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 من جديدة حلقة مكان كل   يف ومتابعينا مشاىدينا عليكم السَّالم ،اهلل بقيَّة يا عليك اهلل وصلَّى الُمقّدم:

 أيضاً  واغبلقة جديدة حلقة الفضائية القمر قناة شاشة على من اؼبباشر البث عرب يأتيكم العيد يف دردشة
 وربديداً  الساحة سبس الَّيت متنوعة األسئلة مضت الَّيت الليلة يف ومشاىدينا متابعينا مرّ  كما ،غد ليلة مستمرة
 .ؾبدداً  أيامكم اهلل أسعد موالي عليكم سالمُ . .. العراقية الساحة الش يعية الساحة

 وأيام أيامك اهلل أسعد. .وبركاتو اهلل ورضبة السَّالم عليكم سماحة الشَّيخ األستاذ عبد الحليم الغزِّي:
 ..اؼبشاىدين
 األضحى عيد أيام من الثالث اليوم يف كبنُ  ىا وبركاتو اهلل ورضبة اؼبشاىدين أعزائي عليكم السَّالمُ  الُمقّدم:

 جداً  ومهمةً  حافلةً  أمس يوم حلقة كانت ،العيد يف دردشةٌ  برنامج من الثالثة اغبلقة ىي وىذهِ  اؼببارك
 االتصاالت توالت التسجيل بعد يعين اغبقيقة جزيالً  شكراً  شيخنا وأقولو الشَّيخ لسماحة أتوجو بالبداية
 سألوا اللي اإلخوة من الكثًن ألسنة على تردد جوىري تقريباً  يعين سؤال وكان والتعليقات األفعال وردود
 لقيمة أخرى مرَّة كامل التسجيل شفت البيت رجعت شخصياً  أنا ،البارحة ؿباورة على علقوا واللي

 اللي أو ظبعوا اللي اإلخوة ألسنة على تردد تقريباً  اللي ىو السؤال ،البارحة يعين انطرحت اللي اؼبعلومات
اً  دقيق بشكل يعين األمور وفصَّلت اغبايل الوضع شرحت أنت يعين ؟اغبل ىو ما يقولون أنَّو كتبوا  ،جدَّ
  ؟اغبل ىو ما ،حل وجود من البدّ  لكن

 وأعادهُ  أيّامكم اهلل أسعد. .األعزاء مشاىدينا على َسالمٌ  سماحة الشَّيخ األستاذ عبد الحليم الغزِّي:
 ؟اغبل ىو ما ... سؤالك إىل أعود ... وبركة وعافيةٍ  ودُينٍ  خبًنٍ  عليكم

 يف اغبديث كانَ  صحيح ،األُفق يف حالً  أرى ال يل بالنسبةِ  فعالً  اؼباضية اغبلقة يف حديثي هنايةِ  يف قُلتُ 
ا اؼبشكلة تشخيص  نظريَّاً  ،اؼبشكلة لتشخيصِ  ِوفقاً  يأيت اغبل أنَّ  اؼبنطقي والشيء ،دقيقاً  تشخيصاً  كانَ  وردبَّ

 ،اؼبشكلة ىذه موطنٍ  أي   ويف تبدأ أين ومن اؼبشكلة ىي ما حددنا أن بعد خصوصاً  اغبل يُطرح أن دُيكن
 قادر ،اؼبرض شخَّص والطبيب الطبيب إىل يذىب مريض مثل بالضبط ىيَ  أيدينا بٌن الَّيت القضية لكن
 من الفائدة ما ،العالج يتناول أن يرفض اؼبريض لكنَّ  العالج ووضع اؼبرض وشخَّص ،اؼبرض تشخيص على

 ؽبذا بالنسبةِ  مفيداً  سيكون الطبيب ال! ؟حينئذٍ  الطبيب فائدة وما ؟اؼبرض تشخيصِ  من الفائدة وما العالج
 ستكون الشايف الدواء تعيٌن وال ،نافعاً  سيكون اؼبئة يف مئة دقيقاً  كان لو حّتَّ  العالج تشخيص وال اؼبريض

  !!شبرة أو فائدة لوُ 
 ،العالج تناول يرفض وبالتايل الطبيب تشخيص يرفض أساساً  أو! !العالج يتناول أن يرفض اؼبريض ألنّ 
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 من يُثار ما العراقي الوضع خبصوص حولو اغبديث يُثار الَّذي ألنَّ  ،ىذه ىي أيدينا بٌن اؼبوجودة اؼبشكلة
 الفساد وجود حول ،أخالقي فسادٌ  ،إداري فسادٌ  ،مايل فسادٌ  الفساد أشكالُ  ،بأشكالوِ  الفساد حولَ  كالمٍ 

 يف متفش   مرضٍ  إىل ذلك مرد   ،التنمية برامج ويف الدولة إدارة يف الفشل وجود وحول ،النظام يف اغبكومة يف
ا الدولة يف اآلن ومتفش   اغبكومة  يف وتفشى اغبكومة يف تفشيو بسبب الدولة يف اؼبرض ىذا تفشى وإَّنَّ
 بسبب الدينية األحزاب يف وتفشى الدينية األحزاب وىي اغباكمة األحزاب يف تفشيو بسبب اغبكومة

 ،األحزاب ؽبذه الشرعية األُم وىي األحزاب ىذه مهدُ  ىي الَّيت الش يعية الدينيةِ  اؼبؤسسةِ  يف اؼبرض ىذا تفشي
 شرعية ليست بوالدةٍ  ولدت قد تكن مل شرعية بوالدةٍ  ُولدت أحزاب اغباكمة العراق يف الش يعية األحزاب

  .الدينية اؼبؤسسة الشرعي أمها رحم من شرعية بطريقةٍ  ولدت األحزاب ىذهِ 
 األحزاب ىذهِ  يف اؼبشكلة نُعاجل أنْ  أردنا إذا ،وُعرضاً  طوالً  فيها أطنابوُ  َضربَ  قد اؼبرض ىذا الدينية اؼبؤسسة

 اؼبؤسسة أنَّ  أعتقد ال خربيت حبسب رؤييت حبسب الدينية اؼبؤسسة ولكن أصلها يف اؼبشكلة معاعبة من البُدّ 
 اؼبوضوع ىذا بأنَّ  أقول ال اؼباضية اغبلقة يف لكم ذكرتُ  كما ،ذلك أعتقدُ  ال حاؽبا ُيصلح أن دُيكن الدينية

 اؼبؤسسة ،يتحقق لن األمر ىذا ولكن تتحقق أن ديكن الثالثة اؼبستحيالت أقول ،اؼبستحيالت رابع من
 ىذا موجود الوضع ىذا زال ما ،معقَّدة قضية قضية وىذه ،يتغًن ولن فيها اؼبوجود الوضع على ُمصرة الدينية
 ،العراق يف اإلصالح العنوان ىذا ربت حيدث سوف شيئاً  أنّ  تعتقد فال الشخصي الوالء اغباكم ىو اؼبرض

 ،والفاشلٌن الفاسدين يُول د وىو موجود اؼبرض وىذا اإلصالح حيدث كيف ،سنة مئة بعد حّتَّ  وال اليوم ال
 يوم ذكرتوُ  الَّذي اؼبثال ىو واحدة حالة فقط الدينية اؼبؤسسة اصالح استحالة مع ديكن واحدة حالة فقط
 للنظام وفقاً  نتصورىا أنْ  ديكن ال اؼبدنية والدولة الديين بالوضع ؽبا عالقة ال مدنية دولة ىناك تكون أنْ  أمس

 ،الديين بالوضع ؽبا عالقة ال مدنية أحزاب األحزاب ىذه ،أحزاب بوجود إالَّ  العامل يف بو اؼبعمول الدديقراطي
 ىم الدينية اؼبؤسسة وأتباع ،فيو بالَّذي راضية وىي بوضعها مشغولة وىي حباؽبا الدينية اؼبؤسسة فتكون
  .عليو ىم دبا ؽبم فهنيئاً  اؼبوجود الوضع ىذا يف فرحون

 ىذا اؼبهمة اؼبواقع من الكثًن على الدينية اؼبؤسسة يف والفاسدون الفاشلون يتسلَّط أنْ  اؼبوجود الوضع ىذا
 فهم اؼبفاخر من تعدىم الفاسدة األظباء بعض األظباء ىذه تعد ،بوِ  تفتخر بل بوِ  راضية اؼبؤسسة يعين شيء
 على حرقة أكثر يعين يكونون يعين اآلخرون فلماذا الوضع هبذا راضون النَّاس كان إذا أحرار النَّاس ،أحرار

 تالمس النار أنَّ  باعتبار ،اعبدر من أحر اؼبرقة يقولون العراقية الشعبية األمثلة يف يُقال كما ،اآلخرين أوضاع
 سيكون يعين اؼبرق ،اؼبرقة لكن دُيسك أن ديكن القدر سُبسك حينما الواقع يف ولكن ،اؼبرق تالمس ال القدر
 اؼبؤسسة وأتباع بوضعها راضية ىي اؼبؤسسة كانت إذا يعين اآلخرون فلماذا ،غليانوِ  بسبب حرارة أكثر

 يف اؼبوجود الوضع نُِقل إذا لكن ،فيها أحرار ىم قضية فهذه ،بوِ  ويفتخرون الوضع هبذا فرحون يعين الش يعية
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 .حيدث الَّذي ىو فهذا الدولة إىل الدينية اؼبؤسسة
 على اؼبوجودة البشرية التجربة اؼبوجودة يعين اآلن الدديقراطية األنظمة األنظمة أفضل البشرية التجربة حبسب

 يعين بلداناً  قبد مل فعالً  وُسنية شيعية إسالمية بلدان ويف عربية بلدان يف عشنا ،عشنا وكبن األرض وجو
 احملكمة أنَّ  خياف ال احملكمة إىل يُؤخذ وحٌن حقوقوِ  على خياف ال واإلنسان منتظمة اغبياة فيها تكون
 لن حقَّوُ  أنَّ  خياف ال القوانٌن يتبع وحٌن السجن يف يُعذب أن خياف ال السجن إىل يُؤخذ وحٌن تظلمو
 ىذه يف إالَّ  ىذا مثل قبد مل ،عليو سيعتدي أحداً  أنَّ  خياف ال اآلخرين على يعتدي ال وحٌن ،إليو يصلَ 
 بٌن الفارق ىو ما ؟ؼباذا ،مؤسسات نظام ىو الدديقراطي النظام ،الدديقراطي النظام حيثُ  أوربا دول ،الدول
  ؟األخرى النظم وبٌن اؼبؤسسات نظام

 ىذا ىو اغبدود أبعد إىل الشخصي الوالء من يتخلَّص اؼبؤسسات نظام أنَّ  الفارق ،واحد شيء الفارق
 فيو يرتكَّز العامل يف مكاناً  ذبد ولن ،الشخصي الوالء يف العامل مشكلة ،الشخصي الوالء يف اؼبشكلة ،الفارق
 أعتقد ال الشخصي الوالء فيو يرتكز مكان أسوأ ىي الدينية اؼبؤسسة ،الدينية اؼبؤسسة مثل الشخصي الوالء

 األحيان بعض تقول قد ،الشخصي الوالء فيها يرتكز الش يعية الدينية اؼبؤسسة مثل يوجد العامل يف مكاناً  أنَّ 
 اعبانب ىذا ؟قدرهُ  ما ولكن ىذا أنكر ال أنا ،الشخصي الوالء يف إجيايب جانب ىناك يكون أنْ  ديكن

 ال االحتمال ىذا ؟االحتمال ىذا قدر ما لكن مأمونٌن ألشخاص الشخصي الوالء يكون أنْ  ديكن اإلجيايب
 أرض على لو وجود ال االحتمال ىذا العملي الواقع يف لكن ديكن نعم منطقياً  ،باؼبئة واحد حّتَّ  ُيشك ل
 مصنع عن عبارة ىو الشخصي الوالء ،الشخصي الوالءُ  ىذا ىو اؼبتفشي اؼبرض العملي الواقع يف ،الواقع
 الشخصي الوالء طريق عن ،وفشل فساد يُنتج يشتغل ساعة وعشرين أربعة اػبط طول على يومياً  يُنتج

 توّلَدت الَّيت األحزاب يف وكذلك ،ىي ىي الدينية اؼبؤسسة يف ىي ىي وىذه ،والفاشلون الفاسدون يتسلَّط
  .الدولة مؤسسات إىل األمر انتقل الشيء ونفس ىو ىو اغبال اؼبؤسسة ىذه رحم من

 النظام أيام وبٌن اؼبوجود اغبايل الوضع بٌن أُقارن ال أنا طبعاً  ،الدستور حبسب دديقراطي نظام عندنا صحيح
 أقصى إىل عيوهبا بكل اؼبوجودة السياسية العملية عن نُدافع وكبنُ  ،للمقارنة وجو يوجد ال أبداً  الصدامي

 يعين ال ىذا لكن ،األيّام تلك إىل الرجوع نريد ال ألنَّنا ،حد أقصى إىل بالدماء باألموال عنها ندافع ،حدّ 
ا ،كبًن فارق ىناك ،جي د وضع الوضع أنَّ   أن يريد الوراء إىل يرجع أنْ  يريد األوضاع ينتقد الَّذي البعض ردبَّ

 وجو ال أصالً  ،السابقة األيام وبٌن العراق يف اعبديد الوضع بٌن للمقارنة وجو ال ،جديد من البعثيون يعود
 ،أصالً  للمقارنة وجو ال ،ثالثة اثنٌن واحد للمقارنة جدول ونضع الوضع هبذا صار واآلن كان نقول ألن

