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 باليمن عليكم اهلل وأعادهُ  أيامكم اهلل أسعد ،وبركاتو اهلل ورضبة اؼبشاىدين أعزائي عليكم السَّالم :المقدِّم
 فرجوُ  تعاىل اهلل عجَّل والزَّمان االمرِ  صاحب اؼبوىل بظهور وعيوننا عيونكم اهلل وأقرَّ  والربكات واػبًن

 االجتماعي التواصل وسائل العنكبوتية الشبكة يف مواقعنا خالل من كثًنة أسئلة تردنا موالي ..الشريف
 عن السؤال ىذا من ابدأ ،ومهمَّة ضرورية نراىا الَّيت األسئلة ىذه أىمّ  اخرتنا ،واتساب تويرت بوك الفيس
 ىذا عن تقرير النا حضَّر اؼبخرج الزميل األخ السؤال ىذا إىل كمدخل لكن أوربا إىل الشرعية غًن اؽبجرة

 نذىب اؼبشاىدين أعزائي ،السؤال ىذا إلكمال ونعود التقرير ىذا ؼبشاىدة نذىب لنا ظبحت إذا اؼبوضوع
 ..معكم ونعود التقرير ىذا ؼبشاىدة

 غًن اؽبجرة خبصوص العاؼبي اإلعالم يف كبًنة وضجَّة كبًنة صرخة يعين ،السؤال ىذا إىل نعود الشَّيخ ظباحة
 ،اغبدود غلقوا عادوا ثَّ  قرروا اجتمعوا اللجوء من الكثًن وقبلت حدودىا فتحت اغبكومات بعض ،الشرعية

 خطباء من ظبعوه ما خالل من الشعبية األوساط يف يُثار العراق يف احمللي الوضع أمَّا ،العاؼبي الوضع ىذا
 غًن ىي األيام ىذه وخصوصاً  األوربية البلدان إىل اؽبجرة إنَّ  السياسيٌن بعض خالل ومن اعبمعة صالة
 ِمالك أي على يعين هبوز ال فعالً  يعين كان وإذا ؟اؼبلف ؽبذا قراءتكم كيف ؟األمر ىذا حقيقة فما ،جائزة

 ؟الفتوى ىذه مثل استندت
 وىم عامٍ  وكل   أيّامُهم اهلل وأسعد األعزاء مشاىدينا على سالمٌ  :سماحة الشَّيخ األستاذ عبد الحليم الغزِّي

 دراسة دونِ  من ُحكماً  اإلنسان يُطلق أنْ  السهل من ليس اؽبجرة خبصوص األحكام موضوع ... َخًن يف
 . .اغبديث يف أطيل أنْ  أريد ال ـُبتصر ِبشكل ،العملي الواقع
 أو َسبباً  اؽِبجرة كانت إذا :الصغًنة اعُبَمل هبذه أوجَزهُ  أن يُبكن العام اغُبكم وىذا عام ُحكمٌ  ُىناك :أقول
ا  ! !باغبُرمة الفتوى تأيت ُىنا للُمهاجر الديين بالوضع اإلخالل إىل ستؤدي أَّنَّ

 بعض يف ،ضرورات دون من اإلنسان ىبتارُىا اؽِبجرة أنَّ  :للُمهاجر الديين بالوضع اإلخالل من وُمرادي
 ُحكم رَبت ينساق ىو ،الضرورات ىذه يواجو أنْ  يستطيع وال اإلنسان تدفعُ  ضرورات ُىناك األحيان
 إمَّا اؽِبجرة ىذه وبسبب اإلنسان ويُهاجر للهجرة ضرورة ىناك تكن مل إذا ،للهجرة الضرورة تدفعوُ  الضرورة

 تكون أنْ  أو هبا وسيتأثر   سُيخالطها هبا سيلتقي الَّيت الثقافات بسبب عقيدتوِ  يف ضعفٍ  إىل اؽِبجرة تؤدي أنْ 
 ومن احملّرمات يف يقع أنّو أو !الواجبة األقلّ  على بعباداتوِ  بطقوسوِ  الشرعية بتكاليفوِ  ىبُِل ألنْ  سبباً  اؽِبجرة

 ! !اغبُرمة الفتوى أو ىنا اغُبكم :األحوال ىذه إىل تُؤدي اؽِبجرة كانت إذا !ضرورة دونِ 
 الضرورة وىذه جّداً  عالية الضرورة تكون األحيان بعضِ  يف ،جّداً  العالية الضرورات وجود عدم مع قطعاً 

 الضرورات عند ألنّو حينئذٍ  ىبتلف اغبكم معها االنسياقِ  من إاّل  بُّداً  اإلنسان هبد ال جّداً  والشديدة العالية
 مل إذا أمَّا ،احملضورات تُباح باعبملة الضروروات عند ولكن احملضورات كل   تُباح أقول وال احملضورات تُباح
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  .اؽبجرة من اإلنسان يبنعُ  شرعياً  مانعاً  أنَّ  أعتقد فال لإلنسان الديين بالوضع لإلخالل سبباً  اؽِبجرة تكن
 تنقلنا واؼبنايف اؽبجرةِ  يف طويلةٍ  ذبربةٍ  خاللِ  من أقول كنصيحةٍ  لكنَّين اؼبوضوع ىذا يف كثًناً  أطيل أنْ  أريد ال
 أشًن أن أريد مهمَّة نقاط ُىناك ،مكان إىل مكانٍ  من نتنقَّل اؽبجرةِ  بالد يف وكبنُ  الُسنون وطالت البلدان يف

 يبحث من :خالصة أعطيهم أنا ،هبا يعلمون ال قد أوربا إىل اؽبجرة يُريدون الَّذين النَّاس من الكثًن ردّبا إليها
 مروبة حياة أوربا يف اغبياة ،اثنان عليو ىبتلف ال األمر ىذا يعين قطعاً  مروبة أوربا يف اغبياة ،اؼبروبة اغبياة عن
ا اغبياة من ُمراد واضح اؼبعىن أعتقد اؼبروبة اغبياة من اؼبراد ما أفصِّل أنْ  أُريد وال  مشرهبا مطعمها يف مروبة أَّنَّ

 .ذلك غًن إىل سفرىا يف حركتها يف مسكنها
 البالد إىل وصل ما إذا أنَّوُ  أوربا إىل اؽبجرة يريد فبن البعض يتصوَّر قد ،إليها أشًن أنْ  أُريد الَّيت :الثانية النقطة

 أمراً  ليس ىنا األموال ربصيل تعرفون أنتم ،بسهولة الكثًنة األموال على وُبصِّلَ  أنْ  يستطيع فإنَّوُ  األوربية
 ىذه يعرفون ىنا يعيشون الَّذين واعبميع ،يبوت ال قوت ىو الدولة مساعدات على االعتماد ،أوربا يف سهالً 

 وجود من البُد ،شروط وجود من البُد سهالً  أمراً  فليس العمل طريق من األموال ربصيل أمَّا ،القضية
 البالد يف منها ينتفع أنْ  اإلنسان يستطيع لن العالية الشهادات وحّتَّ  الشهادات اؼبثال سبيل على مقدمات

 إىل وبتاج سهالً  ليس التجاري العمل ،اإلجراءات من طويلة وسلسلة وامتحانات معادلة دون من األوربية
 ىذه الكثًنة األموال على وُبصِّل أنْ  يستطيع أوربا إىل ُمهاجراً  يأيت الَّذي أنّ  ففكرة ،معينة وظروف شروط
 .وتعب وَكد وِجد عمل إىل حباجة أوربا يف ىنا األموال ربصيل ،خاطئة فكرة الفكرة
 هبدَ  أنْ  وصولوِ  غبظات من غبظة أّول منذُ  اإلنسان يستطيع لن جديد بلدٍ  إىل االنتقال قطعاً  :الثالثة النقطة
 زمانية فرتة إىل حباجة جديد بلدٍ  إىل اإلنسان ينتقل حينما الطويلة التجربة خالل من ،بالورود مفروشاً  الطريقَ 

 ما حباجة أمورهِ  تدبًن أحسن إذا ،التدبًن أحسن إذا ىذا أموره يُرتب أن يستطيع حّتَّ  السنتٌن عن تقل ال
 .صحيح بشكل يستقِّر أنْ  يستطيع حّتَّ  السنتٌن إىل السنة بٌن

اً  مهّمة وىي :الرابعة األخرى النقطة  ُيكوِّن أن يريد من خصوصاً  اإلنسان يتوقع ال أوربا إىل اجمليء قطعاً  ،جدَّ
 وأنْ  أسرتوُ  يُنشئ أنْ  يستطيع أنَّوُ  اإلنسان يتوقع ال أطفال وعندهُ  أسرة صاحب ىو أساساً  أو أوربا يف ُأسرة
 أنّ  لو أقول دائماً  أنا ،فبكن غًن ىذا بالدهِ  يف ُأسرَتوُ  ينشئ الَّيت اؼبفاىيم وبنفسِ  اعبوّ  بنفسِ  أطفاَلوُ  يُرّبِّ 

 اؼبفاىيم من باؼبئة عشرين بنسبة عائلَتوُ  ويُنشئ أوالده يرّبِّ  أن واستطاع األوربية البالد يف يعيش شخصاً 
 ىذا بأنَّ  أعتقدُ  فإنِّين باؼبئة عشرين بنسبة عليها عائلتوُ  ورّب  ألنشأ بالده يف كان لو الَّيت واألعراف واآلداب
ا اغبقيقي الواقع ألنَّ ! ؟األنبياء من نبٌ  ىو وردّبا دبعجزةٍ  قامَ  قد الشخص  حبكم لكن تتحدَّث ال النَّاس ردبَّ

 أو الشرعي اغبكم ؼبعرفة طلباً  إمَّا أسرارىم عن وُبّدثونين النَّاس أنَّ  وحبكم االجتماعي بالواقع معرفيت
 وأنْ  ُأسرَتوُ  يُنشئ أنْ  يستطيع اإلنسان أنَّ  بالغة بصعوبة ،بيوهتم بأسرار فُيحّدثونين للنصيحةِ  أو لالستشارة
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 الثقافة أنَّ  اؼبوجودة اؼبشكلة ،العام اعبوِّ  يف ىي اؼبوجودة اؼبشكلة ألنّو ،باؼبئة طبسة بدرجة حّتَّ  أوالَدهُ  يُرّبِّ 
 أو شبيهاً  ؽبا هبد لنْ  احملافظة االعراف ويف الديين اعبوِّ  يف وخصوصاً  كالعراق بلدٍ  يف مثالً  النَّاس يعيشها الَّيت

 أو ىجرهتم مسألة يف النظر يُعيدوا أنْ  فعليهم القضية هبذه يعبئون النَّاس كان إذا ،األوربية البالد يف مثيالً 
 أو ُتضيفوَّنا أنتم مالحظات عندكم كان إذا إالَّ  بايل يف بقي مهمَّاً  يعين آخر شيئاً  أنَّ  أعتقد ال ،سفرىم
 .باػبدمة أنا آخر سؤال

 من كثًن ومن كثًناً  ورد والَّذي الثاين السؤال ىو موالي ..أنفاسك اهلل طيَّب. .خًن اهلل جزاكم :المقدِّم
  ؟اغبج موسم وبضر لوُ  البدَّ  الشريف فرجوُ  تعاىل اهلل عجَّل اغبجَّة لإلمام البد ىل :االخوة

