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   كامل الحكاية  

ّ       بدون عدسات ملونة
      ومن مصادر الفريقين

مقدمة الحكاية: 
تخیل معي ان قناة تلفزيونیة روســـــیة 
تطرح على المشـاھد الروسي برنامجا 

استقصائیا عن السويد.ً
 وتخیل ان ھذا البرنامج يبدأ مشـــــواره 
بالقول ان السويد بلد نازي. وان عقیدته 

نازية. وان شعبه وسیاسییه نازيون. 
تساءل معي اآلن: على أي مسافة من 
الحقیقة سوف يقف المشـــــاھد الذي 
يتعرف على الســويد للمرة األولى في 

حیاته؟ 
ھل سیكون موقفه من الســـويد، ومن 
الســـــويديین، ومن الذين يتعاملون مع 

ً السويد موقفا موضوعیا؟ً

ھذا تقريبا ما فعله برنامج

في ١١ أيار ٢٠٢٢. 
ففـــي حلقة حول الــــزواج المؤقت بدأ 
ٍالبرنامج مشـواره بإعطاء تعريف خاطئ 
ٍجدا عن الــزواج المؤقت، وبعید جدا عن 

الصواب. 
فھل نـــــــــــــتوقع فعال ان يكون موقف ً

ً المشـاھد السـويدي موضوعیا وطبیعیا ً
بعد ان تعرف على الزواج المؤقت للمـرة 
ٍاألولــى فـــي حیاته من خالل تعـــريف 

خاطئ جدا؟ ً

بالمناسبة: ال السويد نازية
وال الزواج المؤقت بغاء

وكل كالم يعاكس ذلك ھو أشـــــــــــبه 
بالبروباغندا النازية. 

فماذا كان تعـريف بــرنامج  UG  للــزواج 
المؤقت؟

"الزواج المؤقت ھو زواج مقابل مبلغ من 
المال، ويشـــــــترط على المرأة فیه أن 

تقدم للرجل متعة جنسیة". 
ھذا ما قاله البرنامج في مســـــــــتھل 
الحديث عن الـزواج المؤقت. وبناء علـى 

ھذا التعـــريف يكون كل زواج بغاء ويكون ُ
ٍكل زوج شاريا للجنس، وتكون كل زوجة ًُ

بائعة للجنس، ويكون كل وســـــــــــیط ًُ
سمسارا، او قوادا، مھمته تحضیر لوازم ًّ

البیع والشراء. 

وبناء علـــــــى ھذا التعــــــــريف اآلثم، 
والمتفلت، يقضي المشاھد ساعة من ّ

الـــــزمن تأخذه كل دقیقة فیھا إلــــــى 
مسـافة أبعد عن الحقیقة. فالمشــاھد 
ألبســــــه البرنامج من البداية عدسات 
ملونة فصــــار يرى الحقیقة بغیر ألوانھا، 
وصار يبتعد عن الصـورة الحقیقیة دقیقة 

بدقیقة.

أين الخطأ واإلثم في التعريف؟
الســــــــــید جرار جعفري - احد شباب 
الطائفة وأحد طالب العلوم الدينیة فــي 

قم-  فند باللغة الســــويدية في فالش ّ
متلفز ھذا التعريف وبین الخطأ فیه:ّ

الخطأ  األول:
 "ھو زواج مقابل المال." 

الصحیح: قد يكون المھر وردة او نسـخة 
من المصــحف الشـــريف او سفرة إلى 

العمرة مثال، ولیس بالضــــرورة ان يكون ً
مبلغا من المال.
الخطأ الثاني: 

 "يشترط على المرأة في ھذا الزواج ان ُ
تقدم الجنس".

الصـــــــحیح: العالقة في ھذا الزواج قد 
تقتصــــــــر  على صحبة او مرافقة إلى 

مطعم.

والصــــحیح أيضــــا، كما قال الشـــــیخ 
(س.ش) وھو شـــیخ يقوم عادة بإجراء 
عقود الزواج في الســويد: "يحق للمرأة 
أن تشـــترط أال يكون في ھذا الزواج اي 

نوع من أنواع العالقات الحمیمة".

Uppdrag granskning  (UG)

ان ما يرد في مجلة "أخبار المركز" 

ال يعبر بالضرورة عن رأي 

او موقف مركز االمام علي (ع) 

نظرا لما تتمتع به المجلة 

من حرية في التعبیر 

والنقل واإلقتباس.

تتوقف "أخبار المركز" عن 

الصدور خالل فترة الصیف 

على ان تعود إلى قرائھا في ّ

شھر آب المقبل.



وما الحاجة الـــى ھذا الــــزواج إذن؟ قد 
يتساءل المشاھد السويدي.

الشــــــــــــیخ ناظم حطیط (من سكان 
العاصــــمة) يعطي المثال التالي: رجل 
في الســـــتین  أو الســــــبعین، ماتت 
زوجته، ويريد الزواج بســـبب الشــــعور 
بالوحدة والوحشة. ھذا الرجل ال يريد أن 
ٍيتأثـر الورثة بــزواجه فیقوم بإجــراء عقد 
للـزواج المؤقت علـى اعتبار ان الــزوجة 
ھنا ال تـرث. فھل ھذا الــزواج عملیة بیع 
وشراء للجنس؟" يتســــاءل الشـــــیخ 

المذكور.

ھذه كانت آراء الفــريقین فــي تعـــريف 
الـــــــزواج المؤقت. وقد تبین للقارئ أن 

ھناك مسافة بعیدة بین الفريقین. 

انتھت مقدمة الرواية وننتقل إلى توطئة 
قصــیرة قبل الدخول في الفصـــل االول 

منھا.

اذا كان ھدف البرنامج ھو تشــــــــــويه 
التشـــیع فإن البرنامج يســـتحق كلمة 

براااافو. 
أما لو كان الھدف ھو خدمة الحقــیقة او 
نقل الواقع فإن البرنامج ال يســـتحق ان 

نصرف ساعة من الوقت لمشاھدته. 
نعم لقد وقع الظلم علـــــــــــى مذھب 

الشــــیعة - كما دائما وأبدا- لكن الظلم ً
األشنع كان على الحقیقة.

ولمعرفة الظلم الذي وقع على الحقیقة 
ال بد من أن نبدأ الحكاية من أولھا إلـــى 

آخرھا.
فقط بعد أن نصـــــل إلى نھايتھا، وبدون 
عدســــــــات ملونة، تكون الرؤية أمامنا 
واضــحة وصـــادقة، ويكون حكمنا على 

شخصیات البرنامج منصفا.  ً
فإلى الحكاية وإلى الفصل األول منھا. 

إمرأة مســــــــــلمة تتحدث بلغة عربیة 
عامیة، تتصـــــل بمركز إسالمي لتقول 

أنھا إمـرأة مطلقة متـروكة للــزمن وأنھا ّ
تعیش في ضائقة مالیة وانھا تبحث عن 
رجل يعینھا علـى طلب الحالل  وعلــى 

ضائقتھا المالیة.
يقول الشــیخ (أ.ر) الذي استمع للمرأة 
والذي ظھر فـي البـرنامج التلفـزيونـي: 
نصــــتحھا بخصـــــوص ضائقتھا المالیة 
بالتوجه الى مؤسســــــــــــات اإلعانة 
اإلجـــتماعـــیة. فقالت انھا توجھت ولم 

تحصل على مساعدة.
رحت أعدد لھا حقوقھا إزاء المجــــــتمع ّ

وأؤكد لھا ان االنعاش االجتماعي مكلف 
بمساعدتھا. 

أصرت وتباكت واستبعدت امكانیة وقدرة 
اآلخرين على مساعدتھا. 

رحت أحدث نفســــــي أنھا وال بد إمرأة 
اوصلتھا حاجات الجسـد الى الحد الذي 
باتت تخیر نفســھا فیه بین الزنا والزواج 

المؤقت. 
اعتقدت أنھا، كأنثى شرقیة، تخجل من 
الـبوح بحاجاتھا الحقـیقــیة، وان طلــبھا 

للمال ھو فقط غطاء يفرضه الخجل". 

الشـــیخ، الذي لم يصــــبح ضحیة بعد، 
يتعاطف مع المرأة المعذبة لألســـــباب 
التـي ذكــرتھا ھــي، لكنه يتــردد فــي 
المســــاعدة ألن تعلیمات المركز الذي 
يعمل فیه تقضـــــــي برفض إجراء عقود 
الزواج بالعموم قبل القیام بسلسلة من 
التحقـیقات والمقدمات وإفادات االحوال 
الشخصیة التي تضمن تطابق الزواج مع 

القوانین واالجراءات المرعیة. 

بھذا نكون قد وصلنا إلى نھاية الفصــــل 
األول من الرواية

قــررت المــرأة، كما جاء فــي التقــريــر 
التلفزيوني، أن تقوم بعلمیة مســــــــح 
شاملة على عشـــــــــــــــرات المراكز 

والحسینیات. 
التقرير في صیغته النھائیة يدل على ان 
العقل المدبـر فـي البــرنامج كان يبحث 
عن حوالي أربع او خمس ضـــحايا على 
األقل. فھذا العدد، رغم أنه ال يحظـــــى 
بصــــــــفة تمثیلیة، لكنه مع القلیل من 
المونتاج، والموسیقى التصــــــــويرية، 
واللعب على الكلمات، يصبح قادرا على 
إيھام  المشــــاھد ان سلوك ھذه الثلة 
يمثل الطائفة الشـــــــــیعیة بجمھورھا 
وعلمائھا ومـــراكـــزھا... تماما كما كان 
التقرير الروسي سیوھم المشــاھد أن 
اربع او خمس تصـــريحات قومیة ألربع او 
خمس شخصـــــیات سیاسیة سويدية 
يدل على ان الســـــويد ھي دولة نازية 
بكل مواطنیھا وســـــــــیاســــــــــییھا 

ومؤسساتھا. 

ينتھي الفصــــــل الثاني بما يشــــــبه 
الفشـــل، "فالشــــخص صاحب الھوية 
المــزورة” لم يوفق بالعثور علـــى العدد 

المطلوب رغم قلته.
فكان ال بد من اإلنتقال إلى الفصــــــــل 

الثالث وعنوانه التباكي مع اإللحاح.

المرأة تتصـــل عشـــرات المرات بالذين 
كانوا ألین من غیـــرھم. تتباكــــى وتلح 
وتلح. وتعود إلى الشــــــــیخ (أ.ر) الذي 

قابلته في الفصل األول: 
الصــفة الرسمیة للشــیخ  بالمناسبة، 

 .)Praktikant) ھي صفة المتدرب
بعد إلحاح وتباك يقول لھا الشـــــــــیخ: 
"ســــــــجلي عندك ھذا الرقم الخاص، 
واتصـلي بصـاحبه، فھو يعمل لحســابه 
الخاص، وغیـر مـرتبط بالمـركـز وال مقید 

بتعلیماته".

٣  يونيو ٢٠٢٢

توطئة 

 الفصل األول

 الفصل الثاني

 الفصل الثالث



 يونيو ٤٢٠٢٢

أعطاھا الشـــــــیخ الرقم الخاص كي ال 
يكون للمركز عالقة بما ســـیجري معھا 

ولكي يتجنب ھو  اإللحاح والتباكي. 
لكن ماذا فعل العقل المدبر في التقـريـر 

التلفزيوني؟ 
أصر على اعتبار ھذا الشـــخص امتداداً 
تنظیمیا للمــركــز رغم االفتقار إلــى ما 
يشیر إلى أدنى عالقة بینھما، ورغم ان 
المتدرب ال يمكن ان يعتبر في الســـويد 

ناطقا او ممثال للمؤسســة التي يتدرب ًً
بھا، ورغم أن الشـــــــــیخ المتدرب قام 
بإجراء عقد الزواج خارج المؤسســـــــة 
التي يتدرب بھا وخارج الدوام الرسـمي 

وبدون علم المؤسسة. 

ھل نسمیھا أمانة إعالمیة؟
الحكم، على كل حال، للقارئ. 

يضــیف الشـــیخ (أ.ر): "على ضوء كالم 
المرأة رحت أخیر نفسي بین مسـاعدة 
المـرأة علـى الــزواج المؤقت، او تــركھا 
تســقط في الخطیئة". أي ان الشـــیخ 
(أ.ر) راح، بكلمة أخرى، يخیر نفسه بین 

تأيید الزنا أو تأيید الزواج المؤقت.
أما العقل المدبـــر فكان يـــريد ان يوھم 
المشـاھد أن الشـیخ كان يخیر نفســه 

بین جريمتین:
 تأيید البغاء واخذ عمولة،

او تأيید البغاء بدون عمولة.  
 

إعالم موضوعي. الیس كذلك؟
الحكم للقارئ. 

في الفصـــل الخامس من الحكاية يقوم 
شــــــــــــــخص آخر من نفس البرنامج 
التلفزيوني باالتصــال بنفس المشــايخ 

طارحا عددا من "الطعوم". يتصـــــــــــل ً
بأحدھم ويقول أنه يــــريد الـــــزواج ألن 
زوجته مريضة بمرض عضـال يمنعھا من 
ان تعطیه حقوقه الــــزوجیة، وأن "عینه 
بدأت تقع على محارم أصدقائه". ويتصل 
بآخر ويقول أنه يبحث عن امرأة "ترضـى 
بالزواج المؤقت وانا مســـــتعد ان  اكون 

بخدمتھا وان أقدم لھا المھــــر او المبلغ 
الذي تطلبه". 

مھمة الشــــــــخص الثاني ھو ان يقوم 
المشايخ بربطه بالشخص األول (المراة 
إياھا) على ان يقوم  العقل المدبر الحقا 
بعلمیة المســـــــــح والتقديم والتأخیر 
واالجتزاء لیصـبح كالم الشــخص الثاني 
مقتصـــرا على: اريد زوجة أتمتع بھا وانا 
مستعد لدفع المبلغ الذي تطلبه. يعني 

اريد ان اشتري جسد امرأة.

واإلجتزاء بالعموم في كالم "الضــــحايا" 
ً لیس ظنیا من جھتنا، بل ھو أمر اعتـرف ّ

به المدير المســؤول عن البرنامج كجزء 
من عملیة المونتاج في التقرير. 

اعتبــــر العقل المدبـــــر انه إذا قام احد 
المراكز او المشــــــايخ بالجمع بین ھذا 
الشخص وبین زمیلته التي تريد أن تبیع 

جسدھا يكون "العید قد ثبت".

فھل كان اإلعالم ھـنا إعالما يـبحث عن 
الحقیقة أم عن "طريدة"؟

الحكم ما زال للقارئ.

لم تنجح الخطة ألن أحدا من المشــايخ 
لم يقم بتعريف الرجل علـى المـرأة كما 
كان مرســـــوما، فكان ال بد من االنتقال 
الى الخطة "باء"، التـي ال بد لنا ان نفـرد 

لھا فصـــــال جديدا يدعي الرجل فیه أنه ًّ
عثــــر علـــــى زوجة وكل المطلوب ھو 

تزويجه. 

يتصـل الرجل بأحدى حســینیات جنوب 
العاصـــــمة (ح.ج) ويتواصــــــل مع أحد 
الســـــــادة (أ.ح) ويقول انه تعرف على 
إمـــرأة بمجھود ذاتــــي وانه اتفق معھا 

على مھر يساوي ٢٠ الف كراون. 
فكیف كان موقف (أ.ح)؟

يقول: 
"كان المھـر العالـي الذي طلبته المـرأة 
لتلك الفترة القصــیرة يؤشر على صفقة 
مالیة أكثر مما كان يؤشـــــــر على انھا 

تطلب الزواج للزواج. فقلت له بالحرف:  
-ھذا حرام (ممنوع شرعا)

-ھذا مو زواج 
-ھذا بیع وشراء 

ھذا ممنوع (قانونا)
-ھذا غلط (اخالقیا)

-اني مااحب اشوف واحد يتعامل ھیج 
-ھذا ما يصـــــــــیر (ال يمكن لمن يتقید 

بالشرع والقانون ان ينفذه)
-ھذا غلط 

-ھذا مو الطريق الصحیح."

ويكمل (أ.ح) قصـــــته مع الرجل فیقول: 
قلت له تريث فإذا توفرت إمرأة بمھـر أقل 
ولمدة اطول، (وھما امران يؤشـــــــران 
عندئذ إلى أن المرأة تـريد الـزواج للـزواج 
ولیس الـزواج للمھـر) أعرّفك علیھا، وإال 
فإن األمر يكون حســــــب ما جاء سابقا 
"بیعا وشــــــــــــراء" و"حراما" و"غلطا"  

و"ممنوعا" و"طريقا غیر صحیح". 

ثم يتساءل (أ.ح): 
"ھل توجد كلمات أوضـح يمكن ان تقال، 

بشــكل عفوي، رفضــا لھذا الزواج الذي ً
تشتم منه رائحة التجارة؟”ُ

ويضـــــیف: "لقد جعل البرنامج عباراتي 
مبعثرة لتشــــــتیتھا، وتناسى موقفي 
بعدم إجراء أي عقد للزواج بأية صـــــیغة 
كانت. أي ان البرنامج تغاضـى عن القدر 
المتیقن في موقفي، وتمســـــــــــــك 

بالشبھة المحتملة في كالمي."

من نصـــدق؟ كالم (أ.ح) ام استنتاجات 
العقل المدبر؟ 
الحكم للقارئ. 

علما اننــــي عندما راجعت البـــــرنامج 
وجدت ان تلك العبارات وردت فعال ھـناك ً

لكننــــي لم ألتفت الیھا فــــي المــــرة 
األولى، ربما ألنني أنا أيضــــا كنت تحت 

تأثیر  العدسات الملونة. 
 

 الفصل الرابع

 الفصل الخامس

 الفصل السادس

 الفصل السابع

االفتتاحية
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ھنا، بین قوسین  سؤال يطرح نفســه: 
لماذا لم يقم "الطرائد" بالربط بین طالب 
زواج المـــتعة وطالـــبـــته؟ لماذا حاولوا 
مسـاعدة المرأة ولم يحاولوا مســاعدة 
الــــــرجل؟ لماذا لم يفعلوا ذلك رغم ان 
ھدفھم  ھو العمولة والســمســرة كما 
حاول البـــــرنامج ان يدخل فـــــي عقل 

المشاھد؟

على ھذا الســــــــــــــــؤال يجیب احد 
المشتركین في اجتماع لرؤساء المراكز 
والحســـــــینیات في ستوكھولم جرى 
مؤخــرا فــي مــركــز اإلمام علـــي (ع) 

للنقاش في المسألة:
"ربما اختلف موقفھم ألن المــراة كانت، 
فعال، بنظرھم أمام خیارين: بین زواج لن 
تحصــل علیه إال بمســاعدة الغیر، وبین 
الـــزنا؟ أما الـــرجل فھو قادر فــــي ظل 
الثقافة الشـــرقیة على ان يدق األبواب 
لیطلب زوجة وال حاجة له ألن ينتظر في 
البیت حتـــى تدق احداھن بابه لتطلب 

يده؟ 
واضاف: لعل تصــــــرفھم يؤكد، او على 
األقل يوحي، أنھم ســـلطوا العدســــة 
المكبرة على مفھوم "طلب الستر" في 

كالمھا أكثر مما ســــلطوھا على عبارة ّ
"ابحث عن المال".

على كل حال كان الرجل يتصل ويتصـل، 
وكانت المرأة تتصل وتلح وتتباكى.

عمد البرنامج في بدايته الى تصـــــــوير 
الزواج المؤقت على انه بغاء. 

ثم، وبعد ھذا "التوصیف الحر والمتفلت"  ّ
وبعد البناء علیه ذھب مراسـلو البرنامج 

إلى  رئیس اإلتحاد الشــــــیعي (حیدر 
طبلة) لیســـــــألوه عن تعريفاته للزواج 
المؤقت. أي ان البرنامج وضـع في نھاية 

البرنامج ما كان يجب أن يبدأ به. 

ً ألم يكن حريا بالبرنامج أن يبدأ بممثلـي ّ
الطائفة وان يسألھم في بداية البرنامج 
عن ماھیة الــــزواج المؤقت وما ھــــي 
شــــــروطه، ومتى يكون جائزا ومتى ال 

يكون؟

 ألم يكن حـــريا بالبـــرنامج ان يعطــــي ً
المشــــــــاھد فكرة عن مدى رواج ھذا 
الزواج في األوساط الشـــــعبیة، ألن ما 

كان موجودا ال يعني أنه شائع ورائج؟ 

فلمــاذا لم يفعــل ذلــك؟ لمـــاذا فعـــل 
العكس؟ 

ھل ألن البداية الصحیحة تحرم البرنامج 
من وضـع العدسـات الملونة على عیون 

المشاھدين؟ 
أو ألن التعريف الصــــحیح يحرم البرنامج 

من كلمة: براااافو؟
أم ھي صدفة؟ 

ما زال الحكم للقارئ لإلجابة على ھذه 
التساؤالت. 

