
 65الحلقة  -برنامج [ الكتاب الناطق ] 

 للشيخ عبد الحليم الغزّي -2قوان� الطي والنرش ج 

 1437شهر رمضان  3م ــ 2016/6/9الخميس: 

رشعُت يف الحلقة املاضية بعنوان جديد وهو [ قوان� الطي والنرش ]، ووصل الحديث إىل أّن البوابة أو الركيزة أو نقطة البداية  ✤

هي من الحس� .. وح� يكون الكالم عن الحس� ويف فنائه إنّها الرحمة والدمعة والِعربة والحكمة والبطولة والحريّة والظلم والجر�ة 

 ىل أبعد حدودها.والوحشيّة إ

 ح� يكون الحديث يف فناء الحس� إنّه العطش والُغربة والُحب والحزن واألمل وط�ُ الجنّة الذبيح.

 إنّه رصاع الطهارة يف أسمى صورها مع النجاسة يف أسفل مظاهرها وكياناتها.

 -بالد وطهُر حرمك وطهُرت أرٌض أنت فيها من طهر طاهر مطهّر، طهرَت وطهرْت بك ال -يا حس�  -(أشهد أنّك طهر طاهٌر ُمطهّر 

 يا حس�)

 وطهُر كّل يشء إليك �ّت بسبب، وطهُرت كّل الحقائق التي اتصلت بك بصلة. ●

 ح� يكوُن الحديث عن الحس� تن�ُث القلوب ُحزناً وأملاً.

 م آالمه؟أخاطب الحسيني� : هل عرفتم شيئاً عن أمل الحس� ؟ ومن أّي طريق عرفتم ؟ وكيف عرفت ✤

 هل عرفتم آالم الحس� ِمن أولئك الذين تلطّخت ثيابهم بدماء الحس�؟ ●

 أم من املنابر التي تكرع يف الِفكر املخالف؟ ●

 يف أحسن األحوال أخذتم ما تتصّورونه معرفًة حسينية من منابر تعّج بالسذاجة والسطحيّة!! ●

نا الدينية تتحّدث عن سذاجة وسطحية وعن أميّة ُمفرطة يف الثقافة، هذه الحلقة هي عرض لن�ذج ُمختلفة ِمن واقع مؤسست ✤

 وعن تخبّط كب� .. والكالم كلّه يف أجواء مراجعنا العظام!!!

 ] للم�زا محّمد باقر املوسوي الخوانساري5وقفة عند حادثة مذكورة يف كتاب [ روضات الجنّات : ج ✤

شارة إىل جهة السذاجة فيها .. وهي حادثة استضافة السيّد عيل الطباطبايئ صاحب وهي حادثة مرّت علينا سابقاً، ولكن أعيدها لإل 

الرياض للم�زا أبو القاسم القّمي ح� جاء كربالء للزيارة مع وفد قدم معه للزيارة. وقّدم السيّد عيل الطباطبايئ يف مائدة الضيافة 

 مل�زا القّمي يذهب إىل نجاسة الكشمش إذا ُوضع يف املرق أو الطبيخ!طعاماً يحتوي عىل الكشمش املطبوخ .. وهو يعلم جيّداً أّن ا

هذه الحادثة تكشف عن صبيانية وح�قة وعدم حكمة وسفاهة .. وهذه القضية موجودة يف املؤسسة الدينية عىل طول الخط،  ●

 وليست يتيمة.

 قد يقول قائل : ملاذا تطرح هذا؟ ✤

 كانت املؤسسة الدينية هي بهذا الحال فهل هي مُتثّل اإلمام الحّجة؟و أقول أنّني أريد أن أقول: إذا 

 وهل اآلراء التي تتبنّاها املؤسسة الدينية تُؤخذ هكذا من دون تحقيق، ومن دون بحث وتأكد منها؟!

 هذه الترصفات تكشف عن طوايا نفوس هؤالء الناس.

