تهــتف بالفـــناء، 

وت�ــــــــــــــــــ�خ 

ًبالموت، قد أمر منها ما كان حلوا، وكدر منها ما كان صـــفوا".   ً

ـركته  ـرمته عظيمة، وبــــ ثم قال (ع): "أ�� وإن هذا اليوم يوم حـــ

مأمولة. والمغفرة فيه مرجوة، فأكثروا ذكر هللا وتعرضـــــــــوا 

لثوابه بالتوبة وا��نابة والخضــوع والت�ـــ�ع فإنه يقبل التوبة 

عن عباده ويعفو عن السيئات وهو الرحيم الودود... 

ایها المومنون رحمکم هللا کما تعرفون ان التضـــحیه فی هذا 

الیوم لحجاج بیت هللا الحرام واجبه، ولکنها لغیرهم ســـــــــــــنة 

ـراجع والعلماء یعتقدون ان من اهم اعمال  مؤکدة، بل ان المــ

هذا الیوم بعد الصلوه هی التضحیة. 

وختم ســـــــــــــماحته خطبة العيد راجيا هللا أن يغفر للمؤمنين 

والمؤمنات وان يرزق المصلين حج بيته الحرام. 

يذكر أن الشــيخ عبد العزيز بن عبد هللا مفتي الســـعودية أكد 

في عرفة على وحدة ا��مة ا��ســــــــــ��مية لكنه أشـــــــــــار إلى 

المذاهب ا��ربعة فقط كمصــــــــداق لهذه الوحدة، وأكد على 

التوحيد إنما من منظار وهابي �ـــــــــــــ�ف معتبرا أنه �� يجوز 

ًالتبرك با��نبياء و�� يجوز النذر لغير هللا مشــــــيرا الى ان الذبح 

والنذر � عـــــــز وجل فقطـ  والطواف حول بيت هللا و�� يجوز 

الطواف بقبر نبي و�� ولي و�� صالح". كذلك أكد الشـــيخ عبد 

زيــــز علــــى أهمية الحج دون أن يفوته أن يعــــرج علــــى  العـــ

الســـــــــلطة الحاكمة في البلد مادحا إياها وطالبا من الحجاج 

الدعاء لهم بالتوفيق والسـداد قائ�� إن هللا هيأ لهذه المشـاعر 

ًرجا�� صادقين مخلصــــــــــــــين.. وان من الوفاء وعمل البر ان 
نتعاون معهم بالبـــــــــــر والتقوى وان ندعو هللا لهم بالتوفيق 

والسداد."  

ُّوأضــاف ســماحته: لكن أهم دروس عید ا��ضــحی هو التحرر  ّّ
ّمن المتعلقات المادیة والنفســــیة، فعلینا أن نتغلب علی ما  ّّّ ّ
ُفي أنفســــــــــنا من هوی و هوس، وأن نســــــــــیطر علی تلك 
ا��حاسيس ��دراك حقیقة التوحید وأن نجعل مسیر حیاتنا في 

مسار التوحید. 

ـرفة) حيث يقف الحجاج،    وياكوبس باري (جبل  بين (جبل عـــــ

ُيعقوب) حيث يقرأ دعاء عرفة وحيث تقام ص��ة عيد ا��ضحى  ُ
في مركز ا��مام علي (ع) في السويد، مشتركات كثيرة:

ّفالعبادة مركزة وجماهيرية؛ والبهجة عامة ومشــــــــــــــــتركة؛ 
ومنســـــــــوب الســــــــــعي ��داء ا��عمال مرتفع؛ وا��حاسيس 

متشــــــــابهة؛ والعيد يملؤ ا��ض��ع؛ والصــــــــ��ة تملؤ ا��رجاء؛  

والتهاني متبادلة؛ والناس تحتشـــــــــد وتولي وجوهها صوب 

ّالكعبة الم��فة وتستمع ��صوات الملبين: لبيك اللهم لبيك.  ُ
لبيك �� ��يك لك لبيك.