 عليهم وسالُمو اهللِ  صلواتُ  العصمة بيت أىل أحاديث يف :سماحة الشَّيخ األستاذ عبد الحليم الغزِّي
 منها يُقصد خاص وبنحوٍ  ،اغبجّ  عام بنحوٍ  منها يُقصد ؛اؼبوسم وكلمة ،اؼبوسم وبضرُ  زماننا إمامَ  أنَّ  أصبعٌن
 ىو اغبجّ  مناسك من األىمّ  الـَمنسك أو األىمّ  اؼبوقف يعين ،عرفة اغبج   رواياتنا يف! ؟عرفات يف اؼبوقف
 األحاديث ،عرفات يف الوقوف بقضيَّة ترتبط اغبج صحَّة عدم اغبجّ  صحَّة عملية وحّتَّ  ،عرفة يف الوقوف

 .عرفة وبضرُ  ،اغبجّ  وبضرُ  يعين ،اؼبوسم وبضرُ  عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  اإلمام بأنّ  :تقول
 الَّذي ؟سنة كلِّ  يف اؼبوسم وبضرُ  سنة كلِّ  يف اغبجّ  وبضرُ  عليو اهللِ  صلواتُ  اإلمام أنَّ  ىل :ىنا السؤال لكن
 ألنَّوُ  ،سنة كلِّ  يف اغبجّ  وبضر ال عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  اإلمام أنَّ  من البيت أىل كلماتِ  من يبدو

 يف النَّاسِ  حجَّ  فإنَّ  اؼبوسم وبضر مل إذا اإلمام أنَّ  عليو اهللِ  صلواتُ  الصَّادق اإلمام عن الروايات يف عندنا
 وَبضر ال عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  اغُبّجة اإلمام أنَّ  السبب ما ؟اإلمام وَبضرُ  ال ؼباذا ،يُقبل ال العام ذلك

 . بالـُمجمل سأجيب لكينَّ  ،أكثر تفصيل إىل حباجة اؼبوضوع ىو ؟اغبجّ  موسم
 األحاديثِ  يف وعندنا ،عليهم اهللِ  صلواتُ  ؿُبَمَّد وآلِ  دبَُحمَّدٍ  مربوطةٌ  وتعاىل سبحانو باهللِ  اػبلقِ  عالقةُ 

 غياهُبم يعين! !اػبلق بٌنِ  من ؿُبَمَّد وآلَ  ؿُبَّمداً  رفعَ  اػبلق على غضبَ  إذا وتعاىل سبحانو اهلل أنَّ  الشريفة
 الروايات الدنيا آخر يف ولذلك ،اػبلق عن سيغيبون سًنتفعون فُهم اهلل يغضبُ  حٌنَ  ،الغضب بسببِ 

 الدنيا وتنتهي األرض من ؿُبَمَّد وآلَ  ؿُبَمَّداً  يرفع وتعاىل سبحانو اهلل الدنيا ُعمر ينتهي حينما تتحدَّث
 النَّاسِ  من اإلمامُ  َغِضبَ  إذا الشيء نفس ىنا اؼبوضوع ،الشريفة األحاديث يف الروايات يف مذكور والتفصيل

 شيعتهم من إالَّ  يُقبل ال اغبجّ  أنَّ  البيت أىل ثقافةِ  يف البديهيات ومن الـُمسلَّمات من قطعاً  ،اإلمام وَبضرُ  ال
 ىذا البيت أىل أحاديث يف لكن ،آخر موضوع ىذا يرفضون يقبلون اآلخرون! !الروايات يف واضح ىذا

 إمامنا عن السَّجاد إمامنا عن أنّوُ  ىذا يف صروبة والروايات! !شيعتهم من إاّل  يُقبلُ  ال اغبج   ،واضح اؼبعىن
 ! !عليهم اهلل صلواتُ  وشيعتهم ُىم إالَّ  حجّ  ما أنّوُ  :األئمَّة سائر عن الصَّادق إمامنا عن الباقر

 يعين أساساً  الشيعة غًن ألنَّ ! الشيعة عن اغبديث النَّاس حج   يبطل وَبضر مل إذا اإلمام أنَّ  ُىنا اغبديث إذاً 
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 تأيت فحينما ،اإلمام بوالية مشروطٌ  العمل قبول ألنَّ  ،أشياعهم عن اغبديث ،خبصوصهم منتفي الكالم
 حجِّ  بُطالن ألنَّو ،الشِّيعة حجّ  َبُطل ،النَّاس حج   بُطل اؼبوسم وَبضر مل إذا اإلمام أنَّ  من :وتقول الروايات
 إذا وَبضر ال عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  اإلمام أنَّ  ىنا الكالم فإذاً  ،الوالية بقضية ُمقرِتن ىو أساساً  اآلخرين
 ! باطالً  حج هم فسيكون حاضراً  يكن مل فإذا ،وَبضر ال شيعتو من َغِضب إذا ،شيعتوِ  من َغِضبَ 

  ؟عليو اهللِ  صلواتُ  اإلمام غضب إىل تؤدي أو ُتسبِّب الَّيت اؼبواطن ىي ما :ىنا سؤال يأيت قد
 جداً  واضحة مواطن ىناك البيت أىل حديث تتُبعي خالل من ولكن اؼبواطن ىذه أحصر أن أستطيع ال أنا

ا  وبالذات اعبهل ىو عليها التأكيدُ  وردَ  الَّيت اؼبواطن ىذه من :عليو اهللِ  صلواتُ  اإلمام غضب تسبب أَّنَّ
 اعبهلُ ! جاىلّية ميتةً  ماتَ  زمانوِ  إمام فيها يعرفُ  ال واحدة ليلةً  باتَ  من فإنّو! زماَّنم إمام معرفةِ  يف اعبهلُ 
 دبعرفة اعبهلَ  ألنَّ  ،اغُبجَّة اإلمام تُغِضبُ  الَّيت األسباب أوضح من األسباب أكرب من ىو زماننا إمام دبعرفةِ 
 الوقت يف ،التقديس يستحقون ال أشخاصٍ  تقديسِ  إىل اإلنسان وتقود متاىة إىل اإلنسان تقود زماننا إمام

 أشخاصٍ  تقديس إىل يقودُ  اإلمام دبعرفة اعبهلُ  ،فقط زماننا بإمام بوِ  ؿبصوراً  التقديس يكون أنْ  البُدّ  الَّذي
 أمرٌ  ىذا العلماء كبرتم أن ،واالحرتام التقديس بٌن فارقٌ  ،أشخاصاً  اإلنسان قدَّس وإذا ،للتقديس أىالً  ليسوا

 ألنَّ ! زماننا إمام حبقِّ  كبًنة أدبٍ  إساءةُ  ىذه الُعلماء نُقدِّس أن لكن واجبٌ  العلم أىل احرتام! واجب
 يأيت فحينما ،عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  ىو إالَّ  كاملة جهةٍ  من وليسَ  الكاملة للجهةِ  إالَّ  يكون ال التقديسَ 

 كانوا لو ،اإلمام دبعرفة اعبهلِ  من التقديس ىذا ينشأُ  ،الشِّيعية الرموز يُقدِّسون ،اإلمام غًن فُيقدِّسون النَّاس
 اهللِ  صلواتُ  لإلمام فقط التقديسَ  أنَّ  يعرفون كانوا لو ،غًنه قّدسوا َلَما إمامهم قدر ويعرفون إمامهم يعرفونَ 

اً  بعيدةٍ  متاىةٍ  يف النَّاس يقودُ  اعبهلُ  ،غًنه قدَّسوا َلَما عليو وسالُمو  .جدَّ
 واضح بشكلٍ  وردت ولكنَّها اؼبوضوع ىذا عن متفّرعة أيضاً  ىي زماننا إمام تُغِضبُ  الَّيت اؼبواطن من وأيضاً 

 يف واضح بشكلٍ  وردَ  اؼبضمون ىذا أوليائهم ومعاداة أعدائهم مواالةُ  :الشريفة وكلماهتم أحاديثهم يف
 على أضرّ  ىم تقليد ومراجع وعلماء لفقهاء ُمالصقةً  ؟ؼبن مالصقةً  األوصاف ىذه ووردت الشريفة كلماهتم

 قادة من ألناسٍ  ُمالصقةً  ووردت ،وأصحابو اغبسٌنِ  على يزيد جيش من الصَّادق اإلمام يقول كما الشِّيعةِ 
 اهللِ  صلواتُ  الرِّضا اإلمام السائل يسأل فحٌنَ  ،الدَّجال من الشِّيعةِ  على فتنةً  أشد   ىم علمائها ومن الشِّيعةِ 

 يكون ذلك :يقول اإلمام ،الدَّجال من الشِّيعةِ  على فتنةً  أشد   ىو من شيعتكم من أنّ  كيفَ  عليو وسالُمو
  .الـُمبطل من الـُمِحقّ  يُعرف فلم األمر اشتبو ذلك كان فإذا أوليائنا ومعاداة أعدائنا دبواالة

ا  ُتسبِّبُ  الَّيت البيت أىل كلمات يف الواضحة العناوين أجلى ومن العناوين أوضح من العنوانان ىذان ردبَّ
 اإلمام عن بعيداً  اإلنسان يقود اإلمام دبعرفةِ  اعبهلُ  األّول األمر ألنَّ  ،عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  اإلمام غضبَ 
 اإلساءةِ  وبتكرَّرُ  فشيئاً  وشيئاً  اإلساءة وتتكرَّر اإلمام مع األدب ُيسيءُ  فيجعلوُ  عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ 
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 األعداء مواالة يف اغبال وكذاك! !اؼبستودع اإليبان :عنوان ربتَ  إيبانوُ  يُعنون ،اإلنسان من اإليبانُ  ُيسلبُ 
 يتكرَّرُ  عليو واإلصرارِ  فبتكرارِه ،عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  اإلمام غضبَ  يُثًنُ  األمر ىذا األولياء ومعاداة
 فمواطنُ  ،اإلنسان ىذا من التوفيق ُيسلب أنْ  َّنايتوُ  اإلمام وغضبُ  ،اإلمام غضبُ  ويشتد  ! ؟اإلمام غضبُ 
 بٌنَ  حبركةٍ  فقط اىتمامٍ  إىل ،اؼبخالفٌن كحجِّ  حج   إىل اغبج يتحّول حٌنَ  اغبجّ  ومنها ىذه ىي اإلمام غضبِ 

 أىل أعداء وحجُ  النواصبِ  حجُ  ىو ىذا ،البنايات وحولَ  البناياتِ  بٌن حركة ،األحجار وحول األحجارِ 
 ! !البيت أىل أعداءِ  حجِّ  وبٌن البيت أىل أولياء حجِّ  بٌن الفارقُ  فما ىكذا اغبج   كان إذا!! ؟البيت

 حجّ  ألوليائوِ  يكون قطعاً ! ؟(اأَلْعَداء َوُمِذل   اأَلْولَِياء ُمِعز   أَْينَ ) :اغُبّجة اإلمام لُباطبُ  وكبنُ  الُندبة دعاءِ  يف
 وكان كذلك صالهتما كانت اؼبضمون وبنفسِ  اؼبعىن بنفسِ  االثنٌن حج   كان إذا ،حج ألعدائوِ  ويكون

