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َرة  َمَلّف الِكَتاب َوالِعت ْ

 النَّاِطق الِكَتاب   :الثَّاِلثْ  زء  الج  

 م11/3/2016 شرون ة والع  السَّاِدسَ  ة  قَ لَ الحَ 

 (يَّةعِ الشِّيْ َساحة الث ََّقاِفة  يْ َجوَلة ِاستكَشاِفيَّة فِ ) 

 (يْ الثَّانِ  زء  الج  )
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 َوَجَد َمنْ  يْ الَّذِ َما َوَجَدك وَ  ا فَ َقَد َمنْ اذَ مَ . .اهلل بَِقيَّة ..َياءيِه يَ َتوجَّه  اأَلْولِ ِإل يْ الَّذِ  يَا َوْجه اهلل كَسََلم  َعَليْ 
 !!فَ َقَدكْ 

 . .يْ اتِ نَ ب َ  يْ ائِ نَ ب ْ أَ  يْ اتِ وَ خَ أَ  يْ تِ وَ خْ م إِ ك  ليْ م  عَ ََل سَ 

 

وقلُت بأن  هذا  (الشِّيعي ةة لث قافااحة ٌة يف س  ستكشافي  ولٌة اِ ج  )يف احللقِة املاضية بدأُت عنوانًا جديدًا 
 ةد  ن عِ ستتضم  يعي ة الشِّ قافة ث  احة الس  يف  ةستكشافي  وهذه اجلولُة الِ  ،ر اً يف ِعد ة حلقاتستمِ العنوان سيكوُن مُ 

  .وقفات

 يف احللقِة املاضية كانت الوقفة األوىل:  
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ن  نت أوبي   (،ةمسموم لعلماءاحوم ل  ) املراجعحَّت  و  لماءعلى ألسنة العُ  دُ ائعة ترتد  ند قولٍة ش  عِ  -
  .ـُمرك بهِل الي ُة اجلقضوهذه هي  ،ذلكدوِن ِعلٍم ب مراجعنا من الش افعيِة ويُردِّدهاهو  مصدرها

ئيات ويف الفضا اءِ واخلُطب لماءِ ِة العُ ى ألسنترتد ُد عل ،ع ر جُت ع ل ى فريٍة تُفرتى على إمامنا الص ادقُُث   -
 .ه عليهوسالمُ  اللِ  ق صلواتُ ادلص  اعلى إمامنا  افرتاٌء لفظٌي ومعنويوهذا  (،الرادُّ على الفقيِه كافر)وهي 
من   فأمَّا)ادق لص  امامنا كري عن إنا العسمفسري إمايف ت  اءت ج  ال يت الرِّواية جت على التدليس يف وعر   -

ه الوقفُة هذ ،الرِّوايةه مع هذ ةُ ي  نالدياملؤس س ة ي تعاملت به ذثُت عن التدليِس ال  وحتد   (كان من الفقهاء
 .األوىل
   انيةأم ا الوقفة الث:  
صارت ل يت اريفة و م الش  هُ حاديثتقول أ إبليس كما ةُ مام  هي عِ ال يت  ة الطابقيَّةمامَ العِ عن  فكان احلديثُ  -

ال يت  م دمٍِّد وآل ُم  ة ُم  مام  روا عِ لكرام هجاجعنا ار ومي ة الشِّيع ي ةالدين املؤس س ةُ ف ،الشِّيعي ةة ي  نيسة الدِّ رمزًا للمؤس  
ذلك إىل  لك وقطعًا مرد  م يف ذلكالا ما تقول أحاديُث أهل البيت ومر  امة إبليس كم  وا بعِ روا هبا واعتم  مِ أُ 

يني ة تُعانُد الن  سة س  ؤ أن  امل أنا ل أعتقدُ  ،برك  مُ ـاجلهل ال ا هآل الن  و يب الدِّ نا عند مراجع و اجلهُل الـُمرك بيب وإَّن 
 .يف هذه القضية اوعند علمائن

ة من ي  ينالدِّ  س س ةُ املؤ  هِ بما قامت و الرِّوايات وردت يف ال يت  ألوان األحذيةضيِة عن ق   ثتُ وكذلك حتد   -
دعٌة يف يٌف وبحتر  ، فهذاعام حكمٌ  مُ احلك اس بينمامن الن   موعةٍ اً مبجتُه خاص  لُه وجعفتُ أوق  كم ف  احلُ حتريِف هذا 

 .دم  وآل ُم   دٍ م  أحكام ُم  
وت ن القديه يفي ي  صلِّ امل رفعُ ا يينم  د حِ اطن الي  هة ب  إىل جِ  هلبِ وق   تحريك الخاتمِ على قضية  جتُ وعر   -
  .ِث أهل بيت العصمةيدهلذه القضية يف أحا ه ل أصل  بأن   وقلت

 .اتني الوقفتنييف ههو يف احللقة املاضية  ن الكالمُ كا

وهذا أيضاً  ،هم ًا بدرجٍة كبريةمُ  ديٌث ليس  ثل هذه األمور هو ح  عن مِ  ث  يداحلر البعض أن  قد يتصو  
يف هذه  ث عن األساءأحتد   ريد هنا أن  ل أُ و -عُت من بعضهمد س  ق  فـ   ،أهل البيت ديثحب بٌ رك  هٌل مُ ج  

 كبري  بٌ ك  وجهٌل مُر  ،برك  وهذا جهٌل مُ  ،يعين أشياء على احلاشية ،ن ه تناتيفف هذا احلديث بأصِ ي  -احللقة
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ة القضي   ُُث   ،يوصف بالتناتيفه يف أحاديِث أهل البيت يكون التفق   تكون أحاديُث أهل البيت وأن   أن   ،زومرك  
-ون وأنتممُ يل مبن يتكل   ل شأن   ،ماملتحدِّث أو ذاك املتكلِّ  طيل الوقوف مع هذاأُ  ريد أن  ست هكذا ول أُ لي

قول ي بايل مباول أُ  ل أعبأُ تعلمون بأيني -رية حيايت اليوميةوبراجمي ويف سِ  يافقوين يف أحاديثال ذين ر خصوصًا 
ُع به به وأصد   ثُ وأحتد   رتة أتناولهُ والعِ  تابِ الكِ  مق منهجِ وأجده واضحًا وصرحيًا من عُ  ما أقتنع بهِ  ،ونلالقائ

 ،وضوععندي فارقًا يف املل شكِّ ل يُ فذلك  ،أم ق ِبلوه ،به واواستهزأذلك ن رفض اآلخرو سواء  ،به حُ صرِّ وأُ 
ُ ين أُ لكن   قد  ،العلمية بة احلوزةِ ل  لدي من ط  أبنائي وأو   نِّ ممن هم يف سِ  صوصاً ن يتابعونين خُ ذية لل  هذه القضي   بنيِّ

 لكم سأبنيي  !؟كيف.!!  .األمهية هذه القضايا بالغةُ بالعكس،  ،ةهم  يقولون لكم إن  هذه القضايا ليست مُ 
 ،لبيتمع حديث أهل ا أردنا أن  ل نتعامل إذاحَّت  موُز والر   ،رموز ُمهم ةو  ،هذه القضايا هي رموز ،ذلك

القبائل  لِّ عند كُ و  ،األمم لِّ عند كُ و  ،الديانات موز يف كلي الر   ،قافة البشريةمع الث  و العاملية  افةق  نتعامل مع الثـ  أو 
وتُقام  وتسقُط دولٌ  ،اس يف سبيلهاالن   لُ يُقت   ،هلا دللٌت عميقةٌ  ،لِّ األحزاِب والـُمنظ ماتِعند كُ و  ،والعشائر

ه عليهم وسالمُ  اللِ  د صلواتُ م  وآل ُم   دٍ م  موُز رموُز ُم  فما بالك والر   !!يف غاية األمهية أمورٌ هي موٌز الر  ف ،دول
 :الر مزة فون أمهي  شكترُب لكم مثالً وأنتم ست!! سأض..أمجعني

عن  املروي   ثاحلدي ،عوا بهأو على األقل س هُ ونظحيفالشِّيع ة  هذا احلديث أعتقد أن  الكثري من 
 ؟ت املؤمني عالماهما  ،ةالعالمات اخلمس ،ه عليه عالمات املؤمنوسالمُ  اللِ  إمامنا العسكري صلواتُ 

 ة  ارَ يَ زِ وَ  ،يمحِ الرَّ  نِ مَ حْ الرَّ  هللِ ا مِ سْ بِ ر  بِ هالجَ وَ ين مِ اليَ م بِ تُّ خَ التَ ) :وبقية العالمات تعرفوهنا (ينمِ اليَ بِ  م  تُّ خَ التَ )
 (،ِمينالَتَختُّم  بِاليَ ) :لعالمةا هذهِ و لر مز اد هذا قف عنأ-(َوتَ ْعِفير  الَجِبين ،ِإْحَدى َوَخْمِسينََلة  صَ ين وَ عِ بَ رْ األَ 

ثنا ماذا حتُ الر مز ا هذ ،مٌة ورمٌز للمؤمنعالوهو   ؟يُث عنهواألحاد الرِّواياتُ دِّ

 ،409صفحة  ،اإلسالميةملكتبة ت اار و نشالث من ماجملل د الث  هو هذا و  (الشِّيع ةوسائل )هذا هو 
اإلمام ماذا  ،الرِّوايةانتبهوا هلذه  ،عليه هوسالمُ  اللِ  عن إمامنا الصادق صلواتُ الرِّواية و  ،الباب احلادي والستون

رٌك وهناك شِ  ،طعًا هناك ِشرٌك جلي كعبادة األصنامق   ،رك  إن  الشِّ - النَّمليبِ بِ دَ  نْ مِ  ىفَ خْ ك أَ رَ نَّ الشِّ إِ  :؟يقول
 ،أحكام يف ظاهر احلياة رتتب عليهِ ت   رُك اجلليي الشِّ  ،رك اجلليي ضرار الشِّ أأكثر من  رك اخلفيي وأضراُر الشِّ  ،خفيي 

ترتبط  ،ةط بسالمة الني  بتتر  ،ترتبُط بالقلب ،رتبُط بالوجدانفقضيتُه ت أم ا الشرُك اخلفيي  ، ظاهر األموريف
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فماذا يقول إمامنا  ،ئرةها الغايف أبعادِ  ،ةها اخلفيأبعادِ يف  اإلنسانترتبط مبحتوى شخصية  ،بتكوين العقل
م اتَ يل  الخَ وِ حْ نه  تَ مِ  الَ قَ وَ -ركمن أحناِء هذا الشِّ -نه  مِ  الَ قَ وَ  ،ِإنَّ الشَِّرك َأْخَفى ِمْن َدبِيِب النَّمل-؟ادقالص  

 ،ةم  ئِ  زمان األ  يف ة معروفةالقضي  وكانت هذه  ،اس هكذا يفعلونيعين بعض الن  -اذَ هَ  هَ بْ شِ ة وَ اجَ ر الحَ ك  ذْ يَ لِ 
 ليةِ مرتبطة بو  اخلامت  امت فرمزيةُ ث عن رمزية اخل  أحتد   ل أريد أن   أنا هنا ،الر مزٌم بيمينه وهذا هو تختِّ يعي مُ الشِّ 

فجبُل  ،عليه اللِ  لية لعليٍّ صلواتُ الو   هد  ع   رِض ق ِبل   يف األجبلٍ  أولُ هو قيُق الع   ،يُق مثالً قِ الع   ،أمري املؤمنني
ا ل و س ن حت فُرصة أُ  ل أريُد التفصيل   ،ةي  لعنوان ورمٌز للو  هو  قيقِ الع   ُث عن سنتحد   خرىيف هذا الـمطلب ُرمب 

ِث ر  الن جفي يف األحاديالد   ،تم بهأختال ذي جفي هذا الن   ر  الد   ،رمثالُ الد   ،زية سائر األحجارمر رمزية العقيق و 
ا نظر   من نظر   سائر األحجار  وهكذا ،علوية رمزيةٌ  ،ه عليهوسالمُ  اللِ  املؤمنني صلواتُ  إىل وجِه أمريِ  إليِه فكأَّن 

ذهب أو ال يت ر احلاجة كي يتذك    ولكن هُ  ،ينهِ يف ميالر مز ُع هذا ض  يعُي ي  فالشِّ  ،زيةفيها رم ،للةاألخرى فيها دِ 
مسألة موجودة  ،حاجة يشرتيها من السوق ،يقوله لشخص ريد أن  كالم يُ   ،أمر من األمور ،لقضائهايذهب 

هبذه إىل الداخل يقلب اخلامت   ؟فماذا يصنع ،وهكذا يراجعها الدوائر احلكومية ترتبط به يريد أن   ىحديف إ
اخلامت  تأنا جعل فينظر يف يدِه فيقول ملاذا ،حَّت  إذا ما ر كب الس ي ارة وبعد ذلك نزل من الس ي ارة ،الطريقة

يسعى حَّت   ،ألجل األمر الفالين ،ة الفالنيةهبذه الطريقة ألجل القضي   ر بأن ه جعل خامتهُ فيتذك   !؟هبذه الطريقة
يقول إن  هذا من  ؟يقول ماذااإلمام  ،هكذا يفعلونعادًة الن اس  ،سيانفرارًا من النِّ يفعل ذلك  ،يف قضائهِ 

وجه ولكن   ،ركهذا ليس من الشِّ ! ؟هفس   نرُ كِّ ذ  اإلنسان يُ  رك أن  الشِّ  وجهُ هل  ؟رك هناأين وجُه الشِّ  ،ركالشِّ 
ت غري  قد إن ك  ،كذاحينما تقوم بقلبِه ه ، اإلميانهذا رمزُ  ،ك هذارمزُ  ،زرمهذا  .!!.الر مزرك هو يف تغيري الشِّ 

ُث ب  الع   ،ركمن الشِّ  واحلديُث املعصوم بأن هُ الرِّواية قالت ال ذي هذا  هوالر مز ث بب  الع  و  ،الر مزعبثت ب ،الر مز
ريد أن  أنا هنا ل أ ،عيد بعيدكتبوه شيٌء بال ذي  فقد كتبوا عنها و  ،الرِّواية قهاء عن معىن هذهِ وا الفُ لُ س   ،الر مزب

َتْحوِيل  الَخاَتم لَِيْذك ر  َوقَاَل ِمنه   ،ِإنَّ الشَِّرك َأْخَفى ِمْن َدبِيِب النَّمل-ةالقضي   أحتد ث يف تفاصيل هذهِ 
قة هذا ل عال ،ر أمرًا من األمورد شيئًا أو يقوم بشيء لكي يتذك  رك يف أن  اإلنسان يوجِ فليس الشِّ -الَحاَجة

 ،م هو هذايمني والتخت  م بالفعالمة املؤمن التخت   ،الر مزثت بب  ُك هنا يف أن ك ع  ر الشِّ  ؟رُك أينالشِّ  ،ركبالشِّ  لهُ 
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ك ر والشِّ  ،رٌك خفيي شِ الر مز فالعبُث ب ،ه عليهم أمجعنيوسالمُ  اللِ  هلا رمزيٌة بوليتهم صلواتُ  هِ ذه ارُ واألحج
  .ما جيري  اإلنساناخلفي جير  على 

عدد  ط  تضبِ  ألجل أن  ص الة الحال  يف اخلامت كُ ك حُترِّ أجازوا يف حالة واحدة أن   ،أجازوا ةُ ئم  األ   ،عمن  
نفس  خلامس مند ااجملل   ،أيضاً  هذا هو الوسائل ،عدد الركعات ة عدم ضبطِ نت مبتلًى بقضي  كعات إذا كُ الر  

ل   ج  ي رَ إنِّ  :هلَ  الَ فقَ -ادقلص  امامنا إ-اهلل بدِ ا عَ بَ أَ  لَ أَ سَ  ه  نَّ أَ  ،َعن َحِبيب ابِن المَعلَّى-343 الطبعة صفحة
ألن ُه هنا -هبِ  أسَ  بَ ََّل  :الَ قَ ف َ  ،َكانَكان ِإَلى مَ ْن مَ مِ ه  َحوِّل  أ   ،ِبَخاَتِمي َصََلِتي إَّلَّ َفَما َأْحَفظ   والسَّه   ير  ثِ كَ 

بل  ،لر مزاائرة ًا عن دوجيس خر لامت هنا وحتويل اخل ،يضاً رمزالص الة أف ،خرىموز األُ يف خدمِة الر  يكون الر مز 
 ،شخصية حاجةأو ة يو نيد حاجةً  ريتذك   فلكي ،اإلنسان  ا أن  أم   .يف ساحة الغيبو  ،ةيني  موز الدِّ داخل الر  هو 
 .ذلكال بأس بفالة الص  أم ا هنا يف قضية ضبِط ركعات  ،يفِ رٌك خ  فذلك شِ  ،الر مزويعبث بيأيت 

ه تَ ََل ل صَ ج  الرَّ  دَّ ع  ي َ  نْ أس أَ  بَ ََّل  :القَ  ه  نَّ أَ  ،يهلَ عَ  اهللِ  وات  لَ ، صَ نه  رة عَ غيَ الم اهلل ابنِ  بدِ ن عَ عَ 
 .ريفةالش  الرِّواية إىل آخر -همِ اتَ خَ بِ 

كن  ل ،تفصيل أكثر اجة إىلب حباملطلكان هذا   إن  و  كرةورة والفِ م الص  كُ ل   أعتقد أن  املثال وض ح  
ا جِ  ،ًة هلذا املوضوعد  ة ليست ُمعاحللق   خامت  ،أهل البيت ند  عالر مز ة ي  رفوا أمهتع حَّت  املسألة كمثال  ئُت هبذهِ إَّن 

ا قضية ة ورمب  مهم   ةقضي   عندك وأنت ،ىل أهل البيتإل لإلساءة  ،ينبُه ل لالبتداع يف الدِّ بيدك أنت تقلِ 
مام يقول لك اإل ،رتذك  ت اخلامت بقلِ ت   وهبذه الطريقة حني  ة هم  جتماعية مُ ًا أو حاجة إقيمتها املالية كبرية جدي 

أن   ،الر مزلب تق أن   ،لر مزال بدِّ تُ  أن   ،اهيئتُه هكذالر مز  .؟!.الر مزيئة ألن ك تعبث هب ؟ملاذا ،ركهذا من الشِّ 
ول هذا يقال ذي ! !؟؟يفتنات هذههل ف !؟ركريدون أخطر من الشِّ اذا تُ م ،ركشِ  ،رٌك خفيفذلك شِ  ،تُغري  الر مز

فهل  ،ةني  الديملؤس س ة اِه يف ضرُب بأطنابيال ذي ب رك  مُ ـاجلهل الإنيه  ،ب ك  ر  مُ لٌ هجهذا  ،الكالم جاهٌل ُمرك ب
 ! ؟ٌل بذلكهل يقول قائو  !!من التناتيف ركُ الشِّ 

لينا يف مران مر ت ع  واآليُة يف سورة آل عِ  ،وعالمٌة كبرية ،الِعمامُة رمٌز ورمٌز كبري ،الر مزلحظتم أمهي ة 

بَ َلى ِإن َتْصِبر وْا َوتَ ت َّق وْا َويَْأت وك م مِّن فَ ْورِِهْم }-املئةكِة املسوِّمني يف اآلية اخلامسة والعشرين بعد صِف املالئِ و  
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اآلية ما قالت خبمسة آلٍف من املالئكة  ،{َن اْلَمآلِئَكِة م َسوِِّمينَ َه َذا ي ْمِددْك ْم رَبُّك م ِبَخْمَسِة آَّلٍف مِّ 

 مني ُمسوِّ  ،ةهلم عالم   ،هلم رمزأي  ،نيقالت ُمسوِّم ،اآلية ما قالت خبمسة آلٍف من املالئكة طاهرين ،أقوياء
أن  وصف هؤلء املالئكة هي  رآن يفها القُ أورد  ال يت فة الوحيدة الصِّ  ،الر مزو العالمة  هيالسِّمة  ،ةهلم ِس  أيي 

 قائلون بأن  هذه تناتيف فهذاأم ا ال ،الرموز هذهِ  ةعلى أمهي   ك بوضوحٍ وهذا يدل   ،أن  هلم رمزو  ،هلم ِسة
اللحن  و وبالذوق العلويي  ،بأحاديث أهل بيت العصمةو  ،ٍب بآيات الكتاِب الكرميك   مُر لٍ هُف عن جشكي