لكن بين هنا وهناك -با��ضافة الى المشـــــــــــتركات الكثيرة- 

فوارق كبيرة في المحتوى والجوهر: 

الشـــــــــــــيخ حكيم إلهي يرفع التهاني ل��مام الحجة ويخاطب 

الحا��ين في القاعة التي فتحت يديها لتضـــــــــــــــــــم مئات 

المصلين ويقول: 

ّعبادهللا ! أوصيكم و نف�� بتقوی هللا و اتباع امره و نهيه. ُ

ّأهنـئکم جمیعا وأهنئ المســــــــلمین جمیعا بحلول هذا العید  ًِ ّ
ّالسعید وأتمنی التوفیق منه جل وع�� لكل المسلمین. ّ ّ

ٍهناك خطيب يؤم الصـــــ��ة ويعظ الناس ببعض من الكتاب، 

ٍوبعض من أوامر السـلطان، وهنا خطيب يؤم الصـ��ة أيضــا، 

ٍلكنه يعظ الناس بهدي من الكتاب، وبهدي من نور محمد وآل  ٍ َِ َ
ٍمحمد، وبإعداد واســـتعداد وتهيؤ ��ســــتقبال صــــاحب ا��مر  ٍ

والزمان: ا��مام الذي سيم�� ا��رض قســـــطا وعد�� كما ملئت 

ظلما وجورا. 

ثم عرج ســـماحته على ســـيرة النبي إبراهيم الذي هم في أن 

ّيذبح ابنه اسماعيل  طاعة � سبحانه تعالى "لكن الســـــكین 
ٍلم تذبح،  وتقبل هللا عز وجل تضــــــحية خليله بقبول حســــــن  ٍّ ّ ّ
وأمره أن ین��ف عن الذبح . ومنذ تلك الحادثة أصبح القربان 

ِأســـــــوة، فما أكثر الذین یقدمون القرابین في مثل هذا الیوم  َّ ُ
ُّّّإحیاء لتلك السنة ا��لهیة.  ً

ّإن كلمة « القربان » هي من مشـــــــــــــــــتقات التقرب وتعني  َّّ
ّالوسیلة التي یتقرب بها ا��نســــــــــــان إلی هللا تبارك و تعالی 
ٍِسواء كانت الوسیلة هي ذبیحة أو أي نوع آخر من الصـدقات.  ّ ً
َّإن تقدیم « القـــــــربان » بدأ منذ زمن أبونا آدم (ع) و ذلك حین 
ٌّل من ولدیه هابیل و قابیل قــربانا تلبیة لما أمــرهم هللا  ًقدم ك ّ

تبارك و تعالی به."

من جبل عرفة إلى جبل يعقوب:  

          مشتركات كثيرة وفروقات كبيرة
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كنا كلما اقتربنا من الكعبة أكثر، كلما ازدادت نبضات قلوبنا. 

فجأة قالت أحدهن: ها هي قد صــــــارت أمامكم! نظرت إلى 

ًالمتحدثة، وعيونها ترقصان عشقا لذاك البيت العتيق. 

المئات من جمهورنا ذهبوا إلى الديار المقدســـــــــــــة لتأدية 

فريضــــــة الحج. جزء منهم التحق "بحملة الثقلين" وجزء ثان 

ـرون التحقوا "بحملة  التحق "بحملة أهل البيت (ع)" وآخــــــــــ

القائم الخيرية". 

ُما أجملها من كعبة! وما أكثر ما تشعرك با��مان! 

دخلنا الطواف وسط ا��زدحام الشـــــــــــــــديد، و��ب بعض 

ًمرافقينا ممن قد ســـبقونا في تأدية مناســــك العمرة طوقا 

�يا حولنا، حماية لنا من التدافع. وقرأ لنا احدهم أدعية  ًب�ــــــــ

ـ�ي المت��طم  ّأشواط الطواف. كنا وسط ذاك الموج الب�ـــــــ
نم�� بس��م. 

وهي تمثل قلم صـاحبها أكثر مما تمثل مجلة "أخبار المركز" 

وإن كان موقف "أخبار المركز" غير بعيد عما ورد فيها. 