 ردّبا ،والنار اعبّنةِ  بٌن كاؼبقارنة نُقارن أنْ  نستطيع ال يعين ،النظام ذلك َزمن أوذينا الذين كبنُ  وخصوصاً 
 بالنسبة ،حسنات السابق النظام يف جيدونَ  فقد ،ألذى يتعرضوا مل ،السابق النظام أيّام يُؤذوا مل أناس ىناك
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 كّلوُ  نظام النظام ذلك يف اغبسنات من َحسنة أي قبدُ  ال كَبنُ  الَعهد ذلك يف األمرّين ذاقوا فبن وألمثايل يل
 ،العذاب رائحة القتل رائحة الدَّم رائحةُ  اعبردية رائحةُ  منها تفوحُ  تكتبها أن تُريد إذا بعث كلمة أصالً  ،جردية
 يوجد أنَّوُ  يعين أعتقد ال حل عن البحث لكن .اؼبقارنة نريد ال كبنُ  األيّام تلك من جنيناهُ  الَّذي ىو ىذا
 ستمر األيّام بأنَّ  اغبديث آخر يف أمس يوم يف قُلت كما أنا ،أبداً  ومنطقي وواقعي عملي بشكل حل

 على الَقتَ َلة ستسل ط فإنَّك اغبرامية تنتخب مل وإذا وقَ تَ َلة حرامية ؾبموعتٌن بٌن وسنقف االنتخابات وستأيت
 دورةٍ  ُكل   يف باغبراميةِ  لنا وىنيئاً  جديد من اغبرامية تنتخبَ  أن فتضطّر ،قومك وعلى أىلك وعلى نفسك

  .انتخابية
 اغبديث يف نُدردش أنْ  وديكن دردشة عنوانوُ  الربنامج باعتبار يعين فقط نُنظ ر أنْ  نريد إذا الكالم أّما

 قد الُصور من صورة أرسمَ  أن ديكنين االقرتاحات من اقرتاح أقول أن دُيكنين عديدة جهات يف ونتحدَّث
 من لو حّتَّ  تتغًن أن البدّ  الدينية األحزاب ،األحزاب ىذه تغيًن من البُدّ  ،موفقة تكون ال وقد موفقةً  تكون

 داخل من التغيًن من البُدّ  ولكن جداً  ُمفيداً  سيكون أنَّوُ  أعتقد ال داخلها من التغيًن كان وإنْ  داخلها
 الشخصي الوالء وضعية َىذهِ  يعين ،أعرافها من الدينية اؼبؤسسة من أخذتوُ  عمَّا ما شيئاً  تبتعدَ  وأن ،األحزاب

 تأيت أين من ألّنك ،األحزاب ىذه نفسِ  من تتولَّد أحزابٍ  من جديدة تشكيلة داخل زُبفَّف أنْ  األقل على
 من جدد بأُناس جديدة أحزاباً  وُتشك ل األحزاب ىذه تُزيل بأنَّكَ  تقول أن تريد ىكذا إذا ؟أخرى بأحزاب

  ؟هبؤالء تأيت أين من ؟هبم تأيت أين
 اآلن مثالً  يعين ،وشعبية صباىًنية امتدادات ؽبم تكون لن اإلطار ىذا خارج ُجدد بأشخاص جيء لو حّتَّ 

 الواقع ،اؼبوجود الواقع ىو ىذا ،وشعبية صباىًنية امتدادات ديتلكون ال ىؤالء اؼبظاىرات يف يتواجدونَ  الذينَ 
 الدولة إدارة ُمستوى على عملٍ  خطَّةُ  وُيصاحبوُ  التغيًن ىذا مثل يكون أن دُيكن ،ىذا ىو واؼبوجود اؼبفروض

 أبعد إىل متخلف نظام العراق يف اؼبوجود اإلداري النظام ،الدولة بناء مستوى على التنمية مستوى وعلى
 يف للدولة إدارة توجد ال ،اختلف اغباضر العصر يف اآلن اإلدارة مفهوم ،دولة إدارة توجد ال أصالً  اغبدود
 أستخرج أن أردت حٌن ،مثال أعطيك أنا ،متخل فة زالت ال اإلدارية الُنظُم يف هبا يُعمل الَّيت القوانٌن ،العراق

 الدائرة يف يعلمون الذين واؼبوظفون ،اؼبدنية األحوال ىوية ،العراق إىل سفرايت أحد يف العراقية اعبنسية
 وأراد اإلجراءات بعد ،مدينتك نفس من يكون أن البُد اعبنسية استخراج بالنتيجة ،وأعرفهم يعرفونين
 أعرفوُ  ميالدي تأريخ أنا ؟ؼباذا لوُ  فقلتُ  ،خطأً  ميالدي تأريخ يكتب أنْ  فأراد ،اؼبعلومات يُثب ت أن اؼبوظف

 والديت تكتب أن تريد ؼباذا ميالد وشهادة ىذا تُثبت وثائق وعندي بالدقة ميالدي تأريخ كتب والدي يعين
  ؟1/7

 مشكلة تواجهك الصحيح اؼبيالد لك أكتب إذا قال ،بالساعة حّتَّ  أعرفو ميالدي تأريخ والديت أعرف وأنا
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 بوثائق اؼبثبتة الصحيحة الوالدة يعين! !صحيح اؼبنطق ىذا يعين عليك باهللِ  ،مزوَّرة البطاقة أنَّ  يف ُيشك
 بشكل اؼبيالد تأريخ يل فيكتب العراقية اؼبستشفيات من عراقية بوثائق مثبتة ميالد شهادة عندي يعين عراقية

 القامة طول كتب القامة طول إىل وصلنا َلمَّا لكن ،فكتب كثًناً  عليو أصررت ،أفضل ىذا يقول خاطئ
 نقاط يف اغبقيقي طولك تكتب إذا ألنّوُ  أحسن ىذي قال ،ذلك من أطول أنا لوُ  قلت ،سنتيمرت 161

 العراقيٌن كلّ  احنا :قال ،حقيقية اؽبوية تكون مزوَّر طول يل يكتب يعين ،مزوَّرة اؽبوية يعتربون التفتيش
 العراق نساء يعين 111 ،أقزام يعين ،سنتيمرت 111 والنساء ،سنتيمرت 161 الرجال طوؽبم اؽبم نكتب

 عندي لتزويرىا ؿبتاجاً  لستُ  وأنا رظبية دائرة من رظبية وثيقة ىذي يعين ،الشيء نفس اؼبعلومات بقيَّة ،أقزام
 يف عام تزوير وىذا العراقية الدوائر يف تُقبل حّّت  بتزويرىا وينصحين يزّورىا اؼبوظف ،موجودة األصلية الوثائق

  .موحَّد الطول ،موحَّد اؼبيالد تأريخ ،البلد
 ىذه أنَّ  تكتب أن الداعي ما بطاقتها يف اؼبعلومات ؽبا يكتبون اؼبثال سبيل على امرأة تأيت اآلن مثالً  يعين
 مشكلة عندىا كان إذا ،باكر سيكتب االجتماعية اغبالة حقل يف طبعاً  ،مثالً  الضرورة ىي ما ،باكر اؼبرأة

 عن عاطل لوُ  يكتبون يعمل الَّذي حّتَّ  ،العمل عن عاطل العمل وحقل ،عورة عوراء فيكتب عينها يف
 واسم سنتيمرت 111 وطوؽبا العمل عن وعاطل وباكر عورة زين ،سنتيمرت 111 وطوؽبا يعين ىذي ،العمل

 ىذه! ؟منها الفائدة ما ،2011 :سنة تصدر مدنية ىوية يف منها الفائدة ما اؼبعلومات ىذه ،وجدهتا أمها
 العراق يف سياقة إجازة استخرجت أنا ،اآلن إىل هبا نعمل زلنا ال ،1800 ال  يف العثمانيون سنَّها قوانٌن
 بطاقة يعطوك يعين وىم اؼبعلومات يكتب الضابط ،السياقة إجازة أستخرج كي اؼبرور دائرة إىل ذىبت فلمَّا

 يعين لو فكلت ؟يثبتو أن يريد أمي اسم عن فسألين ،اؼبوجودة اآلن الذكية البطاقات اآلن بالبطاقات شبيهة
 ىاي ىو ىاي ،بالبطاقة تكتبها أنت بيها شتسوي أمي ،متوفية أمي أنا السيارة وياي تسوق راح أمي

  ؟السياقة بطاقة يف األم اسم ُيكتب ؼباذا ،فيها أمك اسم ُيكتب الزم السياقة بطاقة ،يعين القوانٌن
 العراق يف مواطن كل ،مواطن لكل ُمصاحب ىو البسيط اؼبثال ىذا لكن بسيطة أمثلة ىذه ،أدري ال

 عرض وعلى اػبط طول على والقضيةُ  النظام ىذا دبثل تعمل الدوائر ىذه ،البسيطة األمثلة ىذه ُتصاحبوُ 
 الوضع نفس الشيء نفس معاصرة بطريقة السياقة إجازة مثل تُنظَّم الَّيت اؼبستحدثة األشياء حّتَّ  ،الساحة

  .اؼبستحدثة األشياء ىذه حّتَّ  على ينعكس اؼبتخل ف
 على موجود صحيح ،العامل خارج يعيش اآلن العراق ،دولة ىناك تكون أن ديكن ال متخلفة إدارية نُظم مع

 نظام إىل حباجة ؟مهمٌن أمرين إىل حباجة اإلداري النظام يف العراق ،العامل خارج يعيش لكن األرضية الكرة
 يتحدثون ،خرابيط ىذي عنو يتحدَّثون الذي وىذا حديث مصريف نظام العراق يف عندنا ما حديث مصريف

 أوالً  اؼبصريف النظام ىذا مصريف نظام إىل حباجة العراق ،ؽبا وجود ال خرابيط ىذي عراقية كفاءات عن
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 األمور تنظيم يف وسيساعد ،اإلرىابيٌن على التضييق يف سيساعد وحّتَّ  الفساد دائرة تقليل يف سيساعد
 وال ،العاؼبي اؼبصريف النظام مع يتواكب جديد مصريف نظام على حباجة العراق ،اؼبشاريع إنشاءِ  يف ويساعد

 ىذا تُقيم اػبارج من تأيت مؤسسات إىل كبتاج ،النظام ىذا مثل إجياد على قادرة كفاءات العراق يف توجد
 اغبصار زمن يف ،اغبصار زمن يف انتهت العراقية الكفاءات ،عراقية كفاءات وجود أسطورة ىذي ،النظام
 عن باؼبئة مئة اؼبتخل ف التعليمي النظام الدليل ،كفاءات توجد ال ،العراق وانتهى العامل عن العراق انقطع
 يف منتهي نظام التعليمي النظام ،التعليمي بنظاِمها الدول تُقاس ؟الدول تُقاس كيف ،العامل دول صبيع

 خزانة صندوق تضع أن يف تفكر وما بقالة لك تفتح أن مثالً  دُيكن اآلن أنتَ  يعين اؼبصريف النظام ،العراق
 ! ؟ىذا ديكن ،أموالك عبمع
 دفرت ذلك وُيصاحب ،أموالو فيها جيمع ُخزانة أو صندوق لوُ  يضع أن البقالة صاحب فيها يفكر قضية أول

 نظاماً  ديتلك ال الَّذي البلد ،ىكذا ىو للدول بالنسبة اؼبصريف النظام ،آخرهِ  وإىل والوارد الصادر فيو يسجل
 ،ُخزانة فيها توجد ال الَّيت البقالة ىذه مثل ،خزانة فيو توجد ال البلد ىذا يعين العامل دولِ  كأنظمة مصرفياً 
 اؼبالية وزير كان ،العراقية على الربنامج شاىدت أنا العاؼبي االقتصاد ضربت الَّيت سنوات قبل العاؼبية األزمة
 الَّذي ما اؼبالية األزمة يف العراق مشكلة عن الربنامج ؾُبري اؼبذيع سألو َلّما ،الزبيدي باقر ،جرب باقر آنذاك
 هبذه كثًناً  يتضرر مل العراق أنَّ  من بفخر يعين اؼبالية وزير ربدَّث ،العاؼبية اؼبالية األزمة من العراق أصاب
  ؟ؼباذا لو قال الربنامج ؾُبري فاؼبذيع ،اؼبالية األزمة

 غًن العراق أنَّ  ،العراق كرامات من كانت ىذي يعين ،العاؼبي اؼبصريف بالنظام مرتبط غًن العراق ألنّ  :قال
 يف العراقي التلفزيون على تنقل البورصة كانت ألنّو ،حدثت الَّيت فاؼبشكلة ،العاؼبي اؼبصريف بالنظام مرتبط
ا الوقت ذلك  ويكتبون موجودة سبورة كان يعين بالطباشًن يكتبون كان الشيء بعض تطورت اآلن ردبَّ

 من يعين تكن مل حّتَّ  اسفنجة يعين ،بالطباشًن آخرهِ  وإىل واألسهم العملة أسعار ،األسعار التغًن بالطباشًن
 كان يعين أيضاً  سبورات وتوجد خشبية سبورة كان باؼباجيك وُتكتب البالستيكية اغبديثة السبورات ىذه

 فقدانوِ  من يعاين العراق ،كثًناً  تتطور مل يعين ىي ىي اآلن والقضية ،األسعار يكتبون بالطباشًن يكتبون
 .مصريف لنظام