فــي مقابلة أجـــرتھا قناة الكومبس مع 
الشــــــــیخ يوسف قاروط، وفي شريط 
مســـــــــــجل تداولته وسائل التواصل 
اإلجتماعي لألخت (میاسة شـبع) في 
الســويد، وردت شروحات لبعض شروط 

الزواج المؤقت. 
ھي شـــروط إذا تجاھلھا أي باحث عن 
الحقیقة، لما وصـــــل إلى الحقیقة، بل 
لوصل إلى ضد الحقیقة، أي لوصـل إلى 

ْ ُ ْ ِالباطل، والبھتان، والزور , واإلفك، وإلـى ُ
سائر أضداد كلمة حقیقة.

لكن ألن العقل المدبــر أراد أن يجعل من 
الـــــزواج المؤقت بغاء فقد عمد إلـــــى ً

تجاھل شروط ھذا الزواج كي يصبح من 
الســھل أخذ المشـــاھد إلى واحد من 

أضداد كلمة حقیقة.

ھل في ھذا دقة في التوصــیف او أمانة 

في النقل؟ 
دعنا نتجنب الجواب كي ال نكرر أنفسنا.

المھم، وبشــكل عام، يعتبر اتمام العدة 
شـــــرطا من شــــــروط الزواج المؤقت ً

(والدائم) وھو مرور حیضــــتان يعني ان 
المرأة ال تسـتطیع ان تزوج نفســھا في 

السنة أكثر من ٤-٦ مرات. 
فحتـى لو كان ھدفھا األول واألخیــر ھو 
تقديم الجنس مقابل المال، وباســــــم 

الدين، فھي لن تستطیع أكثر من ذلك.

ھل ھذا بغاء؟
دعنا نفترض أنه كذلك، ودعنا نماشــي 

بــرنامج  UG  فــي تعــريفاته المتفلتة، ّ
فھل يكون ھذا "الـبغاء" ھو نفس الـبغاء 

الذي فھمه المشاھد السويدي؟

والحامل أيضــــــا ال يجوز ان تتزوج حتى 
تضع الحمل.

أي ان الحمل ال يعطي للمراة الحق في 
ان تتزوج، باسم الدين، أكثر من مرة في 

مدة سنة تقريبا؟
فھل ھذا "الـبغاء" ھو نفس الـبغاء الذي 
فھمه المشــــــاھد الســـــــويدي من 

البرنامج؟

وھل عرف المشـــاھد ان التي يجوز ان 
تزوج نفســــھا بدون إذن الولي (األب او 
الجد) ھـــي فقط األرملة والمطلقة؟ ام 
ان العقل المدبر احتفظ بھذا التفصــــیل 
لمناسبة اخرى، وسیاق آخر، يشن فیه 
حملة اخرى على االسـالم، بدعوى انه 
يعطي األب ديكتاتورية "الفیتو" ضـــــــد 

حرية البنت؟ 
ھل أراد العقل المدبر ان يصیب االسالم  

على جبھتین: 
جبھة يسـمي فیھا الزواج المؤقت بغاء، ً

فیلوم ويجرّم من يسھله، 
وجبھة يسـمي فیھا الزواج المؤقت حقاً 
من حقوق المـــــــرأة، فیلوم ويجرّم من 

يعرقله؟

الحكم في كل ھذا للقارئ وحده.  

 الفصل الثامن

 الفصل التاسع

 الفصل العاشر
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الموقف الرسمي

فــــي موقف يعتبـــــر األقوى لخطیب 
الجمعة فـي  مـركـز االمام علـي (ع)، 
في نقده لجھات ســـويدية رســـمیة 
سعى المركز منذ سـنوات عديدة إلى 
توطید العالقات معھا، خاطب الشــیخ 
حكیم إلھي بعض القوى الســـیاسیة 
فــي البلد قائال لھم "أن باطنکم غیـــر 

ظاھرکم وقد یئسنا منکم". 

جاء ھذا الكالم، شــــديد اللھجة، في 
أعقاب بث القناة الســــويدية األولى، 
ٍلبـرنامج تلفـزيونـي يــربط بین الــزواج 
المؤقت والبغاء، ويتھم معظم المراكـز 
والحسـینیات بتسـھیل عملیات شراء 

الجنس وبیعه باسم الدين.

كذلك جاء كالمه فــــــــي أعقاب قیام 
بلدية "يارفال" بقطع العالقات مع أكبــر 
مركز للشیعة في البلد على مسـافة 
اســــابیع قلیلة من قیام أحد اشــــھر 
الشـخصـیات العنصــرية في الســويد 
بحرق المصـــحف الشـــريف في مدن 

سويدية عديدة. 

بدأ ســـــــــماحته كالمه في الخطبة 
الثانیة من يوم الجمعة فــــــي ٢٠ أيار 
قائال: " تعرفون ان من ابرز اســماء هللا 
الحســـنی ھو اسم العادل. لقد خلق 
هللا ھذا الکــون بالعدل. وبالعدل قامت 
الســـــماوات واألرض. وارسل الرسل 
وانـزل الکتاب إلقامة العدل. وهللا یحب 
العدل كما جاء فــي قوله تعالــى: {إن 

هللا یامر بالعدل واالحسان}. 

ونجد فی األحادیث الشریفة ان العدل 
واإلنصـــــــاف من اھم صفات المؤمن 
الحقیقی. کل البشـــر یحبون العدل و 
االنصـــاف ألن هللا تبارک وتعالی خلق 

االنسان علی فطرته اإللھیة.

وأضاف سماحته مشــــیرا إلى القوى 
السیاسیة في البلد، قائال: "ان شعار 
بعض األحزاب ھو العدل واإلنصـاف وقد 
یکســــــبون اآلراء فی اإلنتخابات بھذا 

العنوان".

- "الیوم اود ان اطــــــــرح علیھم بعض 

األسئلة: 

األول:  اسـأل الذین بثوا البرنامج حول 
الزواج المؤقت این انصــافکم؟ ھل من 
اإلنصـــاف ان نخرب ونســــقط سمعة 
المراکز والمؤسســــــات واألشخاص 
بمجـرد تھمة غیـر مؤكدة؟ ھل تقبلون 
ان نعاملکم بمــثل ما عاملـــتمونا به؟ 
بمعنى أن نســــألکم ونخدعكم ونبث 
بإسمکم ما لم يكن مقصودكم؟ لعلکم 
نجحتم فی مشروعکم وحصلتم على 
ما تـــــــریدون ولکن نحن نعتقد ان هللا 
عادل و ســوف یحاســبکم، وســـوف 

تشاھدون نتیجة اعمالکم. 

الثانی: اسأل المســـؤولین و األحزاب 
وأقول لھم: لقد کــــنــــتم تأتونـــــنا و 
تجلســــــون معنا وتمتدحوننا، وکنتم 
تقولون ان ھذا المــرکــز یخدم الجالیة 
المســـــلمة و"نحن معکم"، وتطلبون 
منا ان نعمق عالقاتنا معکم. لماذا بعد 
بث ھذا البرنامج اخذتم موقفا ضــــدنا 
وترکتم وراءكم کل شـــــیئ رغم انکم 
تعــرفون ان الکالم الذی بث فــی ھذا 
البـرنامج اکثـره مغالطات. ھنا احب ان 
انقل لکم ھذا الحکمة الشـــــریفة ان 

ّ "من نم لک نم علیک". لذلك انتظـــروا ّ
مثل ھذه المعاملة. ھؤالء ســــــــوف 
یســـــــوقون ضدکم التھم طلبا للمال 

والغوغاء. 

نحن مع األســف شــاھدنا ان باطنکم 
غیر ظاھرکم وقد یئسنا منکم.

الثالث: اســـــــــأل الجھات الحکومیة 
واألمنیة والشــرطة کیف ترضون بھذه 
االعمال الســــیئة؟ وھل يکون تخریب 
وتســـــقیط المراکز والمؤسســــــات 
واألفراد في صــــــــالح ھذا البلد؟ ھل 
تعرفون ان ھذه المراكز تحل کثیـرا من 
المشـــاکل األسرية واألخالقیة؟ اآلن 
وبعد تســــــقیطھا فإن معظم ما نقوم 
نحن بمعالجته ســــــــــوف يرفع الی 
المحاکم التي ستواجه مشـاکل تثقل 

كاھلھا".

-" اذا اردتم امن واســــــــتقرار بلدکم 

فعلیکم ان تساعدوا ھذه المراکز ألنھا 
تعرف کیف تواجه المشـــاکل وعلیکم 

ان تمنعوا ظلم ھؤالء ألن الملک یبقی ُ
مع الکفـــر وال یبقــــی مع الظلم. ھنا 
احب ان اصــرح بان ھؤالء الذین یلقون 
اإلخــتالف والغوغاء ال یحـــبون الـــبلد 
وامــــنه بل یحـــــبون المال والجاه وال 
سمح هللا اذا حدثت مشـــکلة لبلدکم 
ســـوف یترکونکم ویفرون الی منطقه 

اخری ألن ھمھم انفسھم فقط. 

أما نحن فمن شــــــیمنا ان ندافع عن 
البلد وقد جـــــربتم كیف واجھنا معكم 

فیروس کرونا.

 نحن نعـتقد ان حب الوطن من اإلیمان 
و بھذا اإلعـــتقاد قد نــــبذل ارواحــــنا 
واجســادنا للوطن. انا ال انســی انکم 
کنتم تقولون فی بعض الجلسات انكم 
تنظـرون إلــى اعمالنا ال إلــى ما یقول 
اعداؤنا عنا. لكنكم عند التجـربة نــری 

انکم 

غیــــر ھذا. کنتم تقولون انكم تـــــرید 
تصـــــــحیح األخطاء، وتعزيز الثقافات، 
وضمان امن الجمیع کیف ترضون  إذن، 

بان یحرق القرآن امامنا؟

ھل العقل السـلیم والحکمة تقتضـي 
ذلک؟ ادعوکم بان تفکــروا اکثــر وان ال 
تخربوا ســـــــــمعتکم الجیدة وعاملوا 
الناس والمھاجرین كما في الســـابق 
بالعقل والعدل واإلنصـاف وال تســمعوا 
قول الذین یکذبون و یــــتھمون ویلقون 

الفتنة فی المجتمع".

- "وفی ختام ھذه الخطبة اود ان اقول 
للحکومة الســویدیة وللجھات األمنیة 
والشـرطة باننا کشـیعة امیرالمؤمنین 
کنا مستھدفین من قبل من الدواعش 
وانتم تشھدون بانھم یقتلون الشـیعة 
یومیا فی العراق و افغانستان و غیرھا 
واآلن وبعد بث ھذا البرنامج صار الخطر 

علینا وعلی مؤسســــاتنا اکبر، حتى 
صــــــــرنا کل یوم نتوقع حدوث أعمال 
إجرامیة ضــدنا. وما علی الرســول اال 

البالغ". 

الشيخ حكيم إلهي في رده على المواقف السياسية من المركز:

ان اردتم أمن البلد فعلیکم مساعدة

 هذه المراکز ورفع الظلم عنها



٧  يونيو ٢٠٢٢

..وكان خطیب ومديــر مـــركـــز االمام 
علي( ع ) سماحة الشــــــــیخ حكیم 
الھي قد أشــار إلى نفس الموضـــوع 
في خطبة الجمعة في ١٣ أيار، والتـي 
غمــــــــــــز فیھا من قناة بعض القوى 
الســــــــیاسیة في البلد قائال "اننا ال 
نشــــــــــــــــك في ان بعض األحزاب 
والمؤسســــات واألشخاص ال يحبون 
وجود المسلمین وخصوصا شیعة امیر 
المؤمنین في ھذا البلد، وھم صــرحوا 
بھذا االمر بشــــكل علني، ولذلك ھم 
يحاولون دائما أن يضــــــــــــیقوا علینا 
بأشـــكال مختلفة. تارة يحرقون كتابنا 
المقدس، وتارة يحرقون مســــــاجدنا 
ومـراكــزنا، وتارة يأخذون أوالدنا، وتارة 
يضــــیقون علینا بخالف القانون واخیرا 
اتھمونا بھذه المســــــــألة رغم انھم 
يعرفون حســــــاسیة المســــــلمین 

والشیعة تجاه مسائل الشرف.

ولفت سماحته إلى مســــألة تبلورت 
من خالل التجربة فأشــار إلى " أننا قد 
جربنا اننا كلما نجحنا في مشــــــروع 
وكبر اسمنا وكثرت عالقتنا مع اآلخرين 
تدخلوا وخلقوا مشــــكلة لنا، ولذا قال 
لنا بعض الناصـــــــحین أنكم في خطر 

وعلیكم بالھدوء والعمل بحذر. 

ثانیا: ان مـراجعنا العظام افتوا بــرعاية 

قوانین البلد بشكل تام وقد صرحوا بأن 
تكونوا خیـــر مواطنین فـــي البلد ولذا 
يجب علینا أن نراعي كل القوانین في 

األمور المادية واألسرية وغیرھا.

- "نحن نعتقد بان مـــــــراعاة األخالق 
والمروءة مقدم على كل شيء ولیس 
لنا الحق أن نستغل حاجة االشخاص 

وھنا انصــح االخوة جمیعا بأن من لجاء 
إلیكم وھو يــــــريد دعمكم فعلیكم أن 
تدعموه بال مقابل . (في إشـــارة إلى 
قیام شخص محســـــوب على احدى 
الجمعیات االسالمیة باستغالل حاجة 

إمرأة للزواج بھا). 

ثالثا: لقد شـــاھدنا في األيام االخیرة 
الحــرص واالجتھاد والتعاون من جمیع 
االخوة واالخوات وخصـــوصا الشـــباب 
والشــــــابات لإلجابة على تھم ھؤالء 
المغرضین وھنا اشكركم جمیعا واقبل 
اياديكم الكــريمة واقول لھم " بارك هللا 
فیكم وعاشـــت اياديكم ، كما ورد في 
الحكمة عن اإلمام علـــي (ع) {فـــي 
تقلب األحوال علم جواھـــر الـــرجال} 

فااليام توضح لك السرائر الكامنة.

لقد شــــــــــاھدت أنكم بذلتم وقتكم 
واعمالكم وتـــــــــركتم عوائلكم ألجل 
مصلحة االسالم والتشیع وفي الوقت 
نفســـــــــه شاھدنا بعض المغرضین 

والمنافقین كیف بذلوا جھدھم حتــى 
يستفیدوا من ھذه الفرصة الغراضھم 

السیئة. 

وھـنا اقول لھم :تـبت اياديكم،  أن هللا 
يدافع عن الذين آمنوا.

رابعا: ال شــك أن ھؤالء الذين بثوا ھذا 
المقطع لیس لديھم نیة صــــادقة وان 
وراءھا أيادي خــبــیـــثة ولكن احب ان 
انصـــح جمیع المؤسســـات والمراكز 
باالحتیاط ورعاية القانون.  وانصـــحھم 
أن يراعوا مصــلحة االسالم والتشــیع 
وال يســــــلموا أمورھم إلى من لیس 
بخبیر . الننا فـي خطـر كبیـر ومـراقبین 

من كل ناحیة . 

خامســــــــــا: أيھا المؤمنون أمرنا هللا 
ســـبحانه وتعالى في أية النبأ بالتبین 

وقال "إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا " 

علینا أن نعرف عدونا وصـديقنا. نحن ال 
نرجو من أعدائنا اال الشـر. ھم يقولون 
ويكذبون ويشــــــــوھون سمعة بعض 
السادة والشیوخ والمراكز ومع األسف 
أن البعض يكررون اقوالھم. نحن نفتخر 
بمشــايخنا ومؤسســاتنا وندعوا لھم 
بالخیر كما ننصـــــحھم بالخیر والعمل 

الصالح. نعم ال نجامل أحدا ابدا ...

والسالم.

كلما نجحنا كلما خلقوا لنا المشاكل

الشيخ حكيم الهي في صالة الجمعة



الحاج حـــیدر طـــبلة، رئــــیس االتحاد 
االسالمي الشـیعي في الســويد ھو 
اآلن في وضعیة ال يحســـــد علیھا بعد 
برنامج  UGالذي جعل أتباع أھل البیت 
(ع)، في وضعیة ال يحســـــدون علیھا 

أيضا. 

قابلته "أخبار المركز" لتجري معه حواراً 
مفتوحا حول اإلرتدادت الســــــــــلبیة 

للبرنامج فكان اللقاء التالي: 

 

س- بداية أســألك عن التأثر الذي 
UG.  بدى علیك فـــــي بـــــرنامج

بعضـھم قال انھا حركة مصـطنعة 
غیر موفقة تعكس ضــــعفا. وقال ً

آخرون أنھا

إحســـاس تلقائي ادى إلى تبرئة 
المذھب بنظر المشـــــــــاھد من 
الســــــلوكیات الفردية التي بدت 

في البرنامج. ماذا تقول:

 كیف ال يتأثر اي انســـــــــان يھمه امر 
وسمعة الشـــــــــــــــیعة والجمعیات 
االسالمیة الشـیعیة ولو بالحد االدنى، 
عندما يسمع المرء ويرى ان عمل ھذه 
الجھات وســـمعتھا على المحك؟ وما 
الداعي او الحاجة للتصــــنع؟ استغرب 
جدا ھكذا  طرح او شــــكوك ال تنم عن 
المنطق الســــلیم فضــــال عن الخلق 
االســـالمي الذي ينھانا عن الظن الن 
بعض الظن اثم. مـا ورد من ردود افعـال 
الحقة من قــــــــــــــبل اغلب الجھات 
الســـويدية او من اوساطنا الشـــیعیة 

ً كان إيجابیا جدا مع بعض االســتثناءات ً
التي من ديدنھا التشـــــــكیك في كل 

شي.

س: ھو منطق تشـــــــكیكي كما 
قلت. لكن لماذا تظن أن عضـــــــو 
البرلمان حنیف بالي وصــــــف ما 
قمت به بالحركة المصــطنعة؟ ما 
الذي أراده ھـــــــــو من خالل ھذا 
التوصیف الذي نشــــــــــره على 

وسائل التواصل االجتماعي؟

الشــخص معروف بآرائه غیر االيجابیة. 
لديه توجه واضــح ضـــد االتحاد وضـــد 
مــراكـــزنا ولذا فان رأيه ال يأخذ علـــى 

محمل التقییم الموضوعي.

س: ھل األشــخاص الذين ظھروا 
فـي البـرنامج كانوا، بنظــرة أولیة 
وقبل االنتھاء من التحقیق، ضحايا 

أم مذنبین برأيك؟

نحن لســنا جھة قضــائیة، ولكن ھناك 
بعض القــــــــرائن والمعطیات المقلقة 
تجعلنا ملزمین بالتحقق بما جرى لكي 
نعطي تقییما منصفا وعادال لكل ما ورد 

ذكره في البرنامج.

س- ماذا تقول للذين يعتقدون انه 
ال بد لكم ان تقدموا كــــــبش فداء 
لتنفیس الھجمة ضـــــــــد االتحاد 

والجمعیات الشیعیة؟ 

ابدا، لیس ھناك، وسـوف لن يكون، اي 
كبش فداء. ھناك بــرنامج تلفــزيونــي 
وردت فـیه بعض المعلومات ونحن نقوم 

االن بالتحقق والتأكد من دقة ماورد.

UG  س- يقول البعض ان بــرنامج
كان فقط البداية التي ستكون لھا 
ارتدادات مـــتالحقة، فـــیما يقول 
البعض اآلخـــر أن البــــرنامج كان 
عاصــــــفة في فنجان وان آثارھا 
تشــبه فورة الحلیب، وان الحكمة 
تقضــــــي ان ننحني للعاصفة ثم 

يعود كل شیئ إلى طبیعته. 

