
 

  مِنْ أَجْلِ �َهضةٍ ثَقَافيّةٍ حُسينيّةٍ زَهرَائيّةٍ مُتحضِّرة        أَصِيلَة   زَهرَائيّةٍ مِنْ أَجْلِ ثَقَافةٍ شِيعِيَّةٍ
 رَاقْ زَهرَائيٍّ مَهْدَويٍّ مِنْ أَجْلِ وَعْيٍ

 
 
 

  
 

  الندوة األولى  
  في 

  المبارك المهدويّ  ميالدال
  
  

  عبـدُ الَحليـم الِغـــّزي
  منشـــورات موقع القمر 

 

 

  



 

  الندوة األولى 
  في 

 المبارك المهدويّ  ميالدال
  

  

  دـوم  األحيـ
  هـ  1439شعبان   12بتاريخ:  

  م 2018/ 29/4املوافق:  
 

  

 

 

 

 

 

  

 



 

  

 

 يا زهــــراء 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

 
 

  الندوة األولى 



 

  في 
  المبارك المهدويّ  ميالدال

  

  
  احلَليم الغِزّي عبدُ

  

  يف ميالد اإلمام املهدي  "صلوات اهلل عليه"
  السويد / ستوكهومل هيئة زهرائيون/

  
  



 

‐ 5 ‐ 

  
  

 

  يا زهراء 

  يمحِ الرَّ  نِ مَ حْ الرَّ  هللاِ  مِ سْ بِ 

  ..ايهَ فِ  عِ ودَ تَ سْ مُ ـال رِّ السِ وَ ا يهَ نِ بَ ا وَ هَ علِ بَ ا وَ يهَ بِ أَ ة وَ مَ اطِ ى فَ لَ عَ   لِّ صَ  مَّ هُ اللَّ 

المرة األسئلة بعض األسئلة مكتوبة في    األسئلة كما في كل مرة كثيرةٌ وكثيرةٌ جداً وهذهِ 
من  كاملتين    صفحتين 

  ال أدري؟! سأقرأهاال أدري كيف  )A4(الـ

 أدري ال  ،  شرفاأل  جفُ ساعدي النَّ لسؤال من األخ العزيز أبو حسن الا،  ا السؤالذمن ه  نبدأُ 
،  جف األشرفكتب النَّ يُ و  نا هُ   ينيع  ،جفائل من النَّ لسَّ ا  جف أو أنَّ هل السؤال جاء من النَّ 

   حال: على أّيِ 

 سبب  سيُ   هو الَّذي  هُ لى أنَّ البعض إ  كر الكوكب ذي الذنب ويذهبُ ت ذاوايفي الرِّ   دُ نج
  والخسوف  وفوث الكسمنها خروج الشمس من المغرب وحد  ،ةة ظواهر كونيدَّ عِ 

الكوكب من   هذا  وأنَّ   ،ريفواهر عصر الظهور الشَّ وغيرها من ظ   واحد  في شهرٍ 
، ات الَّتي ال تخفى عليكمستنتاجواال  ذلك من المعلومات  إلى  ما و  روعالمات الظه

ما ً وشاع  يُ   وكذلك  أنَّ   خصوصا من  الغرب  هذهِ   في  أخفت  الكبرى  والدول   ناسا 
كون هنالك ي  وهل من الممكن أن  ؟الموضوع  اذما هي قراءتك له  :، والسؤالحقيقةال

   ؟!)ةمَ اطِ سر فَ ب والسر الثالث (ذنَّ مُ ـلا هذا نعالقة بي

يعني قصيدة  مُ س  أنا  ،هذه  بشكل  أنَّ أجيب  العتبار  ال  وجز  بأجواء  يرتبط  مناسبة السؤال 
األسئ على  أجيب  أن  بأجو  ةلفأحاول  ترتبط  ااالَّتي  الشَّ ء  للكوكب ريفةلمناسبة  بالنسبة   ،

الرِّ ذنَّ مُ ـال في  هو  أردنا  إذا  ذُ وايب  بالنَّ ات  الكر  نفسذنَّ مُ ـجم  اللغة   ب  في  اللغة  في  الشيء 
ين بين ويز بعض اللغميّ ما يُ ، ربَّ جمر بين الكوكب والنَّ يكون هناك فارٌق كبي  قد ال  ،العربية
في علم الفلك   هُ جم بخالف التفرقة في علم الفلك ألنَّ الكوكب أكبر من النَّ   أنَّ   ،جموالنَّ   الكوكب

ً شعَّ مُ   ذي يكونجم الَّ راد من النَّ يُ  ي نالَّذي يكون عاكساً لضوء غيره يعبذاته ومن الكوكب    ا
ها قال لها كواكب ألنَّ تها بينما مثالً القمر األرض يُ اذب  ةٌ شعَّ ها مُ قال لها نجم ألنَّ يُ الشمس    مثالً 

ً سكفما كان عا  ، مستعكس ضوء الش ً اكب وما كان مُ ى كوسمَّ جوم يُ  لضوء النُّ ا بنفسه   شرقا
بين   كبير  ريقٍ ناك من تفة فليس هُ غا في اللأمَّ   ،لتقسيم في علم الفلكا  هذا  عادةً ،  ى نجومسمَّ يُ 
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قليل  إالَّ ما أشرت  جومالنُّ والكواكب   قبل  أّيِ   ،إليه  اآلنهمّ ليس مُ   حال  على  لسنا نحن    ،اً 
كر في  ب ذُ ذنَّ مُ   ناك نجمٌ هُ ،  جم لمعنى االصطالحي للكوكب أو للنَّ المعنى اللغوي أو ابصدد  

الرِّ تحدَّ   ، تاوايرِّ ال نجمٍ   تاوايثت  جُ ذنَّ مُ   عن  من  يكون  العالئم  ب  أو  الكونية  العالئم  ملة 
 ريف.لوقت الظهور الشَّ  قاربمُ ـالفضائية في الزمان ال
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  مكن أن نقولهيُ   ما عندنا شيء  سبيل القطع نحنُ قطعاً ليس على    :مكن أن أقولعام يُ بشكل  
   الً.أوّ  اذستقبل هن مُ ث عنتحدَّ  ألنَّنا على سبيل القطع 

   .على وجه الدقة  بهِ نا الً ال علم لالمستقبل أوّ و

 ً    .ر التفاصيلغيِّ مكن أن يُ إذا جرى يُ  ءا دوقانون البَ  ،ءادريان قانون البَ ج د بنعتق نحنُ  :وثانيا

 ً واألحاديث  اوايالرِّ   :وثالثا في دروالَّتي  ت  عنهم  الظهورمت  بعالئم  يرتبط  باألحداث   ا  أو 
 ما عرضت المعاني بشكلٍ الكبير وإنَّ   الحدِّ   لى ذلكإ  لةً فصَّ لم تأتي مُ   روقاربة لزمن الظهمُ ـال

قد تصل إلى  الَّتي  ت في الفترة الزمانية  اواياك في الرِّ نإجمالي هُ   ، ولذا أقول بشكلٍ إجمالي
ً تقريباً ال قط   اذن أقول هيسنت اربتين لزمان ظهور قمُ ـال  ن يفي السنت  ،، قد تصل إلى سنتينعا

صلواتُ  ً   وسالمهُ   هللاِ   اإلمام  وخصوصا العالمات  أهمُّ  تحدث  اعليه  أو    الكونية  لعالمات 
ملة هذه العالمات أو من ، من جُ ر ما شئتبِّ اء عَ تحدث في السماء في الفضالَّتي  العالمات  

  . بذنَّ مُ  ة هذه األحداث هو خروج نجمٍ ملجُ 

بالتنَّ ريخ إن كُ ألتا  ردنا أن نعود إلىأنحن إذا    عام أو  ريخ البشرية بشكلٍ أريخ بتأا نقصد 
العلأبالت هُ لفلكية ا  للظواهر  يمريخ  ال،  من  الكثير  ت   بات ظهرتذنَّ مُ ـ ناك  البشرية  أفي  ريخ 
الكثير  ناك  فهُ ،  الفلك  ريخ العلمي لعلمأ دت في مستوى التصبات رُ ذنَّ مُ ـمن ال  رناك الكثيوهُ 
ذي  لَّ ا   رماألا في  مغاية  ،  أبداً   ب ما هو بشيٍء غريبٍ ذنَّ خروج نجم مُ   ينيع  ،باتذنَّ مُ ـال  من

الرِّ  اللنَّ ا  ث عن هذاتتحدَّ الَّتي  ت  اواييبدو من  أنَّ ذنَّ مُ ـجم  مُ   هُ ب  بوضويكون  وكبر   حه ميزاً 
بات ذنَّ مُ ـميزاً عن سائر السيكون مُ   هُ ت أنَّ اوايهذا من الرِّ   ، نستشفُّ  الجهة نعم، من هذهِ حجمه

ناك  ى قبل سنوات ليست بالبعيدة كان هُ وأعتقد حتَّ بة  ذنَّ ريخ موجودة نجوم مُ أبر الت عِ وإالَّ 
ً يمبة مرصودة علذنَّ ناك نجوم مُ ، هُ بذنَّ نجم مُ   نةعيَّ مُ   كل فترة زمانية  ،لي مثالً ب هاذنَّ  مثل مُ ا
يُ من    ب هالي كل ردحٍ ذنَّ ت أخرى غير مُ ابذنَّ ناك مُ ، هُ يخرج الفضاء    ءاده علمحدِّ الزمن 

ال هذا  مثالً  وهُ ذنَّ مُ ـيأتي  مُ ب  تأتي  ذنَّ ناك  مُ بات  لمبشكل  يعني  علم  فاجئ  قد  فلاء  ايكن  لك 
، غاية ما في ريخ البشريةأفي ت  ةبعالمة غريي  نب ما هو يعذنَّ ، خروج نجم مُ رصدوها

   ن ظهور إمام زماننا.مي زماٍن قريٍب ف قارنة ألحداث تقع تكونعالمة مُ  يهر ماأل

 ن هناك م  ،يعةة أو من الشِّ نَّ ث عنها البعض وكتبوا عنها من السُ تحدَّ الَّتي  صيل  اا هذه التفأمَّ 
ة هم يدرسون قضيّ و  عليه من أحداث  ب تّ ب وماذا يترذنَّ مُ ـالجم  ة النَّ ة من كتبوا عن قضيّ نَّ السُ 

ة أشراط الساعة والمراد من ، يدرسون قضيّ عالئم الظهورعن  ثون  أشراط الساعة ال يتحدَّ 
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تقع الَّتي  يعة العالئم  عند الشِّ ة ونَّ يث عند السُ دالحفي علم    صطلح معروفأشراط الساعة مُ 
ي من باب نة ولكنَّ نَّ له المخالفون ما قاله السُ اق  شأن لي بمااآلن ال    أنا  ،ليوم القيامة  قاربةً مُ 

جم تناولوا فيها مسألة النَّ   ةنَّ من السُ اب  تَّ تب كتبها كُ ناك العديد من الكُ هُ   هُ أنَّ بد قلت  االستطرا
ي إلى خروج الشمس من المغرب فالك ويؤدِّ كة األرر على حإذا ما ظهر سيؤثِّ   هُ وأنَّ   بذنَّ مُ ـال

أحاديث أهل وت  االمعاني في رواي  ، هذهِ ل حركة األرضعطِّ ما يُ ، ولربَّ المعاني  وأمثال هذهِ 
ليسيالب موجودةت  هذهِ ت    ، نتاجاتتاس  ، 

السُ تَّ كُ   ،ةنَّ السُ   ل من استنتجها هموأوّ  وبعد    جاتااالستنت  تجوا هذهِ نة المعاصرون استنَّ اب 
ي سو يخ الط زمان الشَّ   نذُ ، مُ نأخذ منهم  يكتبون ونحنُ ك ونحن على الطريقة المعتادة هم  لذ

  لٍ بشك   يوجد في أحاديث أهل البيت  فال  ،في كل شيء  وإلى اآلن هم يكتبون ونحن نأخذ منهم
ماهُ   وواضح  ظاهر ربط  الشمس   ناك  خروج    بين 

النَّ ر غمن الم  ا بين هذهِ مناك ربط فيوجد هُ ي  ال،  بذنَّ مُ ـلاجم  ب وليست من المشرق وبين 
لتفاصيل أو ما ا  وهذهِ   يل األيام والليالة طوقضيّ   ،رضألا  ر في حركةلتغيّ ا  ومسألةة  يّ القض

ده حدِّ يُ   الَّذي كي  لالفف والكسوف وأنَّهما سيكونان في غير موعدهما  الخسوة  يرتبط بقضيّ 
ت اب بحسب روايذنَّ مُ ـجم الولكن ال عالقة للنَّ   تقارنةمُ   مكن أن تكوناألحداث يُ   ، هذهِ الفلكيون
  . تأهل البي

وكذلكالم  لا  ا هذاأمَّ  يُ   كمثالً  ً شاما  الغرب    ع وخصوصا أنَّ في  والدول    من  الكبرى  ناسا 
نترنت ها في مواقع اإلث بدَّ ر يُتحومثل هذه األم  ، ا كالم ال دليل عليهذ، ه ةقه الحقيأخفت هذ
  ،ال دليل عليهلكالم  ا  هذا  ، المالك  مثل هذا  ىال دليل عل  لكنو  ،لمختلفةا  المنتديات  ،المختلفة

ً ملتلك دليالً عمال ن ال حقيقة    هُ ه فإنَّ تقنبحث عن حقي نشر إذا أردنا أن  د كالم يُكتب ويُ جرَّ مُ   ،يا
سبت تم الحديث عنها ونُ الَّتي  من الحقائق    رتابعتي لكثيا أقول هذا من خالل مُ حينمو  ،كللذ