 كان الرجال الذين يســـيرون حولنا يصــــارعون أق�ــــ� أنواع 

التدافع والضـغوط ��جلنا. كانوا بكل قوتهم يسـيرون كالسـد 

ْالمنيع حماية لنا، حتى غرقت م��بســــــهم بماء أجســـــــادهم 
التعبة والمحترقة تحت أشعة الشـــــــــــــمس التي ��عان ما 

توسطت السماء. 

لم نكن نعـرف كل الذين قاموا بهذا الجهد ولكننا دعونا لهم - 

ـرام،  فــي جملة أدعيتنا إلـــى الباري-  قبل أن نتحلل من ا��حــ

لعلنا نرد إليهم بعض الجميل. 

كنا مجموعة صغيرة التحقت بحملة الحج من الســــــــــــــويد. 

ُوصــلنا الى مكة المكرمة قبيل الفجر، فاســتقبلنا بحرارة من 
قبل المســـــــــؤولين. تهيئنا ��داء مناسك العمرة ودخلنا بعد 

وقت قصـــير أبواب الحرم المكي ومشــــاعر متضــــاربة من 

الشوق والقلق تسكن تمتمات دعائنا. 

وبكل ا��حوال فإنها انطباعات شخصية �� تمثل الحملة التي 

التحقت بها..

كانت انطباعات معظمهم إيجابية تجاه الحم��ت التـــــــــــــي 

التحقوا بها وتجاه القائمين عليها والخدمات التــــــي تلقوها. 

لكن ا��نطباعات اختلفت من شــــــــــــــخص ��خر تجاه ا��مور 

ا��خرى. طيه صــــــــــــــور للحجاج في مواقف مختلفة مرفقة 

بانطباعات شخصــــــــــية لواحدة من الحجاج التحقت بإحدى 

ـردية إ�� أنها  الحم��ت المذكورة. ورغم أن انطباعاتها كانت فـ

تعطي صـورة تعكس ما قد يكون أكثر الحجاج قد شــعروا به 

إزاء المناسك والشعائر والتحضيرات. 

انقطع عنا الماء، ثم الكهرباء، وطافت ا��رض بالنجاســـــــات 

ًوا��وساخ. فأصبح الجهاد مضـــــــــاعفا، وصار البحث عن هللا 

ًأكثر صدقا. يا رب ا��س��م! ا��س��م مظلوم. أرسـل غيثك، و�� 

تسلط علينا من �� يرحمنا.. 

مالت الشــمس نحو الغروب، بعد نهار كشــف لنا عن طبيعة 

الحاكمين على الديار المقدسة: أولئك المتحكمين بالشـعائر 

والمستهترين بها:

ًدقائق وتمتلئ الســــــماء غيما رماديا. وتحتجب الشـــــــمس.  ً

ًوينهمر المطر. فبكت العيون شكرا � وحمدا. 

 حجاجنا بين الكلمة والعدسة 

               الطواف ا��ول 

الوقوف في عرفة:   

 العبد يقطع الماء.. وهللا ينزل الغيث

ملحق الحج و ا��ضحى حجاجنا بين الكلمة والعدسة 
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مرت الساعات ��يعة في تلك الليلة. لعلي لم أوفق للقيام 

بأكثر العبادات التي كنت انوي القيام بها في ذاك الشــــــطر 

من الليل في منى، ولكني شـــــــــــــعرت بأني ملئت روحانية 

ًوس��ما. فقد تحسست عظيم الب��ء، وقرب الفرج..! 

لقد كنت قبل تلك اللحظة أرى فيه مبلغا متفقها، ولكنــــــــي 

بعد ذلك المشــــــــــــهد، رأيت فيه مرشدا قادرا على أن يعلم 

الناس طريق الوصول الى هللا... 

راحوا يحدثوننا عن الظلم والتمييـــــــز فــــــــي المملكة، وعن 

أنظمة مســتحدثة غيرت معالم الدين، وكشــفت النقاب عن 

َفضــائح مســتورة. فغدت ديار ادعت ا��س��م أوهن من بيت  ٌ
العنكبوت!  لقد كشفوا لنا بأحاديثهن عن مشـاعر من التمرد 

والــــــرفض بدأت تكبــــــر فـــــــي قلوب الناس تجاه المملكة 

وحاكمها، ومن يقف خلفها من الدول العظمى.. 