ما رأيك انت فــــــــــــــــــي اآلثار 
المسـتقبلیة للضــجة التي أثارھا 

البرنامج؟
ً ماحصــــل لیس شیئا عابرا، وستبقى ً

اثاره الســــــــلبیة على مدى سنوات 
طويلة، وھذا لیس تضــخیما بقدر ماھو 
توصیف للواقع. المھم بالنســـــــبة لنا 
االن، وكما تــــتطلب الحكمة، ان نعمل 
بشــــــكل موضوعي وايجابي وتجنب 

نقاط الضعف والسلبیات التي قد تبرز 

على السطح مسـتقبال مما يؤثر على 
سمعتنا كشــــــــیعة وعلى جمعیاتنا 

ومؤسساتنا. 

س- ما ھو ھدف الــتحقــیق الذي 
وعدتم بإجـــــــــــرائه؟ ھل يھدف 
التحقیق الى المحاســبة على ما 

جرى او إلى الوقاية مما قد يأتي؟   

لیس المحاســـبة بمفھومھا القانوني 
فھذا لیس اختصـاصنا، ولكن تشـخیص 
مكامن الخلل الجل تصــــحیحھا ووضع 
خطة عمل للمســـتقبل للوقاية وھذه 

غاية التحقیق الداخلي.

س- بعض "الصـــــــقور" عبّر عن 
خشیته من أن يؤول التحقیق إلى 
تســــــــوية سیاسیة بین االتحاد 
والسلطات السويدية على قاعدة 
"منا أمیر ومنكم أمیـر" بمعنـى ان 
يكون تحقـــیقا يحاول ان يمـــتص 
النقمة ويطمئن  االطــراف، أكثــر 
مما يحاول ان يحدد المســؤولیات 

بدقة. بماذا ترد؟

ســنحدد مكامن الخلل واســبابه بكل 
جدية وحیادية. وســـــنحاول أن نجیب 
على لماذا حصـــل ما حصــــل وكیفیة 
تجنب الوقوع بمثله في المســــتقبل. 
نحن اتحاد دينــــــي وال ندخل فــــــي 

مساومات سیاسیة بالمطلق.
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المحرر يسأل ورئيس اإلتحاد يجيب. 

المحيط يترقب وينتظر نتيجة تحقيقاتنا

مقابلة

حاولــنا االبـــتعاد قدر الممكن 

عن الســــــــــــجاالت والجدال، 

وشــــــــــــــرحنا موقفنا في عدة 

لقاءات عامة وخاصـــــة وركزنا 

بعملنا علـــــــــى ثالثة جوانب، 

القانوني واالعالمي واالداري.
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س: لكن كل المواقف التــــــــــي 
أعقبت البـــــــــرنامج منكم كانت 
ســــــیاســــــیة. كقطع العالقات 
والتھديد بقطع المســـــــــاعدات 

المالیة؟

 كل المواقف التي اتخذھا االتحاد ھي 
ادارية بحتة، وھي تجمید عضوية بعض 
الجمعیات لحین االنتھاء من التحقـیق، 
وھذا يســـتتبعه توقف المســــاعدات 
خالل ھذه الفتـــرة. أما اآلخــــرون فقد 
تشتم من مواقفھم رائحة السیاسة. 

س- ماذا بعد التحقیق؟ بمعنــــى 
ماذا بعد أن نعرف أن الشـــــخص 
الفالني او الشـــــــیخ الفالني قد 
ارتكب جنحة او جناية. ما ھــــــي 

ادوات وآلیات الرد؟ 

عملنا موجه بصـــورة خاصة للجمعیات 
ولیس لالفــــــراد، فالتعامل مع المبلغ ّ

الفالنـي من عدمه موكول الـى ادارات 
الجمعیات ضمن ضـوابط معینة واھمھا 
عدم مخالفة القوانین او االعـــــــــراف 
والقیم االسـاســیة المتفق علیھا في 
المجــتمع. اما العقاب والــیاته فھو من 

مسؤولیة القضاء.

س- اذا تــــبـــــین أن بعض الذين 
ظھــروا فـــي البـــرنامج قد كانوا 
ضـــــــحايا وان البرنامج لعب في 
أقوالھم فھل سیجرؤ االتحاد على 
تبرأتھم على حســــــــاب برنامج 

جماھیري موثوق؟

 االتحاد لم يدن احدا حتــى يبـــرأه. اذا ُ
تبین ان البرنامج قام بالتالعب فستقع 
مسوولیة التبرئة علیه. نحن نسـتطیع 
ان نوضــــــــــــح تقییمنا بالمجمل بعد 

التحقیق.

 

س- ما ھــــــي الحلول التـــــــي 
اعتمدتموھا لمنع تكرار ما حصل؟ 

بدأنا باعداد وكتابة خطة عمل متكاملة 
ومفصــــــــــــــلة لعمل الجمعیات في 
المســــــــتقبل وان شاء هللا تقر خالل 

الشھرين القادمین.

س: ما ھي معالم ھذه الخطة؟

نحن في بداية اعداد الخطة ولكن 

ھناك خطوط عريضـــة يمكنني ذكرھا، 
وھـي تخص اعادة النظـر بطـريقة ادارة 
الجمعیات وانتخاب االدارات، والشـروط 
او الضــــــــــوابط الواجب مراعاتھا في 

المبلغین الذين يدعون، ورفع مسـتوى ُ
المعلومات بالقوانین المعمول بھا فـي 
البلد لدى الذين يتصـــــــــدون للعمل، 
وكذلك بنوع وطــــــــريقة البــــــــرامج 
والنشــاطات. كما سیســـعى االتحاد 
العداد دورات وندوات لتطويــــر الكوادر 

في ادارات الجمعیات.

س- ھل من فكــــــرة عن الجھود 
المبذولة في اإلتحاد المتصـــاص 

الضجة ولمعالجة األزمة؟

حاولــــــنا االبــــــتعاد قدر الممكن عن 
الســـجاالت والجدال، وشرحنا موقفنا 
في عدة لقاءات عامة وخاصــــة وركزنا 
بعملنا علــى ثالثة جوانب، القانونـــي 
واالعالمي واالداري. وقد قدم عدد من 
االخوة وكذلك مجموعة شـــــــــــبابنا 
المتعلم والملتـــزم بعض المقتـــرحات 
وطرحوا افكارا لتطوير العمل وھـي قید 
الدرس. فـــي الجانب القانونـــي نقوم 
بدرس مدى قانونیة الطـرح الذي قدمه 
البرنامج لموضــوع الزواج الموقت بھذه 

الصورة المشوھة، اما في الجانب 

االعالمي فقمنا بعدة لقاءات صـــحفیة 
SvD،  وكتبنا مقاال تم نشره في جريدة

وفـــــــــي الجانب االداري فعلنا قنوات ّ
التواصـــل مع دائرة دعم االديان ووزارة 
الثقافة وكذلك مع الجمعیات االعضـــاء 
فــي االتحاد. وبدأنا بالتحقیق وبتدوين 

خطة العمل المستقبلیة.

س- ماذا كانت ردود أفعال ھــــذه 
الجھات التي ذكرتھا؟

 بصـــورة عامة فان ھذه الجھات تترقب 
وتنتظر ما ســـتؤول الیه نتائج التحقیق 
واالجراءات التي ســـنتخذھا بعد ذلك. 
لكن ھـــــناك ثقة بجدية تعامل االتحاد 

وادارته في تحمل المسؤولیة.

ً ماحصل ليس شيئا عابرا، ً

وستبقى اثاره الســـــــــلبية 

على مدى سـنوات طويلة، 

وهذا ليس تضــخيما بقدر 

ماهو توصيف للواقع

حيدر ابراهيم 
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نــبدأ ھذه الحكاية من الخاتمة، ولــیس 
ِمن البداية، لما للخاتمة من أھمیة فـي 

ٍفھم الحكاية بدون لف أو دوران. ّ
وھي كالتالي: 

رســـــــالة من بلدية "يارفال" إلى مركز ٌ
UG  اإلمام علي (ع) في أعقاب بـرنامج
التلفـــزيونـــي، تنص علـــى قطع كافة 

العالقات اإلدارية مع المركز.
ففي بیان صحفي نشـــــــر في ١١ أيار 
٢٠٢٢ اعلـــــنت بلدية "يارفال" قطع كل 
أشـــــكال التعاون مع مركز اإلمام علي 

(ع). ووصفت الســــیدة "إما فريدمان"، ّ
رئیســــــــة مجلس إدارة البلدية، مركز 
االمام علي (ع)، بالجھة "التي ال يمكن 
في اي حال من االحوال التعامل معھا"، 
قائلة ان ما قام به المـركــز "يتعارض مع 
كل القیم الديمقــراطیة التــي تؤمن بھا 
البلدية". وأشارت في بیانھا إلى أنه من 
غیر الوارد أن تفتح البلدية "صـــــــــفحة 
جديدة من التعاون في المســـــتقبل"، 
مؤكدة على "ان المســــــألة غیر قابلة 
للنقاش وان قـرار قطع العالقات ھو قـرار 

نافذ بمفعول فوري".
 ھي ثالثة الءات إذن: 

ال للتعامل- ال لفتح صـــــفحة جديدة- ال 
للنقاش. 

وفي نفس الســــــــیاق نقلت صحیفة 
ِ"میت إي يارفیال" عن مسـؤول البرنامج 
التلفزيوني وعن مصـــــــادر في البلدية 
قولھم أن ھناك أربعة ممثلین لمـــركـــز 
االمام علــــــــي (ع) قد أبدوا موافقتھم 
على إجراء عقد الزواج المؤقت بصـــیغة 

الجنس مقابل المال. 
ھذه خاتمة القصـــة، وھي خاتمة تتیح 
للمـــرء ان يعود إلــــى البداية لیطــــرح 
التســــــــــاؤالت التالیة: من ھم ھؤالء 
األربعة؟ وإلى أي درجة يمكن إعتبارھم 
ممثلین عن المركز؟ وإلى أي حد يمكن 
تفســیر سلوكھم على أنه قبول بإجراء 
صــفقة لبیع الجنس وشـــرائه باســـم 

الدين؟
والبداية من الشخص األول:

ھذا األول ھو "مشــــــــــغل الھاتف" او 
"موظف اإلســـــتقبال". مھمته ھي أن 
يحیل المتصــــل إلى الجھة التي تجیب 
على استفسـاراته. ھو موظف ال يغوص 
في التفاصیل، وال يحدد مسـائل الحالل 
والحــــــــــــرام، وال يؤدي دور الواعظ او 

المرشد. 
ھذا المشغل كان قد رفض طلب المرأة، 

تلقائیا وفوريا، عندما اتصــــــلت بالمركز ً
ً طالبة زوجا يدفع لھا ٢٠ ألف كراون. ّ

- "ماكو عنا ھیج شـــي" (ال يوجد عندنا 
خدمة من ھذا النوع). 

بعد أيام اتصـلت المرأة بنفس المشـغل 
ً مستخدمة اسما مسـتعارا آخر، مدعیة ً

انھا امرأة لديھا استفسار شرعي وتريد 
أن تسأل "أحد رجال الدين". 

المشــغل قال لھا: "لحظة من فضــلك" 
وأعطاھا رفم  الشــخص رقم اثنین في 

القضیة.
إلى ھنا ينتھى دور الشخص األول ويبدأ 
دور الســؤال الذي يفرض نفســـه: ھل 
يكون المشــــغل الذي لم يعرف مطلب 

المرأة في اتصـــالھا الثاني موافقا على ً
إجراء صفقة لبیع الجنس وشرائه؟ 

وھل جرت العادة، أصـــــال، على اعتبار ً
مشــغل الھاتف ممثال عن المؤسســة ً

التي يعمل بھا؟
نترك اإلجابة على ھذه األسـئلة إلى ما 
بعد قراءة المشــــــــھد بكامل عناصره، 
والى ما بعد اتضـــــــاح الصـــــــورة بكل 
تفاصیلھا، وننتقل الى الشــــــــــــخص 

الثاني؟ 

ھذا الشـــــــخص الثاني شخص ناطق 
باللغة الفارســــــــیة. يعرف القلیل من 
العربیة الفصـــــــحى وبحدود قراءة نص 

مكتوب بلغة القرآن الكريم. أما معرفته 

باللغة المحكــیة وبلھجاتھا المخــتلفة، 
وخاصة اللھجة االردنیة- الفلســـطینیة 
التـــي كانت المــــرأة تخاطبه بھا فتكاد 

تكون معدومة. 
المــرأة تتكلم معه علـــى رقمه الخاص 
فــــــــــي يوم عطلته، وھو ال يفھم من 
الموضوع سـوى كلمات قلیلة من قبیل: 
انا.. زواج..طالق.. كــــــراون.فیجیب: ال 

مشـكل. ال مشـكل. احولك الى غیري. ّ
وفعال يحیلھا إلـــــــــــى مكتب األحوال 

الشخصیة في المركز.

اآلن جاء الدور على الشــــخص الثالث، 
فمن ھو؟

ھو شـــــخص معمم، يعمل في المركز 
كمتدرب. (أي أن عقد العمل بیـنه وبـین 
مركز اإلمام علي ينص علـى أنه متدرب 

دون مقابل).
ھو يعمل ضمن فريق يضــع اللمســـات 

األولى على عقود الزواج والطالق. 
واللمســـــــــات األولى تعني: بطاقات 
التعريف ومسـتندات الھوية الشـخصـیة 
وبیان األحوال الشـــــخصـــــیة (أعزب، 
مطلق، متزوج، حاضـــن لألطفال، الخ). 
بكلمة أخرى، ھذا الفريق ال يقوم باتخاذ 
القرار وإنما يقوم بوضع ما يســـــــــمى 
بالمعطیات األولیة للقـــــرار، والتــــــي 
تســــــــــــمى في الســــــــــــويد ب 
 beslutunderlagأما القرار نفســـــــــه 

فیجري اتخاذه على مستوى آخر. 

العالقة بين مركز اإلمام علي (ع) 

-الحكاية كاملة-

رأي

 الشخص األول

UGوبلدية "يارفال" على ضوء برنامج 

 الشخص الثاني

 الشخص الثالث



المحرر
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قد تسأل:  لماذا حول الشخص الثاني 
المخابــرة إلـــى المتدرب؟والجواب ھو 
ألن المتدرب ھو الشـخص الذي يتكلم 

العربیة في الفريق المشار إلیه. 

حوار المتدرب مع المرأة نشــــرناه في 
االفتتاحیة وال داعي لتكراره، لكن أھم 
ما فیه قول المتدرب للمـــرأة انه غیـــر 
مخول ألن يجـــري عقد الـــزواج فـــي 
المركز او بإســـــــــــــم المركز، لذلك: 

"سجلي عندك الرقم التالي". 

وللعلم فإن المــتدرب- أي مـــتدرب- ال 
يمثل المؤسســــــة التي يعمل بھا ال 

رســـــــمیا وال قانونیا وال بأي نحو كان. ً
فھل اطلعت بلدية يـــرفیال علـــى ھذا 

التفصیل؟ 
وھل كانت ســتقطع العالقات بمفعول 

فوري لو علمت؟ 

نتـــــرك اإلجابة، مجددا، علـــــى ھذه 
األسئلة إلى ما بعد قراءة المشــــــھد 

الكلي وننتقل الى الشخص الرابع؟

ال وجود لشخص رابع. 
فالشــخص الرابع ھو نفس الشــخص 

الثالث..  كیف؟
الشــــخص الثالث أعطى المرأة رقمه 
الخاص لتتصــــــــل به بعد دوام العمل 

وخارج مكان العمل، بــــراءة للذمة من ً
جھة، وكي ال يكون للمؤسسـة عالقة 
بما ســــــــــــــیجري بینھما من جھة 

أخرى.وھكذا كان.

ھؤالء ھم األربعة: ھم ثالثة. 
من كان يمكن ان يقال أنه يمثل المركز 
(الناطق بالفارسـیة) لم تكن له عالقة 
بالموضـــــــــــوع. ومن كانت له عالقة 
بالموضـــــوع (المتدرب) لم يكن ممثال 
للمركز. أما (المشـغل) المســكین فال 
كان ممثال للمــركـــز، وال كانت له ناقة 

في المسألة وال جمل.

 اآلن وقد أصبح المشـــــــــھد مكتمال، ً
صارت األجوبة على األسئلة السـابقة 

واضحة إال سؤال واحد: 
ھل كانت بلدية "يارفال" سـتتخذ نفس 
الموقف المتشـــدد لو عرفت بكل ھذه 

التفاصیل؟
 وھل كانت ســتعلن البراءة من المركز 
لمدة مفتوحة لو عـــرفت أن البـــرنامج 

ً االستقصـــــــائي راكم عددا كبیرا من ً

الھفوات اإلستقصـــــــائیة في تعريفه 
لألشخاص واألدوار واألرقام؟  

لعل الجواب األقرب إلـى التوقع ھو كال. 
لكن الجواب الیقینــي يبقـــى مجھوالً 
طالما أن الــبلدية قد أغلقت باب الحوار 
ورفعت، فـي وجه المـركـز، ثالث الءات 

قاطعة وحاسمة:
ال للتعامل- ال لفتح صـــفحة جديدة- ال 

للنقاش. 

ماذا عن آخر الحكاية؟:
آخر الحكاية ان ھناك أشــــــــیاء كثیرة 
تجري، لألسـف، باسـم الدين وما ھي 

ِمن الدين. 
وھناك، بالمقابل، أشیاء كثیرة، أخرى، 
تجري باســـــم القیم الديمقراطیة وما 

ھي من القیم الديمقراطیة. 

... وهللا المســــتعان على الحكايةمن 
البداية وإلى النھاية. 

 الشخص الرابع
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.. و موقف

لو قیض لـــــي ان التقـــــي ب "العقل 
المدبـر" لبـرنامج  UGوجھا لوجه، وبین 
صـحفي وصـحفي، في دردشـة بدون 
تكلف ورسمیات، لوددت أن اطرح علیه 
بعض األسئلة التي تخصـــــــه وتخص 

أخالقیات المھنة. 

لماذا يا سید "فیقان" ال تسلم أشرطة 
التســـجیل الصــــوتي وافالم الكامیرا 
الخفیة إلى  اإلتحاد اإلســـــــــــالمي 

الشیعي بناء على طلبه؟

ما الذي تخشاه؟  

وماذا يضـــرك لو سلمت األشرطة إلى 
إتحاد يريد أن يجري تحقیقا شـــــفافا، ً

وعَد نفسه، ووعد السـلطات الرسمیة 
في السويد، بإجرائه؟ 

(ال تقل لـي حفاظا علـى كـرامة الذين 
ظھـروا فــي البــرنامج، فھؤالء ھم اول 
المطالبین واحوج الناس الـــــــى ھذه 

األشرطة لیســـــتردوا - كما جاء على ّ
ألســـــنتھم- شیئا من الكرامات التي 

ُ
أھدرت ھناك).

أال تعتقد، ســــید "فیقان" ان التحقیق 
سیكون ناقصـــــــــــا بدون ھذه األدلة ً

الحســــــــیة؟ وأنه قد يكون، بالتالي، 
ظالما او جائرا؟ ً

ماذا لو أكد ضــحاياك، في التحقیق، أن 
ما حذف من كالمھم كفیل بتبرأتھم؟ 

وماذا نقول للذي يشـــــكك في نواياك 
ألنك، برأيه، وبدون مســـــوغ أخالقي، 
تضــــــع الحقائق في األدراج إلى حین 

يصـــبح من الجائز قانونیا إتالفھا؟ وماذا ً
نقول للذي صار يعتقد انك تخشــى أن 

يكتشــف الناس أن كمیة التالعب في  
التســــجیالت شكلت  تحريفا متعمدا ً

للكالم الذي قیل على الســـــــــــــنة 
ضـحاياك، وتزيیفا، عن ســابق إصــرار، ً

لمواقفھم؟ 

أخیرا. ألیس من األفضـــل أن تســــلم ّ
التســــــــجیالت فتخرج أنت من دائرة 
التھمة ويدخل إلــى دائــرة العدالة من 

يجب أن يدخل؟

 

لماذا تخلى برنامجك االستقصـــــائي 
عن دلیل كان فــي متناول الید، او كان 

على مسافة قاب قوسین أو أدنى؟

ومنذ متــــــى تتخلــــــى البـــــــرامج 
اإلستقصــــائیة عن دلیل يأتیھا ماشیاً 

على رجلیه؟

أقصــد: لماذا لم يســـتفد العريســـان 
المــــــــــــــزيفان من إمكانیة الدخول 
بكامیـرتھما الخفیة إلـى غـرفة الــزواج 
في مركز االمام علـي (ع) إلجـراء عقد 
الزواج بینھما ھناك، حســــب األصول، 

وبمباركة إمام المركز؟

(لقد قام البرنامج االستقصـائي، على 
كل حال، بجولة على أرجاء مركز االمام 
علي (ع) بصــــــحبة الحاج حیدر طبلة 
رئیس اإلتحاد اإلسالمي الشـــــیعي. 
وقام البــرنامج، عبـــر الكامیـــرة غیـــر 
الخفیة، بتصــــــــــوير غرفة الزواج في 
المركز. وبدا رئیس اإلتحاد وھو يشــرح 
للكامیــــرا معالم الغــــرفة ويقول: ھنا 
يجلس العروسان، وھنا يجلس اإلمام، 

وھنا يجلس أقارب العروسین). 