ذا  لهثر وال عين  نعود إلى موقع ناسا للفضاء ال يوجد ال أ  وحين  ،إلى وكالة ناسا للفضاء
 ،  وتفصيالً ملةً جُ   ةيّ ناسا ينفون القضون باسم وكالة  لرسميا  ثونث المتحدِّ لكالم بل حين يتحدَّ ا

عليهاذا  فه دليل  ال    ، لكالم 
 ً  هِ ذ موا هضخَّ   ن يذالَّ ،  ة ليست بتلك األهمية الكبيرةلقضيّ وا  ، ال نملك دليالً واضحاً صريحا

الَّتي تب  عدد الكُ   إنَّ   أتعلمون  ،وليس القدماءمعاصرون  ة هم المخالفون ألهل البيت القضيّ ال
فت عن لِّ أُ   يتة األخرى الَّ نيَّ السُ دان  و في البللسعودية أا  في مصر أو في  ة إن كاننَّ فها السُ ألَّ 

اإلم أ ظهور  الزمان  آخر  عالئم  وعن  المهدي  كُ ام  ما  ال  تبضعاف  الوسط   ، يعيشِّ في 
أ،  أضعاف  ي ف  موجودةهي  تب كلها ولكُ ا  هذهِ   ىل علعت  قد اطَّ   ينلكالم ألنَّ ا  قول هذاوأنا 
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تب عشرات عشرات من الكُ   رةيخيرة خالل العشر السنوات األخسنوات األفي ال  ،تبتيكم
  :ألمرين تابعتي تهدفع من خالل مُ وضالمو فت في هذالِّ أُ 

نهاية ب  جاه آخر وربط الموضوعالم باتِّ السَّ   ة عليهِ جَّ اإلمام الحُ ة  رف قضيّ حَ   :لوّ األمر األ
عطي صورة من ، لتُ للعالم وربط ذلك بيوم القيامة اإلمام إذا ظهر ستكون نهايةً  أنَّ و ،العالم

بالضبط بعكس ما جاء عن أهل   ،رضاإلمام إذا جاء فهي بداية نهاية الحياة على األ  أنَّ 
ر  ورض ستبدأ بظه ألا  علىاية الحياة  بد  نَّ عليهم أجمعين من أ  المهُ س و  هللاِ   البيت صلواتُ 

ً عليه  وسالمهُ  هللاِ  واتُ ل اإلمام ص   .وما مر لم يكن شيئا

من وجهة    ي إلى موضوع اإلمام المهديّ نِّ ب السُ ا لشبا  راجذب أنظ ولة  حامُ   :والجهة الثانية
لفت أنظار لموضوع موضوع المستقبل وما يجري في المستقبل يُ ا  هذا  ، ألنَّ ةنيَّ النظر السُ 

ابات م اإلجقدِّ يعي لم نُ شِّ الوسط ال  يف  انأنَّ   ، صحيحٌ اس دائماً تسأل عن المستقبلالنّ ،  الجميع
تٍب  تب من كُ ى ما كُ ث وحتَّ يدات واألحاوايلموضوع ولكن تبقى الرِّ ا  هذا  صوالشافية بخص
أفضل من   ةٍ لجيب على أسئعن المستقبل وتُ   ثها تتحدَّ يعي رغم قصورها لكنَّ شِّ في الوسط ال

لفت هذا ما يُ ي ربَّ نِّ سُ لشباب ا الأنَّ   ىل ذا يبعث عه، ففي كتاباتهم  ةنَّ لسُ ا  كتبهاالَّتي  ت  ااإلجاب
هم الَّتي    ةقبالطري  من الحديث عن اإلمام المهديّ   دَّ طمس أنظارهم فالبُ فألجل أن تُ   ،نظره

ب األحداث قرِّ صور تُ مثالً فيها    ،اثفيها أطلس لألحد  ،باً فيها خرائط ت، ووضعوا كُ ريدونهايُ 
المسيح   رورون بظهبشِّ ن يُ الَّذيفها  ؤلِّ يُ الَّتي  تب  يقة الكُ رط في نهاية العالم على    تكون الَّتي  

ذين يعرفون  الَّ   ) Jehovah's Witnesses(نفس مجموعات    )Jehovah's Witnesses(  همثل شهود يهو
وأمثال ذلك    يةنتب تشتمل على صور ولوحات فشرون كُ ين  )هبشهود يهو(  باللغة العربية

  . .، مسألةائلسَّ حال أعود إلى سؤال ال على أّيِ ، ب الفكرة ألذهان الشبابقرِّ تُ 

يعتبر  :داخلةمُ  السُ   هاي  هل  اآلن  نيَّ الكتابات  االضطرار  ة  من  أصبحت أنَّ باعتبار  نوع  ه 
هيال يمكن  العالم  ما  مثل  مو  قبلچمعلومة  معيّ   ي  جانب  في   بابالش  ،أنانين  محصورة 

كثيرين كتب ويُقرأ ويُنشر بفضل علمائنا وبفضل  ما يُ   طل على كلي  بإمكانهأصبحت لديهم  
مقتله واإلمام  عن  و  نسياإلمام الحُ   ثون عنيتحدَّ   ظلوان  اآلهذا نوع من االضطرار  أنا أعد  
  .  .المهدي

يالشَّ  نوات س  ةدَّ ة قبل عِ عاقد مؤتمر للدُّ عُ   ،حصحي  ملكال اا  ذهصحيح،    :يخ عبد الحليم الغّزِ
ن هابييوى من غير الن حتَّ عاة وأكثرهم كانوا من الوهابييتمر للدُّ قد مؤعُ   لسعوديةد في اقعُ 
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لتشخيص  ا  ناوك  ،ةنيَّ ت السُ االفضائي  هذه األسماء الالمعة في  ،ة بشكل عام يعنينَّ سُ   عاةدُ 
    :هكذا

ب مكن تجذب الشبايعي مُ شِّ لل  ناك أشياء موجودة في الجوّ يعي هُ شِّ ال  الجوّ   هُ أنَّ   : خيص شالت
  :قضاياصوا يعني ثالث  س شخَّ ااس خصوصاً عامة النّ تجذب النّ الَّتي  شياء  ي من هذه األنِّ سُ ال

الجاالتركيز عل  :األولى  ةالقضيّ  - النى  الشُّ يِّ ة سقضيّ   ،عاطفيب  النعي  قضيّ   ،ءاهدد  ة 
 ، اآلنون فيها  يهتمّ   ةيّ وا هذه القضأهم بد  لكولذ  ،الجانب العاطفي  ،والرد  واللطمية

  .العاطفي بنالجا ، ءاهدد الشُّ سيِّ وع ضى عن موظر حتَّ النَّ  ون فيها بغّضِ يهتمّ  واأبد
  .ع اإلمام المهديّ وضمو الم السَّ  موضوع اإلمام عليهِ   :والموضوع الثاني -

  .ةمَّ ئِ في مزارات األَ  امات الَّتي تحدث في العصر الحاضرالكر :والموضوع الثالث -

يعني   اذهزء من هذه الحلول هو  وجُ   ،والً ناقشونها كي يجدوا لها حليُ   كانواهذه األشياء هم  
   . المالسَّ  عليهِ  اإلمامع والهتمام بموضهذا ا

أّيِ  أريد  حال    على  والكبياآلن  أنا ال  الصغيرة  القضايا  أناقش جميع  بالنسبة   ولكنة  رأن 
قع في تالَّتي  هو من العالمات وب  ذنَّ مُ ـجم ال ما يرتبط بالنَّ عدي  لسؤال األخ أبو حسن السا

  .تا وايليس موجوداً في الرِّ  لكن هذا التضخيم ،ظهور إمام زماننا زماٍن قريٍب من وقت

أق من    لوأنا  اآلخرا لكم  من  عنها  تحدَّ   عالمةٍ   أضخمُ   :آلخر  وأهمُّ ث  البيت  عالمة   أهل 
صنا شخَّ   ، نحن إذاةهذه أهم عالمة عندنا باقي العالمات تأتي في الدرجة الثاني  !فيانيالسُّ 
القضالسُّ  باإلميّ فياني صارت  جداً  واضحة  أناكة  باألحن  ن  بقيّ اميسبها  تأ،  العالمات   ي تة 

   فياني.مات هي عالمة السُّ العال ، أهمُّ بالدرجة الثانية

ناك تضخيم لموضوع األعور  ي هُ معلوم أو بتحريك شيطان  ذلك بقصدٍ ة إن كان  نَّ السُ ولذلك  
في    ضخيم هوا التذه  ،الجَّ ال نهتم بموضوع األعور الد في حديث أهل البيت    نحنُ   ،لاالدجَّ 

المخالفينكُ  السُّ تب  موضوع  لتضييع  يكون  لدجَّ ااألعور    ،فياني،  ظه  ظهورهُ ال    روبعد 
اني في؟ المشكلة في السُّ حينئذٍ   الالدجَّ جوداً ما قيمة األعور  إذا كان اإلمام مو  ال أثر لهُ   ،اإلمام

يعة والشِّ   ،ةيعالشِّ   ءُ اعلم  ايعهُ بيُ   الَّذيفياني  السُّ   ، المشكلة فيالَّذي يظهر قبل ظهور اإلمام
   لمشكلة الكبيرة في هذا.ا ،المشكلة في هذا ،بايعهتٌ 
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أنَّ اوايالرِّ  عندنا  باتِّ   ت  الحجاز  من  ويأتي  يظهر  حين  لَ اإلمام  العراق  إلمَّ جاه  يصل    ىا 
الا،  القادسية هذه  هي  يعملقادسية  الموجودة  اآلن  النَّ   ينناطق  وكربالءقبل  هي   ،جف 
ً   ،نيةواينفس الد  ،الديوانية القادسيات كانت   ههي هذناطق المحيطة بالديوانية  هذه الم  تقريبا

هُ فاإلمام    ،القادسياتب  ىسمَّ تُ  إلى  الرِّ يصل  تقولنا  الكوفة النّ   جميع  اسُ والنّ   :واية  في  اس 
 !!فيانيبايعون السُّ الكوفة يُ   رايحين  يعني  عظميةهل األ أ  هذوليه أدري  أفياني،  سُّ بايعون اليُ 

ل أنا يل، قبل قلديوانيةاصل لام ومواإلفياني  بايعون السُّ لهم في الكوفة يُ اس كاس كل النّ والنّ 
  ..انييف ل السُّ مثّ فياني ال يأتي هذا مُ من أنَّه السُّ  قلت

  ؟فيانيسُّ ال تبايع كلهم يعةالشِّ  ا ذاإلمام إه : من يجي وي داخلةمُ 

ي:الشَّ  مكن أن نُجيب عليه ألن هذا سؤال فيه تفاصيل مُ يعني هذا سؤال    يخ عبد الحليم الغّزِ
نتركه   برإذا  رمضاما نإلى  شهر  أحسنج  عندنا  هُ   هُ ألنَّ   ،ن  ناك هُ   ،سيناريوهاتناك 

   :توهاسيناري

   ناك أعداد تنصر اإلمام.هُ  .يعة تنصر اإلمامالشِّ  أنَّ  :اك سيناريونهُ  -
   ة عشر فقط هؤالء.ثوالثالئة م ثالثال نصره إالاإلمام ال ي أنَّ ناك سيناريو: هُ  -
سيناريوهُ  - الرِّ يتحدَّ   أصالً   :ناك  في  واضح  وهذا  المالئكة  عن  فقط  أنَّ اتوايث   ، 

  . ن يرجعونالَّذيراجعين من ن المالئكة ومن الأنصاره م

  كلهم؟بس هم هذوله  313يعني يجو  :داخلةمُ 

ي:  الشَّ  ى ز علكيرم التفيه   مذكر اهتمالم يُ   ما فيه  313ى  حتَّ ت  ياافي رويخ عبد الحليم الغّزِ
ع ولموضا  هذا  يف  إذا دخلنا  يعني  ،يناريو، هذا موضوع كبيرسناك أكثر من  ، هُ ةكئالمال

ث عن هذا الموضوع ولكنَّني سأتحدَّ كثيرة موجودة    وأسئلة  ملنا الكالمكما أو  تنتهي الندوة
  . ةيائشاشة القمر الفضي شهر رمضان على  ف  )احب الزمانص  ن يااماألمان األ (في برنامج  

    ة؟مَ اطِ سر فَ ب ىسمَّ يُ  الَّذيب والسر الثالث ذنَّ مُ ـلا هل هناك ربط بين  :آخر شيء في السؤال

الثالث م السر  أ  وضوع  نستطيع  ال  المصطلحطعاق   بضرٍس   عنهم  نتكلَّ   ن نحن  هذا  هو   ، 
يكان تا، الفالثالثان نشر السر  ، وبالمناسبة الفاتيكموجود وهذا الموضوع يُطرح وُطرح

 The Third( لبحثاكتب في محل وا الرسمياتيكان الف ععلى موق خلوادمكنكم أن تيُ  واآلن

Secret(  معروض على موقع الفاتيكان  ، السر الثالث موجود إلى اآلنهناك نشر  ستجدو ،
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اآلن على    لىلسر الثالث موجود إهذا هو ا  )The Third Secret(ا هو  ذه  ا بأنَّ عوهم هكذا ادّ 
نكر اتيكان من يُ لف ا  يي فحمسي لاناك داخل الوسط  لكن هُ وعون هذا  هم يدَّ ،  فاتيكانموقع ال
ت  تبكُ الَّتي  ، السطور  لسطور من اشر كان مقداراً قليالً  الَّذي نُ من أنَّ يقولون  ع  وضهذا المو
سُ  بمّ فيما  عدداً ي  أكثر  هي  الثالث  الَّ   السر  السطور  لست  أنا  ،نشرت  تيمن  بصدد   اآلن 

