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    ء راا زهي  

ِحيمبِسْ  ْحَمِن الرَّ   ِم هللاِ الرَّ

ه َوأِخيه َوالتَِّسعة الـَمعُصوِمين ِمن ذُريَّتِِه السَّالُم َعلَى الُحَسيِن الَوِجيه  ِه َوأبِيه َوأُّمِ َوَجدِّ
  ..َوبَنِيه َوَرحَمةُ هللاِ َوبَرَكاتُه

  . .ليلة البارحة ة من ندوةتبقيّ األسئلة الممن  على ما أستطيع جيبَ اإلمكان أن أُ  قدرَ  أحاول

 فما هي    ، مأل األعلى يختصمونالمالئكة في ال  : ذكرتم سابقاً أنَّ وأبدأُ من هذا السؤال
في    طيعونَ أنَّهم مُ   عموماً معَ في المأل األعلى و  واختالف المالئكةِ   اختصامِ   أسبابُ 
  ؟  حاالتهمأغلبِ 

 (ص)، إذا ما ذهبنا إلى سورة  هذاذكر    الَّذيرآن هو  ما القُ ذكرت هذا وإنَّ   الَّذيلست أنا    :أوالً 
ان م ُسكَّ فمن هُ   ﴿َما َكاَن ِلي ِمْن ِعْلٍم بِاْلَمَإلِ اْألَْعلَى إِْذ يَْختَِصُموَن﴾ :  والستينفي اآلية التاسعة  

وال    انه ال من البشر وال من الجان، فالمأل األعلى قُطَّ المالئكةهم  نَّ ؟ إان المأل األعلىوقُطَّ 
أخرىمن مخلوقاتٍ  نعرفهانحنُ   ،  قُطَّ  ال  المالئكة هم  أنَّ  نعرف  نحن  األعلىا  ان،    ، لمأل 

سورة    واآليةُ  من  مسامعكم  على  تلوتها  كما  والستون  ) ص(صريحةٌ  التاسعة    : وهي 
؟ هذا الموضوع ال نملك  تصمونلماذا يخ  ﴿َما َكاَن ِلي ِمْن ِعْلٍم ِباْلَمَإلِ اْألَْعلَى إِْذ يَْختَِصُموَن﴾

إذا ما تلونا   ،من نفس اآليات  ،ما يُمكن باإلجمال أن أقول ومن نفس اآلياتتفاصيل وإنَّ   عنه
أَنتُْم َعْنهُ ُمْعِرُضوَن   ۞﴿قُْل ُهَو نَبَأٌ َعِظيٌم  :  )ص(اآلية في نفس سورة    اآليات السابقة على هذهِ 

  . ﴾َما َكاَن ِلي ِمْن ِعْلٍم بِاْلَمَإلِ اْألَْعلَى إِْذ يَْختَِصُمونَ  ۞

َكالَّ   ۞ ُهْم فِيِه ُمْختَِلفُوَن    الَّذي  ۞َعِن النَّبَإِ اْلعَِظيِم    ۞ ﴿َعمَّ يَتََساءلُوَن  :  إذا ذهبنا إلى سورة النبأ

  . إلى آخر السورة ثُمَّ َكالَّ َسيَْعلَُموَن﴾ ۞َسيَْعلَُموَن 

  . ُهْم فِيِه ُمْختَِلفُوَن﴾ الَّذي ۞َعِن النَّبَإِ اْلعَِظيِم   ۞﴿َعمَّ يَتََساءلُوَن 

  ﴾  اْألَْعلَى إِْذ يَْختَِصُمونَ َما َكاَن ِلي ِمْن ِعْلٍم بِاْلَمَإلِ   ۞أَنتُْم َعْنهُ ُمْعِرُضوَن    ۞﴿قُْل ُهَو نَبَأٌ َعِظيٌم  

ُ  ، يختلفون ،يختصمون    المعاني واحدة. ،العظيم النبأ
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ُ   ،ةويَّ لَ في أجواء الوالية العَ   الحديث ُ   ،رآنالعظيم من أسماء أمير المؤمنين في القُ   النبأ  والنبأ
ة وهذه القضيّ   ،عليهم أجمعين   وسالمهُ   هللاِ   ة صلواتُ مَّ ئِ العظيم هو عنواٌن لوالية علّيٍ واألَ 

من أسماء  وايات النبأ العظيم هو  واضحة إن كان ذلك في الزيارات أو في األدعية أو في الرِّ 
.في هذا الجوّ   ثواآليات تتحدَّ  ،النبأ العظيم عنواٌن لواليتهم ،األمير



 

‐ 7 ‐ 

َما  ۞أَنتُْم َعْنهُ ُمْعِرُضوَن   ۞﴿قُْل ُهَو نَبَأٌ َعِظيٌم  ،)ص(اآلن إذا جمعنا بين ما جاء في سورة 

َعِن   ۞﴿َعمَّ يَتََساءلُوَن  ونذهب إلى سورة النبأ:    ﴾ اْألَْعلَى إِْذ يَْختَِصُمونَ َكاَن ِلي ِمْن ِعْلٍم بِاْلَمَإلِ 

 رون فيما يرتبطُ شير إليه المفسِّ يُ   الَّذيهذا هو المعنى    ُهْم فِيِه ُمْختَِلفُوَن﴾  الَّذي  ۞النَّبَإِ اْلعَِظيِم  

نا ومن االختالف هو حالة التنافس  تصام هُ خالمراد من اال  ، اآليات من حالة التنافس  بهذهِ 
عليهم   وسالمهُ   هللاِ   ّيٍ صلواتُ لع  علّيٍ وآلِ   في أجواءِ   ،األجواء  بين المالئكة في هذهِ فيما  

أنَّ سَّ لة عليهم امَّ ئِ ا عن األَ هَ نفسُ وهي  د األوصياء  يات عندنا عن سيِّ اوالرِّ   ،أجمعين ال   هُ الم 
لمعنى ر ان نتصوَّ مكن أيُ   هذا الجوّ في  مضمون وهذا الفي  ،   بإذنهفي السماء إالَّ   ملكٌ   يخطو

و لباٍس أو أو شراٍب أختصام وإالَّ فإنَّ المالئكة ال يختصمون على طعاٍم  اال  اذهل  اإلجمالي
 تشغلُ الَّتي    من المطالبِ ، كثيٌر  تلفوا عليهايخ  أن  اسُ اعتاد النّ الَّتي  سائر التفاصيل األخرى  

وإلى    الختالفا  تؤدي إلىالَّتي  سباب  ، وكثيٌر من األالمالئكة  بال  تشغلُ   اس هي البال النّ 
اسبة تناألسباب مُ   أن تكون هذهِ   دَّ فالبُ  ،الئكةلم بين اهي ليست موجودةً   اسم بين النّ التخاصُ 

ما    ،نعم لهم طعام  ؟ لهم طعام  المالئكة   من أنَّ (  :تاوايالرِّ مثلما مثالً عندنا في  ،  مع عالمهم 
، يأكله وبين طعام المالئكة  الَّذي   بين طعام اإلنسان  كبيرٌ   ناك فارقٌ هُ   )لتسبيح ا؟  همهو طعام

 ، فمثلما هذا االختالف وهكذا هي األمور  آخر  طعام اإلنسان شيءٌ   ،التسبيحطعام المالئكة  
اإل طعام  هُ و  ساننفي  اختالفٌ نالمالئكة  ً اك  أيضا األمور      التخاصم   فيها  يحدثُ الَّتي  في 

   .فيها التنازع ويحدثُ 

الرِّ  في  وحينما  :واياتعندنا  زماننا  إمام  دولة  الغيبهالش  عالمُ   يتعانقُ   في  عالم  مع   ، ادة 
  ىلكة من المؤمنين فيقضي ععلى المالئقُضاةً  نصب  الم يَ السَّ   اإلمام عليهِ   :يات تقولاوالرِّ 

ً   ،مئة ألف من المالئكة  ن يعليه من المؤمن  هللاِ   إلمام صلواتُ بل امنصوباً من قِ   يكون قاضيا
ً   يكونُ    ل ي على سبيتمعنى يأهذا الوقطعاً    ،ةمن المالئك  ة على مئة ألفٍ كعلى المالئ  قاضيا
ً  من التخاصمشير إلى نوعٍ هذا المعنى يُ   ،أقل أكثر  ناكمكن أن يكون هُ يُ   المثال هذا    ، قطعا

  .الدنيوي عالمناي يحدث ف الَّذيليس كالتخاصم 

ا في كل  ث عنهدَّ سع أن أتحالمقام ال ي  ولكنَّ   عندنا عن عالم المالئكة  كثيرةٌ   ناك رواياتٌ هُ 
أتفاصيله أردنا  ما  إذا  جاا،  ما  ندرس  من  ن  أء  الكريم  الكتاب  آيات  من  من نصوٍص  و 
ً راً  ر تصوّ وَّ صمكننا أن نت م المالئكة يُ ل يما يرتبط بعاف  ريفةالشَّ   مأحاديثه ،  عن هذا العالم إجماليا

وأنَّ  الكثير  هُ   خصوصاً  أُ ناك  من  اإلنسانوالكثير  كبني  ليس  المالئكة  المالئكة أُ   ،مم   مم 
من المالئكة من هو  (  :اتوايالرِّ في بعض    مثلما يرد  ،جداً أجناسهم تختلف اختالفاً كبيراً  و

عبير في  أصغر ت  ،هو هذا التعبير   غة العربأصغر تعبير في لُ الذّر يعني  بحجم    )رّ بحجم الذ
غة العرب هو أصغر تعبير في لُ   ،هذا المراد  رىال يُ   قصد منه شيءٌ ما يُ لربَّ غة العرب فلُ 
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 هذهِ   ، الصغيرة غيرلصغيرةا  طلق على النملة السوداءمكن أن تُ ة يُ صحيح لفظة الذرَّ   ،هذا
في البيوت جد كثيراً  ايتو  الَّذي من النمل أصغر من هذا النمل االعتيادي    ناك نوعهُ   ،النملة

الَّتي ه النملة  بكثير من هذ  أصغر   ،، هناك نوع أصغر منهأو في المخازن  حدائق أو في ال
   ع النمل.اأنو صغرة أها تلك هي الذرَّ تاعتدنا على رؤي

   .ها محسوسةلكنَّ  رغالصكون بالغة في ت ، وهية الترابلحبَّ أو ل مة الرقال لحبَّ ة قد تُ والذرَّ 

كة في حُ   طلق على هذهِ غة العرب تُ لُ   ة أيضاً فيالذرَّ و تدخل الَّتي  زمة الضوء  األجزاء المتحّرِ
قت النظر دقَّ   زمة ضوء وداخلة في غرفة إذا ماحُ ،  وىالكِ   من الشبابيك أو من النوافذ أو من

 ك إذا ما حاولت أن تتحرَّ الَّتي  هذه األجزاء    ،كتتحرَّ   أجزاءً   سترى  زمة الضوء هذهِ في حُ 
تُ إنَّ فمسك بها  تُ  ً ك ال  لُ   يُطلق الَّتي    ، هذهِ مسك شيئا الهبابذرَّ غة العرب  عليها في  يعني ال   ة 

   صغر من ذلك.طلق على ما هو أتُ قد و شيء.

