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 اٌِّْئخ ثَؼد احلَبدَّخُ خُمٍََحَاٌْ

 ػَشَس اٌثَّبِِٓ اجلُصْءُــ  فَبطَِّخ َّب ٌَجَّْهِ
 

  ... بَ َناِتْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسبَلمٌ 
 أن   ويبدو الُعنوان ىذا رَبت يتواصلُ  اغبديثُ  زال ال ..!!. فَاِطَمةِيَاِلَبَّيكِِ: اؼبتقدِّم الُعنوانُ  ُىو الُعنوانُ 
يني ة اؼبؤس سة يف فاطمة ظبلمةُ  حلقتني، أو حلقةٍ  يف ينتهي لن حديثنا اً، كبريةٌ  ُظبلمةٌ  الر ظبي ة الشِّيعي ة الدِّ  جد 
اً  وطويلةٌ   وقد الشِّيعّي، الوسط يف عليها ا صلواتُ  ُظبلمِتها أجواءِ  يف ىو اغبديث بأن   قُلتُ  كما .جد 
 :أقسام ثبلثة إىل الشِّيعي   الوسطَ  قس متُ 
يني ةُ  اؼبؤس سةُ   :األوَّؿِالِقسم  .الر ظبي ة الشِّيعي ةُ  الدِّ

 اغبقيقةِ  يف وىم البيت، أىل شيعة أنفسهم على يُطلقون ال ذين وىم اؼبؤس سة ىذه شيعةُ  :الثَّانيِوالِقسم
يني ة، اؼبؤس سةِ  شيعةُ   تسل   وىي اؼبؤس سةِ  ؽبذهِ  وىل لوا وطب لوا صف قوا َلَما البيت ألىل شيعةً  كانوا ولو الدِّ

 .تقطيع شر   عليها اِ  َصلوات فَاطمة لُتقطِّع ُسُيوَفها
 الز ىرائي ون ،(زىرائي ون: )الوصف ىذا عليها أطَلقتُ  ال يت اجملموعة اِفرتاضّية، ؾبموعةٌ  وىي :الثَّالثةِالمجموعةُِ

 أكونَ  أنْ  أسبّن   منهم، ىو َمن الن اس من يكون أنْ  أُمِنيةٌ  الواقع، أرض على ؽبم وجودَ  ال افرتاضّية ؾبموعةٌ 
  .أيضاً  منهم وبنات أبنائي يكون أنْ  وأسبّن   منهم

يني ةِ  اؼبؤس سةِ  أجواءِ  يف: األو ل الِقسمِ  يف ىو فاطمة ُظبلمة يف واغبديث  صلوات لفاطمة الظ اِلمة الر ظبي ةِ  الدِّ
 للش يخ حديثٍ  على يشتمل فيديو من َمقطعاً  عرضتُ  يكتمل، مل اؼباضية اغبلقة يف حديثي عليها، ا

 على نُقِسمُ  أخرى وتارةً  باغُبسني، ا على نُقِسمُ  مر ةً  ا، على الَقَسمِ  عن فيوِ  يتحد ثُ  الكاظمي، حبيب
ِبالُحسينِِِوجلََِِّعزَِِّاهللِعلىِتُقِسمُِِأَنت -:قال يقول؟ ماذا ىذا، ىو كبلموِ  َنص   األعظم، باالسم ا

ِباالسمِِِعليكِأُقِسمُِِربِِّياِتقوؿِوتارةًِ - ا خلقِ  من - خلقوِمنِخلقٌِِمخلوؽ،ِوىوِالسَّالـِعليو
ِأالِالَقَسمُِِىذاِالُحُجب،ِيُخُرؽِأالِالَقَسمُِِىذاِخلقك،ِمنِأحدٍِِإلىِمنكِيخُرجِلمِالَّذيِاألعظم

 يف اغبديثُ  يتواصل أنْ  ألجل كبلمي، ُأكِمل أنْ  قبل - المعانيِىذهِعرؼِِلَمنِىنيئاًِِالعرشِلوُِِيهتزُِ
  :الكاظمي حبيب الش يخ معاً  ونستمع ُنشاىد اؼباضية واغبلقة اغبلقة ىذه

 رب   إذاً  اؼبقام، ىذا يف َخطري الكبلمُ  األقدام، مزال   ىنا وأهنيها، كلمة قلتُ  بذاتو، ابتهاجوُ  كيف نعم]
 وجلّ  عز   اِ  على تُقِسمُ  أنت اؼبهم اآلن، ُتسعفين ال التعابري تعبري، بأيِّ  اآلن عليو، َعزيزةٌ  أظباؤهُ  العاؼبني
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 ال ذي األعظ م باالسمِ  عليك أُقِسمُ  ربّ  يا: تقول وتارةً  خلقو، من خلقٌ  ـبلوٌق، وىو الس بلم عليوِ  باغُبَسني
 ؼبن ىنيئاً  العرش؟ لوُ  يهتز   أاَل  الَقَسم ىذا اغُبُجب؟ ىبرِقُ  أاَل  الَقَسم ىذا خلقك، من أحدٍ  إىل منك ىبرُج مل

 [.اؼبعاين ىذه عرف
 الِعصمة بيتِ  أىلِ  عن جاء ِلَما ِخبلفٌ  وىو ـبلوقاً  ليس األعظم ااِلسم أن   يعتقد الكاظمي الش يخ أن   يبدو

ِمنكِيخرجِلمِالَّذيِاألعظمِباالسمِعليكِأُقِسم -: ىو قال كما أصبعني، عليهم وسبلموُ  اِ  صلواتُ 
 ىذا يصح   فكيف ـبلوق اسمٌ  األعظم االسم! خلقك؟ من أحدٍ  إىل منك ىبرج مل - خلقكِمنِأحدٍِِإلى

 ! الت عبري؟
 اؼببعث ليلة دعاءِ  يف واضحة األدعية دائماً، بقراءهتا حبيب الشيخ يُوِصي وال يت العصمة بيت أىل أدعيةِ  يف

ِفَاْستَػَقرََِِّخَلْقَتوُِِالَِّذيِاأَلْكَرـِاأَلَجلِ ِاأَلْعَظمِاأَلْعَظمِِِاأَلْعَظمِِِبِاْسِمكََِِوَأْسأَُلك -:ويقول يتوج و الس ائل
 مثلما( خلقك من أحدٍ  إىل منك ىبرج فبل) الد عاء يف يأتِ  مل - َغْيِرؾِِإَلىِِمْنكََِِيْخُرجَُِِفالِِظل كِِفي

ا ،(خلقك من أحدٍ  إىل منك ىبرج مل ال ذي األعظم باالسم عليك أُْقِسم: )الكاظمي الش يخ يقول  وإمب 
 - ـبلوق اسمٌ  فهو - َخَلْقَتوُِِالَِّذيِاأَلْكَرـِاأَلَجلِ ِاأَلْعَظمِاأَلْعَظمِِِاأَلْعَظمِِِبِاْسِمكََِِأْسأَُلك -:السؤال
 غريُىم، َفَمن ـبلوق اسمٌ  األعظم فاالسم - َغْيِرؾِِإَلىِِمْنكََِِيْخُرجَُِِفالِِظل كِِفيِفَاْستَػَقرََِِّخَلْقَتوُِِالَِّذي

 !اػباّصة؟ اؼبنزلة ىذه يف وجعلهم َخَلق، وتعاىل سبحانو ا غريُىم َمن
 ﴾ًَاٌْإَزْضِ اٌسََّّبًَادِ فِِ َِٓ ًٌََوُ﴿ :بعدىا وال يت العاشرة بعد الت اسعة اآلية إىل األنبياء سورة إىل ذىبنا إذا كبنُ 

 ۞ َّسْزَحْسِسًَُْ ًٌََب ػِجَبدَرِوِ ػَْٓ َّسْزَىْجِسًَُْ ٌَب ػِندَهُ ًََِْٓ ًَاٌْإَزْضِ اٌسََّّبًَادِ فِِ َِٓ ًٌََوُ﴿ لآلية بدق ة انتبهوا ؛وَلوُ 

 ُعلمائِنا من والبقي ة حبيب الش يخ أن   لو للُمفض ل، يقول الص ادق إمامنا ﴾َّفْزُسًَُْ ٌَب ًَاٌنَّيَبزَ اًٌٍََّْْ ُّسَجِّحٌَُْ

 فِِ َِٓ ًٌََوُ: ﴿للمفض ل يقول الص ادق اإلمام الُعَمرّي، اؼبنهج حبسبِ  ال ا آلِ  منهجِ  حبسبِ  الُقرآن يفهمون

 ًٌََوُ﴿ األخرى اؼبخلوقات وسائر اآلدمّيون، اعبان، اؼببلئكة، واألرض، الس موات يف َمن ﴾ًَاٌْإَزْضِ اٌسََّّبًَادِ

 َمن أسألكم أنا غريُىم، َمن كَبن،! !غريُنا ومن :قال ىم؟ َمن ﴾ػِندَهُ ًََِْٓ﴿؛ ﴾ًَاٌْإَزْضِ اٌسََّّبًَادِ فِِ َِٓ

 ﴾ػِندَهُ ًََِْٓ﴿ واضح ىذا ﴾ًَاٌْإَزْضِ اٌسََّّبًَادِ فِِ َِٓ ًٌََوُ﴿ !عليهم؟ ا صلوات غريُىم ُىناك ىل غريُىم؟
 بكلِّ  والبشر أصنافهم، بكلِّ  واعبان أصنافهم، بكلِّ  اؼببلئكة واألرض، الس موات يف َمن: يقول اإلمام

 .أصبعني عليهم وسبلموُ  ا صلواتُ  ُىم إهّنم !ىؤالء؟ ىم َمن ﴾ػِندَهُ ًََِْٓ﴿ ،وقومّياهتم ُشُعوهبم
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 اؼببعث يوم دعاء يف اؼببعث، ليلةِ  دعاءِ  يف إليو، أشرتُ  ال ذي الش ريف الدعاء يف اؼبوجود اؼبضمون نفس وىو
 ﴾ػِندَهُ ًََِْٓ﴿ - َغْيِرؾِِإَلىِِمْنكََِِيْخُرجَُِِفالِِظل كِِفيِفَاْستَػَقرََِِّخَلْقَتوُِِالَِّذي - :األخرى األدعيةِ  بقي ة ويف

 . أصبعني عليهم وسبلموُ  اِ  صلواتُ  ُىم إن  ُهم ،﴾ػِندَهُ ًََِْٓ﴿ فقط ا عند اإلؽبية، العنديّةُ  ىي ىذه
اً، واضحةٌ  الرِّوايةُ  وىذه واضحة، واألدعية واضحة، الُقرآنية اآليات  باب) عنوان ربت الُكليين وضعها ِجد 
 اغُبسني بأن   حبيب الشيخ يقول فحني ـبلوقات، ىي اإِلؽبيةُ  فاألظباءُ  خ َْلق، أي حدوث ،(األظباء حدوث
 األعظمُ  االسمُ  ولكنْ !! ـبلوقاً  ليس فكأن وُ  خلقك من أحدٍ  إىل منك ىبرج فلم األعظم االسمُ  أم ا ـبلوق،
  .أصبعني عليهم وسبلموُ  اِ  صلواتُ  ُىم إال   األظباءُ  وما ـبلوقٌة، واألظباءُ  ـبلوقٌ 

 - ُمَتَصوَّتَِغيرَِِبِالػُحُروؼِِِِاْسَماًَِِخَلقَِوتَػَعاَلىِتَػَباَرؾِاهللِِإفَِّ -:الص ادق إماِمنا عن الرِّوايةُ : الرِّواية ىذه نقرأ
َِغيرَِِبِالػُحُروؼِِ - االسم وىذا - ِاْسَماًَِِخَلقَِوتَػَعاَلىِتَػَباَرؾِاهللِِإفَِّ - العبارة ىذه إىل التفتوا( ِاظبَاً  َخَلق)

ُِمَجسَّد،َِغيرََِِوبِالشَّْخصِِ - ألفاظ تُوجد وال - ُمْنَطقَِغيرََِِوبِاللَّْفظِِ - حروف توجد ال - ُمَتَصوَّت
رََِِوبِالتَّْشِبيوِِ َِعْنوَُِِمْحُجوبٌِِالُحُدود،َِعنوُُِِمبَػعَّدٌِِاأَلْقطَار،َِعنوَُِِمْنِفيِ َِمْصُبوغ،َِغيرَِوبِاللَّوفَِِِمْوُصوؼ،َِغيػْ

َهاِلَيسََِِمَعاًَِِأْجَزاءَِأْربَػَعةَِِِعَلىِتَامَّةَِكِلَمةًَِِفَجَعَلوَُِِمْسُتورَِغيرُُِِمْسَتِترٌُِِمتَػَوى م،ُِكلِ ِِحسِ  ِقَػْبلََِِواِحدٌِِِمنػْ
َهاَِوَحَجبَِِِإلَيَهاِالَخْلقِِِِلَفاَقةَِِِأْسَماءٍَِِثاَلثَةِِمنَهاِفََأْظَهرِاآلَخر  اْلَمْخُزوفِاْلَمْكُنوفِااِلْسمَُِِوُىوَِواِحَداًِِِمنػْ

ِِمنَهاِفََأْظَهر - :يتحد ث وبدأ اظباً  خلق عليهم، ا صلوات عنهم ىو ـبلوق اسمٍ  عن اغبديث ىذا كلّ  -
َهاَِوَحَجبَِِِإلَيَهاِالَخْلقِِِِلَفاَقةَِِِأْسَماءٍَِِثاَلثَة ِاأَلْسَماءُِِفَػَهِذهِِِاْلَمْخُزوف،ِاْلَمْكُنوفِااِلْسمَُِِوُىوَِواِحَداًِِِمنػْ
 األلفاظ ىذهِ  اؼبخلوق، االسم من الظ اىرُ  ا، ىو فالظ اىر - َوتَػَعاَلىِتَػَباَرؾَِِاهللُُِِىوَِِفَالظَّاِىرَُِِظَهَرتِالَِّتي
 االسمُ  وىذا ذلك، من أعظمُ  اإلؽبّية واغبقيقةُ  ـبلوقات، ألفاظ، وسائل، ىذه اغبكيم الذِّكر يف وردت ال يت

 اإلشارات ىذهِ  ُكلِّ  من أكرب حقيقُتو االسم ىذا ُمنطق، غري وباللفظِ  ُمتصو ت غري باغبروفِ  ا َخَلقوُ  ال ذي
 ا على نُقِسم فإن نا األعظم باالسمِ  ا على نُقِسم فحني نوري  ُتهم، ىي تلك حقيقُتهم، ىي وتلك والر موز،

 أنْ  أردمت وإذا وطويلة، ُمفص لة الرِّواية الرِّواية، آخر إىل بنوري ِتهم، حبقيقِتهم، اغُبَسني، وآلِ  باغُبَسنيِ  هِبم،
 ما وشرحتُ  بكامِلها الرِّواية قرأتُ  قد فإينِّ  ،(عليّ  يا) برنامج إىل تعودوا أنْ  يُبكنكم الرِّواية مضامني تُتاِبعوا

 عديدة ُأخرى مواقع وعلى زىرائي ون موقع على موجود الربنامج ومعانيها، مضاميِنها من أشرَحوُ  أنْ  استطعتُ 
  .العنبكوتّية الش بكة على

ُِمَتَصوَّتَِغيرَِِبِالػُحُروؼِِِِاْسَماًَِِخَلقَِوتَػَعاَلىِتَػَباَرؾِاهللِِإفَِّ - :أردتوُ  ال ذي ىذا ىو فقط الش اىد موطن
 - :ا ىو االسم ىذا من للخلقِ  الظ اِىرُ : قالت قالت؟ ماذا الرِّواية الرِّواية، آخر إىل - ُمْنَطقَِغيرََِِوبِاللَّْفظِِ
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 من أشرقت ال يت األظباءَ  الص ادق إماِمنا عن الرِّواية ىذه تُعدِّد ذلك بعد ُث   - َوتَػَعاَلىِتَػَباَرؾَِِاهللُِىوَِِفَالظَّاِىرُِ
، اْلُمَصوِّر، الَبارُِئ، ال َخاِلُق، الُقُدّوس، اْلَمِلُك، الر ِحيم، الر ضْبَن،) :فتعدِّد االسم، ىذا  تَْأُخُذهُ  اَل  الَقي وم، ال َحي 
 الصِّياغة هبذهِ  ِصيغت ال يت اغُبسّن األظباء آخر إىل ... (الَبِصري الس ِميُع، اػبَِبري، الَعِليُم، نَوم، َواَل  ِسَنةٌ 

  .اللفظّية
َِعزَِِّاهللِِِقَػْوؿِِِِفيِالسَّاَلـ،َِعَليوِِِاهللَِعبدِِِأَِبيَِعنَِعمَّار،ِابنُِِِمَعاويَةَِعن - :الش ريف الكايف يف أيضاً 

 قال ماذا ،هِبَا فَاْدُعوهُ  ،األظباء كل   ؛اغبُْْسَّن  اأَلظْبَاء َولِّلوِ  - ﴾ثِيَب فَبدْػٌُهُ اٌْحُسْنََ األَسَّْبءُ ًٌٍَِّوِ﴿ :َوَجلَِّ
 ِبَمْعرِفَِتَناِِإالََِِّعَمالًِِالِعَبادِِِِمنِاهللِيَػْقَبلُِِاَلِِالَِّتيِالُحْسَنىِاأَلْسَماءَُِِواهللَِِِنحنُِ:ِالصَّاِدؽُِِقَاؿَِ - الص ادق؟

 معّن عن يسأل الس ائل اغُبَسني، وآلِ  اغُبَسني عن يتحد ث اؼبقد سة، نفسوِ  عن يتحد ث اإلمام صروباً  -
 - :يقول يقول؟ ماذا ىنا اإلمام ،اغُبْسَّن  اأَلظْبَاءُ  َواِ  كَبنُ : قَالَ  ،﴾ثِيَب فَبدْػٌُهُ اٌْحُسْنََ األَسَّْبءُ ًٌٍَِّوِ﴿ :اآلية
 توس لوا قالت ما اآلية األظباء، هبذهِ  توس ُلوا قال ما اإلمام اآلية، ىذه يف ال يت - الُحْسَنىِاأَلْسَماءَُِِواهللَِِِنحنُِ

ِالُحْسَنىِاأَلْسَماءَُِِواهللَِِِنحنُِ:ِقَاؿَِ - هبا ادعوه﴾ فَبدْػٌُهُ اٌْحُسْنََ األَسَّْبءُ ًٌٍَِّوِ: ﴿قالت اآلية األظباء، هبذهِ 
 إىل توج هُتم فقد إليهم توج هتم إذا يعين كيف؟ هبا ادعوه - ِبَمْعرِفَِتَناِِإالََِِّعَمالًِِالِعَبادِِِِمنِاهللِيَػْقَبلُِِاَلِِالَِّتي
  .اؼبراد ىو ىذا ا، دعومت فقد دعوسبوىم وإذا ا،
 دعاء آخر يف نقرأ ماذا ،(اعبنان مفاتيحُ ) ىو وىذا اغُبسّن األظباء أدعية من اؼبشلول دعاء إىل ذىبنا إذا

 - شيٍء؟ بأيِّ  - َوَأْسأَُلك - اؼبشلول دعاء سطور آخر إىل واذىبوا اعبنان مفاتيحَ  أخرجوا اؼبشلول؟

 :َوقُػْلت ،﴾ثِيَب فَبدْػٌُهُ اٌْحُسْنََ األَسَّْبءُ ًٌٍَِّوِ﴿ :فَػُقْلتِِكَتاِبكِِفيِنَػَعتػََّهاِالَِّتيِالُحْسَنىِبَِأْسَماِئكَِ

 - ﴾دَػَبِْ إِذَا اٌدَّاعِ دَػٌَْحَ ؤُجِْتُ لَسِّتٌ فَئِِِّٔ ػَنِِّ ػِجَبدُِ سَإٌََهَ ًَإِذَا﴿ :وقُػْلت ،﴾ٌَىُُْ ؤَسْزَجِتْ ادْػٌُِِٔ﴿
 ىي وىذه األدعية، ىي وىذهِ  الُقرآن، ىو ىذا هِبم، رُِبطت رُِبطت؟ فأين الد عاء؟ آيات ىذه ىي أليست