والرد األخذ  هذا  في  موضوع  الدخول  ولكن  الثالث،    السر 
   . قاطع نه بضرٍس م عيتكلَّ  ال يستطيع أحد أن

لتلفزيون أو ا  ن سيشاهدون هذه الندوة علىالَّذيالمشاهدين    ما البعض اآلن منكم أو من ربَّ 
   سر الثالث.نت قد ال يعرفون ما المراد من النترعلى اإل

، هذه شرينعيات القرن الافي بد  حية نشأصطلح جديد في الثقافة المسيهذا مُ   :الثالثر  السِّ 
لت إلى بعد ذلك تحوَّ الَّتي  حدثت في مجموعة من الرعاة الصغار وهذه الفتاة  الَّتي  الحادثة  

  ) Fatima(ت بها باسم  ولكن تجلَّ   ،دة مريمالسيِّ ت لها  ت لها كما هم يقولون تجلَّ وتجلَّ   راهبة
ساس اسمها القرية هي من األ  ،) نسبةً للقريةFatima(يقول إنَّ التسمية بـ  نكرالبعض منهم يُ و
)Fatima(  ذا هي مّ بأمور وأمرتها أن ال تخبر بها أحداً إالَّ البابا في الفاتيكان فسُ  أتها ها نبّ أنَّ و

 ثالث أمرٌ ر الالس  وع أنَّ ضا المو ذحي المتابع لهالوسط المسي  في  فو، والمعرالثالث  ربالس
   مثل هذه المعاني. ضريرتبط بنزول المسيح إلى األ وأمرٌ   لماستقبل العيرتبط بم

ً عبالنتيجة هذه أمور مظنونة ال نملك دليالً قط   قاطع   ث بضرٍس تحدَّ نال نستطيع أن    ،اعليه  يا
النَّ  الثالث  قضيّ   ب وبينذنَّ مُ ـجم الوال يوجد أي رابط بين مسألة  عنه    ثُ يتحدَّ   الَّذية السر 

د جرَّ ى قد ال تصل إلى ظنون مُ وحتَّ   هذه كلها ظنون   ،كلك دليالً على ذال نمل  ،المسيحيون
  .ليهاع دليالً  ال نملكُ   ،درجة األوهامت بالا ي احتمنيع

انفك عن ا  الدين إذ  :ي وبناتي من الشبابوأنصح بها أبنائ  ة دائماً أقولهاهمَّ مُ   ةٌ ناك قضيّ هُ 
عن   ثدَّ ي أتحنل إنَّ قعالث عن  ، وحين أتحدَّ ل إلى خرافاتتحوَّ ،  راءلم والعقل صار هُ الع
 ن ظر ع لنَّ  افق عليها الجميع بغّضِ ناك مسائل عقلية يتَّ هُ ،  الجميع   لهقبي  ي ذل الثابت الَّ قعال

إنَّ وحين أتحدَّ   ،لبشرا  فق عليها جميعمسائل يتَّ   كهناانات  الدي عن   ثدَّ ي أتحن ث عن العلم 
بشكٍل قطعي   بتي ما ثنيوالد   علمث عن الوأتحدَّ   ،رةتوالع  باالعلم الديني محصوراً بالكت

الحقيقي    يض مع العلم الدينرارض ال مع العقل وال يتععا ن ال يتالدي،  من العلم الدنيوي
تبري خلم األكاديمي  ا   ينيوالعلم الد  مع  ىض حتَّ را وال يتع  ،تاب والعترةالمستخرج من الك

وواضح  الَّذي  قطعي  بشكل    ، ثبت 



                                                                                                                  السويد - المهدوي المبارك الميالد

 الندوة األولى

‐ 13 ‐ 

إاٍب وانفكاك فإنَّ اضطر   جدنا الدين في حالةو  إذا  إلى وفات  راخى اللنا سننتقل شيئاً فشيئاً 
  . ت وإلى األكاذيبا عاءإلى االدِّ و راءلهُ ا

ين زِ ان حَ يرَ حَ   فٍ ؤمٍن آسِ ن مُ م مِ كَ : (اسواية حال النّ الرِّ   تصف  )غيبة النعماني(  يف  روايةٌ 
ب اي وردت إن كان في الكتتت الَّ لحاط مصوالماء المعين من ال  )ينعِ مَ ـاء المَ ـان القدَ ند فُ عِ 
أوا أوايالرِّ   يف  لكريم  في  هي  زمانناات  إمام  في سور،  سماء  جاء  اآلية   الملك  ةكما  في 

ِعيٍن﴾  ﴿قُْل أََرأَْيتُْم إِْن أَْصبََح َماُؤُكْم َغْوراً فََمن يَأْتِيُكم بَِماءٍ ن:  يالثالث أهل البيت   ثيدأحا في    مَّ
  .  عليهوسالمهُ  هللاِ  اتُ ولوالماء المعين هو إمام زماننا ص ،الحديث عن غيبة اإلمام

  ِّالر إلى  آِسفٍ (  :وايةأعود  ُمؤمٍن  ِمن  الـَمِعين)    َكم  الـَماء  فقدَان  ِعند  َحِزين  َحيَران 
رب يكون من بالقُ   د كما يسمعهُ عمن بالبُ   يسمعهُ   واية عن نداءٍ ث الرِّ دَّ وبعدها تتح  :يقول

لمعاني وهل  ا  كيف نستطيع أن نفهم هذه  ،نيراً على الكافبين وعذاعلى المؤمن  رحمةً 
  ! ؟بعصرنا الحالي ة عالقةٌ ايولرِّ ا لهذه

ذا  ترد بهالَّتي    واياتالرِّ ،  من الرمزية   واية وأمثالها وردت بلساٍن أدبيٍ وفيه شيءٌ هذه الرِّ 
ي سياق  ي فتتأ  وايةُ الرِّ   هذهِ   ،تاوايعن باقي الرِّ   نفهمها لوحدها بمعزلٍ   ال نستطيع أن  انسالل

 ، الحقّ   عند الفجر وهي صيحةُ   صيحتان صيحةٌ ناك  ، هُ  عن الصيحةثُ تتحدَّ الَّتي  األحاديث  
الغر  وصيحةٌ  الباطلهي صيحةُ و  بوعند  أن  وايةُ الرِّ و  ،  الحقّ   تريد  إلى صيحة  ، تُشير 

رد في وصف الصيحة  و  فهكذا   ،ربقُ لن بام  عد كما يسمعهُ بالبُ من    يسمعهُ   ءٍ اندث عن  تتحدَّ 
ثت من ت تحدَّ اوايالرِّ و  ،نون عند الفجر وفي شهر رمضاتكالَّتي    لحقّ افي وصف صيحة  

  .م الثالث والعشرين من شهر رمضانيحة ستكون في صبيحة يوم جمعة وفي اليوالص أنَّ 

  ٌه بتَ أجَ ين فَ رِ خِ ي اآلفِ   دقٍ ِص   انسَ لِ   كَ ألَ سَ وَ (  :ريفالندبة الشَّ   ءادع  في  كلماتٌ   :آخر  سؤال
وما    ؟ينرخوما معنى في اآل  ؟ادق للسان الصَّ اهذا    ب ح) من صايَّالِ عَ   كَ لِ ذَ   لتَ عَ جَ وَ 

  ؟عليَّا ذلك  جعلتو ما معنىو  ؟باوحين أجبته ما هو الجو ؟هو السؤال

 ث له يتحدَّ ائوأي  اء فعوالد  ،ءافي أوائل الدع  ريفلشَّ لندبة اء ااهذا المقطع مأخوذٌ من دع
ء واضح الحديث عن األنبيا  ،ميوهو إبراه-  يَالً لِ خَ   كَ فسِ نَ لِ   هُ خذتَ اتَّ   ضٌ عْ بَ وَ :  عن حاالت األنبياء

ى شرح ة تحتاج إلوال أعتقد القضيّ -  َخِليَالً   ِلنَفِسكَ   ٌض اتَّخذتَهُ َوبَعْ   -ريفالشَّ   ءال الدعوّ في أ
َ سَ وَ   -ميالمراد هو إبراه  كم تعرفون أنَّ كل َ سَ وَ   -مبراهيائل هو إهو إبراهيم إذاً السَّ -  كَ لَ أ  لكَ أ
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ً لِ عَ   كَ لِ ذَ   لتَ عَ جَ وَ   -أجبت سؤاله-ه  بتَ أجَ ين فَ رخَ في اآل  دقٍ ان ِص سَ لِ  ائل هو إبراهيم  إذاً السَّ   ،يَّا
  .ب الكريماالمضمون ورد في آيات الكت اذوه ،ريفالشَّ  بنص الدعاء

إلى سورة مريمنبذه  ذاإ مثالً  الخمسينف  ،ا  اآلية  الح،  ي  إبراهيمدفي  في سياق    ،يث عن 
ا اْعتََزلَُهمْ :  ث عن إبراهيميدالح نذهب إلى موطن   ةلفصَّ القصة مُ   ،اعتزل قومه  هيمارإب-  ﴿فَلَمَّ
اآليالح من  اْعتََزلَُهْم    -اتاجة  ا  إِْسَحاَق   -إبراهيم -فَلَمَّ لَهُ  َوَهْبنَا   ِ َّ دُوِن  ِمن  يَْعبُدُوَن  َوَما 

نَبِيّاً   َجعَْلنَا  ْحَمتِنَا  ۞َويَْعقُوَب َوُكّالً  ن رَّ لَُهْم   َوَجعَْلنَا   -براهيم ولذريتهي إلنيع-  َوَوَهْبنَا لَُهم ّمِ

 ً   .  عليهوسالمهُ  هللاِ  اتُ ولنين صعليَّا هو أمير المؤمتنا  اروايفي  ﴾ِلَساَن ِصْدٍق َعِليّا
  ..عراءشُّ سأله جاء في سورة ال إجابة لسؤالٍ  هذهو

 من لدنك عليَّا)   هب لي(  :القُّراءعندي أنا تسجيل ألحد    ،فيه طلب من زكريا   أكو  :داخلةمُ 
هو أقرب الصوت مالته و  عندي   هو التسجيل قديم  وواضحةوليَّا    هب لي من لدنك  ما يقول

فا من يعطيه ولد ليش يستغرب ويقول امرأتي   دا يطلب إذا كان يطلب ولد  هُ للعقل ألنَّ 
أقرب   نبي فهذا يكون  وجعلهُ   أعطي ولد  كان يطلب اإلمامة كان يطلب عليَّا لكنَّهُ   ، هووأنا

  ..للعقل

يالشَّ  أنا ال أعلم    ،ريفة الموجودة عندنات الشَّ ا وايفي الرَّ مكن يعني  مُ :  يخ عبد الحليم الغّزِ
ما جاء في إنَّ و  ،ذكر هذا المعنىعندنا لم يُ وايات الموجودة  ، في الرِّ تي لم تصلناوايات الَّ بالرِّ 

﴿َرّبِ َهْب ِلي :  إبراهيم يقول  ،عراءشُّ ية الثالثة والثمانين من سورة الفي اآل  ميقصة إبراه
َوأَْلِحْقنِي   اِلِحينَ ُحْكماً  لِّي  -84آية  -  بِالصَّ اْآلِخِرينَ   َواْجعَل  فِي  ِصْدٍق  سورة  ﴾  ِلَساَن  في 

    .﴾ِلَساَن ِصْدٍق فِي اْآلِخِرينَ  ﴿َواْجعَل لِّي: من قصة إبراهيم 84عراء اآلية الشُّ 

ْحَمتِنَا َوَجعَْلنَا لَُهْم ِلَساَن ِصْدٍق َعِليّاً﴾.  :نت في سورة مريمبيّ جابة هنا تواإل ن رَّ   ﴿َوَوَهْبنَا لَُهم ّمِ

الرِّ  المو   هذهِ   :واياتبحسب  صرِّ صُ الَّتي  ن  اط من  المؤمنين  أمير  باسم  فيها   هللاِ   واتُ لح 
ن اطالمو  هِ يم واحدة من هذركب الاح باسمه في الكترِّ ن صُ اط ة مودَّ ناك عِ هُ   ،عليه  المهُ سو

  .مريمسورة  الخمسون مناآلية  ،أشرت إليهاالَّتي اآلية  هذهِ هي 

  ؟ ادق ن الصَّ اس من صاحب هذا الل

   . عليه المهُ سو هللاِ  واتُ لدق هو عليٌّ صالّصِ  سأل هو إبراهيم ولسان الَّذي



                                                                                                                  السويد - المهدوي المبارك الميالد

 الندوة األولى

‐ 15 ‐ 

الديانوأمَّ  كُ ا اآلخرين في  نقرأ في  السابقة حينما  اليهود وفي كُ ات  النصارتب   وهم  ىتب 
ذا يقصدون بآخر الزمان  ما  صحّ سب ثقافتهم إذا أردنا أن نتفحثون عن آخر الزمان بدَّ يتح

  هِ علي  هللاُ   ىنا صلَّ يبتدئ من بعثة نبيِّ   الَّذيالعصر    آخر الزمان يقصدون به  ثنا فإنَّ يدمع أحا
 ر خث عن آ ة حين نتحدَّ فرينا الشَّ ثيدا نحن في أحاأمَّ   ولذا يقول: (أنا والساعة كهاتين)، وآله

ولد ه يُ يات تقول من أنَّ اوالرِّ   ألنَّ   ،من يوم والدة إمام زماننا   آخر الزمان يبتدئالزمان فإنَّ 
آ عند  ،زمانال خر  في  يبدأ  والدته  يوم  مُ مُ   انفمن  يعني  الزمان  آخر    255سنة    نذُ صطلح 

ايات وفي بعض الرِّ ناك  إن كان هُ و  ،ريخ والدتهأفي ت  روف عندناعسب ما هو محللهجرة ب
  .ريفةللهجرة الشَّ  255عندنا هو سنة  روفعلكن الم 256تقول 