 البُدَّ ! ؟أعداء وىؤالء أولياء ىؤالء ؼباذا إذاً  ،كذلك البيت أىل غبديثِ  فهمها وكان كذلك للُقرآن تفسًننبا
 ! ؟التمييز ىذا ؼباذا إذاً  ىي ىي القضية كانت إذا ،األعداء عن ـبتلفٌن األولياء يكون أنْ 

 إذا األمر ُخالصة لكن ،اؼبطلب دقائق كلِّ  على الضوء أسلِّط أنْ  أريد ال ىنا وأنا كثًن تفصيلٌ  فيها اؼبسألةُ 
 وقطعاً  ،بوِ  الشِّيعةِ  جهلِ  من ناشئٌ  اإلمامِ  وغضبُ  ،اؼبوسم ذلك يف وَبضر ال فإنَّوُ  شيعتوِ  على اإلمامُ  َغِضبَ 
 مراتب على النَّاسُ  يكون وحينما ،اؼبستوى بنفسِ  صبيعاً  النَّاسِ  معرفةُ  تكون أنْ  يُبكن ال ،مراتب على الّناسُ 

 بٌن ُيساوى أن يُبكن وال ،واؼبتبوع التابعِ  بٌن ُيساوى أن يبكن ال ،زبتلف أيضاً  اإلمام أمام النَّاسِ  مسئولية
 وال ،واعباىل الـُمتعلِّم بٌنَ  ُيساوى أنْ  يُبكن وال ،واؼبتعلِّم الَعالـِم بٌنَ  ُيساوى أنْ  يُبكن وال ،والـَمُقود القائدِ 
 ،مراتب على النَّاس ،الـُمصرّ  الـُمعاند اؼبتعمِّد اعباىل وبٌن الساىي الغافل اعباىل بٌن ُيساوى أنْ  يُبكن

 صلَّى األعظم نبي نا قال كما ،القرار أصحاب ىم من إىل ينظر عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  اإلمام نظرُ  وقطعاً 
 والصنفان - األُمَّة َفَسدت َفَسدا وإذا األُمَّة َصُلحت َصُلحا إذا أّمتي في صنفان -:وسلَّم وآلِو عليوِ  اهللُ 

  .اعبميع على يكون ال ىؤالء على يكون اؼبقياس - واألمراء العلماءُ  - معروفان
 تعرتض ومل الُعلماء مفاسد خصوصاً  ىؤالء مفاسد عرفت إذا األُمَّة ؾبموع أنَّ  البيت أىل ثقافة حبسبِ  نعم
 علمائِها دبفاسد عاِلمة غًن عاِلمة غًن األُمَّة كان إذا لكن! اغبساب بنفس يؤخذون اعبميع تُغًنِّ  ومل

 كانت لو فبا بكثًن أقل القضية تكون األُمَّة عموم على أمَّا والفقهاء الُعلماء على يكون اغبساب وفقهائها
 سأربدَّث أخرى مناسبات يف تعاىل اهلل شاء وإنْ  إصبايل بشكل ولو اتضحت الصورة أنَّ  أعتقد ،عاؼبة األُمَّة

 .تفصيل أكثر بشكلٍ 
 ىذا يبادرين كان مرات عدَّة يعين أنا حّت حقيقة حيوي سؤال ؟الثالث السؤال ىذا الشَّيخ ظباحة :المقدِّم
 واإلصالحات اؼبظاىرات عن يتحدَّث السؤال ،السؤال ىذا طرحوا اإلخوة أنّوُ  جيدة فرصة اليوم وىو السؤال
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ا اؼبظاىرات ىذه وصف يراقبون فبن كثًن العراق يف  باألسبوع واحد يوم كافية غًن التنظيم ينقصها بأَّنَّ
ا اإلصالحات وصفوا  !؟اؼبوضوع ؽبذا اؼبلف ؽبذا قراءتك نعرف نريد واؼبشاىدين أين ،ترقيعية إصالحات بأَّنَّ

 اغبديث نرتك أن أُفضِّل أنا ،كبًن موضوع يعين اؼبوضوع ىذا :سماحة الشَّيخ األستاذ عبد الحليم الغزِّي
 أنْ  استطعنا إذا غد يوم إىل مثالً  فيو اغبديث نرتك أن أُفضِّل لكن بالـُمجمل سؤالك على سُأجيب أنا فيو

 من األكرب اغبصَّة أو اؼبوضوع ىذا عن بكاملها اغبلقة إمَّا غد يوم فنجعل األسئلة من اليوم حصَّة ُنكِمل
  .القضيَّة ىذه حول غد يوم حلقة
 حقَّ  ُيصادر أنْ  يستطيع من يوجد ال يعين للنَّاس حقّ  اؼبظاىرات للمظاىرات بالنسبة :أقول بالـُمجمل لكن

 اؼبظاىرات من النَّاس يبنع أن أحد يستطيع ال النَّاس اذباه اغبكومة على واجب ىو دبا ُتطالب أنْ  يف الّناس
 بلسان أو العاقل بلسان أو القانون بلسان أو الشارع بلسانِ  اؼبظاىرات يبنع أن يستطيع من ىناك يوجد ال

 صوتو يرفع أن حّقوِ  من حّقوُ  ُيسلب حٌنَ  أو يُظلم حٌن اإلنسان ،يعين للنَّاس طبيعي حقّ  اؼبظاىرات العرف
  .عندىا أقف أنْ  أريد وال اؼبناقشة من كثًن إىل ربتاج ال أعتقد قضية ىذه
 إىل حباجة العراق ،العراق عن اؼبوضوع كان إذا ،العنوان ىذا على أصالً  ُأشكل أنا اإلصالحات عنوان وأمَّا

 اؼبراد ىذا ،ىناك ُجزئي وعمل ىنا ُجزئي بعمل تقوم أنَّكَ  يعين ؛إصالحات ،إصالحات إىل وليس إصالح
 اإلصالحات ألنَّ  ،إصالح إىل حباجة العراق أنَّ  القضيَّة ،ىذه مهزلة تكون اإلصالحات ،اإلصالحات من
 لإلصالح برنامج يُوضع حينما الفعاليات بعض النشاطات بعض يعين ،اإلصالح حاشية يف يكون جزء ىي

ا يبدو القضيَّة ،إصالحات تسمى النشاطات بعض  لذلك ،يعين خاطئ بشكل مركبَّة ىي البداية من إَّنَّ
 ما أنَّ  أعلم أنا ،سرتاتيجي بشكل ندرسوُ  أن حباجة كبنُ  ،سرتاتيجي موضوع ىذا ،اؼبوضوع ىذا ،اؼبوضوع
ا أحداً  يُرضي لن سوف أطرحوُ   ال وقطعاً  ،الدينية اؼبؤسسة يُرضي ال قطعاً  ،اؼبتظاىرين حّتَّ  يُرضي ال ردبَّ
 اعتاد الَّيت اؼبنهجية غًن منهجية أتّبع أحاديثي يتابعون الَّذينَ  وأعتقد اغبديث يف ألنَّين ،اغبكومة يُرضي

ا أدَّعي منهجية أتّبع أنا ،يتبعوىا أنْ  اؼبتحّدثون  إىل ينظرون حٌنَ  البيت أىلُ  ،البيت أىل منهجيةُ  ىي أَّنَّ
 بعض عن أو اؼبوضوعات من موضوعٍ  عن يتحدَّثون حينما تراىم ،األعماق إىل اعبذور إىل ينظرون األمور

 ،األصالب عامل إىل بكَ  يعودون ،األرواح عامل إىل بك يعودون ،الذَّر عامل إىل بك يعودون الشخصيات
 إىل أذىبَ  أنْ  البُدَّ  اؼبوضوع ىذا عن أربدَّثَ  أن أردتُ  إذا فإنَّين ،األعماق أعماقِ  عن اعبذور عن يبحثونَ 
 ألنَّ  اؼبوضوع ؽبذا ـُبصصة اغبلقة قبعل حّتَّ  غد ليوم اؼبوضوع ىذا نرتك أنْ  أقرتح لذلك ،اؼبوضوع جذور

 .طويل فيو اغبديث
 ثاين سؤال إىل قادين اغبقيقة ،العراق يف اإلصالح خبصوص تأجل اللي السؤال كان الشَّيخ ظباحة :المقدِّم

 باؼبستقبل ،لسى زمان من ،مصايب كلى جبناىا احنا يعين إنَّو ،عندي من اؼبشاىدين من مو السؤال ىذا
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 من يوم يف ىل ،تغيًن ىناك ىل ،الوضع ىذا تستمر راح ىل يعين الروايات يف العراق مستقبل ىو ما يعين
 ؟يرتاح العراق راح األيام

 ما على باالعتماد قطعية نتيجة إىل نصل أنْ  نستطيع ال كبنُ  :سماحة الشَّيخ األستاذ عبد الحليم الغزِّي
 ؟ ؼباذا ،الشريفة واألحاديث الروايات من إلينا وصل

 من وردَ  ما يعين! !ُتكشف مل أسرارهُ  اؼبهدويّ  واؼبشروع ،اؼبهدويّ  باؼبشروع مرتبط العراق مستقبل :أّوالً 
 ،األرض على ذبري الَّيت اجملريات ،واغُبّكام الدول تبدل ،اغبروب ،الِفنت ،الظهور عالئم خبصوص أحاديث

 اؼبهدويّ  اؼبشروع أنَّ  االعتبار بنظر نأخذىا أنْ  البُدَّ  قضية فأّول ؾُبمل بشكل جاءت األحاديث من ورد ما
 فهذه الوقائع بعض يف تفصيل من ورد وما ،ؾُبمل بشكل جاءت األحاديث من جاء وما أسرارهُ  ُتكشف مل

 أنْ  ودراستها صبعها خالل من نستطيع ال ،جزئية وقائع تتناول الوقائع بعض خبصوص جاءت الَّيت التفاصيل
 ،كاملةً  إلينا تصل مل بالـُمجمل جاءت الَّيت الروايات حّتَّ  اآلخر واألمر ،لألحداث كاملة خارطةً  نرسم
! ؟بأيدينا يصل مل ضاع اآلخر البعض ،عليهم اهللِ  صلواتُ  عنهم صدر ما بعض ىو بأيدينا وصل ما يعين
 ىذه يف متعّمد غًن ربريف وىناك متعّمد ربريف ىناك! !التحريف من يسلم مل أيضاً  ىو وصل الَّذي وىذا

 ! ؟عليهم اهللِ  صلواتُ  عنهم الواردة األخبار وىذه األحاديث
ا ولكن شيئاً  نستنتجُ  قد كبنُ  ،البداء قانون وىو ذلك من أكرب قضية وىناك  حبكم يتحقَّق ال الشيء ىذا ردبَّ
 اؼبوجود :أقول أنا األمور ىذه لكل االعتبار بنظرِ  األخذ فمع ،يتبدَّل أنْ  يبكن يتغًنَّ  أنْ  يُبكن البداء قانونِ 

 األحاديث خالل من ىكذا يبدو ،العراق يف تتحسَّن لن األوضاع أنَّ  يبدو العراق خبصوصِ  الروايات يف
 ،العراق يف موجوداً  الدم سفكُ  ويبقى القتل عمليات وتبقى العراق يف مضطربة األوضاع تبقى والروايات