 يف جاء ما لكم أقرأ ثانية مر ة .أصبعني عليهم وسبلموُ  ا صلواتُ  ُىم وىؤالء اغبقائق، ىي وىذهِ  الرِّوايات،
ِبَِأْسَماِئكََِِوَأْسأَُلك - :األخرى األدعية ُكُتب سائر ويف اعبنان مفاتيحِ  يف معروف دعاءٌ  وىو اؼبشلول ُدعاء

 العبارات ىذهِ  تقرأون حني - ﴾ثِيَب فَبدْػٌُهُ اٌْحُسْنََ األَسَّْبءُ ًٌٍَِّوِ﴿:ِفَػُقْلتِِكَتاِبكِِفيِنَػَعتػََّهاِالَِّتيِالُحْسَنى
 ىذه تفهمون كيف اؼبراجع وأسأل حبيب، الشيخ وغري حبيب الشيخ أسأل أنا َتفهموهنا؟ كيف الد عاء من

ِلَيسَِِِقَراءةٍِِفيَِخيرَِِالَِِأاَلِ -:يقول اؼبؤمنني أمري قراءِتكم، يف خريَ  ال أال تفهموهنا، ال كنتم إذا العبائر؟
 من جزءٌ  ىو ىذا - تَػَفه مِِفيوِِِلَيسَِِِعْلمٍِِِفيَِخيرَِِاَلَِِأاَلِِتَػَفُهم،ِِفيهاِلَيسََِِتَدب ر،ِِفيَهاِلَيسَِِتَػَفك ر،ِِفيَها
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ِِعباَدةٍِِفيَِخيرَِِالَِِأاَلِ - والتدبر القراءة من جزء ىذا - َتدب رِِفيَهاِلَيسَِِِقَراءةٍِِفيَِخيرَِِالَِِأاَلِ - العلم
 فحني عبادة، والدعاءُ  قراءة، الدعاءُ  علم، الدعاءُ  العبادة، مخ   الدعاء عبادة، الدعاء - تَػَفك رِِفيَهاِلَيسَِ

! العبارات؟ ىذه تفهمون فكيف تفك ر، إىل وربتاجون تدب ر إىل وربتاجون تفه م إىل ربتاجون األدعية تقرأون
 اػبالق، اللغويّة، الدِّاللة إال   داللة ؽبا ليست ألفاظاً  اغُبسّن األظباء من فتقصدون اؼبخالفني بطريقة تفهموهنا
ثوننا أيضاً  واألِئم ةُ  ذلك، عن يتحد ث الُقرآن ا، بأظباء يلحدون ال ذين من فتكونون اؼبصوِّر، البارئ،  وُبدِّ

  .ذلك عن
 وال يت اؼبئة بعد الث مانني اآلية يف األعراف، سورة يف نقرأ ماذا األعراف، سورة إىل الكرمي الكتاب إىل ذىبنا إذا

 يف يُلحدون ال ذين ىم َمن ،﴾ؤَسَّْأئِوِ فِِ ٍُّْحِدًَُْ اٌَّرَِّٓ ًَذَزًُاْ ثِيَب فَبدْػٌُهُ اٌْحُسْنََ األَسَّْبء ًٌٍَِّوِ﴿ :بعدىا
 الَقه ار، اعبب ار،: األلفاظ ىذه ىي اغبسّن األظباء بأن   يقولون ال ذين ىم أظبائو يف يُلحدون ال ذين أظبائو؟

 قبل ؿُبَم د، وآلُ  ؿُبَم دٌ  ىم اغُبسّن األظباءُ  إشارات، ىذهِ  اغبسّن، األظباء ىي ما ىذه اللغويّة، األلفاظ ىذه
 اٌَّرَِّٓ ًَذَزًُاْ﴿ - (الُحْسَنىِاأَلْسَماءُِِواهللَِِِنحنُِ) - اإلمام؟ قال ماذا الش ريف الكايف يف الرِّواية يف قرأنا قليل

 عن بأظبائوِ  يُبيلون أي أظبائوِ  يف يُلحدون والتضييع، اإلمالة ىو اإلغباد يُلحدون، ﴾ؤَسَّْأئِوِ فِِ ٍُّْحِدًَُْ
 عن وتنحرفُ  عقوؽُبم سبيلُ  ال ذين ىم اؼبلحدون اؼبلحدون، ىم ىؤالء اغبقيقة، وىُبفون اغبقيقي، معناىا

 ٌِجَيَنََُّ ذَزَؤَْٔب ًٌََمَدْ﴿ :جداً  واضحة قبَلها ال يت اآلية، اؼبلحدون ىم ىؤالء اغبقيقة، يطمرون وال ذين اغبقيقة،

 َّسَّْؼٌَُْ الَّ آذَاٌْ ًٌََيُُْ ثِيَب ُّجْصِسًَُْ الَّ ؤَػٌُْْٓ ًٌََيُُْ ثِيَب َّفْمَيٌَُْ الَّ لٌٍُُةٌ ٌَيُُْ﴿ ىؤالء؟ هبم ما ﴾ًَاإلِٔسِ اٌْجِِّٓ َِِّٓ وَثِرياً

م يعين ال ﴾ثِيَب  ماذا ىؤالء اغبقيقة، يُبِصرون وال اغبقيقة، يسمعون ال ىم بل الصوت، يسمعون  ال أهن 

 ًٌٍَِّوِ﴿ مباشرةً  بعدىا تأت ال يت واآلية ﴾اٌْغَبفٌٍَُِْ ىُُُ ؤًٌَُْـئِهَ ؤَضًَُّ ىُُْ ثًَْ وَبألَْٔؼَبَِ ؤًٌَُْـئِهَ﴿ الُقرآن؟ يصفهم

 :اآلية قالت كما األنعام من أضل   ىؤالء اغبسّن، األظباء حقيقة عن غافلون ىؤالء ﴾اٌْحُسْنََ األَسَّْبء

 ًٌََيُُْ ثِيَب ُّجْصِسًَُْ الَّ ؤَػٌُْْٓ ًٌََيُُْ﴿ بفقهاء ىم ما ىؤالء ﴾ثِيَب َّفْمَيٌَُْ الَّ لٌٍُُةٌ ٌَيُُْ﴿ ؛﴾ؤَضًَُّ ىُُْ ثًَْ وَبألَْٔؼَبَِ ؤًٌَُْـئِهَ﴿

 فِِ ٍُّْحِدًَُْ اٌَّرَِّٓ ًَذَزًُاْ ثِيَب فَبدْػٌُهُ اٌْحُسْنََ األَسَّْبء ًٌٍَِّوِ﴿ وُعميٌ  صم   قومٌ  ىؤالء ﴾ثِيَب َّسَّْؼٌَُْ الَّ آذَاٌْ

 َّؼٌٍََُّْْ وَبٌُٔاْ َِب سَُْجْصًََْْ ؤَسَّْأئِوِ فِِ ٍُّْحِدًَُْ اٌَّرَِّٓ ذَزًُاْ﴿ فذروا ا إىل الوصول تريدون كتم إذا ﴾ؤَسَّْأئِوِ

 .اغبقّ  إىل تصلَ  أنْ  يبكن ؾبموعةٌ  ىناك ﴾َّؼْدٌٌَُِْ ًَثِوِ ثِبٌْحَكِّ َّيْدًَُْ ؤَُِّخٌ خٍََمْنَب ًََِِّّْٓ ۞



  11/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 101 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 70 - 
 

 نقلها الرِّوايةُ  الث الث، اجملل د الربىان تفسري ىو ىذا البيت؟ أىل أحاديثُ  قالت فماذا اغبسّن، واألظباء كبنُ 
ةِِبُكمِنَػَزَلتِإَذا -:الرِّضا إماِمنا عن العي اشي تفسري عن الربىان صاحب البحراين ىاشم السيِّد ِِشدَّ

َِعبدِِِأَبُوِقَاؿَِ:ِقَاؿ ،﴾ثِيَب فَبدْػٌُهُ اٌْحُسْنََ األَسَّْبء ًٌٍَِّوِ﴿ :اهللَِِِقوؿَُِِوُىوِوجلِِّعزَِِّاهللَِِِعَلىِبَِناِفَاْسَتِعيُنوا
 من قليل قبل عليكم قرأتوُ  ال ذي الكبلم نفس - الُحْسَنىِاأَلْسَماءَُِِواهللَِِِنحنُِ - الص ادق اإلمام يعين - اهلل

 .ِبَمْعرِفَِتَناِِإالََِِّعَمالًِِالِعَبادِِِِمنِاهللِيَػْقَبلُِِاَلِِالَِّتيِالُحْسَنىِاأَلْسَماءَُِِواهللَِِِنحنُِ -:الش ريف الكايف
اً  ُمِهم ة رواية ُمهم ة، رواية وىذه ِقَاؿَِِالصَّيرَفي،َِسِديرِابنَِحَنافَِعن -:ِجد  َِعنِاهللَِعبدِِِأَبَاَِسأَْلتُِ:

ِالُحْسَنىِاأَلْسَماءَُِِوَلوُِِِعْدؿٌَِِواَلِِِمْثلٌَِِواَلِِِشْبوٌَِِلوُِِفَػَليسَِ -:قال أنْ  إىل اغبديث وذكر - َوالُكْرِسيِالَعْرش
 فِِ ٍُّْحِدًَُْ اٌَّرَِّٓ ًَذَزًُاْ ثِيَب فَبدْػٌُهُ﴿ :فَػَقاؿِالِكَتابِِفيِاهللَُِِوَصَفهاِالَِّتيَِوِىيَِغيُره،ِِبَهاُِيَسمَّىِاَلِِالَِّتي

 ِعْلمِِبَغيرَِِِجْهاَلًِ:ِقَاؿَِ ،﴾ؤَسَّْأئِوِ فِِ ٍُّْحِدًَُْ اٌَّرَِّٓ ًَذَزًُاْ﴿ - الص ادق اإلمام كبلم إىل انتبهوا - ﴾ؤَسَّْأئِوِ
 الكافرين، عن تتحد ث ال الص ادق إمامنا كبلم حِبسب ىنا اآلية يعين جهِلهم، ِمن بَأظْبائو يُلِحدون ىم -
 يفهم ال يعين - ِعْلمِِبَغيرَِِِأْسَمائِوِِِِفيِيُػْلِحدُِِفَالَِّذيِِعْلمِِبَغيرَِِِجْهاَلًِ - ُجّهال مؤمنني عن تتحد ث بل

 ال ال ذي ىذا - ُيحِسنِأَنَّوَُِِيُظنَِوُىوِِبوَِوَيْكُفرُِ - خطري الكبلمُ  - يَػْعَلمِاَلَِِوُىوُِيْشِرؾ - األظباء معّن
 منهم، األعظم االسم ومعّن األظباء معّن نعرف أنْ  البُد   األظباء؟ معّن يعرف أين ومن األظباء، معّن يعرفُ 

 ثقافةِ  إىل سَبُت ال ال يت اؼبعاين ىذه اػباطئة، اؼبعاين ىذه يعطيكم ال ذي وأمثالوِ  الكاظمي حبيب الشيخ من ال
 على الن اس ُتشجِّعُ  ال يت فهي الن جف، يف الُعليا اؼبرجعي ة عاتبوا مرجعي َتُكم، عاتبوا بصلة، البيت أىل

 الُعليا، اؼبرجعي ة عاتبوا عاتبوىم، ىؤالء، وأضراب الكاظمي حبيب الش يخ وإىل الوائلي الش يخ إىل االستماع
 ىذا الوائلي، الش يخ وأمثال الوائلي الش يخِ  إىل باالستماع الن اس يُوصي ال ذي فهو األعلى، اؼبرجع عاتبوا
  .الكاظمي حبيب الشيخ منطق وىو الوائلي، الش يخ منطق ىو اؼبنطق

ُِيْشِرؾِِعْلمِِبَغيرَِِِأْسَمائِوِِِِفيِيُػْلِحدُِِفَالَِّذيِِعْلمِِبَغيرَِِِجْهاَلًِ﴾ ؤَسَّْأئِوِ فِِ ٍُّْحِدًَُْ اٌَّرَِّٓ ًَذَزًُاْ ثِيَب فَبدْػٌُهُ﴿

 ًَىُُ إاِلَّ ثِبٌٍّوِ ؤَوْثَسُىُُْ ُّؤُِِْٓ ًََِب﴿ - ا قالَ  أي - قَاؿَِفِلَذِلكُِيحِسنِأَنَّوَُِِيُظنَِوُىوِِبوَِوَيْكُفرُِِيَػْعَلمِاَلَِِوُىو

 اإلمام ىؤالء؟ ىم َمن الوقت، نفس يف ُمشركون ولكن  ُهم مؤمنون ىم ؛بِالّلوِ  َأْكثَ ُرُىمْ  يُ ْؤِمنُ  َوَما - ﴾ُِّشْسِوٌَُْ
 البيت، أىل ىم أظباؤه - َمَواِضَعَهاَِغيرَِِفَػَيَضُعونَهاِِعْلمِِبَغيرَِِِأْسَمائِوِِِِفيِيُػْلِحُدوفِالَِّذينَِِفَػُهم -:يقول

 بالش يخ خاصة ليست والقضي ة حبيب، الشيخ ربد ث ما مثل ؽبا، وجودَ  ال معانٍ  عن يتحد ثون وىؤالء
 التفسري، كتب يف موجودة القضي ة وىذهِ  ولكنْ  الكاظمي، حبيب الشيخ ىو بو جئتُ  ال ذي اؼبثال حبيب،
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 الفضائّيات على ىبرجون ال ذين الدكاترة وعند اػبُطباء، وعند اغبوزوي، الوسطِ  ويف الشِّيعة، مراجع وعند
 الَكِدرة الُعُيونِ  من يشربون اعَبميع ألن   ؼباذا؟ اعبميع، عند موجودة القضي ة ىذهِ  الُقرآن، دبعارف يتحد ثون
اً  واضحة الرِّواية الرِّجال، علم قذارات حِبُج ةِ  البيت أىلِ  أحاديثَ  وُيَضعِّفون اً، وصروبة ِجد   ال ذين ِجد 
 يف يلحدون ال ذين ىؤالء يقول، اإلمام الوقت، نفس يف ُمشركون ولكن هم مؤمنون، ىم ا أظباء يف يلحدون

َِوُىوِِبوَِوَيْكُفرُِِيَػْعَلمِاَلَِِوُىوُِيْشِرؾِِعْلمِِبَغيرَِِِأْسَمائِوِِِِفيِيُػْلِحدُِِفَالَِّذيِِعْلمِِبَغيرَِِِجْهاَلًِ - :ا أظباء
ِالَِّذينَِِفَػُهم - ىؤالء؟ ىم َمن - ﴾ُِّشْسِوٌَُْ ًَىُُ إِالَّ ثِبٌٍّوِ ؤَوْثَسُىُُْ ُّؤُِِْٓ ًََِب﴿ :قَاؿَِفِلَذِلكُِيحِسن،ِأَنَّوَُِِيُظنُِ

 قال ماذا حبيب، الشيخ ُىنا قال ما مثل - َمَواِضَعَهاَِغيرَِِفَػَيَضُعونَهاِِعْلمِِبَغيرَِِِأْسَمائِوِِِِفيِيُػْلِحُدوف
 - خلقوِمنُِخِلقِمخلوؽٌِِوىوِالسَّالـِعليوِبالُحسينِِِوجلَِِّعزَِِّاهللِِِعلىِتُقِسمُِِأنت - حبيب؟ الشيخ

 يُلحدون، ال ذين ىؤالء اإلغباد، ىو ىذا - األعظمِباالسمِعليكِأُقِسمِربِِّياِتقوؿِوتارةًِ - شيء ىذا
ِباالسمِعليكِأقسمِربِِّياِتقوؿِوتارةًِ - لوُ  وجودَ  ال معّنً  يتصو ر ىو حقيقِتها، عن باألظباء يَبيلون

 االسمُ  قالت األدعيةُ !! ىكذا األدعُية قالت ما - خلقكِمنِأحدٍِِإلىِمنكِيخرجُِِلمِالَّذيِاألعظم
 اآليةُ  قالت كما عزيز، ـبلوقٌ  ـبلوق، إن وُ ( َغْيِرؾِإَلىِِمْنكََِِيخُرجَُِِفاَلِِِظل كِِفيِفَاْستَػَقرََِِّخَلْقَتوُِ) األعظم

 أوضح من وىذا خاّصة، ِمنزلةٌ  ىذه ِعْنَده، َوَمنْ  ﴾ػِنْدَه ًََِْٓ﴿ :األنبياء سورة من العاشرة بعد التاسعةُ 
 األظباء ىذهِ  ولكن ُىم، األظباءُ  األلفاظ، وليس عليهم، ا صلواتُ  ُىم األظباءُ  األظباء، يف اإِلغباد مصاديق

 ذلك عنَده، ىي ال يت األظباء تِلك من ذبل   فهذا األرض، على ُوجوِدىم يف األظباء ىذهِ  وتتجل ى ذبلِّيات، ؽبا
 . غريه إىل منو ىبرجُ  فبل ِظلِّو يف فاستقر   خلق َوُ  ال ذي األكرم األجل   األعظم األعظمُ  األعظمُ  االسمُ 

 األعظم االسمُ  ىم ىؤالء ؿُبَم د، وآلِ  ؿُبَم دٍ  ذاتِ  يف العاملَ  ىذا يف تتجل ى الُعظمى ال ُمَحم دي ةُ  اغبقيقةُ 
 ال الُعظمى اغبقيقةَ  ألن   األرض، يف اؼبتجلِّي األعظم االسم هبذا ا على نُِقسمُ  وكبنُ  األرض، يف اؼبتجلِّي

ا العقل يقبل  األرض يف اؼبتجلِّي األعظمُ  فاالسمُ  الرتايب، الضيِّق العامل ىذا يف األرض يف بكلِّها تتجل ى أهن 
 القّهار، اعبب ار، ألفاظ، ىي األظباء بأن   يتصو رون أظبائوِ  يف يُلحدون ال ذين ىؤالء ؿُبَم د، وآلُ  ؿُبَم دٌ  ىم

 يف موجودة اغبسّن ا أظباءَ  أن    فهل ذىين، يف موجودة األلفاظ وىذه وإشارات، ألفاظ، ىذهِ  الغّفار،
 صوتية وإشارات رموز ىذه اؼبصحف، يف اؼبوجودة فاألظباء لفظّية، صورة وىذه ؽبا، صورة ىذه! ذىين؟

 وىناك ذىيّن، وجود ُىناك واؼبصوِّر، والبارئ، واػبالق، القه ار، ولفظ ا، للفظ ذىين وجودٌ  ىناك وخطي ة،
 حني لفظّية صوتية صورة ىناك اػبالق؟ ؼبعَّن  اإلنسان عند القلب يف قلبّية صورة ىناك أليس قليّب، وجود
 بشكلٍ  االسم فينحت شخص يأت اؼبصحف، وغري اؼبصحف يف مكتوبة كتبّية، صورة وىناك اػبالق، أقول

 لبلسم الن اطقة اغبقيقي ة الص ورة صامتة، وُصَور إشارات ىذهِ  الر حيم، الر ضبن السم منحوتة صورة ىذه ؾُبس م،
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 ،(بَِأْكَبرَِىاَِأْسَماِئكَِِِمنَِِْأْسأَُلكِِإن يِاللَُّهمَِّ) :األظباء ىي ىذه ؿُبَم د، وآلُ  ؿُبَم دٌ  ُىم العامل ىذا يف األعظم
 ا لفظ، اظبي أنا أظبائِو، يف يُلحدون ىؤالء ألفاظ ا أظباء أن   يتصو رون ال ذين األكرب، األظباءُ  ىي ىذه
: البهاء ُدعاء يف لُباطبها ال يت اغبقائق ىذه كاملة، نوري ة حقائق قادسة، حقائق اظبو ا لفظ، ليس اظبوُ 

