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 للشيخ عبد الحليم الغزّي -1قوان� الطي والنرش ج 

 1437شهر رمضان  2م ــ 2016/6/8االربعاء: 

 كان الحديث يف الحلقات الثالث األخ�ة تحت عنوان (بالوثائق). ✤

 وردا من املُشاهدين.يف هذه الحلقة سأرشع بعنوان جديد .. ولكن قبل ذلك سأجيب عن سؤال� قد 

سواء كان ذهابهم إىل اإلباحة وفقاً للنص الوارد عن إمام : َمن هم الفقهاء الذين قالوا بإباحة الخمس يف زمان الغيبة  1السؤال  ★

 زماننا عليه السالم، أو كان ذلك لعدم وجود نص يُبّ� التكليف يف زمان الَغيبة؟

 ر رسيع عىل أهّم املصادر التي تناولت هذه املسألة)(اإلجابة عىل هذا السؤال اشتملت عىل مرو 

 ورسالة النهاية للشيخ الطويس) : -(وقفة عند مثال� للرسائل العملية القد�ة (رسالة املقنعة للشيخ املفيد  ✤

 خالصة قول الشيخ املفيد من رسالته (املقنعة) يقول: ■

عند الَغيبة، وذهب كّل فريق منهم فيه إىل مقال: فمنهم َمن يُسقط  -أي يف قضية الخمس  -(وقد اختلف قوم من أصحابنا يف ذلك 

 فرض إخراجه لغيبة اإلمام، وما تقّدم من الُرَخص فيه من األخبار...)

إذاً هناك مجموعة من فقهاء الشيعة تحّدث عنهم، لكنّه مل يُرش إىل أس�ئهم، والذي يبدو أّن هذه املجموعة كانت معروفة وواضحة، 

 ا الرأي هو األّول الذي ذكره، ثُّم بعد ذلك ذكر اآلراء األخرى.ألّن هذ

خالصة قول الشيخ الطويس من كتابه (النهاية): (فقد اختلف قول أصحابنا فيه، وليس فيه نٌص ُمعّ� إّال أن كّل واحد منهم قال  ■

ملتاجر). فالشيخ الطويس أيضاً كالشيخ املفيد ذكر أّن قوالً... فقال بعضهم: إنّه جار يف حال االستتار مجرى ما أبيح لنا من املناكح وا

 هناك مجموعة من فقهاء الشيعة ذهبوا إىل القول بإباحة الخمس يف زمان الَغيبة، ولكنّه مثل الشيخ املفيد مل يُّرصح بأس�ئهم.

 وموسوعة الجواهر) -(وقفة عند موسوعت� مهمت� يف الوسط الشيعي : موسوعة الحدائق  ✤

 ] يقول: 12عند قول الشيخ يوسف البحرا� يف كتابه [ الحدائق النارضة :جوقفة  ■

مذهب  -أي القول بسقوط الخمس  -يف صدر عبارته وهو  -أي الشيخ املفيد  -القول بسقوطه ك� نقله شيخنا املتقّدم  -(الثا� 

عنه يف املُختلَف وغ�ه..) إىل أن يقول: (واختار هذا عىل ما نقله  -وهو من فقهاء الشيعة األوائل يف بدايات الغيبة الكربى  -سالر 

 القول الفاضل املوىل محّمد باقر الخراسا� يف الذخ�ة، وشيخنا املحدث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح البحرا�..)

بحرا�.. إىل أن يقول: (وهذا فهو أشار إىل سالر الديلمي، وإىل محّمد باقر الخراسا� صاحب الذخ�ة، وإىل الشيخ عبدالله بن صالح ال

). فهناك جملة من عل�ء املدرسة اإلخبارية -أي املعارصين للشيخ يوسف البحرا� -القول مشهور اآلن ب� جملة من املعارصين 

الكالم يف  ذهبوا إىل هذا القول متّسكاً بالتوقيع الصادر من الناحية املقدسة. عل�ً أّن الشيخ محّمد حسن النجفي يف كتابه [ جواهر

 ] مل يُضف شيئاً عىل رأي صاحب الحدائق. 6رشح رشائع اإلسالم : ج

 من (جوامع الكلم) 5من [ مجموعة آثار الشيخ اإلحسايئ ] وهو الجزء  15وقفة عند الجزء  ✤

