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  يا َزهــــَراء

ِحيم  ْحَمِن الرَّ   بِْسِم هللاِ الرَّ

الريس الرَّ   :عدنان  حيم،  بسم هللا  الرَّ السَّ أحمِن  المشاهدين  عليكم ورحمة هللاعزائي   ،الم 
الم عليكم ورحمة السَّ   ،نيا الجزء الثّ   ،ييخ عبد الحليم الغزِّ ميم مع سماحة الشَّ في الصّ   حوارٌ 

  يخ.هللا سماحة الشَّ 

ي َسَماَحة الشَّ    الم ورحمةُ هللا يا عدنان.عليكم السَّ  : يخ األُستاذ َعْبد الَحِليم الغّزِ

ل عن ظاهرة اإلعراض  يخ وصل بنا الحديث في الجزء األوّ سماحة الشَّ   :عدنان الريس
ً شيم  اهرة وذكرتالظّ   عن أسباب هذهِ م  ثتوتحدَّ   والحلول  األسباب ؛ينعن الدّ  صيل عن فبالتّ   ئا

فكان   ،يعي بشكٍل خاصواجه العالم بشكٍل عام وتُواجه المجتمع الشّ الَّتي تُ   ظاهرة اإلحباط 
أب األخ  تعليقٌ ي  عند  فأوجّ   وسؤالٌ   علي  الموضوع  هذا  ل فليتفضّ   يهإل  الميكروفون  ه عن 

  .ؤالبالسّ 

الحلول الَّتي يجب تطبيقها من   عن  ؤال في الحلقة الماضية كان: شيخنا السّ عبد هللا الريس
أو في   كقِبل المجتمع ككل وتطبيقها على المستوى الفردي سواًء قبل الوقوع في هذا الشّ 

للوصول إلى برّ ف  يهاالحيرة وفي حالة الوقوع ف  هذهِ  الَّتي تساعدهُ  األمان   ما هي الحلول 
  وإلى الحقيقة؟ 

ي يخ األُ َسَماَحة الشَّ    د..مَّ حَ مُ  ٍد وآلِ مَّ حَ ى مُ لَ عَ  لِّ صَ  مَّ هُ اللَّ  : ستاذ َعْبد الَحِليم الغّزِ

إجماليّ   أجبتُ   قد  يأنَّ   أعتقدُ  الحلقةِ   ةً إجابةً  وقُ   ابقةِ السّ   في  الحوار  أن من هذا  أردنا  إذا  لُت 
حقيقيٍ نتحدَّ  حّلٍ  بوجودِ أنا شخصيّ فعملي    ث عن  أعتقدُ  ال  يُ   اً  الحل،  هذا  على  مثل  مكننا 

 أنَّ   لول وليس عن حل، لكن على أرض الواقع ال أعتقدُ ث عن حُ نظير أن نتحدَّ مستوى التّ 
  !ق شيئاً سيتحقَّ 

نُ  أن  العالصلِ نحُن قطعاً ال نريدُ  العال  نم لسنا مسؤوليـح  بهذهِ كلَّ م ولسنا مُ ـ عن    فين أساساً 
ويأتي    )زماننا  إمامِ   أمرِ   إحياءِ (  :في عنوانِ   حصرُ ها تنالوظيفة، إذا كان لنا من وظيفٍة فإنَّ 

  : في سياق هذا العنوان
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  . بالمعروف األمرُ  -

  .عن المنكر هيُ النّ  -

  .والعترة الكتابِ  نت في ثقافةِ يِّ تي بُ والقوانين الَّ  اعدِ والق وبحسبِ  رائطِ قطعاً بحسب الشّ 

 شكلةٍ ث عن مُ أن أتحدَّ   فال أريدُ   يعي،عن واقعنا الشِّ   ثُ شكلتنا إذاً هي في واقعنا ونحُن نتحدَّ مُ 
ذي الَّ   ،وال هو من وظيفتي وال من وظيفتكم  ،م، فال هو من شأني ـساع هذا العالباتِّ   سعُ تتَّ 

ينرتبُط بِه ويرتبُط بنا ما يدوُر ف
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ة، على   ةالقضيّ   شيئاً ألنَّ   ر منهُ غيِّ ال نستطيُع أن نُ   هذا  ى يعي، وحتَّ واقعنا الشِّ  ترتبُط بواقع أُمَّ
ة،   من إعادةِ بناءِ   يبدأُ   غييرَ التّ   مم فإنَّ ريخ األُ أريخ إذا أردنا أن ندرس تأطول التّ  عقل األُمَّ

!  قادرون على إعادة بنائِه؟  يعي الجمعي وهل نحنُ على تفكيِك العقِل الشِّ   هل نحُن قادرونَ 
ةمُ   المشكلةُ   ، القدرة  هذهِ   تلكُ سبة لي ال أمبالنّ  شكلةٌ كبيرةٌ بحجم هذا الواقع المشكلةُ مُ   ، شكلة أُمَّ

   !الكبير

 جاهاِت عن االتّ   ثُ ني ال أتحدَّ نَّ إ،  همضمونَ   لُ شكِّ تي تُ منابع و هي الَّ   مم لهُ من األُ   ةٍ مَّ أُ   لِّ عقُل كُ 
كم  وأعتقد أنَّ   ُث عنهُ ما أتحدَّ   ،وهي كثيرة  في واقعنا الّشيعي  كتتحرَّ   الّتيالمختلفِة   والخطوط  

نفِس تتحدَّ  عن    ، الجهة  هذهِ   ثون 
الشِّ  الواقعِ  الدّ عن  الشِّ يعي  العقِل  بتفكيِك  نقم  لم  ما  العقائدي،  واقعنا  يني  في  الجمعي  يعي 

 افةِ قرهُ من الثّ طهِّ أن نُ   الكتاِب والعترة بعدَ   وفقاً لثقافةِ   عيد بناءهُ نُ     ثمّ   ،يني العقائدييعي الدّ الشِّ 
ما  ،ة الشيعيَّ  ةِ مَّ األُ  ةُ حشراً في واقعِ الرسميَّ  ةُ يعيَّ الشّ  ةُ ينيَّ الدّ  سةُ تي حشرتها المؤسَّ ِة الَّ اصبيّ النَّ 

عن   وعمليٍّ   ث بصدٍق وبنحٍو علميٍّ نا لن نستطيع أن نتحدَّ ن من هذين األمرين فإنَّ لم نتمكَّ 
  زماننا، من دونِ   عالقتنا مع إمامِ   تنفُع في تغيير واقعنا وإصالحِ   -مابَّ رُ   أقولُ -ما  بَّ رُ   حلولٍ 

ً   أنَّ   من شخٍص آلخر، فال أعتقدُ   ، تختلفُ ةشخصيّ   ةً  فرديّ ةً  قضيّ ةُ تبقى القضيّ   ذلكَ  ً  حقيقيّ حالَّ  ا
إليها،   تي أشرتُ مة الَّ المقدّ   العقائدي من دون هذهِ يني  عي الدّ يك في واقعنا الشّ مكن أن يتحرَّ يُ 

  ي سمع.لِّ عندكم من إضافٍة أنت أو عدنان فأنا كُ  إذا كانَ 

دة ويلة المعقَّ عن رحلة اإلنسان الطّ   ل لجزء األوّ في ا  ثنا  تحدَّ   خي: سماحة الشَّ عدنان الريس
الحياة   ،قبل 

الحياةو هذه  جدَّ والرّ   ،في  الطويلة  هذهِ اً  حلة  التّ   بعد  تحدَّثنا عن طريقة  مع الحياة،  واصل 
هذا من   لُّ أين كُ   ،يعيباب الشّ عراض الموجود بين وسط الشّ ثنا عن سبب اإلتحدَّ   اآلخر،

  المشروع المهدوي العمالق؟ 

ي َسَماَحة الشَّ    : يخ األُستاذ َعْبد الَحِليم الغّزِ

السّ  ألنَّ عقَّ ؤال سؤاٌل مهٌم ومُ هذا  أيضاً  أن  هُ  دٌ  أردُت  وافيةً   يهعل  جيبَ أُ إذا  أن   دَّ فالبُ   إجابةً 
 اإلجابة بقدرِ   أنا سأختصرُ   ،تث عن عديٍد من الجها أن أتحدَّ   دَّ أتناول أكثر من موضوع، البُ 

  ناسُب وقت هذا البرنامج.ما يُ  ن بحسبِ ما أتمكَّ 
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ثتنا  وحدَّ   رآنُ ث القُ تحدَّ   وقد  ،شير إليها قبل أن أذهب إلى أصل الجوابأن أُ   دَّ ةٌ البُ هناك قضيّ 
  . طول األمد :مكن أن أختصرها بهذا العنوانيُ  ،عنهاالمعصومين  كلماتُ 

مم  عيد ما مرَّ على األُ ال أريدُ أن أُ   فَقََسْت قُلُوبُُهْم﴾﴿  ؟ب على ذلكاألمدُ  فماذا ترتَّ عليهُم  طال   
ً ابقة وخُ السّ  ثنا عن أنَّ األمد طال عليهم  رآن حدَّ القُ   ما جرى في بني إسرائيل، فإنَّ   صوصا

حدَّ قُلوب فقست   هو  هو  األمر  هذا  الرّ ثهم،  أنَّ الشّ   اياتُ وتنا  من  واقعنا   هُ ريفةُ  في  سيجري 
أنتم في الحلقِة الماضية سألتموني عن األسباِب وكان    ،األسباب  يعي، وهذا هو من أهمّ الشِّ 

