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 يف ُمستمرّاً  سيكون العنوان هذا بأنّ  وقلُت ) الّشيعيّة الثّقافة ساحة يف استكشافيّة جولة( جديداً  عنواناً  بدأت املاضية الحلقة يف ✤

 ..وقفات عىل تشتمل الجولة هذه وأنّ  حلقات، عّدة

 البيت أهل بحديث مركّب جهل هو التّصّور وهذا كب�ة، بدرجة مهّ�ً  ليس األمور هذه مثل عن الحديث أنّ  البعض يتصّور قد ✤

 عليهم البيت أهل بأحاديث كب� جهٌل  وهذا الحاشية، عىل أشياء يعني) تناتيف( بأنّه الحديث هذا يصف َمن فهناك الّسالم، عليهم

 ها (تناتيف).بأنّ  توصف حين� الّسالم،

 ف� األهميّة، غاية يف فهي سبيلها، يف النّاس يقتل قد عميقة، دالالت لها الّديانات كّل  يف والرّموز رموز، ألنّها مهّمة القضايا هذه ✤

 !؟..محّمد وآل ملحّمد رموز هي الرّموز كانت إذا بالك

  .. الرّمز أهّمية لتعرفوا مثاالً لكم سأرضب ✤

 ختّم باليم�] الّذي ذكرها إمامنا العسكري عليه الّسالم يف حديث عالمات املؤمن. التّ [ مسألة عند وقفة[

(عالمات املؤمن خمس: صالة إحدى وخمس�، وزيارة األربع�، والتَّختم باليم�، وتعف� الجب�، والجهر ببسم الله الّرحمن الّرحيم) 

 م الّسالم عن هذا الرّمز (التّختُّم باليم�)..؟]ماذا تُحّدثنا روايات أهل البيت عليه

 ) الخفي الّرشك من نوع املهّمة الحاجة لتذكّر الخاتم تحويل: (الّشيعة وسائل يف ◀

 ليذكر الخاتم تحويل -الّرشك هذا أنحاء من أي- منه: وقال النّمل، دبيب ِمن أخفى الّرشك إنّ ( الّسالم عليه الّصادق اإلمام يقول ●

ك هنا هو (يف تغي� الّرمز)، فحين� تقوم بتغي�ه، فهذا عبث بالرّمز، وهذا العبث هو (رشٌك خفي)، الّرش  ووجه). هذا وشبه الحاجة

 والّرشك الخفي يجّر عىل اإلنسان ما يجر.. فهل الّرشك من التّناتيف؟!

  الرّكعات، عدد لضبط الّصالة يف الخاتم تحريك أجازوا األمئة◀

 إّال بخامتي، أُحوّله ِمن مكان إىل مكان، فقال: ال بأس به).  صاليت أحفظ ف� الّسهو، كث� لرج إّ� ( ●

. األخرى الرّموز خدمة يف ألنّه جائزاً ) التّختّم( رمز تغي� صار فهنا..). بخامته صالته الّرجل يعدَّ  أن بأس ال( الّصادق اإلمام قول أيضاً  ●

 .أيضاً  رمز فالّصالة

ؤابت�) واملالئكة أخذت شكل الع�مة من رسول الله،  الّذي هو األعظم النّبي الع�مة مسألة يف ✤ صّمم هذه الع�مة (ذات الذُّ

وقد مّر علينا ذلك يف الحلقة الّسابقة، يف ما قاله أهل البيت يف معنى هذه اآلية: (بىل إن تصربوا وتتَّقوا ويأتوكم ِمن فورهم هذا 

ِة آالٍف ِمن املالئكِة مسّوم�) مسّوم�: أي لهم ِسمة ولهم عالمة ورمز، وهذه الّسمة أخذها املالئكة من جربئيل، ُ�ددكم ربُّكم بخمس

 وجربئيل أخذ هذه الّسمة من رسول الله وهي ِسّمة (الع�مة).

: والّسبب للمالئكة، رؤيتهم قبل ت�،الّذؤاب ذات) الع�مة( من الهيئة هذه يلبسوا أن ُمبارش بشكلٍ  املسلم� يأمر مل األعظم النّبي ✤

بسوا  النّبي األعظم أراد أن يُبّ� للمسلم� ارتباط هذا الرّمز (الع�مة ذات الّذؤابت�) بالَغيب والعوامل العلويّة. لهذا قال لهم الأنّ 

 الع�ئم كع�ئم املالئكة.