 اػبليج دول اإلمارات اآلن ،العامل دول كبقية إلكرتونية حكومة فيو توجد ال أيضاً  العراق األخرى واؼبشكلة
 كفاءات توجد وال إلكرتونية حكومة إىل حباجة مشاكلو كل مع العراق ،إلكرتونية حكومات ُتشك ل بدأت
 ىذي اغبجي ىذا خرط ىذا العراقيٌن اؼبهندسٌن الشخصيات بعض من طُرحت مشاريع ىناك ،عراقية

 أنْ  أرادت َلمَّا ،الغربية أؼبانيا ،أؼبانيا ،خربات ىائلة إمكانات إىل ربتاج اإللكرتونية اغبكومات إنشاء ،خرابيط
 إىل ربتاج العملية ألنَّ  ،اؽبند من الكمبيوتر خرباء من اآلالف عشرات استوردت اإللكرتونية اغبكومة تُنشئ
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  .واسع جهد
 داتا وجود إلكرتونية حكومة وجود لكن ،أشهر أو أيام ظرف يف يُنشئها أنْ  يستطيع العراق أقول ال أنا

 تيسًن يف اؼبستثمرين تساعد ،القاتلة البًنوقراطية ىذه من اؼبواطنٌن زُبل ص اؼبواطنٌن تُريح أوالً  ،للمعلومات
 دون من اؼبعلومات من الواسعة الداتا ىذه ،اؼبعلومات من واسعة داتا إىل حيتاج األمين اعبانب ،أعماؽبم

 نظام فيو يكن مل إذا العراق اإلداري اؼبستوى على ؟إليها الوصول ديكن كيف إلكرتونية حكومة وجود
 اغبكومات أنظمة دبستوى إلكرتونية حكومة فيو تكون وأن العاؼبي اؼبصريف النظام مع يتماشى مصريف

 اغبكومة أو اؼبصريف النظام سواء األنظمة وىذه اليابان يف كندا يف أوربا يف اآلن اؼبوجودة اإللكرتونية
 على االعتماد من البدَّ  إلنشائها ُقدرات وال طاقات وال كفاءات َّنتلك ال العراق يف كبنُ  اإللكرتونية

 ! !يعين الدول تؤسس كيف وإالَّ  أوىل خطوة ىذه ،مكان أي من اليابان من أمريكا من أوربا من شركات
 ألنَّ  ،طويلة زمانية فرتة إىل حيتاج ينجح ولن التجاري اعبانب يف فاشل العراق التنمية مستوى على أّما

 التجارة مستوى على العراق ،فاشل تاجر يبيع وال يشرتي فقط الَّذي والتاجر ُيصد ر ال يستورد فقط العراق
 يف تتوفر موارد ىناك لكن ،الفشل وربت فاشل بلد الصناعة مستوى وعلى ،طويل زمن إىل حيتاج فاشل بلد

  .النفطي القطاع تطوير النفطي القطاع العراق
 والقطاع الزراعي القطاع فبكن ،الزراعي والقطاع العراق مال رأسُ  وىو العراق يف موجود النفط باعتبار
 مصايف إىل حيتاج العراق ألنّوُ  ،القطاعٌن ىذين تطور عشرية طبسية خطة يف اغبكومة أن ديكن النفطي
 حيتاج العراق ،النفط تصدير ألجل اؼبوانئ ذبديد إىل حيتاج العراق ،ومنتهية متهالكة القددية واؼبصايف للنفط

 الَّيت البرتوكيمياوية النفطية الصناعات إىل حيتاج العراق ،ناقلة أنابيب إىل حيتاج العراق ،نفط ناقالت إىل
 وىي البرتوكيمياوية الصناعات توفرىا أن ديكن اليومية العراقي الشعب احتياجات من كثًن ،النَّاس حيتاجها

  .نفطية صناعات
 كذلك الدولة ؟يعيش أن يستطيع كيف الطعام لوُ  يتوفر ال الَّذي اإلنسان ،اإلنسان غذاءُ  فهي الزراعة أمَّا
 ال الطبيعي الشيء َّنت إذا والزراعة ،تستمر وأن تعيش أنْ  تستطيع كيف طعامها توفر أن تستطيع ال الَّيت

 السدود وجود من بُد ال األهنار كري من البُد ،اؼبائية للثروة ورعاية عناية ىناك تكون أنْ  بعد إالَّ  زراعة تنمو
 حّتَّ  النَّاس ينفع أن ديكن وىذا ،األهنار على جديدة نواظم بناء جديدة سدود بناء القددية السدود تصليح

 الثروة َّنت السمكية الثروة َّنت اؼبائية الثروة َّنت إذا ،السدود تتوفر حينما الكهربائية الطاقة توليد يف
 غزت كيف تركيا اآلن ،الغذائية الصناعات يف منها يستفاد الَّيت اؼبصانع تتواجد أنْ  ديكن حينئذٍ  اغبيوانية
 واليابان واسرتاليا كندا أسواق غزت ،األمريكية اؼبتحدة الواليات أسواق غزت اآلن تركيا ؟العامل أسواق
 من عليها واإلقبال اؼبوجودة الغذائية الصناعات أبرز ماركت السوبر إىل نذىب حينما اآلن كبنُ  ،وأوربا
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 اؼبواد صناعات تركية صناعات الصناعات أبرز ،والغربيٌن الشرقيٌن من فقط الشرقيٌن من ليس اعبميع
 ىذه ُتصن ع أنْ  تستطيع تركيا يف ؽبا ورعاية مائية وثروة وحيوانية زراعية ثروة ىناك تكن مل لو ،الغذائية

 سنوات عشر وخالل الصناعات هبذه العامل غزت تركيا ،العامل أكباء صبيع يف اؼبنتشرة الفاخرة الصناعات
 فيها حدث الَّيت السنوات العشر قبل السابقة اغبالة عن باؼبئة شبانٌن درجة إىل يعين ،تركيا يف األوضاع تغًنت
  .تركيا يف الكبًن االقتصادي التغًن

 ونظام اؼبصريف النظام مستوى على الدولة وإدارة الدولة تنظيم مستوى على موجودة َّناذج أمامو العراق
 الكربى بالدول حيتذي أنْ  نريد ال ،اػبليج دول أمامو النفطية الصناعات تطوير ونظام اإللكرتونية اغبكومة

 يف اؼبصريف النظام مع تتماشى مصرفية أنظمة فيها دول ىذه الكويت اإلمارات أماموُ  اػبليج دول أمامو
 الصناعات ويف ،النفطية والصناعات النفطي القطاع يف تطور ،إلكرتونية حكومة ىناك بعضها يف ،العامل

 كبنُ  قليل قبلَ  قُلتُ  كما كالم ىذا لكن ،اجملاورة الدول يف إيران موجودة ذبارب تركيا أمامو والزراعة الغذائية
 خبًناً  لستُ  فأنا دقيقاً  الكالم ىذا يكون ال قد ؟الكالم ىذا من ينتفع مثالً  الَّذي من دردشة ؾبرد نُدردش

ا لكن ،أتابع متابع ؾبرد أنا األمور هبذه  وجيد فيها ويفصل العناوين ىذه يأخذ واؼبتخصص اػببًن يأيت ردبَّ
 هبذه يتحرَّك العراقي اعبو   يف أحداً  يعين أنَّ  أعتقد ال لكنَّين ،الضار ىو ما ويدفع النافع ىو ما فيها

  .حل ىناك أقول أنْ  أستطيع ال يعين األسف مع أقول يعين لذلك االذباىات
 أرضِ  على يُطّبقَ  لنْ  ولكنَّوُ  يُقال أن ديكن نظرياً  ،سهالً  ليس اغبل ولكن اؼبرض أشخ ص أنْ  استطعت أنا

 أحزاب ىي اغباكمة األحزاب يعين ،الواقع ىذا من نتخلص أن نستطيع ال كبنُ  أساساً  اؼبشكلة ألنَّ  ،الواقع
 ىو ىذا أبيت أم شئت دينية زعامات اؼبوجودة والزعامات الدينية باؼبؤسسة مرتبطة الدينية واألحزاب دينية
 إالَّ  تتحدَّث ال الدينية واؼبؤسسة طوال سنوات يعين وإالَّ  الدينية اؼبؤسسة يف موجودة أساساً  واؼبشكلة ،الواقع

 منطقي كالم وىو الدينية اؼبؤسسة ألقطاب الكالم ىذا طرحتَ  لو وحّتَّ  ىذا يومكَ  وإىل اؼبرض أعراض عن
 يقبل ىل التشخيص يقبل ال الَّذي ،التشخيص يقبل ال فاؼبريض ،يُرفض سوف الواقع أرض على وموجود
 الشيء يعين التشخيص اؼبريض رفض فإذا ،اؼبريض يرفضوُ  التشخيص ىذا أساساً  ،العالج يقبل لن ؟العالج

 يف يلوحُ  حالً  أنَّ  أعتقد ال لذلك ،حاؽبا على األمور تبقى العالج رفض وإذا ،العالج سًنفض أنَّوُ  الطبيعي
  .األسوأ إىل تذىب مل إن ىي ىي كما ستبقى واألمور األفق
 أصوات فرتتفع حيدث ترقيع أي يعين الش يعية التجربة حبسب ويعين ترقيعات ىناك تكون أن ديكن نعم

 من الكثًن ىناك الدينية اؼبؤسسة واقع يف نرى ألنَّنا ،معجزة إىل الرتقيع ويتحول والتحميد والتهليل التكبًن
 فحّتَّ  ،ىي ىي فالقضيةُ  واؼبعجزات الكرامات من يُعد ولكنَّوُ  التخلف من الكثًن وىناك والعيوب األخطاء

 ،لو سيطّبلون والنَّاس العراقي الوضع يف بائسة ترقيعات ىناك ستكون فعالً  سيكون والَّذي البائس الرتقيع
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 ،نرضى مل أم الواقع هبذا رضينا يعين سواء الواقع ىذا ىو فأعتقد والكرامات اؼبعجزات من ويعّدونو سيطّبلون
 .حجي إليك بالكالم وأعود بيننا واأليامُ  أقول يرضوا مل أم بكالمي اؼبشاىدون رضي سواء

 اغبسينية الشعائر حول كان السؤال ،السؤال ظبع ما اللي ومشاىدينا متابعينا ؾبدداً  بكم مرحباً  الُمقّدم:
 الشعائر عن غريبة ىجمة فد تواجهنا ما دائماً  يوم طعشسخبم يوم بعشرين يعين اغبرام ؿبرم شهر قبل

 الشَّيخ ظباحة ولكن جواب اليوم يكون أنّوُ  ووعدنا الشَّيخ ظباحة مع يعين الشيء ىذا عن وربدثنا اغبسيين
 ،اغبسينية الساحة يف اآلن اؼبوجودة واألغبان جي الدي حول آخر سؤال السؤال ؽبذا أيضاً  نضيف راح

 الطرح يقدمون اؼبوجودين والشعراء الرواديد األخوة اآلن بالساحة نستغربو اللي باألمر الغريب ،من اؼبوجوده
 اؼبوقف جديدة بأغبان اجو ،منظور كاظم مدرسة الزغًن ضبزة مدرسة القددية اؼبدرسة من الوراثة نقلوا ما

 ولكن ىذي األغبان حول وقت أكو كان إذا احنا بدايةً  بس أيضاً  ورأيكم نسمعو نريد ىذا من الشرعي
 ؟اغبسينية الشعائر قضية على نركز اليوم احنا

 يوم غبلقة اغبديث نرتك واألطوار األغبان للموضوع بالنسبة سماحة الشَّيخ األستاذ عبد الحليم الغزِّي:
 فالكالم متنوعة أسئلة على نتواصل فحّتَّ  أسئلة عنده حسنٌن أبو أيضاً  اغبجي ألنّوُ  ،تعاىل اهلل شاء إن غد
 ىو اعبديد القديُ  اؼبوضوعُ  اغبسينيَّة الشعائر دبوضوع يتعلق ما أمَّا ،غد يوم إىل نرتكو واألطوار األغبان عن
 يعين اغبجة ذي شهر من األخًنة األيّام يف يعين األيام ىذه مثلِ  يف خصوصاً  دائماً  يُطرحُ  الَّذي الكالم ىذا
 يف أو الفضائيات على األحيان بعض أو اإلنرتنت على اؼبوضوع ىذا حول الكالم يكثر األضحى عيد بعد

 ال وأيضاً  ،اغبسينيَّة الشعائر عن كثًناً  وكتبت كثًناً  تكلمت أنا ،الشيعية اجملالس يف أو أخرى إعالم وسائل
 ،الربنامج من الضيق الوقت ىذا يف اغبسينيَّة الشعائر موضوع عن مفصَّل بشكل أربدَّثَ  أن يعين أستطيع

  ؟السؤال على سأجيب ولكن
 صبيل عنوان التهذيب عنوان ىو ،اغبسينيَّة الشعائر هتذيب أنت ذكرتو الَّذي العنوان مثل ترتدد عناوين ىناك

 زيادات وفيو إالَّ  الدنيوية اغبياة يف شيء من ما ىو شيءٍ  لُكل   التهذيب ،التهذيب عنوان بأنَّ  يقول أحد ال
 اؼبعىن حيمل اغبقيقة يف ىو ىل لكنَّوُ  صبيل عنوان التهذيب عنوان العنوان ىذا يُطرح فحينما نقائص فيو أو