 ذات يف نتصو ر أنْ  نستطيع ال ألن نا ُىم، ىؤالء ،(الَكَمال َأْكَملُ  اعَببَلل، َأَجل   اعَبَمال، َأصْبَلُ  البَ َهاء، أَبْ َهى)
َِجَماِلكَِِوَُكلِ ِبَِأْجَمِلوَِجَماِلكَِِِمنَِِْأْسأَُلكِِإن يِاللَُّهمَِّ) :مراتب عن يتحد ث الدعاء وىذا عبمالوِ  مراتب ا

 ال مراتب، عن يتحد ث آخره إىل أو لوِ  من طولو على الدعاء ،(ُكل وِِبَجَماِلكََِِأْسأَُلكِِإن يِاللَُّهمََِِّجِميل،
 والذ ات ُمرك بة، اإلؽبّية الذ ات صارت مراتب، ُوِجَدت وإذا مراتب، وجودَ  اإلؽبّية الذ ات يف نتصو ر أن نستطيع

 إىل الكبلمُ  بلغ إذا: عليهم ا صلوات يقولون كما عنها، صورةً  مبلك ال كبنُ  أساساً  ُمرك بة، ليست اإلؽبّية
 أصبلُ  ىي ال يت اؼبقد سة األظباء ىذه إىل والر مز اإلشارةِ  وبنحو باللفظِ  تتحد ث ىنا فاألدعيةُ  فاسكتوا، ا

 الطور ىذا يف وكبنُ  أصبعني، عليهم وسبلموُ  اِ  صلواتُ  ؿُبَم د وآل ؿُبَم دٍ  يف اؼبتجلِّي اعببلل وأجل   اعبمال،
 ابن اغُبّجة ىو األعظم واالسم زماننا، بإمام نرتبطُ  فنحنُ  زمانِنا، إمامُ  ىو لنا بالنسبة األعظمُ  االسمُ  الز ماين

 ىذه ا، إىل بوِ  والتوس ل االسم، هبذا والد عاء االسم، ىذا إىل ىو والتوج و األعظم، االسم ىو ىذا اغبسن،
 فنحن ا، ندعو حني والرِّوايات اآليات حبسب ولكن ا إىل هبم نتوس ل نعم الد عاء، من متأخِّرة مرحلة
 (.ِإلَيُكمَِتوجَّوَِقَصَدهَُِِوَمنِْ: )إليهم يكون والتوج و أظباؤه، ُىم إذ األظباء، ىذه بنفسِ  اَ  ندعو
 يتصو رون يتصو رون؟ ماذا وآخرون - َمَواِضَعَهاَِغيرَِِفَػَيَضُعونَهاِِعْلمِِبَغيرَِِِأْسَمائِوِِِِفيِيُػْلِحُدوفِالَِّذينَِِفَػُهم

ِعليكِأُقِسمُِ -:الكاظمي حبيب الش يخ يتصو ر اآلن ما مثل خياؽبم، يف ىكذا حقيقةٌ  األعظمَ  االسمَ  أن  
 االسم ىذا فيك ىو منك، ىبرج مل - خلقكِمنِأحدٍِِإلىِمنكِيخرجِلمِالَّذيِاألعظمِباالسم

 ىي اِ  أظباءُ  ا، أظباءِ  يف إغبادٌ  ىذا خاطٌئ، تصّورٌ  وىذا خلقك، من أحدٍ  إىل منك ىبرج فلم األعظم،
َِغيرَِِبِالُحُروؼِِِِاْسَماًَِِخَلق) :مر   كما أساساً، هبا االرتباط نستطيع وال إليها نصلُ  ال ال يت القادسة حقائُقهم
 اؼبتجلِّي األعظم االسم مع نتواصل كبنُ  معو، للتواصل وسيلة عندنا ما وكبن ،(ُمْنَطقَِغيرََِِوبِاللَّْفظُِِِمَتَصوَّت

 ًٌٍَِّوِ﴿ تقول؟ ماذا واضحة اآلية عليو، وسبلموُ  اِ  صلواتُ  اغَبَسن ابنُ  اغُبج ةُ  زمانِنا إمامُ  وىو العامل، ىذا يف

 .ينفعونكم ال فهؤالء اتركوىم، ﴾ؤَسَّْأئِوِ فِِ ٍُّْحِدًَُْ اٌَّرَِّٓ ًَذَزًُاْ ثِيَب فَبدْػٌُهُ اٌْحُسْنََ األَسَّْبء
ِقَاؿَِِالَباِقر،َِعليِ ِاْبنُِِِمَحمَّدٍَِِجعفرٍِِأَِبيَِعنُِِْمسِلم،ِابنُِمَحمَّدَِعنِْ ِاهللَِعبدِِِاْبنَِجاِبرَِسِمعتُِ:

َِفَما:ِقُػْلتُِِنَػْفِسي،َِذاؾَِ:ِفَػَقاؿِطَاِلب؟ِأَِبيِابنَِِِعِليِِِّفيِتَػُقوؿَِماِاهللَِرُسوؿِيَا:ِقُػْلتُِ:ِقَاؿَِِاألَْنَصاِري
ِقَاؿََِِوالُحَسين؟ِالَحَسنِِِِفيِتَػُقوؿ َِماَِوَيسر ِنيَِأَساَءَىاَِماَِيُسْوُؤِنيِِابْػَنِتيِأُم ُهَماَِوفَاِطَمةُُِِرْوِحيُِىَما:
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، عن يقلها ومل فقط فاطمة خبصوص الكلمة ىذه ا رسول قال ؼباذا - َسرََّىا  وعن َحَسٍن، وعن علي 
 الدِّين، على فاطمة قيمومةِ  حقيقةِ  إىل اغبقيقة، ىذهِ  إىل ُيشري أنْ  يريد لكن وُ  ، ونورٌ  واحدة ِطينةٌ  ىم ُحَسنٍي؟

يني ة اؼبؤس سة قامت ال يت اػبصوصّية ىذه خصوصّية، ؽبا أنّ  إذ  فاطمة فُأخرِجت بإزالِتها، الر ظبي ة الشِّيعة الدِّ
 لذلك فاطمة، ذََكر ما األنصاري ا عبد ابن جابر ألن   ا؟ رسول ذكرىا ؼباذا العقائدية، اؼبنظومةِ  من

:ِقُػْلتُِ - فاطمة ىي اؼبيزانُ  فاطمة، فاطمة جابر يا يقول أنْ  يريد اػبصوصّية، ىذه ؽبا وأضاف الن يبّ  ذكرىا
ِفَػَقاؿِطَاِلب؟ِأَِبيِابنَِِِعِليِِِّفيِتَػُقوؿَِماِاهللَِرُسوؿِيَا ِقُػْلتُِِنَػْفِسي،َِذاؾَِ: ِالَحَسنِِِِفيِتَػُقوؿَِفَما:

 الرجال، إىل عنده الذِّىن ينسبق رجل جابر الرِّجال، إىل ينسبق الذِّىن ألن    - ُرْوِحيُِىَما:ِقَاؿََِِوالُحَسين؟
َِماَِوَيسر ِنيَِأَساَءَىاَِماَِيُسْوُؤِنيِِابْػَنِتيِأُم ُهَماَِوفَاِطَمة - اغبقيقة ىذهِ  لو بَ ني   وآلو عليو ا صل ى فالن يب  

ِاهللَِتْدُعوََِِأفَِِْأَرْدتَِِإَذاَِجاِبرِيَاَِساَلَمُهم،ِِلَمنَِوِسْلمٌَِِحاربَػُهمِِلَمنََِِحْربٌِِأَن يِاهللُِأْشِهدَُِِسرََّىا،
 عليِّ  يا تُنادي حني بأظبائهم، اَ  نادوا اَ، ادعوا بأظبائهم، ادُعو - بَِأْسَمائِِهمِفَاْدُعوَُِِلكَِِفَػَيْسَتِجيبَِ

 اؼبعّن، ىذا على الرِّواية ربملَ  أنْ  يبكن نعم بأظبائهم، ا إىل توس لوا الرِّواية تقل مل ا، يا تنادي فإن ك
  .الرِّواية يف الن ظر دقِّقوا ولكن ذلك، يبكنُ 

َِواَْنُصَرانَاَِكاِفَيافِفَِإنَُّكَماِاِْكِفَيانَاُِمَحمَّدُِِيَاَِعِليِ ِيَاَِعِليِ ِيَاُِمَحمَّدُِِيَا) :الفرج أدعية يف نقرأ حني كبنُ  إذاً 
 راجعوا ،(َأِغيِثيِنيِفَاِطَمةُِِيَا) نقرأ؟ ماذا الس جود، يف االستغاثة صبلة يف نقرأ وحني ،(نَاِصَرافِفَِإنَُّكَما
 وىي اغباجة طلب صلوات صُبلةِ  من ااِلستغاثة، صلوات صبلة من الص اغبات، الباقيات يف اعبنان مفاتيح

ِفَاِطَمةُِِيَاَِأِغيِثيِني،ِفَاِطَمةُِِيَا) تقول؟ ماذا الس جود يف األدعية، كتب سائر ويف األخبلق مكارم يف موجودة
َِواَْنُصَرانَاَِكاِفَيافِفَِإنَُّكَماِاِْكِفَيانَاُِمَحمَّدُِِيَاَِعِليِ ِيَاَِعِليِ ِيَاُِمَحمَّدُِِيَا) ؛ (َأِغيِثيِنيِفَاِطَمةُِِيَا) ؛ (َأْدرِِكْيِني
 إىل نتوج و وحني ،(تُػْهِلْكِنيَِواَلَِِأْدرْكِنيِالزََّمافَِصاِحبَِِيَا) :الزمان إمام إىل نتوج و وحني ،(نَاِصَرافِفَِإنَُّكَما

 أىل روايات ىذهِ  اؼبضمون، نفسُ  وىو ،(اهللِيَا: )نقول ىنا فنحنُ  ،(َأِغْثِنيِالَغْيثِأَبَاِيَا) :اؼبؤمنني أمري
 قال بأظبائهم، إليوِ  توس ل قال ما - بَِأْسَمائِِهمِفَاْدُعوَُِِلكَِِفَػَيْسَتِجيبَِِاهللََِِتْدُعوََِِأفَِِْأَرْدتَِِإَذا - البيت

( بأظبائِهم فادُعوُ ! )االسم؟ بذلك إليو تتوس لُ  فهل باسمٍ  فبلناً  تدعو حني أنت بأظبائِهم، فادُعوُ  فادُعُو،
ِيَا - :واضحة الرِّوايات ولكن براحتك، اضبلها التوس ل، على ربمَلها أن يبكنك وصروبة، واضحة الرِّواية
 - َوَجلََِِّعزَِِّاهللِِِِإَلىِاأَلْسَماءَِِِأَحبِ ِفَِإنَّهاِبَِأْسَمائِِهمِفَاْدُعوَُِِلكَِِفَػَيْسَتِجيبَِِاهللََِِتْدُعوََِِأفَِِْأَرْدتَِِإَذاَِجاِبر
  .الكرمي الكتاب آيات ىي وىذه والِعرتة، الكتابِ  منطقُ  ىو ىذا
 أعلى ىو الوجو ،(اأَلْولَِياءِيَػَتوجَّوُِِِإلَيوِِِالَِّذيِاهللَِوْجوُِِأَْينَِ) اغُبج ة؟ اإلمام لُباطبُ  كيف الن دبة دعاء يف

 يف ولكن واحد، واؼبعّن ا اسمُ  وُىم ا وجوُ  ُىم صفاهتم يف اغبقيقةِ  يف وإال   التعابري، يف االسم من رُتبةً 
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 أنا االسم، من بصاحبوِ  تعريفاً  أكثرُ  ىو والوجوُ  االسم من رتبةً  أعلى ىو الوجوُ  التعبرييّ  اؼبستوى يف التعابري،
 أكثر، بشكلٍ  وجِهك من أعرُفك ولكيّن  اظِبك من أعرَفك أنْ  يبكنين وجِهك؟ من أم اظِبك من أعرفك

 معرفةُ  ولكنْ  صحيح، ىذا اظبوِ  من يُعَرف نعم وجهِو، من يُعَرفُ  اإلنسان أدّق، وبشكلٍ  أكرب، وبشكلٍ 
ِاهللَِوْجوُِِأَْينَِ) :الن دبة ُدعاء يف اغُبج ة اإلمام لُباِطبُ  فحني وأعمق، وأدقّ  أكثر ىي وجهوِ  من اإلنسانِ 

 الرتاتبّية يف التعبريّي، اعبانب يف قُلتُ  كما اظباً  كونوِ  من أعمق ىو اؼبعّن ىذا ،(اأَلْولَِياءِيَػَتوجَّوُِِِإلَيوِِِالَِّذي
 وتعاىل قدرتُوُ  جل ت وجُهوُ  وىم ا اسمُ  وىم واحٌد، شيءٌ  ا ووجوُ  ا اسمُ  اغبقيقةِ  يف وإال   اؼبظاىر، ويف

 .وتقد س شأنُوُ 
 رواياتُ  ىي وىذه الكتابِ  آياتُ  ىي ىذه الفهم؟ هبذا الد عاء تفهمون ىل اؼبشلول ُدعاءَ  تقرأون حني إذاً 

 الطريقةِ  أساسِ  على بفهِمكم الدعاء تفهمون ألن كم الطريقةِ  هبذهِ  الدعاءَ  تفهمون ال أن كم أعلم إينِّ  األَِئم ة،
 يف اؼبوجودةِ  اؼبضامنيِ  عميقِ  مع اؼبمازجةِ  دونَ  فقط اللغة إىل باللجوءِ  وذلك النصوص، فهمِ  يف الشِّافعية
 ىذه معاين عن وسلوىم واذىبوا موجودون الُعلماء لو أقول أنا يعرتض وال ذي والعرتة، الكتابِ  معارفِ 
 العلمّية اغبوزة وعندكم اؼبراجع وعندكم اػبُطباء وعندكم الوكبلء عندكم اؼبشلول، دعاء من الفقرات

ا كبلمي ظبع قد البعض أن   مثبلً  تتصو روا وال وسلوىم،  أبداً، السائل، سؤالَ  يدفعَ  أن ألجل بوِ  هُبيبُ  وردب 
م م الكبلم، ىذا ظبعوا لو حّت   اإلجابةَ  وُبسنون ال إهن   ىذه معها، يتعاملون وال اؼبصادر ىذه يعرفون ال ألهن 

 أم ا ويعرفوهنا، الن واصب كتب مع يتعاملون وىم البيت، أىل وأحاديث كتب ىي منها أقرأُ  ال يت اؼبصادر
 أنّ  إذ الرِّوايات، ىذهِ  وبفظوا أنْ  يستطيعون وال وبفظوهنا وال معها يتعاملون فبل البيت أىل حديث ُكتب
 الذ وق، ىذا مع يتماشوا أنْ  يستطيعون وضحاىا عشيةٍ  بني وليس طويلة، فبارسة إىل ربتاج العملية ىذهِ 

 .ا أظباءِ  يف يُلحدون ىؤالء أن   وىي اغبقيقة، وستكتشفون سلوىم لذلك
 األَسَّْبءُ ًٌٍَِّوِ﴿ :فَػُقْلتَِِِكَتاِبكِِفيِنَػَعتػََّهاِالَِّتيِالُحْسَنىِبَِأْسَماِئكََِِوَأْسأَُلكَِ - اؼبشلول؟ دعاء يف نقرأ ماذا

 لَسِّتٌ فَئِِِّٔ ػَنِِّ ػِجَبدُِ سَإٌََهَ ًَإِذَا: ﴿وقُ ْلتَ  ،﴾ٌَىُُْ ؤَسْزَجِتْ ادْػٌُِِٔ: ﴿َوقُ ْلتَ  ،﴾ثِيَب فَبدْػٌُهُ اٌْحُسْنََ

 ىي ا وأظباءُ  ا، أظباء ىي فأظباؤىم بأظبائهم، أي األظباء هبذه الدعاء - ﴾دَػَبِْ إِذَا اٌدَّاعِ دَػٌَْحَ ؤُجِْتُ
  .أظباؤىم

 :ويقول يُقِسم اإلمام الش ريف، الكايف من مسامعكم على قرأهُتا قليل قبل والرِّوايةُ  يقول الص ادق إمامنا
 الفهم ىذا ومع الث قافة، ىذه ومع الن صوص، ىذهِ  مع تعملون ماذا ،(الُحْسَنىِاأَلْسَماءُِِواهللَِِِنحنُِ)

 الرِّوايات ىذه تكون أنْ  يبكن تقولون! تصنعون؟ ماذا ؿُبَم د، آل حديثِ  بواسطةِ  العزيز اِ  لكتابِ  الص حيح
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 وآيات والزِّيارات األدعية بني الواضح التماُسك ىذا ُتبلحظون أال األَِئم ة؟ عن َصدرت ما وأهّنا ضعيفة
ا قول وعلى! وكذباً؟ افرتاءاً  جاء ُكل و ىذا ىل اؼبفسِّرة، والرِّوايات الكرمي الكتاب  ُىناك أليس ضعيفة، أهن 
ا ِاحتمال ا احتمال ىناك كان إذا ال؟ أم ِاحتمال ُىناك صحيحة؟ بأهن   أيضاً  الُعلماء وقولُ  صحيحة أهن 
 أساساً  الُعلماء من لعال ِمٍ  قوالً  أُقدِّمُ  ىل االحتمال، أساس على َمن؟ قولَ  نُقدِّمُ  واػبطأ، الص واب فيوِ  وُبتَملُ 
مُ  أم! معصوماً؟ وليس واػبطأ الص واب فيوِ  وُبتملُ   ماذا! اؼبعصوم؟ عن صدر قد يكون أنْ  وُبتملُ  قوالً  أُقدِّ
 فهذه صواباً  كان لو وحّت   والص واب، اػبطأ فيو وُبَتَملُ  الكبلم فهذا العال ِم، لكبلمِ  قيمةَ  ال اؼبنطق؟ يقول

 باؼبئة؟ طبسني بنسبة صحيحاً  كان  ولو حّت   اؼبعصوم، عن صدرَ  كبلمٍ  أزاءَ  قيمُتها ما الص وابّية من النِّسبة
 وبشون الفضائّيات وعلى اؼبنابر على يتحد ثون ال ذين ىؤالء شيطايّن؟ وأيّهما رضباينّ  منطقٌ  اؼبنطقني أي  

 !اؼبنطق؟ هبذا جئتم أين من: ؽبم قولوا حاسبوىم، سلوىم، باألضاليل، أذىاَنكم
 من خطيب ،[البطّيخ من بطّيخ] اؼبراجع، من مرجع أحد، أي   يُطِلُقوُ  كبلم أيّ : القاعدة ىذه أُعطيكم
اً  بعيدةٍ  بدرجةٍ  ولو تنقيصاً  منو تستشعرون كبلم أيّ  الفضائّيات، من فضائّية اػبُطباء  وآلِ  ؿُبَم دٍ  من ِجد 

 أنتم عليو؟ الدليل ىو ما الكبلم؟ هبذا جئتم أين من وسلوىم فحاصروىم ىؤالء، من أي   ِقَبلِ  ِمن ؿُبَم د
 تفسريِ  يف البيتِ  أىلِ  أحاديثَ  راجعوا الكرمي، الُقرآن راجعوا اؼبثقفون أنتم اؼبصادر، إىل بأنفسكم ارجعوا

 ِمن تسمعونوُ  كبلم أيّ  اعبنان مفاتيحُ  اؼبفاتيح،! عندكم؟ ما البيت، أىلِ  حبديثِ  حاصروىم سلوىم الُقرآن،
 الزِّيارةَ  اقرأوا البُ ُيوت، ُكلِّ  يف موجود اؼبفاتيح الكبرية، اعبامعة الزِّيارة على اعرضوه خطيٍب، ِمن مرجٍع،
 أال ربفظوهنا، وسوف مر ة األسبوع يف ولو تقرأوىا أن دائماً  حاولوا مر ة، من أكثرَ  بتدبّرٍ  الكبريةَ  اعبامعةَ 

 رمضان شهر يف أو أسبوعياًّ، مثبلً  كميل دعاءُ  ويُقَرأُ  اغُبسينيات يف دائماً  ربضرون مثبلً  بأن كم ُتبلحظون
 ُدعاء عبارات من الكثري ربفظون أن كم االستمرارية بسببِ  تبلحظون أال ليلة، كلّ  يف اإلفتتاح دعاءُ  يُقَرأُ 