ال يعرف هيئة الع�مة،  األوصياء سيّد ألنّ  هذا ليس -املاضية الحلقة يف مرّ  ك� - بنفسه املؤمن� أم� األنبياء خاتم عّمم ح� ✤

ق)، وإّ�ا أراد النّبي بذلك أن يُبّ� للمسلم� وإلينا أهميّة هذا الرّمز، فعّممه يف بدر، وعّممه يف أخطر يوم عىل اإلسالم (يوم الخند

ه هذه الع�مة، وأيضاً عمم خاتم األنبياء عليّـاً بهذا الرّمز يف (يوم الغدير) ثُّم قال: [برز اإل�ان كلّه إىل الّرشك كلّه] فاإل�ان كلّه رمز 

 والغدير مْجَمع كُّل األرسار وكُّل الرّموز. (فهي رموز وأرسار كب�ة جّداً وليسْت تناتيف ك� يتصّور البعض بسبب جهلهم املركّب).

هّمة، قام بتحويله، م حاجةً  صاحبهُ  يتذكّر أن ألجل ولكن -الّرمز هذا عىل اعرتاض دون من أي - حاله عىل وهو الخاتم كان إذا ✤

وبعد ذلك يُرجعه إىل ما كان عليه، إذا كان هذا األمر يَُعـدُّ يف نظر أهل البيت "صلوات الله عليهم" من الّرشك، ف� بالك أن نأيت 

 ! فأّي خذالن هذا وأّي خيبة، وأّي سوء توفيق؟للرّمز األكرب (الع�مة) فنزيل هذا الرّمز املحّمدي، ونأيت برمز إبلييس..



م َمن( الّسالم عليه الّصادق اإلمام قول ✤  األمراض عن ليس هنا الحديث) نفسه إّال  يلومنَّ  فال له دواءَ  ال داءٌ  فأصابه يتحنَّك ومل تعمَّ

 الّدين يف والحمق الَحَمق، هو الّروايات يف له دواء ال الّذي الّداء.. بص�ة وعن قلب وعن ، وجدان عن هنا الحديث وإّ�ا العضويّة،

 هو الجهل املركّب.

 فشفيتهم املرىض داويُت : قال مريم بن عيىس وإنَّ  هلك، برأيه أُعجب وَمن هلك، بنفسه أُعجب َمن( الّصادق اإلمام حديث ✤

 يا: فقيل إصالحه، عىل أقدر فلم األحمق وعالجُت  الله، بإذن فأحييتهم املوىت وعالجُت  الله، بإذن واألبرص األكمه وأبرأتُ  الله، بإذن

وح الله وما األحمق؟ قال: املُعجب برأيه ونفسه، الّذي يرى الفضل كله له ال عليه، ويوجب الحق كّله لنفسه وال يوجب عليها حّقاً، ر 

 .فذاك األحمق الّذي ال حيلَة يف مداواته) 

ً  ليس) الله لعنه إبليس ِعّمة الطَّابقية أنَّ : (الّسالم عليهم األمئة قول ✤  يف يلعنونه ولكنّهم يلعنونه، إبليس مئةاأل  يذكر حين� دامئا

 .واقف الَخطرة جّداً (وهذا هو لحن القولامل

ف تحري( مسألة عن الحديث وإّ�ا الحذاء، أهّمية عن فيه الحديث ليس الّسابقة الحلقة يف) النّعال ألوان قّضية( عن الحديث ✤

مثال لهذا التّحريف) وهذه القضيّة هي أخطر ما ُ�كن، حين� يقول اإلمام األحكام يف املؤّسسة الّدينية، وقضيّة ألوان النّعال هي 

 يشء، وتأيت املؤّسسة الّدينية فتقول يشء آخر!