 األمور االعتبار بنظر األخذ مع األحاديث من عندنا ما خاللِ  من العراق يف تتحسَّن لنْ  األوضاع أنَّ  يبدو
 عندنا ما ،بأيدينا متوفرة ليست اؼبعطيات كل اؼبعطيات لبعض وفقاً  االستنتاج ىذا يعين ،إليها أشرت الَّيت
 على ؟فرض أيِّ  على ىذا تتحسَّن لنْ  األوضاع أنَّ  إىل األمور تشًن الروايات يف األحاديث يف اؼبعطيات من

 عصرٍ  يف أنَّنا من الفرض ىذا ينتفي إذا أمَّا! الفرض ىذا على الشريف الظهور من قريبٍ  عصرٍ  يف أنَّنا فرض
 الفرتة يف العراق أوضاع عن تتحدَّث أيدينا بٌن اؼبوجودة الروايات ألنَّ  ىبتلف الكالم الظهور عصرِ  عن بعيدٍ 

  .الظهور عصرِ  من القريبةِ 
 باالضطرابات مشحونة ستكون اؼبمتدة الفرتة !زماناً  قصًنة ليست وىي الظهور عصر من القريبة الفرتة

اً  متأزمَّة العراق وأوضاع ىبرج اإلمام ،الكثًنة واؼبشاكل والِفنت الدماء وسفكِ   من اإلمام يُقِبل حٌنَ  ،جدَّ
اً  متأزمَّة العراق أوضاع العراق إىل اغبجاز اً  متأزم الشِّيعي والوضع جدَّ  فيما أجدهُ  الَّذي ىذا ،العراق يف جدَّ

 ،تُغًّن  أنْ  البداء قانونِ  حبسبِ  قادرة األُمَّة قطعاً  ،النصوص من أيدينا بٌن وفيما اغبديث كتبِ  من أيدينا بٌنَ 



 األولى الَحَلَقة     العيد في دردشة برنامج

- 04 - 
 

ت األُمَّة إذا ،مصًنىا وتغًنِّ  مسارىا تغًنِّ  أنْ  قادرة األُمَّة ،األوضاع ىذه يُغًنوا أن بإمكاَّنم الشِّيعة يعين  غًنَّ
 ال أقول ال لن األُمَّة أنَّ  يبدو الَّذي لكن ،األُمَّة مصًنُ  سيتغًنَّ  إمامنا يريدهُ  الَّذي اؼبطلوب بالشكل اؼبسار

ا يبدو األُمَّة أنَّ  ،أيضاً  ىذه خاطئة قراءيت تكون وقد ىكذا يبدو الَّذي! ؟لن أقول ،تغًنِّ   أن على ُمصرَّة أَّنَّ
 هبعلها األمر وىذا األمر ىذا على ُتصر   وإَّّنا البيت ألىل اؼبخالف والفكرِ  بالثقافةِ  مشحونٍ  مسارٍ  يف تبقى

  .عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  ُمشرِّق واإلمامُ  ُمغرِّبة األُمَّةُ  فتبقى ،اغُبجَّة اإلمام عن الُبعد غاية يف
 عصرِ  من القريبة الزمانيَّة الفرتة يف األوضاع أنَّ  األحاديث من الروايات من يبدو الَّذي بالـُمجمل لكن

اً  شديدة يعين الظهور  ىذه أيّامنا على نطّبقو أنْ  أردنا إذا الكالم ىذا وقلت ،يبدو الَّذي ىذا ،العراق يف جدَّ
 وسالُمو اهللِ  صلواتُ  إمامنا ظهورِ  من قريبٍ  عصرٍ  يف أنَّنا الفرض ىذا على أساس على األساس ىذا على
 تتحدَّث مل والروايات األحاديث فأنَّ  الظهور زمان عن بعيدٍ  زماينٍ  مقطعٍ  يف أو عصرٍ  يف كّنا إذا أمَّا ،عليو
ا ،ذلك عن  صارت الصورة أنَّ  أعتقد. الشريف الظهور عصر من القريبة الفرتة على مصبوباً  اغبديثُ  جاء إمبَّ

 أن أستطيع فال كثًنة واألسئلة ؿبدود الربنامج وقت لكن ؾُبمل اعبواب كان وإنْ  ما حد   إىل واضحة
 .ذلك من أكثر أسهب
 وبضر فاإلمام اغُبّجة اإلمام أّذوا ما إذا أنّو اغبجّ  قضّية ذكرتوا قليل قبل ىسو تعليق فبكن إذا عفواً  :2المقدِّم

 !الشعوب قراءة يعين اغبجّ 
 اإلمام أنَّ  حال يف األُمَّة تكن مل إذا اإلمام يُغِضُبوا مل إذا :الغزي الحليم عبد األستاذ الشيخ سماحة
  .عليها يغضب
 يرظبون أنّو فبكن يعين ؟ىسو العراق مع ينطبق القانون ىذا بنفس ؟اإلمام فيحضر بالضبط :2 المقدِّم
 اللي األوضاع بغًن ظهوره عليو اهلل سالم اإلمام خروج أو اإلمام وجود يكون فيعين ثانية بطريقة اؼبسار
 ؟يصًن يعين ىيج فبكن ؟الرواية رظبتها

 ،يتغًنِّ  أن يبكن الزَّمان ما مثل ،شيء كلّ  فبكن ،فبكن أي :الغزي الحليم عبد األستاذ الشيخ سماحة
 ،سنة مئة بعد عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  اإلمام ظهور ذبعل اؼبوضوعية والشروط الظروف اآلن يبكن يعين

 الروايات يف واضح ىذا طبعاً  ،متبدِّل الظهور وقت ،سنوات عشر بعد اإلمام ظهور ذبعل الظروف وفبكن
 ال أو تتحقق أنْ  يُبكن أيضاً  العالمات ما مثل يتبدَّل أنْ  يُبكن الظهور زمان ما فمثل واضح اؼبوضوع ىذا

 التفاصيل ىذه ُكلَّ  ألنَّ ! ؟ىذا يبكن الروايات وصفتوُ  الَّذي الوصف بغًن آخر بشكلٍ  تتحقق أو تتحقق
  .البداء لقانون خاضعة

 البداء قانون يعمل أنْ  فممكن ،الناس يبدأ حٌن ؟بالعمل البداء قانون يبدأ مّت أو ؟البداء قانون يُفّعل مّت
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 والرخاء والشدَّة ،بالرخاء يأيت الَّذي بالنحو يعمل أنْ  وفبكن ،النَّاس على بالشدَّة يأيت يعين الَّذي بالنحو
 النَّاس ىم والرخاء الشدَّة وبدِّد الَّذي ،للعمل وآلية للعمل نظام ىو القانون ،القانون نفسِ  من مقدرّة ليست
 العامل من مكان كلِّ  يف الشيعة وعلى العراق يف الشيعةِ  على ينطبق ىذا الشيء فنفس ،عملهم حبسب
 .اغبديث العراق وعن الشِّيعةِ  عن نتحدَّث لكّننا األمم بقّية على كذلك وينطبق
 أيضاً  ،النووي إيران اؼبلفّ  خبصوص اإليراين األمريكي االتفاق عن ىو التايل سؤالنا الشَّيخ ظباحة :المقدِّم

 ونعود التقرير ىذا ؼبشاىدة نذىب لنا تسمح إذا اؼبخرج األخ أعّده تقرير ىناك السؤال ؽبذا كمدخل
 ..إليكم ونعود التقرير ىذا ؼبشاىدة نذىب اؼبشاىدين أعزائي ،السؤال ىذا إلكمال

. .تأرىبي سياسي إتفاق بأنوُ  االيراين النووي اؼبلف حول اؼبفاوضات قباح مراقبون وصف] :اؼبرئي التقرير
 إتفاق توقيع إىل األورّب واالرباد واحد زائد طبسة دول توصلت اؼبفاوضات من شهراً  عشر شبانية وبعد أخًناً 

 سبَّكنت حيث ،بسويسرا لوزان مدينة يف اؼبفاوضات اخر جرت. .النووي ملفها شأن يف إيران مع إيطاري
 ..األطراف ُكل يُرضي وكأنَّوُ  بدا حل إىل التوصل من اؼبشاركة الوفود ُكل
 النظام إىل الدولة إىل الغرّب اجملتمع نظرة أو بعالقة يتعلَّق :األول السؤال :سياسي وؿبلل أعالمي حرب وبٍن

 ؟كجمهورية االسالمية اعبمهورية إىل إيران يف
 ؟االقليميَّة اػبالفية اؼبلفات على االتفاق ىذا بإنعكاسات يتعلَّق :الثاين والسؤال

 ربقيق والدبلوماسية بالسياسة يبكن منها الدولية العالقات يف جديد شيء اإلسالمية اعبمهورية أثبتت أيضاً 
 يف العامل واجهت الَّيت االزمات أكرب من كانت الغربية اإليرانية واالزمة ،كربى أزمات حل ،معيّنة أىداف

 ..جديد اقباز وىذا بالدبلوماسية حلَّها يبكن ،اؼباضي العقد
 وزرائها رئيس لسان على إسرائيل ردَّت فيما ،تأرىبي إتفاق واعتربهُ  باالتفاق اوباما االمريكي الرئيس رحَّب

 . .تأرىبي خطأ االتفاق أن
 عن يطمئنوُ  اوباما الرئيس من ىاتفيَّاً  اتصاالً  سعود ال عبدالعزيز بن سلمان اؼبلك تلقَّى آخر جانب من

 قلق حبجَّة االتفاق ىذا افشال يف اػبليج ودول للسعوديو الكبًن باالىتامام لعلموِ  ،االتفاق ىذا ُمستقبل
 ..اؼبنطقة يف وىيمنتها العسكرية إيران قدرة من الدول ىذه

 زائد طبسة وؾبموعة إيران بٌن االتفاق توقيع يعين تأكيد بكل نعم :سياسي وؿبلل أعالمي العوادي باسم
 الثالثٌن خالل من تثبت أن استطاعت دولة إيران ،اؼبنطقة على إهبابية انعكاسات لوُ  تكون سوف واحد
ا االعتداء تُريد ال أَّنا على اؼباضية سنة  وىذا سلمي برنامج النووي الربنامج وحّت السلمية بالطرق تعمل وأَّنَّ

 تسعى ولن تسعى تكن مل إيران أنَّ  :الواحد باغبرف وقال االمريكي الرئيس اتفاق بعد ما النهاية يف أكدَّهُ  ما
ا النووي السالح امتالك إىل  يف سيصب ىذا تأكيد بكل سلمي الربنامج دام ما ،سلمي الربنامج كان وإمبَّ
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 ..اؼبنطقة ازدىار يف سيصب إيران ازدىار
 من منعها بقصد النووية وتقنياهتا ُمنشأهتا تطوير يف إيران قدرات من وبد   توقيعوُ  تَّ  الَّذي اؼببدئي االتفاق
 العقوبات رفع مقابل واحد زائد اػبمسة دول شروط على إيران وافقت ،النووية القنبلة ُصنع إىل الوصول
 تكتمل حٌن إىل باقية فإَّنَّا االمن ؾبلس قرارات أمَّا ... األورّب واالرباد اؼبتحدة الواليات قبل من اؼبسلطة