 ،والمغرب المشرق  ما يسدُّ   ،األفاق   ومن المالئكة ما يسدُّ فمن المالئكة ما هو بحجم الذّر  
، حين حصىال تُ  وة ال تعدُّ بين هذا وهذا مراتب المالئكما  و  ،ومنها ما هو أكبر من ذلك

  . وال تحصىنا ال تعدُّ حصى بالنسبة لتُ  وال ال تعدُّ  لوأق

 ؟ اعتقد بحجٍر فقد كفاه)من (ما معنى الرواية   :السؤال األول  

  ، المستوى الوجدانيالنفسي، الحديث على    المستوى  جٍر فقد كفاه الحديث علىحتقد ب من اع
النفسي هناك    المستوى  كن على؟ وليصنع  الحجر بما هو حجر ماذا يستطيع أن   فإنَّ وإالَّ 
مُ قضيّ  قد تكون مُ همَّ ةٌ  لفهم هذا قدِّ ةٌ  بإمكالمعنىا  مةً  أ، هل  يُ ن اإلنسان  ؟ نعم  برمج نفسهن 

ّ ، هُ جوامَ براس قابلين ألن يُ ليس كل النّ   ، لكنبرمج نفسهبإمكان اإلنسان أن يُ   س ناك من النا
ما نَّ ها وإأن أذمّ أو  نا ال أريد أن أمدح هذه الحالة  أنا هُ ،  برمجاالستعداد أن يُ   اذمن يملك ه 

ز أك  عالم واإلعالن، مثالً وسائل اإلث بشكل عامأتحدَّ  شيء على هؤالء   رثوالدعاية تُرّكِ
مكن أن يُ   الَّذيج ذلك الشخص  برمِ اإلعالن ال يستطيع أن يُ   ألنَّ ،  اسلنّ جون من ابرمَ ن يُ الَّذي

ث عن الفوضوية  تكويناً ال أتحدَّ  ،فوضوي من الداخل ،برتّ غير مُ  هُ الطريقة أنَّ  صفه بهذهِ أ
اس من هو فوضوي ماذا أقول فوضوي من  لنّ ناك من ا ، هُ األدبية  واألخالقية أ   من الجهة

جه كلمة برمِ اس من تُ ناك من النّ ج بسهولة ولكن هُ برمَ ة ال يُ جمَ الداخل أو هو عنيد على البر
واحدة  حركة  مثالً واحدة،  اإلعالنات  لذلك  تس  ،،  اإلعالنات  لببعض  األلوان  جة مَ ر تعمل 

الحركة  نعيَّ ، بشكل مُ اسنّ ال السريعة    ،أو تستعمل  البط والحركة  ، اآلن مسألة ةيئالحركة 
 ً ً   اإلعالن صار علما كلمة ب  يُمكن  في األطفال بعض األطفال  ى، حتَّ بل أكثر من علم  واسعا

 ي نعتاد على هذه الكلمة يعنا وهو مُ قال له أجلس هُ قال له مثالً يُ الطفل يُ   برمج هذاواحدة يُ 
، سيجلس  ناأجلس هُ   له  نا قالالمسؤول هُ و  لمكانا  جاء اآلن مثالً إلى هذاو  من أبيه من أمه
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ناك أطفال يستحيل أن تقول له أجلس ولكن هُ   ة برمجةهذه عمليّ ،  كتحرَّ في هذا المكان وال ي
ن الَّذياس  لنّ ه لوجَّ تُ ؟  هوجَّ من تُ ، لذلك اإلعالنات لِ جبرمَ ن يُ مكن أال يُ   ،ال يستطيع  ،نا ويجلس هُ 
عادةً جونبرمَ يُ  واإلعالن  النّ مِ ر بيُ   ،  اإلعالعمليّ   ،اسج  عملية وحتَّ   لدعايةا  ةوعمليّ   نة   ى 

    .التبليغ

مثالً  بغّضِ   : ولذا  فكري  كان صالِ النَّ   أي طرح  الطرح  هذا  طالِ ظر  أو  إلى حاً  بحاجة  حاً 
ومن   ،طرحال  برمج أتباع ذلكتُ   زالمصطلحات والرمو  هذهِ   ، لى رموزبحاجة إ  ،صطلحاتمُ 
 هذا   ن!ي ات المخالفترك أدبي  !صطلحات المخالفينمُ البيت على ترك  بل أهل  نا التأكيد من قِ هُ 

لمسائل ا  مصطلحات وهذهالهذه    ألنَّ   ؟ة لماذاالقضيّ   بيت على هذهِ لبل أهل ااإللحاح من قِ 
، أليس اآلن مثالً اآلن يشعر أو من حيث ال يشعر  ج اإلنسان من حيثبرمِ لتفريعات تُ ا  هذه

العالم  رة  شنتمُ وموجودة    كورسات  توجد نتعلَّ وإعالفي  تعالوا  السعادةنات  جون  مِ ربويُ   ،م 
با  ناإلنسا يشعر  يجعلونه  بسعادةٍ   ،سعادةلبطريقة وفعالً  ما هي  ة هي عملية يحقيق  ولكن 

لبرمجة الجميع يستطيعون أن ينج، قطعاً  لبرنامج ولكن ا  وا أو أن ينجح معهم هذا حيس 
النّ ناهُ  من  كبير  عدد  ه  س اك  معهم  ينجح    ،لبرنامجاذا  نعم 

ُسوٍل إِالَّ بِِلَسا  ليس    ا السياق والمقصود بلسانذنفس ه  هو في  ِن قَْوِمِه﴾﴿َوَما أَْرَسْلنَا ِمن رَّ
 مكن أن في بعض األحيان يُ   ،ةمّ هذه األُ   تتناغم مع وجدانالَّتي   تعبيرال باللغة وإنَّما بأساليب  

أو   نةعيَّ ما يستعمل كلمة مُ ه لكن ربَّ ر كالمؤثِّ ال يُ   دساعتين وق  لساعة أو  ثث المتحدِّ تحدَّ ي
طال   الَّذيث  يدالح  اً من هذاهذه العبارة تكون أكثر تأثير  نةعيَّ عبارة مُ و  ن أعيَّ صطلح مُ مُ 

   مجة المتلقي تبرمج المتلقي.رى بهذه العبارة فيها من القدرة عل نَّ أل ،لساعتين أو أكثر

ريد أن بما هو حجر ماذا يُ   رج الحوإالَّ   ، برمج نفسهنسان يُ اإلفقد كفاه هو    بحجرٍ  فمن اعتقد
  الفأر   ،يعتقد مثالً بفأر  الَّذيي هذا  نات المختلفة يعناالدي  اآلن  هذهِ   ن؟ يعني مثالً إلنسايصنع ل

المستويات ماذا يستطيع أن يفعل؟ هو   ن على جميعاسنيفعل لإل  ماذا يستطيع أن  رأبما هو ف
هذه ا تستطيع ا ماذذريخ وإلى يومنا هأبر التات عِ ناليه للحيوو التأ، هاي التقديس أفأر جرذ

اكتبوا   ) بالعربيان(هانوم  يوب واكتبواتيُمكنكم أن تدخلوا على اليو  الحيوانات أن تفعل؟
ال تدري  الَّتي  األشياء    حظواوال   ،هو من آلهة الهنود  الَّذين  اسا اإلله القرد اإلنذ) ه(هانومان

طويلة  صفوف  ناس تقف    ،دريت  ال  هل هي مهزلة  ،كوميديا سوداء  ،هل هي كوميديا بيضاء
موا وهم قد علَّ   فوف تتمسح بهِ صال  ، وتقف هذهِ قرد ليست فيه أيَّة ميزة  ،عند حيوان قرد

س ارة من النّ يجموع كبو  ، بسرعة  ملَّ ود تتعطبيعة القرواس  على رؤوس النّ أن يمسح    درالق
فعل ي  ماذا يستطيع أن،  القردوالعطاء من هذا    تنال الرحمةو   تقف صفوف كي تنال البركة

 هو  ،برمج نفسهُ نسان بإمكانه أن يُ ولكن اإل  شيئاً.  لهم   لفعي  طيع أنت س؟ ال يلقرد لهما  هذا
  بخرزة   مكن أن يعتقدس يُ امن النّ   ر، مثل ما كثي بهذا الشكل   خالصهأنَّ   ر أن نجاتهُ تصوَّ ي
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قها في رقبته فجميع  أو لم يكن قد علَّ   إذا لم يكن حامالً لها في جيبهالخرزة    هذهِ   أنَّ   رويتصوَّ 
ة  ي بالمرَّ ال أريد أن أنف  ناأنا هُ   ،رزةالخ  لهذهِ   حملهِ   هو بسبب عدمِ   ماليوم من شؤ  هما صادف

    قنع نفسه بذلك. اإلنسان يُ   ، لكنَّ ا المستوىأو بهذ  لحدّ ا  ولكن ليست بهذا  ة آثار األحجار الكريم

ن ال يؤمنون  يعني أنَّ الغربييال    ،ديمي الغربيإذا أردنا أن ننظر مثالً إلى العقل األكا  نحنُ 
والتنجيم بشك  ، هذهِ والفوالين  بالخرافات واألحجار  الغرب  لموجودة  في  ولكنَّ واسع  ني ، 

الغربي األكاديمي  العقل  إلى  هذهِ الَّتي  العقول    ،أنظر  الضخمة  أنتجت   هذهِ   ، التكنولوجيا 
اعتمدت على    ،بإله  ى اعتقدتال حتَّ و  رجت بحال اعتقد  ،عقول اعتمدت على نفسها فقط ال

ناك هُ   ،بواوجرَّ   راتالمختب  إلى  وا، ودخلالقلم والمسطرةو  نفسها وحسبت األمور بالورقة 
مُ  كونوهُ   ،ختبريةعلوم  علوم  المالحظةناك  إلى  تحتاج  ذهبوا  ،ية    ، وماتواراءها  و  علوم 

ة هي القضيّ   هذهِ   ،هذه المعاني وصنعوا المعجزات  ولم يعبئوا بكل  ،اتموا تضحيقدَّ   ،تلواقُ 
   .اإلنسان نفس راجعة إلى 

ت الختراعاعجب امن أ  لمصباحلفي اختراعه    : يقولون  توماس أديسونثون عن  ا يتحدَّ مَّ لَ 
رت السيارة غيَّ   والمصباح)  السيارة(  :لحياةا  را وجهغيَّ   ناعارتناك اخة، هُ ريخ البشريأتفي  

وبعد اختراع   ريخ البشرية قبل اختراع السيارةأندرس تن  ، إذا أردنا أالكاملب  وجه الحياة 
أ ا  ألنَّ   ،السيارة كثيرة  بأشياء  جاء  السيارة  الحهُ   ناختراع  بصدد  لست  عن دنا  هذا  يث 

ا اخترع مَّ لَ   ماس أديسونتو  المصباح.  اختراع  نفس الشيءو،  ثاالً م  به  ما جئتُ وع وإنَّ ضالمو
م هكذا  مُ   توبكالمصباح  العلرذكَّ في  أماته  من  جرَّ نَّ ية  تجربةه  ألفي  ويفشلجرِّ يُ   ،ب   ، ب 

بيُ  رقم   ، ن العاديبالنسبة لإلنسا ، رقم خيالي  إلى ألفي تجربة  ب ويفشلجرِّ يُ   ،ويفشل  جّرِ
من على األشياء    أصالً نحكمجتمعاتنا العربية  ب مرتين ثالثة نحن في مُ جرَّ يُ   خيالي اإلنسان

  بناها مليون مرة نقول جرَّ   سألا نُ مَّ دة وبعد ذلك لَ واح  مرة  بهارِّ جنُ   ، أو أنبهاجرِّ دون أن نُ 
ة يوهي ثقافةٌ بدالَّتي  ، هذه ثقافتنا العربية  ناها مليون مرةبرَّ ونقول ج  احدةو  مرة،  انتهيناو

اً، ولكن هذا رتحّضِ ليس مُ   أو نعيش في عالمٍ ر  تحّضِ مُ   نا نعيش في عالمٍ أنَّ   عن  ظرالنَّ   بغّضِ 
ة يمرب العلابعد كل تجربة في سجل التجيكتب    وكان  ب ألفي تجربة، هذا جرَّ هو واقعنا

أنَّ تعبا تك  بار  البُ رجل  يُقيِّ   للعالم   دَّ بة    ،مهاأن 
وسيحتاجه    لثانيةا  بةرجلتا  هذا التقرير في  سيحتاج  هُ ى لو لنفسه ألنَّ أن يكتب عنها تقرير حتَّ 

 ، بة فشلت رج؟ ال يكتب من أنَّ التبعد كل تجربة ماذا كان يكتب  ،لتجربة الثالثة وهكذافي ا
ا رجعوا إلى مُ  الطريقة    هذهِ   ه ثبت عندي أنَّ نَّ يكتب بعد كل تجربة أ  راته وجدوا أنَّهُ ذكَّ لَمَّ

أن   نبإمكان اإلنسا،  ريقة ثانيةط وأنتقل إلى    حذف فأحذفها من اهتماماتيليست ناجحة فتُ 
ن اك، بإم اً عاٍل جد  إصرارٍ ب  ،جداً   عاليةٍ   ةٍ يبإيجا  يقةٍ لكن بطرو  عملية برمجة  هذهِ   ،برمج نفسهيُ 
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يُ  أن  نفسهُ اإلنسان  التحمُّ   برمج  اإلنسانِ لعلى  وبإمكان  يُ   ،  الضعف أن  على  نفسهُ  برمَج 
  .والهوان

 وسالمهُ   هللاِ   األوصياء صلواتُ د  سيِّ   من كلماتِ   ،بيتلأهل ا  ي حديثِ  فلمنطق موجودٌ ا  وهذا
أمير   لوا يقمَّ لَ   !؟.. تُكتبشيءٍ   ال أستطيع ماذا أقول عنها بأّيِ الَّتي  الكلمات    عليه من هذهِ 