 ) تناتيف( أنّها األمور هذه عن يقول الّذي هذا ✤

 ه يُحرّف الحقائق، وتحريف الحقائق يف جّو الع�ئم ليس بغريب. ولكنّ  األمور، هذه أهميّة يدرك أنّه إّما ■

 .الخط طول عىل الحظتم ك� الع�ئم يف صفة أهم وهي املركّب، الجهل هو فذلك األمر، هذا يدرك ال أنّه وإّما ■

كرَّمَت عيلَّ لنئ أخرتِن إىل يوم  الّذي هذا أرأيتَك  قال(  اإلرساء سورة يف. الله لعنه بإبليس وثيق إرتباط مرتبطة التّحنيك عملية ✤

 القيامة ألحتنكنَّ ذّريتَُه إّال قليال) معنى يحتنكهم: أي يقودهم، ك� يوضع الّلجام تحت حنك الّدابة وتُقاد.

نك فالح ،إبليس بع�مة تتحنّك حين� أّما محّمد، برمز تتحنّك فأنت بها، تتحنّك حين� وأنت رمز، هي) الّذؤابت� ذات الع�مة( ✤

 حنك إبلييس (ألحتنكّن ذّريته) فحين� تتحنّك بع�مة رسول الله، فأنت بذلك تدفع رش الحنك اإلبلييس.

 . الله لعنه إبليس تحنيك من لحفظهم هو العرتة روايات يف الحس� برتبة املولود تحنيك يف الّسبب ✤

 )أمان فإنّه الحس� برتبة أوالدكم حنّكوا( ●

 الرّموز، أرسارها وأبعادها العميقة ال ندركها، ومن أمثلة ذلك:  من دائرة يف نعيش نحن ✤

 ) الّسبع الحجب يخرق الله عبد أيب تُربة عىل الّسجود إنّ ( ●

 ) داء كّل  من شفاءٌ  الحس� قرب ط�( ●

حتّى الّداء الّذي تسببه  داء لكّل  دواء يكون الّذي هو األكرب الّدواء) األكرب الّدواء وهو داء، كّل  من الّشفاء الحس� قرب ط� يف( ●

 ع�مة إبليس لعنه الله. 

 )-املوت -السام علّة تكون أن إالَّ  العلّة، تلك من الله شفاه الحس� قرب بط� فبدأ علّة، أصابته َمن( ●

لّذؤابت�، ا ذات بالع�مة املوضوع هذا وعالقة) الطّاقة علم( حديث فيها) تنفعكم قد مالحظة مبثابة هي( إج�ليّة قص�ة وقفة ✤

 وأّن الّذؤابت� هي مبثابة مسارب لتفريغ الطّاقة الّسلبية.

. آلدم الله كرامة هي الّلحية أنّ  الّرشيفة الرّوايات ويف املؤمن� عالمات من عالمة فهي) اّللحية( هو املهّمة الرّموز من آخر رمز ✤

عقل الّرجل يف ثالث: يف طول لحيته، ويف نقش خامته، و يف  يعترب( الّلحية، إطالة ويستحّب  ملتحياً، يكون أن املؤمن عىل فيجب

 كنيته)

 املؤسسة جوّ ( الّديني الجوّ  تناسب الطّويلة فالّلحية واألشخاص، واملكان الزّمان بحسب مناسباً  يكون ولكن مستحب، الّلحية طول ✤

 .وغ�هم واملهندس الطّبيب تناسب وال). الّدينية

 . ذلك يرفضون واألمئة القبضة، من أكرث مطلق بشكل لحاهم يُطيلون والعل�ء املراجع بعض ✤



 ) النّار يف فهو القبضة عن الّلحية من زاد ما: قال الّسالم عليه الله عبد أيب عن( ●

 )فضل ما وتجزُّ  الّلحية عىل بيدك تقبض: قال الّلحية، قدر يف الّسالم عليه الله عبد أيب عن( ●

ذا كنَت تلبس الع�مة اإلبليسية، وتطيل الّلحية أكرث من القبضة، فإبليس ِمن فوقك، وِمن تحت رأسَك النّار، ف�ذا سيدور يف إ  ✤

 هذا الّرأس؟ وأنا أقول لطلبة العلم: انتبهوا إىل هذه القضيّة (قضيّة الع�ئم الطّابقيّة، وقضيّة الّلحى: ف� زاد عن القبضة فهو يف

 ر).النّا

 الة الّشارب هي طريقة الّشافعيّة واملخالف�، أّما األمئة ف� كانوا يُزيلون الّشارب، وإّ�ا يُقّرصوه فقط إز  ✤

. الِشفة وأعىل الّشارب، شعر نهاية ب� يكون الّذي الحاجز هو واإلطار) اإلطار يبلغ حتّى الّشارب من تأخذ أن الّسنة من إن( ●

قول: (حّفوا الّشوارب، واعفوا الّلحى) هذه الرّوايات تعني حّف الّشوارب بهذه الطّريقة الّتي بينها ت والّتي عندنا املوجودة والرّوايات

 أهل البيت، ال بطريقة املخالف�.