 آرائه ومواقفه، فال بُّد من فحصها بدقّة.فهذا الذي سيقوم بهذا الترصّف الصبيا� األحمق سيَُشّك يف 

 صورة أخرى أضعها ب� أيديكم وهي من زماننا (أذكرها من دون أس�ء، عل�ً أّن الرجل اآلن تويف وانتقل إىل رحمة الله) ✤

 العراقي، هذه الحادثة أنا عايشتها يف إيران، وهذه الشخصيّة التي أتحّدث عنها هي من الشخصيات املحسوبة عىل الجو العريب

 افتتح (آية الله هذا ...) مستوصفاً طبيّاً يف مدينة من املدن اإليرانية ألجل مساعدة املُحتاج�. فكان (آية الله هذا) يجلس يف غرفة

 االستعالمات يف املستوصف !! فاملريض البد أن �ر عليه، ويجلس ب� يديه.. فيسأل (آية الله هذا) املريض عن أحواله وعن ُمشكلته

الصحيّة وبعد ذلك يكتب ورقة فيها تعلي�ت للطبيب ويُعطيها للمريض حتّى يذهب بها املريض للطبيب، والطبيب إذا مل يُنّفذ ما 

 يف الورقة من تعلي�ت فإنّه يُعاقب ويُطرد !!!!

 ).السذاجةأحسن املحامل لهذه القضيّة هي ( ●



 أصحاب الع�ئم يحرشون أنفسهم يف كّل مكان .. ولو كانوا يحملون ثقافة أو تخصص ال بأس بذلك. ✤

 املُشكلة ليست يف الّلباس أو يف الع�مة، املشكلة يف التخصص والكفاءة، ويف كيفية إدارة األمور.

وسلسلة من األلقاب الطويلة العريضة الفارغة ونفس األمر يف الجانب العقائدي: فالعقيدة ال تُؤخذ من ع�مة كب�ة ولحية طويلة 

 من محتواها (هذا جزء من التثويل املغناطييس)

] ألحمد 2حادثة أخرى أيضاً ملرجع كب� أنقلها لكم من كتاب [ السيد محّمد باقر الصدر الس�ة واملس�ة يف حقائق ووثائق : ج ✤

 الغروي الذي اغتيل بعد وفاة السيد الخميني.. وهي تتحّدث يف أجواء عبدالله أبو زيد العاميل، الحادثة تتحّدث عن امل�زا عيل

مجيء السيد الخميني إىل العراق ح� قّرر العل�ء استقباله (قراءة سطور من رسالة كتبها السيد عيل الغروي إىل السيد كاظم 

 يئ بالخروج الستقبال السيد الخميني)رشيعمداري ينقل له التفاصيل وما الذي صنعه السيد عيل الغروي ح� أمر السيد الخو 

صورة أخرى عىل موقع كتابات أنقلها لكم .. قبل فرتة وأنا أتصفح املقاالت، كانت هناك مجموعة من الصور ألحد مراجع النجف  ✤

ً من الحكومة عىل رأسه وزير، واملرجع جالس عىل األرض، ومل يكن يلبس ال جوارب .. األربعة الكبار.. كان املرجع يستقبل وفدا

 وبحسب تقديري كانت أقدامه ُمتّسخة.. ومل يُغطّي أقدامه بعباءته، بل أدخل أصابع يده ب� أصابع قدميه !!!

الذي يتكّون ب� األصابع حين� ال تُغسل القدم  -قطعاً لحظات وسيُخرج أصابعه التي جعلها يف ُمستنقع الجراثيم الذي ب� األصابع 

 حيته !!ويُخلل بأصابعه ل -جيّداً 

 وبعد ذلك الحّضار سيطلبون منه الدعاء، وسيدعو و�سح بيديه املليئة بالجراثيم عىل وجهه!!

 وحين� يخرج الوفد لتوديعه سيُعطيهم يده املُليئة بجراثيم القدم ليقبّلوها !!!

يف التعامل املجتمعي. عل�ً أّن  هذا الترصّف عىل املحمل الحسن يكشف عن عدم لياقة، وال �لك أد� مرتبة من مراتب الّلياقة ●

 هذه ظاهرة قروية تكشف عن السذاجة وهي واضحة يف املجتمع الحوزوي.