، قطعاً  ناثون عن نبيِّ دَّ يتح  هم نَّ ثون عن آخر الزمان فإبهم حين يتحدَّ ت بالنسبة لهم بما في كُ 
 عليهِ   ى هللاُ بي صلَّ وصريحة عن النَّ   ت واضحة ا لموجودة اآلن ال توجد إشارا  بتالكُ   يف  ناآل

 ال توجد اآلن مثالً إذا أردنا وإالَّ   ،ناكنا أو هُ على بقايا كالٍم من هُ   عثرَ يُمكن أن ن   ماوآله وإنَّ 
  ) العهد القديم(كتاب  لى  نعود إ  نمثالً إذا أردنا أتب النصارى  تب اليهود أو كُ نعود إلى كُ   نأ

ً   ال نجد  )العهد الجديد(أو إلى كتاب   إنجيل (عود إلى  ن  ردنا أن، نعم إذا أاً واضحاً جد  تصريحا
ً ، هم أينكروها  هم  الَّتيالنسخة    )برنابا كتبوها كتبوا   نالَّذيين هم  مل مسلا  ن من أنَّ ويقول  ساسا

وآله    عليهِ   ى هللاُ صلَّ بي  ح باسم النَّ صرِّ يُ   ، صريح جداً صريح  يل برناباجإن  )ل برنابايجإن(
  . موجودة ناك تفاصيل كثيرةوهُ 

  ة ريفث الشَّ يدات واألحاايورِّ ال  لواضح من خال  أعتقد المعنى  ؟وما معنى وجعلت ذلك عليَّا
    .عليه وسالمهُ  هللاِ  اتُ ولاألوصياء ص د المراد هو سيِّ  أنَّ 

  ٍني اليما  أنَّ ناك من يقول لو  ء: هُ اسمظر عن األالنَّ   من التفصيل بغّضِ   سؤال فيه شيء
ً خرج وكان مشروعه مُ  أن تكون   بجها يرفضه ألنَّ ت  يعة أنالشِّ   ة فعلىيَّ عللمرج  خالفا

  ة!تحت راية المرجعيَّ 

، هذا خرط ينالخرط يع  لسنا بحاجة لإلجابة على هذا  أنتم تعرفونهُ   ابيعني أعتقد هذا الجو
 مٍ سلِ مُ لُّ لِ حِ  يَ الَ (  :ث عن اليمانيتتحدَّ   اموصريحة حين  واضحةت  اوايرِّ ال  ،بتمام معنى الكلمة

ال   يعني المراجع خارجون من  )يهلَ وي عَ لتَ يَ   نأَ  ِلُمسِلٍم أَن  (  ،ال أدري  ؟لمسملفظ  َال يَِحلُّ 
هذا هو   دنا من أنَّ ليماني وتأكَّ اا هو  ذه  ا أنَّ نفا قطعاً إذا خرج اليماني وعرذه  )يَلتَوي َعلَيه

وثبت هذا   رفع رايتهُ و   اليماني إذا ما خرج  رة لدينا فإنَّ فوات المتوايبحسب الرِّ   ،اليماني
ً   ،واضح  بشكلٍ   اندعن زمة من هناك حُ   ،مة من العالماتزمع حُ   الَّ لن يكون واضحاً إ  قطعا
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ةُ   ،يفيانالعالمات السُّ   هذهِ   أهمُّ   !فيانيلعالمات السُّ ا  هذهِ   أهمُّ و  العالمات ثوا كثيراً تحدَّ   واألَئِمَّ
 ة مَّ ئِ األَ   لكنَّ   ،تا وايفي الرِّ   واضحةً بهمة ليست  مُ   خصية اليماني شخصيةٌ ش  اأمَّ ،  فيانيعن السُّ 

ات واي، والرِّ لتوي عليهي  أن  مٍ ل لمسال يحلُّ   هُ هذه الراية هي أهدى الرايات وأنَّ   صفوها بأنَّ و
لمنطق منطق  ا  هذا  عانده مصيره إلى النار!يُ   عليه من  يومن يلت   تقول بشكل صريح أنَّ 

  ال أعتقد أنَّ ،  ث أهل البيتيدات وأحاايورات الثقافة المهدوية الواضحة في  خالف بديهييُ 
بحديث   يعةٍ ة علٍم فضلَّ ويكشف عن قِ   جداً ، كالم سخيف  عليه  لٍ فصَّ حتاج لرٍد مُ ي  لكالما  اذه

   أهل البيت. 

  ل وَّ طرح الحقائق الصريحة يتحا حين تُ مَّ لكالم أا  مثل هذاه،  ل  لا هو الَّذي يُطبَّ ذلكن مثل ه
طرحاً صحيحاً   تكونُ الَّتي  الخرابيط هي هذه الخرابيط    هذهِ مثل    ،مشبوه  الطرح إلى طرحٍ 

  .جاههافمه باتِّ  وشائعاً وال يفتح أحدٌ 

   الشُّ   الَّذيما هي حقيقة األسد السادة  في كربالء وما يدعى شير   هداء كان يحرس 
  ؟فضة

 ،فهمها  سيئَ أُ   ،رضتعُ   ،قلتما نُ ربَّ   ،عن هذا الموضوع  )الكافي(ة موجودة عندنا في  ايالرو
ناك حلقة  وأعتقد هُ   )اطق الكتاب النَّ (ل في برنامج  فصَّ بشكٍل مُ   ثت عنهُ ع أنا تحدَّ وهذا الموض 

ائلة لسَّ و اائل أ) باإلمكان للسَّ أسدٌ في الطفوف(  :لة كاملة عن هذا الموضوع عنوانهافصَّ مُ 
  ب االكتالقمر ويكتب: (  ةى موقع قنامواقع أخرى أو عل  لىعأن يدخل على اليوتيوب أو  

، تقعو  الحادثة  ت وكيف أنَّ اوايالرِّ   ىإل  شرتُ لة وأ فصَّ حلقة مُ   )الطفوف  يف  أسدٌ   ،اطق النَّ 
نُ ربَّ  النّ   ،ليست صحيحة  رت بصورةٍ وِّ ما صُ ربَّ   ،ليست صحيحة  يغٍ قلت بصما  اس  جعلت 

ريف  الحلقة أخذت المصحف الشَّ   نفس  ي ، وأنا فاألحيانشيئاً من الخرافة في بعض  تعتبرها  
، معاجز كثيرة  ، معاجز كثيرةاتيوانحن عن الرآث عنها القُ تحدَّ الَّتي  وذكرت فيه المعاجز  

ال  ةلفصَّ مُ  القُ يوانحعن  في  لَ   ،نرآات  القضيّ مَّ لماذا  سيِّ ا تصل  إلى  الشُّ ة  هذهِ تتحوَّ   ءاهدد   ل 
! ان حيواننملة سليم  !ر حيوانيزحمار ع  !الكهف حيوانهل  ، كلب ألمعجزات إلى خرافة ا

كرت في  ازي أحداثها ذُ جموجودة ذُكرت بشكٍل إع  تاحيوان  ، ما هي هذهِ والقصة طويلة
ااالكت إعشوب  لكريمب  القضيّ   ،يز اجكٍل  لَ لماذا  إمَّ ة  تصل  عليها ا  وضعنا  البيت  أهل  لى 

  ؟!..اإلشكاالت 

مة على الوحوش ودابة األرض هداء وأهل البيت مُ أجساد الشُّ   تحتاج ألنَّهُ   داخلة: ما مُ  حرَّ
 ً   ...هيد من ينقتلى لو ماكو أسد ما تؤكل يعني الشَّ حتَّ  أساسا
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ي: الشَّ    القصة هكذا؟! لك إنَّ  لا؟! من قالقصة هكذا ومن قال لك إنَّ يخ عبد الحليم الغّزِ

  ليش حاط األسد يحميه من شنو؟  :ُمداخلة

ي:  الشَّ  لو   )الكافي الشريف(لو ترجع إلى    ؟ القصَّة هكذامن قال لك إنَّ  يخ عبد الحليم الغّزِ
،  سين بالخيولعلى جسد الحُ   الء ركضواؤه  ،ثت عنهاأنا تحدَّ الَّتي  هذه الحلقة  إلى  ترجع  

ألن األسئلة   ، أنا ما أريد أن أدخل في هذا الموضوعبن سعدابن زياد أرسل كتاباً إلى عمر  
بقي أن ال يُ   بن سعد يطلب منهُ ارسل رسالة إلى  فابن زياد أ(  :ختصر، ولكن بشكل مُ كثيرة

- إنِّي  و  :، قال يفرم األجساد فرم  األجسادعلى    وسأن جميع الجيش يد  ،سينلجسد الحُ   ثراً أ
جنابه قال -قلته    بقولٍ   ي أريد أن أفين اً ولكنَّ همّ ليس مُ   أنَّ ذلك يعني  وإنِّي أعلم  -الكتابفي  

ذ فِّ نني أريد أن أُ لن ينفع شيئاً ولكنَّ   ا سوفذه  قال أنا أعلم أنَّ   -القول  في بهذاي  قوالً ويريد أن
واألسد ظهر وضع يديه على    ما الجيش تقدَّ مَّ لَ   ،الجيش  ألسد وفرّ ا  نا جاء هذافهُ   )الً قلتهوق

   ا.وقظوهتُ  الارجعوا فتنة نائمة  :فابن سعد قال ،اتسين فارتبكت القوَّ جسد الحُ 

ف  رعي  ن ، فمن أراد أغير دقيق ،  عرض بشكل غير دقيق ة تُ يل قلت القضيّ لأنا قلت قبل ق
يُ  يُ مكن أالموضوع  اكتب   ،يات بشكل كاملوابراهين وروال  دلةلة باألفصَّ راجع حلقة مُ ن 

ها ذكر في ل  موجودةو  لة بشكل كاملفصَّ عنوان الحلقة مُ   )ف وفي الطف  اطق أسدٌ الكتاب النَّ (
ع وضالمو ذا  ل في تفاصيل هخاآلن ال أريد أن أد  أنا  ،سةفي زيارة الناحية المقدَّ   اتالزيار

  .أكتفي بما قلت

 ر فهل  برّ سفره بال أي مُ  اإلفطار علماً أنَّ   ضسافر في شهر رمضان لغرناك من يُ ه
  ؟يجوز ذلك

سافر أو  وال يُ   هقيم مثالً في بلديجب على اإلنسان أن يُ   هُ كم في أنَّ ال يوجد عندنا حُ   ،يجوز لهُ 
يُ   أنَّهُ  عليه أن  مثالً  إقامته  تِّ رإذا كان ُمسافراً   ، أحكام وجوب الصوم  اب عليهترتَّ تالَّتي  ب 

أيام    اً.جد  كبير  وفيٍق ومن أجرٍ ت  حرم نفسه منيَ   هُ سافر في شهر رمضان لكنَّ أن يُ   يجوز لهُ 
تُ  أيَّ شهر رمضان ال   ي جميع ف ، الصيام في شهر رمضان يختلف  ة السنةام في بقيّ ماثلها 

 ة في اآلثار النفسية القضيّ   تة في مسألة األجر والثواب أو كاننت القضيّ اك، إن  جاهاتاالتِّ 
التكوينية  و علىتترتَّ الَّتي  اآلثار  بشكلٍ ا  ب  كان  إذا  رمضانحص   لصيام  شهر  في    ، يح 

المفرو  الوجوب ال أقول بحدّ   نالمفروض اإلنسا بلدها  ض،  إذا كان بعيداً عن   ن أ  إلنسان 
يُ   رهيعود في ش   ن لك  ،أن يفر  الرك صيام شهر رمضان المفروض هكذا  درمضان كي 
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ال   هُ رمضان ألنَّ سافر في شهر أن يُ  نلإلنسا ، يجوزنعم يجوز، ال يحرم؟ جوزذا يإ السؤال
رعية ال يجب ذلك يستطيع  مة الشَّ اقرمضان في الوطن أو في أماكن اإل  يجب البقاء في شهر

  .سافراإلنسان أن يُ 

  ُهللا   الم بأنَّ األعظم عليهم السّ   ه منه الرسول األكرم ووصيّ   لق خُ   الَّذير عن النور  عبَّ ي
  !؟ ما المقصود من ذلك ،ور بيدهنال  هذا خلق 

؟ لكن هناك شيء واضح من يدههل السؤال عن بِ   ،قصد في السؤالا يُ مَ ه لِ بط لم أتوجَّ بالضَّ 
النُّ   ،ات عقائدنايهبدي أنحن عندنا مجموعة من  نستطيع  نتجاوزها مجموعة  صوص ال  ن 

النُّ  مَ أوَّ : (مثالً   صصوواضحة من  اللَ خَ   ق هللاُ لَ ا خَ ل  اليئَ شِ مَ ـق  أو  بِ شيَّ مَ ـة  ق  لَ خَ   مَّ ثُ   اهَ فسِ نَ ة 
 أو خلق روحاً من هذهِ   خلق نوراً   وم بكلمة أتكلَّ   هُ أنَّ   تاواية) ما عندنا في الرِّ يَّ شِ مَ ـالبِ   اءَ األشيَ 

غة ث في لُ ؤنَّ مكن أن يُ ر ويُ ذكَّ يُ   مكن أنالروح يُ   ،الروح أو من هذا الروح  الكلمة من هذهِ 
هذا  ،العرب اشتُ الن   من  األقَّ ور  كل  هذهِ نوارت  مثل  رواي  ،  في  واضحة  ات المضامين 