 ) الّذقن تحت يكون الّذي الّشعر إزالة وهو( العرتة روايات يف الّلحية تدوير استحباب ✤

لحية فقال: ما كان عىل هذا لو هيّأ من لحيته، فبلغ ذلك الّرجل فهيّأ لحيتَُه ب� الّ  طويل رجل وآله عليه الله صّىل  بالنّبي مرَّ ( ●

 الّلحيت�، ثُّم دخل عىل النّبي صّىل الله عليه وآله، فلّ� رآه قال: هكذا فافعلوا)

اها، أن نللمؤم يجوز ال الّتي رموزنا هذه..) الخاتم الّشارب، الّلحية، الع�مة،( ✤ يل حين� أنتقد عاملاً عىل خطئه  تقولوا فال يتعدَّ

وعىل جهله: هؤالء رموزنا..! هؤالء رموزنا فقط إذا كانوا يعملون برموز محّمد وآل محّمد، أّما إذا كانوا يُخالفون رموز محّمد وآل 

 محّمد ف� هم من رموزنا، ألنّهم مبخالفتهم يتعّدون عىل رموز محّمد وآل محّمد.

 ) الطّابقيّة( الع�مة أجواء يف مالحظات ✤

 املطروح فالّسؤال. يجوز ال أنّه: سيُجيبون فقطعاً  ذلك، وغ� الّلباس يف بالكّفار التّشبه يجوز هل: السؤال هذا عل�ءنا سألنا لو ●

 .الرّوايات يف ورد ك� إبليس عّمة هي الطّابقيّة فالع�مة بإبليس؟ التّشبه يجوز هل: هنا

يّة) وهي ع�مة إبليس، هناك منهم من يُحرّم ربطة الُعنق من دون دليل! مع أّن الطّابق الع�مة( مراجعنا يلبس الّذي الوقت يف ●

 األوىل بالتّحريم هي الع�مة الطّابقية.

 سيتعامل فكيف الّرجال، علم بقذارات محشو وعقله اليد، قبضة من أكرب لحية وعنده إبليسيّة، ع�مة رأسه فوق اإلنسان كان إذا ●

 !العرتة؟ حديث مع

أال تقرؤون أّن معنى التّقوى: (أن يجدَك الله يف موضع طاعته، ويفتقدك من  -مّمن يستأنسون بحديثي -طلبة العلم ل أقول ●

 اضع طاعة الله؟!موضع معصيته)؟ فإذا كانت (الع�مة الطّابقية) هي عّمة إبليس، فهل وضع ع�مة إبليس هي من مو 

يف ساحة الثّقافة الّشيعيّة، ويف هذه الجولة ننتقل إىل عامل الفيديو. (عرض عّدة  االستكشافيّة جولتنا يف الزلنا: الثّالثة الوقفة ✤

فيديّوات للّسيد الخويئ وهو يتوضأ يف أوقات مختلفة) وهذه الفيديّوات الّذين صّوروها وأرشفوا عىل تصويرها هم أبناء الّسيد 

ع من مقلّدي الّسيد الخويئ خارج العراق ح� طلبوا تصوير فيديّوات وعائلته، وهم الّذين نرشوها يف نهاية الثّ�نيات، تلبية لطلب جم

 عن الّشؤون اليوميّة يف حياة الّسيد الخويئ، فهي ُصّورت بعلم الّسيد الخويئ، لتنرش ب� النّاس، و ليست ّرس حتّى يُكشف.