 يعين ىو التهذيب بعنوان يسمى ما اغبقيقة اعبوّ  ىذا يف ذبربيت يعين حبسب ،أعرف ما حبسب ؟اعبميل
 ىذا عنوان لوُ  ُوضع اغبسينيَّة الشعائر زبريب لكن ،اغبسينيَّة الشعائر زبريب يُراد زبريب ىو دقيق بشكل
 ىذه نعرف ألنَّنا ،العنوان ىذا عند كثًناً  الوقوف أطيل ال لذلك ،اغبسينيَّة الشعائر هتذيب اعبميل العنوان
  .القضية ىذهِ  يعرفون اغبسينيون ،القضية
 اغبديث يبدأ حينما القضية معروفة ،ذلك من أكثر نقف ألن داعي فال التخريب ىو يعين التهذيب عنوان

 وتنتهي يقصوهنا تلك يقصوهنا ىذه اغبسينيَّة الشعائر يقطعون ونأيبد باؼبقص فيمسكون التهذيب عن
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 اؼبنظومة ىذه بُكل اإلخالل إىل يؤدي منها أجزاء تقطيع متكاملة وحدة ىي اغبسينية الشعائر ،القضية
 بكلمة ترتبط أساساً  شعائر كلمة ىي ،النَّاس ؼبشاعر انعكاس ىي الَّيت اغبسينيَّة الشعائر من اؼبتكاملة
 النَّاس مشاعرُ  ،باؼبشاعر ومرتبطة متفرعة الشعائر ولكن للكلمة اللغوي األصل إىل أذىب أنْ  أريد ال مشاعر
 ،الش يعة مشاعر ؼبنظومة انعكاس ىو اغبسينيَّة الشعائر منظومة يف جيري فما شعائر طقوس تعابًن إىل تتحوَّل

 من مقطعٍ  يف واغبكَّام الطُغاة دائماً  التأريخ طول على الحظنا ألنَّنا ،التهذيب قضية عن اغبديث نرتك فلذا
 ذلك بعد اغبسينيَّة الشعائر ُيشجعونَ  حياهتم من مقطعٍ  يف الش يعية األجواء يف الش يعية البلدان يف حياهتم

  .والتخلف والتقطيع والتهذيب اإلصالح أيضاً  بعنوان ونأويبد عنيفاً  ضرباً  يضربوهنا بفرتة
 إمَّا العلماء الديين اعبو   يف ،آخرهِ  إىل متخلفة فبارسات رجعية فبارسات ىذه أنّ  بعنوان نبدأو ي الطغاة

 نبدأو ي أيضاً  ؾباالً  وجدوا فإذا ؾباالً  وجدوا إذا يتحدَّثون وإمَّا النَّاس عند الفعل ردَّة من خوفاً  يسكتون
 اعبوّ  شيء الديين اعبو   لكن التصرف نفس العملية نفس التقطيع عملية ىو واإلصالح التهذيب بعملية

 يعرفون اغبسينيَّة الشعائر تأريخ على اؼبطل عون ،نعرفها كبنُ  متكررة التجربة وىذه خصوصياتوُ  لوُ  السياسي
 ولكن خصائصوُ  أسلوب لكل الديين اعبو   يف أسلوب وىناك السياسي اعبوّ  يف أسلوب ىناك ،القضية ىذه
 التقطيع عملية ،ىي ىي التصحيح عملية ،اغبسينيَّة الشعائر بتصحيح االدعاء ىو األسلوب ىذا روح

ا للحسيني ٌن واضحة باتت القضية أعتقد لذا ،واإلزالة  مسألة وىذه اغبسينيٌن غًن عندَ  واضحة تكون ال ردبَّ
 ىذه غًن إضافة أضيف أنا لكنَّين ،عندىم واضحة صارت القضية الشأن أصحاب أنّ  اؼبهمّ  ،مهمَّة ليست

 ليست كبًن نقصٌ  فيها اغبسينيَّة الشعائر أنَّ  قبد فإنَّنا اغبسينيَّة الشعائر ننتقد أن أردنا إذا أقول ،اإلضافة
 ! !كبًنة زيادة فيها

 اغبسيينّ  الربنامج ،جوىري نقصٌ  اغبسينيَّة الشعائر يف اؼبوجود والنقص ،كبًن نقصٌ  فيها اغبسينيَّة الشعائر
َرة ِعربَة برنامج عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  الصَّادق اإلمام قولة يف واضح  ،الَعربَة على الِعربَة قدَّم واإلمام ،وَعب ْ

َرة جانب يف فعالً  اغبسينيَّة الشعائر  نقص ال الَعربَة جانب يف اغبسينيَّة الشعائر اآلن يعين ،فيها نقصَ  ال الَعب ْ
 اؼباشية الز يارات مثالً  يعين الشعائر خالل من اغبسيينّ  األمر إحياء مظاىر وكل اؼبوجودة الطقوس ،فيها

 أن نستطيع ال ؟نقول أن نريد فماذا ،يتصاعد زال وال الذروة بلغ األمر ىذا أنَّ  أعتقد ،الز يارة إىل اؼبشي
 يف ،يتصاعد زال وال الذروة بلغ األمر اعبانب ىذا يف ،اؼبوضوع ىذا يف قصَّروا قد اغبسٌن زّوار بأنّ  نقول
 يف نقصاً  بأنَّ  نقول أنْ  نستطيع ال موجودة العامل بقاع كل يف ،واؽبيئات واؼبواكب اغبسينيات إنشاء قضية
  .اؼبواكب اؽبيئات يتزايد اغبسينيات عدد زال ال تتسع زالت وال اتساع يف القضية اعبانب ىذا
 ـبتصر بشكل ازدياد يف ىي اأُلخرى التفاصيل وسائر واللطم والبكاء النعي ؾبالس والبكاء الدمعة جانب يف

 على اغبزنِ  من مقدارٍ  بأي   نفي أنْ  نستطيع ال فنحنُ  نفعل أنْ  نُريد ما فّعلنا لو كبنُ  صحيح ،الَعربَة جانب
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 كبنُ  لكنَّنا أساسها من منتفيو باطلة فاألمور اغُبسٌن باذباهِ  األمور نقيس أن أردنا إذا ،صحيح ىذا اغُبسٌن
 الَعربَة جانب يف اغبسينيَّة الشعائر أنَّ  أقول حٌن ،كبنُ  حيثُ  من األمور نقيسُ  كبنُ  ،وكبنُ  األمور نقيسُ 

 بلحاظ ،السَّالم عليو اغُبسٌن بلحاظ ال الش يعة نفس بلحاظ بالنقص أصفها أنْ  أستطيع ال مكتفية مكتملة
 اؼبقايسة كانت إذا قيمة من لوُ  ليس نفعلو شيء فكلّ  فعلنا مهما قيمة من لو ليس يعين شيء ُكل اغُبسٌن

 أن البُد يعين اغُبسٌن باذباه األمور يقيس أن يريد الَّذي ،اغُبسٌن باذباه األمور نقيس ال وكبنُ  اغُبسٌن باذباه
 نقول ولكّننا ،شيئاً  يُقّدم أن يستطيع ال فإنّوُ  فعل مهما ألنّو اليأس من حبالة سيصاب ألنّو شيء كل يرتك
 ىذا من ،اغبسينيَّة اػبدمة عنوان العنوان ىذا إىل ننتسب كبنُ  حيث من ،كبنُ  حيث من األمور نقيس بأنّنا

 الِعربَة جانب يف لكّنها ،الَعربَة جانب يف ووّفت كفَّت قد اغبسينيَّة واؼبواكب اغبسينيَّة الشعائر أقول اعبانب
 كبًن اؼبوضوع صور سأأخذ واضحة القضية واضحة والقضية الصفر ربت الِعربَة جانب يف ،الصفر ربت

 :صور سأخذ
 إىل تعود جذورهُ  األغلب األعمّ  اغبسينيَّة اؼبنابر على يُطرح الَّذي الطرح من األغلب األعمّ  اؼبنرب خطباءُ 
 موجودة قضية ىذه اغبسينيَّة باؼبنابر خاصة ليست القضية وىذه واضح ـبالف فكر ىناك ،اؼبخالف الفكر

 اؼبضامٌن ُتذكر البيت أىل عن يُذكر وما اؼبخالف بالفكر مشحونة اغبسينيَّة اؼبنابر ،الش يعية اؼبؤسسة يف
 على ُتذكر الَّيت ىي أمهية ذات ليست أمور ىناك أو ـبالف فكر وىناك تسطيح ىناك يعين ،السطحية

 الراجعة اإلساءات عن نتحدَّث أنْ  نريد ال اآلن كبنُ  ،آخر شيء ذلك اإلساءات وجود عن فضالً  ،اؼبنابر
 ما لكن اغبوزوية الدراسة يف علمي مستوىً  على يكونون قد ،ؽبم علمَ  ال اػبُطباء أكثر ،اػبطباء جهل إىل

 عالقة ال اغبقيقة ىي ىذه الكالم ىذا اؼبشاىدون سيستغرب البيت أىل دبعارف اغبوزوية الدراسة عالقة
 ،البيت أىل حديثِ  شؤونِ  من لبعضٍ  دراسة ىي اغبوزوية الدراسات ،البيت أىل دبعارف اغبوزوية للدراسة

 حديث من تفهم الَّيت الطريقة ىي ىل األحكام استنباط طريقة يف اػبوض اآلن أُريد وال لألحكام دراسة
  .آخر موضوع ذلك ال أو البيت أىل
 وإن زىرائيون موقع على اؼبوجودة الكثًنة براؾبي إىل يرجعَ  أن يستطيع األمر حقائق يعرف أن أراد من لكن
 من والكثًن الكثًن الربنامج ىذا يف وستتضح الناطق الكتاب برنامج سيكون القادمة األيام يف اهلل شاء

 الوجهة من اػباطئة باألفكار مشحونة اغبسينيَّة القصائد ،اؼبخالف بالفكر مشحونة اغبسينيَّة اؼبنابر ،اغبقائق
 ،ُتطرح ،العقائدي األدب أو العقائدية الوجهة من اػباطئة األفكار من والكثًن الكثًن ىناك ،العقائدية

 اإلعادة ويطلبون اجملالس حيضرون يلطمون والذين ،اؼبعاين ؽبذه ويطرب ُمعَجب الرادود ،هبا ُمعجب الشاعر
 ىناك ،ويطول سيطول اؼبوضوع ىذا فإنَّ  اؼبوضوع ىذا أتناول أنْ  أُريد ولو ،البيت أىل لذوق ـبالفة وىي

 أىل ثقافة ومع البيت أىل ذوق مع تتعارض معاين فيها توجد اؼبشهورة القصائد ومن القصائد من الكثًن
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 عند العقائدية الثقافة قلة ىو السبب ؟ىو ما السبب ،منتشرة القضية وىذه عليهم اهللِ  صلواتُ  البيت
  ؟يأخذون أين من فهم ُيالمون ال ،الُشعراء

 يف واؼبوجود اػبطباء ألسنة على واؼبوجود ،غًنىم ومن اػبُطباء من يأخذونَ  ،اؼبوجود اعبو ىذا من يأخذون
 اغبسينيَّة الشعائر يف كبًنة كارثةٌ  ىناك ،البيت ألىل اؼبخالف الفكر من والكثًن الكثًن العام الثقايف اعبوِ 

 ،الشعائر هبذه القائمٌن على اغبسينيات أصحاب على ،اؼبواكب أصحاب على مسئوليتها تقع الكارثة وىذه
! ؟عالقة توجد ال عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  زماننا إمام وبٌن اغبسينيَّة الشعائر بٌن حادّ  انفصام ىناك

م يفتخرون اغبسينيون م يعلمون ال وىم باغُبسٌن يربطونوُ  شيء وكل   فقط اغُبسٌن اغُبسٌن َخَدَمة بأهنَّ  بأهنَّ
 الُشهداء سّيدُ  ،اؼبهدويّ  للمشروع مقد مةٌ  ىو أساساً  اغُبسٌن ومشروع اغُبسٌن فربنامج ،اغُبسٌن خيونون

 والنهي باؼبعروف األمر ،الفقهي اؼبعىن هبذا اؼبنكر عن وناىياً  باؼبعروف آمراً  خيرج مل عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ 
 سّيدُ  أجلوِ  من خرج الَّذي اؼبنكر عن والنهي باؼبعروف األمر ،أبداً  كذا كذا شروط لو الَّذي اؼبنكر عن

اً  واسعة عميقة قضية الُشهداء   .جدَّ
 اؼبواكب على القائمٌن جهلُ  ىو والسبب كبًن انفصام يوجد ،اؼبهدويّ  اؼبشروع ىو اغبسيين اؼبشروع روح

 الصنمية مرض من اعبهل ىذا يأيت ؟زماهنم إمام دبعرفة اعبهل ىذا يأيت أين من ،زماهنم إمامِ  دبعرفة اغبسينيَّة
 الدرجة ىو الصنمية ومرض الصنمية مرض ،الش يعي الواقع يف والرؤوس األدمغة ويأكلُ  بأطنابوِ  يضربُ  الَّذي
 مرض إىل فيتحول يرتكز حٌن الشخصي الوالء ،عنو نتحدَّثُ  ُكنَّا الَّذي الشخصي الوالء من العالية

 ،ديين حزب أو ديين مرجع إمَّا ،ما جهةٍ  على ؿبسوبة حسينيَّة ُكل ،اغبسينيات إىل تذىب أنت ،الصنمية
 وذبارب ،السَّالم عليو للُحسٌن وال األمر لصاحب ال ليس اؼبرجع لذلك اغبسينيَّة ىذهِ  يف األكرب واغبصَّة
 من الفعل رّدةُ  ىو فما أشخاص ِقبل من اغُبّجة اإلمام إىل ُيساء قد اغُبسينيَّة نفس يف موجودة كثًنة عملية