هي  ، ة يَّ ا قويت عليه النِ بدٌن عمَّ  ما ضعفُ  )ةيَّ النِ   يهِ لَ ت عَ يَ وِ ا قَ مَّ عَ  نٌ دَ بَ  فَ عُ ا ضَ مَ ( :يننالمؤم
 هِ علي  ى هللاُ صلَّ   يقولهُ   الَّذي  فسهُ ن  المضمون  ،برمج اإلنسانة تُ يَّ لنِ ا  ألنَّ   ،ةبرمج  ةليمع  هذهِ 
هذه عملية   )مكُ سِ فُ نْ ى أَ لَ وه عَ مُ رتُ سَّ ا عَ مَ   يرُ سِ العَ م وَ كُ سِ فُ نْ ى أَ لَ وه عَ مُ رتُ سَّ ا يَ ير مَ سِ اليَ : (موسلَّ   وآلهِ 

    اً صريحة.برمجة واضحة جد

ة فعاد بالنُّ ب ناراً بي خرج يطلموسى النَّ   ا ترجو فإنَّ مَ كل ما ال ترجو أرجى منك لِ  كان    ،بوَّ
 من   ناراً   ورأى  ق فراح يبحث عن نارٍ لَ لطَ ا  زوجته كانت حامالً وأصابها  ألنَّ   ث عن نارٍ حيب
 ما ال ترجو كل  ، فوادي المباركالن في وادي طوى في  رآث عنها القُ دَّ تح الَّتي    عيد تلك النارُ ب

  ،  هي عملية برمجةهللا  علىل  كعملية التو  ىحتَّ   ،عملية برمجة  هذهِ   ،ا ترجومَ منك لِ أرجى  
 عتقد بحجرٍ ان  سألة جذر ممال  جذر هذهِ   ،عسوا  هذا موضوع  ، فقد كفاههللا  على  لكَّ ه من توأنَّ 

  .ةالقضيّ  إلى هذه  كفاه يعودفقد 

اإلله   يقصدَ   الَّذي  يعني هذا  ،في بعض األحيان تترتب آثار فعلية  هُ من أنَّ   :قائل  ربَّما يقول
الحيوان  رجالح اإلله  يُ وف  أو  أي  ،موجود  اذأثر وه ل على  حّصِ عالً  يرتبطُ وهذا  بنفس  ضاً   

 هُ ن بأنَّ رآث القُ  لماذا يتحدَّ اإلدراك وإالَّ س واكل الكائنات فيها نسبة من اإلحس  ، الموضوع
ن َشْيٍء   إذاً هو سبِّ إذا كان مُ   ،حسبِّ هو يُ و  ال يوجد شيء إالَّ   هو  إِالَّ يَُسبُِّح بَِحْمِدِه﴾﴿إِن ّمِ حاً 

ك إلدراا  مع هذا  ظاهريٍ   حسيٍ   ال نستطيع أن نتواصل بشكلٍ   ، نحنُ من اإلدراك  زًءايمتلك جُ 
ً ولكن بإمكاننا أن نتواصل وجدان  ولد إلى أرٍض   ذا اإلنسان يحنُّ  مع األشياء من حولنا وليا

ً ما أجّ إذا    ، أصالً فيها ً    بهذاسنتين ومرَّ أو    ة سنةدَّ مُ لِ   ر بيتا  يلتفت إلى هذا  المكان ال إراديا
إن كانت ،  وبين األشياء من حولهِ   ننساتكون بين اإلهناك عالقة  ،  تال إرادياً يلتف   ،المكان

يُ   هذهِ   تقعمَّ ت  إذا،  ت أو من الحيواناتالنباتا  الجمادات أو من   من ل ن تتفعَّ كن أمالعالقة 
هذا   سهب كثيراً ألنَّ ريد أن أُ نا ال أ، أقع الوا  أرض  ثار موجودة علىمكن أن تكون لها آويُ 

   .كل وقت الندوة  سيقضي علىفأكثر  لو دخلت في تفاصيلهِ  عوضالمو

  ا السؤال: بعد هذ الَّذيما أنتقل إلى السؤال إنَّ و
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  ُمعنى حديث  ، يُشير أحد الدكاترة بأنَّ والسؤال كما يبدو من كندا  رةاتكدشير أحد الي :
قهُ في كُ ( ة فتُصدِّ رجالً خذ  ) معناه إيَّاك أن تتَّ قولما يَ   لِّ إيَّاك أن تجعَل رجالً دُون الُحجَّ

ق صدِّ ويقول ال تُ   قهصدِّ تُ   مَّ ومنطقه ثُ   تهِ جَّ لى حُ عقاطع  لا  دون البرهان الواضح والدليل
  هذا   والكالم المتبقي هو في نفس  ؟جامع للشرائط ما تعليقكم على ذلكجع الالمرغير  

  لمدار.ا

  أن يكون هذا   دَّ شخٍص البُ   ريد أن نقبل شيئاً من أّيِ حين نُ   ، نحنُ جمل الكالم صحيحمُ ـبال
ً مُ  لكالما ً مُ  ،للعقل وافقا    .للمنطق  وافقا

   ! ؟في كل شيء ةجيَّ الحُ  يمتلك الَّذي من هو هذا :ناكن السؤال هُ ول

 ال إشكال كل شيءٍ   يف  ةجيَّ ناك من شخٍص يمتلك الحُ إذا كان هُ   ، المعصومإالَّ   أحد  وجديال  
ا  مَ لِّ في كُ   قهُ صدِّ ة فتُ جَّ ون الحُ الً دُ جُ ب رَ نصُ تَ   نْ أَ   اكَ يَّ إِ : (ادق صَّ اإلمام ال، فحين يقول  في ذلك

مكن أن يمتلك  ال يوجد شخص من غير المعصوم يُ   هُ شير إلى أنَّ يُ   الكالم نفسهُ   اذول) هو هقُ يَ 
الحقيقة    لنا هذهِ   برزُ يُ   الَّذيء كان  اة سوجَّ لدليل مع الحُ ا  مع  نحنُ   ،شيء  لة في كلمة الكاجَّ الحُ 

ا  ،أكان رجالً   ، صغيراً الً أكان طف ً   ،أكان عاقالً   ،أةً رم أكان  الحِ ، خُ أكان مجنونا كمة من  ذ 
  رب الحياة المختلفة، افي تج  ماوإنَّ   ين الدينا في الجانب  ث هُ ي دقطعاً ليس الح  ،أفواه المجانين

  فنا في مدرسةِ قِّ ثُ   اذكه  ،بها وهو أهلها  ا وهو أحقُّ وجدها أخذه  ضالة المؤمن أينما  كمةُ الحِ 
، لكن  ى وجدهاأنَّ    بها وهو أهلها يأخذهاو أحقُّ ضالة المؤمن وه  كمةُ ، الحِ والعترةلكتاب  ا

   رة.العقيدة وحقائق معارف الكتاب والعت ئق ابحق  نا ليس ما يرتبطُ قطعاً الحديث هُ 

جد أحدٌ غير وهل ي  عقعلى أرض الوا  قهطبِّ نُ   ريد أننُ   امل صحيٌح ولكن حينمفالكالم بالمج
لن   هذا الكالم  ه في كل شيء؟!قدِّ صى نُ ةً في كل شيٍء حتَّ جَّ كون حُ ي  مكن أنالمعصوم يُ 

  . عليهوسالمهُ  هللاِ  في المعصوم صلواتُ  ر إالَّ يتوفّ 

 يقولمن العراق الة من األخ أحمد مهدي الموسوي الرس ،:  

 هللاِ   يعة مع اإلمام صلواتُ ض مراجع الشِّ عمجي لقاءات لبا رفي ب  ني ذكرتخاطبني بأنَّ يُ 
لماذا لم يمنع   :نافتساؤلي هُ   ،لكبرىا  غيبته في زمن الغيبة  نني في زماععليه ي  وسالمهُ 

 ؟ يعةأباحه للشِّ   الَّذيمس في زمن الغيبة والم هؤالء الفقهاء من استالم الخُ اإلمام عليه السَّ 
بن لى إسحاق  أرسله إ  الَّذيرهم بكتابه  ذكِّ األموال ولم يُ   ف بهذهِ لماذا لم يمنعهم من التصرُّ و

  ؟يعقوب

في مسألة   وما يرتبط   ،راراً وكِ   اً رارمِ ي وبرامجي  في أحاديث  هبن يعقوب ذكرتسحاق  قيع إتو
ة صلواتُ   مسالخُ  ا الُخمس فَقد أُبِيحَ ( عليه:  وسالمهُ   هللاِ   ما جاء فيه بخّطِ اإلمام الُحجَّ  وأمَّ



 

‐ 13 ‐ 

نهُ في حّلٍ إلى َوقِت ُظُهوِر أَْمِرنَا ِلتَِطيَب والَدَتُُهم وال تَْخبُث يسأل  ائل  السَّ   )ِلِشيعَتِنَا وُجِعلُوا ّمِ
ة في زمان  حوادث لمراجع لعلماء الشِّ   من أنَّني ذكرت في برامجي يعة التقوا باإلمام الُحجَّ

 أرسله  الَّذيرهم بهذا الكتاب  ولماذا لم يُذكِّ   ؟يمنعهم من استالم الُخمسلماذا لم    :فيقول  ،الغيبة
  ؟ بن يعقوبإلى إسحاق 

 ،تهاقطعياً على صحّ أذكرها أنا ويذكرها غيري ال نملك عليها دليالً  الَّتي  الحوادث    هذهِ   :أوالً 
 وقائع ُرويت وذُكرت فنحنُ   ، حوادث  ،تهاال نملك دليالً على عدم صحّ   نفسه  وفي الوقتِ 

  الً.نذكرها بالعنوان المجمل، هذا أوّ 

 ً بعض الحوادث ليست و  ذكرتها أالَّتي  تب  عنا الكُ الحوادث إذا ما ذهبنا وتتبّ   نفس هذهِ   :وثانيا
في كُ  وإنَّ موجودةً  تُ تب  فإنَّ ما  األلسنة  تُ تناقل على  بعِ ها  تُ ة صوردَّ نقل  الكتاب  نقل ، في هذا 

وفي مكان    ،تفصيل  أكثر  مكن تكون بشكلٍ نقل بصيغة ثانية مُ في كتاب آخر تُ   ،نةعيَّ مُ   بصيغةٍ 
قول مكن أن نبني عليها وأن نة ال يُ قضيّ ال  فهذهِ   ،قتضبنا مُ فيها كالم هُ ختصر  آخر بشكٍل مُ 

   ؟ثهم عن ذلكاإلمام حدَّ  مكن أنَّ ، ما أدرانا يُ  التفاصيلة جرت بهذهِ القضيّ 

ذكروا جانباً   مافلربَّ   ،جرى  الَّذي   لَّ قيا اإلمام أن نقلوا لنا كُ قوا للُ ن وفِّ الَّذي   ليس بالضرورةِ 
 باإلمام في زمان الغيبةِ   الموضوعات مسألة اللقاءِ   ، خصوصاً ومثل هذهِ وأخفوا جانباً آخر

 بها الشخصُ   تفاصيل قد يحتفظُ ذكر فيها تفاصيل تلك الما تُ وربَّ   ،اسقها النّ صدِّ مسألةٌ ال يُ 
الحوادث   هذهِ   ، وبالمجملِ من المشاكِل والويالت  عليه  ا تجرّ ث اآلخرين بها ِلمَ حدِّ وال يُ   لنفسهِ 

نا نجد نفس الحادثة ألنَّ   ،ها وقعتنَّ نملك دليالً قطعياً كامالً على أ  ال  مثلما قلت قبل قليل نحنُ 
وأخرى   )س(نسب إلى  تُ   مرةً   ،، بنفس التفاصيلشخص، نفس الحادثة  نسب إلى أكثر منتُ 
   ).ص(نسب إلى تُ 

نتتبّ هُ  حين  ة  الُحجَّ اإلمام  لقاء  في  أحداث  الكُ ناك  في  األحداث  هذه  المختصَّ ع  بهذا  تب  ة 
وأخرى   ،نقل عن السيِّد مهدي بحر العلومالحادثة تُ   الموضوع نفس الحادثة مرةً نجد هذهِ 

، بعض الحوادث لفالني وهكذانقل عن فالن اوأخرى تُ   ،س األردبيلي نفس الحادثةعن المقدَّ 
  ،تلف بكلمة، قد تخأسماء نفس الحادثة بنفس التفاصيلنقل عن أكثر من خمسة  جدتها تُ أنا و