 تبقى الدعاء معاين باؼبعّن، ولو كميل دعاء عبارات من الكثري ربفظون أو رمضان، شهرِ  أي ام يف اإلفتتاح
  .التكرار بسبب أذىانكم يف

 بعنوان ليس اقرأوىا ؽبا، استمعوا اقرأوىا، ؾبموعات وأنتم فرادى وأنُتم اقرأوىا، الكبرية، اعبامعةَ  الزِّيارةَ  اقرأوا
 حبديث، ربد ث اػبُطباء من خطيباً  ظبعتم إذا عباراهِتا، على االّطبلعِ  ألجلِ  اقرأوىا زيارة، وبعنوان الطقس
 ال ذين اؼبراجع ستجدون اؼبراجع، مواقعَ  افتحوا الكبرية، اعبامعةِ  الزِّيارةِ  على حديَثوُ  اعرضوا اؼبفاتيح، افتحوا

 تنفعُ  ؿُبَم د وآل ؿُبَم دٍ  على صبلتنا أن   ىل اؼبراجع يسألون حني وقعم من أكثر على قرأت أنا تُقلِّدوهنم،
ا نعم،: يقولون ؿُبَم د؟ وآلَ  ؿُبَم داً   الكبرية اعبامعة الزِّيارة على واعرضوه ُخذوه القول ىذا درجتَ ُهم، ترفعُ  إهن 

 اػبطيب ظبعتم ،[ىبرِّف جاي ىبربط، جاي ىبرط، جاي ىبرط،] اؼبرجع ىذا العظمى ا آية أن   تعرفوا كي
 حّت   الن دبة دعاءِ  على واعرضوه كبلَمو خذوا الكبرية، اعبامعة الزِّيارة على واعرضوه كبلَمو خذوا الُفبليّن،
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 بأنفِسكم، ديَنكم افحصوا أنتم عيّن، يقولون كما ماسويّن، أنا عميل، أنا ذروين، ديَنكم، سُبيِّزوا أنْ  تستطيعوا
 ال ُجه ال ولكّنهم كبرية، عمائمَ  يلف ّون صحيح ُجه ال، واِ  ُجه ال، ىؤالء! مضحكة؟ تبقون مّت إىل

ا البيت، أىلِ  معارفِ  من شيئاً  يعرفون ا ُأخرى، أشياءَ  قرأوا ردب   يل شأنَ  ال وأنا أخرى أشياءَ  درسوا ردب 
 العمائم ىذه والِعرتة، الكتاب معارفِ  عن ؿُبَم د، وآلِ  ؿُبَم دٍ  معارفِ  عن ىنا أربد ث أنا األخرى، باألشياءِ 

 يف يتحد ثونَ  ىؤالء والِعرتة، الكتابِ  معارف من شيئاً  يعرفون ال ُجه الٌ  أصحاهُبا الفضائّيات يف زبرج ال يت
م يونبونكم والِعرتة، الكتابِ  منطقِ  عن بعيدٍ  جانبٍ   ثقافةَ  يعرفون ال لكّنهم اغبديث، يعرفون فقط ُىم بأهن 

 الكتابِ  ثقافة من شيئاً  َتْدُرس ال فيها درسوا ال يت اغبوزة ألن   أقول ؼباذا؟ عجباً  تقولون والِعرتة، الكتابِ 
 فيكون والعرتة، الكتاب معارف يدرسون ال لكن هم شيء كلّ  يدرسوا أن يبكن اغبقيقة، ىي ىذه والعرتة،
 يكون أنْ  منوُ  تتوق ع ىل اعبغرافيا، يدرس أو التأريخ َيدُرس مثبلً  شخص يعين ىذا، ىو الطبيعي الش يء

 عندهُ  تكون أنْ  ويبكن اعبغرافيا، يف متخصِّص فهو اعبغرافيا درس ىو ال، قطعاً  الكيمياء؟ يف متخصِّصاً 
  .واسعة عام ة ثقافةً  يبتلكُ  كان إذا ىذا العام ة، الث قافة حبكم الكيمياء عن معلومات

 ىي وىذه الث قافة عديبوا حوزاتنا يف اؼبعم مني أكثرُ  اغبوزوّي، الوسط يف موجودة ليست الث قافة ىذهِ  واغبال
 لستُ  إن ين طويلة، ذبربةٍ  عن وأحدِّثكم منهم واحد أنا اغبقيقة، ىي ىذه ُمتخلِّفون اؼبعم مني أكثرُ  اغبقيقة،

 فاقدون الُعظمى الغالبية اعبّو، ىذا من وقُريب وفبارسيت وذبربيت خربت حبكم أربد ثُ  اعبو ىذا عن بعيداً 
م عن فضبلً  عندىم، ثقافةَ  فبل للث قافة  الدراسة: ـبتصرة بعبارة والِعرتة، الكتابِ  معارف يدرسون ال أهن 

 ،[االستكان بصفّ  ىبوطون] يقولون العراقية أمثالنا يف كما بالض بط والعرتة الكتاب بثقافة عبلقُتها اغبوزوية
[ االستكان بصفّ  ىبوطون] ُىم فعبلً  فافهم، اؼبثال ىذا من تفهم أن تريد ماذا ،[اؼباعون بصفّ  يثردون] أو
 يف واؼبلعقة اؼبتوسط البحر من اآلخر البعيد اعبانب يف االستكان أن   اغبقيقة بل ،[اؼباعون بصفّ  يثردون] و

 حّّت  أو اؼبتوسط، األبيض البحر يوجد واؼبلعقة االستكان بني وفيما اؼبتوسط البحر ساحل من الث اين اعبانب
 اؼبوازين، لُكم وضعوا قد البيت وأىلُ  أنتم، ِديِنُكم عن تفحصوا أنْ  عليكم لذلك!! اؽبادي ايط يوجد
 :بيوتكم يف موزاين عندكم وأنتم
 اػبطيب، ىذا معرفة مستوى تعرف أنْ  تُريد ميزان، ىذا اؼبفاتيح، يف موجودة الكبرية، اعبامعةُ  الزيارةُ  :أّوالًِ

 وانظر الكبرية، اعبامعة الزِّيارة يف جاء ما على البيت أىل عن يقولوُ  ما اعرض اؼبرجع؟ ىذا معرفة ومستوى
 اؼبستوى يف ىذا كان لو حّت   صحيح، كبلمٌ  فهذا الكبرية اعبامعةَ  الزِّيارةَ  وافقَ  إذا ال؟ أم يُوافقها كبلموُ 
 ىذا حّت   مضاميِنها، عميقِ  يف التوغ ل دون ومن الكبرية، اعبامعةِ  الزِّيارةِ  من أنت تعرفوُ  ال ذي الظ اىر الل فظي
 .الكبرية اعبامعة الزِّيارة يكفي، اللفطي الظ اىر اؼبستوى

 كبلمهم يف وشككتَ  للرباءة معارضة كبلمهم من يبدو ال ذين ىؤالء الرباءة، اعرض عاشوراء، زيارةُ  :ثانياًِ
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 مل إذا ال، أم عاشوراء زيارة يف الرباءة مع ينسجم كبلُمهم وانظر عاشوراء، زيارة على كبلَمهم اعرض
 اإلنسانُ  هبا ُأصيبَ  إذا الد ودة وىذه الس قيفة، بدودة مصابون ىؤالء مرضى، ىؤالء بأن   فاعرف ينجسم

دة دودة فهذهِ   خصوصاً  الدودة هبذه أصيب قد إنساناً  عرفت إذا العدوى، شديدةُ  وىي تتوالد، ىي أي وال 
 دودة الس قيفة دودةُ  صبيعاً، إليهم ستنتقلُ  الدودة ىذهِ  فإن   حوؽِبم، ِمن ال ذين على تأثريٌ  ؽبم ال ذين أولئك من

دة اً، وخبيثةٌ  العدوى، وشديدةُ  وال   .البداية من تُعالَ  مل إذا عبلُجها ويصُعب عليها الس يطرةُ  ويصُعب ِجد 
 . الكبرية اعبامعة الزِّيارةُ : عندنا إذاً 

 . عاشوراء زيارة: وعندنا
 . الن دبة دعاء: وعندنا
 . العهد دعاءُ : وعندنا
 . الكساء حديثُ : وعندنا
 . الز ىراء زيارةُ : وعندنا
 . الغدير زيارةُ  اؼبؤمنني، أمري زيارات من اؼبثال سبيل على الس ادسة الزِّيارةُ : وعندنا

 واظبوا غريي، وعن عينِّ  بعيداً  األشخاص لتقييم أساساً  منها ذبعل وأنْ  تعتمَدىا أن بإمكانك النصوص ىذهِ 
 غبفظ الن اس يَنصح ما مثل األدعية ِقراءة على يُواظب كان لو حبيب، الشيخ مثل تكونوا وال قراءهتا على

 أماَمكم، القضّيةُ  وىذه األدعية، معاينَ  عرف ال ذي ىو وال بألفاِظها األدعيةَ  حفظ ال ذي ىو فبل األدعية،
 األخطاء ىذه أظبعُ  أظبعوُ  حني دائماً  أنا ال، اؼبقطع؟ هبذا فقط ُمتعّلقة ىي القضي ة بأن   تتصو رون وأنتم

 قناة على الربامج وأتابع الربامج أُراقب حني دائماً  أظبع، دائماً  البيت، أىل ؼبنطق واؼبخالفة واالشتباىات
 يعين فهذا واالشتباىات األخطاء أُتابعَ  أنْ  أردتُ  وإذا واالشتباىات، األخطاء ىذه استمع دائماً  اؼبعارف

 قناة فتحت كل ما واشتباىات، أخطاء إىل استمع يوم كلّ  يف ألن ين يومي اً  خاص اً  برناؾباً  قبعل أن نا البُدّ 
 .بكم وُبيط ال ذي الواقع ىو ىذا اػبّط، طول على واشتباىات أخطاء إىل استمع اؼبعارف
 نشُرىا مَت   ال يت الفيديوات أن   من أُذكِّرُكم أخرى نقطةٍ  إىل أنتقلَ  أنْ  قبل ولكن ُأخرى نُقطةٍ  إىل بكم سأنتقلُ 

 وكذلك الكاظمي حبيب للش يخ ُنشر ما التسجيلي ة، اؼبقاطع مع اؼبتقدِّمة اغبلقات ويف اغبلقة، ىذهِ  يف
 :فَاِطَمة بظبلمة يتعل ق فيما منها لبرج ال يت اػببلصة الشِّريازي ؿَبم د السيِّد الشِّريازي، للسيِّد

 وىذا الشِّريازي، والسيِّد حبيب الش يخ بذلك صر ح كما درجَتها نرفع فإن نا فَاِطَمة على ُنصلِّي حني: أوالً 
 الص بلةُ  اغبديث كان ىو فَاِطَمة، على فالص بلةُ  شأهِنا، من وانتقاصٌ  عقيدت، حبسب فَاِطَمة ُظبلمة من جزءٌ 
 !درجتها لرفع سبباً  تكون ِقبلنا من فَاِطَمة على الص بلةُ  أوىل، باب من ىي َفاِطَمة على فالص بلةُ  الن يّب، على

 التوس ل من بكثري أفضل األعظم باالسم التوس ل أن   من: حبيب الشيخ إليها أشار ال يت األخرى القضي ة
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 الصديقة من رتبةً  أعلى نبا واألِئم ة فاغبسنان الشِّيعة مراجع وحبسب اغُبَسني اإلمام عن ربد ث ىو بالز ىراء،
م باعتبار الكربى،  ا على نُقِسم أن أردنا لو أن نا أيضاً  األوىل بابِ  فمن بإمام، ىي ما وفَاِطَمة أَِئم ة أهن 

 األعظم االسم ىذا نعرفو ال كبنُ  حبيب، الش يخ كبلم حبسب نعرفوُ  ال ال ذي األعظم باظبوِ  نُِقسم أنْ  فعلينا
ثوا البيت فأىل عنو، البيت أىل يتحد ث ومل  الرِّوايات، يف لكم بي نتُ  كما آخر أعظمٍ  اسمٍ  عن ربد 

ِاهللِعلىِتُِقسمِأنت - :عليكم الكبلم أعيد قال، ىكذا ىو ألن و بَفاِطَمة، ا إىل نتوس ل ال أنْ  فاألفضل
 ولكن الَقَسم ىذا على يعرتض مل ىو - خلقوِمنِخلقٌِِمخلوؽِوىوِالسَّالـِعليوِبالحسينِوجلََِِّعزَِّ

ِتقوؿِوتارةًِ - :قال ِيخرجِلمِالَّذي - خاطئاً  شرحاً  وشرحوُ  - األعظمِباالسمِِِعليكِأُقِسمُِِربِِّيا:
ِأالِالقسمِىذاِالُحُجب؟َِيخُرؽِأاَلِ - الث اين الَقَسم - الَقَسمِىذا - :عل ق - خلقكِمنِأحدٍِِإلىِمنك
 ىنيئاً  اػباطئة، اؼبعاين ىذه يعرف مل ؼبن ىنيئاً  وا أقول - المعانيِىذهِعرؼِلمنِىنيئاًِِالعرش؟ِلوُِِيهتزِّ
 ال ذين أولئك إىل تشري اليت اآلية تلك إىل بنا تعود معاين ىذه خاطئة، معاين ىذه اؼبعاين، ىذه يعرف مل ؼبن

 يُلحدون ال ذين مصاديق من مصداق ىو وىذا ،﴾ؤَسَّْأئِوِ فِِ ٍُّْحِدًَُْ اٌَّرَِّٓ ًَذَزًُاْ: ﴿ا أظباء يف يُلحدون
 ا إىل نتوج و وحني درجَتها، نرفعُ  فإنّنا فَاِطَمة على نصلي حني حبسِبو إذاً  واتركوه، فذروه ا، أظْبَاءِ  يف

 وذلك ىو، ما ندري ال ال ذي األعظم باالسم نتوس ل أنْ  األفضل بل بَفاِطَمة نتوس ل ال أنْ  فاألفضل بالد عاء
 !!الكاظمي حبيب الش يخ بيانات حبسب
 نافعةٌ  فصبلتنا وآلو، عليو ا صل ى أباىا تنفع كما تنفعها الشِّريازي السيِّد حبسب فَاِطَمة على صبلتنا
! الشِّريازي السيِّد قال كما يتكامل والن يب   إيباهُنا، يكتمل مل إذ! اإليبان يف تصاعدٍ  إىل حباجةٍ  وىي. لَفاِطَمة

 التثبيت سبب أن   يتحد ث كان الشِّريازي والسيِّدُ  مرتبك، قلُبها أيضاً  فَفاِطَمة! القلب ثبيت إىل حباجة والن يب  
 ىي ىكذا! فشيئاً  شيئاً  هاقلبَ  يُثبِّتُ  ا إن   نقول كبنُ  ولكن الُقرآن، عليها ينزل مل وفَاِطَمة الُقرآن، نزول ىو

 !!عليو ا رضبة الشِّريازي ؿُبَم د والسيِّد الكاظمي حبيب الشيخ أقوالِ  حبسبِ  فَاِطَمة
ثنا وىو عليو ا رضبةُ  اؼبطه ري الش يخ من نستغرب ىل اؼبقدِّمات ىذهِ  بعد إذاً  ( اإلؽبي العدلُ : )كتابوِ  يف وبدِّ

 الطبعة لبنان، بريوت، اإلسبلمية، الدارُ  ،(اإلؽبي العدلُ ) والعقائديّة، الفكريّة اؼبطّهري الش يخ كتب أىم وىو
 خبلصةُ  بعدىا، وما ،187 صفحة يف اػباقاين، اؼبنعم عبد ؿَبم د العربية إىل ترصبوُ  ميبلدي، 7991 الثالثة،
 ،183 ،187 صفحة على موجود الكبلم ألن   الكبلم، كل   عليكم فأقرأ وقت عندي ما ىي؟ ما الكبلم
 القول، من بال ُمختصرِ  اإلؽبي؟ العدلُ  كتابوِ  يف الص فحات ىذه يف ىنا اؼبطهري الش يخ يقول ماذا ،181
 بينو فيما فارق يوجد ال عاصي وىو علي اً  وُبب   ال ذي فإن   ذاتّية، خصوصية لوُ  ليست عليّ  ُحب   إن  : يقول
 ىبالف منطق ىو اؼبنطق ىذا وقطعاً  طائعاً، اإلنسانُ  كان إذا أثرٌ  لوُ  علي   فحب   علي اً، وُبب   ال ال ذي وبني
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 الكلمة ىذه فقط الن  َفس، آخر إىل اؼبئة يف مئة يف مضروباً  اؼبئة يف مئة يف مضروباً  اؼبئة يف مئة البيت أىل
 ىذا ذبعل ألن تكفي الكلمة ىذه فقط ،(اهللَِأَحبََِِّأَحبَُّكمَِمنِْ: )الرِّوايات ويف الزِّيارات يف َترتد د ال يت

 لوُ  ليس ا ُحب   إن   يقول عاقلٍ  من ىناك ىل ،(اهللَِأَحبََِِّأَحبَُّكمَِمنِْ) وضباقة، وسخافةً  جهبلً  الكبلم
 لئلنسان هبوز وال ُمطيعاً، يكون أنْ  اإلنسان على هببُ  نعم! ىذا؟ كبلمٍ  أي   الكبلم؟ ىذا يكون كيف أثر؟
 ذاتوِ  حبدِّ  علي   حب   الَعَرضّي، أثرهُ  ولوُ  الذ ات أثرهُ  لوُ  علي   حب   ولكنْ  آخر، شيءٌ  وىذا عاصياً، يكون أنْ 
 ولكن مطيعاً  ليس ىو!! ُمطيعاً  كان وإن علي   ُمبغضِ  من أفضلُ  ىو عاصياً  كان وإنْ  علي   ؿبُِب   ِقيمة، ىو

 آلدم، ليس ولكن ِ  يسجدَ  أنْ  أراد ال ذي إبليس كسجود إبليسّية، طاعة ىذه بالطاعات، يأت أن وُ  يرتائى
 صل ى َسواء حد   على الن اصب أن   من رواياتِنا يف اؼبوجود اؼبضمون نفس ىو وىذا وَلَعنُو، ا طردهُ  أنْ  فكان

 ولكن أعوج منطق ىذا بينها، فرقَ  ال الزِّنا حركات نفس ىي لديو والس جود الركوع حركات أنّ  يعين زنا، أم
 الش افعية، اغبوزوية الث قافة بني ما اؼبطهر ي، ذىن يف اختلطت ال يت الث قافةِ  من يأت يأت؟ أين من اؼبنطق ىذا
 وما غريب، بشكلٍ  عريب ابن يُقدِّس اؼبطه ري والش يخ عريب، ابن إىل العائدة الصوفّية العرفانّية الث قافة بني وما
 تأثري ىناك وحّت   اؼبطه ري، الش يخ على كبري تأثري واإلخوانّية القطبّية للث قافة أيضاً  وكان اؼبعاصرة، الث قافة بني

 ولكن شريعيت، ُكُتب مواجهة يف ىي اؼبطهري الش يخ ُكُتبَ  أن   األوساط يف شائع ىو شريعيت، عليّ  لثقافة
 وستجدون ُمطه ري، كتب واقرأوا شريعيت كتب اقرأوا التحقيق على قدرة وعندىم يُطالعون لل ذين أقول أنا

 بتأريخ كتاباً  أل ف فشريعيت اؼبؤل فات، تأريخ بني تُقارنون حني وذلك شريعيت من أخذىا ُمطه ري عند أفكاراً 
 شريعيت أفكار نفس وإذا الّزمن من دبد ةٍ  شريعيت وبعد اؼبوضوع نفس يف كتابا أل ف ال ُمطه ري ذلك بعد كذا

 مع مطه ري، ولكُتب شريعيت لكتب ُمتابعيت خبلل من كثرياً  ىذا الحظتُ  وقد ُمطه ري، كتاب يف موجودة
ا شريعيت، ُكُتب ُمواجهة يف ىي ُمطه ري ُكُتب أن   الش ائع أن    ذلك أنكر ال أنا نعم، اؼبوضوعات بعض ردب 