باإلباحة، ويف رسائل أخرى يُلزم خالصة القول يف رأي الشيخ اإلحسايئ هي : أّن الشيخ اإلحسايئ ُمضطرب .. ففي بعض رسائله يقول 

 ك� ّرصح هو بذلك. -املُكلّف� بإرجاع األخ�س إىل الفقيه املجتهد 

 وقفة عند كتاب [ كشف املحّجة لثمرة املهجة ] للسيد عيل ابن طاووس ✤

 ح� تحّدث مع ولده عن الزكاة مل يُرش إىل الخمس ال من قريب وال من بعيد.. يقول لولده :

يخرج يف أكرث األوقات التسعة أعشار التي تحصل له مّ� يجب  -أي السيد ابن طاووس  -بوك عيل بن موىس بن جعفر (ولقد كان أ 

 فيه الزكاة ويبقى له ولعياله نحو العرش..).

مل ُيرش فأنا أستظهر من هذا القول أّن السيّد ابن طاووس كان يعتقد بإباحة الخمس، ألنّه يدفع هذا املقدار الكب� من الزكاة و 

للخمس ال من قريب وال من بعيد. عل�ً أّن هناك من الفقهاء من أباحوا نصف الخمس، فقال َمن قال منهم أنّه يجب عىل الشيعي 

 أن يدفع الُعرش. فيقسم الخمس إىل نصف�، ونصف الخمس هو الُعرش.



غ�هم، فهم أناٌس عاديّون حالهم كحايل، وكل شخص  .. ال أعبأ بأقوال هؤالء الفقهاء وال بأقوالرأي الشيخ الغزي: بالنسبة يل  ✤

 مسؤول عن نفسه. أنا عندي رسالة إمام زما� التي كتبها إلسحاق بن يعقوب، وأنا ُمطمنئ أّن هذه الرسالة صادرة عن إمام زما�.

ي نعرفه، وهذه األلف والالم هي وكذلك ُمطمنئ متام اإلطمئنان أّن اإلمام عليه السالم ح� قال (وأّما الخمس) فهو يعني الخمس الذ

 للعهد الذهني املعهود يف األذهان.

أضف أّن الخمس ليس من الحوادث الواقعة، فلو كان من الحوادث الواقعة ألشار اإلمام عليه السالم إىل ذلك.. ألنّه يف نفس الرسالة 

الحديث ينوبون عن املعصوم يف بيان األحكام برشط أن تتوفّر قال: (وأّما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا) ورواة 

 من هذا الربنامج. 54فيهم الصفات التي متّت اإلشارة إليها يف الحلقة 

 اخرتُت اإلجابة عنه (لكرس الجّدية يف الربنامج) وهو :: 2السؤال  ★

بن أحد املراجع األربعة الكبار يف النجف األرشف، التي قالها الشيخ الغزّي ح� تحّدث عن حكاية اسؤال عن معنى كلمة (النمس) 

الذي قضم بوحشيته ُحلْمة ثدي فتاة، فرفعْت عليه شكوى يف املحكمة وجاء القايض إىل بيت املرجع الكب� والد هذا املتوّحش يُخربه 

مر املرجع بأمر رسيع بنقل مقدار كب� من ). فأ -ك� يُعّربون عن أبنائهم  -بهذا اإلنجاز العظيم الذي أنجزه (قرّة الع� ومثرة املهجة 

 (أموال الخمس) وإعطائها للفتاة الضحيّة التي قُطعت ُحلْمة ثديها من قبل ابن املرجع الكب�.

 فكان الشيخ الغزّي يُخاطب ابن املرجع املجرم بهذه العبارة (ملاذا تفعل ذلك أيّها النمس القايس ؟)

 (النمس) ؟ (وقفة توضيحية تُبّ� معنى [ النمس ] وأوصافه).فكان سؤال اإلخوة ما املراد من كلمة 

 قوان� الطي والنرش)سأبدأ يف هذه الحلقة من عنوان جديد وهو ( ✤

قبل أن أدخل يف تفاصيل هذا العنوان، البّد أن أش� إىل مسألة مهّمة جّداً بخصوص هذا الربنامج، وأوّجهها ملن يُتابعني لإلستفادة  ✤

 كرية عىل الوجه الشخيص .. وأقول :العقائدية والف

 ما تقّدم من كالم من بداية الربنامج وحتّى هذه اللحظة، فكل هذا الكالم هو متهيد للعناوين القادمة.