تفاجأت بهن يتكلمن دون تكلف، وكأن الرفض وصــــــل بهن 

الى حد ال��مبا��ة من تداعيات ك��م خطير... 

كان ذلك في مســـــجد الخيف حيث جلســــــت ورفيقاتي من 

ًحملة الثقلين منشــــــــــغلين بالعبادة خ��ل مبيتنا شطرا من 

ّالليل في منى. وفي هذه الســـــــــويعات القليلة تعرفنا الى 
نساء وفتيات من مختلف ا��عمار والجنسـيات. كان بعضـهن 

من أهل مكة وبعضــــــــهن من المقيمين فيها، وأخريات من 

ًأفريقيا، وآسيا، وأيضا من بدو الجزائر! 

ًقالها الخميني (قده) يوما: الحج ليس شـــــــعيرة دينية فردية 

وحســـــــــــــــــب، إنه عمل سيا�� بامتياز. فيه تتجلى الوحدة 

ّوالوحدانية، كما هو فرصـة لتولي الحق، والتبري من الباطل 
ـ�ار،  وأهله. وا��تون من كل فج عميق يتبادلون الحكايا وا���ــ

ومختلف ا��فكار. 

ـرفة فله طعم خاص. طعم يذيب فيك كل  أما الدعاء فـــي عــ

ّشعور با��نية. تشــــعر بأنك كل الضـــــعف، والفقر، والفاقة، 
وأنك في مح�� الغني المطلق، والعزيز المطلق، والخالق 

العظيم. تشعر أنك ال��شيئ بعينه. 

تركت وصديقتي الجمع للتهيؤ لصــــــــــــــ��ة المغرب. سبقنا 

ا��خرين ليتســنى لنا الوضوء قبل ا��زدحام. تفاجأت بأحدهم 

ًيختلي خلف شـــــــــــجرة كبيرة، بعيدا عن أعين الناس. لفتني 

منظره، فدققت النظر: إنه الشـــــــــــــــيخ باقر الطائي!! يقف 

ًكالسائل المحتاج، غارقا في البكاء بانكسار. لم يغتر بعمامته 

فيقول سيغفر هللا هنا للمســــــــــــــــــــــــيئين فما بال العلماء 

ًوالمجاهدين؟ بل انزوى باكيا كمن �� يأمل في نفسه خيرا. 

كان ذلك أجمل ما ختم هللا لـي به تلك الوقفة العظيمة فــي 

عرفة..

كنا فـــــــي بداية الحديث حذرين معهن، نحاول انتقاء كلماتنا 

كـي �� نقع فـي المحظور، فا��حتياط مطلوب. ولكننا تفاجأنا 

ّبانفتاحهن علينا، كمن وجد ضـــــــــــــــــالته فراح يبثها همومه 

وشــــجونه. لقد عرفوا انتماءنا من طريقة صـــــ��تنا وحجابنا، 

فعرفوا ان الك��م في مح��نا أمان. 

في عرفة مرت الســـــــــــــــــــــاعات ��يعة رغم انقطاع الماء 

والكهرباء. خرجت مع زمي��تي من الخيمة للتوســل با��طهار 

تحت المطر. مشــــاعر كثيرة تدغدغ دواخلك. �� يمكنك إ�� أن 

ًترى هللا فوق ذلك الجبل فتخر صـــــــــــــعقا، فيما الحجيج بين  ّ
ّ��اخ وبكاء وتأمل... وتوسل.. 

لم أشعر بهذه الكلمات خ��ل رحلتي الســـابقة الى الحج منذ 

١٤ً عاما. لم أختلط حينها بغير مجموعة صــــــغيرة في الحملة 

كانت تضـم بعض معارفي المقربين. ولكني في هذه المرة 

كنت مجبـرة علـى ا��خت��ط بأناس من كل ا��جناس، وقد كان 

لذلك بالغ ا��ثر في نف��. 

ًترى، أسمعت يا صاحب ا��مر كيف ملئت الدنيا رفضـــــا لثلة 

من الجائرين؟!  أف�� تعجل في الظهور والفرج؟! 