فلماذا إذن، لم نر العريسین المزيفین، 
عبـــر الكامیــــرة الخفیة، فــــي نفس 

الغرفة، وعلى األرائك المخصــــصـــــة 
للعريســـین، بمشـــھد، كان يمكن ان 

ً يقدم دلیال حسـیا على أن مركز االمام ًّ
علي (ع) يقوم بإجراء العقود المزعومة 

لبیع وشراء الجنس؟

ألم يكن ھذا بمتناول الید؟

لنفتـرض أن عائقا ما قد حال دون ذلك، ً
فلماذا لم يأتك العريسـان بإفادة خطیة 
من المركز وقد جرت العادة على إصدار 

ھذه اإلفادة بعد كل زواج؟

ألیس ألن المــركــز  لم يقم، وال يقوم، 
بھذا النشاط المزعوم؟

من المحرر 

إلى العقل المدبر

السؤال األول وأخواته: 

السؤال الثاني وأخواته: 
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ألیس إلنك يا ســـید "فیقان" كنت تريد 
إلصـــاق التھمة بمركز اإلمام علي (ع) 
كیفما كان وبأي شــــــكل كان، فلذلك 
استعضت عن الدلیل الممكن بشـبھة 

يجري تركیبھا سینمائیا؟ ً

إذا صــــح عندك أن المھر (ثمن الزوجة 
علـى حد الـزعم) فـي الــزواج المؤقت 
ً يجعل العالقة الزوجیة بیعا صــــــــريحا ً

وشراء  للجنس، فكیف ال يصــــــــــح، ً
بالتوازي، أن يكون المھــر فــي الــزواج 

ً الدائم بیعا وشراء- دائمیا- للجنس؟ًً

بل.

 إذا كان "الثمن" في األول مؤشــــــــراً 
علــــى البغاء، أال يكون "الثمن" فــــي 

الثانــي، وبناء علـــى نفس المقايیس ً
والموازين، مؤشـــرا على الرقیق. وھو ً

األخطر؟ 
أم ان ما كان قلیله مسكرا، كان كثیره، ً

بنظرك، غیر مسكر؟ 

ھل تعلم يا ســـید " فیقان" أن تعريفك 
للزواج المؤقت، وقد بنیت علیه أصــــل 

البرنامج وأصوله، كان كارثیا؟ 

من أين جئت به؟ على أية مصــــــــادر 
استندت في تعريفك؟ 

"ھـو زواج مقابل المال فقط. وھــو مال 
مقابل الجنس فقط" ھذه كانت خالصة 
تعـريفك للـزواج المؤقت فـي بـرنامجك 

اإلستقصائي. 

ھذا التعريف، بالمناسـبة، لم يھتد إلیه 
ألد أعداء ھذا الزواج منذ اكثر من ١٤٠٠ 

سنة. 

فأين وجدت ھذا التعريف الذي لم يعثـر 
علـــــــــــیه أحد، خالل كل تلك العقود ٌ

الطويلة من الـــزمن،ال فــــي كتاب وال 
مخطوطة وال حتى في أسطورة؟ 

ً اال يفترض أن تذكر لنا مصـــــدرا، دينیا، ً
واحدا علـى األقل، حتــى وإن كان ھذا ً

المصـــــدر مجرد خبر يتیم وضعیف في 
ٍحاشیة كتاب مجھول، لمؤلف مجھول،  ٍ ٍ

في عصر مجھول؟ 

أھكذا يكون اإلعالم اإلستقصـــــائي يا 
"فیقان"؟

(بالمناسـبة، النقد الموجه لك ال يعني 
أبدا ان المجلة تؤيد او تبرئ اي شخص 
خالف القانون او خالف مـنظومة القــیم 
في الســــــــويد. ھكذا أشخاص تتبرأ 
المجلة منھم ومن تصــــــــــــــرفاتھم 

بالمطلق)

ھل نمت قرير العین تلك اللیلة؟ 

(وأنا الذي يصــــــاب باألرق اذا ورد في 
"اخبار المــــركــــز" - ھذه المجلة ذات 
االنتشـــار المحدود-  خطأ مطبعي، او 

خطأ امالئي لم ألتفت إلیه). 

فھل بإمكانك ســــــــــــید "فیقان" أن 
تعطیني قلیال من "ضــــــمیرك الحي" ً

يســاعدني على النوم مســـتقبال إذا 
خطر ببالي يوما ما أن أتكلف فـي تأويل ّ

األقوال والمواقف، ثم أخفي األدلة في 
األدراج مؤقتا، إلى أن يجیز لـي القانون ً
إتالفھا كلیاً؟

السؤال الرابع وأخواته: السؤال الثالث وأخواته: 

السؤال الخامس وأخواته: 

قالوا في الحقیقة

ال حقیقة ثابتة في الصـحف إال صفحة 
الوفیات

(نجیب محفوظ)

الحقیقة المحرفة باعتدال ھي اخطـر 
انواع الباطل

(جورج لیختنبرغ)

إن میزة الحقیقة ھي أن الشـــــــــك 
والتشـكیك يســاعدان على إشراقھا 

أكثر فأكثر
(مرتضى مطھري)

الجھالء أقرب إلـى الحقیقة من الذين 
يملكون عقوال ملــــیــــئة بالمعلومات 

الخاطئة.
(توماس جفرسون)

ثالثة أشــــیاء ال يمكن إخفاءھا لفترة 
طويلة: الشمس، والقمر والحقیقة.

(بوذا)

اطلب الحقیقة من الحقائق.
(دنغ شیابینغ)

إن أخرســـــت الحقیقة ودفنتھا تحت 
ُ ْ ِاألرض فسوف تنمو وتنبتَ

(إمیل زوال)

حیثما تكون الحقیقة، يكون علـــــــى 
الكذب أن يخترع نفسه.

(جورج براك)

الحقائق عنیدة.
(فالديمیر لینین)

إن الحقیقة محســومة، فقد يســـتاء 
منھا الرعب، ويســـــخر منھا الجھل، 
ويحرفھا الحقد، لكنھا تبقى موجودة.

(ونستون تشرشل)

اعبدوا الحقـیقة عـبادة. لـیس ثمة ما 
ھو أثمن وال أجل منھا فـــــي الوجود، 
اعبدوھا واكفروا بأي شيء يتھددھا. 

(نجیب محفوظ)

ســـئل أفالطون ذات مرة: لماذا تنتقد 
اســـتاذك؟ فأجاب: أســــتاذي، عزيز 

علي، ولكن الحقیقة أعز عندي.
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ََُ َّ َُ ُ ُ ْ َْ {أم يَحسدون الناَس علــىٰ◌ َما آتاھم َ
َ ْ َ ََّْ ْ َ ْ ِ� من فضله ۖ فقد آتیَنا آَل إبراھــــــیَم ُ َ ِ ِ ِِ

ُّ ْ ْ ًْ ْ ُ َْ ِالكَتــــاَب َوالحكَمة َوآتیَنــــاھم ملكــــا َ ِ
ً ِعظیما}َ

بعد تالوته لآلية الكريمة من ســــــورة 
النســـــاء أشار سماحة الشـــــیخ أبو 
يوســــــف الطريحي إلى أن أئمة أھل 
البیت (ع) ھم من مصـــــــــــــــــاديق 
المحســـودين الوارد ذكرھم في اآلية. 
فقد ورد عن المعصـوم (ع) قوله: {نحن 
الناس المحســـــــــــودون}. واستعاذ 
سماحته با� من "ھذا المرض الخطیر 
الذي ال يأمن منه المــــــــــرء إال بدعاء 
وتوسل. فالحسد يأكل الحسـنات كما 

تأكل النار الحطب". 

كان ذلك فـي لیلة الجمعة ٢٦ أيار فـي 
ذكرى شھادة اإلمام جعفر الصــــــادق 

(ع) في مركز اإلمام علي (ع). 

وتســــاءل سماحته: لماذا كان األئمة 
(ع) محسودين؟ فأجاب: "ألنھم أعلى 

شـــرفا وأعلى منزلة من باقي الناس. ً
فأسماؤھم وكناھم وألقابھم كانت من ُ

هللا ســــبحانه وتعالى. يدخل أبو خالد 
الكاظمــي علـــى اإلمام زين العابدين 
(ع) ويسأله: من اإلمام بعدك؟ فیجیب 
اإلمام: اإلمام بعدي ھو إبنـــي الباقـــر 

ً يبقر العلم بقرا ثم جعفرا فإنه يســمى ً
عند أھل السماء الصادق". 

وھناك حديث يرويه أبو بصـــــــــیر أحد 
أصحاب اإلمام الصادق(ع) وھو من من 
أصـــح األحاديث عند أتباع أھل البیت، 
بثالث طبقات وبثماني طرق. اســمع: 
روى أبو بصیر عن أبي عبد هللا الصـادق 
(ع) أنه قال: قال أبي لجابـر بن عبد هللا 
األنصـــــــاري: إن لي إلیك حاجة متى 

يخف علیك أن أخلو بك فأسألك عنھا؟

قال له جابـر: فــي أي األحوال أحببت. 
فخال به أبــي فـــي بعض األوقات وقال 
له: يا جابــر أخبــرنـــي عن اللوح الذي 

رأيته في يد أمي فاطمة.

فقال جابر: أشـــــــھد با� إني دخلت 
على أمك فاطمة (ع) في حیاة رسـول 
هللا (ص) فھنیتھا بوالدة الحســین (ع) 
ورأيت في يدھا لوحا أخضـر فظننت أنه 

من زمرد، ورأيت فیه كتابا أبیض شـــبه 
نور الشـــمس، فقلت لھا: بأمي وأبي 

أنت يا بنت رسول هللا ما ھذا اللوح؟

فقالت: ھذا اللوح أھداه هللا تعالى إلى 
رسـول هللا (ص) فیه اسـم أبي واسـم 
بعلي واسم ابني وأسماء األوصیاء من 

ولدي، فأعطانیه أبي لیسرني بذلك.

قال جابــر: فأعطتنیه أمك (ع) فقــرأته 
واستنسخته.

قال له أبي: فھل لك يا جابر أن تعرضــه 
علي؟

قال: نعم. قال اإلمام (ع): يا جابـر أنظـر 
في كتابك ألقرأ علیك، فنظر جابـر فـي 
نســــــــخته وقرأ أبي [دون النظر إلى 

اللوح] فما خالف حرف حرفاّ.ٌ

قال جابر لإلمام الباقر: فأشـــــھد با� 
أني ھكذا [ كما ســــمعت منك] رأيت 

في اللوح مكتوبا. 

ماذا جاء في الحديث القدســـي الوارد 
في اللوح؟ 

بدأ اللوح بذكر هللا ســــــبحانه وتعالى 
وآالئه ونعمائه، والھدى فــــــي محمد 
وآله، ثم ذكر علیا والحسـن والحسـین 
(ع) ثم اإلمام زين العابدين ثم ذكـــــــر 
اإلمام الباقـر بھذه العبارة: باقــر علومه 
ومعدن حكمه. ثم ذكر صــــــاحب ھذه 
الذكرى اإلمام جعفر الصـــــادق فقال: 
{سیھلك المرتابون في جعفر الصادق. 
الــراد علیه كالــراد علـــي، حق القول 
مني ألكرمن مثوى جعفر، وألســـــرّنه 

في أشیاعه وأنصاره وأولیائه}. 

أول من أسس

 لنظام الوكاالت

ســـنأتي على عبارة "ألســــرّنه" في 
الحديث القدسـي لكن لنبدأ أوال بحیاة 

اإلمام الذي عاش في ثالث مراحل. 

"المرحلة األولـى كانت فـي كنف جده 
اإلمام زين العابدين (ع) لمدة ١٢ سـنة 
حدثه جده خاللھا عن معركة الطف وما 
جرى فیھا على العترة الطاھرة فصـــار 
(ع) كلما ذكر الحسـین تسـیل الدموع 

على لحیته.

ھذه تفاصـیل سـمعھا اإلمام مباشـرة 
من جده الذي عاش تفاصیل الســـبي 

والقتل والتجريد واإلقامة الجبرية". 

- "المرحلة الثانیة من حیاة اإلمام ھي 
تلك التي عاشـھا في كنف والده الباقر 
(ع). اإلمام الصـــــادق تعلم الكثیر من 
أبیه ومن ضمنھا كیف يدير الشــــــیعة 
وھو تحت اإلقامة الحبــــــــــرية. لذلك 

أسس الصادق لنظام الوكاالت". 

- "المرحلة الثالثة وھي المرحلة التي 
اســتلم فیھا اإلمامة وكانت األصــعب. 
في بدايتھا تواجه مع الشـــــــــــــجرة 
الملعونة فــي القـــرآن وھـــي الحكم 
األموي،  وبعدھا جاءت مرحلة أشـــــد 
وأعتى وھي مرحلة العباسـیین الذين 
أعلنوا ان  تكون ثورتھم ضــــد األمويین 
بشعار الرضا من آل محمد (ع). فھم ما 
اسـتطاعوا أن يقوموا بھذا األمر إال بھذا 
الشــــــــــــــعار. رفعوا شعار يا لثارات 
الحســـین، ولبســـوا الســــواد على 
الحســین (ع)، فتھافت الناس علیھم. 
إال ان ظلمھم فیما بعد كان أشـد على 

أھل البیت من ظلم األمويین". 

- "لكن الصـــــــادق استفاد من الفترة 
التي كان العباسیون فیھا مشـــغولین 

بتثبیت ملكھم. 

الشيخ الطريحي في ذكرى شهادة اإلمام الصادق (ع):  

كان الصادق يريد فتح العقول ال فتح البلدان

قال اإلمام الصـــــادق ألبي 

حنـيفة: هـناك كلمة أولها 

كفــــر وآخـــــرها إيمان، أي 

كلمة هذه؟ فـــــــــــيقول ما 

عـرفتها، فقال: تقولها فـي 

اآلذان كل يوم، هـي ال إله 

إال هللا.

الشيخ الطريحي



١٥  يونيو ٢٠٢٢

طبعا لم يكن اإلمام يــــــــــريد أن يفتح 
البلدان بقدر ما كان يـــــــــريد أن يفتح 
العقول، وما كان يـــــريد الحكم بقدر ما 
كان يريد تأسـیس القاعدة، لذلك عمد 
اإلمام إلى تأســــــــــیس أكبر جامعة 
إســـــالمیة. يقول احدھم دخلت إلى 
مســـــــجد الكوفة فوجدت أربعة آالف 
فقیه، كلھم يقول حدثنــي جعفـــر بن 

محمد (ع)".

- "رأى المنصور العباسي ان ملكه في 
خطـــر فعمد إلــــى خطة خبیثة طبعا، ً

وھــي زرع مذاھب مقابل مذھب أھل 
البیت، فكانت المذاھب األربعة. نقـــرأ 
فـــــي التاريخ بأن أبا حنیفة يقول "لوال 
الســـــنتان لھلك النعمان". درس عند 

اإلمام سنتین فأنشأ مذھبا! ً

ويأتـــي أبو حنیفة فـــي يوم من األيام 
ويقول لإلمام بأنه يعبر عنك بفقیه أھل ُ

العــــــراق بماذا تفقیھم؟ فقال اإلمام: ّ
بكتاب هللا وسـنة نبیه، فقال وأنت بما؟ 

قال بالقیاس". 

- "القیاس، بین قوسین، ال مشـــــكلة 
فیه اذا كان قیاســـــــــا منطقیا ولیس 
قیاسا في القضــايا الشــرعیة. لماذا؟ 
"إلن دين هللا ال يصاب بالعقول الناقصـة 
واآلراء الباطلة والمقايیس الفاســـدة، 

وال يصاب إال بالتسلیم”

قال اإلمام الصـادق ألبي حنیفة: ھناك 
كلمة أولھا كفــــر وآخــــرھا إيمان، أي 
كلمة ھذه؟ فیقول ما عـــــرفتھا، فقال 

تقولھا فـي اآلذان كل يوم، ھــي ال إله 
إال هللا. 

وأضــاف اإلمام: إن كنت تقول بالقیاس 
إذا القتل والــــزنا أيھما أعظم عند هللا؟ ً

وعلق ســـــــماحته قائال:  أنا وأنت قد 
يتبادر إلــــــــى ذھننا بأن القتل أعظم 

{فمن قتل نفســا بغیر نفس او فســاد ً
فـي األرض فكأنما قتل الناس جمیعا}. 
فقال له أبو حــنـــیفة: القـــتل، فأجابه 
اإلمام: هللا سـبحانه وتعالى في كتابه 
يطالب على القتل شـــــاھدين وعلى 
الزنا أربع. إذا أيھما أعظم؟ وسأله أيضا. ً

قال: أسألك عن الصـالة والصـوم أيھما 
ُ أعظم ثوابا، قال: الصالة فإن قبلت قبل ً

ما سـواھا وإن ردت رد ما ســواھا، قال 
اإلمــام: ھــل يطلــب من الحــائض أن 

تقضي الصالة أم الصوم؟ فاحتار."

من أراد اآلخرة 

ال يصحب السلطان

وأضــــاف ســــماحته: "على كل حال 
المنصـــــور شجع على ھذه المذاھب 
وأعطى األموال ولكن بقي في نفسـه 

بأن يستمیل اإلمام".

- "فــــــــــــي يوم من األيام، كتب إلیه 
المنصـــــور قائال: لم ال تغشــــــانا كما 
تغشــانا الناس؟ فأجابه الصــادق (ع): 
{لــــیس لـــــنا ما نخافك من أجله، وال 
عندك من أمر اآلخـرة ما نـرجوك له، وال 

أنت فــي نعمة فنھنیك، وال فــي نقمة ّ

فنعزيك، فما نصنع عندك؟} فكتب إلیه: ّ
تصـــحبنا لتنصـــحنا، فأجابه: {من أراد 
الدنیا ال ينصــــــحك، ومن أراد اآلخرة ال 
يصحبك}، فقال المنصـور: وهللا لقد میز 

عندي منازل من يـريد الدنیا ممن يـريد ّ
اآلخرة، وانه ممن يريد اآلخرة ال الدنیا. ّ

-"بتعبیــــرنا يئس من اإلمام وعانــــى 
االمام منه ما عانــــى. وفــــي يوم من 

األيام أمر المنصـــــــور اللعین ولیه في ّ
المدينة المنورة أن يحــرق بیت اإلمام، 

والحــــــــرق ھو سنة المتكبــــــــرين ُ
والمتغطرسـین، منذ حرق بیت فاطمة 

إلــــــى يومنا ھذا. وفعال جاء بجالوزته ً
ووضـــــــع الحطب أمام المنزل وأحرق 

الباب حتى دخلت النار إلى الدھلیز.
ً ويقول الـراوي خـرج اإلمام مــرتديا إزارا ً
وقمیصــا وفي رجلیه نعالن وھو يقول: 
أنا ابن أعــــراق الثـــــرى أنا ابن محمد 
المصــطفى أنا ابن علي المرتضــى أنا 
ابن فاطمة الـزھـراء وھو يطفــئ النار. 
في الیوم الثاني جاء أنصـــــــــار اإلمام 
وطلبته يواســـونه على ما حدث علیه 

فوجدوا اإلمام حـــزينا يبكـــي ودموعه ً
على لحیته الشـريفة. قال له أحدھم: 
يا ابن رســــــــول هللا ھذا لیس جديدا 
علیكم كرامتكم من هللا الشـھادة، قال 

اإلمام: 

يا ھذا ما رأيت إال وقد أحاطت النار فـي 
البیت وفـي الدھلیـز فخــرجت بناتــي 
ونســــــــائي من غرفة إلى غرفة وأنا 
موجود بینھم ولكن تذكـــرت عمتــــي 

زينب.... 

المرحلة األولـى من حياته  

كانت فــــــــــــــــي كنف جده 

اإلمام زين العابـــدين (ع) 

لمدة ١٢ ســــنة حدثه جده 

خاللها عن معــــركة الطف 

وما جرى فيها على العتـرة 

الطاهرة.  ســـــــــمع اإلمام 

مباشرة من جده تفاصـيل 

الســـــبي والقتل والتجريد 

واإلقامة الجبرية. 