ا  ،املهدويي   ة كبرية يفمشكل ،مشكلة كبرية عند علمائنا ،ةني  ينا الدِّ ستِ مشكلة كبرية يف مؤس   ،مشكلٌة كبريةإهني
م يتعل مون احلقائق  من هذه الفضائيات ومن هذه  راس تتصو  املركب والن   وهي غارقٌة يف اجلهل ،تناافضائي بأهن 

اً اآل ، اجلهلل  إ وهم ل يأخذون   الع مائم ما قالت اآلية -َسِة آَّلٍف مَِّن اْلَمآلِئَكةِ ِبَخمْ }-ية واضحة جد 

اآلية ماذا  ،نحةما قالت اآلية هلم كذا من األج ،ما قالت اآلية طاهرين ،نيما قالت اآلية نُوراني ،أقوياء

 ،يلائأخذوه من جب  هم أساساً الر مز وهذا  ،هلم رمز ،هلم عالمة ،ةهلم ِس -{م َسوِِّمينَ -قالت ؟قالت

 ،حيملوا هذه السِّمة أن   يب  أمر املسلمنيالن   ،وهؤلء حينما نزلوا ،نا صل ى الل عليه وآلهيِّ بوجبائيل أخذُه من ن
الر مز ط هذا بايُفهم املسلمني ارت أراد أن   يب  الن   ؟يروا املالئكة املسلمني بشكٍل مباشر قبل أن   يب  ر الن  ملاذا مل يأمُ 

لبسوا لذلك قال هلم اِ  ،الغيبب ة مرتبطةقضي   ،وامل العلويةالِعمامة بالع   رتباط هذهِ اِ الر مز هذا  ارتباط ،بالغيب
وجبائيل  ،ابتنيمها بذؤ الِعمامة صم   م  صم  ال ذي يب هو الن  ف ،ةصرحيالرِّوايات  وإل   ،املالئكة مائمالعمائم كع

 أن  القضي ةبالن يب  أمر  الـُمسلمني أن  يفعلوا مثل  املالئكة كي يتذكيروا  ، واملالئكة فعلوا مثل جبائيلفعل مثلهُ 
 ،املأل األعلىب مرتبطة ،يف املأل األعلىة هذه قضي   ،رفاً وياً صِ ينلباساً د تليس بأن  هذه الِعمامة ،ترتبُط بالغيب

 ع ِعمامة علىوضِ تُ  من مجلة آداب التكفني أن  -الرِّواياتت علينا ومر  -امليتحَّت  ذا ولِ  ،عظيمة ها رمزيةٌ فرمزيتُ 
ه ذِ ون هِب  ل يعتم   ! ما باُل األحياء!األحياء الُ ب فما ،عمامة هؤلء املالئكةك  ،رأسِه بذؤابتني كعمامة رسول الل

م يذكرون هذا يف الرسائل العملية؟الِعمامة ن و مُ عم  ون ويُ نُ كف  يذكرون بأن  املوتى يُ  التكفني يف ،! اللطيف أهن 
مزية ر  ف!! ..يبدو ذلك !؟! فهل صار املوتى أحياء واألحياء موتى!فما بال األحياء ،ذات ذؤابتني بعمامةٍ 

  .ة املالئكةالحظون يف قضي  كما ت  ،ُط جبهة الغيبترتبالش كل الِعمامة هبذا 
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أن  علي ًا ل  فهل ،هًا بنفسم علي  م  ع   ءنبيااأل   امت  يف احللقِة املاضية كيف أن  خ  الرِّوايات ومر ت علينا 
ا أراد  ؟ة ول يعرُف هذا التصميمعرُف الِعمام  ي هذا التصميم وأمهية  ية   لنا أمهنيِّ بيُ  أن  ني و مل للمسبنيِّ يُ  أن   ! إَّن 

 برزَ ) :ُه ُث قالمم  ع   ،دقوم اخلني سالموعم مُه بيدِه يف أخطر يوٍم على اإلِ  ،فعم مُه يف بدر ،الر مزهذا 
لِّ مُع كُ وُهنا هنا جم   ،يروِم الغدي وعم مُه يف ،امةالِعم ه رمزُه هذهِ ل  هذا اإلميان كُ  (رك كلِّهاإليمان  كلُّه إلى الشِّ 

ا هذا الكالم م ،امةمه العِ نفِس هذب همُ فعم   ،مُع كلِّ الرموزوهنا جم   ،رُع كلِّ األسرام  دير جم  الغ  ف   ،سراراأل  
كبرية   ائقإىل حق ها ُتشريقد ل نعرف غورها البعيد ولكن   ،وهذه أسرار ،هذه رموز ،ائققحهذه  ،تناتيف

 نهذه املواط لِّ كُ صميم يف  لت  ام هبذا وسل   عليه وآله اللُ ى بل رسول الل صل   ما هذا الهتمام من قِ وإل   ،د اً جِ 
 ؟ن يوم الغديرموم أهم ي ؟لغديراهل هناك يوم أفضل من يوم  ،الدرجاتو ويف أعلى املراتب  هي يف أهمِّ ال يت 

 ! ؟يوم أعظم من يوم الغدير

ي صلِّ يُ  ضا أن  منا الرِّ من إما مونلب املأوتتذكرون أيضًا يف احللقة السابقة مر  علينا الكالُم حينما ط  
ه الِعمامة عتم  هبذاِ  ؟هُ ل  ع  فـ  شيء  ما هو أهم ،كما خرج رسول الل وأمري املؤمنني  خيرج   اشرتط عليه أن   ،يدعال

 ئقهذه حقا ،ناتيفهذه تا م ،ما ف علمن معُه أن  يفعلوا كأمر  ُُث   ،واضح رمز ،رمز هذا ألن   ،ذات الذؤابتني
ُه من  ماماإل ،يهساءة إلحالِه من دون اإلب وهو على يُقل   ر د أن  جمُ  ،لحظتم اخلامتوأنتم  ،ورموز  ،ركلشِّ اعد 

وء وس جات الشركر درجة من د ي  أ !؟هذا أي  شركٍ  ،إبليس حنا هذه الِعمامة وجئنا بعمامةِ م إذا أز فما بالكُ 
د ر  جم ،الر مزذا على ه اضاعرت ك أن يكون هنال  ،إذا كان اخلامت وهو على حالهِ  !؟التوفيق واخلُذلن حينئذٍ 

مزي وهو عالميت ر ا أعتبُه هو وأن ،ىل األو ع اخلامت إىل حالتهِ رجِ ر احلاجة أُ ك  ذ أت وبعد أن   حاجةً  رك  ذ أت ألجل أن  
زيية رم مامة أكب منمزية العِ ر و  ،ةالِعمام مز األكبنأيت للر   ك أن  الُ ب فما !!مام يقول هذا شركإلومع ذلك ا

ة والقضي   !!فيقسوء تو  يي ة وأخيب أيي هذا و  ذلنخُ  فأيي  ،ونأيت برمٍز إبليسيي  ديي احملم  الر مز زيل هذا نُ فـ   ،اخلامت
  البنامج  ة ألن  ب والعرت تاالكِ  ثقافة موز يفمزية وعن الر  ث عن الر  أحتد  حَّت  أنا ما عندي وقت  ،أكب من ذلك

 .سيطول لو فتحُت هذا الباب

-357الباب  ،474صفحة  ،دار التعارف للمطبوعات ،اجلزء الس ادس (،الكايف)هذا هو كتاُب 
مل -هسَ فْ  ن َ َّلَّ إِ  نَّ ومَ ل   ي َ ََل فَ  ه  لَ  اءَ وَ  دَ اء  ََّل ه  دَ ابَ صَ أَ نَّك فَ حَ تَ م ي َ لَ وَ  مَّمَ عَ ن ت َ مَ  :َلمبد اهلل عليه السَّ ي عَ بِ ن أَ عَ 
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 هذهِ  ،واحد كٍ ن  افعية حببل أو حِب على الطريقة الش   ل ،دية بذؤابتنيعلى الطريقة احملم   مل  يتحن كأي  ،كيتحن  
ك على التحن   ،ةي  عهذه طريقة شاف ،ٍك واحديعي حبنسط الشِّ ك اآلن يف الو هناك من يتحن   ،يةعشاف طريقة

هذا -َفََل يَ ل وَمنَّ ِإَّلَّ نَ ْفَسه ه  َداء  ََّل َدَواَء لَهَأَصابَ َمن تَ َعمََّم َوَلم يَ َتَحنَّك فَ -ة هو بذؤابتنيديالطريقة احملم  
يصيُب  ،يصيُب اإلنسان يف باطنهِ  ،يصيُب اإلنسان يف عقلهِ  ؟له أين يصيُب اإلنسان واء  ل دال ذي الداء 

ث عنه تتحد  ال ذي اء هذا هو الد   ،صيب اإلنسان يف قلبهِ يُ  ،كهِ ا ر ن يف إداإلنساصيُب يُ  ،اإلنسان يف وجدانهِ 
ما الر مز  هذا غريِّ هنا حني تُ  ،كر تدخل على خط الشِّ كًا و شِر  رمزيتُه فتكون مُ غريي مثل ما اخلامت أنت تُ  ،الرِّواية
عن هنا ليس احلديث  !ُيصيبك داٌء يف وجدانك !داٌء يف بصريتك !يصيبك داٌء يف إدراكك ؟سيصيبكال ذي 

 ،وظائف األعضاءو سلجة الكالم هنا ليس يف عامل الف    ،ديث عن مرض عضويي ليس احل ،مرٍض جلديي 
ثنا دِّ حتُ الرِّوايات  ،قم  احل   واملخالفة يف هذه األمور منشأُها ،عن بصريةو عن قلب و احلديث هنا عن وجدان 

 :على نوعني قُ م  واحل   ،احلمق لهُ  ل دواء  ال ذي اء هذا الد  

 .عنه هناريد احلديث وهذا ل أ ،هناك محٌق يف تدبري األمور -
 .بك  ر مُق يف الِّدين هو اجلهل الـمُ احل  و  ،ُق يف الدينوهناك احل م   -

 ،221صفحة  ،سةقم املقدي  ،سة النشر اإلسالميمؤس   ،لشيخنا املفيد (الختصاص)هذا كتاُب 
أيِه أو رَ بِ  بَ عجَ ن أَ مَ وَ  ،ه َهَلكفسِ نَ بِ  بَ جَ عْ ب أو أَ عجِ ن أ  مَ  ،هِ فسِ نَ ب بِ عجَ ن أَ مَ : إمامنا الصادق يقول

 ،ب هو هنارك  مُ ـاجلهُل ال ،برك  مُ ـهذا هو اجلهُل الب بنفسِه وبرأيه ج  ُيصيبُه العُ ال ذي -ه َهَلكأيِ رَ ب بِ جِ أ عْ 
 يهِ لَ م عَ ريَ مَ  ابنَ  ىيسَ نَّ عِ إِ وَ -برك  مُ ـهذا هو اجلهُل ال ،هلر أن  رأيُه هو األفضل وهو على ج  حني يتصو  

وَعاَلْجت  اْلَمْوَتى  ،بِإْذِن اهلل صرَ ب ْ األَ ه وَ مَ كْ ألَ ا أت  رَ ب ْ أَ وَ  ،اهلل نِ إذْ بِ  مهيت  فَ شَ ى فَ رضَ مَ الْ  ت  ياوَ دَ  :الَ م قَ ََل السَّ 
 :الَ قَ  ؟قمَ حْ ا األَ مَ اهلل وَ  وحَ ا ر  يَ  :يلَ قِ فَ  ،هِ حِ ََل صْ إِ  ىلَ ر عَ دِ قْ م أَ لَ ف َ وَعاَلجت  اأَلْحَمق  ،فََأْحَييت  ه م بِإْذِن اهلل

قَّاً يها حَ لَ ب عَ  ي وجِ ََّل ِه وَ فسِ نَ ه لِ لَّ قَّ ك  ب الحَ وجِ ي  يه وَ لَ  عَ ه ََّل لَّه  لَ ك    ضلَ ى الفَ رَ ي َ الَّذي ه فسِ نَ أيِه وَ رَ بِ  ب  جَ عْ م  الْ 
هذه املشكلة  !!لو أخطأ هو ُمصيبحَّت  ى نفسه ر يال ذي هذا -هاتِ وَ م دَ  يفِ  ةيلَ  حِ ََّل ي الَّذِ ق مَ حْ األَ  اكَ ذَ فَ 

ويرون  ،ةً ز  عجِ م مُ هُ عجز  و   ،فريون عي هم بياناً  ،الشِّيعُة ُعلماءها حني ُتصنِّمُ  ،الشِّيعي ةاملوجودة يف ساحتنا 
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م هم نفس واملشكلةُ  ،واباً خطأهم ص   ال ذي اُء هذا هو الد   ،جهلهم علماً  ويرون   ،أيضاً  ء يرون ذلكالعلما أهن 
  .ل دواء له

يعين ل -َفََل يَ ل وَمنَّ ِإَّلَّ نَ ْفَسه َأَصابَه  َداء  ََّل َدَواَء َلهَمن تَ َعمََّم َوَلم يَ َتَحنَّك فَ -؟الرِّوايةماذا قالت 
 على رؤوس علمائنااآلن الِعمامة املوجودة  ،الرِّوايات اامة إبليس كما س تهم  بعِ  يعتمي ال ذي يعين هذا  ،يُعال  

ا ِعمامةُ يصف ةُ م  ئِ األ   ،طلبة احلوزة العلمية ومراجعنا وعلى رؤوس خطبائنا وعلى رؤوسِ   الرِّوايةُ  ،إبليس وهنا بأهن 
 ِعمَّة  -هذه العمائم-ةيَّ قِ ابِ نَّ الطَّ أَ -475ه عليهم أمجعني صفحة وسالمُ  اللِ  يف الكايف الشريف عنهم صلواتُ 

يعلنونُه  ؟مَّت يلعنونهُ  ،حني يذكر األ ِئم ة إبليس يلعنونهُ ليس دائمًا  ،واإلمام هنا يلعن إبليس-ه  اهللنَ عَ يس لَ لِ بْ إِ 
اإلمام هنا يلعن إبليس يشري إىل ُخطورة  ،حلن القول هو هذا .!!.هذا هو حلن القول ،اً ة جد  ر  يف املواقف اخلطِ 

ول  ،ة يذكرون إبليس ول يعلنونهم  ئِ  مواطن كثرية األ  وإل   ،نهُ ع  لذلك ل  رة الِعمامة الطابقية طو إىل خُ  هذه القضي ة
اً يلعنون إبليس يُريدون أن  يُنبِّهونا  يف بعض املواطن وهي   ،يلعنون إبليس املوطن إىل أن  هذا املواطن اخل ِطرة جد 

 اإلمام هنا يلعن إبليس يريد أن   ،ة ملعونةم  لعِ ا يعين هذهِ -ِعمَّة  ِإْبِليس َلَعَنه  اهلل َأنَّ الطَّابِِقيَّة-من مواطن اللعنة
ما  ،ومن هنا ترون أمهي ة املوضوع وهذه الطابقية هي من شؤوناتهِ  ،ه وإىل شؤونهِ إلي ةعنة متوجههذه الل   ،يقول

 هلٍ عانون من ج  ؤلء يُ هيقولون لكم ذلك ال ذين هؤلء  ،ةًا يف غاية األمهي  ة جد  م  هة مُ القضي   ،هذه تناتيف
وإىل مجيع  هنا فاللعنة متوجهة إىل إبليس-َلَعَنه  اهللِعمَّة  ِإْبِليس  الطَّاِبِقيَّة-قطب  ق ومُ طبِ ب مُ رك  جهل مُ  ،برك  مُ 

اٍء ل لطابقية من تعم م هبا ُيصاُب بدهذه الِعم ة ا ،ل هذه الِعم ة الطابقيةل رمُز إبليس األو  شؤوناته ورمزُه األو  
ن  هذا اخلامت أساسًا ل أ مع   ،ركتقلبُه فتقع يف دائرة الشِّ  ت  ة اخلامت أنمثل قضي   ،الرِّوايةهكذا تقول  ،دواء له

 تقول هذهِ  ة على رأسك ُثم  وتضع هذه العِ  أنت  تأيت هبا ،فما باُلك ِبعم ٍة هي ِعم ٌة إبليسيةإبليس ب عالقة لهُ 
رسول وضعُه ال ذي الر مز  قابلِ الِعم ة رمزًا يف مُ  ض هذهِ ُُث  تُفر   ،وهي ِعم ُة إبليسالل كذبًا وافرتاًء ِعم ُة رسول 

 ُع املراجعُ يضف ،رمٌز وضعُه إبليس وهذه الِعم ةُ  ،ت الذؤابتنيتِلك الِعم ة ذا الر مُز ال ذي وضعُه رسول اللُ  ،الل
 رسول ةِ م  عِ وما هي بِ  ،رسول الل ه ِعم ةُ ذِ م ويقولون ه  لعلم رمز إبليس على رؤوسهِ طالب او  طباءُ واخلُ  العلماءُ و 

وين؟عليكم باللِ  أنتم قولوا يل !؟فأو تناتي ةر طة خُ القضي   هذهِ  ،الل  غاية هذه القضية خطرة يف !!! أنتم خبِّ
 ساصارت رمزًا والن  ال يت ة م  العِ  هبذهِ  فما بالك ،تقع يف دائرة الشركفاجة تذكر احله لكُ رِّ اخلامت حتُ  ،اخلطورة
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م  يضع الِعم ة على رأسهِ  يروا شخصا   جملريد أن ،غباءأغبياء يف غاية المن الناس هناك  ،هاينقادون وراء   فإهني
ا ُتشري إىل رسول اللامة هلا دِ م  العِ  تلكصحيح أني  ،يتيبعونه حقيقتها ل  الِعمامة يف هذهِ  ، ولكن  للت ألهن 

ِعمَّة   الطَّاِبِقيَّة-هذا هو حديث أهل البيتو  ،ملعونة مامةُ هذه العِ  ،إىل إبليس ا تشريُ إهن   ،إىل رسول شريُ تُ 
 .ادس من أجزاء الكايف الشريفوهذا هو اجلزء الس   ،475يف الكايف الشريف صفحة  الرِّوايةُ -ِإْبِليس َلَعَنه  اهلل

ه وسالمُ  اللِ  ادق صلواتُ نا الص  اممث عنه إد  حت  ال ذي ق م  فهذا هو احل   ل دواء لهُ ال ذي اء أم ا الد  
 ،وكان احلذاُء ُحكمُه قد ُحرِّف ،فإذا كانت الِعمامة ِعمامة إبليس ،حلدي تقُف عند هذا ا ل ةُ والقضي   ،ليهع  
بطبقٍة  اً من األحذية خاصي  صميممط أو هذا الت  لن  اللون أو هذا ال هذا فُيجع ؟حقٍّ حُتر ُف األحكامبأيِّ ف

يقول لكم بأن  هذه ال ذي هذا  ،يف حتريِف األحكام ،أدبالقضي ة يف امل ،ة ليست يف احلذاءالقضي   !معي نة
إن ين  ،إن ين أحتد ُث عن املبدأ ،ة لون احلذاءة احلذاء وعن أمهي  ث عن أمهي  أنا هنا ل أحتد   ،ةهم  يست مُ ة لالقضي  

 يعين ،هي أخطر ما ميكنال يت أحتد ث عن هذه القضية  .!!.عن قضية حتريف أحكام أهل البيت أحتد ثُ 
أن  أحد الطلبة والغريب لو  .؟!.آخر شيئاً  ة فتقولُ يني  الدِّ املؤس س ة  أيت املرجع والفقيه وتأيتل شيء وياإلمام يقو 

محبكم أهل البيت يلبسه س األصفر وهو لبس هذا الـِمدا  أليس هذا استهزاء ،ون بهزئيستهو بونه حُيار  فإهني
ينية إىل هذه  ؟أهل البيت أليس هذا استهزاء بأدبِ  !؟البيت حبكم أهلِ  هذا شيء موجود يف املؤس سة الدِّ

 تناتيف يعين إم ا هو يُدرك أمهي ة هذه األمور يقول بأن  هذه األمورال ذي هذا  ،اللحظة ال يت حنُن نعيشها
 رك بفذلك هو الـجهُل الـمُ  ،وإم ا أن  ل يُدرك ،م ما هو بغريبمائِ وحتريف احلقائق يف جوِّ الع   ،حيرِّف احلقائقو 