تتناول الَّتي  تب  راجع الكُ ومن أراد أن يُ   .كل التفاصيل موجودة  ولكن  ،باسم شخص   ،بكلمتين
   اً.ذلك واضحاً جد سيجدُ  هُ ع فإنَّ وضهذا المو

هذهِ  وهذهِ   فلذلك  أتحدَّ   الوقائع  األقل  على  غيري  أو  أنا  أنقلها األحداث  أنا  نفسي  عن  ث 
تها في ال أملك دليالً على عدم صحّ   ينا أنَّ كم  ،تها دليالً قطيعاً على صحّ   ، ال أملكبالمجمل

الوقت تتعارضُ   ،نفس  والعترة  وهي ال  الكتاب  تتعارضُ   ،مع منطق  أهل   وال  مع سيرة 
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،  طرةخالف الفِ يُ   ،خالف المنطق يُ   ،خالف العقلوال يوجد فيها ما يُشير إلى شيٍء يُ   ،البيت
ة صلواتُ فتُذكر ألجل تذكير النّ    .  عليهوسالمهُ  هللاِ  اس باإلمام الُحجَّ

    :من االلتفات إليها دَّ البُ  ةٌ وهناك قضيّ 

    !من أنَّ زمان الحضور له قوانينه -

    ضاً!وزمان الغيبة له قوانينه أي -

لغي قوانين زمان الغيبة وأن نقول زمان الحضور وزمان الغيبة بالنسبة حتَّى إذا أردنا أن نُ 
،  ف في زمان الحضور ف في زمان الغيبة كما يتصرَّ واإلمام يتصرَّ   ءاإلمام على حدٍّ سول

الظهور ليس زمان  أعني  الحضور  اإلمام ،  لحضورا  ،في زمان  يعني كزمان  الحضور 
   :ز بينميّ أن نُ  دَّ ، البُ ادق الصَّ 

    !زمان الحضور -
    !زمان الغيبة -

    !رون الظهزماو -

يبدأ من لحظة ظهور اإلمام، لتنفيذ مشروعه    الَّذيويعني حينما تنتهي الغيبة    :زمان الظهور
  األعظم.  المهدويّ 

المعصوم بنحٍو طبيعي    ف فيه اإلماميتصرَّ   الَّذيالزمان    :ا المراد من زمان الحضورأمَّ 
طبيعي النّ بشكل  ويتحدَّ ،  وتخرج  عليه  تدخل  بشكلٍ   ثاس  زمان   ،طبيعي  معهم  وقطعاً 

   داراة.ن تقيٍة أيضاً وكان زمان مُ ة كان زمامَّ ئِ الحضور بالنسبة لألَ 

الرِّ  إلى  رجعنا  ما  واألإذا  نجدُ وايات  فإنَّنا  كثيرةً   حاديث  يُ   حاالٍت  ال  اإلمام  تمام  بيّ جداً  ن 
وعندنا روايات ومصاديق كثيرة لست في    ،، وهو في زمن الحضور للذين حوله الحقائقِ 

أهل البيت    الع على سيرةِ ق إلى كل صغيرةٍ وكبيرة ولكن أي شخٍص له أدنى اطِّ رّ مقام التط 
الكثير والكثير من الحاالت والمصاديق  عليهم فهُ   هللاِ   صلواتُ  يكون فيها اإلمام  الَّتي  ناك 

شرائط    ، بسببِ اصيلهث عن الموضوع بكل تفال يتحدَّ   هُ اس إليه ولكنَّ ثاً مع أقرب النّ تحدِّ مُ 
تفاصيل أخرى هي تخفى علينا   بِ بسب  ،يتلقِّ مُ ـحالة ال  بسببِ   ،شرائط المكان  بسببِ   ،الزمان

ناك الكثير ، فهُ ريخ هذا العالمأريخية في تأث التالتفاصيل في الحواد لما تخفى الكثير من مث
األمور    إذا كانت هذهِ   حداث.نا لم نكن شاهدين تلك الوقائع واألمن التفاصيل تخفى علينا ألنَّ 

  !الحضور فما بالُك في زمن الغيبة؟ في زمن تحدث
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 الكوفي-  سالةالر العزيز حسن  أال   :وآله  عليهِ   ى هللاُ عن رسول هللا صلَّ   -من األخ 
شير إلى يُ -  م الراية لولدهسلِّ إنَّ ولدك يُ   -الخطاب لجعفٍر الطيارو-  أخبرك يا جعفر

ة صلواتُ    ؟هل اليماني من ولد جعفٍر الطيار ائلوالسَّ  - عليه وسالمهُ  هللاِ  اإلمام الُحجَّ

فإنَّنا ال نملك    ال نملك دليالً على ذلك إذا ما أردنا أن نعود إلى أحاديث أهل بيت العصمة
خصيٍة ناك أكثر من شواية بالخصوص هُ ه الرِّ ، وإذا كان الحديث عن هذ دليالً على ذلك

أحداثذُ  في  تُ   كرت  لإلمام  مُ سلِّ الظهور  السَّ   رايةً  عليه  ة  األمر محصوراً  الُحجَّ وليس  الم 
ةِ   مُ سلِّ الروايات تُ كرت في  ناك أكثر من شخصية ذُ هُ   ،باليماني فقط   صلواتُ   رايةً لإلمام الُحجَّ

لد  شخصيٍة من وث عن  الرواية تتحدَّ   الشخصيات هي هذهِ   ملة هذهِ عليه ومن جُ   وسالمهُ   هللاِ 
ة م رايةً سلِّ جعفٍر الطيار تُ    . جعفر نملك دليالً على أنَّ اليماني من ولدِ ولكنَّنا ال  ،لإلمام الُحجَّ

عن   تفاصيلَ    وصريح لكنَّنا ال نملكوقويٍ   شخصية اليماني مع أنَّها ُمدحت بشكٍل واضحٍ 
، وال نعرف نسبها   الشخصية، ال نعرف اسمها، ال نعرف أوصافها الجسديةمواصفات هذهِ 

ن كتبوا عن الَّذي  ،تواياالمعاني في الرِّ   لم ترد هذهِ   ،سبمجموعٍة ينت  إلى أّيِ   ،قبيلةٍ   إلى أّيِ 
عملية تلصيق لرواياٍت أخرى   هِ و أوصافاً هذهذا الموضوع وذكروا اسماً أو ذكروا نسباً أ

أنَّ   ،ثت عن أشخاص آخرينتحدَّ  على  الرِّ   ال نملك دليالً  تتعلَّ تلك  ق بشخصية وايات هي 
لك تفاصيل ال نم  ،أهدى الرايات  رايتهُ   ،اً دممدوحةٌ جاليماني شخصيةٌ    شخصيةُ   ،أبداً اليماني  

  . عن نسبه وال عن أوصافه

  

  َّاد من الديوانية:اقتراٌح من األخ أبو علّي الحد  

اد إذا ، تحياتي لألخ العزيز أبو علي الحدَّ على قناة القمر الفضائية  بثّ برامج تُ   بخصوص
يُ  النّ   ،شاهدنيكان  أذواق  مُ بالنتيجة  لك اس  نستجيب  أن  نستطيع  ،  االقتراحات  لختلفة وال 

ناك الوقت واإلمكانات وهُ   ،ختلفةنا أن نستجيب لكل االقتراحات ولكن تبقى األذواق مُ بودّ 
م فيه البرامج أو قدِّ نُ   الَّذيرغمنا على أن نختار الطريقة واألسلوب البسات العمل كلها تُ ومُ 

  .جنختار نوع البرام

  ُ؟غرض التسلية هل هو حالٌل أم حرامهواسكا لايآكم تناول نبتة ما هو ح  

 هذهِ   :باإلجمال  ني سأجيبُ على هذا السؤال ولكنَّ   في اإلجابةِ   ستطيع أن أقطعَ ال أ  في الحقيقةِ 
ختلف الشعوب ، مُ رمة استعمالهادليٌل شرعٌي على حُ   هواسكا هي كنبتة ال يوجدايآ النبتة نبتة  

ما في اليمن يستعملون القات بحسب بيئتهم وربَّ   ؛ثقافاتها بحسب اختالف البيئات مثالً في  
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ً في مناطق أخرى أ ، وفي الهند مثالً في شبه القارة الهندية مثالً في الهند، والقات نبات،  يضا
ً ، خلطة  ى بالبان وهي خلطةسمَّ ما يُ   ،يستعملون البان ، في وفي مناطق أخرى   ،نباتية أيضا

ناك ، هُ مهاحرِّ ن يُ ، بما هي نبتة ال يستطيع أحد أتةالنب  دول أمريكا الالتينية يستعملون هذهِ 
عطي رأياً قاطعاً  ستطيع أن أُ العي العام ولذلك قلت ال أبحسب اطِّ كالٌم بحسب ما أعرف  

،  ي إلى الهلوسةما تؤدِّ ت وربَّ طانشِّ مُ ـعد من الهذه النبتة تُ   أنَّ   أعرفهُ   الَّذي  ،ةالقضيّ   في هذهِ 
 ، ي إلى الهلوسة وإلى الهلوسة القوية كما أعلمفي استعمالها تؤدِّ   فعالً   النبتة  إذا كانت هذهِ 

، إذا كانت الغاً على النظام النفسي لإلنسانر تأثيراً ب، تؤثِّ ها هي ضرٌر كبيرفالهلوسة في حدِّ 
كما أعلم الهلوسة    ،إصابة اإلنسان بهلوسة قويةي إلى  ستعمل تؤدِّ النبتة فعالً حينما تُ   هذهِ 

، ألنَّ الهلوسة  لمنظومة اإلنسان النفسية  ه لطمةً قويةً وجِّ تُ الَّتي  القوية من األضرار الكبيرة  
يشم    ، ، مثالً يسمع أصوات ال وجود لهار أشياء ال وجود لهاالقوية تجعل اإلنسان يتصوَّ 

ي  ة الهلوسة قضية كبيرة جداً تؤدِّ قضيّ   .ا وهكذايرى أشياء ال وجود له   ،روائح ال وجود لها
مكن يُ   :النبتة كما أعلم البعض يقول  ، إذا كانت هذهِ اختالل في منظومة النفس البشرية  إلى

ي  النبتة في االستعمال العادي تؤدِّ   هذهِ   أعرفه أنَّ   الَّذيولكن    ،الجاً أنا ال أدريأن تكون ع 
إذا كانت هي هكذا فالهلوسة كما أعلم ضرٌر كبير فتحرم من   ،إلى إصابة اإلنسان بالهلوسة

لإلنسان   وما يسبب ضرراً   ،ها تسبب ضرراً هذا األمر فإنَّ   فعالً كانت تسببالجهة إذا    هذهِ 
ً حرَّ يكون مُ   م يكن أيُّ رمتها وإذا لجد أيُّ دليٍل على حُ ا هي كنبتة بما هي نبتة فال يووأمَّ   ،ما

ني أساساً ، لكن إذا ثبتت هذه المعلومة ألنَّ ستعملها يجوز أن تُ إضراٍر بالنفس في استعمال
ن في بعض  ث عنها مثالً في برامج التلفزيوتحدَّ ، يُ أقرأ عنها  ،ما أسمع عنهاال رأيتها وإنَّ 

القوية كما  األحيان الهلوسة  تسبب  إذا كانت فعالً  الحُ ،  فإنَّ  هُ يقولون  تأتي من  ، ال نا رمة 
  .ي إلى إضراٍر بالنفس اإلنسانيةها تؤدِّ هي نبتة ألنَّ بسبب النبتة بما 

  ُّ؟الماس عليهما السَّ الكبرى أم العبّ  تبةً زينبمقاماً وأعلى رُ   هما أرفعُ أي  

    واضحة. ال نملك عليها أدلةً قطعيةً  المضامين والمعاني نحنُ  مثل هذهِ 

    أموٌر غيبية. صريح وهذهِ  ن لنا بشكلٍ بيَّ ألنَّها لم تُ  :الً أوّ 

 ً  عن عقيلة بني هاشم نحن ال ما عندنا أحاديث وروايات وتفاصيل كثيرة مثالً   نحنُ   :وثانيا
   الم.اس عليه السَّ عن العبّ  ،يث كثيرةك روايات وأحادنمل

ها ال تصل إلى عدد أصابع إذا أردنا أن نجمع ما عندنا من رواياٍت وأحاديث عن االثنين فإنَّ 
 وسالمهُ   هللاِ   ة صلواتُ مَّ ئِ وردت عن األَ الَّتي  كل األحاديث    ،وايات، إذا جمعنا كل الرِّ اليدين
اس فإنَّنا ال نملك روايات بعدد  بي الفضل العبّ م أجمعين عن عقيلة بني هاشم وعن أ عليه