 مال ضياء الزركاني
جانب من الحضور



جاء حديث سماحة الشــــــــیخ ناظم 
حطیط عن الزواج وعن الصـــداق، في 
لیلة الجمعة فـــي ١٢ أيار مايو ٢٠٢٢، 
من "وحي المناســـــــبة" وفي غمرة 
الضـــــــــــجیج االعالمي الذي أحدثه 
البرنامج االستقصــــــــائي عن الزواج 
المؤقت في الســــــــويد تحت عنوان 

"تجارة الجنس باسم هللا". 

ففي مقاربته لموضوع الصـــداق الذي 
وصــفه البرنامج "بثمن شــراء المرأة" 

أشار سماحته إلى أن الصداق يعطى ُ
للزوجة، لیس عوضـــــا عن شـــــيء ً

جســــــــدي، وإنما تقديرا للدور الذي ً
ســوف تقوم به الزوجة. "وقد ســمي ّ

بالصداق ألنه يعبّر عن صدق الزوج في 
نیته لحب زوجته"، وقیل ألنه يعبـر عن ّ

صـدق الرجل والمرأة في نیتھما "لبناء 
حیاة مستقرّة ومشتركة".

واعتبر سماحته أن لمؤسســة الزواج 
قداسة في الشــــــــريعة االسالمیة 
تفــرض علـــى المتـــزوجین تعظیمھا 
وتمجیدھا فلقد وصــــف القرآن الكريم 
ھذه العالقة "بالمـــیــــثاق الغلــــیظ"  
و"المیثاق الغلیظ لم يـرد فــي القــرآن 
الكريم إال في ثالثة موارد تعكس مدى 
أھمیة إطالق ھذا المصــــــطلح على 

خصوص الزواج.

المورد األول كان في العھد الذي أخذه 
هللا علـــــــــــى األنبیاء {وإذ أخذنا من 
الـنـبـیـین مـیــثاقھم، ومــنك ومن نوح 
وإبراھیم وموسى وعیسى بن مريم، 

ً وأخذنا منھم میثاقا غلیظا}.ً

-و"المورد الثانـــــي ھو عندما يتحدث 
القـــــــرآن الكـــــــريم عن المجموعة 
المعھودة من بني إســـــــرائیل حیث 
يقول "وقلنا لھم ال تعدوا في الســبت 

ً وأخذنا منھم میثاقا غلیظا}.ً

والمورد الـثالث ھو ھذا الذي يــتحدث 
عن الــــــــــزواج {وأخذن منكم میثاقاً 

غلیظا}.ً

ھي تحب التفاصیل 

وھو يحب النتائج

وأضــاف ســـماحته: "من األمور التي 
ينبغي أن تتوفر كي يسـتطیع الشـاب ّ

والشـابة المحافظة على ھذه العالقة 
القدسیة، ھي أن يعرف الشـــــــــاب 
طبیعة المرأة، وان تعرف الشـــــــــابة 

طبیعة الـــرجل. ألن ھناك تباينا فـــي ً
الخلقة بین الـرجل والمـرأة.  فالمــرأة 
تحب الخوض في التفاصـــیل، وتحاول 
أن تسرد األمر من ألفه إلى يائه. بینما 
طبیعة الرجال بشكل عام تجعله راغبا 
في االنتقال مباشــــــرة إلى النتیجة. 
لذلك إن لم تدرك المـرأة ھذا االختالف 
فقد يقع الخالف.  فھــــــي إن تكلمت 

بالتفاصـیل المملة ورأته غیر مھتما قد ً
يحصــــــــل لديھا سوء فھم وتظن بأن 
الزوج ال يريدھا وأنه قد يكون مشــغوال 
بامـرأة أخـرى. بینما لو كانت تعـرف أن 
ھذه ھي طبیعة الرجل لزال ســـــــوء 

الفھم... 

كذلك علــى الــرجل أن يعــرف طبیعة 
المــرأة، لكــي يعطیھا االنتباه، فھــي 

تنشد االنتباه واالھتمام.

- "ومن الفوارق الطبیعیة األخـرى میل 
الرجل للكتمان والســـــــكوت، مقابل 

المرأة للكالم والمشاركة. دائما الرجل ً
عندما يعود إلـى المنــزل مثال، ال يبادر ً

زوجته بالحديث عما حصـل معه خالل 
الیوم، بمن التقـــــى، مع من جلس.. 
ھذه طبیعته، ولیس ھذا مؤشـر على 
عدم اھتمامه بـــزوجته. ولكن ھــــي 
تحب أن تخبره بكل تفاصــــیل نھارھا؛ 
بمن الــــــتقت، ماذا طــــــبخت، ماذا 
عملت.. كل ھذه التفاصــــــــیل تحب 
الزوجة أن تتكلم بھا. فمعرفة كل طرف 
لصـفات الطرف اآلخر يقلل من احتمال 

حصول سوء الفھم بینھما".

- "الرجل أيضـــــــــــا يحب االستقالل 
[التفــرد] فــي إنجاز عمله. يعنــي إذا 
كان مع زوجته في الســـــیارة وذھب 

باتجاه معین، فھو ال يحب أن تقول له 

بأن يذھب من طريق آخر. بینما المرأة 
تحب المشاركة. فھي حتى وإن كانت 

تريد القیام بأمر بســــــیط، كأن تحضر ّ
الســـلطة، ترغب في أن يســـاعدھا 

زوجھا. 

- "من الفوارق أيضـــــا ان المرأة قادرة 
على االنشــــــــــغال بأعمال متعددة 
وكثیـرة فــي آن واحد. يمكنھا أن تتابع 
المسلسل، وتطرز أو تخیط، وفي ذات 
الوقت تتابع ابنھا في درســـــــــه. أما 
الرجل فال. ھو يمیل إلى التسـلســل 
فــــي األعمال. يعنــــي إذا أراد القیام 
بأعمال متعددة، فإنه ينھــــــي العمل 

األول قبل االنتقال للعمل الثاني.

في معرض حديثه عن الزواج في اإلسالم، الشيخ حطيط يقول: 

العالقة الزوجية هي حب وصداقة وأخوة

ليالي الجمعة

 يونيو ١٦٢٠٢٢

ـرأة تحب الخوض فــــــي  المـــــ

التفاصيل، وتحاول أن تسرد 

األمر من ألفه إلى يائه. بينما 

طبيعة الرجال بشــــــــكل عام 

تجعله راغبا فـــــــــــي االنتقال 

مباشرة إلى النتيجة.

الشيخ حطيط



١٧  يونيو ٢٠٢٢

ثقافة االھتمام بالذات
من الفوارق التـــــــي يجب أن  من أمراض العصر

يعرفها الشــــــــــباب ان المرأة 

قادرة على االنشـغال بأعمال 

متعددة وكثيــــــــرة فــــــــي آن 

واحد. أما الــــــرجل فهو يميل 

إلى التســلســل في األعمال. 

ينهــــــــــــــي العمل األول قبل 

االنتقال للعمل الثاني. 

وبعد ذكــــــــــــــر الفوارق العامة بین 
الجنســین أشار سماحته إلى وجوب 
مراعاة الخصوصیة النفسـیة والثقافیة 
والجســـدية عند كل طرف، كأن يعرف 
كل منھما خلفیة اآلخر. علیه أن يعرف 
كیف يتعامل مع ھذه المـــــرأة بالذات 
وعلیھا أن تعــرف كیف تتعامل مع ھذا 
الرجل بالذات، باإلضـــــافة إلى كیفیة 

التعامل مع الصفات العامة.

وأشـــــار ســــــماحته إلى التحديات 
المســــتجدة في ھذا العصـــــر على 
الزواج، قائال: "الثقافة العصـــرية الیوم 
تشــــــجع على االھتمام بالذات، وأن 
يھتم االنســان بنفســـه؛ وتركز على 
عملیات الـتجمـیل، والـتـنحـیف، وزرع 
الشــــــــــعر، وغیرھا من األمور التي 
تشـــــغل كل طرف عن شريكه. وھذا 
يؤدي إلى النفور. بینما تؤكد الشـريعة 
المقدســــــة على ان يھتم كل طرف 

بالطرف اآلخر أكثر مما يھتم بنفسه".

واضاف: "نســــــــتطیع أن نمثل الزوج ّ
بالدائـرة، والـزوجة بدائـرة أخـرى. عقد 
الـــزواج  ھو عملیة التقاء، نقطة تالق 
بین ھذه الدائـــرة وتلك الدائـــرة. ومع 
مرور الوقت، تكبر المســــــــــــــــاحة 
المشــــتركة بین الدائرتین وتتســــع 
ويحصــل التداخل. وكلما كان التفاھم 

أكبر زادت ھذه المساحة. 

أما إذا حاول كل طــرف ان يعیش فــي 
دائرته الخاصة فســـــوف تتقلص ھذه 
المساحة إلى أن يحصـل االفتراق بین 

الدائرتین وتفشل الحیاة الزوجیة".

وعن المخاطر المســتجدة التي تھدد 
الحیاة الزوجیة في عصــــــرنا الحالي 
أشار سماحته إلى مشــاھدة األفالم 
األجنبیة المدبلجة، والمترجمة وحتى 
العربیة، والتي يحاول المخـرج فیھا أن 
يظھر احد الطرفین بأنه متمرّد والطرف 
اآلخر خائن بشـــــكل يحصــــــل معه 

التعاطف مع الخیانة الزوجیة. 

فالـزوج أو الـزوجة من الذين ال يملكون 
الخبـــــرة الكافیة فــــــي الحیاة، ربما 
يتأثرون بھذه المشـاھد  فیسـقطونھا 

على حیاتھم.
- "ثانیا: اســتخدام وســائل التواصــل ً

االجتماعي بطريقة ســـــــــلبیة. ھنا 
بالمناســــبة ال يوجد حكم شــــرعي 
خاص حول اسـتخدام ھذه الوســائل، 
ھل ھي حالل أم حرام. فالشـــــخص 
الذي يسـتخدمھا يحدد ذلك من خالل 
المواقع التي يزورھا. ھي ســــالح ذو 

حدين وعلى المرء اســـــــــــتخدامھا ّ
لألھداف المشروعة. 

-" ثالثا: بعض النكات الســــاخرة التي ً
تســـخر من سلوك الزوج او الزوجة، أو 
تســــــخر من الزواج ومن العالقة بین 
الزوجین. ھذه نكات مدروســـــــة لھا 
أھداف مشـــــــــــبوھة لتوھین ھذه 
المؤسسـة. لذلك ينبغي على األزواج 
أن ينظــــروا إلــــى عالقتھم من أنحاء 

ثالثة:

•- أن الـزوجة قبل أن تكون زوجة ھـي 
أخت مؤمـنة: {إنما المؤمــنون إخوة}، 
فالــزوج ھو أخ لــزوجته باإليمان. وھذا 

ً يثبت لكل منھما حقا أخويا على اآلخر ً
وواجبات تجاھه.

•- الصداقة، باعتبار أن العالقة الزوجیة 
ھــــــــــــي من أطول العالقات. فھذه 

العشــــــرة الطويلة تثبت حقوقا على ً
الزوج والزوجة كحقوق األصـدقاء على 

بعضھم.

•- وأخیرا نفس العالقة الـزوجیة التـي 
ً تحتم علـــى كل طـــرف حقوقا زوجیة ّ

على الطرف اآلخر. مع اإلشارة إلى أن 
اســــتیفاء ھذه الحقوق ال يكون على 
شــكل أوامر صــارمة او تعلیمات جافة 
وقاسـیة. {ومن آياته أن خلق لكم من 

أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیھا وجعل ً

بینكم مودة ورحمة}. المودة ھي حب 
يرافقه تصـرّف عملي. فالمودة لم تأت 
في القرآن الكريم إال في موردين: في 

مودة أھل البیت (ع)، وفي الزواج. 

وبما أن مودة أھل البیت تتضمن المیل 
القلبي واالتباع لســـــــــــیرتھم، كان 
المقصــــود من المودة في الزواج ھي 
المیل القلبي الصـادق الذي يســتتبع 

ً ً ً تصـرفا عملیا. يعني حبا قلبیا يتجسـد ً
احتــراما وتقديـــرا واھتماما بالطـــرف ً

اآلخر. 

األفالم وخطرھا

الثقافة العصـــــــــــــــرية اليوم 

تشـــــــــــــــــــجع على االهتمام 

بالذات، وأن يهتم االنســـــان 

بنفســـه؛ وتركز على عمليات 

الـــتجمـــيل، والــــتــــنحــــيف، 

وغيـــــــرها من األمور التــــــــي 

تشغل كل طرف عن شريكه



فــي كالم موجه إلـــى "الـــرأي العام 
المحلي" أشار سماحة الشــــــــــیخ 
يوســـــــف قاروط إلى ان ســــــــلوك 
المســــــــــلمین ھو الذي يقدم مادة 
دســـمة ألعداء اإلســــالم، معتبرا أن 
البـرنامج التلفـزيونـي  UGحول الـزواج 
المؤقت كان ھدفه الـــربح واإلثارة ولم 
يكن ھدفه األول ھو الــنــیل من الدين 

اإلسالمي، مذكرا المســــــــــتمعین ّ
بتقارير ســـابقة أعدھا نفس البرنامج 
ضد الكنیســــــــــــة وضد رجال الدين 

النصارى. 

ابتدأ سماحته كلمته في لیلة الجمعة 
في ١٩ أيار في مركز االمام علـي (ع) 
بقوله ســـبحانه وتعالى {يا أيھا الذين 

آمنوا قوا أنفسكم وأھلیكم نارا وقودھا ً
الــناس والحجارة علــیھا مالئكة غالظ 
شداد ال يعصون هللا ما أمرھم ويفعلون 
ما يؤمرون}، فقال: عندما أستحضـرت 
ھذه اآلية ارتعدت فرائصـــي، ألنه في 
القــرآن الكــريم من ألفه إلــى يائه لم 
ّ يذكر ھذا النمط من الوصــــف للنار، إال ُ

مـرتین. الغـريب أنه فـي اآلية األولــى 
يخاطب هللا الناس البعیدين عن الدين 

وعن التوحید. 

واألمـــر طبیعـــي أن يتحدث القــــرآن 
الكــريم مع من يكفـــر با� بھذا النمط 
من الــــــتھديد والعقاب. فخاتمة اآلية 
الواردة في سـورة البقرة إشـارت إلى 
الكافرين. ولكن اســـــــمحوا لي بھذا 
التعبیر، شــعرت أنه مرعب في أن يرد 
ھذا المعنى في خطابه ســــــــبحانه 
وتعالــى للمؤمنین {يا أيھا الذين آمنوا 

قوا أنفســـــــكم وأھلیكم نارا وقودھا ً
الناس والحجارة...}. فــي كل القــرآن 
الكريم عندما يتوجه هللا بالخطاب إلـى 
المؤمنین فـــــي أي أمــــــر له خلفیة 
التھديد والوعید يأتـــي مغلفا بنوع من 
العتاب الھادئ، ولكن أن يصل إلى ھذا 
المسـتوى من القوة في التھديد فھذا 

أمر خطیر". 

اإلسالم أھم "رعیة" 

بین ايدينا

وعرّج ســماحته على حديث رســـول 
ٍهللا {كلم راع وكلكم مســــــــؤول عن 
رعیته} لیـربط بینه وبین اآلية الكـريمة 

مؤكدا على "إنك اذا كنت رب أســـــرة ُ
منحرفا والعیاذ با� فسـلوك االنحراف َ

ھذا بغض النظر عن حجمه ســـــیعود 
تأثیره التوجیھي بشــكل مباشر على 
أسرتك، وھم رعیة وأنت مســـــــؤول 
عنھا، وفي المقابل ســــــــــــــلوكك 
المســـــتقیم في الحیاة بالنســـــبة 
ألسرتك فیما ينعكس على مســــألة 

التوجیه لھذه األسرة أيضـا يندرج تحت ً
ھذا عنوان". 

-" وال يقتصــــــــر مفھوم الرعیة على 
أســـرتك فقط، ففي مجال عملك أنت 
مســــــــــؤول حتى وإن كنت موظفا، 
فالموظف مســــــــــــــؤول عن عمله 

وسیســأل عنه يوم القیامة ألنه يجب ُ
أن يرعاه، وصاحب الشــركة مســؤول 
عن شــــــــركته وموظفیه وحتى عن 
المنَتج. والتاجر مســــؤول عن المنتج 
(الســـــلعة) من ناحیة الجودة، حتى 
نصــــــــــل إلى البیئة والمجتمع فأي 
ً مجتمع تعیش فیه وتكون مؤثرا ســلبا ً

أو إيجابا بســــــلوكك أو بحركتك فأنت ً
مســـــــؤول أمام هللا تعالى عنه كراع 

للرعیة بمفھومھا األوسع.  

فبین اآلية الكـريمة وبین عبارة النبــي 
ٍ{كلم راع وكلكم مســؤول عن رعیته} 
نفھم أن أكثـــــــــر وأھم رعیة ھو ھذا 

اإلســـــالم الذي ترك أمانة بین أيدينا. ُ
ولذ قال اإلمام الصـــادق (ع) {شیعتنا 

كونوا دعاة لنا بغیر ألسنتكم}. 

وفــي معــرض تعلیقه علــى االحداث 
التي تعاقبت في شھر نیســــان وأيار 
واخطرھا حرق المصـــحف الشـــريف 
وبث تقارير متلفزة ومحرّفة حول الزواج 
المؤقت والطالق في اإلســـالم اعتبر 
سماحته أن ردود األفعال جعلت أعداء 
اإلسالم يصـــــــــــلون إلى "أھدافھم 

المشؤومة”

وأضـــــــاف ســـــــماحته: "لقد عمل 
المخططون إليصــــــــال األمر ألھداف 
معینة ولألســـــــــف تحققت وأثمرت 
وأعطیناھم إياھا بحســــــــب تعبیرنا 
اللبناني "على البارد المستريح"، فما 
أن أحرق القرآن حتى بدأنا التكســــیر 
وحرق السیارات والشتائم، صحیح أن 
ھناك جانب من القانون ال يناســـبني 
وال أرتاح لـــــه ولكن ردات الفعل كانت 
غیر مدروســــــــــة. الدفع بالتي ھي 
أحســـــــن تعني أن تكون ردات فعلك 

منطقیة. 

ال يـــــريد هللا ان يجدنا فـــــي المواقع 
الفتنوية. يقول اإلمام علـــي (ع) {كن 
فــــــــــي الفتنة كابن اللبون (ھو ابن 

الجمل) ال ظھرا فیركب وال ضــــــــــرع ًُ
فیحلب}، كن كالذي يتنقل فــي حقل ُ

ألغام. 

 يونيو ١٨٢٠٢٢

الشيخ يوسف قاروط: 

اإلسالم يتماهى مع أي مجتمع شرط 
َأال تكون مصلحتي الشخصية مقدمةعلى إسالميً

ليالي الجمعة

ال يريد هللا ان يجدنا

في المواقع الفتنوية

الشيخ يوسف قاروط



١٩  يونيو ٢٠٢٢

ما الذي أوصــــــــــــــل األمر إلى 

تسليط الضوء، بسـلبية، على 

الزواج والطالق عندنا؟

أليس ســـــــــلوكنا وحركتنا في 

هذا الجانب؟

في يوم من األيام في بدايات الرســوم 
المســـــیئة للنبي ما قبل سنة ٢٠١٠ 

كنت جديدا في الســـــويد في مالمو، ً
اعترض الناس في كل األماكن وتحولنا 
إلى فوضـــويین. قلت لإلخوان بدل ردة 
الفعل دعونا ننشــــــــــئ فعال جديدا. 
أحضــــرنا ورودا وبطاقات آليات أخالقیة 
عن النبي (ص) فـي التعامل مع اآلخـر 
ومع البیئة واألنظمة وغیـــرھا، بطاقات 
مكتوب علیھا من جھة بالعربي وأخرى 
باللغة الســويدية، وأشركنا الشــابات 
والشـــباب المســـلم بزيه اإلسالمي 
ومالمحھم االســــــالمیة. كان تحركنا 
يقول: انظـــروا ماذا يقول ھذا النبـــي، 
الذي تســـــــیئون له، عن البیئة وعن 
اإلنســـــــــان وعمن يختلف معك في 

الرأي.

