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 الْوِئت بَعد السَّابعتُ تُمَلَحَالْ

 العُشسًُىً احلَبدُِ اجلُصْءُــ  فَبطِوَت َّب لَبَّْهِ
 

  ... بَػَناِتْ  أَبْػَناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلـٌ 
 ىذا ِفناءِ  ح أتقّلبُ  زِلتُ  ال ..!!. فَاِطَمةِياِلَبَّيكِِ: ادلاضية حلقاتِنا ح َتقدَّـ الَِّذي نفُسوُ  الُعنوافُ  ىو العنوافُ 

 عنوافٌ  (فاطمةِياِلبَّيكِِ) نفسي، إىل الطويل الربنامج ىذا ِعرب مّرت الَّيت العناوين أحب   وىو العنواف،
 ... فَاِطَمةِياِلَبَّيكِِ: العنواف وىذا وإيَّاكم أنا آتية، وحللقاتٍ  احللقة وذلذهِ  تقدَّمت حللقاتٍ 

 الِكراـ، وُعلمائِنا الِكبار مراجِعنا بٌن وآلو عليو اُ  صلَّى زُلَمَّدٍ  بنتِ  ُظَلمةِ  أجواءِ  ح يتدافعُ  احلديثُ  زاؿ ال
 واجملموعةُ  األوَّؿ القسم وىم وادلفسِّرين، وادلفكِّرين واخلطباءِ  والُعلماءِ  وادِّثٌن والُعرفاءِ  والُفقهاءِ  ادلراجعِ  بٌن

 األجَلء ُعلمائنا حبسبِ  الن قطة ىذهِ  إىل وصلنا ادلاضية، احللقةِ  ح وصلنا .الشِّيعيّ  الوَسط من األوىل
 فاطمة دماءُ ) الن قطة ىذه إىل وصلنا الباقٌن، َمقاـ ا وأعلى ادلاضٌن على َتعاىل ا رضواف الكبار ومراجعنا

 مراجعنا يقوؿ ىكذا عليها، وسَلموُ  اِ  صلواتُ ! صلَِس دُمها! الدَّـ صلَِسةُ  الزَّىراءُ  ففاطمةُ  ،..!!(صلسة
  ..!!الكراـ
 دـِ  صلاسةِ  على كلماُُتم ذُبمعُ  والباقٌن، منهم الرَّاحلٌن األجَّلء، مراجعنا بأمساءِ  طويلةً  قائمةً  عليكم قرأتُ 

 ح أو األيَّاـ ماضي ح حيات من مرَّت ثانية ُكلِّ  ح حيات، من حلظةٍ  ُكلِّ  وح اللَّحظة ىذهِ  ح وأنا! فاطمة
 تعاىل اِ  رضواف ادلراجع، ىؤالء يقولُوُ  شلَّا زُلَمَّد بنتِ  إىل أبرأُ  إنّ  أموت، أفْ  إىل يأت فيما أو وقيت حاضر

 وبنيها، وبعلها أبيها وإىل زُلَمَّد بنتِ  إىل أبرأُ  إنَّين رؤوِسنا، على الباقٌن ِظَلؿَ  اُ  وأداـ منهم ادلاضٌن على
 سوء ومن ىذا األدبِ  سوء ومن والسَّفاسفِ  الرتّىاتِ  ىذهِ  من زمانِنا، إماـِ  إىل الطاىرة، بقيَِّتها إىل وأبرأُ 

ـِ  ِقلَّة ومن ادلعتَػَقدِ   وعن الضََّلؿِ  ح زبب ِطهم وعن ادلراجع ىؤالء توفيقِ  سوءِ  عن يكِشفُ  الَّذي االحرتا
 ألسنِتهم على ينطق الَّذي الّرجيمُ  الشَّيطافُ  إنَّوُ  رؤوِسهم، ح َعشَعش الَّذي النَّاصبِّ  الفكر بسببِ  ضياِعهم
 منهج عن البعيدةِ  الضاّلةِ  األقواؿ ىذه ومن الرَّجيم الشَّيطاف من با أعوذ! صلسة فاطمة دماء بأفَّ  فيقولوف
 والريح، الرائحة بٌن فارؽٌ  فهناؾ النَّصب، ريحُ  رائحة، أقوؿ ال النَّْصب، ريحُ  منها يفوح والَّيت والِعرتة الكتاب

 الشَّيطافُ  َخَدَعُهم قد األجَّلء مراجعنا كاف وإفْ  والعرتة الكتاب دلنهج والعداء النَّصب ريحُ  منها يفوح
 شؤوفِ  ح متواصلٌ و  ُمستمر   احلديثُ  فيهم، نعتقدُ  ىكذا نيٍَّة، حِبُسنِ  بذلك فقالوا النَّاصب الفكرُ  وَخَدَعُهم

  .الكراـ ومراجِعنا ُعلمائِنا بٌن فاطمة ُظَلمةِ 
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اً  كبًنٍ  مرجعٍ  مع معكم أقف أفْ  أريدُ   ح ادلعاصرين ادلراجعِ  أستاذِ  مع الشِّيعيَّة، الِعلميَّةِ  احلوزةِ  زعيم مع: ِجدَّ
 القائلٌن مجلةِ  من أيضاً  وىو عليو، تعاىل ا رضواف اخلوئي القاسم أيب سيِّدنا مع النَّجف، غًن وح النَّجفِ 
 حاشية ذلم كانت شلَّن ادلاضية احللقةِ  ح مسامِعكم على تلوُُتا الَّيت األمساء مُجلةِ  من الزَّىراء، دـ بنجاسةِ 