 ً  يكونُ  تارةً  ،يعي لإلعراِض عن دينهِ الشِّ  تي تدفعُ الَّ  األسبابِ   من أهمِّ  ؛ الحديث حديثاً إجماليا
فكريّ  ً إعراضاً  ً وعمليّ   ا قلبيّ   وتارةً   ،كامالً   ا ً اً ووجدانيّ يكوُن إعراضاً  التزامهِ   ا  قوِس بالطّ   مع 

  رفضهُ   نُ علِ يُ   اإلنسانَ   فقط أنَّ   ين ليسَ عن الدّ   ما هو اإلعراضُ   ،ةينيَّ ف الدّ اواألعر  وبالمظاهرِ 
في باطنِه من دون أن يُظهر   نُ تديِّ مُ ـُض العرِ حينما يُ   ، هناك إعراٌض خفيٌّ ه فرهُ بُن كُ علِ ويُ   له

ً أ  ينِ عن الدّ   واألحكام هذا هو إعراضٌ   قوِس بالطّ   ذلك مع التزامهِ  ألنَّ اإلعراض عن ،  يضا
عايشة وإلى مُ   ةٍ وجدانيّ   إلى حماسةٍ   ِن يحتاجُ يعلى الدّ   عليه، واإلقبالُ   ين يعني عدم اإلقبالِ الدّ 
  .الحديث سيطول ب في هذه العناوين فإنَّ أن أتشعَّ  أنا ال أريدُ  ةٍ قلبيّ 

بطول األمِد    بدأت بها حديثي في هذا الخصوص، ما يرتبطُ تي  قطة الَّ ني أعودُ إلى النّ لكنَّ 
  :لوبوقسوة القُ 

   :لها صوٌر كثيرة القسوةُ 

غِة مفهومةٌ القلِب في اللُّ   غوي، قسوةُ ُث عن معنًى لُ صطلحٍ ال نتحدَّ عن مُ   ثُ نحُن هنا نتحدَّ 
  حمةِ من الرَّ   ،بالمريِض حمِة  من الرَّ   ،بالحيوان   حمةِ من الرَّ   ، حمةِ من الرَّ   لوبُ حينما تخلو القُ 

الرَّ   ،غارِ الصّ   باألطفالِ  الَّ   حمةِ من  الشّ المعنى  هذا  جميعاً،  نعرفهُ  الَّ ذي  يَ عور   بقلبِ   لمُّ ذي 
غوي المعنى اللّ   ،قلٌب قاٍس   هُ بأنَّ   هُ ل  قالُ عور يُ من هذا الشّ   اإلنسانِ   فحينما يخلو قلبُ   ،اإلنسان

    .واضح معروف

أتحدَّ  اللّ   ثُ أنا هنا ال  المعنى  الحديث هنا عن معنىً عن   قُلوبال  اصطالحي، قسوةُ   غوي، 
  فقِ يني، في األُ الدّ   لوِب في الجوِّ ُث عن أمراِض القُ نتحدَّ   ، نحنُ قُلوبال  مرٌض من أمراِض 

   .اإليماني

    .لها العقائديعدُم تفاعُ  :منها رادُ مُ ـ لوب الالقُ  قسوةُ 
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من    حين ينفرُ   اإلنسانُ   فقد يكونُ   ،عليها األمد  القاسية حينما يطولُ   بِ لو من القُ   هذا المرادُ 
ض عوِّ سرتِه يُ أُ   بأفرادِ   ،بالجيرانِ   ،باألصدقاءِ   ،باألطفالِ   ،ما بالحيواناتِ بَّ دينه أكثر رحمةً رُ 
 يعرفهُ ذي  غوي الَّ بالمعنى اللّ   ال عالقة لهُ   صطلحٌ هنا مُ   لوبِ القُ   ني، فقسوةُ يعن ذلك الفراغ الدّ 
  . فاعل العقائديلوب هو عدُم التّ الجميع، قسوة القُ 

  ، زماننا   من أنَّ صميم عقيدتنا وأصل ديننا هو إمامُ (  :عتقدأا العقائدي هكذا  نونحُن في جوّ 
تفتقرُ  للتّ قُ   فحينما  زماننا ومع مشروعهِ لوبنا  إمام  مع  سليٍم  بشكٍل  العقائدي  مع -  فاعِل 

  .)قُلوب قسوة ال صطلحمُ ـ ب  المقصودهو هذا ف  -المهدويّ  المشروعِ 

ً زمانيّ   األمدِ   ولُ طقد يكوُن    :نا قُلوبفقست    طال علينا األمدُ  أن    المراد من طول األمدِ   ليسَ   ،ا
زمان ً يكون طوالً  يطولُ   يّا قد  الغيبِة،  الزّ   دائماً،  زماُن  مثلما طال   اقترحتِ تي  الَّ   هذهِ فمان 

عليها  يعةُ الشّ    ) الكبرى بالغيبة  (  اإلصطالح 
قد يكوُن ف  )طال عليهم األمد(  ويلةالطّ   ها الغيبةُ اهرة بأنَّ في أحاديِث العترة الطّ   قد ُوِصفَتْ 

  .قُلوبمان طويالً، فلطوِل زمان الغيبِة قست الصار الزّ من أنّهُ البعض  المعنى في حقِّ 

درتِه على  قُ   عدمِ الملُل من  وعف  جُر والضّ صيبه الضّ يُ   اإلنسان  بمعنى أنَّ   وقد يطوُل األمدُ 
ذي  حو الَّ ة بالنّ ينيَّ ة أو في حياتِه الدّ نيويّ اإلنساِن في حياتِه الدّ   أهدافه، قد يكوُن نجاحُ   تحقيقِ 

 قهُ من أهدافهِ حقِّ ما يُ   األمل بسببِ   يعيشُ   هُ ِب قسوة القلب إليه، ألنَّ ضيه سبباً في منعِ تسرُّ تير
يني وهذا قد يعود بنا إلى كالمنا في المستوى الدّ نيوي أو على  موحاته على المستوى الدّ وطُ 

أو في حالة حرٍب   دامٍ في حالة ِص   ين ليسَ الدّ   يا ومن أنَّ نين بالدّ الحلقة الماضية من عالقة الدّ 
  .نياللدّ  نافرةٍ ومُ  ةٍ ضادّ ومُ 

جانٍب   منها وأيَّ   أنا في الحقيقة ال أدري ماذا أتركُ   واسعةٌ   موضوعاتٌ   هذهِ   الموضوعاتُ 
  هنا بين أيديكم!  ضُ أخرى وماذا أعرِ  ناسبةٍ مُ  الحديث فيه إلى فترةٍ  لُ أؤجّ 

  من أنَّ طول األمِد:  :ني أعود فأقوللكنَّ 

  . مانمن ذلك طول الزّ  إن كان المرادُ   -
ة نيويّ الدّ   فِه في حياتهِ اأهد  على تحقيقِ   اإلنساِن وعدُم استطاعتهِ   عجزُ   أو كان المرادُ  -

  .ةينيَّ الدّ  اتهِ يح أو في
طول  عنوانُ  مكن أن ينطبق عليهاتي يُ ور األخرى الَّ ورةٍ من الصّ صُ  خذ أيَّ أو إن اتَّ  -

    .األمد
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إليه   ذي أشرتُ االصطالحي الَّ هم بالمعنى  قُلوبذين قست  الَّ   :لوبنا فقست قُ   األمدُ علينا  طال  
ً ا عاشوه عقائديّ مَّ سوا شيئاً مِ م لم يتلمَّ قبل قليل هُ  ُق  لم يجدوا شيئاً يتحقَّ   !طويلة  ةٍ زمانيّ    لفترةٍ ا
  األمدُ   فحينما طالَ   !واصلوا حماسهم العقائدي معهيُ   عوا أنيالواقعِ كي يستط  على أرِض 

  !! ..لها الوجداني والعقائديأعرضت عن تفاعُ   قُلوبقست ال  وحينَ   قُلوبعلى هؤالء قست ال

األُ   هذهِ  في  وقعت  أئِ ابقة وحدَّ السّ   ممِ المشكلةُ  إنْ تُ مَّ ثنا  وأحاديثهم    نا  في رواياتهم  ذلك  كان 
رت تي فسَّ ة الَّ فسيريّ التّ   ديثِ حااأل  ذلك في مجاميعِ   إمام زماننا أو كانَ   غيبةِ   بخصوِص زمانِ 

إمام زماننا   وفي زياراتِ   -إمام زماننا  المرتبطِة بغيبةِ   في األدعيةِ -رآنهم، حتَّى في أدعيتهم  قُ 
ذي يجري على أرض وهذا هو الَّ   قُلوبوقسوة ال  األمدِ   طولِ   اك إشاراٌت واضحةٌ لحقيقةِ هن

  بالفعل. الواقعِ 

عنهُ أمَّ  سألت  ما  مُ   ا  الكالُم  هذا  تقودُ قدِّ وكان  أُ مةً  كي  المشروعِ واصل  ني  عن    حديثي 
ني  عليه فإنَّ   وسالمهُ   هللاِ   زماننا صلواتُ   إمامِ   الحديث إلى مشروعِ   ، إذا ما نقلتُ المهدويّ 
  سأقول: 

الجانبُ (هناك جانٌب   أعتقد  األكبر بحسبِ   وهو  نعلمُ   )ما  مُ   نحُن ال  ً منه شيئاً  ، سألوا طلقا
ً   جدُ أإمام زماننا فأجابوا وأجابوا وال    ة عن الحكمِة من غيبةِ مَّ األئِ    تهم بشير إلى أجوكي أُ   وقتا

ذي من أجوبتهم هو الَّ   تي وردت بهذا الخصوص، لكنَّ جواباً وهو األهمّ الَّ   -واياتإلى الرّ -
إمام زماننا بظهورِه    األكبر فيما يرتبُط بغيبةِ    والجانب األهمّ   يدفعني كي أقول ما أقول من أنَّ 
ً شيئاً مُ  منهُ  ال نعلمُ  بمشروعِه بشؤونِه بأحوالِه نحنُ    !طلقا

