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 َوَجَد َمنْ  يْ الَّذِ َوَما  َوَجَدك اَذا فَ َقَد َمنْ . مَ .هلل. بَِقيَّة ا.َياءيِه يَ َتوجَّه  اأَلْولِ  ِإليْ الَّذِ  ك يَا َوْجه اهللَسََلٌم َعَليْ 
 !.؟.فَ َقَدك

 . .بَ َناِتي أَبْ َناِئيْ  يْ َواتِ َأخَ  يْ َوتِ خْ ك م إِ َسََلٌم َعليْ 

 

ووصل احلديُث إىل أنَّ  ،(والنَّشر ي  قواننُي الط) :هو يِة بعنواٍن جديدوقد شرعُت يف احللقِة املاض
 !والدَّمعةُ  !الرَّمحةُ  فهيِه نائِ كوُن الكالُم عند احُلسني ويف فِ نَي يَ وحِ  ،من احُلسنيهي البداية  قطةُ نُ  أو ،ابةالبو  
 !دودهاُة إىل أبعَد حُ والوحشيَّ  والظُّلُم! !اجلرميةُ من اجلهة األخرى فهي و  !واحلُرَّية !والبطولةُ  !كمةُ واحلِ  !ربةُ والعِ 

إنَُّه  !اجلنَّة الذَّبيح وطيُ  !واأللُ  !واحلُزنُ  !واحُلبُّ  !والُغربةُ  !العطش ناِء احُلسني إنَّهُ ديُث يف فِ حنَي يكوُن احلَ 
يا - م َطهَّرٌ رٌ اهِ ط هٌر طَ  أنَّكَ  د  هَ شْ أَ )-ها مع النَّجاسِة يف أسفِل مظاهرها وكياناهتاورِ مسى صُ هارِة يف أَ الطَّ  راعُ صِ 

 يَا-(ايهَ فِ  تَ نْ أَ  رضٌ ت أَ َحَرم ك وَطه رَ  َلد وَطه رَ البِ  ت ِبكَ وَطه رَ  تَ َطه رْ  هَّرٍ م طَ  رٍ اهِ ِمن ط هٍر طَ -ُحَسني
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حنَي يكون و  ،ةلَ صِ بِ  كَ صلت بِ تَّ اِ الَّيت لُّ احلقائِق كُ   ُهرتطَ وَ  ،إليك بسبب ميتُّ  وَطُهر كلُّ َشيءٍ  ،ُحَسني
 .!!.ُث القلوُب حزناً وأملاً نماسني تَ احلديُث عن احلُ 

من  ينٍ ح س لَِ ن أَ مِ  م شيئاً رفتهل ع :نيسيني  خاطب احلُ أُ  ،م وأنا واحٌد منكمنتُ لُت أخاطبكم أَ وقد قُ 
ا زماننال إمام قل كما ٌر وضالذلك تكذيٌب وكفني فَ سَ نكرون أآلم احلُ ن يُ الَّذيدعوين من أولئك  ؟أي طريق

رفتم كيف عَ   ،ح سين وآلِ  نٍ ح سيم لى أآلمعًا عذرفون دَ ن تَ الَّذيم أنتُّ  ،مولكن أنتُ  ،ريفه الشَّ ب ذلك خبط  تَ وكَ 
 ُث عنيتحدَّ هو و يقول  ذاق هكاداإلمام الصَّ  ؟نيسَ م بدماء احلُ خت ثيابُ ن تلط  الَّذيمن أولئك  !؟هأآلمَ 

 تبتهِ  مكيف نياملخالف بُ تل كُ نا األوَّ خطيبُ  !تِب املخالفنيكروعًا يف كُ خطباؤنا يكرعون  اهلل وما شاء  ،نياملخالف
و من أ ،سنيماء احلُ بد خةٌ م ملط  بُ ن ثياالَّذيت من أولئك ذَ خِ ها أُ نا أكثرُ منابرُ  ،بصريح لسانهِ  %95تصل إىل 

ع بية من مراجك  موعةٍ عن جم ثُ ادق يتحدَّ اإلمام الصَّ  ،أنا لستُ و ث عنهم اإلمام الصَّادق يتحدَّ  ،مراجع
كلمات صادق   ههذ ،ابهسني وأصحمن جيش يزيد على احلُ الش يعة عفاء على ضُ  هم أضر  الش يعة قليد عند التَّ 
عجُّ من منابر تَ  ةً حسينيَّ  افةً ثقو  ةً سينيَّ حُ  ةً فر رونه مع ما تتصوَّ يف أحسن األحواِل أخذتُ  ،ما هي بكلمايتو رتة العِ 

 لى مجيعطحية عوالسَّ  ذاجةسَّ  بالعجُّ سٍة تَ تاُج مؤسَّ نِ هي ألنَّ هذه املنابر  ؟ملاذا ،طحيةذاجة والسَّ بالسَّ 
سأعرض لكم  وإين   !عقائديكر الأو يف الفِ  !أو يف البحث العلمي !خصيةفات الشَّ يف التصرُّ  ،ياتاملستو 

ينيَّةستنا مناذج خمتلفة من واقِع مؤسَّ  وعدم  ،بعض األحيان يف ياقةٍ ل وعدم !سطحيةٍ و  !ُث عن سذاجةٍ تتحدَّ  الد 
ا إمنَّ و  ،اجعنا الكرامر  يف أجواء م كلُّهُ الكالمُ و ٍط وعن ختبُّ  !قافةِ فرطٍة يف الثَّ ميٍَّة مُ وعن أُ  !ذوٍق إىل أبعد احلدود

 هي احلقيقةلك ولكن ت ايدي إىل الكوملُ د يكون حديثي يف بعض األحيان مييوق ،اهرةلظَّ ا ث عن هذهأحتدَّ 
ى ميقٍة ولو علعرفٍة عَ ىل مَ ين كيف أوصلكم إملطالب ولكنَّ ا ث عن هذه أن أحتدَّ اً بلست راغ ؟فماذا أصنع

 دَّ البُ  !؟ليههلل وسالمه عاصلوات  ُحسنيٍم عميٍق لل شي إىل ألَ مضًة تُ أنقل لكم وَ  كيف يل أن  !  ؟قِ شُّ نَ سبيل الت   
عض ويف ب ،راحجلِ ا دي علىضع يأ أن  إالَّ كيف يل  ،طحية وعدم اللياقةذاجة والسَّ السَّ  خرجكم من جو  أُ  أن  

ا يَ  األحيانِ   نَّ يضحك ويضحك ألملريض سانَّ أملريض إالَّ ا اإلنسان يدُه على موضٍع مريٍض من جسم ضعُ رَّبَّ
  !هقهةالقلى عيكون باعثاً و  !حكفيه الضَّ  غُ غدِ دَ ضع اليد على هذا املوضع من جسمِه يُ وَ 

ينيَّةا ستنفي مؤسَّ طحية ذاجة  والسَّ حن  والسَّ نَ    !!..الدِّ
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ا ذكرهتُ  ا عرضتُ  ،اهناك حوادث رَّبَّ ا ّنَّ ألو ختصار االِ  كن ألجلول ،ا بني أيديكمهوهناك فيديوات رَّبَّ
 ..ا ترتبط بنفس املوضوعكم ألّنَّ ة أخرى بني أيديأعيدها مرَّ سفرة تصَ خمُ 

 (:اتروضات الجنَّ )هذا هو كتاب  

هذه  ،صفهايننساري االاخلواي د باقر املوسو للميزا حممَّ  ،اجلزء اخلامس ،بيوت ،ار اإلسالميةالدَّ 
رجعان  م ،حلادثةا ذههاجة يف ذلسَّ شي إىل جهة اأُ  لكنَّين فقط ،أطيل الوقوف عندها احلادثة مرَّت علينا ولن

اطبائي الطب علي  سي د الوهو   كربالءيفومرجٌع كبي  ،يم  امليزا أبو القاسم القُ وهو جف بيان مرجٌع يف النَّ كَ 
املرق  ضع يفذا ما وُ لكشمش إا أنَّ  ي يرىم  امليزا أبو القاسم القُ  ،ةفرَ بينهما نُ وكانت  ،صاحب رياض املسائل

لرياض ال طبائي صاحب اي  الطباعلد السي  و  ،جفوهو يف النَّ  ،الطعام سُ نج  ذلك سيُ  خ فإنَّ أو يف الطبيخ وطُبِ 
د رة سي  لزيا حاشيتهِ  موعة منمع جم ي إىل كربالء جاءم  القاسم القُ  وبرٍة  للميزا أيف زياو  ،اسة ذلكيرى نَ 

ذا إلينا الكالم ع ا مرَّ رَّبَّ  ،يمرجٌع كب ،تيإىل الب دعاهُ فحب الرياض بذلك صا علي  السي د ع مسَ  ،هداءالشُ 
ا ياسني قال ي حسن آل دمَّ حمالشَّيخ ث د  وهو يُ  ث عن كتابهِ نما حتدَّ  صاحب اجلواهر حيرون بأنَّ تتذك  

رار رياض على غِ  بًا أللَّفتهُ ف كتان  أؤل  ألو كنُت أريد  ،ه لنفسيا كتبتُ ف كتاباً وإمنَّ أؤل   ما كنت أريد أن   :ولدي
بيتِه  إىل هُ اعفي فدجالنَّ  ملرجعُ مرجٌع كبي يف كربالء وقد جاء ا ،هو هذا املرجع صاحب هذا الكتاب ،املسائل

وا به اءُ ي وجم  زا القُ م املي  طعايفعوا الكشمش وفعاًل وض ،الكشمش يف طعامهِ  وضعيُ  د أن  عمَّ تَ مُ  وبشكلٍ  رفأمَ 
 َع يدهُ رف طعم الكشمشب وأحس   هاخذَ أقمة ل لُ أوَّ  ،وضع يدهُ ا فلمَّ  ،اسي أمام النَّ م  ووضعوه أمام امليزا القُ 

مه أم لم قمة في فَ الل   ووضع-357ة مذكورة صفحة القصَّ  ،هر فمَ طه  يه و دَ ر يَ طه  ذهب إىل املغسلة يو 
-هنا بحبسب ما مكتو -فريالشَّ  ر وجهه  لمطبوخ فتغيَّ ا بكون الزبيب المغلي في ذلك يضعها أحسَّ 

 358 ،357دة صفحة ثة موجو حلادهذه ا ،إىل آخر الكالم-هما مسَّ  من فوره ناويًا الماء ليغسل بهِ  وقامَ 
ا نرت اإل دخل إىلومن أراد أن ي .بيوت ،ار اإلسالميةالد ،جلناتزء اخلامس من روضات امن اجل ن تكو نت رَّبَّ

  .اجلزء اخلامس من ،547ي م  بو القاسم القُ رقم الرتمجة للميزا أ ،فحات خمتلفةأرقام الصَّ 

  !؟فشك شيٍء تثة عن أيِّ دالحاهذه 
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تكشف عن و  ةٍ اني  عن صبي كشفتَ وهذه احلادثة  ،جف وكربالءيعة يف النَّ لش  ا كبار مراجعهم  هؤالء 
سني ف لزيارة احلُ جالنَّ  اء منرجع كبي جمَ  ؟نأنتم ماذا تقولو  ،اقةٍ وعن محَ  فاهةٍ كمة وتكشف عن سَ حِ  عدمِ 

 !؟لونماذا تقو ف هذا األمر يدعوه فيعمل معهُ  بالءكر   ومرجعُ  ،مرافقيهو مع حاشيتِه 

على طول ينيَّة الد  ة سؤسَّ موجودة يف امل ةهذه القضيَّ  ،ليست لوحدهاو  ،ة ليست يتيمةوهذه القضيَّ 
 الو  ،ّناو لُّ ا وتُ وّنوحترتم رفوّناتع قائع لشخصيات أنتمو عن  ريد أن  ُأحد ثكمأنا ما أُ  ،يومك هذاإىل و  اخلط

طحية السَّ و ذاجة رة السَّ لكم صو  بر  ق مناذج من أمثلة تُ بني  ريد أن أُ فقط أُ  ،أعرفهُ  شيءٍ  كلَّ   أريد أن أذكرَ 
ينيَّة ةسملؤسَّ ا واقع يفل املوجود والتهلهُ    !الد 

  !؟ا أطرح هذالماذ لونقد تتساء

 !؟ةجَّ ل اإلمام احلُ ث  تُ ي هفهل  ،سة بذا احلالإذا كانت املؤسَّ إىل نتيجة، وهي أن ه  ينهذا سيقود ألن  
 نفسهمأاألشخاص هم  م هؤالءوه ؟هامن دٍ وتأكُّ  وحبثٍ  هكذا من دون حتقيقٍ  ذخَ ؤ اها تُ بنَّ تتالَّيت وهل اآلراء 

ف عن شكات تفلتصرُّ ا هذه ،نلعيو ا تفضحهُ مكنون وما يف النفوس  ،سانى فلتات الل  لعوما يف اجلنان يظهر 
 ،هِ ه ومواقفِ يف آرائِ  كُّ شَ سيَ تماً ح ألمحقِ ا فيهِ السَّ  بياين  يقوم بذا األمر الص   الَّذيهذا  ،اسطوايا نفوس هؤالء النَّ 

ة على عثَ افات بَ لتصرُّ ا هذهِ  ألنَّ  ،نال تكو  واملواقف سليمة وقدقد تكون تلك اآلراء  ،ةها بدقَّ ن فحصِ م دَّ فالبُ 
 الَّذيج اتالنَّ  ،وجدانه ،عواطفه ،مداركهُ  ،واحدةهي اإلنسان  شخصيةُ ف ،ذا اإلنسانهك يف شخصية الشَّ 
ني احلالة ة العقلية وبالحلا بنية و الوجداني  نعزل بني احلالةال ميكن أن  ف ،هذا اجملموع ل  يرج من كُ  ،رجيَ 

موقف  عنو  ،ينيةة دِ ن قضيَّ ث عدَّ نتح خصوصاً وحننُ  ،قلتاج العَ وهذا نِ  ،األخالق تاجُ نِ  األخالقية ونقول هذا
القوانني  وحبسب ،فيزياءأو الليست هي مسألة من الر ياضيات  ،ةث عن مسألة رياضي  ال نتحدَّ ، و ديين 

ظر عما النَّ  بغضو  ،هن أخالقالنظر ع تلك املسألة بغض   يل  أن إلنسان ميكن ل ،ن البشريهاملوجودة يف الذ
كلُّ ذلك   ينيالد   مُ هوالفَ  يَّةنيالد   ةُ قضيَّ وال ةيدقائعة الالقضيَّ و  ،ةي  دث عن قضية عقائنتحدَّ  حننُ  ،يدور يف وجدانهِ 

خ يف حياة رب التأرية عِ اناملعاجربة و ألخالقية وبالتالة اباحلو  واحلواس  قل والوجدان رتبط يف نفس الوقت بالعَ يَ 
 .شارٌة ولنمضِ إ، هذه لحا ي  على أ .يينة يف املنتوج البشري الد  هلا مدخلي   رو  هذه األمكل    ،اإلنسان

  :نامن زمانِ  كم إلى صورةٍ أنقل  و 
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ولكن يف  ،بهاألق   ذيالَّ نا أ لستُ  ،ب بآية اهلل يف املساجدقَّ لَ شخصية ت ُ هناك أيضًا  ،من دون أمساء
ا رَّبَّ فله تشخصي   اصيل عنن أذكر تفل ،بآية اهللصاحبُنا ب لقَّ االجتماعي يُ  اجلو   يفو  ،يف اإلعالمو  ،املساجد

ها يف ا عايشتُ ه احلادثة أنهذ ،هب  رمحة ر   وانتقل إىلتويف  فد جل اآلن والرَّ  ث عن ظاهرةٍ أنا أحتدَّ  لمباجمل ،فعرَ يُ 
اً حيَّ ص اً توصفًا طبيَّ ستتح مَ فاِ  ،اقير العريب العِ  خصيات احملسوبة على اجلو  من الشَّ هي خصية الشَّ هذه و  ،إيران

أن  بإمكاين وإالَّ  ،توصفاً فتتح مسا ،نةًا تعيني املديليس مهمَّ  ،ون تعيني املدينةمن دُ  ،دن إيرانيف مدينة من مُ 
ياً صفًا طب  فتتح مستو ة اِ إليرانياملدن ا من يف مدينة ،فاصيللتَّ ا على مط لعين ألنَّ  ،قاقسم الزُّ اِ حَّتَّ  لكم كرأذ 

المات الستعا  غرفةجيلس يف هذا اهلل آيةُ  ،ثنانمجيل ال يتلف على ذلك اِ  مرٌ أ ،حتاجنيمُ  ساعدة المُ  ألجلِ 
عن سألُه في ،بني يديه س جيلية اهللآاملريض على  مير   ؟اذاال أدري مل ،عليه رَّ  ميفاملريض البد أن   (بشنيالرس)

يعطيها بيب للط قةً تب ور هو يك ،للطبيب بعد ذلك يكتب ورقةً  ،لصحيةا مشكلته عن صحَّتِه وعن ،أحوالهِ 
طبقاً ل معذا ل يإوالطبيب  ،ضمريللبنفِسه ص شخ  هو يُ  ،إبرةأو  ،حبوب كبسولمثالً  للمريض أن  يكتب لهُ 

  .ملععلى ن لو ص  يُ  كانوا بصعوبةٍ آنذاك  راقيون لعِ ا واألطباء ،دب ويُطرَ عاقَ سوف يُ ف لتشخيصه

  !؟مكان يف أي  و ة لقضيَّ ا أين تضعون هذهِ 

ها على لتُ ما محَ فإين   ،ابقةالسَّ  الواقعةقليل عن  قبل ثتُ مثل ما حتدَّ  ،ذاجةالسَّ هو أحسن احملامل 
 ا أنطلوب منَّ فامل ،مبًا بآدابم صلوات اهلل عليهها على أحسن احملامل تأد  محلتُ بل  ،واحلسد واحلقد غينةالض

 لكبي السي د علي  الطباطبائيا املرجع بالن سبة حلادثة امليزا الُقم ي مع ،حملاملا مل املؤمنني على أحسنحن
  وإالَّ  ،حملاملا هذه أحسن !صبيانية !سذاجة !محاقة !ا سفاهةأحسن احملامل أّنَّ  ؟لمَ ياض كيف حتُ صاحب الر  

حينما تقول  !؟قلنيلثَّ ا ا تعدل عبادةأّنَّ ب مثالً  نقولأن أحسن احملامل املراد من  يعين هل ؟ملهاكيف حن
لقضية اآلن ا واملشكلة هذه ،يء هذه القضيةالشَّ  ونفسُ  ،ناسب احلادثةيُ  بماف األحاديث أحسن احملامل

ولو كانوا يملون  ،مكان هم يف كل  صحاب العمائم يشرون أنفسَ أ ،اآلن يف الواقع العراقي أيضاً  ،رتتكرَّ 
 ،ص والكفاءةصُّ خلتا املشكلة يف ،باس أو يف العمامةاملشكلة ليست يف الل   ،بذلك ال بأسَ فصاً أو ختصُّ  قافةً ثَ 