 ..االتفاق تطبيق من التأكد من النووية للطاقة الدولية الوكالة وتتمكَّن اإلجراءات
 مرَّة وألول القادم االسبوع ويف اؼبفاوضات ىذه ستنتهي اليوم :إيراين ودبلوماسي وزير ظريف جواد ؿبمد

 األمم تأريخ يف وبصل أول وىذا اليورانيوم زبصيب يف األوربية اؼبتقدمَّة البلدان غًن من لبلد سيسمح
 ..اؼبتحدة

 بصاحل ليس وىذا ،إيران مع باالتفاق ترض لن ،إسرائيل بوِ  سرتضى اتفاق أي أعرف ال :غرّب دبلوماسي
 [. ... اؼبنطقة
 بأنّو يقول نتنياىو إسرائيل. .تأرىبي انتصار بأنّو يقول األمريكي الرئيس الشَّيخ ظباحة شاىدتُ  كما :المقدِّم

 ما ،للشِّيعة خصوصاً  فائدة وفيو اؼبنطقة على سيؤثر االتفاق ىذا بأنَّ  يقولون مراقبون ىناك. .تأرىبي خطأ
 ؟اؼبلف ؽبذا قراءتكم ىي

 ُكلِّ  عن ؾُبملة يعين جّيدة صورة أعطى يعين التقرير وأعتقد :الشَّيخ األستاذ عبد الحليم الغزِّي سماحة
 الواليات بٌن فيما يعين ىذا االتفاق :ـبتصر وبشكل بالـُمجمل أقول لكّنين باؼبوضوع رُبيط الَّيت اؼبالبسات

 أو الواقع أرض على اؼبوجودة التفاصيل سواء للتفاصيل قراءيت حبسب اإلسالمية اعبمهورية وبٌن اؼبتحدة
 افرتضنا لو يعين ،اإلسالمية للجمهورية كبًن انتصار االتفاق ىذا أنَّ  أعتقد ،ربدث أنْ  يتوقَّع الَّيت التفاصيل

 ىذه يف اؼبنتصرة ىي ستكون إيران أنَّ  أعتقد ال األمريكية اؼبتحدة والواليات إيران بٌن وقعت حرباً  أنَّ 
اً  ىائلة قوة األمريكية اؼبتحدة الواليات سبتلكها الَّيت القّوة يعين طبيعي شيء ،اغبرب  أي تقارهبا ال ،يعين جدَّ

 من قريبةً  تكونَ  لن األوربية الدول يف العسكرية القّوة صبعت لو حّت يعين ،أوربا يف حّّت  العامل دول يف قوة
 انتصاراً  حقَّقت االتفاق ىذا يف اإلسالمية اعبمهورية لكنَّ  ،اؼبتحدة الواليات سبتلكها الَّيت اؽبائلة اإلمكانات

 يف ،اإليراين الشعب وعلى اغبكومة على إيران على بالفائدة سيعود االتفاق ىذا أنَّ  يعين وأعتقد ،جداً  كبًناً 
  .االجتماعي اعبانب يف وحّت السياسي اعبانب يف االقتصادي اعبانب

 االتفاق ىذا لكن اؼبشاكل من الكثًن ىناك ،إيران يف اؼبوجودة العقبات من الكثًن سيسهِّل االتفاق ىذا
 االتفاق ىذا بأنَّ  وأعتقد ،الوقت نفس يف واالقتصادية السياسية العقبات من الكثًن تسهيل يف سبباً  سيكون
 ،اإلسالمية اعبمهورية مع ىبتلفون الذين أولئك حّتَّ  العامل أكباء كلّ  يف الشِّيعة صبيع على باؼبنفعة سيعود
 وحّتَّ  اإليرانية اغبكومة مع ىبتلفون إيران داخل ،اإلسالمية اعبمهورية مع ىبتلفون من الشِّيعة من ىناك
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 بالفائدة سيعود االتفاق ىذا أنَّ  أعتقد ،الشِّيعة فيها يتواجد الَّيت العامل من اؼبختلفة اؼبناطق يف إيران خارج
 ـبتلف يف الشِّيعة مع سيختلف الغرّب والتعامل ستختلف الغربية الرؤية أنَّ  وأتصوَّر ،العامل شيعة صبيع على
  .واضحة إهبابية تأثًنات ىناك ستكون ،االتفاق ىذا بعد العامل أكباء
 بشكلٍ  اإلرىاب ؼبواجهة األوسط الشرق منطقة يف مناسبة أرضية يهيئ االتفاق ىذا أخرى قضية عن فضالً 
 ؼبواجهة مناسبة أكثر أرضية سيوفر االتفاق فهذا االتفاق ىذا ُعقد َلمَّا يعين ،السابق من وأفضل أقوى

 مرة إلعادهتا حاجة ال مهمَّة تفاصيل ذكر التقرير وأعتقد األوسط الشرق منطقة يضرب الَّذي اإلرىاب
 .ثانية

 خصوصاً  فبكن بالتزاماتو يفي ال أو ينسحب يعين األطراف أحد ردّبا قلق ىناك ىل الشَّيخ ظباحة :المقدِّم
 ؟تراجع يصًن أن فبكن ىل ،إليران الفوز وىذا االنتصار ىذا يفشل أن بودىا األطراف بعض ىناك

 أنَّ  يبدو لكن ،عليو أجيبَ  أنْ  أستطيع ال شيء ىذا يعين :الغزي الحليم عبد األستاذ الشيخ سماحة
 األمريكية اؼبتحدة الواليات الكوقبرس يف كان الكبًن اإلشكال يعين ،ماشية األمور ماشي يعين االتفاق

 يستطيع كيف يعين أمور ىذي ندري ال ماشي االتفاق أنَّ  يبدو ُحْلِحلت يعين العقبة ىذه أنَّ  ويبدو
 .يعين ماشي االتفاق أنَّ  الواقع أرض على يبدو الَّذي لكن ،هبا يتنبأ أنْ  اإلنسان
 طبيعية غًن أوضاع تشهد األيام ىذه خصوصاً  سوريا أنّ  نعلم كما التايل السؤال الشَّيخ ظباحة :المقدِّم

 ؟الروايات يف سوريا مستقبل ىو ما اإلخوة يسأل
 والشام عليهم اهللِ  صلواتُ  البيت أىل أحاديث يف سوريا :سماحة الشَّيخ األستاذ عبد الحليم الغزِّي

 إليها أشرت الَّيت اؼبسائل مالحظة مع البيت أىل أحاديث يف دمشق حول وما دمشق وسوريا عام بشكل
 حينما قليل قبل إليها أشرت الَّيت اؼبطالب ؾُبمل بشكل ىو األحاديث من عندنا ما بأنَّ  يتعلَّق ما ،قليل قبل

 ىذه ومالحظة قليل قبلَ  إليها أشرت الَّيت األمور نفس ثانية مرَّة الكالم أعيد ال ،العراق مستقبل عن ربدَّثتُ 
 ظهور زمانِ  من القريبة الزمانية الفرتة يف سوريا عن تتحدَّث أيدينا بٌن الَّيت واألحاديث الروايات أنَّ  ؛القضّية
 عن رُبّدثنا الروايات الفرضية ىذه على ،الفرتة ىذه نعيش أنـَّنا فرض على ،عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  اإلمام

ا تتغًنَّ  لن سوءاً  تزداد سوريا يف األوضاع أنَّ   إذا سوريا يف ما نوعاً  استقرار وبدث ،السفياين بظهور تتغًّن  وإمبَّ
 ،عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  زماننا إمام يظهرُ  ذلك وبعد أشهر عدَّة تستمر والقضية ،السفياين راية ظهرت ما
  .والروايات األحاديث يف مذكور ىذا نعم القضية ىذهِ  عن السؤال كان إذا
 عن ،الشام عن األئمَّة أحاديثِ  يف يبدو الَّذي سوريا يف األوضاع عن ؾُبمل بشكل السؤال كان إذا أّما

 ،سوريا حّّت  وال فقط دمشق يقصدونَ  ال الشام بالد عن يتحّدثون حٌنَ  واألئمَّة ،عام بشكل الشام بالد



 األولى الَحَلَقة     العيد في دردشة برنامج

- 06 - 
 

 الشامُ  ،بالشام يسمى كان الَّذي ىذا ىو الشام ،وفلسطٌن األردن فيو وتدخل لبنان فيو تدخل الكبًن الشام
 اغبدود حبسب اآلن سوريا على ُتطلق وقد األربعة البلدان ىذه على ُتطلق الشام اؼبصطلح ىذا ألنّ  ،الكبًن

 الشام لفظة يستعملون السوريون اآلن وإىل ،وحواليها دمشق مدينةِ  على ُتطلق وقد ،عصرنا يف اؼبوجودة اآلن
 تنقطع لن متواصلة فنت عن تتحدَّث الشام عن وردت الَّيت األحاديث ،ىذا يومك إىل دمشق على يُطلقوَّنا

 خاص بشكل جديد من تعود حّتَّ  هتدأ إنْ  وما فيها تتواصلُ  الِفنتُ  الشام ،جديد من عادت ىدأت وكلَّما
 ىبرج حّتَّ  فنت بعد ِفنتٌ  فيها وتتوالدُ  الِفنت فيها تضطرب إمامنا ظهور عصر من القريب الزَّمان يف سوريا

 زماننا إمام يظهرُ  وبعدىا قليلة أشهر مدَّة يستمر ىذا ولكن سوريا يف استقرار نوع ىناك يكون السفياين
 .عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ 
 فرجوُ  تعاىل اهلل عجَّل اإلمام ظهور يف الشِّيعة ومراجع وعلماء فقهاء فعالً  ىل الشيخ ظباحة :المقدِّم
 علماء موقف ىو ما نقول ثانية بطريقة السؤال لبفف باألحرى أو معوُ  الضدّ  موقف سيقفون الشريف
 ؟الشريف فرجو اهلل عجَّل اإلمام ظهوره وقت الشِّيعة ومراجع وفقهاء

 اغبديث سأختصر لكّنين طويل وقت إىل حباجة السؤال ىذا :سماحة الشَّيخ األستاذ عبد الحليم الغزِّي
 اؼبوجودة الربامج يراجعوا أن واألخوات لألخوة يبكن سابقة برامج يف عليو أجبتُ  أّنين وأعتقد أسبكن ما بقدرِ 
 اؼبوضوع ىذا عن ربّدثت شعبان شهرِ  برامج يف شعبان شهر أيّام يف ربّدثت أينّ  أعتقد ،زىرائيون موقع على

 بشكل الضوء سأسّلط مهم وسؤال ىذا ،السؤال على أجيب ،كامل بشكل اؼبوضوع أغطي مل ولكنَّين
 األحاديث من ؾبموعة عندنا ،أصبعٌن عليهم وسالُمو اهللِ  صلواتُ  عنهم الروايات يف جاء ما حول إصبايل
 الَّيت النقاط االعتبار بنظرِ  نأخذ أنْ  البُدّ  أيضاً  عنهم األحاديث من ؾبموعة يف جاء ما إىل أشًن أن وقبل

  :قليل قبل إليها أشرت
o ؾُبمل بشكل جاء الروايات يف جاء ما ،أسراره لنا تُبٌّن  مل اؼبهدويّ  اؼبشروع أنَّ  وىو.  
o كاملةً  إلينا تصل مل الروايات :الثانية والنقطة.  
o اؼبتعّمد غًن أو متعّمد ربريف ،للتحريف تعّرض الروايات من وصل ما :الثالثة والنقطة.  
o البداء قضية :الرابعة والنقطة.  