 مرّة واحدة، حتّى يقال إنّه خطأ غ� مقصود. يف وليس مختلفة، أوقات يف متكّرر وضوء هو الخويئ للّسيد عرضه تمّ  الّذي الوضوء ✤

  البيت؟ أهل حديث يف األمثل الوضوء هو الخويئ الّسيد به توضأ الّذي الوضوء هل: سؤال ✤

 وجهه مسح ثُمّ  وجهه، عىل فأسدله ماء من كّفاً  فأخذ بقدح فدعا الله، رسول وضوء جعفر أبو لنا حىك]. (3ج: الّرشيف الكايف[ يف ●

جميعاً، ثُّم أعاد يده اليرسى يف اإلناء فأسدلها عىل يده اليمنى، ثُّم مسح جوانبها ثُّم أعاد اليمنى يف اإلناء فصبّها عىل  الجانب� من

 اليرسى، ثُّم صنع بها ك� صنع باليمنى، ثُّم مسح مبا بقي يف يده رأسه ورجليه ومل يعده� يف اإلناء).



. الّرواية ذكرته كالّذي مثالياً  وضوءاً  ليس ولكنه الّصالة، به وتصحُّ  صحيح، الوضوء هذا باطل، الخويئ الّسيد وضوء أنّ  أقول ال أنا ✤

 مسألة]. ((1ج:الّصالح� منهاج[ العمليّة رسالته يف الخويئ الّسيد يقول. باطل وضوء هو ، فتواه بحسب الخويئ الّسيد وضوء ولكن

 أعضاء الوضوء، مل يجز املسح به عىل األحوط وجوباً...)ختلط بلل اليد ببلل ا لو ):92

 مقصودة ليست فالقضيّة أيضاً، بها ألتيت آخرين ملراجع فيديوات أمتلك كنت ولو فقط، مثال هي) الخويئ الّسيد وضوء( قضيّة ✤

 .أيدينا ونستطيع أن نستدلَّ بها ونتحّدث عنها ب� املتوفرة الفيديّوات هي فهذه. بالّذات القضيّة هذه يف الخويئ بالّسيد

 : إليه� أش� نقطتان هنا ✤

 هذا فل�ذا وضوئهم، يف حتّى يُخطئون عاديون، أناس مراجعنا أنّ : أقول وهنا. (املسألة لهذه ملتفت ليس الخويئ الّسيد أنّ : األوىل ■

الت الّتي ليس لها مصداقيّة عىل أرض الواقع؟ وملاذا هذه الها هذه وملاذا أحدهم؟ عىل أُشكَل  ما إذا يحدث والعجيج الّضجيج

 الّصنميّة وهذا التّقديس؟)

ً  للنّاس يذكر ولكنه. صحيح يتوضأه الّذي الوضوء هذا أن الخويئ يعتقد الّسيد أنّ : الثّانية النقطة ■  هي القضيّة وهذه! آخر شيئا

ي أّن هذه القضيّة موجودة عند عل�ئنا، فهم يكتبون يف رسائلهم العمليّة أشياء، وهم ال يعملون بها. وه إليها، أش� أن أريد الّتي

(وقضية تحريم القروض الّربوية من البنوك، مثال عىل ذلك، فإّن وكالء املراجع يأخذون القروض الّربوية من البنوك، ويُحرّمونها عىل 

 النّاس!) وهذه الظّاهرة تكشف عن شيئ�: 

 . االلتباس من الحالة هذه يف يكون ح� املرجع عند الوضوح عدم: األول ●

 .الّلبس هذا يف وقع ملا وبيّنة عنده واضحة القضيّة كانت فلو مركب، جهل عن تكشف: الثّا� ●

 ). النّجف يف الخويئ الّسيد ملجالس عرض فيه( آخر فيديو ✤

 ّدخان من كّل مكان يف املجلس. ال نفث هي املجالس، هذه يف واضحة وحالة صفة أهم ●

●  ً  ). الرّومثان( الخويئ الّسيد يتناولها الّتي الّسجائر نوع: ثانيا

●  ً ً  واضحاً  كان حديثٍ  أهم: ثالثا  . مخّمس وبيت الخمس، عن حديث ومسموعا

●  ً ) يعرتض فيه ابن 5رُقّم بالرقم ( الّذي الفيديو من األخ�ة الّلقطات يف الخويئ الّسيد ابن تقي محّمد الّسيد ب� يدور كالم: رابعا

فهل سمعتم شيئاً عن أهل البيت يف هذا  التّدخ� (والكالم بالفارسيّة). الّسيد الخويئ عىل الّشيخ الّذي يجلس قريباً منه يف قضيّة

