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  :1الُمقدِّم 

 ن كمالََََََََِّّّّّّّّا  الم ََََََََّّّّّّّّا  ها ِمََََََََّّّّّّّّخص ََََََََّّّّّّّّ
 

 اهاو ََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّ       ََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّما ِا  ََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّم   
  كوََََََََّّّّّّّّرزا  لََََََََّّّّّّّّ  لعر ََََََََّّّّّّّّرا ل  ََََََََّّّّّّّّ ِش  ّ   

 
 بحان مَََََََّّّّّّّن   َََََََّّّّّّّداهاخافيَََََََّّّّّّّات ُ َََََََّّّّّّّ 

 وبَََََّّّّّ كَََََّّّّّ  لهَََََّّّّّ   ل َََََّّّّّن   وَََََّّّّّد ا   ُ  
 

 هَََََََّّّّّّّ   ةَََََََّّّّّّّام  عمَََََََّّّّّّّ   ةَََََََّّّّّّّد   اهَََََََّّّّّّّا  
 
 

 وهَََّّّ  ان َََّّّين الصَََّّّحيحات  هَََّّّد 
 

  ََََََََََّّّّّّّّّّين  معهرفََََََََََّّّّّّّّّّ    يواهََََََََََّّّّّّّّّّا  كََََََََََّّّّّّّّّّ  
 
 

 ،وبركاتو اهلل ورضبةُ  اؼبشاىدين أعزائي عليكم السَّالمُ  ،الصَّادق ؿُبَمَّدٍ  ابنِ  جعفر وموالي سيِّدي على السَّالمُ 
 صلَّى اهلل رسول حول فيها ضبنا قد اؼباضية اغبلقة كانت (،ال  ماء  بقُ ) برنامج من الثاين اعبزء ىو ىذا
 حول كبوم سوف اغبلقة ىذه ويف اؼبشاىدين السَّادة بعض من األسئلة بعض وأخذنا وسلَّم وآلِو عليوِ  اهللُ 

 اؼبشاىدين أعزائي ،اؼبشاىدين السادة من أخرى أسئلة ونأخذ والسَّالم الصَّالة أفضلُ  عليوِ  الصَّادق إمامنا
 اهلل أسعد موالي عليكم سالمٌ  اهلل َحِفَظوُ  الغّزي الشَّيخ ظباحة إىل والسَّالم بالتحيةِ  أتقدَّم وإيّاكم أنا

  .أيّامكم
 .اؼبشاىدين وأيّام أيّامك اهلل وأسعد اهلل ورضبة السَّالم عليكم  ما   الش يخ ان تاذ  بد الح ي  الغّز :

 .أيّامكم اهلل أسعد ،عليكم سالمٌ  ... العزيز األخ البيت أىل شاعر ىذا ؿبفلنا ووبضر كما :1الُمقدِّم 
 الشَّيخ ظباحة أيّامكم اهلل وأسعد اهلل شاء إن صبيعاً  وأيّامكم أيّامك اهلل أسعد حجي وأيّامك :2الُمقدِّم 

 الشَّيخ ظباحة ضيافة يف وياكم نكون راح الليلة ىذه اهلل شاء إن ،الفضائية القمر قناة عرب اؼبشاىدين وصبيع
 ننتقل األسئلة من جديدة ؾبموعة اليوم اهلل شاء وإنْ  أمس تابعناىا األسئلة من أيضاً  جديدة وؾبموعة

 وياكم ونكمل ونعود اغبسيين الفاصل ىذا يف (ستاف كي يب) استوديو إىل القمر قناة استوديو من وإيّاكم
  .اهلل شاء إن راجعٌن
 أىم عن الشَّيخ ظباحة إىل سؤال ىناك كان اؼباضية اغبلقة يف ،اؼبشاىدين أعزائي اهلل حياكم :1الُمقدِّم 
 ظباحة إىل أتوجو أيضاً  اغبلقة ىذه يف وسلَّم وآلِو عليوِ  اهللُ  صلَّى األعظم نبيِّنا شخصية من والعرب الدروس
 الصَّالة أفضلُ  عليو الصَّادق إمامنا وسًنة حياة من والدروس الِعرب بعض منو وأطلب السؤال هبذا الشَّيخ

 ؟والسَّالم
 األنور اؼبصطفى األمٌن الصَّادق ؛الصَّاِدَقٌن على َسالمٌ   ما   الش يخ ان تاذ  بد الح ي  الغّز :

 .األطهرين األطيبٌن آؽبم وعلى أصبعٌن عليهم وسالُمو اهللِ  َصلواتُ  َجعفر إمامنا الـُمصدَّق والصَّادق
 األنبياء خامت سًنةِ  ومن حياةِ  من والِعرَبِ  الدروسِ  أىمِّ  عن السؤال كان حٌن اؼباضية اغبلقة يف ... قلتُ  كما
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 ومن اؼبضامٌن من شيءٍ  إىل وأشرتُ  ويطول يطول العنوان ىذا ربت اغبديثَ  بأنَّ  قُلتُ  وآلِو عليوِ  اهللُ  صلَّى
 الدروس وأىمِّ  الِعرب أىمِّ  عن اغبديث حٌنَ  يتكرَّرُ  نفسوُ  أيضاً  الكالمُ  ،السؤال ؽبذا جواباً  وقعت الَّيت اؼبعاين

 ما ظبِّي عربتٌن إىل أو درسٌن إىل أو أمرين إىل أشًن عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  الصَّادق إمامنا سًنةِ  من
  :شئت
 كان أنَّوُ  البٌنِّ  األمر أو حياتو طولِ  على فيو الواضحة الصفة عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  إمامنا :انول انم 
 التفسًنِ  وإمام اغبقائق وإمام الصدقِ  وإمام البيان إمام كانَ  ،عليو وسالُموُ  اهللِ  صلواتُ  ويتكلَّم ويتكلَّم يتكلَّم
 ومن حديثٍ  ومن بياناتٍ  من عليو اهللِ  صلواتُ  الصَّادق إمامنا عن جاءنا ما لوال ،والتوضيح الشرحِ  وإمام
 ىو الصَّادق إمامنا ،آخره من أولَّوُ  نعرفُ  ال دامسٍ  وظالمٍ  َخبطٍ  يف وُكنَّا عشواء يف لُكنَّا شرحٍ  ومن كالمٍ 
 اهللِ  صلواتُ  حديثوِ  من وصلنا فما شيء ُكلَّ  بٌّن  أقل مل إنْ  لنا وبٌّن  اغبروف على النقاط وضعَ  الَّذي

َ  أنْ  يكاد عليو وسالُمو  األطيبٌن وأبنائوِ  آبائوِ  حديثِ  عن دبعزلٍ  حديثوُ  أخذنا لو حّتَّ  شيء ُكلَّ  لنا يُبٌنِّ
 وتكلَّم تكلَّم إمامنا ،الظروف ُكل   برغم يشرح كان وُبدِّث كان يُبٌن كان يتكلَّم كان فإمامنا ،األطهرين

 قطعاً  ،يقبلون ال أو يقبلون النَّاس كانَ  سواء ،حديثوِ  عن راضية وغًن غاضبة الُسلطات كانت سواء وتكلَّم
  .للمتلقي وفقاً  مكانيَّاً  زمانيَّاً  اؼبناسبةِ  للظروف وفقاً  اغبكمةِ  من أساسٍ  على ويقولُ  ويفعلُ  يتصرَّف   اإلمام

 كي الصَّادقُ  إمامنا أصدرىا وبيانات، ىذا زماننا إىل تصل كي عليو اهللِ  صلواتُ  اإلمام أصدرىا بيانات
 وؼبن زمانوِ  يف كان ؼبن الصادق إمامنا أصدرىا وبيانات، بعدهِ  من األئمَّة عاصرت الَّيت األجيال إىل تصل
 .غًنىم ومن شيعتوِ  من عصرهِ  يف كان

 زماينٍ  مقطعٍ  كلِّ  يف حالٍ  كلِّ  على اغبقائق بيان مقام يف كان عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  اإلمام أنَّ  اػُبالصةُ 
 ،عليو اهللِ  صلواتُ  طويلةً  كانت إمامتو فرتةُ  ،ؾبموعةٍ  كلِّ  مع شخصٍ  كلِّ  مع أو مكانية جهةٍ  كلِّ  يف أو

 متقلباً  كان األموية الدولة من األخًن العصر ،إمامتو أيّام يف جداً  قوي   بشكلٍ  تقلَّبت السياسية األحداث
اً   الَّيت اؼبنطقة يف مكان ُكلِّ  يف تضربُ  واالضطرابات واألحداث الِفَتُ  وكانت العباسي العصر ابتداء ُثَّ  جدَّ
 أقول وحٌن اغبقائق بيانُ  وظيفتوُ  سًنتوِ  خاللِ  من اإلمامِ  وظيفةُ  ،وشيعتو الصَّادقُ  إمامنا فيها يعيشُ  كان

دُ  الَّذي أنا فلستُ  عليو اهللِ  صلواتُ  وظيفتوُ   ما ،اللغة ىي وىذه العبارات ىذه ىي ولكن اإلمام وظيفة ُأحدِّ
 كانوا ،اؼبنهج نفسِ  على كانوا بعدهِ  من األئمَّةُ  ،اغبقائق بيانُ  عليو اهللِ  صلواتُ  الصَّادق إمامنا بو يقوم كان
 آخر إىل مقطعٍ  من ىبتلفُ  والزَّمان زبتلفُ  الصَّادق إمامنا عاشها الَّيت الزمانية الفرتة لكنَّ  ،اؼبنوال نفس على

  .اػبط طولِ  على جارية طبيعيةٌ  قضيةٌ  وىذه
 يف النَّاس إقبال وبرغم الظروف تقل ب برغم عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  اإلمام أنَّ  البٌنِّ  والشيء الواضح الشيء
 أعرض من فهناك الشِّيعة تعيشوُ  كانت الَّذي التذبذب وبرغمِ  آخر وقتٍ  يف النَّاس وإعراض الوقت بعض
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 يف يقولُ  عليو اهللِ  صلواتُ  الصَّادقُ  كان وأحاديثنا رواياتنا يف عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  الَصادق اإلمام عن
 الشِّيعي الوسط يف تطاولت وِفَتٌ  ،(لُوقُِّصو  َمنْ  ِفيِه  َ ن   َ ْ َ   فَِإ ِّ   َِ   ِنَْصَحابِ  ِاْغِه  ال  ُه   ) :دعائوِ 

 إمامنا زمان يف خيوطها بدأت فتنةٌ  اإلظباعيلية الفتنةُ  ،أخرى وِفت اإلظباعيلية كالفتنة ،اػبطابية كالفتنة
  .وِفت وفتٌ  وفاتوِ  قبل الصَّادق اإلمام ابنِ  إظباعيل حياةِ  ويف الصَّادق

ا عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  الصادق إمامنا عاشها الَّيت الزمانية للفرتة أؤرخ أن أريد ال ىنا أنا  ىذه أشرتُ  وإمبَّ
 على ُمصرّاً  وبقي وتكلَّم وتكلَّم تكلَّم عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  اإلمام أنَّ  :اؼبعىن ىذا أُرسِّخَ  كي اإلشارات

 لو ولكن ،إليو يسمعونَ  ال النَّاسُ  كانَ  الَّيت الظروف يف حّتَّ  والتبليغ والتفسًن والشرحِ  البيانِ  وعلى اغبديثِ 
 حديثُ  فأكثرُ  ،إلينا وصلت ما الدين حقائقَ  فإنَّ  ذلك فعل قد عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  اإلمامُ  يكن مل

 يف أئمَّتنا معرفةِ  يف قُرآننا معرفةِ  يف إليو ونستندُ  إليو نرجعُ  الَّذي ىو عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  الصَّادق اإلمام
 والعلمية الفكريةِ  اؼبطالب من والكثًنِ  اغبقائق من الكثًن معرفة يف وآدابنا أخالقنا معرفة يف أحكامنا معرفة
 ضاعَ  فما ،إلينا يصل مل حديثوِ  من قدرٌ  ىناك وقطعاً  األمر ىذا بٌّن  قد الصَّادقُ  إمامنا يكن مل لو ،اؼبهمَّة

 وصلَ  ما ولكن الصَّادق إمامنا حديثِ  من جانبٍ  على يشتملُ  قطعاً  الشِّيعية اؼبكتبة من اغبديثِ  كتبِ  من
 بينها الَّيت اغبقائق ومن ُخطبوِ  ومن كالموِ  ومن حديثوِ  من والكثًن والكثًنُ  الكثًنُ  إلينا وصل فقد إلينا

 من إالَّ  الكاملة اغبقائق إىل تصلَ  لن اآلتية العصور ويف العصر ىذا يف الشِّيعةُ  وستبقى وشرحها وفّسرىا
 حٌن صادقهم عن واغبديثُ  عنهم نتحدَّثُ  وكبنُ  أئمَّتنا عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  الصَّادق إمامنا طريق

  .لنا بالنسبةِ  والقدوة األسوةِ  جانبِ  عن نتحّدثُ  نتحدَّث
 على نكون أن عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  بإمامنا نتأسى أن أردنا إذا تكلَّم إمامنا اللحاظ هبذا والقدوةُ  األسوةُ 
 ومنهجُ  اغبقائق ومنهجُ  البيان منهجُ  اؼبنهج ىذا نفس على نكونَ  أن ،قادراً  قطعاً  كان ؼبن اؼبنهج ىذا نفس