  عند ظهورِه صلواتُ ى إالَّ من أنَّ الحكمة من غيبتِه ال تظهُر وال تتجلَّ (  :هكذا أجابوا  ةُ مَّ األئِ 
  .ُن الحكمة من غيبتهِ يِّ بَ يُ ذي سَ هو الَّ  )عليه وسالمهُ  هللاِ 

ما عندنا   دقيقةٍ  وبعبارةٍ   ،ؤونهافي شُ   ، الغيبةِ   ما هو في أجواءِ إنَّ   ما عندنا من المعطياتِ   لُّ فكُ 
ة مَّ الموضوع، األئِ   هامِش   هذا الموضوع هو في  عطياِت بخصوِص مُ ـ من المعلوماِت ومن ال

لكنَّ   الموضوع، إجاباتٌ   في هامِش   باِت تقعُ الُّ اإلجكُ   ،أجابوا وأجابوا تُ صحيحةٌ    لُ مثِّ ها ال 
إنَّ  الكاملة،  شؤونِ تحدَّ تها  الحقيقة  من  شأٍن  عن  زماننا  ُث    ، إمام 

  الحقيقةَ أّن    هوو  متُن الموضوع نحُن ال نعرفهُ،  مشروعِه وغيبته  عن جانٍب من جوانبِ 
  .هانُ يِّ بَ يُ ذي سَ وهو الَّ   بعد ظهورهِ لنا إالَّ  الكاملة لن تظهرَ 
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أخفى    ستكونُ   هورِ الظّ   الغيبِة ليست واضحةً بين أيدينا فإنَّ حقيقةَ   إذا كانت حقيقةُ   :فأنا أقول
  ! وأخفى

وما    ،هور ما في الظّ في الغيبة وإنَّ   ليسَ   األكبرُ   عُ وهور، المشر شأٌن من شؤون الظّ   الغيبةَ   ألنَّ 
الغيبِة   كامٍل بشؤونِ   العٍ حقيقيٍّ ن على اطّ فإذا لم نكُ   ، هورهِ ظُ   ماتِ قدِّ مةٌ من مُ قدِّ  مُ إالَّ   الغيبةُ 

  ؟!..هور كما هو الظّ  العٍ كامٍل بشؤونِ كما هي فكيف نكوُن على اطّ 

يرتبُط بعقيدتنا بإمام زماننا وبمشروعِه وبشؤونه وأحوالِه نحُن ال   ّماهناك جانٌب كبيٌر م 
عليه،الاالطّ   نملكُ    ع 

اإلجمال، إذا أردنا أن ندرس الموضوع   حدِّ   هو في  عطياٍت ومن معلوماتٍ فما عندنا من مُ 
 هوِر سيكونُ تِن وعن عالماِت الظّ والفِ   مالحمِ ـالحديث عن ال  جاه فإنَّ حاظ وبهذا االتِّ بهذا اللّ 

بينما في واقعنا    ،إمام زماننا  ث عن مشروعِ اً إذا أردنا أن نتحدَّ دَّ في زاويٍة صغيرةٍ وبعيدةٍ جِ 
  ةٍ موسوعيّ   وبشكٍل خاطٍئ ومن دونِ   ثُ هُ يتحدَّ اً فإنَّ ون مهدويَّ ث أن يكتحدِّ مُ ـيعي إذا أراد الالشِّ 

بينَ  فيما  في أجواءِ مُ ـال  وأحاديثِ   العترةِ   أحاديثِ   وبخلٍط   العالماتِ   خالفين ويبقى محبوساً 
 ذي يجري في وسائلِ وهذا هو الَّ   !ةالشيعيَّ   ذي يجري في واقع المكتبةِ هو هذا الَّ   فقط، أليسَ 

العمالق وعن عالقتنا    عهِ وزماننا وعن مشر   عن إمامِ   الحديثُ   رَ حصَ أن يُ   !يعيالشِّ   اإلعالمِ 
ٌث عن روايٍة  تحدِّ ث مُ إذا ما تحدَّ   ابٍ طرضاُس في هوٍس واويبقى النّ   ،العالمات  في زاويةِ   بهِ 

يُ   يحاولُ  هذهِ طبِّ أن  أيامنا  على  كثيٌر   يجُ جالضّ ف  والعجيج،  جيجُ الضّ   عُ ف ويرت  قها  والعجيج 
  . هي هي على طول الخط  ةُ القضيّ  ،قليلٌ  والحجيجُ 

  ، ومشروعه ثنا عن ظهور إمام زماننا  حدِّ تي تُ صوص الَّ في أهّمِ النّ   ظرق النّ دقِّ إذا أردنا أن نُ 
الَّذي سيواجهنا   ل أن تكون في زمان غيبتِه فإنَّ العنوان األوّ ها  المجرياِت الَّتي يريدُ   عن أهمّ 

ة يعي الجمعي إنَّهُ قبل قليٍل من العقِل الشّ  ما تحدَّثُت عنهُ  )!لعقلا(   .عقل األُمَّ

دها  اية الَّتي كثيراً ما أُ والرّ   هذهِ  ين الدّ   كمالُ (دوق في كتابِه  يُخ الصّ الَّتي يرويها لنا الشَّ وردِّ
النّ    ) عمةوتمام 

دها في البرامجِ وفي وأعتقد أنَّها حاضرةٌ في أذهانكم لكثرةِ ما أُ   ، لةٌ فصّ روايةٌ طويلة مُ  ردِّ
والنَّدوات   السَّ المجالِس  إمامنا  معَ عن  يتحدَُّث  وهو  الكابلي    جاد  خالٍد  خواِصّ -أبي  من 

دعن أهِل زمانِ  -أصحابهِ  َغيبَتِِه القَائِِليَن     أَْهَل َزَمانِ إنَّ (فيقول له:    غيبِة القائِم من آِل ُمَحمَّ
 نُ جاد يبيّ الَّذين ينتظرون إمامهم، إمامنا السّ ،  يعني المعتقدين بها  ؛بإمامتهِ   لينالقائ-  بِِإَماَمتِهِ 

  ولِ قُ العُ   نَ م مِ هُ اطَ عْ أَ   دْ ى قَ الَ عَ تَ وَ   كَ ارَ بَ ألنَّ هللا تَ   -ماذا؟ـل-  أَْفَضُل ِمن أَْهِل ُكّلِ َزَمان  -لنا من أنَّهم 
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إلى آخر حديِث إمامنا   )ةدَ اهَ شَ مُ ـ ال  ةِ لَ زِ نْ مَ م بِ هُ دَ نْ ة عِ يبَ الغَ   هِ ت بِ ارَ ا صَ ة مَ فَ رِ عْ مَ ـ الاِم وَ هَ فْ األَ وَ 
  جاد.السّ 

 جاد يتحدَُّث عن مجتمعٍ إمامنا السَّ  )والمعرفة واألفهامِ  قولِ م من العُ بما أعطاهُ (: هنا الكالُم 
من الـُمفترِض أن يُنفَّذ   مثلما كانَ   !من أثرٍ   واقعٍ شيعي يُفترُض أن يكون، لكنَّنا ما وجدنا لهُ و

ة غدرت به، األمر هو هو كان من المفترِض أن يكون الواقُع   ، برنامُج الغدير ولكنَّ األُمَّ
ة غدرت بهذا البرنامج يعيُ الشِّ    .هكذا ولكنَّ األمَّ

يعِة الشّ   مراجعِ   المفيد رسالتهُ الَّتي يتحدَُّث فيها عن أكثرِ   يخِ إمام زماننا إلى الشَّ   رسلُ فحينما يُ 
إلَى َما َكاَن السَّلُف    -يخاطُب مراجع وعلماءالّشيعة-م  َجنََح َكثيٌر ِمْنكُ   ُمذ(  الَّذين نقضوا العهد

َشاِسعَ  َعْنهُ  اِلُح  ً الصَّ َوَراَء    -بعيداً -  ا ِمْنُهم  الـَمأُخوذَ  العَْهد  َال فَنَبَذوا  َكأَنَُّهم  ُظُهوِرِهم 
ة هذا حالُ  ).!!.يَْعلَُمون   إلى هذهِ  وهذا الحاُل موجودٌ على طول الخطّ ! هاإذا كانت نخبةُ األُمَّ

ً جتمعاً شيعيّ نتوقَُّع أنَّ مُ   حظة، فكيفَ اللّ  بما أعطاهم هللا (   :بهذه األوصاف  صفَ مكن أن يتَّ يُ   ا
  .)والمعرفة حتَّى صارت عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدةتبارك وتعالى من العقول واألفهاِم  

أقولوللتّ  فقط  النّ   )المشاهدة(صطلُح  مُ   :ذكيِر  توقيعٍ صدر عن  آخر  في  ورد  قد  احية هذا 
ٍد السَّمريعلّيِ    ؛ابعالرّ   -فيرالسّ -  ئباالمقدّسة ووصل إلى النّ   مراجعُ   زَ جَ وقد عَ   ،بن ُمَحمَّ

إنَّ أحداً على    أنا ال أقولُ   ،هإلى يومنا هذا عن فهمِ وهذا الكتاب    زماِن وصولِ   نذُ يعِة مُ الشّ 
 اإلجاباتُ   ،أحاديثهم  ،المراجعِ   كتبُ   ،دليالً على ذلك  ريخ الغيبة لم يفهمه لكنَّنا ال نملكُ أطول ت

اً وأنا شخصيّ   ،حول هذا المضمون موجودةٌ بين أيدينا  الَّتي تدورُ   الَّتي أجابوا بها على األسئلةِ 
بإمكان   )اطق النَّ   الكتابُ (لتين من برنامج  فصَّ مُ   ذلك وعرضت هذا األمر في حلقتينِ   عتُ تتبَّ 

