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

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

"أخبار المركز" في محاولة لمسح شامل
       لما قیل وجرى في المجلس والشارع

عدد خاص بمناسبة عاشوراء ١٤٤١ ھجرية 

العدد ٧



باألمس كان علیك أن تقول للجمھور: ھكذا 
يفترض أن تفعلوا، وھكذا يفترض أال تفعلوا. 
والیوم صـــار الجمھور يتذوق المناســــبة، 
وصـــار ھو الذي يقول إلدارات المراكز ھكذا 
يفترض أن تفعلوا، وھكذا يفترض أال تفعلوا.

(فكم تختلف صورة الیوم عن األمس؟)

صــحیح أن الزمن الفاصـــل بین عام ١٩٨٤ 
والیوم كان كفیال بأن يجعل أشـــــیاء كثیرة 
جدا تتطور وتنمو  وتتضــخم: األسعار . عدد 
السـكان.. البیوت.. الجسـور.. المسـاجد.. 
شعبیة األحزاب..  أعداد المھاجرين وأعداد 

المسلمین. 

ذاك المجلس العاشـــــــــورائي األول في 
الســــــــــويد عام ١٩٨٤ في مركز "تجمع 
الوحدة اإلسالمیة" كان يومئذ مجلســـــــاً 
وحیدا،  أقیم في مركز كان أيضــــــا المركز 
الوحید ألتباع أھل البیت (ع) علـــى امتداد 

مساحة مملكة السويد. 

في األمس جاء حوالي عشــــرة أشخاص 
إلى مركز وحید وصــغیر جدا من أجل إحیاء 

أول عاشوراء. 

والیوم عشـــــــرات آالف الموالین يتوزعون 
على أكثر من مائة مركز، يختارون األنسب 

من بینھا.

ّ ٍفي األمس، خطیب ھاو يحضر نفسه ألول ٌ
ٍمحاولة، ورادود ھاو أيضـــا، يھیئ نفســـه 

ألصعب تجربة.  بل أكبر بكثیر. وأكبر أيضـا من معدالت النمو 
لألشیاء التي تخضـع عادة للدراسات التي 
تقوم بھا مؤسسات اإلحصاء واالستطالع.  

            البداية وما تالھا

(فكم تختلف صورة الیوم عن األمس؟)

والیوم خطباء ورواديد، أســــماؤھم المعة، 
وتجربتھم طويلة، وخبرتھم عريقة. 

باألمس كنا نتمنـى أن يـزورنا فـي مـركـزنا 
ٍطالب علم يــــــرتدي عمامة، ولو لمجلس 
واحد كل ســـــنة،  والیوم بت تجد أكثر من 
عالم فـــــــــــــــي المجلس الواحد، وبات 
المؤسســــــون للمجلس الحســـــــیني 
منشــــــغلین في استقبال وتوديع العلماء 
والخطباء والرواديد من وإلى مطارات المدن 

الرئیسیة في السويد. 

 

(فكم تختلف الصورة؟)

محلیا يمكن القول باطمئنان أن عاشـــوراء 
قد شــــــــھدت معدل نمو عبر األيام  -كماً 

ونوعا- أكبر  مما شھدته سائر المناسـبات ً
الدينیة والسـیاسیة واإلجتماعیة لمختلف 
الديانات واألحــــزاب والتكتالت اإلجتماعیة 

في البلد. 

فعندما يرتفع عدد المعزين من عشـرة إلى 
نحو ٣٠ ألف في الســــــويد فھذا يعني أن 

أعدادھم زادت بثالثة آالف ضعف. 

وكم يجب أن نحمد هللا علـــــى ھذا الحال 
وعلى ھذه النعمة؟

المحرر

أما نســــــــــبة النمو في جمھور عاشوراء 
فكانت نحو ثالثة أالف ضعف. 

ھذه ھي نســبة التضــخم في البلد خالل 
العقود التي تفصل بین التاريخین.

فكم تختلف النسبة؟

وعندما يقام العـزاء بداية فـي مكان ال تـربو 
مســــــــاحته على أكثر من ٧٠ مترا مربعا 
لتقام حالیا فـــي مـــراكــــز عديدة تــــزيد 
مساحاتھا مجتمعة على ٤٠ الف متر فھذا 

يعني أنھا زادت ألكثر من ألفین ضعف. 

لكن يمكن القول إن عاشوراء تطورت بوتیرة 
أسرع.. وأسرع بكثیر جدا. 

ال يمكن طبعا المقارنة بكل األشـــیاء، لكن 
المقارنة في قیمة العملة المحلیة (الكرون 
الســـــويدي)  بین عام ١٩٨٤ (تاريخ إحیاء 
أول عاشوراء في الســـويد) وسبتمبر عام 
٢٠١٩ (تاريخ إحیاء آخر عاشـــــــوراء حتى 
الســـاعة) يظھر أن الزيادة كانت بنســـبة 
١٣٣ بالمائة فقط (األلف كـــــــــراون حینھا 
زدادت قیمتھا الیوم إلـى ٢٣٣٠ كـراون، أي 

الضعف ونیف)*.

عاشوراء... أكبر معدل للنمو في السويد   

كلمة التحرير 

*Sverige-i-siffror/prisomraknaren
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السید ھاشم الورد: 

ھذا العام كان أكثر ترتیبا. والجمھور أشـــاد 
كثیـــرا بقدرات الخطیب والـــرادود. وأكثـــر 
االنتقادات كانت حول اوقات الصــالة وتأخیر 

الطعام.

الخلل في الصـــــــــوتیات والنقل المباشر 
وصوت الرادود شكل في السابق مشـاكل 
تم حلھا ھذا العام. وبالعمـوم فإن الجمھـور 

كان مرتاحا وأشــــــــــادت غالبیته بالتدبیر ً
الجديدة خاصة لجھة التخلص من الضوضاء 

الصادرة من قسم األخوات. 

السید وسیم الفیاض:

الحاج علي جعفر: 

االيجابیات كثیرة و من أھمھا صوت النسـاء 
التي كانت من مشـاكلنا االساسیة إذ كان 
صوتھن يعطل على برنامج الرجال. وبصرف 
النظر عن الســــــــــلبیات واإليجابیات فإن 
الفصـــــــــل بین البرنامجین أتاح للفريقین 
مســــــــاحة متســـــــــاوية وجعل أعداد 
المشـــــاركین تتناسب مع متطلبات دائرة 

البیئة واالطفائیة. 

كان اقناع الناس بفصـــل البرنامجین واحدا 
من أصـــعب المھام.  تطلب األمر في كثیر 
من األحیان حوارات شخصــیة. في النھاية 
لمس الــــناس إيجابــــیات عديدة. فقد تم 
تفادي السـلبیات الي كانت في السـنوات 
الســـابقه واھمھا ضوضاء االطفال. وكذلك 
أمكن االستفادة من المســاحات بشــكل 
أفضــــــــــــل. وأمكن اإلطمئنان إلى إحیاء 

المناسبة ضمن الشروط القانونیة. 

السید وسیم الفیاض:

ســــؤال وجھته "أخبار المركز" إلى اللجنة 
الثالثیة المصــغرة التي انبثقت عن اللجنة 
العربیة لمتابعة التفاصــــــــیل الیومیة في 

محرم الحرام. وھذه أجوبة أعضائھا: 

ھل أعطت عملیة الفصـــــــل بین البرنامج 
العربي والفارســي ايجابیات أو ســـلبیات 

غیر متوقعة؟

الحاج علي جعفر : في كل ســــــنة كانت 
تصلنا شكاوى من الصوت لكن ھذه السنة 
� الحمد نعتقد ان المشــكلة في قســـم 

الصوت و التصوير  تم تذلیلھا.    

بالنســـــبة الى االنتقادات واإلشارات فإن  
البعض يرى توزيع الطعام الســــــفرى جید 
لكن القســـم األكبر من الجمھور يفضــــل 

التوزيع في الصالة. 

السید ھاشم الورد: 

كانت ھــناك إيجابـــیات ملحوظة قابلـــتھا 
ســـلبیات اعترض علیھا عدد من المعزين. ّ

فموقف السـیارات كان يزدحم لحظة خروج 
اإليـــرانیین ودخول العـــرب. وكذلك تأخـــر 
البرنامج العربي إلى ســـــاعة متأخرة من 
اللیل. وتأخر إقامة صــــــــــالة المغرب في 
اللیالي األخیرة بســــــــبب "التدافع" بین 

البرنامجین العربي والفارسي.

كذلك انقسـم الناس بین مؤيد لفقرة اللغة 
السويدية في اإلحیاء العربي وبین معارض 
لھا.  وبالمحصـــــلة فإن شباب المركز في 
موكب آل محمد ص قد ســـــــــھروا وتعبوا 
القامة ھذا العزاء الضــخم في ھذا الصــرح 

الكبیر على أفضل شكل ممكن.

سؤال آخر: ما ھي الســـلبیات الســـابقة 
األخرى التي حاولتم ھذه السـنة تفاديھا؟ 
واألھم ما ھي االنتقادات واالشـادات التي 

وصلتكم من الجمھور؟

لقاء مع اللجنة العاشورائیة المصغرة حول مجالس عاشوراء وترتیباتھا الجديدة: 

حاولنا تفادي الضوضاء 
وسلبیات األمس

 

مجلس يومــــــي لالخوة واألخوات الناطقین 
بالعـــربیة. مجلس يومـــي لالخوة واألخوات 
الناطقین بالفارســــیة. مجلس يومي باللغة 
الســـــويدية. حضـــــانة األطفال خالل سیر 
البـرامج (١٢٠ طفال يومیا). مطبخ يومـي يعد 
الطعام بمعدل ٦ آالف وجــــبة يومــــیا. توزيع 
طعام العشاء. توزيع الشـاي وشراب النومي 
بصـــــــــرة .خطیب بالعربیة. رادود  بالعربیة. 
خطیب بالفارسیة. رادود بالفارسـیة. خطیب 
بالســـويدية  أرسال خطباء إلى أكثر من ١٠ 
مدن في الســــــــــــويد. زيارات ل ١٢ مركزا 
وحسـینیة في ستوكھولم وضواحیھا .تنظیم 
مواقف الســــــــیارات. مراقبة أمنیة. تنظیف 
يومي للقاعات والصـاالت والحمامات (٢٥٠٠ 
متر) وتنظیف يومي لموقف السیارات (٦٠٠٠ 
متر). جمع تبرعات. تصـــوير فوتوغرافي وبث 
مباشر للبرامج. فقرة للشــــــــــــباب باللغة 
السـويدية تختصــر الكلمة العربیة للخطیب . 
مواكب عــــــزاء. لطم. تنظیم للتھوية. ديكور 
وتعلیق الســـــــــواد. شراء صوتیات جديدة. 
استقبال ممثل المرجعیة الســید مرتضـــى 
الكشــــمیري، مجالس نســـــوية في ختام 
الموسم، مقاطع مسرحیة (تشـابیه)، إعداد 

قمصـــان سوداء للشـــباب. إعداد تقارير عن 
البرامج لمجلة "أخبار المركز". مســـــــــیرة 
عاشوراء وما رافقھا من تواصل مع الشــرطة 
الســويدية، وتنظیم للصـــوتیات، وانضـــباط، 

وتوزيع ورود، وأعداد البیان وتكثیره. 

في استبیان أجاب علیه ١٥٢ شخصـــــا من 
الذين حضروا المجلس في مركز اإلمام علي 
(ع) ظھر  أن خطب الشــیخ الفضــلي حازت 
على درجة ٨٠% في تقییم الجودة من أصل 
١٠٠%، وحازت المـراثـي علـى درجة ٧٧%. 
حاز التنظیم اإلداري على درجة تقارب ٨٣% 
والتھوية كذلك.  اختلفت النســب قلیال لدى 
النســاء فحاز الشــیخ الفضــلي على درجة 
تقارب ٩٠% والمـراثــي علــى درجة تتعدى 
٨٠% أما الرضـــى على التھوية فكانت لدى 

النساء ٨٦%.

مختصر فعالیات عاشوراء

               استطالعات الرأي 

مع اللجنة العاشورائية

الحاج علي جعفر سید ھاشم الوردسید وسیم الفیاض
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ُّ ُ ّْ َوانثر به درر الدموع على الثرىْ ِِ

َُ ُ ٍقتَل الحسین فیا لھا من نكبةَُ ِ

َُّْ ُ ٍّ� أي مصیبة نزلت بهِ

التوطئة

ّ ً ً ِمسَترجعا متفجعا متفكراُّ ِ

ُُ ِوانظر بغرّته الھالَل إذا انَجلىْ ِ ِِ

ُّ ِأضحى لھا اإلسالم منھدَم الذرا..ُ

ً َُ ِبكت السماء لھا نجیعا أحَمراّ

يستعیذ با� من الشیطان الرجیم  ويصلي "على حبیب 
اله العالمین ابي القاسم محمد وعلى اله الطاھرين". 

ثم يأتي- وبصــوت حزين- على ذكر الحســـین (ع) قائال: 
"صـــــــلى هللا علیك يا موالي يا ابا عبد هللا، يا رحمة هللا 
الواســعة، ويا باب نجاة األمة، مظلوم..  يا غريب كربالء.. 

يا لیتنا، يا لیتنا كنا معكم، سادتي، فنفوز فوزا عظیما". 