 متاىة إىل أّدت كثًنة أسباب ىناك ،وبآخر بسببٍ  فيها كبنُ  الَّيت اؼبتاىة فإنَّ  ذلك دون من باغبقّ  الصدعِ 
 متاىة ،سياسية متاىة فكرية متاىة عقائدية متاىة ،اؼبستويات صبيع على متاىة الشِّيعي الوسط يف واضحة

 صدعٌ  ىناك يكن مل إنْ  ،والتيو اؼبتاىةِ  من قدرىا اعبهات ىذه من جهةٍ  لكلِّ  ولكن اؼبستويات صبيع على
 وأكثر أكثر سترتكَّز اؼبتاىة ىذه ،أكثر سيرتكَّز األمر ىذا فإنَّ  للحقائق بيانٌ  ىناك يكن مل وإنْ  باغبق

 البيان ىو األول الدرسُ  ،ىذا ىو األول الدرسُ  ،عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  زماننا إمام عن بعيداً  وتأخذنا
  .الظروف كلِّ  برغم الكالم اغبديث
 :األحداث تلك أخطر من الصَّادق إمامنا زمان يف جرت الَّيت باألحداث يرتبطُ  وىو :الثا   الدرس

 نشوء ولكن الناطق الكتاب برنامج يف تعاىل اهلل شاء إن عنها سأربدَّث ،اػبطابية الفرقة نشوء ؛اػبطابية
 يذحبنا زال ال الَّذي القاتل اؼبرضُ  ىذا ،الصنمية ىو ذلك يف السببُ  نشأت أيضاً  أخرى وفرق الفرقة ىذه
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 ِفيَما رَُجا    َّْوُصبَ  َ نْ  ِ لّاكَ ) :واضحاً  بيانوُ  كان عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  الصَّادق اإلمام ،اللحظة ىذه إىل
َوكَ  َةاُ  الُحج   ُدْونَ  ا  َو َينَ   َّيَّْ  ينهى الَّيت الصنميةُ  ىي ىذه ،(ِ لَيا الو اسَ  َوَ ْدُ ر ةَال َما ُك ِّ  ِف  فَُّتَصدِّ
 نشأت بسببها والَّيت اإلظباعيلية نشأت بسببها والَّيت اػبطابية نشأت بسببها والَّيت الصَّادق إمامنا عنها

 الكثًنة الفرق ىذه ،كثًنة أخرى وفرق الفطحية نشأت بسببها والَّيت اعبارودية نشأت بسببها والَّيت اؼبغًنية
 وىذا ،الشِّيعي الوسط يف زماننا إمام عن الواضح االبتعاد وىذا ،ىذا يومنا إىل تنشأ وبقيت نشأت الَّيت

 ُكل   البيت أىل ِفكرِ  إىل وُيضاف اؼبخالفٌن فكرِ  من ىُبَلطُ  الَّذي اػبلط ُثَّ  البيت أىل حديثِ  عن اإلعراض
 تنصب أن إيَّاك عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  الصَّادق إماُمنا عنها هنى الَّيت الصنميةِ  إىل مردىا وغًنىا ىذه
 صنف أي ،اجتماعياً  قائداً  ،سياسياً  قائداً  ،كان مرجعاً  ،كان فقيهاً  ،اغُبجَّة دونَ  اهلل وبٌن بينك فيما رجالً 

 عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  اؼبعصوم دونَ  اغُبجَّة دونَ  اهلل وبٌن بينك فيما رجالً  تنصب أن إيّاك ،األصناف من
  .إليو النَّاس وتدعو قال ما كلِّ  يف فتصدقو

 مستوى على ،األحكام يف التقليد مستوى على الشِّيعي الواقع لبرت الَّيت واألكرب األعظم اؼبشكلةُ  ىذه
 ،الشرعي اؼبستوى على ،اؼبستويات صبيع على ،السياسة عامل يف التقليد مستوى على ،العقائد يف التقليد

 الوسط داخل بأطنابوِ  يضربُ  اؼبرض ىذا صار ،والسلوكي األخالقي اؼبستوى على ،الفقهي اؼبستوى على
 أقول وحينما ،عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  زماننا إمام عن اإلعراض من إليو وصلنا ما إىل فوصلنا الشِّيعي

 يف األولوية أنَّ  أقصد وإمّبا بالـُمجمل القليب اإلنكار أو اللساين اإلنكار أقصد ال زماننا إمام عن اإلعراض
 كانوا سواء دبعصومٌن ليسوا وألناسٍ  لرجالٍ  األولوية زماننا إلمام ليست الشِّيعية الثقافة ويف الشِّيعي الواقع
 وُنصبوا ُجعلوا شيءٍ  أيِّ  يف اجملتمع يف السياسة يف زعماء ،طريقة مشايخ ،عرفاء ،فقهاء ،تقليد مراجع

 الشِّيعي الوجدان واقع من وحّتَّ  الشِّيعية الثقافة واقع من األولويةِ  من زماننا إمام وُأخرج األولوية ؽبم وُجعلت
 نقتدي كنا إذا اغبقائق يبٌن أن يتكّلم أن غًني وواجب واجيب ولذا الصنمية يف ىنا اؼبشكلةُ  ،عام بشكل
  .الصَّادق بإمامنا

 إىل أدت الَّيت الصنمية ىذه يف ىي الشِّيعي الوجدان يف وحّتَّ  الشيعية الثقافة ويف الشِّيعي الواقع يف اؼبشكلة
 إالَّ  ليست األولوية ،جانباً  اؼبعصوم وُجِعل معصومٌن غًن ألناسٍ  األولوية فُجعلت األولويات ترتيب اضطراب

 الواقع يف العملي الواقع يف اؼبوجود الكالم اآلن ،كانوا أيَّاً  اغباشية على يكونون والبقية اؼبعصوم لإلمام
 حّتَّ  اغبقائق نبٌن أن علينا ،نتكلَّم أنْ  علينا ،اغباشية يف اإلمام وُجِعل معصومٌن غًن ألناسٍ  األولوية اغبقيقي

 الَّيت واألسوة عربتنا عربة من أو ُأسوة من لنا كانَ  إذا ،باغبقيقة الصدعِ  إىل حباجة كبنُ  ،الكالم ىذا رُفض لو
 ىذا يف اغبقائق تُبٌّن  مل إذا ،اغبقائق نبٌن أن نتكلَّم أن نتحدَّث أن ىو الصَّادق إمامنا سًنة من هبا نتأسى
 مل أحداً  ألنَّ  اؼبتقدمة الزَّمانية اؼبقاطع من مرتاكمةً  جاءتنا كما وترتاكم سترتاكم القضية الزَّماين اؼبقطع
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 اجملامالت بسببِ  كبنُ  اآلن نعايشها الَّيت اغبقيقة ىي وىذه ،اغبروف على النقاط يضع مل أحداً  ألنَّ  ،يتكلَّم
 مناصب من اغبرمان بسبب أو السمعة تشويو من اػبوف بسببِ  أو األرزاق قطعِ  من اػبوف بسبب أو

 واؼبصاحل األمزجة مراعاة بسببِ  ،يغضب وفالن يرضى ال فالن أنَّ  بسبب أو سياسية مناصب أو اجتماعية
 زماننا إمام فيو يكونُ  واقع من أمَّر واقع يوجد ال مرير واقع أقول حٌن ،اؼبرير الواقع ىذا إىل وصلنا الشخصية

 اؼبوضوع ،األولوية ويف الصدارة يف ىم يكونون اغباشية الواقعي مكاهنم الَّذين اآلخرون ويكون اغباشية على
 ... إليكَ  الكالم وأعيدُ  البيان هبذا أكتفي لكنَّين كبًن

  .موالي أنفاسك اهلل طّيب :1الُمقدِّم 
 .وأظباعك  بد الح ي  الغّز : ما   الش يخ ان تاذ 

 كانت ىي الصَّادق اإلمام حياة مدة عنها ربدثتوا اللي اؼبدة ،الشَّيخ ظباحة تعليق بس عندي :2الُمقدِّم 
 ؟أكثر أو سنة وعشرين أربعة سنة كم يعين مدة أطول

 صلواتُ  الصَّادق إمامنا ،ذلك من أكثر الصادق اإلمام مّدة  ما   الش يخ ان تاذ  بد الح ي  الغّز :
 سنة السبعٌن إىل تقرتب عمرهِ  سنٌن كادت لكن ىُبتلف وإن عمرهِ  سنٌن يعين كادت عليو وسالُمو اهللِ 

 .طويلة زمانية مدة كانت زمانية فاؼبدة
 اإلسالمية اعبمهورية أيام من سنة وثالثٌن طبسة من أكثر ؿباضراتكم تابع اللي الشَّيخ ظباحة :2الُمقدِّم 

 ىي السَّالم عليو اغُبجَّة اإلمام عن بيها تتحدثون اللي اؼبواضيع أكثر ؿباضراتكم عليها اؼبوجودة اؼبواقع إىل
 اللي واألحاديث اؼبّدة طول سبب السبب ىذا فهو ،عليو اهلل سالم الصَّادق اإلمام أحاديث من مأخوذة
 اإلمام بأحاديث اختص كأنَّو اإلمام ىو لو الصَّادق اإلمام عن وصل اللي الكبًن الكم اإلمام عن وردت
 ؟السَّالم عليو اغُبجَّة

 اؼبوضوعات يف حّتَّ  يعين شيء كلِّ  يف تكّلم الصادق اإلمام  ما   الش يخ ان تاذ  بد الح ي  الغّز :
 أردنا إذا ،الصَّادق إمامنا اؼبؤمنٌن أمًن عن ربدَّث األئمَّة أكثر اؼبؤمنٌن أمًن عن نتحدَّث أن أردنا إذا األخرى

 نتحدَّث أن أردنا إذا ،الصَّادق إمامنا الُشهداء سيِّد عن ربّدثَ  األئمَّة أكثر الُشهداء سيِّد عن نتحدَّث أن
 فأكثر األنبياء قصص عن نتحدَّث أن أردنا إذا ،الصَّادق إمامنا الُقرآن عن ربّدثَ  األئمَّةِ  فأكثرُ  الُقرآن عن

 الصَّادق إمامنا ربدَّثَ  األئمَّةِ  فأكثر اغُبجَّة إمامنا عن نتحدَّث أن أردنا إذا ،الصَّادق إمامنا ربدَّث األئمَّةِ 
 والبيانِ  الصدق إمام ىو عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  الصَّادق إمامنا ،األخرى اؼبوضوعات بقية يف وىكذا

 .عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  عنو ىو أيدينا بٌن الَّذي اغبديث فأكثرُ  واغبقائق
 يا واليتك عظيمة نعمة البديري قحطان اؼببدع مع والئي فاصل إىل نذىب اؼبشاىدين أعزائي :1الُمقدِّم 
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 .سيِّدي
 مشروع إىل الشَّيخ ظباحة تطرَّق اؼباضية اغبلقة يف ،اؼبشاىدين أعزائي ؾُبدداً  بكم مرحباً  :1الُمقدِّم 

 فحوى عن يسألون اإلخوة من الكثًن ،وايبيالت اتصاالت وردتنا موالي اغبلقة هناية وبعد (نور كالمكم)
 ذوي من يعين اإلخوة بعض ؟اؼبشروع ىذا يف اؼبادية اؼبسانبة كيفية عن يسألون اإلخوة بعض ؟اؼبشروع ىذا

 عن والتفصيل التوضيح من بشيء لنا ىل ؟اؼبشروع ىذا يف واؼبشاركة العمل ؽبم ىل يسألون االختصاص
 ؟أمس يوم فيو ربدثتم الَّذي نور كالمكم مشروع

 القادمة الفرتة يف اهلل شاء إن إصبالية إجابة سأجيب أنا  ما   الش يخ ان تاذ  بد الح ي  الغّز :
 ،نور كالمكم مشروع اؼبشروع ىذا عن الفضائية القمر شاشة عرب أكثر وتفصيل وشرح بيان ىناك سيكون

 ـبتزنة الفكرة ىذه بأنَّ  أمس يوم حلقة يف ذكرت أنا ،اؼبشروع ىذا من جوانب على الَضوء سأسلِّط لكنَّين
 اآلن أعيشوُ  الَّذي الظرف ،أطرحها كي مناسبة فرصةً  أجد مل ولكنَّين اليوم ليست الشباب أيام منذُ  ذىين يف

 اؼبوضوع فإنَّ  وإالَّ  باؼبوضوع استعجلت ؟العمر ينتهي مّت ؟اإلنسان عمر ينتهي يعين مّت أدري وال واألوضاع
اً  كبًن موضوع   .اؼبشروع فكرة الفكرة تتضح أنْ  ألجل جهة من أكثر على الَضوء ُأسلِّط اآلن ،جدَّ
 اؼبخالف الفكر وخلط اؼبخالف الفكر اختالط ىو الشِّيعية الثقافة ويف الشِّيعي الواقع يف اؼبوجودة اؼبشكلة

 على! ؟الشِّيعة علماء نفس من الشِّيعية األيدي من السبب ،اؼبخالفٌن من ليس والسبب البيت أىل بفكر
 ،الشافعي لفكر تأثًن ،واضح تأثًن ىناك ىذا يومنا وإىل الطوسي الشَّيخ زمان من تأثًن ىناك اػبط طولِ 
 يغزوىا الَّذي اآلن اغبسينية اؼبنابر ،الرازي الفخر الرازي للفكر ،الطربي لفكر ،الغزايل لفكر ،حنيفة أيب لفكر