 ما بقي عندي من عناوين يف هذا الربنامج : ✤

 قوان� الطي والنرش. -1

 الرجعة. -2

 وهذا العنوان الذي كُتب يف املأل األعىل)فاطمة عصمة الله. (سيكون الحديث يف معنى هذا الوصف  -3

 معا� الصالة من واضحات مفاهيم الكتاب والعرتة. -4

 هذه هي العناوين املُتبقية من هذا الربنامج .. وهي متثل جوهر الربنامج.

ن يشء إّال ومحّمد سأبدأ معكم من البداية، وصاحب البداية هو محّمد صّىل الله عليه وآله، فهو الفاتح وهو الخاتم.. ف� م ✤

الله فاتحه، الزال صوته يرتّدد ب� عقولنا وب� مشاعرنا وآذاننا وهو يقول: (أال لعن الله َمن منع األج� أجره وأنا أج�كم)، إنّه صّىل 

 عليه وآله يُنادينا : أعطو� أجري.

 ما أجرك يا رسول الله ؟ ✤

(قل ال أسالكم عليه أجراً إّال املودة يف القرىب) فالُعملة التي علينا أن ندفع بها ألج�نا من سورة الشورى :  23ُسؤاٌل تُجيبنا عنه اآلية 

 هي (املودة يف القرىب).

: ح� نُعطي لرسول الله أجراً، البّد أن نعرف أوالً ما هو اليشء الذي نُعطي أجراً يف مقابله ؟ وكم هو مقدار هذا السؤال هنا ✤

 األجر ؟

أجراً يف ُمقابلة نحن ال نستطيع أن نُحّدده (إن تعّدوا نعمة الله ال تُحصوها) ونعمة الله الكاملة التامة هي اليشء الذي نُعطي 

 الوالية. النعمة التامة ال ُ�كن أن نعرف حدودها ..

 وقفة عن رواية اإلمام الصادق مع يونس بن عبد الرحمن : ✤

دنيا بحذاف�ها. قال يونس: فتبينت الغضب فيه. ثم قال عليه السالم: يا يونس (لواليئ لكم وما عرفني الله من حقكم أحب إيل من ال

 قستنا بغ� قياس ما الدنيا وما فيها هل هي إال سد فورة، وسرت عورة وأنت لك مبحبتنا الحياة الدامئة)



ر الذي قّدمه لنا، فكيف سنقّدم لرسول رسول الله قّدم لنا شيئاً من آثارِه بحسبنا، ونحن ال نعرف األج�، وال نعرف قيمة هذا األث ✤

الله أجراً ك� هو أهله؟ هذا أمر ال ُ�كن ! عقيل يقول أّن عّيل أن أُعطي وأُقّدم كّل يشء بال حدود بحسبي .. وأن يكون العطاء تحت 

 هذا العنوان (املوّدة يف القرىب)

 فهذه هي العملة التي حّددها األج� للتسديد.

 سول الله :طريقة دفع األجر لر  ✤

 ُمسارعة.(وسارعوا إىل مغفرة ِمن ربّكم وجنّة عرضها الس�وات واألرض أُعّدت للُمتّق�)  133يف سورة آل عمران  ●

(سابقوا إىل مغفرة ِمن ربّكم وجنّة عرضها كعرض الس�ء واألرض أُعّدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك  21يف سورة الحديد آية  ●

 سابقوا.شاء والله ذو الفضل العظيم) فضل الله يؤتيه َمن ي

(ولكّل وجهة هو ُمولّيها فاستبقوا الخ�ات أين ما تكونوا يأِت بكم الله جميعا إّن الله عىل كّل يشء  148يف سورة البقرة آية  ●

 من أنصار إمام زماننا عليهم السالم 313.. ويف أحاديث أهل البيت إنّها يف الـ  استبقواقدير) 