َ َّ َُّ ِھل المحرّم فاستھل مكبّراُ ِ

ثم يعرج ســـــماحته في كل لیلة على موضـــــوع جديد 
يحاولة فیه جذب أسماع مئات المســتمعین الجالســین 
في الصــــالة الكبیرة، ومئات األخوات الجالســـــات في 

قسم المصلى. 

سماحته يفتتح الكالم بقصـــــــــیدة من وحي المناسبة 
وبـتوطـئة من آية أو رواية تكون عـنوانا للمجلس، لـیجمع 
بعد ذلك في كلماته بین النعي واإلرشــــاد، وبین أحداث 
الماضـي ومتطلبات الواقع. وطیه ملخص لكل لیلة على 
َ ّ حدة، دون تغییر في اســـلوب الخطاب الذي يـقدم كلمة ُ

مسموعة ولیس كلمة مقروءة. َ

يعتلي سماحة الشیخ علي الفضلي المنبر كل لیلة في 
الساعة التاسعة والنصف مساء مصـحوبا بالصـالة على ً

محمد وال محمد. 

ِلوال الصفحتین لما بقي للحسین ذكر. 

الكل يبكي الحسین في عاشوراء، لماذا؟

في ھذه األيام سنفتح كتاب الحســـــــــین؛ كتابا فیه صفحتان: 
صفحة فیھا المواعظ والعبر، وصفحة فیھا الحزن والسواد. 

احببت أن أبدأ بزيارة عاشـــــوراء. زيارة ملیئة بالمعاني العظیمة. 
لكنني سآخذ بعضـــــــا من ھذه المعاني: "سلم لمن سالمكم 

وحرب لمن حاربكم". 

"من زيارة عاشوراء الواردة عن االمامین الصـــادق والباقر علیھما 
السالم: "اني سلم لمن سالمكم وعدو لمن عاداكم".

أرى أن ركنیة عاشــــوراء قائمة على ھذه العبارة، والتي تعكس 
معاني االنتماء والصـراع: من معي ينتمي لي, ويصــارع من اجل 

ْ القیم التي قتلت ألجلھا. ُ

المتن

أقبلت وأزفت عاشوراء. مع أن مشــروع الحســـین ال يحده زمن، ّ
لكن أقبلت وأزفت أيام العزاء. 

القران يعبر عن ھذا االنتماء بالوالء: إنما ولیكم هللا ورســـــــــوله 
والذين آمنوا، الذين يقیمون الصالة ويؤتون الزكاة وھم راكعون". 

بالمقابل عندما نقـرأ أن ابن نوح لم يكن ينتمـي لفكـر ودين نبـي 
هللا،  فقطع هللا الصلة بینھما وقال لنوح: إنه لیس من أھلك". 

 ركنیة االسالم كله في االنتماء والصراع. 

لذلك نسأل ھل لھذا االنتماء شروط؟

دعونا نسأل أنفسـنا: ھل نحن مع مشـروع الحسـین؟ ھل نحن 
سلم لمن سالمه وحرب لمن حاربه؟

النبي (ص) قال يوما ألصـــــحابه: "ســــــلمان منا أھل البیت".. 
ســـلمان من بالد فارس، لكنه كان صــــاحب انتماء كامل للنبي 

وخطه، فاستحق ھذا التوصیف. 

من كان منتمیا إلى الحسـین ال يمكن أن يحرفه عن ھذا االنتماء 
أي اختالف في اللون او العرق او اللغة. 

ً الشیخ الفضلي متصفحا "كتاب الحسین":ّ

     إصالح ومقاومة وتضحیة وعزاء

اللیلة األولى

زبدة المجالس العاشورائية

جانب من الجمھور: إصغاء وإسراء باتجاه كربالء سماحة الشیخ علي الفضلي خطیباً
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ثم عقد الحســـین (ع) مؤتمرا في مكة عبر فیه عن امتعاضه من 
السلطة ومعارضته لنھجھا المنحرف. 

المرء يحسب أنه مأمون

يوم به طاھا النبي حزين...

لذلك فأنت الیوم لسـت بمنأى عن ھذا الصــراع. أنت الیوم أيضــا 
وفي كل يوم مخیر بین السلة والذلة. وانت تكون مع الحسین إن 

قلت مثله: ھیھات منا الذلة. 

والموت حق والفناء يقین

خدع األوائل والزمان خؤن...

وھذا الصـــــــراع أزلي أبدي، وكربالء كانت معركة ساعات لكنھا 
كانت في عمق التاريخ معركة أزلیة أبدية. 

ً "َسللتم علینا سیفا لنا في أيمانكم، وحشـــــشـــــتم علینا نارا ً
ّ اقتدحناھا على عدونا وعدوكم...”ّ

لقد اتفق االمام الحسن والحسـین علیھما السـالم على توحید 
الموقف بعد استشـــــــــھاد امیر المؤمنین (ع). رأى األمامان أن 

الموقف كان في البداية يتطلب المصالحة. 

ثم عرج سماحته في الختام على المصــــــــــــیبة من باب قیام 
الحسین بالتضحیة بنفسـه وولده من أجل ديمومة الخط الرافض 

للظلم والضالل. 

وإذا بكیت على فراق أحبة

التوطئة

فكأنه الیوم الذي في كربال

فلتبك نفسك أيھا المسكین...

قال أمامنا الحسین (ع):

في حج ذلك العام دعا الحســــــــــــین (ع) دعاء يوم عرفة. كان 
الحســین متألما، مســتعبرا بمقاطع لجده رسول هللا (ص). رفع 
يديه إلى الســماء ودعا هللا بكلمات فیھا إشارات واضحة إلى بدء 

التغییر.

ال تأمن الدنیا فإن غرورھا

المتن

الصراع في طريق الباطل. 

فاالمام الحسین عاش الصـلح أيضـا حتى عام ٥٩ للھجرة عندما 
حانت ساعة الصفر. 

فھل يكون مع الحســـــین من غط الطرف عن أعداء الحســـــین 
وقتلته؟ ھل يكون معه من غط الطرف عن الباطل وأھل الباطل؟

كان األئمة األطھار يمثلون الصـراع من أجل الحق، وكان الفراعنة 
والطواغیط يمثلون

نعم، فمثلث االنتماء يتشكل من: الحب والطاعة والنصرة. 

ِوالحب ھو علقه وجودية بین المستكمل والمستكَمل. 

ھناك عالقة تنشـــــأ مثال بین االب واإلبن، وبین المتعلم والعلم، 
ِوبین الملھم والمسـتلھم.  ومثل ھذه العالقة نشــأت بیننا وبین ُ

أبي عبدهللا الحسین (ع). لذلك فلنكن على ثقة بأننا میتون دون 
ھذا الحب للحسـین. نحن بدون الحســین نأكل ونتكاثر كســائر 
الكائنات. لكن الذي يمیزني عن اآلخرين ھو تعلقي بالحســـین، 
تعلقي بقول المصــــــــطفى "اني تارك فیكم الثقلین: كتاب هللا 

وعترتي أھل بیتي". 

الركن الثاني في مثلث االنتماء ھو الطاعة. 

فالمحب لمن احب مطیع كما يقال. لذلك: راقب نفســـــــك ھل 
تطیع مشروع الحسین الذي ھو طاعة هللا، مشروع من لم يخرج 

اشرا وال بطرا، وإنما خرج لإلصالح في ملة رسول هللا (ص)؟

الركن الثالث ھو النصــرة. نحن الیوم ننصــر الحســـین من خالل 
إحیاء ھذه األماكن وھذه المجالس. ننصــــره عندما يتحمل االب 
مسـؤولیة أھل بیته عمال بقوله تعالى:  قوا انفســكم  وأھلیكم 
نارا وقودھا الناس والحجارة."  ننصـــــــــره عندما نأمر بالمعروف 
وننھى عن المنكر. ننصـــــــــــره عندما نقدم الدعم لھذا المكان 
واألماكن التي تقیم مجالس الحسـین. ننصـره من خالل اإللتزام 
بما ألزمتنا به الرسالة المحمدية وبما ألھمتنا إياه النھضـــــــــــة 

الحسینیة. 

واآلن نأتي إلى "حرب لمن حاربكم"، لنتســــــاءل ھل يكفي أن 
أدخل في سلم الحســـــین فأسالم من سالموه، دون أن أدخل 

في حربه؟ 

بداية أقول إن حیاتنا كلھا صراع. "يا أيھا اإلنســــان انك كادح الى 
ربك كدحا فمالقیه" 

اللیلة الثانیة 

خرج الحسین لیعید لألمة 
           وعیھا وإرداتھا وحقوقھا

زبدة المجالس العاشورائية

المال عبدالرحمن النصیري منشدا: من القلب إلى القلبدعاء الحجة (عج) وقوفاً



زبدة المجالس العاشورائية

6

ھناك فرق بین االنقالب العسكري والمقاومة العسكرية. 

والدلیل.. في مكة المكرمة، في الیوم الثامن، قام الحســـــــین 
خطیبا، فماذا قال؟ قال: "خط الموت علـــى ولد أدم مخط القالدة 
على جید الفتاة وخیر لي مصـرع أنا القیه كأني بأوصالي تقطعھا 

عسالن الفلوات بین النواويس وكربالء". 

ھذا اعالن مقاومة.

 أحد ھذه األھداف ھو إحــــیاء إرادة األمة. كانت األمة مقـــــیدة. 
والظالم يرھقھا باإلرھاب والفســاد. تماما كالیوم. الیوم ينتشـــر 
االنحالل األخالقي فبعد داعش التي كانت تقتلنا بالسیف،  أتى 

من يحاول قتلنا بخبر اباحي أو باشاعة. 

كان ھدفه ھو أن يقاوم ال أن ينقلب 

الظالم استخدم السیف والتحريف لقتل حركة وإرادة االمة. 

بدأت األمة النائمة بعد واقعة كربالء تسأل وتستیقظ.  قبل عام ٥٩ للھجرة لم يمتلك الحســـــن والحســــــین علیھما 
الســالم جمھورا عقائديا مطیعا... كان القیام بإنقالب عســكري 

أمرا مستحیال. فأخذ الحسین (ع) طريق المقاومة العسكرية. 

ھذا إعالن عن معارضــة الوضـــع القائم وإعالن عن اختیار طريق 
الشھادة سبیال للتغییر. 

ھذا مؤشر على أن الحســین أعد نفســه للشــھادة في طريق 
التغییر؛ وھناك دلیل ثان: عندما جعجع الحر بالحســــــــین وقف 
خطیبا وقال:  إن ھذه الدنیا قد تغیرت وتنكرت وأدبر معروفھا... أال 
تــرون أن الحق ال يعمل به وأن الباطل ال يتناھــى عنه، لیـــرغب 
المؤمن في لقاء هللا محقا فإني ال أرى الموت إال ســــــــعادة وال 

الحیاة مع الظالمین إال برما. 

أسأل: ما ھي األھداف التي أرادھا الحســـــــــین (ع) من ھذه 
المقاومة؟

ھدف ثان ھو إعادة إحیاء وعـي األمة. فقد كان الوعـي فــي ظل 
الســلطة مشـــوشا. فالســـلطة ترفع شعارات ويافطات ورايات ً

إسالمیة، لكنھا تضـــرب في الخفاء ركائز االسالم. واألمة أصابھا 
التشويش في وعیھا. 

رأي األمام يقول: يجب أن يسفك دم زكي طاھر لتغییر األمة. 

ھنا كان ال بد أن يشــــتھد ابن بنت رسول هللا كي تصــــاب األمة ّ
بالصـدمة.. كي يتســاءل الناس:  ھذا الذي قتل، من؟ ھذا رأس 

من؟ ھذه بنت من؟ 

فعندما تبین للحســــین (ع) استحالة القیام بعمل عســـــكري 
يقضي على حكم يزيد، لجأ إلى عمل عسكري يعطل المشـروع 

األموي الذي كان يرمي إلى تجويف االسالم من تعالیمه. 

والحسین تحرك إلعادة احیاء إرادة األمة. 

استشــــعرت الســـــلطة بھذا التغییر فقیل لیزيد خذ البیعة من 
الحسین خاصة؛ فرد الحسین (ع) على تھديد المھددين: مثلي 

ال يبايع مثله. 

ال معنى لھا تحت حاكم يســــــــــــلب األمة حق العبادة الحقة، 
ويسلب اإلمامة حق إدارة البالد والعباد. 

لبیك فـــــي ھكذا ظــــــرف ال تقدم عبودية � وإنما تقدم خدمة 
إلبلیس. 

مثل ابن فاطمة يبیت مشردا 

قال تعالى: "أفحكم الجاھلیة يبغون ومن احســـن من هللا حكما 
لقوم يوقنون" 

ويزيد فـي لذاتــه متنعمٌ

في المسلمین، ولیس ينكر مسلم... 

تروى الكالب به ويظمى الضیغم

 ويؤخر الـعلوي وھو مقدم

ثم عرج سماحته على المصــــــیبة بعد أن كان قد اسقط أحداث 
الماضي على الواقع محذرا الشـــباب من الســــقوط في حبائل 

السیاسات الشیطانیة التي تريد أن تسلبھم وعیھم وارادتھم.