 هذهِ ففات وال بلون البشرة وال باملواص ألمساءابباس وال القضية ال ترتبط بالل   ،يفية إدارة األموراملشكلة يف ك
من  العقيدة ال تؤخذو  ،اجلانب العقائديب يرتبطاألمر  ونفسُ  ،تبط باملضمونالقضية تر  ،اتها شكلي  لُّ كُ 

ضامني وليس مَ هو ين الد   ،ضمونكل من دون مَ فقط شَ  ،ها فارغة املضمونطويلة ولكنَّ  حليةٍ و  عمامٍة كبية
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ين من يأخذون الد  الش يعة ف ،يعيلش  ا وهذا هو جزء من التثويل املغناطيسي الكبي يف الواقع ،ظاهرأشكال ومَ 
 لقماش علىا مقدارُ  كلَّما كثرَ   ،عرمن الشَّ و  ذ من األقمشةيؤخَ  يعةين عند الش  الد   ،األشكال ال من املضامني

 يف الوجه مع أنَّ  ر الشعرُ ثُ وكلَّما كَ  ،يينصًا يف العلم الد  تخص  ما صار مصدرًا عميقًا ومُ لبطن كلَّ ا وعلى لرأسِ ا
الكثي أن  واملشكلة  ،ميةجهن   حليةٌ فهي  ،فهي يف جهنم كثر من قبضةٍ ألاللحية  إذا طالتبأن ه  ة يقولونمَّ األئِ 

ا  ينت يعيحبسب روايات أهل البو  ،ل من القبضةحلاهم أطو  َمراجعناو من علمائنا  اجلزء  هذاف ،جهنميف أّن 
ائم الشيطان هي عماالَّيت ة عمائم الطابقي  العن  م فضالً اللحية إىل جهنَّ  الزائد جير   حُمَمٍَّد  عمائمَ  ال تشبه ألّن 
  .اخلوض يف هذه القضيةاآلن ال أريد و  ،وآِل حُمَمَّد

 لة علىور الطويمن الشعشة و من األقم ،من األشكالذ ؤخَ الدين يُ  أنَّ  كبيٌ   سيٌ فهناك تثويٌل مغناطي

ذا يقول ما {َعاِمهِ َلى طَ إِ نَسان  اْلِ فَ ْلَينظ ِر } ،ي هذههعندكم العلم  صادرُ م تنهنيئًا لكم إذا كا ،الوجه

مامٍة  ه من عِ علمَ  يأخذُ  فهل (،هذ  خ  أن يَ مَّ مِ  هِ مِ لْ ى عِ لَ ان إِ سَ نْ ر الِ ظ  نْ ي َ لْ ف َ ) :؟يف معىن هذه اآلية باقر العلوم
 عادةً  تخمةمُ  ال يوبحاب اجلأص ،ةيين درجة ثانييل اهلندي مثاًل أو من امللمل الص  من قماٍش من الوا ةٍ كبي 

املصري أو لمل امل ونخمة يشرت تليست مُ الَّيت جليوب ا وأصحاب ،أكثر نعومةً  هُ ندي ألنَّ يشرتون الوايل اهل
حرار وأنتم أنتم أ ،اً لكمئيهنف يينص  ال املصري أو امللملو صدر العلم هو هذا الوايل اهلندي فإذا كان م ،يينالص  
 .كمكم ودينِ معرفتِ  ادرِ صلون عن مأَ تس

 :مرجٍع كبير أيضاً لِ  حادثةً أقرأ عليكم و 

 ،العاملي أبو زيد عبد اهلل أمحد (،ية يف حقائق ووثائقسة واملدر السي د باقر الصَّ حممَّ )هذا الكتاب 
 امليزا علي  هو  ،41 ،40 يف صفحة عنهُ  جيري احلديثذي لَّ ا املرجعو  ،ايناجلزء الثَّ  ،دار العارف للمطبوعات

 اخلوئي يف كتابهِ السي د ر أحباث قرَّ  الَّذيو  ،اخلوئيالسي د بعد وفاة  غتيلَ اُ  الَّذيالغروي الشَّيخ  ،رويالغُ 
السي د تعود بنا الذاكرة َلمَّا جاء  .مرجع من املراجع الكباروهو  (،نقيح يف شرح العروة الوثقىالتَّ )املعروف 

رفض هو يَ و الغروي منذ ذلك اليوم  زا علي  املي  ،ة مفصَّلةصَّ القِ و ُه ستقبالَ لماء اِ ر العُ وقرَّ  ،اخلميين إىل العراق
هذه رسالة  و  ،فاصيلالتَّ  وكان يراسله ويكتب لهُ  ،مداريكاظم شريعتالسي د  وكان على صلة ب ييناخلمالسي د 

أ لكم ما  أقر فقط أريد أن   ،لةاسيل بالر   أنا ال شأنَ  ،كاظم الشريعتمداريالسي د  الغروي إىل  ا علي  كتبها امليز 
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كما أنَّ لجنة العداد : يقوليف رسالتِه للسي د كاظم شريعتمداري  الغروي فامليزا علي   ،سطوٍر منهاجاء يف 
هذا  السي د موسى االصفهاين-موسى االصفهانيالسيِّد م هومن-اخلميينالسي د  لاتقبالس ينيع-لَلستقبال
يقصد -دنا األستاذزوا سيِّ قد جهَّ  موسى االصفهانيالسيِّد ومنهم -فهاينأبو احلسن االصالسي د  هو حفيد

السي د و  ،65لكالم سنة ا هذا-المرسيدس األربع لغرض االستقبال وأعدَّوا سياراتِه البنز-اخلوئيالسي د 
ال و  جدَّاً  صغية النَّجف كانت  ويف ذلك الوقت-وا سيارته البنزوأعد  -!اخلوئي عنده أربع سيارات مرسيدس

قد جهَّزوا سيِّدنا -على أي  حال ،فرالسَّ  كثيَ كان  اخلوئي  السي د وال  ،السياراتلعدد من ا حتتاج إىل هذه
من  األربع لغرض االستقبال كما فعلوا ذلك مع كل   المرسيدس البنز ستاذ وأعدَّوا سياراتهِ األ  

ذي كان مرجعًا يف سي د عبد اهلل الش يازي الَّ الالش يازي يعين -والشِّيرازي-يعين السي د حممود-الشاهرودي
السي د باستقبال  ينيع-لقد قام باستقباله-سالةر  يستمر يف الو  ، هناكىل مشهد وتويف  وانتقل إ النَّجف

غير  حوالي ثمانين سيارة وي ضاف إليها السيارات اآلتية من كربَلء وكنت  وبعض األشخاص-:ييناخلم
انا إلى عَ دَ -يعين السي د اخلوئي-ستاذدنا األ  سيِّ  أنَّ  إالَّ -لباج يف االستق خنر أن   ينيع-موافقين على ذلك

أمر  نيبوَجمعًا -الغروي علي   الشَّيخ يقول-عاً مخصية وجأجل االستقبال بسياراته الشَّ ستعداد من االِ 
 فلت  نة لم تصل إلى المقصد وقَ ة فقد ركبت سيارة معيَّ ي الخاص في المسأليدنا األستاذ وبين رأسيِّ 

السي د -الحكيمالسيِّد العائدة إلى  جميع السيارات باستثناء تلك شاركت لافي هذا االستقب ،راجعاً 
ما السي د اخلميين باعتبار العالقة الَّيت في تاهموقفهم سي ئاً  كان  آل احلكيمو  ،اهراعي مشاعر الشَّ احلكيم كان يُ 

اه كان الشَّ  ،س عندهُ م  كيم ويُ احلالسي د د قل  ن يُ اه كاوالشَّ  ،اً دَّ القضية معروفة جِ و اه بني آل احلكيم والشَّ 
بعد وفاتِه قلَّد السي د حُمسن و  ،السي د حسني الربوجردييُقل د يف البداية  كان  ،دهقل  يُ  الَّذيس عند املرجع م  يُ 

السي د  ومن هنا اخلالفات بني ،وبعد وفاة السي د حُمسن احلكيم قلَّد السي د كاظم الشريعتمداري ،احلكيم
وهو عن هذا املوقف  كالمي  ،حال على أي   ،احلكيمالسي د و اخلميين السي د وبني  ،شريعتمداريالاخلميين و 

الخاص في المسألة فقد ركبت سيارة  يدنا األستاذ وبين رأيوجمعًا بين أمر سيِّ -حق اً! موقف غريب
ا نت ذهبت جماملًة ملكوإذا   ؟فلماذا ذهبت ؟ا كنت لست راغباً يعين أنت إذ-نة لم تصل إلى المقصدمعيَّ 

تركب سيارة أخرى ال هي من سيارات  أن  ولكن   ،اخلوئيالسي د اخلوئي فستذهب يف سيارات السي د ريد يُ 
القضية أليست  هذه ؟ين تضعون هذه القضيةأف ،إىل مكان االستقبال توصلكالَّيت اخلوئي وال هي السي د 
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ثبت قد اد أذكياء و ر األكمع العلم بأن    ،دار األك راقيون يف نكاهتم إىلها العِ نسبُ يَ الَّيت شبه بالقضايا أهي 
هذا ف ،بلد من البلدان ولكن هناك فيما بني الشعوب نكات تقال يف كل   يف األحداث األخية، همذكاؤ 

 ! ؟كاتالنُّ ة هذه أليس هو من نفس نوعي  الصادر عن هذا املرجع النوع من الكالم 

ن و عالفقهاء جيم ،اجلمع اك قضيةهن مسائل االستنباط ه يففهمنا أنَّ -األستاذالسيِّد وجمعًا بين أمر 
 مجع بني هذه بارة عنعاً هو يستخرجون رأيلنصوص مث  ا قضية اجلمع بني ،نيوهذه أخذوها أيضاً من املخالف

ال ر األحيان يف أكث ولكن ،يف بعض األحيان صح  ميكن أن ي ،ةلقضيَّ ا ن أناقش يف هذهوال أريد أ ،صو النص
ة لم ت سيارة معينقد ركبف لةوجمعاً بين أمر سيِّدنا األستاذ وبين رأيي الخاص في المسأ-صحيحاً  يكون

 ،بث أبداً خلُ ا على امحلهأ ال أريد أن   !اً دَّ هذه سذاجة واضحة جِ  !!هذه سذاجة تأليس-لمقصدا تصل إلى
 يرَ  خَ  اَل اَل أَ  ،رب  دَ تَ   ِفَيهايسَ لَ  اءةٍ رَ ي قِ فِ  يرَ  خَ اَل  اَل أَ  ،رك  فَ ا ت َ يهَ فِ  يسَ لَ  اءةٍ رَ ي قِ فِ  يرَ  خَ  اَل اَل أَ ): ولكن حني أقرأ

ن أ البد  و  ،أفهم أن   البد  فقرأ أحني -(مه  فَ ت َ  يهِ فِ  سَ ي لَ مٍ لْ ي عِ فِ  يرَ  خَ  اَل اَل أَ  ،رك  فَ ا ت َ يهَ فِ  يسَ ٍة لَ ادَ بَ ي عِ فِ 
فأنا  ،جععن مراو هكالم وال ،كثيهناك الهر او الظ ومثل هذه ؟هراو الظ كيف أحكم على مثل هذه  ،رأتدب  

 .يعية اجملتمع الش  من عامَّ  سٍ انم عن أُ  أتكل  ال

 :أنقلكم إلى صورة أخرىو 

ولكن فرتة  ،قبل فرتة ال أتذك ر كم بالضبط هي ،تلفة على موقع كتاباتل بني صور خمُ أنا سأتنقَّ 
ور منشورة ملرجٍع من ح املقاالت كانت هناك جمموعة من الصُ على موقع كتابات وأنا اتصفَّ  ،ليست قريبة جداً 

ورأيتها على  ،باتاوقع كتمجمموعة من الصور منشورة على  ،الكبارألربعة ا أحد املراجع ،جفلنَّ ا مراجع
 ،موقع معروف موقع كتاباتو  ،وواضحة جدَّاً وكبيةموقع كتابات  على أكثر تلكن الصور كان ،خرىمواقع أُ 

دًا من كان يستقبُل وف  !؟جفبار يف النَّ ألربعة الكِ ا أحد املراجع ،رجع الكبيور عن هذا املماذا حتكي الصُّ 
ما عندي مشكلة مع و عن ظاهرة ث أنا أحتدَّ  ،شي إىل األمساءال أريد أن أ ،ير معروفاحلكومة على رأسه وز 

يكن  لو  ،فقنيار امل الوفد هو اآلخر جالس بني يديه مع ان املرجع جالسًا على األرض والوزيرك  ،اصاألشخ
ا إذا حبثتم  ،اً دَّ سخة جِ تَّ كانت مُ   يدير حبسب تقو أقدامه واضحة يف الصورة  فكانت ،املرجع يلبس اجلوارب رَّبَّ

فهو  ،ل تكن نظيفةو ًا دَّ ة جِ خسمتَّ  حبسب تقديري كانت أقدامهُ  لكن ،عن الصور يكون لكم تقدير آخر
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صاية له أو باتمثاُل بعباءَ  هُ أقدامَ  غط  ي سخة ولتَّ ا مُ ّنَّ من دون جوارب وواضح أ ألرض وأقدامهُ جالس على ا
صابع القدم هذا مكان وأنتم تعرفون ما بني أ ،قدميهِ  بني أصابعِ  هِ دِ بل أدخل أصابع يَ  ،يلبسه الَّذي (القباء)

 ،ا واألوساخييتتجمع فيها البكتالَّيت من األماكن  فهوابون املاء والصَّ بد و بشكل جي  ويُنظ ف ل غسَ إذا ل يُ 
املنبعثة البكتييا هي الَّيت ُتسب ب الرَّائحة الكريهة ف ،ياي كتع البمُّ وأحد أسباب الرائحة الكريهة يف القدم هو ت

يء الشَّ هو هذا و  ،جخِر سيُ و  قطعًا حلظات ،صابع قدمهأبني  وقد أدخل أصابع يدهِ  ،من بني األصابع
وسيدعو وميسح   الدعاء ار سيطلبون منهُ ضَّ احلُ  ،وبعد ذلك ،با هُ ل حليتَ ل  يُ يبدأ و  عهُ صابَ خرج أسيُ  ،الطبيعي
رج يوحينما  ،لتحصيل الربكة ميسح على وجهه يدعو أن   بعد أن   ننسا لإلحب  ستَ يُ فإن ه  ،على وجههِ  كذلك

إىل غي  ،كل أو القبل األ هُ وال تدري بعد ذلك هل سيغسل يدَ  ،لوهاقب  كي يُ   هُ سيعطيهم يدَ توديعه ل الوفد
هذا يكشف عن  ،سناحلَ  لَ ماحمل أمحله ريد أن  أُ أنا  ؟شيء يكشف ف عن أي  أنا أسألكم هذا التصرُّ  ،ذلك

لظاهرة ا طبعًا هذه ،تمعياللياقة يف التعامل اجمل بتة من مرابتلك أدىن مرتهذا اإلنسان ال ميَ ف ،عدم لياقة
أو للشخصيات املوجودة يف النَّجف  منيملعمَّ ا لمسئولنيلالتابعة املواقع  لىن عخلوا اآلأد ،بهِ  ةً ليست خاصَّ 

م صحيح  ،لظاهرةا سرتون هذهو  انظروا  ،جبواربا أرجلهميديهم على دائمًا أ هموارب ولكن  اجليلبسون أّن 
 ،ةذاجها تكشف عن السَّ ولكنَّ  ،بدويةو ية و ر ظاهرة قهي اهرة لظَّ ا هذه أساساً  ،هذه القضيةالحظوا و دخلوا ا

 .يف اجملتمع احلوزوي بشكل واضح وهي موجودة ،ذاجةة من السَّ ألنَّ الظواهر القروية ظواهر نابع

اهلل عليه وعرضنا  ي رمحةُ ئو اخلالسي د ثت عن وضوء إذا تتذكرون يف بدايات الربنامج حني حتدَّ و 
وهو  ،ق يف الفيديودق  ني تُ ك حِ ألنَّ  ،أ لصالة الفجراخلوئي كان يتوضَّ السي د أحد هذه الفيديوات  ،اتفيديو 

 ،عند الفجر وهو يتوضأ هناك صياح للديكة ،ياح الديكةيف الربنامج ستسمع صون موجود على موقع زهرائي  
 لسببٍ  در با اجلو   ،ا أنا أيضًا أنام جبواريبرَّب  ف ،شكلال أُ هنا أنا  ،هِ باهلل عليه قد نام جبوار  رمحةُ السي د ويبدو أن 

أنا ال  ،ري ميكندال أ ،شيء أي  أو  وضعت دواءً أو أين  اكون قد  ،بًا وأنام جبواريبتعَ أكون مُ  ،من األسباب
 أمامَ كل لشَّ ا ة بذامَّ كون زعيم األُ يَ  ل أن  شكِ ين أُ إنَّ  ،القضايا الشخصيةفهي من  لقضيةا هذه ل علىشكِ أُ 

لكنَّين  ،كانت هذه الظاهرة ليست مجيلة وليست ممدوحة  وإن   ،هِ نام جبواربيَ  ل عليه أن  شكِ ال أُ أنا  الكاميا،
عت من بعض األشخاص من مس أنا !اسإىل النَّ بذا الشكل ل نقَ ملاذا يُ  !؟ةل كيف ُيصوَّر بذه الصور ُأشكِ 

ج خصوصاً وأنَّ الكاميا خُتِر  ،بألفاظ غي مناسبة نظو يتلف  وهم والنساء وهم يشاهدون هذه الفيديوات  جالالر  
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يف  حنن نسميه ونه،ماذا تسم   ةمرَ أو امل َحاملنديل  ،اخلوئي لتجفيف املاءالسي د يستعمله  الَّذياملنديل  لنا
بذا الش يعيَّة عامات ر الزَّ صوَّ تُ  ناسباً أن  ليس مُ أقول  ،من التصويرذلك واضح اً وَ دَّ وسخ جِ وهو  ،العراق اخلاويل

 !حلاشيةا جةاذعن سو  !يكشف عن سذاجة املرجعمم ا هذا ف ،قبلوا بذلكيَ  وليس مناسبًا هلم أن   ،كلالشَّ 
 ،تاوصي  صخ يا مجاعة الذهب لهُ  !راباس تُ م ذهب والنَّ دون بأّنَّ رد  ن يُ الَّذيهؤالء  ،عن سذاجة أوالد املرجعو 

عدم و فهم  عن عدمو  ،ة لياقةعن قل  و  ،ة ذوقتكشف عن قل   ماألفال هذا التصوير وهذهو  ،الذهب فيه ذوق
ينيَّةسة يف وسط املؤسَّ  وُمنتشرة ة موجودةلقضيَّ ا وهذه ،تدبي  !الد 

 باألمساء يل شأنَ ال  ،نربل عن املنز يَ  اس بم حينماح النَّ ن تتمسَّ الَّذيطباء املعروفني املشهورين أحد اخلُ 
 ،نا من العراقا يأتيإمنَّ و  ،ال أقصد يسكن يف لندن ال ،هنا هنا هذا اخلطيب يف لندن ،ولكن هنا يف لندن