 شريعيت من القريبني وعن شريعيت تبلمذة عن نُِقل ما غريباً  ليس لذا أيضاً، شريعيت بفكر تأث ر الرجل ولكن
 بني موجوداً  يكون التصر ف ىذا ليت ويا ُمنِصف، رجل ىنا والر جلُ  قال، أي اموِ  آخر يف شريعيت أن   من

 ،(اؼبطه ري ُيصحِّحها أنْ  أرضى فأنا كتيب يف واشتباىات أخطاء من ىناك كان إذا: )قال ومراجِعنا، علمائِنا
 مرتضى الش يخ ُيصحِّحوُ  ما وأتبّن   بتصحيحوِ  أقبل بذلك، أرضى أنا أخطائي ُيصحِّح مطه ري الش يخ إذا

 تأريخ عن أربد ث أن أريد ال ىنا أنا طهران، يف إرشاد حسينّية يف زمالة بينهما ربطت قد فكانت ُمطه ري،
 الكثري لكم لعرضتُ  ُمطه ري وعن شريعيت عن اغبديث كان ولو موضوعي، وإىل كبلمي إىل أعود الرجلني،
 .والوثائق باألدلّةِ  اغبقائقَ  لكم وعرضتُ  بالُكتب وجئُتكم واؼبطالب اؼبعلومات من والكثري

 ،187 صفحة يف قلت كما يتحد ث ىنا مطه ري، ُمرتضى للشيخ اإلؽبي العدل كتاب عن أربد ث اآلن أنا
 - يقول اؼبثال، لكم أقرأُ  دبثال، يأت ولذلك ذاتية، خصوصية لوُ  ليست علي   ُحب   أن   عن ،181 ،183
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ِإلىِواآلخرِحاذؽِطبيبٍِِإلىِأحدىماِذىبِوقدِطبيبينِمريضافِراجعِإذاِبماِشبيهةٌِِالحالةُِِوىذه
 سيحصل؟ فماذا - الطبيبِأوامرِمنهماِأيِ ِيُنف ذِلمِالدواءِاستلماِعندماِولكنَّهماِحاذؽِغيرِطبيبٍِ
 كال ذي علي اً  يُوايل ال ذي فهل فاشل، مثال اؼبثال ىذا ولكن أقول. مريضاً  الث اين ويبقى مريضاً  األو ل سيبقى

 ىذا! منطقّي؟ الكبلم ىذا ىل! الز ىراء؟ قتلوا ال ذين وبُِب   كال ذي الز ىراء وبُِب   ال ذي ىل! معاوية؟ يوايل
 ذاتّية خصوصّية لوُ  علي   فُحب   باؼبوضوع، لوُ  عبلقةَ  ال اؼبثال ىذا القول، من ُىراء ىذا القول، من سخفٌ 

ُِحبِ ) :اغبديث فهمِ  على يعرتض وتراه. ذاتِو حِبدِّ  ِقيمة ىو علي   حب   واؼبعصية، الط اعةِ  عن الن ظر بغض
 غِبُبِّ  ىناك أن   عن يتحد ث اغبديث ىذا اغبديث، ىذا فهم على يعرتض ،(َسي َئةَِمَعَهاَِتضرِ ِاَلَِِحَسَنةَِعِليِ 
ِِفيِاهللِاهلل) :الس جاد إماُمنا يشري ىذا وإىل ،(َسي َئةَِمَعَهاَِتضرِ ِاَلَِِحَسَنةَِعِليِ ُِحبِ ) :حقيقّية قيمة علي  

 ابن يا ؼباذا (َغْيرِهِِفيِالَحَسَنةِِِِمنََِِخيرٌِِِفيوِالَسي َئةِأَلفَِّ) :يقول ؼباذا؟ - (ِديِْنُكمِِفيِاهللِاهللِِديِنُكم،
َفعِاَلَِِغيرِهِِِِفيَِوالَحَسَنةِتُػْغَفرُِِِفيوِالَسي َئةِأِلَفَِّ) ا؟ رسول َِعِليِ ُِحبِ ) :اؼبضمون ىذا إىل ُيشري ،(تَػنػْ
َفعُِِاَلَِِسي َئةَِعِليِ َِوبْػُغضُِ) (:ِدْيِنُكمِِفيِاهللِاهلل: )دينُنا ىذا ىو (َسي َئةَِمَعَهاَِتضرِ ِاَلَِِحَسَنة َِمَعَهاِتَػنػْ
؟ غُببِّ  ذاتّيةٌ  قيمةٌ  ىناك تكون ال فكيف ،(َحَسَنة  .األكرب اؼبدارُ  ىو علي   ُحب   بل علي 

 قيمة لوُ  ليست أيضاً  فَاِطَمة ُحب   فإذاً  رتبًة، أقلّ  فاطمة حب   سيكون عليو ا رضبة اؼبطه ري الش يخ نظرِ  ويف
 اؼبؤمن أنت ُأحب ك حينما أنا! وفَاِطَمة كبنُ  تساوينا إذاً ! بذلك ننفعها فإنّنا عليها ُنصلِّي حني وفَاِطَمة.ذاتّية

اتّية الِقيَمة قطعاً  ولكن ذاتّية، ِقيمة لوُ  فُحب ك اتية بالقيمة تُقاس أن يبكن ال اؼبؤمن غببِّ  الذ   فَاِطَمة، غببِّ  الذ 
اتّية القيمة وأساساً  اتّية القيمة من متأتّية اؼبؤمن غببِّ  الذ   القيامة يوم يف تأت حينما وذلك فَاِطَمة، غببِّ  الذ 
َعِتيِياربِّ: )وتقول َعِتيَِوِشيَعةُِِِشيػْ  .القضي ة ىذه يف كثرياً  أُفصِّل أنْ  أريد ال وأنا ،(ِشيػْ

 َوَرد ال ذي اؼبعّن ىذا يكون وبذلك ذاتّية، قيمة لوُ  ليست لَفاِطَمة ُحب نا أن  : رأِيو يف والنتيجةُ  القول خبلصةُ 
ا من الرِّوايات يف  تقول ذلك وبعد الرديء اغببِّ  من اعبّيد اغبب   الطري يلتقطُ  كما شيعتها فتلتقط تأت أهن 
ِشيعةُِ) معّن ما ألن وُ  صحيحة، غري الرِّوايات ىذهِ  وتكون ؽبا معّن ال الرِّوايات ىذه تكون( شيعتيِوشيعةُِ)

  بنفِسِو؟ ذاتّية قيمة فَاِطَمة غببِّ  يكن مل إذا( شيعتي
 ال ا على أَقِسم أنْ  أُريد وحني درجَتها، فأرفع عليها ُأصلِّي أنا إذاً  نظرِىم، يف ىكذا فَاِطَمة تكون وحينما
 أدري ما أنا اللي] األعظم باالسم للَقَسمِ  يهتز   العرش ألن   أفضل األعظم باالسم فالَقَسمُ  باظِبها، أُقِسم
 االسم أعرفُ  أنا حقيقًة، أعرفوُ  ال الكاظمي، حبيب الشيخ عنوُ  يتحد ثُ  ال ذي األعظم االسم[ ىذا شنو

ا أو ىو، ما أدري وال أنا، أعرِفُو ال عنو يتحّدث الذي ىذا أم ا والعرتة، الكتابِ  خبللِ  من األعظم  أنا ردب 
ا أعلم، ال جاىلٌ  رجلٌ   وحديثِ  الكتابِ  آياتِ  يف اؼبوجود ىذا غريُ  األعظمُ  االسمُ  اظبُو شيءٌ  ىناك يوجد ردب 
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ا بِو، نعلمُ  ال كبنُ  آخرُ  شيءٌ  ىناك يوجد ردّبا الكتاب، آياتِ  يُفسِّرُ  ال ذي العرتةِ   اكُتِشف قد يكون وردب 
 !!حديثاً 
 أظباء ىناك ألن   ا على باظبها نُقِسمُ  ال وفَاِطَمة درجتها، فنرفع عليها ُنصلِّي فَفاِطَمة كبلمي، إىل أعود

 يتوب كي آدم على ا ألنزؽبا أفضل أظباء ىناك كان لو حبيب للشيخ أقول أنا! ا على هبا نُقِسم أفضل
 الش ريفةَ  األظباءَ  ىذه اُ  أنزل فلماذا آدم، على ا ألنزؽبا أفضل أظباء ىناك كانت لو األظباء، بتلك عليو
! فَاِطَمة اسم من أفضل أظباء فهناك باظبها نُقسم وال! درجَتها فنرفع عليها نصلِّي إذاً  فَفاِطَمة آدم؟ على

 ُحب ها وفَاِطَمة! الشِّريازي اؼبرجع يقول كما وتصاعد تكامل إىل وبتاج وإيباهُنا! قلِبها تثبيتِ  إىل ربتاج وفَاِطَمة
 ال فَاِطَمة؟ أيّ  ىذه أدري ما! عليو ا رضبةُ  اؼبطهري الش يخ قول من يستفاد كما ذاتّية قيمة لوُ  ليس
  .اؼب ُشتكى ِ  ،حال أيِّ  على!! أدري
ثنا أيضاً : اؼبطه ري للش يخِ  اغبسينية اؼبلحمةُ  وىذه  الن اشر ،711 صفحة ،711 صفحة يف فَاِطَمة عن وُبدِّ
 واحد ؾبل دٍ  يف الث الث إىل األو ل اعبزء من اغبسينية، اؼبلحمةُ  ىجري، 7311 الثالثة، الطبعة و الن ور طليعةُ 

ِمنِنتمكَّنِذلكِعندِفإنَّناِالحسينيِللتأريخِالنَّورانيِالوجوِوطالعناِقرأناِماِإذاِنحنُِ -: 711 صفحة
ِتتصوَّروفِفهلِمنو،ُِتذَكرُِِفائدةِالِلوحدهِالر ثائيِالوجوِفإفَِِّوإالَِِّللواقعةِالر ثائيِالوجوِمنِاالستفادةِِ

ِالَّتيِوىيِالزَّىراءِفَاِطَمةِأفَِِّباهللِالعياذُِِأوِعليوِليشفقِيأتيِمنِبانتظارِجالسٌِِعليِِّابنِالُحَسينِأفَِّ
ِمنِوُيخف فَِِليواسيهاِالبشرِصغارِنحنُِِأمثالناِمنِيأتيهاِمنِتنتظرُِِرب هاِرحمةِِِجوارِِِإلىِتسكنُِ

 ال فَاِطَمة إذاً  - الفاجعةِتلكِعلىِعاـِمئةِوثالثِألفِمنِأكثرِمرورِبعدِالُحسينِبعزاءِمعاناتها
 اؼبمتدّ  اغُبسيين اؼبشروع عن وبعيدة كرببلء، يف جرى ال ذي عن بعيدة وفَاِطَمة كرببلء، يف جرى دبا ؽبا عبلقةَ 
ِجالسٌِِعليِِّابنِالُحَسينِأفَِِّتتصوَّروفِفهل - !فَاِطَمة اؼبطه ري الش يخُ  يفهم ىكذا اغبياة، طول على

ِرب هاِرحمةِجوارِإلىِتسكنُِِالَّتيِوىيِالزَّىراءِفَاِطَمةِأفَِِّباهللِالِعياذُِِأوِعليوِلُيشفقِيأتيِمنِبانتظارِِ
ِمرورِبعدِالُحسينِبعزاءُِمعاناتهاِمنِوُيخف فِليواسيهاِالبشرِصغارِنحنِأمثالناِمنِيأتيهاَِمنِتنتظرُِ
 من أم ُمطهِّري، من الدِّين أتعل م ىل أدري ال أنا - الفاجعةِتلكِعلىِعاـِمئةِوثالثِألفِمنِأكثر

 تعل موه مراجِعكم، ومن ُمطه ري، من الدِّين تتعل موا أنْ  تريدون أن كم يبدو تقولون؟ ماذا أنتم الص ادق؟ اإلمام
 من وال ُمطه ري من وال اػبُوئي السيِّد من وال الكاظمي حبيب من ال أتعل م أنْ  أريد ال أنا هبم، لكم وىنيئاً 
 يبثِّلون ىم البيت، أىلَ  يبثِّلون ال ىؤالء!! هبؤالء عبلقيت ما واحد، أيّ  من وال الشِّريازي من وال الوائلي

  .أنفِسهم ِمنهم البيت، أىلِ  من أتعل مُ  أنا لذلك أنفَسهم،
 مكتبة طهران طبعة الطبعة ىذه والعشرون الس ادس الباب ُزرارة، عن والرِّواية(: الزِّيارات كاملُ ) ىو ىذا
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 الص ادق إماُمنا يقول أنْ  إىل طويلة، رواية وىي زرارة عن الس ادسة الرِّواية والعشرون الس ادس الباب الص دوق،
َرةٌَِِواَلِِاهللِِإَلىَِأَحبِ َِعْينٍِِِمنَِوَما) لو؟ يقول فماذا زرارة ىُباطب وىو عليو وسبلموُ  ا صلواتُ  ِِمنَِِْعبػْ

 (َعَليوَِوَأْسَعَدَىاِفَاِطَمةَِوَصلََِِوَقدِِإالَِِّيَػْبِكيوِبَاؾٍِِِمنَِوما) اغُبَسني على دمعت (َعَليوََِِوَدَمَعتَِبَكتَِِْعْينٍِ
 الش يخ منطق! اؼبنطق؟ ىذا مع باؼبئة مئة يتناقض مطه ري مرتضى الشيخ كبلم أنّ  كيف تبلحظون أال

 الش يخ منطق أنتم؟ تقولون ماذا! شيطاين؟ منطقٌ  الص ادق اإلمام منطقَ  أنّ  أم شيطايّن، أم رضباينّ  ُمطه ري
يني ة، اؼبؤس سة منطق ىو ىذا ُمطه ري  بالش يخ خاص اً  ليس الكبلم ىذا مراجِعكم، منطقُ  ىو ىذا الدِّ

يني ة، اؼبؤس سةِ  كبلمُ  ىو الكبلم ىذا مطهري،  وكبلم ُقْم، وكبلم كرببلء، وكبلم الن جف، كبلم ىذا الدِّ
ا اصفهان، وكبلم مشهد،  اإلمام (يَػْبِكيوِبَاؾٍِِِمنَِوما) :العامّ  اػبطّ  ىو ىذا ولكن ىُبالُفو، من يُوجد ردب 
  .(َعَليوَِوَأْسَعَدَىاِفَاِطَمةَِوَصلََِِوَقدِِإالَِّ) :لُزرارة يقول الص ادق
ِأفَِِّباهللِالِعياذُِِأو - الص حيحة العقيدة ىذه من با يعوذ - باهللِالعياذِأو - يقول؟ ماذا مطه ري ُمرتضى
ِالبشرِِصغارُِِنحنُِِأمثالناِمنِيأتيهاِمنِتنتظرُِِرب هاِرحمةِجوارِإلىِتسكنُِِالَّتيِوىيِالزَّىراءِفَاِطَمة

ِتلكِعلىِعاـِمئةِوثالثِألفِمنِأكثرِمرورِبعدِالُحَسينِبعزاءُِمعاناتهاِمنِوُيخف فِليواسيها
 أو ابنيت أو زوجيت أو أّمي ىي فَاِطَمة وكأن   النِّساء، سائر مع يتعامل كما فَاِطَمة مع يتعامل فهو - الفاجعة

 (َيُمتِلَػمَِمي تَػَناِِإفَِّ) !!اغبياة عن وانقطعت وماتت توفّيت جرياين من أخرى امرأة أيّ  أو عميت أو  خاليت
ِِإفََِِّيُمت،ِلَػمَِمي تَػَناِِإفَِّ) :ا رسولِ  عن اؼبؤمنني أمريُ  ينقلوُ  واغبديث الببلغة هنج إىل ارجع ُمطه ري شيخ يا

َِأْكثَػرَِِِإفَِّ) :يقول ذلك بعد ُث   الببلغة هنج يف ا رسول عن اؼبؤمنني أمري ينقلوُ  كبلمٌ  ىذا (،يُػْقَتلِلَػمِقَِتيَلَنا
 مثال وىذا اغبقائق يُنكرون الُعلماء أن   كيف وتبلحظون تُ ْنِكُرون، فيما اغبقِّ  أكثر إن   ،(تُػْنِكُروفِِفيَماِالَحقِ 

 إىل نعود وحني اغبقائق، ينكرون الشِّيعة مراجعُ  الربنامج، طول على علينا مر ت ال يت واألشياء األمثلة، من
 وأمري اغبّق، ينكرون والفقهاء والعلماء اؼبراجع وأن   البيت، أىل حديثِ  يف اغبق   أن   قبد البيت أىل أحاديث
 وكأن و الشِّيعة مراجعِ  إىل يُوج وُ  اػبطاب وكأن   (،تُػْنِكُروفِِفيَماِالَحقِ َِأْكثَػرَِِِإفَِّ) :القاعدة ىذه أعطانا اؼبؤمنني

ِلَػمِقَِتيَلَناِِإفََِِّيُمت،ِلَػمَِمي تَػَناِِإفَِّ) ،(تُػْنِكُروفِِفيَماِالَحقِ َِأْكثَػرَِِِإفَِّ) :ُقم مراجع ويا الن جف مراجع يا يقول
 يا واظبعي أعين إي اكِ  بقاعدة خطايب أوجِّو ولكيّن  ُمطه ري شيخ يا أقول أنا صحيح مطه ري، شيخ يا ،(يُػْقَتل
  .الفكر ىذا وبملون لل ذين اػبطابَ  أوّجو جارة،

 أنِفك ورغمَ  ذلك من وأكثر (اهللَِرُسوؿََِِوَوَصلََِِعَليوَِوَأْسَعَدَىاِفَاِطَمةَِوَصلََِِوَقدِِإالَِِّيَػْبِكيوِبَاؾٍِِِمنَِوما)
ِاهللَِرُسوؿََِِوَوَصلََِِعَليوَِوَأْسَعَدَىاِفَاِطَمةَِوَصلََِِوَقدِِإالَِّ) :الص ادق اإلمام كبلمُ  ىو ىذا ُمطه ري، شيخ يا

  .(َحقََّناَِوَأدَّى
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 ال يت اللحظة تلك يف مّت؟ (لََتْبِكيوِفَاِطَمةِِإفََِِّبِصيرِأبَاِيَا) :بصري أبا وُبدِّث الصادق اإلمام: الس ابعة الرِّواية
ثُو ِفَاِطَمةِِإفََِِّبِصيرِأبَاِيَا) :ُمطه ري الش يخ حسب ما مثل الز مانية اؼبد ة حسب ما اإلمام أي فهو فيها، وُبدِّ

 فَاِطَمة ألن   (زَفْػَرةًَِِجَهنَّمِفَػتَػْزفُػرَُِِوَتْشَهق) !الشهيق مع بكاء (َوَتْشَهقِلََتْبِكيو) :تفعل؟ وماذا (لََتْبِكيو
 وشيء طبيعي شيء وىذا ا لغضبِ  اػبلقيّ  اؼبظهرُ  ىي وجهن م لرضاىا، ويرضى لغضِبها اُ  يغضبُ 
  :منهم الفهم بقواعد البيت أىل حديثَ  تفهمون كنتم وإذا األحاديث، هبذه تعتقدون كنتم إذا منطقي

 الكبلم علم بقواعد ال ،(ِمنَّاَِوفَػْهِمِهمَِعنَّاِِروايَِتِهمِِمنُِيْحِسنوفَِماِِبَقدرِِِِعْنَدناِِشيَعِتناَِمَناِزؿِِاْعرُِفوا)
ِأبَاِيَا) :واؼبعتزلة األشاعرة من هبا جئتم ال يت العلوم ىذه الن اصيّب، الفقو أصول علم بقواعد وال الن اصيب،

 بكاء يسمعون (ُبَكاَءَىاَِيْسَمُعوفِالَخَزنَةِأفََِِّلوالِزَفْػَرةًَِِجَهنَّمِفَػتَػْزفُػرَُِِوَتْشَهقُِِلََتْبِكيوِفَاِطَمةِِإفََِِّبِصير
َِمَخاَفةِِلَذِلكِِاستَػَعد واَِوَقد) :جهن م يف أثراً  سيرتكُ  البكاء ىذا أن   يعرفون (ِلَذِلكِِاستَػَعد واَِوَقد) :فَاِطَمة