 دماء بنجاسةِ  أفّت فممَّن اإلعجازية، الدِّماء حّتَّ  ادلعصومٌن دماء بنجاسةِ  وأفتوا الوثقى العروة على
 بنجاسةِ  أفّت فقد عليو تعاىل ا رضواف اخلوئي سي ُدنا ىو وبنيها، وبعلها وأبيها الزَّىراء دماء ادلعصومٌن،

 وغريٌب، العسكرّي، إماِمنا زماف ح جرت الَّيت كالقصَّةِ  إعجازية دماءً  دماؤىا كانت ولو حّتَّ  الزَّىراء ِدماءِ 
 اعتقدوا والنَّصارى انتهت وانتهت، العسكريّ  اإلماـ زمن ح جرت ُمعجزةٌ ! ومراجِعنا ُعلمائِنا من جّداً  غريبٌ 

، وقتٌ  ذلا واضحةٌ  ُمعجزةٌ  العسكرّي، اإلماـ شيعة من صار النَّصران والرَّاىبُ  هبا  إىل الدَّاعي ما ُمعٌنَّ
 قولوا علماَءنا، يا قولوا! القضيَّة؟ ىذه على ادلراجع ىؤالء كلِّ  موافقةِ  إىل الدَّاعي وما ذكرِىا على اإلصرار
 أفَّ  افرتضنا إذا اإلعجازية، احلاالت ح حّت ادلعصـو دـ بنجاسةِ  وقولوا بأس، ال ادلعصـو دـ بنجاسةِ 

 وانتهت، حدثت ُمعٌنَّ  زماف ذلا منقطعة منفردة حالة تكوف أفْ  أمَّا ىذا، يوِمنا إىل آثارُىا تستمر   ادلعجزات
 ذلك تأييد على ويرتاكضوف يتسابقوف ادلراجع وبقيَّة عليها األحكاـ وترتيب ذكرىا على اإلصرار فلماذا
ا دلاذا؟ دلاذا؟ القوؿ،  عن احبثوا أنتم أحرار، أيضاً  أنتم ىذا، غًن جواباً  أجد ال يل بالنِّسبة! السَّقيفة دودةُ  إَّنَّ

 القضيَّة ىذه على ادلراجع ىؤالء ُكلِّ  من اإلصرار ىذا دلاذا سألون لو ىذا، ىو جوايب يل بالنِّسبة جواب،
 فهذا ترتّبت، عليها ترتتب ِحكمةٍ  من كاف وما تفاصيُلها وانتهت زماَُّنا وانتهى جرت والَّيت ادودة اجلُزئية

 زماَُّنا انتهى مسألةٍ  إقحاـِ  على اإلصرار ىذا دلاذا وانتهينا، العسكريّ  اإلماـ أتباعِ  من وصار أسلم النَّصران
ا يل بالنِّسبةِ  اإلصرار؟ ىذا دلاذا احلاضر؟ الوقت ح أثرٍ  من ذلا وليس ووىّل   ولكن خاطئاً  جوايب يكوفُ  قد ردبَّ
 ذلذهِ  تفسًناً  أجدُ  ال ادودة ودلعرفيت ىذا ادود لعقلي بالنِّسبةِ  عقلِو، حبسبِ  إنسافٍ  وُكلّ  أعرفو الَّذي ىذا

 ىي ما احلكمة؟ ما وإالَّ  كاف، الَّذي فكاف مراجعنا عند ربرَّكت السَّقيفة دودةُ  السَّقيفة، دودةُ  إالَّ  الظَّاىرة
 العسكرّي؟ فصد خربِ  ح كما األبيض الدَّـ صلاسة على واإلصرار اإلفتاء على ادلرتتبة الثَّمرة ىي ما الفائدة؟

 ذلك، ح علمّية فائدة أي يوجد وال عملّي، أثر أي يوجد وال ضرورة أيَّةُ  توجد ال لذلك؟ الضرورة ىي ما
  .الفتوى ح اخلطأ عن فضَلً  األدب، إساءة عن فضَلً  أبداً،
 - نصفٌن الفتاوى أبيك َظهرَ  لقصمت احُلسٌن وزيارةُ  األلفٌن كتابُ  لوال - :لولدهِ  احلّلي العَّلمةُ  قاذلا ولقد
، وحب هم للُحَسٌن، زيارُتم ولكن ادلراجع، ظهورَ  ستقصمُ  الفتاوى وىذه  شاء إفْ  ذلم سيشفعُ  الَّذي ىو لعليٍّ

ا الظهرَ  تقصمُ  وأمثاذلا الفتاوى ىذه تعاىل، اُ  َِعَلىِاهللَِأَكبَّوُِِِعْلمِِبَغْيرَِِِأفْ َتىَِوَمنِْ: )علم غًنِ  َمنْ  إفتاءٌ  ألَّنَّ
 (. َجَهنَّمِنَارِِِِفيِِمْنِخَريو
 أي ادلضموف ىذا إىل ُتشًنُ  احلديثية، الكتب ح الوسائل، وغًن الوسائل ح رواياتٌ  ىناؾ اجلاىلوف سيقوؿ
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، دـ صلاسةِ  إىل  الفهم لقواعد وفقاً  ال ا، آؿِ  عندَ  الفهم لقواعد ِوفقاً  تُفَهم أفْ  البُدَّ  الرِّوايات ىذه ادلعصـو
 يؤخذ نصٍّ  ُكلّ  ُمقطَّعةً  النصوصِ  فهمِ  إىل ِاستناداً  علماؤنا، يفعلُ  كما الشَّافعي وأضراب الشَّافعي عند

 جاىزةً  وأخذوىا هبا جاؤوا الَّيت ادلبادئ ىذه وأمثاؿ العرحّ  الظهور قانوفُ  ذلك على ُيسلَّط ُثَّ  ُمستقلَّة كوحدةٍ 
 باعتبار العصمة، بيتِ  أىلُ  وضعها الَّيت النصوص فهمِ  قواعدَ  وتركوا الشَّافعي، وأضراب الشَّافعي من رُلهَّزةً 