 ،بمحٌة رِ فَ  ةُ الش يعو  ،ناكهينا من ف تأتحتَُ هم عبارة عن  ،عليهم قالعراق خبطباء ال أريد أن أعل   نافُ تحِ دائماً يُ و 
لى املنرب رة عة متكر  لقضيَّ ا ًا هذهدائم ،اتة واحدة وال عشر مرَّ مرَّ هذا اخلطيب على املنرب وليس  ،هنيئًا هلم

د هنا يف لِ وُ  الَّذيباب ن الشَّ جيل ماس على املنرب واجملالس فيها رجال ونساء و ث النَّ وهو يد   ،ويف احلسينية
 ىل أن  إ ،رهِ س داخل مناخبَّ تيو ف فَّ تَ  يالَّذب عن املخاط نق  ويبدأ يُ  يف منخرهِ و  يف أنفهِ  ل أصابعهُ دخِ يُ  ،أوربا

 ،يثهِ نشغل حبدهو مُ ث و حدَّ هو يتاس و ة وأمام النَّ ه على املنرب يف احلسيني  هذا كلُّ  ،خرجهُ يصطاد شيئًا فيُ 
اس يتحاشون لنَّ ا بعض صارَّتَّ حلقيه يُ  ،لقيه على اجلمهوروبعد ذلك يُ  ،يبدأ يكورُه بأصابعهِ مُثَّ فيخرجه 

فة من نزل عليهم حتُ تَ  بأن   سعدونسيُ  ،اجللوس قريبًا من املنربدون أثناء سعَ يُ م سَ اجللوس عند املنرب ألّنَّ 
 !ةفنزل عليه حتُ تماً ستححف لتُ فحينما يكون قريباً من مصدر ا !سعدعيد يَ السَّ  وكما يقال من جاور ،حفالتُ 

حينما يبدأ خلطيب فَ ان هو م يف هذا املكان أو ال يعرفون مثالً رون حينما يضطرون للجلوس وبعضهم يتندَّ 
-م لآلخرظُر أحدهينسون فهؤالء الشباب الَّذين جيل وإخراج ما ُيرجُه من أنفه هذا اخلطيب بنشاطهِ 

 ![اهات لك، تلگ  ت لك، إجَ له إجَ  :هول  فيگ]-بالعام ية

  .!!.وسطاو  نباد وهو للسيِّ  (،هجةم   ة لثمرة الالمحجَّ  شف  كَ )ه عنوان   بين يدي   الَّذيالكتاب  

 هدعية واملزارات أو حينما يذكرونب األتُ ين صاحب كُ علي  رضيُّ الد  السي د  ،ابن طاووسالسي د 
قبل وفاته  أي ،نيوهو يف عمر الست ب هذا الكتابتَ ابن طاووس كَ السي د  ،صاحب الكراماتعنه يقولون 
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ابن طاووس سي د اليعين  ،هعمرِ  ربةِ تَ  الصةَ فذكر فيه خُ  ،ًة لولدهِ ب هذا الكتاب وصيَّ تَ كَ   ،بفرتة ليست بعيدة
فمَّت ينضج اإلنسان إذا ل ينضج يف عمر  ،وهو يف غاية الُنضج يف عمر الستنيب هذا الكتاب تَ كَ 

هذا )-277هو يقول يف صفحة  ،ف على أساس االستخارةتوق  فإن ه حينما توق ف عن الكتابة و ! ؟الستني
-اعتمادًا على االستخارة هو توق ف يعين-آخر  ما اقتضت االستخارة أن أ تمَِّم بِه مضموَن هذا الكتاب

 ؟يف داخل الكتاب ماذا كتب السي د-(هذا آخر  ما اقتضت االستخارة أن أ تمَِّم بِه مضموَن هذا الكتاب
السي د ينقل لنا تربة  هُ ألنَّ  ،اً دَّ تب املهمة جِ من الكُ أن ه وأنا أعترب هذا الكتاب  ،هناك موضوعات قطعًا مهمَّة

يريد  هُ تربة صادقة ألنَّ على أي  حال  وهي ،هذا السي ديضاً ثغرات واضحة يف تربة ناك ألكن ه ،ابن طاووس
 ،ات إسالميهي طبعة دفرت تبليغ يدي   بنيالَّيت هذه الطبعة و  177يف صفحة  ،التجربة لولدهِ  م هذهقد  يُ أن 
 ،رثُه عن موضوع األسفاد  وهو يُ  ،177يف صفحة  ،قم املقدسة ،بابوستان كتمؤسَّسة  ،علمية قم هحوز 

 ك عنفت نفس  وإن توقَّ : يقول إىل أن  -أنا ال أستطيع أن أقرأ كلَّ شيء-فيها ال نفعَ الَّيت ألسفار ا عن نهاهُ ويَ 
ألوقات فاستعن باهلِل جلَّ جَلله  في ا لغفَلت وتضييعا ي بأهللصفات وطلبت التأس  ا السفِر على هذه

في   اهتعمل ما ذكرنواس-وفيقتك على التَّ وَّ أو يف ق ُ  كَ وتِ يف قُ -كرناهذَ  واستعمل ما ،وفيقك على التَّ تِ وْ ق   
صار سفرك بأمرِه جلَّ جَلله  من االستخارات فإذا عملت بمقتضى تلك الشارات كتاب فتح األبواب

كان -لسفرأن ه راغب يف ا جملر د-د الطباع والشهواتان بمجر  سنالومتى سافر  ،داماتمن النَّ  متَ لِ وسَ 
 سسا على أه أن ال يسافر إالَّ دلد على و فهو يؤك  -في الحركات والسكنات يركبها سواءً الَّتي ة اب  دوال هو

فتح األبواب بني ذوي األلباب ) ت يف هذا الكتابابن طاووس االستخاراالسي د ع لنا قد مجََ و  االستخارة
عد بي ما مسُ   ،ابن طاووسالسي د يعي هو يف التأريخ الش   االستخارات دُ سي  و  (،ورب  األرباب يف االستخارات

 أحاديث عنهمو  على روايات قطعًا اعتماداً  ،أوجدهُ  الَّذيوهو  سهُ أسَّ  الَّذيهو  ،راتاالستخا ذلك بفن  
يوصي  ،جي د إىل هذا احلد ،الكتابهذا استخار على أنَّ السي د ابن طاووس  ال بأسَ  ،صلوات اهلل عليهم

معلومة خصوصًا يف  غيألنَّ نتائج األسفار  ،أمٌر جي دهذا  ساس االستخارة على أن ال يسافر إالَّ أ ولدهُ 
 ،حَّتَّ يف زماننا هذا ،مداها مال يُعلَ  وخماطر الطريق لدواب  ا ا على األقدام أو علىإمَّ  يسافرونإذ كانوا زماّنم 

 ..ال بأس يف هذا ،من كثرة احلوادثاآلن النَّاس صارت ختاف من الطائرات 
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 اكوإي-:156فحة صيف -اكإيَّ  ث مَّ  وإيَّاك-ابن طاووس رمحة اهلل عليهالسي د وصيه ولكن أيضًا ماذا يُ 
ذلك  فإنَّ والحمير  لدواب  اادة رابي على عد الطبع الت  جاريتك بمجر   اك أن تقرب من زوجتك أوإيَّ ث مَّ 

 إىل ة حباجةن املرأد تكو قألحيان يف بعض ا ،عيةيحاجة طبهي احلاجة اجلنسية  أساساً -من أقبح التدابير
ل ما مث ،رابطعام والشكحاجة ال  حاجة طبيعيةفهي  ،ننايكون االثأو قد  ،وقد يكون الرجل حباجة ،ذلك

ات ري  جلسم للسك  او حاجة هبب السَّ و  ،لواً يأكل شيئًا حُ  يتاج أن   هُ يستشعر بأنَّ  اإلنسان يف بعض األحيان
 اجلنسية القضية غراق يفاإل ،القضيةهذه غراق يف ت عن اإلواألحاديث ّنَ ت اياو صحيٌح أن الر   ،وهكذا

 ه القضيةق يف هذاإلغرا ،اينيف الذوق اإلنسو  احلديثيف الطب   حَّتَّ  ،يف العلم احلديثحَّتَّ شيء مذموم 
ج كم على الزو حت  الغربيف م اآلنوحَّتَّ احملاك ،ضار من األم اً مرضيُعترب اإلدمان اجلنسي اآلن و  ،شيء مذموم

ضوع اآلن عن يس املو لحال  على أي   ،مت شكوىل عن زوجته إذا ما قدَّ عزَ أن يُ ب املصاب باإلدمان اجلنسي
لدواب ي على عادة ارابلت  ع اد الطباك أن تقرب من زوجتك أو جاريتك بمجر  وإياك ث مَّ إيَّ -هذه القضية

 أمِر رسولهِ  َلله وامتثالججلَّ  اهلل ِامتثال أمرِ اصدًا وإنَّما تكون ق والحمير فإنَّ ذلك من أقبح التدابير
إن ف ،عليك لشهوةِ لبة اغَ فت فإن خ ،ا أراد منك بذلك النكاح المشار إليه وآله فيمعليهِ  ى اهلل  صلَّ 

لخلوة ال الشروع في ارة قبستخعن باالاستَ ية المرضية فَ لنِّ ا ك من هذهعليك فتمنع بة الشهوةِ لَ خفت غَ 
-هذا الكتاب-بوابتح األفقد ذكرت في كتاب  ينلهية فإنَّ هب الاادرة عن المو الصَّ  المطالب بهذه

ريد ني يُ فإذاً ح ،المهِ كىل آخر  إ-ما لم أعرف  أحدًا سبقني إلى مثلهِ  األرباب وبين ربِّ  ببين ذوي األلبا
ارة ستخاالِ  بلعها!نأن  كنميهذه و  ،يسافر عليه أن يستخي ريد أن  وحني يُ  ،عليه أن يستخي قارب زوجتهُ يُ  أن

ها نبلعكن ريب ولغواالستخارة على اللقاء اجلنسي هو شيء  ،شيء منطقيو ن سَ فر شيء حَ على السَّ 
 !..يهامنش  و 

واستعمل في زوال األمراض ما رويناه -؟190القضية هنا يف صفحة  لكن ماذا تصنع مع هذهو 
 هذه قطعاً -رةهَّ ذ المعتبرة عن العترة المطوَ والع   عوات المنيفةوالدَّ -ةنيسيالرتبة احل-ريفةعن التربة الشَّ 

ميكن حَّتَّ من دون عقيدة أن  و  ،قد ال ترتك أثراً و ل حقيقي وتسٌّك حقيقي وتوس   يدةاألمور حتتاج إىل عق
ين أريد أن لكنَّ  ،طلبي ليس عن هذا املمالك  ،بالعقيدة ةطر مشرو و األم هذه أنَّ  نعرفهُ  الَّذيلكن  ،ترتك أثراً 

وإن احتجَت إلى -:تكون الصورة واضحةحَّتَّ و  ،ولصق هناك عملية قص  أن  حَّتَّ ال يُقال  ،شيء كلَّ قرأ  أ
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َلله  جَ  لَّ فاء على االستخارة والمشاورة هلل جَ سباب الشِّ مل فيما يصفونه لك من أفأعِ  م عالجِة األطبَّاء
المرض ومقدار ما يحتاج إليه من قدار علم مِ جلَّ جَلله يَ  إنَّه  فَ  ،كما شرحناه في كتاب فتح األبواب

وتأخذ  ،بيبهاب إىل الطذعلى ال أوالً  ،تأخذ استخارة يعين أنت-ة الدواءض وكم تكون مد  فترَ دواء م  
ذا أراد منك أشعة تصوير تأخذ وإ ،ليلتأخذ استخارة على التح ب منك حتليالً بيالطأراد مثاُل إذا  استخارة

معىن الكالم  [من البداية ال تروح !!لطبيبي رايح لشتسو   ؟لطبيبليش رايح لإذًا ] على األشع ة! ارةاستخ
لك من أسباب الشِّفاء على  فأِعمل فيما يصفونه   وإن احتجَت إلى م عالجِة األطبَّاء-:هو هذا
 عنيَّ إىل تصوير مُ أو  ،لإلدرار حتليلأو إىل م حتتاج إىل حتليل للدَّ  ميكن ،هي هذهِ  أسباب الش فاء-االستخارة

عال الطب  األشياء املوجودة يفو  اآلن األسباب ،إىل غي ذلكو  الدخول يف جهاز الرنني املغناطيسي إىلأو 
 ،واءية الدوحَّتَّ على كم   واء تأخذ استخارة على الدواءبعد ذلك إذا أعطاك الد ،فهذه تأخذ عليها استخارة

فتأخذ استخارة على الكبسولتني أو الكبسولة  ،كبسولتني تأخذ استخارة  ذخيعين إذا قال الطبيب أن تأ
 يف كل مرة يف اليوم أنك أربع مرات :لكالطبيب قال   مثالً ينيع !استخارة على عدد املرات وتأخذ !الواحدة

هو  !أو ثالثة وتأخذ استخارة على الكبسولتنيستخارة أربع مرات أو تعلها ستة تأخذ كبسولتني فتأخذ ا
وِمقدار ما  ما اختفى منه وال مقدار المرض ر وال يعلم  هَ يعلم ما ظَ  ه  البشر فإنَّ  من ببيا الطوأمَّ -:يقول

ما مان وإنَّ ة عنه وال يعرف كم يبقى المرض من الزَّ وال نقيص زيادة ي حتاج إليه على صفٍة ال يكون فيها
من سقاه من أينا ر  فقد-هذا الطبيب-ه من إنسانظنونِ  ل بغلطِ تَ وكم ق َ  ،بة ظنهلَ داوي بمقدار غَ ي  

ك سقامِه فهلتبه عليه وجه أإليه في العادات فمات ومن اش فكان الَّذي سقاه أكثر مما يحتاج شروبات
هل هذا  ،بيبالط به ة على تفاصيل ما يأمرُ من االستخار  ًا البد  ذفإ-بالمعاني وكانت سبب طول آالمه

ة يَّ نة ديقضيَّ  ،ارة على كتاباستخ ،جةاذس أليس هذا يكشف عن !؟تقولون أنتم ذاما ؟الكالم منطقي
ممكن اإلنسان يقع يف حية  ،استخارة على السَّفر ،وقد يكون أمرًا حسناً  ،ة لولده ال بأس يف ذلكووصيَّ 

اش والعالقة الزوجية يعين ر الفِ  علىحَّتَّ تخارة سا ،ري هذا األمرجي كن أنوعواقب األمور غي معلومة مم
 ،ا تتعارض مع حديث أهل البيتألّنَّ ما تنبلع هي  ،يهامنش  و نبلعها  تنبلعأنا قلت ابن طاووس السي د خلاطر 
وهذا  ،ولكن عندنا روايات مفصَّلة يف هذه القضيَّة يف العالقة الزوجيةأدخل يف هذا املوضوع  ريد أن  أنا ال أُ 
ذهب إىل الطبيب فهذه قضية اإلنسان إمَّا أن  ال يا قضية الطبيب أمَّ  ،يتعارض مع حديث أهل البيت الكالم
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ة على ما هي كلَّ احلياة مبني   ،صحيح هذه الفكرة من أنَّ الطبيب يعمل على أساس الظنون ،ذهب ين  أو أ
 ،الظنون حياتُه على أساس بىَن هو نفس السي د ابن طاووس  ،الظنون واالحتماالت من أوهلا إىل آخرها سساأ

من منَّا ميتلك ف ،على أساس الظنونعندنا ياة مبنية احل اجلميع حنن مجيعنا ،ن طاووسابالسي د وليس فقط 
  .لطريقةا بذه احلياة ماشية أساساً  ،اليقني يف األمور

ء او يف أجو  ةينيَّ الد  واء ألجعدُّ يف اوهذه تُ  ،اً سذاجة واضحة جدَّ  !؟يست هذه سذاجةلفماذا تقولون أ
ا وسيلة لني ي  األخالقيني الروحان هو هلل االقرب من  ،قةيطر لا هيس بذرب من اهلل لالقو  ،لقرب من اهللعلى أّن 

  ،ةالالصَّ  ،الدعاء ،ستخارةاال ،اشيةحلا تكون يف رو ة األمبقيَّ و  ،القرب من اهللهو هذا  ،نازمانِ  خدمة إمامِ يف 
إمام  قرب منوال ،م زمانهِ من إما يباً يكون قر  كون قريبًا من اهلل عليه أن  ي من يريد أن ،األمور يف احلاشية كلَّ 

 األمور هي هِ باقي هذو  ،ننامام زماإا من بنقر  يُ  الَّذيهذا هو  ،فة حتتاج إىل سعيعر وامل ،ق باملعرفةزماننا يتحقَّ 
ها ولكنَّ  ،األجرلثواب و اعليها  بُ رتتَّ يَ و  ،ندوبةمَ و ة ستحبَّ مُ و  ،مجيلةو أموٌر حسنة نعم هي  ،أمور يف احلاشية

 .ستبقى يف احلاشية

   :أخرى ةٍ صَّ أنتقل بكم إلى قِ و  

دار الرسول  ،دار احملجة البيضاء ،وهيب مالكالشَّيخ ترمجة  :للتنكابين (قصص العلماء)كتاب 
عفر هو خ جَ يابق ولكن الشَّ ر الكالم السَّ كر  أُ  ال أريد أن   ،جعفر كاشف الغطاءالشَّيخ واحلديث عن  ،األكرم
 أن  رآه قد أكل كثياً وما َرِغب  الَّذيث مع ذلك الرجل يتحدَّ  ،210يف صفحة  ،ث عن مناقبهِ  يتحدَّ نفسهُ 

 إنَّ -كما يقول-وحانيةذ الرَّ دائماً باللذائِ  ذ  ي ألتَ وإنِّ -لكثرة ما رأى من أكله!ما كان عنده من مسائل يسأله 
 عن االعتقاد يدل  هو هذا -وحانيةرَّ ال  دائماً باللذائذي ألتذ  الدهر وإنِّ  لم فريدَ ني في العِ لعالخالق العاِلم ج

 فويكش  هو يدلُّ اعتقاد اإلنسان هكذا بنفسهِ  ،الدهر بأنَّ اهلل جعلين يف العلم فريدَ  :ة علم حني يقولقل  
  ،وإنِّي ألَتذ  دائمًا باللذاِئذ الرَّوحانية-سذاجة واضحة ،ولكن هذه سذاجة-ماً ئِ دا ي ألتذ  وإنِّ -ة علمعن قلَّ 

 ب أنْ مه وأكرمني بشهوة بحيث يجعَ ة نِ ًا بلذَّ أكون دائمًا ملتذ  حتَّى كما وهبني شهية وافرًة لألكل 
صف الليل من نظ ابتداًء يقستالطاعة بحيث دائماً أ ة علىووهبني قوَّ -إىل آخره-ة ووهبنيلجامع كلَّ ليأ  