 ىذا﴾ وَبٌْمَصْسِ ثِشَسَزٍ رَسِِِْ: ﴿يقول الُقرآن أليس شرر، (ُدَخانُهاَِيْشُررَِأوِْ) :طرف أي (ُعُنقِِمنَهاَِيْخُرجَِأفِْ
َِويَػْزُجُرونَهاِبَاِكَيةَِداَمتَِماِفَػَيْكَبُحونَهاِاأَلْرض،َِأْىلُِِفَػُيْحِرؽَُِِدَخانُهاَِيْشُررَِأوِْ) :الدخان شررُ  ىو

 اإلؽبي، الغضبُ  (فَاِطَمةَِصوتِيْسُكنَِحتَّىَِتْسُكنَِفاَلِِاأَلْرضَِأْىلَِِِعَلىَِمَخاَفةًِِأبَواِبَهاِِمنَِوَيْسَتوثُِقوف
ِِليِقَاؿِثُمَِّ) لقراءهتا ؾبال ال طويلة الرِّواية (قاؿِثُمَِّ) ُِيْسِعدَُِِمنِفيَِيُكوفِأفُِِْتِحبَِِأَماَِبِصيرِأبَاِيَا:

 بكيت بكيت، (،الُبَكاءِِمنَِكاَلِميَِعَلىَِقُدرََِِوَماِالن ْطقَِعَلىَِقَدرتَُِِفَماِقَاَلهاِِحينَِِفَػَبِكيتِفَاِطَمة؟
 وا إيّ  شيطاين، منطق ىذا تقولون إذا عليكم ا لعنة! شيطاين؟ منطق ىذا ؿُبَم د، ابن جعفر منطق ىذا
 وما عليو ا رضبةُ  اؼبطه ري شيخنا منطق ىذا الش يطاين اؼبنطق ؿُبَم د، ابن جعفر منطق ىذا عليكم، ا لعنة
  .بغريب ىو

 اؼبراجع اؼبراجع، لسان وعلى اػبوئي السيِّد لسان وعلى مطه ري لسان وعلى لساين على ينطق الش يطان
 ا عن الن اطقون وىؤالء علينا، سلطانٌ  وللش يطان عاديّون بشر كبن الُعرفاء، لسان وعلى األموات، األحياء،

 اؼبنطق حبسب إذاً  .عليهم أو إليهم سبيلٍ  من للش يطان ليس عليهم، سلطانٍ  من للش يطان ليس ؿُبَم دٍ  آلُ 
 ال ال ذي األعظمَ  االسمَ  ألن   باظِبها ا على نُقسم ال فَاِطَمة! درجَتها فنرفع عليها ُنصلِّي كبنُ  فَاِطَمة اؼبتقدِّم
 تثبيت إىل حباجةٍ  فَاِطَمة! اإليبان يف تكاملٍ  إىل حباجة فَاِطَمة! فَاِطَمة ذكرِ  من الدعاءِ  يف أفضل ىو ما نعرفوُ 
  !!كرببلء يف جرى بال ذي ؽبا عبلقةَ  وال وانقطعت ماتت فَاِطَمة! قلِبها

ِالجريمةِوحجمِبدرجةِِِمرَّةًِِفكَّرتِلقد - اؼبطه ري؟ شيخنا يقول ماذا الكتاب، نفسِ  من 99 صفحة يف
ِىذهِفيِأدنىِكحدِ ِارُتِكبِقدِواللـؤِالرذالةِأنواعِمنِنوعا12ًِِِأفَِِّفرأيتُِِعاشوراء،ِفيِالمرتكبة

نياِفيِأخرىِواقعةًُِِىناؾِأفَِِّأعتقدُِِوال - عاشوراء واقعة يف - الواقعة ِىذهِمثلُِتوازيِأفِِْلهاِيمكنِالد 
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ِفيهاِيترؾِلمِالَّتيِالصَّليبيَّةِالحروبُِِتأريخناِفيِىناؾِيوجدِبالطبعِتنّوعها،ِحجمِفيِالواقعة
ِتردَّدتُِِقدِكنتُِِوإذاِاإلجراميِالتأريخِحوادثِمنِسواىاِإلىِيُنظرِعندماِللتعج بِِِمجاالًِِاألوربيوف

 األخ جناب عاشوراء، جريبة ُتشابو جريبة توجد ال بأن وُ  يقول أنْ  ُمرتدِّد ىو!! ُمرتدِّد ىو - بعدـِاإلد عاءِفي
ِحجمِناحيةِمنِكربالءِلحادثةِشبيوِوجودِبعدـِاالد عاءِفيِتردَّدتُِِقدُِكنتِوإذا - !مرتدِّد مطه ري
 عن ينم   وىذا - الصَّليبيَّةِالمعارؾِفيِالغربّيوفِِارتكبهاِالَّتيِالجريمةِلحجمِيعودِإنَّماِفالسَّببِالجريمة

 مطه ري كان لو عاشوراء يف ارُتكبت ال يت اعبرائم عاشوراء، يف جرائم من ارُتِكب دبا ُمطه ري الش يخ جهل
 ال وأنّو اعبريبة ِعَظم لعرف فيها وسبع ن ىو بصح ِتها يعتقدُ  ال ال يت اؼبقد سة الن احية زيارة وقرأ الز يارات قرأ قد

اً  الربنامج كان ولو عاشوراء، يف جرى ال ذي وبني الص ليبي ة اغبُروب يف جرى ال ذي بني للمقايسة وجوَ   ُمعد 
 ال أنا واؼبصادر، بالكتب وآتيكم الص ليبي ة اغبروب يف جرى ال ذي يف دقيقةً  مقارنةً  لكم ألجريتُ  لذلك

 على خربت أدركتم أن كم وأعتقد بالتفاصيل، معرفةٍ  وعن دقيقٍ  اطبلعٍ  عن أربد ثُ  إينِّ  جزافاً، ىكذا أربد ثُ 
  .األي ام ىذهِ  طول
ِفالسَّببُِِالجريمةِحجمِناحيةِمنِكربالءِلحادثةِِِشبيوٍِِوجودِبعدـِِِاالد عاءِفيِتردَّدتُِِقدُِكنتُِِوإذا
ِارتكبهاِالَّتيِالجرائمِوكذلكِالصَّليبيَّةِالمعارؾِفيِالغربيوفِارتكبهاِالَّتيِالجريمةِلحجمِيعودِإنَّما

 اعتقادهِ  يف ُمرتدِّد اؼبطه ري فالش يخ - للغايةِعجيبةٌِِوىيِاإلسالميةِاألندلسِفيِأنفسهمِاألوربيوفِىؤالء
 من ىو أليس الزِّيارات؟ قرأ أََما عاشوراء؟ زيارة َقرأ أَما!! ىذا غريبٌ  جريبة، سُباثُلها ال جريبة عاشوراء أن  

 قراءة على ويُواظبون األدعية، قراءة على يُواظبون الس الكني وأن   العرفاء أن   واؼبفروض الس الكني ومن العرفاء
 ىذا األدعية، طوايا يف الزِّيارات، طوايا يف الت فاصيل ىذهِ  على اْطّلع أَما األذكار، على ويُواظبون الزِّيارات،

 مل ؼباذا عاشوراء، عن أربد ث ال ىنا أنا ذىنو، ينسبق مل ؼباذا !تقولون؟ ماذا شيطايّن؟ أم رضباينّ  منطق اؼبنطق
  الز ىراء؟ على جرى ال ذي ال ذي وبني عاشوراء بني فيقارن ذىنو ينسبق

 ىذا أقول أنا! هبؤالء؟ عبلقيت ما بغريِه، وال دبطه ري وال الص ليبي ة باغبرب ال يل عبلقةَ  ال مصيبيت ىنا أنا
 وعن عنوُ  يقول عليو ا رضبة اػبميين السيِّد كان الفيلسوف، واألستاذ الفقيو العال ِم ىذا الكبري، العارفُ 
ما ُمنتظري الشيخ  يف مكان كلِّ  يف الش وارع ُتكَتب كانت الكلمة وىذه حيات، وشبرةُ  عمري، شبرةُ  بأهن 

 ال ذي بني يُقارن أنْ  ذىنوِ  إىل ينسبق مل ؼباذا عليو ا رضبةُ  اؼبطه ري الش يخ إيران، يف اإلسبلمية اعبمهورية
 ذىنوُ  وذىب الص ليبي ة؟ اغبروب إىل ِذىنوُ  ذىب ؼباذا واعبدار؟ الباب بني جرى ال ذي وبني عاشوراء يف جرى

 يرّبد واحد ىذا تربّد،] ُيسّمونو ىذا العراقية باللهجة ىذا عليكم، با أسألكم أنا األندلس؟ حروب إىل
 آخر، مكان إىل يذىب وىذا واضح اؽبدف للهدف، تضييع يعين[ تيو يعين: تربِّد ىذا، تربّد ىذا ىذا،
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 أو لوِ  من أساساً  اؼبنهج ألن   ؼباذا؟ ،[االستكان بصفّ  ىبوطون اعبميع االستكان، بصفّ  ىبوط] اآللية نفس
 ولن وبلو الش اي وال الَقدح داخل يذوب السكر فبل[ االستكان بصفِّ  ىبوطون] أس سوه ال ذين آخرهِ  إىل

م ُمر اً، الش اي سيبقى شايُهم، وبلو ا القدح، جبانب اؼبعلقة يديرون ألهن   يعرفون ال العراقيني غري من البعض ردب 
 ؽبذا فُيقال القدح داخل يف السكر نضع وعادةً  الش اي، قدحُ  ىو االستكان ،[االستكان بصف ىبوط] معّن
 شايُهم وسيبقى وبلو، الش اي وال يذوب الس كر فبل القدح، جبانب اؼبعلقة وبرك إنّو اؽبدف يصيب ال ال ذي

 .مر اً 
ِالز الالِالماءِبوُِِِمرَّاِيجدِِِِِِِِِِِمريضٍُِِمرِ ِفمٍِِذاِيكُِِومن

 وبني الص ليبي ة، اغبروب وبني عاشوراء بني فُيقارن ذىنوُ  ينسبق ىل العقائدي والوضوح الغرية يبتلك ال ذي
 عاشوراء؟ يف جرى ال ذي وبني واعبدار الباب بني جرى ال ذي بني نُقارن أنّنا أم! األندلس؟ سقوط حروب
 كانت فَاِطَمة أآلمُ  واعبدار، البابِ  بني جرى لل ذي وتفصيل وشرح تفسري ىو عاشوراء يف جرى وال ذي
 ُموجزة عاشوراء ـُبتصرة، عاشوراء لكن ها فَاِطَمة، ُظبلمة إطارِ  يف َجَرت وقضيضها بقضِّها وعاشوراء ُمرك زة،

 عاشوراء، تفاصيل ىي فَاِطَمة ُظبلمة وتفاصيل فَاِطَمة، ُظبلمةِ  تفاصيلُ  ىي عاشوراء وتفاصيلُ  ومضغوطة،
 ىذا ذىنُ  النسبق الن اصبّية ال ُمستدِبرة بالث قافة ُمعب ئاً  وليس ُمستِقببلً  فعبلً  شيعي اً  عقبلً  الشِّيعيّ  العقل كان لو

اه، ىذا إىل العال ِم  ألن   الشِّيعة؟ لعام ة نقول فماذا الطريقة، هبذهِ  يُفكِّر اؼبطه ري الش يخ مثل كان إذا االذبِّ
 بُناة أحدُ  اإليراين، اعبوِّ  خارج وحّت   اإليراين اعبوِّ  يف خصوصاً  الشِّيعي العقل بُناة أحد ىو اؼبطه ري الش يخ
 فإنّو مرحلة يف يُبَّن  حني والعقل َزمانِو، يف اغبوزويّ  العقل بُناة وأحد وبآرائِو، وبأفكارهِ  بكتبوِ  الشِّيعيّ  العقلِ 

 العقلَ  يَرفدون حني العصر ىذا يف واؼبثق فون واؼبفكِّرون الُعلماء اآلن ويستمّر، يتواصل يبقى بل ينتهي، لن
 تبقى وتبقى، القادمة األجيال يف آثارهُ  وستظهر وسيبقى، ينتهي لن الر فد ىذا األَُمم، من أُم ةٍ  أيِّ  يف اعبمعي  

  .موجودة اآلثار ىذه
 أجيال ِعرب ينتقل ال ذي السلوك اػبُُلق، الن فسّية، اػبصلة العقلّية، اػبصلة أن   علمي اً  ثَ َبت اعبينوم علم يف اآلن
 يَنشأ وحينما الوراثية، الصبغّيات يف الكروموسومات، يف ،DNA ال  يف وينتقل اؼبورِّثات، يف ُيرتَجم ثبلثة
، بنحوٍ  الشِّيعيّ  العقلُ   بنائِو، وإعادةِ  بتفكيكوِ  يقوم َمن يأت أن إال   األجيال، مع موجوداً  ىذا سيبقى ُمعني 
 وإعادة اؼبوجود العقل بتفكيك يقوم يفعل؟ ماذا ىبرج ما أو ل عليو وسبلموُ  ا صلواتُ  اغُبج ة اإلمام ولذا
 عقوؽَبم،كيف بذلك فيجمع العبادِ  رؤوسِ  على يَده يضع بأنّو تقول الرِّوايات أليس وتطويره، العقل ىذا بناء

 .العقل ؽبذا وتطويرٌ  جديدٍ  من بناءٍ  وإعادةُ  تفكيكٌ  إنّو عقوؽَبم؟ بذلك هبمع
ا ىنا ؽبا ذكرَ  ال الز ىراء ُمصيبة اؼبنطق، ىذا حبسبِ  فإذاً   وبالتايل! عاشوراء إىل بالقياس بشيءٍ  تُ َعد   ال ألهن 

 ألن   ؼباذا؟! فَاِطَمة على جرت ال يت اعبريبة من أعظم كانت الص ليبي ة اغبروب أن   واؼبنطقي الطبيعي الش يء
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 ال ذين أولئك حّت   الشِّيعة، علماءِ  أذىان يف الث ابت ىو ىذا باإلحراق، َىد دوا فقط ىم قُِتَلت، ما فَاِطَمة
ا ثابتة غري الرِّوايات بأن   لك لقالوا الرِّوايات صح ة عن سألَتهم لو ويبكون ىبرجون  الوسطِ  يف شائعة ىي وإمب 

 وأشّد، أقوى الصليبي ة اغبرب يف جرى فما ىذا، ىو ومراجعنا علمائنا بني اؼبنطق اؼبنطق، ىو ىذا الشِّيعّي،
 ىذه ما الَغِميزة، ىذه ما! فَاِطَمة؟ َحقِّ  يف الغميزةُ  ىذه ما!! وأشدّ  أقوى األندلس سقوط يف جرى وما

يني ة، اؼبؤس سةُ  أي تها فَاِطَمة حقِّ  يف الَغميزةُ   بأن نا تقولون ال ذين أنُتم فَاِطَمة، ُظبلمة عن الِسن ةُ  ىذه وما الدِّ
يني ة اؼبؤس سة ؽبذه ُتطبِّلون ُحسينّيون،  عن يعتذروا أن ويأنفون فَاِطَمة يظلمون ال ذين اؼبراجع وؽبؤالء الدِّ
م يعتذروا، أن يرفضون يرفضون، ُظبلمِتها،  !!حقِّ  على أنفُسهم هبدون ألهن 

 اؼبطه ري الش يخ حبسب جهة، من ىذا ذاتّية، قيمة لوُ  ليست ُحب ها إذاً  عليها وسبلموُ  ا صلواتُ  فَفاِطَمةُ 
 عاشوراء، يف جرى بال ذي ؽبا صلةَ  وال الواقع عن وانقطعت ماتت فَفاِطَمة ُأخرى جهةٍ  ومن عليو، ا رضبة

 سنة، 7111 من أكثر بعد اؼبطه ري، الش يخ حبسبِ  حادثٍة، يف اآلن نُواسيها أن نا وند عي نبكي كبن فكيف
 جد ت كحالِ  وحاؽُبا معو، ؽبا تواصلَ  وال العاملَ  ىذا عن ُمنقطعة ىي إذاً ! سنة؟ 7311 ال  قريب صار اآلن

 نُقارهُنا حبيث اغبدّ  ذاك إىل كبريةً  ليست فَاِطَمة وُمصيبةُ  الس ابقة، القرون يف ماتت ال يت جد ت وجد ة
 إىل بالقياس األكرب اعبريبة ىي يعد وىا أن اؼبطه ري كالش يخ ُعلماؤنا يرتد د بنفِسها وعاشوراء بعاشوراء،

 !؟..نصنع فماذا فَاِطَمة ىي ىذه األندلس، سقوط حربِ  يف جرى وما الص ليبي ة اعبرائم
 ُعلمائنا، عند مراجعنا، عند شائعة فكرة الفكرة وىذه ،(األُمِّي الن يب  : )عنوانو اؼبطه ري للش يخ كتابٌ  ُىناك
 الش يخ باؼبئة، ومئة بامتياز ناصبّية فكرةٌ  ىي الفكرة وىذه الشِّيعّي، الوسط يف خطبائنا عند مفسِّرينا، عند

 للش يخِ  أحباث ؾبموعة ىذه موجود، يديّ  بني الكتاب ىذا األُمِّي، الن يب   عنوانو كتاباً  يؤلِّف اؼبطه ري
 على الكتاب ؽبذا طبعة ىناك ولكن ،(اإلسبلمي الفكر يف جديدة رؤى: )واحد كتاب يف طُِبعت اؼبطه ري،

 ِحَدة، على مطبوع وىو ،(األُمِّي الن يب  : )فيو حبث أو ل األو ل، اعبزء ىو ىذا مطه ري، مرتضى الش يخ ِحَدة،
ِإفَِِّنعم -:الكتاب آخر يف يقول حبيث يكتب، وال يقرأُ  ال أُمِّي اً  كان وآلو عليو اُ  صل ى نَبي نا أن   فيو يُثِبتُ 

 - راعٍِِيتيمٍِِعبدٍِِعلىِالُقرآفِىذاِأَنزلتِفأكثرِأكثرِالُقرآفِإعجازِتُثِبتِأفِِْشاءتِالَّتيِاإللهيةِالِعناية
 ولكن صحيح، فهو اؼبعّن ىذا كان إذا! وتعاىل؟ سبحانو  عبداً  يقصد ىل بعبد، يقصد ماذا الأدري أنا

 - أبداًِِتعليمِمكتبِيدخلِلمِأم يِ ِالصَّحراءِيجوبُِِراعٍِِيتيمٍِِعبدٍِ - ذلك غري تقول اؼبوجودة القرائن
 الن يب   فؤلن  !! والكتابة القراءة يُعلِّمو شخصٍ  وإىل تعليم، مكتب إىل يذىب أنْ  ا رسول من يريد اؼبطه ري

 بالقراءةِ  عارفاً  يكن مل وآلو عليو ا صل ى ؿُبَم داً  أن   على يدل فهذا والكتابة القراءة يُعلِّمو أحدٍ  إىل ذىب ما
 !! والكتابة

 يف يوجد ال تعليم، مكان إىل ذىبت ما عليها ا صلوات فالز ىراء أيضاً، الز ىراء إىل يُنقل الكبلم ىذا طبعاً 
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ا تأرىبها  مثبًل، High School    ال دخلت أو االبتدائية اؼبدرسة إىل ذىبت أو الر وضة إىل مثبلً  ذىبت أهن 
 يف موجود غري ىذا ،college   ال إىل ذىبت أهّنا مثبلً  عليها وسبلموُ  ا صلواتُ  الز ىراء عن يُنقل ومل

 ا َسّودَ !! والكتابة القراءة تعرف ال أُِمي ةً  كانت أيضاً  عليها ا صلوات الز ىراء أن   يعين فهذا التأريخ،
 ما أنا االعتقاد؟ هبذا يعتقدون ال ذي يلعن اإلمام بأنّ  تقول كيف: سيعرتضون االعتقاد، ىذا على وجوَىكم