 عّجلواه (وما أعجلك عن قومك يا موىس) قال (وعجلُت إليك رّب لرتىض) يف سورة ط ●

 فراريف سورة الذاريات (ففرُّوا اىل الله)  ●

فرار) وكلّها تُش� إىل نفس املضمون أن نُعطي بال حدود. وأحسن  -تعجيل  -ُمسابقة  -كل هذه املعا� مُتثّل طريقة الدفع (ُمسارعة 

الفرار ألّن الذي يفّر ال يُفكّر يف يشء وراءه. والفرار إىل الله هو الفرار إىل الجهة التي يُحبّها اإلنسان (وَمن هذه الطرق وأفضلها هو 

 أحبّكم فقد أحّب الله).. وهو الفرار إىل إمام زماننا.

ألّن التفك� يعني  التسليم مصداق من مصاديق املسارعة.. التسليم يعني ُمسارعة عقلية من دون تفك� لهم عليهم السالم، ✤

 حركة بطيئة، والتسليم لوٌن من ألوان املسارعة واالستباق وكّل بحسبه .

نبيّنا األعظم صّىل الله عليه وآله قّدم لنا الحياة بكّل سعتها (ما نعرفه وما ال نعرفه) (ما يف هذا العامل وما وراء هذا العامل)،  ✤

 فنحن ال نعرف قدر الذي قّدمه لنا !

 وبالرضورة ال نعرف قدره صّىل الله عليه وآله .. لذا مل يبق لنا إّال أن نُعطي بال حدود..

 نوع العملة : املوّدة يف القرىب.• 

 ففرّوا) -عّجلوا  -استبقوا  -سابقوا  -طريقة الدفع : (سارعوا • 

 وطريقة الحساب يف اآلخرة : إّ�ا يداّق الله العباد عىل قدر عقولهم.• 

 تك إن كانت تقودك إىل املُسارعة فسارع، أو املُسابقة فسابق، أو التعجيل فعّجل..معرف ✤

 أنت تُطالب اإلمام أن يُعّجل يف ظهوره، فعّجل أنَت إىل إمامك.

 املوّدة يف صورتها الظاهرة : فرٌح وحزن ✤

 ومن هنا جاء الوصف يف شيعتهم أنّهم (يفرحون لفرحهم ويحزنون لحزنهم)

 وحزن، حبٌّ وبغض. بُغٌض لكّل ما يُبغضونه، وُحٌب لكّل ما هم يُحبّونه.فاملوّدة فرٌح 

 السؤال يأيت هنا : ✤

 هل فرحوا عليهم السالم حتّى نفرح معهم ؟ حتّى لو فرحوا فإّن أفراحهم مغموسة باألحزان.• 

ّمسها يف أحاديثهم، وهي ما يُسّمها الشيعة أيُّ فرحٍ من أفراحهم مل يكن مغموساً بالحزن والدموع ؟هناك فرحٌة واحدة ُ�كن أن نتل• 

 بفرحة الزهراء .. وسنقف عىل هذه الفرحة ونرى:

 (كيف تعامل العل�ء مع فرحة الزهراء ؟ وكيف تعامل الشيعة معها ؟ هل فرحنا كفرحهم ؟).

 (وقفة نتلّمس فيها شيئاً من الحزن عند أج�نا صّىل الله عليه وآله) ✤

) هذه املعا� تت�زج .. ويت�هى بعضها يف البعض اآلخر يف خاتم األنبياء، فهو القائل صّىل الله عليه وآله (ما (الحزن واألمل واألذى ●

 أوذي نبّي مثل� أُوذيت)



 وأنا أتفّحص سطور س�ته صّىل الله عليه وآله تلّمسُت أملاً وُحزناً وحرسة كُربى يف قلب نبينا صّىل الله عليه وآله ما تلّمسُت مثل ●

 حجمها ومرارتها يف أّي صورة أخرى !