- "ال يمكننــــــي أن أزعم أنه كان لھذا 
الفعل تأثیـر كبیـر. من الممكن أن يكون 
التأثیــــــر واحد باأللف ولكنه تأثیـــــــر 

إيجابي". 

- "قناعتي التامة أن لیس المقصـــــود 
بشــــكل مباشر مذھب الشــــیعة أو 
اإلســـــــالم أو الدين. الدين لیس "ھو 
المقصـود أو المســتھدف، ھذا برنامج 
استقصــائي يســـتھدف بجانب معین 
الربح والتفوق والظھور. وعرفت أنه من 
ســنوات كانوا قد عرضــوا برنامجا ضــد 
الكنیسـة، عرضوا أكثر من برنامج فیما 

يخص األمور الدينیة. 

فمن الخطأ أن نعتبره موجھا لنا بشكل 
مقصـــود. ومن الخطأ، وھنا اتكلم بكل 
ألم وحرقة أننا نحن فـي أكثـر من موقع 

قدمنا لھم مجانا المادة الدسـمة التي ً
بنوا علیھا تقاريرھم. ســــــلوكنا العام 
كمســـلمین قدم لھم مادة دسمة. ما 
الذي أوصل إلى تســلیط الضــوء على 
الزواج والطالق عندنا؟ ألیس ســلوكنا 
وحركتنا في ھذا الجانب؟ أســــــألكم 
با� كم نســـتثني من عشــــرة ممن 
يسـترزقون على المخالفات القانونیة؟ 
ٍأين ســـیوصــــلنا ھذا؟ أين "كلكم راع 

وكلكم مسؤول عن رعیته؟" 

وعن قدرة االســــالم على التكیف مع 
المسـتجدات ومع مختلف المجتمعات 
والثقافات أكد سـماحته انه يؤمن بقوة 

ان االسالم يمكنه أن ينسجم مع كل

 وعاء مع اإلحتفاظ بخصائصـه وطبیعته. 
"أنا أؤمن وبقوة بأن إسالمي من خالل 
مدرســـة محمد وآل محمد (ع) يمكنه 
أن يتماھــــــــى مع أي مجتمع. ولكن 
بشـرط أن أحســن االستفادة من ھذا 
األمر، وأن ال تكون مصــــــــــــــــلحتي 
الشـخصــیة مقدمة على إسالمي بل 

على العكس".

- "وفي موضـــــوع الطالق الذي عولج 
فــي ھذا البــرنامج، فــي حلقة ثانیة، 
فمن المعـروف ان جدي وجدتك عندما 
تزوجوا في العراق أو فـي لبنان أو فـي 
أفغانســـتان كانت البیئة مختلفة كلیا. ً

كم حالة وصــلت للطالق بالمائة؟ ھل 
تصـــــدقون بأنني من حوالي ١٥ سنة 
أجد ان كل ١٠ حاالت طالق حتــــــــى 
تحصـــــل حالة زواج واحدة! لماذا؟ ألن 

البیئة تغیرت ولكننا لم نغیر التقالید. 

وقتھا إذا طلق جدي جدتــــــــي كانت 
لتتشــرد في الشـــوارع فبالتالي كان 
المھر الحاضـر والغائب والمؤخر لیحفظ 
حقھا. ولكن اآلن من مــــنا بحاجة لھذا 
األمر؟ إحدى النســـــــــاء من اللواتي 
ظھـــرن بحلقة األمس كان مؤخــــرھا 
الغائب ٥٠٠ ألف كـرون! جعلوھا محورا 
للھجوم على ھذا التشـــــــــريع وھذا 
الدين. الجانب المعنوي في اإلســـالم 
أھم من الجانب المادي. فلماذا أھــتم 

انا بالجانب المادي كما لو أنھا تجارة؟

وأصــــــــــاق: "ففي بعض الدوائر في 
الســـــــــويد ترجم المھر بعبارة: ثمن ُ

المرأة.  من المسؤول عن ھذا؟ 

- "علینا ان نضــع سمعة الدين نصـــب 
أعیننا. من كان يــريد ان يـــزوج ولده أو 
بنته فلیبادر الـــى تعیین طــــرف ثالث 
يكون وكیال بالطالق إذا حصـــــــــل أي 

شيء حتى ال نصــــــــل إلى ما وصلنا 
إلیه". 

- "أنا وأنت نفھم الموضوع الشــــرعي 
ولكن كم من الحاالت المـــبكـــیة فعالً 
التـي ھـي مثل حاالت البــرنامج حیث 
تحدثوا مع عشـــرة حاالت. طالما ھذه 
الحاالت موجودة فســـــــتعطي صورة 
مشـــــــــــوھة، وهللا، إن هللا سائلني 
وســــــــــــائلكم عن كثیر من العادات 
والتقالید التي تشــــوه صورة اإلسالم 
فـي غیـر الـزمان والمكان التــي كانت 

مقبولة فیه".

- "كونوا حذرين أيھا األحـــــــبة ال يجوز 
التلون فنحن لســـــــنا في زمن تقیة، ّ

ولكن في زمن على ســـــلوكنا فیه ان 
يكون كما قال اإلمام الصـــــــــادق (ع) 
{كونوا دعاة لنا بغیر ألســنتكم}، ھكذا 
نقي أنفســنا وأھلینا وديننا ومجتمعنا 

نارا وقودھا الـــناس والحجارة علــــیھا ً
مالئكة غالظ شداد ال يعصـــــون هللا ما 

أمرھم ويفعلون ما يؤمرون.



ٍفي موضـوع من عدة حلقات عن الموت 
واآلخرة، تطرق الشــــــــــیخ ابو سجاد 

الربیعي فـي حلقته الثانیة فـي لیالـي 

الجمعة، فـي مـركـز اإلمام علــي (ع)، 

الى ماھیة الموت متســــــــائال: لماذا 

نكرھه؟ 

وفـي معـرض اإلجابة عن ماھیة الموت 

فرّق ســـــــماحته بین النظرية المادية 

والنظـــــرية اإللھیة، قائال: "النظـــــرية 

المادية تقول بأن الموت فناء واضمحالل 

وھو عدم. ھذه النظــرية تعتبـــر الموت 
عدما ألن أصــــحابھا يؤمنون بأن الوجود ً

ھو مادة ولــیس فــیه روح وھذه المادة 

تفنى. حتـى من يؤمن منھم بأن الـروح 

لیســــــت مادة يقولون  ان الروح تفنى 
ولكن يبعثھا هللا الحقا. بالعموم تعتبــــر ً

النظـــرية المادية ان الموت ھو الـــزوال 

والعدم. عندما يموت اإلنسـان فســوف 
يعدم، لذلك ھذا اإلنسان المادي عندما ُ

يريد أن يموت يتأذى ويصـــبح لديه حالة 

من األمراض النفســـیة، لماذا؟ ألن أي 

واحد منا عندما يفكر في انه ســــیؤول 

إلى العدم يتأذى". 

-" النظرية الثانیة ھـي النظـرية اإللھیة 

التـــــــي تقول أن الموت ھو انتقال من 

عالم إلى عالم، وورد ھذا على لســان 

النبي (ص): {إنما تنتقلون من دار إلـى 

دار}، الموت ھو عملیة انـتقال من بـیت 

إلى بیت. كنت في الرحم وھذا بیت ثم 

انتقلت إلـى الدنیا وھذا بیت، ثم تنتقل 

بالموت إلـــى عالم البــــرزخ. الحظ انك 

تنتقل من دار ضـــیقة الى دار اوســــع. 

عالم الرحم عالم ضــــــیق. عالم الدنیا 

عالم أوســـع، عالم البرزخ أكثر وســـعاً 

وعالم اآلخرة أوسع بكثیر".

ثم تســــــــاءل سماحته: لماذا نموت؟ 

فأجاب: ألننا لم نخلق للدنیا وإنما خلقنا 

لغیــرھا. وبما اننا لم نخلق لھا فال بد أن 

نرحل عنھا. للرحم غـرض معین وھو أن ّ

يتكامل االنســـان فیه فإذا تكامل لیس 

ھناك معنـى فـي أن يبقـى مقیما فـي 

الــــرحم. كذلك الحیاة الدنیا. الحیاة لھا 

أھداف. اآلية تقول: {الذي خلق المـوت 
والحیاة لـیـبلوكم}، فإذا الموت والحـیاة ً

خلقان من خلق هللا تبارك وتعالــــــــى 

بھدف البالء واالختبار. وعندما ينتھـــي 

االمتحان ينتھـــي الغـــرض الذي كانت 

حیاتنا ألجله. فلیس ھناك معنى عندما 

تنتھي المســــــرحیة ان يبقى ابطالھا 

على المســــــــرح. ويقول تعالى: {ثم 

جعلناكم خالئف فـي األرض من بعدھم 

لننظر كیف تعملون}. يعنـي لنختبـركم. 

لذلك {الیوم عمل بال حســـــــاب وغداً 

حســــــــــاب بال عمل}. {الدنیا مزرعة 
اآلخرة}، الیوم نزرع وغدا نحصـــد. ھذه ً

الحیاة مــــــرحلة وما بعدھا مــــــرحلة 

جديدة." 

وأشـار ســماحته إلى خطأ يتردد على 

ألسـنة الناس على شكل سؤال شائع 

ھو:  لماذا يخشــى الناس من الموت؟ 

فأجاب قائال:  لیس كل إنسان يخشـى 
الموت، ھذا الســؤال يســـأل بالتحديد ُ

لمن يخشــــــــــــى الموت. أما الناس 
فینقســـمون إلى ثالثة: شخص ملحد ُ

وھو يعتقد أن ھذا الموت بحســـــــــب 

نظـــــريته ھو العدم، والعدم ھو الظالم 

والزوال. ھذا الشـــــــــخص طبیعي أن 

يخشــــى الموت. أعرف أحد الملحدين 

يقول بأنه كلما فكــر بالعدم تأذى كثیــراً 

ألن العدم حالة موحشــــــــــــــة. نعم 

الملحدون يخافــــون من المـــــوت ألنه 

عدم".

-" الصــنف الثاني من الناس يخشـــى 

الموت لـیس ألنه يعـتقد أن الموت عدم 

بل ألنـــــه لم يعمل، ألنــــــه يخاف من 

االمتحان. حاله كحال الطالب الذي لم 

يدرس لالمــــــــتحان، ثم فجأة يقول له 

المعلم تفضـــل، فیقول: امھلني قلیال!  

دعنــــي أطالع قلیال!. ھو طالب غیــــر 

مســتعد ويريد أن يســتعد أكثر.  كذلك 

اإلنســــــــان مع الموت. عندما ال يكون 
مســــتعدا يخاف ويســــتوحش ويتألم ً

ويتأذى".

-" يســـــــأل أبو ذر (رض): لماذا الناس 

يخافون الموت؟ يقول: {ألنكم عمـــرتم 

الدنیا وخـــــربتم اآلخـــــرة فتخافون أن 

تنتقلوا من عمران إلى خراب}.

اآلخــــرة خــــراب. بعد الغیبة والنمیمة 

والكذب والبھتان والـزور واالعتداء علـى 

المظلوم ســـتكون اآلخرة خراب. ثم إنه 

خراب يأتي بعد دنیا عامرة بالقصـــــــور 

والدور والحور والخدم والحشـــــــــــــم 

والسیارات الفارھة". 

الشيخ الربيعي في سلسلة محاضرات عن الحياة بعد الموت: 

طبيعي أن يخشى الموت

َّّمن عمر الدنيا وخرب اآلخرة

 يونيو ٢٠٢٠٢٢

حال المقصـــــــــر تجاه هللا  

كحال الطالب الـــــــــذي لم 

يدرس لالمــــــتحان يقول: 

امهلونــــي قليال!  دعونــــي 

أطالع أكثر!. 

ليالي الجمعة

الشيخ الربيعي



٢١  يونيو ٢٠٢٢

-" طبعا سیخاف ھذا الشـــــــخص من 

االنتقال إلــى الخــراب. قیل ألبـــي ذر: 

فكیف قدومنا على هللا؟ كیف سـنذھب 

إلــى هللا؟، قال {كقدوم الــرجل علــى 

أھله}، قدوم المؤمن الصـــــالح كقدوم 

الرجل على أھله. كم يفـرحون به؟ وكم 

يفرح بھم؟  ولكن قدوم غیر المؤمن فھو 

{كقدوم العبد اآلبق إلـى مواله}.  العبد 

عندما ال يطیع مواله كیف يـرجع؟ يــرجع 

وھو يـــــــــــرتجف. وھذا حال المذنبین 

والمقصرين.”

والفئة الثالثة ھــــــــــــــي فئة األولیاء 

والصـــــــــالحین، ھؤالء ال يخافون، فإن 

{أولـــــیاء هللا ال خوف علـــــیھم وال ھم 

يحزنون}.  األولیاء يسـتبشــرون بنعمة 

من هللا ورضوان. علي (ع) عندما ضـربه 
عبد الرحمن بن ملجم قال مسـتبشـرا، ً

{إنھا وهللا الشھادة. إنھا وهللا الكرامة}.

الســید الصـــدر (رح)، قالوا له سنقتلك 

فقال اقتلونـــي. بالموت تخیفنــــي؟ ال 

يخاف من المــــوت لماذا؟ ألن المــــوت 

بالنســـــبة له سعادة، كما يقول اإلمام 

الحســـــین (ع): {أني ال أرى الموت إال 

ســــــعادة}. ألن الدنیا ھي ســــــجن 

المؤمن، كأنه موجود فـــــي قفص. دنیا 

يقال لك فیھا: ال تنظـر الـى كذا. ال تفعل 

كذا. ال تقل كذا.. الخ

جبرائیل (ع) يسـأل النبي إبراھیم (ع): 

ھل تحب المـــــــوت؟ قال: {وھل رأيت 
محبا يكره لقاء محبوبه؟}. ً

الیوم كم يوجد أناس تتكالب للقاء وزيــر 

أو مدير أو صـــــاحب أموال أو صـــــاحب 

منصـــــــــــــب، يحبون ذلك فقط ألنھم 

منتفعون منه يذھبون راكضـــین. فكیف 

إذا كان الموت ســیوصــلني 

� تبارك وتعالــــــــى. يقول 

الحسـین (ع):  {انما الموت 

قنطرة} جسر صغیر لتعبر به 

من مكان آلخر.

وأضاف سماحته: "المتھيء 

ال يخاف من الموت. أمیــــــر 

المؤمنین (ع) يقول: {إنـــي 

آنس بالموت اســـــــتئناس 

الطفل بثدي أمه}.

ھكذا كان الحســین، وھكذا 
كان أصـحابه، برير رضـوان هللا علیه كان ُ

يضــــــحك في يوم المعركة في كربالء. 

فقال له عبد الرحمن األنصـــاري: يا برير 

أتضــــــحك؟ ما ھذه ساعة باطل، فقال 

بريـر: {لقد علم قومـي أننـي ما أحببت 

الباطل كھال وال شـــابا، وإنما أفعل ذلك 

استبشارا بما نصیر إلیه، فوهللا ما ھو إال 

أن نلقى ھؤالء القوم بأسیافنا نعالجھم 

ساعة ثم نعانق الحور العین}.

ھذا وكان سـماحته قد اســتھل كلمته 

التـي ألقاھا فــي آخــر لیلة جمعة قبل 

حلول شھر رمضـــــــــان المبارك بقوله 

تعالـى: {كل نفس ذائقة الموت ثم إلینا 

ترجعون} لیقول ان الموت ھو قضــــــیة 

حتمیة وسنة إلھیة ال تتبدل وال تتغیر. 

مضـــیفا: لذلك يقول تعالى: {وما جعلنا ً

لبشــــــر من قبلك الخلد أفإن مت فھم 

خالدون} يعنـــي كل الذين من قبلك قد 

ماتوا ولو أننا خلدناھم لكنت أنت أيضـــاً 

خلدت باعتبار أنك بشــر مثلھم. لكن إن 

أنت مت فھل ســـــیبقى اآلخرون؟ ورد 

في القـرآن الكـريم ثالث آيات تجمع بین 

الموت  والــــــــنفس. {كل نفس ذائقة 

الموت ثم إلینا تــــرجعون}. اآلية الثانیة 

{كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشـر 

والخیـــر فتنة}، فــــي اآلية الثالثة {كل 
نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجـوركم ّ

يوم القیامة فمن زحـزح عن النار وأدخل 

الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنـیا إال مـتاع 

الغرور}. والمقصــــود بالنفس كل نفس 

سواء كانت النسان او لغیر انسان.

وختم ســماحته المجلس بالتوجه إلى 
المســـــــتمعین داعیا إياھم إلى عدم ً

الغفلة عن ذكــــــر الموت، قائال: "لذلك 

اخواني يجب على اإلنســـان أن يضـــع 

الموت نصــب عینه. على اإلنســـان أن 

يحدث نفســـــه بالموت. أن يذھب إلى ّ

المقبـرة بمفـرده النه، عندما يذھب مع 

أصدقائه يضحك ويتحدث.. ولكنك عندما 

تذھب لوحدك تدندن. تتذكــــــــر الذين 

رحلوا. وتتحدث مع األموات وتشـــــاھد 

ھذه النھاية التي ال بد أن تصل إلیھا".

كان ذلك فــــي لیلة الجمعة فـــــي ٣١ 

مارس في الصالة الكبیرة للمركز.

النظـــــرية اإللهية تعتبــــــر 

الموت انــــــــتقاال من عالم 

إلـــى عالم، ورد عن النبـــي 

(ص): {إنما تــنــتقلون من 

دار إلى دار}.

انت تنتقل من األضـــــــيق 

الى االوســـــع. الرحم عالم 

ضــيق. الدنيا عالم أوســع. 

البرزخ أكثر اتســــــــاعا. أما 

اآلخرة فأوسع بكثير".

قيل ألبـــــــي ذر (رض): لماذا 

يخاف الـــناس الموت؟ قال: 

{ألنكم عمرتم الدنيا وخربتم 

اآلخــــرة فتخافون أن تنتقلوا 

من عمران إلى خراب}.



 يونيو ٢٢٢٠٢٢

السيد الحسيني في ذكرى معركة الخندق:

ّهي واحدة من األحداث المفصلية 
التي لم تأخذ حقها من التكريم

اعتبر الســــید أحمد الحســـــیني ان 
معــــــركة الخندق ھــــــي من أعظم 
الكرامات ألمیر المؤمنین علي بن أبـي 

طالب (ع). 

ففـــي كلمته التـــي ألقاھا فـــي لیلة 
الجمعة فـي ٥ ايار ٢٠٢٢ فــي مــركــز 
اإلمام علي (ع) في ذكـرى الخندق (٣ 
شــوال) تحدث ســماحته عن ضـــربة 
علـي (ع) لعمـر بن ود العامـري والتـي 
جاء عن رســـــول هللا (ص) انھا {تعدل 
عـبادة الـثقلـین}. وروي عــنه (ص) انه 

قال أنھا {أفضل من عبادة الثقلین}. 

وأشـار ســماحته إلى ان" ھناك أحداثا 
في التاريخ مفصـــــلیة تترك آثارا كبیرة ً

فـــــي التأريخ لكن الناس لم تھتم بھا، 
"فالمســـــــــلمون ال يعتقدون بأن يوم 
الغدير ھو يوم تنصـــــیب أمیر المؤمنین 

(ع)،  وعندنا آية يفتـــــــرض أن يحتفل ُ
بالیوم الذي نـــزلت فیه وھــــي {الیوم 
أكملت لكم ديـنكم...}، فالــیھود قالوا: 
لو كان عندنا مثل ھذه اآلية لجعلنا ھذا 

الیوم عیدا". 

- "ھذان نموذجان من المفاصـــــــــــل 
االســــــــتراتیجیة العظیمة، ومن تلك 
الوقائع واألحداث غیــــر العادية فـــــي 
التاريخ. ومن ضـــمن ھذه األحداث غیر 

العادية ھي واقعة الخندق".

وأضــــــــاف: "أريد أن أتوقف عند أقوال 
النبــــي وعند حــــركة ومواقف امیــــر 
المؤمنین ونفصــلھا واحدة تلو األخرى. 
أول أمر ھو أن القـرآن ذكـر ھذه الواقعة 
ووصف حال المســــلمین بأنھم وصلوا 

ُ ُّْ ِلحالة يــــرثــــى لھا: {إذ َجا◌ءوكم من ٓ ِ
َُ ُْ ََ ْ ْ ْ ْ ِفوقكم َومن أسفَل مــــــنكم َوإذ َزاغت َْ ِ ِ ِِ

َُّ ُ ْ ُ ْ ُْ ََ ُ َ ٰ َْ َٱألبَصر َوبَلغت ٱلقلـوب ٱلَحَناجر َوتظنـون ُ ِ ِ
ُّ َّ۠ َُ ِبٱ� ٱلظنونا}. ِ

فالمدينة حوصرت من كل الجھات.