              جمر تحت الرماد

ملحق الحج و ا��ضحى حجاجنا بين الكلمة والعدسة 
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لقد أفقدوا القلوب كل مشــــــاعر الروحانية وا��شتياق. ��ت 

ًتركض هربا من التدافع والتضـــــــارب، �� شوقا للوصول الى  ً

جنة القبر والمنبر. 

مضـت نصـف ساعة.. ثم ساعة.. ثم نصـف أخرى.. وبدأ التبرم 

والملل يظهر على وجوه الزائرات. لم التشـــدد في ا��جراءات 

وكل هذا التأخير؟! 

ِدخلنا المسـجد الكبير فلقيتنا إحدى الحارسات مبادرة: سيفتح  ْ َ
باب الدخول الى الروضة بعد نصف السـاعة، من تلك البوابة 

هناك!  تفاجأنا بمبادرتها تلك، فليس ذلك من عادة الحـــــرس 

في تلك الديار.. 

ًوقفنا حيث أشارت. كان ا��زدحام شديدا جدا. مئات النســــــــاء  ً

تجمعن في نقطة واحدة.. 

وبعد هذا الحاجز بقليل تفاجأنا بحاجز آخر، وحارســـــــــات يعلو 

ـ�اخ علينا. أوقفونا وقتا طوي�� امام ذاك الحاجز  ًًصوتهن بال�ــ
الثانــــــي. بدأ التعب يأكل ما تبقــــــى من قدرات فينا، ولكن �� 

مجال للجلوس، فبه ينقطع عنك الهواء.. 

ٌكم تشـــــــعر في تلك الحالة بمظلومية نبيك وب�ـــــــ� كهؤ��ء 
يتحكمون بالوافدين عليه، يســببون لزواره كل المتاعب، وهو 

النبي الذي ينادي يوم القيامة بكل حب: أمتي أمتي.. 

ًمر الوقت بطيئا جدا.. ثم أخيرا فتحوا البوابة.. ولكن أي بوابة؟  ً ً ّ
ليس تلك التي وقفت أمامها النســــــــــــاء كل ذاك الوقت، بل 

بوابة في الجانب ا��خر من القاعة.. وتدافعت النســـــــاء، وع�� 

ـ�اخ... ووقف الحراس من الرجال والنســاء يراقبون تدافع  ال�ـ

المئات نحو البوابة المفتوحة... 

أما البقيع، فتلك ترنيمة حزن فريدة، ولوحة أوجاع �� تشــــبهها 

أوجاع.. كيف ��، وفيها تتجمع ا��نوار فنحرم من م��مســــــــــــــة 

ًالضوء، اتهاما لنا بالكفر حينا وبأنهم أموات حينا آخر؟!  ً ً

وهناك في عموم أنحاء ا��مة يجثو القهر وا��ســــتبداد، وتجثو 

ا��وجاع والجراح.. والحروب والدماء. 

هنا في البقيع غصة التاريخ، وألم الحا��.

ثم شــــعرت أن واقع ا��مة يرخي بظ��له على وجدان الحجيج، 

كأنما آ��م أمتنا كانت تطوف معنا حول البيت العتيق.

أي آ��م يتحملها صــــــــاحب الزمان (عج) حين يرانا نطوف وقد 

ـرمـــــي  ـرانا نــــ اتخذ المؤمنون منا الكافــــرين أولياء، وحين يــــ

الشياطين و�� نصيب إ�� تماثيلها؟

ترى ايكون لنا موعد قريب مع مســـــيرات تصــــــدح بالبراءة؟ 

ـ�اء إ��ها؟ وعن  أونفك عن الكعبة قيدها؟ وعن القبة الخ�ـــ

قبور البقيع أغ��ها؟

في الليلة ا��ولى لدى وصــولنا المدينة المنورة، ذهبنا لزيارة 

ًقبر النبي صــــــــــــــــلى هللا عليه وآله. كان الوقت متأخرا وقد 

انق�� منتصف الليل. 

ٌأموات؟! 

وتساءلت: 

ُّما أكثر ما يشــعرك حج هذا العام بالغصة والحرقة: الصـــمت 
ّيلف ا��مكنة التي لطالما م��تها الهتافات.