 غطسوا بل آذاهنم إىل غطسوا الشِّيعة خطباء كبار ،الشِّيعة خطباء كبار بسبب الرازي الفخر فكرُ  يغزوىا
 جوىر صار ،البيت ألىل ـبالفة ثقافة الشِّيعية الثقافة وصارت الشِّيعة إىل نقلوه اؼبخالف الفكر يف بتمامهم

 ابن تأثًنات ،البيت أىل إىل يُنسب حقيقي ليس بصبغ ُصِبغت فوق من بشيء ُرشت ـبالفة ثقافة الثقافة
 ىذا يومك وإىل واػبمسينات األربعينات من أوساطنا يف ظهرت الَّيت التأثًنات إىل الصوفية واؼبدرسة عريب
  .ذلك غًن إىل واإلخواين القطيب الفكر تأثًنات الشِّيعية الثقافة يف تنخر

 اغبديث وصبع اغبديث بنقل اختصوا الَّذين احملدثون حّتَّ  اغبد ىذا عند تقف مل القضية أنَّ  األكرب اؼبشكلة
 اغبلقة يف ذكرت ،اؼبخالف بالفكر اؼبخالفٌن حبديثِ  يأتونَ  ،فقط البيت أىل حديث عندَ  يقفونَ  ال ىم

اً  اؼبهّمة اغبديثية اجملموعة ىذه األنوار حبار اؼباضية  عن ُأخذ فبا قليالً  ليس كثًن شيء فيوِ  الكتاب ىذا ،جدَّ
 اغبديث وغريب اللغة غريب مستوى على ،والبيان الشرح مستوى على ،التفسًن مستوى على ،اؼبخالفٌن

 يف مثالً  أولفت الَّيت اغبديثية اعبوامع ،التفاصيل كل يف الدخول بصدد لستُ  ىنا أنا ،كثًنة أحاديث إىل
 موسوعة (،الريشهري للشَّيخ اغبكمة ميزانُ ) :اؼبثال سبيل على اغبديثية اعبوامع بعض ىناك اغباضر عصرنا
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اً  صبيلة حديثية  اغبديث من أيضاً  كبًنة بكمية اخرُتقت لكنَّها اؼبوضوعات يف ،العناوين يف ،التبويب يف جدَّ
 ردّبا (،العلوم عوامل) ؟ذلك على علماؤنا يتقاتل ؼباذا أدري ال ،اؼبخالفٌن مصادر من البيت ألىل اؼبخالف

 العوامل كتاب مثالً  لكن ،اؼبسلمٌن بٌن الوحدة قضية من يقرتب اذباهٍ  من يكون قد الريشهري الشَّيخ مثالً 
 مسؤول عليو اهلل رضبة األبطحي باقر ؿبمَّد سيِّد ،اؼبنهج ؽبذا دبعارضتها معروفة مؤسسة حققتوُ  نشرتو طبعتوُ 

 على ونأتقر  إذا ،ونشرهُ  العوامل كتاب طبع الَّذي ىو اؼبؤسسة ىذه مسؤول اؼبهديّ  اإلمام مدرسة مؤسسة
 ،الكتاب إىل وأضافها اؼبخالفٌن كتب من نقلها االستدراكات ىذه ،استدراكات ىناك العوامل ؾبلدات
 وتبويب ترتيب إعادة دبثابة ىو العوامل كتاب ألنَّ  ،اؼبخالفٌن حديثِ  من أيضاً  فيوِ  الكتاب ىو أساساً 
 يف األبطحي سيِّد جاء ،اؼبخالفٌن حديثِ  من فيو ما فيو نفسوُ  الكتاب ىو ،مستدركات مع البحار لكتاب

 ! ؟ؼباذا أدري ال الظاىرة ىذه إنَّ  !؟ؼباذا أدري ال ،اؼبخالفٌن أحاديث من أيضاً  الكثًن فأضاف مؤسستوِ 
م الربوجردي السيِّد أستاذهِ  عن ينقل اػبراساين زادة واعظ ؿبمد شيخ  جامع كتاب بتصنيف واأبد َلمَّا أهنَّ

 باعبمع واأبد البداية يف الُسنية األحاديث مع الشِّيعية األحاديث هبمع أن يريد السيِّد كان الشِّيعة أحاديث
 كما مناسبة فرصة ينتظر يعين ذلك عن راضياً  يكن ومل السنية األحاديث إخراج فطلب اعرتض من ىناك
 أدري ال ،البيت أىل أحاديث مع السنية األحاديث ىذه يُعيد حّت اػبراساين زادة واعظ ؿبمد الشيخ يقول
 هنياً  ذلك عن هنوا أصبعٌن عليهم وسالُمو اهللِ  صلواتُ  األئمَّة أنَّ  مع ؟اػبط طول على القضية ىذه ؼباذا

اً  شديداً  صار األمر كان وإن معٌن زماين مقطع يف ليست متكررة القضية وىذه ،شديداً   يف وواضحاً  جدَّ
  .ىذا قرننا يف اؼبتأخر القرن

 م اِل    ُخذ ّ َ ِ  ّ  لَا) :السائي سويد ابن عليَّاً  الكاظم إمامنا هبا أوصى الَّيت الوصية قرأت أمس يوم
 (؛الخا وين  ن دلوكَ  اخذت   دلته   ن فإ  ك ،غي ه   ن  خذ ها  نْ  فإ  ك شي توا غي ِ   ن دلوكَ 

لَّتَُّه   نْ  فَإ  كَ  ِشيَ ِتَوا َغي ِ  َ نْ  ِدلِْوكَ  َمَ اِل َ   َ ُخَذن   ّ َ ِ     لَا)  الَّذي ،(الَخا ِِوينْ  َ نِ  ِدلَوكَ  َ َخْذتَ   ََّ د 
 أضبق أو خائن ىو إّما اػبائن عن يأخذ الَّذي! ؟ثالث احتمال يوجد ال أضبق أو خائن إمَّا اػبائن عن يأخذ

 ال أعدائهم حبديث البيت أىل حديث وخلط حشر على علمائنا من اإلصرار ىذا ؼباذا ،أضبق جاىل
 ىذا ؼباذا ،كدرة وعيون صافية عيون بٌن لنا يبيز حديثوِ  يف عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  اؼبؤمنٌن أمًن! ؟أدري

 صايف ماء ىبلط أنْ  يقبل سليماً  مزاجاً  أنَّ  أعتقد ال! ؟الصافية العيون دبياه الكدرة اؼبياه خلط على اإلصرار
 عاِلماً  كنتُ  سواء السؤال ىذا على أجيب أن يهمين ال! ؟أدري ال اإلصرار ىذا ؼباذا ،اجملاري دبياه نقي

  .أُكن مل أم باإلجابة
 اؼبكتبة لتنقية ىو اؼبشروع ىذا (نور كالمكم) :عنونتوُ  الَّذي اؼباضية اغبلقة يف عنو ربدثتُ  الَّذي اؼبشروع
 مكتبةً  نُوجد أن ،ُكتباً  نُوجد أن ،اؼبخالفٌن حديثِ  من البيت أىل حديث ُكتب تنقية األقل على الشِّيعية
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 يف أحكامهم يف سًنهتم يف مقاماهتم يف الُقرآن يف البيت أىل حديثَ  تعرض صغًنة ولو ـبتصرة ولو
 فنعتمد األحاديث ىذه ؼبغلقات شرحٍ  من ىناك كان وإذا ،حديثهم على اعتماداً  فقط زياراهتم يف أدعيتهم

 بالُقرآنِ  العرتة نفهمُ  وإنَّنا والعرتة بالُقرآنِ  الُقرآن نفهمُ  إنَّنا ،األحاديث ىذه شرحِ  يف القول غبنِ  منهجِ  على
 ،والعرتة بالُقرآن العرتة ونفهم والعرتة بالُقرآن الُقرآن نفهم ،القول غبن منهجُ  ىو ىذا اؼبنهج هبذا أيضاً  والعرتة
  .اؼبشروع ؽبذا األساس الفكرة ىذه تقريباً 

 كانَ  الَّذي حقيقةً  ،اؼبعرفية أو اؼبعنوية أو اؼبادية اؼبسانبات ،اؼبشروع ىذا يف باؼبسانبات يتعلق فيما أّما
 األمر ؽبذا أُعد   وكنتُ  التمويل يف اؼبايل اعبهد يف أحد ُيشاركين أنُ  أرغب كنتُ  ما أين خاطري يسكنُ 

 ىذا بصددِ  وأنا سنوات منذُ  وإالَّ  ،إخفاقاتوُ  ولوُ  قباحاتوُ  لوُ  التجاري العمل ولكن التمويل أقبز أن أوشكت
 الفكرة ىذه ،اليوم ليس سنة ثالثٌن منذُ  معي يعيشُ  األمر ىذا اللحظة ىذه وليد ليس األمر ىذا ،األمر
 دبثابة تكون الَّيت األمور من العديد وىيأت أعددت قد وأنا سنة ثالثٌن منذُ  معي يعيش اؽباجس وىذا

 ىذا أتبىن أن بودي كان ،إخفاقاتوُ  ولوُ  قباحاتوُ  لوُ  التجاري العمل قُلت كما ولكن اؼبشروع ؽبذا اؼبقدمات
 سنضع مفتوحة اؼبالية اؼبسانبات ،الشخصي جهدي من الشخصي مايل من اؼبالية اعبهة من اؼبشروع

 الَّيت التليفونات ىذه خالل من التفاصيل يعرفوا أنْ  يريدون الذين اإلخوة ،لالتصال طريق ونضع تليفونات
 تصل أن يبكن الَّيت اؼبواطن على الفيسبوك على أو زىرائيون موقع على أو القمر قناة شاشة على ستوضع

 ،كبًنة مالية مسانبات إىل حباجة اؼبشروع ىذا أقول لكنَّين ،اؼبشروع ىذا يف يساىم أن وُبب أو يريد من إىل
 نبينا ميالد يوم اليوم ،الواقع أرض على يتحقَّق أن يبكن حّتَّ  كبًنة مالية إمكانات إىل حباجة اؼبشروع ىذا

 ؽبذا بالتحضًنات بدأت أنا اليوم ىذا من اللحظة ىذه ومن وآؽبما عليهما اهللُ  صلَّى الصَّادق وإمامنا
  .التحضًنات ىذه تكتمل حّتَّ  سنة إىل كبتاج وأتوقَّع اؼبشروع

 مدَّة إىل اؼبالية اؼبسانبات صبع إىل كبتاج ،اؼبناسبة واألجهزة التأثيث إىل كبتاج ،اؼبناسب اؼبكان إىل كبتاج
 فلردبا العمل يف األدوار تقسيم إىل كبتاج ،اؼبشروع هبذا للقيام اؼبناسب اؼبال توفًن من نتمكَّن حّتَّ  سنة

 إىل وبتاج األمر متفرقة بلدان يف يكونون قد واحد بلدٍ  يف ليس واحد مكان يف ليس عملياً  اؼبسانبون يكون
 سنة إىل كبتاج تقديري يف قليل قبلَ  قُلت كما ،متابعة وإىل صحيح بشكل األدوار تقسيم وإىل وإدارة تدبًن
 اغبياة قيد على بقينا إنْ  العمل يف نشرع ذلك وبعد اؼبشروع ىذا ؼبثل التحضًنات نستكمل أنْ  نستطيع حّتَّ 
 حديث إنقاذ عملية ىذه ،الوقت نفس يف جّداً  وخطًن جّداً  كبًن مشروع اؼبشروع ىذا ،لذلك وفقنا وإن
 والكدورات األوساخ من علق ما وإزاحة البيت أىل حديث وتصفية عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  البيت أىل

 أحاديث يف سابقة برامج يف سابقاً  مين ظبعتم ردبا ،أصبعٌن عليهم وسالُمو اهللِ  صلواتُ  البيت أىل حبديث
 عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  اغُبجَّة اإلمام طريق من األوساخ يكنس كّناساً  أكونَ  أن أمنييت :أقول ِكراراً  سابقة
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ا داخلوِ  من ال البيت أىل حديث طوايا من األوساخَ  أكنس أن األمنية ىذه من ُجزءٌ  وىذا  يدور فبا وإمبَّ
 مكتبةً  قبعل وأن الكتب ىذه نُنظف أن أعدائهم بأحاديث اتسخت البيت أىل حديث كتب ،حولوُ 
 أن أو خارطة أرسم أن يف أقبح ىل األقل على أو ذلك يف أقبحُ  ىل أدري ال ،حبديثهم خاصَّةً  علويةً  شيعيةً 
ا ذلك يف منهجاً  أضع  كما الرسالة وىذه ،األمر هبذا يقوم أن أو ينهض أن يستطيع من بعدنا من يأيت ردبَّ

  .اؽبمّ  ىذا معَ  يعيشون الَّذين إىل ،اؽبمّ  هبذا يهتمونَ  الَّذينَ  إىل أوجهها أمس يوم وجهتها
ا ،احملزون اؼبهموم من ىنا اؼبراد ليس اؼبهموم ،(  بيح لوا المهمرمِ   ََّهسُ )  الَّذي ،اؽبمّ  وبملُ  الَّذي وإمبَّ