م الفعل ردَّة اؼبنرب على اػبطيب نفس من اإلساءة األحيان وبعض ؟اغبسينيَّة يف اؼبسئولٌن  ،ُعذراً  لوُ  جيدون أهنَّ
ا اػبطيب ذلك كان فإذا اغبسينيَّة إليوِ  تنتمي الَّذي اؼبرجع إىل أساء لو لكنَّوُ   اؼبنرب على من يُنزلونو ردبَّ

 خبزهتم يُراعون اػبطباء ألنَّ  ،يفعلها ولن خطيب فعلها ال اغبسينيَّة تلك إىل ثانية مرَّة يعود ولن وُيضرب
  .خبزهتم يراعون الشيء نفس الرواديد كذلك الشعراء كذلك مثاالً  هبذا جئت لكن
 اغبجَّة اإلمام إىل اإلساءة من بكثًن أقل وبدرجةٍ  أساءَ  اغُبسينيَّة تلك على يرتددون فبن شخصاً  أنَّ  لو لكن
 ديكن ما أقل ىذا ثانية مرّة يأيت أن لو ُيسمح ولن والشتائم بالُسباب ويُدفع يُطرد أن ديكن ما أقل ،لو الويل

 لذلك ،وُعذر ُعذر ألف ؽبا يُوجد اػبطيب ِقبل من اؼبنرب على من اإلساءة تكون حينما بينما ،لو يُفعلَ  أن
 11 الدرجات أعلى يف% 99 بنسبة شريك فيها اغُبسٌن ،للُحسٌن ىي ما اغبسينيات ىذه أقول أنا دائماً 

 ،بنفسوِ  يتدخَّل اؼبرجع أنَّ  أعين ال للمرجع األمر وأقول ،اغبسينيَّة ىذه يف اؼبرجع بيد األمر ألنَّ  ،للمرجع
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 يف حّتَّ  الشخصي الوالء ،الشخصي الوالء اؼبرض نفس ،اغبزب أو اؼبرجع ديثلون أنفسهم ينصبون ىم النَّاس
 ديشي حّتَّ  لون ؽبم يكون ال أنْ  والرواديد الشعراء حُياول اآلن لذلك الشاعر واختيار الرادود اختيار قضية
 لو لون ال أيضاً  ىو لو لونَ  ال الَّذي ال ُمفك ر أو اػبطيب أو والرادود والشاعر ،اغبسينيات صبيع مع حاؽبم

 إىل االنتماء يعين اهلل صبغة ،اهلل صبغة يسميها صبغة عن يتحدَّث الُقرآن ،السَّالم عليو اغُبجَّة اإلمام عند
 واػبطباء والرواديد الشعراء اآلن أليس ؟اعبميع مع لونك توّحد أنتَ  إذا الصبغة ىذهِ  أين ،اغُبجَّة اإلمام

 واأيقر  أنْ  من يتمكنوا حّتَّ  ؟ؼباذا ،اغبقّ  موقف تشخيص يف رائحة وال طعم وال لون ؽبم يكون ال أن حياولون
 أنْ  أحد يستطيع ال اؼبوجود اآلن الواقع ىو ىذا ،اؼبال من حفنةً  ينالوا وحّتَّ  تلك يف أو اغبسينيَّة ىذه يف

ا الشخصي الوالء ،الشخصي الوالء أساسها والصنمية ،الصنميَّة ىو السبب ،يُنكرهُ   البعض يقول اآلن ردبَّ
 ىذا ُأضخ م الَّذي أنا لستُ  ؟اؼبوضوع ىذا ُتضخ م ؼباذا ،اليوم وىذا أمس يوم ظبعين أو يسمعين فبن

  ،ُيضّخموُ  الصَّادق اإلمام ،اؼبوضوع
 إمامنا عن العسكري إمامنا عن منقولةٌ  والروايةُ  عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  العسكري إمامنا تفسًنُ  ىو ىذا

 اغُبسٌن على يزيد جيش من الش يعة على أضر ىم الذينَ  التقليد مراجع عن حُيّدثنا ىنا واإلمام الصَّادق
 باعتبار اغباجة موطن إىل أشًن لكن بكاملها الرواية أقرأ أن أُريد ال أنا ،أوصافهم لنا فُيحدد وأصحابو
 :يقول ؟الش يعة فقهاء ويف التقليد مراجع يف الظاىرة ىذه عن يتحدَّث فماذا ،الشخصي الوالء عن اغبديث

 ؟أّمتهم فقهاء من يعرفون ماذا ،يقول أن إىل - كذا كذا ... فُ َقَهائِِهم ِمنْ  َعرُِفوا إَذا أُمَِّتَنا َعَوام   وََكَذِلكَ )
 يواليهم ال ألنّوُ  ؟عليو يتعصبون كيف ،يتعصبون من يُهلكونو إىالك - َعَليو يَ تَ َعصَُّبون َمنْ  وِإْىََلكَ  -

م الشخصي الوالء يواليهم كان لو ،الشخصي الوالء  َوإنْ  َعَليو يَ تَ َعصَُّبون َمنْ  وِإْىََلكَ  - لوُ  يتعصبونَ  فإهنَّ
 َكانَ  َوإنْ  - يُواليهم الَّذي - َلو تَ َعصَُّبوا َمنْ  َعَلى َواِِلْحَسان بِالِبرِّ  ِوبِالترف قِ  ُمْسَتِحّقا   َأْمرِهِ  ِِلْصََلحِ  َكانَ 

 ،عنو أربدَّثُ  الَّذي الشخصي الوالء ىو ىذا ،الشخصي الوالء ىذا ىو أليس - ُمْسَتِحّقا   واِِلَىانَةِ  لِِلْذاَللِ 
 - أوصافُ ُهم ىذه الذينَ  - الُفَقَهاء َىُؤاَلءِ  ِمْثلِ  ِمنْ  َعَوامَِّنا ِمنْ  قَ لَّدَ  َفَمنْ  - ؟الصادق اإلمام يقول فماذا
 أنا الَّذي اؼبوضوع ىذا ىو أليس ،(فُ َقهائِِهم ِلَفَسَقةِ  بِالتَ ْقِليدَ  تَ َعاَلى اهلل َذمَُّهم الَِّذينَ  اليَ ُهودْ  ِمْثلُ  فَ ُهم

 ذوقُ  ىو ىذا البيت أىل منطقُ  ىو ىذا عندي من بو آيت مل أنا الصَّادق اإلمام حديث وىذا عنو ربدَّثت
  .ودراستها األمور تقييم يف البيت أىل
 وِإْىََلكَ  - الشخصي بالوالء يتعلق ما - فُ َقَهاِئِهم ِمنْ  َعرُِفوا إَذا أُمَِّتَنا َعَوام   وََكَذِلكَ ) :الّنص قراءة أعيد
 َوإنْ  َلو تَ َعصَُّبوا َمنْ  َعَلى َواِِلْحَسان بِالِبرِّ  ِوبِالتَرف قِ  ُمْسَتِحّقا   َأْمرِهِ  ِِلْصََلحِ  َكانَ  َوإنْ  َعَليو يَ تَ َعصَُّبون َمنْ 
 وأحفاد وأصهاره أوالده يسل ط يأتينا مرجع أي أمس يوم ذكرت كما ،(ُمْسَتِحّقا   واِِلَىانَةِ  لِِلْذاَللِ  َكانَ 
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 ىم اؼبراجع أحفاد صبيع اؼبراجع أصهار صبيع اؼبراجع أوالد صبيع أنَّ  ىل ىنا السؤال ،األمور على وأقربائو
 من يوجد وال ىم ىم ؟العلم من كبًنٍ  حظ   على ىم ؟عالية كفاءة على ىم ؟التدي ن من عالية درجة على
 فدوة اؼبراجع وأحفاد ؽبم أروح فدوة اؼبراجع وأصهار اؼبراجع أوالد صبيع بأنَّ  سلَّمنا لو حّتَّ  ؟منهم أفضل ىو

 والنزاىة والكفاءة والصالح التدين من عالية درجة على ىم اعبميع أنّ  على ،أيضاً  أنتم ؽبم تروحوا
م ذلك يعين ال ،اآلن أجوائنا يف شاعت الَّيت األخرى اؼبصطلحات وسائر ؟والشفافية  من األفضل ىم أهنَّ

 صبيعاً  أهّنم عيباً  فيهم أنّ  نفرتض ال! ؟دائماً  ىم فلماذا واألفضل األكفأ ىو من يوجد ال أنَّو يعين ال ،الباقٌن
 فلماذا ،منهم األفضل ىو من يوجد األفضل ىم أهّنم على دليل يوجد ال لكن ،الكاملة الصفات ىذه على
 .ذبري كيف القضية نعرف كبنُ  العملي الواقع بينما ،الكالم نفسوُ  ىو ىذا! ؟ال ُمسّلطون ىم دائماً 

 أوالد ،السيئون فيهم األنبياء أوالد - ُمْسَتِحّقا   َأْمرِهِ  ِِلْصََلحِ  َكانَ  َوإنْ  َعَليو يَ تَ َعصَُّبون َمنْ  وِإْىََلكَ )
 أستثين ال أنا يل بالنسبة يل بالنسبة الصفة ىذه ؟ؼباذا ؟صاغبون اؼبراجع أوالد ؼباذا ،السيئون فيهم األئمَّة
 ُمصيباً  البعض يكون قد ،موجودة الصفة ىذه ،الصفة ىذه من اؼبوجودين اآلن من واحداً  شيعياً  مرجعاً 
 َوإنْ  َعَليو يَ تَ َعصَُّبون َمنْ  وِإْىََلكَ  - اعبميع يف موجودة الصفة ىذه ولكن بذلك يل عالقة ال ـبطئاً  البعض
 واِِلَىانَةِ  لِِلْذاَللِ  َكانَ  َوإنْ  َلو تَ َعصَُّبوا َمنْ  َعَلى َواِِلْحَسان بِالِبرِّ  ِوبِالتَرف قِ  ُمْسَتِحّقا   َأْمرِهِ  ِِلْصََلحِ  َكانَ 

 ِمثلُ  فَ ُهم - الش يعة من العوام ىؤالء - فَ ُهم الُفَقَهاء َىُؤاَلءِ  ِمْثلِ  ِمن َعَوامَِّنا ِمن قَ لَّدَ  َفَمنْ  ،ُمْسَتِحّقا  
 الصاغبٌن الفقهاء فيصف يأيت ذلك بعد ثّ  - فُ َقَهاِئِهم ِلَفَسَقةِ  بِالتَ ْقِليدِ  َتعاَلى اهلل َذمَُّهم اّلِذينَ  اليَ ُهود
 ِلَهواه ُمَخاِلَفا   ِلِدينوِ  َحاِفظَا   لَِنفِسوِ  َصائَِنا   الُفَقَهاءِ  ِمنَ  َكانَ  َمنْ  فَأمَّا - الصفات هبذه يتصفونَ  ال الذين
 ىو أليس (،َجِميَعُهم ال الشِّيَعة فُ َقَهاء بَعض إالَّ  َيُكون ال َوَذِلكَ  يُ َقلُِّدوه أنْ  ِفِلْلَعوامِّ  َمْواَله أَلْمرِ  ُمِطيَعا  

 .العصمة بيت أىل حديثُ  ىو ىذا ،البيت أىل منطق ىذا ىو ؟بوِ  ربدَّثت أنا الَّذي اؼبنطق ىذا
 الكالم آخر إىل عليو يتعصبون من إىالك مرّ  ما حاؽُبم الذينَ  الفقهاء ىؤالء بأنّ  فتقول تستمر والروايةُ 
 ثُمَّ  - اإلمام يقول أن إىل - ِشيَعِتنا ِعندَ  ِبوِ  فَ َيَتوّجُهونَ  الصَِّحيَحة ُعُلوِمَنا بَ ْعضَ  يَ تَ َعلَُّمونَ ) :ىؤالء

 َأضرّ  وُىم - حديثوِ  يف اإلمام ويستمر - َعَليَنا اأَلَكاِذيبِ  ِمنَ  َأْضَعاِفوِ  َوَأْضَعافَ  َأْضَعاَفوُ  ِإلَيوِ  ُيضيُفونَ 
 يف يعيشونَ  الذين اغبسينيون ،(وَأْصَحابو َعِلي   ابنِ  الُحَسينِ  َعَلى يَزِيد َجيش ِمن ِشيَعِتنا ُضَعَفاء على
 ؟عليو وسالموُ  اهللِ  صلواتُ  اغُبسٌن يُرضي الربنامج ىذا فهل ،اعبو ىذا يف يعيشون ىذه الصنمية دوامة

  .جداً  كبًنة القضية ،كبًنة القضية
 عندنا دينية مرجعيات عندنا اآلن كبنُ  ،الشيعة ديلك ما أفضل وىي اغبسينية شعائرنا بأنّ  أقول أنا لذلك