 الروايات يف اغُبّجة اإلمام اذباه سلب موقفٍ  عن الشيعة ومراجع وفقهاء علماء عن موقفٍ  من يُذكر ما فلردّبا
 عندنا وما كبنُ  لكن ،العلماء سًنة يف متغًنات حدثت أيضاً  ما إذا البداء قانون حبكم يتغًن اؼبوقف ىذا لردّبا
 قانون جريان احتمال ،وارد االحتمال ىذا لكن سيجري البداء قانون أنَّ  على دليالً  مبلكُ  ال الروايات من

 فيكون البداء هبري أن احتمال ،اغبّجة اإلمام من الشيعة علماء موقف موضوع يف اؼبوضوع ىذا يف البداء
 كبنُ  لكن ،الروايات يف جاء فبا أسوأ يكون أنْ  ويبكن ،يكون ما أحسنِ  على الشِّيعة علماء موقفُ 
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 كبنُ  ،اؼبتوفرة واؼبعطيات كبنُ  فنبقى هبري ال أو البداء سيجري ىل نعلم ال ألنّنا أيدينا بٌن الَّيت واؼبعطيات
  .عندنا اؼبتوفرة واؼبعطيات

 النجف فقهاء من مؤلفة آالف أنَّ  عن تتحدَّث ـبتلفة مصادر ويف قليلة وليست األحاديث من ؾبموعة
 ،العراق إىل تشًن العنوان ىذا الكوفة ،العراق يعين ،النجف ىي الكوفة ،الكوفة فقهاء تقول الروايات
 عندنا ما كبنُ  قـُرّاء ،الكوفة قـُرّاء ومن النجف فقهاء من مؤلفة آالف أنَّ  ،النجف العراق يف الفقهاء وموطنُ 

 العراقي الشيعي الشعب التعبًن ويف ،اغبسينٌن اػبطباء يعين اػبطباء يعين قـُرّاء ،قُرآن قـُرّاء الشِّيعي اعبوِّ  يف
م حّتَّ  ،حسيين قارئ يسمونو اغبسيين اػبطيب ،قـُرّاء اػبطباء يسمون  لوُ  فُيقال ،قراية اجمللس يسمون أَّنَّ

 من مؤلفة آالف ،ألف أربعٌن إىل العدد يصل الروايات بعض يف مؤلفة آالف أنَّو عندنا روايات. قارئ
م ويبدو سيجتمعون ىؤالء الكوفة قرّاء من النجف قرّاء من الُقرّاء ومن النجف فقهاء  يف يعين ىم فقط أَّنَّ

 من ألف أربعون ،فقيو ألف عشر ستة تقول الروايات ألنَّ  ،معهم الشِّيعة عاّمة من يُوجد ال التجم ع ىذا
 اإلمام مع األدب ويسيئون ،وكربالء النجفِ  بٌن اغُبّجة اإلمام على الطريق يقطعون فهؤالء ،والُقرّاء الفقهاء
 يابن ارجع لوُ  فيقولون عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  اغُبجَّة اإلمام ىُباطب من منهم ىناك ،السَّالم عليوِ  اغُبّجة
 أرجع ،يعرفونو ىم يعين اهلل رسول يابن ارجع يقولون َلّما ،يعرفونوُ  يعين ،خًن يف جّدك دين فإنَّ  اهلل رسول

 يعين ،بك لنا حاجة ال فاطمة يابن ارجع لوُ  تقول ؾبموعة وىناك .خًن يف جّدك دين فإنَّ  اهلل رسول بن يا
  .بك لنا حاجة ال ،الكمال بلغوا قد ىم

 فيكم وجدنا فما جربناكم فقد بك لنا حاجة ال فاطمة يابن ارجع أنّو لوُ  تقول منهم ثالثة ؾبموعة وىناك
 فما البيت أىل فكر جربّوا فقد البيت ألىل اؼبخالف الفكر إىل ذىبوا الَّذين ىم ىؤالء أنّ  ويبدو ،خًن من

 جربوا مّت ،خًن من فيكم وجدنا فما جربناكم قد أنّو ،اؼبخالف الفكر يف فكرعوا خًن من فيهم وجدوا
 من فاؼبراد ،والنظري العلمي اعبانب يف يتحدَّثون علماء وىم خصوصاً  التجريب قضية ؟اغُبّجة اإلمام

 اإلمام أنّ  تقول الروايات ،خًن من فيكم وجدنا فما جربناكم لقد ،والعلمي الفكري التجريب ىنا التجريب
 يناقشهم هبم يلتقي اإلمام العصر عندَ  اؼبساء وعند الصباح عند يومياً  أيام ثالثة عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ 
 يومياً  أيّام ثالثة ،عنادىم على يبقون ولكنَّهم أمامهم معجزات منهم وتصدر اغُبجج عليهم يُقيم وبادثهم

 النظر إلعادة للتفكًن ؾباالً  يعطيهم الوقت من متسع ومرة مرّة وبٌن هبم يلتقي اإلمام مرّات ست يعين
 معهم اؼبناقشة من منهم اإلمام يعود َلّما العصر عند يوم ثالث يعين األخًنة اؼبرَّة ،عناداً  يزدادون ولكّنهم

  .ؾبموعة ىذه ،أحداً  تُبقوا ال باقية من ؽبم تُبقوا ال ألصحابوِ  يقول
 اآلن أتذكر ما حبسب آخر كتابٍ  يف أجدىا مل( األنوار نور) كتابو يف اؼبرندي احملّدث يذكرىا رواية ىناك

 اإلدارية اؼبدينة النجف أىل من اؼبقصود ليس قطعاً  ،النجف أىل من الكوفة أىل من ألف سبعٌن عن
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 كبًن دور النجف ألىل أنَّ  الكوفة أىل من العنوان ربديد يبدو ولكن الشِّيعة من العراق أىل من اؼبقصود
 وكربالء النجف بٌن العلماء مع اؼبناقشة حادثة بعد يعين اغبادثة ىذهِ  بعد النجف إىل يدخل اإلمام ،فيها

 قد يكونون ىؤالء كربالء باذباه ىبرج ،ىبرج الثاين اليوم ويف واحدة ليلة يبيت النجف إىل اإلمام يدخل
 يف وصاحل ىود ،وصاحل ىود قرب جهة من اؼبقربة يف يبدو لو كمنوا ،الرواية تقول كما ألف سبعون لوُ  كمنوا
 ال الرواية ىذه العدد ىذا يعين صبعنا إذا ،قتلو يريدونَ  كّلهم وىم عليو فيخرجون ،ىناك لوُ  فكمنوا ،اؼبقربة

 وسأورد خصوصاً  والعلماء الفقهاء أولئك أتباع من أنّوُ  يبدو ،الشِّيعة من ىؤالء ،فقهاء ىؤالء أنّ  تتحدَّث
 رواىا صحيح ،الشِّيعية كتبنا يف ترد مل ألَّّنا اآلن أوردهتا ما لكينَّ  اؼبضمون ىذا إىل تشًن روايات لكم

 يف قلت كما تقول رواية مثالً  الروايات ىذي من ،ُسنية مصادر من األصل يف نقلوىا ولكن شيعة مؤلفون
 ىذهِ  نقلت الَّيت الشِّيعية الكتب من ،شيعية كتب يف نُقلت ولكّنها ُسنية مصادر من مأخوذة األصل

 :اآلن بايل يف ىبطر أتذكر ما على الروايات
o اؼبرندي اغبسن ألّب األنوار نور.  
o الكاظمي حيدر آل مصطفى للسّيد اإلسالم بشارة وكذلك.  
o اغبائري اليزدي علي للشيخ الناصب الزام وكذلك.  
o اؼبًنجهاين حسن للسيد الظهور عالئم يف الدىور نوائبُ  وكذلك.  
o الكرماين اإلسالم ناظم مـحمد للمًنزا الظهور عالئم وكذلك.  
o إيباين فقيو مهدي للشيخ الُسنة أىل كتب يف عليو اهللِ  صلواتُ  اؼبهدي اإلمام وكذلك.  
o النجفي العابدين زين للشيخ األئمَّة بيانُ  كتاب وكذلك.  
 الظهور عصرِ  يف ِفنتٌ ) كتاّب يف منها شطراً  ذكرتُ  أيضاً  أنا ،ربضرين الَّيت العناوين ىذهِ  اآلن أخرى وكتب

 يف أقرب وىي اؼبضامٌن ىذه مع تتطابق لكنَّها ُسنية كتب من ُأخذت أصلها يف الروايات ىذهِ  ،(الشريف
 ىذه من النموذج سبيل على ،فيها وردت الَّيت الكلمات حبكم غًنىا من الشيعي الواقع على تطبيقها
 ظهر إذا عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  اإلمام ظهر إذا :تقول رواية ىناك مثالً  ذاكريت يف زبطر والَّيت الروايات
 مبٌن عدو   من لوُ  فليس ،النَّاس عند يعين ؛ُمبٌن ،ُمشخَّص واضح عدو يعين مبٌن عدو   من لوُ  فليس اؼبهدي

 ألفّت بيدهِ  السيف أنَّ  ولوال ،خاصَّة الفقهاء إال مبٌن عدو   من لوُ  فليس اؼبهديّ  ظهر إذا ،خاصَّة الفقهاء إاّل 
  .منها اغباجة موطن إىل أشًن لكنَّين الرواية وطويلة رواية ىذه ،بقتلو الفقهاءُ 

 يف شائع ىذا ،اآلن الُسين الوسط يف شائعاً  ليس التعبًن ىذا ،الـُمقلَّدون الفقهاء أعداؤه ،أعداؤه :ثانية رواية
 وتقليد وُمقّلدون بفقهاء تسمى مثالً  األزىر يف ؾبموعة توجد ال األزىر إىل تذىب إذا يعين ،الشيعي الوسط

 اآلن العناوين ىذي شائعاً  ليس لكن أصالً  لوُ  وجود ال أقصد ال ،شائعاً  ليس موجوداً  ليس اؼبعىن وىذا
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 اغبياة يف موجودة وقائع على تنطبق الرواية بقيَّة ،الـُمقلَّدون الفقهاء أعداؤه ،الشِّيعي الوسط يف معروفة
 ورغبةً  وسطوتوِ  سيفوِ  من خوفاً  ؟ؼباذا ،حكموِ  ربتَ  يدخلونَ  الـُمقّلدون الفقهاء أعداؤه ،عشناىا اليتَّ  العملية

 تضعضع إذا البيت أىل أحاديث يف عندنا كبنُ  ،مستمرة الظاىر الفلوس اػبُردة قضية ىذهِ  يعين ،لديو فيما
 يأيت كما يبقى ال يعين ،حالوِ  على يبقى ال يعين مكانو من يقوم يعين ؛َتضعَضع ،مالوِ  ألجلِ  لغينٍ  الفقيو
 ألجلِ  لغينٍ  الفقيو تضعضع إذا ،القضية ىذهِ  تعرفون اغبوزوي اعبوِّ  يف ذبربة لديكما االثنان وأنتم ،الفقًن
 إىل نذىب بالناقص فيعين دين عنده ما إذا أّما ،دين عنده كان إذا ىذا ،دينو ثُلثا ذىب مالو ألجلِ  ِغناه