 أيِّ  على الرِّجاؿ، علم قذاراتِ  جهةِ  من ضعيفةً  الفهم قواعد وبيافِ  شرحِ  ح جاءت الَّيت الرِّوايات ىذه أفَّ 
 الزَّىراء دماء بنجاسة وأفتوا قالوا الَّذين ادلراجعِ  مجلةِ  من ىو اخلوئي السيِّد اخلوئي، سّيدنا إىل أعود حاٍؿ،

 . عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ 
 وىم تَلمذتوِ  من مجعٌ  فُهناؾ الشيعة، نظر ح األعلم وىو الزَّعيم ىو ألنَّوُ  ِاخرتتوُ  لذا واحد، الكَلـ وباعتبار

 بداياُتا ُمنذ الُكربى الغيبةِ  عصر عرب ِشيعي فقيوٍ  أعلمُ  ىو اخلوئي السيِّد بأفَّ  يقولوف العلماء، من مجعٌ  ُكثُر،
 سيدتِنا عن نعرؼ وأف نتعلَّم أفْ  نُريد الكبًن، ادلرجع ىذا ِعلمِ  من ننتفع أفْ  البُدَّ  لذلك ىذا، يوِمنا وإىل

 العصور ح مرجعٍ  أكربِ  مدرسةِ  ح نتعلَّم أفْ  نُريد الزَّىراء، السيِّدةِ  عن اخلوئي سّيُدنا يقوؿ ماذا الزَّىراء
 الُكربى، الغيبة عصر طوؿ على الشِّيعة ومراجع وعلماء فقهاء أعلم بأنَّوُ  يقولوف الَّذين قوؿ على أو ادلتأّخرة،

 فاطمة إىل أبرأُ  وأنا! صَلس فَاطمة دـَ  أفّ  ىو اخلوئي السيِّد عند تعلَّمناه ضلن قوؿ أوَّؿ عندُه، نتعلَّم أف نُريد
 دـُ ) ىو الَكبًن مرجعنا دروسِ  من درسٍ  فأوَّؿُ  السَّخيف، القوؿ ىذا من فاطمة ابن احَلسن ابن احُلجَّة وإىل

 .عندكم سّجلوه وىذا( صَلس فاطمة
 سنة األوىل، الطبعة الطبعة، ىذه الثَّان، اجلُزء ىو وىذا ،(االستفتاءات أجوبة ح النَّجاة ِصراط) كتاب ىذا

 ما طويل، السؤاؿ ،1520 السؤاؿ رقم ،446 صفحة ادلقدَّسة، قم وفا، ادلطبعة قمري، ىجري 1431
، بسهو يتعلَّق  ىكذا اإلسهاء عن كاف السَّهو عن يكن مل السؤاؿ أصَلً  النَّّب، سهو عن السؤاؿ ادلعصـو
 يقوؿ كَلمو بعضِ  ح الصَّدوؽ الشَّيخُ  يعتقد كما - النَّبيِِّإسهاءِِِمسألةِِِفيِالحالِحقيقةُِِىيِما -:يبدأ
 إسهاء وااِلسهاء، السَّهو بٌن ما أيضاً  ُمضطرباً  الصَّدوؽ كَلـ كاف وإفْ  إسهاء، حاالت عليو سبرّ  النَّبّ  بأفّ 
ِالنَّبيِِّإسهاءِِِمسألةِِِفيِالحالِحقيقةُِِىيِما - الصَّدوؽ كَلـ من ادلسألة أخذ فالسَّائل ُيسهيو، ا يعين
 سّيدنا عند اجلواب ىو ما النَّّب، سهو عن ىو السؤاؿُ  بالنَّتيجة الكَلـ، آخر إىل - الصُّبحِصالةِعن

ِالخارجيةِالموضوعاتِغيرِفيِالسَّهوِىوِالمعصومِعلىِالممنوعِالسَّهوِمنِالمتيقَّنِالَقَدرُِ - اخلوئي؟
 أجوبة ح النَّجاة ِصراطُ ) الكتاب ىذا!! يسهو ىو اخلارجية ادلوضوعات ح يعين - العال ِمِواهللُِ

  .1520 ادلسألة ورقم ،446 الصفحة وىذه الثَّان، اجلزء ىو وىذا ،(االستفتاءات
 رلموعة وىو ،(السَّائل ُمنيةُ ) امسو سابق كتابٍ  ح ُنِشر الكتاب، ىذا ح ىنا يُنشر أفْ  قبل نفسوُ  ىو ىذا
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 ىذا أمَّا حياتوِ  ح ىذا ىذا، حياتو ح ِظل و داـ اخلوئي القاسم أيب السيِّد العظمى ا آلية ىاّمة فتاوى
 السيِّد العظمى ا آلية ىامَّة فتاوى رلموعة السَّائل منيةُ  عليو، تعاىل ا رضواف وفاتوِ  بعد فكاف الكتاب

 السؤاؿ، 223 ،224 صفحة ح ىجري، 1412 الطبعة ىذه الطبع تاريخ ِظّلو، داـ اخلوئي القاسم أيب
 ح موجود الكَلـ ىذا أفَّ  إىل ُأشًن أف للفائدة أردت فقط لكنَّين ُىَو، ُىوَ  اجلواب نفس 224 واجلواب

 يدهِ  خبطِّ  سؤالو موجود السَّائل يعين اليد، خبطِّ  اجلواب موجود ،227 صفحة وح مصدر، من أكثر
/  21 يعين 21/1 ىجري، 1408 اجلواب وتأريخ اجلواب، نفس اخلوئي السيِّد يد خبطِّ  أيضاً  واجلواب