يرقى منابـر أحمد متأمرا 

ما خلت أن الدھر من عاداته

ھدف ثالث. أراد الحسـین أن يسـترد الحقوق المســلوبة وعلى 
رأســـــــــھا حق العبادة وحق اإلمامة. لھذا خرج في يوم التروية 

لیقول إن لبیك اللھم لبیك ال معنى لھا مع طاعة الظالمین.ّ

ويقــدم  األمـوي وھو مؤخر

التوطئة 

اللیلة الثالثة 

مرتكزات الجاھلیة: 

حكم وظن وحمیة وتبرج

جانب من الجمھور: إنصات واھتمامالسید أسعد الطالقاني يتلو آيات من الذكر الحكیم
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ال بد لألمة أن تعي ھذا المعني. 

ھذه الجاھلیة ھي التي حاربھا الحســـین بعد أن أطلت بوجھھا 
مجددا. 

من خاصــیات القران أنه يجري كما يجري اللیل والنھار، فاحكامه 
جاريه.. وعلى المرء أن يعلم أن قرآننا يجري كما تجري الشـمس 

والقمر.. 

الحســـــــین خرج على االنحراف.. وسؤالنا ھو ھل كان سیخرج 
الیوم ام انه لن يجد انحرافا كافیا للنھوض؟ إسأل نفسـك لتتعرف 

على انحرافات الیوم وعلى جاھلیة الیوم. 

نظر الحسـین فرأى جاھلیة تشـبه الجاھلیة التي حاربھا رسول 
هللا. 

نعم. نفس مفردات الجاھلیة عادت في زمن الحسین (ع). 

فما كان منه إال أن قام بنھضة تشبه نھضة جده رسول هللا.  

المتن

افحكم الجاھلیة يبغون؟ يبغون في اآلية فعل مضـــــــارع..يعني 
دائما يبغون.. حكم الجاھلیة لیس منحصــــــــــــرا فقط في زمن 
الجاھلیة التي سبقت اإلسـالم في شـبه الجزيرة العربیة. نحن 

قد نعیش الجاھلیة دون أن نشعر. 

مرة مضــــــــافة إلى الظن، "ظن الجاھلیة": بعد معركة أحد ظن 
بعض المسلمین ظن الجاھلیة وقالوا أين هللا؟ أين النصر ؟ 

اخبرني بعض األحبة عن إحصائیة أن ٤٠٠٠ مسلم مسجون في 
السويد، منھم ١٥٠٠ عراقي.. أين دورك؟.. توجد حولك جاھلیة.  

الحسین يسألك انا جاھدت وقطع رأسي أين انت؟

ّ ووردت كلمة الجاھلیة مضــــافة إلى الحمیة: "حمیة الجاھلیة": ّ
ومن معانیھا: ابن منطقتي المنحرف افضـــــــل من ابن المنطقة 

األخرى الصالح..الخ

ھذه ھي مرتكزات الجاھلیة. ألیست موجودة االن؟ 

وإذا اتاك الملكان سیســــــــــــأالن عن عقیدتك وعن أصداء تلك 
الرسالة المستخلفة في وجدانك؟ سیسـأالنك: من ربك؟ ما ھو 
كتابك؟ الخ. وسوف تســأل أيضـــا عن سلوكك. عن شبابك فیما 

أمضـیته. لذلك على الشـاب أن يثقف نفسـه عقائديا وان يصـوب ّ
ويصـــحح سلوكه، وان يدعم ھذه المراكز النھا ھي التي تحارب 

الجاھلیة بكل أشكالھا. 

األمة التي كانت قلوبھا مع الحســـین وسیوفھا علیه، كانت أمة 
انحدرت إلى الجاھلیة العظمى. 

تعرّف الجاھلیة انھا فتــــرة من الـــــزمن تغیب عنھا معالم الدين 
وتتجسد فیھا معالم االنحراف. 

لقد عرّجنا على الجاھلیة وأشـــــــكالھا وأنواعھا. لكن الجاھلیة 
العظمى ھي أن تكون قلوب األمة مع حكم هللا، وتكون سـیوفھم 

مع حكم الجاھلیة. 

فإذا انتكست القیم . وانحرف الشباب أطلت الجاھلیة برأسھا. 

فما ھي مرتكزات الجاھلیة واھدافھا وكیف نســـــــــقطھا على 
ايامنا؟ 

المجتمع الذي يتخلى عن الرسالة المســـــتخلفة يحمل تابوته 
على ظھره. 

الجاھلیة وردت ٤ مرات في القران الكريم. 

وھذه الجاھلیة ھي التي ضحى الحسـین بنفســه لیقلعھا من 
تراث األمة. 

بل ما أكثر حروب الیوم وغارات الیوم. 

 

اقف االن على مرتكزين اثنین من مـرتكـزات الجاھلیة: االنحـراف 
العقائدي واالنحراف الســـــلوكي.. إذا وجدا في األمة استحقت 

الفناء. 

أمیر المؤمنین يصـف الجاھلیة األولى قائال:  فاألحوال مضـطربة، 
واأليدي مختلفة، والكثرة متفرقة... من بنات موؤودة، وأصـــــنام 

معبودة، وأرحام مقطوعة، وغارات مشنونة". 

وأضــــیفت إلى التبرّج: "تبرج الجاھلیة" إشـــــارة إلى االنحراف 
األخالقي. 

اال نجد حولنا حكم الجاھلیة؟ وظن الجاھلیة؟ وحمیة الجاھلیة؟ ّ
وتبرّج الجاھلیة؟

ھذا انحراف عقائدي مبكر. ردة إلى الجاھلیة.

يقول أحد العلماء خلق هللا ادم واســــتخلفه. وبالمناســــبة فإن 
عناصر االستخالف أربعة: 

بماذا تختلف جاھلیتنا الیوم عن أوصــاف تلك الجاھلیة؟ فاألحول 
مضطربة واألمة متفرقة والبنات موؤودة في أتون الجھل واألصنام 

البشرية معبودة والحروب مشنونة.

ثم عرج سماحته على المصیبة معددا التضحیات التي قدمھا أبو 
عبد هللا الحسین (ع) لمحاربة الجاھلیة األموية وسلطانھا. 

ِ المســـــتخلف (وھو هللا) واالنســـــان المســــــتخلف واألرض َ
َ المستخلفة، والرسالة المستخلفة. َ

الحاج أبو أنفال قارئا للزيارةجانب من الجمھور: إصغاء وتأملجانب من الجمھور: تفاعل مع المصیبة
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ِطف بي على مغنى الطفوف وقل لهُْ

ُ مستعبرا أعلمت من بك موَدع؟َ

ِفیك اإلمام أبو األئمة , والذي

المتن

هللا عندما يتحدث عن العالقة الـــزوجیة يتحدث عنھا علـــى أنھا 
سكن (وخلق لكم من أنفسكم لتسكنوا إلیھا) 

ِھو للنبوة واإلمامة مجمع...ُ ِ

دور المســــكن ھو دور االيواء. اإلنســــان ال يعیش األمن اال في 
مســكنه. الزوج مســكن، والزوجة مســكن. أين يلجأ اإلنســان 
عندما تصـــیبه مصــــیبة؟ عندما تتكاثر ھمومه؟ عندما  يقع في 
ضائقة مالیة أو صحیة؟ إال يلجأ بعد هللا إلى مسكنه؟ الى زوجه؟ 

من القیم التي برزت وتجلت فـي كـربالء ھـي  العائلة. وقد كانت 
العائلة  المكمل لنھضة الحسین. 

ِوبفقده الفرقان مفقود وفيٌُ ِ

ٍقبته الدعا من كل داع يسمع....ُ

مولى بتربته الشفاء وتحتُ

َّ ِتضییعه الديَن الحنیف مضیعَ

ِِوبیوم مصرعه جمیعا صرّعوا...ًُ

عالقة الـــزوجین ھـــي أقدس واقدم عالقة. عندما خلق هللا آدم 
خلق له حواء فنشـــــــأت العالقة االولى.. اريد منكم أن تنتبھوا . 

ھناك مسائل فقھیة يقدم فیھا الزوج على االب. 

التوطئة
َْ ًْ ْ َ َّ َ ْ َ َُّ ُ ْ ْ ُْ َ َ ُ ُ ُ ُ َعاشروھن بالَمعروف فإن كرھتموھن فعَســـى أن تكرھوا َشیئا َ ِ ِِِ ِ

َ َّْ َ َ ُْ َ َ ِويجعل � فیه خیًرا كثیًراَ ِ ِ

إال يعلق مشاكله في الخارج ويأوي الى اآلخر. 

ِفحیاة أصحاب الكساِء حیاتهُُ

السـید الخوئي قدس يقول إن مجرد رفع الصـوت في وجه المرأة 
يتنافى مع المعاشرة بالمعروف. 

ساعد هللا الشــــاب الذي يعیش العنف األسري بین والديه. فاذا 
كان بیته يعیش العنف األســـري فإنه  قد ينحرف ويمارس العنف 
مســتقبال. وھذا يقودنا لنأتي على الســـبب الثاني من أسباب 
العنف األسري، وأسباب تصدع بعض الزيجات، وھو جھل الشـاب 
والشــابة بالحقوق والواجبات. لم يعد يجوز أن ينظر أحد الزوجین 

إلى األخر على أنه آلة بنك فقط أو آلة تسلیة. 

يقول تعالـــى ثانیا أن ھذه العالقة ھــــي لباس. ما ھــــي قیمة 
اللباس؟ إنه الشــــیئ المالصق لإلنســــان. يحمیه من تقلبات 

المناخ ويســــتر جســـــمه من عیون المتطفلین. وكذلك الزواج. 
عالقة مالصقة وقرب، وعالقة ستر وحماية.

ما اســـباب ھذا العنف األســــري؟ وما أســــباب ھذه الخالفات 
العائلیة؟

كلمة المیثاق وردت في القران الكريم لتصـــــف عالقة المخلوق 
بالخالق، ولتصــــــف عالقة الزوجین. لم ترد في وصف أي عالقة 
أخـرى. ھذا راي القـران. فلننظــر الــى واقعنا.. ھل تعیش أكثــر 

الزيجات عالقة السكن واللباس والمیثاق؟

التعامل بین الزوجین يحتاج إلى صبر. فالصـــــبر ھنا يحافظ على 
أطھر وأقدس عالقة. ويحافظ  على حصـن االبناء، وعلى مدرسة 

االبناء وعلى مأوى االبناء. 

على كل من الزوجین أن يعرف كیف يســتخرج اللطف من اآلخر. 
"كوني له أَمة (عبدة)  يكون لك عبدا." َ

اختي أســـألك' ھل تنظرين الى زوجك على أنه ســــكن؟ اخي 
أسألك  ھل تنظر الى زوجتك على أنھا سكن؟

يعبر هللا أيضــــا عن ھذه العالقة ثالثا أن فیھا میثاقا غلیظا.. لیس 
ھناك عالقة وثیقة كعالقة الزوجین. 

 األمم المتحدة تقول إن ٣٥ بالمائة من النســـــاء يتعرضن للعنف 
األســري. ســـألت بعض اإلخوة في المركز قال إن المركز يجري 
١٦٣ حالة طالق فـــــي العام. ھناك حالة طالق كل يومین. ھذه 

نسبه كبیرة رغم ثقافة الشريكین. 

من أھمھا ســــوء الخلق ســـــواء من الرجل أو من المرأة. ھناك 
مؤمن يصلى لكنه عند الخالف يتحول الى مفترس. 

ٍإذا عاملھا بلطف تحولت ھي إلى عجینة، أما إذا عاملھا كأســد، 
فالنتیجة ستكون غیر مضمونة. 

ثم عرج سماحته على المصـــــــــیبة من موقف أم البنین عندما 
سمعت بمقتل الحسـین مع ٤ من أبنائھا، فإذا ھي تســتفســر 

عن حال الحسین قبل أحوال بنیھا. 

ھذه أم البنین زوج أمیـر المؤمنین عندما زفت الـى أبـي األحــرار 
وجاءت الدار قالت وهللا ال ادخل الدار إال أن يأذن لي الحســــــــن 
والحســـین. فجیئ بھما فقالت: ھل تقبالن أن أدخل الدار الیكم 
خادمة. قاال لھا كال بل تدخلین أما. وھكذا ھــي الـــزوجة التـــي 

أعدتھا أسرتھا وأعدت نفسھا للدخول إلى البیت الزوجي. 

اللیلة الرابعة

العائلة كانت المكمل لنھضة الحسین

طفل يرفع راية العزاء مع موكب الدمامجانب من الجمھور: إصغاء وتدبرفي فترة اإلستراحة يقرأ "أخبار المركز" 
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ِأبصروا العیَش بال السبط مماتاً

قصیدة بحق أنصار الحسین (ع):

َْ ُ ْ ِقد َشروا أرواَحھم فیه فداَءاْ ِ َ

ََّ َ ِيشترون الجنة المأوى لقاءاْ

ويكون ثانیا من خالل أن نفھم عقیدتنا. ففاقد الشــیئ ال يعطیه. 
إن لم تفھم عقیدتك فإنك لن تندمج بل ستنصھر أو تنكفئ. 

المتن

التوطئة

قیل للحســـین بامكانك أن ترجع، قلھا واسلم. ھي كلمة واحدة 
(أبايع يزيد)،  قلھا يا أبا عبدهللا وارجع سالما. 

كیف؟ 

االندماج يكون إذن من خالل التعرف على المجتمع وعلـى ديانته 
وقوانینه.