 صورة أخرى : عن أحد الخطباء املعروف� املشهورين الذين تتمّسح الناس بهم هنا يف لندن .. ✤

ويبدأ يُنّقب عن املُخاط الذي تجّفف يف أنفه، إىل أن الخطيب عىل املنرب دامئاً وهو يُحّدث الناس عىل املنرب يُدخل أصابعه يف أنفه، 

يصطاد شيئاً فيُخرجه ويُكّوره بأصابعه وبعد ذلك يُلقيه عىل الجمهور!! حتّى صار بعض الناس يتحاشون الجلوس عند املنرب حتى ال 

 تنزل عليهم تُحفة من التحف!!!!!!!

وقفة عند كتاب [ كشف املحّجة لثمرة املهجة ] للسيد عيل ريض الدين بن طاووس صاحب كتب األدعية واملزارات، كتب هذا  ✤

 الكتاب وهو يف عمر الست� يعني قبل وفاته بفرتة ليست بعيدة .. كتب يف هذا الكتاب ُخالصة تجربة عمره وقّدمها لولده.

 ك� يقول هو يف الكتاب -ب توقّف عىل أساس اإلستخارة وحين� توقّف عن الكتابة يف هذا الكتا

(قراءة سطور من هذا الكتاب يُويص فيها السيد ابن طاووس ابنه بالعمل باإلستخارة دامئاً يف السفر، وكذلك يف العالقة الزوجية ح� 

 له الطبيب عالج، أو يكتب له دواء).. يُفكّر باالقرتاب من زوجته أو جاريته، وكذلك ح� يُفكّر بالذهاب إىل الطبيب أو ح� يصف

عل�ً أنّني أعترب هذا الكتاب مهم جّداً ألنّه ينقل لنا تجربة السيد ابن طاووس وهي تجربة صادقة ألنّه يقّدمها لولده .. ولكن مع  ●

 ذلك يوجد يف هذا الكتاب ثغرات أيضاً.

 الشيخ جعفر كاشف الغطاء.وقفة عند كتاب [ قصص العل�ء ] للتنكابني، والحديث فيها عن  ✤

كان الشيخ جعفر كاشف الغطاء يف مجلس وقد ُوضع طعام كث� ب� يديه ورآه شخص يف املجلس يأكل كث�اً ف� أحّب  :1الصورة  ■

 أن يسأله ..

 الله جعله يف يف نفس هذه القّصة بعد أن أنهى الشيخ جعفر أكله وأقبل عىل السائل، كان يُحّدث السائل عن مناقبه والتي منها أنّ 

!! وأكرمه بالشهوات املختلفة حتّى يلتّذ بلذائذ نعمه تعاىل.. يقول يف كتابه: (وإّ� ألتّذ دامئاً  -ك� يقول هو  -العلم فريد الدهر 

أُجامع كّل بالّلذائذ الروحانية، ك� وهبني شهية وافرة لألكل ؛ حتّى أكون دامئاً ُملتّذاً بلّذة نعمه، وأكرمني بشهوة بحيث يجب أن 

 ليلة ووهبني قّوة عىل الطاعة بحيث دامئاً أستيقظ ابتداءً من نصف الّليل حتّى الصباح...)!!!!

 هل تُعّد هذه األشياء كرامات ومناقب ؟! هذه سذاجة..



غة موقف حصل مع الشيخ جعفر عند دخوله مدينة زنجان (وكان أهلها أتراك).. وكان الشيخ جعفر ال يعرف الّل: 2الصورة  ■

فقال للشيخ سأعلّمك كلمة تركية تقولها للناس إذا  -أراد أن يصنع بالشيخ جعفر مقلب  -الرتكية، فقال له أحد املراجع الظرفاء 

جاؤوا الستقبالك وإلقاء التحية عليك .. فعلّم الشيخ جعفر كلمة قبيحة جّداً يف معناها (عند األتراك) وصار الشيخ جعفر يقولها لكل 

 إىل أن جاءه حاكم زنجان فقال له شيخ جعفر تلك الكلمة أيضاً !من استقبله، 

فعرف الحاكم أنّه مضحوك عليه فقال لشيخ جعفر : هل تعرف معنى هذه الكلمة، فقال له ال، ولكنّهم علّمو� إيّاها، فقال له 

ند الشيخ جعفر، ألنّه يردد كلمة الحاكم ال تقل هذه الكلمة مرّة أخرى فهي ال تليق. (وهذه الحادثة تكشف أيضاً عن سذاجة ع

 ويقولها للناس وهو ال يعرف معناها)!!