إلى اإل بياِن   برنامجالعن    انترنت ويبحثوالمشاهدين أن يدخلوا  الحلقتين في  وعن هاتين 
صيرة  القّ   فراء الغيبةِ سفيٍر من سُ   توقيعٍ وصل إلى آخرِ الَّتي وردت في آخر    )المشاهدة(معنى  

نُ  بالغيبة الصّ سمِّ أو ما  عند هذهِ أأن    غرى، ال أريدُ يها نحُن اآلن  قطة وإنَّما النّ   قف طويالً 
  والمنفعة. الفائدةِ  وألجلِ  كرةِ ذ التّ  إليها ألجلِ  أشرتُ 

إمام زماننا   المضامين في موضوع غيبةِ   فإنَّنا إذا أردنا أن ندرس أهمّ   :وأعودُ إلى كالمي
عن زماِن الغيبة، بحيث أنَّ   ثُ وجئتكم بمثاٍل يتحدَّ   )العقل(هو    لوظهورِه فإنَّ العنوان األوّ 

لتفضيلِ اإلمام السَّ  في زمن   ّلِ زمانكُ   أهل زمان غيبتِه على أهلِ   جاد جعل العقل ميزاناً 
اإلماُم يضع   :هورأهم أمٍر في بداية حركة الظّ   كلماتهم واضحةٌ من أنَّ   ،أحاديثهم  ،هورِ الظّ 
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عقولهم، يجمع  كي  العباد  رؤوس  على  جمعي،  يدهُ  عقٌل  هناك  العقل،  العقُل    العقُل 
  .من هنا وتنتهي هنا تبدأُ  !شكلتنا هنامُ 

ُر  صوُّ عليها، هذا التّ   فُ زماننا يتوقَّ ٍة فإنَّ ظهور إمام  ةُ إذا أردنا أن نبحث عنها بدقّ القضيّ   هذهِ 
ى ما  خاطٌئ مئة في المئة، حتَّ هو    ُف على العالماتِ هور إمام زماننا يتوقَّ من أنَّ ظُ   اشئُ النَّ 

عيٍَّن من األنصار إلى ثالث مئة وثالثة وايات من أنَّ اإلمام يحتاُج إلى عدٍد مُ جاء في الرّ 
  ء؟هؤال  في تفضيلِ عشر ما هي الميزة الواضحةُ 

الَّتي نقلتها لكم عن اإلمام  السّ   وايةُ الرّ   )!العقل(ها  اياِت فإنَّ وإذا أردنا أن نعود إلى الرّ  ابقةُ 
  واألفهامُ   قولُ رت لهم العُ زمان غيبته إذا ما توفَّ   م أهلُ ّلِ زمان هُ كُ   أفضل أهلِ أنَّ  جاد من  السَّ 

الثّ  أنَّ  يعني  فهذا  والثّ والمعرفة،  مئة  عشر  الث  فيكونون  الثة  هؤالء،  بين  من  يخرجون 
  !!..العقل ةُ مدارها مدارُ األعلى رتبةً في األفهاِم والعقول والمعرفة، القضيّ 

الشّ مُ  الَّتي دفنت سميَّ الرّ   يعيَّةِ الشّ   نيَّةِ يالدّ   المؤسَّسةِ   يعي هي بسببِ شكلتنا نحُن في واقعنا  ة 
   .!! .صبياالنّ  الفكرِ  الجهِل وفي مقابرِ  عقولنا في مقابرِ 

ةُ قولوا ما تشا  ،األولياءُ   ،األوصياءُ   ،األنبياءُ  ون من األوصاف ما هي وظيفتهم؟ ماذا ؤاألئِمَّ
    .)يُثيرون دفائن عقولنا( مثلما يقول أمير المؤمنين إنَّهم !؟..يعملون معنا

الدّ  الدّ عبارة  تعني؟  ماذا  إمَّ فائن  اإلنساُن  الكنوز،  تعني  ميِّ فائُن  يدفن شخصاً  أن  وهذا ا  تاً 
تُ سيتحوَّ  إلى    ،رابل 

 ً ا أن يدفن شيئاً ثمينا بحانه وتعالى حين خلقنا سُ   فائن، هللاُ نوز هي الدّ أن يدفن كنزاً، فالكُ   ،وإمَّ
ديَّة   ويلة حيُث جئنا من رحم الحقيقةِ الطّ   المسيرةِ   وبحسبِ  نت  فِ دُ   المسيرةِ   تلك  برَ عِ   ،الـُمَحمَّ

ةُ الكُ   وتلكَ   !إدراكنا  نوُز في بواطنِ الكُ   فتأتي الُحججُ   !!على اإلنسان  الباطنةُ   نوُز هي الُحجَّ
ة كي يُثيروا هذهِ   ،األوصياءُ   ،األنبياءُ   ؛اهرةُ الظّ  مع   اهرةُ الظّ   الُحججُ   فائن فتتعانقُ الدّ   األئِمَّ

  !!..الُحجج الباطنة

ذاجة ُركام الجهل والسّ تحت    أنَّها طمست عقولنا  بط ينيَّة ماذا فعلت بنا؟ بالضّ المؤسَّسة الدّ 
والسّ والسّ  الدّ طحية  الخطاب  دفنت عقولنا ومن هنا ال فاهة والخرافاِت وهذا  البائس،  يني 

  .نستطيُع أن نتواصل تواصالً سليماً وحكيماً وصحيحاً مع إمام زماننا
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في الحديث   أن أتحدَّث أكثر من ذلك ألنَّني إذا ما أسهبتُ   اً، أنا ال أريدُ كبيرةٌ جدَّ   ةُ القضيّ 
ستفتحُ  واألبواب  أبواباً  الحديث  سأفتح  وسيطول  أخرى  وأعودُ   ،أبواباً  ذكرت  بما  أكتفي 

كانَ  إذا  إضافة  إليكما  أو  تعليق  من    عندكما 
  داخلة فكلِّي سمع. أو مُ 

ة عليه السَّ -في نفس الموضوع    سؤالٌ   :شيخنا  :عبد هللا الريس   - الم في أجواء اإلمام الُحجَّ
النّ  الَّتي تواجه اإلنسان وتقف بينهُ وبين إمام زمانِه وما هي    ةفسيّ ما هي أصعب الموانع 

  ! ؟يهاالحلول لتخطّ 

ي َسَماَحة الشَّ    : يخ األُستاذ َعْبد الَحِليم الغّزِ

بطول األمِد  (قبل قليل فيما يرتبُط    إلى نفس الجواب الَّذي تحدَّثُت عنهُ   عيدكَ مكنني أن أُ يُ 
  ر ما تقدَّم من حديٍث سأضيُف شيئاً:كرِّ لكنَّني ال أريدُ أن أُ  )قُلوبوقسوة ال

كالمي قد يكوُن   )الغفلة(شكلتنا األولى هي  وحين أقول نحُن بشر مُ   ،أنا وأنتم  !نحُن بشر
 أنَّني أعيُش هذهِ   -عجباً بحديثياً ومُ عجباً بي شخصيّ مُ   إذا كانَ -  يتلقّ مُ ـ ال  رُ جميالً وقد يتصوَّ 

نَّ هذا الحديث أجالٌس أمام الكاميرا و  اآلنَ أنّي  دائماً، هذا كذٌب فإنَّني أعلُم    )تّنبّه(ال  الحالة
من كالم نعم أنا   حقيقةٌ، فما أقولهُ   تلكَ و  مثيلالتّ شاهدهُ كثيرون فالبُدَّ أن أعيش جانباً من  سيُ 

بهِ  بهِ   ،مقتنٌع  حيّ   ،معتقدٌ  من  الكالُم  هذا  يأخذُ  كم    انتباهي؟   زِ ولكن 
المعاني،   في غفلٍة عن هذهِ  م اآلن وبعد انتهاء البرنامج سأكونُ أتكلّ  ،ال يأخذُ مساحةً واسعة 

البرنامج   ربَّما لو شاهدتُ   أليَس هذا هو الواقع؟!  ،بشيٍء آخر، وسأنسى كالمي هذا  وسأنشغلُ 
التّ  جدَّ لفزيون لن يكون حالي مُ وهو يُعرض على شاشة  بقيَّ ختلفاً  المشاهدين اً عن حال  ة 

ة األولى لهذا الحديث.    الَّذين يشاهدون البرنامج ويستمعون للمرَّ

   .!!.الغفلةُ 

دائماً فال تتوقَّع   الغفلةَ   عيشُ الكبيرةُ ومشكلتنا األولى واألخيرة، حينما نَ   شكلتناالغفلةُ هي مُ 
بحاجٍة إلى تفصيٍل ولكنَّ   قطعاً هذا الكالمُ   !أنَّنا سنكوُن على خيٍر في عالقتنا مع إمام زماننا

ج في  شكلتنا في الغفلة فإنَّ العالّلِ صغيرةٍ وكبيرة، فإذا كانت مُ في كُ   فصيلِ للتّ   البرنامج ليسَ 
  !ر بشكٍل صحيحر وعلينا أن نتذكَّ حاول دائماً أن نتذكَّ نُ  ،رِ التذكُّ 

ةً نتذكَّ  -   .رر األشياء كي نتذكَّ نحُن مرَّ
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ةً نتذكَّ  -   .ُر األشياء بشكٍل صحيحومرَّ

نتذكَّ تذكُّ  كتذكُّ   :رر األشياء كي  التّ إنَّهُ  يكتُب  الوقائع وهو  لتفاصيِل  خ  المؤّرِ فحيَن ريخ،  أِر 
ً تريدُ أن   ر األحداث، تحاول أن تتذكّ فإنّك    عيَّنفي موضوعٍ مُ   ،ريخأفي التّ   مقاالً   ،تكتب كتابا