وفي دعاء   ،ي دعاء ليلة المبعثء فاتعابير ما ج ال  لمن أفضما  ت ولربَّ يوأحاديث أهل الب
المبعث أدعيةٍ ف  ى وحتَّ   ،يوم  األَ ظَ عْ األَ   مِ ظَ عْ األَ   مِ ظَ عْ األَ   كَ مِ اسْ بِ وَ  أخرى: (ي   ،مرَ كْ األَ   لِّ جَ م 
  . ) كيرِ ى غَ لَ  إِ نكَ مِّ   جُ خرُ  يَ َال فَ   كَ لِّ ي ظِ فِ   رَّ قَ تَ اسْ فَ   هُ قتَ لَ خَ   يالَّذِ   )مرَ كْ األَ   لِّ جَ األَ   زِّ عَ األَ (وفي نسخٍة  

 ﴾ اِت َواْألَْرِض َوَمْن ِعندَهُ ﴿َولَهُ َمن فِي السََّماوَ :  نبياء اآلية التاسعة بعد العاشرةفي سورة األ
 ،الجميع  فِي السََّماَواِت َواْألَْرِض﴾﴿َولَهُ َمن    :ادق بن عمر إمامنا الصَّ ل  فضَّ اإلمام يقول للمُ 

َوَمْن   ،نعرفها  ال   تيلَّ ا  اتمن سائر الكائن   ،من كل شيء  ،الجانمن    ،من المالئكة  ،لبشرا  من
هللا وتفصلهم عن بهم تفصلهم عن    خاصةٌ   ناك مكانةٌ هُ   ،نحن ومن عنده  :قال؟  فمن هم،  ِعندَهُ 

، هم األعظم سرُّ هم ال، هم الباب األعظم ،األعظم باهم الحجنَّ هم بأر عنعبَّ الخالئق ولذلك يُ 
  .ما شئت سمِّ  ،االسم األعظم

م األََعّزِ األََجّلِ األَْكَرم الَِّذي َخلَقتَهُ ِم األَْعظَ ِم األَْعظَ األَْعظَ   َوبِاْسِمكَ (  :ا المضمون هو نفسهذه
نَك إِلَى َغيِرك نا لى غيرك ليس الحديث هُ فال يخرج منك إ  )فَاْستَقَرَّ فِي ِظلِّك فََال يَخُرُج ّمِ

خرج ي  ما فالإنَّ و   ،ال توجد أزمنةو  ال توجد أماكن  ، عالم الحقيقة  فيث  نحن نتحدَّ ،  عن أماكن
إلى يع  منك  المكانا  أنَّ   ينغيرك  ذلك  إلى  تصل  لن  يخرج شيءٌ لعقول  فال  هُ ،  من  ناك  
البصائر   ! الحواس ال تصل!يصل  ان الدالوج  ،صلل ال تو العق  !المسه العقولتُ   نيستطيع أ
ان وَ كْ ذَ   بٌ عَ صتَ سْ ٌب مُ عِ ا صَ نَ رَ مْ أَ   نَّ إِ (  !نبياءاأل  وحى به إلىيُ   الَّذيى الوحي  وحتَّ   !ال تصل

 نَّ إِ ل وَ رسَ مُ بِ   يسَ ن لَ مَ   اءِ يَ بِ نن األَ مِ   إنَّ ب فَ رَّ قَ ٌك مُ لَ  مَ َال ل وَ رسَ مُ   يٌّ بِ  نَ َال   هُ لُ مِ حتَ  يَ يف َال رِ د شَ رَ جْ أَ 
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المِ  لَ مَ   ةِ كَ ئِ َال مَ ـن  بِ ن  وَ رَّ قَ مُ يس  قَ هُ لُ مِ حتَ يَ   نمَ فَ   ،انيمَ لإلِ   هُ لبَ قَ   ن هللاُ حَ تَ امْ   بدٌ  عَ َال ب   حنُ نَ   :الَ ؟ 
 ﴿َولَهُ َمن فِي السََّماَواِت َواْألَْرِض﴾   :ا مضمون اآليةذه، هو  نحن نحتمله  ،) وانتهيناهُ لَ مِ حتَ نَ 

ً   الَّتي ال نعرف  مماألُ   ،ةكئالمال  ،ءاألنبيا  من في السماوات مخلوقات الكائنات وال  ،عنها شيئا
األوّ  الخلق  نعرف  ،لمن  نعرفه  هذهِ   ، قليللا  ما  تد  كل  فِي :  ناهُ   لخالمضامين  َمن  ﴿َولَهُ 

  .ومن عندهناك مجموعة هُ  ﴾ اِت َواْألَْرِض َوَمْن ِعندَهُ السََّماوَ 

 ۞ : ﴿ُكلُّ َمْن َعلَْيَها فَاٍن  عنها في سورة الرحمن  ي الحديثتيأالَّتي    هذه المجموعة هي نفسها

ر،  و، ألنَّ ربِّك مضاف إليها مجركليس لربِّ ذو للوجه و  هذهِ -  َويَْبقَى َوْجهُ َربَِّك ذُو اْلَجَاللِ 
وجه فاعل   ،كربِّ   وجهُ ، ويبقى  بالواو، هذه صفة للوجهاء الستة مرفوعة  مسوذو من األ

َويَْبقَى َوْجهُ َربَِّك ذُو   -لباقيا ، هو هذاذو هذه صفة لوجه ، ك مضاف إليهوهو مضاف وربِّ 
ْكَرا   يهِ لَ إِ   يالَّذِ هللا    جهُ وَ   ينَ أَ (  :جداً   طويلٍ   ة تحتاج إلى تفسيرٍ وما أعتقد القضيّ ﴾  مِ اْلَجَالِل َواْإلِ

  .)اءيَ لِ وْ األَ  هُ وجَّ تَ يَ 

فََسَجدَ    ۞﴿إِالَّ إِْبِليَس اْستَْكبََر َوَكاَن ِمْن اْلَكافِِريَن    :رفض إبليس السجود ا  مَّ لَ   )ص(في سورة  

، أصناف ئكة على أصنافالالم  ألنَّ   ،أشكالها  لك ب  ةتأكيد كل المالئكاْلَمَالئَِكةُ ُكلُُّهْم أَْجَمعُوَن﴾  
كأصال ليس  هُ مالئكة  البشر  فوناف  المالئكةاناك  بين  كبيرة  ارق  ال،  بيون  وكرلمالئكة 

عالم النور ما   طنتقالَّتي  لمالئكة  ، االمالئكة  عن سائر أنواع  درجاتهم تختلف اختالفاً كبيراً 
العرش مرا مُ بتبعد  العمَ ، حَ ختلفةهم  مُ ر لة  جداً ش مراتبهم  جداً  كبير جداً  اختالف   ، ختلفة 

، هذا جميع تكسير المالئكة كافيت اآلية تقول فسجد  لو كان  ﴿فََسَجدَ اْلَمَالئَِكةُ ُكلُُّهْم أَْجَمعُوَن﴾
يدلُّ عرَّ مُ  والالم  باأللف  األفراد  ف  كل  استيعاب  تكسير  جهذا    مالئكة،  على  ف  ومع  ُمعرَّ

 ﴿فََسَجدَ اْلَمَالئَِكةُ   ،تستوعب كل األفراد  ،استيعابية  ،م االستيعابوال  ف، هذه أل باأللف والالم
- ً جميعا كلهم  ،يعني  التأكيد  جاء  وجاء  ولكن  أجمعون،  آخر  ُكلُُّهْم    -تأكيد  اْلَمَالئَِكةُ  فََسَجدَ 

اْلَكافِِرينَ   ۞أَْجَمعُوَن   ِمْن  َوَكاَن  اْستَْكبََر  إِْبِليَس  هُ -  إِالَّ    - خاطبهيُ   ناهللا 

لذلك هذا  و  ﴾اْلعَاِلينَ َت أَْم ُكنَت ِمَن  قَاَل يَا إِْبِليُس َما َمنَعََك أَن تَْسُجدَ ِلَما َخلَْقُت بِيَدَيَّ أَْستَْكبَرْ 
، سينسن الحُ ة والحَ مَ اطِ عليٌّ وفَ و  أنا  :قال  ؟الء العالونؤهمن هم    ل يسأل رسول هللاائسَّ ال

َت أَْم ﴿أَْستَْكبَرْ :  بليسإلهللا يقول  ؟  ن ال يسجدون؟ من هم هؤالءالَّذيهؤالء العالون  من هم  
  .﴾ُكنَت ِمَن اْلعَاِلينَ 
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نَت ﴿أَْستَْكبَْرَت أَْم كُ :  ما هو قال له!  ستكبرونمُ ـالعالون ال  :لونوعلمائنا يقالغريب في تفاسير  
اْلعَاِلينَ    ﴾ِمَن 

ال يعود إلى حديث   الَّذي؟  لماذا  ،تكبرينسمن الأستكبرت أم كنت م  ينله استكبرت يع  ما قال
رآن  بتفسير القُ تب المخالفين ونأتي  ، حينما نذهب إلى كُ ةيجلنتا  بيت يصل إلى هذهلأهل ا

 نُ سَ الحَ ة وَ مَ اطِ فَ وَ   أنا وعليٌّ :   قالهللاقال رسول  ما  كون  لا، العةمنهم سنصل إلى هذه النتيج
  .نحن العالون ينسَ الحُ و

أَْستَْكبَرْ  بِيَدَيَّ  َخلَْقُت  ِلَما  تَْسُجدَ  أَن  َمنَعََك  َما  إِْبِليُس  اْلعَاِلينَ ﴿يَا  ِمَن  ُكنَت  أَْم  هم    ﴾َت  هؤالء 
لى في ظله فال يخرجون منه إ  وان خلقهم فاستقرّ الَّذيهؤالء هم    ،عندهالء ومن  ؤه،  العالون

امتحن   ب وال عبدٌ قرَّ مُ   لكٌ رسل وال مَ مُ   نبيٌّ   أمرهم ال يحتمله ال  وهم قالوا إنَّ   ،هؤالءِ   ،غيره
ً   ، فال نملك، هم فقط يحتملونههللا قلبه لإليمان الَّتي مين  ا هذه المضإالَّ قيقياً ودقيقاً  ح  جوابا

 رآنهم منريفة ومن قُ ستنبطة من أحاديثهم الشَّ جمل معاني ومضامين مُ  مُ إليها بشكلٍ   أشرتُ 
  .ريفصحفهم الشَّ مُ 

 ة المعصومين أو ما يرتبط  مَّ ئِ األَ   ل بمقامات ألبناءسّ ولتا  نة األخيرةاآلو  كثرت في
بر تعأال يُ   ،المة عليهم السَّ مَّ ئِ على قدم المساواة مع األَ هم  لة وكأنَّ أو ِص   ةٍ اببهم من قر

ة عليهم السَّ ئِ أن األَ ش هذا من قبيل سوء األدب واالنتقاص من   ؟مالمَّ

 ؟ ا ذككن هل هو هل  ،هكذا  رمإذا كان األ  ،سوء األدب  ن أسوأهكذا نعم هذا م  رمإذا كان األ 
في السؤال من   ضالمفترمثل ما هو    رمإذا كان األ  ،ق فيهدقِّ نُ   أن  دَّ ضوع آخر البُ وهذا م

  ، سهمقدِّ نُ   ،همنُجلِّ   ،ن نحترمهمالَّذيساوي بينهم وبين غيرهم مهما بلغت درجات أولئك  نا نُ أنَّ 
  ، يحصر  كفرٌ   اذ ب هدسوء األ  من  اذكل الحقيقي والواقعي أصالً ليس هم بالش نتكلَّ   ردنا أن إذا أ
هو   فعالً   ، لكن هلاألدب  وليس من سوء  بواح  هذا كفرٌ   بهم  حداً أساوي أأن    هذا!  بواح  كفرٌ 
ألة سمال  هذهِ   ،ا هأقطع ب  ا أنال أستطيع أن  ة، هذه قضيّ هكذا  عق يجري على أرض الوا  الَّذي هذا  

ش  فتِّ ى نُ يش حتَّ تففي عصر الت  نحن لسناو  ،كل شخٍص وعقيدتهُ   ساص النّ خعقائدية ت  مسألة
هل   ،ةمَّ ئِ ل بأحد أوالد األَ وسَّ حين يت  ناسنهذا اإلال ندري ما هي عقيدة    ،اسعن عقائد النّ 

، ةينة ثاقضيّ   ة هذهِ مَّ هم أبناء األئِ ة ألنَّ مَّ ئِ ل بأبناء األَ هو يتوسَّ   دب أو السيء األيُ يعني  الً هو  فع
أناال أ  تفاصيل  ألمر فعالً موجود على أرض اولكن إذا كان هذا    ،طع بهاقال أستطيع أن 

ساوى  بواح ال يُ هكذا هذا كفرٌ   يتيدعقعلى األقل    ،أنا أقول هذا ما هو من سوء أدب  عقالوا
  ساوى بهم أحد. يُ ال  عليهم أجمعين وسالمهُ  هللاِ  اتُ ولبهم ص
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  من أّيِ وال    ،وال من بناتهم  ،الدهموبهم أحد ال من أ   اوىس ال يُ عشر  ومون األربعة  المعص
ال  ،انيةوجودات ربَّ  ،لمعصومون األربعة عشر هؤالء وجودات إلهيةا ،اتمن الكائن كائنٍ 

  موجوٍد آخر. قايسهم بأّيِ نُ  ننستطيع أ

األئِ وأ األئِ   ،ةمَّ الد  آدميونمَّ بنات  منزلةٍ   ،ة  من  لهم  كان  ل  إذا  العالقة فبسبب عالقتهم  يس 
حفظ   مع  النسبيةكرامة    النسبية  ليسو   العالقة  النسبية  العالقة  أبداً ةً همَّ مُ   تلكن  إم  نا ما ، 