وتلك  باجلهل املركب يت إل  أل ت ةاإلبليسي   مُ ائِ م  الع  ف   ،خلطا لو ظتم على طيف العمائم كما لح أهم  صفةٍ  وهو
 ،مبن ينكر احلقائق سبة يل ل أعبأُ بالنِّ  ،ذاك شأنهُ فمن يريد أن  يُنكر احلقائق  .!!.هي احلقيقُة الواضحة

 زون احلديث ل ألن هُ يِّ ميُ ال ذين لئك ألو  ،قون احلقيقةيتذوي ال ذين لئك و ها ألدُ سرِد احلقائق وإن ين أسرِ يف  ستمر  سأ
يقبُل كالمي ألن ُه  أنا ل أحرتُم أحدًا  ،طاينيواملنطق الش  محاين زون احلديث مبوازين املنطق الر  يي ميُ بل  ،حديثي
 يقبُل اً رتُم شخصأح يف داخلي ل ،ة التلفزيونول أقوُل هذا ألن ين أحتد ُث على شاش ،ل أحرتمُه والل ،كالمي

ذا كان هذا القول حيمُل إ !! إذا كان حيمل القيمة يف ذاتهِ ال ذي يقبُل قويل إن ين أحرتُم اإلنسان ،قويل قويل ألن هُ 
 ،يف نفسهِ  هم حيمُل القيمة  مكال  ،وآل ُمم د دٍ م  وهذا هو منطُق ُم   ،قيمتها يف نفسها ق حتملُ ائقفاحل ،قيمةً 
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شخص فهذا الذي يقبُل هو  ،وقُِبل على هذا األساس قيمتُه يف نفسهِ  لُ بكالٍم حيمِ أنا مثالً،  وإذا تكل متُ 
 .سبة يل أنا ل أحرتمُه حقيقةً بالنِّ  ،الينالن الفُ يقبل كالمي ألن ين أنا فُ  أم ا أن هُ  ،حق  الحرتامتيس

ر دِ م ي  لَ مَّ ف َ تَ ِاعْ  نْ مَ -صادقى أيضًا عن إمامنا الواية أخر ر  ،أحتد ُث عنهال ذي أعوُد إىل مطليب 
ٌم ـألمل ألاهذا  ،داعاً مل ليس صُ هذا األ-َّلَّ نَ ْفَسهنَّ إل ومَ ي َ م  َّل َدَواَء َله َفََل  فَأَصابَه  أَلَ  هِ َحَنكِ  حتَ ة تَ امَ الِعمَ 

 .واء  لهُ ال ذي ل د لد اءُ ذا هو اه ،لهُ ل دواء ال ذي  مُ ـهذا هو األل ،هذا هو اجلهل ،كوين الداخلييف الت  

 يف اآليةِ  ،ءاإلسرا  سورةيفلحظ  ،مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بإبليسعملية هي  ،يك هذهحنِ عملية الت  

فماذا -ِقَياَمةِ الْ خَّْرَتِن ِإَلى يَ ْوِم أَ يَّ لَِئْن َت َعلَ رَّمْ كَ الَّذي  قَاَل َأرَأَيْ َتَك َه َذا }-الث انية والستني من سورة اإلسراء

 كِ ن  ت ح  جام حت  اللِّ  عُ وض  يقودهم كما يُ  أن   ؟دمآرية كيف حيتنك ذ  - ذ رِّي ََّته  َإَّلَّ قَِليَلً أَلْحَتِنَكنَّ -؟هلُم أصنع

وأنت  ،الِعمامة رمز :ما قُلتك،يف جوانِبها ابطرت ت قضيةهذه الو  {َّلَّ قَِليَلً أَلْحَتِنَكنَّ ذ رِّي ََّته  إَ -تُقادو  ابةالد  

 ككحنِّ يُ س   هو ،ٌك إبليسين  ك ح  ن  احل  فليس تحن ك بِعمامة إبأم ا حينما ت   ،دم  ك برمز ُم  ك وتتحن  نِ هنا حتت  
 ينا أنوإني عل ،ليسيك اإلبيحنتذا الهوتُبِطل   دي كي تدفعك احملم  ن  أنت تستعمل احل   ،(ُذرِّي ته حتنكن  أل)

  ؟كناهممباذا حن  كيف و   ؟ناحنن حن كنا أطفال  هل  ؟نا آباؤنافال ندري هل حن ك   ،ُك أطفالناحُننِّ 

َسِمعت  أبَا  ،َسين ابن أبي الَعََلء قَالَ َعن الح  -ث اين والتسعونالباب ال (الزِّياراتكامل )هذا هو 
 ،مانأالذي هو التحنيك هو هذا -انمَ أَ  ه  نَّ إين فَ سَ الح   ةِ ربَ ت  بِ م ك  دَ وََّل وا أَ نِّك  حَ  :يقولَعبد اهلل َعَليِه السََّلم 

تأخذ  ن ك أن  حيُ  ؟كيف حُين ك  ،كحُين   أن   اليوم الس ابع ُيستحبي  يف ،الطفل صغري اآلن ُوِلد ،مأولدككوا حنِّ 
اضع السجود على اجلبهة متسح على مو  وأن   ،همِ ليا داخل ف  العُ على هلاتِه  بهِ سني فتمسح شيئًا من تراب احلُ 

ة احُلسني برتب   حملذب  ار على متسح على املنح   والتحنيك هو أن   ،جلنيواإلهبامني من الرِّ والركبتني  احتنيوالر  
الذي هذا هو التحنيك  ،اهرٍف طإن مل يكن فبأي ماٍء آخر نظيف   ،املمزوجة مباِء الُفرات وذلك هو األفضل

امة الطابقية من م  بس العِ لحني ت  ف   ،سيي مقابل التحنيك اإلبليف عملية رمزيةهي عملية التحنيك  ،أمانهو 

قَاَل } :رآنهذا هو القُ  ،كإبليس حُينِّكُ  ،إبليسهو حُينِّكُك ال ذي فإني من دوِن التحنيك و دون الذؤابتني 
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ليل هم هؤلء الق  و -{َقِليَلً  ذ رِّي ََّته  َإَّلَّ َكرَّْمَت َعَليَّ لَِئْن َأخَّْرَتِن ِإَلى يَ ْوِم اْلِقَياَمِة أَلْحَتِنَكنَّ الَّذي  َأرَأَيْ َتَك َه َذا 

مكتبة  ،الزِّياراتكامل ،292صفحة  ،كوا أولدكمحنِّ  ،ألن  اإلمام هكذا قال ،سنيحلُ كوا برتبة اُحنِّ ين ال ذِ 
-َحنِّك وا َأوََّلدَك م بِت ربَِة الح َسين فَإنَّه  َأَمان-ادقعن إمامنا الص   ،ايناحلديث الث   ،إيران ،رانطه ،الصدوق
 .يطانأماٌن من حتنيك الش   ؟يءٍ أيِّ ش أماٌن من

 ،بِة احُلسنيإذاً ُهناك حتنيٌك برت -ْفَسهنَّ إَّلَّ ن َ ل ومَ ي َ ََل فَ َوَلم يَ َتَحنَّك فَأَصابَه  َداء  َّل َدواَء َله  مَّم عَ ن ت َ مَ 
قة ل العميها أبعادو سرارها أ ،زمو حنن نعيش يف دائرة من الر   ،تربة احلسني رمز من أهمِّ الرموز ،وهذا رمز

رق سني خيربة احلُ ى تُ جود عل الس  أن  ب  ات رِّوايالقول ت   ني  يد حِ عِ ر الب  و الغ   ،هاينمن معا ن عِرُف ظاهراً حنُن  ،نُدركها
يف ظاهر  هُ لكن  و ا ريًا وكثريً ًا وكثكثري   ث عنهأحتد   ميكنين أن   ،دركهن ستطيع أن  ىن ل نهذا املع ،بعب الس  جُ احلُ 

 .روأغو ن ذلك مأبعد هي احلقيقة و  ،يف ظاهر القول هُ ولكني  ،أيضاً ث عن هذا وسنتحد   ،القول

 طبعة صفحةنفس ال سعون منالباب احلادي والت ،ن إمامنا الص ادقع   ،الزِّيارات(كامل )يضًا يف أ
إذا  ،دواء لهُ  لل ذي الد اء ا من هذاَّت  ح  -(اءدَ  لِّ ن ك  اء  مِ فَ ين شِ سَ الح   برِ قَ  ين  طِ )-الرِّواية الث الثة ،289

 ،خريةوسُ  اءن استهز وه يب مما فعلو ابتني ؤ ذذات ال يت مع الِعمامةِ ص  املاضية قِ م يف احللقة لك حكيتُ تتذكرون 
 أُت هذهِ ر قألن ين قد  ،سنيحلُ اب اتر  افيه أدس   وكنتُ  الِعمامة الطابقية نت قلياًل ما ألبسلت بأن ين كُ وقُ 

أنا ل أديعي -ينقَبِر الح سَ  ِطين  -سنيحلُ برتبة ا اء إلي هلذا الد   فلم أجد دواءً  ،قرأُت هذه األحاديث ،الرِّوايات
 من وأنا حايل ،كيبهٌل ُمر جيها فيكون  مساحة يف حياهتهناك مِ  ساالن   لي كُ   ،برك  بأن ين لسُت على جهٍل مُ 

هذا هو اجلهل و  ،لى حقيقتهاها ععرفُت أسل   ين يف احلقيقةِ فها ولكن  ر عر بأن ين أهناك أشياء أتصو   ،حال الن اس
يعة طب هذهِ  ،جلهلن هذا امل ص يتخ إلنسان أن  ول مُيكن ل ،يف حياتنا مجيعاً  ذا شيٌء موجودٌ هب و رك  مُ ـال

ة هذه الِعمامُه بسبِّ تُ ل ذي ااجلهل  هذا ث عنأحتد   ،ةرت تاب والعِ عارف الكِ ث عن اجلهل يف م  لكن ين أحتد   ،ةبشريي 
 .برك  مُ ـاجلهُل الوهو  ،الطابقية

-ربَ كْ األَ  اء  وَ و الدَّ ه  اء وَ لِّ دَ ك    نْ مِ  اء  فَ ين الشِّ سَ الح   برِ قَ  ينِ ي طِ فِ -ةالرابعالرِّواية ادق منا الص  امعن إ
 اء  ََّل ه  دَ ابَ صَ أَ نَّك فَ حَ تَ ي َ  ملَ وَ  مَ مَّ عَ ن ت َ مَ :)الرِّوايةهذه  إذاً  ،يعين الد واء ال ذي ل يصُعب عليه داء ،الدواء األكب
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-كون دواءًا لكلِّ داءيال ذي هو الدواء األكب و  ،دواء األكبال كولكن هنا ،هناك داٌء ل دواء له (هاء لَ وَ دَ 
  .(ِفي ِطيِن قَبِر الح َسين الشَِّفاء  ِمن ك لِّ َداء َوه و الدََّواء  اأَلْكَبر)

ون ك  تَ  نْ َّلَّ أَ لَّة إِ العِ  لكَ تِ ن اهلل مِ  اه  فَ ين شَ سَ لح  ا برِ قَ يِن طِ أ بِ دَ بَ ف َ  لَّة  عِ  ته  ابَ صَ ن أمَ -ادسةالس  الرِّواية 
 .ميوُت حينئذٍ ه فإني  ،ن اإلنسافإذا حان أجلُ  ،إلي أن يكون املوتأي  ،املوت هو الس ام-السَّام لَّةَ عِ 

يف  ُعجابال ب  ج  كم الع   ألريتإل  و  سني عن تربِة احلُ كثريٌة وفريٌة وليس البنامُج للحديثِ الرِّوايات  و 
 .سني ومضامني تلك األحاديثبة احلُ ر حول تُ  أحاديث أهل البيت

ُث نتحد  ل ذي ا هذا هو الداءُ -هسَ فْ  ن َ َّلَّ إِ  نَّ ومَ ل   ي َ ََل فَ  ه  َمن تَ َعمََّم َوَلم يَ َتَحنَّك فََأَصابَه  َداء  ََّل َدَواء لَ 

 َكرَّْمَت َعَليَّ لَِئنْ ي  الَّذَه َذا  يْ َتكَ رَأَ قَاَل أَ }-يس سيحتنكُه حينئذٍ لألن  إب ؟ملاذا ،برك  مُ ـعنه وهو اجلهُل ال

حتن كوا بذؤابة ال ذين و  !!سنيكوا برتبة احلُ ن  حت  ن ال ذي ،{يَلً  قَلِ َّلَّ إَ  ذ رِّي ََّته  َأخَّْرَتِن ِإَلى يَ ْوِم اْلِقَياَمِة أَلْحَتِنَكنَّ 

ن س  احل   حُلج ة ابنِ ا امةُ ِعم   ،انا ذؤابتهل مامةُ العِ  !ةي  عافطريقٌة شهو حد ااحلن ك الو أني روا تذكي  !!الِعمامة احملميدية
 ،كثرياً   من ذلك ا تكون أبعدرمب   ضيةُ القو  ،ناابتهلا ذؤ  ا تنوُب عنه ِعمامتهُ أهن  ب ةُ الدينيي  املؤس س ةُ تديعي ي ال ذ

 .لكن ين أرى الوقت جيري سريعاً 

بعلِم ) :ىهناك ِعلم من العلوم احلديثة يسمي  ،املالحظة قد تنفعكم هذهِ و  ،مالحظةفقط أشري إىل 
سألوا املختصني مم ن تعرفون اطالعهم يف هذا ت   أن   كمنميك ،ٌء من اطالٍع على هذا العلميل شي (،اقةالط  

ل و اقة تأيت من خارج األرض هناك أنواع من الط   ،لة من الكونازِ اقة الكونية الن  اقة يدرُس الط  الط   ِعلمُ  ،الِعلم
 ،اقة الكونيةون من ألوان الط  ل أصنافها ودرجاهتا هي سية بكلِّ مالش   اقةُ الط   ،مسيةاقة الش  عن الط  هنا ث أحتد  

ومنها ما هو نها ما هو سليب اقة مالط   هذهِ  ،الغازي ب الغالف عِ فلرت  اقة تأيت إىل األرض فتُ هناك ألوان من الط  
ين اُل الدِّ جر  ،يف احلرِب ويف السِّلم ،أغطية للرؤوس كلِّ الشعوب هنااألمم وعند كُ  لِّ تالحظون يف كُ  ،إجيايب

ل من قطعًا أو  و  ،لرِّجالبالنسبة ل ،لنِّساءبالنسبة ل ،هناك شيء يُلبس ،سهمو امللوك هلم أغطية لرؤ  ،هلم أغطية
م الثياب م  ص  أو ل من  اس اخلياطة وهويب إدريس هو من عل م الن  الن   ،صم م أغطية الرؤوس هم األنبياء
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ا من األنبياء بالنتيجة ،كذا تقول الرِّواياته ،واملالبس سبقوا إدريس مل يكونوا ال ذين أن  ذلك عين يل  ،إهن 
هذه احلرفة وظهرت  اخلياطة وظهر فن   صارت بشكل كامل وناضج لكن  الثياب ،أشياء مشاهبة يلبسون

صحيح  ،نبياءهي من األ   صاميملبسة والت  فأصل األ ، إدريس وعلى يدهِ يببشكل مدروس وعلمي يف زمان الن  
الحظون إم ا تكون األغطية املوجودة على الرؤوس إذا تُ  ،اقةلم الط  في عِ ف ،اس بعد ذلك تفر عوا فيهاالن  أني 

ي األغلب أشكاهلا تتناسب مع تلقي  يف األعمِّ و  ،اوإم   ،وإم ا ،وإميا تكون بشكل خمروطي ،ةكل قـُب  على ش
وكالم مطروح أن  الُعلماء ل خيفى عليكم هناك أحاديث ودراسات موجودة  ،لة على اإلنسانازِ الطاقة الن  

من و  ،ناعية تكون يف الفضاءالصِّ  قمارإجياد وسائل وأجهزة مثل األ   رون يفسنني بعيدة يفكِّ األمريكان ومنُذ 
م يعت   ؟ملاذا ،ازلة إىل األرضاقة الكونية الن  مون بالط  خالهلا يتحكي   أن  هذهِ  ،الكالُم صحيحهذا و  ،دونقِ ألهن 

سل التفاؤل والك  و م وهلا مدخلية حبالة التشاؤ  ،نسانتبعث التوازن يف حياة اإلال يت ازلة هي اقة الكونية الن  الط  
ط موجود يف اارتب كساء هنارية للنِّ هادة الشوأعتقد أن  قضية القمر ومسألة الع   ،تأثري كبري لهُ  واجلوي  ،جروالض  

اً  فيه ومسائل أخرى كثرية ول أريد اخلوض   ،ةهذه القضي   اقة على ل الط  نز حني ت   ،الِعمامة ذات الذؤابتني .جد 
اقة ادير الط  ق  د م  ويف نفِس الوقت حُتدِّ  ،يةلباقة الس  مسارب لتفريغ الط   نية تكوناابة األوىل والث  ؤ ذال ،اإلنسان

ا البعض ل  ،لهُ  كبرية ول تكون نافعةً   نسان طاقة إجيابية بكميةٍ ل على اإلِ يف بعض األحيان تنز  ،جيابيةاإل رمب 
ا استطرا هذهِ  أنا هنا ل أريد أن  أُثـ بِّت   ،يقبل هذا الكالم به  دنت أعتقن كُ وإكالٌم هو  رهتا و دًا ذكاحلقائق إَّن 

ج يف هذه و لتفصيل وتطويل ولسُت بصدِد الو  إىل  هذا الكالم حباجةٍ ألن   ،شيةاضعُه على احلإل  أن ين أ
حلقات وبالتايل سأحتاُج إىل ول أريد أن  ُأحوِّل حديث أهل البيت إىل مثل هذه املوضوعات  ،القضية

ضعوها يف وهذه الُصورة  ،أُقرِّب صورةً  لكن ين فقط أردُت أن   ،يع جهاتهِ ح املطلب من مجوحلقات كي أوضي 
  .احلاشية

ب من لبية تتسر  اقة الس  ينما تنزل الط  ارب حِ س  م   هذهِ ف ،اتني الذؤابتنيأن  هذه الِعمامة بتصميمها هب  
اقة م الط  نظِّ تُ  ،ةامة الطابقيم  ف عن العِ خيتلال ذي بشكلها  ،مامةم هذه العِ ويف نفس الوقت تُنظِّ  ،خالهلا

د رية فيها تفصيل ل أُ القضي   ،الِعمامة فسِ إىل ن   وتُرِجُعهُ  فأنت حني ت رفع احل ن ك ،إلنسانالن ازلة لاإلجيابية 
 عالقة لو أردُت أن   لهُ أقول  ،الرِّواياتب ل عالقة لهُ أنيه ا البعض قد يستغرُب من هذا الطرح و رمبي اخلوض فيه و 
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وأنا لسُت بصدد ولكن هذا الـم بحث حباجة إىل وقٍت طويل  ،واياتوأربط املوضوع بالرِّ  ةأحبث القضي  
َمن : )وصرحية واضحةالرِّوايات وإل   ،البعض ينتفُع منها لعل   ،اإلشارة فقط أردُت أن  ُأشري  هذهِ  ،احلديث عنه

الدواء هو بأني  أنصُحكم ،صحكموأنا أن-(هسَ فْ  ن َ َّلَّ إِ  نَّ ومَ ل   ي َ ََل فَ  تَ َعمََّم َوَلم يَ َتَحنَّك فََأَصابَه  َداء  ََّل َدَواء َله
 .ةجتربٍة عمليي  عنأقول هذا و  ،ةاحلسيني   الرتبةُ 

  هوو هناك رمٌز آخر من الرموز املهمة: 

 (حيةاللِّ )
م الل أكر  ،الل آلدم رامةُ حية هي ك  الشريفة أن  اللِ الرِّوايات ويف  ،حية رمٌز وعالمٌة من عالئم املؤمننياللِّ 

الرِّوايات هذا واضح يف و  ،للمؤمن بل جيُب على املؤمن ب  ستحيُ  ، لزمٌة للمؤمنحية عالمةٌ واللِّ  ،باللحيةآدم 
 ،عندُه حِليةأي حني يراُه الر ائي يقول هذا الر جل ُملتحي  ،و ملتحٍ اس وهالن   يراهُ  أن   ،تحياً ليكون مُ  أن  

ثنات حتُ اهناك روايو  ،حيةاللِّ  ويستحب  إطالةُ  -؟من أيِّ شيءٍ -لل  الرَّج  قْ عَ  ف  رَ ي  عْ -حيةعن مسألة طول اللِّ  دِّ
اخلامت -َوَسَجع َخاَتِمه ِمن ك نيتهِ -ماذا كتب يف اخلامت-همِ اتَ خَ َسَجع وَ -؟ ماذاُُث  -تهِ ن ك نيمِ  ي  ْعَرف  َعْقل  الرَّج ل