 ،عندنا عندنا ،سياسية واجهات عندنا دينية أحزاب عندنا ـبتلفة دينية مؤسسات عندنا علمية حوزات
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ا ،كثًنون ويعتقدهُ  أنا أعتقدهُ  ما ىذا ،اغبسينية الشعائر الشيعة عندَ  ما أفضل  ىذا الدينية اؼبؤسسة يف ردبَّ
 وإذا ىذا أعتقدُ  لكنَّين ،الش يعة عند ما أفضل ىي أخرى أشياء يعتربون ألهّنم الكثًنون يرفضوُ  يُرفض الكالم
 ،البيت أىل أحاديث من الكثًنة باغبشود آيت أن فبإمكاين واألحاديث الروايات خالل من اثبتو أن أردتُ 
 جانب يف لكنَّها ،ووفَّت كفَّت الَعربَة جانب يف اغبسينية والشعائر ،اغبسينية الشعائر الشيعة عند ما أفضل
 وبٌن اغبسينيَّة الشعائر بٌن فيما اغبادّ  االنفصام ىو قويل مصداقية إىل ُتشًن عالمة وأبرز ،الصفر ربت الِعربة
 فيها نتحدَّث طويلة برامج لنا كبنُ  اهلل شاء وإن القدر هبذا أكتفي ،عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  اغبجَّة اإلمام

 وأعود غد يوم إىل نرتكو واألطوار األغبان خبصوص الثاين والسؤال أكثر وبتفصيل اغُبسينيَّة الشعائر عن
 ... باغبديث
 ..موالي أنفاسك اهلل طيب الُمقّدم:

 ..وأظباعك سماحة الشَّيخ األستاذ عبد الحليم الغزِّي:
 أكو جوابك خالل أن أالحظ ألينّ  كشحاً  عنها أطوي راح األسئلة من الكثًن موالي اغبقيقة الُمقّدم:

 اجتنا االتصاالت بعض ىناك اؼبشاىدين للسادة فأتوجو عليك طارحها ما وأنا عليها جاوبت األسئلة بعض
 لكن بالضمن عليها جاوب ىو أشوف ألنّو الشَّيخ لسماحة أذكرىا راح ما العراق من كذلك لندن من

 القنوات بعض من عليو ذمّ  ىناك الطيار جعفر ابن اهلل عبد مهّمة بشخصية يتعلق سؤال عرضنا البارحة
 ىذه عن دبعرفة لنا ىل كذلك ،الُشهداء سي د نصرة عن زباذل قد بأنَّو اؼبنابر بعض من وكذلك الفضائية

 ويريدون الُعّدة أعدَّوا الذين العراق يف اإلخوة بعض من وطلب التماس ىناك ذلك قبلَ  لكن الشخصية
 ىل اؼبوضوع ىذا يف الشخصية نصيحتكم يعين يطلبون موالي ،األوربية الدول ىذهِ  إىل واؽبجرة السفر

 ىذا جواب يعين الشخصية نصيحتهم خبصوص السؤال لنسمع الشيخ ظباحة إىل عودة إذاً  ؟ال أم يسافرون
 .أوربا إىل اجمليء ويريدون العّدة أعّدوا الذين اإلخوة ؽبؤالء الشخصية نصيحتكم يعين خبصوص السؤال

 اهلل شاء إن غد يوم حلقةِ  إىل السؤال ىذا نرتك أن أفضل سماحة الشَّيخ األستاذ عبد الحليم الغزِّي:
  .عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  جعفر ابنِ  اهلل عبد شخصيةِ  حول سؤالكم على الضوء وأسل ط تعاىل
 أىل حبديث اعبهل ىو وسببوُ  جعفر ابن اهلل عبد حولَ  يُقال كالماً  أنَّ  من قليل قبلَ  حديثكَ  يف قُلتَ  كما

 يف اؼبتفشي القاتل اؼبرض ىذا ىو سببوُ  الفضائيات يف أو اؼبنابر على يُطرح الَّذي الكالم ىذا سبب ،البيت
ا! ؟البيت أىل حبديث اعبهلُ  ،البيت أىل دبعارف اعبهلُ  وىو الدينية واؼبؤسسة العلمية اغبوزة  اؼبتحدثون ردبَّ
 يف علميٍ  حظ   على معٌن ،زبصص يف اطالعاً  معينة ثقافة ديتلكون شهادات ديتلكون يتحدَّثون الذين

 ىي ىذه ُمطبقاً  جهالً  يعيشون البيت أىل معارفِ  يف لكن َُّهم ،كذلك يكونون ردّبا اغبوزوية الدراسات
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ا ،اغبقيقة  جهلٍ  من يُعاين وىو واغُبجج اآلياتِ  بلقب يُلقب الكثًنة األلقاب ذات العلمية الشخصية ذبد ردبَّ
ا القضية ىذه على كثًناً  أُرك ز أنْ  أريد ال ،البيت أىل دبعارف ُمطَبقٍ   عبد موضوع إىل اؼبوضوع إىل أذىب وإَّنَّ

 حديثي من أجعل العيد أيّامِ  يف وكبنُ  اغبلقة ىذه يف ىذا حديثي من وأجعل عليو اهللِ  صلواتُ  جعفر ابن اهلل
 وأعتقد ،ثالثاً  أبنائها ووالدُ  ثانياً  وزوجها أّوالً  عّمها ابنُ  جعفر ابنُ  اهلل فعبدُ  ،ىاشم بين لعقيلةِ  معايدة بطاقة

 ُيسيئونَ  الَّذينَ  ىؤالء ،عليها اهللِ  صلواتُ  ىاشم بين عقيلة إىل ُيسيء جعفر ابن اهلل عبد إىل ُيسيء الَّذي أنَّ 
 ىذا ىو بالنتيجة لكن جعفر ابن اهلل عبد إىل يسيئوا أن قبلَ  أنفسهم إىل يسيئون ىم جعفر ابن اهلل عبد إىل

  :أمرين إىل مردهُ  اإلساءة سببُ  البيت أىل إىل أو البيت أىل أولياء إىل اإلساءةِ  سببُ  ،الواقع
  .حبديثهم واعبهلُ  البيت أىل دبعارف اعبهلُ  ىو :األّول األمر ،فرعيٌ  وىو :األّول األمر
 أىل غبديثِ  الفهم وطريقة الفكري واؼبنهج العلمي اؼبنهج أنَّ  ىو :الثاين األمر ،أصليٌ  وىو :الثاني واألمر
  !اؼبخالفٌن من ُأخذت طريقةُ  ىي البيت أىل طريقةُ  ىي ما والعرتة الكتابِ  ؼبعارف الفهم وطريقة البيت
 ؟يُفهم كيف الش يعي الديين العلمي الوسط يف الش يعي الوسط يف البيت أىل وحديثُ  الُقرآن يُفهمُ  كيفَ 
 كان والَّيت الفهم يف البدو طريقة وىذه اللغة يف العريف الظهور نعتمد ،اللغة إىل نرجع ،الطريقة هبذه يُفهم
 يرفضها الَّيت التأويل مرحلة إىل اإلسالمُ  وانتقل الغدير ببيعة أُلغيت الَّيت التنزيل مرحلة يف اؼبسلمون عليها

 فُتفهم ،ذلك وغًن والدرايةِ  الرجالِ  لقواعد وفقاً  ،جانباً  وطرحوه البيت أىل تفسًن رفضوا لذلك ،علماؤنا
  .العريف الظهور أساس على اللغة بطريقة األحاديث

 طريقة وىي العريف الظهور أساس على يفهموهنا ولكّنهم ،أساس من أكثرِ  على تُفهم أن ديكن اللغة ألنَّ 
 البخاري طريقة ،األخبار تصنيف قضيةِ  يف الُبخاري عليو مشى ما إليها وأضافوا ،العريب للكالم البدوي فهم

 يف الشافعي أسلوب إليها أضافوا ثّ  ،األخبار سبييز يف البخاري طريقة ىي السند قضية األخبار تصنيف يف
ا على األحاديث فهمِ   شيء ال ألفاظوِ  حدود يف ويُفهم غًنهِ  عن معزوالً  اغبديث يؤخذ ،معزولة وحدات أهنَّ
 وسائر وُمتشابو وؿُبكم للحديث ؾباري ىناك ال جارة يا واظبعي أعين إيّاك ال إشارات ال ذلك وراء

 ىكذا األورسطي اؼبنطقي التفكًن من قالبٍ  يف ُيصب   ذلك وكل   البيت أىلُ  عنها ربدَّثَ  الَّيت التفاصيل
 أىل منهجُ  أمَّا ،الدينية مؤسستنا ويف حوزاتنا يف اؼبوجودة الطريقة ىي وىذه! ؟النصوص فهم عملية ذبري
 األورسطي اؼبنطق مع نتفق كبنُ  األحيان بعضِ  يف ردّبا ،باؼبرّة اؼبوضوع ىذا عن خيتلفُ  آخر فشيءٌ  البيت
 ىذا اؼبنهج يف اتفاق ىو يعين ال األمور بعضِ  يف االتفاق ،الشافعي مع ونتفق فهموِ  يف البدوي مع ونتفق
 بعض يف الصحيح واؼبنهج اػباطئ اؼبنهج يلتقي ردّبا لكن ،صحيح منهجنا خاطئ منهجوُ  اعبزئيات يف اتفاق

  .اعبهات
 النهايات تلك وراء يوجد وال ثابتة وهنايات حدود ؽبا ليست يعين لغوية قضيةٌ  والقضيةُ  علمية قضيةٌ  فالقضيةُ 
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 بُعد فيو والدين الدين عن نتحدَّث وكبنُ  خصوصاً  مرنة قضية اللغوية والقضية العلمية القضية ،شيء واغبدود
 بيت أىل منهجيةِ  عن أربدَّث أن أريد ال ىنا أنا حال أيّ  على ،رياضياً  بُعداً  ليس الوجداين والبعد وجداين
 أن للمشاىدين دُيكن ،كالمهم نفهم وكي أحاديثهم نفهم كي أحاديثهم يف لنا وضعوىا الَّيت العصمة
 عن كثًناً  ربدثتُ  فقد ،اعبهة ىذه يف الربنامج ىذا من فينتفعوا الويف اغبسيينّ  الثائر برنامج إىل يعودوا

 عليّ  يا برنامج حلقات بث يتم أن بعد بثوُ  سُيعاد أيضاً  الربنامج ،الربنامج ىذا يف اؼبضمون ىذا من جهاتٍ 
  .الويف اغبسيين الثائر برنامج بث سُيعاد
 خالؽبا من جهات على الضوء سأسل ط ،الكالم ىذا تفصيل يف أطيل ال حّتَّ  جعفر ابن اهلل عبد إىل فأعود

 .أصبعٌن عليهم وسالُمو اهللِ  صلواتُ  ؿُبَمَّد آلِ  عندَ  جعفر ابن اهلل عبد جاللةِ  مدى نستكشفَ  أن نستطيع
 لَدْ رَسُىلٌ إِالَّ هَرٌَْنَ ابْنُ الْوَسٍِحُ هَّا} :اؼبائدة سورة من والسبعٌن اػبامسةِ  اآلية يف اؼبائدة سورة الكري الُقرآن

 عليَّ  أصرب أقول ؟جعفر ابن اهلل عبد عن باغبديثِ  اؼبسيح عالقة وما قائل يقول قد ،{الرُّسُلُ لَبْلِهِ هِن خَلَجْ

يقة مريُ  {،صِدٌِّمَتٌ وَأُهُّهُ الرُّسُلُ لَبْلِهِ هِن خَلَجْ لَدْ رَسُىلٌ إِالَّ هَرٌَْنَ ابْنُ الْوَسٍِحُ هَّا} ؛قليالً   قُرآينٌ  وصفٌ  الصد 
يقة مريُ  واضح يقة مري نذكر حينما ؼبري ُرظبت صورةً  أىم   ىي ما ،الصد   من عيسى ولدت أهّنا نذكر ؟الصد 

يقةُ  ،ُكفء ؽبا ليس ؟أب غًنِ  من عيسى ولدت ؼباذا ،أب غًن  ؽبا ليس ،صد يق إالَّ  يتزوجها ال فالصد 
 .صد يق إالَّ  خُيالطها ال وتعاىل سبحانو اهلل نظامِ  يف الصّديقةُ  ،صّديقة الُقرآنِ  بصريح فمري ،ُكفء
يقةُ  فاطمةُ  ،الشريف الكايف إىل نذىبُ   فقط األكرب الصد يق إالَّ  ُكفء ؽبا ليس ،هبا يل شأن ال األكرب الصد 

يقة ألهّنا يقة عند عبيدٌ  والنساء الرجالِ  من الصد يقٌن سائر ،الكربى الصد   شأنَ  ال فاطمة لذا الكربى الصد 
يقات الصد يقٌن قانون عن اغبديث باعتبار ذكرىا سيأيت ولكن ،هبا لنا  عن -:الكايف يف الروايةُ  ،والصد 

 َذاكَ  :قَالَ  ؟فَاِطَمة َغسَّلَ  َمن :اهلل عبد ألبي قُلتُ  :قال عليو اهللِ  صلواتُ  اهلل عبد أبي عن المفّضل
 معروفة قضية الرجال والرجال النساء اؼبوت بعدَ  التغسيلِ  يف أمورىا تتوىل النساء أنَّ  باعتبار - المؤمنين َأميرُ 

 - َقولو ِمن َذِلكَ  اسَتعَظمتُ  وَكأّني المؤمنين َأميرُ  َذاكَ  :قَالَ  ؟فَاِطَمة َغسَّلَ  َمن :اهلل عبد ألبي قُلتُ  -
ا اؼبفّضل عندَ  معرفةٍ  لقّلة ال لذلك استعظمتُ  الكالم ىذا يقول اؼبفّضل  ينقل لكي اؼبضمون ىذا يقول وإَّنَّ