ّ َ ِوكذا الموت مع السبط بقاءاَ ِ

إياك أن تعیش الخوف. وإياك أن تعیش االنعـزال. نحن نمتلك فكـر 
محمد وال محمد. ونمــتلك إرادة محمد وآل محمد وثــبات محمد 
وآل محمد. لیس لدينا ما نخاف منه. بل لدينا ما نفتخـــــــر به وما 

ندعو الناس إلیه لیھتدوا. 

   

االندماج ھو أن تعیش من خالل أمـــــرين: تحافظ علــــــى لغتك 
وتحافظ على ھويتك (كل من فقد لغته وفقد ھويته ابتعد عن خط 

الحسین) كل من تخلى عنھما ضل الطريق. 

ُّ ُ ْ شھداءا بل وَسادوا الشھداءاًُ

اإلنســـان ھنا أما يعیش االندماج. أو يعیش االنصـــھار. أو يعیش 
االنكفاء. 

وفي الختام عرج سماحته على المصــیبة مســتشــھدا بوقوف 
الحســــــین أمام الذين عاشوا الثبات معه قائال: ما رأيت اصحابا 

أفضل من أصحابي. 

ويكون اإلندماج ثالثا من خالل االستفادة من الفرص. الســــــويد 
اتاحت لنا مثال حق تأسـیس المراكز اإلسـالمیة. األخوة اشــتروا 
ھذا المكان ودعوا المجتمع للمجیئ إلیه والتعرف على االسـالم 
والمسـلمین. األخوة ھنا استفادوا من الفرصة لیعززوا إندماجھم 

ولیخرجوا من العزلة.

على الفرد أن یســتثمر الفرصة. ان تتعلم فھذا استثمار للفرصة. وأن تترشح للنیابة 
فھذا استثمار للفرصة. وأن تعبر عن رأیك في الشـــارع أو في المحافل الســـیاسیة 
اســتثمار للفرصــة. بل أن  تحترم القانون ھو اســـتثمار للفرصـــة إلظھار أخالق 

المسلمین.  

ما ھو الثبات؟ ھو أن تلتـزم بخط وتثبت علـى ھذا اإللتــزام. وھذا 
أمر صعب يقر القران الكريم بصـــعوبته ويصــــفه  بأنه طريق ذات 

الشوكة.

ََْ ْ ُ ٍخیر أصحاب مضوا في خیر دربَْ ٍِ

يعني: تقاتلون قوما يقدمون على الموت وھم على بصــــــــیرة. 
تقاتلون قوما يعیشون أقصى درجات الثبات. 

ٍاف كلمة. انظر مصیر اإلنسان إذا قالھا لوالديه. 

في كربالء صاح أحد قادة جیش عمر بن سـعد بأصـحابه: "أتدرون 
من تقاتلون، تقاتلون فرسان المصــــــر، وأھل البصــــــائر، وقوماً 

مستمیتین". 

قال أمامنا الحســـین (ع): "ال اعطیكم بیدي إعطاء الذلیل وال أقر 
لكم إقرار العبید"

من القیم التـي نادت بھا كـربالء ھـي قیمة الثبات. الثبات علــى 
المبدأ. 

نســــــقط الثبات على واقعنا. يا ابا عبد هللا كیف نعیش في ھذا 
المجتمع المفتوح؟ كیف نعیش الثبات؟

لكن. اولیس اإلنســــان كلمة؟ اولیس دخول النار في كلمة؟ قد 
تقول كلمة ال، فیخلدك التاريخ. وقد تقول نعم، فیلعنك التاريخ. 

أما االنصـھار فیمثل الكارثة. ھو أن تتخلى عن لغتك وھويتك. عن 
عاداتك ودينك. إذا تخلیت  فأنت تنصھر، وال تندمج. 

الـركن الثالث ھو االنكفاء. يعنـي العـزلة. أن نعیش فــي "كوتة". 
في أماكن سكن مغلقة واسواق مقفلة على جمھورنا فقط. ھذا 
إنكفاء. تذكر أننا  يجب أن نمتلك الثقة لنتخلـى عن اإلنكفاء وعن 

العزلة.

نعود إلى حالة اإلندماج المطلوبة. كیف نعیش االندماج؟  نعیشه 
من خالل التفاعل مع المحیط الذي تعیش فیه. ھذا علــــــي بن 
ابـي طالب (ع) وقد أبعد عن الخالفة. جلس فـي داره. نعم. لكنه 
لم ينكفئ. تفاعل وأثر ولذلك قیلت عنه تلك المقولة المشھورة: 
لوال علي لھلك عمر. يعنـي أنه كان يغیـر وكان يتفاعل ويؤثـر ولم 

يكن منعزال. 

اللیلة الخامسة 

بین االندماج واالنصھار واإلنكفاء

المتطوعون لخدمة المجلس في المطبخ المحاذي للصالة الكبیرةالعاملون في الديكور لحظة اإلنتھاء من العمل
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ُ ُُ ُ ِوالیوَم تسَحب باألغالل والصفدْ ِ ِ

َََّ َّْ ْ ُ ِ"أشَھد لَك بالتسلیم، َوالتصديق" فما ھو التصديق؟ْ ِِ ِِ

ُ ُّ َْ ُ ِِألیوَم يلطم مثلي خد زيَنبكمُ

"واجعفراه ! وال جعفر لي الیوم ! واحمـزتاه وال حمـزة لـي الیوم." َ
جعفر وحمزة كانا من الدائرة الثانیة ألمیر المؤمنین. 

عندما خلق هللا البشــر اصطفى منھم االنبیاء واالئمة، فشـــكل 
ھؤالء الدائرة االصطفائیة االولى. 

قال أمیر المؤمنین (ع): "كان لي كما كنت لرسول هللا".

أشــــــخاص ھذه الدائرة الثانیة كانوا على عالقة خاصــــــة جدا 
بأشخاص الدائرة األولى.  

التسلیم ھو االنقیاد. ھو أن تقول: انا معك معك. انا مطیع لك.  

ِ(فما بكى أسد إال على أسد)ٌ

ً ُْ ِ ال غرَو إن يبكَك المظلوم منتحباُ ِ ِ

ِفارقَتني كفراق الروح للجَسد ...ُّ ِِِ

صاحب ھذه اللیلة أبو الفضــل العباس ھو من الدائرة االصطفائیة 
الثانیة.

عندما جاء خبر استشھاد مالك األشتر

سأتناول ھذه العناوين واسقطھا على واقعنا. 

مسـلم بن عقیل سفیر الحســین وثقته، مثال آخر عن أشخاص 
الدائرة اإلصطفائیة الثانیة. 

التســـــلیم مھم. وائمتنا عانوا من عدم الطاعة. عانوا من أشباه 
الرجال. في قضیة رفع المصـاحف كان علي يئن من عدم االنقیاد 
والتسلیم. ما الذي أدى إلى خسـارة الحرب في معركة أحد؟ إنه 

عدم التسلیم. 

في واقعنا الیوم المرجع يتألم عندما يشــــــعر أن ھناك خلال في 
ًُ الطاعة. فقدان الطاعة يعنـــــي أن أحـدا جديدة تنتظــــــرنا. وأن ُ

خسارة جديدة قد تطل برأسھا في أي وقت. 

العباس كان في أعلى درجات التسلیم. 

ھذا تسلیم مع بصیرة. 

اعداؤنا بالمناسبة يعملون على ضرب ھذه البصــــیرة في والئنا. 
لیس ھمھم األول أن يضـربوا التســلیم بل أن يضــربوا البصــیرة.  
التســلیم يمكن توظیفه كما وظف األعداء داعش لضـــرب وحدة 
األمة ومقدراتھا. ھؤالء األعداء لديھم معاھد لالستكشـــــــــاف 
تتسـاءل: ھل سیبقى ھؤالء على والئھم للحســین إذا شوھنا 
مرجعیاتھم في المســـــــــتقبل المنظور؟ ھؤالء يقولون: أضربوا 

بصیرتھم لتتحكموا بتسلیمھم. 

ثم عرج سماحته على المصـــــــــــیبة من باب الوفاء الذي أبداه 
العباس تجاه أخیه الحســــــــین... "وأي وفاء أقوى من أن يمتنع 
العباس عن شـــــــــــــرب الماء وھو في قمة العطش ألن إمامه 

عطشان؟

عندما طمع الشـمر في ان يفصــل العباس عن الحســین فناداه 
وإخوته قائال: يا بني أختي أنتم آمنون ال تقتلوا انفســــــــكم مع 
الحســـــــین والزموا طاعة أمیر المؤمنین يزيد  فقال له العباس: 

لعنك هللا ولعن أمانك تؤمننا وابن رسول هللا ال أمان له. 

ھو التسلیم لكن مع وعي وبصیرة. تارة يكون التسلیم بال إحاطة 
بمعنى ما يســـلم له المرء. وتارة يكون عن قناعة أيضـــا بجدوى 
المسار الذي ينقاد له المطیع. وھذا كان حال أبو الفضل العباس. 

التوطئة

علي بن أبي طالب نادي يوما: 

ْْ ِإذ فاطم أقبلت تدعوه "واولدي”ٌ

المتن

واآلن نأتي إلى العباس.معلوم أن اصحاب الحســــین واھل بیته 
استشـــھدوا قبل العباس، لكن عندما استشــــھد العباس قال 
الحســین: "االن انكســـر ظھري". ھذا دلیل على لیاقة العباس 
للولوج الى الدائرة الثانیة.  جاء أحدھم إلى الصـــــــادق فقال له 

َََّْ ُ ِِالصــــادق: اذا وقفت على قبر العباس قل: أشَھد لَك بالتسلیم، ْ ِ
ْ َْ ََّ َّ َُّ َْْ َ َ ِ َ َ ّوالتصديق، والوفاء، والنصیحة لخلف النبي المرَسل. َ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ

العقیلة زينب التــــي يقول عنھا زين العابدين: إنك عالمة غیـــــر 
معلمة، مثال أنثوي عن أشخاص الدائرة الثانیة. 

ُ ِبینا الحسین لدى العباس يندبهُ

ََ ُ جاء في زيارة العباس عن أمامنا الصــــــــادق أنه قال: أشَھد لَك ْ
ْ َْ ََّ َّ َّ َُّ ْ َْْ َ َ ِ َ َ ّبالتسلیم، والتصديق، والوفاء، والنصیحة لخلف النبي المرَسل.َ ِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِ

ُ ِإن شاَب رأسي فال ما عدت تعرفنيَُْ ِ

ُ ْْ ْ ِِ"واضیعتي" بَعَد َسھم العین يَا عضديَ

َّْ ُ ْ ُ ِواحَدوَدَب الظھر من رزئي ومن كَمديْ ِ

ُ ٌ ٍأنا أخوَك حسین إبن فاطمةُ ِ

ِِيَا واحَد الجیش يَا ذخري ومعَتمديُُ

اللیلة السادسة

بین دائرة اإلصطفاء األولى والثانیة

زبدة المجالس العاشورائية

جانب من الجمھور: صفوف المشاركین بعزاء اللطم. الحاج ثائر كاظم، أحد أعضاء اللجنة العربیة، في لیلة القاسم
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الذين يؤدون مناسك الحج يتعبدون بعبادة أسرة. 

في لیلة العاشر سأل القاسم عمه الحســـــین: يا عم اذا أصبح 
الصبح ما ھو دوري. ھنا بكى الحسین دمعة بارده. 

ومن أسالیب التربیة اإلسالمیة ھي أن تؤاخي أبنك. 

بالعودة إلى اآلية "ھب لنا.. قرة األعین". القر ھو الشــیئ البارد. 
كأن ھناك دمعة حارة ھــي من الحــزن، ودمعه باردة تأتـــي بعد 

الفرح. دمعة االم عندما تتزوج ابنتھا دمعة فرح.

كیف نبكي على أبنائنا دموعا باردة؟

اختیار الزوجة الصالحة. ابحث البنك وابحث البنتك. 

أحدھم قال ألوالده. لقد احســـــــنت إلیكم قبل أن تولدوا. قالوا: 
كیف؟ قال: لقد اخترت لكم االم الطاھرة. 

اإلســـالم يقول اذا أردت أن تعیش مع األســـرة قرير العین ھناك 
امور يجب تأمینھا، منھا:

ثالثا' القدوة. أحد علماء النفس يقول إن الطفل في ســـن الثالثة 
يبدأ بالتعـرف علـى مواھبه وإمكاناته ويبدأ باتخاذ االب قدوة وتبدا 

البنت باتخاذ االم قدوة. 

إحدى الجامعات الھولندية في دراسة لھا تقول إن خمســـــــین 
بالمائة من األطفال الذين خضــــــعوا للدراسة عانوا من آالم في 
الظھر واألصابع بســــــــــبب استخدام الھاتف النقال. امنعه من 
اإلفراط في استخدام النقال وقدم له البديل. خذه في فســـحة. 

افتح له بابا آخر للتسلیة. 

ِأحدھم أتـى بإبنه إلـى عالم تــربیة، قال له علم ابنــي. قال لقد ّ
جئت متأخرا ألنك لم تختر له االم الصالحة. 

االب المؤمن يسكب دموع الفرح إذا رأى نتائج تربیته. 

أما الحسین فقد دمع على القاسم دمعة باردة ودمعة حارة. 