  .بحديثي هذا شيٌء ال عالقة لهُ 

رهُ، وقطعاً هذا يء الَّذي يتذكَّ ل مع هذا الشّ فاعُ ر مع تهيئة وجدانِه للتّ ن يتذكَّ أ  إذا أراد اإلنسانُ 
بالضّ  نفسي،  إعداد  إلى  إلى عمٍل  إذا أردت  يحتاُج  من زياراتِ أبط  تقرأ زيارةً  ة   ن  األَئِمَّ

  : عايش معناهافإذا أردت أن تُ  ،عليهم هللاِ  صلواتُ 

ً تعباً جسديّ البُدَّ أن تكون في حالٍة ليس مُ  -   . ا
ً تعباً نفسيّ وليس مُ  -   .ا
  . يارةالزّ  ستعجالً في قراءة هذهِ ال تكون مُ  وأنْ  -
  . صوأن يكون قلبك ُمحبَّاً لهذا النَّ  -

  .ص الَّذي أنت تقرأهُ تكون عارفاً ولو باإلجمال بمعاني هذا النَّ وأن  -

ماِت الَّتي تصنع لك الجوّ   البُدَّ من وجود مجموعةٍ  يارة كي الزّ   المناسب لقراءة هذهِ   من المقدِّ
   .تتفاعل معها

قراءة كتاٍب، أو   برَ كان ذلك عِ   والحاُل هو هو إذا ما أردنا أن نتواصل مع إمام زماننا إنْ 
االستماع إلى حديٍث أو موعظٍة ترتبُط بهذا الموضوع، أو إذا أردت أن تكتب شيئاً   برَ عِ 

إلثارةِ دفائن عقلك أو إذا أردت أن تتواصل مع إمام زمانك في قراءة دعاء أو في قراءة  
أو في سائر الطّ   نّصِ  مات ح  هذهِ   رقوس والعبادات البُدَّ أن تتوفّ زيارةٍ  من   تَّى تنتفعَ المقدِّ

  !!..حينئذٍ  رِ ذكُّ التّ 

اإلجابة ولكنَّني أكتفي بهذا الجواب الموجز    أطول من هذهِ   لك بحاجٍة إلى إجابٍة تكونُ اسؤ
  األخرى. مجاالً لألسئلةِ  كي أفسحَ 

الريس الشَّ   :عدنان  أفضلَ   ، يخسماحة  وأنَّ  االنتظار  عن  تتحدَّث  كثيرة  روايات   هنالك 
الفرج،  انتظار    األعمال 

الم هو السَّ   مهيد لظهور اإلمام عليهِ حاضراتكم تقول بأنَّ التّ من خالل المتابعة ألحاديثكم ومُ 
ة وهو  رتبط بالدّ مهيد مُ التّ   ولكن أيضاً ذكرت بأنَّ   ،ترجمة لالنتظار برنامج رجة األولى باألُمَّ
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ةوضعهُ أهل البيت عليهم السَّ  ة لم تلتزم به  ،الم لألُمَّ ة   ،لكن األُمَّ وذكرت قبل قليل بأنَّ األُمَّ
و أنَّ  ل وَ (:  سة يذكر فيها اإلماماحية المقدّ ادرة من النّ سائل الصّ والرّ   !غدرت بهذا البرنامج

ر لما تأخّ   ،في الوفاء بالعهد عليهم  قُلوب على اجتماع من ال  -قهم هللا لطاعتهوفّ -   أشياعنا
ة لم ترتبط   !ذ جنح كثيٌر منكمأنَّه مُ   ةوأيضاً قضيّ   )عنهم اليمن بلقائنا لم تلتزم بهذا    ،فاألُمَّ

الفرد مُ   لالبرنامج فتحوّ  ة إلى األفراد، وأصبح  ً لتزمالموضوع من األُمَّ مهيد لظهور  بالتّ   ا
    .الماإلمام عليه السَّ 

مهيد على مستوى الفرد وخصوصاً نحُن جيل ُولدنا في حياة يكون التّ كيف    ؤال هو:السّ 
مهيد لظهور  التّ   ة قضيّ في  ن  يكيف نتعامل مع الدّ   ،ن في الحياةعيَّ دنا على نظام مُ ، تعوَّ ةمدنيّ 

  الم؟ اإلمام عليه السَّ 

ي َسَماَحة الشَّ    : يخ األُستاذ َعْبد الَحِليم الغّزِ

ةفي حديثك من أنَّ التّ   مثلما بيَّنتَ  ً   ،مهيد أساساً هو واجُب األُمَّ ى يجُب عل  ،وليس واجباً فرديّا
بحسِب   سيقع، على األقلّ   وال يبدو أنَّهُ   ما وقعَ   األمرَ   هذا  ولكنّ   قهُ حقِّ وأن تُ   أن تقوم بهِ   األّمةِ 

المتوفّ  المرئيّ المعطياِت    ، ةرةِ 
عايشهُ وعن نُ و  عاصرهُ نحُن نتحدَُّث عن واقعنا الَّذي نُ   ،ألياماال ندري ماذا سيكون في قادِم  

   .لعنا على بعٍض من تفاصيلهِ ريخٍ مضى، اطّ أت

ةِ  مهيدُ التّ     .!!. واجُب األُمَّ

قصَّ  ةُ  هجرتْ   ،رتْ األُمَّ االتِّ   ،بل  عن  وابتعدت  نافرت  الطّ بل  في  يقودها  الَّذي  ريق  جاه 
ِة الشيعيَّة ال شأن لي بمخالفي أهل البيت  ،حيحالصّ  فحينما ال   ،وإنَّني أتحدَُّث هنا عن األُمَّ

ة بواجبها فإنَّ الواجب سينتقُل إلى المستوى الفردي    !تقوم األُمَّ

 ،العزمُ   ،ةُ النيَّ (من الفرد أساساً    في الحقيقة ال يستطيع الفرد أن يقوم بشيٍء كثير، المطلوبُ 
ة سحة  في الفُ   ،ةِة أو المعنويّ في مواهبهم في إمكاناتهم الماديّ   ختالفٍ اعلى  األفرادُ    يبقى  )الهمَّ

كون فيها الَّتي يعيشون تحت خيمتها  ةُ ياسيّ السّ   في بعض األحيان تكون األنظمةُ  ،الَّتي يتحرَّ
ً فتهم  ريَّ حُ   دُ قيِّ تُ  كوا  ،ال يستطيعون أن يفعلوا شيئا كون في   أو إذا أرادوا أن يتحرَّ فإنَّهم يتحرَّ

  .ختلفةٌ باختالف األفراد مُ يّةٌ ةُ قضالقضيّ  قٍة جدَّاً، هذهِ مساحٍة ضيّ 

ً لكنَّني أقول لك من اآلخر كي أكون عمليّ    : ؤال يسألهُ كثيرون في جوابي فهذا السّ ا
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فضُل مصداٍق وأفضُل عمٍل أةً سليمةً صحيحة  يعُي نفسهُ ثقافةً عقائديّ الشّ ثقِّف  قطعاً بعد أن يُ 
د قَ   إنَّهُ اً فَ سَ فْ ا نَ يَ حْ أَ   نْ مَ (  )،ريقإحياُء نفٍس في هذا الطّ (  :هوللتّمهيد على المستوى الفردي  

النَّ يَ حْ أَ  ً عَ يْ مِ جَ   اسَ ا    ) ا
بعقيدتهم،    و اإلحياءُ بمعرفتهم، هُ   و اإلحياءُ هنا هُ   اإلحياءُ فاهرة  أحاديث العترة الطّ    بحسبِ و

األمرُ  األشخاص،باختالفِ   يختلفُ   هذا  مع     المشافهة  مستوى  على  األمر  هذا  يكوُن  قد 
يكونُ   ،األشخاص  التّ   قد  وسائل  مستوى  االجتماعيعلى  يكونُ   ،واصل  مستوى   قد  على 

واإلعالِن وأمثال ذلك   على مستوى اإلعالمِ   قد يكونُ   ، هالمناسبة ل  روفِ الظّ   بحسبِ   عليمِ التّ 
روف  على المستوى الفردي في عصرنا الحاضر وفي الظّ   يعيَّ ال أعتقدُ أنَّ الشّ   ،وقد وقد

الواضُح والواضُح   عايشها يستطيُع أن يفعل أفضل من ذلك، هذا هو المثاُل العمليُّ تي نُ الَّ 
وأنا أرى عندك    ذلكريد  المسألة لكنَّني ال أُ    في هذهِ ّوالً ط مكنني أن أجعل حديثي مُ اً، يُ جدَّ 

  زمة من األسئلة.وعند عبد هللا حُ 

ة   قنفس الموضوع وهو ما يتعلَّ في  : شيخنا سؤال له عالقة  عبد هللا الريس   ، في ضعف الهمَّ
ة وكبر النّ ضعف النّ (في أحد البرامج ذكرت   ةففوس بضعف الهمَّ فما هو   )وس بكبر الهمَّ

النّ  بضعف  ةالمقصود  الهمَّ وضعف    ؟ فوس 
  عف؟معالجة هذا الضّ  وكيف يتمّ 

ي َسَماَحة الشَّ     : يخ األُستاذ َعْبد الَحِليم الغّزِ

ع أدعيتهم كي نضع إذا ما أردنا أن نتتبَّ ف  ،هي هي  ةالقضيّ   ،سيعودُ الحديث بنا إلى العقل
  تحدّثت عنها األدعية  فقد  )ةالمعرف(ها  أنَّ   سنجدُ   الموضوعاِت في ثقافة األدعية  قائمةً ألهمّ 
ةُ ويطلبها الدّ   والّزيارات   : تحّث علىوينّظمونها وهَي    األدعية  يضعون لنا هذهِ   اعي واألَئِمَّ