أَ لِ عَ ي لِ ئِ َال وِ : (ادق يقولالصَّ  ة كرامة االنتساب مع حفظ منزل  يه)لَ ي إِ ابِ سَ نتِ ن اِ مِ   يّ لَ إِ   بُّ حَ ّيٍ 
لهم  ة جميعاً جميعاً مع ما  مَّ ألئِ اأوالد    ،اً بقدر الوالء لهمهمَّ ليهم ليس مُ ب إ استإليهم ولكن االن

نالوا ما نالوا من المنازل والرتب العالية   ،بني آدممن    هم  ،من المنازل العالية هم آدميون
منازل األنبياء  ونالوا  من  نأعلى  ما  نالوا  عالقتهمبسب  واال،  بآبائهم  ب  أقول  هم  تِ مَّ بأئِ   ال 

ة اآلباء تأتي قضيّ   كل، وبعد ذالً تهم وسادتهم أوّ مَّ ا بسبب عالقتهم بأئِ نالوا ما نالو   !وسادتهم
  .واإليمانية ياس إلى مسألة العالقة والرابطة النوريةالقب ة ثانويةالنسب هذه قضيّ و

ت انية تجلَّ هؤالء وجودات إلهية ربَّ   ، آخر  بعة عشر هؤالء لهم شأنٌ ومون األر لمعص ا  اأمَّ 
ء ا ، دعا غلو براحته، كل واحد براحتهذه  يسمِّ يد أحد أن يُ روهذا واضح ي   ،بشري  سافي لب

  كَ ادُ بَ م عِ هُ نَّ  أَ الَّ ا إِ هَ نَ يبَ  وَ كَ ينَبَ   رقَ  فَ َال : (عليه في شهر رجب  المهُ سو  هللاِ   واتُ لة صجَّ إلمام الحُ ا
يقول    حد أن، ال يستطيع أربعة عشراأل  نيمقال لغيرهم فقط للمعصولكالم ال يُ ا  هذا  ك)لقُ خَ وَ 

لكالم خاص ا  هذا  َوَخلقُك)ا إِالَّ أَنَُّهم ِعبَادَُك  َال فَرَق بَينََك َوبَينَهَ (  ،آخر  كائنٍ   لكالم ألّيِ ا  هذا
  بيرة هذه آثار لهذاكة الجامعة الارينحن اآلن حينما نقرأ في الز  ،ربعة عشربالمعصومين األ

 ا إِالَّ أَنَُّهم ِعبَادَُك َوَخلقُك) َال فَرَق بَينََك َوبَينَهَ (  :ارةبعنشرح هذه ال  ردنا أن، اآلن إذا أالوصف
 ستحبّ يُ الَّتي  دعية شهر رجب وكم أن تقرؤوه من أمكنيُ   )تيح الجنانمفا(الدعاء موجود في  
اللَُّهمَّ إنّي أَسأَلُك بَِمعَانِي َجِميع َما يَْدُعوَك (:  لهأوّ   ،شهر رجب   ام من أيقراءتها في كل يومٍ 

ا إِالَّ أَنَُّهم ِعبَادَُك َوَخلقُك) َال فَرَق بَينََك َوبَينَهَ : (أَْمِرك) إلى آخر الدعاء إلى أن يقول بِه ُوَالةُ 
 ء فيا، وما جة الكبيرةيارة الجامعشرحها شرحها يكون في الز نهذه العبارة إذا أردنا أن  

 يكون إالَّ ال    لمعنىا  هذا  )مكُ لَ   يءٍ شَ   لُّ كُ   لَّ ذَ وَ : (عملية  بيقاتٌ رة الجامعة الكبيرة هي تط االزي
فيهم    يةٌ تجلِّ مُ   ناك ربوبيةٌ هُ ،  ية فيهملهم؟ للربوبية المتجلِّ   شيءٍ   كلُّ   ، كيف يذلُّ لذواتا  لهذه
من تشريفية    ظيفةً ، وليست وإدارية  ة ليست وظيفةً القضيّ   هذهِ   ؟لهم  شيءٍ   كلُّ    كيف ذلَّ وإالَّ 
؟ ة ذاتية، لماذا ضيّ ق  ذهِ هالتشريفية  فة  يظ الو  ب هذهِ موظفين وهم بسب  جعلهم فهم وهللا شرَّ   أنَّ 

ً ساس الكون أألنَّ    ، هم تلكون وبين ذاتياا  اتي، ال انفكاك بين ذاتة ذاتية هذهصدر منهم قضيّ   ا
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ً الخلق مُ   )ميكُ لَ م عَ هُ ابُ سَ َوحِ   ميكُ لَ إِ   لقِ الخَ   ابُ يَ إِ (  لُّ خلق كُ ، إياُب الشر بليس الحديث عن ال  طلقا
، ال ندري   ؟الخلق ما هوراء  و  ، األمر ماالخلق واألمر  هُ وأمر هللا أال ل  )ميكُ لَ إِ   هُ رُ مْ أَ وَ (  ،الخلق 

؟  ما هي  رم، حقيقة األبكيفه  اريف كل واحد يطلع من جيبهفوه بتع، عرَّ راء الخلق و   ولكن ما
ر،  م هذا األعلى  ، من كان  لوا األمرهم أوائماً إليه من أنَّ دون  شيرا هو الَّذي يُ ذه  ،ال ندري

وان نا الع ذه  يات منالمصطلحات تجلِّ   ر، هذهِ مألصاحب ا،  صطلح خاصلمصطلح مُ ا  هذا
   قايسهم بأحد.مكن أن نُ فال يُ  م)يكُ لَ إِ  هُ مرُ أَ وَ ( :الكبير

الَّ أمَّ  العيذا اآلخرون  المنازل  لهم  أبنائهملان  بناتهم  ،ية إن كان من  من   ،من شيعتهم  ،من 
النساء  ،الرجال لهم    لهم  ،ياءمن األول   ،نبياءمن األ  ،من  يبقى  المنازل  من  ما  العالية لكن 

   لحد.ا هذا ن في، هؤالء من أبناء آدم يبقوةيمء جميعاً في حدود اآلدهؤال

هذه لمقام للحديث عن  ات واآليات ولو كان  اوايالرِّ   اثت عنههم تحدَّ قا أولئك فتلك حقائأمَّ 
آية واحدة وال آيتين    ال  ب الكريمافي الكت   مئات اآلياتهللاح معكم وفَّ صمكنني أن أتسألة يُ مال

أتثالثة  وال أن  بإمكاني  معكمفَّ ص،  الاالكت  يف  ح  األويم  ركب  هذه  والزياريعدفي  ات ة 
وما بين   الكريم  بابين آيات الكت  صريحة ماو  ة واضحة جداً قضيّ كم جميعاً، الحها لفّ صأت
  . عليهم أجمعينوسالمهُ  هللاِ  ات المعصومين صلواتُ لمك

  الفتالوي:سؤال من األخ عقيل    

أقول   :جملق لذلك أجيب بشكٍل مُ ائل يبعث بسؤاله من العراالسَّ   فيه مسألةٌ شخصية وألنَّ 
ً   وراً كذجاء م  الَّذيالعنوان    اذمن أموال به   هتذخما أ  في السؤال ال إشكال في ذلك خصوصا

  .حتاجاً إليهانت مُ إذا كُ 

 كندا  اذه السؤال  سؤال من  تقول في معرض حديثك،  لي:  ه  ُموجَّ ، عن عدم قطعاً 
المراجعلِّ خالت  ينَ أَ (  :ق وأنا أسألك كيف يتحقَّ   ،لفوضى ا  ه يقود إلىذلك ألنَّ و  ي عن 
المراجع   ي أعتقد أنَّ حيث أنِّ   ،ريففي دعاء الندبة الشَّ   )اعَ إذا دَ   ابُ جَ يُ   يالَّذِ   ضطرُّ مُ ـال

  ! ؟ريفالشَّ  روالظهبين  و يحولون ما بيننا

أَيَن الـُمضطرُّ (ؤال  السء وبين ما جاء في  االفقرة من الدع  الرابط بين هذهأنا ال أدري ما هو  
 ننا صلواتُ نا عن إمام زماجاب إذا دعا الحديث هُ يُ   الَّذي  ضطرّ مُ ـلاأين    ؟الَِّذي يَُجاُب إذا دََعا)

ال أريد أن أقف كثيراً ،  مريكب الاورد في آيات الكت  رآنيقُ   وصفٌ   اذ، وه عليهوسالمهُ   هللاِ 
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ى بحسب اآليات وحتَّ   تاوايجاب إذا دعا بحسب الرِّ يُ   الَّذي  ضطرُّ مُ ـلكن الو  ، فقرةلذه اهعند  
   زماننا. هو إمام جاب إذا دعايُ  الَّذي ضطرُّ مُ ـال

ولإلمام   ،بشرية  مام مقاماتٌ ، لإلحصىال تُ  وعدُّ ماته ال تُ امق  ،مام مقامات ولإلمام شؤوناتلإل
   بشرية:مقاماتٌ  لندبة هذهِ ا ه في دعاءأما نقر،  ربوبيةقاماتٌ م

 أينَ   ،ةمَ لَ ر الظَّ ابِ دَ   طعِ قَ لِ   دُّ عَ مُ ـال  ينَ أَ (:  اتريف مثالً هذه العبارلندبة الشَّ ء ااحين نقرأ في دع
، العبارات ين، أأين  )الَجوِر والعُْدوان  ، أيَن الـُمرتََجى ِإلَزالَةِ جوَ العِ وَ   تِ مْ األَ   ةِ امَ قَ إلِ   رُ ظَ تَ نْ مُ ـال

ً نقرأ الَّتي  و  لندبةا  سياق الموجودة في دعاءلا  النغمة وعلى هذا  الَّتي على هذا هذه   ،ها جميعا
  ، تراو ظه  لهُ   عصومالماإلمام    ،المعصوم  مث عن المقامات البشرية لإلماالعبارات تتحدَّ 

هم أجمعون هذا لُّ ئكة كُ الد المجأشرت إليه قبل قليل وس  الَّذيهم أجمعين  لِّ سجود المالئكة كُ 
 ، م البشرية المنفصلة عنهمهمن مظاهر  روولكن آدم هو ظه  ،يكن آلدم كان لهمالسجود لم  

، أنا إبراهيم  ،أنا نوح  ،أنا آدم(  :المؤمنينحين يقول أمير    ،بهم  صلةتَّ ولهم مظاهر بشرية مُ 
اننا مث عن إمام ز، وحين نتحدَّ بشرية المنفصلةر الهاظ شير إلى الميُ   أنا موسى، أنا عيسى)

صلوات هذه   أدعية أو  أو  زيارات أخرى مثالً   لندبة أو فيا  ي دعاءف  ير الموجودةباالتع  بهذه
   بشرية.مقاماتهم ال

 أشرت إليه قبل  الَّذي   بجء شهر راعنها في نفس دع  ثيدما جاء الح  :مقاماتهم اإللهية مثالً 
َ سْ أَ :  ؟الدعاء  في هذا  ماذا نقرأ  ،قليل ة الدعاء ماذا ايفي بد -،  كتِ يَّ شِ ن مَ م مِ يهِ فِ   قَ طَ ا نَ مَ بِ   كَ لُ أ
َ سْ ي أَ نِّ إِ   مَّ هُ اللَّ   -؟نقول   - ال نعرفه  ؟رماأل  ما هو هذا-ك  رِ مْ أَ   ةُ َال وُ   هبِ   وكَ دعُ ا يَ مَ   يعِ مِ ي جَ انِ عَ مَ بِ   كَ لُ أ

ه  لَ أَال (  -هذا األمر الَّذي وراء الخلق   ،ال نعرفه  الَّذي هو هذا السر  -  كرِّ لى سِ عَ   ونَ ونُ أمُ مَ ـال
ك   َما يَدُعوَك بِه  )رمْ األَ وَ   لقُ الخَ  إلى أن تقول وأنت تقرأ ،  ُوَالةُ أَْمِرك الـَمأُمونُوَن َعلى ِسّرِ

ً انَ كَ رْ أَ ك وَ اتِ مَ لِ كَ ن لِ ادِ عَ م مَ هُ لتَ عَ جَ فَ   كَ تِ يَّ شِ ن مَ م مِ يهِ فِ   قَ طَ ا نَ مَ : بِ الدعاء   ك اتِ امَ قَ مَ ك وَ اتِ آيَ ك وَ يدِ وحِ تَ لِ   ا
 ،نعرفها  نحن ال-  انكَ مَ   لِّ ي كُ ا فِ هَ لَ   يلَ عطِ  تَ َال ي  الَّتِ ك  اتِ امَ قَ مَ وَ   -ة فيهمرهاظ مقامات هللا ال  هذهِ -

هذه مقامات نحن ال    )انَ أَ  هللا وَ الَّ لّي إِ ا عَ يَ   كَ فُ عرِ  يَ َال (  ،فونهارعوهم ي  هللا يراها   ،هي ظاهرة 
 َها ينَ بَ وَ   كَ ينَ بَ   رقَ  فَ ك َال فَ رَ ن عَ ا مَ هَ بِ   كَ فُ عرِ َوَمقَاَماتِك الَّتِي َال تَعِطيَل لََها فِي ُكّلِ َمَكان يَ   -نعرفها

  َال   ر أنْ هَ ظَ ى  تَّ ك حَ رضَ أَ وَ   كَ اءَ مَ سَ   تَ َأل م مَ هِ بِ فَ :  إلى أن يقول الدعاء،  كلقُ خَ وَ   كَ ادُ بَ م عِ هُ نَّ  أَ الَّ إِ 
  : ىضح المعنيتّ   حينئذٍ   ، أنتى ظهر أن ال إله إالَّ بهم مألت سماءك وأرضك حتَّ ف  ،تنْ أَ   الَّ ه إلَ إِ 