 .ادلرجع ختم اخلوئي السيِّد ختم جبانبِ  مكتوب التأريخ وىذا ىجري، 1408/ زلـر
ِالسَّهوِمنِال ُمتيقَّنِالَقَدرُِ -:الثان اجلزء النَّجاة صراط من 446 صفحة من أقرأهُ  وأنا ُىَو، ُىوَ  الكَلـُ 

 إذاً  الناتج؟ ىو ما إذاً  - العال ِمِواهللُِِالخارجيةِالموضوعاتِغيرِفيِالسَّهوِىوِالمعصومِعلىِالممنوع
، فيها يسهو اخلارجّية ادلوضوعات  ادلوضوعات ح تسهو الزَّىراء إذاً  واضح، الكَلـ للزَّىراء وبالنِّسبةِ  ادلعصـو

 اخلارجّية، ادلوضوعات غًن ح السَّهو ىو ادلعصـو على ادلمنوع السَّهو من ادلتيّقن القدر أفّ  باعتبار اخلارجّية،
 ادلعصومٌن لباقي وبالنِّسبةِ  للنَّبّ  بالنِّسبةِ  الوحي تبليغ مقاـ ح كاف ما الوحي، تبليغ مقاـ ح كاف ما يعين
 ىناؾ الدائرة ىذه ففي وآلو، عليو ا صلَّى النَّبّ  بوِ  جاء ما تبليغ الوحي، تبليغ مقاـ ح كاف ما أيضاً 

، فيها يسهو أفْ  ديكن السَّاحة فهذهِ  اخلارجّية ادلوضوعات وىي الدائرة ىذه خارج أّما عصمة،  قطعاً  ادلعصـو
 أفَّ  الصَّدوؽ الشَّيخ كَلـ ح علينا ومرَّ  الُعرؼ، حبسب بالعقل إخَلالً  ذلك ُيشكِّلُ  ال الَّذي احلدّ  إىل يسهو
 ادلعصـو أفَّ  إىل الطوسي الشَّيخ زماف ح كذلك العملية وتطوَّرت إسهاء، عملّية فهناؾ ا ُيسهيو النَّبّ 

 ىنا اخلوئي السيِّد لكن الزَّماف، من مضى فيما عليو جرى ما وينسى شؤونِو، ومن ُمتصرَّفاتِو من كثًناً  ينسى
 من ُجزءاً  سُبثِّل ُمتصرَّفاتو من كثًن وكذلك الزَّماف من َمضى فيما ادلعصـو على جرى ما ألفَّ  الدائرة، وسَّع

 وادلوضوعات ُمطلق، بشكل اخلارجّية للموضوعات اجملاؿ فسح فقد اخلوئي السيِّد أمَّا اخلارجّية، ادلوضوعات
 ىنا الوىابية قطعاً  خارجّية، موضوعات فهذهِ  ذلك، غًن إىل واحلج، والصِّياـ، الصََّلة، فيها تدخلُ  اخلارجّية
 الصََّلة أفَّ  يعتقدوف الوىابّية ألفَّ  اخلوئي، السيِّد عند العصمة دائرة من أوسع عندىم العصمة دائرة ستكوف

 احلج ادلخالفٌن فعند حبجي، وُحج وا بصَلت، صّلوا: قاؿ قاؿ؟ ماذا النَّبّ  أفَّ  باعتبار التبليغ، من ُجزءٌ  ىي
 احلاالت تلك وتكوف التبليغ، حالة إفسادِ  إىل تُؤدِّي ال حاالتٍ  ح ِإالَّ  السَّهو إليهما يتطرَّؽ ال والصََّلة

 .ادلخالفوف يقولو دبا لنا شأفَ  ال حاؿ، أيِّ  على وواضحة، ُمشخَّصة
، بالنِّسبةِ  النَّواصب عند شلَّا أوسع السَّهو مساحة اخلوئي السيِّد إليوِ  يذىبُ  الَّذي: اخُلَلصة لكن  للمعصـو
 أنتم براحتِو، يعتذر؟ أف يريد من ىناؾ يُرقِّع؟ من ىناؾ اخلارجّية، ادلوضوعات مجيع على السَّاحة فتح فهو

 وأنتم اشتبو، ىنا اخلوئي السيِّد بنّب، اخلوئي السيِّد وال بأنبياء أنتم وال بنبّ  أنا ال نفهم، وضلنُ  تفهموف
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 ونرى، سنتحدَّث إنَّنا ُثَّ  ؟[زعَلنٌن انتم ليش] طبيعّية، القضيَّة الفهم، ح أشتبو وأنا الفهم، ح تشتبهوف
 والصورة، الفكرةُ  تّتضح وبالتايل اخلوئي السيِّد بوِ  يُفكِّرُ  الَّذي العقلي ادلستوى نرى اخلوئي، السيِّد منطق نرى
 القضايا من رلموعة ىناؾ واحدة، قضيَّةٍ  عند نقفَ  أف ينبغي فَل نُقيَِّمو أفْ  أردنا إذا اإلنساف ألفَّ 

 كَلمو من أفهموُ  الَّذي ادلفكِّر، أو الفقيو لذاؾ أو العالػِم ذلذا اً وتقييم صورةً  ُنشكِّل أفْ  نستطيع ودبجموعها
 اخلارجّية، ادلوضوعات ح أي التبليغ، دائرة خارج يكوف وسهُوه يسهو، ال التبليغ دائرة ح ادلعصـو أفّ  ىو
 رلموعة ىو احلكم موضوع للحكم، موضوع وىناؾ حكم ىناؾ: تقولوف تقولوف؟ ماذا األصوؿ علم ح أنتم