 بذلك يسمعُ  حٌن األمر سيستعظم من استعظام ُيصادرُ  ىو الصَّادق اإلمام إليها سيشًنُ  الَّيت اغبقيقة لنا
ا ،اغبديث يف أسلوبٌ  وىذا  من اؼبتلقي من شيئاً  ُأصادر كي واآلخرون براؾبي يف حديثي يف أفعلوُ  أنا ردبَّ

 بيسرٍ  إليو الفكرةُ  تصلَ  حّتَّ  ذلك من ومرادي منو ُأصادرهُ  كي اعرتاضوُ  أذكرُ  فأن ال ُمعرتض من أو اؼبشاىد
  .وسهولة
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 ِبَما ِضْقتَ  َكأنَّكَ  :فَ َقالَ  َقولو ِمن َذِلكَ  اسَتعَظمتُ  وَكأّني .المؤمنين َأميرُ  َذاكَ  :قَالَ  ؟فَاِطَمة َغسَّلَ  من
 تُغس لها الن ساء صحيح - َتِضيَقنَّ  ال :فَ َقالَ  :قَالَ  ،ِفَداك ُجِعلتُ  َذاكَ  َكانَ  َقد :فَ ُقلتَ  :قَالَ  ؟ِبو َأخَبرُتكَ 

يَقة فإنَّها َتِضيَقنَّ  ال :فَ َقالَ  - ـبتلفة ىنا القضية ولكن النساء  الصد يقٌن قانون وحبسب - ِصدِّ
  .(ِعيَسى إالَّ  يُ َغسَِّلها َلم َمريمَ  أنَّ  َعِلمتَ  أما الصدِّيق إالَّ  يُ َغسُِّلها َيُكن وَلم - والصّديقات

يقةُ  فاطمةُ  ،صّديق إالَّ  يُداخلها ال أحواؽبا على يطّلع ال خُيالطها ال الصّديقةُ   إاّل  خُيالطها ال الُكربى الصد 
 ال ُكفء ؽبا ليس تزوجت ما صّديقة مري السّيدة عن اغبديث ،بو لنا شأنَ  ال اؼبوضوع ىذا األكرب الصّديقُ 
 الكبًن ىذا الربنامج كلَّ  نّظمَ  وتعاىل سبحانو اهلل ،منها يأيت عيسى أنّ  البُدَّ  لكن ،صّديق إاّل  خُيالطها
 صّديقة ألهّنا ؟ؼباذا ،عيسى غّسلها الَّذي قالت ؟قالت ماذا الرواية ولذلك ،ؼبري ُكفء يُوجد ال ألنَّوُ  لعيسى

  .ؿُبَمَّد آلِ  بناتِ  يف جيري األمرُ  وىذا ،صّديق إاّل  شؤوهنا من ىذا يُغّسلها ال والصّديقةُ 
 اغبسنُ  ،اغُبسٌن عمَّو من خيطبُ  جاءَ  حٌنَ  اؼبثىن اغبسنُ  ،ُكفء ؽبا ليس تزوجت ما صّديقة كانت ُسكينةُ 

 مرادي ،ُيسيء أن أراد ما ُسكينة أمَّا قال اغُبسٌن عّموِ  من خطب فحٌن اجملتىب اغبسن إمامنا ابن ىو اؼبثىن
 أن اؼبثىن اغبسن إىل يسيء أن أراد ما ،يؤذي دبعىن يسيء ،يؤذي أنْ  أراد ما لكن يسيئون ال األئمَّة يسيء
 ؽبا يوجد ال ألنّو ؟ؼباذا لرجل تصلح ال ُسكينة أمَّا فقال ،لسكينة كفؤاً  ليس بأّنك لو يقول فأن يؤذيو

ا ؟ؼباذا ،لرجل تصلح فال ُسكينة أمَّا ،كفء  ال فإهّنا كفء ؽبا ليس ِصّديقة ،اهلل ذاتِ  يف ُمستغرقةٌ  فإهنَّ
 ،بأمي الّناس أشبوُ  فإهّنا فاطمة ابنيت أزّوجك قال ،ُكفء ؽبا ليس ُكفء ؽبا يكون أنْ  إالَّ  لرجل تصلح
 وفاة بعد عفان ابن عثمان ابن َعمر ابن اهلل عبد ذلك بعدَ  تزوجت اؼبثىن اغبسنُ  تزوجها الَّيت فاطمة ولذلك
 اعبواد اإلمام بنت حكيمةُ  ،كذلك اؼبعصومة فاطمةُ  ،ُكْفء ؽبا ليس تزوجت ما ُسكينة أّما ،اؼبثىن اغبسن

 واؼبطالب والزيارات بالروايات نأيت فيها أوغل أن أردتُ  ولو اؼبطالب ىذه عن اغبديث بصدد لستُ  ىنا أنا
  .والعرتة الكتابِ  معارفِ  ويف اآليات يف وردت الَّيت

 ،ىاشم بين صّديقة ،طالب أيب آل صّديقة ،الصّديقات صّديقة العقيلةِ  زينبُ  ؟ال أو صّديقةٌ  العقيلة زينبُ 
 تفعل ماذا لكن طويل حبثٍ  إىل األمر ىذا حيتاج ال أيضاً  ىاشم بين صّديقُ  ىو البيانات ىذه حبسبِ  زوجها

 مع األمر إنَّ  لكم سأبٌن ولكنَّين واضحة قضية وانتهينا يكفي ىنا إىل الكالم ىذا أنَّ  أعتقد! !الثوالن مع
 ال وحليلها زوجها ىو ىذا الصّديقةُ  فزينبُ  ،وأكثر أكرب قضية بكثًن ذلك من أكثر جعفر ابن اهلل عبد

 ابن اهلل عبد ،اػباّصة أحواؽبا على ال ُمطلعُ  زوجها ىو ىذا خاَلَطها الَّذي ىو ىذا صّديقاً  يكون أن إالَّ  ديكن
 عن اؼبؤمنٌن أمًن يقول ماذا ،ىاشم بين صّديقة العقيلة أنّ  كما عليو اهللِ  صلواتُ  ىاشم بين صّديقُ  جعفر

 ىاشم بين عقيلة إىل يسيء إنّو جعفر ابن اهلل عبد إىل يسيء الَّذي قليل قبلَ  قلت أنا ،جعفر ابن اهلل عبد
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 ؟اؼبؤمنٌن أمًن يقول ماذا
 أىل دبعارفِ  جهلٍ  قضيةُ  البيت أىل حبديث جهلٍ  قضيةُ  القضية لكم قلت كما ولكنَّين اػبصال كتابُ  ىذا

 ما عنهم النَّاس يقول أو أوصاف أو ألقاب أو اطالع أو ثقافة من حظ ؽبم اؼبتحدثون يكون قد البيت
 إىل أذىب أنا ،اػبصال كتابِ  يف موجودة طويلة رواية ،البيت أىل دبعارف ُجّهالٌ  أناسٌ  ولكنَّهم يقولون
 يصل أن إىل طويل الكالم أسئلة عنده يهودياً  حُيد ث اؼبؤمنٌن أمًن ،الرواية صفحات عّدة الشاىد موطن
 الَّذي الظرف ىو ما الصورة تتضح حّتَّ  سطوراً  أقرأ ،اؼبصاحف رفع وواقعة صفٌن يف جرى عمَّا األمًن كالمُ 

  :اؼبؤمنٌن أمًن بو مرَّ 
 رفعوا العراق أىل ولكنّ  خطوات معاوية وبين بينو فيما كان معاوية على األشتر مالك حمل وَلمَّا

 األمًن - رأسك على السيوف ىذه ُنسقط بالرجوع مالك تأمر لم إن المؤمنين أمير رأس على السيوف
 مالك تُرك ولو ليفرّ  الفرس ركب ومعاوية أكثر ال خطوات ومعاوية مالك بٌن فيما كان مالك أرجع اضطر
 معاوية على قضى مالك لكان تُرِك دقائق عشرة لو دقائق عشرة يطلب اإلمام فقط دقائق عشرة األشرت
 - معاوية ؟ىو من - منجى الموتِ  من يجد فلم - آخر بشكل زبتلف األمور وكان العاص ابن وعمر
 يريد الراية رفض رماىا يعين رايتوُ  قّلب - رايتو وقّلب فرسوُ  فركب الهرب إاّل  منجى الموت من يجد فلم
 على ورفعها المصاحف بإظهار عليو فأشار العاص ابن برأي فاستعانَ  يحتال كيفَ  يدري ال - يفرّ  أن

 إلى فمالت - اؼبؤمنٌن أمًن يقول أن إىل ،اؼبعروفة اؼبصاحف رفع قضية - فيها ما إلى والدعاء األعَلم
 خواصِ  حّّت  خواّصوِ  من حّّت  يشتكي ىنا األمًن اػبواص حّّت  األمًن أصحاب قلوب - قلوب المصاحفِ 

 ،اؼبصاحف إىل فمالوا مثالً  قال ما باعتقاد يعين قلوب - قلوب المصاحف إلى فمالت - يقول األمًن
 فَ َناءِ  بَعدَ  أصَحاِبي من بَقيَ  وَمن قُ ُلوب المصاحفِ  إلى فمالت - اعتقاد عن تتحدث القلوب ألنّ  قلوب

 المصاحفِ  إلى فمالت - ىؤالء وأمثال الشهادتٌن ذو إىل عّمار إىل يشًن أخيارىم فناء يشًن - َأخَيارِِىم
 َبَصائِرِِىم على وأعدائِِهم اهلل أعداءِ  ِجهادِ  في وَجهِدىم َأخَيارِِىم فَ َناءِ  بَعدَ  أصَحاِبي من بَقيَ  وَمن قُ ُلوب

 معاوية أنّ  ظنوا خلل فيهم حدث لكن يب عقيدهتم يف بصائرىم على بقوا ىم أصحايب من بقي من يقول -
  .صالحاً  ذلك يف فرأوا سيفي
 إَجابِِتو في بأْجَمِعِهم وَأقْ َبلوا َدْعَوتِو إَلى فَأْصَغوا ِإلَيو َدَعا ِبَما الَوفَاء َلوُ  اأَلْكَباد آِكَلةِ  ابنِ  أنَّ  وظَن وا

 يقبلوا فلم الوفاء إلى منهما أقربُ  النكث إلى وأنّهما معو الَعاصِ  ابنِ  وِمن َمكر منوُ  َذِلكَ  أنَّ  فَأعَلمُتهم
 يقول بعضهم أخذ حتى أبيت أو شئتُ  ىويت أم كرىتُ  إجابتو إاّل  وأبوا أمري يطيعوا ولم قولي

 ابنِ  إلى ادفعوه أو - أقتلوه يعين - َعفَّان بإبن فَأَلِحُقوه يَ ْفَعل َلم إنْ  - اػبوارج ىؤالء - لبعض بعضهم
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 - األمر ؽبم شرحتُ  - بلَّْغُتها إالَّ  نَ ْفِسي في ُغلَّة   أدَع ولم َجْهِدي اهلل َعِلمَ  فجَهدتُ  سّلموه برّمتو ِىند
 على وراودتُهم يَ ْفَعلوا فَ َلم - رأيي أُنَ ف ذَ  أن - ورأِيي ُيَخل وني أنْ  في بلَّْغُتها إالَّ  نَ ْفِسي في ُغلَّة   أدَع ولم

  ؟معناىا ما أتدري ،ناقة فواق - ناقة َفواق مقدارِ  على الصَّبر
 وراودهتم ،الّناقة بوِ  رُبلب الَّذي الوقت يعين ناقة فواق ،دقائق يعين دقائق الناقة بو رُبلب الَّذي الوقت يعين
 - الفرس ركضة أو الناقة َفواق مقدارِ  على الصَّبر على وراودتُهم - والتماس ،نِقاش اؼبراودة نقاش يعين

 ىذا خَل ما ُيجيبوا َفلم - األمر ُيكّمل األشرت مالك اتركوا العاص ابن وعمر معاوية سُيقتل األمر وسينتهي
 بعد أحداً  اؼبؤمنٌن أمًنُ  بكى ما لذلك الشيخ ىذا خال ما ،األشرت فقط - األشتر إلى بيدهِ  وأومئ الشيخ
 على بكى كما أحد على اؼبؤمنٌن أمًن بكى ما الزَّىراء وبعد اهلل رسول بعد ،مالك بكى كما اهلل رسول
 على بكى كما مالك على بكى عمرهِ  آخر يف وعلي   الثكلى كاؼبرأة مالك على بكى بأنّو يصفونوُ  مالك
  .الثاكل اؼبرأة بكت كما الثاكل اؼبرأة

 وأومى الشيخ ىذا خَل ما ُيجيبوا َفلم الفرس ركضة أو الناقة َفواق مقدارِ  على الصَّبر على وراودتُهم
 - فواهللِ  بيتي أىل من وعصبة   - معو كانوا الذين ىؤالء فقط - بيتي أىل من وعصبة   األشتر إلى بيدهِ 

 أستمر وأنا السيف أسل أن يعين - بصيرتي على أمضيَ  أن منعني ما فواهللِ  - الكلمة ىذهِ  إىل استمعوا
 إلى بيدهِ  وأومأ ىذان يُقتل أنْ  مخافة إاّل  بصيرتي على أمضيَ  أن منعني ما فواهللِ  - ىؤالء خبالف
 صّلى اهلل رسول نسلُ  فينقطع - واغبسٌن اغبسن يُقتل أن ـبافة أستمر مل أنا يعين - والُحسين الحسنِ 