] للسيد صادق الش�ازي وهو يتحّدث ويناقش موضوع اشرتاط الكتابة 3وقفة عند كتاب [ بيان الفقه يف رشح العروة الوثقى :  ✤

هذا الرأي ويقول (نعم ُينقل عن املقّدس املرحوم  يف مرجع التقليد وأنّه ال يشرتط يف مرجع التقليد أن يعرف الكتابة، ويستشهد عىل

 الحاج آغا حس� القّمي أنّه مل يكن يحسن ِمن الكتابة غ� توقيعه، ومع ذلك كان مرجعاً مسلّ�ً وفقيهاً مقلّداً)!!

 املؤسسة الدينية الذي ال يحسن من الكتابة غ� توقيعه، فهو ال يحسن القراءة أيضاً.. (ولكن هذه صورة أخرى من صور السذاجة يف

 وعند الشيعة أيضاً الذين يقبلون هذه اآلراء دون مناقشة!!)

 فيديو للشيخ عيل الكورا� يتحّدث فيه عن عالقة السيّد محّمد باقر الصدر بسيّد قطب!!:  1مقطع  ★

 تعليق عىل فيديو الشيخ الكورا�: أليست هذه سذاجة ُمقرفة إىل أبعد حد؟ ●

ً بالوالية ؟! عىل أّي أساس؟ ملاذا يُجعل سيّد قطب كحال بنت كَنَدية تعيش يف كندا ال يخطر يف بالها ملاذا سيّد قطب ليس مُ  كلّفا

 وجوب الحجاب ؟!!

م إذا كانت القضيّة هكذا .. إذاً ملاذا كتب السيّد الصدر يف الربقية التي أرسلها لعبد النارص بإسم (ج�عة العل�ء) ِمن أجل منع إعدا

 اذا كتب يف الربقية هذه العبارة :سيّد قطب، مل

 (لو مل يكن لهذا العامل إّال تفس�ه يف ظالل القرآن لكفى به خصي�ً لك عند الله يوم القيامة) !

إذا كان عاملاً وُمفّرساً كيف ال يكون ُمكلّفاً ؟! وكيف يكون حاله كحال بنت كَنَدية يف كندا .. وهو رجل ناصبي وأنت تعلم ذلك ؟! 

 أليست هذه سذاجة عقائدية ؟!

وقفة عند كتاب [ الروح املجرّد ] للسيّد محّمد حس� الطهرا� ودفاعه الساذج جّداً عن ابن عريب، ح� رّد عىل املحّدث النّوري  ✤

بعد أّن نقل املحّدث النّوري كالم البن عريب وهو يتحّدث عن أحد الّرجبيّ� أهل املُكاشفة، يقول هذا الرجبي : أّن الّشيعة يف 

 خنازير!! فرّد الّشيخ الطّهرا�، وقال:املكاشفات تُرى 

ثالكالب صورة يف الروافض مشاهدة كانت مكاشفته يفالرجل الرجبي  ذلك (أّن عبارة  اىل صورة نقله  يف ّالنوري ، فغّ�ها املحدِّ

، الّشهوة وعبادة الغ�ة عدم الخنزير صفة �تلك، بين� االفرتاس صفة �تلك ، ألّن الكلبأّن الخنزير أسوأ وأقبح الخنازير . ومعلوم

 الخنازير)!!! (وهي سذاجة ُمضحكة ومؤملة يف نفس الوقت). إيل الكالب ترجم أن نجد أحداً سبق ومل

ب، ويف كتابه : ابن عريب ذكر يف كتابه (محارضة األبرار ومسامرة األخيار) أّن أهل الكشف يرون الشيعة يف ُمكاشفاتهم كال مالحظة  ●

الفتوحات املكيّة ذكر أّن أهل الكشف يرون الرّافضة يف كاشفاتهم خنازير. (وسواء قال ابن عريب ذلك أم ال) فهذا الرّد من السيّد 

 محّمد حس� الطهرا� ينم عن سذاجة بال حدود !