 للُحكم، َجعلٌ  ىذا ، ُتسّمونو ىذا الصََّلة، بوجوب حكمٌ  ىناؾ احلكم، فعلّيةُ  عليها تتوّقف الَّيت ادلقدِّمات
 ادلعروفة، والتفاصيل بالشَّرائط الصََّلة وقتُ  حيٌنُ  عندما العاقل ادلكلَّف البالغ ادلسلم احلكم، موضوع وىناؾ

 يعين وخارجّية خارجّية، موضوعات األحكاـ موضوعات احُلكم، موضوع يسمَّى ىذا؟ ُيسمَّى ماذا فهنا
 موضوعات وىناؾ ذىنّية، موضوعات فهناؾ ذىنّية، صورة فهو التبليغ خبَلؼ اخلارجّي، الواقع ح تتحقَّق

 التبليغّية ادلوضوعات أّما البشرّي، الذِّىن خارج أي اخلارج، ح ادلوجودة ىي اخلارجّية ادلوضوعات خارجّية،
 . الذِّىن داخل ح ادلوجودة فهي
ِغيرِفيِالسَّهوِىوِالمعصومِعلىِالممنوعِالسَّهوِمنِال ُمتيقَّنِالَقَدرُِ -:قاؿ اخلوئي؟ السيِّد قاؿ ماذا

 يسهو، ال أف ادلعصـو ديكن يقيناً، ظللكُ  ال ضلن اخلارجية ادلوضوعات ُكلِّ  ح - الخارجيةِالموضوعات
 النبوَّة فرتة قبل بأنّو ادلفيد، الشَّيخُ  قالوُ  الَّذي الكَلـ نفس وىذا يقيناً، ظللك ال لكنَّنا يسهو، أف وديكن

 وعقوذلم احلالة، تلك ح ذلم الزمة ليست والعصمةُ  ال، أـ عصمةٍ  حالةِ  ح كانوا ىل ندري ال ضلنُ  واإلمامة
 اخلارجية ادلوضوعات غًن ح اخلوئي، السيِّد كَلـ ىو وىذا إليهم، يتطرَّؽ النَّقص أفّ  يعين كاملة، ليست

 ىذه وارد، السَّهو احتماؿ فإفّ  اخلارجية ادلوضوعات ُكلِّ  ح أمَّا يسهو، ال فادلعصـو التبليغ دائرة ح أي
 قاؿ أحداً  أجد مل ادلخالفٌن، ومن الشِّيعةِ  من أحدٌ  هبا قاؿ دائرةٍ  أوسعُ  ىي السَّهو ومن النَّقص من الدائرة
ائرة هبذه  من ال الشِّيعة، علماء عند وال ادلخالفٌن عند ال ادلعصـو سهوُ  فيها يتحرَّؾُ  الَّيت الوسيعة الدَّ

 ىذا على يُوافقوُ  أنّو يبدو أيضاً  التربيزي جواد ادلًنزا السَّهو، ح دائرة أوسع ىذه ادلتأّخرين، من وال ادلتقدِّمٌن
 السَّهو، عن النَّبّ  تنزيو ح ألَّفها الَّيت الرِّسالةِ  على ُمطَّلعاً  لستُ  أنَّين ويتصوَّروف ُمقلِّدوه سيعرتضُ  الرأي،

 َعَلّي، تستعجلوا ال سأُقنعكم، ذلا، قيمةَ  ال الرِّسالة تلك بأفَّ  وأقنعكم وبالتفصيلِ  وسُأحدِّثكم إليها وسأعود
  .القادمة احللقات ح حيِنها ح سأحدِّثكم انتظرون ولكن سب ون اآلف أنتم

 احللقات من رلموعة ىناؾ الصََّلة معان بعد ،(الصََّلة معان: )عنواف ربت حلقات رلموعة إىل سنصل
 كَلـٌ  ىو ىنا الكَلـ فهذا لكم، وسأبيّػُنها القضيَّة ىذه سأتناوؿ ،(الردود) حلقات ح ،(ردود) عنواف ربت

 خيتلف الَّيت ادلواطن بأفّ  ادلقدِّمة ح قاؿ التربيزي جواد ادلًنزا ألف أيضاً، التربيزي جواد وللمًنزا اخلوئي للسيِّد
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 أنا حاؿ، أيِّ  على كَلمو، ح واضحة القضيَّة وىذه ىنا، يعّلق مل فهو عليها، سُيعلِّق اخلوئي السيِّد مع فيها
 الكَلـ ىذا جاء ولكن اخلوئي، السيِّد عن ىو الكَلـ التربيزي، جواد ادلًنزا عن أربدَّث أفْ  أُريد ال ىنا

 دائرة ح ادلعصـو إذاً  .ُمفّصلٍ  بشكلٍ  ادلوضوع لكم وسأوضح الّردود حلقات إىل انتظرون قلت وكما عرضاً،
 أفْ  أُريد ال حياتو، أجزاءِ  من جزءٍ  ُكلِّ  ح يتطّرؽ السَّهو فاحتماؿ التبليغ دائرة خارج أّما يسهو، ال التبليغ
  :الكَلـ ىذا إلينا ويُوجِّو الُقرآف يتحدَّث حٌن أقوؿ ولكنَّين اخلوئي السيِّد أناقش

 النَّقص، من خالياً  عملكم فليكن أي ﴾اعْوَلٌُاْ ًَلُلِ﴿ ،﴾ًَالْوُؤْهِنٌُىَ ًَزَسٌُلُوُ عَوَلَىُنْ اللّوُ فَسََْسٍَ اعْوَلٌُاْ ًَلُلِ﴿
 العمل ح النَّقص من حذاري السَّهو، من حذاري انتبهوا، الشَّرعية، للقواعد وفقاً  ِاعملوا َحَسنة، بنيَّة اعملوا