 وُحزناً  حزناً  وبمل الَّذي ىذا أفضل أي هما ولكن مهموم ىو احملزون ،تسبيح لنا اؼبهموم نـََفسُ  اؽباجس يسكنوُ 
 زمانوِ  إلمام األمر يُبهِّد أنْ  يريد باذباىهم األمر يُغًنِّ  أن يُريد ونِبَّةً  وفكراً  ىاجساً  وبمل الَّذي ىذا أو فقط
 كان إذا ،تسبيح لنا اؼبهموم نـََفسُ  ؟عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  زمانوِ  إمام طريقِ  من أوساخاً  يُزيل أن يريد

 على واضحٍ  بعملٍ  ُيرتصبوُ  وأن نّبوُ  ىُبرج أن اؼبهموم ىذا حاول إذا بالك فما اؼبهموم ىذا نـََفسُ  تسبيح النـََّفسُ 
 ،نور كالمكم عنو ربدثتُ  الَّذي اؼبشروع ىو ىذا ،ىذا سيكونُ  فماذا تسبيحاً  النـََّفسُ  كان إذا ،الواقع أرض

ا  إنْ  القادمة األيام يف بياهنا على سآيت التفاصيل ؟وأكثر أكثر التفاصيل ستكون كيفَ  يتساءل البعض ردبَّ
  .ُيساىم أن يريد ؼبن مفتوح والباب تعاىل اهلل شاء
 وال موجودة البشرية الكفاءات اؼبادية اؼبسانبة إىل حباجة كبنُ  ،اؼبادية اؼبسانبة إىل حباجة كبنُ  اغبقيقة ويف
 البشرية الكفاءات ولكن ذلك يف اػبربة يبتلك وىو ُيشاركنا أن يريد أحدٍ  أيِّ  على الباب نغلق أن نُريد

 األمور من الكثًن ،موجودة العمل خطة ،عندنا بشرية كفاءات موجود ،زمن منذُ  أعددهتا وأنا موجودة
 ،جرأة إىل وبتاج العمل ىذا ألن ،العمل ىذا على اعبرأة ،موجودة والكفاءة اػبربة ،موجودة متوفرة اؼبقدمات

 العمل وخطة موجودة البشرية والكفاءات موجودة واػبربة موجودة اعبرأة ،موجودة العمل ىذا على اعبرأة
ا موجودة اؼبقدمات من والكثًن موجودة  ولكن ،أيضاً  موجودة مقدمات أيضاً  ىناك اؼبادي اعبانب حّتَّ  وردبَّ

 يعين إخراجو يف وتعّجل وتُعّجل اؼبشروع ىذا ترفد الَّيت اؼبادية اؼبسانبات إىل ُملحة وحباجة حباجة كبنُ  نبقى
اً  عالية مالية إمكانات لنا تتوفر لو كبنُ   العمل سُتسرِّع األجهزة ىذه حديثة بأجهزة نستعٌن أنْ  بإمكاننا جدَّ

اً  كثًناً   حديثة تقنيات موجودة برامج ىناك ،والتصوير الطباعة مستوى على أجهزة موجودة أجهزة ىناك ،جدَّ
 األجهزة هبذه استعنا اؼبالية اإلمكانات لنا توافرت لو ،جّداً  غالية غالية لكن اؼبالية اإلمكانات لنا توفرت لو

 طويلة شهور عمل ردبا ،ساعات يف يكون الشهور عمل ردبا كثًناً  كثًناً  يُعجِّل ذلك فإن التقنيات وهبذه
  .فبكن ىو ِلَما وفقاً  نعمل سنبقى ذلك مع ولكنَّنا ،ساعات يف يكون

 إذا اإلنسان ،فبكن ىو ما أذباوز أن أستطيع ال ،اؼبمكن حبسب العمل اغبياة يف شعاري أقول دائماً  وأنا
 (نور كالمكم) أيديكم بٌن ىذا ىو اؼبشروع .ُيصلح فبا أكثر سُيفسد فإنَّوُ  العملية اغبياة يف اؼبمكن يتجاوز
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 يريدهُ  ال الشيء ىذا ،البيت أىل يريدهُ  ال فبا بو غبقَ  فبا عليهم اهللِ  صلواتُ  البيت أىل حديث لتنقية ؿباولة
 ؿباولة ىذه ،يريدوهنا ال البيت وأىلُ  البيت أىل حديث إىل الشِّيعة علماء أضافها أشياء ىذه ،البيت أىل

 أو ذلك يف ننجح ىل ،أصبعٌن عليهم وسالُمو اهللِ  صلواتُ  البيت أىل يريدهُ  ال فبا البيت أىل حديثِ  لتنقية
 الطريق يف خطوةً  ننجز ىل! ؟زماننا إمام من توفيقاً  ننال ال أو زماننا إمام من توفيقاً  ننال ىل! ؟ننجح ال

  ؟األخرى اػبطوات يُكملون بعدنا من اآلخرون ويأيت
 أن استطعنا ما وىيئنا وخططنا وعزمنا نوينا كبنُ  ،عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  زماننا إمام إالَّ  يعلموُ  ال أمرٌ  ذلك
 للتحضًنات سنة إىل حباجة كبنُ  قلت كما لكنَّين ذلك يف ربكم الَّيت ىي القادمة األيام وتبقى هنيئو

 ما بقدرِ  ُنسرعَ  أن عملنا يف نشرع حينما اإلمكان قدر وسنحاول العمل هبذا للشروع واالستعدادات
 أن نسيت آخر سؤال ىناك كان إذا ،العمل أصل يف خلالً  يسبب ال الَّذي بالقدر ُنسرع أن ،نتمكَّن
 .أستحضره أن استطعت الَّذي ىذا ،فسلين عنو أجيب

 طرحتوه اللي ساعة من اؼبوضوع ىذا أقول إذا أبالغ ما يعين قضية ببايل عفواً  الشَّيخ ظباحة يعين :2الُمقدِّم 
 اؼبوضوع ىذا يضاد أحد أكو تتوقع حضرتك برأي لألمام يعين جيل مشروع أو أُمَّة مشروع يعين برنامج فهو
 ؟يعين قدامو يف يوقف باؼبخالفة بيواجهو أو

 يعين ،أحداً  يؤذي ال اؼبشروع ىذا ولكن فبكن شيء كل واهللِ   ما   الش يخ ان تاذ  بد الح ي  الغّز :
 لو اؼبشروع ىذا أنَّ  أعتقد وال السياسيون إمَّا يُطرح عمالً  أو يُطرح مشروعاً  ُيضادون الذينَ  عادةً  اؼبشروع ىذا

 دار تسميو أن تريد ماذا شركة ،ُتسميوُ  أنْ  تريد ماذا مؤسسة ،مركز األمر يف ما غاية ،السياسي بالشأن ُعلقة
 وىذه ،نطبعها ثَّ  الكتب ىذه كبقق البداية يف كتب نطبع وأننا كتب طباعة ىو األمر يف ما غاية ،للنشر

 أىل حديث فيها كتب ،بسوء أحداً  يبس   موضوع على وال سياسي موضوع على ال تشتمل ال الكتب
 الَّيت اؼبشاريع التجربة خالل ومن أعرفوُ  الَّذي يعين! !يعين ،ؽبم نصنع فماذا يؤذيهم ىذا كان إذا البيت
 مشروعاً  أنَّ  أعتقد وال الدينية اؼبرجعيات وإمَّا السياسيون إمَّا منها يتأذون الَّذين الشِّيعية الساحة يف ُتطرح
 شيء أي يف وال األطباس قضية يف وال مقلديو يف ال اؼبراجع من مرجعاً  يُزاحم فال دينية مرجعيةً  يؤذي كهذا
 فال بذلك يل شأن وال الشرعية اغبقوق أخذ وال األطباس أستلم وال األطباس أخذ ال شخصياً  أنا ،آخر

  .يعين العمل ىذا يؤذيو أحداً  أنَّ  أعتقد
 ؿباولة ،البيت أىل حديث كتب وتنقية طباعة وإعادة للكتب ربقيق للكتب طباعة طباعة عملية ؾبرد ىو

 خربة خربة أساس على ونعمل وسنتحرك ،النصوص ىذه أصل على النصوص ىذه مصداقية على اغبفاظ
 نأيت لن كبنُ  اؼبوجودة اغبديثية الكتب ىي كما ،البيت أىل حديث قبمع البيت أىل حديث مع طويلة
 أىل ،البيت أىل يريدهُ  ال الَّذي الكالم عنها ونُبِعد تبويبها نُعيد اغبديثية الكتب ىذه نفس جديد بشيءٍ 
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 بأيدٍ  أعدائهم عن نُِقل ما نُبعد ،حديثهم كتبِ  ويف كتبهم يف وُبشرَ  أنْ  أعدائهم كالم يريدونَ  ال البيت
 سيضًنُ  ىذا أنَّ  أعتقد وال ىذا ىو نريدهُ  ما غاية ،األوساخ من بوِ  غبق فبَّا البيت أىل حديثَ  ننقي ،شيعية
 يعين ،موجود شيء وكل والفجور اإلغباد كتب بغداد يف اؼبتنيب شارع إىل تذىب إذا اؼبكتبات اآلن ،أحداً 

 ىذا ُيضًنهُ  أحداً  أنَّ  أتوقع ال لكنَّين ،يعين فبكن شيء كلّ  ولكن! !البيت أىل حديث كتب إىل وصلت
 الَّذين ىم أمثايل من واؼبغالون اؼبنحرفون فقط ،كاسدة بضاعو ،أحد يريدهُ  ال البيت أىل حديث أساساً  ألنَّ 

 خدمة يف أعمل وأنَّين والغلو باالكبراف تصفين أال الدينية اؼبؤسسة تقول كما البيت أىل حبديث يهتمون
 البيت أىل حديثَ  يُنق وا أن يُريدونَ  الَّذين ىم الصهيوين اؼبشروع خبدمة يعبئون فالذين ،الصهيوين اؼبشروع

 بعيداً  نقيَّاً  حديثاً  البيت أىل حديث قبعل أن يهمهم والصهاينة اؼبوساد ألنَّ  ،ذلك يهمهم الصهاينة ألنَّ 
  ...الصهيونية واؼبخابرات اإلسرائيلية اغبكومة بال يشغلُ  أمرٌ  ىو ىذا ،أعدائهم حديثِ  عن
 من يل ليس الشخصي اؼبستوى على أنا يل بالنسبة ،مشكلتوُ  ىذه يعين فهو أحداً  يؤذي األمر ىذا كان إذا

 ىذه وجبرأة بصراحة أربدَّثُ  أنَّين ىي مشكليت ،أبداً  مرجعية جهة مع وال سياسية جهة مع ال مشكلة
 أو فيزيائياً  عمالً  أمارسُ  وال أحد على أحداً  أحرِّضُ  ال ،فيزيائي عملٍ  بأيِّ  أقوم ال فإنَّين وإالَّ  ،مشكليت

 عندي وال ميليشية عندي وال تنظيم عندي وال تنظيم يف منخرط أنا ال ،شيء بأي أقوم ال ،عضلياً 
 أو ؽبم مضاد وضعٍ  يف أّنين ترى الَّيت السياسية اعبهات مع كان إن معهم مشكليت ،أبداً  خاصَّة ؾبموعات

 ال اؼبشكلة ىي ىذه وجبرأة بصراحة أتكلم أنَّين ؽبم ُمضاد وضع يف بأينّ  يرون الَّذينَ  الدينية اؼبرجعيات مع
  .أخرى مشكلة توجد
 وتنقية البيت أىل حديث تبويب ،أكثر ال علمية عملية ،فكرية عملية ،برناؾبنا ىو ىذا ىدفنا ىذا كبنُ 

 يريدونو ال البيت أىل ،البيت أىل يريدهُ  ال الَّذي اغبديث ومن الكالم من بو غبق فبا البيت أىل حديث
 بيت أىل حديث يف ووبشرونو اؼبخالف باغبديث يأتون البيت أىل على رغماً  رغماً  الشِّيعة علماء ولكن

 ،الكتب طباعة ونُعيد عليهم اهلل صلواتُ  ؿُبَمَّد آلُ  يريدهُ  ال الَّذي الكالم ىذا نرفع أن كباول كبنُ  ،العصمة
 يأتيين ال حقيقةً  أنا ،ضخمة مادية إمكانات إىل حباجة اؼبشروع ألنَّ  سبكنا إذا ىذا ،ذلك من سبكنا إذا ىذا
 بوكالء وال اؼبرجعيات من مرجعية بأي يل عالقة ال ،مرجعية جهة من وال حكومية جهة من ال مال

 ال الشرعية اغبقوق أستلم وال ،االذباىات ىذه بكلِّ  يل عالقة ال ،اغبزبية اؼبؤسسات هبذه وال اؼبرجعيات
 ُيساىم من أموال ومن الشخصية أموايل من ىو نشاطات من بو أقوم ما كلّ  ،الوضع ىذا بكلِّ  يل شأن
 ىذه نفسِ  على اؼبشروع وىذا ىذا ىو بوِ  أقوم ما ُكلّ  ،اؼبؤمنات من اؼبؤمنٌن من أخوايت من إخويت من معي

  .الطريقة
 أصحاب من واحد شخص وال يوجد ال واهلل أبداً  يدعموننا كبًنة أموال رؤوس أصحاب من ىناك وليس
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 الدخل أصحاب من منهم والبعض احملدود الدخل أصحاب من معنا يسانبون الَّذين كلّ  ،األموال رؤوس
 نشاط أيّ  يف أو الفضائية القمر قناة يف كان إنْ  هبا نقوم الَّيت اؼبسانبات ُكلّ  ،جّداً  احملدود احملدود احملدود