  ﴿َوَمْن ِعندَهُ﴾   :من نفس هذه المجموعة؟  من أين جاءوا  ﴿َولَهُ َمن فِي السََّماَواِت َواْألَْرِض﴾
  .من نفس هذه المرتبة
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ً اآليات يشرح  و  واياتوالرِّ   اتة والزياريع األدنَّ أال تالحظون أ ى تأتينا  ، حتَّ بعضها بعضا
مُ  لوحٍة  مُ تكافي  أجزاؤها  أ  تناسقةملة  أرولو  اآلي  نستمرّ   ندنا  مع  الطريقة  مع   ،ت ابهذه 

األم  ،اتوايالرِّ  الزيار  ،يةعدع  أ   ،تامع  إلى  النهاية سنصل  األدفي   جميع وة  يعنَّ جميع 
  خارطة واحدة. ،ل لوحةً واحدةها تُشكِّ لزيارات وجميع اآليات كلا

ر عنها إمامنا بَّ عَ الَّتي    هذهِ ،  ل عندنا خارطة واحدةر تتشكَّ منهاية األ   ىل إمرَّ تسن  نا أنإذا أرد
 هللا طرة ال إله إالَّ الفِ (  :قال  ؟طرةالصغير حين سألوا اإلمام ما الفِ   chipالـ  ، في هذاادق الصَّ 

 في هذا   هذه الخارطة مجموعة  ، كلالصغير  chipالـهو هذا    ) عليٌّ وليُّ هللاهللا  لسورَ   دٌ مَّ حَ مُ 
  .طرة كل هذه الحقائق تجتمع فيهالفِ ي اهالَّتي  ،ة ويَّ لَ العَ  في هذه الشريحة chipـال

ً مثِّ تُ )  اعَ ا دَ ذَ إِ   ابُ جَ يُ   يالَّذِ   طرُّ ضَ مُ ـال  ينَ أَ : (ائلة فهذه الفقرةسَّ ائل أو الى السَّ أعود إل  من ل مقاما
 ؟ مات البشرية لماذا كانتالمقا  هذهِ ،   عليهسالمهُ و  هللاِ   اتُ ولإلمام زماننا صالمقامات البشرية  

صل  كيف نتواكيف يتواصلون معنا و  ،ة عشرربعن األووميتواصل بها المعصالَّتي  الجهة  
الخفيةمعهم الجهة  تلك  يَ َال (  :؟  يَ فُ عرِ   عَ ك  إالَّ ا  وأنَ لّي  هللا    )ا 

 :هذه واحدة  ،نتواصل معها هي هذه  ننستطيع أ، هناك جهةٌ  صل معهان نتوانستطيع أال  
   هذا هو معناها. الفقرةا دََعا) ذَ أَيَن الـُمَضطرُّ الَِّذي يَُجاُب إِ (

 ناك هُ   ،بيتلمراجع مراجعنا هم من شيعة أهل الا  ؟ما عالقة هذه الفقرة بموضوع المراجع
موجو   ةدإشكالية 

ت هذه لَّ لو حُ ية  لاهذه اإلشك   ،ناك إشكاليةوالصنمية هُ نيم  ة التصيّ ث عن قضدَّ تحال أريد أن أ
ال    من اللغط   روالكثي   ،من األسئلة ال نحتاجها حينئذٍ   ريعة الكثيالشِّ   ليهاه إتوجَّ ة والياإلشك

   اجه.نحت

هذا الهيلمان   ة وظيفة فكلإذا كانت المرجعيَّ   ،ة وظيفةيَّ ع؟ المرجأو مقام  ةفة وظيهل المرجعيَّ 
    ة وظيفة.يَّ عالمرج ،هذا الضجيج والعجيج ال معنى لهو

ً أ  ؟ما هو أصل الكلمة  ،هذه الكلمة  ن لكم أصلبيِّ دعوني أُ  رآنية  عندنا مثالً نصوص قُ ساسا
 ة مَّ ئِ عن األَ   رآني وال نص حديثيال نص قُ   عندنا  ما  ،؟ أبداً لمصطلحا  اذثية طرحت هيدأو ح

بالمناسبة و  ،بن يعقوبسحاق  إيع  روف بتوقعالمالتوقيع  ،  المرجع، ما عندنا ردت فيه كلمة  و
ال من  يُ الكثير  هذوفضعِّ مراجع  التوقيعن  يُ   رالكثي  ،ا  هو  فونهضعِّ منهم  لتوقيع اذا  ه، 

  !!فونهضعِّ يُ 
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من   ،الكلمة  همن هذ)  ...ايهَ وا فِ عُ ارجِ ة فَ عَ قِ االوَ   ثُ ادِ وَ لحَ ا  اأمَّ وَ : (؟يعالتوقذا  ه  في  ءاماذا ج
  ، ةايال رو  يوجد عندنا ال آية  ال  الَّ وإ  ،الكلمة  ة من هذهِ لمرجعيَّ اصطلح  مُ   شتقّ مة اهذه الكل

تب كُ   ، غير موجودة في الكبرى  ايات عصر الغيبةي بدروفةً فعى هذه الكلمة لم تكن محتَّ و
ة يع لشِّ ا  من علماءائل  وتب األإلى كُ   ي اآلن إذا أردنا أن نعودن، يعةيعلشِّ ء اوائل من علمااأل

عصر الصفوي إلى زمان ال   ،رةالمتأخِّ العصور    يف  الكلمة ظهرت  هذهِ   ،ما توجد هذه الكلمة
  ، لعصر الصفويا ة إلى زمان  مالكل  هذهِ  جدتو  الوة عواس  ارت لهم سلطةص  ءلماع الأنَّ   معَ 

األلقاب ة  قضيّ   رت، في العصر القاجاري كثُ العصر الصفوي جاء العصر القاجاريوبعد  
 ظهرت ري وإالَّ جاقالايات العصر اهت في نابداي نجد لها    مكن أن، يُ وبدت تكثر األلقاب

، ال في  ةيعيَّ الثقافة الشِّ   في  ةً د، لم تكن موجوسنة األخيرةواضح وصريح في المئة    لبشك
الكت الرِّ   با آيات  في  كُ   تيااووال  في  أُ وال  السابقين  علمائنا  م تب  هذاخذت    :لتوقيعا  ن 

إِ  فِيَها  فَارِجعُوا  الَواقِعَة  الَحَواِدُث  ا  رِ لَ (َوأمَّ إلى  ...نايثِ دِ حَ   اةِ وَ ى  ج)  ما  التوقيع   ءا آخر  في 
ُ الشَّ  فأ نحنُ رةتأخِّ هي مُ و  لكلمةاهذا أصل    ،ناهُ   ة منملكلا  خذت هذهريف  في   ، اآلن مثالً 
هُ ازم مراتبننا  ً   ،ناك  مثلهذ  قطعا المراتب  العظمى،    :ه  هللا  هللا آية  اإلسالم    ةجَّ حُ   ،آية 
جد وال توجد لها ضوابط وال ت  ،ال توجد لها ضوابط أبداً يعني    بتالمرا  هذهِ   ،المسلمين و

  . أو بغيره للقبا ب نفسه بهذالقِّ يُ  أن شخٍص  بإمكان أّيِ  ،ب أبداً ااأللق جهة رسمية تمنح هذه

لمان وكاتب على  ح للبررشَّ عمامة سوداء مُ   معمَّ مُ   احدفي ونترنت  اإل  ىعل  ما أدري رأيتوا
 جميع  اإلمام آية هللا العظمى  دبي السيِّ النَّ ،  برلمانيعني نبي عضو    )بيالنَّ (طات مالته  فاالي
  !!شاء هللا كله أنبياء ما نارلمانب ينرلمان يعح للبشِّ رُ يه ونبي أ، نبي لقاب يعنيألا

ً ي معل  ،رةخِّ العصور المتأ، فظهرت في  ةمرجعيَّ لى كلمة الأعود إ لسان ث بنتحدَّ   ريد أنإذا نُ   ،ا
؟ المرجع ُمجتهد يرجع إليه شخٌص واحد لحوزوي من هو المرجعاب العرف  سحي بمعل
علميى مرجعسمَّ يُ   ، ً هو  ا معناه  مُ   ،هذا  له  يُقال  فقيهمن  يعني  له   ،جتهد  يرجع  واحد  فقيه 

هكذا هذا معناه  شخصٌ  يُقال له مرجع، علمياً  رُ   ألنَّ   ،واحد  إليها فهذا جهةً  إذا رجع جع 
  . هيناتقال له مرجع وانواحد يُ  شخصٌ 

 ،م الصالح وفيهم الطالحيعة أهل البيت فيهش  المراجع هم من  مسألة أنَّ   إلى  يمفي كال  فأعود
ل ونا حين أٌقوأ  ،لى نباهة عاليةع  الَّذيوفيهم    ، خدعيُ   الَّذيفيهم    ،م الغبيوفيه  ،فيهم الذكي

 اث ن أحدتب أو ما من الكُ مَّ وقائع وأحداث وأرقام إب  يتي أن آنبإمكا  ال أنتقص من أحد  اذه
 ً ن عيَّ أن أقول أمثلة تدل على غباء مرجع مُ   ينع بإمكاقالوا  أنا ابن هذا،  أنا عشتها شخصيا
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وأمثلة تدل على    ،نعيَّ سذاجة مرجع مُ ، وأمثلة تدل على  نعيَّ مرجع مُ   وأمثلة تدل على ذكاء 
، ة الطبقاتيّ ق، كبة عند شخٍص آخر، ما هم طبقة من المجتمعقَّ برة ودِ كمة وخِ نباهة شديدة وحِ 

؟  النباهة  نواحدة م  درجةٍ   ىاألطباء عل  لّ كُ   هل  ،مكن أن نأخذ مثالً طبقة األطباءيُ   نحن اآلن
ً   مكنيُ  طبيبا تجد  المدرسي  أن  الذكاء  الدريمتلك  في  الجامعة  ،اسة،  يأخذ ويُ   ،في  مكن 

تعامل ي  في المختبر أوس  و يجلا يجلس إلى الدرس وإلى الكتاب أمحين  ،تخصصات عالية
ال في ع البقَّ ميتعامل    طيع أنتسولكن ال ي  ،رسيدنده ذكاء مق العجائب عحقِّ مع الكمبيوتر يُ 
 والذكاء  شيء  سيء المدرالذك، االلبقَّ ا  تعامل معي  ال يعرف أن  ،فيه بيته  الَّذي رأس الزقاق  

  الثقافي   ءاء السياسي شيء والذكاالذك  ،بترامعلى    ما هو الذكاء،  عي شيء آخر االجتما
ه في دهاليز من الثقافة ولكن إذا أدخلت  عاليةٍ فاً على درجٍة  ثقَّ مكن أن تجد إنساناً مُ ، يُ شيء

النّ قدميه من  يعرف رأسهُ ال    ةالسياس ما هي  أنَّ ختلفةمُ   اس مواهبها،  فكرة  د جرَّ مُ   ، هذه 
لثقافة جمع كل الذكاء وكل ا  هُ نَّ ي أنا يعذجتهد أو مرجع فهقال عنه مُ مامة ويُ شخص يلبس ع
رون  خك آحضهم ويساس بها على أنفهذه أضحوكة يضحك النّ   ،ةكو حضأ  وكل العلم هذهِ 

  .ساعلى النّ كون بها ء المراجع أو غيرهم يضحالكقبيل مثالً و من

 ما هي أحاديثُ   اذأقول ه  الَّذي أنا    ولستُ ،  يعة فيهم الصالح والطالح من الشِّ طبقةٌ   المراجع
رها مثلي يعي كرَّ ريخ الشِّ أفي الت  أحداً   أنَّ   رها وال أعتقدكرِّ دائماً أُ الَّتي  واية  أهل البيت الرِّ 

ت مني ربَّما من ملَّ   ربَّما  وايةوال أدري الرِّ   ةوايرِّ ال  هذهِ   ركرَّ  أحداً  عتقد أنَّ ال أ  ،دال أعتق
أوردتها وأعدتها وشرحتها  كثرة بمليون طريقةو  ما  يذكرها الَّتي  واية  الرِّ   ، هذهِ شرحتها 

 اءِ هَ قَ ن الفُ ان مِ ن كَ ا مَ فأمَّ : (لوا يقمَّ لصادق لَ ا  ريف عن إمامناتفسيره الشَّ   يي فركالعس   إمامنا
 لّ ك كُ لِ يس ذَ لَ وَ )  وهدُ لِّ قَ يُ   نأَ   مِّ اوعَ لْ لِ فَ َهواه    ظاً ِلِدينِه ُمِطيعاً ِلَموَاله ُمَخاِلفَاً ِألَْمرِ افِ حَ   هِ فسِ نَ ا لِ نَ ائِ صَ 

الشِّ فُ  وإنَّ يعَ قهاء  الشِّ   ،عضهمب  ماة  فقهاء  يد  مَّ ثُ   ،يعةبعض  ذلك  فخبعد  أخرى ت  يل  فاصيل 
 عة من جيش يزيد علىيشِّ ضعفاء ال على  ضرّ هم أبأنَّ   ،همذين يذمّ لَّ عن الجمع األكبر ا  ثيتحدَّ 

علّيٍ سين  لحُ ا ما    بن  ةوأصحابه،  األَئِمَّ كالمُ هم  هذا  ة ،  األَئِمَّ ممدوحون  هناك  هناك   ،، 
  ء اذك  الشخص عندهُ   مكن أن يكون هذايُ   ،الطبقات البشرية  ةيّ كبق  طبقةٌ بشريةٌ   ،مذمومون

ع ال  قى الوابه إل  يتولكن حين تأ  ،قاً فيهتفوِّ الحوزوي كان مُ   في الجوّ   ما درسه  ،مدرسي
  ن لهُ مَّ أيضاً بعضكم مِ ينا شخصيات وبعضكم رأ  ما نحنُ  ،اله مه من شنييم زميّ يُ  ن يستطيع أ