 من خوفاً  ُحكمو ربت يدخلونَ  الـُمقلَّدون الفقهاءُ  أعداؤه ؟الرواية تقول فماذا ،الصفر ربت يعين الناقص
  .لديو فيما ورغبةً  وسطوتو سيفوِ 
 فيها بقراءتٌن قُرئت ىذه أعداؤه ،السَّالم عليو اغبجَّة اإلمام أعداء ،أعداؤه ؟تقول ماذا أخرى رواية

 قـُّلدوا الَّذين يُقّلدون الَّذينَ  الفقهاء يعين الفقهاء ُمقلَّدةُ  :االجتهاد أىلُ  الفقهاء ُمقّلدة أعداؤه :احتماالن
 الُفقهاء ُمقلِّدةُ  أعداؤه ،التعبًن يف العربية والصيغ التعبًن مع أنسب ألنَّوُ  األصح ىي ويبدو الثانية والقراءة
 النجف أىلِ  من ألف السبعون ىؤالء قليل قبلَ  مرت الَّيت الرواية الفقهاء يُقلِّدون الذين الفقهاء ُمقلََّدةُ  وليس
 ىذي :االجتهاد أىلِ  الفقهاء ُمَقلِّدةُ  أعداؤه -: وصاحل ىود قرب جهة من لإلمام كمٌن ينصبون الذينَ 

 ذكرت شيعية كتب يف نُقلت ولكن ُسنية كتب من ُأخذت أصلها يف النصوص ىذي ُسنية الروايات
 اعبوِّ  يف شائعة ليست تعابًن التعابًن ىذي لكن ذكرهتا أيضاً  كثًنة أخرى ومصادر اؼبصادر من ؾبموعة

 الروايات ىذهِ  نرفض أن نستطيع ال كبن يعين فلذلك ،الشِّيعي اعبوِّ  يف شائعة تعابًن التعابًن ىذهِ  ،الُسين
 بٌنَ  الفقهاء خروج إليها أشرتُ  الَّيت الروايات ،معها منسجمة تأيت يعين السابقة الروايات مع تتطابق ألَّّنا

 األغلب األعمِّ  أنَّ  الثانية واجملموعة الروايات من األوىل اجملموعة خالل من يبدو الذي ،وكربالء النجف
  .الفقهاء من األغلب األعمِّ  اغُبّجة ،اإلمام سُيحاربون

 وسيفوِ  سطوتوِ  من خوفاً  ُحكموِ  ربت يدخلونَ  أنَّوُ  الروايات ىذهِ  يف ذُكر كما منافقة ستكون ؾبموعة وىناك
 سيجمع اإلمام أنَّ  الروايات يف أيضاً  عندنا ألنّو مرتددة تبقى أَّّنا يبدو ؾبموعة وىناك .لديو فيما ورغبةً 

 اهللِ  صلواتُ  اغبجَّة اإلمام بأنّ  تتحدَّث اليت الروايات وتبدو ويناقشونو ويناقشهم الشِّيعة فقهاء ومنهم العلماء
 اؼبنحوتة واػُبشب اغبجارة تعبدُ  والّناس جاء اهلل رسول ألنَّ  اهلل رسول أوذي فبا أكثر سيؤذى عليو وسالُمو

 ىناك التأويل ،يتأّولون ،التأويل غًن التأّول ،جّده كتاب الكتاب عليوِ  ويتأّولون عليو سيخرجون اإلمام أمَّا
 لكن ،العلم يف الراسخون عليهم اهللِ  صلواتُ  وىم اهلل إاّل  تأويلو يعلم وما اإلمام ىو يؤول الذي يؤول الفعل
 صلواتُ  اإلمام على الكتاب يتأّول الَّذي من ،العلماء ىم ىؤالء وقطعاً  اإلمام على الكتاب يتأّول من ىناك

 الَّذين ىم ىؤالء ،الشِّيعة علماء من معهم والذين البيت ألىلِ  اؼبخالفون العلماء قطعاً  ؟عليو وسالُمو اهللِ 
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  .الكتاب يتأّولون
 اإلمام من سلبياً  موقفاً  موقفهم سيكون األغلب األعمّ  أنَّ  الشريفة األحاديث من الروايات من يبدو فالَّذي
 من فأّما تتحّدث الَّيت الرواية أرددىا ما كثًناً  الَّيت الرواية ىذه البيت أىل حديث مع ينسجم وىذا اغُبجَّة
 الشِّيعة فقهاء بعض إالَّ  ذلك يكون وال ِقّلة الرواية ىذهِ  يف اؼبمدوحون الُفقهاء لنفسوِ  َصائَِناً  الُفَقَهاء من كانَ 

 وأصحابو اغُبسٌنِ  على معاوية ابن يزيد جيش من أضر بأَّّنم الرواية وصفتهم األغلب األعمِّ  ،صبيعهم ال
 من أضعافوِ  أضعاف أضعافَ  إليها وُيضيفونَ  الصحيحة علومنا بعضَ  يتعّلمونَ  أَّّنم صفتهم وىؤالء

 ضعفاء من الـُمسلِّمون شيعتنا ضعفاء فيتقبلها ،الصَّادق إمامنا يقول كما منها براء كبنُ  الَّيت األكاذيب
 وصفها الَّيت اجملموعات فهذه ،الـُمصيب اغبقِّ  قصدِ  عن سُيظلوَّّنم أنّو النتيجة ،علومنا من أنّوُ  على شيعتنا

 قّلة ىناك قطعاً  ،اإلمام ضدَ  ىبرجوا أنْ  منهم يُتوّقع الَّذين ىم ىؤالء وحرملة مشر من ألعن أَّّنم الوصف هبذا
  .قّلة ىناك تكون أنْ  البُد مرضية قليلة
 من مصدر يف أجدىا مل حقيقةً  الرواية ىذهِ  ،اغُبّجة اإلمام من ستفر ىذه القّلة حّّت  يبدو رواية ىناك

 ىذهِ  لكن الفارسية باللغة الكتب بعض يف ورأيتها األلسنة على تتناقل ولكّنها اؼبعروفة اغبديثية مصادرنا
 يُقال يعين ال حّّت  ُأكرر لكنَّين الروايات ىذهِ  مع ينسجم جّداً  منطقي مضموَّنا ،مصدراً  ؽبا أعرف ال الرواية
 الروايات ىذه ،مصدراً  ؽبا أجد مل يل بالنسبة الرواية ىذه أقول أنا ،مصدر دون من الرواية هبذهِ  جئت بأنَّين

 يف وموجودة واألحداث والعالمات األخبار يُتابعونَ  الَّذين أجواءِ  يف اؼبهدوية األجواء يف األلسنة على تُتناقل
 ىذي بعد عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  اإلمام أنَّ  وىو الفارسية باللغة ُكتبت الَّيت اغبديثة الكتب بعض

 اإلمام من يفرون الشِّيعة علماء أنَّ  يبدو إليها أشرت الَّيت التفاصيل وىذه وكربالء النجف بٌن اغبوادث
 ،العلماء على شديداً  سيكون ألنَّو! مسائلتوِ  من ؿباسبتوِ  من خوفاً  اإلمام من يفرون ،الرواية ىذه حبسب

 فاإلمام يفرون اعبميع الرواية ىذهِ  حبسب ،للمسائلة ؿبطّاً  يكونَ  لن الَّذي حّّت  يعين ،اؼبتبقون اعبميع ويفر
 متاعنا وجدنا من إالَّ  نأخذ ال كبنُ  ،عنده متاعنا وجدنا من إاّل  نأخذُ  ال فإنَّا يعودوا أنْ  ؽبم قولوا يقول
 ىذه حبسب ،شيء عنقوِ  يف ليس من يعين ىناك أّما كباسبو كبنُ  مسؤولية عنقو يف الَّذي يعين ،عنده

  .اؼبعطيات
 ؽبذا حلقات أُفرد ردّبا سريعاً  هبري والوقت الساعة أمامي أرى يكفي ال الوقت أخرى معطيات ىناك

 من يعين يبدو لكن اؼبوضوع ىذا على كثًنة معطيات وأضيف سأربدَّث زىرائيون برنامج يف ردّبا اؼبوضوع
 قليل قبلَ  قُلت كما ولكن اؼبعطيات يف أجدهُ  الَّذي ىذا يعين مصخمة سودة القضية الروايات ىذه خالل

 فلردّبا البداء بقانون ؿبكومة ىي أخرى جهة ومن جهة من كاملة ليست أيدينا بٌن اؼبوجودة اؼبعطيات
 ىذه كلّ  ربدث وال عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  اإلمام يريدهُ  الذي باالذباه تتغًنَّ  الشِّيعة علماء مسًنة
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 اؼبعطيات ىي ىذه لكن الكاملة اغبقيقة ىو نُدركوُ  ما بأنّ  نقول أن نستطيع ال وكبنُ  ،السوء هبذا التفاصيل
 اغبقيقة النتائج ىذه ىي أَّّنا ويبدو اؼبوجودة النتائج ىي ىذه أيدينا بٌن اؼبتوفرة اؼبعطيات حبسب اؼبوجودة

 الروايات ىذه أنّ  االعتبار بنظر األخذ مع قطعاً  ،الوضع ىذا يؤيد اؼبوجود العملي الواقع ألنَّ  ،ىكذا يبدو
 فإَّّنا يعرتضون وكربالء النجف بٌن ىبرجون باعتبار اإلمام ظهور زمان من القريب الزمان عن تتحدَّث
  .تتحّدث

 الروايات ىذه ،نعم أي إمامنا ظهور زمان من قريبٍ  زمانٍ  يف اآلن كبنُ  الفرضية ىذه على اآلن كبنُ  فإذا
 أّما ،مصاديق ؽبا قبدَ  أنْ  يبكن الشيعي اعبوِّ  يف العلمائي اعبوِّ  يف العملي الواقع يف مصاديق ؽبا قبدَ  أنْ  يبكن

 يكون اغبديث عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  إمامنا ظهور زمان من قريباً  ليس الزمان ىذا زمانٍ  يف ُكّنا إذا
 ىو ىذا لكن بعد يأتوا مل أُناسٍ  عن وبالتايل بعد يأيت مل زمانٍ  عن تتحّدث الروايات ىذهِ  فإنَّ  آخر بشكل
 .أيدينا بٌن اؼبوجود
 الروايات يف الشعب ومستقبل الروايات يف العراق مستقبل أخذنا أنّوُ  دبا الشَّيخ ظباحة التايل لسؤال :المقدِّم

 ما ذُكرت وإذا ؟ذُكرت ىل البيت أىل روايات يف األوربية والدول أمريكا مستقبل ؼبعرفة أسئلة ىناك أيضاً 
 أخرى نقاط مثالً  عندك وإذا ؟موقفهم ىو ما اغُبجة اإلمام ظهور مثالً  خبصوص الروايات ىذه مستقبل ىو

 ىذا على اإلجابة على خًن اهلل فجزاكم يعين اؼبعىن ىذا يف الدول زبص أيضاً  السؤال ىذا ردّبا مثالً 
 . .السؤال

 اغبديثية ؼبصادرنا بالنسبة أيدينا بٌن اليت لألحاديث بالنسبة :سماحة الشَّيخ األستاذ عبد الحليم الغزِّي
 مل األمريكية اؼبتحدة الواليات ولكن األئمَّة زمان يف موجودة كانت أوربا ،أوربا عن حديث يوجد ال اؼبعروفة