  .المعرفة ،المعرفةُ  ،المعرفةُ 

  ! ليست العلم المعرفةُ ال تتحقَُّق إال بوجود عقٍل ألنَّ المعرفةَ 

   .ةالعلميّ  اإلنسانِ  -ذاكرةِ في -ذهِن العلُم صوُر معلوماٍت تُحفُظ في  -

ا المعرفةُ فإنَّها علٌم يمازُج العقل والقلب -   . أمَّ

هي   ها وسالمهُ عليهم أجمعين، ألنَّ   ة صلواُت هللاِ على المعرفة من قبل األئمّ   هذا اإلصرارُ 
كنا، المعلوماتُ  كنا لكنَّها إذا ما انتقلتْ إذا كانت في المستوى الذّ   الَّتي تُحرَّ د ال تُحرَّ   هني المجرَّ

اهرة  أكيدُ في أحاديِث العترة الطّ هذا التّ   ،كنا حينئذٍ حرِّ إنَّها تُ فعقالً وقلباً    هانا وعايشناقُلوبإلى  
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العاطفيّ  المعايشِة  وحُ   ةِ على  فرحاً  وهذامعهم  النّ   زناً  من  الهائل  يرتبُط  الكمُّ  فيما  صوِص 
ل   :الُحسينيَّةِ   باألجواءِ  مُ قُلوب هو توجيهٌ  تكون  أن  مع عُ نا  انسجمت  نسجمةً  ما  فإذا  قولنا، 

إنَّما هو  )قَّهِ حَ اً بِ فَ ارِ عَ   ينَ سَ الحُ  ارَ ن زَ مَ وَ (المعرفة عند اإلنسان  مع العقول تتحقَّقُ  قُلوب ال
وهكذا األمُر   .!!.، هنا تتحقَُّق المعرفة بالُحسينِ قُلوبمعايشِة العلٌم في العقوِل ينتقُل إلى  

، إذا قُلوبوال  قولِ اإليماِن فإنَّ المعرفة ممازجةٌ فيما بين العُ   يِن وأبوابالدّ   صولِ ففي سائر  
ة ستكوُن موجودةً بنحٍو ضروري.    ُكنَّا بهذا المستوى فإنَّ الِهمَّ

ة ةُ    !؟..ما هي الهمَّ    .هٍم في نظرهجاه أمٍر مُ ّركهُ باتِّ هاجٌس يعيشهُ اإلنسان، دافٌع نفسٌي يُحِ الهمَّ

ً كيف يكوُن مُ   المهمُّ   هذا األمرُ  ا هذا األمر بعقولنا والبُدَّ من رغبٍة في   البُدَّ من إدراكِ   !؟..همَّ
ة وتلكَ   ،هجاهِ لوبنا تقودنا باتِّ قُ    .هي الهمَّ

ا قَ دَ بَ   ا َضعُفَ مَ (   :وسالمهُ عليهكلمةُ أمير المؤمنين صلواُت هللاِ   ما    )يَّةيه النِ لَ ت عَ يَ وِ ٌن َعمَّ
بَ  الطّ دَ َضعُف  القوانين  بحسِب  البدُن  يكون  قد  فإنَّ   ةِ يعيّ بٌن  النيَّةُ  قويت  إذا  ولكن  ضعيفاً، 

كهُ بنحٍو عند اإلنسان فإنَّها ستُ   فعُ امن مرضِه، إذا قويت النيَّةُ وقوي الدّ   المريض ينتفضُ  حّرِ
كاً مُ  ك تحرُّ   .ةيالنيَّة القوّ  رلم تتوفّ  لو فيما ماثالً لهُ ال يستطيُع أن يتحرَّ

   .للمعرفة النيَّة نتاٌج طبيعيٌّ  !؟..النيَّة  ما هي

   .قُلوبوال  فيما بين العقولِ  المعرفةُ تمازٌج علميٌّ 

لت من سِ وحينما تكوُن العقوُل قد غُ   ،ظيفةفي عقولنا من المصادِر النّ   ورةُ فحينما تكوُن الصّ 
النَّ  الفكر  وغُ قذارات  المعلوماتُ رِ اصبي  فيها  العُ النّ   ست  من   وتكونُ   ،افيةالصّ   يونِ ظيفةُ 

مُ القُ  هذهِ لوُب  مع  النيَّةُ   نسجمةً  تتولَّد  الَّتي   ةُ الهمَّ   هيَ   كونوت  حينئذٍ   حيحةٌ الصّ   المعلومات 
  . دفعناوتنا كُ حرِّ ستُ 

ً النّ   مارسهُ يُ   مثاٌل بسيطٌ  لنفترض في (راً  بكّ حينما يكوُن موعد طائرة اإلنسان مُ   :اس جميعا
ً   الثةِ الثّ   اعةِ السَّ  اعِة الواحدة إلى السَّ   سفرهِ   ماتِ قدِّ يلة بتهيئة مُ اللّ   نشغالً تلكَ وهو كان مُ   ) صباحا

ر وحتَّى لو نام ومن هده على السّ تعوّ   مع عدمِ   يُبقيه ساهراً   ما  درةِ من القُ   كُ يمتل  فإنَّهُ   ،مثالً 
واجِد في للتّ   اً في داخلِه يدفعهُ لكن ألنَّ هاجساً قويّ   يناُم نوماً ثقيالً طويالً   عادتِه إذا ما نام فإنَّهُ 

ا أن ينام قليالً جِ  ،الثةاعة الثّ المطاِر قبل السّ  ا أن يبقى  اً ويستيقظ على خالف دَّ فإمَّ عادتِه وإمَّ
اً بالنّ لماذا؟ ألنَّ هذا األمر كان مُ   ،المناسب  هراً كي يستطيع أن يصل في الموعدِ اس سبة همَّ
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  له، 
ة  وَّ القُ   ة هنا أعطتهُ في الوقت المناسب فإنَّ النيَّ   اً في أن يصل إلى المطارِ دَّ ةً جِ وكانت نيَّتهُ قويّ 

اً في واقعنا األمثلة كثيرةٌ جدَّ   ليس كذلك  ةامه العاديّ عب بينما هو في أيّ التّ ووم  أن يقاوم النّ 
لى إأن ننقل الكالم    !ينيفما بالك إذا أردنا أن ننقل الكالم إلى واقعنا الدّ   !نيوي اليوميالدّ 

    !واقعنا العقائدي

  :المعرفة مدارها مدارُ  ةُ القضيّ 

أتوماتيكي ستقودنا إلى خطوةٍ  إذا ما خطونا الخطوة الّصحيحة األولى فإنَّها بشكٍل   -
  ،صحيحٍة ثانية

  .صحيحٍة أولى  طوةٍ انية تحتاُج إلى خُ الثّ  حيحةُ الصّ  الخطوةُ ؛ إذن
  . صحيحة ةٍ حيحة األولى تحتاُج إلى نيَّ الصّ  الخطوةُ  -
 تحتاُج إلى معرفةٍ النّظيفة الّتي تحّركنا في اإلتّجاه الّصحيح  الّصافية    حيحةُ الصّ   ةُ النيَّ  -

  . صحيحة صافيٍة نظيفٍة 
  .فيما بين العقل والقلب حيحة تحتاُج إلى انسجاٍم صحيحٍ المعرفة الصّ  -

  .ةاصبيّ النّ  قافةِ نا من الثّ قُلوبحيُح يحتاج إلى نظافة عقولنا والصّ  االنسجامُ  -

ك بهذا االتِّ ال يُ   يعيُّ فواقعنا الشّ   !اً دَّ المشكلةُ كبيرةٌ جِ  ريد أن أقول أكثر جاه، ال أُ عيننا أن نتحرَّ
  من ذلك وأعود إليك أو إلى عدنان إذا كان هناك من تعليٍق أو سؤاٍل أو إضافة.

الريس الشَّ   :عدنان  مُ سماحة  الدّ فقُّ التّ ( صطلح  يخ  في  الرّ   ددَّ تر  )ينه  في  ما  ف  واياتكثيراً 
ب   ؟هالمقصود 

ياط على رؤوس أصحابي حتَّى يتفقَّهوا في  ليت السّ (الم يقول:  ادق عليه السَّ اإلمام الصَّ 
والحرام   ) الحالِل 

رعية  واية المقصود فيها الحالل والحرام يعني األحكام الشّ الرّ   في هذهِ   ينه في الدّ فقُّ هل التّ 
  آخر؟ ن اليوم أم هو شيٌء يلمراجع الدّ  ةسائل العمليّ الرّ بالمذكورة 

ي َسَماَحة الشَّ    : يخ األُستاذ َعْبد الَحِليم الغّزِ

حيحة في هو تحصيُل المعرفِة الصّ   :ينه في الدّ التفقُّ   ،ما ُكنَّا نتحدّث عنه  هو  ينه في الدّ التفقُّ  
  ،ينالدّ 

  .)الحالِل والحرام( :ولكنَّك سألتني عن هذين المصطلحين
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 .!!.شكلةٌ كبيرةٌ مع االصطالحاتينيَّة عندنا مُ الدّ   ةِ العقائديَّ يعيَّة  قافية الشّ نحُن في ساحتنا الثّ 
الحالُل والحراُم عند   !االصطالحات وفقاً لقواعد الفهم عند المخالفين  من أنَّنا نفهمُ   ومنشأها

    .عنه المعنى الَّذي أنت سألت  المخالفين هو نفسُ 

   :ةى باألحكام التكليفيّ سمَّ ما يرتبُط بما يُ 

   .الواجبُ فهناك  -
مُ مُ ـوهناك ال -    .حرَّ
   .وهناك المندوبُ  -
    .وهناك المكروهُ  -