ثيابه  وهللاِ   ،تجربة في هذا أ سطَّ رأينا شخصيات وتُ   وهللا   ال يعرف كيف يلبس  لقاب ر لها 
عريضة ي   ، طويلة  ثيابهرعما  يلبس  ال  ،ف  يعني   ثيابه    يستطيع 

خرجه تطلع  ن تُ ب إذا أردت أرتَّ مُ   ها بشكلٍ ديتير  أنو  عطيه ثيابهال تستطيع أن تثق به وأن ت
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للنّ  ينطلبيه  ما  بيهي  ما،  بيه  عاس  ينطلع  ً رع، ما كثير منكم  أرقاما أعتقد  ف  ن يذلَّ ا  أنَّ   وأنا 
بإمكان المصاديق و  يعرفون هذهِ الكالم ولكن وهللا    هذا  يَّ لَ ني وإن كانوا سينكرون عَ نيسمعو

يقة رط ال  ، فال الحديث بهذهِ ور واضحة ، ما هي األمكتب لستة باألسماءي  ن منهم أكل واحدٍ 
بهذهِ   ،لجميع هو صحيحا  عن ذمّ  الحديث  الجميع وصناعة صور  ميقة عن  رط ال  وال  دح 

إذا كانواا  مراجع  ،ونالذق  حك علىض ة هذا  يليست حقيق قد تخصَّ ف  لشيعة ناس  صوا  عالً 
  حسنون أن قال لهم مراجع ال يُ تقينا بأشخاص يُ نا الألنَّ   ريد أ  أنا الاساتهم  در  يف  ونجحوا

؟ يعني هذا مثالً أنا اآلن متعلّ يعني شنو    ،أنا ما أدري؟  دارس  شنوهذا  ، زين  موا لدقائق تكلَّ ي
هذه لقدرة على التعبير عن  ، إذاً عنده ا؟ يقولصفعني  إذا أصفعه على وجهه ما يقول فالن

ال يملك صور    أنَّهُ   هذا يعني  ؟ار عنهبِّ عيُ لماذا ال يستطيع أن    ، المعلومات هي صورالصورة
  ؟ث عنها لماذا ال يتحدَّ وإالَّ معلومات 

أساليب ،  في مستوى التعبير صحيحاس يختلفون  مكن أنَّ النّ يُ ، نعم  ات صورمالمعلو  يهما  
مُ    ،ختلفةالتعبير 

أ لغ  تلك مأنا  مُ يوخزانة  مُ نةعيَّ ة  لغوية  تمتلك خزانة  أنت  مردُّ   ،نةيَّ ع،  إوهذه  حافظة ها  لى 
فأنا عندي خزانة   ،ملاإلى إلى مجموعة عو ،ربيتهت إلى ،إلى ثقافته ، تهراسدإلى  ،ناإلنسا
اس كلهم  ي اللغوية وهكذا النّ عن خزانت  تختلف  كخزانت  ،أنت عندك خزانة لغويةو  ،لغوية
ً ناك من األشخاص فِ هُ  ،ترتيب في األذهان اسناك عند النّ هُ ، هكذا ذهنه ، برتّ ذهنه مُ  طريا

 ً جهاز   يمات فمثل ما المعلو  ،بة عندهرتّ مُ   رافكث األتحدَّ ي   ريد أنيُ   ا منفحي  ،برتّ مُ   أساسا
ة  ، ما نفس العمليّ واحد مخربط يخربطهن  ،بةبهن فايالته مرتّ ب يرتّ ر يجي واحد مرتّ تالكمبيو

، مة وواحد فايالته مخربطةبة منظّ واحد تلقى فايالته مرتّ   مكنمُ   ،الجهازهو الجهاز نفس  
أن يرتب ذهنه فحينما    بيترتال  إذا كان يمتلك قدرة على  نإمكان اإلنساك، بلن كذذهن اإلنسا 

ً برتّ ث سيكون حديثه مُ يتحدَّ     ة.نهاي لهوإله وسط وإ واضح إله بداية ا

كل شي ما يفتهم، زين هذا وين ه دبل  چد  همن العلم تقعد يمَّ   ثالً هذا فالن الفالني بحرٌ فم
يعني اآلن إذا مثالً  أدري ضعف في البيان    ،عنده ضعف في البيان  ؟ قالوا يعنيمعلوماته

ث عن هذه يوديه لواحد ثاني ما يطلع لسانه يتحدَّ   سموياخذ الخُ   يجيه مثالً وكيل ثاني  واحد
ر عبِّ رة في ذهنه واستطاع أن يُ ناك صو؟! إذاً هُ ةهذه القضيّ ث عن  ليش يتحدَّ   ؟ال  ة لوالقضيّ 
 النفس العلم ما هو؟  ءافالسفة العلماء علماء المنطق علم؟ التعريفهما هو  علم  و الما ه   عنها،

ي اآلن نيع  ،؟ ال يوجدشيء آخر  يوجد  ،، هذا هو العلملمعلومات في الذهنالعلم هو صور ا
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نا، وانتهي  صورة للسكر  ؟أذهاننا حلوة  ننا أو أنَّ هاذفي أ  و يوجد سكرلالسكر ح  نحن نعلم أنَّ 
؟ انناهذيوجد ثلج في أ  ،ال؟  هاننا باردةذنَّ الثلج بارد أأ  نعلم  ، نحنوسائر المعلومات هكذا

  ن على اسعل اللوجُ   ،الذهن  ت فيام، العلم صور المعلواذه، ما هو العلم هو  توجد صورة
 يكون  مكن واحديُ   ،يربعأن تختلف في الت  مكناس يُ النّ   ،تامهذه المعلوعلى    ،ال الفؤاد دلي
عنده   ، لكن أنّ ب في حديثه رتّ حد يكون مُ مكن وا، يُ خر بطيءاآل  واحد  ،الكالم  سريع في

يتحدَّث عنها أن  بالنسبة لي على  معلومات وما يستطيع  نكتة  نكتة  ،لاألق  هذه  عنده   هذه 
تصورها  شلون أ  ،شلون أنا ما أقدر أتصورهاث عنها هذه  معلومات وما يستطيع أن يتحدَّ 

   ين يُقام لهم وال يُقعد.يرثكا شاهدنا ذنحن مثل ه ي؟نيع

ة عالية دَّ ائلة يعني كتبت أو كتب السؤال بحِ ائل أو السَّ مكن المساواة بين الجميع السَّ فما مُ 
فيهم    ،يعيطبقة من المجتمع الشِّ   ،ةيعة هم شيعمراجع الشِّ من أنَّ    :ركرِّ أرجع وأقول وأُ   ،جداً 

والو  صالحال والغبي  الذكي  وفيهم  الطالح  الدبِّ مُ ـفيهم  التفاصيل بِّ دمُ ـر وغير  وإلى سائر  ر 
لكالم  اذا  لون هتحمَّ ي  امَّ كثر مِ ، أن نحملهم أاالجتماعية  طبقاتلا  لك  ة فيداألخرى الموجو
  خطاؤون م غير صحيح ناس  لكالا  اذهخطئون  ال يُ   همنَّ أ  روّ نتص  مثالً أن،  ليس فيه إنصاف

  .نحن جميعاً س، اة النّ كبقيّ 

أتالحظون دائماً أنا في الندوات   ،ا مفاتيح الجنان عندكمذ؟ هريد أن نعرف من نحن الحظوا نُ 
الكتابين   نهذي  ؟ ألنَّ لماذا  ،الكتابين   ينبة من هذ رآن ومفاتيح الجنان وأستخرج األجوآتي بالقُ 

صحف  مال  ب موجوداالكت  هذا   ،إلى مصادر بعيدة  حداً أ، فال أرشد  ران في كل البيوتفومت
 فقط نعود إلى المناجاة، اآلن إذا رجعنا إلى مفاتيح الجنان  الجنان موجود في البيوت  ومفاتيح

س إلى كل فقراته أو إلى دعاء  ولي  ،أبي حمزة الثمالي  ءاالخمسة عشر فقط أو نذهب إلى دع
، هذه الفقرات أنا  أنا أنا    ،ي عصيتذأنا الَّ   ،تأسأ  الَّذيأنا  (  :هذه الفقرات   ،ءاهدد الشُّ عرفة لسيِّ 

الَّ  الَّتي أشرت إ  )ي الجليل الرشىمعاص  ى أعطى علذي  أنا  لى بعٍض  أمثال هذه الكلمات 
،  ناجيات الخمسة عشرفي الم  ي أولاوهذه من دعاء أبي حمزة الثم  ،من دعاء عرفة منها  

  ؟  يهالنتيجة ما 

  نوايحاليف الفالسفة والمناطقة ذلك  رعفه بتعرِّ نُ   ريد أنلكائن ماذا نُ ا  اإلنسان هذا  :النتيجة
أي  النَّ  الاذا  ه  ،ناسناإل  هذا  ،كان  عريفتاطق  آدم  ،شريبلكائن  أوّ إلنساا  هذا  ،ابن   الً ن 
أكثر من طاعاته وهذا في أحسمع أحوالهاصيه  أحواله  ، ن  أسوأ   ، في أحسن   إذا كان في 

ً   ،أحواله أصالً طاعات ما عنده صيه أكثر من  افي أحسن أحواله مع،   طاعات ما عندهأساسا
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حسناتهسيِّ ،  عاتهاط  من  أكثر  علمهئاته  من  أكثر  جهله  أكب،  جهالته  حُ قلهع  من  ر،    مقه ، 
ا كان هللا مَ هتدياً لَ لو كان مُ   ،دىلضالل أبعد عن الهُ ا  أقرب إلى،  كمتهحماقته أكثر من حِ و

ً   صرّ ى يُ لاسبحانه وتع َراَط الُمستَِقيَم﴾  :علينا اقرؤوا يوميا  لالضال  قرب إلىفهو أ  ﴿اهِدنَا الّصِ
، إذا رهذكّ ت نه أكثر من، نسياهته، غفلته أكثر من نباثر من صوابهه أكخطأ ،دىى الهُ منه إل

إلى   أكثر وقته في أحسن األرجع  وقته في أحسن األحوحالته  أكثر   ال يقضيه في حوال 
، أنا ما عندي وقت المعاصي  يف  يقضيه  لافي أسوأ األحو  اأمَّ   ،األحوال  التفاهات في أحسن

    . حسبت لكموإالَّ 

 ر موطبعاً نصف الع  ،عين سنة وبدأت أحسبسب  انر اإلنسم  عات افترضت أنَّ أحد المرّ 
 ، صف العمر ينقضي نومن   قلم ويحسبرقة وومسك  ان أي واحد يك، اآلن بإم ينقضي نوم

المطبخ واألكل والشرب كبير من عنده راح ينقضي ما بين الحمام والمراحيض و  ومقدار
إلى   ،لى صناعته إ  ،من تهيئة المواد األولية  ربهِ وشُ   هاي على أكلهِ   ،وأمثال ذلك  ق والمسوا

التنحيف   ا أضيفت إضافاتزمانني  فواآلن    ،صيلا، إلى سائر التفوالتخلص  بعدين دفعه
بعد    مَّ ثُ باعتبار اآلن ننفق األموال نأكل الطعام    ،إضافة إلى التفاصيل األخرىاضة  والري
األموال  ذلك نتخحتَّ   ننفق  آثار  ص لَّ ى  التفاصيل األخرىلسُّ ا   من  أو  وكم يقضي من ،  منة 
 الطاعات  وكل ذلك في  ؟ت مثالً مع أصدقائهقووكم يقضي من ال  ؟في العمل   ت مثالً الوق

لم  ، وافترضت أنَّ هذا اإلنسان بالتالي يعني لن يسنا في حالة المعصيةإلى اآلن نحن ما دخل
ً م على  إالَّ  وض وإتيانه للفر   اتمع بعض المستحبّ   في أحسن األحواليعني    ا يكون تقريبا

مع أنَّ هذه األربع سنوات أنا افترضت   ،ربع سنوات بحدود أسبعين سنة إالَّ ال يسلم من    يعني
والجميع    تمنهذا أو  أنا  اذن، هاسنات كثيرة ألن أضفت أشياء كثيرة هذا هو اإلافتراض  فيها

، هذا هو هو اإلنسان  اذ، هتنترنعبر اإلوومن يسمعوننا اآلن عبر التلفزيون إذا ما بُثَّت  
  البشر.

أ غالمراجع  النّ رالم  يرو  حال هؤالء  حالهم  الخصوصية  سااجع  هذه  حال   ؟لماذا  حالهم 
ئات أكثر سيِّ   ،معاصي أكثر من الطاعات  ،نفس هذه المواصفات  ،اس نفس الشيءء النّ هؤال

  ، كمةلحِ ا مق وحماقة أكثر منحُ  ،لة أكثر من العقلاجه ،علمهل أكثر من الج ،من الحسنات
 ما ماشية   إذا  اأمَّ   ،نيةيعني ماشية بالرحما  روفترضنا األمهذا إذا ا  ،ىرخوسائر التفاصيل األ

  .رنا العراقية صخام ولطام يصيرة يعني تصير كما يقع في تعابيالقضيّ  حمانيةبالر

  ..تعالى ندوة يوم غد إن شاء هللاُ  نترك بقية األسئلة إلى
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  ..المة عليه السَّ جَّ الحُ  هورِ ظُ ين بِ سَ الحُ  درَ شِف صَ بحّقِ الُحسين اِ ين سَ بَّ الحُ ا رَ يَ  مَّ هُ اللَّ 

 ً   ..أسألكم الدعاء جميعا

  ..رينبين األطهَ ألطيَ وآله ا دٍ مَّ حَ نا مُ دنا ونبيِّ على سيِّ   ى هللاُ وصلَّ 
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