ثانیا: أن ترحل مشـاكل الزوجین إلى وقت ال تشــھد األبناء على ّ
أحداث ذلك الوقت. يعنـــــي: تأجیل الخالفات إلـــــى ما بعد نوم 
االطفال. أما أن يــــبدأ الـــــنھار بالكالم الفاحش فإن الطفل كآلة 

االستنساخ. سوف تستنسخ ذاكرته ھذا الكالم الفاحش  

لذلك كن انت القدوة واألســـوة البنك بدال من الالعب الفالني أو 
الفنان الفالني. 

القاسم عندما سأل الحســین لیلة العاشر ما ھي وظیفتي يوم 
غد؟ بكى الحسین دمعة باردة. 

رابعا: إن نتعاطى مع األبناء تعاطیا حديثا. تســــــــلح بالعلم في 
التعاطـي مع ابنك ألنه عندھا لن ينحـرف وان عاش فــي مجتمع 
فیه منحــرفون.  تعــرف علــى عقلیة الطفل وادرس كیف تــربیه 

واستخدم معه أسالیب اإلسالم في التوجیه. 

لكن في العاشر رماه الحســـــــین بدمعة محرقة... وختاما عرج 
سماحته على المصــــــیبة من خالل حوار القاسم مع عمه في 

میدان المعركة. 

من أھم ھذه األســـالیب ھو أســــلوب المنع ومنح البديل. فا� 
سبحانه تعالى حرم الزنى وأوجد البديل، وفتح لنا بابا للحالل. 

عزز قیمة الذات عنده. شاوره في اموره. بل في أمورك أيضـــــــا. 
إسأله: ابني ما رأيك؟ ھل افتح ھذا المشروع؟  ما رأيك في ھذه 
المشــكلة االجتماعیة؟ ال تكن االب الذي يقول إلبنه كلما تكلم: 

اسكت إذا تكلم الكبار. او أسكت، ما أدراك بھذه األمور. 

حول القاسم بن الحسن (ع)

ًَّ ُ ّْ ِرأى في الطف مواله حسیناُ

ًَّ ِخطیبا بالمھند والقناةُ ِ

ُ ّ ِعريس قاَم في طف األباةٌ ِ

َّ َ ِوكم أبكى عیون األمھات؟!ْ

َْ َّ ِلقد قرت به عینا أبیهَْ ِ

ّ ِيسیر إلى المنیة في ثباتُ ِ ِ

التوطئة

ًَ ًْْ ِفأقَدَم حامال � سیفاِ

ً َُ ِقد اختارت كـــرامته فتــاةُْ

قال هللا ســبحانه تعالى: "والذين يقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا 
وذرياتنا قرة أعین واجعلنا للمتقین إماما".

المتن

من جملة المعاني التي إثارتھا كربالء ھي قیمة األسرة. 

أسرة الحســــین قامت معه وشاركته المشــــروع وحملت معه 
المسؤولیة. 

ھذه اللیلة سنتحدث عن اللبنة األولى. لبنة األسرة.

ُّ ً ًْ ِإماما مفردا بَیَن الطغاةُْ

إذا عدنا الى التاريخ وجدنا أن العديد من أعمال الحج ھـي اعمال 
أسرة. (إبراھیم وإسماعیل وھاجر)

َّ ُْ ْ ِتسمى الموت من أجل الحیاةَ ِ

اللیلة السابعة

الفرق بین الدموع الحارة والباردة 

زبدة المجالس العاشورائية

جانب من الجمھور: لطم على الصدورالمال النصیري مع زمیلیه الناطقین بالفارسیة
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المتن

ّنادى: بني على الدنیا العفـا وغـدا

الناس في مكة كانوا يأكلون ويشربون لكنھم كانوا موتى. 

لھذا جاءت عاشوراء لتعیید إحیاء األمة التي انحرفت. 

مثلث أضالعه ھي: الجذب واإللفة واإلنفتاح. 
مكفكفـا دمعـه الممـزوج بالعلـقً

الحسین ھو الذي احیانا وان كنا نحن الذين نحیي أمره.
الشـبان عندما خرجوا مع الحســین عاشوا اخالق الحیاة. وھذه 
المجالس ھي اعداد فكري وعقائدي للشــباب. ال نســتطیع أن 
نأتـي بھم إلــى ھذا البحــر المتالطم ونتــركھم ثم نقول اياك أن 

تغرق. ال. علینا أن نھیئ  ھذه المجالس لتسـاعدھم على عبور ّ
ھذا البحر. ال. بل النقاذ الغرقى أيضا. 

وبین أھل الشقى فردا أبوك بقى

حاول أيھا الشـــــــاب أن تمتلك قوة جذب لآلخرين. اجذبھم إلى 
دينك وإلى مذھبك بأخالقك الحســـــــنة وإال إنفض اآلخرون عن 

دينك ومذھبك" ولو كنت فظا غلیظ القلب النفضوا من حولك". 

ثم عرج سماحته على المصـــیبة شارحا كیف أن علیا األكبر كان 
شابا علمه الحســــــین (ع) وجھزه وسلحه وقال له امض وقاتل 

إلحیاء دين جدك المصطفى (ص)...

التوطئة

ال معنى للوجود اذا كان االنســـــــان يتحدى هللا ويتحدى الھدف 
الذي خلق ألجله. هللا يقول لنبیه اذھب وأحیــــــــــي األمة. وقد 
أحیاھا، لكنھا بعد رحیله عادت إلـــى الموت. عادت تتحدى إرادة 

هللا وتتحدى الھدف الذي خلقت ألجله. 

يقول أحدھم سمعت أبا عبد هللا الصـــادق (ع) يقول يا معشــــر 
الشیعة إنكم قد نسـبتم إلینا، كونوا لنا زينا وال تكونوا شینا، كونوا 
مثل أصــــــحاب علي (ع) في الناس. إن كان الرجل منھم لیكون 
في القبیلة فیكون إمامھم ومؤذنھم وصاحب أماناتھم وودائعھم ، 
عودوا مرضاھم واشھدوا جنائزھم وصلوا في مســــــاجدھم وال 

يسبقوكم إلى خیر فأنتم وهللا أحق منھم به " .

نعم. إن االنتماء إلى أھل البیت ھو انتماء الى مشروع الحیاة. إذا 
كنت متخاصـما مع اخیك انت میت، فإذا صــالحته في عاشــوراء 

فقد أحییت نفسك. وعلى ذلك فقس. 

ثانیا األلفة. نعم عش بین الناس علــــــــــــى اختالف عقائدھم 
ومشـاربھم بطريقة يألفوك بھا. إذا غبت عنھم افتقدوك. أحسـن 
إلى اآلخرين فالنفوس جبلت على حب من أحســـن إلیھا. يقول 

أمیر المؤمنین: قلوب الرجال وحشــــیة فمن تألفھا أقبلت علیه" ّ
وھذا يشبه قولھم: من الن استمال" 

عندما خرج الحســــین لیحیي األمة من جديد خرجت معه فئات 
مختلفة من الناس. خرجت معه النســـاء.  وخرج معه الشـــباب 
والشیوخ. األحرار والعبید وخرج معه المسلم والنصراني واألبیض 
واألسود. الیوم سـأتحدث عن الفئة األسـاس في المجتمع. فئة 
الشـــباب.  ابن عباس يقول اكاد اجزم أن كل االنبیاء بعثوا شبابا. 
أنظر إلى القرآن كیف يصـف نبي هللا إبراھیم. يقول: فتى يقال له 
ابراھیم.  إذا أردت أن تقیم أمة قیم شـــبابھا. فإذا كان شــــبابھا 

بعیدين عن القیم فاعلم  انھا أمة میتة. 

دعني أشــــــــیر إلى مثلث جديد ھذه اللیلة حول اخالق الحیاة 
التي يجب أن نزرعھا في شبابنا. 

العنصــر الثالث االنفتاح على اآلخرين. ال تتقوقع أيھا الشــاب وال 
تنزوي. ال تبتعد عمن يخالفك التفكیر. 

نـادى: علـیك سـالم هللا يا أبتـا 

فجاء يـعدو فألفـاه علـى رمـق

بالعودة إلى اآلية: اســـــــتجیبوا ھنا فعل أمر. نحن مأمورون بأن 
نستجیب لدعوة الرسول لما يحیینا. فعل األمر لیس لألوائل فقط 

بل لنا أيضــــــــا. نحن نعتقد أن النبي يحیینا في كل زمن. عندما 
نســــــــــتجیب لما أوصانا به فإنه يحیینا وعندما نزوره نعتقد أنه 
يحیینا.  لذلك إذا كنت اعیش الخضـــوع للظالم وھذا خالف دعوة 
الرسول فانا میت. ھل سألت نفسـك  لماذا يحاربون زيارة اإلمام 

الحسین؟ النھا تحیینا. الننا نزور مشروعا يحیینا. 

قد استرحت من الدنیـا وكربتھـا

والیوم إذا أردت أن تؤسس لمشـــــروع االستجابة � ولرسوله.. 
فا�، هللا، في الشباب، فھم االسرع الى كل فضیلة. 

اإلسالم ھو رسـالة حیاة. عندما بزغ ذلك النور في مكة وأشـرق 
نور محمد (ص) اشرقت معه الحیاة. 

قال تعالى:  "يا أيھا الذين أمنوا استجیبوا � وللرسول إذا دعاكم 
لما يحییكم".

في علي األكبر: 

يا ابن الحسین الذي ترجى شفاعـته
ُ وشبه أحمد في خـلق وفـي خلـقُ

اللیلة الثامنة

جاءت عاشوراء لتعید إحیاء األمة

زبدة المجالس العاشورائية

مقدم المناسبة الحاج أبو زينب شبرمقطع تمثیلي مؤثر: الطفل الرضیعفقرة الشباب: السید الجزائري متحدثا بالسويدية
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الســــــــعادة تكون في أن تقوم أنت بتقديم حاجات روحك على 
حاجات جســدك. أن تمارس الصــبر على األذى الذي يتعرض له 
جســـــــــدك كي تكتمل الطاعات عندك لرب العالمین، ويكتمل 

التسلیم عندك ألحكم الحاكمین. 

مدرسة الحسـین تقول لنا إن السـعادة ھي في أن نعطي حتى 
يرضى هللا ولیس أن نأخذ حتى ترضى اجسادنا. 

َُّ َ ْ ِِ"لیت اللـیـالـي بعـَد الـیـوم لـم تـكـنَ

...دعونا مع الحســین. في مثل ھذه اللیلة خرج من خیمته. أين 
المؤلم؟ الحسین يجمع األشواك حول الخیام. لماذا؟

ألن االطفال والنساء سیخرجون غدا من الخیام حفاة، يسـوقھم 
الطغاة من مكان إلى آخر ولیس معھم معیل أو كفیل إال السمیع 

البصیر... 

ًُُ َّي غـدا مـن ذا سـیَـدفـنـه؟"ُْ قالـت:"أخ

ھكذا نصـنع الســعادة حســب مدرسة الحســین (ع). مدرسة 
الشـھید الذي حمل دم ابنه الرضیع وألقاه في السـماء وقال: إن 

كان ھذا يرضیك فخذ حتى ترضى. 

وأكمل سماحته كالمه بصـوت ناع معرّجا  على أحوال تلك اللیلة 
الحزينة التي سبقت معركة الطف وسبقت استشـــــــھاد سید 

شباب أھل الجنة علیه السالم. 

اإلسالم يقول اذا وازن اإلنســــــــــان بین حاجات الروح وحاجات 
الجسـم فھو سعید. الروح بحاجة لمثل ھذه المجالس. الجســد 
بحاجة للمال. نعم.  لكن الــروح بحاجة إلـــى اإلبن البار، وإلـــى 
عالقات قائمة على الصــــدق واألمانة.. الروح بحاجة للخضــــوع 

للخالق وبحاجة للعمل الصالح. 

توطئة

"ال أرى الموت إال سعادة". يروي المؤرخون أن الحســــین عندما 
اقترب من الكوفة. قال له الحرّ لن تدخل الكوفة. 

ِفقاَل :"يـبـقـى عـفـیـرا غـیر منـدفـن".  ًُ َِ

المتن

فطأطأ الرأَس يبكیھا وجاَوبـھــا:َ

كان الحر يسمع... كلمات الحسین أحیت قلبه. 

َُّ ْ ٍإن جن لیل غد من ذا سـیحـرسـنـي؟”ُُ

ِفقاَل:"يـبـقـى طريحـا دونـمـا كـفــن"ًَ

نســـأل هللا بحق صاحب ھذه اللیلة وبغريبة كربالء أن يشــــفي 
مرضانا.. 

لكن..كیف يتحول الموت الى سعادة؟ باللیلة الخامســــة عندما 
تحدثت عن الثبات قلت أن الثبات يجعل القلوب مطمـئـنة ويجعل 
الحیاة طیبة. لذلك يتحول الموت الى ســــعادة. إذا كنت ثابتا. إذا 

ابتعدت عن الحرام يتحول ھذا الحرمان الى سعادة. 

ًُُ ُْ ّ َّي غـدا مـن ذا يـكـفـنـه؟"ُ ِقـالـت:"أخـ

ِفقاَل:"خیل العدى تجري على البَدن"َُ ِ

الفتاة التي تحافظ على حجابھا ھي فتاة سعیدة. 

من خطبة المامنا ابي عبد هللا الحســـــــین (ع) قال: إني ال أرى 
الموت إال سعادة والحیاة مع الظالمین اال برما".  