 إذاً  علينا؟ ا نّصبوُ  فلماذا يسهو ىو يُراقبنا الَّذي كاف إذا عليكم با يراقُبكم، من ىناؾ ﴾اعْوَلٌُاْ ًَلُلِ﴿
 وعندىا شركة ادلثاؿ، سبيل على مثَلً  اآلف يعين! ُمراقبتِو؟ فائدةُ  ما السَّاىي ادلراقب ىذا ُمراقبتِو؟ فائدة ما

 للعمل؟ مراقباً  يصلح فَلف ادلوظفٌن شؤوف يسألوف َلمَّا الُعمَّاؿ، يُراقب عمل مراقب إىل وربتاج ُعّماؿ،
 ادلتابعة ح دقيقاً  ليس الرجل ىذا ألفَّ  للعمل مراقباً  يكوف أف تتناسب ال النَّفسية حالتوُ  الرَُّجل ال،: يقولوف
 ادلخزف ح يبقى أفْ  األفضل يلتفت، وال الذىوؿ من حالة تصيبوُ  األحياف أكثر ح الذىوؿ، من حالة وعنده

 أف لكن جّيد، بشكل البضائع وخيزف األمور ويرّتب ويعمل يتحرَّؾ الشَّركة سلزف ح ىو الشَّركة، سلزف ح
 قضيَّة وىذه الذىوؿ من حاالت تعرتيهم النَّاس من وىناؾ تعرتيو، الذىوؿ من حاالت عنده ألنَّوُ  ال، يُراقب

 والزَّبّالٌن الكّناسٌن حّت الُعمَّاؿ، يراقب وكي العمل يُراقب كي ادلوظف هبذا تأت ال ىنا فالشَّركة طبيعية،
 ُمراقب أفَّ  تعرؼ البلدية كانت إذا األخرى، البلداف ح وحّتَّ  مراقبٌن عليهم تضع بُلداننا ح عادةً  البلديات

 من حالة الغفلة، من حالة النسياف، من حالة عنده الرجل ىذا مثَلً  الزبَّالٌن أو الكنَّاسٌن من اجملموعة ىذه
 أو الزبَّالٌن من رلموعة كاف إذا عليكم با العمل، ذلذا يصلح ال ألنَّوُ  عليهم، مراقباً  تعيّػُنو ال فهي السهو،

 فكيف النِّسياف، من حالة أو السَّهو من حالة عندهُ  مراِقباً  عليهم تُعٌنِّ  ال البلدية الزبالة، جيمعوف الكنَّاسٌن
 !اآلية؟ ىذه ح احلاؿ يكوف

 واحلاضر، ادلاضي، ح اخلطّ  طوؿ على ا يُوجِّهوُ  الَّذي القانوف ىذا ﴾اعْوَلٌُاْ ًَلُلِ﴿ :اإلذلي القانوف ىذا

 ىي الرَّسوؿ رؤية أفَّ  يعين عاطفة والواو ﴾ًَالْوُؤْهِنٌُىَ ًَزَسٌُلُوُ عَوَلَىُنْ اللّوُ فَسََْسٍَ اعْوَلٌُاْ ًَلُلِ﴿ :وادلستقبل
 تفهموف كيف تقولوف؟ ماذا أنتم يسهو؟ اُ  فهل ا، كرؤيةِ  ىي ىؤالء ادلؤمنٌن رؤيةَ  وأفَّ  ا، كرؤيةِ 

  الُقرآف؟ تفهموف كيف فّهمونا، فّهمونا، تعالوا تفهموف؟ أنتم طريقةٍ  بأيّ  الُقرآف؟
 عَلََ َّعْوَلُ وُلٌّ لُلْ﴿ :معىن العصمة بيت أىل أحاديث ح ﴾شَبوِلَخِوِ عَلََ َّعْوَلُ وُلٌّ لُلْ﴿ حاؿ أيِّ  على
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 ُمتفرِّعٌ  والَفهمُ  الفهم، عن ُمتفرِّعٌ  واالعتقادُ  االعتقاد، وعن الفكر، عن متفرِّعةٌ  والنيَّةُ  نيَِّتو، على أي ﴾شَبوِلَخِوِ
 وأيّهما رمحاّن؟ ادلنطقٌن فأي   والعقل، الدِّين بٌن تراُبط ىناؾ لذلك َلُو، دينَ  ال َلوُ  عقلَ  ال وَمن العقل، عن

 ![ بكيفكم؟ والقضّية ونّص؟ نصّ  منطق] ىناؾ أفّ  أـ شيطاّن؟،
 ح تسهو عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الزَّىراء: الكبًن مرجعنا رأي حبسبِ  اخُلَلصةُ ! ىي؟ ما اخلَلصة

 مقاطعِ  من مقطعٍ  ُكلِّ  ح وارد السَّهو احتماؿ شيء، ُكلِّ  ح تسهو أفْ  فيمكن اخلارجّية، ادلوضوعات
 ُمتصرَّفاُتا، من كثًناً  وتنسى الطوسي، الشَّيخ مع اخلوئي السيِّد يّتفق وىنا عليها، جرى ما وتنسى حياُِتا،

 العصمةُ  الزمتها ىل عقِلها كماؿِ  مرحلةِ  قبلَ  ندري وال اخلوئي، سّيدنا مع الطوسي الشَّيخ يتَّفق أيضاً  وىنا
 ىي تَلزمها مل أـ الزمتها سواء العصمة حّتَّ  يعين! مبتورة؟ أساساً  العصمة كانت إذا عصمةٍ  وأيّ  ال، أـ

ا مبتورة أساساً   معتقداتُ  ىي ىذه ادلعتقدات؟ هبذه تعتقدوف أنتم ىل! اخلارجّية ادلوضوعات ح تسهو ألَّنَّ
 معرفيت حبسب أظن   لكنَّين مراجِعكم، بعقائدِ  تعتقدوا أف َحقِّكم من ال؟ أـ هبا تعتقدوف فهل مراجِعكم