ويف نفس  ،ريال أد !!أكُل كثياً ي جيامع يف كل  ليلة أو أنَّهُ  هل هذه كرامات أو مناقب أنَّهُ -الصباححتَّى 
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ا ئاً وإمنَّ الً سي  ال أريد أن أمحلها حمم ،يف أقل  تقدير هذه سذاجة !هر يف العلمالدَّ  ه فريدُ بأنَّ  ت يصف نفسهُ قو ال
 .بساطةوال أمحلها احململ احلسن وهي السذاجة

مدينة زنان أهلها أتراك -يخ مدينة زنجانلشَّ ا وفي إحدى السنوات دخل-:يف نفس الكتابو 
من  ،أنا ال أعتقد أحد الظُرفاء-َفقاَل ل ه أحد  الظ رفاء-وهو ال يعرف اللغة الرتكية ،اللغة الرتكيةون مكل  يت

أيضًا مرجع من املراجع من أن ه أنا أعتقد  ؟الطريقة شيخ جعفر كاشف الغطاء بذهِ الاطب يُ  على أن جيرؤ
 يأيت نَّاسيعين من عامَّة ال ظرفاءد ال أحلكن عقيديت أنا ما أعتقد أنَّ  ،ة فليكن من يكنجبالنتي ،أمثالهِ 

أحد  ينيع-أحد الظرفاء فقال له  -هذا من طبقتهِ فال بد  أن يكون  ،ملزحة الغليظةا شيخ جعفر بذهالمازح يُ ف َ 
من يأتي  تركية تقولها لكلِّ  مك كلمةً علِّ ي أ  ونكم وإنِّ اليوم الستقبالكم ويحي   يتاس تأالنَّ -!الظرفاء املراجع
هي ها مثل ما أقرأُ  يناً لكنَّ دَّ ئة جِ ي  كلمة سَ   ،األتراك يعرفوّنا-هي :فقال له   ،يخ عن الكلمةفسأل الشَّ  ،إليك

 فقال له  -ك يل الكلمةفحرَّ  هي غي حمرَّكة احلقيقة ولكنَّين سألت أحد اإلخوة األتراك ،كتابموجودة يف ال
يف يناظرها عندنا  ،خُبيما كلمة سيئة جدًَّا يف اللغة الرتكية ؟تعرفون ما معناها-لشَّيخها افأخذ ،امَ خيَ هي ب  

اً  قوم بأمر سيءي ريد أنشخصًا يُ  اللغة العربية إذا نفرتض أنَّ  ضرب أحد األبناء يقول أنا سأقوم أ مثالً  ،جدَّ
 :ة يقول لهُ فمرَّ  ه أو شخص آخر يريد أن يردعه ردعاً شديداً مُّ مثاًل أخوه أو عَ  فماذا يقول لهُ  ،عالأيب بذا الن  

وإالَّ  ،ولكن نقول هكذا اجلملة ال تفي بالغرض البد باللهجة العراقية الصرية ،مثاًل هكذا ال تأكل الغائط
ه يريد هو أمر ولكنَّ  ،األمرعلى سبيل  ل الغائطال تأكل الغائط أو يقول كُ  ا يقول لهُ إمَّ  ،هذه ال تفي بالغرض

 يتواحد يأ والنَّاس تأيت الستقبالِه وأي   شيخ جعفرالفهذا علَّم  ،معناها اذهو ه ،مايخبُ  ،عن فعلته ينهاه أن  
 جهاء وكانوا يجلون أن يقولوا لهُ الو شخصيات و كانوا من الوا  كل الَّذين جاءُ   !خبيما شيخ جعفرال يقول لهُ 

هذه  ؟هذه سذاجة تأليس-يخ وصار يقولها لكل من استقبلهشَّ فأخذها ال ،ب خيما هي فقال له  -شيئاً 
فأخذها -:!؟عناهاوأنت ال تعرف مَ أجنبي ة كلمة وترد د   كيف تقول   ،شيخ جعفرالتكشف عن سذاجة 

الشَّيخ  ف بخدمتِه وحيَّاه فقال له  حاكم زنجان وتشرَّ   إلى أن جاءه  استقبله   وصار يقولها لكل منالشَّيخ 
وكاَن الحاكم  كيِّساً -مضحوك عليه عرف أنَّ هذا الشَّيخ-الحاكم كيِّسًا ففهم تلك الكلمة أيضًا وكان

 فقال له   ،اهاموني إيَّ هم علَّ ولكنَّ  ،الالشَّيخ  :فقال ؟لكلمةا هل تعرف معنى هذه :يخلشَّ لوقال  فَ َفِهم
 ؟هذه أيضًا من مُجلة الكراماتهل -الشَّيخفتركها  ،لكلمة بعد اآلن فهي ال تليقاال تقل هذه  :الحاكم
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 ؟شيء تكشف عن أيولكن ها  ،جعفر كاشف الغطاءالشَّيخ فضائل مناقب و مذكورة يف مجلة هي  !ال أدري
ا   !ف عن سذاجة واضحةشكتإّن 

 :أذهب بكم إلى صورٍة أخرىو  

وهذا هو  يز ياصادق الش  السي د للمرجع املعاصر  (العروة الوثقى بيان الفقه يف شرحِ ) هذا هو كتاب
يازي صادق الش  السي د ، 142صفحة  ،ميالدي 2005الطبعة الثانية  ،الناشر دار األنصار ،الثاجلزء الثَّ 

رحوم الحاج أغا مس النقل عن المقدَّ ي  نعم -إىل أن يقول ،مرجع التقليد شرتاط الكتابة يفيناقش موضوع اِ 
ماً وفقيهاً سلَّ رجعاً م  لك كان مَ وقيعه ومع ذَ تابة غير تَ حسن من الكِ كن ي  ي لم ه  ه أنَّ ر  س سِ دِّ ي ق  مِّ لق  ا حسين

د مرجعًا ال يعرف قل  تُ  أن   ةيعسذاجة من الش   !؟أنا أقول أليست هذه سذاجة ،نادر رم هذا األلكنَّ -داً قلَّ م  
 هال يعرف القراءة كيف يتفقَّ  الَّذيو  ،القراءة ال يعرففإن ه الشَّيء املنطقي أنَّ الَّذي ال يعرف الكتابة  ،الكتابة

 أن   موا يف الكتاتيب عند املاليلبة والعجائز تعلَّ يَ األشخاص من الشَّ  ضعب أنَّ ستقولون يل ب ؟مف يتعلَّ يكو 
أعطوهم ولكن  لو  ،رآنهم تعل موا قراءة القُ  ،هذه ظاهرة جزئية حمدودةأقول  ،يكتبوا رآن من دون أن  القُ  وايقرأ

م  أي  كتاب آخر ا أمور كثية هيف علوالكتابة تتوقَّ هذه القضية قضية القراءة إن  مُثَّ  ،هقراءتَ  يستطيعونال فإّن 
ب من أنا ال أدري هل أتعجَّ  ،يقيوالتحق كقضية البحث العلمي  تتويدًا ليسو رآن ترتياًل قراءة القُ  ،اً دَّ جِ 

أنا ال أنفي وقوع  ،يازيصادق الش  السي د من سذاجة نقل حَّتَّ  ،قلذاجة هذا النَّ أو من سَ الش يعة سذاجة 
ال يوجد مانع  ،كن أن يكون يف هذا العالشيء مي كل    ،كنمي ،أنفي وقوع هذا األمر ال ،هذا األمر أبداً 

تقوم األدلة حَّتَّ  ،يف عال اإلمكان هُ ع  دَ ك فَ  يقولون كل ما طرق مسعَ أاَل  ،املانع العقلي ليس موجوداً  ،عقلي
لحاظ فلسفي هنا بم لكن أنا ال أتكل   ،ة ممكنضهذه اجلهة الفلسفية احملمن  ،على وقوعه أو عدم وقوعه

 ؟اس وهو ال يسن الكتابةلنَّ  ادهُ قل  يُ ميكن أن  يكون هناك مرجع هل  ،أنا أتكلم بلحاظ واقعي عملي   ،حمض
 فعاًل الكالم الَّذي ينقلُه السي د صادق الش يازي كالم حقيقي !بسبب السذاجة ؟ملاذا ،ممكن الش يعةنعم عند 

أنا ال أقول بأنَّ السي د  ،صادق الشيازيالسي د ل بَ قل من قِ اجة النَّ ب من سذأنا حني قلت أتعج   ،واقعي
 ددًا عنمًا وفقيهًا مقلَّ سلَّ ي فعاًل كان مرجعًا مُ مَّ األغا حسني القُ  !نقل شيئًا ليس حقيقاً  صادق الش يازي

ا قرأت عليكم ورَّبَّ  ،ما كان يعرف يكتب ،التوقيع حني يريد مسهاِ  كتابةعرف من الكتابة غي  وما كان يَ الش يعة 
إذا رجعتم إىل ترمجة أغا  ،الش يعةوغي أعيان الش يعة تب الرتاجم يف أعيان ل يف كُ مفصَّ  وهذا األمر مذكور
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صًا عن لخَّ مُ  كتب لهُ ي َلمَّا زارُه وطلب منه أنملفاتيح ا أنَّ ال ُمحد ث الُقم ي صاحبي ستجدون م  لقُ ا حسني
  !ب لهُ يكت ما كان يعرف الكتابة فطلب من شخٍص آخر أن   هُ تب ألنَّ ا كَ حياتِه م

 ،فروغ منهمَ و م سلَّ مُ  أمر هذا األمر وكأنَّ  فقهي   لقضية يف حبثٍ ا ض هذهعرَ كيف تُ   :ين أقولولكنَّ 
م   العالموعة يفجم أي   وإالَّ هذا الكالم لو أخذناه إىل ،الش يعةالقضية هذه مرتبطة بسذاجة  قبلون ال يفإّن 

ن ث عنتحدَّ و  ،ةة واقعيعن قضي ثنتحدَّ  لكن حننُ  ،اسهذا اإلنسان من أعلم النَّ  لو افرتضنا أنَّ حَّتَّ  ،به
مرجع  ناكيكون ه كن أن  مي هُ أنَّ  ،ةيعي بذه الطريقف اجملتمع الش  ثق  يعين هل من املنطقي أن أُ  ،قضية عملية

هذه و  !ذاجةسهذه  !؟م منطقيهذا الكالهل  ! امسهيكتب إالَّ ما يعرف  ُمقلَّد وفقيه ُمسلَّم ولكنَّ األخ
 ومن) !!ملناقبى سبيل اوعل ،ترامابيل الكَ لماء على سَ ينقلها العُ  وهذهِ  !سطحية إىل أبعد احلدودو  !سطحية

ة يَ ن   ائق وتغيي ب ُ يف احلقوحتر  وهكذا نشأت ثقافتكم على التسطيح والتثويل املغناطيسي (!!ل مجالال مح  هامل
 !!..اتل إىل معجز ل القبائح إىل حماسن والعجز يتحوَّ العقل بشكل مقلوب حبيث تتحوَّ 

سيِّد بدر وعن رأيه الصَّ  د باقرد محمَّ لسيِّ ا نا عنث  حدِّ علي  الكوراني وهو ي  الشَّيخ نستمع إلى  
 ..شاهد ونستمعن   ،قطب

در كنت أنا د باقر الصَّ د حممَّ ه سي  يرمح فكان هناك تأثر وكلنا متأثرين اهلل.. .] :الشَّيخ عليَّ الكوراين
يب صلى اهلل عد النَّ أنَّه ب كاتب  ،عنده خط االحنراف واكد قطب سي  لكتاب معال بالطريق ل  يفمرة قلت له 

الم لسَّ ؤمنني عليه امي املوالية أبف كلَّ هو شرعاً ما مُ  ،ال :فقال يل ،ه كاد يصلفكأن   ،عليه وآله صار احنراف
وجوب  هُ نَّ ر يف باهلا أما يط ندية نائيةكتعيش يف مدينة  الَّيت هو كيف البنت  :له يقولميث   ،بذهنهر ما يط هُ ألنَّ 

وىف مَّا تالم ولَ م السَّ لبيت عليهاد قطب من هالنوع بالنسبة لوالية أهل هو سي   ،ساقط عنهاهو فإذاً  ،احلجاب
 ...[.وساطة يعين يف هذه األضج   ،ة يف النجفد قطب كان ضج  سي  

 فاً د قطب ليس مكل  سي  يكون يعين كيف  .؟!.احلدود فة إىل أبعدِ قرِ ماذا تقولون أليس هذه سذاجة مُ 
إذا   ،ت عن احلجابعَ يف كندا ما مسَِ  ة يف قرية نائيةي  دِ نَ بنت كَ  ؟! مُثَّ ما هذا املثال؟على أي أساس ؟يةوالبال

د باقر حممَّ ) دي  ي بني الَّذياملصدر  ..يف الربقية تَ تبجعفر حني كَ نا يا أبا دَ ملاذا سي  إذاً كانت القضية هكذا 
الصدر  السي د  ،78 صفحة ،دار العارف للمطبوعات (،يف حقائق ووثائق اجلزء الثاين در السية واملسيةالصَّ 
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شيخ مرتضى ال هُ كان يرتأسها خالالَّيت  با مجاعة العلماء و   بعثتيتكتب يف الربقية إىل عبد الناصر الربقية الَّ 
 اطب عبدفماذا كتب يف هذه الربقية يُ  ،درد باقر الصَّ مَّ د حمالسي   ولكن الَّذي كتب الربقية هو ،آل ياسني

لك عند اهلل يوم رآن لكفى به خصيماً َلل الق  في ظِ   تفسيره  م إالَّ  ِ العال اذلو لم يكن له-يقول لهُ  ،اصرلنَّ ا
كندية يف قرية نائية   بنتٍ  حالِ ه كوكيف يكون حالُ  ؟فاً كلَّ كيف ال يكون مُ فرًا فس  ومُ إذا كان عاِلمًا -القيامة

يا  ،هنا أيضاً  هذه سذاجة يف هذا الكالم وسذاجة !يس هذه سذاجةلأ! ؟هذاأي منطق  ،امن قرى كند
 اصر بذااطب عبد النَّ فكيف ختُ  ،وأنت تعلم ذلك ناصيب   د قطب رجلسي   ،ذا الرجل ناصيب  دنا هسي  

لو لم يكن لهذا العال ِم إالَّ تفسيره في ِظَلل القرآن لكفى به خصيمًا لك عند اهلل يوم  :خلطابا
أيضاً وهذه  ،سذاجة مقرفة إىل أبعد احلدود ،الكوراين شيخ علي  المع  يف كالمهِ  ،بةمرك   هذه سذاجة! ؟القيامة

ريد أن أُ  :كما قلت  ،ءسي   لمدر على حمالصَّ د باقر مَّ حم دريد أن أمحل كالم السي  أُ  الأنا  !ةيدسذاجة عقائ
ال  ،هذا احنراف وهذا نصب وعداء ألهل البيت وإالَّ ميكن أن  يقول شخصٌ  ،هم على احملامل احلسنةأمحلَ 

ي وأنا هنا ال أقوم قط سأمحل هذه احلاالت بشكل منينلكنَّ  !إنشائيكالم هذا   ،أريد أن  أقول هذا الكالم
ت قَ ة اخرتُِ ينيَّ لد  ا سةاملؤسَّ  ،الخرتاقلضوا تعرَّ هم ولكن أقول  ،بعلمائنا ظنَّ حسن الين أُ نَّ أل ،أبداً  بعمٍل ترقيعي  

املراجع إىل تقنية التثويل و  قادت العلماءالَّيت وهذه هي  ،ةذاجة والسطحي  السَّ  فهيمنت عليها قضيةُ 
 ،ذاجة املوجودة فيها والسطحيةهي تعاين من التثويل املغناطيسي بسبب السَّ  ةسفس املؤسَّ  نألنَّ  ،املغناطيسي

ينيَّةسة داخل املؤسَّ  ةدمتعمَّ  هناك عملية تسطيح أنا اآلن و  ،محون أيضاً عندهم أسبابُ سط  ن يُ الَّذيوهؤالء  ،الد 
  .صغية وكبية لَّ ل كُ حل  أُ  ال أريد أن  

 هُ د قطب بأنَّ ي  سقول عن ي صَّدرأنَّ السي د حممَّد باقر ال منطقيهذا الكالم هل  :ولكن أنا أقول لكم
 :صر بأنَّهُ ب عبد النَّاا ُياطنوه! ؟مما هذا الكال ؟كندا  ة يف قرية نائية يففًا وحاله كحال بنت كندي  ليس مكلَّ 

كيف   ،(مةيوم القياهلل اك عند لًا صيملو لم يكن لهذا العال ِم إالَّ تفسيره في ِظَلل القرآن لكفى به خَ )
 عقول مراجعنال اصيب  اق النَّ الخرت ا فضاًل عن ،السذاجة والسطحية بواسطة إالَّ تينك احلالتني جلمع اكن ميُ 

 !!وعلمائنا

  :لطهرانيا د محم د حسينللسيِّ  (دوح المجرَّ الر  )هذا كتاب و 
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وهو  ،ادهاشم احلد  السي د  ،هتذتاأو أحد أس ،كتاب عن أستاذه  هراين لهُ حمم د حسني الطالسي د 
الطبعة  ،تعريب عبد الرحيم مبارك ،دار احملجة البيضاء ،جم إىل اللغة العربيةرتَ وهذا الكتاب مُ  باللغة الفارسية

ث النوري ينقل عن ابن احملد   ،مرَّ هذا الكالم علينا ،دورة العلوم واملعارف اإلسالمية ،هجري 1415األوىل 
لكن فقط  ،ًا اآلن يف تفاصيل املوضوعهتمَّ مُ  أنا لستُ  ،لرجبينيا جمموعة باسم عنبدوره ينقل الذي عريب 

م من أعالم املدرسة لَ هذا عَ  ،ضحكة ومؤملة يف نفس الوقتذاجٍة مُ ثنا عن سَ د  ألتقط صورة حتُ  أريد أن  
افضة أصحاب الكشف يرون الرَّ  نقل هذا الكالم من أنَّ يَ  يب ويقول بأنَّهُ ر عري ينتقد ابن و ث النُّ احملد   ،العرفانية

 (امرة األخيارسمو  رحماضرة األبرا)كتاب   ندهُ هو ع ،املسامرة نقل هذا الكالم من كتابه ،يف صورة اخلنازير
م في صورة أراه) :افضة كالباً ل بأنَّ أصحاب الكشف يرون الرَّ قَ ابن عريب يف هذا الكتاب ن َ  ،البن عريب
صحاب الكشف هذا واحد من أ ،كلباً   يراهُ فإن ه  اً ى رافضي   أينما رأيعين (،ال يستترون عني أبداً  الكَلب
أينما رأيت  ) :فهذا يقول (ونالرجبي  )اهم مسَّ  ،جمموعة تسمى باجملموعة الرجبيةعن  ،ابن عريب هُ ينقل عن

م  افضة ة الرَّ قفحقي (،كلباً   رافضيًا أراه   األبرار حماضرة ) هذا الكالم ذكره ابن عريب يف كتابهِ  ،كالبأّن 
م يرون الرَّافضة  ابن عريب بأنَّ  ث النوري قالاحملد  و  (،ومسامرة األخيار ا احملد   ،خنازيرنقل عن هؤالء بأّنَّ ث رَّبَّ