ًُُ ُ َّي غـدا من ذا يـشـیـعـه؟"ُّْ ِقـالـت:"أخـ

أخذ الحســـین طريقا آخر.. وكان بین الحین واآلخر يقف بأصحابه 
خطیبا،  تارة يقول لھم: إني ال أرى الموت إال ســـــــعادة .. وتارة 

يقول لھم: الناس عبید الدنیا والدين لعق على ألسنتھم. 

الحسین يقول إن الدنیا الواسعة تضیق امامي مع الظالمین. 

قبل أن نسـأل الحسـین (ع) دعونا نسـأل المدارس الفلســفیة. 
اإلغريق سابقا قالوا إن السعادة تتأتى من األخالق. 

َّي أجبني يا ضیا بَصـريََْ ِقالت:"أخ ِ

حالیا يقولون إن الســعادة تتأتى من المال الوفیر. األمم المتحدة 
في٢٠مارس ٢٠١٢ عینت يوما للسعادة. 

في العام الماضي قالوا إن اسعد الشعوب ھم في شمال اوروبا. 
لماذا؟ رخاء. ضمانات. عمر اطول. مدارس مجانیة. 

امیر المؤمنین عندما ضـــربه أشـــقى األشـــقیاء قال: فزت ورب 
الكعبة.. إنه الثبات، وإنھا السعادة بالثبات. 

عظم هللا اجورنا واجوركم. ھا ھي لیلة الوداع. الحســـین لم ينم 
ھذه اللیلة. زينب لم تنم ھذه اللیلة. الحسین يمشي من خیمة 

إلى خیمة. ينظر إلى زينب، ھي الیوم عزيزة، فیبكي. 

وقالوا أيضــا إن الســعادة ھي ھبات من هللا ومنھا ھبة الصـــحة 
وھبة الرزق. 

لكن ما ھي السعادة؟ وكیف نعیشھا؟

المدرسة النفسیة تقول إن السـعادة تتأتى من امتالك الوسائل 
التي تمكننا من أن نكون سعداء. (المال والصحة الخ)

زينب تخاطب أخاھا العباس وتســــــأله عن حالھا وحال 
الحسین بعد قتله:

التاسوعاء

كیف يتحول الموت إلى سعادة؟        

زبدة المجالس العاشورائية

لیلة العاشر: حیثما نظرت وجدت المعزين يملؤون المكان، وعلى المنصة خیمتان: واحدة ترمز لخیمة الحسین واألخرى لخیمة العباس (علیھم السالم). 
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ھنا دخل سماحته في المصــــیبة مفتتحا الحديث فیھا باإلجابة ً
قائال: ال. لم تسـتجب. ولو استجابت  لما قتل الحســین ولما كنا 

نحیي ھذه اللیلة بھذه الكیفیة الحزينة، وبھذه اللوعة...

والمبدأ الثالث أن تحمل الـرأي اآلخـر فــي النقاش علــى محمل 
حســـــــن. "إنا أو إياكم لعلى ھدى أو في ضالل مبین." أال يعلم 
المصـطفى أنه على ھدى وأنھم ھم في ضالل مبین؟ طبعا كان 
يعلم. لكن الحوار يفتـــــرض أن تنطلق مع الذي تحاوره من نفس 
النقطة وأن تقول له تعال نضــع ما عندي وما عندك على بســاط 

البحث، وبعد ذلك نبدأ باستخراج الآللئ من بین الحجارة. 

ٍالحوار له مبدأ ثان بعد اإلحترام وھو الرفق.  كان المصــــــــطفى  
(ص)الذي جسد ھذه االيات يرأف بالذي يحاوره.  أحدھم سحب ّ

عباءة النبـي. فقال له لماذا؟ قال:  ألننــي أعلم إنك علــى خلق 
عظیم. 

اصحاب الصادق كان بعضھم يجادل الزنادقة بقسـوة. فیقال لھم: 
لكن الصادق كان يحترم النقاش معنا. 

ھذه كانت بنود الدعوة التي أطلقھا ابن بنت رســــول هللا إلعادة 
إحیاء األمة.لكن ھل استجابت االمة؟ 

وفي الرد ان الحســـین خرج لألمر بالمعروف والنھي عن المنكر. 
خرج ضد طاغیة. ضـد ظلم تمارسـه دولة كبرى، فلیس غريبا  أن 
يجري علیه ما قد جرى. يقول علماؤنا أن الرســـالة ھي محتوى 
ومضــــــمون. عندما ظھر األسالم كان المحتوى ھو القرآن وكان 

المضمون ھو النبي. 

لماذا يقتل الحسین؟ لماذا يرفع رأس الحسین على الرماح؟ أين 
نصـر هللا اذن؟ لماذا لم تنصـره السـماء؟. لماذا يقتل والخیول تطأ 

جسده الشريف؟ أين عدالة السماء إذن؟

النبي ھیأ كما تعلمون مقدمات النصــــــر لمعركة أحد وقد الحت 
تباشیر النصـــر في بداية المعركة لكن بعض المســـلمین فتحوا 
ثغرة في صفوف المقاتلین. ألم يكن النبي يمثل السـماء عندئذ؟  

أين النصر إذن؟ للنصر أيھا اإلخوة مقدمات والمرء ال ينتصـر إن فقد ُ
واحد من مقومات النصر. حتى وإن كان يمثل السماء.

لو استجابت كل الفئات لرسول هللا في أحد لكان النصــــــــــر قد 
حالفه. والحسین، لو توفرت له الفئة المؤمنة لكان انتصر. لقد قل 

ناصره فقال:اال وإني زاحف بھذه العائلة على قلة الناصر. 

القاعدة األولــى ھــي أن تدعو بالحكمة. ھذه االيات نـــزلت بعد 
مقتل حمــزة. ويقال أن النبــي أراد أن ينتقم من القاتل. فنـــزلت 
اآلية لتضـــع  تدرّجا في التصــــرف. اوال الحكمة، ثم الموعظة ثم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. الحكمة تحیلنا الـــى قیمة العقل فـــي 
اإلنسـان. انت الیوم، كأب أو كشـاب أو كمسـؤول في مسـجد أو 

مركز علیك أن تتكئ على العقل في حركتك إلقناع اآلخر. 

وتوسلي عند اإلله بأحمد 

يا نفس من ھذا الرقاد تنبّھي

المتن

ٍآه لھا من وقعة..  

وبآله فھم الرجاء في المفزع

فعن المعاصي والخطايا فاقلعي

ھذا قانون. ھذه سنة. هللا يقول أنا أعطیك النصر بمقدمات. ُّ

اعود إلى اآلية: الحسین عندما مشى في مشـروعه طبّق ھذه 
األصول الموجودة في اآلية التي أشرت إلیھا.

اإلسالم وضع لكل شي قواعد. 

لكن، إذا وجدت ســـــدا وحاجزا بینك وبین عقل اآلخر فاعمد إلى 
الموعظة الحســــــــنة  خاطب قلب ذلك اآلخر. أدخل إلى قلبه. 

وتذكر! لیسـت أي موعظة، وانما الموعظة الحسـنة. فالنصــیحة ّ
مثال بین المأل مذلة. قد تكون النصـــیحة جیدة لكن أن تكون أمام ً

الناس فھذا قد يحولھا إلى أذية. 

حتى أبنك. ال تقدم له النصـیحة أمام اآلخرين. ال تقتل شخصـیتة 
أمام اآلخرين. الجانب العاطفي مھم. الخطاب العاطفي مھم. 

النبي قدم الغنائم ألھل مكة فقط. اعترض األنصــــــــار. جمعھم 
النبي وقال لھم. يا معشـــــر األنصـــــار. اتقبلون أن يرجع الناس 

بالشاة والبعیر وترجعون برسول هللا؟ فبكوا...

التوطئة

إن الحسین سلیل فاطم نعي

ّ وتلھفي وتأسفي وتوجعيّ

أسئلة نستخرجھا من جعبة الشكوك والمشككین. ّ

قال هللا تعالى في محكم كتابه العزيز: "ادع إلى ســــــــبیل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلھم بالتي ھي أحسن". 

ما أحوجنا الى الموعظة الحســــنة. وأخیرا "جادلھم بالتي ھي 
أحسن"..نعم افتح حوارا مع اآلخر. حسب اداب اإلسالم. 

يا نفس إن شئت السالمة في غد 

ً فتولعي وجدا له وتوجعيْ

لماذا يرفع رأس الحسین علي الرماح؟

زبدة المجالس العاشورائية
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أســــــــئلة نحملھا إلى المطبخ، فھو- أي 
المطبخ- كفیل باالجابة علیھا، حتـــى وإن 

انشغل الطباخون عن الرد..
التكیف مع متطلبات البیئة والشـــــــــروط 
الصــحیة والقوانین المرعیة بشـــكل عام. 
فھذه القوانین تضـــع حدودا قصــــوى لعدد 
الموجودين فــي المطبخ والكمیات التـــي 
يمكن اسـتیعابھا في كل فترة زمنیة وھذه 

يجب مراعاتھا. 

-" نقوم بوضـــــــع الحمص بالماء في الیوم 
السابق ونقوم بحراسة المطبخ على مدار 
الساعة خشیة أن تسول للخبیث أو للعدو 

نفسه أن يدس مادة ضارة في الطعام." 

أطلب اإلذن من الســــــید زكي الحمامي 
لمقابلة ســـــــريعة لمجلة "أخبار المركز" 

فیكون بیننا اللقاء التالي: 

يتقاســـــمون العمل بال رســـــمیات: ھذا 
يغســل األواني وذاك يقطع الخضــار وذلك ّ

يحرّك الرز. 

وكیف يتم تقسیم العمل فیما بینكم؟

أكبر المصاعب؟

ساعات البداية والنھاية؟

تأتي المطبخ في الصـــباح الباكر وتتوقع أن 
يكون فارغا أو شبه فارغ ألن الوقت الفاصل 
بین ھذه الـــــــــزيارة المفاجئة وبین توزيع 
الطعام عند منتصـــــف اللیل تقريبا ھو أكثر 

من ١٦ ساعة... 

تأتــي المطبخ فیخبــرك بال تـــردد أن عمل 
الطباخین عبادة. تقــرأ ذلك فــي وجوھھم 
وفـي ھمتھم واندفاعھم. وتقــرأ ذلك فــي 
البســــمات التي تعلو محیاھم رغم حرارة 

المطبخ. 

ما ھي الكمیات، ومتى تكون الذروة؟

كیف يتســــنى للمرء أن يعد الطعام آلالف 
المعــزين يومیا علــى امتداد ١٣ لیلة؟ من 
يقوم بالشــــراء؟ باإلعداد؟ بالطھي؟ كیف 

يتم تقسیم العمل؟ وكیف يتم التوزيع؟

- نبدأ بتجھیز المواد والقیام بعملیة الشـراء 
قبل حوالـــــي ١٠ أيام من بداية محــــــرم 

الحرام. 

نبدا العمل للیوم التالــــي قبل االنتھاء من 
الیوم الحالــــــي. فالعمل متداخل. فعندما 
يكون بعضـــنا مشـــغوال بعملیة "الصـــب" 
(سكب الصـحون) يكون آخرون مشــغولین 
باالعداد للیوم التالــي. وجبة الیوم مثال بدأ 
العمل بھا أمس بتقطیع اللحم ونقع الـــــرز 
والحمص. ثم في الصـــــــباح نبدأ بمعالجة 
الحمص لنباشـــر بعد الظھر بإعداد الرز. ثم 
تبدأ عملیة "الصــــب" من الثامنة مســــاء 
وتستمر حتى الحادية عشرة لیال إذ يجري 
التوزيع تباعا علـــى المجالس التــــي تبدأ 

وتنتھي بأوقات مختلفة. 

تأتـــي المطبخ وتتوقع أن يكون فارغا فتجد 
من يخبرك أن المطبخ ال يكون فارغا أبدا.

يمكن تقســــیم كثافة العمل إلى فترتین. 
قــبل الـــیوم الخامس وبعده. والذروة تكون 
بعد الخامس إلى لیلة العاشـــر. أقل كمیة 
من الـرز ھـي مثال ٢٠٠ كیلو وتــرتفع إلــى 
٧٠٠ في اللیالي األخیرة. وھذا الموســــم 
وصل الرقم إلى ١٠٠٠ كیلو رز لیلة العاشر. 

ثم تأتي المطبخ عند الســـاعة الثانیة بعد 
الظھــــر فتجده يعج بالمتطوعین. تلقــــى 
الســـــالم فیأتیك الرد بقوة من كل األرجاء 
مصـحوبا -ومباشرة- بالسـؤال: ھل تناولت 
طعام الغداء؟ تفضـــــــــل، إن الزاد زاد أبي 

عبدهللا الحسین (ع). 

طوعــیا. نعمل حــیث توجد حاجة، وحــیث 
توجد ثغرة. والمیدان ھو الذي يكشــف عن 

الحاجات والثغرات. 

أجرنا على هللا ورجاؤنا أن ننال شــــــفاعة 
الحسـین (ع) وجده رسول هللا (ص) يوم ال 

ينفع مال وال بنون. 