 َسَجع َخاَتِمهِمن وَ  ِمن ك نيتهِ  َعْقل  الرَّج لي  ْعَرف  -خُيتم به على الوثائق واألوراقال ذي س أو اخلامت يُلبال ذي 
 ،صمةاديُث أهل بيت العِ هذه أح-هيَّتِ دِ هَ ه وَ ولِ س  رَ ِه وَ ابِ تَ ن كِ ل مِ قل  الرَّج  عَ  ف  رَ ي  عْ -وأيضاً -َوِمن ط وِل ِلحَيِته

حية طول اللِّ  ،يتهول حلطُ  هوقُل الر جل ُف ع  ش  ا ُيستكمن خالهلاليت موز سائل أو العالمات أو الر  أحد الو ف  
 ،مناسبًا يف زمان وليس مناسبًا يف زمان ،ناسبًا يف مكانولكن يكون مناسبًا يف مكان وليس مُ  ستحبي مُ 

الدين حباجة إىل  رجالُ  ، حليٍة طويلةحباجٍة إىل املرجُع الديينمثاًل  ،ول يكون لشخٍص آخر لشخصٍ مناسبًا 
ا عن حنِو  ،جوبأنا ل أحتد ث ُهنا عن الو   على حنو الوجوبل ا،اللباس الديين ينسجم معهو  ،حليٍة طويلة وإَّن 

اللِّباس الغريب  ،اللباس يرتدي هذاال ذي  ،املوظف يف الدائرة ،املهندس ،لكن مثاًل الطبيب ،الستحبابمن 
اً الطوي اللحيةُ  معهُ  ل تتناسباجلاكيت البنطال  فنرى  ،هناور املضحكة للوهابيني حنُن نرى الصُ  ،لُة جد 

 النوعمن  اً رياضيي  اً يلبس حذاءو  ،عندهم القصرية الثِّيابمسألة  باعتبار هُ رُ صِّ ق  ال جينز ويُـ طيلبس بنأحدهم 
 سويلب ،أيضًا يقصِّرهاو  ةمغربيي  ةويلبس فوق البنطال اجلينز جالبيي ة ألوان ن بعدي وملوي  ال ذي فيِه أضويه فسفورية
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 ه بشكلٍ ويُطيل حليت   ،أصفرو  أزرقو بعد ة ألوان أمحر وملوين  فوخاملنمن النوع  (over coat) فوق ذلك
ًا ُث يلبس قُـ و غريب  خملوق بصورة يظهر  ،ل تدري كيف يظهرو  بعات اليانكيز األمريكيةعة من قُ بي طويل جد 
 هذا املخلوق ينيعل تدري  ،فرى الزيرو على الصِّ وقد حلق رأسه عل .؟!.ف كيفبشكل آخر ل تعر و آخر 
اجلوهر  !؟يدعو لهال ذي أي  إسالٍم هذا  ،يذهب ليدعو لإلسالم ُث   ،دريأي نوع من أنواع البشر ل تمن 

 ل  قْ عَ  ف  رَ عْ ي   -الرِّوايةقالت  فلذلك ، حالعلى أيِّ  !؟! أي  إسالم هذا!أم هذا املظهر ؟ث عنهيتحد  ال ذي 
هو ال ذي للمكان  ،ملقامهِ  ،مناسٌب ملكانتهِ  هل أن  طول حليتهِ - وَسَجع َخاَتِمه وط وِل ِلحَيِتههِ تِ يَ ن ْ ن ك  ل مِ ج  الرَّ 
حب  تسيُ  ةالدينياملؤس س ة يف جوِّ  !؟اعليههو  ال يتللوظيفة   ،فيه هوال ذي للحال  ،هو فيهال ذي مان للز   ،فيه

حلاهم  يُطيلون بعض العلماءو ت بعض املراجع أنا رأي ، ُتطال بشكل ُمطلقحية ولكن ل أن  أن ُتطال اللِّ 
 !!األ ِئم ة يرفضون ذلكو  ،بشكل ُمطلق من دون حتديد

ها حلقِ  يقةر طو  حيةِ لِّ  عن الرياً ث كثأحتد   أن   ريدل أُ  ،وهذا هو اجلزء الس ادس ،هو كتاب الكايف هذا
ن يس عَ ى ابن خ نَ لَّ عم   الن عَ -دقاالص   إمامنا نع  الرِّواية  شري إىل هذهِ لكن ين أُ  ،هم اً كان هذا األمر أمراً مُ   وإن  

 فَ ه و ِفي ةِ الَقْبضَ  اللَّحَيِة َعنِ  نمِ  ادَ ا زَ مَ -؟ماذا يقول اإلمام ،2حديث رقم  ،501صفحة -قادِ نا الصَّ امِ مَ إِ 
بة للش افعية بالنِّسو  ،ابيةِة للوهن سببال هذا األمرو  ،ارفهو يف الن  حية أطول من القبضة إذا كانت اللِّ -النَّار

ينية ،بالنِّسبة للصوفية موجودو  من  من الُعلماء هناك ،ـم راجعك من الُهناف ،ولكن ُه أيضاً موجود يف مؤس ستنا الدِّ
 .بضةيُطيل حليتُه أكثر من الق  

 ؟ملاذا-ا َفض لمَ  زّ ج  تَ وَ  ةحيَ لى اللَّ عَ  كَ دِ يَ ض بِ بِ قْ ت َ  :الَ قَ -؟مام الصادق يف رواية ثانية ماذا يقولاإلِ 
س الِعمامة نت تلب  إذا كُ  ،رموز مهميةو رموز  هذهِ -اري النَّ فِ فَ  ةِ بضَ ى القَ لَ عَ  ادَ ا زَ مَ -را الن  و يف هُ فـ   ل  ضُ ا ف   م  ن  أِل  

 ةُ م  ة عِ ٌس عليه الطابقيي ! رأ؟يف هذا الرأس ورُ دفماذا سي ،ومن حتت رأسك النيار ،اإلبليسية فإبليُس من فوقك
ن اللَّحَيِة َعِن الَقْبَضة فَ ه و ِفي مِ  َما زَادَ -ومن حتت برمزية النيار فهو ُماٌط من فوق برمزية إبليس ،إبليس
 ،تناتيفهذه خيدعونكم فيقولون لكم ل  ،ةهذه رموز مهم   ،أهل البيت يرفضوهناو ة جهنمي   هذه حليةٌ -النَّار

 لمأنا أقول لطلبة العِ و  ،نيعه عليهم أمجوسالمُ  اللِ  بيت صلواتُ أهل ال أحاديثُ هي هذهِ  ،ل خيدعونكم جبهلهم
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َعِن الَقْبَضة فَ ه و  َما زَادَ -ة وانتبهوا إىل قضي ة طُوِل اللحىانتبهوا إىل العمائم الطابقيي  ،القضي ة انتبهوا إىل هذهِ 
 .ِفي النَّار

 هذه طريقةُ  ،يةلش افعاقُة هذه طري ،يُزيلهُ و هناك مم ن حيف  الشارب  ،اربونفُس الشيء يف الش  
يسميونُه  ما ،ىل اإلطارإ وارهبمرون شون شوارهبم كانوا يقصِّ ة ما كانوا حيف  األئم   ،ني حف  الش ارباملخالف

ذي ل  اهذا الفاصل  ،ك بياضهنا ،ةفبني هناية الشارب وأعلى الشِّ  هو هذا احلاجز ما ،املراد باإلطار ،باإلطار
صليى الل  عظماأل يبي الن   ادق عنا الص  عن إمامن الرِّوايةُ  ،ى باإلطارفه يسمي لشارب وبداية الشِّ يفصل بني هناية ا

 بني   يكونال ذي احلاجز و ههذا اإلطار -راطَ إلِ غ ابل  يَ تَّى حَ ب ارِ ن الشَّ مِ  ذَ أخ  تَ  نْ أَ  ةِ نَّ الس   نْ نَّ مِ إِ -عليه وآله
وجود عندنا م ،ن الش واربحيف و  ذينهؤلء ال   ،نا يفعلونتُ هكذا كان أئم   ،فةشِّ الش ارب وأعلى ال شعرِ اية هنِ 

 ،اً ف  ارب ح  لش  ون اف  حيذين ال  خالفون هم امل ،جاءت بلساٍن يوافق املخالفنيالرِّوايات ولكن هذه  روايات
 موجودةوايات الرِّ هذه ف ،سباجملو  هواحى ول تتشب  وارب واعفوا الل  وا الش  صحيح عندنا روايات تقول أن ُه حف  

يقة ل ر طال رب هبذهوالش  اوا ف  حُ  ،حىُحف وا الش وارب واعُفوا اللي  ،و ل تتشب هوا باليهود يف بعضهاأ ،عندنا
 وطريقةُ  قة املخالفنيطري ذهِ ه ،ثراً أ ل تبقي لهُ و ارب ق الش  أن ك تُبقي حليتك طويلة وحتلِ  ،بطريقة املخالفني

ارب وما بني يما بني الش  ارب فتجعل فالش   قصي ك تة هو أن  وي  ة املهد  لوي  ة الع  دي  م  ح  مُ ـأم ا الطريقة ال ،ةيعافالش  
 .إلنساناِه ع وجبيعة تقاطياملنسجم مع طالش كل هذا هو  ،املتوازنالش كل وهذا هو  ،طاركاإل  فةالشِّ 

اللحية تكاد تكون لو مل  ،تدوير اللحية ؟تدوير اللحية ما املراد منه ،حية هو تدويرهايف اللِّ  وأيضاً ورد  
ير هو و التد ،على العارضنيهي ال يت اخلارجية حية قن والل  اخلية حتت الذِّ حية الد  هناك الل   ،نيق مبثابة حليت  ل  حتُ 
يب رأى رجالً طويل الن  أني الرِّوايات تقول عنه ال ذي هذا  ،يكون حتت الذقن هو هذا التدويرال ذي الة الشعر إز 
 ل ينيع-نيتَ حيَ اللَّ  ينَ ه بَ تَ حيَ لِ  أَ يَّ هَ ل ف َ ج  ك الرَّ لِ ذَ  غَ لَ ب َ ف َ  هتِ حيَ ن لِ مِ  أَ يَّ و هَ ا لَ ذَ ى هَ لَ عَ  انَ ا كَ مَ  :القَ ف َ -حيةاللِّ 

أطيل احلديث أكثر من  ل أريد أن  -وال  عَ اف ْ ا فَ ذَ كَ هَ  :الي قَ بِ النَّ  آه  ا رَ مَّ لَ ف َ -ول هي طويلة ودويرها ةهي قصري 
ار وهذه رمزية واضحة حية إذا زادت على القبضة فهي الن  أن  اللِّ صرحية بالرِّوايات لكن أنتم لحظتم  ،ذلك

ل ال يت الرموز هي  هذهِ  ،رموزناهي اخلامت هذه و اللحية و الِعمامة  ،اهايتعد   ن  من أهذه رموز ل جيوز للمؤ  ،اً د  جِ 
نعم  ،أو على جهلِه هؤلء ُرموزناِه اء على خطأِ من العلم تقول حينما أنتقد عاملاً  ل أن   ،ىعد  تـُت   جيوز أن  
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رموز ُم م ٍد وآل ُم م د فما هم من أم ا إذا كانوا خيالفون  برموِز ُم م ٍد وآِل ُم م د، هؤلء رمونا إذا كانوا يعملون
هؤلء رموزنا  :قالوا ،الف ذوق أهل البيتخيُ  ،أهل البيتل ما انتقدنا واحداً خيالف كُ   ،ل شأن لنا هبمو  ،ارموزن

! هؤلء هم ؟كم أنُتمالُ ما ب   ،يا مجاعة هؤلء هم يتعد ون على رموز ُم م ٍد وآِل ُم م د ،ل جيوز التعدي عليهم
أنا أنُقل   ،أبداً  ،ولسُت أنا ال ذي أُعلِّم أرشدال ذي لسُت أنا  ،همنُرشد   نريد أن   ،نُعلِّمهم حنن نريد أن   ،وند  يتع

هم مو يعلِّ  ريدون أن  يُ د م  ُم   آلُ  ،مهمأعلِّ  ريد أن  أُ ال ذي لسُت أنا  ،دم  وآل مُ  ُمم دٍ  كالم    ،دينكالم  الـُمرشِ 
ينطق هبذا  ألحٍد أن   د  لبُ  ،بهِ  يصدع ألحٍد أن  حينئٍذ  د  فالبُ  ،دم   حديِث آل ُم  ولكن هم ل يعودون إىل

 ؟يطان هو ال ذي مُيد ح! ملاذا ناطُق الش  ؟ملاذا ل يرتفُع ناطُق الر محان ؟فقط اطُق الشيطانِ ملاذا يرتفُع ن ،احلديث
يا شيعة أهل البيت وجُِّهوا هذه  ؟ق األبواب يف وجههِ أم ا ناطق الرمحن تُغل   ؟يطانح األبواب لناطق الش  تفملاذا تُ 

ال ذي محاين هو ملاذا املنطق الر   ؟هميـُت  ال ذي هو  ينامحالر   ملاذا املنطقُ  !؟لوا أنفسكم ملاذاس   ،األسئلة ألنفسكم
هذا  ،محاينو املنطق الر  هذا ه ؟محاينون املنطق الر  م تذم  ملاذا أنت ؟املؤس س ة الديني ةقبل  الشِّيع ةُه وتذمي  !؟مي يُذ  

د ل بتفسري الطبي كما م  ُم   ٍد وآلِ م  سري ُم  بتف رآن أنقلُه لكموالقُ  ،رآنن القُ م ؟م بهكجئتُ  الكالم من أين
 ،د قطبل بتفسري سيِّ و  ،كما هي منابركم  ازيول بتفسري الفخر الري  ،ول بتفسري ابن عريب ،يفعل الطوسي
أنا قرأت  الكتب من أيِّ  ،وأنقل لكم احلديث من عيون الكتب ،دم  ٍد وآل ُم  م  ُم   ن بتفسريِ رآأنقل لكم القُ 

حديِث  تشتمل على عيون احلديثِ ال يت عيون الكتب و  (،وسائُل الشيعة) (،كامل الزِّيارات) (،الكايف) ؟لكم
 بعضهم نفرُ ي اسُ الن   ، ل بأسينِّ رون مِ ! تتنف  ؟رونتتنف   اذملا ؟دم  م تتنف رون من حديث آل ُم  ما بالك ،دم  آل ُم  

! ملاذا تستمعون لكلِّ جاهٍل ُمرك ب باجلهِل ؟دم  ُم   ٍد وآلِ م  لكن ملاذا تنفرون من حديث ُم   ،من بعض
ما هذا  !؟ما هذه اخليبة ؟ملاذا ،دم  ل ُم  ٍد وآم  تقبلونه ول تقبلون حديث ُم  ه فعليكم جهل   حيثوالـُمرك ب 
 ،أنا ل يؤذيين ذلك ،والِل ل يؤذيين ذلك !؟اكمه  د  ال ذي  هذا وء احلظِ ما سُ  !؟ما سوء التوفيق هذا !؟اخلذلن

ا أراكم يف خيبٍة ل مُتاثُلها خيبة ملاذا  ،دم  ٍد وآل ُم  م  هذا حديث ُم  .؟! .ذلنلُه خُ ذلن ل مياثأراكم يف خُ  ،إَّن 
يطاين ومن الش  الر مز وها يعلُ  رؤوسٌ  !؟هممسهم إىل أقداو ب من رؤ رك  مُ ـون من اجلهل النعاًا يُ سانأُ  تتبعون  

منطٌق  منها هل يصدر ؟تتوقعونأنتم قولوا يل ماذا  ؟ماذا تتوقعون أن  يصدر منها اجلهنميالر مز أسفلها 
أحاديُث هي ولكن هذه  ،يل بُكم ل شأن   ،لسُت أناو أنتم احكموا  ؟أم يصدر منها منطٌق شيطاين ،رمحاين

 :أهل البيت
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 .ة ِعَماَمة  ِإْبِليسالِعَماَمة  الطَّاِبِقيَّ  -
  .اروَما زَاَد على الَقبَضة ِمن اللَّحَيِة فَ ه و ِفي النَّ  -

 ذٍ ئتُج حينماذا ينفجال الر  ذرات علمق  ب ليس من فوق الرأس وحُيشى الرأسفجنهم من حتت الرأس وإب
نه عثت حتد  ل ذي اق حلم  او هذا ه ،هو هذا اجلهُل الـُمرك ب ،جهٌل ُمرك ب ؟النتائج ما هي ؟قولوا يل أنتم

اؤنا و د ، األ ِئم ةِ هذا كالمُ -هسَ فْ  ن َ َّلَّ إِ  نَّ ومَ ل   ي َ ََل فَ  ه  لَ اء وَ  دَ اء  ََّل ه  دَ ابَ صَ أَ ك فَ نَّ حَ تَ ي َ  َلم وَ تمَّ عْ اِ  نْ مَ -الرِّوايات
 .ه عليهوسالمُ  اللِ  سني صلواتُ األكب هو احلُ 

يف ري ك  دل أ   خرىأُ طالب عندي م   وأنا ،الص الةكاد يقرتب من وقت األذان و وقت البنامج ي  
بعد فاصل  اء الل تعاىلش وإن   الةالص  لذلك نذهب إىل فاصل األذان و  ،الدقائق ناوهلا لو تناولتها يف هذهِ أت  س  

يٍب إىل لقاٍء قر و لزيارة اء واأسألكم الدع ،انتهيت ود إليكم كي ُأكمل احلديث من حيثُ أعالص الة األذان و 
 .الص الةو بعد فاصل األذاِن 

  ..ُعدنا إليكم

ا أكثر مالحظة عندي مل أكمل حديثي بشكٍل تام وبقيت ،ل زال  احلديُث يف الوقفة الث انية  نم ورمب 
و اللباس أفي  ه بالك فَّارلتشبُّ اجوز هل ي :ؤالنا هذا الس  لو سألنا ُعلماء   ،مالحظة يف أجواء الِعمامة الطابقية

م األخرى ٍن من شؤوناهتأيِّ شأب أو فار وبأعداِء الل بلباسهمقطعًا سيجيبون ل جيوز التشب ه بالكُ  ؟غير ذلك
ا قرأت عليكم هذو  (الفقيه) ابدوق يف كتيخ الص  لذلك الش   ،ؤال هناالس   ؟إبليسه بِ التشبُّ  يجوز فهل-

م ل هن  أ  ذلك العصريف يعةع الشِّ مراج ع نو م شايِخ الشِّيعة  م من كتاب الفقيه يف اجلزء األول ينقل عنالكال
الة يف ه ل جتوز الص  نا أن  خيمشا وينا عنه ر أن   ،وكالمه كان صرحياً واضحاً  ،ابقيةزون الص الة يف الِعمامة الط  جُيوِّ 

موز نب الر  جنت أن  هو  نِ يحكُم الدِّ و  ،ه بإبليسول جيوز التشب   ،الكافرب هل جيوز التشب  و  ،الِعمامة الطابقية
  .نموز الشيطانية بقدٍر ما نتمكي والر   اإلبليسية

 ،نقالعُ  بطة  منهم حُيرِّمون ر   عضُ الب   ،يلبسون ِعم ة إبليسال ذين هم ؤلء أنفسُ ه   ،هاءق  الغريب أن  الفُ 
ت هل وردأم  آيةيف ذلك ت در هل و  ؟رمتهاما الدليل على حُ ف ،باس الغريبق هي جزء من اللِّ نُ ربطة العُ و 
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ا من لباس الن   ؟رواية  ،من لِباِس الن صارىهي اس يلبسها الن  ال يت  املالبس لي كُ أني   واحلال !!صارىأم ألهن 
 ،البدلت ،القمصانأو ة األقمص ،الداخلية املالبس ،اجلوارب وتصاميم اجلوارب ،األحذية وتصاميم األحذية

ملاذا ربطة  ،صارىت يف بالد الن  مِّم  مبجموعها ُصنعت وصُ البس هي ف وسائر املواملعط ،ت والبنطالاجلاكي
هي ال يت و  ،إبليس هي ِعمامةُ ال يت ة يامة الطابقم  هو يلبس العِ ال ذي يف الوقت  !!ل تدريفيها مشكلة؟ العنق 

إذا اعتبنا  ،فيها ة  ل رمزيي و فيها على أيِّ شيٍء  للة  ل دِ وهي ! ؟فلماذا ربطُة الُعنق .!!.أن  حُتر مبوأحرى  أوىل
إسالمياً وقد صار حبكم  اساً به صار لِ انإذا اعتب  ،اللباس املدين اآلن املتعارف عليهوهو  ، هذا اللباس الغريبأن  
ة ق األحكام املستحب  يطبِّ  ريد  اإلنسان أن  فحينما يُ  ،ا اللباسذل هلكمِّ جزء مُ هي العنق  ربطةُ ف ،كذلك  عقالوا

لستحباب سيسري على ربطة اهذا  ،يف بعِض املناسبات ندامهيكون بأفضل هِ  يلبس أحسن ثيابه وأن   أن  ب
ا جزء من هذه املالبس ،نقالعُ  حسن يلبس أ   أن  و بأفضل هندام  إذا كان ُيستحبي لإلنسان أن  يكون ،ألهن 

ل ذين بالنسبة لاآلن  كما هو  ،الً ءاً مكمِّ جزٌء منها وتكون جز  قنربطة العال يت ياب املوجودة هي الثِّ  ثيابِه وهذهِ 
إذا يلبس مالبسه  ،ال ذين يلبسون اليشماغ والعقال ،مثاًل أو يف دول اخلليجيف العراق يلبسون املالبس العربية 

هو العقال ألني قال سيكون هندامه ناقصًا ل يضع العِ و  الكوفية وأماغ شيمثاًل ويلبس عباءته ويلبس ال
من ف ،املالبس ل هلذهِ مِّ ك  ق هي جزٌء مُ نُ العُ  ربطةُ  املالبس الغربية أو املالبس املدنيةيف  يءالش  نفس  ،لكمِّ امل
 ! !ل دليل عليها ؟ين جاءت هذه احلرمةأ

ن ِعمامة و مول حترِّ  ،ليلدن من دو ق نلعُ ا مون ربطة  رِّ حتُ  :ل منهم التحرميين حُيرِّمون ونقب  ذِ ولكن نقول لل  
  دليلٍ من دونِ و ِعلم  غريِ ء بفتااإل أليس هذا من ؟الفاضحب رك  مُ ـأليس هذا من اجلهل ال ،تلبسوهناال يت إبليس 

  !؟وفاضحة يف نفس الوقتواضحة أليس هذه القضايا  ،فاضح هو شيء

 وزجهنميية تتجا بلحيةٍ  اً اطة ومُ عمامة إبليسيي ى بِ غط  إذا كان رأس اإلنسان مُ  ،كما قلت قبل قليل
  ..بقذارات علم الرِّجال اً ومشوي  ،قبضةال

 ؟..بيتمع حديث أهل ال يتعاملُ سكيف ف!  
  ؟..على حديث أهل البيت كيف سيحكمُ و!  
  ؟..ى تفسري إمامنا العسكريعل كيف سيحكمُ و!  