ابن عريب صحيح يف كتاب حماضرة األبرار  ،نقل عن كتاب آخرو  ةً ر ينقل عن الكتاب مباش النوري ل
 ،صحيح قال هذا الكالم ،الباً افضة كِ يرون الرَّ  ،الش يعةاب الكشف يرون  أصحخيار قال بأنَّ ومسامرة األ

يبدو أنَّ السي د الطهراين ل و  ،خنازيرالش يعة أصحاب الكشف يرون  يضًا قال بأنَّ ية أتوحات املك  فلكن يف ال
عريب  ن الفتوحات املكية البنبأجزاء م ئتُ مة حني جِ عليكم يف احللقات املتقد   هُ تُ وقد قرأ ،يكن قد قرأ ذلك

 ،خنازيرمن أنَّ هؤالء أصحاب الكشف يرون الش يعة  ا عليكميت قرأهتُ لَّ ا أحد املقاطع ،ت مقاطع منهاوقرأ
خيار أصحاب ومسامرة األ اضرة األبرارلكن يف كتاب حمُ  ،املكية وحاتمذكور يف كتاب الفت ؟أين مذكور هذا

بأنَّ ابن عريب قال يف كتابه  :د ث النوري قالال ُمح ،يرون الرافضة كالباً  ،كالباً الش يعة  ف يرون شكال
إنَّ -يقول ،اً كبي   اً الطهراين يتج احتجاجالسي د هنا  ،خنازيرالش يعة يرون  أنَّ أصحاب الكشف (ال ُمسامرة)

ث رها المحدِّ وافض في صورة الكَلب فغيَّ لرَّ ا جبي في مكاشفتِه كانت مشاهدةعبارة ذلك الرجل الرَّ 
علوٌم أنَّ الخنزير أسوأ وأقبح ألنَّ الكلب مو -هذا؟! أي حتريف عظيم- إلى صورة الخنازيرالنوري في نقلهِ 

-غيرة وعبادة الشهوةالخنزير صفة عدم ال بينما يمتلك  -صلوات ،تكبي ،تصفيق-صفة االفتراس يمتلك  
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وافض خنازير الرَّ  ابن عريب قال بأنَّ  الطهراين بأنَّ السي د ! فضاًل عن جهل ؟الكالم أين تضعونهُ  ايعين هذ
كما قلت قبل قليل يف احللقات املاضية وهذا الكالم موجود   عليكم هُ وقرأتُ  ،املكية اتموجود هذا يف الفتوحو 
ا احملد   ،يضاً أ وإالَّ ابن فاختلطت األمور آخر ث النوري نقل عن كتاب وذلك الكتاب أيضًا نقل عن كتاب رَّبَّ

 لكيف يقو   النوري ثحملد   اهراين زعالن أنَّ الطالسي د  ،الروافض خنازير بأنَّ الروافض كالب وبأنَّ  :عريب قال
بني  وفارق كبي (كالب)ل و قيبينما هو  (،نازيرخ)الش يعة  مرة بأنَّ سام ابن عريب قال يف كتاب ال بأنَّ 

قسم يف  أو ،خلبالاقسم يف  ؟هذه أين تضعوّنا ،إىل آخر الكالم-معلوم أن الخنزير أسوأ وأقبحو -اإلثنني!
 ،جة علميةسذا ،أنا أقول هذه سذاجة ،حبثوا هلا عن مكانا أنتم ،ب البن عريبلتعص  يف قسم اأو  ،ذاجةالسَّ 

 .اً جدَّ ذاجة واضحة السَّ  مالمح ،تالحظون هذه املالمحو  ،جة شخصيةسذاو  ،سذاجة فكريةو 

نا ال  ألنَّ جد اً  مهم ،لي النسبةبًا دَّ جِ  هم  م   ه  ابقًا ولكنَّ شاهدتموه سَ  نذهب إلى فيديو وهذا الفيديو 
الب طالسيِّد  ،اً ها شيئعرف عنتال الشِّيعة و  ة مغلقةيَّ ينسة الدِّ لمؤسَّ ا ،لك وثائق من هذا النوعنمت

 .؟!.محسن الحكيمالسيِّد الرفاعي وقصته  مع 

 :الق ،قرروا امَّ لليلة لَ اتلك  أنا ما كنت معاهم يف ،شنو اللي قررتوه :قلت له :] سي د طالب الرفاعي
 ، حٌ يهما يصل فتأ ،رباءةكم أو القطب بتخفيف احلالسي د سبة إىل يبعث برقية اسرتحام بالن  السي د تقرر أن 
 ،ههواجه روح أبن أنتو يش آنا ل :قلت له ،السي دتقرر أن أنت تواجه  :قال ؟ايه وأنا شنو باملوضوع قلت له

ه لنا إذا أروح أ ،ع إلكميستد السي  نا ولك مكانة عند أنت أجرؤ  أنا ما أقدر أواجه والديأنا ما أقدر  :قال
  .قدرا ما

قد م
ُ
 ؟ُرحت أنتا :امل

يل اجملال والتقيت به  سحهو يف بيته العامر يف الكوفة فُ السي د فذهبت إىل  :السي د طالب الرفاعي
ة اإلسالمية وهذا مَّ أبو األُ  سيدنا أنت :ثته يف هذا املوضوع وقلت لهحدَّ  ،شخصيًا وحدثته بذا املوضوع

ه سبة هلذا الرجل وهذا ورااذن إن ل تفعل شيء بالن   ل مسؤوليةشخص من رموز اإلسالم وأنت يعين تتحمَّ 
 ؟هكذاهيج أنت ترى  :قال ،قلت له برقية ترسل ؟قال ماذا أفعل ،تيار إسالمي كبي يعد باملاليني قلت له

ركبنا فبالسيارة َلمَّا ركبنا بالسيارة كان  ،زين :قال ،مكانتك ترى هكذا ،الواقع يرى هكذا مو أنا :قلت له
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فكنت أنا جالس عن يسار  ،د مجال اهلامشيحممَّ السي د مسه ن العلماء أيضًا رمحة اهلل عليه امالسي د أكو 
مة يعين شديدة بالوسط بالسيارة مالته فسمع حديثي معاه فاته إيل بكلالسي د وهو جالس عن ميينه و السي د 

 ؟اخلمر علي  ابن أيب طالب يشربُ  :يقول الَّذيأن يتوسط بذا السي د د طالب تريد سي  

  ؟قطبالسي د اللي هو  :املقدم

التحرمي  عين قبلي ،كرهقطب ذا السي د موجود اهو  ،راح يسقط كل ما عندي :طالب الرفاعيالسي د 
 ،منتهون هل أنتمتهينا فانتهينا ان :هو صاحب كلمةو شرب عمر كان يشرب يكرع كرعًا باخلمر مو ي ،يعين

حة ل ت اإلباخل حتاخلمر كان دا ،مباح يعين ،يعين عادي الواحد يشرب ماي يشرب بيبسي يشرب شاي
سيدنا  قلت له ،ةصَّ اي القِ ا مسع براح ميتنع إذالسي د  ،فأنا ُأسِقَط ما يف يدي شسوي ،يصدر فيه حترمي آنذاك

مو  ،د قطبوه حممَّ إال أخو د قطب دنا انت متأكد هو سي  سي   :قلت له ،يعين هنا عملت خباثة ،أنت متأكد
 ،يضاءهاي كذبة ب ،ديس سي  د ولحممَّ  هُ آنا أدري أنَّ  :قلت له ،ها ما أدري :قال ،سالميقطب اثنني وكالمها إِ 

 .فسكت

 ؟فكتب برقيًة السيد :املقدم

آنا  :هُ لقلت  ،ديمهي د الس تأنا أنتهى دوري أخرب  ،يل بعث قالالسي د ف :طالب الرفاعيالسي د 
ه قي احلكيم خلد تمَّ حموح للسيد ر ه ل مهدي قالسي د له فراح  ،هيأته ألن يبعث الربقية فأنت اتصل بهالسي د 

 .[ ..يكتب الربقية وأنا أوقعها

 ال يعرف من هوالسي د حُمسن احلكيم  ،الش يعيَّةسذاجة املرجعية هذه هي  ؟ماذا تقولونو  ؟أقولماذا 
املؤمنني  ذي قال بأنَّ أميلَّ سي د مجال اهلامشي ال يعرف من هو ا ،وال ُمستشار اجملاور للسي د ،سي د قطب

م ال يقرأ ،يعي آنذاكقايف الش  والقضية كانت مثار جدل يف الوسط الثَّ  ،اخلمر بيشر   ،لعونال يطَّ و  ،ونإّن 
م ال يك على أهذا يدل  و  اكبة ظاهرة عدم مو  ،دة إىل يومنا هذاقضية موجو وهذه ال ،واكبون ثقافة عصرهمّنَّ

ينيَّة  سة املؤسَّ   يفو سابقة   عصورٍ يف يعيشونهؤالء  ،الكبار اً خصوصًا املراجعدَّ واضحة جِ و لعصرها ظاهرة الد 
السي د احلكيم ال  ،وبقوا حمبوسني يف ذلك املقطع وقف بم الزمن يف مقطع من مقاطع احلياة ،سالفة أزمان

د طالب الرفاعي سي  الفلذلك  ،كذلك  جبانبه من هو حممَّد قطب واملستشار الَّذيو سي د قطب يعرف من هو 



 

 2ج  وانين الطي والنشرق( 56الحلقة )                           لكتاب الناطق / للشيخ الِغز يا :3الجزء  –الكتاب والعترة  ملف  
 

- 22 - 
 

هو  ،هنا تشتغل اخلباثة ،أنا عملت خباثة :قال ،هو قال بلسانه ،ساذجاً هو ما كان ذاجة و لسَّ ا هذه استغلَّ 
فاشتغلت اخلباثة واشتغل  ،باثة وهذه كذبة بيضاءباثة هو قال هذه خَ أنا ل أنسب إليه اخلَ  ،ست أنالَ و قال 
 ،ستشارمُ  من جهة سذاجة الو  ،من جهة سذاجة املرجع ،ذاجةدخل من جهة السَّ  ؟من أين دخل ،ذبالكَ 

حني أقول  ،ذاجةدخل من جهة السَّ  ؟اصيب دخل إلينا من أينمن أنَّ الفكر النَّ  هُ ثبتَ أريد أن أُ  الَّذيوهذا هو 
مع نبوغ  ،الطوسيالشَّيخ دخل من جهة السذاجة عند فهذا  الطُوسي أدخَل إلينا الِفكر الشَّافعي بأنَّ الشَّيخ

الذهن يف ة دَّ وبني حِ  التعامل مع األمورتعارض بني السذاجة االجتماعية و ال يوجد هناك ف ،الطوسيالشَّيخ 
 ملةسب العُ ي ما كان ُيسن أنأن ه ًا عن اينشتاين هذا املخ العمالق وف يكن معر أل ،ل املعلوماتبُّ قَ ت َ 
يشرتي  كين حينما يذهب حينما  ا من سائق التاكسي أو من الفرَّاض إىل إهانات إمَّ يتعرَّ كان راراً  ومِ  !لنقديةا

ال يعرفون أنَّ  ،يعرفونهُيطئ معهم يف حساب الُعملة النقدية وهم ال وهو ات و ر اخلض اخلبز أو من بائع
 ،تايناينش د يف مخ  ها تتجسَّ فيزياء الرياضية بكل  ها والكل  ب الرياضيات ،د يف هذا الشخصالرياضيات تتجس  

فهل مرجعيات  ،ة العصرفابة لثقكا هناك سذاجة وعدم مو  جداً  احلادثة واضحة ،ولكن هذه ظواهر موجودة
 ،ةشيعيَّ  ميكن أن تكون زعامةً  !؟دمَّ ن تكون نائبًة عن آل حمُ بذا الوضع ميكن أ ،الوصفبذا أو مؤسَّسة 

ال يستطيع سي د طالب الر فاعي  ،عوند ال ُيدَ مَّ ن ينوبون عن آل حمَُ الَّذيولكن  ،نكفلت ،يعيللعال الش   قيادةً و 
 حننُ  ،دمَّ حمَُ  وآلَ  اً دمَّ حمَُ  لُ ث  ال منُ  ألن ناخُندع  حننُ  ،ال ميكن أن  ُيدعوا ،هموغي سي د طالب الر فاعي أن يدعَ 

ذاجة لسَّ ا أمَّا هذه ،أفهمه الَّذيهذا  ،املفروض هكذا .؟!.د ال ُيدعونمَّ لون آل حمَُ ث  ن ميُ الَّذي ،نال أنفسَ ث  منُ 
ا طالع على ثقافة العصر وثقافة اليوم هذه ال تتناسب مع شخصيات ة اإلوقلَّ   دٍ مَّ حمَُ  تثل آلَ تد عي أّن 

  .عليهم أمجعني وسالمهُ  اهللِ  صلواتُ 

 يم وبنيكاحلد السي  ني ا بنافر فيمت هناك ،عارض لهد احلكيم ومُ للسي   ،لقضية هي هي ملرجع معاصرا
د حممَّ  فدري هل املؤل  ال يو د مرتد   هو أيضاً  طباء بكتابوصي اخلُ ي يازي وهود الش  مَّ حمالسي د املرجع اآلخر 

 .حمم د الشيازيالسي د  د قطب نستمع إىلقطب أو سي  

 :صويت للسي د حممد الشيازيمقطع  
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ذا الشيء ويف ومًا هليام يوأنا يف كربالء كنت أنصح بعض أصدقائي اخلطباء بأن جيعلوا من عشرة أ ]
هبة ر اس يف حالة شوف النَّ إذا أيت اخلطيب كان يذ ر ويُنذر و احلقيقة أحيانًا كنت أحضر بعض اجملالس الَّ 

ناسبة صغية ولو َّب مرة لك  ،إذا كنت قادراً فيجب عليك كل يوم ُتدِخل هذا الشيء يف منربك ،اضحوخوف و 
آن من هذا ر  القُ يفقيامة قلت يتاج إىل استيعاب يعين حتفظ مواعظ من البحار وحتفظ مشاهد اللكن هذا 

قطب أظن  ه أظن السي دمؤلف ،اقالعر  رآن طالعتُه أنا يفالكتاب كتاٌب مجيٌل جداً واقعًا مشاهد القيامة يف القُ 
أكو  ويفات مرك زةخرِه ختآإىل  رآن من أولهِ رآن لو تالحظ القُ أو حممد قطب أحدمها فمشاهد القيامة يف القُ 

 ...[.فيه

 هو ال ء بكتابٍ طبايوصي اخل ،هل هناك سذاجة أكثر من ذلك ،أعتقد الكالم ال يتاج إىل تعليق
 ىل آخرهإ لهِ ب من أوَّ ا الكتانَّ هذظر أالنَّ  بغض   ،د قطبو حممَّ سي د قطب أهو   هلمتحي   ،هُ يعرُف مؤل فَ 

 ،ئديعد العقاالبُ   نناقشد أن  ريحنُن اآلن ال نُ  ،بغض  النَّظر عن هذه القضية ،مع فكر أهل البيت تعارضي
 إنكارعلى عة و افالش اركإنلى ع د ومبين  نحرف مئة باملئة عن منهجية آل حممَّ كتاب مُ هو   هذا الكتاب وإالَّ 

على  مبين   ،األسس لى هذهِ ع بين  م هذا الكتاب ،البيت أهلِ  يقِ ر طرآن عن القُ  فهمِ  على عدمِ  ين  بمو  ،اإلمامة
على فهم  مبين   !تلبيهل ارآن من طريق أمبين على عدم فهم القُ  !على عدم اإلمامة مبين   !عدم الشفاعة

فتكم ت ثقاجاء ناهن م !!روهينش أن  و فظوه ي أنو موه يتعلَّ  اخلطباء أن   مريأالسي د و  ،ساس الرأيرآن على أالقُ 
وان أنتم العنسكم ون انفون تعترب لكن أنتم الكربالئي وغي الكربالئيني ،أنتم الكربالئيون من هنا ،ةاحلسيني

ل يا شيعة أهكم نية عند احلسي وهذه مصادر الثقافة ،نيحلسيني  ا عجر و مه اذهو  ،ل يف اجلو  احلسييناألوَّ 
أنت ال  ،حةذاجة واضسهذه  ولكن أقول أنا ال أريد احلديث عن هذه القضيَّة ،حلقائق أمامكما هذه ،البيت

 !.؟.تنصح اخلطباءو  ،اس بذا الكتابالنَّ كيف تنصح فف تعرف اسم املؤل  

مرجع لضحة او لا ةقمغر يا الفقهية والسذاجة اليء من الكوميدنذهب إلى فيديو آخر وهو شَ  
 .ثناحدِّ جفي وهو ي  بشير النالشَّيخ ر للمرجع المعاصر عاصم

 ،هل ميكن ،زيد ابُن َعمر :يقال ،من هذا القبيل ،] والدة إنساٍن من إنسان :الشَّيخ بشي النَّجفي
ألنَّ تولُّد  !مستحيل ذلك !مستحيل ؟حراز ذلك باملشاهدةهل ميكن ا ،تولد زيد من نطفة عمر ،تولد معرفة
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من  كونهُ   ،زيد من عمر مير من مراحل والكثي من تلك املراحل ال ميكن إدراكها بأحدى احلواس اخلمسة
يف  هُ ا أنَّ وأمَّ  ،أمر حمسوس ه هناواقعامل ألنَّ  ،هدة أن زيد واقع زوجته فقطالَّذي ميكنه اِثباته باملشا ،نطفة زيد

ولكن أن زيد تكو ن من نطفة زيد من نطفة  ،األحيان باحلواسافرض ميكن إحرازه هو يف بعض  ،رحم زوجته
ين ثبت أن هذا تولد من أ ،فرضوا زيد كان يواقعا ؟كيف ميكن ذلك  ،دة إىل ذلك أبداعمر ال سبيل للمشاه

نسبة  :بل بعض الفقهاء من العامة واخلاصة قالوا ،ال ميكن ذلك أبداً  ؟كيف ميكن معرفته  ؟من نطفة زيد
 ال هُ ألنَّ  ،بظاهر اإلسالم ،بظاهر اإلسالم ،الفراش إىل صاحب الفراش اللي هو بظاهر اإلسالماملتولد على 

إذ ميكن أن يكون نطفة شخص آخر ووقعت قطرة منها يف مكاٍن وامرأة خالد جلست يف  ،ذلكسبيل إىل 
هذا  ،احتمال وارد ،ةن هذا من غي نطفة زوج هذه املرأرَّبا تكو   ،ذلك املكان والرحم جيذُب املين من اخلارج

هاي  ،فالن متولد هنا من نطفة فالن ال ميكن االحراز بإحدى احلواس اخلمس أنَّ  هُ يثبتنا أنَّ  ؟ماذا يثبتنا
بعد ذلك انتقلت النطفة إىل رحم األم وبعد ذلك من اين ندرك حَّتَّ ولو كانت امرأة عادلًة مؤمنة  مُثَّ  ،مرحلة