-واألجر؟

المطبخ: 

عمل على مدار الساعة، والوجبات باألالف

أضواء على مطبخ عاشوراء

يبدؤون العمل للیوم التالي قبل اإلنتھاء من الیوم الحاليالمتطوعون للعمل في المطبخ في لحظة استراحه خارجه

السید زكي الحمامي: نبدأ باالستعداد قبل ١٠ أيام
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المسيرة العاشورائية

ذلك ألن الصور غطت جوانب المشھد وأظھرت 
مشاركة الكبار والصغار، والرجال والنساء، والعرب 

والعجم، بمسیرة سیرھا ونظمھا الحب والوالء ّ
لسید الشھداء (ع)، وضبطتھا األخالق المحمدية 

من أولھا إلى آخرھا. 

ننتقل إذا إلى التفاصیل مع ھذا التقرير المصور 
للمسیرة التي انطلقت في ٧ سبتمبر من ساحة 
"نورابان" إلى ساحة "سرغل" بمشاركة نحو ٥٠٠ 

- ٧٠٠ متظاھر. 

لعله يمكن إلقاء الضوء على المشھد الكلي الذي 
حكم تظاھرة عاشوراء بقلیل من الكالم وبكثیر من 

الصور. 

بعدسة الحاج صفوت الناصر، والحاج سمیر مزبان. 
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تـــــرى ھل نفعت الورود فـــــي جعل 
تظاھرة عاشوراء مقبولة في الشـارع 

السويدي؟

لعلي ال أخطئ إذا أجبت ب(كال). 

فعلى من يقع اللوم؟ 

لقد فعل المتظاھرون كل ما بوسـعھم 
كي ال يأتي في تحركھم ما يســـــتفز 

االخر: 

جعلوھا صــــــامتة كي ال يزعجوا آذان 
المارة. تحاشوا التشــابیه كي ال تبدو 
التظاھـــرة وكأنھا تحمل ثقافة البادية 
إلى العاصـمة. أعطوا شـبابھم (الذين 
نشــــأوا في الســـــويد) مھمة شرح 
اھداف المســـیرة، وحمل ھؤالء ورود 
المحبة وابتسـامات الشـوق يوزعونھا 
ّعلى المارة، مرفقة ببیان تسامحي، 

َمن دقق فـــــي وجوه الناس لوجد أن ّ
أصـــــــحابھا كانوا يريدون أن يقولوا لنا 

باختصار: "نعترض". أو، "ال نكترث".

وتحت تأثیـــر ھاتین المطـــرقتین كان 
الشارع، يحاكم تظاھرة عاشوراء. 

أما نحن، فسنبقى نخرج من أجل ھذا 
المصلح الشھید.   

وبدا الثانـــي وكأنه يحمل التظاھــــرة ّ
مســــؤولیة ترجیح مصــــالح األجانب 

على مصالح المواطن.  

نعلم أننا، بذلك، نكون بعین هللا.. يركز على معاني اإلصالح ويســــتنكر 
الظلم واإلرھاب والعدوان. 

لذلك فاتته -ولألســــــف- رســـــــالة 
المسیرة.

ھذه المــــرة لم يكن الخطأ إال فـــــي 
اآلخر.. في المواطن الســــــــــويدي 
ّالوسطي، الذي سلم نفســـــــــــــه 
لمطــرقتین: واحدة يحملھا التطـــرف 
االسـالمي، واالخرى يحملھا التطرف 

الوطني. 

لیته يعلم.

وأننا سنكون مستقبال، بعین الشـارع 
أيضا.

ھذه المرة.. خاصة في ھذه المرة، لم 
يكن ھناك أدنى خطأ في ســــــــلوك 

المتظاھرين أو في إدارة المنظمین. 

وفي الشـــارع، بدا األول وكأنه يحمل ّ
التظاھرة مســـؤولیة تعطیل حكم هللا 

على األرض.

ّفھل كان السويدي الوسطي يعلم ما 
ھـي القوى التــي كان يخدمھا عندما 
كان يشیح بوجھه عن مسیرة خرجت 

ٍلتخلد استشــھاد مصــلح عابر للزمن ّ
كاإلمام الحسین (ع)؟

لعله من المفید  أن ننقل للســـويدي 
ّالوسطي أننا عندما كنا نســــــــتنكر 
االرھاب في تلك المســیرة كان فريق 

من السـويديین يتھمنا باإلرھاب رغما ّ
عن أنف الحقیقة، وكان فـــــــريق من 
أنصــــار داعش يھمســــون في آذاننا 
بتبجح: نحن نعمل فــــــــــــي الخفاء 
فنؤذيھم كما نـريد، وانتم تعملون فـي 
الھواء الطلق فیؤذونكم كما ال تريدون.

فماذا كان المواطن الســــــويدي يريد 
أكثر كي ال يجاھـر باإلمتعاض، أو بعدم 

اإلكتراث؟

التطرف األول حمل شـــــعار "التوحید 
اإللھي" لینقض تحت ھذا الشــــــعار 
البرّاق على ســــــــائر القیم األلھیة، 
والثاني حمل شـــــــــــــعار "التوحید 
الوطني" لینقض تحت ھذا الشـــــعار 

البرّاق على قیم التسامح الغربیة. 

الحاج علي جعفر: انا ارى الوقفة افضل من 
المســــــیرة، لكن وبســــــبب االنتقادات 
الســــابقة ارتأينا في ھذه الســــنة اقامة 
المسـیرة لكي يسـتطیع الجمیع أن يحكم 

في المستقبل على األفضل. 

الحاج علي جعفر: الشـعارات ھذه السـنة 
تدور حول السلم والسالم أى حول أھداف 
أھل البیت علیھم الســالم التي تتضــمن 
الحب و االحترام لالخر و حرية الرأى (ان لم 

يكن لكم دين فكونوا احرارا في دنیاكم). 

الحاج علي المصـــــري: في آخر التظاھرة 
رفع مســــــؤول الشــــــرطة إبھامه قائال: 
 Toppen (ممتاز). كان ھذا بمـثابة تقـیـیم 
مختصــر للمســیرة في مختلف محطاتھا. 

ضـــــــــف إلى ذلك أن العدد القلیل لرجال 
الشرطة حول المسـیرة يعتبر مؤشرا على 
أن سمعة المســـیرة والوقفة العاشورائیة 
ھي سمعة حســـــنة خالل الســــــنوات 
الماضـــیة، األمر الذي لم يدفعھم لتوظیف 
عدد كبیر أو لجلب شرطة أعمال الشغب. 

س: لماذا شــــاركت في التظاھرة؟ برغبة 
ذاتیة أم بعد ألحاح من ولي أمرك؟ 

الشاب (ح. ح) رافضا ذكر اسمه: س: بصـفتك الشــخص الذي حصــل على 
رخصة التظاھرة كیف تقیم تفاعل الشرطة 

السويدية مع التظاھرة؟ 
جئت ألنني أريد أن أشارك. أنا أرتاح نفسیا 
عندما أشارك حتى وأن كنت وحدي. تماما 
كما أرتاح اذا بكیت على مصـاب الحســین 
في عاشوراء أرتاح اذا خرجت إلى الشـارع 

ألھتف: لبیك يا حسین. 

الحاج أبو ســــمیر: يفترض بي أن ال أجیب 
على أي ســـــــــــؤال حول التظاھرة ھذه 
الســـــنة، ألنني اعتقدت أن مســـــؤولیة 
التظاھرة تقع على اللجنة المصـغرة ولیس 
علــى عاتقـــي كما جـــرى فـــي العامین 
الماضــیین. علمت متأخرا جدا أنھا ما زالت 

على عاتقـي بعد أن كان األخوة قد خططوا 
لمعظم التفاصیل. 

س: ما ھي الشــــــــعارات المرفوعة ھذا 
العام؟

س:  ھذه الســــنة لدينا إجازة للمظاھرة، 
وإجازة أخرى للوقفة العاشــــورائیة؟ ايھما 
تفضــــــل انت؟ ولماذا آثرت اللجنة العربیة 

المسیرة على الوقفة؟

المحرر

      مسیرة عاشوراء بین مطرقتین:خلف أسوار المجامالت

       مطرقة سويدية واألخرى داعشیة

المسيرة العاشورائية

الحاج علي المصري مع مسؤول الشرطة جانب من الحضورالحاج علي جعفر
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بعد البسملة والصـالة وأتم التسـلیم على 
خاتم االنبیاء والمرسلین استھل الســــید 
مرتضـــــى الكشــــــمیري خطابه لجموع 
المعزين بحديث المعصـــوم جاء فیه:  "من 
جلس مجلســــــا يحیي فیه أمرنا لم يمت 

قلبه يوم تموت القلوب". 

يذكر أن السید مرتضى الكشمیري كان قد 
زار مركز اإلمام علي (ع) في السادس من 

سبتمبر  وأم المصـــلین في صالة الجمعة ّ
ثم تحدث لیال إلى المعزين باستشــــــھاد 
أبي األحرار الحســـــــین بن علي بن أبي 

طالب (ع).  وأذكــــــر بعض النقاط التــــــي تؤكد علیھا 
المـــــرجعیة. فـــــي الحقیقة ھناك قنوات 
نتغذى منھا فـــــــــي ديننا وايماننا، ومنھا 

مجالس ابي عبدهللا. 

لقد أكد األمة علـیھا لــتــثــبــیت ثقافــتــنا 
وحركتنا. 

رجل يأتي إلى الصادق يقول أنا فقیر. 

االباء الموالون يجعلون نطفة االب تـتحد مع 
نطفة االم في تكوين الوالء في أصـــــــالب 

االبناء. 

الولید بعد االذان في الیمنـى واإلقامة فـي 
الیســرى يعطى قلیال من تربة الحســین، ُ

لیكون أول غذاء يتغذى به.

حافظوا أيھا األحبة على ھذه النعمة. ھي 
الضمانة. ھي الطريق الى الجنة. 

ألن النبي قال حســـــــــــین مني وانا من 
حســـین. يعني الحســــین من شريعتي 

وشريعتي متواصلة  بالحسین. 

إنھا نعمه. 

يقول: ال أبیعه ولو ملئت لــــــــــــي األرض 
والسماء ذھبا.

اھیب بكم. غذوا ابناءكم بحب أھل البیت. 

الصادق يسأله بكم تبیع والءك. 

عــــندما أكد األئمة علـــــیھا وكانوا يدعون 
الشــــــعراء لتكون ھذه السنة رافدا للعلم ّ

والمعــــــرفة والثقافة. ھذه المجالس أيھا 
اإلخوة، نعمة من نعم هللا. ھذه القــــــــناة 
تغذينا وتحافظ علــــى ھويتنا. إذا كنا نملك 
شــــیئا من ثقافة أھل البیت (ع) فھي من 

ھذه المجالس. 

يســــــــعدني أن ألتقي بكم في لیلة من 
لیالي المحرم. طبعا ھذه من توصــــــــیات 
السید السیسـتاني أن أعمم الزيارات في 
أيام محـرم وان أغطــي بتنقلــي عددا من 

المراكز. 

المـرأة التـي تجلس وفـي جحــرھا طفلھا 
ترضعه من دمعتھا إنما ترضعه حب الوصـي 

وحب المجالس. 

على الرجل أن يصـــطحب ابنه، وعلى األم 
أن تصــطحب ابنتھا، لنبني نفســنا ايمانیا 

وروحیا واخالقیا. 

يجب أن نحرص على ھذه المجالس.

إذا الفقیــر ھو من لیس عنده والء. ھذا ھو 

الفقیر من النعم. 

ثم قال: 

السید السیستاني يدعو لجمیع المؤمنین 
عند صالة الصـــــــــبح أن يزيد في إيمانھم 

وارزاقاھم واعمارھم. 

القناة الثانیة التــي تؤكد علیھا المــرجعیة 
ھي القـران الكـريم. فیه ھدى فیه نور. ھو 
كالم هللا. كتاب ال ريب فیه. اقــــرأ القــــرآن 

فالنظر في القران عبادة. 

علموا اوالدكم حب القـــران. وتأملوا فــــي 
آياته. 

الســـید الســـیســـتاني يؤكد على ذلك، 
ويؤكد على قراءة الصـــحیفة الســــجادية 

التي تزيل الصدأ عن القلوب.

القارئ:منصف

سؤال: لماذا بدى بعض التحیز أو التفضــیل 
لحملة "الثقلین" علــــى حملتــــي "أھل 
البیت" و"القائم" فـــــــــــــي ملحق الحج 
واألضـــحى في العدد األخیر لمجلة "أخبار 

المركز"؟ 

نعم. وردت ولألســف إشـــارة إلى اســـم 
حملة "الثقلین" فـــي مــــرتین أكثــــر من 
الحمالت األخــرى فــي ذلك الملحق. كان 
ذلك ســــھوا رغم ان المحرر جھد على أن 

يساوي بین الحمالت وعمل على إعطائھا  
مساحات متساوية في الصور. 

يذكر أن المساواة في كل جزئیة، وفي كل 
عدد، أمر غیر ممكن، وأمر غیر مطلوب فـي 

اإلعالم. 

ھنا يجد محرر الصـحیفة السـويدية نفسـه 

مضطرا إلعطاء مساحة أكبر للحملة التي 

جمھورھا األكبر من السـويد،  بینما يعطي 
محرر الصـحیفة األمريكیة المسـاحة األكبر 

للحملة األخرى. 