 الشاكلة ىذه نفسِ  على ىو أيضاً  ىو العمل ىذا النشاط وىذا ،هبا أقوم الَّيت اؼبتنوعة النشاطات من آخر
 ال يداً  إيلَّ  يبدون أن يف أرغب وال اغبكومية اعبهات وال السياسية اعبهات أخاطب ال أنا ،ؽبؤالء خطايب لذا

 أن أرادوا إذا ىؤالء الدين مراجع اؼبرجعية اعبهات أو السياسية اعبهات اغبكومية اعبهات ىؤالء ألن   ،أريد
 عوناً  أطلب وال ىؤالء إىل يداً  أمد   ال أنا ولذلك ،باؼبقابل يأخذونو شيء فلهم أحداً  يبدوا أن أحداً  يدعموا

 أىل لشيعة فائدتوُ  اؼبشروع ىذا ،البيت أىل لشيعة مشروعٌ  ىذا مشروع ىذا ،يل ليس والعونُ  ىؤالء من
  .القادمة العصور يف أو العصر ىذا يف كان إن البيت

 حبقيقتها بكلِّها العرتة حينئذٍ  ،اؼبشروع ؽبذا حاجة فال عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  اغبجة اإلمام ظهر إذا
 ػبدمةِ  ىو اؼبشروع ىذا غيبتوِ  يف واإلمام نقول ولكن ،النَّاس بٌن موجودة تكون ودمها بشحمها بلحمها

 من اؼبشروع ؽبذا العون أطلب فأنا ،البيت أىل شيعة ىم منو ينتفعون الَّذين للشِّيعة ىو البيت أىل شيعة
 ،نساءً  ،رجاالً  ،ىؤالء من دينهم الزَّىراء بأنَّ  الزَّىراء دينهم بأنَّ  يعتقدونَ  الَّذين من ،قلت كما الزىرائيٌن

 شاء إن نتواصل واؼبعرفية اؼبعنوية اؼبسانبة وحّتَّ  اؼبادية للمسانبة االتصال نوافذ اهلل شاء وإن ،كباراً  ،ِصغاراً 
 ومناسبات وبرامج حلقات يف اؼبوضوع ىذا عن وسنتحدث للتحضًنات سنة وعندنا كبًن موضوع ىذا اهلل

 .تعاىل اهلل شاء إن أخرى
 .إليكم ونعود عطر والئي فاصل اؼبشاىدين أعزائي ،أنفاسك اهلل طيَّب موالي أحسنتم :1الُمقدِّم 
 ..ؿُبَمَّد وآل ؿُبَمَّد على َصلِّ  اللَُّهمَّ  :2الُمقدِّم 

 بَََّّّين شَََّّّرة  ويَََّّّا هَََّّّاليرمالم َََّّّاف  ال
 

 ب مََََََّّّّّّا ا   ََََََّّّّّّ  ها  صََََََّّّّّّها ا قََََََّّّّّّ ُ  
 َََّّّ    َََّّّل اليَََّّّرممس مَََّّّا يِ  مَََّّّيادل الش 

 
 ذا َََََََّّّّّّّل لَََََََّّّّّّّ  ر َََََََّّّّّّّرل ا  لحا َََََََّّّّّّّا 

 ة   ََّّ  المََّّا رّ  رة و هََّّرذ وةَََّّّا َ ََّّلََّّ ِ  
 

 لََّّر جََّّل صََّّا ا ج  ا ََّّا الََّّو   لََّّد  
 م ك وهدوما ف  س يشَّهن  جَّرم 

 
 مس صارت  با او    متر ا الش   

  
 وردت ىوايا أسئلة اغبقيقة ،الفضائية القمر لقناة اؼبباشر البث عرب وُمشاىدينا متابعينا ؾبدداً  بكم مرحباً 
 اعبزء وىي اعبلسو هباذي اهنو كلهن أهنو نلحق مناسب وقت الشَّيخ ظباحة ندري ما واحنا الفرتة ىذي
 من حسنٌن أبو حجي من أخذه راح أنا يعين السؤال بس الليلة ؽبذه السماء عبق من واألخًن الثاين

 كربالء قناة على فرتة قبل تابعتو الشَّيخ ظباحة وحقيقة عجبين كلش السؤال ىذا أرويو حّتَّ  رخصتك
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 كربالء قناة على التأرىبيٌن الباحثٌن من ؾبموعة األخًنة اآلونة يف ظهرت اإلخوة بعض نقل ،الفضائية
 وسالُمو اهللِ  صلواتُ  اغبسٌن اإلمام مع كان أنَّو وىو جديداً  أمراً  طرحوا وقد اغبسينية للعتبة التابعة الفضائية

 ىذا فهل روايات من عليو بشواىد ويأتون فقط وسبعٌن اثنٌن وليس أكثر أو مقاتل أالف أربعة عليو
 ؟ذلك على تدلُ  اآلل عن روايات ىناك وىل صحيح

 أيديكم بٌن موجودة أخرى أسئلة مع السؤال ىذا اغبقيقة ىو  ما   الش يخ ان تاذ  بد الح ي  الغّز :
 من ؾبموعة فوردت ليلية ندوات عندي وكان كربالء يف األربعينية أيام كنت حينما وردتين األسئلة ىذه

 ىذه على لإلجابة وقت صار وما اؼبوبايل طريق عن اؼبؤمنٌن اإلخوة من ؾبموعة من بغداد مدينة من األسئلة
 تأخًن عن بغداد يف لإلخوة أعتذر ،الربنامج إعداد يف إياىا أعطيتكم ذلك وبعد معي فحملتها األسئلة
 ذلك بعد حقيقة ولكنَّين كربالء مدينة يف الندوات تلكم يف عليها أجيب أن وعدهتم قد كنتُ  اإلجابة
 أزورىم أن وعدهتم قد كنتُ  كثًنين إخوة من وأعتذر منهم فأعتذر السفر يف استعجلت شخصي لطارئ

 قد كنتُ  الديوانية مدينة يف اؼبؤمنٌن واإلخوة اعبناحي ؿبمد الشَّيخ العزيز األخ من أيضاً  وأعتذر بغداد يف
  .قادمة مرّة يف اهلل شاء وإن شديداً  اعتذاراً  حقيقة أعتذر لذلك لزيارهتم سآيت أّنين ؽبم أّكدت

 ىنا ،السفر يف واستعجلت شخصي طارئ يل طرأ لطارئ زياريت ُأكِمل أن حّتَّ  أستطع مل أنَّين عذري لكن
 مل اغبقيقة السؤال ىذا ،بغداد من اإلخوة أسئلة ،البغدادية باألسئلة فلنسمها اإلخوة أسئلة على أجيب
 كربالء قناة شاشة على ُعرض برناؾباً  أنَّ  السؤال خبصوصوِ  ورد الَّذي الربنامج ىذا أظبع أن فرصة يل تسنح

 ىذا أشاىد مل اغبقيقة ،أالف األربعة يتجاوز الُشهداء سيِّد أنصار عدد أنَّ  عن ربدثوا فبن الباحثٌن من فيو
 لكن ،ىو موجود ردّبا ،الربنامج على نعثر مل سريع بشكل حبثوا القناة يف ىنا إخواننا من وطلبت ،الربنامج

 أستطيع ال فلذا البحث وقت لضيق الوقت لضيق الربنامج على عثرنا فما سريع والبحث سريعاً  الوقت ألنَّ 
 يبحثها التأرىبية اؼبوضوعات عام بشكل ولكن ،الربنامج ظبعت ما ألنَّين الربنامج يف قالوه ما على أعلق أن

 من ىذا ،استنتاجاهتم عليها وُيسقطون مثالً  تأرىبية قضية يأخذون ،استنتاجات بطريقة الباحثٌن بعض اآلن
  ؟اػبصوص هبذا عليهم اهلل صلواتُ  عنهم ورد ماذا أنَّوُ  السؤال من الثاين اعبزء ،يقولون دبا يل شأن ال شأهنم

 الَّيت القليلة القلَّة ىذه الُشهداء سيِّد أنصار أنَّ  اؼبعروف الشيء ىذا ىو اػبصوص هبذا عنهم ورد ماذا
  .عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  اهلل عبد أيب مع وقُتلت وقاتلت الطفوف يف حضرت

 أوضح من لردبا الزِّيارات وحّتَّ  السبعٌن حبدود الُشهداء سيِّد أنصار أنَّ  عن تتحدَّث صروبة روايات عندنا
 بعض أنَّ  افرتضنا لو حّتَّ  ،الُشهداء أظباء ذكرت اؼبقدَّسة الناحية عن وردت زيارة عندنا ،الزِّيارات النصوص

 فبكن النقل يف اشتباه وبدث أظباء فيها لستة عن عبارة وىي طويلة الرواية باعتبار يبكن سقطت األظباء
 سّيد باستثناء البيت أىل مع الزيارة ىذه يف ذكرىم جاء الذينَ  األظباء عدد ،يسقط أن يريد كم لكن
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 بعض ىناك وفعالً  سقطت أظباءً  أنَّ  لنفرتض ،وشبانٌن سبعة إىل يصل العدد صبيعاً  البيت أىل مع الُشهداء
 وىو التسعٌن إىل العدد يصل ،اؼبئة دونَ  اؼبئة إىل العدد يصل ال يعين ،مشهورة أظباء وىي ذُكرت ما األظباء

 ،العدد يصل اؽبامشيٌن مع اؽبامشيٌن دونِ  من األنصار ىم السبعٌن من يُراد أنْ  يبكن األساس ىذا على
 دون ،اؼبئة إىل عددىم يصل ال اؼبقاتل يف الروايات يف الواردة اؼبعروفة األظباء السَّالم عليو اغُبسٌن أنصار

 يصل أيضاً  ،الُشهداء أظباء ذكرت أيضاً  عليهم اهلل صلواتُ  األئمَّة عن وردت أيضاً  ثانية زيارة ىناك ،اؼبئة
 ىو األساس ؟لذلك األساس ىو ما يعين أالف أربعة إىل العدد يصل أن. اغبدود ىذه يف الثمانٌن إىل العدد

 خاللِ  من نعلموُ  نعرفوُ  نفهموُ  الواقع ،والواقع كبنُ  ،زبصهم قضية ىذه الباحثون يستنتجها استنتاجات
  .اؼبئة دونَ  فالعدد الزِّيارات يف الُشهداء أظباء يف جاء ما ،عليهم اهلل صلواتُ  حديثهم

 احملاليت حاول احملاليت اهلل ذبيح سامراء علماء من الشيعة علماء ألحد (اؽبيجاء فرسانُ ) :اظبو كتاب ىناك
 قبل قُتلوا قوم أظباء فذكر ،عاشوراء بواقعة ُعلقة لوُ  بعيد من أو قريب من اسمٍ  كلَّ  هبمعَ  أن ىذا كتابوِ  يف

 اهلل عبد مثل اؼبثال سبيل على الواقعة بعد قُتلوا قوم أظباء وذكر السَّالم عليو باغُبسٌن ُعلقة ؽبم لكن الواقعة
 أقل إىل العدد وصل ،ذكرىم جداً  كثًنة أظباء كثًن ومثلوُ  اؼبعركة يف وبضر مل ىذا يعين ،األزدي عفيف ابن
ا ،شيء ُكلَّ  صبعَ  أنَّوُ  مع ،032 من  كلِّ  من صبع ،أصالً  ؽبا وجود ال األظباء ىذه من الكثًن ىناك وردبَّ

 موجودة ليست حقيقية ليست الشخصيات بعض تكون قد ردبا ،ورادة وال شاردةً  ترك ما حبيث مكان
 وُبسبون أيضاً  الواقعة قبل قتلوا والَّذين ،صحيح ذُكر ما وصبيع حقيقية األظباء ىذه صبيع أنَّ  لنفرتض ولكن

 األرقام ،األرقام ىذه تكون أين من يعين أدري فال ،032 دون العدد وُبسبون أيضاً  الواقعة بعد قُتلوا والَّذين
ا   .قضيتهم تلك آراؤىم وتلك الباحثون يستنتجها استنتاجات أساس على تأيت إمبَّ

 أىل روايات خالل من واضح ىذا اؼبئة دون ىم اؼبعركة حضروا الَّذين أنَّ  والبٌنِّ  والصريح الواضح الشيء
 ُكتب خالل ومن أظباؤىم ذكرت الَّيت الزِّيارات خالل ومن بالـُمجمل أعدادىم عن ربدثت الَّيت البيت
 كتب ىي بالنتيجة ،والكمال بالتمامِ  شيء كلَّ  ذكرت اؼبقاتل كتب بأنَّ  نقول أن نريد ال كبنُ  ،اؼبقاتل
 دونَ  الُشهداء سيِّد أنصار فإنَّ  القرائن ىذه ُكلّ  ؾبموع خالل من لكن ،فيها ما فيها التأريخ وكتب تأريخ

 كتب يف قال من ىناك التأريخ يف ىو قطعاً ! قليل بشيءٍ  اؼبئة فسيتجاوزن اؼبئة يتجاوزا أن أرادوا وإذا ،اؼبئة
 يف اؼبوجود ،يُقال كالم دقيقاً  ليس ىذا حّتَّ  ولكن الثالشبائة يتجاوز الُشهداء سيِّد أنصار عدد بأنَّ  اؼبقاتل
 بشيءٍ  اؼبئة سنتجاوز فإنَّنا اؼبئة نتجاوز أن أردنا وإذا ،اؼبئة دونَ  الُشهداء سيِّد أنصار أنَّ  البيت أىل روايات