   .وهناك المباحُ  -

ثت واية ومثلما تحدَّ فهمت الرّ   مثلما أنتَ   ،عنوان يدخُل في دائرةِ عناوين األحكام  الحاللُ 
الحرام ربطت وفإنَّك حينما ذكرت الحالل    ؟!أليس كذلك   ةسائل العمليّ عنها في سياق الرّ 

 ، الحالُل والحرام بهذا الفهم هذا هو فهُم المخالفين، وهذهِ ةسائل العمليّ وبين الرّ   فيما بينهُ 
  . تجري على كّلِ المصطلحاتةُ القضيّ   الكبرى في فهم المصطلحات، هذهِ  امةُ الطّ 

ى باألحكام التكليفيّ   ةالعمليّ   ئلِ ساوالَّذي يرتبُط بالرّ   إليهِ   هذا المعنى الَّذي أشرتُ   ة وبما يُسمَّ
  في الهامش! !صحيٌح لكنَّه يأتي في الحاشية هو

األوّ  المعنى  والحراُم  من الحالُل  وبالبراءة  ة  األَئِمَّ بوالية  يرتبُط  المصطلحين  لهذين  ُل 
  : أعدائهم

ة -   .الحالُل عنواٌن لوالية األَئِمَّ

  . الحرام عنواٌن لوالية أعدائهم كما أنَّ  -

  :عن المنكر هيُ مثلما النّ ومثلما األمر بالمعروف 

  .ل للمعروف هو واليةُ علّيٍ العنوان األوّ  أنَّ  -
واليةُ    ،الملعونة  جرة الخبيثةِ نكر هو واليةُ الشّ ل للمُ ل و المعنى األوّ نوان األوّ وأنَّ العُ  -

ع عنهاالسّ    .قيفة وما تفرَّ
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كما يقول سيَّدُ    )ُهمأَنَا َصَالةُ الـُمْؤِمنِين َوِصيَامُ (هو اإلمام المعصوم    ل العنوان األوّ   الةُ الصَّ 
   .األوصياء

    :الةالصَّ 

  .اإلمام المعصوم لُ العنوان األوّ  -
  .اني واليتهُ العنوان الثّ  -

  .الث معرفتهالعنوان الثّ  -

ا هذهِ  ةٌ يجب علينا أن نأتي بها  العباداُت المفترضةُ والَّتي هي رموٌز عباديّ   الطقوُس وهذهِ   أمَّ
  . لكنَّها تقُع في الحاشية

    .صطلح الحالل هو واليتهمفمُ  -

    .صطلح الحرام هو واليةُ أعدائهمومُ  -

 إنَّهُ   )المسجُد الحرام(  :نقول  حينم الحرام أيضاً،  فإنَّهم هُ   ، قدَّسمُ ـال  :وإذا أُريد من الحرام
المقدَّ    س، المسجدُ 

س، فإذا هنا بمعنى المقدَّ   الحرامُ   -والحرم هو الحرام-  وهناك حرم  لٌّ وحين نقول هناك حِ 
   .م الحرامم الحالل وهُ هُ فس ريد من الحرام معنى المقدَّ أُ 

 ة يّ ليفالتكء األحكام  االفتوى وفي أجو  ءفي أجوا  والحرامِ   ث عن الحاللِ ا نتحدَّ نَّ ولكن إذا كُ 
  . للحرام والية أعدائهمو ،األسمى واألعلى للحالل واليتهم المعنى فإنَّ 

  ؟ها نحُن ماذا نقرأُ في سورة المائدة في اآليِة السابعة والستين من !رآنوهذا هو منطُق القُ 

بَلَّْغَت  ﴿  فََما  تَْفعَل  لَم  وإِْن  َربِّك  ِمْن  إِلَيَك  أُْنِزَل  َما  بَلِّغ  ُسول  الرَّ أَيَُّها  من شؤوِن    ﴾ِرَسالَتَهيَا 
واليةُ اإلماِم    ،رسالتِه في حواشيها أحكاُم الحالِل والحرام، واليةُ علّيٍ هي العنوان األعلى

َوإِْن لَْم ﴿  :هي العنوان األعلى، فأين يقُع الحالُل والحرام في دائرة الفتوى في فناء هذه اآلية
ِرَسالَتَه بَلَّْغَت  فََما  فالقُ   ؟﴾تَْفعَل  داخٌل  هذهِ رآن    سالةالرّ   ي 

ً قايسها معرفيّ بكلَّ تفاصيلِه فما قيمةُ الحالِل والحراِم إذا أردنا أن نُ  ً  وعقائديّ ا   ؟ رآنمع قيمِة القُ   ا
    .﴾َوإِْن لَْم تَْفعَل فََما بَلَّْغَت ِرَسالَتَه﴿ن صريح آرومع ذلك القُ 

   .الحالُل عنواٌن لواليتهم
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  . الحراُم عنوان لوالية أعدائهم

اللَُّهمَّ َواِل َمن َواَاله (  :المضموُن هو هو الَّذي جاء في خطبة رسول هللا في بيعة الغدير
  . )وَعاِد َمن َعاَداه واْنُصر َمن نََصَره واْخذُل َمن َخذَلَه

  :ُهذا هو الحالل )اللَُّهمَّ َواِل َمن َوااله(واليته.  
 )هذا هو الحرام )وَعاِد َمن َعاَداه.  
 )هذا هو الحالل  )واَْنُصر َمن نََصَره.  
 )هذا هو الحرام )واْخذُل َمن َخذَلَه.  

هُ  كالمهم،  لمعاريض  وفقاً  يتحدَّثون  إنَّهم  ة  األَئِمَّ يتحدَُّث  معاريِض فحينما  في  لنا  بيَّنوا   م 
    :ةومن أنَّ المصطلحات الحديثيّ  ةرآنيّ كالمهم من أنَّ المصطلحاِت القُ 

فيِه داللةٌ على حُ   ما كانَ  أو خيٍر فهو فيهم صلواُت هللاِ منها  عليهم وفي    سٍن أو جماٍل 
   . وناتهمؤش

قُ   هاوما كان من أو على شٍر أو على مُ تدل على  فإنَّها في أعدائهم وفي شؤون  بحٍ  نكٍر 
  . أعدائهم

يعة مراجع الشّ يعةُ أساساً ال يعرفون عنها شيئاً ألنَّ  المصطلحاِت الشّ   هذه القواعدُ في فهمِ 
وهذا هو ما أشرُت إليِه من أنَّنا    ،جالقد طمسوا حديث أهل البيت بسبب قذارات علم الرّ 

ملِة المفرداِت وفقاً لمنهج الكتاب والعترة، من جُ   يعي وإعادة بنائهِ بحاجٍة إلى تفكيك العقل الشِّ 
وفقاً   المصطلحاتُ (  يعي بشكٍل صحيح هيالَّتي نستطيُع بواسطتها أن نُعيد بناء العقل الشِّ 

والعترة  الكتاب  يتألَّ   )لثقافة  البشري  العقل  بديهيّ فإنَّ  من  وقوانين   اتُف  وأصول  وقواعد 
للمعلوماتومُ  وتبويب  وتعاريف وتصنيف  والمصطلحاُت   ،صطلحات  العقل،  يبنى  هكذا 

بفهٍم    فهمُ صطلحاتنا تُ مُ   تإذا كان   ،ل منها عقل اإلنسانالَّتي يتشكَّ   ةاألساسيّ   هي من الموادّ 
   ؟!افيةالصّ  ليمةَ السّ  خالٍف لذوق الكتاب والعترة فأنَّى لنا أن نُدرك المعرفةَ مُ 

إلى   الفتاوى ال تحتاجُ   بهذا المعنى معرفةُ   فهوه في الحالل والحرام  فقُّ فما جاء من حديٍث للتّ 
  ! هتفقُّ 

عمق الموضوع،   عميٌق إلدراك المعاني العميقة، كلمة الفقه تعني إدراكَ   ه هو سعيٌّ التفقُّ 
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إلى مثل هذا الحراك الفكري، العقائدُ هي الَّتي تحتاج إلى مثل هذا الحراك   الفتاوى ال تحتاجُ 
  :عليه  وسالمهُ   هللاِ   إليها أمير المؤمنين صلواتُ   أشارَ   ماتٌ ةٌ لها ُمقدِّ عمليّ   ه هذهِ فقُّ الفكري، التّ 

 )نحُن بحاجٍة إلى علٍم وإلى تفهُّم )أََال َال َخيَر فِي ِعْلٍم لَيَس فِيِه تَفَهُّم.  
 )فيهارٍ نحُن بحاجٍة إلى قراءةٍ ونحتاُج إلى تدبّ   )أالَّ ال َخيَر فِي قِراءٍة لَيَس فِيَها تََدبُّر .  
 )العبادةُ تكوُن نتاجاً من العلِم ومن القراءة )أََال َال َخيَر فِي ِعبَاَدٍة لَيَس فِيَها تَفكُّر .  