 بأن   يعتقد َمن تلعن ال يت الرِّوايات عليكم سأقرأ أنا، ولستُ  يلعن اإلمام عليكم، نازلةٌ  ا لعنةُ  ىي لعنت،
 يلعنون األِئم ة العقيدة، هبذه يعتقد َمن كلِّ  على ا لعنةُ  أال والكتابة، القراءة يعرف ال كان ؿُبَم داً  الن يب  

 . الرِّوايات عليكم سأقرأُ  أنا، ولستُ 
 اؼبضحكة أنتم ذلك، تعتقدون ألن كم اؼبلعونني صبلة من أنتم قطعاً  الث امن، اجملل د ،(الربىان تفسري) ىو ىذا

ابون، أنتم ملعونون، أيضاً  أنتم العقيدة، هبذه تعتقدون إذ أيضاً  مضحكة أنتم براؾبي، تتابعون ال ذين  كذ 
 ىذا أقول ال ذي أنا لستُ  ا، لعنةُ  وعليو كذ اب فهو العقيدة هبذهِ  يعتقد ال ذي بأنّ  يقول يقول، اإلمام
 ِعنَده من ْيَسرِبت ويظلّ ] الفبلين اػبطيب إليكم ىبرج حينما سرتفضون، لكن كم عندي، من ىو وما الكبلم
 !!تقبلون ال فإّنكم عليكم البيت أىل حديث أقرأ حينما لكن ،[كبلَمو تقبلون

 القول، من ُىراءً  يقول أن وُ  يعين العراقية، بالل هجة يسربت: توضيح] الربىان، تفسري من الث امن اعبزء ىو ىذا
 كلمة فعبلً  ألن وُ  بالدق ة الُفصحى باللغة أُوصلها أنْ  أستطيع ال اؼبعاين بعض ىناك األحيان بعض لكن

 يَهِرفُ  بأن وُ  يقال كما القول، من هِبُراءٍ  يتكل م أن و معناىا ولكن الفصحى اللغة يف ُمقابل ؽبا يُوجد ال يسربت
 يف موجودة الرِّواية الص دوق، الش يخ عن البحراين ىاشم السيِّد ينقلها الباقر إمامنا عن الرِّواية ،[يعرف ال دبا

َِيْكُتبِلَػمِاهللَِرُسْوؿََِِأفَِِّيَػْزُعُموفِالنَّاسَِِِإفَِّ:َِلوُِِقُػْلتُِ) :الباقر اإلمام يسأل الس ائل الش رائع، ِعللُ  كتاب
 مل أي - ..!!.أبدا تعليمٍ  مكتب يدخل مل -:اؼبطه ري شيخنا قال كما للروضة راح ما أِلنوُ  (يَػْقَرأَِوَلم

 الباقر؟ إمامنا أجاب ماذا (يَػْقَرأَِوَلمَِيْكُتبِلَػمِاهللَِرُسْوؿََِِأفَِِّيَػْزُعُموفِالنَّاسَِِِإفَِّ) ،الُكت اب إىل يذىب
ِفَػَقاؿَِ)  الش يخ أمثال اؼبعّن ىذا لكم يُثبتون األجبلء وخطباؤكم هبذا، تقولون أنتم (،اهللَِلَعنَػُهمَِكَذبُوا:

 أنُتم يقول الباقر إماُمكم ىذا! رؤوَسكم هتّزون وأنتم أُمِّي اً  كان الن يبّ  أن   كيف الوائلي الش يخ وغري الوائلي
ابون  اؼبفسِّرين من واحد أيّ  إليو، وتستمعون حديَثوُ  تسمعون واحدٍ  وأيّ  خطيُبكم وىذا أنُتم ملعونون، كذ 

َِذِلكَِيُكوفِأَنَّىِاهلل،َِلَعنَػُهمَِكَذبُوا:ِفَػَقاؿَِ) :الباقر اإلمام كبلمُ  ىذا ىذا، وملعون كذ اب الفضائّيات يف
 - ﴾اٌْىِزَبةَ ًَُّؼٍَُِّّيُُُ ًَُّصَوِّْيُِْ آَّبرِوِ ػٍََْْيُِْ َّزٌٍُْ ِِّنْيُُْ زَسٌُالً اٌْإُِِِّّْنيَ فِِ ثَؼَثَ اٌَّرُِ ىٌَُ﴿ :َوَجلََِِّعزَِِّاهللُِِقَاؿََِِوَقدِْ

 :يقول اإلمام ،﴾ُِّجنِيٍ ضٍََبيٍ ٌَفِِ لَجًُْ ِِٓ وَبٌُٔا ًَإِْ ًَاٌْحِىَّْخَ اٌْىِزَبةَ ًَُّؼٍَُِّّيُُُ﴿ - مكتوب شيء الكتاب
ِقَاؿََِِوَيْكُتب؟ِيَػْقَرأَِأفُِِْيْحِسنَِولَيسََِِوالِحْكَمةِالِكَتابِيُػَعل ُمُهمَِفَكيفَِ) ِقُػْلت: ِالنَّبيَُِِّسم يَِفِلمَِ:
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ِـ  ،﴾حٌٌََْيَب ًََِْٓ اٌْمُسٍَ ؤََُّ ٌِزُنرِزَ﴿ :َوَجلََِِّعزَِِّاهللِِِقَػْوؿَُِِوَذِلكََِِمكَّةِِإَلىُِنِسبَِ:ِقَاؿَِِاألُم يَّ؟ َِمكَّةِالُقَرىَِوُأ
 بالطريقة الُقرآن يُفّسرون يذىبون واؼبراجع مطه ري الش يخ البيت، أىل تفسريُ  ىو ىذا (ِلَذِلكِأُم يِ َِفِقيلَِ

 يكتب، وال يقرأ ال الذي ىو فقط األُمِّي بأن   الن واصب العمريّون يفهم كما" األُم ي" فَيفهمون العمريّة،
 .لكم فهنيئاً  وراَءىم، تركضون وأنتم
 !! ومسخرة مضحكة أنتم، مضحكة أنوفكم، رغمَ  تقبلون قطعاً  تقبلون؟ ال أم مضحكة بأن كم تقبلون اآلن

ِيَاِالَجوادِاإِلَماـَِسَأؿَِِالص وفيُِمَحمَّدِابنَِجعفرَِعن) عليو وسبلموُ  اِ  صلواتُ  اعبواد إمامنا عن الرِّواية
ِأِلَنَّوُِِاألُم يُِسم يِِإنَّماِأنَّوُِِيَزعُموف:ِقُػْلتُِِالنَّاس؟ِيَػُقوؿَُِِما:ِفَػَقاؿِاألُم ي؟ِالنَّبيِ ُِسم يِِلمَِِاهللَِرُسوؿِِِاَْبنَِ
 الرِّواية، لكم فهنيئاً  يلعنكم أيضاً  اعبواد إماُمكم ىنا (اهللَِلْعَنةَُِِعَليِهمَِكَذبُوا:ِفَػَقاؿَِيْكُتب،َِأفُِِْيْحِسنِلَػم

 ال ذين أنتم لعَنكم، الباقر اإلمام الس ابقة الرِّواية! ىذه الن ظيفةِ  عقائدِكم بسبب لكم ىديّة ىذه الس ابقة،
 اغُبج ة اإلمام وقطعاً  لعَنكم، أيضاً  اعبواد اإلمام الرِّواية ىذه ويف يكتب، وال يقرأ ال كان الن يب   بأن   تعتقدون

  .العقيدة هبذهِ  يعتقدُ  من ُكلِّ  على ا لعنةُ  أال يلعُنكم، أيضاً 
َِعَليِهمَِكَذبُوا:ِفَػَقاؿَِيْكُتب،َِأفُِِْيْحِسنِلَػمِأِلَنَّوُِِاألُم يُِسم يِِإنَّماِأنَّوُِِيَزعُموف:ِقُػْلتُِِالنَّاس؟ِيَػُقوؿَُِِما)

 آَّبرِوِ ػٍََْْيُِْ َّزٌٍُْ ِِّنْيُُْ زَسٌُالً اٌْإُِِِّّْنيَ فِِ ثَؼَثَ اٌَّرُِ ىٌَُ﴿ :ِكَتابوُِِِمْحَكمِِِِفيِيَػُقوؿَِواهللَُِِذِلكِأَنَّىِاهلل،َِلْعَنةُِ

 يقول؟ ماذا اعبواد اإلمام (واهللِِ!ُِيْحِسن؟ِلَػمَِماِيُػَعل ُمُهمَِكافَِفَكيفَِِ،﴾ًَاٌْحِىَّْخَ اٌْىِزَبةَ ًَُّؼٍَُِّّيُُُ ًَُّصَوِّْيُِْ
 ثبلثة أو وسبعني بأثنني قال إم ا يقول الر اوي (ِلَسانَاَِوَسْبِعينِبَِثاَلثةَِوَيكُتبِيَػَقَرأِاهللَِرُسوؿَُِِكافََِِلَقدَِواهللِِ)

َِوَذِلكِالُقَرىِأُمََّهاتِِِِمنَِِْوَمكَّةَُِِمكَّةَِأْىلِِِِمنَِِْكافَِِأِلَنَّوُِِاألُم يَُِِسم يَِوِإنَّماِِلَسانَاَِوَسْبِعينِبَِثاَلثة) وسبعني
 .(﴾حٌٌََْيَب ًََِْٓ اٌْمُسٍَ ؤََُّ ٌِزُنرِزَ﴿ :وَجلََِِّعزَِِّاهللَِِِقوؿُِ
 ابن ُمعاوية عن الرِّواية الص ادق؟ إمامنا يقول ماذا الص ادق، إمامنا عن الرِّواية البيت، أىل حديثِ  مع كبن

 تفسري عن الكبلم ىذا ينقل البحراين ىاشم السيِّد إبراىيم، ابن عليّ  تفسري يف ىذا تعاىل، قولو يف عم ار
  (:الصدوق للش يخ الش رائع علل عن نُقِلت الس ابقة والرِّوايات) إبراىيم، ابن عليّ 

 حّت  ( َيْكُتُبوفَِكانُوا:ِقَاؿ) قال؟ ماذا اإلمام (﴾ِِّنْيُُْ زَسٌُالً اٌْإُِِِّّْنيَ فِِ ثَؼَثَ اٌَّرُِ ىٌَُ﴿ :تَػَعاَلىِقَػْوِلوِِِِفي)
 على وعل قوىا ال ُمعل قات كتبوا فكيف يكتبون يكونوا مل وإذا َيكتبون، كانوا باألُمِّيِّني ُوِصفوا ال ذين ىؤالء

 اؼبعل قات! تعرفون؟ فماذا اؼبعل قات تعرفون ال كنتم إذا! اؼبعل قات؟ تعرفون ال تعرفوهنا، اؼبعل قات الكعبة،
 الن اس أن   أليس! اؼبعل قات؟ وصلتنا وكيف اؼبعل قات؟ عل قوا ؼبن إذاً  تقرأ الن اس تكن مل فإذا وعل قوىا، كتبوىا
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 والشِّعرُ  اؼبعل قة القصائد ىذه شئت، ما َسمِّ  العشرة أو الس بعة، اؼبعل قات اؼبعل قات؟ حفظوا وقد يقرأون
ا يُقَرأ، فهو ُيكَتب وحني ُيكَتب َيُكن مل لو إلينا؟ وصل كيف اعباىلي  الكتابة يعرفون ال ذين عدد أن   ردب 
م باألُمِّيِّني ُيسم وا أنْ  يبكن فبل يكتبون، كانوا ولكن نعم، قليبًل، كان والقراءة  يكتبون، وال يقرأون ال ألهن 

ا َِواَلِِاهللِِعندِِِِمنِِكَتابٌَِِمَعُهمَِيُكنَِلمَِوَلِكنَِيْكُتُبوفَِكانُوا:ِقَاؿ) :يُبنيِّ  اإلمام ؼباذا؟ باألُمِّيِّني ظُب وا إمب 
 ال اآلية يف ىنا األُمِّي ون إذاً  اللغوّي، اؼبعّن غريُ  آخر اصطبلحٌ  وىذا (األُِميَّةِِإَلىِفَػَنَسبَػُهمَِرُسواَلًِِِإلَيِهمِبَػَعثَِ
م منهم يُقَصد  إىل ِنسبةً  األُمِّي لوُ  فقيل الن يبّ  أم ا ظباوّى، كتابٌ  عنَدىم يكن مل وإمّبا الكتابة، يعرفون ال أهن 

  .الُقرى أُمِّ 
ِقَاؿِالَحجَّاج،ِِاْبنِِِالرَّْحَمنَِعبدَِِِعنِْ)(: الد رجات بصائرِ ) يف الرِّواية  الص ادق إماُمنا (اهللَِعبدَِِِأبُوِقَاؿَِ:

 أنتم أنُتم، أنُتم، ُيكَتب، مل ما ويقرأُ  (،ُيْكَتبِلَػمَِماَِويَػْقَرأُِ) بعد؟ وماذا (َوَيْكُتبِيَػْقَرأَِكافِالنَِّبيَِِّإفَِّ)
 مضحكة، ألستم أنتم مضحكة، مضحكة، وىو ذكّي، العراقي الش عب بأن   تقولون تقولون؟ ماذا العراِقي ون

 الش عبِ  كان لو! فيها؟ أنتم ال يت اؼبضحكة وىذه[ اؼبمحي يقرا] ،[اؼبمحي يقرا] العراقي الش عب بأن   تقولون
 يضحكون ؼباذا صحيح، بشكلٍ  ديِنكم عقائدَ  لعرفتم اؼبمحي تقرأون كنتم لو الش يعة األقل على العراقي،
 صريحٍ  بشكلٍ  واضحٌ  فكرٌ  ؿُبَم د، وآل ؿُبَم دٍ  فكرُ  ىذا! الن اصيبِّ؟ الِفكرِ  هبذا أدمغَتكم ويبؤلون عليكم
  .وجلي  

ِفيهاِليسِِقَراَءةٍِِِفيَِخيرَِِاَلَِِأاَلِ: )فَ ْهم دونِ  من ولكن تقرأون ال؟ أم الث مايل ضبزة أيب دعاء تقرأون أنتم
 َوصف يف تقرأون ماذا الث مايل ضبزة أيب دعاء يف فَ ْهم، دون ِمن تقرأوا أن عل ُموكم َعل موكم، ىكذا ،(تفه م
ـِِِِبذمَّةِاللَُّهمَِّ) وسل م؟ وآلوِ  عليو ا صل ى الن يبّ  َِوِبُحبِ ِِإلَيكَِأعَتِمدُِِالُقْرآفَِِِوِبُحرَمةِِِِإلََيكِأََتوسَّلُِِاإِلْساَل

 القبائل إىل ِنَسبٌ  ىذه (َلَديكِالز ْلَفةَِأْرُجواِاْلَمَدِنيِاِلَمَكيِ ِالتػ َهاِميِالَعَرِبيِالػَهاِشِميِ ِالَقَرَشيِاألُم يِ ِالنَّبيِّ
ِالنَّبيَِِّوِبُحبِ ) :الش خصّية أوصافوِ  إىل فيو النِّسبة األوصاف ىذه من وصف يوجد وال اؼبناطق، وإىل

 ،العرب إىل (؛الَعَرِبي) ،ىاشم إىل (؛الػَهاِشِميِ ) ،قريش إىل (؛الَقَرَشي، )الُقرى أُمِّ  إىل ِنسبةً  (؛األُم يِ 
 وإىل الوطن إىل ُعرفّية ِنَسب وىذه اؼبدينة، إىل (؛اْلَمَدِني) ،مّكة إىل (؛اِلَمَكيِ ) ،هتامة إىل (؛التػ َهاِمي)

 الث مايل ضبزة أيب دعاء يف العبارة ىذه فقط قرأمت لو األوصاف، ىذه كلّ  واضحة، السِّياق وحدة القبائل،
 عندكم موجودة األجوبة الرِّوايات، ىذه دون من والكتابة، بالقراءة لوُ  عبلقةَ  ال األُمِّي أن   لعرفتم فيها وتدبّرمتُ 

ا البُ ُيوت، يف  وال إبراىيم ابن عليّ  تفسري وال الش رائع ِعلل كتاب تعرفون وال الربىان تفسري سبلكون ال ردب 
 وىو الشِّرائع عللِ  من نقلها وىو الربىان تفسري من عليكم قرأهتا أنا الرِّوايات ىذه ألنْ  الدرجات، بصائر
ا الُكتب، ىذهِ  من الدرجات، بصائر ومن إبراىيم ابن عليّ  تفسري من نقلها  ولكن الُكُتب ىذه عندكم ما ردب 
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  :اعبمعة سورة اعبمعة، سورة إىل ذىبُتم إذا الُقرآن عندكم
 دال ة اآلية ىذه ،﴾ًَاٌْحِىَّْخَ اٌْىِزَبةَ ًَُّؼٍَُِّّيُُُ ًَُّصَوِّْيُِْ آَّبرِوِ ػٍََْْيُِْ َّزٌٍُْ ِِّنْيُُْ زَسٌُالً اٌْإُِِِّّْنيَ فِِ ثَؼَثَ اٌَّرُِ ىٌَُ﴿

 ىذا ونقول شخص عن نتحد ث حني اآلن يعين بوضوح، داّلة والكتابة، القراءةَ  يَعلمُ  كان أن وُ  على بوضوح
 ىذا وأنّ  الر جل ىذا أن   أحد يتوق ع ىل واغبكمة، الكتاب ويُعلُِّمنا ويُزكِّينا ا آيات علينا يتلوا الش خص
 نأخذ لو اآلن النتيجة، ىذه إىل لوصلوا بذلك اغبمريَ  حدث تم لو وا والكتابة؟ القراءة يعرفُ  ال الش خص

 عليهم، يتلوا أصحابوِ  مع يعمل ىكذا إنسان ىناك اغبمري صباعة يا صباعة، يا ؽبم ونقول اغبمري من ؾبموعة
 بدون تكون أن فبكن التزكية ويُعلِّمهم، ويُزكِّيهم ا آيات عليهم يتلوا آياتو، عليهم يتلوا قراءة، ىي التبلوة
 وىناك كتاب ىناك واغبكمة، الكتاب يُعّلُمهم! كيف؟ يُعلِّمهم لكن تكون، أنْ  فبكن والتبلوة قراءة،

 ُغِرس ال يت العقول ؽبذه تصنعون ماذا لكن واضحة اآلية! يكتب؟ وال يقرأ ال وىو يُعلُِّمُهم كيف حكمة،
يني ة اؼبؤس سةُ  عل متها ال يت العقول ؽبذه تصنعون ماذا! الن اصيب ؟ الفكرُ  فيها  وآلِ  ؿُبَم دٍ  من دائماً  تنتقص أنْ  الدِّ

يني ة اؼبؤس سة فكرِ  يف العام اػبطِّ ! ؿُبَم د؟  ىذا أن   لكم يُلبِّسون ولكن ؿُبَم د وآلِ  ؿُبَم دٍ  من ااِلنتقاص ىو الدِّ
 نقائص فرتون إليكم، الش يطان نقلها إليكم، انتقلت قد اغبالة ىذه فإنّ  ولذلك..!! كرامة ىو إمّبا االنتقاص

  .أيضاً  اغبالة ىذه لكم نقل الش يطان وصواباً، حكمةً  وعيوهَبم خطأىم وترون كرامات، اؼبراجع
 القراءة ألن  : يقولون ؼباذا؟ والكتابة، للقراءة حباجة ليس الن يبّ  لكم يقولون لكم؟ يقولون ماذا الُعلماء اآلن

 لكن وسائل، بدون مباشرةً  ا من يأت ألنّو أكمل، ِعلموُ  والن يبّ  العلم إىل للوصول وسائل ىي والكتابة
 يكون أن يبكن كيف والسياسّية، االجتماعّية اغبياة كماالت من ىي والكتابة القراءة!! ىكذا ليس الكبلم
م اػبليج ُحك ام بعض على تضحكون أال! يكتب؟ وال يقرأ ال وىو دولةٍ  حاكمُ  ىناك  القراءة وُبسنون ال ألهن 