الثانـي أن قــريش جاءت بكل ما عندھا 
من قوة. بحسب الروايات بلغوا ١٠ آالف 
مقاتل، عندما حصـــلت ھذه القضــــیة 
سأل النبي سلمان وقال: ما كنتم أنتم 
الفرس تصــنعون إن داھمكم ما داھمنا 

من جیوش؟ فقال: نحفـــــــر الخنادق، 
فحفروا الخنادق. 

مقامات مشتركة

المسـلمون حفروا الخندق، لكن لكثرة 
سیطرة المشــــــركین وجرأتھم على 
المســـلمین عبروا الخندق، وكانوا غیر 
متخوفین يعني من الناحیة النفســـیة 
القريشیون أو الكافرون كانوا في أعلى 
درجات القدرة واالسـتعداد. عمة النبي 
قالت لحســـــان بأن ھؤالء يعبرن دونك 
رجال، يعنــي اذھب وقاتل فقال: دونك 
خطاف المنايا، يعني خذي ســــــیفي 
وقاتلي أنت. يعني أن المسلمین كانوا 

في خوف كبیر".

- "عمر ابن ود العامري دعا المسـلمین 
إلـــى المبارزة فلم يقدم أحد إال أمیــــر 

المؤمنین (ع). كان األمیـر يقوم فیقعده ُ
النبـي ثالث مــرات. قال: من يؤازرنــي 
على ھذا األمر على أن يكون خلیفتـي 
ووصــــــي وأخي من بعدي. في المرة 
األولــى قال: من لعمــر وله علـــى هللا 
الجنة، من لعمـر وله علـى هللا أن يكون 
بیته حذاء بیت رســـول هللا، في الثالثة 
قال من لعمـــر وله علـــى هللا أن يكون 
بیته وبیت رسول هللا سـواء، ھل يعني 
ھذا أن يجلســـوا في بیت واحد؟ ال بل 
المقام، يعنـي أن يكون مقامه مع مقام 
رسول هللا. ھناك مقامات اشـترك فیھا 
أمیـــر المؤمنین مع النبـــي، أوال فـــي 
الخلقة النورية {أنا وأنت يا علي من نور 
واحد}، ثانیا في الخلقة الجسـدية {أنا 

وأنت يا علـــــي كنا نورا نتقلب فــــــي ً
األصــالب فذھبت إلى عبد هللا وذھبت 

إلى أبي طالب}.

قتادة جاء إلـى اإلمام الباقـر (ع) فارتعد 
قال: يا ابن رسول هللا لقد جلســـــــت 
مجالس كثیــــــرة بین يدي ابن عباس 

وغیره، فما أدركني ما أدركني انفا. قال ً
اإلمام: {إنك بین يدي بـیوت أذن هللا أن 

ترفع ويذكر فیھا اسمه}.

وتســـــاءل سماحته قائال: "قال النبي 
{برز اإليمان كله إلى الشـرك كله} كلنا 
نعــرف ھذا القول ولكن ما معنـــى ھذا 
القول؟ لماذا بــرز اإليمان كله؟ ألم يكن 
بین المســـــــــلمین من عنده إيمان؟ 
والجواب انه لوال نھوض أمیــر المؤمنین 

لضـــرب اإليمان بمقتل، لذكــــر التاريخ ُ
جبن المســــلمین أمام الكافرين. عمر ُ

بن ود العامري استفزھم "ولقد بححت 
من النداء بجمعكم ھل من مـبارز ؟ ھل 
من رجل؟ أال تدعون أن قتالكم فــــــي 
الجنة وقتالنا فــــي النار أما فیكم رجل 
يشـــــتھي أن أدفعه إلى الجنة"؟ لكن 

كأن على رؤوسھم الطیر. 

فقال النبـــي {اللھم إنك أخذت منـــي 
عبیدة فــي يوم بدر، وحمــزة فــي يوم 
أحد، اللھم احفظ لــي علیا وال تذرنــي 
وحــیدا} كذلك {اللھم احفظه من فوقه 
ومن تحته ومن يمینه ومن شماله ومن 
امامه ومن خلفه}. عمر بن ود العامري 
ھو فارس مجــرب فــي الحـــرب. فقال 
النبي: {يا علي إنه عمـر} فقال علـي: 
{وأنا علـي بن أبـي طالب}، مع أن علیا 

لم يكن بعد متمرسا".ً

- "بالمناســـبة أمیر المؤمنین لم يركب 
جوادا قط، يقول: {ما أصـــــنع بھا فأنا ال ً

أتبع مدبرا وال أفر من أحد}. ً

ليالي الجمعة

السید حسيني
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ھو استمرار للنبي (ص)

وأضـاف ســماحته: "قال له يا عمر لقد 
ســــــمعت أنك كنت تقول: ال يدعوني 
أحد إلـــى ثالث إال قبلتھا، فأنا أعـــرض 
علیك اإلسالم، علي علیه الســــــالم 

كلمه بلغة القادر والمســــــــــیطر (ما ّ
اعتـرض إال وقط وما اعتلـى إال وقد، وما 
ضــرب ضـــربة احتاجت الى الثانیة وما 
ارتاع قط)، الفارس قد يكون شـــــجاعا 
ولكن في بعض األحیان قد يـرتاع، قال: 

إذا تأخذ ھذا الجیش وتذھب من حـیث ً
أتیت، فقال عمر: أخشــــى من عجائز 
قـريش أن تعیـرنــي فتقول جبن عمــر. 

قال: إذا أدعوك إلـى الثالثة انــزل إلــى ً
المبارزة فلیس من اإلنصاف أن تقاتلني 
وأنت فارس وأنا راجل، فقال عمـــر: أما 
خشــــي علیك ابن عمك حین أرسلك 
إلـي أن آخذك بــرمحــي ھذا فال إلــى 
الســـماء تطیر وال إلى األرض تصــــیر، 
فقـال: ال، قـال ولم؟ فـأجـاب (ع): فــإن 
قتلتنـي فإلـى الجنة وإن قتلتك فإلــى 
النار، قال عمـــــــر: ال أحب أن أقاتلك يا 
علــــي ألن أباك كان نديمــــي فـــــي 
الجاھلـــــــــیة، فقال (ع): وأنا احب أن 
أقاتلك ألنك عدو �، فنزل فضـرب قوائم 
الفـــرس فاحتلت الغبــــرة بینھما، فما 
انجلت الغبرة إال وأمیر المؤمنین جالس 
على صـــدره وھو يتمھل في قتله، لم 
يبطش به بمجرد أن تمكن منه. انظـروا 
ألخالق أمیر المؤمنین (ع). المسلمون 
ينادون بأن خلصــنا يا علي، عجل علیه 

يا علـي! وأمیــر المؤمنین يتمھل فــي 
قتله، بعد أن قتله سـألوه لماذا تمھلت 
فقال: إنه لما بصق في وجھي اغتظت 
منه، فخفت إن قتلته أن يكون للغضــب 
والغیظ نصـیب في قتله، وما كنت أحب 

أن أقتله إال خالصا لوجه هللا تعالى".

- "ھذه اآلية التـــي قـــرأناھا {وتظنون 
با� الظنونا} من يستثنى منھا؟ أولھم 
النبي فال يمكن أن يصـــــل النبي لھذا 
المســـــتوى من الخوف، الثاني الذي 
يســتثنى منھا ھو علي (ع) الذي كان 

في قمة السكینة والھدوء.

أھمیة الواقعة ھي فـي أننا ال يمكن أن 
يقرأ تاريخ اإلســــــــالم من دون اثنین، ً

النبي وعلي. إذا لم نذكر النبي يصــبح 
ھناك نقص فــي الحديث والثانـــي ھو 
أمیر المؤمنین (ع)، ولذلك اســـتھداف 
قريش ألمیر المؤمنین ھو ألنه استمرار 
للنبي (ص) وأفصــــــحوا عن ذلك بغباء 
عندما قال لھم: عالم تقاتلوني لســنة 
غیـــــــرتھا أو لدم أھــــــــرقته أو لمال 

استھلكته قالوا: إنا نقاتلك بغضاً.

وختم ســــماحته الحديث معرّجا على 
المصیبة قائال:

عندما رأى عمر بن ســـــــــعد في يوم 
العاشر أن الجیش بدأ يتضـــعضـــع قال 
ويحكم ھذا ابن األنـزع البطین. الجیش 

بدأ يتــــــراجع أمام الھجمات، يقال بأن ُ
اإلمام الحســین لما قتل العباس ھجم 

ھجمات علوية مـــــزق الجیش بھا. ما 
رأيت مكثورا قط كالحســـــین بن علي ً

يجـــتمع علـــیه ثالثون ألفا ثم يـــنقض ً
علیھم فینتشـــرون بین يديه انتشـــار 
المعزى إذا شـد بھا الذئب، بدأ عمر بن 
سعد يخاف أن يصــــبح ھناك خلل في 
جیشه، ھذا ابن األنزع البطین ھذا ابن 
قتال العــرب اھجموا علیه ھجمة رجل 
واحد وارضخوه بالحجارة والســــــھام. 
ھـــناك رواية تقول بأن زيـــنب علــــیھا 
الســـالم عندما جاءت إلى الحســـین 
وجدته مغطى بالرماح المتكســــــــرة 

والحجارة،..

هذه اآلية {وتظـــــــــنون بالله 

الظنونا} من يســـتثنى منها؟ 

أولهم النبي فهو ال يصـــــــــــل 

لهذا المســـتوى من الخوف، 

الثانـــــي هو علـــــي (ع) الذي 

كان في قمة الســـــــــــــــــكينة 

والهدوء.



"لماذا نطلب حاجاتنا من هللا 

الذي يعلم بمدى حاجتنا؟" 

استھل سماحة الســــید الطباطبائي 
خطبتة في اللیلة الســــابعة عشــــر 
بسؤال يطرحه اغلب الناس بكثرة وھو 
"لماذا ندعـــــــو هللا ونحن نعلم أن هللا 
ســــــبحانه وتعالى يعلم بحاجاتنا، وال 

تخفى علیه خافیة"؟ 

- "حین نعتقد أن هللا عالم بكل شــيء 
فلماذا إذن نطلب حاجــتـــنا ممن يعلم 
بھا؟ أال نقول في دعاء تعقیبات الصـالة 
في شــــــھر رجب: {يا من يعطي من 
سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن 

لم يعـرفه تحننا منه ورحمة}؟ فإذا كان ً
هللا يعطي من يســأل ومن ال يســأل، 
فلماذا نســــأل؟ بكلمة أخرى: لماذا ال 
يفیض هللا علیـنا من نعمه ومن رحمـته 

من دون سؤال؟"

وفــــي معــــرض اإلجابة علــــى ھذه 
التسـاؤالت التشـكیكیة أشار الســید ّ

الطباطبائي إلى ان "هللا تعالـى أعطانا 
الكثیر الكثیر من األشـــــــــیاء من دون 
سؤال. ولكن مشـــــكلتنا ھي في اننا 
ً نبدأ باالعتـراض لمجــرد ان أمــرا واحدا ً

يأتي خالف ما نريد وما نشتھي". 

وأضـــــــــــاف: "ھناك عامالن، وھذان 
العامالن يدفعاننا للســــــــؤال من هللا 

تعالى.

العامل األول: ما يســـــــمى بالتعرّض 

لــــرحمة هللا تعالــــى. أعطیكم 
مثاال. ھناك شـــــــــخص كريم، ً

ويقدم فـي كل يوم مائدة مفصلة. حین ّ
ال تذھب وال تعرض نفســــــك لخیرات 
المائدة فلن تســــــــتفید من كرم ھذا 

الكريم. مثال آخر: أشعة الشـــــــمس ّ
تمأل الســـماء وسطح األرض، ويصـــل 
نورھا إلى كل شـــــــيء، ولكن عندما 
تكون أنت فـــــــــي مكان مغلق، فمن 
الطبیعي أن أشعة الشـمس لن تصـل 
إلیك. فالمشـــــــكلة لیســــــــت من 
الشــــــــمس، بل ھي منك أنت. أنت 
الذي حجبت ضیاءھا عن نفســــــــك. 
كذلك العطاء اإللھـــــي يجب علیك أن 
تستقبله وتتعرض له".

- "جاء في دعاء النصــــــف من شعبان 
{إلھـــــي تعرّض لك فــــــي ھذا اللیل 

المتعرّضون وقصــــدك القاصدون وأمل ّ
فضـــلك ومعروفك الطالبون}. وورد عن 
رســـــول هللا (ص) {إن لربكم في أيام 
دھركم نفحات فتعرّضــــــوا لھا}. ھذه 
كلمة {تعرضـــــوا لھا} تعني أن تعرض 
نفسك، لكي تستطیع أن تستفید من 
ھذه الرحمات والنفحات. {فتعرضوا لھا 

لعلكم أن تصـــــــــیبكم نفحة منھا فال ّ
تشـقون بعدھا أبدا}. إذن ھناك ضرورة ً

للتعرض وكشــف النفس ألمواج رحمة 
هللا تبارك وتعالى.”

- "العامل الثانــــــــي ھو األنس. علینا 
األنس مع هللا ســــبحانه وتعالى، فھو 
"جلیس من جالســـــه"، وقد ورد قوله 
{أنا جلیس من جالســني، ومطیع من 
أطاعني، وغافر من اســـــــــتغفرني، 
الشــھر شھري والعبد عبدي والرحمة 
رحمتي فمن دعاني في ھذا الشـــھر 
أجبته، ومن ســـــــألني أعطیته، ومن 

اســــــــــتھداني ھديته، وجعلت ھذا 
الشــــــھر (أي شھر رجب) حبال بیني ً

وبین عبادي، فمن اعتصــــــم به وصل 
ّإلي}.

وختم سماحته الموضـوع قائال: "لذلك 
اسألوا هللا. اسـألوه كل شـیئ. ال تقل 
أنا ال اســــــــتحق. ال يا عزيزي، أطلب 
ّأعلى علیین. مع النبي والشـــــــھداء 

والصـديقین. ابن أبي الحديد المعتزلي ّ
قال له ابنه: أردت أن أصــــیر مثلك ولم 
يحصـــــــــــل لي ذلك. كیف صرت انت 

عالمة؟ تعــرفون ابن أبو الحديد ھو من ّ
علماء المعتزلة. وھو شــــــــــارح نھج 
البالغة ألمیـر المؤمنین. قال أبن أبــي 
الحديد إلبنه:  أنا تمنیت أن أصــیر مثل 
ّعلي بن أبي طالب فصـــــرت ابن أبي 
الحديد. أما أنت فلو أردت أن تصــــــــیر 

مثلي فلن تصیر أي شيء.

اطلب الكثیر لكي تحصـل على القلیل. 
أما أن تطلب القلیل فلن تحصـــل على 
شيء معتبر. أطلبوا من هللا كل شيء. 

كل شيء. ال تبخلوا على انفسكم.

الدعاء يقول: "إني أســـــألك قلیال من ً
كثیر"، أي قلیال بالنسـبة لك، ولكن ھو ً

بالنســبة لي كثیر. "مع حاجة بي إلیه 
عظـیمة وغـناك عـنه قديم وھو عـندي 

كثیر". 

كانت "أخبار المركز" قد اضــــطرت إلى أن تنحي جانبا بعض ّ

الكلمات التي ألقاھا السید محسـن الطباطبائي في شھر 

رمضـــان الفائت في مركز االمام علي (ع)، بســــبب ضیق 

المساحة في العدد السابق. 

ونظرا إلى االستحســـــــان الذي القته كلمات الســــــــید 

الطبطبائي في تعلیقات عدد من القراء على مواضـیع العدد 

السابق ارتأت المجلة أن تنشر ما تبقى لديھا من كلمات. 

السید محسن الطباطبایی

هناك ضــــــــرورة للتعرض 

وكشــــــــف النفس ألمواج 

رحمة هللا تبارك وتعالى

علــــــيـــــــنا باألنس مع هللا 

ســــــــــــبحانه وتعالى، فهو 

{جليس من جالسه}

مجالس الشهر الفضيل
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تســــــاءل الســــــید الطبطبائي في 
مســـــتھل كالمه في ھذه اللیلة عن 
جدوى أن تدعـــــي بعض النظـــــريات 
واألنظمة أنھا قادرة على أن تكون بديال 
عن الخالق في مســـائل التشــــريع، 
فقال: "كیف ستشرع أنت لغیرك وأنت 
ال تدري ما تريد لنفســـــــــــــك؟ نحن 
مخلوقون، هللا يعلم بأســـــــرار وجودنا 

ويعلم ما نحتاج وما نريد". 

 

وأشـار ســماحته إلى ان محور حديثه 
فـــــــــــــــي تلك اللیلة ھو كلمة "رب 
العالمین". فقال: "كلمة رب تأتــي من 
التــربیة، وهللا ھو رب العالمین يعنـــي 
جمیع العوالم.. أي عوالم؟ ھناك عوالم 
عاقلة وأخرى غیر عاقلة. من الطبیعي 
ان المقصود ھنا ھو العوالم العاقلة من 
جن وإنس ومالئكة. أما غیـر العاقلة فال 

تحتاج لتربیة ألنھا مســـــــــــیرة وغیر ّ
مخیرة."

واعتبر سـماحته ان كلمة رب ھي أكثر 
كلمة يتوسل بھا اإلنســــــان لربه في 
األدعیة"، فأشـــــار إلى عدة آيات في 
الموضــــوع كقول زكريا {ربي ال تذرني 

َ َّْ ُ َّّ َ ِفردا}، {وأيوَب إذ ناَدى ربه أني َمسني ّ ِ َ ِ
َ َ َُُّّّ ُ َْ ِالضر وأنت أرَحم الراحمیَن}، وموســى َ ِ

ََْ ْ ّْ َ َّّ َ ِإذ قال {ربــي إنـــي لما أنزلت إلي من َ ِ ِ َِِ ِ
ٌَ ْ ِخیر فقیر}، ونقول فـــــــي الـــــــركوع َ ٍ

والســــــــــجود: سبحان ربي العظیم 
وبحمده وسبحان ربي األعلى، وأيضــا 

ْ َّ َُّ ُ ِ{ربَنا إنَنا َسمعَنا مَناديا يَنـادي لإليَمـان ًْ ِ ِ ِ ِِ ِ
ََُ َّْ ْ ّ َأن آمنوا بربكم فآَمنا}. ُ ِِ ِ

واضاف: "هللا يحب ھذه الكلمة، فلذلك 
عندنا فـــي الحديث من قبض علــــى 
شیبته ورفع وجه إلى الســـــماء وقال 

ثالثا يا رب، يقول الباري لمالئكته: أنـي ً
ألستحي من عبدي أال أستجیب له." 

- "فلذلك نحن ندعو ونتوســـــل بكلمة 
رب {ربنا آتنا في الدنیا حســنة}، {ربنا 
ال تؤاخذنا إن نسـینا أو اخطأنا، ربنا {وال 

تحمل علینا إصــــــراً 
كما حملته علــــــى 
الذين من قبلنا، {ربنا 
وال تزغ قلوبنا}، {ربنا 
اغفـر لــي لوالدي}، 
{ربنا وال تحملـنا ما ال 

طاقة لنا به}". 

وتابع ســـــــماحته:  ھذه الكلمة ھي 
اســـــم إلھي محبوب � ســــــبحانه 
وتعالى واألقرب إلى التوســـــــل إلیه. 
فكما جاء فــي دعاء كمیل، يا رب يا رب 
يا رب. أو في دعاء أبي حمزة: إلھـي ال 
تؤدبنــي بعقوبتك، بعدھا نقول يا رب يا 

رب حتى ينقطع النفس. 

- "وقال تعالـــى: {وقل ربـــي زدنــــي 
علما}، {وقل ربي أعوذ بك من ھمزات ً

الشـــیاطین}، {قل أعوذ برب الفلق}، 
{قل اعوذ برب الناس}. 

ال تقللوا من ذكــــر ھذه الكلمة فـــــي 
الحديث مع ربكم". 