  2ة جثقافة الشيعيّ ة في ساحة الاستكشافيّ  جولة  ( 62الحلقة )- : الكتاب الناطق / للشيخ الِغّزي3 الجزء –ملّف الكتاب والعترة 
 

- 21 - 
 

  ؟..اشيكيف سيحكم على تفسري العيي و!  
  ؟..يمِّ سري القُ كيف سيحكم على تفو!  
  ؟..كتاب بصائر الدرجات  على كيف سيحكمُ و!  
  جلزء الثامن ا ويف الثاين اجلزءو يف اجلزء األول خصوصاً  ،الكايف أحاديث وروايات على كيف سيحكمُ و
  ؟!..والتشريعات الفقهية هي خارج نطاق األحكامال يت أيضاً 
  ؟!.ةوراني  املعرفة بالن   كيف سيتعامل مع حديثو.  
  ؟! .. وكيفوكيف   وكيف   ف  كيو 

ول لكن أق ،حلقائقايقبل  يد أن  ر ل يُ ال ذي يل ب ل شأن   :تأنسون حبديثيلطلبة العلم مم ن يسأقول و 
جيدك الل يف  ن  د األوصياء أقول سيِّ كما ي  قوىفظون بأن  معىن الت  أل حت   ،ونل تقرأُ أ   ،ين يستأنسون حبديثيذِ لل  

 حيةُ كانت اللِّ و  ،بليسامة إِ م  عِ  ةُ امم  بالل عليكم إذا كانت العِ  ،ن مواضع معصيتهمِ  ك  د  يفتقِ  اعته وأن  مواضع ط  
نتم أو كم نا أسألُ أ !؟للاواضع طاعة هي من مال يت يف موضٍع من املواضع يكون أس ذا الر  هفهل  ،ةي  محليًة جهن

ك ني تضُع رأسحِ ف   ،يتهع معصضع طاعته وأن  يفتقدك من مواضايس التقوى أن  جيدك الل يف مو ل! أ؟جيبوينأ
 آلن يفلل أم أنت ان طاعة اواطمن مهو ة فهل هذا املوطن ي  موحليٍة جهن ييةإبليس العلم بني ِعمامةٍ  لب  يا طا

  !؟مواطن إبليس موطن من

! أنتم ؟طايننطٌق شيأم م هل هو منطٌق رمحاين :ل احللقة إىل اآلنو  وأنا أسألكم كالمي هذا من أ
  .؟!.احكموا عليه

ِل مالع هل البيت وإىل فكر أنسان إىلاإل بُ يقرِّ ال ذي ل و قعيقبلُه الال ذي املنطق هو  :محايناملنطق الر  
  .همعاليمِ بت

 إىلو يطان الش   سان إىلب اإلنقرِّ يُ ال ذي و  ،العقل ينفر منهُ ال ذي هو املنطق  :يطاينواملنطق الش  
هم وبسننِ م همِ عاليلعمل بتالبيت وعن ا د اإلنسان عن أهلِ بعِ يُ والذي  ،بيتلإىل أعداء أهل او األبالسة 

 .داهبمآو 
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 ؟نطٌق شيطاينأم م ؟رمحاين هل هو منطقٌ  :أيديكم طرحتُه بنيال ذي  الـمنطقُ  املنطقني هذا فمن أيي 
 .احلكم إليكم

  ثةالِ لى الوقفة الثَّ إأنتقل اآلن: 

 نا يف جولتنالز ل  :ثةالِ وقفة الث  الىل إأنتقُل اآلن و  ،انيةقفة األوىل ويف الوقفة الث   الكالم يف الو  مت   
د ة عِ أعرُض عليكم س ،يديومل الفننتقُل إىل عايف هذه اجلولة  ،الستكشافية يف ساحة الث قافة الشِّيعي ة

قات يتوضأ يف أو  ليه وهوعلل ا الفيديوات تتضم ن تسجياًل وتصويرًا لسيِّدنا اخلوئي رمحةُ  هذهِ  ،فيديوات
  .؟!.خمتلفة

 لاآلن الفيديو األو   نشاهد. 

 .تهِ وضأ لصالهو يتو خلوئي رضوان الل تعاىل عليه لسماحة السيِّد ال شاهدمُت الفيديو األو  

 اهدوا الفيديوشالتِه  لصيتوضأ أيضاً  الس ابق اآلن نذهب إىل فيديو ثاين يف وقت آخر غري الفيديو 
 .معي
   لثةئي يف حالة ثاد اخلو لسيِّ الث أيضاً وضوء لشاهدمت الفيديو الث اين ُنشاِهد اآلن الفيديو الث. 

ثناء رًا أومتكرِّ ًا جد  حًا واض ث ويبدو أن ه كان لصالة الفجر فصياح الديك كانالِ شاهدمت الفيديو الث  
 .الفيديو

  .صورهتا هذا أولً ال ذي يوات لسُت أنا دهذه الفي -
 ،يهعل رمحة الل ياخلوئ دلسيِّ ا الفيديوات وأشرفوا على تصويرها هم أولدُ  صوروا هذهِ ال ذين وثانيًا  -

  .هاشرو ين نال ذ وهم ،الفيديوات صوروا هذهِ ال ذين د اخلوئي هم حاشية السيي و د ومكتب السيِّ 

ق خارج العرااخلوئي د السيِّ  قلديي عًا من مُ يبدو أن  مجو  ،هناية الثمانيناتانتشرت هذه الفيديوات يف 
حلياة السيِّد ؤون اليومية الشو خصية م فيديوات عن احلياة الش  ر هلُ ُتصو   د اخلوئي أن  طلبوا من مكتب السيِّ 

نينات أو اميف هناية الث   حنُن شاهدناها حينما ُكن ا يف إيران ،ت بعض الفيديواتَ  ر  فصوِّ  ،اخلوئي رمحُة الل عليه
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هذه  ،صورهتاال ذي يديوات لسُت أنا فهذه الف ،د اخلوئيوفاة السيِّ قبل  ،يف بداية التسعينات على ما أتذكر
ل رت لكي تُنق  وُصوِّ  ،من ِقب ل مكتب السيِّد اخلوئي وبعلم السيِّد اخلوئيو  ،من ِقبل أولد السيِّد اخلوئي رتوي ص

 ،مكان يف العامل يف كلِّ  راً متوفِّ فتُتح اإلنرتنت وصار نرتنت منُذ أن أي موجودٌة على اإلوه ،اسبني الن   وتُنشر  
 .قصة الفيديواتهي  هذهِ  ،يُكشفحَّت   فما هي بسرٍّ هناك،  ُوِضعت هذه الفيديوات

أ ا كان فيِه خطنقول إذ حَّت   مل يكن ملر ٍة واحدة ،ردمتوه فهو وضوء متكري هشاال ذي ا الوضوء أم  
  .الثةلث  الفيديوات ا ر يفرِّ أ متكلكن الوضوء مع اخلط ،اخلطأ نا نقُع يفكل  ،فاإلنسان خُيطئ وُكل نا ُُنطئ

 مثل في ضوء األو هو ال د الخوئيالسيِّ  توضأ بهِ الَّذي هذا الوضوء  هلْ  : نسأل سؤالبتداءً ا
 ؟أحاديث أهل البيت

د يعِ نُ واية وس  كم الرِّ علي أقرأُ  ،دار التعارف للمطبوعات ،اجلزء الث الث (،فالكايف الشري)هذا هو 
 ،عاتارف للمطبو لتعدار ا ،لكايفهذا هو اجلزء الث الث من ا ،مكُ سِ نفُ ك دوا بأأم الفيديوات حَّت  تتعليك

-رعفَ و جَ ب  ا أَ نَ ى لَ كَ حَ  :الَ ة قَ ارَ رَ ز   نْ عَ -احلديث األول ،صفة الوضوء ،17باب  ،30صفحة  ،لبنان ،بريوت
 حَ سَ مَ  مَّ ث  -أي صبيه-هِ هِ جْ ى وَ لَ عَ  ه  لَ دَ سْ أَ فَ  اءن مَ مِ  فَّاً كَ   ذَ خَ أَ فَ  حٍ دَ قَ ا بِ عَ دَ فَ  ،اهلل ولِ س  رَ  ضوءَ و  -إمامنا الباقر

اء يعين أخذ امل-ىنَ مْ ِه الي  دِ ى يَ لَ ا عَ هَ لَ دْ سْ أَ فَ  ءانَ إلِ ي افِ ى رَ سْ ه  الي  دَ يَ  ادَ عَ أَ  مَّ ث   ،اً عَ يمِ ين جَ بَ انِ ن الجَ ه  مِ هَ جْ وَ 
ى رَ سْ ى الي  لَ عَ  اب َّهَ صَ اء فَ نَ ي اإلِ ى فِ نَ مْ الي   ادَ عَ أَ  مَّ ث   ،اهَ ب َ انِ وَ جَ  حَ سَ مَ  مَّ ث  -باليِد الُيسرى فأسدلُه على اليِد اليمىن

هذا هو -ءانَ ي اإلِ ا فِ مَ ده  م ي عِ لَ وَ  رِْجَليهو ِه رَأَسه  ي َيدِ ِقي فِ ث مَّ َمَسَح َبَما بَ  ،ىنَ مْ الي  بِ  عَ نَ ا صَ مَ ا كَ هَ بِ  عَ نَ صَ  مَّ ث  
ي  ئو د اخللسيِّ افهل وضوء  ليهعسالُمه و  صلواُت اللِ  نا الباقروآله كما رواه إمامُ  عليهِ  ى اللُ وضوء رسول الل صل  

  .قطعاً ل ؟كهذا الوضوء

  يا  مثال ايس وضوءً ل هلكني و الة تصح  به الص  هذا الوضوء  ،باطالً  د اخلوئي ليس  أنا أقول وضوء السيِّ 
  !!طالً بايكون  هُ وضوءُ فخلوئي د الكن حبسب فتوى السيِّ  ،كال ذي ذكرتُه الرِّواية

 ،احلنيهذه طبعة قدمية ملنهاج الص   (:منهاُج الص احلني)الرسالة العملية للسيِّد اخلوئي هي هذه 
يف  ،ها من الطبعات القدميةالطباعة ولكن   ةهذه الطبعة احلقيقة مل ُيكتب فيها تأريخ سن   ،منشورات دار أسامة
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اليد  و اختلط بلل  لَ )-؟د اخلوئيماذا يقول السيِّ  ،92مسألة  ،29فحة إذا نذهب إىل ص ،أوائل مرجعيتهِ 
 ،أعضاء الوضوء لِ لو اختلط بلُل اليد ببل-(به على األحوط وجوباً  ز المسح  ج  أعضاء الوضوء لم يَ  ببللِ 

الوضوء إذا ما مسح   منهُ فإذا اختلط ماُء يدِه مباء وجهِه ل يصح   مىن على رأسهِ يعين حينما ميسح بيدِه اليُ 
جز المسح به على بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم ي   َلو اختلطَ -يدِه اليمىن على رجله اليمىنعلى رجله ب

د اخلوئي جبانب وكيل السيِّ هبذه الطريقة توضأ دي السييد اخلوئي يقلِّ مُ من  اً أحدأني اآلن لو -األحوط وجوباً 
ب الدنيا على ! أل يقلِ ؟ب الدنيا على رأسهِ أل يقلِ  ،يعرف األحكامممين أو جبانب أحد ُمقلِّدي السيِّد اخلوئي 

 ،يف ذلك ل إشكال   :إذا تسألوين أنا أقولو  ،املسألة وجهِه حبسب هذهِ  يدِه ببللِ  رأسِه حينما خيتلط بللُ 
ليس الوضوء األمثل كوضوء  لكن هُ  ،الص الة تصح  بهِ و  ،صحيح وضوء السييد اخلوئي حبسب ما أعتقد وضوءٌ ف

 لكن حبسب فتوى ،ليس كوضوء أهل البيت هوضوء أهل البيت لكني  ل يتعارض مع  صحيح أنيه  ،أهل البيت
َلو ) :92مسألة  29صفحة  ،فتوى واضحةوهي حبسب هذه الفتوى  .!!.هذا الوضوء باطلفد اخلوئي السيِّ 

د هذا هو رأُي السيي  (،على األحوط وجوباً  جز المسح بهاختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم ي  
 .اخلوئي

منهاج ) طبعةهذه ال ياتهِ ام حي  يف آخر أ ،هذه طبعة حديثة ،طبعة أخرىوهي انية هذه الطبعة الث  
 األخرية السنني يف ،هرمطبعة مِ  ،ةسدي م املقق ،امنة والعشرونالطبعة الث   ،اجلزء األول هذه الطبعة (،احلنيالص  

َلو -92مسألة  ،28فحة ص ،ل يوجد فيها اختالف كبري هي نفسها  حال الرسالةُ  على أيِّ  ،من مرجعيته
ه على بجز المسح م ي  للوضوء اء اأعض اليد ببللِ  َلو اختلط بلل  -نفس املسألة مل تتغري  -اليد اختلط بلل  

ُل مىن واختلط بلِه اليِه بيدميسح على رأس يعين إذا أراد أن   ،أعتقد صارت القضية واضحة-األحوط وجوباً 
سح مياطل وإذا مل الوضوء بفإذا مسح و  ،رجلُه اليمىنبِه ميسح  ل يستطيع أن  فإنيه اليد اليمىن ببلل ماء الوجه 

 !!هذا حبسب فتواه ،هوضوء  فعليه أن يُعيد  ،ناقصو لوضوء أيضاً باطل فا

أن  السيِّد حني ميسح فإن  بلل  لحظوا هذه القضيةعرض عليكم الفيديوات وأنتم لحظوا ن حنُن اآلن
أيضًا لو أريد  ،هناك إشكالت أخرى ،لحظوا ذلك ،الثةببلِل وجهِه يف كلِّ الفيديوات الث   يدِه اليمىن خيتلط

الفيديوات ألن ين ل أمتلك فيديوات أخرى  جئُت هبذهِ و  ،لكن أنا جئُت هبا هنا للمثال ،أن  أعرض التفاصيل
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والفكرية  نعم يف املسائل العلمية ،القضي ة بالذات للسيِّد اخلوئي يف هذهِ ليست القضية مقصودة  ،رجٍع آخرمل
 أم ا يف هذه القضية ،لهلا سابقاً كنت أقصد السيِّد اخلوئي ألن ه هو الر مز األو   ضتُ تعر  ال يت جالية والفقهية والرِّ 

 نستدل   نستطيع أن  ال يت و  بشخصِه لكن هي هذه الفيديوات املتوفرة لديناأنا ل أقصد السيِّد اخلوئي  حقيقةً 
ها لعرضتُ  أليِّ عاملٍِ شيعي آخرأو أليِّ مرجٍع  مماثلة لو كانت عندنا فيديواتو  ننتحد ث عنها هبا أو أن  

م دقِّقوا يف هذه اآلن إذا عرضنا الفيديوات عليك ،بني أيدينا رة فعالً  هي الفيديوات املتوفلكن هذهِ  ،أيضاً 
 حبسب هذه املسألة ،دِه اليمىن خيتلط مباء وجههِ اء ي  د اخلوئي على رأسِه فإن  م  القضية حينما ميسح السيِّ 

  .الوضوء باطالً  سيكون

   لنذهب إىل الفيديو األو. 

  .شاهدمت الفيديو وأعتقد أن  الصورة كانت واضحة

ويف  ةُمتكرِّر ة ي  القض ون أن  ستالحظ ،على نفس هذه اجلهةأيضًا دقِّقوا و  ،نذهب إىل الفيديو الث اين
  .عليه ة اللوئي رمحللسيِّد اخل املالبس خمتلفة اهليئة خمتلفةخمتلفة  فيديوات خمتلفة يف أوقات 

 نذهب إىل الفيديو الث اين. 
   عاً تابع مة نُ اجله فسِ قطة ن  الث وركِّزوا على نفس الن  نذهب اآلن إىل الفيديو الث. 