ين(ه،  فقُّ مةً للتّ قدِّ مُ   لُ شكِّ ُكلُّ هذا يُ  ليس المراد فقَّههُ   )َوإِذَا أََراَد هللا بَِرُجٍل َخيَراً فَقََّههُ فِي الّدِ
مجموعة قليلة هو  الَّذي يحتاجهُ اإلنساُن  فلمعرفة ما يجوز وما ال يجوز،    في فتاوى األحكامِ 

ٌب أن يزداد معرفةً في طالَ ّلِ تفاصيلها وهو مُ بينما في العقيدةِ يحتاُج إلى كُ   ،المسائل  من هذهِ 
   .)َمن بَاَت لَيلَةً َال يَْعِرُف فِيَها إَِماَم َزَمانِِه َماَت ِميتَةً َجاِهِليَّة( ،كّلِ يوم

اه  ومَ اوى يَ سَ ن تَ مَ   أنَّهُ (  :من دالالتِه ما يأتي في األحاديثِ   ،دالالتهذا الحديُث له وجوهٌ له  
مَ هُ فَ    ) ونبُ غْ و 

وإالَّ في أي شيٍء تساوى يوماه؟ هل   ،إمام زمانه  في أّيِ شيٍء تساوى يوماه؟ في معرفةِ 
شرابِه؟!  أو  طعامِه    في 

معرفِة إمام زمانِه، وإذا كان الحديث لت في عبادتِه فإنَّ عبادتهُ ال قيمة لها من دون  حتَّى لو قُ 
يعي إلمام زمانِه، فمن تساوى يوماه فهو بقدِر معرفة الشِّ   انيكون  هماواب فإنَّ والثّ   عن األجرِ 

أو    اً أنا أكتفي بهذه البيانات وإذا كان هناك من تعليقٍ شكلتنا كبيرةٌ جدَّ مغبون، في الحقيقة مُ 
  إضافٍة فأنا ُكلّي سمع.

إذا كان هناك رجل دين لديه نيَّةٌ    ،ين: شيخنا هناك سؤال يتعلَّق برجال الدّ عبد هللا الريس
عارض معارف  تُ   ىمه من علم وفتاويعة لكن ما يُقدِّ ين أو الشّ الدّ   ةريد أذيّ حسنة وسليمة وال يُ 

أمر وما  البيت  بهأهل    ، ونا 
  الم؟أمام إمام زمانِه عليه السَّ  وما هو حالهُ  تهما هي عاقبف

ي َسَماَحة الشَّ    : يخ األُستاذ َعْبد الَحِليم الغّزِ

ورة الَّتي سألت عنها قد ال  ةً ألنَّ الصّ ؤاِل إجابةً قطعيّ أنا ال أستطيُع أن أجيب على هذا السّ 
واقعيّ    ،ةً تكون 

عن هذه حدّثك لكنّي حين أُ  أنا ال أعلم الغيب، !ال أعتقدُ بوجوِد ُصورةٍ عمليٍّة حقيقيٍّة كهذهِ و
وجود هكذا   على افتراِض ف   ،وال أتحدّث خارج إطارهاحدّثك من خالل تجربتي  المسألة أُ 
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ً   ،المواصفات فعالً   رجل ديٍن بهذهِ   أنَّ   صورةٍ من  هو جاهٌل بحالِه وهو    ،هو ال يملُك علما
أنَّ  الصّ   يعتقدُ  هو  مه  يُقدِّ فإنَّهُ الَّذي  نيَّتهِ   حاسبُ سيُ   حيح    ، على 

ل   هذهِ   ورة هكذا، لكنَّني أستبعدُ أن تكون الصّ هاإذا كانت نيَّتهُ حسنةً صالحةً يُحاسُب وفقاً 
  !! عقَّدةٌ ةٌ مُ قضيّ 

ٌر اطِ في بالِه خَ   رَ طَ المعلومات الخاطئة وما خَ   لَّ هذهِ يعني هل من المعقوِل هو استلم كُ  -
  لزماً أن يبحث عن الجذور؟!وحينئٍذ يكوُن مُ   أنَّ خطأً ما في هذا الَّذي استلمهُ 

  المسائل؟ فٌق على هذهِ تَّ يني بكاملِه مُ الدّ  هل أنَّ الجوّ  -
ختلفةً فهل أنَّ مُ  ة، فحينما تكوُن اآلراءُ ينيَّ احة الدّ االختالفاِت موجودةٌ في السّ  ما أكثرُ  -

   !صواب؟ الجميع على 
،  يني من خالفهالدّ   ِلماذا قال بهذا الكالم الَّذي يقول به البعض وهناك قطعاً في الجوّ  -

حلِ    ! على غيرِه؟ هماذا رجَّ

ا أن تكون قد تولَّدت لديه قناعات و ا نشأت من مصالحِه الدّ   هي فإمَّ ا نشأت من   ةنيويّ إمَّ وإمَّ
 ة ستكوُن ما بين القبولِ العلمي فإنَّ األدلَّ إذا وصلنا إلى دائرة البحث  وحينئٍذ    ،بحٍث علمي

    .فض والحكاية طويلةٌ والرّ 

قطعاً    -بوجودها على أرض الواقع  وأنا ال أعتقدُ -  الَّتي أنت افترضتها  ةلكن على الفرضيّ 
ع الحساب على على النّ أساساً  ، الحساُب يوم القيامة  يُحاسُب على نيَّتهِ  وايا، وبعد ذلك يتفرَّ

َوإنَّما َخلََد أهُل الِجنَان فِي الِجنَان بِنيَّاتِِهم َوَخلََد أَْهُل النِّيَران فِي النِّيَران (  ،آثار األعمال
ادقةُ ستقودُ اإلنسان إلى درجٍة من درجات التوفيق، إمامهُ سيحول  النيَّةُ الحسنةُ الصّ   )بِنيَّاتِِهم

وفيق   فعالً نيَّةً حسنةً فأين قانون التّ ةُ فيما بينهُ وبين األخطاء الكبيرة على األقل، إذا كانت النيَّ 
لها جلِّ يُ   ،لها الغيومجلِّ مس تُ كانتفاعنا بالشَّ   هوأين انتفاعنا ب  !؟حينئذٍ   وأين هو اإلمامُ   !؟والخذالن

عليه إذا ما زاد المؤمنون شيئاً   وسالمهُ   هللاِ   حاب؟! وأين ما نعتقدهُ من أنَّ اإلمام صلواتُ السّ 
هم من وراء ستار الغيب  مردَّه ق  مكن أن تتحقَّ ادقة ال يُ مع النيَّة الصّ   ؟وإذا ما نقصوا شيئاً أتمَّ

  ! ورةهذه الصّ 

دها دائماً الَّتي ردِّ قليد الَّتي أُ ادُق صلواُت هللاِ وسالمهُ عليه في رواية التّ مثلما قال إمامنا الصّ 
وسالمه عليه وهو يتحدَُّث   هللاِ   ن العسكري صلواتُ سَ إمامنا الحَ   تفسيرِ   في  جاءت مذكورةً 

التّ  أكثر مراجع  أنَّ  الشّ عن  الكبرى هم أضرُّ قليِد عند  الغيبة   على ضعفاء يعِة في عصر 
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الحُ   الّشيعة على  يزيد  جيش  وأصحابه، سيِن  من  علّيٍ    بن 
َمْن َعِلَم هللا ِمْن قَْلبِِه ِمْن َهُؤَالِء العََوام أَنَّهُ َال يُِريد َال َجَرَم أَنَّ  (ادق:  إلى أن يقول إمامنا الصَّ 

ا الـُملبِِّس ذال يَتركهُ في يَِد هَ   -أتباع  فرد ليس لهُ وهذا شخٌص مُ -  إِالَّ ِصيَانَة ِدينِِه َوتَعِظيَم َوِليِّهِ 
لَهُ فَِقيَهاً ُمْؤِمنَاً يَِقُف بِِه    وإنَّما يُقَيِّضُ   -يءيعي السّ قليد الشّ يتحدَّث عن مرجع التّ   إنَّهُ -  الَكافِر

 ذالنِ والخُ   وفيقِ التّ   بنفسِه هكذا تجري قوانينُ   الفردُ الَّذي شأنهُ أن يهتمّ   إذا كانَ   )على الصَّواب
مصائرُ   ،معه ترتبُط  ديٍن  برجِل  بالك    بِه؟!  اسالنَّ   فما 

ة سيقودهُ ريد إالَّ صيانة دينِه وتعظيم وليِّه  إذا كانت نيَّته فعالً ال يُ  ريق إلى الطّ   فإنَّ اإلمام الُحجَّ
  حيح،الصّ 

عيَّن ق في زمٍن مُ تحقَّ تمكن أن  أنا ال أعلم الغيب يُ   ،مكن يُ   ،ةٌ محضةورةُ نظريّ الصّ   ولذلك هذهِ 
مُ  شخٍص  لكنَّنيفي  اطّ -  عيَّن  خالل  الطّ من  العترة  حديِث  على  ومن  العي   خاللِ اهرة 

الدّ مُ  للواقع    - ينيعايشتي 
ة ُمعقَّدةٌ، الواقُع العملُي في  القضيّ   ،صورةٍ كهذه على أرض الواقع العملي  ال أعتقدُ بوجودِ 

  أجوائنا الدينيَِّة شيٌء آخر، هناك الكثيُر والكثيُر من التّفاصيل.
األسئلة من  هناك  كان  إذا  أدري  في    ال  شاء هللا  وإن  برنامجنا  نختم  أن  قادمة أو  فرٍص 

  سنتحدَُّث ونتحدَُّث كثيراً.

مع    )ميم حواٌر في الصّ (اني لبرنامج  الجزء الثّ   أعزائي المشاهدين بهذا يتمّ   :عدنان الريس
ي شكراً لكم على المتابعة ونأمل أن نراكم في مناسباٍت قادمة سماحة الشَّ     . يخ عبد الحليم الغّزِ
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  وفي الختام:
ه  ال  ّد من التنبـي ــوص  إبـُ ل نصــ ا نـق ا حـاولـن ا هي وهـذا    الحوارلى أنّـن كـم

ة الكــاملــة عليــه   المطبوع ال يخلو من أخطــاء وهفوات فمن أراد الــدقــّ
  بصورة الفيديو أو األوديو على موقع القمر. الحوارمراجعة تسجيل 
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