بل إخويت من باب تقريب املطلب أليب حنيفة مسألة  ،لرحم جيذب املينصاحلة تام الصالح ولكن قلنا هذا ا
هذا فتوى نقله هو حنفية وغيهم وموجودة هاي الفتوى يف كتاب املغين البن القدامة وغيه هاي فتوى 

تزوج شخٌص وهو يف املشرق امرأة يف املغرب وبعد فرتة هذه املرأة جاءت بولد ول يرى  هُ موجودة ومعروفة أنَّ 
لعل اهلوا  ،ال يق لذلك املسكني الزوج أن يُنكر والدة هذا الولد من عنده ،ل يرهُ  ،يف هذاأي منهما صاحبه 

 .. [.محل نطفة ذاك وأوقعه يف منطقة معينة وهناك رحم املرأة جذب هذه النطفة فتكون منها

كيف ميكن   ،حم جيذب املين  رَّ اهلل أنَّ ال جفي حفظهُ لنَّ ا يخر الشَّ وَّ صال أدري كيف يت أنا :السؤال هنا
عليه  احتج   الَّذيطق ناملو ! ؟مكان يف أي   !؟يف قصص اخليال العلمي !؟يف األفالم !؟هذا يف األحالم !؟هذا

 !؟األمور بذه الطريقة كيف ميكن أن  نتصو ر  هنا! م بهِ تكلَّ ي الَّذيهو نفس املنطق  ،منطق أيب حنيفةوهو 
ريد أن يثبت والدة إمام لطريقة يُ ا هو بذهيعين  ،مام زمانناعن مولد إ مهدوي  ث يف حمفٍل والغريب هو يتحدَّ 

ذاجة وعن عدم قول شيئًا سوى أنَّ هذا مثال واضح عن السَّ  أال أريد أن   ،عليه وسالمهُ  اهللِ  زماننا صلواتُ 
اهلواء الطلق  احليامن يف عمرف ،ينتهيو د فسَ إذا وقع يف اخلارج خالل دقائق يَ  ألنَّ املين   ،مواكبة ثقافة العصر

امرأة يعين قطرة مين تقع يف مكان وتأيت  ؟لعمليةا هذه كيف تتم  مُثَّ   ،ون يعرفون ذلكواملختص   ،عمر قصي
ال و  هذا الكالم ليس منطقياً  ،وأنَّ الرَّحم جيذب املين أي امرأة خالدامرأة زيد امرأة  ،خالد وتذب املين
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سذاجة فقهية  ،ول هذه سذاجةقما أ غاية ،عليهم أمجعني سالمهُ و  اهللِ  صلواتُ ينسجم مع منطق أهل البيت 
 !!ة منقطعة النظية ثقافي  ميَّ أُ هذه  ،وعدم ثقافة

 (:ءاتجاة في أجوبة االستفتالنَّ ا راطصِ )بين يدي  الَّذيالكتاب  

 ،391ال يف صفحة السؤ  ،يلتربيز اامليزا جواد  ، ويوافقهب عليهيي فيجئو اخلالسي د ه إىل وجَّ يُ  سؤالٌ 
كد بواسطة إذا تأ-1275 رقم لسؤا ،وهذا هو اجلزء الثَّاين من صراط النَّجاة يف أجوبة االستفتاءات

طيرة ابة بأمراض خي الصمل فرب الدخان عامل قوي أو من أقوى العواش   نَّ در الطبية الموثوقة أالمصا
  ؟ةًء أو استدامابتدا دخينوجب ذلك حرمة التفهل ي   الدماغيةسرطان الرئة أو الجلطة القلبية و  مثل

  .قعل   يُ ل هُ ي ألنَّ واجلواب هو نفسه جواب امليزا جودا التربيز -ال يوجب الحرمة :الخوئي

د أكَّ تإذا  :اته املعطيهذ العلم بكل  مع  ؟اذجةإجابة سَ هي أليست  ؟إلجابةا ماذا تقولون عن هذه
 بةامل في الصاى العو أقو  امٌل قوي أو منخان عَ رب الد  ش   ية الموثوقة أنَّ بواسطة المصادر الطب

 تدخين ابتداءً رمة الحلك فهل يوجب ذ بأمراض خطيرة مثل سرطان الرئة أو الجلطة القلبية والدماغية
  ؟أو استدامة

 واملرجع ماذا يقول؟.. ؟املنطق ماذا يقول

رق عوا ما  قول هلموأ ،عونق  سي  !؟أليست هذه سذاجة يف مواجهة العلم-ال يوجب الحرمة :الخوئي
 .مكيل برتقيع ال شأنَ و رق عوا  ،ونعُ ا فاز إالَّ املرق   مفعوا رق  ت شئتم أن

ع م اً صما خصو وبيعه والهيروئين اقة الترياعهل تجوز زر -:405صفحة  ،1340 آخر سؤال
  ؟إمكان االنتفاع بهما ببعض الفوائد فرض

يعرف  سائل الال ،زرعيُ اهليوئني ال -عليه مفسدةرتب لم يت امحد نفسه ال مانع من ذلك في 
اهليوئني  ،اً صواًل زراعيحم ليس نييوئاهل ،عاهليوئني ال يُزرَ ف ،املفروض أن  يُفص ل !!وال ُمجيب أيضًا ال يعرف

  .مادة كيميائية
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ى يشة ويسم  حلشاى يسمَّ و  اقيى الرت يسم   ،هو نفسهُ الرتياق  ،زرعياق يُ رت ال ؟اقهل تجوز زراعة التري
  .اخلشخاش

فال  ،ادة اهليوئنيمل إىل تتحوَّ فعامل معاملة كيميائية ها تُ هو نفس احلشيشة ولكنَّ ف :ا الهيروئينأمَّ 
 ؟ين وبيعهمالهيروئرياق واهل يجوز زراعة الت-:ليس عارفًا حني يسأل فالسائل ،توجد زراعة للهيوئني

ب عرف وال اجمليلسائل يال ا يعين ،الرتياق واهليوئني يعين ال مانع من زراعة-ال مانع من ذلك :الجواب
هو  هليوئنيا ،عر  ما ينز هليوئنيي ايا عم   ،زراعة اهليوئني جاب جيوزهو أ ،هليوئني يُزرع أو ال يرزعا يعرف أن

واب جلا نفس الشيء وأيضاً  !؟لونماذا تقو  ؟أليست هذه سذاجة ،ل معاملة كيميائيةعامَ يُ  هُ نفس الرتياق ولكنَّ 
عضهم تقليد ب ،لماءجة العُ هي سذا نفس الكالم الَّذي قاله السي د اخلوئي وتلك ،التربيزيجواد ا ز ي اب املجو 

 !!للبعض اآلخر

حادثة هو  ينقل (ةز مظلماليده جولة يف) ميي يف كتابهِ شكال حسنالسي د غمة لنَّ ا وعلى نفس هذه
حسني   حمم د-اهلل حمه  ر  كان قد مرض-:كاشف الغطاءد حسني  حممَّ الشَّيخ ث عن يتحدَّ  ،فسهنبدها شاه

المسيح  صانع واسمه ندياً ر هِ ما أتخطَّ  بطبيب وكان على وهوجاء   وأنا عنده  مع والدي-كاشف الغطاء
أل سَ ث مَّ عاٍن مذات  بتسامةً االشَّيخ فابتسم  ،القهوةو  ترك السيجارةنا أموال :ن فحصه قال له  وبعد أ
ولكن إذا  ،ةرين سنعيش عشتها ربما تكر إذا ت :فقال الطبيب ؟وماذا لو العكسماذا لو تركت  :الطبيب

رة خير سيجالاو  لقهوةا ين معسنت إنَّ  :رفةالط   فقال الشِّيخ على سبيل ،أدمنَت عليها ربَّما تعيش سنتين
 :البيتين د هذيندِّ ر  يوبعدها خرج الطبيب وكنا حضوراً وكان رحمه اهلل  ،من عشرين سنة بدونها

 !؟ن سفاهةعن ذلك يكو التبغ كيف ال يشرب دخان  هو الذي :ال عن سفاهةٍ  غشربنا دخان التب
 .ترقيعجمر د ولكن هذا  ،سفاهةكال  بل هو   !؟حكمةهو دخان التبغ استعمال هل و 

 ش    ربنا دخ    ان التب    غ ال ع    ن س    فاهةٍ 
 

 ىَج  الم  ذموم عن  د ذوي الحِ  ه  ول  و أنَّ   
وي ذاً عند ان مذمومإذا كحينئٍذ ال يكون سفاهة  فكيف ،العقولذوي عند يعين  ،عند ذوي احلجى 

 !؟احلجى
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 نالهم       وم بص       درِ ا ولك       ن عفري       ت
 

 اا علي           ه ليخرج           ن  ف           دخَّ  مق           يمٌ  
 ،اجلان وطردحر يف الس عملونمثل ما يفعل هؤالء الَّذين ي ، يرج العفريتنا الدخان حَّتَّ دخَّ  ينيع 

 ون هذا الكالمسيسمعم العل ألنَّ طلبة ،من التثويل املغناطيسي ونوع كذلك ،لفاشلا يعقهذا نوع من الرت و 
 فسهُ نوهذا األمر  ،نو يدخ  ه كبيباعتبار أنَّ املرجع ال ،ني َّبثل هذه األبياتون يف التدخني حمتج  وسيستمر  

عه ن كانوا ميذراجع الَّ ي واملئو اخل السي دحيث  ،نرتنتموجودة على اإلوهي عرضناها الَّيت األفالم ُيالَحُظ يف 
 والصور اشني واحلشَّ لمدخننيلرزة اجمللس غُ  وكأنَّ  يتدخني بشكل غي طبيعو  ،نوندخ  يُ  وهم لميف جملس العِ 

من  :قولأين لكنَّ  ،ةه القضيَّ بذ يل ال شأنَ  ،رأيهم يف أن  يُدخ نوا يل بتدخينهم وبسفاهةِ  ال شأنَ  ،موجودة
 دوةً قفتجعلون هذا أاس لنَّ لهذا  ركم وتنقلتصو   تعلمون أنَّ الكاميانا وأنتم يا سادتَنا يا علماءَ  السذاجة

 !.؟.ذاجةذه السَّ كثر من ههل هناك سذاجة أو  ؟أليس هذه سذاجة ؟اباتلشَّ اب ولقدوة مجيلة للشبَّ  ،حسنة

 :بارلكِ االشِّيعة مراجع  عملية معروفة ألحدِ  رسالةٌ  بين يدي الَّذيالكتاب  

مع ويف البداية موجود  ،رمحة اهلل عليه يز ياد الش  د حممَّ سالة العملية للسي  لر  ا (،املسائل اإلسالمية)
لطبعة ا وهذه (،للهجرة 1401بتأريخ  ،العمُل بذه الر سالة الفقهية جائز إن  شاء اهلل تعاىل مع ختمه)ختمِه 

 ؟هو عدد الطبعات هلذا الكتابكم   رواتصوَّ  ،لطبعة اخلامسة والعشرونا ،هي طبعة دار العلوم يدي   بنيالَّيت 
والعشرون سنة  يعين هذه الطبعة هي الطبعة اخلامسة ،1994 سنة هذا يف أي   ،الطبعة اخلامسة والعشرون

 يف ،ع يف كل  مكانز  وُ وَ  ،واسع كبي وبشكلٍ   بع بشكلٍ هذا الكتاب طُ  ؟لتاريخاا ع بعد هذبِ وكم طُ  ،1994
العنوان ! ؟53الشيازي يف صفحة السي د  لفماذا يقو  (،اإلسالمي ظامهذا هو الن  ) :حتت عنوان ،51صفحة 
أقرأ  ؟اهلل عليه يازي رمحةُ د الش  دنا حممَّ ماذا يقول سي   53صفحة  (،هذا هو الن ظاُم اإلسالمي) الرئيس
 البَلد السَلميةط بِّق في َشكَّ أنَّ النِّظاَم السَلمي  كما ال  نظام خاص لسَلم له   اأنَّ  كَّ ال شَ -عليكم

-ولة العثمانيةدشي إىل اليُ -تقريباً قرن سقطت الدولة السَلمية قبل نصف حتَّى  طيلة ثَلثة عشر قرناً 
وقد -لنا بنقاشها نَ مع أنَّ هذه القضية حباجة إىل نقاش ولكن ال شأ-سواء كان التطبيق تامًَّا أو ناقصاً 

لحل مشاكل  لٌ سَلم متكفِّ  الإلى أبعد الحدود وأنَّ  ليةً الحضارة السَلمية كانت مثا النسان أنَّ  يسمع  
وهل بإمكان النِّظام  ظامفما هو ذلك النِّ  ،ة نعيملدنيا جن  ا ى الحكم صارتللو أعيد إ ه  العالم وأنَّ 



 

 2ج  وانين الطي والنشرق( 56الحلقة )                           لكتاب الناطق / للشيخ الِغز يا :3الجزء  –الكتاب والعترة  ملف  
 

- 28 - 
 

شاكل إذا م السَلم الوكيف يحل   ؟أن يعود إلى الحياة في عصر السفن الفضائية والذرَّة السَلمي
وفي هذا  ئلةنذكرها على األسالَّتي ألجوبة ا ثير هذهوقد ت   ،جوابها أسئلة تستحق الإنَّ  ؟مامزِّ أخذ بال

ث يتحدَّ  هُ كأنَّ و حلول  يعين السي د راح يعطينا-ويظن أنَّنا نتكلَّم عن المدينة الفاضلةئ ر ة القاالكتاب دهش
نة الفاضلة املديو  ، يف املدينة الفاضلةحبيث أنَّ القارئ يتصو ر أنَّ هذه حلول ال تكون إالَّ  عن املدينة الفاضلة

م ا نتكل  ويظن أنَّ -الفلسفةتب هذا اخليال املوجود يف كُ  ،مدينة فاضلةهناك ال توجد إذ  املدينة اخليالية ينيع
أنا أحتد ث عن  ،ذلك مع اإلمام احُلجَّةفإىل آل حُمَمَّد  قطعًا إذا نقلنا احلديث-اضلةينة الفالمد عن

م عن ا نتكلَّ ويظن أنَّ -قولوني ذاوالفالسفة هك مدينة احلكماء يعينملدينة الفاضلة ا مصطلحف ،املصطلحات
الدهشة وإنَّه  على استعداد على  ي هذهلقستعد لتم-يز ياالش  السي د  ينيع-لمؤلف اإنَّ  ،ينة الفاضلةالمد
مُثَّ -ظام إلى الوجودد هذا النَّ مستعٌد لثبات إمكان أن يعو  ه  ة السَلمية على األجوبة وإنَّ األدلَّ إقامة 
ث عن النظام القضائي يتحدَّ  (،القضاء) :عنوان 61أحد العناوين يف صفحة  ،التييف التفصالسي د يشرع 

 نظام-سَلم نظاٌم للمحاماةهل في ال-إىل أن  يقول من شؤونات القضاء يأيت هذا السؤال ،يف اإلسالم
ليس في السَلم نظاٌم للمحاماة بهذه -جييبو -؟لكيفيةا بهذهظام للمحاماة هل في السَلم ن-حملامنيا

ال  ،أنا ال أريد أن  أُناقش هذه القضية حنُن والربنامج وما ذكره السي د الش يازي ،هو ال يوجد تعارض-الكيفية
ل في ه-الشيازيالسي د حنن وما قال  ،حال على أي   ،اإلسالمي تتعارض احملاماة ونظام احملاماة مع الفقه
وال يحتاج النظام  ليس في السَلم نظاٌم للمحاماة بهذه الكيفية ؟السَلم نظام للمحاماة بهذه الكيفية

وسهولة  رٍ ة السَلمية بيسلو دلر تمشي في او  األملكثرة من المحامين فإنَّ ا السَلمي إلى هذه
   (؟وين ؟ة الواق واقر يز جب ؟وين هذا)-وبساطة

الشيازي د السي  ل ما يقو ليس فيه نظام حماماة كاإلسالم -؟السَلم بالمحامين سؤال ماذا يصنع
حملامون ايس فقط ل-؟والموظفين ماذا يصنع السَلم بالمحامين-ولكن ماذا يقول هو وهو ليس كذلك

ذين ال الموظفين الَّ و حامين بالم ماذا يصنع  السَلم-!اإلسالمعرتف با ا وظائف أخرى ال يَ يضاً رَّبَّ هناك أ
  ..األمور زماماإلسالم بإذا قبض -؟مامزَّ القبض  يعترف بهم إذا
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هو و  جمةم فيه عُ كالم كالذا الطبعًا ه-مرانية تقدميةن لهم أعمال عِ عيِّ السَلم ي   إنَّ  :الجواب
سي د الُمراد يكون  قددمية تق نيةاهلم أعمال عمر  يعني   ،العصرهذا  املوجودة يف افيةقصطلحات الثامل عن يدبع

إنَّ -قةالطري ث بذههو يتحدَّ فعجمة رة ولكن بسبب المتطوَّ  عماراتٍ و  اً  هلم بيوتعني  يُ  ينرمحُة اهلل عليه يع
رات عما هو يقصد ؟ةميتقد   ةينرامل عا ما معىن أعموإالَّ -ةيَّ مرانية تقدمن لهم أعمال ععيِّ َلم ي  الس

د هذا أمر ي  ج ،اتبو ر طيهم ويعرة يف ِعمارات متطو  يعين ُيسكنهم -عليهم من خزينة الدولة ويدر  -بيوتو 
في  ساعدهمما ي   الدولة زينةختقدمية ويدر عليهم من  ةانيَّ ر مل عان لهم أعمعيِّ السَلم ي   إنَّ -حسن

فاً وظَّ م ظن أنَّ هل ي  فبعد هذا و -:الً دوا عمجي إىل أن-لتهاو يريدون مز  الَّذيلهم العمل  تمَّ يَ حتَّى شؤونهم 
قاماه  من مًَل يناسب مع له   سَلمظام السَلمي إذا هيأ اللنِّ ا د علىالسَلم بوظيفته يتمرَّ  رَّ ال يق

 اإلسالم د إنَّ ا يقصد السي  ورَّبَّ -رفاهو ته بكل عزِّ اولن من مز تمكَّ  األعمال الحرَّة العمرانية وساعده  حتَّى
ث عن كل عام تتحدَّ كالم بشة الا ولكن صيغيصنع منهم مقاولني رَّبَّ  ينية تقدمية يعنرامل عا هلم أعمعني  يُ 

  ؟هي ما كالمخالصة ال لكن أعمال عمرانية تقدميةمن  املرادهو يل أيضاً َّبا  ال شأنَ  ،ا بيوتأّنَّ 

  .اماةنظام حمُ  اإلسالم ليس فيهِ  أنَّ  :خَلصة الكَلم

سالم اإل ال يقر   ينن الَّذآلخرياالكثية واملوظفني  احملامني ظام اإلسالمي مع جماميعفماذا يعمل الن  
ل مدوا العجي هم أنوتساعد تنفق عليهم األموالو رة تسكنهم يف بيوت متطو  و الدولة تصرف عليهم  ؟وظائفهم