 ها النّاس!!)املجلس؟ (مع العلم أنّهم كانوا يعلمون بأن هذه املجالس ستصّور وستنقل إىل خارج العراق وس�ا

 هل األعىل، واملرجع الحوزة لزعيم الهيئة بهذه التّدخ�..) فاسترتوا باملعايص بليتم إذا: (الّسالم عليهم البيت أهل حديث يف ✤

 أعىل مجالس هي املجالس هذه أنّ  عل�ً  الّرح��؟ املنطق ضمن املجالس هذه تُصنّف وهل ؟..وبناتنا ألبنائنا قدوة يُقّدم أن يُناسب

 ...!!!الحوزة يف املستويات

 )الّسجائر - التّبوغ تُصنع كيف تُبّ�  قص�ة وقفة( ✤

 وناجيتك، يديك ب� للّصالة وقمت وتعبأت، تهيّأت قد قلت كلّ� إّ�  الَّلهمّ : (الثّ�يل حمزة أيب دعاء من فقرات عند تدبّر وقفة ✤

ً  عيلّ  ألقيتَ  ا أنا ناجيت، ومايل كلّ� قلت قد صلحت رسيريت، وقرب من مجالس التّواب� إذ مناجاتَك  وسلبتني صلّيت، أنا إذا نعاسا

مجليس، عرضت يل بليّة أزالت قدمي، وحالت بيني وب� خدمتك. سيّدي لعلّك عن بابك طردتني، وعن خدمتك نّحيتني، أو لعلّك 

ً بحّقك فأقصيتني، أو لعلّك رأيتني معرضاً عنك فقلي تني ، أو لعلّك وجدتني يف مقام الكاذب� فرفضتني، أو لعلّك رأيتني ُمستخّفا

رأيتني غ� شاكر لنع�ئك فحرمتني، أو لعلّك فقدتني من مجالس العل�ء فخذلتني..) هل هذه املجالس الّتي ُعرضت يف الفيديو 

 هي هذه املجالس الّتي يعنيها اإلمام الّسجاد يف الّدعاء (الجواب لكم).

ل� فِمن رحمتك آيستني، أو لعلّك رأيتني آلف مجالس البطّال� فبيني وبينهم خلّيتني، أو لعلّك مل الغاف يف نيرأيت لعلّك أو( ✤

 تحب أن تسمع دعايئ فباعدتني، أو لعلّك بُجرمي وجريريت كافيتني، أو لعلّك بقلّة حيايئ منك جازيتني...) 

 العل�ء؟ أم أقرب وأشبه مبجالس البطّال�..؟ مجالس إىل أقرب هي الفيديو يف عرضت الّتي املجالس هل: هنا الّسؤال ●



 بواسطة تأكّد إذا: (سؤال التّربيزي جواد وامل�زا الخويئ، الّسيد فتاوى) 2ج: االستفتاءات أجواب يف النّجاة رصاط( كتاب عند وقفة ✤

خط�ة مثل رسطان الرّئة أو الجلطة  بأمراض اإلصابة يف العوامل أقوى ِمن أو قوي، عامل الّدخان رشب أن املوثوقة الطّبية املصادر

وى القلبية والّدماغية فهل يُوجب ذلك حرمة التّدخ� ابتداًء أو استدامة؟ الخويئ: ال يوجب الحرمة). والّشيخ التربيزي مل يُعلّق عىل فت

راجع، فهل هذا منطق يصلح أن نعلّمه ألبنائنا؟ هل هذا الّسيد الخويئ، فهو يتبنّى نفس الفتوى. هذا هو منطق (األعلم) من امل

 منطق إمامنا صاحب األمر؟

 إمكان فرض مع خصوصاً  وبيعه�، واله�وئ� -الحشيشة أي - الّرتياق زراعة تجوز هل: (1340 سؤال) النّجاة رصاط( يف أيضاً  ✤

امل�زا التّربيزي مل يعلّق.  وأيضاً ). مفسدة عليه يرتتب مل ما نفسه، حد يف ذلك من مانع ال: الخويئ الفوائد؟ ببعض به� االنتفاع

 واآلخرون من املراجع ال يختلفون عنهم.