هل البيت حاديث أأء مع رن هذا الوضو انق أن   انإذا أرد :أقولر كالمي كرِّ شاهدمت الفيديوات وأُ 
 هُ يد  السيِّد ل يغس ،اتت واحلركفاالتصر  هذه وبني  وايةال يوجد تطابق بني ما جاء يف الرِّ ف ،وجئتكم مبثال

د يف رِ مل ت   سيِّد اخلوئيهبا ال يقوم ك تفاصيلهنا ،ُُث  يرجع مر ة أخرى فيصب املاء على كفِّه ،بالكامل اليمىن
لكن حبسب  ،ل البيتديث أههو يف أحاًا كما مثاليي  اا الوضوء ليس وضوءً ذهلت بأن  وايات لذلك قُ الرِّ 

سب فتوى حبلكن  ،تهل البيأه ليس متعارضًا مع وضوء الة فيه ألني جتوز الص  و  ،الوضوء صحيحفدي ق  ُمعتـ  
لوضوء ا وجه ل يصح  ال اءِ مبليمىن االيد  ماءُ  ة حني خيتلطُ ِه العمليي تلاسما ذكرُه يف ر حبسب و د اخلوئي السيِّ 

 .باطالً  اوضوءً  الوضوء هذا وسيكون

 هنا نقطتان: 
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هنا  انباه وألشتتفت ونقع يف اا ل نلنل  كُ و  ،لتفاً هلذه املسألةد ليس مُ السيِّ  أن  فعاًل ا إم   :لىو النقطة األ
هذه  ،ابنامن صو  راؤنا أكثطوأخ ،نعثر وُكل نانا نشتبه طئ وكل  نا ُنُ ل  كُ   ،ل على هذه القضيةشكِ  أُ ل أريد أن  

ا أكثر من نسيئاتُ  ،ابنار من صو ا أكثد اخلوئي وأنا وأنتم واجلميع أخطاؤنالسيِّ  ،قضية طبيعية ُكل نا حنُن بشر
هذا و قيقة هي احل هذهِ  ،اناسنِ ممن  ا أكثرنائحُ قب ،نانا أكثر من كمالِ عيوبُ  ،نانا أكثر من علمِ جهلُ  ،ناحسناتِ 

 ،ظةل هذه املالحأسجي  ن  أريد ين ألكن   ،ومنطق أدعيتهم وزياراهتم منطق حديث أهل البيترآن و هو منطق القُ 
على  ل  كِ ما ُأش والعجيج إذا هذا الضحيح حيدثفلماذا  ،وضوئهميف حَّت  علماؤنا خيطئون و جعنا امر كان إذا  

هناك  ،يتأهل الب وضوء  شبه ل يوضوُءه  ،د اخلوئيأ السيِّ لحظتم كيف يتوضي  ،أناٌس عاديونهم ! ؟همأحدِ 
ن  القضية تكو خصوصاً  ،وء باطلوحبسب فتواه هذا الوض ،وايات وبني وضوئهِ موجود يف الرِّ هو ما  فوارق بني  

اً  واضحة  .الث اينألويل و ا ديوالص ورة واضحة جد اً وحَّت  يف الفي ،الثث  الفيديو ال يف جد 

ا قد أن  هذلقضية وهو يعتا ىل هذهِ إلتفت د اخلوئي ما السيِّ رمب   :هاقولَ  أأردت أنْ الَّتي  المسألة الثانية
ال يت ة هي القضي   ي ةذه القضه ،خرلكن ُه يذكُر للن اس شيئًا آ ،قد يكون هذا ،ه صحيحال ذي يتوضأُ  الوضوء
 ،ال يعملون هب ياء وهملعملية أشايكتبون يف الرسائل  ،ناموجودٌة عند علمائوهي ن  أشري إليها أأُريد أيضًا 

  .ن عنهاوهم ُيسألو  ،القضي ة لبُد  أن  ُتطرح بشكٍل ُمفص ل هذهِ  ؟ملاذا

ي ة ثاًل أو يف بقمريطانيا يف ب هنايف أوربا ديهم إىل مقلِّ  منهم ون تأيت الفتاوىر صاآلن املراجع املعا
أخذون الء املراجع ينفس وكا بينم ،كمن البنو الربويية خذوا القروض مثاًل أن يأ مون عليهمحيرِّ  ،األوربيةالدول 
لى عن هذا وحيرِّمو  ،العقاري لشراء العقارات كمن البن ،يأخذون قروض العقاري ،Morgage املوركيج

  .سوحُيرِّمون هذا على الن ا ة من البنوكيأخذون القروض الربويي  ،اسالن  

ل باألسود يف العمو  ،ألسودابحبرمة العمل  من الن جف أو من غري الن جف ملراجعاتأيت الفتاوى من 
بلِّغ يُ من دون أن   ويعمل يةكنسة و إعانأعانة مالية أ ،السوق السوداء هو أن  اإلنسان يأخذ إعانة من الدولة

قة يطر لا ون هبذهِ لمعي   رهبمأقاو  همأبناؤ و املراجع  الءكُ و و  ،ف للقانونعمل خمالِ وهو  ،الدولة فال يدفع الضريبة
  !!اسلى الن  مون هذا األمر عولكن حيرِّ 
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ل الذين خُيالفون وأوي  عيش فيهات ال يت دولةظام النِ  ،ظامالنِّ  فةُ ل جيوز خمال   أن هُ اجع بتأيت الفتاوى من املر 
ها بشكل خترج منإليها و  تدخلال يت عن األموال فهل مكاتب املراجع تُبلِّغ  !!نفس مكاتب املراجعهم 

 ،ة موجودةر هاظ  ال فهذهِ  ،احلديث يطولو  ! إىل غري ذلك؟أليس هذا جزء من قوانني البالد !؟تفصيلي دقيق
 :اهرة تكشف عن شيئنيه الظ  ذهو  ،ةظاهرة مرضيي  وهي

 .باسلتعدم الوضوح عند املرجع حني يكون يف هذه احلالة من الِ -لو  يء األالش  

ه  هل لوإل   ،سا اللب   هذيفم ا وقع نة وصرحية عنده ل  لو كانت القضية بي   ،برك  وتكشف عن جهٍل مُ 
 ؟على أيِّ أساس ؟اس تكليف آخرتكليف وللن  

 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم كي أكمل احلديث

يت ال  ذه اهلالت لماذا هون فخيطئون ويصيب نديو ناٌس عا  لحظُتم من خالل الفيديوات أن  مراجعنا أُ 
رتمهم بقدر ما حنمراجعنا  ؟ديسذا التقهاذا ومل ؟ةنمي  الص   وملاذا هذهِ  ؟قعاة ِمصداِقي ة ع لى أرض الو ليس هلا أي  

سار أهل مرهم مع لُف مساحني خيتلفون يف املساِر وخيت ،ون عن أهل البيتحني يشذي و  ،هم مع أهل البيت
وهذا هو  ،رعيا الش  كليفنتو ههذا  ،رضًة للنقد ويكونون عرضًة لكشِف أمرهمل حنرتمهم ويكونون ع البيت

عن  هيعروف والن  مر بامللة األفهل أن  املراجع خارجون عن مسأ ،هي عن املنكرمعىن األمر باملعروف والن  
  .قاط على احلروفمن وضِع النِّ  دي لبُ  ؟املنكر

 نذهب إىل  ،فالن ج ة يفالُس املرجعي  جم   ،نذهب إىل فيديو آخر جمالس السيِّد اخلوئي
 .ُتشاهدوه أعود إليكم وُنكِمل احلديث هذا الفيديو بعد أن  

هناك يف هذه  .!!.ناعُ اجملالس يتخر ُج مراجِ  من هذهِ  ،مت الفيديواتدهشا ،عشاهدمت هذه املقاط
ا شاهدمت مرجعني صارت هلالفِ  د علي السيِّ  ،وئي رمحُة الل عليهاخل سي دناجعية بعد وفاة املر  اميديوات رمب 

دودة وتويف كانت مرجعيته م،ويالً م مرجعيته ط  دُ مل ت   ،د اخلوئي وتويفي كان جالسًا جبنب السيِّ ال ذي   البهشيت
أيضاً  ،إىل يومنا هذا ل زال مرجعاً الذي  اضشيخ إسحاق الفيي وال ،د اخلوئية السيِّ بعد وفا طويلةبفرتة ليست 
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اس أن  هناك جمالس خاص ة ر الن  وي صنا ول يتمن هذه اجملالس يتخر ج مراجعُ نعم  ،هذه اجملالس تظهر صورتُه يف
  .من هذه اجملالس خيرُج املراجع ،للمراجع

  ؟الس واضح يف هذه اجملشكلٍ شاهدمتوها بِ اليت  تالاحلأو  فاتصِ الما هي أهمي 

 :لكم  أختصرهاميكنين أن  

 !!يف اجمللس نٍ اكجانٍب وم لِّ ان من كُ نفُث الدخ :أولً 

 !!يديوبيدِه يف الف السجاير علبةاضح و  ،مثانو الر وهي ا السيِّد اخلوئي هلُ يتناو  ال يت نوع السجاير  :ثانياً 

 ن أمورعو  ،سم  خمعن بيت  ،حديٌث عن اخلُمسهو وعًا حًا ومسماض حديٍث كان و أهم   :ثالثاً 
 تتعليق باخلُمس!!

رُقِّم ال ذي  يديوة من الف  ت األخري قطال  ميد تقي ابن السيِّد اخلوئي يف الد مُ السيِّ كالٌم يدور بني   :بعاً ار 
 ا،يدخينه يد أن  ر بدأ يُ و رج سيجارة أخال ذي و نه لس قريبًا مِ جي  ال ذي يخ على الش  فيه بالرقم اخلامس يعرتض 

السمع  قونإذا يدقي  ،لفارسيةعرفون اين مل باللغة الفارسيةهو الكالم و  ،د تقي اخلوئيم  د مُ فاعرتض عليه السيِّ 
اجلميع  فقال لهُ  ،دخنيَّت بدأ م هُ تقي اخلوئي يعرتض على هذا الش يخ ويتعج ب منه أن   ديِّ سيسمعون بأن  الس

هذا داخل و  ،للحظةا يف هذه يعين سأترك التدخنيأنا ألجلك له  قالبعد ذلك  ُُث   ،لساآلن يدخنون يف اجمل
 وينفثُ  نُ دخي كان يُ ذي  ال  هو و  جمللسا دُ عرتضاً على التدخني ووالدُه هو سيِّ مُ  د تقي اخلوئي كانالسيِّ ف ،اجمللس

س خانالد    يفعلون ذلك أيضاً!! والبقي ة اجُلال 

 !؟اً عن أهل البيت يف هذا اجمللسهل سعُتم شيئ

ي س تنايف مؤس   لماءوجمالس العُ  جمالس املراجعِ هي  هذهِ  ،بالنسبة يل مل أسع م  أمع العلم  ،نيةالدِّ هن 
اس ُمشتاقون الن   ،اسلن  اسرياها اق و ر ل إىل خارج العِ نقر وستُ نش  ر وستُ صو  اجملالس ست نوا يعلمون بأن  هذهِ كا

ن فهل م ،ليوميةم اياهتوير حللذلك يطلبون التص ،أن  يقتدوا بطريقتهم يف احلياة ريدونلرؤية مراجعهم ويُ 
 ! ؟اس وللشباب هل هذا من املنطقير للن  الصو  ننقل هذهِ  أن  املنطقي 
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إذا بُِليُتم ) :بالنِّسبة يل ولكم وللسيِّد اخلوئي أهل البيت هكذا يقولون :أهل البيت يف منطق
ت رتُوا عاِصي ف اس 

 
هذا  ،بعيويب ين أسترتُ ولكن   ،أنا من رأسي إىل قدمي عندي عيوب ،كل نا  ،عندنا عيوب (،بِامل

إذا كان  ،لنا إذا كان عندنا معاصي أهل البيت وصيةُ  ،عندنا عيوب ُكل نا عندنا عيوب ،أهل البيت دبُ أ
وهبذه اهليئة هل هو كل هبذا الش  و الطريقة  التدخني هبذهِ  ،هبا رت  أن  نست   ،عندنا عيوبإذا كان  ،عندنا أخطاء

يكم أنا بالِل عل ،ائنا وبناتناقدوة ألبنعلى أنيه يُقد م وهو  ،األعلىع للمرجِ و زعيم احلوزة العلمية ب لِ ناسِ م
 ،نون هبذه الطريقةدخي بيوتكم ي لسون يف غرفة الضيوف يفهم جيكم مع أصدقائِ أسألكم هل تقبلون أن  أبناء  

 أنا هنا ل أريد أن  ُأصِدر ،حقيقة أمامكم هذهِ  ،!  ل ت لووا رؤوس كم؟تقبلونهل بالِل عليكم  أنا أسألكم
 بكلِّ ل شأن يل باملدخنني ول شأن يل بالدخان ول شأن يل ،أن  أقول ما أقول ،أن  أحرِّم التدخني ،فتوىً 

فيها و  ،فيها اشتباهاتو  فيها أخطاء مؤس سة ةي  نيسة الدِّ املؤس  هو أني  أقوله ريد أن  أُ ال ذي  ،هذه األشياء
 ،خالف احلكمةالذي هو ف تصر  الهذا و مثل ما يصدر هذا الشتباه  ،يشتبهونو املراجع خيطئون  ،إشكالت

دمنون على لنفرتض أن  هؤلء املراجع مُ  ،على التدخني ُمدمنوهو فعاًل  ،د اخلوئي مدمنلنفرتض أن  السيِّ 
 هذهِ ستجدون ادخلوا على مواقع الوهابية  ؟!نرتنتموجودة على اإلتكون ر هذه احلالة و لماذا ُتصو  فالتدخني 

ول  ،رواصوي ال ذين وليس الوهابية هم  !؟يف مواقع الوهابية التسجيالت وهذه الفيديوات منتشرة انتشارًا واسعاً 
وضعوا هذه ال ذين دوا اخلوئي هم مقلِّ و أتباع اخلوئي و سة اخلوئي مؤس   ،نرتنتوضعوها على اإلال ذين هم 

الفة يف خمُ  عفٍ  هذا ُيشري إىل ض  يعي وأقول إن  أنتقد املرجع الشِّ  ريد أن  ل أُ  ،نرتنتى اإلالفيديوات عل
لكن ين أقول إذا  ،ل أخالف هواي فكيف أنتقدهُ  أيضاً  يعي ألن ين أناأنتقد املرجع الشِّ  ريد أن  ل أُ  .!!.اهلوى

الس هي جمالُس اجمل ! هل هذهِ !أليس هذا هو املنطق ،رتوا أنفسكمسا ،وارتِ فاست   وقعتم يف مثل هذه األخطاء
هل عندكم مستوًى ديين  ،يعي هو هذاسط الشِّ ؤال هنا إذا كان أعلى مستوًى ديين يف الو  الس   ؟أهل البيت

سُه حروف يف حواشي كتاٍب كبري ا ، حروفما هم إل  املراجع اآلن األحياء هؤلء  ؟أعلى من هذا املستوى
املراجع  ،زمن الش يِخ الطوسي يف مرحلة الركود كما هو احلال يفد اخلوئي حنُن دخلنا بعد السيِّ  ،د اخلوئيالسيِّ 

الن جف جف أو يف قم ويف سواء يف الن   ،يئو د اخلاملوجودون اآلن هم حروف صغرية يف كتاٍب كبري اسُه السيِّ 
أم ا مراجع ُقم بعضهم من  د اخلوئي مراجع الن جف هم تالمذة مباشرون للسيِّ ألن   ،الصورة أوضح وأجلى
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هذا هو أعلى مستوى يف  ،تالمذتِه وبعضهم عن طريِق الكتب دوبعضهم تتلمذوا عن التالمذة املباشرين
  .ةي  نيسة الدِّ املؤس  

  ؟صنِّفوهناهذه اجملالس بالِل عليكم أين تُ 

 كمر طخوا ءإرضا ني ألجلب بني   و يف املنطق الشيطاين أو يف منطقةٍ رمحاين ألف يف املنطق ان  هل ُتص
  ؟بني املنطق الرمحاين والشيطاين ،نيب   ني  نا نوجد منطقة ب  أن  

  ؟ألولدكم جع قدوةً املر  مثل هذايكون  ترتضون أن   ؟اجملالس ترتضوهنا ألولدكم بالل عليكم هذهِ 

سون ار م ميُ بناهتم و بنائههم يرفضون أن  ألكن   ،يف ذلك نون ويعلمون العيب  دخي الكبار يُ  ،صحيح
  .هلضرر و لقباحة التدخني وذلك التدخني 

 ؟عصن  تُ تعرفون كيف  ؟ناعة السجايرعامل صِ كيف ُتصن ع يف م  بوغ   أتعلمون التُ 

 ،ها التبوغنق ع فيقذرة تُ و مركيزة و ة كحول وسخ  ،زةول الوسخة واملرك  حكمن ال ا تُنق ع بكمياٍت كبريةٍ إهن  
يت اين إذا بقيوم الث  يف ال ،رطوبة الكحولهي هذه  ،السجاير رطبة جاير جتد أن  ولذلك حني تُفتح علبة الس

 الُدخان ويف  ط عمِ يففارقًا  سيجد حينما يدخنها اإلنسانحَّت   ،يابسةو ة السجاير جافي  ستجد أن  الُعلبة 
نع تفع منها مصاتن يتل  اقتصادية املوارد المن أكثر وللمعلومات،  ،قد تطايرتتكون ألن  الكحول  ،الر ائحة

م ي ،اخلمور هي مصانع التبغ ع فيها نق  تُ يت ال  والقذرة  ملركيزةة واالوسخ ات كبرية من اخلمورن عون هلم كميي صألهن 
  .التبوغ

ع نقي تُ  يتذه من الكحول ال  ه ،ويكون التبغ مبلولً  يوضع يف أكياس pipالـ فتبغ ،pipن الـدخِّ ومن يُ 
تبة األوىل يف املر يف ع فيها نـُقِّ يت ال   ليس الكحولو بة لكن ها الكحول املطيِّ  ،نواع الكحولمن أ نوع ،بوغفيها التُ 

 ذهِ الدخول يف ه يد اآلن أر ل ،ة جداً ز ومركي  س التبوغ وتُنق ع يف كحول وسخة وقذرةوُتكدي  ،أحواض كبرية
هذه و ة يني  سة الد  املؤس   ستوياتمأعلى هي  قول يا شيعة أهل البيت هذهِ ية وتفاصيل هذه املسألة لكن ين أالقض
 !!جمالسهمهي 
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يح مفات هذا هو   ،لعباراتاذه هظر يف دقِّقوا معي الن   ،مايل وأقرأحني أذهب إىل دعاء أيب محزة الث  
أت  عبَّ تَ أت  وَ يَّ هَ د ت َ قَ  ت  ا ق  لْ مَ لَّ ك  ي  نِّ إِ  مَّ ه  اللَّ )-جادمايل املروي عن إمامنا الس  الث   اجلنان وهذا دعاء أيب محزة

 ،يت  اجَ نَ  انَ ا أإذَ  كاتَ اجَ نَ م   ينبتَ لَ سَ ت  وَ يلَّ صَ  انَ ا أًا إذَ اسَ عَ ن    يَّ لَ عَ  يتَ قَ لْ ك أَ يت  اجَ نَ يك وَ دَ يَ  ينَ بَ  ةِ ََل لصَّ لِ  مت  ق  وَ 
ة  يَّ لِ ي بَ ت لِ ضَ رَ عَ  يسِ لِ جْ مَ  ينَ ابِ وَ الت َّ  سالِ جَ مَ  نْ مِ  بر  ق َ ي وَ تِ يرَ رِ ت سَ حَ ل  د صَ قَ  ت  لْ ما ق   لَّ ي ك  ا لِ مَ  ،يا لِ مَ 
َعلَّك لَ -؟ملاذا حل  يب ما حلي -ينِ دتَ رَ طَ  كَ بِ ابَ  نْ ك عَ لَّ عَ لَ  ،دييِّ سَ  كَ تِ مَ دْ ين خِ بَ ي وَ ينِ ت بَ الَ حَ ي وَ مِ دَ ت قَ الَ زَ أَ 

ي نِ تَ أي ْ رَ  كَ لَّ عَ و لَ أَ  ،ينِ يتَ صَ قْ أَ فَ  قِّكَ حَ بِ ًا فَّ خِ تَ سْ م  ي نِ تَ يأَ رَ  كَ لَّ عَ و لَ ي أَ نِ يتَ حَّ ك نَ تِ مَ دْ خِ  نْ عَ وَ  بَاِبَك َطَردتَِني َعنْ 
 رٍ اكِ شَ  يرَ غَ ي نِ يتَ أَ رَ  كَ لَّ عَ و لَ أَ  ،ينِ تَ ضْ فَ رَ ن ف َ يبِ اذِ لكَ ا امِ قَ مَ  يْ ي فِ نِ دتَ جَ لَّك وَ عَ ي أو لَ نِ يتَ لَ قَ ف َ  نكَ ًا عَ ضَ رِ عْ م  
ُث تحد  يال يت اجملالس هي هذه  هل-ينِ لتَ ذَ خَ فَ  اءِ مَ لَ لع  ا سِ الِ جَ مَ  نْ ي مِ نِ دتَ قَ ف َ  كَ لَّ عَ و لَ ي أَ نِ تَ َرمحَ ك فَ ائِ مَ عْ ن َ لِ 

باً كون ذلك سبسي ًا فيهاكن موجوديما تركها اإلنسان ومل   إذااجملالس ال يتهي  هذهِ  هل ؟عاءعنها هذا الد  
 أترُك اجلواب  لكم. ؟ذلنهِ خل

ون على هيئِة تكال يت الس ُعلماء هي اجملالس الجم-ينِ لتَ ذَ خَ فَ  اءِ مَ الع لَ  سِ الِ جَ ن مَ ي مِ نِ دتَ قَ ف َ  كَ لَّ عَ و لَ أَ 
هي  هذهِ  ،ل البيتثقافة أهب ،ل البيتبذوق أه ،حبديِث أهل البيت ،عمائم أهل البيتب ،جمالِس أهل البيت

تركُه أاجلواب  ؟جادام الس  عنها اإلم ثيتحد  ال يت  هي من اجملالساليت عندنا هذه اجملالس فهل  ،ماءلجمالس العُ 
 .مإليك