  .مون بأمر حياهتماملناسب هلم وبعد ذلك هم يقو 

اً ال ي د جد  ج ،فاضلةة الى هذا الكالم وهي صورة من املدينيعرتض عل مجيل ال يستطيع أحد أن أمرٌ 
 .وان اخلامسنوهو العهذا يف عنوان القضاء  ،اعرتاض عندنا

  ؟منظَّ يش م  وهل في السَلم ج-معي إىل اجليشتعال  (،اجليش) :الث وهوالعنوان الثَّ 

 .م على أفضل صورةنظَّ د يعين هناك جيش مُ جي  -على أفضل صورة ،نعم

  ؟ةجبارية اللجنديا هل يوجد في السَلم :س-:ج ،هو مكتوب عبارة عن حوار س-س

  .ضطرار في حالة االِ ختيارية إالَّ فالجندية في السَلم اِ  ،كَلَّ   :ج
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 .ب أمور اجليشرتتَّ كيف تَ   ينيع-؟يف ذلكوك :س

اس َلح وتندب النَّ لسِّ ا ة بأقسامارج المدن مزودَّ كبيرة خَ   ن ساحاتٍ عيِّ الدولة السَلمية ت   إنَّ  :ج
 ،عب تقريباً الشَّ  ل  ب ك  بارًا وصغارًا وبذلك يتدرَّ لعناصر كِ ا جميعلتمرين هناك من غير فرق بين ا إلى

اجليش الدولة ما تصرف  !يعين احملامني الدولة تصرف عليهم-وترفع عن كاهل الحكومة نفقات الجيش
 ث عنولكن هنا يتحدَّ  ،يتحد ث أنَّ بعض اجليش تصرف عليه الدولةسهو  ،على أي  حال نستمر   !عليه

ميكن أن   ،على أي  حال ؟اس كبارًا وصغاراً النَّ  مًا وتشرتك فيه كل  نظَّ فكيف يكون اجليش مُ  ،مجليش املنظَّ ا
-لكالمعوا لمرجائي است-ن ساحات كبيرة خارج المدنعيِّ ت   الدولة السَلمية نَّ إ-هذه يكون منظمًَّا تنبلع

اس إلى التمرين الن   بدت عيَّن ساحاٍت كبيرة خارج الم دن مزوَّدة بأقساِم السَِّلح وتن الدولة السَلمية إنَّ 
عب تقريبًا وترفع عن كاهل الشَّ  ل  ب ك  لعناصر كبارًا وصغارًا وبذلك يتدرَّ ا هناك من غير فرق بين جميع

إنسان يتدرَّب فكل  مكسبهم ىلعالعاملين يبقون عند عوائلهم و  كما أنَّ   ،الجيش الحكومة نفقات  
على  َوَجبَ   فإذا َدَهم الدولة عدو  كسبه ويبقى عند أهلهِ   رجع إلىيث مَّ مثَل   يوميًا ساعة أو ساعتين

راتب ليبقى على  ًا ق  رِّر له  ختيار الدولة اِ  مةب في خدغِ فاعًا عن بيضة السَلم ومن رَ الجميع المقاتلة دِ 
اجليش هو  ،لدولة فال يوجد هناك جيشا أرادات أن ختدماس ما النَّ أمَّا إذا -طول الخَط يخدم الدولة

 ،ر هذه القضيةأتصوَّ  أن  أنا أريد  ،باهلل عليك صو ر يل هذه القضية ،واألسلحةعب والساحات موجودة الشَّ 
ر هذه يف أتصوَّ  أنا كينيع ؟رخي يف قراءة ليس فيها تدبُّ  أال ال ؟مهُّ ليس فيه تفَ  أليس أال ال خي يف علمٍ 

العصرية باع  ،عبود أبو الشلغم مثالً )يعين على سبيل املثال  ؟ب ساعة ساعتني ويعود إىل كسبهِ يتدر   هُ لة أنَّ احلا
 رع الشلغم لباچينگ  حَّتَّ اه وأخذ اجلدر وي   اءبربط العربانة مالته بعمود الكهر  راجع وهو   ،جدر الشلغم

 ماسدة بأقمزوَّ  ت عيِّن ساحات كبيرة خارج الم دنإنَّ الدولة السَلمية -!(رسح عالقاعدة اجلويةاس  بعدين و 
اليوم يصعد  ،بني الطائرات ل يفرت  وظ تسرسح عالقاعدة اجلوية)-لتمرين هناكا اس إلىَلح وتندب النَّ لسِّ ا

يضبط له اللي  هو   ومن ،ة ساعتني ويرجععة سايصعد بيها ياخذ له فر   ،به شبحعگ ،ر مياجباچ ، ترنيدو
ونه بالعراقي يسم   ،الصينية مالت الداطلي مالته باع ،هذا شاكر أبو الداطلي ؟املراقبة األرضيةعلى أجهزة 
نكة والت   فهذا باع الداطلي مالته وجاب صينيته ،نوع من احللوىهو  ،املدن داطلي طاطلي بعض ببعض املدن

م د ينظ  عَ س مال السيطرة وگِ يفهن على صفحة بالكنرتول أو خال  سح بيها ي ميالل  ل صَ الوُ هاي  گَر مالته واخلِ 
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أستطيع أن  هذا الكالم هكذا كيف ،ساعة ساعتني رتَّب الوضع وطلع أخذ له هم ،ود بالتورنيدونزول عب  
ة تروح اس يومي  والنَّ  ،واجليش الدولة ما تصرف عليه ،احملامون واملوظفون الدولة تصرف عليهم !؟رهأتصوَّ 

  !!ب ساعة أو ساعتنيتدر  ت

 لو اخليركوب  ،لطريقةذه احَّتَّ اجليوش القدمية ال ُتشكَّل ب ؟لشكَّ جليوش هكذا تُ اباهلل عليكم 
تطيع  ال يس ةية صعبروب عمل احلاخليل يف التعامل معالفروسية و  ،الفروسية حباجة إىل ترين ،حباجة إىل ترين

آلن مع ك االُ ب فما ،صختصُّ  ج إىلام حتتا هس  وحَّتَّ استعمال السيوف والر ماح وال ،كل  أحد أن  يتعامل معها
السي د ب تُ كُ و ! !ةذه سذاجأليس ه ،ال أدري ؟يف املدينة الفاضلة هذا هو اجليش يعين ،التقنيات احلديثة

 ،وين! أنتم أنصف؟يال أدر  ؟!تجديدى بالسمَّ يُ  الَّذيهو هذا يا تُرى  ،فيها الكثي من هذا الكالم يز ياالش  
 ! ؟أنتم قولوا هو هذا التجديد

  ؟ل من الجنودقتَ ي   لدولة بعائلة منا ماذا تصنع-:ويستمر  

كذلك لم  تكن إْن لمو  ،احسب شأنه حاجاتها ت بقدر سد  يَ عطِ إذا كانت العائلة فقيرة عاجزة أ  
 .حة أو غيرهالعطائهم مصفي إِ   إذا كانشيئاً إالَّ  ت عطَ 

مور هذه أ ،بإنصاف ما نتكل  دعونكن ول ،سيق عون السي د او حمبُّ و  ،ي دتالمذة الس ،السي دطبعًا أتباع 
ن م ما عندكم امج بأنَّ ية الربنوحَّتَّ يف بدا أمس يومَ  هُ لتُ قُ  الَّذيهو هذا و  !تكشف عن سطحية وعن سذاجة

 .ة جداً واضحاجة سذ ،ذاجةهي هذه السَّ  ،ذاجةالسَّ  تَ ُعمُّهاجاء من مصادر تشيع فقد معرفة عن احلسني 

 :لعابدينن ايهدي ز يخ مللشَّ  (ةمَّ بيان األئِ )غم هذا كتاب نفس النَّ  نأخذ سذاجة أخرى علىو  

هذه الطبعة حينما   ،بيوت ،طبعة املكتبة اإلسالمية هذه الطبعة ،يئو اخلالسي د من تالمذة وهو 
 ،من أحدث الطبعاتو وهذه آخر طبعة  ،1988 طبعة ،البُدَّ أن تكون مصحوبة خبتم املؤل فتُباع ف تكان

 ،قم ،ة دار الغديرعبالطبعة ط هذه ،نفس الكالم موجودولكن   ، رأيهغيَّ يكون قد ا رَّبَّ  قُلتو أنا قارنت 
ه من الطبعة تلك موجود يف سأقرأ الَّذيفنفس الكالم  ،1988الطبعة األخرى وهذه  ،الدييم 2004
وت نفس هذه الطبعة طبعة اإلسالمية بي  ،طبعة دار الغدير ، من هذه الطبعة178، 177، 176 صفحة
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ه سذاجة ل  أيضًا كالم كُ فهو قبل أن أقرأ عليكم و  ،، نفس أرقام الصفحات177، 176الشيء صفحة 
يف املسائل اإلسالمية  اآلن الكالم السَّاذج الَّذي قرأناه !ب إىل أمي املؤمننينسَ يُ أن لكن الغريب  ،ةوسطحي  
 ؟هو عدد الطبعات ال أدري الطبعة اخلامسة والعشرون اآلن كموهي  ،94الطبعة سنة  لكم هذهِ  نتُ وقد بيَّ 

أقرأ  قبل أن   .اً دَّ اً وساذج جِ دَّ جِ  كالم سطحي  وهو   ،ملؤمننيا ة منسوب إىل أميمَّ ئِ لكن الكالم هنا يف بيان األَ 
 .عليكم نذهب إىل فاصل

يشي إىل -رةهام في الذَّ  بيانٌ  اني وهوالبيان الثَّ -ةمَّ ئِ بيان األَ العابدين يف  زينالشَّيخ ثنا د  ماذا يُ 
  :ثَلثة وفيه فروعٌ -احلرب النووية

  .رآن الكريمفي األخبار عن الذرَِّة في الق   :لالفرع األوَّ 

قائع و  نث عتتحدَّ  روايات  إىليشي-مار عن الذرَّة في كَلم النَّبي العظيفي األخب :الفرع الثاني
ث يتحدَّ  ،اً دَّ جِ سطحي  وبأسلوب هوهو يتحد ث عن يل بذا املوضوع شأنَ ال  ،قع يف آخر الزمانوحروب ت

  .ها الدول الكربىكلتتالَّيت ألسلحة ا عن

 ملاذا كل  و  ؟فونملاذا املسلمون متخل   ؟أي سؤال ،هو جييب عن سؤال هُ وكأنَّ -ولذا-يقول إىل أن  
ليست  التكنولوجيا بكل  أصنافها ،والقطارات والسيارات والطائرات القدرات العسكرية اهلائلة والتكنولوجيا

غوا كي يتفرَّ   ؟ملاذا ،نعمة كبية ،فونتخل  م مُ أّنَّ  نيملعم على املسمن الن   ذلك نعمة دفهو جي !؟نيملبيد املس
 فاخرة ال دنيا) :الشعبيةقافة يف الثَّ  لاهم املسلمون أصاًل كما يق ؟غ املسلمون للعبادةمَّت تفرَّ تُ َرى  ،للعبادة

أحد المؤمنين من  ولذا إنَّ -(فاخرة ال هي للدنيا وال لآلخرة)الدول اإلسالمية  ،املسلمون اآلن (،وال آخرة
ال  ينيع كرُ چُ  ،ك(رُ فهذا عرفان )چُ هذا هو العرفان كان   إذاو  ،ف وال هم يزنونواهلل ال هو عار -ارفينالعَ 

-لرؤياا َلم في عالملمؤمنين عليه السَّ ا ارفين رأى المام أميرمن العَ  ولذا إنَّ أحد المؤمنين-له قيمةَ 
شي إىل هنا يُ -ما مضمونه   مَلالسَّ  قال المام عليه دوق-!للدين ؤيا صارت أساساً الر االن  (طرُ ن هاخلَ ومِ )

-سأل اإلمام ،عنه هذا املؤمن العارف الَّذي يكي-َلملسَّ ا فسأل المام عليه-(نارآنا فقد رآ)رواية من 
 من السيارات والطائرات ةم الحديثة والمخترعات الجديدو العل مونا هذهعلِّ ا لم ت  ذالم :ديقال يا سيِّ 
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ة السَلمية مَّ جانب من الغربيين والشرقيين من غير األ  اخترعها األالَّتي آلالت ا والكهرباء وغيرها من
  ؟باختراعها وإحداثها اأخذوا يفتخرون علينحتَّى 

ا أقرأها ألّنَّ  ن  أ أحب    ماواهلل-َلم في الجوابلسَّ ا قال عليه-هذا يف الرؤيا-عليه السََّلمقال 
جيبك فاسمع ي م  نِّ إَلن يا ف :َلم في الجوابقال عليه السَّ -!؟كرةح لكم الفِ وض  تفاهة ولكن كيف أُ 

ساساً و أه-هج البَلغةفي ن جودةٌ خرى وهي مو علوماً أ   أنا كما ذكرت  ها العلوم قد ذكرت   إنَّ هذهِ  واحفظ
 هو هذا ،ون به يعرتفال ؟بهِ  هو كتاب ّنج البالغة أساسًا علماء الش يعة يعرتفون ،لعابدينا يا شيخ زين

ونه ال يريدو الغة ّنج الب يرفضون الش يعةمراجع  بارك  ،القضية وسيأيت الكالم عن هذه ،الكتاب ال يعرتفون بهِ 
 ن بنسبةكتيعين إن ل  ،ثننيلقضية ليست يف واحد أو اا وهذه ،االستنباط مصدرًا من مصادر ال يعتربونهُ و 

ه ذه إنَّ -ستنباطيرفضون ّنج البالغة يف مسألة اال ،من مراجع الشيعة %99.99فهي بنسبة   100%
أي -العلماء تبي ك  ة وفكرت علومًا أخرى وهي موجودة في نهج البَلغذكرتها أنا كما ذ  العلوم قد

التفسي  كتب  ؟دةملقصو هي اكتب   أي   ،ستحاضةض واإلفاس واحليبأحكام الن   كتب العلماء مألى  ؟علماء
اش مماكل  ؟س وناميل عدكهذا ما أدري ما ) ؟يف كتب العلماءهذه كتب   أي   ،بأفكار املخالفني مألى
كما ذكرت   ها أناذكرت إنَّ هذه العلوم قد-؟(!ناميو  ي مذهب الكلبتعش  النجفيني م گولةعلى   ؟ونامي

يبين و  اً وأساس يالً هذا دل عتربي العابدين زين شيخأن  ال لطيفال-علوماً أخرى وهي موجودة في نهج البَلغة
 نَّ األخرى وإ در الموا ضي بعف وهي موجودة في نهج البَلغة وفي كتِب الع لماء وقد أشرت  إليها-!عليه

 القوله رجي(ط رُ خَ )الم هذا ك-ألشياءا تب فدرسوها فاخترعوا هذهاألجانب قد عثروا على تلك الك  
 ،ص لمف هلا تأريخ لطائراتاع ارت خاعملية أن   والواقع ،اس وهو جزء من التثويل املغناطيسية النَّ الدين لعامَّ 

حكاية هلا و  ا تفصيلوهل خيأر العلوم هلا ت هذه !؟مل  كواهلل ما أدري مع من نت ؟من نتكل  مع مَ حنن ولكن  
لك تد عثروا على قجانب ألا إنَّ و -؟ا يعرفون من ثقافة العالماذ ؟ماذا يفهمون ؟هؤالء أين يعيشون ،طويلة
ن م ،يخ الطوسيشَّ لل هايةب النمن كتا ؟من أين ينيع-نابِ ت  من ك  فدرسوها فاخترعوا هذه األشياء  تبالك  
 خرتعوا هذهاو  رسوهد قهٍ ف ي  من أ ؟طاترَ من فقه اخلَ  ؟البيان للطربسي من جممع ؟نابِ تُ كتاب من كُ   أي  

  !؟الطائرات
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وحصلوا  ان كتبنمياء وإنَّ األجانب قد عثروا على تلك الكتب فدرسوها فاخترعوا هذه األش
 أهل البيت ومَ موا عللَّ تعقد ء هؤالكان إذًا   ،دجي  -اهاختراعهم إيَّ اعليها من علومنا فَل فضل لهم في 

تفعوا من ما ان عنا ليشمراج ؟ان احنام  شبينا غُ ا ؟انم  واحنا امشالنا غُ ) ، فلي أن أتساَءل وأقولاهوانتفعوا من
  ؟!(موجودةالعلوم إذا كانت  هذه

 هات من هذه الرُت  املؤمنني أميُ   ويربأؤمننيه كالم أمي امللُّ هذا كُ -هذه المخترعات ا رأينا أنَّ إنَّ  :وثانياً 
 وجبالم فهي ت  رر للعضة فيها لحديثا هذه ال م خترعاتإنَّا رأينا أنَّ -وجود يف الكتاباملهو  هذاولكن 

 كالمنوع من الأي   ؟ون باعلميألعداء ا إذاً ملاذا جعلتم-ح بها لكمصرِّ هَلك أمم من البشر فلذلك لم ن  
-مللعالَ  ضررٌ  ة فيهاالحديث هذه المخترعات ا رأينا أنَّ إنَّ -(يا مجاعة هذا خرط ،خرط ياحلچهذا ) ؟هذا

ا أنَّ هذه ا رأينإنَّ -يضاً!أ بذه الطريقة تتم  سقطعًا عنده د وعملية االجتها ،يه وجُمتهدالرجل هذا فق
ح بها لكم م ن صرِّ ذلك لفهي ت وجب هَلك أمم من البشر فل المخترعات الحديثة فيها ضرٌر للعاَلم

قبالً  اسالنَّ تل قخٍص شوكم من أقول -وغيرها قتلوه بالسيارات والطائرات والكهرباء شخصٍ  من فكم
 ؟لي  ع ىللسماء إازل من ن ،وملاذا نزل سيف ذو الفقار ؟كانت السيوف موجودة  اذالمف ،باخليول والسيوف
شلون ا ؟باحلجار ينعي) ؟هي قوة ماال ؟ةوا هلم ما استطعتم من قو  رآن وأعد  وملاذا يقول القُ  ؟أليس هكذا نعتقد

 ثُتكمد  حل ندي جمال وإالَّ نا ما عأ ،وزةحلا ده عمائم كبية داخلرد  قوا هذا الكالم تُ وثِ ! ؟ما هذا اهلُزال ؟(يعين
 (البايسكالت)حرَّموا و  ،طماطةوحرموا ال طااالبطفيها موا حرَّ الش يعة ت عند مجلة من فقهاء عن مرحلة مر  

س  إبلينيصح ،حصني إبليس :عراقيف الالريفية  الدراجات اهلوائية وهذه التسمية الش ائعة عندنا يف املناطق
ينيَّةهذا جاء من املؤسسة  ينيَّة ،الد   (يسكالتالبا)مية على ذه التسهطلقوا هم أ ،ثقوا جاء من املؤسَّسة الد 

كن موجودة الطماطة ل تبطاطا و نَّ الأبقد التعرفون  ،الطماطةحرَّموا موا البطاطا و فحرَّ  ،على الدرجات اهلوائية
 !ون من أمريكاالربتغالي  هم با  جاءالذي أن  و    ،يف العال القدمي