 املشتمل الّرتياق ببيع البأس: (6 رقم املسألة يف فيها جاء الخميني، للّسيد العمليّة الرّسالة) 1ج: الوسيلة تحرير( كتاب عند وقفة ✤

استهالكها فيه ك� هو الغالب، بل املتعارف جاز استع�له  ومع الّسائالت، األنفس ذوات من أنّها ثبوت عدم مع األفاعي لحوم عىل

ا املُشتمل عىل الخمر فال يجوز بيعه، لعدم قابليته للتّطه�...). هذا الكالم هو يف األصل للّسيد (أيب الحسن األصف ها�) وينتفع به، وأمَّ

  رسالة (تحرير الوسيلة) هي تحرير لـ(وسيلة النجاة) للّسيد أبو الحسن األصفها�.والّسيد الخميني وافق عليه. ألنّ 

 وبناتنا؟ ألبنائنا حسنة قدوة متثّل الّصور هذه هل!! الّشيشة يرشب وهو االصفها� الحسن أيب للّسيد صور عرض ✤

إفادته،  محفل يف حارضا كنت: العارشة الحكاية: (فيه جاء) الكربى الَغيبة يف الحّجة بلقاء فاز َمن ذكر يف املأوى جنّة( كتاب يف ■

 -فسأله رجل عن إمكان رؤية الطلعة الغراء يف الغيبة الكربى، وكان بيده اآللة املعروفة لرشب الدخان املسمى عند العجم بغليان 

 ..)-أي الشيشة

حرضت وأ  النفقة، نفود أمسه يف شكوته الّذي اليوم يف الطّواف من رجع فل�): (املأوى جنّة( كتاب من عرشة الثانية الحكاية ويف ■

عىل العادة، فإذا بالباب يدقه أحد فاضطرب أشد االضطراب، وقال يل: خذ الغليان وأخرجه من هذا املكان..)  -أي الشيشة-الغليان 

 وهذا يعني أّن هذه الهيئة وهذه املجالس ال يريدها اإلمام الحّجة، و العل�ء يعلمون ذلك.

قلّدوه يرشبون الّدخان يف شهر رمضان!! والّسيد محّمد تقي املجليس كان يدّخن وم يُفطّر، ال الّدخان عنده الّصدر محّمد الّسيد ✤

الّذين الشيشة يف شهر رمضان، وحتّى امل�زا الّش�ازي الّذي حرّم التّنباك يف إيران، هو الّسيد نفسه كان يرشب التّنباك..! وأكرث العل�ء 

 يف سامرّاء معه يرشبون التّنباك!! كانوا

، يجوز -أي الحشيشة-ء أفتى أّن الّذي ال يستطيع أن يكمل الّصيام، ويغمى عليه ألنّه سيكون ممتنعاً عن الّرتياق العل� بعض ✤

 له أن يأخذ مقداراً من الّرتياق أثناء الّصيام بالقدر الّذي يعيد إليه انتباهه!!

ليز مظلمة) عن مرجع الطّائفة الّشيخ محّمد حس� دها يف جولة( كتابه يف الكشم�ي حسن الّسيد كرهاذ  التّي القضيّة عند وقفة ✤

 سنة بدونها)..! 20كاشف الغطاء، وقوله للطّبيب: (سنتان مع القهوة والّسيجارة خ�ٌ من 

ً  الباردة والّرتقيعات الخاطئة الكل�ت من الكث� هناك ✤ ً  وتكون العلم، طلبة يحفظها مراجعنا، عن تصدر والّسفيهة جّدا  ألن أساسا

 بها، وبهذا يستدلّون بصّحة عملهم ح� يناقشون!! (يصّححون الخطأ بالخطأ)!! يعملوا

: أع�رنا يف يزيد أن الباري من نطلب األحوال أي يف يعلّمنا وهو الّسجاد، إلمامنا األخالق مكارم دعاء من فقرات عند وقفة ✤

كان عمري مرتعاً للّشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق  فإذا ،-زماننا إمام طاعة يف أي - طاعتك يف بذلةً  عمري كان ما وعّمر�(

مقتك إيل، أو يستحكم غضبُك عيل..) هذا هو منطق أهل البيت "صلوات الله عليه"، أّما منطق املراجع حتّى لو كان الّدخان سبب 

 ئة أو الجلطة القلبيّة والّدماغيّة فال يوجب الحرمة)!!موثوق وعامل قوي لإلصابة برسطان الّر 

 