ً�� ��ء غير تمتمات أنين خافت تســــــــكن أركان الكعبة، حنينا 

لهتافات حيدرية كانت تشــــــــــــــق الحناجر كلما وصلت أيدي 

ًالعاشقين الى ذاك الركن اليماني - و��ء لعلي.. 
ِوكذا منى مقفرة من نداءات الو��ء. كأنما شــبح الموت �� زال 

ِيســـكن أنفاقها وشوارعها. ليس الزمان بعيدا عن مجزرة بحق  ً

َّأناس دفعوا كل أنفاســــــــهم ثمن و��ئهم لعلي. لقد ســـــــــاد 
الصمت مسيرة البراءة. 

        حزن يخيم على ا��جواء

ملحق الحج و ا��ضحى حجاجنا بين الكلمة والعدسة 

           لسنا وحدنا من يتبرك
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بل انه بداية الطريق بعد مي��د جديد..

تقدمنا نحو الحاجز الحديدي الذي يفصـــــــل بيننا وبين القبر، 

فرأيت النســـــــــــــــــــــــــاء من شمال أفريقيا وسوريا وا��ردن 

والصــــــــــــــــــــومال، يتبركن بالعامود والحديد وا��رض. لقد 

استغللن انشـغال الحارسة بغيرهن فرحن يتوسلن بالرسول 

صلى هللا عليه وآله، ويتبركن بم��مسـة كل ما هو قريب من 

مرقده المبارك. 

إنه يوم العارفين.. يوم المحـبـين.. يوم الـتائقـين.. إنه يوم من 

تجرد من نفســــه قبل ميعاد موته؛ يوم من وقف في ح�ـــــ� 

ًعـرفة عارفا بحق مو��ه، وافدا عليه فـي ليل المـزدلفة، عازما  ً ً

على رجم شيطان الرياء والعجب وال�ـــــــ�ك، ومقدما روحه 

ٍّقربان عشـــــق وتوبة.. وحين يدرك قبول هللا له يق�� ليعود  ٓ
ًإلـــــــى عالمه كمن بعث مجددا - فيكون العيد.. ويكون معه  ُ
العزم على رجم الشـياطين في تالي النهارات، وعلى قضـاء 

الليالـــــي بالتهجد والتعبد والدعاء..  فالحاج يعلمك أن العيد 

ًليس يوما ل��بتهاج بما م��..

لم يمنعهن خوف أو تقية من التعبير عن رفضــهن لســـياسة 

المملكة في التعامل مع الزائرين والحجيج، وسـياســتها في 

تعمد تعقيد الزيارة والدخول الى الروضة ال�ـ�يفة، �� سيما 

على النساء. 

وسط كل تلك المشـــاعر المتضـــاربة التي يغلبها الشــــعور 

بالغربة والوحدة، سمعنا ما أثلج فؤادنا: زائرات م�ـــــــ�يات 

يحكين ما في قلوبنا بكل جرأة و�ـ�احة. رحن يعترضــن على 

ًا��جراءات الظالمة بحق الزائرات، اســـتهتارا منهم بزيارة قبر 

ًالنبي، وكفرا ببركات الص��ة في روضته. 

 لطالما كان العيد بالنســـــــــــــبة الينا مناسبة فرح، نهيئ لها 

أنفســــــنا قبل مدة؛ م��بس جديدة ومشـــــــاريع مختلفة مع 

العائلة وا��قارب وا��و��د. إنه يوم للهدايا والمطاعم ومدينة 

ـزاء ا��لهـــــــي وع��مة رحمة هللا  ا��لعاب. ورغم أنه يوم الجـــــ

ورأفته بنا، ا�� أن أكثر مشـاريعنا فيه تكون ذات طابع دنيوي، 

دون أن نشعر.. 

كنا وســــــــط ذاك ا��زدحام ندعو هللا أن يزيل هذه الغمة عن 

هذه ا��مة. كان يؤلمنا أن نشــــــــــــــعر بالغربة وسط أناس �� 

يؤمنون بما نؤمن، يمنعون أجســــــــــــــــــادنا أن تتمرغ بالقبر 

ال�ــ�يف، ويقتلون فينا كل شعور با��مان ونحن في حضــن 

أرحم الخلق وأكثرهم رأفة بنا، وأكثرهم معرفة بما نعانيه من 

مظالم بسبب و��ئنا وانتمائنا.. 