ً أكرث ِمن مرّة يف هذا الربنامج، : فيديو (السيّد طالب الرفاعي وقّصته مع السيّد الحكيم).. وهذا الفيديو عُ 2مقطع  ★ رض سابقا

ا ولكنّي أراه فيديو مهم جّداً ألنّنا ال �تلك وثائق ِمن هذا النوع، فالحوزة العلمية ُمغلقة وليس واضحاً للشيعة ما يجري يف كواليسه

يّد قطب، وكذلك ُمستشار املرجع ال .. والفيديو تتجّىل فيه بشكل واضح سذاجة املرجعية العليا، فالسيّد الحكيم ال يعرف َمن هو س

 يعلم هو اآلخر َمن الذي قال عن أم� املؤمن� أنّه يرشب الخمر : هل هو سيّد قطب أم محّمد قطب !!!

 فهل مرجعيات بهذا الوصف ُ�كن أن تكون نائبة عن اإلمام الحجة ؟!

الكتاب لسيّد قطب أم ملحّمد قطب. وحتّى لو رصفنا  السيّد محّمد الش�ازي يُويص الخطباء بقراءة كتاب هو ال يعلم هل هذا ✤

% عن آل 100النظر عن املؤلّف، فإّن نفس هذا الكتاب الذي يُويص به املرجع الراحل السيد محّمد الش�ازي هو كتاب منحرف 



وإّ�ا مبني عىل فهم محّمد عليهم السالم، ومبني عىل عدم الشفاعة ! وعىل عدم اإلمامة وعدم فهم القرآن من طريق أهل البيت، 

 القرآن عىل أساس الرأي.

: هو يشء من الكوميديا الفقهية والسذاجة املُغرقة ألحد املراجع املعارصين وهو الشيخ بش� النجفي (الفيديو مثال  3مقطع  ★

 آخر واضح عىل السذاجة وعدم مواكبة ثقافة العرص).

 ] فتاوى الّسيد الخويئ، وامل�زا جواد التّربيزي. 2: ج وقفة عند كتاب [ رصاط النجاة يف أجوبة االستفتاءات ✤

(إذا تأكّد بواسطة املصادر الطّبية املوثوقة أن رشب الّدخان عامل قوي، أو ِمن أقوى العوامل يف اإلصابة  1275نص السؤال رقم  ●

 دخ� ابتداًء أو استدامة؟بأمراض خط�ة مثل رسطان الرّئة أو الجلطة القلبية والّدماغية فهل يُوجب ذلك حرمة التّ 

 الخويئ: ال يوجب الحرمة).

 والّشيخ التربيزي مل يُعلّق عىل فتوى الّسيد الخويئ، فهو يتبنّى نفس الفتوى.

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

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

 واآلخرون من املراجع ال يختلفون عنهم.

أليست هذه إجابة ساذجة ؟ أليست سذاجة يف مواجهة العلم ؟ اله�وئ� ال يُزرع أصالً .. هو مادة كيميائية، وهذا يكشف عن 

 سذاجة السائل وسذاجة املُجيب أيضاً يف جوابه عىل كال السؤال�.

 هذا هو منطق (األعلم) من املراجع !! فهل هذا منطق يصلح أن نعلّمه ألبنائنا وبناتنا ؟ 

عىل نفس هذه النغمة السيد حسن الكشم�ي ينقل حادثة يف كتابه (جولة يف دهاليز مظلمة) هو شاهدها بنفسه وهو يتحّدث  ✤

 سنة بدونها) !! 20مرجع الطائفة السيد محّمد حس� كاشف الغطاء وهو يقول للطبيب (سنتان مع القهوة والّسيجارة خ�ٌ من  عن

تحت عنوان (القضاء) وهو يتحّدث عن موقف  -وقفة عند كتاب [املسائل العملية] وهو الرسالة العملية للسيد محّمد الش�ازي  ✤

م� .. وأّن اإلسالم ليس فيه نظام ُمحاماة، ف�ذا يصنع النظام اإلسالمي مع مجاميع املُحام� الكث�ة اإلسالم من املُحاماة واملُحا

 واملوظّف� اآلخرين أيضاً الذين ال يُقّر اإلسالم وظائفهم ؟! فيقول بأّن الدولة تتكّفل باإلنفاق عليهم وتوف� املساكن لهم .