ثوننا أ  ،أصابع اليدين روايات قليلة ة لم يتحدَّثوا لم يُحدِّ ث عن نا أتحدَّ هذا ال يعني أنَّ األئِمَّ
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العلم ضاعت    ، معَ ة، الموجود في مصادرنايعيَّ الموجود في المكتبة الشِّ   ،ديناالموجود بين أي
نا ال نملك  ، الموجود بين أيدينا إنَّ بين أيدينا  الَّذيعن    ثير من أحاديثنا لكن نحن نتحدَّثالك

  .اً أحاديث قليلة جداس بي الفضل العبّ الكثير من األحاديث عن عقيلة بني هاشم وعن أ

ً هما أ: أيُّ بعده الَّذيوالسؤال  فمثل هذا السؤال   ؟ عليُّ األكبر أو الرضيع رفع مقاما

، ومن من جهة  اذقضايا غيبية ه  في األحاديث وهذهِ   ن لنابيَّ ة هذه المسائل لم تُ نفس القضيّ 
   .قليل أحاديث محدودة وايات ومن األحاديث عندنا شيءٌ جهٍة ثانية ما عندنا من الرِّ 

من خالل هذه األحاديث المحدودة يُمكن أن نستشرف معنًى من المعاني  :لكنَّني هكذا أقول
أو صحيحاً   قطعياً  يكون  أن  بالضرورة  ولكنَّ أبداً ليس  نستشرف،  المراد من     ،المعنى  نا 

مكن ، يُ ينه مسافةناك فيما بيننا وباً مكان بعيد، هُ نا ننظر من مكاٍن بعيٍد جدنَّ االستشراف أ
نتلمَّ  يرتبطأن  فيما  األوّ بال  س  الكالمسؤال  هذا  أقول  وأنا  وإنَّ   ل  قطعياً  كالماً  هو ليس  ما 

أالمعطياتاستشراف من خالل ما عندنا من   يدينا قليلة فحينما ، المعطيات المتوفرة بين 
 النتائج ستكون حينئذٍ   ،طبيعي  يلة وناقصة النتائج ستكون ناقصة شيءتكون المعطيات قل

في ضمن ما بأيدينا    ،المعطيات المحدودة  ، ولكن في ضمن هذهِ ليست كاملة ليست واضحة
   .من إشارات

ما عندنا   ،نحن ما عندنا مثالً زيارة عن المعصومين لعقيلة بني هاشم  :على سبيل المثال
زيارة  هذهِ وال  هذهِ الَّتي  الزيارات    ،  كُ   تقرؤونها  الزيارات  في  األخيرة تبت  في  سنوات   ،

الزياراتتبت هذهِ العقود األخيرة كُ  كُ   المزارات، ما عندنا نص في  إل  ،تب  لم    ىأنا  اآلن 
  ،تب المزارات المتوفرة عندنا زيارة لعقيلة بني هاشم عن المعصومينشاهد نصاً في كُ أُ 

والبعض منها كتبها   ،البعض منها كتبها بعض العلماء العرب  ،تبتكُ   الزيارات المتوفرة هذهِ 
تلةٌ فيها إلى أبعد الحدود وأعتقد من اإليرانيين والعجمة قا  ، بعض العلماء من غير العرب

ً قاتلة   . ، فال نملك نصا

قطعاً هناك زيارات   ،الزيارة المعروفة  اس هذهِ الم عندنا زيارة واحدة للعبّ اس عليه السَّ العبّ 
لكن ال توجد عندنا  ،هداءء وعلّيٍ األكبر والشُّ هداد الشُّ ذكر مع زيارة سيِّ ختصرة قصيرة تُ مُ 

للعبّ فصَّ زيارة طويلة مُ  المعروفة   هذهِ اس إالَّ لة  أيدينا  الَّتي  فلذلك المعطيات    ،الزيارة  بين 
   .ةحدودعطيات م مُ 

وأعلى  عقيلة بني هاشم أعلى رتبةً    مكن أن نستشرفهيُ   الَّذي  ةلمحدودا  المعطيات  مع هذهِ 
   م استشرافاً لمعطياٍت ليست كاملة.وأنا أقول هذا الكال ،اسعبّ مقاماً من أبي الفضل ال
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صوص نستشرفه من النُّ  الَّذي من الرضيع هذا  عليه أعلى منزلةً  هللاِ  وعليٌّ األكبر صلواتُ 
    بين أيدينا.الَّتي 

أن أترك األسئلة من دون جواٍب وكثيرون    ما أردتني  ونحن ال نملك كل المعطيات لكنَّ 
 ، نتعامل مع عقيلة بني هاشم  نحن  ،اً ةٌ جدهمَّ ها مُ وال أعتقد أنَّ   ،المسائل  ون على مثل هذهِ لحّ يُ 

العبّ  الفضل  أبي  السيِّ   ،اسمع  المعصومةمع  ال  ،دة  رين هؤالء هم طهّ مُ ـمع سائر أوالدهم 
  .ك شؤوناتهم الخاصة ما أدرانا بهااس وتلأبواب أهل البيت نرتبط بهم على هذا األس

 جعفر    إنَّ   -المشار إلى جعفٍر الطيار-جعفر وحمزة    إنَّ   :تقول الرواية  :السؤال الثالث
السَّ  عليهما  األنبياءوحمزة  من  أفضل  أفضلية  ،الم  نفهم  فكيف  كذلك  كان   إذا 

ي.  ،سؤال من العراق  الالمعصوم على النَّبي المعصوم؟   مرتضى الغّزِ

 وحمزة هما الشاهدان على األنبياء)جعفر الطيار  (  :ريفواية هكذا وردت في الكافي الشَّ الرِّ 
عفراً الطيار وحمزة  من أنَّ ج  :، في كتاب الروضةزء الثامنية هكذا وردت في الجُ واالرِّ 

ً   ،على األنبياء والشاهدان لألنبياء  هما الشاهدان    شير إلى أفضليتهما.هذا المضمون يُ   وقطعا

 :ادق واإلمام يُحدِّث أصحابهواية عن اإلمام الصَّ الرِّ   ،ضح الفكرةواية هكذا تقول حتَّى تتّ الرِّ 
النَّ  ا يقف في ساحة الحساب فيُ من أنَّ نوحاً  بشاهد أن يأتي  طلب منه  بي في يوم القيامة لَمَّ
 فيأمرُ   ،تهبوّ وآله فيطلب شاهداً على نُ   عليهِ   ى هللاُ بي صلَّ ، فيأتي إلى النَّ تهبوّ يشهد له على نُ 

فحمزة وجعفر    :واإلمام يقول  ،بيواية جعفراً وحمزة أن يشهدا لنوحٍ النَّ بي كما في الرِّ النَّ 
   على األنبياء.هما الشاهدان 

السَّ  أين..  .بيالنَّ   :ائل يسألفهذا  قالوعليٌّ  ً   :؟  أعلى شأنا   ، فهؤالء حمزةمن ذلك  إنَّ عليَّاً 
   وجعفر هم الشهداء على األنبياء.

إذا كان كذلك فكيف نفهم أفضلية الالمعصوم يعني حمزة وجعفر على  :  ائل هكذا يقولالسَّ 
   األنبياء اآلخرين؟ بي المعصوم باعتبار نوح وسائرالنَّ 

  ؟ ة، هذه النقطة ما هي يعيَّ لشِّ واضح في ثقافتنا ا بشكلٍ  زةٌ ركَّ همة جداً وهي مُ ناك نقطةٌ مُ هُ 

األنبياء   ، ألنَّ باطلة  قارنةٌ المقارنة مُ   ، وهذهِ تنا وبين األنبياءمَّ ئِ بين أَ   قارننحن دائماً دائماً نُ 
األَ  شيعة  يُ مَّ ئِ من  ال  بهم ة  هذهِ قارنوا  نشأت  القضيّ   ،  الكالم ة  علم  فالشِّ بسبب  تُ ،   جادل يعة 

نبياء في ون مثالً بفضائل األة يستدلّ مَّ ئِ فضيلة األَ   ين بقواعد علم الكالم ألجل إثباتالمخالف
األساسرآنالقُ  في  فهي   ،   ً أساسا تكون  أن  وليست  المخالفين  مع  المحاججة  لبناء   ألجل 
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للمقارنة بين األن  ،حدث هو هذا  الَّذي  ولكنَّ   ،عقيدتنا بياء وبين المعصومين وإالَّ ال وجه 
    مكن.المقارنة باطلةٌ هنا ال وجه لها، ال يُ  ، وجه للمقارنة ، الاألربعة عشر

قارن مثالً  مكن أن تُ ال يُ   ،من وجه   دُ بعِّ وتُ   ب من وجهقرِّ األمثلة تُ   ،مكن مثالً يُ   مثالً   هلمثالً  
أساساً   ، قارنة باطلةمُ   هذهِ   ، بصرصر والحائط ال يُ ببين الحائط واإلنسان فتقول اإلنسان يُ 

التقاء  الحائط ال يوجد فيما بينه أن تكون بين أطراف    دَّ ، المقارنة البُ وبين اإلنسان نقطة 
قد تتمايز في أشياء كثيرة وقد ال    ،كثير وتختلف وتتمايز في أشياء أخرى  تلتقي في شيءٍ 

  ، المقارنة هكذا تكون وإالَّ ها تتفق في أشياء كثيرةتتمايز في أشياء كثيرة ولكن في النهاية إنَّ 
الحائط ما عنده   ،ال معنى للمقارنة بين اإلنسان وبين الحائط ونقول اإلنسان عنده حاسة شم

يُ   هذهِ   ،ارنة خاطئة قمُ   ، هذهِ الحائط ما يسمع  ،، اإلنسان يسمعحاسة شم قارنة  قال لها مُ ال 
   ان واإلنسان.قارن بين اإلنسأن نُ  دَّ ، البُ كن المقارنة بين الحائط واإلنسانم، ال يُ منطقية

ك تحرِّ الحيوان عنده جسم مُ   ،ناك نقاط تالقيقارن مثالً بين اإلنسان والحيوان باعتبار هُ أن نُ 
مُ   ،وحساس عنده جسم  أيضاً  ينموتحرِّ اإلنسان  نامية  الحيوان عنده طبيعة  ، ك وحساس، 

مكن أن نقوم ناك نقاط كثيرة يتشابه فيها اإلنسان مع الحيوان يُ هُ   ،اإلنسان عنده طبيعة نامية
  . قارنة بين اإلنسان والحيوانلية مُ بعم

لها المعصومين األربعة عشر ال معنى  أتحدَّ   ،المقارنة بين األنبياء وبين  بمنطق    ثإنَّني 
أتحدَّ   ةالكتاب والعتر الكالم  ال  للعقا  الَّذيث بمنطق علم  الشِّ صار أساساً  ة في زمن يعيَّ ئد 
ة كان علماً لمجادلة المخالفين فقط وبعد ذلك على  الغيبة الكبرى ، علم الكالم في زمان األئِمَّ

فإذا أراد أن يدخل إلى ساحة أهل البيت عليه أن    ،لقي بعلمه في المزبلةعالم الكالم أن يُ 
ويُ  الزبالة  هذه  يُ يجمع  كي  البيت  أهل  ساحة  إلى  يدخل  ذلك  وبعد  المزبلة  في  ر فكِّ لقيها 

ر  نَّ ريد مِ يُ   الَّذيباألسلوب   هي أساساً   ترهذه المزبلة صا  ، المشكلة أنَّ بها أهل البيت أن نُفّكِ
قارن بين األنبياء هذه الثقافة فصار شيئاً طبيعياً أن نُ   هذا هو الموجود ولذلك نشأت  !لعقائدنا

   .وبين المعصومين األربعة عشر

الشِّ  إلى الَّذييعة من األموات ومن األحياء  بل ذهب من ذهب من مراجع  يُقلَّدون اآلن  ن 
، إلى أفضيلة أولي العزم بيأفضلية أولي العزم على المعصومين األربعة عشر باستثناء النَّ 

ى من األحياء المعاصرين اآلن، وهذا ، من األموات وحتَّ ة المعصومينمَّ ئِ هراء واألَ زَّ على ال
   ة.الخلل ناشئ من هذه القضيّ 

  بي المعصوم؟!فكيف نفهم أفضلية الالمعصوم على النَّ  إلى هذه الثقافة: هُ هذا السؤال مردُّ 
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هُ  مُ ناالسؤال  نبيِّنا عصمتهم  األنبياء من غير  أبداً طلقة:  مُ   ،؟  لََما لو كانت عصمتهم  طلقة 
وواضح ليس في سورة البقرة    ؟، فماذا نقرأ في سورة البقرةسورة البقرة رآن هذه  ث القُ تحدَّ 

 يلٌ هناك تفض  ،سل بعضهم على بعض ل الرُّ هللا فضَّ   فقط هذه من بديهيات عقائدنا من أنَّ 
على   ؟ هذا التفصيل أساٍس على أّيِ   ، هذا التفضيلم على البعض اآلخرل بعضهّضِ سل فُ للرُّ 

  هم وعلى اختالف مراتبهم في علمهم.أساس اختالف مراتبهم في عصمت

اً عندهم العصمة رَّ ، األنبياء طُ ة في السلوك وبين العصمة المطلقةق بين العصمفرِّ علينا أن نُ 
هم ال   ،ادي من العصمة في السلوك ما هو؟ أخالقهم كاملة، طاعاتهم كاملةر، مُ في السلوك

 ً ً حرَّ ال يفعلون مُ   ،يتركون واجبا ، سلوك ، ال تصدر منهم القبائحماً أصالً ال يفعلون مكروها
في   ترتبط الَّتي  ى في اآلداب  حتَّ   ،في آدابه  ،عامالتهفي مُ   ، في خصاله  ،اإلنسان في أخالقه

   العرف.