ًبعد انتظار طويل دخلت النســـــــــــــــــــــــاء الروضة رغما عن 

الحارسـات الواقفات ببابها. وتدافعت الجموع للوصـول الى 

القبر ال�ــــ�يف. سألت امرأة من الجماعة الحارسة: هل هذا 

قبر النبي ص؟ فأجابتها بص��فة ولؤم: وما الفرق؟ 

ـرد من كل  أما فــــي الحج.. فللعيد طعم آخــــر.. إنه يوم التجــــ

ً��ء.. يوم تشــعر فيه بلذة ا��تي على الرحمن فردا، والوافد 

ًعليه عبدا، بكل ما يعلو بياض م��بسك من غبار، بكل أتعابك 

وقد كان لك في رحلة بحثك عن وجه ربك مواقف وأ��ار. 

لن تثنينا عنه الحواجـــــــــــــــــــز وا��بواب المغلقة والمتاهات 

المصـــطنعة...   نبي وقلبه يتســــع لكل محبيه، ب�� فرق.  إ�� 

بقدر نا في قلوبهم من حب لعلي...

كان لذلك جميل ا��ثر في نفوسنا نحن الشيعة. لسنا غريبين 

الـــــــــــــــى هذا الحد اذن! بل أولئك بعبد الوهاب وابن تيمية 

خاصتهم هم الغرباء وان كانوا يســودون ويحكمون. اما نحن 

وكل من في قلبه بصـــــيرة وبعض حب لعلي، فيجمعنا نبي 

واحد، تهفو قلوبنا اليه وتـرجو خ��ص ا��مة علـى يديه.. وغدا 

�� محالة سيتزلزل عرش الطغاة، وتتمرغ أجســــــــاد المحبين 

من كل أقطار ا��رض بكل أعمدة المسـجد النبوي، بكل أمان 

واطمئنان.

            العيد والمي��د الجديد

ملحق الحج و ا��ضحى حجاجنا بين الكلمة والعدسة 

الحاجة ف . م
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سئل الصــادق (ع) عن أعظم الناس وزرا في المســـجد الحرام 

فقال:

من وقف بهذين الموقفين (عرفة و المزدلفة) وســــــــعى بين 

هذين الجبلين ثم طاف بهذا البيت وصــــــــــــــــلى خلف مقام 

إبراهيم ثم قال في نفســـــه وظن أن هللا لم يغفر له ، فهو من 

أعظم الناس وزرا . وعنه عليه الســـــــ��م: إن الحاج يكون كيوم 

ولدته أمه و إنه يمكث أربعة أشهر تكتب له الحســــــــــنات و�� 

تكتب عليه السيئات إ�� أن يأتى بموجبه. 

وعنه صلى هللا عليه و آله في مرضه الذي توفى فيه في آخر 

ساعة من عمره ال�ـــــــــــ�يف : يا أبا ذر من ختم له بحجة دخل 

الجنة ، ومن ختم له بعمرة دخل الجنة. 

ثم استطرد سماحته: 

كان سماحة الشــــــــيخ حكيم إلهي مع إقتراب موسم الحج قد 

تطرق الى قوله تعالى "وعلى الناس حج البيت من اســتطاع 

إليه سبي�� " فقال شارحا: لقد خفى على الناقد البصـير ما في 

ا��ية ال��يفة من فنون التأكيد ، و��وب الحث والتشـديد ، �� 

سيما ما أشارت إليه ا��ية الى تارك الحج من لزوم كفره بقوله 

عز شأنه : " و من كفر فإن هللا غنى عن العالمين ". 

 وعنه عليه الســـــــــــــــ��م: "الحج و العمرة سوقان من أسواق 

ا��خرة.. ا��لزم لهما في ضــــــمان هللا، إن أبقاه أداه إلى عياله، 

وإن أماته أدخله الجنة.