بعد ھذه التوضیحات تساءل سماحته: 
"متى يكون هللا مع اإلنسـان؟" فأجاب: 
"جاء فـي كتاب عدة الداعـي، للعالمة 

ابن فھد الحلـــــــــي وھو كتاب جمیل ّ
وسـھل التحمیل على جھاز الكمبیوتر. 
أن داوود قال إلھـــــــي أين أجدك؟ (قد 
يأتــي أحدھم ويقول: وھل هللا موجود 
في مكان دون مكان؟ ال المقصـــود ھو 
متى هللا ســـبحانه وتعالى يھتم بنا؟) 
فقال هللا تعالـــــــــــى: {أنا عند القبور 
المندرسة والقلوب المنكســـــــــرة}. 
وھناك حديث وارد عن النبــي (ص) أن 
هللا ســـــــبحانه وتعالى قال: {أنا عند 
القلوب المنكسرة والقبور المندرسة}، 
يعني التي ذھب األثر واالسم عنھا". 

- "إذا أردت أن يكـــــــــون هللا معك وأال 
يھملك ال بد أن يكون قلبك مكســــورا، ً

ألن هللا يقول {ال يحب الفـــرحین}، فال 
بد من االنقطاع إلـــــى هللا والیأس من 
غیره، حینئذ تجد االســـــــتجابة وتجد 
عملیة التغییر. المشكلة أننا نثق بزيد 

من الناس وعمـــر، وھذا وذاك، ورئیس 
البنك الذي يعدني بقـرض وھكذا، لكن 
هللا عندما يعدنــي نقول كیف؟ أال يقول 
تعالى {وفي الســــــــــماء رزقكم وما 
توعدون}، {نحن نــــرزقكم وإياھم}. ال 
تقل متـى يـرزقنـي؟ هللا جعلھا مخفیة 
ألنه يريد أن يرى من الذي يصـــدق هللا 

{ومن أصدق من هللا قیال}. 

بالنســــبة للزواج. البروتوكول اإللھي، 
ھو ان يأتي الـزواج أوال ثم الـرزق، فھل ُ

ِمجــــتمعــــنا يقـــــبل بھذا؟ {َوأنكحوا َُ
َُ َّْْ ِاأليَاَمـــــــــــىٰ◌ منكم َوالصالحیَن من ْ ِ ِ ِ

ُ ُ ُ ُْ ُُ ُ َ ْ ِعبادكم َوإَمائكم ۚ إن يَكونوا فقراَء يغنھم ْ َ ِ ِ َ ِِ ِ ِ
َّ َ ٌٌَّْ َ ُ َ ِ� من فضله ۗ و� َواسع علیم}." ُ ِ ِ ِ ِ

- "ال تخافوا من الفقر دعوا الشــــــباب 
يتزوج. ال ان يعمل ويعمل ثم يبدأ بجمع 
النقود فیصــــبح فوق الثالثین سنة وال 

يزال غیر متزوج".

- "نتذكـر وقوف اإلمام علـي (ع) علـى 
القبور قائال "يا أھل التــــــــربة ويا أھل ً

الغربة، أما المنازل فقد ســـــكنت وأما 
االموال فقد قســــمت وأما األزواج فقد 
نكحت، ھذا خبــر ما عندنا فما خبــر ما 
عندكم؟ ثم أقبل على أصـــحابه فقال: 
وهللا لو أذن لھم فـي الكالم ألخبــروكم 

أن خیر الزاد التقوى. 

لذلك ال تضـــــــــعوا العراقیل أمام زواج 
الشباب وال تتشـرطوا علیھم. علینا أن 
نـــــثق با� وان يكون لديــــــنا انقطاع 
وعندھا هللا يجعل للمتـزوجین مخــرجا 

ويرزقھم من حیث لم يحتسبوا". 

٢٥  يونيو ٢٠٢٢

"كلمة رب هي أكثر كلمة يتوسل

 بها اإلنسان لربه في األدعية”

جانب من الحضور



في طيات الحديث

هذه عينة من مجموعة إضاءات وإلتفاتات وردت في ثنايا الحديث الرمضاني للسيد الطباطبائي   

ُّ أمیة القــــــــــراءة وأمیة ُّ
الثقافة

يقولون جاء أعــربـــي إلـــى 
رسول هللا فقال له: يا رسول 
هللا من يحاســب الخلق يوم 
القیامة؟ فقال النبـــــي: هللا 
ھو الذي يحاسب. فســــأل 

األعرابي مجددا: بنفســـه؟ ً
فقال النبي: بنفســــه نعم. 
فضحك األعرابي واستبشـر 
وقال اللھم لك الحمـد، فقال 
له النبي (ص) لم االبتســام 

يا أعرابي؟ 

اإلعــــرابــــي بدوي، لكن ال 
تحتقره. نحن نتصور أنفسـنا 
ألننا نتكلم االنكلیـــــــــــزي 
والســــــويدي أفھم الناس. 

ھناك من ھو أمي من ناحیة ّ
القــراءة والكتابة ولكنه لیس 

أمـیا من الـناحـیة الـثقافــیة ّ
واالخالقیة وااليمانیة.

فقال له النبي لم االبتســام 
يا أعرابي؟ فقال: يا رســـول 
هللا إن الكريم إذا قدر عفا وإذا 
حاسـب سـامح، وھل ھناك 

أكثر من هللا كرماً؟

قصة عاد والعبرة منھا
ٌ

عاد أھلك بريح صرصـر بدعاء 

امــرأة عجوز ألن ابنتھا ماتت 

تحت ســـــــیاط جالوزة عاد 

الذي بنى جنة وصـــــــــفھا 

القـــرآن الكـــريم {لم يخلق 

مثلھا فــــــي البالد إرم ذات 

العماد}، ذات أربعة فصــــول 

فــي آن واحد، أي تكنولوجیا 

ال نعلم وإلــــــــــــى اآلن لم 

تكتشف بعد، أراد أن يتحدى 
هللا. كان يحمل صــخور جنته ّ

علــــــى ظھور الناس وھذه 

امرأة شـــــابة وكانت حامل 

فوضعوا على ظھرھا صـخرة 

كبیرة فضـــربوھا بالســـیاط 

فأســــقطت جنینھا ووقعت 

على وجھھا میتة. وصــــــل 

الخبر إلى ھذه العجوز فلمن 

تلجأ؟ ألي ســلطة؟ كظمت 

غـیظھا فلذلك الحديث يقول 

{إياك وظلم من ال يجد علیك 

عونا إال هللا} انـــتـــبھوا ھذه 

آھات المظلومین تحـــــــرق 

حرقا.

حین جن اللیل صــعدت إلى 

الســــــــــطح أو إلى مرتفع 

ِوأخذت تناجي هللا، ألك بواب 
فیترجى؟ ألك وزيـر فیناوى؟ 

إلھي ما ضـــــرّني عاد ولكن 

ضرّني حلمك على عاد. 

من ھنا أھلك عاد اســتجابة 

لھذه العجوز المقھورة، بـريح 

صرصر لســــبع لیال وثمانیة 

أيام، أبقـــــیت جـــــنة؟ جاء 

لیفتتح الجنة فجاءه عـزرائیل 

فطلب مھلة بحســـــــــــب 

الــــــروايات، فانتقم هللا منه 

ومن جنته وجالوزته ودولته. 

يا حمار لم لم تصبح آدمیا 

بعد؟

كان ھــناك عالم من العلماء 

يمشـــــي ويكلم نفســـــه 

ويقول: حمار لم تصـــــــــبح 

آدمـي، أحدھم قال له لماذا 

تتكلم ھكذا عن نفســـــك؟ 

بعد االصرار الشــــديد أخبره 

بأنه كان له اسـتاذ رحمة هللا 

علیه فـي النجف، كان يــزور 

اإلمام علي (ع) ويتصـــــرف 

بشــــكل عادي ولكن عندما 

يخرج من الحرم يضـع عباءته 

على رأســـه ويغطي وجھه 

ويھرب وال يريد أن يرى أحدا، 

عندما سألوه ما القصــة كان 

يتھـرب من الجواب، إلــى أن 

أحرجه وأقسم علیه أحدھم 

فقال: ألننـــــــي عندما أزور 
تحدث عندي مكاشـــــــفة، ُ

فأرى الــــــــناس بحقائقھم 

الحیوانیة، ھذا صفته الذئب، 

ھذا متكبـــــر فأراه طاووس، 

ھذا حیة وھذا عقـــرب. الخ. 

لذلك كنت أغطي رأســـــي 

وأذھب إلـــى البیت حتـــى 

تـذھب ھـذه الحالــة". فقال 

له: كیف تـــــرانـــــي؟ قال: 

اعفیني، بعد اصــرار قال له: 

أراك حمارا.  لـــــیس لك دور 

في المجتمع ســـــوى أنھم 
يحملون علــیك". يقول راوي ً

القصــــــــــة: لذلك أصبحت 

أخاطب نفسي: يا حمار ألم 
تصبح آدمیا بعد؟ً

متى تكون الوصـــــــــیة 
واجبة؟

من لــیس علـــیه حق � او 
للناس تكون الوصــــــــــــیة 
مســــتحبة له. أما من علیه 

حق � أو للـــــناس، او لھما ّ
معا تكون الوصـــــــــیة علیه 

واجبة. طبعا ال يشـــــترط أن ً
تكون الوصـــیة مكتوبة. لكن ّ

يســــتحســـــن ان لم تكن 
مكتوبة إشھاد شاھدين من 
الورثة، وتعیین الوصــي، وإذا 
كان لديه أوالد دون ســـــــن ّ
الـبلوغ والــتكلــیف، فــیعین ّ

ً القیم من بعده علیھم. طبعا ّ
الوصـــــــــیة بحقوق هللا أمر 
ضروري، إذا كان علیه صالة، 
صـــــوم، حج، خمس، زكاة، 
وغیرھا من الحقوق األخـرى 
الشـــــرعیة ھذه كلھا يجب 
علیه أن يوصـــــي بھا، لكي 
يؤدي الورثة ما علــــــیه من 
واجبات شـــرعیة من اإلرث. 
أما حقوق الــــناس المادية، 
فعلــیه أن يحدد كل الحقوق 

على شكل الئحة.

من جملة الحقــوق حقــوق 
الـزوجة. المھـر مثال. قبل أن ً

يقسموا التـــــركة، يجب أن ّ
ً يخـــرج مھـــر الـــزوجة أوال. ُ

فتعطـــــى مھـــــرھا. إال إذا 
تنازلت عنه الزوجة.

عموما، لو طالبت الـــــزوجة ً
بأجرھا علـى األعمال، وأنت 
لم تعطھا حقھا، فعلیك ذكــر 
ذلك في الوصــــــــیة. يعني 
المھر وأجـرة الخدمات التـي 

قامت بھا.

البعض قد يوصــــي مثال بأن ً
يبنوا مســـــــجدا من أمواله ً

الخاصــــة. المیت إذا مات ال 
يملك إال الـثلث من ماله فإذا 
زاد ثمن بناء المســجد على 

الثلث فینفذ من الوصـــــــیة ّ
بمقدار الثلث ال أكثر. والـزائد 

يحتاج فیه إلى إذن الورثة.

ماذا تعني ديان الدين؟
ْ ُ ُ ِالَحمد � مــــــــالك الملك، ِْ ِ ِ

ّْ ُ ُ ِمجري الفلك، مَسخر ُْ ِِ ِ
ّ ِالرّياح، فالق اِالصـــباح، َديان ْ ِِ ِ ِ ِ

َ ِالدين، رب العالمیَن.َّّ ِ َ ِ

فلـنأخذ عــبارة "ديان الدين" 
التـــــي وردت فــــــي دعاء 
اإلفـــــــتــــــــتاح. قال بعض 
المفسـرين أن "ديان الدين" 
يعني ھو المحاســــــب يوم 
القیامة. ھذا المعنـــى بعید 
ألن اإلمام يحدثنا في الدعاء 
عن أمور الدنـــیا، "الحمد � 
مالك الملك مجـــــري الفلك 
مســخر الرياح فالق اإلصباح 

ديان الدين رب العالمین".

ديان الدين ھنا تعنـــــــــــي 
المشرع. 

فأفردت المجلة لها هذه النوافذ

 يونيو ٢٦٢٠٢٢



متـــــــى تكون النذورات 

باطلة؟

يمكن لالب أن ينســـــخ نذر 

ولده، والجد من األب كـذلك. 

فإذا كـــــــــنت قد نذرت نذراً 

فــــــــبإمكانك ان تطلب من 

والدك أن يبطله. والقســــم 

كذلك.  الزوج أيضــا يمكن ان 

يــبطل نذر زوجــته؛ إذا نذرت 
ً الزوجة نذرا شــــــرعیا، كأن ً

تصــــوم ثالثة أيام لوجه هللا، 

ولكن إذا لم يـــــــرض زوجھا 
بالنذر فیكون نذرھا باطال. ً

قد تنذر الــــــــزوجة نذرا من ً

كیسھا، أي من أموالھا، كأن 

ّتقــــــــــول "� علي نذر أن 
ً أعطي فالنا مبلغا من مالـي ً

الخاص" (طــبعا لو نذرت من ً

مال زوجھا فالـــــــــــنذر من 

أســاســـه باطل! فال يمكن 

الـنذر من كـیس الخلـیفة).. 

إذا نذرت الزوجة من أموالھا، 

أو الولد من أمواله، فــبإمكان 

األب أو الـــزوج إن كانا غیــــر 

راضیین إبطال النذر.

األخالق لیست كاريزما

علــیـــنا أيھا اإلخوة بالملكة 

في األخالق، ال أن تمضـــي 
عمرك عابســـا، ثم تتوقع ان ً

يصـبح عندك حســن الخلق 

فجأة وبالصدفة! 

األخالق لیســـت مســــألة 

مظاھــــر وكاريــــزما بل كل 

الدين أخالق. عندما يأتــــي 
رجل خاطــبا لفــتاة يجب أن ً

نســــــأل عن أخالقه ال عن 

ماله وشھاداته وال حتى عن 

صـالته فقط. ما فائدة صــالة 

بــــــدون أخالق. الـــــــدين 

واألخالق واحــــــد. األخالق 

دين والدين أخالق. فالذي ال 
يكون أمــیـــنا مع ربه كـــیف ً

ســــــــــیكون أمینا مع بنات 

الــناس؟ انــتـــبھوا من ھذه 

المســــــــــــألة. نحن نعتبر 

الشـــــــخص متخلقا عندما 

يكون عنده لباقة اجتماعـیة. 

تحیات وابتســـامات ونكات. 

المســألة لیســت في ھذه 

الشكلیات، بل في من يكون 
ً ً أمینا وصــــــــــــادقا وخادما ً

ومتواضــــــــعا ويكون رحمة ً

للناس مثل النبــي (ص) وال 

يكون نقمة علیھم. 

لمن الفضـل؟ للمتصـدق 

أم..؟ 

ال تـــــــــتكارم ثم تمنن، {ال ّ

تبطلوا صــــــــدقاتكم بالمن 

واألذى}، ال تقل: فعلـت لكم 

وأعطیتكم. اإلنســان الكريم 

ينسى ما قدم من خدمات.

اإلمام الحســـین (ع) عندما 

جاءه محـتاج مد يده من وراء 

الباب حتــــى ال يــــرى ذلك 

اإلعـرابـي وجه اإلمام. لماذا 

ال يريد اإلمام الحســـــین أن 

يـراه الــرجل؟ قال: ألن عینه 

ستقع بعیني الحقاً.

عندما تتصـــدق على الفقیر 

بالكفارات ھذا واجــــــبك وال 

يمكــنك أن تمن علــیه ھذه 

لیســت أموالك. ھذه حقوق 

شــرعیة. وحتى إذا أعطیته 

من أموالك الخاصة أيضــــا ال ً

يحق لك أن تمن علیه بل ھو 

من يمن علــیك النك حصلت �

بسببه على األجر والثواب. 

٢٧  يونيو ٢٠٢٢
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اخوانی واخواتی کما تعرفون الیوم الخامس والعشــــرین من 

شھر شوال وھو یوم للحزن والغم لجمیع المســـــــــــــلمین 

وخصوصا لشیعة امیر المومنین، الن فی ذلك الیوم استشـھد 

االمام الصـــــــادق (ع). اعظم هللا اجورکم بھذه المصـــــــیبة 

العظیمة. 

نقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبان و انتشــر ذكره 

فـــي البلدان، و لم ينقل عن أحد من أھل بیته ما نقل عنه وال 

لقى أحد منھم من أھل اآلثار ونقلة األخبار وال نقلوا عنھم كما 
نقلوا عن أبي عبد ّ� (ع)، فان أصــــــحاب الحديث قد جمعوا ّ

اســـــــــماء الرواة عنه من الثقات على اختالفھم في اآلراء و 

المقاالت فكانوا أربعة آالف رجل.

روى ابن شھر آشوب عن مســند أبي حنیفة ان الحســن بن ّ

زياد قال: ســـمعت أبا حنیفة وقد ســـئل: من أفقه من رأيت؟ 

قال: جعفر بن محمد.

ّبعث المنصـور إلي فقال: يا أبا حنیفة ان الناس قد فتنوا بجعفر ّ
ّ بن محمد ، فھیئ له من مسـائلك الشــداد، فھیأت له أربعین ّ

مســــــألة ولما رایته دخلني من الھیبة لجعفر ما لم يدخلني ّ

للخلیفة. قال المنصـور: يا أبا حنیفة الق على أبي عبد ّ� من 

مســـــائلك.فجعلت ألقي علیه فیجیبني فیقول: أنتم تقولون 

كذا و أھل المدينة يقولون كذا و نحن نقول كذا حتـــــــى أتیت 

على أربعین مسألة فما أخل منھا بش يء. ّ

أیھا المؤمنون لقد ازداد تضییق المنصور العبّاسي على اإلمام 

الصادق(ع)، وأخذ يمھد لقتله، فقد روى الفضـل بن الربیع عن ّ
أبیه قال: دعاني المنصــور فقال: إن جعفر بن محمد يلحد في ّّ

ســــلطاني، قتلني هللا إن لم أقتله، فأتیت الی االمام فقلت: 
ً ً أجب الخلیفة ، فتطھـــــــر االمام ولبس ثیابا جددا، فأقبلت به ّ

فاسـتأذنت له، فقال: أدخله، قتلني هللا إن لم أقتله، فلما نظر ّ
ً إلیه مقبال قام من مجلســـــــــــه فتلقاه وقال: مرحبا بالنقي ًّ

الســـــاحة البريء من الدغل والخیانة... فأقعده على سريره 

وأقبل علیه بوجھه وسأله عن حاله، ثم قال: سـلني حاجتك. ّ
فقال(ع): «أھل مكة والمدينة قد تأخــر عطاؤھم، فتأمــر لھم ّّ

به»، قال: أفعل، فانصرف االمام ، فاتبعته فقلت: يابن رسول 

هللا، أتیت بك وال أشك أنه قاتلك، فكان منه ما رأيت، وقد رأيتك ّ

تحرّك شفتیك بشـــــــيء عند الدخول، فما ھو؟ قال: «قلت: 
اللھم، احرســـني بعینك التي ال تنام واكنفني بركنك الذي ال ّّ

ّيرام واحفظني بقدرتك علي وال تھلكني وأنت رجائي...». 

عن المفضـــــــــل بن عمر، قال: وجه الخلیفه إلى والیه على 

الحرمین أن أحرق على جعفر بن محمد داره، فألقى النار فـي 

دار االمام الصـــادق فأخذت النار في الباب والدھلیز، فخرج أبو 

عبد هللا  يتخطى النار ويمشـــــــي فیھا ويقول: أنا ابن أعراق 

الثرى ، أنا إبن إبراھیم خلیل هللا.

روى الشـیخ الصـدوق عن أبي بصــیر انه قال: دخلت على أم ّّ

ّ حمیدة أعزيھا بأبـــــــــي عبد ّ� علیه السالم فبكت و بكیت ّ

لـــبكائھا، ثم قالت: يا أبا محمد  لو رأيت أبا عــــبد ّ� علــــیه 

السالم عند الموت لرأيت عجبا فتح عینیه ثم قال: اجمعوا لي ّ
كل من بینـي و بینه قـرابة. قالت: فلم نتــرك أحدا اال جمعناه، ّ

قالت : فنظر االمام إلیھم ثم قال: ان شفاعتنا ال تنال مستخفا ّّ

بالصالة.

 اللھم ارزقنا زیارة قبره فی الدنیا و شفاعته فی اآلخرة

الشیخ حكیم إلھي في خطبة الجمعة ٢٦ أيار:

ٍما نقل عن احد من أھل اآلثارُ
كما نقل عن اإلمام الصادق (ع)
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