 اؼبتحدة الواليات تكن مل إذا لسؤال جواباً  يكون اغبديث األغلب األعمِّ  يف ،يعين آنذاك موجودة تكن
  .موجوداً  يكن مل شيء عن سؤال ىناك يكون ال قطعاً  هبا تسمع مل والنَّاس موجودة األمريكية

 اؼبتحدة الواليات عن حديث يُوجد ال اغبديثية مصادرنا يف األحاديث من عندنا ما يعين عام بشكل
 روايات ليست اعبفرية اؼبستخرجات ،جفرية مستخرجات ىناك نعم ،أوربا عن حديث يوجد وال األمريكية

 أنا كتاب من أكثر يعين كتباً  ألفوا اؼبؤلفٌن وبعض ،روايات ىي اعبفرية اؼبستخرجات أنَّ  يتصّور البعض
 أمًن عن بالذات اهللِ  صلواتُ  عنهم وأحاديث روايات أَّّنا سبيل على اعبفرية اؼبستخرجات ذكرت رأيت

 اؼبستخرجات يف ،روايات ليست اعبفر علم طريق عن ُتستخرج نتائج ىي اعبفرية اؼبستخرجات ،اؼبؤمنٌن
 تبقى الدول ىذهِ  أنَّ  ويبدو األمريكية اؼبتحدة الواليات عن حديث ىناك أوربا عن حديث ىناك اعبفرية

 من شيء عندنا ما الروايات أّوالً  :قلت أنا ،اعبفرية اؼبستخرجات حبسب وضعها وعلى قوهتا على موجودة
 اعبفرية اؼبستخرجات جوِّ  يف ولكن األمريكية اؼبتحدة الواليات عن أو أوربا عن ربدَّث البيت أىل أحاديثِ 
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 أنّ  التفاصيل ىذه خالل من ويبدو األمريكية اؼبتحدة الواليات وعن أوربا عن ذُكرت تفاصيل ىناك ،نعم
 ىذه أنّ  يعين اؼبنطقي الشيء ،اؼبنطقي الشيء ىذا ىو وأعتقد وتطورىا قوهتا على وتبقى موجودة الدول ىذه

 ولكنَّين أكثر تفصيل إىل وبتاج ردّبا اؼبوضوع وىذا زواؽبا إىل يؤدي سبب من يُوجد ال موجودة تبقى الدول
  :أقول ـبتصر بشكل

 تؤدي قد عديدة أسباب ىناك اإلنسان ما مثل وتنتهي وقت يأيت أن يبكن كالبشر ىي والدول اغبضارات
 ويف لوُ  ُكتب الَّذي العمر إىل وينتهي اغبياة من حظوُ  يأخذ اإلنسان األحيان بعض يف ،حياتوِ  َّناية إىل

 ىو اؼبسّمى األجل ،مسّمى غًن أجلٌ  وىناك مسّمى أجلٌ  ىناك ،حياتو فتقطع حوادث تطرأ األحيان بعض
 مسّمى أجل ؽبا واغبضارات الدول الشيء نفس ،اؼبتحرِّك األجل ىو اؼبسّمى غًنُ  األجل ،احملدد األجل
 ؽبذهِ  أو الدولة ؽبذهِ  مسّمى غًن أجل ىناك األحيان بعض ويف ،فتنتهي إمكاناهتا كلَّ  تستهلك حينما وذلك

 أو الغربية أوربا األوربية الدول مثل الدول ىذه عام بشكل لكن ،َّنايتها إىل تؤدي عوارض فتأيت ،اغبضارة
 ىو بقائها على تساعد الَّيت العوامل ىذه من بقائها على تساعد عوامل ىناك األمريكية اؼبتحدة الواليات

 العلمي السباق ىذا ،يتوقف مل تطور حال يف اؼبتحّدة الواليات ويف أوربا يف العلم ، العلمي التطور ىذا
  .الدول ىذه لبقاء سبباً  يكون اؽبائل

 تسمي اليت الدول اؼبسلمٌن دول إىل مثالً  إىل بالقياس نسبية عدالة ىناك ،النسبية العدالة :الثاين والعامل
 العدالة توجد ال األمريكية اؼبتحدة الواليات ويف أوربا يف اؼبوجودة العدالة تُوجد ال إسالمية بدول نفسها

 يف واحد بنسبة حّت منها يوجد ال الدول ىذه يف اؼبوجودة العدالة توجد ال القوانٌن ويف القضاء يف اؼبوجودة
 يف وبـُّينت القرآنية اآليات طوايا يف بُينت إؽبية ُسنن ىذه ،يستمر الكفر مع العدل ،اإلسالمية الدول يف اؼبئة

 ،العدل فيها كان إذا واغبضارات الدول تستمر ،يستمر أن يبكن الكفر مع العدل ،اؼبعصومٌن كلماتِ 
 ال األمريكية اؼبتحدة والواليات أوربا يف العدل عن أربّدث ال أّوالً  ،أربّدث ال أنا نسب عدل ىناك قطعاً 

 باؼبنظور العدل عن أربّدث وإمّبا ،العدل ىذا عن أربّدث ال زماننا إمام يريدهُ  الَّذي العدل عن أربّدث
  .إنسان كلّ  يبتلكها الَّيت العادية اإلنسانية الرضبة دبنظور الوجداين اؼبنظور اإلنساين باؼبنظور البشري

 مشاكل وجود رغم العلم ىذا وجود النسبية العدالة وجود ،الدول ىذهِ  يف موجودة نسبية عدالة ىناك
 يؤدي نسبية عدالة ووجود العلمي التقد م لكن الدول ىذه يف موجودة اجتماعية ومشاكل وسياسية اقتصادية

 اؼبستخرجات يف جاء ما مع منسجماً  يأيت الَّذي اؼبنطقي الشيء ىو وىذا اغبضارات ىذه استمرار إىل
 طبعاً  اعبفرية اؼبستخرجات خالل من يبدو الَّذي لكن روايات مبتلك ال كبنُ  قُلت كما الروايات وإالَّ  اعبفرية
 عوامل ربمل وأَّّنا منتهية الغربيٌن نفس ومن الغربية اغبضارة أنَّ  تنظًن يوجد كالم يوجد صيحات توجد
 ربمل الدنيوية اغبياة ،شيء ُكل يف موجود ىذا داخلها يف اؽبدم عوامل ربمل أَّّنا قضية ،داخلها يف اؽبدم
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 وبمل مّنا واحد ُكلّ  كبنُ  ، الدنيوية اغبياة يف شيء كلّ  ،منتهية الدنيا بالنتيجة داخلها يف اؽبدم عوامل
 اؽبدم عوامل وبمل مّنا واحد ُكل والقوة والصحة الشباب سنّ  على يبقى ِمّنا َمن ،داخلوِ  يف اؽبدم عوامل
 طبيعي شيء ىذا اؽبدم عوامل داخلها يف ربملُ  ُكّلها اغبضارات ،اغبياة يف موجود شيء ُكل وىكذا
 عوامل وبمل الصفة هبذه ىو الدنيوي الكائن طبيعة الدنيوية اغبياة طبيعة الدنيا قوانٌن ىذهِ  ألنّ  ،منطقي

  .داخلوِ  يف اؽبدم
 حضارات ىناك كانت إذا ستأيت الَّيت أو اؼبوجودة اغبضارات أو انتهت الَّيت اغبضارات ،اغبضارات فكلّ 

ا دنيوية حضارات ستأيت أخرى  باغبضارة خاصة حالة ليس فتلك داخلها يف اؽبدم عوامل ستحمل فإَّنَّ
 لكن ،الدنيوية الشؤونات كبقية اغبضارات كبقية داخلها يف اؽبدم عوامل ربمل الغربية فاغبضارة ،الغربية
 التطور ىذا ،للبقاء ضمان يعطي العلمي التقد م ،العلمي التقد م ىناك قُلت كما الواقع أرض على نراه الَّذي

 ُكل   ذلك ومع األرض بقاع بقية إىل بالقياس اؼبوجودة النسبية العدالة مع للبقاء ضمان يعطي اؽبائل العلمي
 استخرجت الَّيت اعبفرية اؼبستخرجات يف مذكوراً  جاء ما ىو االحتماالت ىذه يف األصل ،احتماالت ىذهِ 
 جداول من اؼبعلومات واسُتخرجت عليهم اهللِ  صلواتُ  عنهم القواعد ىذه ُرويت اعبفر علم يف لقواعد وفقاً 

 اهللِ  صلواتُ  اإلمام ظهور زمان إىل موجودة ستبقى أوربا أنَّ  ومن األمريكية اؼبتحدة الواليات أنَّ  من اعبفر
 .الحق وقتٍ  يف عنها نتحدَّث ردّبا كثًنة تفاصيل ىناك ؟اغبجة اإلمام مع العالقة ىي ما عليو وسالُمو
 هبذه مبر الغديرية قبل أو ؿبرم قبل سنة ُكل يعين تعودنا احنا الشيخ ظباحة اغبسينية الشعائر إىل :المقدِّم
 ،اغبسينية الشعائر تواجهنا كثًن اؽبجمة من نسمع ،تسقيط من نسمعو واللي اغبسينية الشعائر على اؽبجمة
 يف اغُبسٌن ُخّدام لكلّ  توجهها ربب اللي الرسالة منظوركم أو ؟اغبسينية للشعائر تقييمكم الشرعي اؼبوقف

 ... مكان كلّ 
 زماناً  مهم جّداً  مهم السؤال ىذا كثًناً  بنا طال الربنامج وقت :سماحة الشَّيخ األستاذ عبد الحليم الغزِّي

 أجلنا باعتبار القادمة اغبلقة يف عليو قُبيب أنْ  استطعنا إذا السؤال ىذا نرتك ومضموناً  وموضوعاً  مكاناً 
 يبقى مل فإن الشعائر سؤال على سأجيب غد يوم حلقة من وقت بقي إذا العراق يف اإلصالح حول سؤال
 .اؼبوضوع ىذا عن سأربّدث غد يوم حلقة تلي اليت اغبلقة يف حتماً 

 اؼبباشر البثِّ  عرب الفضائية القمر قناة ُمتابعٌن اؼبشاىدين أعزاءنا إذاً  اػبتام على باد الربنامج وقت :المقدِّم
 ؿُبَمَّد وآلِ  ؿُبَمَّدٍ  والء يف ُدمتم وعوائلكم أنتم خًن بألف وأنتم عام وكل ؾبدداً  أيّامكم اهلل أسعد مين ختاماً 

 أربع ؾبلسنا بعدىا واللي أيضاً  غد ليلة يف اهلل شاء إن معكم مستمرين اهلل شاء إن اغبسٌن خدمة درب ويف
  .الفضائية القمر قناة شاشة عرب اؼبباشر البثِّ  عرب يكون راح ليايل
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 :وفي الختام
ال بُددّد مددن التنبيددأ الددح ألّنددا حاولنددا لقددج لمددهي البرلددامب عمددا  ددي و ددذا الم بدده  ال 

و فددهات فمددن أراد الداّددة العاملددة عليددأ مرااعددة مسدد يج البرلددامب يخلدده مددن أ  دداء 
 .القمرديه أو األوديه علح مهاع بمهرة الفي
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