وفى حديث آخر : 

ُْ"الحجاج والعمار وفد هللا وزواره، إن ســـــــــألوه أعطاهم، وإن  ُّ َ ّ ُّ
استغفروه غفر لهم، وإن دعوه استجاب لهم، وإن شفعوا إليه 

ّشــفعهم وإن ســـكتوا بدأهم، ويعوضـــون بالدرهم ألف ألف 
درهم.

ـرما بعثه  فإن مات متوجها غفـــر هللا له ذنوبه ، و إن مات محـــ

ـرمين بعثه من ا��منين وإن مات  ملبيا، و إن مات بأحد الحـــــــــ

من��فا غفر هللا له جميع ذنوبه. 

وفي الحديث : إن من الذنوب ما �� يكفره إ�� الوقوف بعرفة.

والحج عظيم فضـــله ، خطير أجره ، جزيل ثوابه ، جليل جزاؤه ، 

و كفاه ما تضــــــــمنه من وفود العبد على سيده، و نزوله في 

بيته ومحل ضيافته و أمنه ، وعلى الكريم إكرام ضيفه وإجارة 

الملتجئ إلى بيته، فعن الصادق (ع): "

"الحج جزيل ثوابه، جليل جزاؤه"

ملحق الحج و ا��ضحى حجاجنا بين الكلمة والعدسة 

حجاج  السويد لسنة ٢٠١٩حكيم إلهي: 
بقلم الحاج أبو زينب شبر لصحيفة "تواصل"

مدينة رسول هللا (ص) او�� 

ا��قامة بين مكة والمدينة

                                                           شبر حسين..

لكن هذا العام ذهب حجاج الســويد إلى المدينة المنورة او��، 

ثم اتجهوا إلى مكة المكرمة. 

في ا��عوام الفائتة كان حجاج الســـــــــــــويد يذهبون إلى مكة 

المكرمة مبا��ة ��داء فريضـــــــــــــة الحج وبعد أداء المناسب 

يذهبون إلى المدينة المنورة لزيارة الرســـــــول ا��عظم (ص) 

ّوا��ئمة ا��طهار في البقيع (ع) ، كما سائر المشـــاهد المكرمة 
في المدينة ومنها زيارة موقعة أحد وشـهدائها وعلى رأسـهم  

قبر حمزة بن عبد المطلب... وموقعة ا��حزاب... ومســـــــــــجد 

القبلتين ومسجد قباء اول مسـجد اسس على التقوى وغيرها 

من المواقع التاريخية وا��ثرية ... 

بلغ عدد الحم��ت المســـجلة رسميا لحجاج الســــويد ١٣ حملة 

حسب التصاريح الرسمية. 

اما مكة المكرمة فكان الســــــــكن في الفنادق الموجودة في 

منطقة العزيزية تحديدا باعتبارها قريبة من مشــــــــــعر منى 

حتى يســــــــهل على الحجيج أن يذهبون إلى مشــــــــعر  منى   

لغرض المبيت في ليلتي الحادي ع�ـ� والثاني ع�ــ� من ذي 

الحجة ... وعند ذلك يخفف على الحاج أن يرجع إلى سكنه في 

الفندق لوجود الخدمات ال��زمة.

خدمة بوفيه مفتوح

ورقابة صحية

كان الســــكن في المدينة قريبا من المســــجد النبوي ومقبرة 

البقيع مما سهل على كبار الســــن التنقل بين أماكن إقامتهم 

وبين  المسجد المسجد النبوي.

ث��ث وجبات بوفيه مفتوح ومتنوع في اليوم ســــــــــــــواء في 

ـ�اف  المدينة المنورة أو في مكة المكرمة. طبعا تحت إ�ــــــــــ

متخصصين  ورقابة صحية حكومبة شديدة.

يتراوح عدد الحجاج المخصــــــــص لكل حملة بين ١٥٠ الى ٣٠٠ 

حاج وحاجة، با��ضافة إلى من يلتحق بهم من خارج الســــويد. 

فقد التحق على سبيل المثال �� الح�ــ�  نحو ٢٠٠ حاج  وحاجة 

ـرة. وقد بلغ العدد الكلــــي لحجاج  بحملة الثقلين للحج والعمــ

السويد حوالي ٢،٠٠٠ حاج وحاجة.
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