: أّن الدولة ال ترصف عىل الجيش الذي هو من الشعب، وأّن عىل الناس أن يذهبوا كل وأّما تحت عنوان (الجيش) فخالصة كالمه  ●

باً ألي اعتداء [ قراءة سطور تحت عنوان (الجيش) ].  يوم للتدريب عىل استع�ل األسلحة وعّدة الحرب تحسُّ

 الخويئ.وقفة عند كتاب بيان األمئة للشيخ مهدي زين العابدين وهو من تالمذة السيد  ✤

ً وكأنّها تُجيب عن هذا السؤال : ملاذا املُسلمون ُمتخلّفون ؟ ملاذا ال �تلكون هذه التكنلوجيا الهائلة  (قراءة سطور ساذجة جّدا

 واألسلحة والطائرات، والقطارات والتكنلوجيا بكّل أشكالها،

يقول فيها أنّه رأى سيّد األوصياء عليه السالم يف عامل  فيأيت املؤلّف بالجواب عن هذا السؤال ِمن خالل رؤيا (منام) ألحد املؤمن�

ئلة : الرؤيا، وسيّد األوصياء أجابه يف هذا املنام عن هذا السؤال!!)، عل�ً أّن هذه الكُتب املشحونة بالّرتهات تُنفق عليها األموال الطا

 إّما من األخ�س، أو من التربّعات بإسم الدين.

لكشم�ي يقول أنّه كان يتحّدث مع أحد املراجع عن أهمية شبكة اإلنرتنت لطلبة العلم يف بدايات قّصة ينقلها السيّد حسن ا ✤

 اإلنرتنت، وطرح عىل هذا املرجع بأن تُوفّر اإلمكانات لهذا املوضوع .. فهذا املرجع مل يكن قد سِمع شيئاً عن اإلنرتنت !!

 ذا املرجع أنّه يتحّدث عن ق�ش، فقال :فح� قال السيّد حسن الكشم�ي (شبكة اإلنرتنت) تصّور ه

 اشرتوا أي مقدار .. كم مرت نحتاج من شبكة اإلنرتنت اشرتوه للطلبة !!!

حادثة ينقلها الشيخ الغزّي سمعها من لسان أحد الُخطباء الذين يتمّسح بهم الناس وهو يتحّدث يف مجلس ُمبارش ويكشف  ✤

ض الدقائق من الوقت لالتصال ليالً مجانيّة .. فيقول أّن الّرس وراء ذلك هو إفساد للنّاس الّرس وراء أّن بعض الرشكات تجعل بع

 الشباب والبنات حتّى يهاتفوا بعضهم البعض أثناء الّليل !!!



حادثة أخرى حصلت لس�حة الشيخ يف التسعينات، ح� دعاه أحد الفضالء يف قم إىل بيته، وجاء بخطيب معروف من خارج  ✤

عد الخطيب املنرب بدأ يتحّدث بشكل قُروي وسطحي وساذج جّداً وهو مدعو ملجلس فيه أساتذة وفضالء .. والغريب إيران، فلّ� ص

 أّن هؤالء األساتذة والفضالء كانوا ُ�جّدون بحديثه .. ومجلسه كان قرويّاً وساذجاً إىل النخاع!!!!

ت، وقد طُبعت طباعة فاخرة ذات تجليد أنيق ومث�، واملؤلف خامتة الحديث وقفة عند قصيدة حفظها الشيخ الغزي يف الث�نينا ✤

 هو آية الله (.....) املحقق الفال� .. من أبيات هذه القصيدة هذا البيت :

 ملاذا الديك صاح عوعو عوعو

 ألّن الجاجة صاحت قوقو قوقو !!!

 السلّم املوسيقي وهي قصيدة (دجلة الخ�) للجواهري.مع وقفة مقارنة ب� هذه القصيدة وقصيدة أخرى تتوافق معها يف نفس 

 