ك تِ مَ حْ ن رَ مِ ين فَ لِ افِ ي الغَ ي فِ نِ يتَ أَ رَ  كَ لَّ عَ لَ  أو ينِ لتَ ذَ خَ فَ  اءِ مَ الع لَ  سِ الِ جَ ن مَ ي مِ نِ دتَ قَ ف َ  كَ لَّ عَ و لَ أَ 
كما   ،يةدبطريقٍة عمو  رىأخقية و طريقة أفبن يف نفخها مرة  ويتفن   كل  ذهنِه مع السيجارةال ذي  هذا -ينِ تَ سْ آيَ 

 !.؟.بهنيو من املنتأهذا من الغافلني فهل  ،يفعل هذابعض اجلالسني كيف أني   ،لحظتم يف الفيديو

ين الِ طَّ البَ  سَ الِ جَ ف مَ ي آلَ نِ أيتَ رَ  كَ لَّ عَ أو لَ  ينِ تَ سْ ك آيَ تِ مَ حْ ن رَ مِ ين فَ لِ افِ ي الغَ ي فِ نِ يتَ أَ رَ  كَ لَّ عَ أو لَ 
 جمالس أقرب إىلهي  أم ماءللعُ الس اجمإىل أقرب هل هي أسألكم هذه اجملالس  أنا-ينِ ّليتَ م خَ ه  ين َ بَ ي وَ ينِ بَ ف َ 

 ق رمحاينمنط ، منطقنينطق إىلم املاجلواد قس   إمامنامثل ما  ،س إىل نوعنيلم اجملااإلمام هنا يقسي  ؟النيالبط  
   :اجملالس إىل نوعني اإلمام الس جاد هنا يُقسِّم لنا ،ومنطق شيطاين
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 .نه خذلمل حيضر فيها يكون ذلك سبباً إىل منال يت جمالس العلماء  -
عدِه عن بُ لنِه و ذدة يف خزياسببًا لليبقى فيما بينهم ملن تكون ال يت الس البطالني وجم -
  ..إمام زمانه

َبيِني لِين ف َ ي آَلف َمَجاِلَس الَبطَّاَك رَأيَتنِ و َلَعلَّ أ ،ينِ لتَ ذَ خَ فَ  اءِ مَ الع لَ  سِ الِ جَ ن مَ ي مِ نِ دتَ قَ ف َ  كَ لَّ عَ و لَ أَ 
ا موركم أجرح شعفول قأ ل أريد أن   ،هذه اجملالس ،وا بوجدانكمأنتم احكم-َوبَينَ ه م َخّليَتِني ن جمالس بأهن 

ا أشبه مبجالس البط   ،النيالبط   كحال سائر و  ،الش افعي به بصالةشأ هي اليتنا كحال صالتِ متامًا   ،النيأقول إهن 
ينية ال يت مر  احلديُث عنها ناتفاصيلِ  ا  الدِّ أبعد ما تكون ي وه الشيطانية نامائمِ عكحال و ،أقرب إىل الش افعيبأهني

ج هذا البنام يل يكفو  ،د اً ج اً طويلة جد   اللستةو  ،القضية طويلة ،كحالو  ،كحالو  ،كحالو  ،عن أهل البيت
 كلِّ حلقة ار يفري احلبل عاجلو  اللستة طويلة ،ثريولكن بقي عندنا الك ،اللستةهذه فقراِت كلي للحديِث عن  

  .قرات من هذه اللستة الطويلةستجدون فقرات وف

اد واملريزا جو  ،يد اخلوئسيِّ ى الفتاو  ،اجلزء الثاين (اءاتتجاة يف أجوبة الستفراط الن  صِ )هذا هو 
خلوئي اة السيِّد ابعد وف واضح ومن املرجعيات ال يت ظهرت بشكل ،د اخلوئيالتبيزي من أبرز تالمذة السيِّ 

لتبيزي جواد ا واملريزا ،ؤالس ،ميةسالإلااجلمهورية  ،سةقم املقدي  ،ءاملطبعة وفا ،الطبعة األوىل ،الل عليهما رمحةُ 
 ،معاً  واد التبيزيج ملريزااجواب و د اخلوئي جواب السيِّ  هو ه للسؤالفهذا اجلواب ال ذي سأقرأ ،ق عليهمل يعلي 

بهوا انت-در الطبية الموثوقةبواسطة المصا دكّ إذا تأ-1275سؤال رقم  ،391يف صفحة  ،عليهما رمحُة اللِ 
شرب الدخان  أنَّ  وقةطة المصادر الطبية الموثبواس-أي أني املسألة أكيدة-إذا تأّكد-هذا الكالمإىل 

طة القلبية و الجلأئة سرطان الر  بأمراض خطيرة مثل عامل  قوي أو من أقوى العوامل في اإلصابةِ 
   ؟مةً اأو استد خين ابتداءً فهل يوجب ذلك حرمة التد الدماغيةو 

  .مة الحر ب  َّل يوجِ  :اخلوئي دلسيِّ اواب ج -
  .َّل يوجب الحرمة :جواد التبيزي وجواب املريزا -
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و منطُق صاحب ههل نطق ا امل! هذ؟مُيكن أن  نُعلِّمه ألولدنا ولبناتناهل  عليكم هذا املنطق بالل
ة ه مر  أقرأُو  لانتبهوا للسؤ ا ،عندناهذا هو منطق األعلم من املراجع  ،ادقالص   مهو منطق اإلما هل ،األمر

تكون الصورة  حَّت  اء ط محر وحتت املوثوقة نضع خطو -الموثوقة إذا تأّكد بواسطة المصادر الطبية-أخرى
في -ءوط محراضع خطنحتت أقوى العوامل -أقوى العواملأنَّ شرب الدخان عامل قوي أو من -واضحة

 خينحرمة التد جب ذلكل يو فه الدماغيةسرطان الرئة أو الجلطة القلبية و  اإلصابة بأمراض خطيرة مثل
املرجعية العليا  إذا كانت !؟عهُ ٍء أُقنأيِّ شيبأن  يرتك التدخني ع ولدي نِ قأُ  ن  إذا أريد أأنا -؟مةً اابتداءاً أو استد
يني ة هي هذهِ !تقول هذا الكالم  !!واتالفيدي حظتموأنتم ل ! إذا كانت ثقافة املؤس سة الدِّ

-1340ل سؤا ،405صفحة  ،405بل القضية تذهب إىل أبعد من ذلك إذا ما ذهبنا إىل صفحة 
-جفندنا يف الن  حَّت  عو  ،ياقتسميى تر يف إيران حلشيشة  ،احلشيشة ينق يعاالرتي-؟هل تجوز زراعة الترياق

ااهلريوئني ل يُزرع و -؟والهيروئين (الحشيشة)الترياق  تجوز زراعة   هلْ   ،لة كيميائيةل معامة تُعام  احلشيش إَّن 
خصوصاً  عه ماوبي ينلهيروئراعة الترياق واهل تجوز زِ -اهلريوئنيهو كون من منتجات احلشيشة وحينئٍذ ي

  .دالفوائ ببعض إمكان النتفاع هبمامع فرض -؟الفوائد ضعاع بهما ببمع فرض إمكان اَّلنتف

نفسِه  ي حدِّ لك فَّل مانع من ذ-زا جواد التبيزياخلوئي ونفُس الشيء جواب املري  -
  .ب عليه مفسدةما لم يترتّ 

رعوا احلشيشة لن جف أن  يز ية يف ارجعإىل امل هوا األسئلةع وج  ا ق سهل البيعة يفأيام احلرب اللبنانية الشِّ 
يت كانت فرة ال  و  لا لكن ل بتلك ،إىل اآلن ول زالت احلشيشة تُزرع يف سهل البقاع يف لبنان ،يف سهل الِبقاع

ما لو مت  فع اخلُمس فيوجوب د على ة وبالتنبيهِ فجاءت الفتاوى جبواز الزراع ،ة الداخليةينأي ام احلرب اللبنا
  .اب واألرباحكتسال 

ا فتاوى لكن ين قرأهتُ احلقيقية هلذه ال متلك الصورألن ين حاليًا ل أاآلخرين ساء املراجع ما ذكرت أوأنا 
 ثونقاع وهم كانوا يتحد  عون احلشيشة يف البِ ر ز يال ذين من لبنان من  صاتقيت بأشخلا واقرأهتُ  ،مانيناتيف الث  

ا أحتدي و  ،تهحليي  أواألمر أنا هنا ل أريد أن  أُناقش يف ُحرمة ذلك  ،يأتون للزيارةحينما  ث عن الثقافة إَّن 
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كم يف حُ أو رمة هنا ل أناقش هل أن  زراعة احلشيشة هي يف حكم احلُ و  ،ةيني  سة الدِّ املوجودة يف وسط املؤس  
 ،الثقافة املوجودة أحتديث عنين لكن   ،سُت يف مناقشة هذا املوضوعاآلن ل ،هناك من دليلأني هل و  !؟ةاحلليي 

فتاوى هي الفتاوى  وهذهِ  ،جمالس التبغ والدخان يف أعلى مستوى من مستويات املؤس سة الديني ة أنتم شاهدمت
فتاوى السيِّد اخلوئي ومريزا جواد هي  هذهِ  ،ةيني  سة الدِّ مستويات املؤس   ون يف أعلىهم جالسال ذين نفس 

د اخلوئي وعن املريزا جواد التبيزي ث عن السيِّ د  لكن ين أحت ،باملناسبة خيتلفون عنهم واآلخرون لالتبيزي 
 .يءالش   نفسُ هم البقية فوإلي  ،ا كتبوا وما أفتوا بهباعتبار أن  الكتاب ال ذي بني يديي يتضمين م

 ،األو ل زءوهذا هو اجل ،يينمد اخلُ الرسالة العملية للسيِّ  (،حترير الوسيلة) يعين اآلن مثاًل إذا نذهب إىل
نا قل-قاببيع التري َّل بأسَ -سةدِ ااملسألة الس   ،454صفحة  ،إيران ،ُقمي املقد سة ،مؤس سة النشر اإلسالمي

ء هؤل ،نحس  ُـ ياق املالرت  أي-فاعيبأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم األ َّل-ق يعين احلشيشةاالرتي
البعض و ُه نض يدخي بعال ،اقيحني يستعملون الرت حلوِم األفاعي  الرتياق معأصحاب الكيف العايل خيلطون 

ها من وت أنَّ ثبعدم  مع اعيفبأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم األ َّل-وهكذا ،البعض يأكلهُ و ُه ميصي 
ان من ا كاحليوان إذ ألن   ،ائلةمن ذوات الن فِس الس  هي األفاعي  باعتبار أن  بعض-ذوات األنفس السائَلت

سة يوان واحل ،يتتُه طاهرةفم الس ائلة لن فسِ وات اذأم ا احليوان إذا مل ي ُكن من  ،ذوات الن فِس الس ائلة فميتتُه جنِ 
 ،سيالناً  ثاُ ل يسيلُ ُث انبعاينبع ،قاً بعث تدف  ه يندمُ  ،قه يتدف  دم  فإني ح حني يُذب   هو الذي سائلة النفس الذو 

عي من فبعض األفا ،ةلس ائلانفس يُقال هلذه احليوانات حيوانات من ال يت ليست من ذوات األ إذا سال سيالناً 
ها لط حلمُ  خيُ جيوز أن   س سائلةأنفُ  فيقول األفاعي ال يت ليست هلا ،هذا الن وع وبعض األفاعي من هذا الن وع

ها من أنَّ  دم ثبوتعمع  فاعيبأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم األ َّل-لممع الرتياق ويباع ويستع
أمَّا و  وينتفع به تعماله  ز اسالب بل المتعارف جاومع استهَلكها فيه كما هو الغ ذوات األنفس السائَلت

ذين فأيضاً ال   ،باخلمر نقوعةالسجاير بشكل عام ملت قُ  انقبل قليل أ-تمل على الخمر فَل يجوز بيعهشمال
يته ه لعدم  قابلجوز بيعير فَل ا المشتمل على الخموأمَّ -ينقعونُه يف اخلمرالبعض منهم  قايستعملون الرتي

بو احلسن لسيِّد ألهو  بل ،د اخلميينهذا الكالم يف األصل هو ليس للسيِّ و  ،إىل آخر الكالم-للتطهير
 !!والسيِّد اخلُميين وافق عليه الصفهاين
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 ،ارهر استو طبعة مِ م ،اينزء الث  اجل (ة الن جاةوسيل)العملية  السيد ابو احلسن الصفهاينرسالة هي هذه 
مع  ل على لحوم األفاعيالمشتم ببيع الترياق َّل بأسَ -60مسألة  ،5صفحة  ،بعة األوىلالط ،قم ،إيران

ّما ًا بها وأعتدّ ملة حلّ نفعه مم بهِ فجاز استعماله  وينتفع استهَلكها فيه كما هو الغالب بل المتعارف 
 محةُ ر ميين د اخلُ يِّ كره السذ ذي ال  نفس الكالم -جوز بيعه  لعدم قابليته للتطهيرفَل يالمشتمل على الخمر 

مهم ذا الكالم كاله ،خلوئيايِّد يعين هذا الكالم ليس خاص ًا بالس ،كما قُلت هو كالمهم مجيعاً   ،الل عليه
 حترير الوسيلة ألن   ،لصفهاينااحلسن  بوأ دجاة للسيِّ د اخلميين ويف وسيلة الن  يف حترير الوسيلة للسيِّ  هنا ،مجيعاً 

 حرير هو إعادةتوال ،ةجالن  اة حترير وسيلوهذا يظهر من السم فالرسالة هي:  ،أساسًا هي وسيلُة الن جاة
حلسن ا د ابوزه السيِّ أجاي ال ذفأجاز  ،ها حبسِب رأيهِ فأعاد كتابت   ،بطريقٍة ختتلف عن األصل الكتابة

 .لوسيلةارير حتهذا يف  ،باألفاعي ةالنتفاع من احلشيشة املخلوطالبيع و الصفهاين من جواز 

ياق واز زراعة الرت يف ج ،يتبيز وئي واملريزا جواد الد اخلُ للسيِّ  (جاةراط الن  صِ )وهذا هو نفسُه يف 
 ،يت ُتشمي ضاء ال  يالب املاد ة هذههو  ريوئنيواهل ،هريوئنيترياق زائدًا فهي  ،ة هنا أوسعقضي  يعين ال ،واهلريوئني

 .هلريوئنياون شم  يل ذين اهم امون الشم   ،مامونش  م يف سوق املخدرات الوهنا ُيسم وهنال ذين يشمي 

ن صورة موأكثر  ك صورةناهُ  ،لدينيةاسة أجواء املؤس  هي هذه  ؟أجواء سليمة هي هذه األجواء هل
 .ةوا لنا الصور اعرض وللكنرت ارجاءاً  ،يشةيشرُب الشِّ ة الل عليه وهو ن الصفهاين رمحد أبو احلس  للسيِّ 
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 ! ؟ألبنائنا وبناتنا حسنةً  وةً ل قدهل هذه الُصور متثِّ ف

يف  ةِ بلقاِء احُلج   من فاز  ذكريفجن ة املأوى )هذا هو  ،لومر العُ د حب  حني نقرأ يف ما نُقل عن السيِّ 
ًا في محفل ت حاضر ول كنيق عن المولى السلماسي-العاشرةوري احلكاية ث النُ لمحدِّ ل (الغيبِة الكبى

-لونهاس فيسأيت الن  يأل ذي اكان مفل إفادته يعين مل درسه أو امل ،د حبر العلوممفل إفادة السيِّ -إفادته
حلديث عن اني كان حليكم قرأهتا ع-اء في الغيبة الكبرىلطلعة الغرَّ رؤية افسأله رجل  عن إمكان 

 ،غليونأو يان غل-انغليبى عند العجم المسمَّ  وفة لشرب الدخانه اآللة المعر دِ ان بيوك-الـُمشاهدة
  .يون عند اإليرانيني يعين الشيشةلغ

ا رجع من فلمَّ -أنا فقط أذهب إىل موطن الشاهد ،قصة طويلةفهي احلكاية الثانية عشرة أميا 
شكا له من  -فقةقود النَّ ن   الَّذي شكوته  في أمسهفي اليوِم -كان يف مك ة  د مهدي حبر العلومسيِّ ال-الطواف

 ،يعين الشيشة-وأحضرت الغليان على العادة-د نفذتد مهدي حبر العلوم أن  النقو كان مرافقًا للسيِّ 
ة فإذا وأحضرت  الغليان على العاد-اآلن شاع اسها الشيشة ،الغرشة ،يلةـگرالشيشة نسميها يف العراق النا

أخرجه  من هذا الغليان و  ذضطراب وقال لي خرب سيِّد بحر العلوم أشدَّ اَّلاضطّ فه أحد بالباب يدقُّ 
واآلداب ففَتح الباب ودخل شخص  جليل  في هيئة  كينةجًا عن الوقار والسَّ ر اسرعًا خام م  وقَ  المكان

ُخذ القليان وأخرجُه من  فالسيِّد مهدي حبر العلوم قال لهُ  ،المالس   هو يشري إىل اإلمام احُلج ة عليهِ -األعراب
! ؟نالماذا التمس ك هبا من ِقب ل ُعلمائِ إذاً ف ،ريدها اإلمام احُلج ةس ل يُ اهليئة وهذه اجملال يعين هذهِ  ،هذا املكان
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! يعين هم !اً غريٌب جدي ! !! غريٌب هذا؟وملحبر الع د مهديي هبا من نفس السيِّ التمس ك  ملاذا !!غريب هذا
ا ،يعرفون هذه القضيية  .اً واضحة جدي  ألهني

تقد عائم ألن ه ي  وهو ص   مضانيشة يف شهر ر ن الشِّ دخِّ أتعلمون أن  الشيخ مميد تقي اجمللسي كان يُ 
ا غري مفطِّرةب نون يف دوه يدخِّ مقلِّ  ،ر يفطي للُدخان اندُه عد مميد الصيدر ندنا من املراجع السيِّ حنُن اآلن عِ  ،أهن 

 لشريازي حينماا ريزاامل حَّت   ،يف شهر رمضان فشيخ مميد تقي اجمللسي كان يُدخِّن الشييشة ،شهر رمضان
فتوى  أو ،مباكوالت ى بثورةا تسمموهي ة اإلجنليزية يف إيران الفتوى املشهورة قضي ة الشرك   ،مباكولتحر م ا

ع رج عول الفتوىنتهى مفاد أن  ني بعبعد سنتو  ،املريزا الشريازي كان يشرب التمباكود نفس السيِّ  ،التمباكو
لكن  ،لقضية معروفةاوهذه  ،ولتمباكاكانوا يشربون   كانوا يف سامراء معهُ ال ذين  وأكثر العلماء  ،يشرب التمباك

عد أن  كن بعد ذلك بل متنعواابقية و قطعًا امتنع والل م ا أصدر السيِّد الفتوى يف حترمي استعمال التمباك ه
ة إىل بقي  وال زيريزا الشرياملاد يِّ الس رجع ،والتبوغ توى والقضي ة ُحل ت يف إيران قضية الُتمباكانتهى مفعول الف

ورو ومن يدخن املالب إذا مل نكا  ،ة عاليةاس بقدسيي وممن ينظر إليهم الن   ءاأنا أعرف أحد العلم ،رب التمباكش
 وع من التبوغا الن  م وما كان هذا يف قُ ن  كُ   يرانيةأيام احلرب العراقية اإلِ  ،غمى عليهيُ فإنيه النوع السوبر كينج سايز 

 يق املسافرينر عن طر سجايوع من الت هذا الن  يو من الك لهُ  فكانوا جيلبون ،متوفر بسبب احلصار واحلرب
يغمى كان   الً فع ،ليهغمى عيُ فيكون هناك دخول يف حالة إنذار  وإذا ما قل ت كمية املالبورو ،واألصدقاء

 !!عليه

 ،غة الفارسيةبالل يةلعملاوقد قرأت هذه الفتوى يف بعض الرسائل  أفَّت لماءأتعلمون أن  بعض العُ 
 أيلرتياق اتنعًا عن ن ممُ يكو  ن هُ أل-يهيام ويُغمى علل الصِّ ُيكمِ  ل يستطيع أن  ال ذي  أن  بعض الُعلماء أفَّت ب