ولو عدنا إلى الســــــــؤال لكان الجواب ان 
المحرر حاول (قدر المستطاع) أن يسـاوي 
بــین الحمالت الــثالثة من مــنطلق أخوي 
فقط، ولیس من منطلق مھني صـرف، وإال 
لكانت النســــــــــب  الممنوحة للحمالت 

المذكورة  أكثر تفاوتا. ً

نعم. الحـیادية مطلوبة لكن الحـیاد يخـتلف 
عن المســـــــاواة. فلو أخذنا حملتین إلى 
العمرة كمثال توضــــیحي، واحدة أكثريتھا 
من مسلمي امريكا واقلیتھا من مسـلمي 

السويد، وحملة أخرى على عكس ذلك. 

السید مرتضى الكشمیري ضیفا على مجالس عاشوراء: 

فلتكن قنواتكم ھي مجالس الحسین، 
والقرآن الكريم، والصحیفة السجادية. 

"اخبار المركز" سوف تحمل أسئلة القارئ واقتراحاته واعتراضاته الصحاب القرار لیردوا علیھا.  ولعل "اخبار 
المركز" تجد نفسھا في موقع السؤال او في قفص االتھام فتضطر ھي لالجابة والرد.  مساحة المشاركة 

ھي نصف صفحة على األكثر. ووجھة المشاركة ھي كل ما يجري في مركز االمام علي (ع) وما يصدر 
عنه، وكل ما ينشر في "أخبار المركز" وما يقال عنھا. 

ھذه صفحة يلج القارئ من خاللھا إلى مكتب التحرير في "أخبار المركز" لتكون له كلمته فیما يدور حوله. 

عنوان البريد االلكتروني للمراسالت ھو: 

بإمكان القارئ أن يسأل او أن يجیب، وبإمكانه أن ينتقد او ان يقیم.  ّ

بريد القراء

akhbar@iaic.se

akhbar@iaic.se

السید مرتضى الكشمیري
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متفرقات عاشورائية

ركزنا ھذه الســنة على عرض المســتھل ّ
في وقت مبكر من البرنامج كي يتســــنى 
للذين يشـــــــــــــــاركون في اللطم قراءة 
المســـــتھل قبل بداية اللطم. وقد ساھم 

االخ ابو سمیر الخطاط في ھذا العمل. 

وبالتحديد مع االخ علي محســـــن واتفقنا 
على أن تشــــھد اللیلة الســــادسة عزاء 
زنجیل، والسابعة زنجیل وتشابیه. تشابیه 
في لیلة القاسم ثم زنجیل مع تشابیه في 
اللیلة التاســعة وأخیرا وفي لیلة العاشـــر 

الدمام مع التشابیه. 

             موكب العاشر

المنغصــــات؟  المفاجئة الكبرى كانت من 
اقرب الناس للمجلس. في بعض أعضـــــاء 
اللجنة العربیة الذين لم يشــاركوا في ھذا 

العزاء. 

   سین وجیم مع الحاج صفاء كاظم

َمن منا لم يسمع "بصـوم العصـافیر"؟ وَمن ّ
منا لم يلتفت إلـى القیمة التــربوية لتعلیم ّ

ٍاالطفال على الصوم، كل على قدر تحمله. 

(الســـید) محمد مھدي الزاملي واحد من 
ھؤالء األشـــــــــــبال الذين تطوعوا للقیام 
بالخدمة فـــــــــــي أعمال الديكور وتعلیق 

السواد لمدة ١١يوما. 

ھؤالء األطفال - العصــــــــــــافیر في شھر 
رمضــــــــــان- يتحولون إلى أشبال لخدمة 
المعزين، كل على قدر اســـــتطاعته، في 

مجالس أبي عبدهللا الحسین (ع)؟

وإلـــــى جانب أعمال الديكور كان عدد من 
الصغار يقومون بخدمة المجلس الحسیني 
بطرق شــــــتى، من توزيع الماء إلى جمع 
األكواب البالســـتیكیة الفارغة، ومن توزيع 

َوجمع الترب إلــــى توزيع الحلويات والتمور ُ
وجمع النوى. 

كذلك توزع اإلخوة من موكب آل محمد بـین 
صـفوف اللطامة في األماكن الي يكثر فیھا 

الكالم للحد منه. 

أدى وفد من مركز اإلمام علي (ع) برئاسـة 
الشـیخ حكیم إلھي عددا من الزيارات إلى 
عدد من المراكز والحســــینیات والمواكب 
في العاصـــــمة وضــــــواحیھا وفي مدينة 
أوبســـــــــال خالل لیالي عاشوراء للتعزية 
بمصـاب أبي عبد هللا الحسـین (ع). وكانت 

المراكز التي زارھا الوفد كالتالي:

فكرنا ھذه الســـنة في أن نضــــع أشرطة 
الصقة على األرض لتنظیم الصــــــــــفوف 
للمشـــــــــاركین في اللطم. كانت الفكرة 
ناجحة وقد سھلت عملیة تعديل الصفوف. 

ما جديد ھذا العام وما ھي منغصاته؟

بالنســــــــــبة للدمام فقد قمنا بنزع جلود 
الدمامات ووضعناھا تحت أشعة الشـمس  
لعدة أيام كي تجف قبل الموســــــم وقمنا 

ببعض التدريبات على العزاء قبل محرم. 

قمنا قبل محرم بالتنسیق مع لجنه محرم 

قام أحد أعضاء موكب آل محمد -بمساعدة 
مجمــــوعة من إخـــــوانه - بإعداد وتقديم 
سندويشات الفالفل للمشاركین في عزاء 
أبي عبدهللا الحســـین (ع) في باحة مركز 
اإلمام علي (ع) بعد صـــــــــالة الظھر في 
العاشــــــــــر من محرم الحرام طلبا لألجر 
والثواب لشــھیدين من أقاربه استشـــھدا 

ظلما خالل تأدية واجبھما الدفاعي.

      أشبال الخدمة الحسینیة

- ما الذي دفعك لذلك؟

خدمات مخــــتلفة والھدف واحد: إحـــــیاء 
مجالس أبي عبدهللا الحسـین (ع) بأفضـل 

شكل ممكن.      

    

    زيارات تعزية للمراكز الشیعیة

 حســـــینیة الســـــجاد (ع)، موكب سید 
الشــھداء , مجمع الحیدرية، موكب النجف 
االشرف , حســـــــــــــینیة الجوادين (ع)، 
حســـــــــــینیة سیدي شباب الجنه (ع)، 

مسجد االمام الرضا  آبساال

ھذا عدا مراكز الباكســــتانیین في بريدنك 
وماشــــتا وكالھیل، واالفغان في منطقتي 
ھودنقي وشـــــــارھولمن واإليرانیین في 

أبساال. 

مقابالت وزيارات وخدمات

- األجر والثواب 

- ألم تتعب
يقول: حب اإلمام الحسین (ع).

- ال.

- ھل ستتطوع السنة المقبلة أيضا؟

- كم عمرك؟

- إن شاء هللا كل سنة أشتغل أكثر 
وأكثر. 

- ٦ سنوات.

-على ماذا يحصل الذي يخدم الحسین؟
الحاج صفاء كاظم - نشاطات ما بعد المجلس

توزيع للطعام في العاشر 

ي
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ال
د 

م
ح

م
ل 

شب
ال



20

موعظة المركز

بدأ سماحة الشـــیخ حكیم إلھي خطبة 
الجمعة بحديث لإلمام الصــادق(ع) قال 
فیه: «نفس المھموم لظلمنا تســــبیح، 

وھمه لنا عبادة، وکتمان سرّنا جھاد فی ٌُّ
سبیل هللا». مبینا إن ھذه الصـیحة يجب ً

ً أن تبقى حیة مســــتمرة، وإن الجلوس ً
في مجلس الحسین (ع) يعني نصرة له 
ولخطه ونھجه، ومــــبايعة له من جديد، 
فبذلك ينتصــــــر الدم على الســــــیف. 
الجلوس في مجلس الحســــــــین (ع) 
يعنـي الـرفض لبیعة يــزيد وخطه ونھجه 
ونھج كل ظالم و طاغیة مثل يــــزيد؛ ألن 
الراضــــــــي بفعل قوم كالداخل معھم، 
ونحن في جلوســــــنا في مجالس أبي 
عـبدهللا نقول له: يا لــیــتــنا كــنا معكم. 
الجلوس في مجالس الحســــین(ع)ھو 
تعظیم ألكبر شعیرة من شـعائر هللا وھو 

ّ َْ َ ُ ِدلیل على تقوى القلب (ذلَك َوَمن يعظم ْ ِ
ُ ُْ ْ َّ ََ ْ ِ َِشعائر هللا فإنَھا من تقَوى القلوب)َ ِ َ ِِ

 إننــي فـــي البداية أتوجه إلیكم جمیعا 
بالشــكر الجزيل والدعاء بقبول األعمال، 
أنتم الذين أمضــــــــــــیتم ھذه اللیالی 
المقدسة بالمشـــــارکة فی اقامة عزاء 
االمام الحسـین (ع) مادیا ومعنویا. تقبل 
هللا منکم جمیعا و زاد هللا فـی خیــرکم .  
ال شــــــــــک ان اجرکم محفوظ عند رب 
الحســین (ع).  کما تعرفون استشــھد 
عدد کبیر من زوارالحســــــین فی کربال 
نھدی الرواحھم الطیبه ثواب ســــــــوره 
الفاتحه تسبقھا الصـلوات علی محمد و 

آل محمد  

ورد عن معاوية بن وھب قال:  قال لـــي 
أبو عبد هللا الصادق (ع)  أما تذكر ما صنع ُ

بالحســــــین؟ قلت: نعم. قال: فتجزع؟ 
ّ قلت: إي وهللا، و اســــتعبر لذلك، حتـى ِ

ّيــرى أھلــي أثــر ذلك علي، فامتنع عن 
الطعام، حتـى يســـــــــــتبیَن ذلك في ّ

وجھـي. قال رحم هللا دمعتك أما إنك من 
الذين يعدون من أھل الجـــزع لنا والذين ُّ

يفــرحون لفـــرحنا و يحـــزنون لحـــزننا و 
يخافون لخوفنا."

روى  أن فضیل صنع مأتما للحسـین ولم 
يخبر به إمامنا الصـــادق، فلما كان الیوم 
الثانــــي أقبل إلــــى اإلمام فقال له : يا 
فضـــیل اين كنت البارحة ؟ قال : سیدي 
کنت مشغوال , فقال : يا فضـیل ال تخفي 
علــــــي، أما عقدت مأتما وأقمت بدارك 
عزاء في مصــاب جدي الحســـین علیه 
الســـــــالم ؟ فقال : بلى سیدی  فقال 
علیه الســــالم : وأنا كنت حاضرا , قال : 
ســـــــــیدي لکنی ما رأيتك ؟! أين كنت 
جالسـا ؟ فقال علیه السـالم : لما أردت 
الخروج من البیت أما عثرت بثوب أبیض ؟ 
قال : بلى سیدي، قال علیه الســـالم : 
انا كنت جالسـا ھناك، فقال له : سیدي 
لم جلســـــت بباب البیت ولم تتصـــــدر 
المجلس؟ فقال الصادق علیه السـالم : 

كانت جدتي فاطمة بصـــــــدر المجلس 
جالسة، لذا ماتصدرت إجالال لھا.

ّقال النبـي صـــلى هللا علیه وآله: والذى ّ
ًّ بعثنـي بالحق نبیا، إن الحســــــــین بن ّّ

علي في الســماوات أعظم مما ھو في 
األرض، واســـــــــــمه مكتوب عن يمین 

العرش: إن الحســــین مصــــباح الھدى ّ
وسفینة النجاة. 

واستطرد سماحته:

 ثم أضاف:  ال شك ان مجلس الحســین 
(ع) مجلس النور و البــــــرکه و االھتمام 
باقامه ھذه الشــــــعائر من اھم اسباب 
القـرب الـی هللا و لذا نـری ان الظالمین و 
الفاســـــــدین من بعد واقعه الطف الی 
یومـــــنا ھذا یحاولون ان یطفــــــئوا ھذا 
المشــــــعل  کم من ید قطعت؟ کم من 
الناس قتلوا على ھذا الدرب؟ االمویون و 
العباســـــــیون و غیرھم منعوا اقامه ای 
مجلس، وســــــــجنوا وعذبوا المومنین 
لمجرد حضورھم فی مجلس الحسـین، 
بحیث ان  بعض المحـبـین کانوا یقـیمون 
العزاء فی منتصـف اللیل فی الســرداب 
خوفا من عقابھم .و نری مع االســـــــف 
مازال بعض االعداء و الجھال فـــی زماننا 
ھذا یھجمون علی زوار الحســـــــــین و 
یقتلون محبی الحسـین فی الشــوارع.  
نعلم یقینا رغم کل حقدھم و جھلھم ان 
نور الحسین انتشـر فی کل العالم ونری 
ان الحضـور یزداد فی کل سنه . وکم من 
مذنب یتوب فی ھذه المجالس و کم من 
ضــال یھتدی ببرکه ھذه المجالس و کم 
من طالب حاجه یصـل الی حاجته ببرکه 

ھذه المجالس .

من خطب الجمعة في هذا الشهر

حكیم إلھي:  

كم من مذنب تاب في عاشوراء؟ 

وكم من ضال اھتدى؟

سماحة الشیخ حكیم إلھي

جانب من الحضور في صالة الجمعة
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