ل ما وَّ أ ،ا والطماطملبطاطلبعض العلماء و الفقهاء  لفاصل إىل حترمي بعضا وصل احلديث بنا قبل
كان التحرمي   ،أبداً  ،سياسية واقتصاديةكانت قضية  اليقولون و عون لكم سيق   ،با الربتغاليون ءاجاء با ج

اطة ل تكن موجودة كما قُلُت قبَل والطم وباعتبار أنَّ البطاطا !استحدثاهتُ مُ  رو شرُّ األمإىل قاعدة  مستنداً 
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 كتشف أمريكا ورجع فرجع بالبطاطا والطماطة وانتشرتَلمَّا ا  ،مبسو كول  على يدليون اغجاء با الربت ،قليل
 بدياًل عن ان البطاطن فانتفعوا موكان اخلبز يتعفَّ عندهم بارد  جلو األنَّ  وانتشرت البطاطا يف أوربا ،يف أوربا

حَّتَّ جات اهلوائية و اوالبطاطة والدر  فحرَّم العلماء الطماطة ،تأريخ  حال هذه قصَّة هلاعلى أي   ،خلبزا
 ة يفث يف مكَّ دَ وت مثل ما حَ ات الصَّ كرب  مُ وحرَّموا  ،الركوب يف السيارات حرَّموه يف بداية األمر ،السيارات

مت وت الوهابية حرَّ مكربات الصَّ  امللك عبد العزيز امعودية أيَّ السُّ ملسجد احلرام حني وضعت احلكومة ا
بعض اخلطباء كانوا ال  ،كانت موجودة يف النَّجف  الكيفي ةنفس بوهذه القضيَّة  ،وتات الصَّ كرب  مُ  الاستعم

اتوبعض النَّاس ال َيضرون إىل املواكب الَّيت  ،املايكروفون يصعدوا املنرب وأمامهم قبلون أن  يَ   استعملت مكرب 
وال زال  ،مت على األوالد والبناتر  س حُ ار واملد ،مرظارات يف أوائل األمت النَّ ر  حُ حَّتَّ و  ،الصوت يف البداية

يف قضية  يهِ ي وغز ياعبدا هلادي الش  السي د فتوى ب ونلمناس يعويف كربالء أُ  إىل اليوم يف العراق يف النَّجف
قول  أأتستغربون أن   ،ولكن بشكل قليلقوين هذا األمر موجود إىل هذا اليوم صد   ،سار رمة الدخول إىل املدحُ 

ة خصوصاً من علماء اإلخباريني وحَّتَّ من غي اإلخباريني من يُفس قون من يقول بكروي   لكم هناك يف وسطنا
 ،يل بالغرب نَ ال شأ ،ة األرضكروي  ب ال تقول ات موجودة يف الغرب أيضاً يعال تقولوا يل هناك مج ؟!األرض

موجودة مواقع هلم على و  ،الغربات يف ي  عنعم هناك مج ،أنا أحتد ث عن واقعنا ،أنا أحتد ث عن واقع شيعي  
على أي  حال، الوقائع كثية  ،لنا بم ال شأنَ وحنن  ،ضيقولون بعدم كروية األر  توكتب ودراسات ننرت اإل
  !؟ثكمحد  أُ   شيءٍ عن أي  ف

ء وغيرها الكهربات و ئراوالطا بالسيارات قتلوا خصٍ ش فكم من- أكملالوقت جيري سريعًا دعوين
فس ف نلَ تل أو ت َ قَ  كل  فثة فلو كنتم أنتم اخترعتم هذه المخترعات الحدي-قولي يماأل-لو كنتم أنتمف

ن إ :السََّلم يهمام علال فلذلك قال-لكالما إىل آخر-أنتم يقع في العالم بسببها يكون سببه  أو مال 
يح بقوا طاولذلك ا)-خرةم اآلالصنائع لتركت عليم هذهتَ م للدنيا لتغلت  كم اشأعماركم قصيرة فلو أنَّ 

 .كالم طويل عريض هذا الكالم  ،!(حظكم

 عات باسما من األمخاس أو من التربُّ إمَّ  ،ل الطائلةواق عليها األمنفَ ملؤلفات تُ ا وهذه بتالك هذه
ال ميلكون مصادر مالية غي األموال  دين يف األعم األغلبال   الورج ،دينال كتب رجهي   هذهِ  ألنَّ  ،لدينا
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ينيَّة والشرعية هناك  ،مصادر مالية غي األموال الشرعية هناك منهم من ميتلك ،اجلميع قليل منهم ال أقول ،الد 
 .على عملهِ و  هو د على أموالهيعتمبل ل الشرعية ال يرجع إىل األموامنهم أصالً من 

ة ن أمهيَّ ث عدَّ ت أحتأبدفث مع أحد املراجع كنت أحتدَّ   :يقول ،مييشكد حسن السي  القلها نقصة ي
فهذا  ،ملوضوعات هلذا انامكر اإلوفَّ تُ  وطرحت عليه أن   ،نرتنتت اإلا بداييفوذلك  نرتنت لطلبة العلماإل

اشرتوا  قال ،ا قماشر أّنَّ وَّ تصف ،نرتنتشبكة اإل :د حسن قالسي  ال ،نرتنتإلا ع شيئاً عنل يكن قد مسَ  املرجع
 !!ةللطلب تكفيالَّيت شرتوا لنا األمتار نرتنت اكم مرت حنتاج من شبكة اإل  ،أي  مقدار

ائيات الفض ذهداء هلفوروحي  ،نقل مباشريف  وفب معر ات كنت استمع إىل خطية من املرَّ أنا مرَّ 
حون مسَّ ا ينزل يتمَّ لَ وَ  امرٍ ع انٍ رن   جملسٍ يف اخلطيب  نقل مباشر وهذا ،روحي هلا الفداءخلطابة ا تنقل هذهالَّيت 
أالف  ،لطيا ى رؤوسهم علأنَّ كقيون  راقيني والعراث العِ د  كان يُ   ،شيٍء فيه من عرق جبينه إىل جواربهِ  بكل  
خابرات يف املمون ملاذا ال أتعلق !راه من األسر فَ كشَ   ّنم وأفواههم لسر  ة من البشر وقد فتحوا آذاّنم وعيو فمؤل  

 ط من الدولطَّ ذا خمُ ه ،ططَّ خمُ  هذا :قال ؟انية يف الليلجم   خمابراتتعطي  الشركات هناك بعض ؟الليل جماناً 
كتشاف  اِ أيُّ  ،يما بينهمفالليل  ات يفللمخابر  جيعلون جمال ،نانا وبناتِ فسدوا أوالدَ يُ  حَّتَّ  االستعمارية للعراق

ت قو ال ف يفختالالاوهناك  ،مسه شركاتوشيء ا ،البورصة مسهُ شيء ابهذا أصاًل ل يسمع  ،ي هذاطخ
 ُيرج معلوماتٍ و ُه يف جيبِه دخل يدَ ذا يُ ه ،مظُ لنُّ ا ل يسمع شيئاً عن هذه ،يلةات النهارية واملكاملات اللواملكامل

ثي الكاك هناهلل و  أمثلةيكم بثكم وآتحد   أُ أريد أن   ولهذا كثي  ومثلُ  ،هكذا وينثرها على رؤوس النَّاس
  .الكثيو 

وكان  ،ه يف قمضالء إىل بيتِ دعاين أحد الفُ  ،خطيب معروف يف التسعينات ،أحد اخلُطباء املشهورين
كان هذا اخلطيب قادمًا من خارج   ،خلطيبا اذوجاء ب جمموعة من العلماء ومن أساتذة احلوزة  قد دعا

 ،من احُلض ار للونهذا ا   اجمللس إالَّ فلم يكن يفوُعلماء وفضالء ذة تاار أسضَّ حلُ  ام أنَّ وهو يعل ،إيران
أن ه  ي ال أقصدم  قول أُ حني أو  ،اً ي  م  أُ  اً قروي   رجالً  ،اً قروي   رجالً وكان د املنرب عَ ا صَ فلمَّ  ،شخصيات من هذا النوعو 

أن  كيف   ،ةبطريقة قروي   ،قة غريبةيطر ب ثناد  فبدأ يُ  ،لفهم ايُ م  أُ و الثقافة  أُم ي هولكن   ،يكتبال يعرف يقرأ و 
ثنا   ،همثُ ن ما رأوا املدينة فيحد  الَّذييعود إىل أبناء القرية و  ألوَّل مر ة، يدخل إىل املدينة اً قروي   رجالً  كان ُيد 
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ث عن تحدَّ ي هو ،عرفوّنا ولفظ االسم بشكل خاطئت انتم ما سامعني بيها ما أنا رحت إىل والية :يقول
ثنا بطريقة وكأنَّنا ال نعرُف شيئًا عن العال ،ة الربيطانيسرتمدينة مانش مسُه هو ال يعرف أنَّ هناك شيء ا ،ُيد 

وإىل  ،سياسية واقتصادية وطبيعية وإدارية صاتختص   اغرافيلة واجلفصَّ فيا مُ ار اجلغ وهناك موسوعات يف ،فيارااجلغ
هناك ألبومات  ،هناك برامج وثائقية ،هناك أطالس خمتلفة ،فية العالار صة يف جغت متخص  ك جمالَّ وهنا ،آخرهِ 

من البلدان أكثر من أهل  لدٍ بعن  عرف تفاصيلَ يأن وهو جالس يف مكانِه  هاإلنسان ميكنأن  حبيث  ،ةسياحي  
 خرى وبشكلٍ ائر التفاصيل األُ سعن  ثنا بشكل قروي  د  لطريقة وبدأ يُ ا ث بذهوهذا يتحدَّ  ،ذلك البلد

كانوا   ضالءة والفُ ذتسااأل الغريب أنَّ و  ،أساتذة وفضالء هر لس يضجمل اً وهذا كان مدعو   ،اً دَّ جِ  ذجاسطحي وس
من فإن  ل يكونوا من الطراز األوَّل  ة احلوزةذتجودين كانوا من أسااملو  كل    !هو هذا الغريب ،عجبني حبديثهِ مُ 

أنا  !خاعلنُّ ا جملساً قروياً إىلو  !خاعلنُّ ا اً إىليَّ لساً أم  كان جمَ ي  ذالَّ  جلسهِ مُيج دون َّبو كانوا ُمعجبني   ،الطراز الثَّاين
واقول  ،الش يعةأحسد أن أحسن شيء  ،ال ،ال ؟أحسد هؤالء األساتذةأم  ؟يبأحسد اخلط ؟نسد مَ أحهنا 

 .!!.عمةلن  ا ن على هذهيا شيعة أنتم حمسودو 

جة إىل ضها حبابع نَّ أل ،كثيًا منهاوأعرضت عن  أنا سج لت مالحظات كثية  ،الوقت جيري سريعاً 
 ذهه ،ةٍ ي بقصيدحديث ين أختملكنَّ  ،كرتذ  كتفيت َّباأن أحكي لكم حكايات طويلة لذلك ا  تفصيٍل طويل

 كذا كذا ملؤلف آية اهللوا ،اخرفتجليد وب ،ع طباعة فاخرةمانينات يف كتاٍب طُبِ لثَّ ا ها يفوحفظتُ  اهتُ قرألقصيدة ا
ماذا تقول  ،رةفك عنو ظاهرة  ث عندَّ ا أحتأن ،يل بامسه ال شأنَ  ، رمحة اهلل عليهتويف   ،الفالينق حملق  ا عاللإىل ا

 !؟هذه القصيدة

 ص     اح عوع     و عوع     و لم     اذا ال     دي 
 

 ص     احت قوق     و قوق     و هالجاج      ألنَّ  
 

 
 
 

 !!أجاد

 :(اخليدجلة )صيدته ن قري أبيات ماجلواه اعرغمة للجواهري الشَّ مسعكم على نفس النَّ أريد أن  أ

 يين    حيِّ ن ب ع    ٍد فَ فحِك َع    َس     ي    ت  حيَّ 
 

 ينِ س      اتخي      ِر ي      ا أمَّ البَ ة الَ جلَ      ي      ا دِ  
 .ننيالرَّ املصحوب ب النغم املهموس ،غمالسني والنون هذا النَّ  المن استعم رَ أكث َ  

 ين    يفحِك ع    ن ب ع    ٍد فحيِّ َس     ي    ت  حيَّ 
 

 نِ ي      ِر ي      ا أمَّ البس      اتيجل      ة الخَ ي      ا دِ  
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 ب      هِ  ظمآن      اً أل      وذ   فحكِ حيي      ت  َس      
 

 والط     ينِ  ل     وذ الحم     ائم ب     ين الم     اءِ  
 

 
 

 فارق      ه  بع      اً أ  جل      ة الخي      ر ي      ا نَ ي      ا دِ 
 

 ح    ينِ والِ  ح    ينِ ب    ين الِ  راه    ةِ عل    ى الكَ  
 ياخمر خابية في ظل عرجونِ 

 
 

 احرةٍ َس    ي   ا أطي   افَ  جل   ة الخي   رِ ي   ا دِ 
 

 رج     ونِ ع   ف     ي ظ     لِ  خابي     ةٍ  ي     ا خم     رَ  
 نجٍ وم    ن غَ     بغ    داد م    ن ظ    رفٍ  ي    ا أمَّ  

 
 ف    ي ال    دهاقينِ حتَّ    ى د مش    ى التبغ    د   

 .قرىال ينيع :الدهاقني 

 ه     ام    ن أل     ف ليلتِ الَّت     ي ي    ا أم تل     ك 
 

 َلح      ينِ عط      ٌر ف      ي التَ  ل      قن يعب      ق   
 

 
 

 :القصيدة طويلة

 احرةٍ َس    جل   ة الخي   ر ي   ا أطي   افَ ي   ا دِ 
 

 رج     ونِ ع   لِ ف     ي ِظ      ابي     ةٍ م     ر خَ ي     ا خَ  
 ..حييت سفحك عن بعٍد فحييين 

 ***              ***            *** 

 ص     اح عوع     و عوع     و لم     اذا ال     ديج
 

 ص     احت قوق     و قوق     و هالجاج      ألنَّ  
 

 
 
 

نفس  ، سيفا صوال مي ير  دو ،املوسيقي ملَّ غم املوسيقي نفس السُ تالحظون نفس املستوى من النَّ 
ف صن  أُ  أن   ردتُ أنا إذا أ ،لتفكيااس أحرار يف النَّ  ،طباعة مثل هذا الكالم أبداً على ض رت ال أع ناأ ،غمالنَّ 

ن األدب ما هذا اللون رَّبَّ  ،لرومانسيةدرسة الواقعية املشوبة باعلى املنفسي ن ف ذوقيًا أصو فنيًا و نفسي أدبيًا 
ا هو من رَّبَّ  ،ذوقونتاليون يريا السرَّب ،ما أدراين أنا ال أتذوَّقهُ  ،منظومة السريالزم يف األدب والفنون ،يليار الس

 ،يعلى التعب رتضال أع ،وقَّهُ أنا ال أتذ ،البوهيمي الغجري ال أدريأو  ،البوهيمي الرمزي ،بوهيمياألدب ال
وأحسن  حسن ورقأَ و عة باسن طِ طبع أحتب تُ كُ   :ين أقوللكنَّ  ،اس أحرار يف الفكروالنَّ  ،أحرار يف التعبي ساالنَّ 

ما  ،ينلد  اأيضًا باسم  عاتربُّ ن التماألمخاس أو  هذه إمَّا من ،الفالين لفالنالن اتليد واأللقاب آية اهلل وف
فكر  القضية قضية ذا كانتإ ؟اذامل ،بيتربًا شعواء على حديث أهل الين أمسُع حَ ولكنَّ  ،حداً انتقدهامسعُت أ

ل أكم عجبكم أن  ي ،ةري  يضًا حلحديث أهل البيت أقة هذا الفكر حري  هلذا التعبي و  ما ة للفكر فمثلوحريَّ 
 :يئاً شبياهتا من أ ة أبيات القصيدة سأقرأ عليكمقون الستماع بقيَّ القصيدة يبدو أنَّكم تتشوَّ 

 ص     اح عوع     و عوع     و لم     اذا ال     دي 
 

 ص     احت قوق     و قوق     و هالجاج      ألنَّ  
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 .ية جاجةو ة كظماهلج ،هذه هلجة بغدادية ،يعين الدجاجة ،اجلاجة

 ن         دلك ص         اير مدبلم         اذا ش         ار 
 

 قرن               دلألن ص               اير الح               اكم  
  

 
 
 

 
 
 

 .سييالزموالريالية هذه رَّبا الس :قلت ؟تفهمون شيء

 لم          اذا ص          ار موش          ي بالرياس          ة
 

 ألن الب        يض فاس        د م        ن أساس        ه 
  

 
 
 

 
 
 

 ..ةحكمة عظيم. .يبدو هكذا أو إىل غيِه ال أدري دو يشي إىل موشي دايانبي

 تر العفيف           ةلم           اذا منهت           ك ِس           
 

 م       ن بكيف       هلَ ي كِ ص       ار الح         ألنْ  
  

 ،صي شاعرأخل هم  أنا ؟ي  لَ ظلت عَ  كلها صايرة شعراء  ،ألبياتا وأنا أيضًا أضفت بيتًا إىل هذه 
أن  ة أردتُ ملعل گقصيدة اذه الفه ؟هايل قة هذي معل گة ما أدري وين معلگليست املع ،قةلقصيدة املعلَّ ا هذه

  :لت أيضاً قء فأنا يف طبقة األدبا د  عَ دباء وأُ ألا ري بنييرتفع ذكحَّتَّ  ُأضيَف إليها بيتاً 

ثنا عنهاالگ :سنال خ م  رطة ك  گرطت الگلماذا   م األثداء ذي يقضلك الَّ ذالن مس  ،رطة أمس حتد 
 .سمُ اخلُ  رطت كل  گ  :سنام  رطة كل خ  لماذا گرطت الگ :فلذلك قلت !وه يدفع األمخاسوأب

 ناْس    م  ل خ  رط    ة ك     لم    اذا گرط    ت الگ
 

 انْس        لَ ا انعِ لنَ        ي وك  ِط        حن        ا وَ ألن رِ  
  

 
 

 !!..ماإلجابة خصوصاً حينما يقضمون احلُلَ  نا أسأهلم الدعاء يف مواطنأو 

 ..ة احلديث تأتينا يوم غدبقيَّ و وقت الربنامج أنتهى 

  .. الَقَمرةِ ايَ عَ ي رِ م فِ ك  أترك  

و ج وِه ن و ج وِهنا و عَ الَكرَب ِشف كْ إ ،نِ يِّييا َقَمر الَهاِشمِ  ،َعن َوْجِه َأِخيَك الح َسين يَا َكاِشَف الَكربِ 
 ..ينح سَ نْ َترِنت ِبَحقِّ َأِخيَك اليَنا َوم َتاِبِعيَنا َعَلى الم َشاِهدِ 

 ..في أماِن اهلل. .عاء جميعاً أسألكم الد  
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