 .آخر سؤال إىل وننتقل اعبواب هبذا أكتفي ،جداً  قليلٍ 
 عن روايات ىناك يقولون االختصاص ذوي من أنَّوُ  السؤال من يبدو يعين سؤال ىناك موالي :1الُمقدِّم 

 .يعاتبوين ال حّتَّ  ،اخاف اقراه خل باالنعزال الغيبة زمن يف تأمرُ  البيت أىل
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 .اإلخوة كتبوه ما مثل اقرأه البغدادية األسئلة من أيضاً  وىذا :الغّز  الح ي   بد ان تاذ الشيخ  ما  
 الناس من واؽبروب واػبفاء السكوت إىل الغيبة زمن يف اؼبؤمنٌن تُرشد عديدة روايات ىناك :1الُمقدِّم 
 بيان يبكن وكيف ؟ذلك من اؼبراد ىو فما بالنَّص أو باؼبضمون كانت سواء كثًنة وىي عنهم واالعتزال
 ؟اؼبنكر عن والنهي باؼبعروف األمرِ  روايات مع تعارضها

 والنهي باؼبعروف األمر روايات عندنا كبنُ  صحيح ىذا ىو  ما   الش يخ ان تاذ  بد الح ي  الغّز :
اً  وكثًنة وصروبة واضحة روايات اؼبنكر عن  قضية وعن الغيبة زمان عن تتحدَّث أيضاً  روايات وعندنا ،جدَّ

 نفهم ىل ؟البيت أىل أحاديثَ  نفهم كيفَ  كبنُ  ولكن ،موجود أيضاً  ىذا النَّاس من واؽبروب االعتزال
 عند نقفَ  أن ،األحاديث فهم يف الشافعي من ُأخذت والَّيت اؼبتعارفة للطريقة وفقاً  البيت أىل أحاديثَ 
 وىناك واسعة كبًنة منظومة ىناك أنَّ  أم ؟اغبديثٌن ىذين حول ندور ونبقى حديثٌن عند أو واحد حديثٍ 
 بشكلٍ  اؼبطلب ىذا يتضح سوف! ؟حديثهم لفهم قواعد لنا ووضعوا البيت أىل لنا بينها وحقائق أصول
  .السؤال ىذا مع لكنَّين الناطق الكتاب برنامج يف عملي

 باؼبعروف نأمر بأن تأمرنا ال أيضاً  األخرى ىي اؼبنكر عن والنهي باؼبعروف األمر أحاديث إىل ذىبنا إذا كبنُ 
 يالحظ اؼبنكر عن والنهي باؼبعروف األمر ،شروط ؽبا أيضاً  ىي شرط أو قيدٍ  دون من اؼبنكر عن ننهي أو
 ىذا ىل لكن اؼبنكر عن والنهي باؼبعروف األمر وجوب عن ربدَّثت الروايات صحيح ،كثًنة أمور فيو

 هببُ  ؟األشخاص صبيعِ  مع ؟األحوال ُكلِّ  يف ؟األمكنة صبيعِ  يف ؟األزمنة صبيعِ  يف فعلياً  يتحقَّق الوجوب
 لوُ  اؼبنكر عن والنهيُ  باؼبعروف األمر أيضاً  ،اؼبفتوح الشكل هبذا ىكذا تكون ال القضية ىذه ؟اعبميع على

 النَّاس من واؽبروب باالعتزال تأمر جاءت الَّيت األحاديث ىذه فكذاك ،شرائطوُ  لوُ  ،خصوصياتوُ  لوُ  ،حيثياتوُ 
 ؛األحالس ؟معناىا ما أتدري األحالس ،لبيوتنا أحالساً  ُكنَّا إذا عليك باهللِ  ،بيوتنا أحالسَ  نكون وأن

 الكاربت يُوضع حينما اآلن العملية اغبياة يف اآلن اآلن الُبُسط يعين ،الِفراش ربت يُوضع الَّذي الِفراش
 ىذا ىو اؼبوكيت ربت الكاربت ربت يُوضع الَّذي الِفراش ،ِفراش نوع ربتوُ  يُوضع أال األرض على اؼبوكيت

  .أحالس لو يُقال الَّذي
 بٌن أنت ؟اآلخرين نُعّلم فكيف نعرف ُكّنا وإذا ؟نعرف كيف ؟نتعّلم كيف :أوالً  ،بيوتنا يف أحالساً  ُكنَّا إذا

  :حالتٌن
o ِعلَمك تنقل أنْ  إىل حباجة فأنتَ  ُمتعلِّم أنَّك إّما.  
o تتعّلم أنْ  إىل حباجة فأنت ُمتعلِّماً  لستَ  أنَّكَ  وإمَّا.  
 قضية القضية ىذه! ؟اغبقائق يُبٌّن  الذي من ؟بيوتنا يف أحالساً  ُكّنا إذا تتعّلم وكيف علمك تنقلُ  فكيف

 إالَّ  بالفرار إالَّ  اإلنسان فيو ينجو ال معٌن زماين ظرف ىناكَ ، خصوصيات ؽبا بشروط مشروطة أيضاً 
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 إالَّ  اإلنسان ينجو ال معينة حاالت ىناك .باالعتزال إالَّ  اإلنسان فيها ينجو ال معينة أمكنة ىناك، باالعتزال
  .بالـُمطلق ليس ىذا لكن النـُو مة إالَّ  فيها ينجو ال الروايات تقول كما األحالس من يكونَ  أنْ 

 اؼبنكر عن والنهي باؼبعروف األمر عن ربدثت الَّيت الروايات سواء الروايات وىذه البيانات وىذه اؼبعاين ىذه
 روايات الروايات بعض يف ،اعببال رؤوس إىل النَّاس من واؽبروب والِفرار باالعتزال قالت الَّيت الروايات أو

 وراويةٌ  اغبديث وبنشر وباغبديث بالكالم أمرتنا الَّيت الروايات ،اعببال رؤوس إىل واؽبروب الِفرار عن تتحدَّث
 ألفِ  سبعٌن عابد ألفِ  ألفِ  من أفضل شيعتنا قلوب يف حديثنا ُيشدِّد اغبديث ُيشدِّد البيت أىل رواة من

 ألفِ  من عابد ألفِ  ألفِ  من إبليس على أشد   اغبديث ُيشدِّدُ  راويةٌ  ،عابدة ألفِ  ألفِ  وسبعٌن عابدة ألفِ 
 عند يقف الَّذي ىو ىذا شيعتهم قلوب يف البيت أىل حديثَ  ُيشدِّدُ  الَّذي الفقيو وىذا الراوية ىذا ،عابد
 وىناك ،الثغور ىذه عند يقفونَ  الذينَ  ىم ىؤالء البيت أىل شيعة عن إبليس ربجز الَّيت التشُِّيع ثغور

 بالنَّاس لكم شأنَ  ال سيهتدي اؽبداية لو اهلل كتب الَّذي وإنَّ  بالنَّاس لنا شأن وال بالسكوت تأمرنا أحاديث
  .خصوصياتوُ  وضعٍ  لُكلِّ  ،النَّاس على حديثنا ربملوا ال

 وعدم السكوتِ  يف البياناتُ  وتلك ،أحوالوُ  لوُ  مكانوُ  لوُ  زمانوُ  لوُ  ظروفوُ  لوُ  اغبديث ُيشدِّدُ  الَّذي الراويةُ  ىذا
 ،باؼبعروف األمر كذاك ،خصوصياهتا ؽبا مكاهنا ؽبا زماهُنا ؽبا أيضاً  البيت أىل فكر نشر وعدمِ  الكالم
 فيما للتعارض وجو ال أبداً  تتعارض وال حقّ  بياناتُ  البيانات ىذه ُكل   ،بيوتنا يف أحالساً  نكونَ  أنْ  كذاك
ا بينها  لوال الرصينة اغبكمةُ  تقولوُ  الَّذي ىذا ،معٌنَّ  بلحاظ ُأخذ البيانات ىذه أنواع من نوع كل وإمبَّ

 وىذا خصوصيتوُ  لوُ  فهذا خصوصياهتا ؽبا والبيانات األحاديث ىذه من نوعٌ  ُكل   ،اغِبكمة لبطُلت اغبيثيات
 لو النَّاس حّتَّ  ؟متساوية اإلمكانات ؟متساوية األزمنة ؟متساوية األرض بقاع البقاع اآلن ،خصوصيتوُ  لوُ 

 ،معٌن زبص ص لوُ  ،معينة إمكانات لوُ  تتوفَّر مثالً  مثلي شخصٌ  ،واحد مكانٍ  يف يعيشون أُناساً  أنَّ  نفرتض
 إمكانات أو مادية إمكانات أو شخصية إمكانات ،لدي اؼبتوفرة اإلمكانات حبكم ،زبصصي حبكم

ا اإلمكانات ىذه يبتلك ال آخر شخصاً  لكنَّ  ،يتحدَّث أنْ  عليوِ  هببُ  مثلي شخصٌ  ،اجتماعية  لو لردبَّ
  .ألفسد ربدَّثَ 

 باختالف ،اؼبواىب باختالف ،اؼبتوفرة اإلمكانات باختالف ،األشخاص باختالف زبتلف القضية ىذه
 ذلك ربكم الَّيت القوانٌن باختالف ،السياسية األوضاع باختالف ،التخص صات باختالف ،الُقدرات

 ،فيو وتتحرَّكُ  فيو تعمل أنت الَّذي اؼبكان باختالف ،الـُمتلقِّي باختالف ،والدول األمكنة باختالف ،اؼبكان
 الطريقة هبذه األحاديث ىذه على كبُكمَ  أن يبكن ال ظروف أيِّ  يف شروط أيِّ  يف زمان أيِّ  يف مكان أيِّ  يف

ا على الساذجة الشافعية  تُفهم أنْ  البُدَّ  األمور ،البيت أىل حديث فهم يف ساذجة طريقة ىذه ،متعارضة أهنَّ
 عندك كان إذا آخر سؤال إىل وننتقل هبذا وأكتفي الفهم يف االتساع وهبذا اغبيثيات هبذه ،النظرة هبذه
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 ... سؤال
 حديث مع كبتاج وىل العقلي اؼببحث استعمال موارد ىي ما اإلخوة من سؤال ىو أيضاً  نعم :2الُمقدِّم 

 ؟ماىّيتو تُعرف مل اآلن إىل العقل وأنَّ  ُخصوصاً  عقلي وبيان مبحث عليهم وسالُمو اهللِ  صلواتُ  البيت أىل
 ولكنَّين العقلي اؼببحث من يقصدون ماذا أفهم مل أنا بالضبط  ما   الش يخ ان تاذ  بد الح ي  الغّز :

 اإلطار يف كان إن ؟عام بشكل اؼبعريف اإلطار يف أو التشريعي اإلطار يف يتحدثون ىل أدري ال ،سأجيب
 والعقل واإلصباع ،والعقل واإلصباع والُسنة الكتاب الشرعية األدلة أنَّ  األصولية اؼبدرسة يف معروف ،التشريعي

 اإلخباريٌن ألنَّ  ،إخبارياً  لستُ  أنا ،إخباري بأين عين سيقولون ،اؼبخالفٌن من األصولية اؼبدرسة بو جاءت
 أنتمي الَّيت مدرسيت ،الشِّيعية اؼبدارس من مدرسة إىل أنتمي ال أنا ،والُسنة الكتاب ىي األدلة بأنَّ  يقولون

  .آخر شيء أي وال شيخياً  ال عرفانياً  ال إخبارياً  ال أصولياً  لستُ  شيعي أنا ،التشيع اظبها إليها
 أيَّ  أتبعُ  فأنا ،يُتابعهم يعين أئمَّتو ُيشايعُ  الَّذي ىو والشِّيعي ،الشِّيعة ظبونا ،البيت أىل ظبّانا ىكذا شيعيٌ  أنا

 كانَ  إنْ  ،أتبعوُ  فإنين األصولية اؼبدرسة عند الشيء ذلك كان إن مدرسة أيّ  عند األئمَّة إىل يقودين شيءٍ 
 كان إنْ  ،جهةً  أيِّ  عند العرفانية عند الشيخية عند ذلك كانَ  إنْ  أتبعوُ  فإينّ  اإلخبارية اؼبدرسة عندَ  ذلك
 باألظباء يل شأن وال األثر ذلك وراء العٌن تلك وراء فإنَّين أثر أو عٌنٍ  من البيت ألىل شيء ىناك

 ؿُبَمَّدٌ  شيعة ظبّانا اهلل اهلل من ،اهلل من ليس منكم ىذا ،وآباؤكم أنُتم ظبّيتموىا أظباءٌ  إالَّ  ىي إنْ  واؼبسميات
 الزىراء فاطمة ظبّتنا ،عرفانية وال شيخية وال إخبارية وال أصولية ال ظبّانا ال ،شيعة ظبّانا وآلِو عليوِ  اهللُ  صّلى
 واإلصباع والسنة الكتاب األدلة األصولية اؼبدرسة يف ،اؼبسميات هبذه يل شأن فال ،شيعتها كبنُ  شيعة بأنّنا

 فالقضية ىنا اغبديث كان إذا ،البيت أىل ـبالفي من األصولية اؼبدرسة بو جاءت والعقل اإلصباع ،والعقل
 .البيت ألىل اؼبخالفة اؼبدرسة من دليالً  بو جيء العقل واضحة