 .للمراجع أخرى صورةً  ترمسوف بل ىكذا، يعتقدوف ادلراجع أفَّ  تعلموف ال أنَّكم ىو بالواقع
 مسألة ح التَّيو وح الضَلؿ ح يتخبَّطوف ادلراجع ادلراجع، عقائد من أفضل ىي عقائدكم أنتم بادلناسبة،
 السَّهو أفَّ  من يعتقدُ  كاف حياتوِ  أوائلِ  ح العلمّية احلوزة زعيم ىذا أقوؿ، ما على دليلٍ  أدؿ   وىذا العقائد،

 عن السَّهو نفي إفَّ : يقوؿ ىكذا ىو الغلّو، من ادلعصـو عن السَّهو نفي كاف وإفْ  ادلعصـو عن منفي  
 اخلوئي السيِّد كاف حياتوِ  بدايات ففي مفّر، ال أي بو، االعتقادِ  من مناصَ  ال الَّذي الُغُلوّ  من ىو ادلعصـو
 فإذا دائماً، مراجعنا ُيَلـز التوفيق سوءَ  أفَّ  يبدو لكن احلاالت، مجيع ح السَّهو عن ادلعصـو بعصمةِ  يعتقد

 ىذه الوراء، إىل يرتاجعوف فهم السنّ  ح تقّدموا كلَّما صلُدىم مراجعنا من الكثًن عقائد ح النظر دقَّقنا ما
 عن ادلعصـو بتنز هِ  يعتقد كاف بداياتِو ح علينا مرّ  الشيء نفس الطوسي فالشَّيخ ظاىرة، ىي بادلناسبة
، بسهوِ  قاؿ التبياف وىو ُكتُبوِ  من كتابٍ  آخر ح ولكن السَّهو،  والرتاجع التوفيق سوء حالة ىذه ادلعصـو

 وىذه جداً، كثًنةً  حاالتٍ  فسنجد ومراجعنا ُعلمائنا تأريخ ح نرصَدىا أفْ  أردنا إذا الضَلؿ إىل اذلُدى عن
 عن السَّهو بنفي االعتقاد أفَّ  من يقوؿ القوؿ، هبذا يقوؿ التنقيح كتابوِ  ح اخلوئي السيِّد احلاالت، من حالةٌ 

 ح التَّنقيح كتابوِ  ح موجود ىذا بو، االعتقاد من مناصَ  ال الَّذي الُغلوّ  من ولكّنو الُغلوّ  من ىو ادلعصـو
 عن تراجعٌ  وىذا اخلارجّية، ادلوضوعات ح يسهو ادلعصـو أفَّ  إىل يذىب صلده ىنا ولكن الوثقى، العروة شرح

 !!توفيقٍ  وسوءُ  العقيدة،
 :اخلوئي السيِّد الكبًن مرجِعنا رأي حبسبِ  عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  فاطمة أفَّ : اخلَلصةُ 

 !صلسة دماؤىا: أوَّالً 
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 !اخلارجّية ادلوضوعات ح تسهو ىي: وثانياً 
ِفيِكتابٍِِأفضلُِِىوِما - :1554 السؤاؿ رقم النَّجاة، ِصراط الكتاب نفس من ،454 صفحة ح

 اخلوئي السيِّد جواب - المظفَّر؟ِللشَّيخِاإلماميةِعقائدِبكتابِرأيكمِوماِرأيكم؟ِحسبَِِالدِّينُِأصول
ِفيِنفيسِكتابٌِِالمظفَّرِالشَّيخِِِكتابُِ - :عليو يُعلِّق مل ألنَّوُ  التربيزي جواد ادلًنزا جواب أيضاً  وىو

 القضيَّة ىذه عن ربدَّثتُ  أنا السَّابقة، احللقات مسعوا الَّذين أفَّ  أعتقد - منوُِيستفادِبأنِِْبأسِالِموضوعوِِ
 يقوؿ كما نفيس، بكتابٍ  ىو وما األمويّة، عقائدُ  ىذا بل اإلمامية، بعقائد ىو ما الكتاب ىذا بأفَّ  وقُلت
 راجعة القضيَّة ىذه ربت؟ من فوؽ؟ من أين؟ من التنفيس جهة أمَّا! تنفيس كتابُ  ىذا بل اخلوئي، سّيدنا
 تُفيت الُكلّ  ىيَّ  ما رأيو، حبسب يفيت واحد ُكلّ  وَعَليَّ؟ عليكم بقت ىيَّ ] رأِيو، حبسبِ  يُفيت وُكل   إليكم،
 وسّيدنا! تنفيس كتابُ  وىو عليو، ا رمحةُ  ادلظفَّر لشيِخنا األمويّة عقائد كتاب ىذا فإذاً  ،[رأيها حبسب
 !الكتاب ىذا من أي - منوُِيستفادِبأنِِْبأسِالِموضوعوِفيِنفيسٌِِكتابٌِِىو - :يقوؿ اخلوئي
 وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الزَّىراءِ  ذكرَ  من العلماء ُكُتب كبقيَّة الكتاب ىذا ُخُلوّ  ىي: ىنا ُمَلحظة أوَّؿ قطعاً 
ا ومن عليها  بفضل بالكامل أُلِغيت الشِّيعيَّة العقائديّة ادلنظومة ح الزَّىراء موقعّية الدِّين، على الَقيِّمةُ  ىي أَّنَّ

 أو األمويّة عقائد كتاب ح ادلؤّلف، مسَّاهُ  كما( اإلمامّية) أو األمويّة عقائد ىذا! الكراـ ومراجِعنا علمائِنا
 أنتم أيضاً  القضيَّة ىذه! الربنامج؟ ُتشاىدوف الَّذين أنتم إمامّية أـ أمويّة أنتم ىل أدري وال اإلمامّية، عقائد