 تباهُه أثناء عيد إليه انل ذي يُ االقدر الصِّيام ب أثناء احلشيشة أولرتياق من امقدارًا  أن يأخذ جيوز لهُ -احلشيشة
سة ؤس  ت يف املنشأا إهني  ،يعيالشِّ  قافة يف الوسطالث   ! من أين نشأت هذهِ ؟ضرورة إىل ذلكما هي الف ،يامالصِّ 
 !!ينيةالدِّ 

 ،87د حسن الكشمريي يف صفحة للخطيب املعروف السيِّ  (ز مظلمةلياة يف دهجول  )هذا كتاب 
 أي ام مرجعية الش يخ ُمم د ُحسني كاشف الغطاء د الكشمريي صغريًا احلادثة عندما كان السيِّ  ينقل هذهِ 
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يف -كان قد مرض رحمه  اهلل وأنا عنده  مع والدي-د حسن الكشمريييقول سيِّ  ،املرجع الشيعي املعروف
 انع  المسيح وبعد أن فحصه  قال له  ًا واسمه  صَ ر هنديَّ ى ما أتخطَّ ه بطبيب وكان علوجاء و -رهِ غ  ام صِ أي  

الطبيب و  ،بقول الطبيب جيُب عليكم أن تلتزموا ؟ن اسلماذا يقول املراجع ل-ترك السيجارة والقهوةموَّلنا أ
-كاشف الغطاءحسني  شيخ ُممد -فَابتسم الشَّيخ موَّلنا أترك السيجارة والقهوة-يقول للمرجع الشيعي
يعين ماذا لو تركت وماذا لو -؟وماذا لو العكس ؟الطبيب ماذا لو تركت سألَ  ثمَّ  ابتسامًة ذات معانٍ 

 ،ولكن إذا أدمنت عليها ربُّما تعيش سنتينما تعيش عشرين سنة إذا تركتها ربّ  :فقال الطبيب-نتدخ  
إنَّ سنتين -آخر أي ام حياتهِ  ن إىلهو بقي يُدخِّ  ،على سبيل الطرفةليس -فقال الشَّيخ على سبيل الط رفة

ا حضورًا وكان رحمه  اهلل وبعدها خرج الطبيب وكنّ  ،من عشرين سنة بدونها السيجارة خير  و  مع القهوة
 :د هذين البيتينيردِّ 

هو  ،ا خمرجاً يضع هل اكن هنهو يعلم بأن  ُشرب الُدخان سفاهة ل ،ربنا دخان التبغ ل عن سفاهةش   
 :ملرجع الطائفة هو سفاهة يقول ،سبة ملرجعن وبالنِّ يعلم بأن  شرب الدخا

 ش    ربنا دخ    ان التب    غ َّل ع    ن س    فاهةٍ 
  

 ى ول  و أنَّ  ه  الم  ذموم عن  د ذوي الِحج   
  

 مًا عندان مذمو إذا ك! !فكيف ل يكون سفاهة ،ذوي احلكمةو  يعين ذوي العقول ،ذوي احِلجى
ُهم  (لِحَجىاَوأ ْوِلي ) ةالكبري  امعةيارة اجليف الزِّ  على األ ِئم ة مسلِّ أنت تُ  ؟احلجى من هم ذوو ،ذوي احلجى
عند ذوي  ي احلجىند ذو عهو يقول بأن  هذا الدخان مذموم  ،أهل البيت أولوا احِلجى ،أُولوا احِلجى

 .احلكمة

 .ليكمنذهب إىل فاصل وأعود إ

 ش    ربنا دخ    ان التب    غ َّل ع    ن س    فاهةٍ 
  

 ى ول  و أنَّ  ه  الم  ذموم عن  د ذوي الِحج   
 عفري       ت الهم       وم بص       درنا ولك       نَّ  

 
 نا علي           ه ليخرج           ا ف           دخَّ  ق           يم  م   
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 د ذوي احلجىموُم عنخان مذيعين ما معىن أن  الدُ  ،ث عنهنتحد  ال ذي هو هذا هو الرتقيع  ،ترقيع
  ؟ملاذا ،فاهةٍ عن سوحنن ما شربناُه 

 عفري       ت الهم       وم بص       درنا ولك       نَّ 
 

 نا علي           ه ليخرج           ا ق           يم ف           دخَّ م   
 

 
 

ِن على اإلدما ياً الً شرعهم دليحيفظوهنا وتصبح بيدو الشباب  غارستمع إليها الطلبة الصِّ يهذه األبيات 
 اك الكثري منهن ،اجعر ل املوالتبيرات من قبيعات الرتقو  هناك الكثري من الكلمات اخلاطئة ،على الدخان

 ألن   اساً وتكون أس لعلماا طلبة حيفظهو فيهة تصدر عن مراجعنا اً والس  الباردة جدي  التبيرات اخلاطئة والرتقيعات
 ون أن  من د ،ادحةلق  ستعمل اي أن   من دون بسيجارٍ  اً ن سيجارة وُيشعل سيجار دخِّ د اخلوئي يُ السيِّ  ،عملوا هباي

د سيِّ يستدلون بال يشةلشِّ ون ادخنحني يُ  ،شونناق  ون على صحة عملهم حني يُ هبذا يستدل   ،عةيستعمل الول  
هذه  ،أأ باخلططح اخلصح  يُ ف ،جمللسيبالش يخ مميد تقي او  ،حبر العلوم بالسيِّد مهديي و  ،أيب احلسن الصفهاين

اً أنا حتدثت عن الدخاهر الظ    هذهِ  أن  أصل إىل أريد ،وه ا هول أريد احلديث عن الدخان مبو ان ة واضحة جدي
طبقة أساتذة وِّ العلم ويف ج  طلبة جوِّ ة خصوصًا يفيعي  احة الشِّ هناك تبير لألخطاء يف الس   ،الظ اهرة املغلوطة

مثل  ،خطاءرقِّعون األيُ  خطائهمأون عن خُيطئون وحني ُيسألاملراجع  ،ر بأخطاء املراجعب  تُ  أخطاء كثرية ،احلوزة
 .ثُل هذا كثريومِ  ،هذه ال يت بني أيدينا

  :ولفيق قه بالسيجارةم أحد العلماء آنذاك بيتين حول تعلُّ ظَ د نَ وقَ 

أص  بحت التت  تن ك  أمي ف  إذا م  ا غ  اب 
 أف                                                                                                                                               زع

 

 وه  و كالث  دي بجنب  ي فمت  ى م  ا ش  ئت  أرض  ع   
 

 
 

 :آخر ي ردِّد هذا البيتماً عت  عالِ مِ وسَ 

 وإذا ش         ياطين  اله م         وِم تجمَّع          ت
 

 دخِّ            ن له            ا س            يجارة تتف            رَّقِ  
 

 
 

 ! ؟أساليب أهل البيت لدفع اهلمي ب ، أماهلموم ُتدفع هبذه الطريقةفهل 

  ؟!.ل ُم م دمنطُق مم ٍد وآ هذاهل.  
  ؟! ..نازمانِ  هذا منطق إمامِ هل 
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 جمع فيها يتل يت ااكن األموهي  ،زما يسمييها املصريون بالُغر   ،زهذا منطق الُغر   أم
 !.؟.وآل عليي  ما هو مبنطق عليٍّ و  هذا منطُق الُغرز نعم  ،نونالـُمدخِّ و اشون احلش  

  ؟منطٌق شيطاين هذا منطٌق رمحاين أمأنا أسألكم!  

 ،قاالرتي الصةخُ  اق يعينتري الشرييا ،ترياق بالشرييا ىملراجع من يتناول ما يسم  اأنا أعرف من 
 ألن هُ  قال الرتياستعما احني، املد   وبنيخطباء املنب احلسيين ،اء ُقم يف حوزة قم يشيع بني اخلطبأتعلمون أن ُه يف

اً  قضيةلولكن هذه ا ،اجلميع أنا ل أقصد ،وتحُيسِّن الص   حد أبناء عيين رأيت أ ا بأمِّ  أنواللِ  ،واضحة جد 
ات حني يأيت ات ومر  دة مر  ة واحيس مر  ول ،ل آيت باألساء ألن ين ل أمتلك صوراً ول فيديوات ،املراجع الِكبار

لى عيقع  كاد أن  ي   ،دماناإلِ  اءجري نسان تأخذ اإلِ ال يت يقع بسبب هذه احلالة  ي مكان أبيه يكاد أن  صلِّ يُ 
 .اتات ومر  ات ومر  مر  والِل رأيُت ذلك بأمِّ عيين ليس ملر ة واحدة  ،األرض

وهي يف بريوت   لبنانية يفسة دينية شيعة أذهب إىل مؤس  ر  م أكثر من :ايخ يقولشثين أحد املحيدِّ 
اً  سة معروفةمؤس   كبريهم إىل   من همفأجد يعةل الشِّ ثِّ متُ ل يت اية سالر   ةيني  سة الدِّ املؤس   ل أدخل إىل هذهِ و قي ،جد 

ميأل  خانالدُ و شيشتِه وكلٌّ ميسك ب ،دوءيف جٍو من اهل ،ي بشكل دائر نيالعمائم جالس صغريهم أصحاب
ا ،املكان ا  ،مؤس سة دينية يقول وما كأهن   وفيهم من منيمن املعمي م هالسني اجل كلي   ،يشةلشرِب الشِّ  مكان كأهن 

 .ساء املشهورة املعروفةاأل

 ةينيسة دؤس  يف مواضحة تكون حَّت  ظاهرة مجيلة و هل هذه ظاهرة ممدوحة ف 
 ؟الظاهرة من أين جاءت هذهو  !؟يعةل الشِّ ثِّ معروفة متُ 

 ،املوجود الواقع ذا هوه ،حلالت ويأتون هبااون هذه در إىل قم فيستو و هؤلء يذهبون إىل الن جف 
ئة ظواهر سيي ك كذلوجد  ت ،دينيةسة المثل ما توجد هذه الظواهر يف واقع املؤس  و  ،ئةسيي الاهر و الظهي  هذهِ و 

 !!ه عليهوسالمُ  اللِ  تُ نا صلوازمانِ  بإمامِ ليس هلا أيي صلة الظواهر  هذهِ  وكلي  ،ةعقائديي و ة فكريي 

أنتم  نوعنيعلى وهو  ،pipـيشبه ال رو الباف ،البافوريستعملون ء ابعض أولد املراجع وبعض العلم 
يستعمله بعض و  بغ معني   ت  خان معنيي د لهُ و  ،تُفلرت فيه السيجارة ،فيه فلرتال ذي املفصل  ،pipالـهناك  تعرفون
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ويستعمله البعض يف باكستان و ة مثل أفغانستان إيران والدول اجملاور يف  رو هناك ما يسمى بالباف ،اسالن  
بعض  ،بعض أبناء املراجع ،ياقن فيه الرت يدخ  و  ،احلشيشة هن فيدخ  خشيب تُ جهاز البافور هو  ،جفالن  

اً  من النوع الثمنيه ونبعض العلماء البافور ال ذي ميتلك ،خصياتالشي  م يط جد  عِّمونه بالفريوزج النياشبوري ألهن 
قد يصل  ،ًا ماوالبافور يكون طوياًل نوع ،حجار الكرمية الغالية الثمناألنواع من مونه بأطعي يُ  ،يق اليماينوبالعق

هادون هذا توي ،يكون غايل الث من ،جبالفريوز  م من مجيع جهاتهِ طع  يُ  ،طولُه إىل ما يقرب من عشرين سنتمرت
ساء آيت باأل بإمكاين أن  و  ،ل أفرتي على أحدأنا و  حقائقكليها   هذهِ  ،فيما بينهم وع من البافوراتالن  

ا هذهِ ة ل أمتلك صيل لكن ين يف احلقيقاوبالتف رب وباملعايشة ُن نعرفها عن قُ أشياء حن   صورًا ول فيديوات وإَّني
 وهنا تساؤلت.. .سةمن هذه املؤس  وباملتابعة وألن ين جزٌء 

   ؟ةة ممدوحاهر ظية هل هي رمة واحللِّ ظر عن احلُ الن   اهرة بغضِّ هذه الظ  
  ب ا تنو بأهن  قول تال يت سة ملؤس  ايف  تكون واضحةً  ظاهرة مناسبة أن  هي هل

  ؟ةج  عن اإلمام احلُ 

ىل إذا ذهبنا إ ،اخلوئي دسيِّ بال خاصةً أو  حالة نادرة الفيديوات ليست وأنتم شاهدمت الفيديوات وهذهِ 
ن ديوات هو أحسالفي هِ ه يف هذمتو دهما شا ،أسوأ من حالة السيِّد اخلوئيهي  ،ثِقوا بالل ،حالتهمفالبقية 
م يعرفون بأن  هذهِ  املوجود األمر  ذوالقضية أن يأخاو كانت ا لأم   ،اس وستنتشرالم ستنقل إىل الن  األف ألهن 

  !!كون الصور واحلالت أسوأ من ذلكتفسعلى راحتهم 

  !؟..منطقي منطٌق رمحاين أو شيطاين ؟ماذا تقولون

 !؟..يطاينشسة الدينية رمحاين أو ق املؤس  طومن

السييد أبو سيقولون هلم  ،يقنعوهنم باخلطأسو ون عون يرقِّ يبدأُ سعن هذه األمور فاس اآلن لو سأل الن  
ل وهذا كذب وافرتاء ج  دهذا ترقيع و  ،ينهم أعرف بأمور الدِّ العلماء لء هؤ و دخن احلسن الصفهاين كان يُ 

إىل ظاهرة شخصية  مناخلطأ  لو  ملاذا ل يتح ؟طئون لكن ملاذا ينشرون اخلطألماؤنا خيُ عُ  ،على آِل ُم م د
ملاذا  ،يف أعلى مستويات املؤس سة الديني ةو حبيث يكون يف مكاتب املرجعية  !؟ةسة الديني  ة يف املؤس  ظاهرة عام  



  2ة جثقافة الشيعيّ ة في ساحة الاستكشافيّ  جولة  ( 62الحلقة )- : الكتاب الناطق / للشيخ الِغّزي3 الجزء –ملّف الكتاب والعترة 
 

- 42 - 
 

 !؟لبيتأليس هذا افرتاء على أهل ا !؟ءاء باألخطا األخطرُ ب  ت وملاذا !؟ة ملاذاأ إىل ظاهرة عام  ل هذا اخلطيتحو  
ب أن ك رك  مُ ـاجلهل ال ،ب أهون بكثريرك  مُ ـاجلهُل ال ،بةرك  أخطاء مُ  هذهِ  ،برك  مُ ـأ من اجلهل الأسو هو وهذا 

هو خطأ املرجع  ،ره خبطأ أسوأبِّ وتُ بل خبطأ  ر اخلطأبِّ وتُ  ب أن ك ختطئرك  أم ا اخلطأ امل ،جتهل وجتهل أن ك جتهل
من خطأ أولئك و امعات الب اجل  طأ طُ أسوأ من خ  هو خطأ املرجع و  ،ة الطلبة يف احلوزةأسوأ من خطأ عام  

 .من معه قُ غرِ ُه ويُ قُ غرِ خطأ املرجع يُ  ،اسة الن  دمنون اجللوس يف املقاهي من عام  يُ ال ذين 

 ؟دكم وبناتكملألو  أسوةً  ،هبذا الوصف وهبذا احلالوهي ة ي  نيسة الدِّ تكون املؤس   تقبلون أن  فأ!  
 ؟عواي  ش يتون أن  ذين يريد لل  معنوياً و  اً ي  نهبذا الوصف أَّنوذجًا روحا الدينيةُ  سةُ املؤس   ض  عر  تُ  أن   أتقبلون 

 !؟تقبلون ذلكأ
  ٍ؟ذا الواقع الفاسدهل وإصالحٍ  إىل تصحيحٍ  ألسنا حباجة 

ن سوف أضطر ألفت بتشع   إذافب كثريًا أتشعي  لكن ين ل أريد أن   ،من ذلك بكثري وأسووالل القضية أ
 .لكلي ذلك أخرى وأنا ما عندي وقت وأحاديث   ومصادر   اً أورد كتب

من عشرين  خير  رة سيجاوال إنَّ سنتين مع القهوة-يخ كاشف الغطاءهذه الكلمة غريبة كلمة الش  
د بقي قفهو   ،ة ِمزاحصور  يف ِجدٌّ  هذا ،مل ي ُكن ِمزاحاً و  ،حَّت  لو كان ِمزاحاً  ،أقول هذا منطق-بدونهاسنة 
 .هذا ِجدٌّ يف صورة ِمزاح ،خانالدُ شرب على 

امنا ماذا يقول إم (س جاديةالة حيفالص  )  وهذهنيعه عليهم أمجوسالمُ  اللِ  ٍد صلواتُ منطُق آل ُم م  
يح اجلِنان خر مفاتيف آ وموجود لدعاء معروف ويقرأ على الفضائياتا ؟األخالق مالس جاد يف دعاء مكار 

  ؟ماذا نقرأ يف دعاء مكارم األخالق ،اديةوموجود يف الص حيفة الس ج

الل هي يف طاعة إمام  طاعةُ  ،نايعين يف طاعة إمام زمانِ -كتِ اعَ ي طَ فِ  ةً لَ ذْ ي بِ رِ مْ ع   انَ ا كَ ي مَ نَ رِ مِّ عَ وَ )
ي فِ  ةً لَ ذْ بِ ي رِ َوَعمِّرَِني َما َكاَن ع مْ -(الل ىص  د ع  ق  م فـ  اكُ ص  ن ع  م  الل و   اع  ط  د أق  م فـ  كُ اع  ط  ن أ  م  و  )نا زمانِ 

 انَ ا كَ ذَ إِ فَ -خدمتهكي أعيش عمري يف   ينحلسن فعمير اة ابن ج  يف طاعة احلُ  ولً ذإذا كان عمري مب-كتِ اعَ طَ 
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هو هذا  (يَّ لَ ك عَ ب  ضَ م غَ حكِ تَ سْ أو يَ  يّ لَ ك إِ ت  قْ مَ  قبِ سْ يَ  أنْ  لَ بْ يك ق َ لَ ي إِ نِ ضْ بِ اقْ فَ  انْ يطَ لشَّ ًا لِ عَ ت َ رْ ي مَ رِ مْ ع  
 .بيتلُق أهل اطمن

ض إلصابة بأمرال في العوامقوى اخان من ألو كان الد  حتَّى : )خان ومنطق الفتاوىأم ا منطق الدُ 
ابن  ةج  حلُ ا هذا منطق ام-(مةمثل سرطان الرئة أو الجلطة القلبية والدماغية َّل يوجب ذلك الحر  طيرةخ
طُق منهو هذا هم،  أدعيتيفقرأُه نهو هذا الذي جاد ق الس  نطِ م  و  ،ة ابن احلسنج  منطق احلُ  !!حلسن ل واللا

 .صلوات الل عليهم آل ُم م د

ذه ا يف هة ل زلنٍة جديدحلق لتقي غدًا يفن ،ن اإلطالةل والبنامج طال كثريًا وأعتذُر مالكالم يطو 
ا ل والل مة؟ لة مجيلانت جو كفهل   ،يعيةيف ساحة الث قافة الشِّ  استكشافية سياحية الحظون جولةت ،اجلولة

ا  ،هي جبميلة ة هبذا ج  احلُ  د لإلمامهِّ متُ  ا أن  يفرتض هب ال يتسة واملؤس  الشيعيية ة حاتكون الس   أن  جولة مؤملة إهني
 !!يؤمل كثرياً  ،يؤمل كثرياً شيءُ هذا  !!املستوى

 ،واحلقيقةح و ى الوضقص  كتاٌب ناطٌق يت،البنامج الكتاب الناطق كم غدًا نفس املوعد نفسُ يألتق
 .املمييز يعي  الشِّ  وتُ الص   ،اشة احلقائقش   ،مرالق   ،ةاش  فُس الش  ن  

 ..رمَ اية القَ عَ م في رِ ك  أترك  .. 

 وهِ ج  و  ا وَ نَ وهِ جَ و   نْ عَ  ربَ ف الكَ شِ كْ إ ..اِشمهَ . يا َقَمر بَِني .ينالح سَ  يكَ خِ ِه أَ جْ ن وَ عَ  بِ رْ الكَ  فَ اشِ كَ يَا  
 ..نيسَ يَك الح  خِ ت ِبحقِّ أَ رنِ تَ ن ْ ى اإللَ ا عَ ينَ عِ ابِ م تِ ا وَ ينَ دِ اهِ م شَ 

 ... ل ْطفاً يا َقَمر.َسََلماً يَا َقَمر

 ... في أماِن اهلل.م الدعاء جميعاً أسألك  
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