، العصمة المطلقة فقط األنبياء يعلمون كل شيء؟ قطعاً ال  ولكن العصمة في العلم هل أنَّ 
 رقَ ال فَ وَ (  ،ن يعلمون ما كان وما يكون وما هو كائنالَّذيعشر  في المعصومين األربعة  

اس اعتادت لكنَّ النّ و، هذه التعابير ضيقة  تعابير ضيقةى وهذه التعابير هذه  حتَّ   )ا ينهَ بَ وَ   كَ ينَ بَ 
مون ما كان وما يكون وما هو أنَّهم يعل، من  واياتألنَّها وردت في الرِّ   على أن تتعامل معها

   .َال فَرَق بَينََك َوبَينَها إِالَّ أنَُّهم ِعبَادَُك َوَخلقُك) العبارة الواضحة والواسعة: (، وإالَّ كائن

مُ  ليست  العصمة  تكون  يُ فحينما  فحينئٍذ  من طلقةً  جهٍة  في  المعصوم  غير  يكون  أن  مكن 
ناك أدنى مانع خصوصاً إذا أردنا ، ال يوجد هُ هو أفضل من هذا النَّبي المعصوم  الجهات

   يتم فيه التفاضل: الَّذين لنا األساس بيّ تُ الَّتي وايات وأن نعود إلى الرِّ 

 نبٌي مرسل فإنَّ من األنبياء من ستصعٌب ال يحتمله إالَّ إنَّ أمرنا صعٌب مُ (  :لاألساس األوّ 
 : واإلمام يقول-مرسل     نبيٌ ال يحتمله إالَّ   -فيما بين األنبياء  ناك اآلن تفريق فهُ -ليس بمرسل  

بي ق بين النَّ رِّ فُ ، فَ إذاً الميزان ما هو؟ الميزان العالقة بهم  - بمرسل فإنَّ من األنبياء من ليسَ 
وإالَّ -على مراتب  اء المرسلون هم أيضاً  ونفس الشيء األنبي  ،بي غير المرسلالمرسل والنَّ 

من   فإنَّ   -لإليمان   عبدٌ امتحن هللا قلبه، وإالَّ بقرَّ مُ ب فإنَّ من المالئكة من ليس بِ قرَّ ملٌك مُ 
   متحناً أيضاً.العباد من ليس مُ 

حن هللا تب وال عبدٌ امقرَّ ال يحتمله ال نبٌي مرسل وال ملٌك مُ   :فٍق آخر وهو أعلىولكن في أُ 
لإليمان يحتمله  ،قلبه  قالفمن  شئنا؟  من  هذهِ   ،:  شئنا  مُ   من  وال  ليست  باألنبياء  ال  رتبطةً 

، للمعصوم، من شئنا  ة راجعةٌ القضيّ   هذهِ   ،ن امتحنت قلوبهم لإليمانالَّذيبالمالئكة وال بأولئك  
هو   تفضيل جذره، ميزان النا راجٌع إليهللمعصوم، التفضيل هُ   نا راجعةٌ االختيار هُ عملية  
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بين أو  يعة من األنبياء المرسلين أو من المالئكة المقرَّ ، إن كان الشِّ يعة بالمعصومعالقة الشِّ 
    بأيديهم. ، واالصطفاءتحنت قلوبهم لإليمانن امالَّذيمن العباد الممتحنين 

،  وآله ونقول المصطفى   عليهِ ى هللاُ ث عن نبيِّنا صلَّ ؟ حين نتحدَّ ى ما هوأصالً معنى المصطف
اللغوي   هو   ، يعنيمن االختيار  ،المصطفى يعني المختار من االصطفاءصحيٌح المعنى 

   .، هذا في حدود اللغةختارٌ مُ 

في اصطفاء   المصطفى هو األساسُ   :واياتا إذا أردنا أن ندخل في تفاصيل اآليات والرِّ أمَّ 
   هذا هو المراد من المصطفى. ،الخالئق 

   .المصطفى هو المختار :غةً لُ 

بي  ثونا به عن مقامات النَّ وايات وفي تفاصيل ما حدَّ لكن إذا أردنا أن ندخل في تفاصيل الرِّ 
األعظم صلَّ  هللاُ نبيِّنا  األساس  :وآله  عليهِ   ى  هو  وبواسطته  الَّذي  يكون  وعليه  به  يتم   يتم 

   االصطفاء.

ب المعنى بمثاٍل حسييعني إذا أردنا أن نُ  د في قرِّ واألمثلة الحسية تُ   ،قّرِ ب في جانٍب وتُبعِّ
لمراد من  فلتر به الوجود هذا هو ايُ   الَّذي  : المصطفى يعني هو الفلتر األعظمجانٍب آخر
، هللا قد خلق األنبياء  وإلى التفاصيل وكيف أنَّ وايات  ، إذا أردنا أن نعود إلى الرِّ المصطفى

هللا قد خلق   وكيف أنَّ   ،هللا قد خلق المالئكة  وايات وكيف أنَّ الرِّ   إذا أردنا أن نعود إلى هذهِ 
شير إلى  المضامين تُ   كل هذهِ   وما عالقة خلقهم بحقيقة المصطفى؟لقوا  كيف خُ   ،اآلدميين

 في الكائنات هو عالقة هذهِ   من أنَّ أساس االصطفاءِ   قبل قليل  إليهِ   أشرتُ   الَّذي هذا المعنى  
فإذا شاءوا ألحٍد أن يكون هو األقرب إليهم    ،موسلَّ   وآلهِ   عليهِ   ى هللاُ الكائنات بالمصطفى صلَّ 

تُ   فهذهِ  وال  األعلى  المنزلة  هي  بهذهِ المنزلة  المعصوم   قاس  الكالمية  المصطلحات 
  الَّذي ب إلينا مثلما قلت قبل قليل من علم الكالم  تسرَّ هي مزيٌج من فكٍر  الَّتي  والالمعصوم و

  .جاءنا من ساحة المخالفين

  ..داخلة بسيطةمُ على هذا السؤال داخلة شيخنا داخلة: مُ مُ 

  ..تفضلوا ي: الحليم الغزِّ   يخ عبدالشِّ 

 ، المقارنة ما بين األنبياء والرسل وبين الغير معصومين أصالً   ،ائل كان أصالً : السَّ داخلةمُ 
  تقصد   (السالم عليك يا وراث آدم)  :كيف يرث المعصومولكن ألن أنا أجد في زيارة وارث  

  ؟شكالقة به بإمكانكم حل هذا اإلال يُقارن به وال له عال
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مقاماٌت بشريةٌ للمعصومين األربعة ناك  هُ   ،هذا ما هو بإشكال أبداً ي:  الحليم الغزِّ   يخ عبدالشَّ 
هذهِ  ومن  تنقُّ   عشر  األربعة عشر  للمعصومين  البشرية  في أصالب   لِ المقامات  أنوارهم 

ُكنَت   أَْشَهدُ أنَّكَ : (هذا المعنى  في نفس الزيارة أنت إذا تقرأ فالزيارة تشرحُ   ،رةطهَّ وأرحام مُ 
ل الزيارة،  ذكرها في أوّ   مرّ الَّتي  لشامخة  هي األصالب ا  هذهِ -نُوراً فِي األَْصالِب الشَّاِمخة  

أنَّكَ   -نفس زيارة وارث في    ) ُكنَت نُوراً فِي األَْصالِب الشَّاِمخة واألَْرَحاِم الـُمَطهَّرة  أَْشَهدُ 
ل في ، فهذه عملية تنزُّ في بداية الزيارة  توضيحيةٍ   المعنى أو هذا القانون جيء بأمثلةٍ   هذا

اجة األفضل إلى غير ة ناظرة على مسألة األفضلية أو حالقضيّ هذا العالم األرضي وليست  
  .ا وإذا في بالك شيء تفضلدن، إذا كانت الصورة واضحة سيِّ األفضل أبداً 

  ؟أبعد من هذا كونيةال هي الصورة ما نقدر نطبقها على واقع الدين الصورة  :داخلةمُ 

عبد الشَّ  الغزِّ   يخ  النُّ   هاحن  ال ي:  الحليم  هذه  في  الزياراتاآلن  وفي  صوص النُّ   ،صوص 
ناك الزيارات هي بمثابة يعني اآلن مثل ما موجود في الجمعيات الخيرية في األحزاب هُ و

 هذهِ   ،الجمعية أو بذلك الحزب أو بهذه المؤسسة  ناك بروشورات للتعريف بهذهِ هُ   ،أدبيات
الشِّ  لعامة  وضعت  العامف  روعيَ   ،يعةنصوص  المستوى  العام  يها  والشِّ والخطاب  يعة ، 

و  رت فيها بحسب ما هها قرأتها وتدبَّ صوص قطعاً إذا افترضنا أنَّ النُّ   تتواصل من خالل هذهِ 
يفعلون  هكذا  أنَّهم  من  فهذهِ المفترض  علميةً   تكونُ   ،  تكون لهم   ومعرفيةً   وسيلةً  فقطعاً   ،

المستوى هذا  إلى  ناظرة  فيها  الموجودة  والمطالب  اإلمام مثل    ،المضامين  في خطبة  ما 
ة نفس هذا المضمون سيذكرهُ  ، اإلمام سيخطب في المسجد الحرام وسيخطب   اإلمامالُحجَّ
بين النَّجف وكربالء ويقول ومن وكان   ،من كان يسأل عن آدم فأنا أولى بآدم  أنَّهُ   :أيضاً 

هذا تبار  اعب  ،بإبراهيم فأنا أولى بإبراهيم  ومن كان يحتجُّ   ،عن نوح فأنا أولى بنوح  يسألُ 
ة في المسجد جَّ ، هذه المضامين موجودة في خطاب اإلمام الحُ اسالخطاب هو خطاب للنّ 

موجودة في زيارات أمير المؤمنين   ،جف وكربالءة بين النَّ جَّ في خطاب اإلمام الحُ   ،الحرام
الشيء قرأ  ،نفس  إذا  يا وراث  يا وراث  هذه  الكالم  نفس  نفس  المؤمنين  أمير  زيارات  نا 

زيارات   في  الشُّ   ،األميرموجود  سيِّد  زيارات  هذهِ هداءفي  المستوى    ،  إلى    الَّذي ناظرة 
صوص ، ما كلُّ نٍص من النُّ يعة أو من غيرهمن كان ذلك من الشِّ المخاطبون إ  فيهِ   خاطبُ يُ 

النُّ   ،اً هو ناظر إلى المعاني الغيبية العميقة جدَّ  ناك الكثير من ، هُ ص هكذا أبداً صوما كل 
، وهذا واضح في كثيٍر من الزيارات لمتلقي في المستوى العام الموجودخاطب اصوص تُ النُّ 

العبارات ق  ،ريفةالشَّ  يكون فيها شيء من االنتقاص لمقامات   دفي بعض الزيارات أصالً 
هذا الخطاب   ماانتقاص وإنَّ ، أنا ال أقول هو  في بعض الزيارات يظهر هذا المعنىة  مَّ ئِ األَ 

  .  في نفس هذا السياق نفسهُ  اذ، وه بمستوى المتلقّي
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العزيزداخلةمُ  شيخنا  الال  ،:  عليهِ الهية  العلي  علّي  اإلمام  زمن  في  ظهرت  الم  السَّ   لي 
حدى إنت  أ  ؟ أيضاً كانوا هم يقولون أنبيه  لي كان ينادونالم يعني شنو الفرق  وحاربهم اإلما