 إىل حباجةٍ  فنحن ،العقل دونِ  من شيئاً  نفهمَ  أن نستطيع ال فنحنُ  للفهم الوسيلة العقل من أُريدَ  إذا أّما
 بٌنَ  انفكاك يوجد ال حقيقة فتلك الدين يف يأيت ِلَما دائماً  موافقاً  يكونُ  أنَّوُ  العقل من أُريدَ  إذا ،للفهم العقل
 عبهلنا فذلك والعقل الدينِ  بٌن انفكاكاً  أنَّ  لإلنسان تراءى وإذا األمكنة من مكانٍ  أيِّ  يف والعقل الدينِ 

 العقلِ  بٌن موائمةً  قبد أن نستطيع فال ،بصلة الغيبة عامل إىل سبت   والَّيت اؼبعطيات بعض قبهل قد ،باؼبعطيات
 بديهيات وبٌن الدين حقائق بٌن مطلقاً  تعارض ىناك يوجد ال الكليات يف وإالَّ  التفاصيل يف قطعاً  والدين
 من ،الدين وبٌن العقلِ  بٌن تعارض أي يوجد ال القواعد ويف اأُلسس ويف األصول ويف الكليات يف ،العقل

 النَّيب كالم ىذا ،واضحة قاعدة ىذه واضح ترابط ىناك ،لوُ  عقلَ  ال لوُ  دينَ  ال ومن لوُ  دينَ  ال لوُ  عقل ال
 الدينِ  بٌن انفكاك يوجد ال ،لوُ  دينَ  ال لوُ  عقلَ  ال ومن لوُ  عقل ال لوُ  دينَ  ال من :أئمَّتنا كالم ىذا األعظم

 بصلة الغيبِ  عامل إىل سبت   دبعطياتٍ  جهلنا بسببِ  ىنا انفكاكاً  أنَّ  نتصورىا كبن نقاط يف إالَّ  العقل وبٌن
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 يستكشف كثًنة أحيان يف والعقلُ  ،للدين موافقٌ  العقلُ  للفهم وسيلتنا العقلُ  ،عليها لنا اطالع ال كبنُ 
 أنَّ  نرفض كبن نعم ،العقل وبٌن الدينِ  بٌن انسجام ىناك ،ويُفّصلها ويبينها فيشرحها الدين يأيت الَّيت اغبقائق

 صار لردبا الغيب على مطلعاً  العقلُ  كان لو ،الغيب على مطلعاً  ليس العقل ألنَّ  ؟ؼباذا ،ُمشرِّعاً  يكون العقل
 التشريع على الُقدرة ،التشريع على القدرة يبتلك أنْ  لوُ  فأّنَّ  الغيب على مطلعاً  ليس العقل ألنَّ  لكن ،ُمشرِّعاً 

 البيان ،البيان ِخالل ومن العقل ِخاللِ  من نتمكن كبنُ  ،تفاصيلها بُكلِّ  العقائد أسرار معرفة على الُقدرة أو
 أن نستطيع العقل خالل من اغبديثي أو  الُقرآين اؼبعصوم البيان ،اؼبعصوم ومن الُقرآن من جاءنا الَّذي
 من شرعنا حقائق ومن عقائدنا حقائق من الكثًن نستكشف وأنْ  وديننا شرعنا نتفهَّم وأن عقائدنا نتفّهم
 ُحُجبَ  ىبرتق أن يستطيع ال العقلَ  أنَّ  والسبب ُمشرِّعاً  ليس العقلُ  ،ُمشرِّع أنَّوُ  أساس على ال العقل خالل
 مرادىم ىل ؟مرادىم ما أدري فال الشهادة عامل يتجاوز أن يستطيع ال ،الشهادة بعامل ؿبدود العقل ،الغيب

  .البيت أىل يرفضوُ  ،نرفضوُ  فذلك ؟التشريع أدلة من دليل العقل أنَّ  العقلي اؼببحث من
 الفهم يف وسيلتنا ،ببياهنا اؼبعصوم ويأيت الُقرآنُ  يأيت الَّيت للحقائق كاشف مؤيد شارح يكون أن يبكن العقل

 الكالم ىذا نعم ،اغبدّ  ىذا كان إذا ،العقل وسيلتنا اغبكمةِ  معرفة ويف التعلم ويف الدرس ويف التدبر ويف
  :مقامان لوُ  اإلنسانِ  عند فالعقلُ  تفصيل إىل حباجة باغبقيقة اؼبطلب وىذا ،صحيح
o النظري العقلُ  وىو اغُبجَّة مقامُ  ىناك. 
o العملي العقلُ  ىناك.  
 قد ،حُبّجة ليس وىذا اآلخرين وذبارب والبيئة والثقافة والدراسة والوراثة الرتبية من الناشئ العملي العقل
 ولكن ،اغُبجيَّة درجة إىل وصلت وكاملة صحيحةً  مقدماتوُ  كانت إذا األحيان بعضِ  يف ُحجَّةً  يكونُ 

 العقل إليها يستندُ  الَّيت والقواعد واأُلسس البديهيات النظري العقلُ  ،ُحجَّةً  ليس العملي العقلُ  بالـُمجمل
 قد! ؟اغُبّجة العقلُ  ىو ذلك وأذواقهم مشارهبم عن النظر بغض آدم بين صبيع عند متفقة تكون وتكاد
 لكنَّين الكالم من تفصيل إىل حباجة اؼببحث ىذا اؼبهم األويل بالعقل الفطري بالعقل البعض ُيسميو

 مستوى يف وال الشرع مستوى يف وال العقائد مستوى يف ال والعقل الدينِ  بٌن تعارض ال أقول بالـُمجمل
 ،األمكنة من مكان يف تعارضاً  أنَّ  ذلك لنا ُيرتاءى قد نعم ،واألفكار اؼبعارف مستوى يف وال األخالق

 يستطيع ال الشهادة عامل حدود عند يقفُ  العقل وأنَّ  الغيب عامل معرفة عن عندنا اؼبعطيات قّلة ىو السبب
 على يَدهُ  يضع أن هبا يقوم الَّيت األمور أوائل من ىبرج حٌن زماننا إمام لذا ،الغيب عامل إىل يتجاوز أن

 األشخاص أقصد ال ينتظرنا أقول حٌن ،يف ينتظرنا كبًن تغيًنٌ  فُهناك عقوؽبم بذلك فيجمع اػبالئق رؤوس
ا  زمانِ  يف اإلنسانية ينتظرُ  وىو اإلنسانية تنتظرهُ  العقلي اؼبستوى على كبًن تغيًنٌ  ىناك ،اإلنسانية أقصد وإمبَّ

 .عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  إمامنا
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 .موالي أنفاسكم اهلل طّيب :1الُمقدِّم 
 .وأظباعكم الغّز : ما   الش يخ ان تاذ  بد الح ي  

اً  مهم سؤال القادم السؤال :1الُمقدِّم   أعزائي ،ونعود فاصل إىل نذىب النا ظبحت إذا لكن موالي جدَّ
 .زاير وقصيدة القلعاوي ؿبمد البيت أىل الرادود مع والئي فاصل اؼبشاىدين
 أسلفت كما ،والزَّمان العصر صاحب وموالي سيِّدي بشفاعة اهلل شاء إن أفواج اعبنة ندخل :1الُمقدِّم 

اً  مهم سؤال السؤال ىذا اؼبشاىدين أعزائي  من كثًن يف أنَّ  يسألون اإلخوة بعض موالي ،أراه ما حسب جدَّ
 يف ىو ىل ؟الـُمستصعب الصعب أين السؤال ،ُمستصعب صعبٌ  كالمهم بأنَّ  يصفون البيت أىل روايات

 ؟آخر شيء يف ىو ىل ؟أوامرىم يف ىو ىل ؟البيت أىل مقامات
 أشرت الَّيت البغدادية األسئلة من سؤال آخر أعتقد أيضاً  وىذا  ما   الش يخ ان تاذ  بد الح ي  الغّز :

 !... مهّمة نقطة يف أُفصِّل ُثَّ  سأجيب بالـُمجمل ،قليل قبل إليها
 أئمَّتنا عنها قال الَّيت اؼبرتبة ،عنها ُأجيب حّتَّ  أعرفها ال أنا أساساً  مرتبة ىناك :الـُمسَتْصَعب الصَِّعب اأَلمرُ 

 َمَ ك   ّو ُمْ َ    َِب    ّ َلْحَتِمُ اُ  ّ ُمْ َتْصَ ب َصِ ب    َمَ  ا  ن  ) :أصبعٌن عليهم وسالُمو اهللِ  صلواتُ 
 كيف اؼبستوى ىذا ،(َ حنُ  :ةَالَ  ؟ا  َرُ رلِ  لَا نَ  َلْحَتمُ اُ  َفَمن ،لإلْلَمان َة َباُ  ا  ِاْمَتَحن َ بد   ّو ُمَق  ب
 ىناك! ؟اؼبعرفة دائرة خارج ىذا نعرفوُ  ال كبنُ  الـُمسَتصعب الصَِّعبِ  األمر من اؼبستوى ىذا! ؟عنو أجيبكَ 
َّ  ُمَق  ب َمَ ك   ّو ُمْ َ    َِب    ّ َلْحَتِمُ اُ  ّ ُمْ َتْصَ ب َصِ ب    َمَ  ا  ن  ) :ثاين مستوىً   ا  ِاْمَتَحن َ بد   و
َوا َمنْ  :ةَالَ  ؟ا  َرُ رلِ  لَا نَ  َلْحَتمُ اُ  َفَمن ،لإلْلَمان َة َباُ   لسنا ألنَّنا اؼبعرفة دائرة عن خارج أيضاً  ىذا ،(ِشئَّْ
 ! ؟اؼبعرفة دائرة عن خارج ىذا ىم إالَّ  وبتملوُ  ال ُمسَتصَعب َصِعبٌ  أمرٌ  ىناك فإذاً ! ؟اؼبرتبة ىذه من

 ،األول األمر عن ىبتلف قطعاً  وىذا ،عليهم اهلل صلواتُ  ىم شاءوا من إالَّ  وبتملوُ  ال ُمستصعب أمرٌ  وىناك
 اؼبستوى وىذا ،الصَّادق إمامنا قال كما شئنا من اجملموعة هبؤالء خاص الثاين األمر ،هبم خاص األول األمر
 ! ؟تصوراتنا دائرة خارج نعرفو ال كبنُ  أيضاً 
  ن   - أخرى روايات ويف - ُمْ َتْصَ ب َصِ ب    َمَ  ا  ن  ) :عنو نتحدَّث أن يبكن ثالث مستوى ىناك لكن

 ،(لإلْلَمان َة َباُ  ا  ِاْمَتَحنَ  َ بد    و ُمَق  ب َمَ ك    و ُمْ َ    َِب    ِ ّ   َلْحَتِمُ اُ  ّ ُمْ َتْصَ ب َصِ ب   َ ِدلَّثََّوا
 الُقرآنية واآليات اأُلخرى األحاديث النَّ  ولكن اؼبرتبة ىذه يف أنَّنا يعين ال عنو نتحدَّث أنْ  يبكن أقول حٌن
 ىذا ومعىن األمر ىذا معىن نستشِّف أن يُبكن األحاديث ؾبموع ومن اآليات ؾبموع من خالؽبا من

  .اغبديث
 يكون قد األمر .آخر شيء :األمر ،كالم يعين :اغبديث! ؟أمرنا وإنَّ  حديثنا إنَّ  بٌن فارق ىناك قطعاً 
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 قضية ،كالم يعين حديث حديثنا إنَّ  يقول حٌن اإلمام ،اغبديث من أوسع األمر ولكن منو جزءاً  اغبديث
 جزءاً  يكون قد اغبديث ،اغبديث من أوسع األمر ،أمرنا إنَّ  ،علمية معطيات معلومات ،فكرية قضية ،علمية

 ا  ِاْمَتَحنَ  َ بد    و ُمَق  ب َمَ ك    و ُمْ َ    َِب    ِ ّ   َلْحَتِمُ اُ  ّ ُمْ َتْصَ ب َصِ ب   َ ِدلَّثََّوا  ن   - األمر من
 باختالف األزمنة باختالف ىبتلف األمر ىذا ،معلومات اغبديث باعتبار ىبتلف األمر ىذا - لإلْلَمان َة َباُ 

 آخر زمان يف مستصعباً  صعباً  حديثهم يكون قد معٌن زمان يف ،واألشخاص األحوال وباختالف األمكنة
  .األشخاص باختالف األمكنة باختالف يكون ال

 ىذا بأنَّ  يقولون األئمَّة كان اؼبقاطع من مقطع يف أطفالنا يعرفها اآلن معلومات عن تتحدَّث روايات عندنا
 الظروف بسببِ  ،الـُمستصعب الصَِّعبِ  من ،كذا كذا إاّل  وبتملوُ  ال الَّذي حديثنا ومن أسرارنا من

 عند الوعي قلة بسبب ،الشِّيعة حاالت بسبب ،الـُمتلقٌن حاالت بسبب ،االجتماعية الظروف ،السياسية
 يف ،زمان دون زمان يف ُمستصعباً  صعباً  يكون قد اغبديثُ  ،عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  اؼبعصوم اإلمام أتباع

 آخر لشخصٍ  وبالنسبةِ  ُمستصعباً  صعباً  يكون قد لشخصٍ  بالنسبة ،حال دون حال يف ،مكان دون مكان
  .ُمستصعباً  صعباً  يكون ال
 وسالُمو اهللِ  صلواتُ  الزَّىراء وظالمة السقيفة وؾبريات السقيفة قيس ابن ُسليم كتاب يف مذكوراً  جاء ما