 أن! ىُبدَع؟ أنْ  يُبكن أال األمور؟ يدير أن والكتابة القراءة وُبسن ال ال ذي اغباكم ؽبذا يبكن كيف والكتابة،
 وإذا اغبياة، كماالت من نبا والكتابة القراءة إذاً  فيها؟ اؼبوجود اؼبضمون يعرف ال وىو ُمزو رة بوثيقة يؤَتى
 ىذه إىل حباجةٍ  ليس ألن وُ  يكتب، وال يقرأ ال ا رسولَ  أن   شيطاين   كبلمٌ  فهذا الطريقة هبذه الكبلم كان

 يف الوسائل ىذه إىل حباجة ىو ولكن ِعلمِو، يف الوسائل ىذه إىل حباجة ليس ا رسول نعم الوسائل،
 يركب كي الداب ة وبتاج ما ومثل رِجلِو، يف الّنعل وبتاج ما ومثل اؼببلبس، وبتاج ما مثل اليومّية، حياتو

 يسكَنُو، كي بيت إىل ووبتاج يأكلوُ  كي الطعام وبتاج ما ومثل عليها يركب كي الداب ة وبتاج ما مثل عليها،
ا والكتابة القراءة إىل وبتاج  وال يقرأ ال أُمِّي   بأن وُ  ا رسول تصفون فكيف اليومية، اغبياة شوؤنات من ألهن 

 ألن   ؼباذا؟ الكبلم، هبذا مشحونةٌ  الشِّيعي   التفسري وكتبُ  ُكتُباً  وتؤلِّفون! الفارغة؟ العقول ىذه ما! يكتب؟
 القراءة وُبِسن ال أُمِّّي، لكم سيقولون ال؟ أم أُمِّي الن يبّ  ؽبم قولوا مراجعكم سلوا هبذا، يقولون والعلماء اؼبراجع
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 حظّ  ا طّيح من األمّية، ؿبو إىل راح] ُعمرِه، آخرِ  يف والكتابة القراءة تعل م بأن وُ  لكم يقولون أو والكتابة،
 [!!والكتابة القراءة وتعل م عمره آخر أُمِّي ة ؿبو دخل راح العقول، ىذه
 َصَعد حني الُوجود، لُغاتِ   بكلِّ  بل فقط، األرض بلغاتِ  ليس ويكُتب يقرأ وسل م وآلو عليو ا صل ى الن يب  
 نكتب ال يت الطريقة بنفس ُكِتب العرش على ُكِتب ال ذي ىل العرش، على ُكِتب ماذا يقرأ وكان العرش إىل

 مكتوب ىو ما يقرأ إن وُ  الص ادق إماُمنا قال كما وآلو عليو ا صل ى الن يب   آخر، شيء الكبلم قطعاً ! هبا؟
 يضحك هبي واحد أي وأغبياء، ثوالن أنتم أنتم، مو ا رسول اؼبمحي يقره اللي] ُيكَتب، مل ما ويقرأ

 زعماء علينا، يضحكون الّدين وُعلماء اؼبراجع اؼبضحكة، كبنُ  ،[ؿُبَم د وآل ؿُبَم د اؼبمحي يقرا اللي عليكم،
 اإلعبلم رجالُ  علينا، يضحكون الكبار والتج ار األموال رؤوس أصحاب علينا، يضحكون السياسة

 وال اؼبمحي نقرأ ال مضحكة، كبن اآلخر، البعض على يضحك بعُضنا وكبنُ  علينا، يضحُكون والفضائّيات
 القراءة وُبسنون ال وا اؼبكتوب، قراءةَ  وُبِسنون ال علماؤكم ىؤالء اؼبكتوب، تقرأون بالكاد وبزنون، ىم

 كتاباهتم لكم سأعرض أيضاً، الكبار األربعة ومن الطائفة مراجع كبار من مباذج لكم وسأعرض والكتابة
 !!أيضاً  يقرأون كيف يعرفون وال يكتبون كيف يعرفون ال والن حويّة، اإلمبلئّية باألخطاءِ  مشحونة

 مر ات أخطأت أنا اغبلقة ىذه يف اآلن القراءة، يف ولُبطئ الكتابة يف لُبطئ لبطئ، وكل نا الواقع، ىو ىذا
 نتعل م أن إىل كبتاج ال ذين كبنُ  الكاملة، بالص ورة( العلماء) ُيصو روا أنْ  ال ولكن طبيعي شيء ىذا ومر ات،

َنكَِِفَػْرؽَِِاَلِ: )آخر شيءٌ  فهم ؿُبَم د وآل ؿُبَم د أم ا ونشتبو ولُبطئ كتابةً  ونتعل م قراءةً  نَػَهاِبَػيػْ ِأَنػَُّهمِِإالََِِّوبَػيػْ
 (.َوَخْلُقكِِعَباُدؾَِ

 وىذا اعبدل دائرة يف كبلم ىذا الرِّضا اإلمام كبلم من اؼبقطع ىذا اؼبطه ري، الش يخ يأت ال يت الرِّواية ىذه أم ا
: قالوا لذا، (تَػْرِويَهاِأَْلفِِمنَِِْخْيرَِتْدرِيَهاِِرَوايةٌِ: )قالوا األَِئم ة لذا البيت، أىل حديث فهمِ  عدم على يدّلك

  (.ِمنَّاَِوفَػْهِمِهمَِِِعنَّاِِروايَِتِهمِِمنُِيْحِسُنوفَِماِِبَقدرِِِِعْنَدنَاِالر َجاؿَِمَناِزؿِِاْعرُِفوا)
َِقاؿَِ) :طوس يف اؼبأمون أي ام األديان أىل مع حوارهِ  يف الرِّضا اإلمام أن   الرِّواية هبذه يستدل اؼبطه ري الش يخ
ِالَجاُلوتِِلَرأسِِ َِفِقيَراًِِيَِتيَماًَِِكافَِِأَنَّوُِِآيَاتِوَِِِوِمنِاهللِبَػَعَثوَُِِرُسوؿُِكلِ ِِبوَِجاءََِِوَماُِمَحمَّدَِأمرُِِوََكِذَلك:
َِوَأَخَبارُُىمِاألَنِْبَياءَِقَصصُِِِفيوِِِالَِّذيِبِالُقْرآفَِجاءَِِثُمَُِِّمَعل مِِإَلىَِيْخَتِلفَِوَلمِِكَتابَاًِِيَػتَػَعلَّمِلَػمَِأِجيَراًِِرَاِعَياًِ
 اإلمام إن   ُث   اعبدل، دائرة يف ىو الكبلم ىذا (،الِقَياَمةَِيوـِِِِإَلىِبَِقيَِوَمنَِمَضىَِمنَِوَأَخَبارَِحَرفَاًَِِحْرفَاًِ
 مل أحد، عند يتعل م مل الن يبّ  أحد، عند يتعل م مل قال بل والكتابة، القراءة يعرف مل الن يبّ  بأن   قال ما الرِّضا
 ا صلوات الرِّضا فإمامنا ... وكذا كذا الن يبّ  إن   قال ما قال، ىكذا الرِّضا اإلمام والكتابة، القراءة يتعل م

 ُمعلِّم إىل يذىب مل (،ُمَعل مِِإَلىَِيْخَتِلفَِوَلمِِكَتابَاًِِيَػتَػَعلَّمِلَػم) :قال ا رسول وصف ىكذا عليو وسبلمو
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 والكتابة، الِقراءة يعرف ال أُمِّي عنو قالوا الن اس الن اس، أمام والكتابة، القراءة يعرف ال بأن وُ  قال ما لكن و
  ؼباذا؟
 . أو الً  ىذا ُمعلِّم إىل يذىب مل ألن وُ 

 . الن اس أمامَ  والكتابة القراءة يُبارس مل الن يبّ : وثانياً 
 ىل ا؟ رسولِ  أسرارَ  يعرفون ىم فهل ا، رسول عن يقولون ما يقولون أيضاً  الن اس ىكذا، عنو قالوا الن اس

 مارسهما، ما وىو والكتابة، القراءة يتعل م مكان إىل َذىب ا رسول رأوا ما الن اس الن اس؟ بقولِ  نأخذُ  كبنُ 
 من يأت ما يقرأوا كي الص حابة يدعو كان اؼبدينة يف كان حينما حّت   الن اس، أمام والكتابة القراءة يُبارس مل

 دعت ُمعي نة ظروف ىناك شيء، وىذا شيء ىذا والكتابة، القراءة يعرف ال أن وُ  يعين ال ىذا لكن ُكُتب،
 فاإلمام الن اس، من الس بب الس بب، ىو ىذا الكرمي، للُقرآن التأليفِ  ُشبهةَ  يدفعَ  كي ىذا يفعل أن الن يبّ 
ِيَػتَػَعلَّمِلَػم: )الرِّضا إمامنا قال أن ؾُبر د والكتابة، القراءة يعرف يكن مل الن يبّ  بأن   ُيصرِّح مل الرِّضا إمامنا ىنا،

 عند والن صارى اليهود دين حقائق يتعل م مل وآلو عليو ا صل ى الن يب   أيضاً  ،(ُمَعل مِِإَلىَِيْخَتِلفَِوَلمِِكَتابَاًِ
اً  واضحة والقضي ة األمور بقي ة وىكذا أحد،  : ِجد 

 وسائر والن صارى اليهود زعماء من حاضرين كانوا ال ذين والبقي ة اعبالوت ورأس اعَبَدل، مقام يف الكبلم: أو الً 
 اعَبَدل مستوى يف فالكبلم حاضرين، كانوا واألديان الِفرق صبيعِ  من واجملوس والص ابئة األخرى الفرق

 أن   عن يتحد ث مل اػباّص، بلحِنهم تكل م اإلمام ذلك ومع اغباضرين وحالة اجمللس حالة حبسب والنِّقاش
ا والكتابة القراءة يعرفُ  ال وآلو عليو ا صل ى الن يب    ،(ُمَعل مِِإَلىَِيْخَتِلفَِوَلمِِكَتابَاًِِيَػتَػَعلَّمِلَػم: )قال وإمب 
 ال ذي يقرأ أو الرِّواية، ىذه حبسب لغة وسبعني لثبلث والكتابة القراءة يعرفُ  ا رسول بأن   قلنا ما وكبنُ 

 القراءة يعرفُ  ا رسول إن   نقول حني بأن نا قال من! أحد؟ عند ىذا يتعل م ىل ُيكَتب، مل وال ذي ُيكَتب
 اؼبؤس سة ؼبنطق وفقاً  ولكن اؼبعصومني، بقي ةُ  وىكذا أحد عند يتعل م مل ىو أحد، ِعند َتعل م قد إن وُ  والكتابة
يني ة ا أُِمي ةً  كانت فالز ىراءُ  والُعلماء اؼبراجع وبقي ة اؼبطه ري الش يخ ؼبنطق ووفقاً  الدِّ  مكانٍ  إىل تذىب مل ألهن 
  !!والكتابة القراءة فيو تتعل مُ 

 ىو - راعٍِِيتيمٍِِعبدٍِِعلى -:صفحة آخر يف ذكرهُ  وال ذي قليل قبل نقلُتو ال ذي الكبلم ىذا اؼبطه ري الش يخُ 
 ذكر ما الرِّضا اإلمام ،(عبد)  كلمة أضاف حني فيو أساء لكن و الرِّضا، اإلمام كبلم من الكبلم ىذا أخذ

ِيَػتَػَعلَّمِلَػم) باألجرة يعمل يعين أجرياً، (َأِجيَراًِِرَاِعَياًَِِفِقيَراًِِيَِتيَماًَِِكافَِِأَنَّوُِِآيَاتِوَِِِوِمن) :قال"!! عبد" كلمة
 الرضا اإلمام - َيدُخلِلَػمِأُم يِ ِالصَّحراءِيجوبِراعٍِِيتيمٍَِِعبدٍِِعلى - قال؟ ماذا اؼبطه ري الش يخ (ِكَتابَاًِ

 قال، ىكذا الرضا اإلمامُ  للرِّوايات، فهم وِقل ة البيت أىل على افرتاء ىذا مكان؟ أيِّ  يف أُمِّي، أن وُ  قال ما
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 قال ماذا ،(ُمَعل مِِإَلىَِيْخَتِلفَِوَلمِِكَتابَاًِِيَػتَػَعلَّمِلَػمَِأِجيَراًِِرَاِعَياًَِِفِقيَراًِِيَِتيَماًَِِكافَِِأَنَّوُِِآيَاتِوَِِِوِمن: )قال
 اإلمام - أبداًِِتعليمٍَِِمكتبَِيدُخلِلَػمِأُم يِ ِالصَّحراءِيجوبِراعٍِِيتيمٍَِِعبدٍِِعلى -:قال اؼبطه ري؟ الش يخ

 أوصاف األوصاف ىذه ألن   ،"عبد" ب   ا رسول وصف وما أحد، عند يتعل م مل: قال ،"أُم ي" قال ما
 . الدنيويّ  باؼبعّن ال األلوىيّ  باؼبعّن ولكن" العبد" أوصاِفو أعلى ا رسولُ  نعم دنيويّة،

 يصف وىو الرِّضا اإلمام كبلم الحظوا اؼبعصوم؟ غري كبلم وبني اؼبعصوم كبلم بني الكبري الفارق تبلحظون
 ِإن و قال ما ،(ُمَعل مِِإَلىَِيْخَتِلفَِوَلمِِكَتابَاًِِيَػتَػَعلَّمِلَػم) انتقاص فيو ما (َأِجيَراًِِرَاِعَياًَِِفِقيَراًِِيَِتيَماًَِِكافَِ: )الن يبّ 
 - راعٍِِيتيمٍِِعبدٍِِعلى -: الكبري الفيلسوف العارف الشِّيعي العال ِم والحظوا والكتابة، القراءة يعرف ال أُمِّي

 - راعٍِِيتيمِعبدٍِِعلى - !َمن؟ عند أبيك؟ عند عبداً  ا رسول كان ىل هبا؟ جئتَ  أين من" عبدٍِ"
 - :التعبري أساء فقد ذلك يقصد كان وإذا ذلك، على يُعني ال السِّياق ولكن ، العبودية اؼبراد سيقولون

 ذًُ ًَاٌٍَّوُ َّشَبءُ َِٓ ُّؤْرِْوِ اٌٍَّوِ فَضًُْ ذٌَِهَ: ﴿اآلية هبذه يُعلِّق ُث   - أُم يِ ِالصَّحراءِيجوبُِِراعٍِِيتيمِعبدٍِِعلى

 بأنّو الُقرآن عليو أنزل ا وأن   والكتابة القراءة يعرف ال أن و اِ  رسولِ  أُمي ةَ  يصف يعين ،﴾اٌْؼَظُِِْ اٌْفَضًِْ

 .خطأ يف خطأ وكبلم خطأ، يف خطأ تراكيب وىذه  ،﴾َّشَبءُ َِٓ ُّؤْرِْوِ اٌٍَّوِ فَضًُْ ذٌَِهَ﴿ :فضل
اه يف تذىب والرِّوايات اآليات تبلحظون أال اً  كبرية أظباء! يعرفون ال دبا يهرفون الُعلماء وىؤالء آخر، اذبِّ  جد 

 الش يخ زمان ُمنذ العصور، عرب بل العصر ىذا يف فقط ليس الشِّيعّي، العقل َكو نوا ال ذين ىم وىؤالء
 وآل ؿُبَم دٍ  بدين ويعبثون والِعرتة الكتاب منهج عن يوم بعد يوماً  يبتعدون والُعلماء اآلن، وإىل الطوسي

 ؼباذا إذاً  ؿُبَم د وآلِ  ؿُبَم دٍ  بدينِ  يعبثون يكونوا مل إذا أمامكم، اغبقائق ىذه! كيف؟ تقولون وإذا ؿُبَم د،
  اإلساءات؟ ىذه الز ىراء إىل يسيئون

 : مطه ري الش يخ كتب يف اإلساءات ىذه فقط اآلن
o تكتب وال تقرأ ال أُِمي ة الز ىراء! 
o عام 7311 واآلن عام،7111 عليها ومر   اغُبسييّن، اؼبشروع عن وانقطعت ماتت الز ىراء! 
o عاشوراء دبصيبة تُقاَيس ال ُمصيبتها الز ىراء ! 
o م ؼباذا؟ الز ىراء، على جرى فب ا بشاعةً  أكثر األندلس وسقوط الص ليبي ة اغبروب  وما َىد دوىا فقط ألهن 

 !!شيئاً  ؽبا فعلوا
o إذا وبُِب ها ال كال ذي ىو الز ىراء وُبب   وال ذي لوحِده، ُمنِجياً  ليس وُحب ها ذاتّية، قيمة لو ليس ُحب ها الز ىراء 

 !!عاصياً  كان
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 عن دبثالٍ  مطّهري يأتيكم حينما شيطاينّ  اؼبثال ىذا شيطايّن؟ أم رضبايّن؟ الكبلم ىذا منطقّي؟ الكبلم ىذا
 ولكن   حاذق غري طبيب إىل ذىب واآلخر حاذق طبيب إىل ذىب اؼبريضني أحد طبيبني، إىل ذىبا مريضني
 التثويل من ُجزءٌ  وىذا شيطاين   مثال ىذا شيطايّن، مثال ىذا الطبيبني، تعاليم من تعليم أي طب قا ما اؼبريضني

يني ُة، اؼبؤس سةُ  بو تقوم ال ذي اؼبغناطيسيّ   اؼبطه ري الش هيد نِي ة يف ُأشكِّك ال أنا يعلم، ال حيث من قطعاً  الدِّ
 .الُعلماء بعقول ويعبث بعقولِنا، يعبثُ  الش يطان ولكن أبداً، عليو ا رضبةُ 

 نأخذ أنْ  اآلمنة اعبهة اآلمنة، اعبهة إىل نذىب أن عقولنا، نؤمِّن أن للتأمني وسيلة من ُىناك كان إذا
 ىذه ىذا، ىو شعارىا ،(َلزِْمَناهَِلزَِمَناَِوَمن: )مؤس َسةُ  ىناك مؤس سة؟ أيّ  من شركة، أيّ  من تأمني بوليصة
 العنوان ،(نُورَِكاَلُمُكم: )عنواهُنا اليت اؼبؤس سة ىذه إىل نذىب ،(َلزِْمَناهَِلزَِمَناَِوَمن) شامل، تأمني بوليصة
 ذىبوا ما ىؤالء منها، تأمني بوليصة ونأخذ اؼبؤس سة ىذه إىل نذىب ،(الكبيرةِالجامعةُِِالز يارةُِ: )الرئيسي

 هبم، يعبثُ  الش يطان تركوا ويُغرِّبون، ُيشرُِّقون فهم لذلك شامل تأمني عندىم ما ىؤالء اؼبؤس سة، ىذه إىل
 رجاءاً  ذلك وبعد منها وتأك دوا اؼبصادر فراجعوا َشكّ  يف ُكنتم إذا اغبقائق، ىذه أماَمكم اغبقيقة، ىي ىذه

 فإن   الزِّيارات كامل ومن الش ريف الكايف من اؼباسونّية أحاديث لكم ينقل ال ذي اؼباسوينّ  ىذا سّبوا سّبوين،
 كامل يف قولويو ابن وصبعها الش ريف الكايف كتاب يف عليو ا رضبةُ  الُكليين صبعها قد اؼباسونية أحاديث
 .البيت أىل حديثَ  صبعت ال يت األصيلة ُكتُبنا بقي ةُ  وىكذا الزِّيارات
 ..الش ريف الكايف كتابِ  من اإلسرائيلي واؼبوساد اؼباسونّية أحاديث مع غداً  ألتقيكم
  ... الَقَمر رَِعايَة يف  َوأَتْ رُُكُكم

 ُِشَبىِدِّنَب ًًَُجٌُهِ ًُجٌُىِنَب ػَْٓ اٌىَسْةَ إوْشِف... لََّس  ّب...  احلُسَني ؤَخِْهَ ًَجْوِ ػَْٓ اٌىَسْةِ وَبشِفَ َّب

 ... احلُسَني ؤَخِْهَ ثِحَكِّ اإلْٔزَسِْٔذ ػٍَََ ًَُِزَبثِؼِْنَب

 . ..!! اٌـَّبسٌُِٔ اٌدُّػبء ىَرا ِٓ َحَرَازُ

  ... اهلل ؤَِبِْ يف ... جَّْؼبً اٌدُّػبء سْإٌُىُؤَ
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