الصورة هي : حين� كان رأس محّمد العظيم األعظم يف حجر عيل العايل األعىل يف الساعات األخ�ة لنبيّنا صّىل الله عليه وآله، وكان 

آله: أن دعه .. وهو ينظُر الحس� عىل صدر رسول الله، فأراد األم� أن يُنزل الحس� عن صدر النبي، فأشار النبي صّىل الله عليه و 

إىل ُحس� عىل صدره الرشيف ودموٌع ترتقرق بعينيه وهو يقول (مايل وليزيد، ال بارك الله يف يزيد). هذه الّلوحة هي التي تُشكّل 

 يل مفتاحاً لحزٍن عميق متتّد سطوره إىل يوم الصحيفة (إذا كُتب الكتاب قُتل الحس�).

  حزن عميق ملحّمد صّىل الله عليه وآله.هنا نافذة ُ�كنني أن أفتحها عىل

هذه العملة التي حّددها القرآن يك ندفع بها أجر نبيّنا وهي (املوّدة يف القرىب) هذه العملة لها وجه فرح وهو فرحة الزهراء،  ●

 ولها وجه حزن وهو حزن الحس� عليهم السالم جميعاً.

 (حزن الحس� بدأ قبل يوم الصحيفة) ✤

قرة (وإذ قال ربّك للمالئكة إّ� جاعل يف األرض خليفة قالوا أتجعُل فيها َمن يُفسد فيها ويَسفك الدماء ونحن نُسبّح يف سورة الب• 

 بحمدك ونُقّدس لك قال إّ� أعلم ما ال تعلمون)

لحديُث فيه عن دماٍء املحفل الذي تتحّدث عنه اآلية محفل إلهي وليس محفل أريض .. والنقاش فيه يتجاوز الدنيا بكّل تفاصيلها، فا

 إلهيّة سوف تُسفك !!

وحتّى لو كنّا نحسب بالحساب الدنيوي، فالدماء األهم بالحساب الدنيوي هي دماء الحس�، ولكن الحديث هنا عن دماء إلهية ال 

 متّت إىل الدنيا بصلة، ولكنّها ستُسفُك يف الدنيا !!

 اره) أي : يا دم الله وابن دمه....يف الزيارة الرشيفة (السالم عليك يا ثار الله وابن ث

وقفة عند رواية اإلمام الباقر عليه السالم يف كتاب [ عقاب األع�ل ] للشيخ الصدوق: (َمن مل يعرف ُسوء ما أيُت إلينا من ظلمنا،  ✤

 وذهاب حّقنا، وما نُكبنا به، فهو رشيك من أىت إلينا في� ُولينا به)

 هل تعرفون الظلم الذي لحق مبحّمد وآل محّمد ؟• 

 ة فهو رشيٌك لِمن ظلمها !! وهو كاٌرس لضلعها ورشيٌك مع الظلمة مبا صنعوا.َمن مل يعرف ظُلم فاطم

 وقفة عند حديث سيّد األوصياء يف غيبة النع�� : ✤

 ) هذا القانون علينا أن ننقشه عىل قلوبنا.أال وَمن ُسئل عن قاتيل فزعم أنّه مؤمن فقد قتلني(

األوصياء عليه السالم : (ال تستوحشوا يف طريق الهدى لقلّة َمن يسلكه، إّن الناس اجتمعوا وهذا الكالم جاء يف سياق يقول فيه سيّد 

حد، عىل مائدة قليٌل َشبَعها، كث�ٌ جوعها، واللّه املستعان، وإّ�ا يجمع الناس الرّضا والغضب . أيّها الناس : إّ�ا عقر ناقة صالح وا

 ه عّز وجّل :فأصابهم اللّه بعذابه بالرّضا، وآية ذلك قول

 (فنادوا صاحبهم فتعاطى فَعَقر * فكيف كان عذايب ونُُذر) وقال : فعقروها فدمدم عليهم ربّهم بذنبهم فسواها * وال يخاف ُعقباها).

 أال وَمن ُسئل عن قاتيل فزعم أنّه ُمؤمن فقد قتلني..) 