  ..الخالق أو أنَّك يعنييات تجلِّ 

الَّتي   ،الفرقة السبأيةالفرق المغالية في زمن األمير هي    ،الفرق   ال ي:  الحليم الغزِّ   يخ عبدالشَّ 
  ...وهؤالء ،بن سبأسها عبد هللا أسَّ 

  ..العلويين ..نالَّذيأو  هيةطلق عليهم العلي الالهية يُ هم نفسهم العلي الال :داخلةمُ 

السبأية   ل فرقة هي الفرقةُ وّ ، يعني أذا اإلطالق أطلق بعد ذلك ه  ي:الحليم الغزِّ   يخ عبدالشَّ 
الرأي   اذه  ،شخصية وهمية  هُ نَّ أ  من  ناك من العلماء من يقول، هُ بن سبأسها عبد هللا  سَّ أالَّتي  
بن سبأ وايات عبد هللا  عندنا في الرِّ    نحنُ وإالَّ   ،المستشرقينيعة من  ب إلى علماء الشِّ تسرَّ 

   س الفرقة السبأية.أسَّ  الَّذيشخصية حقيقية موجودة وهو 

تقول السبأية  األوّ   :الفرقة  المؤمنين هو  أمير  أنَّ  أوّ ال  من  آ   ،ليتهلية ألوّ لَّذي ال  خرية  وال 
هللا يات  هو من تجلِّ   ، ما أنا وأنت وكل شيءٍ يات هللامن أنَّه هو من تجلِّ   ت، ما قالآلخريته

  يات هللا. ، ما كل شيٍء هو من تجلِّ  بحسبهولكن كلٌ 

يات ، التجلِّ يات هي نعم هللالتجلِّ ا  ،يات عالمات هللالتجلِّ   ،يات آيات هللا؟ التجلِّ ياتما هي التجلِّ 
يات نا من تجلِّ ما نحن كلّ   ،يات لها مراتب ولها صور التجلِّ   ،يات، هي هذه التجلِّ ي أفعال هللاه

   ناك مراتب أخرى.ي األعظم وهُ التجلِّ ناك هُ  ،ناك مراتب، هُ هللا

بالضبط عقائدها عقائد النصيريين اآلن الموجودين في سوريا والموجودين الفرقة السبأية  
يُ الَّذيوفي العراق مثالً    ،والموجودين في لبنان  ،في تركيا ، في إيران  عرفون بالكاكائيةن 

 عليَّاً ، هؤالء يقولون من أنَّ اإليراني حق براستوفون في الوسط  أيضاً موجودون معر
ن الَّذي ، هؤالء هم  خرية آلخريتهاآليتها، وال  لية ألوّ ال أوّ الَّتي  األولى    عليه الذات  هللاِ   صلواتُ 

لت إلى الفرقة  بعد ذلك تحوَّ   مَّ هي نفس الفرقة السبأية ثُ   ، هذهِ هيةعرفوا في زماننا بالعلي الال
ى البيانية إلى أن وصلت علفرق عديدة و  ،يريةوالفرقة الشع  ،يةمغيروالفرقة ال  ،الخطابية

النصيرية التالفرقة  عبر  يعني  وأسَّ أ،  شخصيات  خرجت  هذا  ريخ  نفس  على  فرقاً  ست 
  . ن موجودة في أيامناهي اآلالَّتي  ى من التفكير إلى أن وصلت إلى الفرقة النصيرية والمستو

 هر شعبان ما مدى  ل أحد من شبعيد زكريا في أوّ : تحتفل العوائل العراقية  سؤال آخر
  ؟شرعية هذا العمل
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،  بديننا ال من قريٍب وال من بعيدال صلة لهُ   هذا األمر  : دينيةٍ إن كان السؤال من جهٍة فقهيةٍ 
شعبان ، يستحبُّ صيام شهر  أليام المندوبة للصيام هذا اليومال يوجد عندنا في تشريعاتنا في ا 

ناك أيام  هُ   ،آخر الشهر  ،وسط الشهر  ،أول الشهر  ،نة األيام البيضعيَّ ناك أيام مُ كامالً أو هُ 
ذكر في رواياتنا وفي أحاديثنا وفي أحكامنا من ستحب صيامها لم يُ وايات يُ كرت في الرِّ ذُ 

يُ  يوماً  زكرياسمَّ أنَّ  بعيد  اليوم  بهذا  أ  ى  هذا  وّ في  شعبان  شهر  من  أحد    األمرل 
ً ال عالقة    ال عين وال أثر حول هذا الموضوع.   ، ما عندناله بمنهج الكتاب والعترة إطالقا

قديٌم في العراق وبحسب ما أعرف   النساء  الَّذيعيدٌ    الَّذي ن يصومون في هذا اليوم عادةً 
   عليهم أجمعين. وسالمهُ  هللاِ  صلواتُ لكن ال صلة له بمنهج أهل البيت  ،أعرفه هكذا

 ، وال بعنوان الدين   ،اس يحتفلون بهذا العيد احتفاالً اجتماعياً ال بعنوان التشريعن النّ إذا كا
ل إلى طقٍس ديني فهذا األمر ربَّما قد ال يكون هُ   ،وال بعنوان العقيدة ناك إشكال ولكن إذا ُحّوِ

  .بديننا ال من قريٍب وال من بعيد   ال صلة له

   ابة على  الوقت ال يكفي لإلج  ،مسلم المفرجيهذه مجموعة أسئلٍة من األخ العزيز أبو
من هذه األوراق   خذ سؤاالً من هذه األسئلة وقد تكرر في أكثر من ورقةٍ كل األسئلة سآ

من    تكرر هذا السؤال وسأختاره  العراق في االنتخابات في    بين يدي فيما يرتبط الَّتي  
  ة األخ العزيز أبو مسلم المفرجي. ورق

النّ هُ  العراقيربَّ - اسناك من  الوسط  له بهذا  ، إذ ربَّ ما وأتحدَّث عن  ما فيكم من ال عالقة 
ال نترنت  اإل  دوة بعد ذلك على التلفزيون أوشاهدون هذه النن يُ الَّذيما من  الموضوع أو ربَّ 

من   اِس ناك من النّ هُ   -يينخاصاً بالعراق  ، قد يكون هذا الكالمُ شأن له باالنتخابات في العراق 
 - قاطعوا االنتخاباتهم أن يُ اس من حقّ النّ   ،ريةٌ هذه حُ -  قاطع االنتخابات في العراق ريد أن يُ يُ 

ئة ئة وستبقى سيِّ ئة واآلن هي سيِّ األمور كانت سيِّ األمور لن تتحسن    تهم في ذلك من أنَّ جّ وحُ 
حدث ستعود وإذا ما  الَّتي  الوجوه السابقة هي    ومن أنَّ   ،جاه األسوأتِّ الإن لم تكن ستذهب با 

الوجوه تبديٌل لتحسين الصورة لبعض  أو  الرئي  ،تغييٌر  بالمشهد هي الوجوه  المتحكمة  سة 
   هي.

ً إذا كان التفكير به المنطق وهو فعالً    اذر بهفكِّ نُ   انَّ ، إذا كُ ذا المنطق الموقُف قد يكون صحيحا
قى سيئة ئة وستبئة واآلن هي سيِّ ، األوضاع كانت سيِّ هو الموجود هو هذا  ،هو هذا الموجود

إل المتوفرة بل تذهب  المعطيات  يقول هكذابحسب  الواقع  أ   ،ى األسوأ  الواحنا  ريه  گوالد 
اس ، إذا كان التفكير بهذا المنطق النّ خيه، القضية واضحة ومعروفة لديناأوكلمن يعرف  

إلى االنتخابات ألنَّ األها أن ال تمن حقّ  سيِّ مور سيِّ ذهب  أيضاً  وفعالً  ،  ئةئة والنتائج هي 
الوجوه وإ نفس  الرتوشالوجوه هي  تغيير على سبيل  نُ نَّما حدث  أن  أردنا  إذا  لكن  ر  فكِّ ، 
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التفكير تكون عملية االشتراك في االنتخابا للشِّ بشكٍل أبعد من هذا  يعة على  ت خصوصاً 
أو في الوسط  نِّ خطابي سيكون مسموعاً في الوسط السُ   ال أعتقد أنَّ   ين األقل إذ أنّ  ي مثالً 

  ر بطريقةٍ فكِّ إذا أردنا أن نُ   ، يعي لمن يوافقني على ما أقولردي على األقل في الوسط الشِّ الك
قد قد أقول قد مع قد وقد إذا    ر بطريقةٍ فكِّ ، إذا أردنا أن نُ ر فيهاأفكِّ الَّتي  أخرى وهي الطريقة  

كما   المضارع  الفعل  قبل  تُ جاءت  البالغة  علماء  التقليليقول  أصفهافيد  قد  بالمستوى    ، 
   :ر بهذه الطريقةفكِّ ، إذا أردنا أن نُ ستراتيجي في التفكيراال

ك  سينتخبها المنتخب تل الَّتي  ظر عن الجهة  النَّ   إذا لم نشترك في هذه االنتخابات بغّضِ   :الً أوّ 
الَّتي ي هذا إلى إضعاف العملية السياسية  ، إذا لم نشترك سيؤدِّ إليه  راجعةٌ   شخصيةٌ   ةٌ قضيّ 

حدثت بعد سقوط النظام البعثي المجرم وإضعاف هذه العملية يفتح الباب للدكتاتورية من 
بأّيِ  دكتاتوريةً اأك  شكلٍ   جديد  مُ   نت  وهذا  دكتاتوريةً بعثيةً  كانت  أم  كانت    ستبعد  أم  دينيةً 
أّيِ شكٍل من األشكال  شخصيةً   دكتاتوريةً  يؤدِّ من  المشاركة في االنتخابات  إلى  ، عدم  ي 

ً الَّتي  إضعاف العملية السياسية   ما ئاتها ولربَّ ، نعرف قبائحها ونعرف سيِّ نعرف قبائحها جميعا
أحفظ   أنا 

سيِّ  وقبمن  ً ئاتها  جميعا منكم  أكثر  االنتخاباائحها  في  االشتراك  يؤدِّ ،  إلى ت  األقل  على  ي 
 ن القوا مَّ هي على األقل برأيي أنا وبرأي أمثالي مِ الَّتي    لسياسيةالية  مالع  المحافظة على هذهِ 

يتحدَّث بحسب مصالحه البعثي وكل شخٍص  الدكتاتوري  النظام  ين في ظل  ما ربَّ   ، األَمرَّ
 ،تتحدَّث بحسب مصالحها  مجموعةٍ ، كل  ماً في ذلك الزماننعَّ اس من كان مُ ناك من النّ هُ 

نحن نتبرَّ   لماذا  ونتحدَّ هكذا  اآلخرينع  مصالح  عن  مصالحهيتحدَّ   كلٌ   ؟ث  عن  نحن ث   ،
العملية السياسية برغم قبائحها    ن هذهِ المتديِّ   يعي وفي الجوّ بحسب مصالحنا في الواقع الشِّ 

شارك ، فحينما نُ شكٍل من أشكالها  ئاتها أفضل لنا بكثيٍر من أن تعود الدكتاتورية بأّيِ وسيِّ 
ظر أنا أتفق مع الحزب النَّ   ، بغّضِ السياسية  العمليةِ   إلى تقوية هذهِ   ي ذلكفي االنتخابات يؤدِّ 

، مثلما قلت قبل قليل من أنَّني أريد أن  ةٌ أخرى) تلك قضيّ ص(أختلف مع الحزب    )س(
  .الً أوّ  في التفكير، هذا ستراتيجيةٍ ا ر بطريقٍة أصفها بطريقةٍ أفكِّ 

 ً  ستراتيجيةً ابطريقة    أردنا أن ننظرَ ئات ولكن إذا  كل السيِّ   برغمِ   ،ئاتكل السيِّ   برغمِ   :وثانيا
، إذا ستأتي ستكون أفضل من هذهالَّتي  ، وابات أفضل من سابقتهانتخاال  يضاً لألمور هذهِ أ

ل وأن يقول لي قائل األشخاص هم األشخاص والمفاسد هي المفاسد نظرنا بالمنظار األوّ 
  .ة من هذا المنظارت إلى هذه القضيّ ني ما نظرلكنَّ  ،تفق معهمأ

لكم أقول  هُ   :أنا  أنتم  اآلن  األقل  على  مسألة  أنتم  الَّذيناك  الغربية  البلدان  في  تعيشون  ن 
ن الَّذي، وةن هذه القضيّ البلدان الغربية يتحسسون يعيشون في  الَّذينحن وأشباهنا    ،وأشباهكم