 ليس الكتاب ىذا عندهُ  يكن مل ومن ،ؿُبَمَّد آل أسرار بأنَّوُ  الكتاب ىذا يف جاء ما وصفت الروايات ،عليها
 ال ،معروف مصًنهُ  هبا يتفّوه الَّذي كان األوىل األزمنة يف اؼبعلومات ىذه ألنْ  ،أسرارنا من شيء عندهُ 

 ىذه يعرفون ال ،األمور ىذه يعرفون ال الشِّيعة من الكثًن كان ،الكالم ىذا دبثلِ  يتفّوه أنْ  أحد يستطع
  .القلَّة ىذه من الكثًن ولكن قّلة الشِّيعة ىم أساساً  الشِّيعة من الكثًن وأقول ،التفاصيل

 يف تكون علمية معطيات ثقافة معرفة علم معلومات ىذه الـُمستصعب اغبديث ومسألة األسرار فمسألة
 لشخص بالنسبة ،ُمستصعب صعب ليست آخر مقطعٍ  يف وتكون الـُمستصعب الصعب من زماين مقطع

 تكون قد أمور ىناك النَّيب شهادة بعد السقيفة زمان يف ،تكون ال قد آخر لشخصٍ  وبالنسبة تكون قد
 ُمستصعبة صعبةً  ليست ولكنَّها األنصار من اؼبؤمنٌن أمًن وُببون كانوا فبَّن النَّاس بقّية على ُمستصعبة صعبةً 
 .ُمستصعب َصعبٌ  حديثنا ،اغبديث أُفق يف ىذا ،ذرّ  أيب وعلى سلمان على
 يف العلم ىذا تفعيل إىل يتجاوز األمر ،العلمية القضية يتجاوز األمر ،ُمسَتصعب َصِعبٌ  أمرنا أفق يف أمَّا

 على لوُ  بالنسبةِ  مستصعبة صعبةً  ليست فهي عقالً  يقبلها اؼبعلومة ىذه اإلنسان يعلمُ  ،اإلنسان داخل
 عملياً  ينفذىا أنْ  يستطيع ال لكنَّوُ  ،التصديقي التصوري اؼبستوى على العلمي اؼبستوى على العقلي اؼبستوى
 تقدَّم ما ،آخر لشخصٍ  بالنسبةِ  ُمستصعبة َصعبةٌ  تكون وال لشخصٍ  بالنسبةِ  ُمستصعبة صعبةٌ  ستكون
 على الثبات وآلِو عليوِ  اهللُ  صلَّى األعظم نبينا سًنة من الِعرب أىمِّ  من أنَّ  من اؼباضية اغبلقة يف عنو الكالمُ 
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 على يثُبتَ  أن يستطيع الَّذي ىذا من ،الكثًنين عند ُمستصعب َصِعبٌ  أمرٌ  ىو اؼبنهج على الثبات ،اؼبنهج
 عند سهالً  أمراً  يكونُ  ال ُمسَتصَعب َصِعبٌ  أمرٌ  ىذا! ؟انقطاع دونِ  ومن تردد دون ومن وباستمرار منهجهم
 األمر من اؼبرادُ  ،ُمستصعب أمرٌ  ىو لوُ  بالنسبةِ  منهجهم على والثباتُ  إالَّ  أحداً  قبدُ  ال قد ،الكثًنين

 مسألة تتجاوز بإمامو الشِّيعي عالقةُ ؛ بإماموِ  الشِّيعي عالقة طبيعةُ  ىو ذلك من أكرب ىو ما الـُمستصعب
 واالنقياد والتسليم التعل م مسألة وتتجاوز! !واإلتباع واالنقياد الطاعة مسألة وتتجاوز! !والعاطفة احملبَّة

 ! !والفكري والعلمي العقائدي
 عن ؿُبّدثاً  كان ؿُبّدثاً  سلمان كان سلمان قضية يف كما اؼبعصوم اإلمام مع العالقة من مساحات ىناك
 وُيسلِّم يتعلَّم اإلنسان أنَّ  وقضية واؼبتابعة الطاعة وقضية واؼبوّدة احملّبة قضية تتجاوز لعالقة عنوان ىذا ،إماموِ 

 من نوع ىناك ،األخالقي واعبانب السياسي اعبانب تتجاوز قضية ،والفكري العقائدي اعبانب يف وينقاد
 َصِعباً  أمراً  يكونُ  العالقة من النحو ىذا! إماموِ  عن ؿُبّدثاً  سلمان كان :التعبًن هبذا عنها ُعربِّ  عالقة

  .ُمستصعباً  صعباً  لنا يكون قد ولكنَّوُ  ُمستصعباً  صعباً  لسلمان يكون ال قد ،لكثًنين بالنسبةِ  ُمستصعباً 
 يسع ال واؼبقام البيان من جزءٌ  ىذا! !طبقات لوُ  مراتب لوُ  :الـُمستصعب الصعب األمر معىن من اؼبرادُ 

 .أخرى ؼبناسبات تعاىل اهلل شاء إن التفصيل ونرتك البيان وهبذا القدر هبذا أكتفي وكبًنة صغًنةٍ  كلِّ  لتفصيل
  .موالي أنفاسك اهلل طّيب :1الُمقدِّم 

 .وأظباعك  ما   الش يخ ان تاذ  بد الح ي  الغّز :
 لشعرك اشتاقيت اػبتام عطر منك أطلب اغبلقة ؽبذه الشَّيخ جواب اػبتام مسك كان ... :1الُمقدِّم 

 .الربنامج لبتم ال قبل للمشاىدين هنديها األبيات بعض
 الشاعر روح إىل وربديداً  اغبسٌن ُخدام صبيع إىل هنديها اؼبشاىدين من أيضاً  ومن اهلل شاء إن :2الُمقدِّم 

 ما عن وربديداً  شعره يتابع اللي غريبة يعين الشخصية ىذه اغبقيقة ،الكربالئي اؼبنظور كاظم اؼبرحوم الكبًن
  :اهلل شاء إن فاحنا ،عليو اهلل سالم اؼبؤمنٌن أمًن عن يكتبو

 مََََََََََّّّّّّّّّّن  ََََََََََّّّّّّّّّّ اب ال  قمََََََََََّّّّّّّّّّ    فََََََََََّّّّّّّّّّ  لرا ََََََََََّّّّّّّّّّا
 

  هَََََََََّّّّّّّّّد  الخدمَََََََََّّّّّّّّّ  كتبوَََََََََّّّّّّّّّال مَََََََََّّّّّّّّّن دما َََََََََّّّّّّّّّا  
 ور وََََََّّّّّّا مَََََََّّّّّّّن هََََََّّّّّّذا ال شَََََََّّّّّّّق شََََََّّّّّّّيد  َََََََّّّّّّّما ا  

 
 ومََََََّّّّّّن  مََََََّّّّّّرت  شََََََّّّّّّرفا  المحشََََََّّّّّّ   جا ََََََّّّّّّا 

 ولَََََََََّّّّّّّّّال لح َََََََََّّّّّّّّّين الُ مَََََََََّّّّّّّّّ   و يَََََََََّّّّّّّّّا هدلَََََََََّّّّّّّّّ   
 

  ت َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ  ةبرر َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّا   خَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّذ  حيَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ وا   
 ا وََََّّّّا   ََََّّّّال  الََََّّّّذر ل ح ََََّّّّين الََََّّّّدم   ََََّّّّي ا 

 
 وهََََََََّّّّّّّّذا  مََََََََّّّّّّّّزة لوََََََََّّّّّّّّاد  دم ََََََََّّّّّّّّا   ة ي ََََََََّّّّّّّّ  

 ا وََََََّّّّّّا غيََََََّّّّّّ    ََََََّّّّّّين مََََََّّّّّّا  وََََََّّّّّّد ا و ََََََّّّّّّي   
 

 والَََََََََََّّّّّّّّّّّذ رب اهََََََََََََّّّّّّّّّّّّرا  جهتهََََََََََََّّّّّّّّّّّّا  جي ََََََََََََّّّّّّّّّّّّ  
 مََََََََّّّّّّّّ جرر دم ََََََََّّّّّّّّ  زلوََََََََّّّّّّّّب  وادلوََََََََّّّّّّّّا مََََََََّّّّّّّّ جرر 

 
 م َََّّّ ور  بَََّّّدك   عتَََّّّب لح َََّّّين م َََّّّ ور 
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 مَََََََّّّّّّّر خَََََََّّّّّّّدم  َََََََّّّّّّّج وا لح َََََََّّّّّّّين   صَََََََّّّّّّّيدك
 

 لبََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّر اليمََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ   بيََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّدكا  خالقوََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّا  
  عَََََّّّّّ  مح َََََّّّّّات ال شَََََّّّّّق  صَََََّّّّّ     لَََََّّّّّدك 

 
 وفَََََََّّّّّّّدوة كَََََََّّّّّّّ   روا وَََََََّّّّّّّا لوب َََََََّّّّّّّ  ورلَََََََّّّّّّّدك 

 لح َََََََّّّّّّّين جيوَََََََّّّّّّّا لقبَََََََّّّّّّّ ك   ههَََََََّّّّّّّ  ا تويوَََََََّّّّّّّا  
 

  ََََّّّّال ين  وحََََّّّّ  صََََّّّّحن ا ََََّّّّر اليمََََّّّّ   ََََّّّّهيو  
لََّّا   ََّّين    ََّّي  يََّّر   لبََّّر اليمََّّ    ََّّ   

  حَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ة
 

 ول َََّّّا   َََّّّم   الصَََّّّحن جَََّّّن  مَََّّّزة لقَََّّّ ا 
 ة َََََََََّّّّّّّّّ  لَََََََََّّّّّّّّّالميمرن   كَََََََََّّّّّّّّّل  يَََََََََّّّّّّّّّا   َََََََََّّّّّّّّّ ة 

 
  َََّّّ وس ا َََّّّمك  جَََّّّ    بَََّّّ ةومَََّّّن اخَََّّّ   

 ؟ليش  
  َََّّّال رس ا َََّّّمك لوعتَََّّّب لح َََّّّين  َََّّّال رس

 
 ومَََّّّذ رس  َََّّّ س ال َََّّّين  َََّّّن اليَََّّّاء مَََّّّذ رس 

 وا  مَََّّّر ُخ افَََّّّ  محبتَََّّّك  صَََّّّ  ال قيَََّّّدة 
 

َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّما مَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ     لَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّك   و بيَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّدل     ال  
 وصََََّّّّرت  مََََّّّّزة لََََّّّّر ةََََّّّّ ا ف ََََّّّّ س ل يََََّّّّدل  

 
لََََََََََّّّّّّّّّّا ورلََََََََََّّّّّّّّّّدل   لََََََََََّّّّّّّّّّا   ََََََََََّّّّّّّّّّين لوََََََََََّّّّّّّّّّاد  دّّ

 ا  ََََّّّّاس ل ََََّّّّجد لََََّّّّ   ََََّّّّ لحك دم ََََّّّّ   
  ا  َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاس

 

  بَََّّّاس وةَََّّّ  لَََّّّ    َََّّّ   بَََّّّك  يَََّّّدل  بَََّّّاس  
 القمر قناة من اهلل شاء إن وُمتابعينا ُمشاىدينا صبيع إىل اهلل شاء إن ىاشم بين قمر عند كانَ  اػبتام مسك 

 األمنيات بأصبل اللقاء وبركة خًن على اهلل شاء إن ؾبدداً  نلتقيكم اهلل شاء إن ىاشم بين قمر ختامنا ومسكُ 
 القادمة اللحظات يف الفضائية القمر قناة شاشة عرب اؼبباشر البث عرب ؾبدداً  لكم أبعثها التهاين وأصبل
 .حجي تفضل ... أستاذنا عزيزنا مع اػبتام مسكُ 

 أسئلتهم لطرح الوقت يتسىن مل الذينَ  اإلخوة من أعتذر اؼبشاىدين أعزائي ،أنفاسك اهلل طّيب :1الُمقدِّم 
 ىذا ختام إىل وإياكم نصل اؼبشاىدين أعزائي ىنا إىل ،أخرى كثًنة قادمة فُرص ستسنح اهلل شاء إنْ 

 مين تقبلوا وعافية خًن يف اهلل شاء إن نلتقيكم حّتَّ  واألخًنة الثانية اغبلقة ىي وىذه السَّماء عبقُ  الربنامج
   ... وبركاتو اهلل ورضبة عليكم والسَّالم اهلل أستودعكم اؼبىن أطيب الربنامج أسرة ومن
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 :وف  الختام
ّ  ََّّّد مََّّن التوبيََّّا الََّّ    ّوََّّا  اولوََّّا  قََّّ   صََّّرص الب  ََّّامب كمََّّا هََّّ  وهََّّذا الم بََّّر  ّ 
لخ ََّّر مََّّن  خ ََّّاء وههََّّرات فمََّّن  راد الدةََّّ  العام ََّّ    يََّّا م اج ََّّ    ََّّجي  الب  ََّّامب 

 .القم دلر  و انودلر     مرة   صررة الهي
 
 
 

 م  التحيات
 الَُّمتا َ  

  القم
 هَّ 1437

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــَماء َعبَـقُ  بـَْرنَاَمج  www.alqamar.tv رالقميديو واألوديو على موقع متوّفر بالف :السَّ

http://www.alqamar.tv/