 فكيف نعرف ظالمتهم؟ وكيف نعرف أحزانهم؟ هل عرفنا شيئاً عن آالم حس�؟

أتحّدث عن شيعة بدؤوا يلتحقون بهم !! بدأ العديد من الشيعة النص�ية) هناك قوٌم يُنكرون آالم الحس� (وأنا ال أتحّدث عن  ✤

يلتحقون بالنص�ية ويلتّفون حول هذه الفكرة (أّن الحس� مل يتعرّض ألذى وأّن السيوف والرماح ما وصلت إليه)!!! وإمام زماننا 

 ّما قول َمن زعم أّن الحس� عليه السالم مل يُقتل فكُفر وتكذيٌب وضالل)عليه السالم يقول (وأ 

 أستغرب أّ� أجد يف املدرسة العرفانية الشيعية آثاراً لهذا الفكر !! ✤

 يف األجواء العرفانية الشيعية من يتذّوقون هذا الكالم ويجعلون من يوم عاشوراء يوم فرح ورسور !!

 ا أقول هناك آثار لهذا الفكر يف أجواء املدرسة العرفانية الشيعية.أنا ال أتّهم الجميع .. وإ�ّ 



هؤالء ما عرفوا شيئاً من آالم الحس�.أمل الحس� واضح وهو يُخاطبنا : شيعتي مه� رشبتم عذب ماء فاذكرو�. هذا أمل (العطش)  ●

ئاً من أمل الحس� من طريق حديث العرتة، ال من طريق واضح .. وسأقف عنده طويالً في� سيأيت من الحلقات، ألننا إذا مل نتلّمس شي

 غ�هم، وإذا مل نتوّجع الوجع الحسيني فلن نستطيع أن نفهم شيئاً من دينهم. (دينهم يبدأ من الحس�)

كيز قول رسول الله صّىل الله عليه وآله (حسٌ� منّي وأنا من حس�) هذا ينطبق عليهم جميعاً صلوات الله عليهم، ولكن الرت  ✤

 عىل هذا العنوان ألّن البداية من هذا العنوان.

 إذا مل نتحّسس شيئاً ولو من بعيد من أمل الحس� فإنّنا لن ننتظم يف السلك املهدوي ! ✤

أساس املرشوع املهدوي هو األمل الحسيني . األمل الحسيني هو املُحرّك الذي يُحرّك املرشوع املهدوي .. هو مصدر الوقود والزيت 

 يبعث الطاقة والفعالية والحياة يف املرشوع املهدوي.الذي 

 صورةٌ من أمل الحس� سأنقلها لكم يف هذه الحلقات. ✤

هناك من الشيعة من بدأ يتذّوق الفكر النص�ي، وهناك َمن يتذّوق الفكر الصويف، وهناك من الشيعة َمن يتحّسس أمل الحس�  ✤

 ة املخالفة ألهل البيت!!من خالل املنابر والكتب والفضائيات والثقاف

 املنابر الشيعية ُمشبعة بالثقافة املُخالفة ألهل البيت عليهم السالم.

أبرز نقطة يف العزاء هي (املقتل الحسيني) روايات املقتل التي يقرؤها الشيخ عبد الزهراء الكعبي مصادرها الطربي وأعداء عيل  ✤

 وآل عيل !!

 صادق يقول : أّن هؤالء يقولون أّن قتلتنا ُمؤمنون وأّن ثيابهم ُملطّخة بدمائنا إىل يوم القيامة .األمئة يلعنون املُرجئة واإلمام ال ✤

 وأنتم يا شيعة تحتضنون هؤالء الذين تلطّخت ثيابهم بدماء الحس�، وتأخذون ظالمة الحس� من هؤالء!

فهم اإلمام الصادق عليه السالم بأنّهم أّرض عىل هناك مجموعة أخرى يأخذون ظالمة الحس� من فقهاء وعل�ء السوء الذين وص ✤

 ضعفاء الشيعة من جيش يزيد عىل الحس� بن عيل وأصحابه (وهؤالء هم األكرثية).

 يف أحسن األحوال أنّكم تأخذون ظالمة الحس� من منابر ساذجة وسطحيّة .. هذا يف أحسن األحوال. ✤

عقيلة عن سيّد األوصياء عن املصطفى صّىل الله عليهم أجمع� : (أّن إبليس وقفة عند حديث اإلمام السجاد الذي ينقله عن ال ✤

 يف ذلك اليوم يط� فَرَحاً، فيجول األرض كلّها يف شياطينه وعفاريته)

 يا من تفرحون يف يوم عاشوراء إنّكم تتبعون دين إبليس !!

 