 وُم حمَّد جعفر ابن اهلل عبدِ  إلى بيدهِ  وأومأ وىذا ىذا يُقتل أنْ  ومخافةَ  أُّمتوِ  من وذريتوُ  وآِلو عليوِ  اهللُ 
 ال واغبسٌن اغبسن ،األربعة ىؤالء على حفاظاً  يستمر مل األمًن ،متوقفة كّلها القضية يعين - الحنفية ابن

 على جعفر ابن اهلل عبد قّدم واإلمام اغبنفية ابن وؿبمَّد جعفر ابن اهلل عبد عن الكالم لكن ،هبما لنا شأن
 إلى بيدهِ  وأومأ ىذان يُقتل أنْ  مخافة إالَّ  بصيرتي على أمضيَ  أن منعني ما َفواهللِ  - اغبنفية ابن ؿُبمَّد

 ىذا يُقتل أنْ  ومخافة أُّمتوِ  من وذريتوُ  وآِلو عليوِ  اهللُ  صّلى اهلل رسول نسلُ  فينقطع والُحسين الَحسنِ 
 ذلك يقفا لم مكاني لوال أعلمُ  فإّني الحنفية ابن وُم حمَّد جعفر ابن اهلل عبدِ  إلى بيدهِ  وأومأ وىذا

 الموقف ذلك يقفا لم مكاني لوال أعلمُ  فإّني - اغبنفية ابن وؿبمَّد جعفر ابن اهلل عبد يعين - الموقف
 .(كالموِ  آخر إىل. .. وجل عزَّ  اهلل علم من فيو سبق ما مع القوم أراد ما على صبرتُ  فلذلك

يقة زّوجوُ  ولذلك األوصياء سي د عند جعفر ابن اهلل عبد منزلةُ  ىذه  ىو ىذا صّديق ألنّو ىاشم بين صد 
  .ىاشم بين صّديقُ 
 من الوحيدة الشخصية البشرية تأريخ يف كّلها البشرية تأريخ يف الوحيدة الشخصية األعجب ىو ما ىناك



 الثَّاِلَثة الَحَلَقة     العيد في دردشة برنامج

- 25 - 
 

 يف وىو اغُبسٌن مع كربالء يف موجودة بأهّنا ذُكرت الَّيت الوحيدة الشخصية البيت أىل شيعة من ىاشم بين
 أيضاً  الثوالن ىؤالء وسيستغرب اؼبشاىدون سيستغرب بكالمي ىو ما وىذا ،جعفر ابن اهلل عبد فقط اؼبدينة

 عن اؼبروية الزيارة ىذه ،الُشهداء زيارة ىذه النص وىذا ،عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  اغُبّجة اإلمام كالم ىذا
 ،اغُبسٌن شيعة ومن البيت أىل من الُشهداء أظباء فيها يُعد د والَّيت عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  اغُبجَّة إمامنا

 الَّذي الوحيد جعفر ابن اهلل عبد ابن َعون ،العقيلة ابنُ  وىو َعون أّوؽبما ولدان جعفر ابن اهلل لعبد قُتل وقد
  .الُشهداء كل   بٌن من األوصاف ىذه لوُ  ذُكرت

 كالمي ىو ما األمر صاحب كالم ىذا - الِجَنان ِفي الطَيَّارِ  َجْعَفر   ابنِ  اهلل َعبدِ  ابنِ  َعونِ  َعَلى السََّلمُ )
 َعبدِ  ابنِ  َعونِ  َعَلى السََّلمُ  - وأرسلهما أمرمها الَّذي ىو اهلل وعبد جعفر ابنُ  اهلل عبد وابنُ  العقيلة ابنُ  ىذا
 للَمثَاِني الّتاِلي للرَّْحَمن النَّاِصحِ  اأَلقْ َرانْ  َوُمَناِزلِ  اِلْيَمانْ  َحِليفِ  الِجَنان ِفي الطَيَّارِ  َجْعَفر   ابنِ  اهلل

 ،اإلمام قاتلهم ويلعن أظباءىم يذكر فقط الشهداء من الصحابة من والبقّية البيت أىل من البقية - والُقرآن
 - قاتلو يلعن ث الشهيد اسم اؼبقتول اسم يذكر فقط البقية ،األوصاف ىذهِ  لوُ  يُعد د َعون عندَ  يقف حٌنَ 

 حٌنَ  ،خاّصة منزلة لو األكرب األكرب ذكر حٌنَ  نعم - الطَيَّارِ  َجْعَفر   ابنِ  اهلل َعبدِ  ابنِ  َعونِ  َعَلى السََّلمُ 
 الِجَنان ِفي الطَيَّارِ  َجْعَفر   ابنِ  اهلل َعبدِ  ابنِ  َعونِ  َعَلى السََّلمُ  - خاّصة منزلة لو العّباس العّباس ذكر

 ابنَ  اهلل َعبدَ  قَاتَِلوُ  اهللُ  َلَعن والُقرآن للَمثَاِني الّتاِلي للرَّْحَمن النَّاِصحِ  اأَلقْ َرانْ  َوُمَناِزلِ  اِلْيَمانْ  َحِليفِ 
َهاِني ُقطَبة  !؟َعون ىذا ،(الّنب ْ
 عبد ابن ؿُبمَّد عن اإلمام ربدَّث َلمَّا ىنا أيضاً  ،العقيلة غًن أخرى أمّ  لو وىو جعفر ابن اهلل لعبد الثاين الولد

 التأريخ ذكرىا ما البيت أىل حياة يف أسرار ىناك ،بعون ؿُبمَّد عالقة عن دقيقاً  وصفاً  ذكر جعفر ابن اهلل
 يقول ماذا - َجْعَفر ابنِ  اهللِ  َعبدِ  ابنِ  ُمَحمَّد َعَلى السََّلمُ ) :النصوص ىذه مثل يف إالَّ  قبدىا ال وتفاصيل

 اهلل عبد ىو كربالء يف مكان لو أنّ  األحياء من ذُكر الَّذي الوحيد - أَبِيو َمكان الشَّاِىدِ  - ؟اغُبّجة اإلمام
 جعفر ابن اهلل عبد غًن كربالء يف مكان لو حيّ  شخصٍ  لذكرِ  وجودَ  ال الشهداء صبيع نقرأ جعفر ابن

 أَبِيو َمكان الشَّاِىدِ  َجْعَفر ابنِ  اهللِ  َعبدِ  ابنِ  ُمَحمَّد َعَلى السََّلمُ  - واضح النص ىذا عليو اهللِ  صلواتُ 
 أخوة يتعامل كما َعون مع يتعامل كان النَّص ىذا من ؿُبَمَّداً  أنَّ  يبدو - بَِبَدنِو َوواِقيوِ  أَلِخيو والّتاِلي
  .(الَتِميِمي نَ ْهَشل ابنَ  َعاِمرَ  قَاتَِلوُ  اهلل َلَعن بَِبَدنِو َوواِقيوِ  أَلِخيو والّتاِلي - اغُبسٌن مع اغُبسٌن
 الزيارة ىذه غًن وال الزيارة ىذهِ  تضع مل الطفوف يوم يف مكاناً  جعفر ابن اهلل لعبد تضع واضحة الزيارة
 ىذه تنسب أنْ  ديكن!! ؟اغبسٌن عن زباذل قد جعفر ابن اهلل عبد أنَّ  معىن فما آخر حي   لشخصٍ  مكاناً 
 اهلل عبد ىو كربالء يف مكان لو موجوداً  كان بأنّوُ  ذُِكر الَّذي الوحيد ،ذُكر ما ألنّوُ  آخر شخصٍ  ألي   الصفة
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 نسبوىا كما ،آخر شخصٍ  أليّ  ىذه تنسب أنْ  ديكن ،الفكرة ىذه عن يكون ما أبعد ىو يعين ،جعفر ابن
 ابن اهلل عبد لكن ،الزيارة ىذه يف اسم لوُ  يُذكر مل اغبنفية ابن ؿُبمَّد ألنّ  ،ديكن اغبنفية ابن ِلُمَحمَّد مثالً 

  .بكالمي ىو ما اغُبجَّة اإلمام كالم ىذا ،مكان لو جعفر
 نشّخص أن نستطيع ال كبنُ  النصوص ىذه خالل من جعفر ابن اهلل لعبد خاّصة منزلة ىناك يعين فتتضح

 اػبصال رواية يف اؼبؤمنٌن أمًن ولذلك جعفر ابن اهلل لعبد جّداً  خاّصة حالة اغبالة ىذهِ  يعين حبيث حدودىا
 وأن اغَبسنٌن إىل وأشار ىذان يُقتل أن ـبافة قال َلّما اغبنفية ابن ؿُبّمد على حّّت  قّدمو الصدوق للشَّيخ

 ال واضحة والرواية عليهم اهللِ  صلواتُ  اغبنفية ابن ؿبمَّد إىل ثَّ  جعفر ابن اهلل عبد إىل أّوالً  وأومأ ىذان يُقتل
 جعفر ابن اهلل عبد عن اغبديث اآلن ولكن اغبنفية ابن ؿبمَّد أو جعفر ابن اهلل عبد فضل لبيان ربتاج

يقة زوج ىو ،ىاشم بين صّديق عليو اهللِ  صلواتُ   أيضاً  ىو يكون ال كيف ىاشم بين صّديقة زوج الصد 
 أىل أولياء مع التعامل يف الش يعي الوسط يف واضح غباء ىناك بأنّو قُلت كما لذلك ،ىاشم بين صّديق
 حديث على االطالع قل ة إىل يعود ذلك يف والسبب الثقفي اؼبختار مع التعامل يف اؼبوجود الغباء مثل البيت

 اهللِ  صلواتُ  البيت أىل حديث فهم يف البيت ألىل اؼبخالفٌن من ُأخذ الَّذي اؼبنهج اتباع وإىل البيت أىل
 .عليهم

 اهللِ  صلواتُ  العقيلة يدي بٌن ُمعايدة بطاقة يعين اغبديث ىذا من أجعل أن أردت فقط أنا طويلة والقضيةُ 
 قيمة وما غًني دفاع وإىل دفاعي إىل حباجة ليس جعفر ابن اهلل عبد كان وإن الدفاع فإنّ  عليها وسالُمو

 ىو جعفر ابن اهلل عبد عن الدفاع أقول ولكن ،العلّية اؼبقامات ىذه إىل وتسيء تتحدَّث الَّيت الزعانف ىذه
 ... إليك اغبديث وأعيد القدر هبذا أكتفي ،عليها وسالُمو اهللِ  صلواتُ  ىاشم بين عقيلة ضِبى عن دفاع

 .موالي أنفاسك اهلل طيب الُمقّدم:
 .وأظباعك :الغزِّي الحليم عبد األستاذ الشيخ سماحة
 ما ذكرتو من البارحة ومنك زينب السّيدة من واعتذر جعفر ابن اهلل عبد من أعتذر اغبقيقة يف الُمقّدم:

 كان ما اظبو ذكرت شي وآخر الطيار جعفر وابن زينب السّيدة زوج ذكرت يعين الالئق باألدب آنا ذكرتو
 ... لك والكالم أثول أنا أقول أينّ  العلم ونصف بيها ومعرفة الشخصية ىاي تودبنزل علم يل

 خبصوص أكثر عليك نثقل كبب وما عليو لالجابة وقت ماكو اتصور السؤال ىذا نعرض موالي :2 الُمقّدم
 جانيب من ىذا األوربية الدول إىل سفرىم خبصوص الشخصية نصيحتك يعرفون أن األخوة ىؤالء التماس

 احنا الشيخ ظباحة لكن األخوة ويا اغبديث صار ما مثل اغبسينية الشعائر قضية بّينا احنا...  جانب ومن
 اؼبنرب على دخلت اللي الطربيات وموضوع األغبان خبصوص انتهى الربنامج وقت ندري سؤالنا نكرر راح
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 ... تعلق ربب فإذا انتهى الربنامج وقت غد ليلة اهلل شاء إن حديثنا ؿبور يكون راح اعتقد وىذا اغبسيين
 قدرنا ما يعين األسئلة من الكثًن ىناك الشديد باالعتذار اؼبشاىدين للسادة أتوجو أن أود فقط أنا الُمقّدم:
 يف دردشةٌ  برنامج الربنامج ىذا من األخًنة اغبلقة ىي اهلل شاء إن وبكرة ثانية فُرص اؽبا اهلل شاء إن نطرحها

 ىذه ختام يف اعبزيل بالشكر اتوجو ،أيضاً  األسئلة بعض نضيف ؾبال بقى إذا السؤالٌن ذين نغطي راح العيد
 .لكم بالكالم وأعود الشَّيخ ظباحة إىل اغبلقة
 غد يوم الدردشة ىذه ختام يف يكون راح اهلل شاء إن وإيّاكم موعدنا اغبسيين اغبشد أتباع إذاً  :2 الُمقّدم

 اهلل شاء إن غد ليلة يف يأتيكم مباشر بثاً  الفضائية القمر قناة شاشة الشاشة ىذه وعلى التوقيت نفس على
 .اهلل أمانِ  يف أقول ختاموِ  ويف الوالئي الفاصل ىذا على نرتككم
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 :وفي الختام
ى  ي وى  ذا المطب  وع ال  ال بُ  ّد م  ن التنبي  و ال  ى أنّن  ا حاولن  ا نق  ل نص  وص البرن  ام  كم  ا

يخل  و م  ن أخط  اء وىف  وات فم  ن أراد الدقّ  ة الكامل  ة علي  و مراجع  ة تس  جيل البرن  ام  
 .القمرديو أو األوديو على موقع بصورة الفي
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