بوا عملياً اآلن على أرض عاشوا في بلدان عربية أو إسالمية اشتراكية قومية دينية وجرَّ 
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هي األنظمة   تحترم اإلنسان إلى أبعد حدالَّتي  عملياً اآلن على أرض الواقع األنظمة    ،الواقع
الديمقراطية تعرفونه،  ،الغربية  أنتم  ما  نحنأنتم  هذا  الغربيةالَّذي،  ،  البالد  في  عشنا    ، ن 

الَّتي ، هذه الدول  سترالياأفي    ،با الغربيةوفي أور  ،في كندا  ،في الواليات المتحدة األمريكية
ويقول الدول اإلسالمية   ناك من يكذب على نفسه، هُ مها النظام الديمقراطي هذه حقيقةيحك

الَّتي ، هذه األنظمة هي األنظمة الوحيدة في العالم  واحدةق مع أنفسنا مرة  صدِّ كذا وكذا، فلنُ 
ها تحترم اإلنسان في جّوٍ مثالي، ال توجد ال أريد أن أقول إنَّ   ،تحترم اإلنسان إلى أبعد حد

 ، ولكن في أّيِ مكاٍن اآلن في العالم يُحترم فيه اإلنسان إلى أبعد حدّ المثالية على األرض
ود، يوجد عندك غير هذا ، هذا هو الموجنظمة الديمقراطيةفي هذه األ  ،هو في هذه األنظمة

 دينيةٍ   ُحكمت بأنظمةٍ الَّتي  غير اإلسالمية    ،غير العربية  ،، في الدول العربية اإلسالميةأو ال
  ، شخصيةٍ   ديكتاتوريةٍ   بأنظمةٍ   ،اشتراكيةٍ   بأنظمةٍ   ،قوميةٍ   بأنظمةٍ   ،من أي مذهب  ،دين   من أّيِ 

المالكة العوائل  ُحكمت  بأّيِ   ،بأنظمة  مُ نظاٍم  فيها  اإلنسان  الحدود،  أبعد  إلى  حقوقه    ،هاٌن 
الحدود  أبعد  إلى  إنَّ   ،مهتوكةٌ  ينالهُ  الحوما  من  عطاٌء  هو    ، اكمما 

لطاهرة  ق عليه من يد الحاكم اوبركةٌ تتدفَّ   وفضيلةٌ   ما هو عطاٌء ونعمةٌ من حقوقه إنَّ   ما يناله
الجليلة العزيزة  هذا  المباركة  هو  ما  وجرّ   نحن  ي الَّذ ،  وجرّ عشناه  وأجدادنا بناه  آباؤنا  به 

 تحترمالَّتي  ، األنظمة  ق مع أنفسنا مرة واحدةصدِّ لحكاية هي الحكاية إلى يومنا هذا، فلنُ وا
أة  عبَّ ، اآلن في العراق هذه تجربة تجربة ناقصة تجربة مُ اإلنسان هي األنظمة الديمقراطية

    السمة.لكن على األقل موسومة بهذهِ  ،بالعيوب ،باألخطاء

أعدّ مَّ مِ  أنَّ ا  إشارةً  بلحاظ   ه  وال  األشخاص  بلحاظ  ال  السابق  من  أفضل  االنتخابات  هذه 
، ة نحن نعرفهاياها ال برامج وال هم يحزنون، هذه القضيّ وي لك  چبرامج عود اح  ،البرامج

لحمام ما راح يتغير  ال توجد برامج وال يوجد تغيير في األشخاص وذاك الطاس وذاك ا
  :ئانر شيتغيّ  الَّذيولكن ولكن ولكن  ،شيء

،  المجتمع العراقي مغلوب على أمره  صحيح  ،رتثقافة المجتمع العراقي تطوّ   :لالشيء األوّ 
فردات ريد أن ندرس واقع المجتمع العراقي ولكن ثقافة المجتمع العراقي مُ نحن اآلن ال نُ 

ناك ، إذا كان هُ رتهذه تغيّ   ،، طبيعة العمل اإلعالميالسياسيفردات العمل  مُ   ،الديمقراطية
اك ناس بيها  ن، إذا كان هُ مامن العراقيين إذا كان وما أعتقد موجود ولكن نقول إذا كان ربَّ 

يُ  لخير  تشتغل  أن  القادمة من اآلنمكن  ا وإالَّ   ،النتخابات  من جُ  هذه  أيضاً  ملة النتخابات 
مُ الخسائر توجد  اآلن  لكن  للَّ   تافرد،  والساحة  موجودة  االجتماعية  الساحة  يرصد  ذي 

مُ  توجد  العراقية  يُ السياسية  أنفردات  يُ   مكن  عليها  للشبابنبني  وخصوصاً  يُ مكن  مكن ، 
، هذه االنتخابات نتخاباتجاه هذه االللشباب العراقي أن يقتنصها من اآلن وأن يعمل ال باتِّ 

ب اآلن ستبعد الشياستبعد ولكن مُ ينية ما هو مُ ُمستبعد، هو في الحقيقة في أجوائنا الد  ألنَّه
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مكن هذا مكن ينامون على قلوبنا مثل الطابوقة مُ وإن كان وهللا مُ   ،في الدورة القادمة يبقون
هذه   ، هذا  مكن يقلمُ   ،ستبعد جيل الشياب على االنتخابات القادمةلكن مُ   ،أيضاً بلوكة وتنام

  .تزحزحمكن شوية اس مُ نايمة على النّ البلوكة ال

  :  ناك نقطتانقلت هُ 

تغيّ هُ   :النقطة األولى العراقيناك  المجتمع  ثقافة  مُ   ،ر في  السياسيفي  العمل  في   ،فردات 
وإالَّ   ،رأة عند األجيال الجديدةدت جُ ، تولَّ الديمقراطي  في الجوّ   ،فردات الثقافة اإلعالميةمُ 

القديم نحن   من الجيل  نحن  ،اآلنلقديم نحن إلى  ا  الجيل  ،القديم اغسل ايدك من عندهالجيل  
لكن   ،شكلةمُ   ف من عنده وما عندنابا نخا ونا في أوربالشارع هُ   اآلن إذا نشوف الشرطي

  . جتمعات هذه طبيعتها، هذه النقطة األولىذا نشأنا في مُ هك ،ينا بهذه الطريقةنحن ُربّ 

واحدة نفس   حدٍّ سواء وجهان لعملةٍ ة على  نيَّ ة والسُ يعيَّ األحزاب الدينية الشِّ   :والنقطة الثانية
،  ة الدينيةيعيَّ ة، األحزاب الشِّ نيَّ ، ال شأن لنا باألحزاب السُ ةنيَّ ة أو السُ يعيَّ الشيء األحزاب الشِّ 

هذا اإلرغام   ،غمت إرغامرِ أُ   ،مت أنوفها على تغيير واقعهارغِ ة الدينية أُ يعيَّ األحزاب الشِّ 
هُ  واقعها،  تغيير  مُ على  واضحتانناك  نُ الحظتان  أن  أردنا  إذا  قلت  أنا  بطريقةٍ فكِّ ،    ر 

  ، ينظر فيها اإلنسان إلى مصلحته الشخصيةالَّتي  ،  ه الطريقة السطحيةستراتيجية ال بهذا
من   ،رنت تنظّ أبا وجاي  وومن حّقِ قائٍل يقول لي اآلن أنتم عايشين هناك مرتاحين بأور 

ً   ، وإن كانأن يقول هذا صحيح  هحقّ  أقوله ما   الَّذي، الكالم  هذا التنظير ليس تنظيراً ترفيا
  : تنا يقولونمَّ ئِ ، وأَ هذه نتائج من دراسة الواقع  ،هذه حقائق علمية   ،هو من التنظير الترفي

 اس معرفةً يشترطون فيهم أن يكونوا من أكثر النّ   ،في وصف فقهائهم  ،في وصف علمائهم
  . زٌء من معرفة الزمانوهذا جُ بزمانهم، 

ر شيئاً  غيّ فها على أن تُ ناآغمت  رِ ة أُ يعيَّ قلت من أنَّ األحزاب الدينية الشِّ الَّتي  النقطة الثانية  
  وإالَّ   ،لت إلى عورةأسماءها تحوَّ   ت األحزاب الدينية من أسمائها ألنَّ ، فلقد فرَّ من واقعها 

، لماذا ُك بهِ ريخ عادةً يتمسّ أك اسماً له تيمتل الَّذي، جديدةوا من أسمائهم إلى أسماء لماذا فرُّ 
السم القديم؟! وهذه واضحة، لماذا ي عورة اغطِّ ؟ أليس كي يُ من اسمه إلى اسٍم جديد  يفرّ 

  ، ريد أن يكسب األصوات إن كان في الواقع السياسييُ   الَّذي؟ عادةً  لجئوا إلى أسماء جديدة
يرجع   ،نحن أقدم  ،ناا هُ نَّ نحن من البداية كُ   أليس يبحث عن جذور؟  ، في الواقع االجتماعي

  .من عورة تلك األسماء، هذا واحد؟ إنَّه فراٌر وا إلى أسماء جديدةلماذا فرُّ  ،إلى مجده التليد

فرُّ   :اثنين فِ لماذا  المدنية  الدعوة  إلى  الديني  لباسهم  من  واضحوا  يُ رار  من  ساحة،    تابع 
بالتعابير   ةً مرَّ   ،رار واضح نزعوا ثيابهم ثوبهم الديني إلى الحالة المدينةاالنتخابات هناك فِ 

ن يُعرضون في الدعاية االنتخابية الَّذيأشكال األشخاص    ،والمصطلحات وأخرى بالمظاهر
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، قطعاً اً ة واضحة جديمن الجنسين إن كان من الرجال أو من النساء واضح اللمسة المدن
   . هذا يكشف عن تغيير على أرض الواقع ، ولكن كلفي الفترة االنتخابيةهي 

، ذهبت الَّتي  هذه خسارة مع    ،هذه االنتخابات خسارة للذين يبحثون عن اإلصالح  : لذلك أقول
حدث   الَّذي ن يبحثون عن اإلصالح وعن التغيير أن ينتفعوا من التغيير  الَّذيولكن بإمكان  

العر الواقع  إذا  في  يشتغلوااقي  وأن  يعملوا  أن  الق  أرادوا  االنتخابات  على  اآلن  ادمة من 
   حدثوا تغييراً.بإمكانهم أن يُ 

  ، يُقال من أنَّ التجربة الفرنسية أخذت كذا من السنين  الَّذير هذا الكالم  كرِّ ريد أن نُ نحن ال نُ 
أن    دَّ حينما تكون تجارب البُ ،  ليةتلك تجارب أوّ   ،أخذت كذا من السنينوالتجربة البريطانية  

يُ يُ  منها كي  تُ نتفع  أن  الوقت ال  فهيكرَّ ختصر  اجترار  ر  ليست عملية  التجارب    ،العملية 
المراد  )ستأنفوفي التجارب علٌم مُ (  :لمؤمنينحين يقول أمير ا ،ليست لالجترار التجارب

نُ   ؟ماذا   ،ستأنفوفي التجارب علٌم مُ   ،جديد  ستأنف شيءٌ ! علٌم مُ !ر التجربة بنفسهاكرِّ أن 
   ا أن نستفيد من التجارب السابقة.ال أن نجتر التجارب بنفسها وإنَّم 

  

ةِ    ..المعليه السَّ  اللَُّهمَّ يَا ربَّ الُحسين بحّقِ الُحسين اشِف َصدَر الُحسين بظُهور الُحجَّ

 ً   ..أسألكم الدعاء جميعا

ٍد وآلِه األ  ى هللاُ وصلَّ    ..رينبين األطهَ طيَ على سيِّدنا ونبينا ُمَحمَّ
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 وفي الختام:
ه   ّد من التنبـي ــوص  إالبـُ ل نصــ ا نـق ا حـاولـن دوةلى أنّـن كمـا هي وهـذا    الـن

ة الكــاملــة عليــه   المطبوع ال يخلو من أخطــاء وهفوات فمن أراد الــدقــّ
 بصورة الفيديو أو األوديو على موقع القمر. الندوةمراجعة تسجيل 

  
 
  
 

 مع التحيات
  الـُمتابَعة

  القمر
  هـ1439
  م 2018

  



 

‐ 30 ‐ 

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متوفّر بالفيديو واألوديو على  ... السويد  -المبارك  المهدويّ  الميالدفي  الندوة الثانية
 موقع القمر 

www.alqamar.tv 