 اآلراء ىذه وراءَ  تسًنوف كنتم إذا إليكم، راجع األمر ىذا األمويّة؟ من اإلمامّيِة؟ من أنتم ىل فيها، أفُتوا
 أعرؼُ  َمن نفَسو، يعرؼُ  اإلنساف ﴾هَعَبذِّسَهُ أَلْمََ ًَلٌَْ ۞ بَصِريَةٌ ًَفْسِوِ عَلََ الْئًِسَبىُ بَلِ﴿ :بأنفسكم أدَرى فأنتم

؟ إالَّ  بنفِسو اإلنسافِ  من  ِذكرِ  ومن فاطمة ِذكرِ  من َخلي   فالكتابُ  بأنفِسنا، منَّا أعرؼ ىو ادلعصـو ادلعصـو
  .الكبًنة الظَلمةُ  ىي وىذه العقيدة، ح فاطمة موقعيَّةِ 
 ويُؤسِّسوف اجملالسَ  ويقيموف حفاةً  وخيرجوف رؤوَسهم ويلطموف فاطمة ذكرِ  عند يبكوف الَّذين ادلراجع ىؤالء

 فيما سُللصوف ىم أبداً، النَّاس، خيدعوف ىم أقوؿ ال ُخدعة، ىذهِ  ولكن ىذا جّيد عملٌ  الفاطمّية، اذليئاتِ 
 أقربِ  من أَّّنم على ادلراجع ىؤالء سًنوف بذلك الشِّيعة ألفَّ  ُخدعة، ح حُيرِّكهم الشِّيطاف ولكنَّ  بو، يقوموف
 أف وقبل عليها نبكي أفْ  قبل أوَّالً  منَّا تريد الزَّىراء ألفَّ ! ذلا ظُلماً  النَّاس أشدِّ  من ُىم بينما الزَّىراء إىل النَّاس
 بو يَػُقم مل ما وىذا الصَّحيح، العقائديِّ  ادلوقعِ  ح صلعَلها أفْ  أوَّالً  ِمّنا تُريد تأرخيّياً، مظلومّيِتها ثبوتِ  عن نُدافع
 الكربى، الغيبةِ  عصرِ  ح العلماء أعلمُ  ىو اخلوئي السيِّد بأفّ  يقولوف ما مثل الكربى، الغيبةِ  َعصرِ  ِعربَ  أحدٌ 

 للزَّىراءِ  أعطى الشِّيعة ُعلماء من أحداً  أجد مل الكربى الغيبة عصر عرب: أقوؿ[ َىمْ  أنا! ْمدلِّلٌن؟ ُىمَّ  يعين]
 ذلك، من أنتفع أفْ  أُريد أنا دّلون، ىذا؟ ىو َمن وأرشدون، فدّلون كاف وإذا العقائديّة، ادلنظومةِ  ح موقَعها
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 وال الشِّيعيَّة؟ العقائديَّةِ  ادلنظومةِ  ح احلقيقيَّةَ  موقعيََّتها للزَّىراء أعطى واحدٍ  شيعيٍّ  عاملٍ  على وأرشدون دّلون
 حٌن القادمة احللقات ح القضيَّة ىذه عن سأربدَّثُ  أرشدون؟ مكافٍ  أيِّ  ح دّلون أعرؼ، ما حبَسبِ  واحد
 ِإمجاالً  وأحدِّثكم الُكُتبَ  وأتناوؿ ادلوضوع ىذا عن سأربدَّث الشِّيعيَّة، ادلكتبة ح الزَّىراء إىل الكَلـ يصلُ 
 .الكتب ىذهِ  ح جاء عمَّا
 من َخِلي   اخلوئي سّيدنا ُيسّميو كما النَّفيس الكتاب ىذا ادلظفَّر، للشَّيخ( اإلمامّية عقائد) الكتاب فهذا
 . أوَّالً  ىذا فاطمة، ِذكرِ 

 السَّعدي، كرّار مكتبة التوزيع مركز الطبعة ىذه ،79 ،78 صفحة ح الكتاب ىذا: الُكربى والطامَّةُ  وثانياً 
 للشَّيخ اإلمامّية، عقائدُ { تلف َظها يعرؼ ال دلن احلُوَيش سوؽ أو} احلويش سوؽ األشرؼ، النَّجف العراؽ
ِاإلسالمِبقاءِعلىِالبيتِآلِحرصُِِلناِوينجلي - بعدىا وما 79و 78 صفحة ح عليو، ا رمحة ادلظفَّر

ِالموتورِوىوِأميَّةِبنيُِملوكِمنِالعابدينِزينِاإلمامِموقفِِِفيِأعدائِهمِألدِِِّمنِالسُّلطةِِِذوِكانِوإنِْ
ِواقعةِِِفيِبيتوِِِوأىلِأبيوِمنِصنعواِماِعلىِوالمحزونِوَحَرُموُِحرَمُتوِعهِدىمِفيِوالمنتَهكةُِِلهم

ِولإلسالمِِِبالنَّصرِالمسلمينِلجيوش - !السرّ  ح حّتَّ  - سرِّهِِِفيِيدعوِكانِذلكِكلِِِّمعِفإنَّوُِِكربالء
ِالدُّعاءِىوِالمعرفةِنشرِفيِالوحيدِسالحوِكلُِِّأنَّوُِِتقدَّمِوقدِوالسالمة،ِبالدِّعةِوللمسلمينِبالعزِّ
 إىل - الثُّغورِأىلِبدعاءِالمعروفِكُدعائوِِِوالمسلمينِاإلسالميةِِِللجيوشِيدعونِكيفِشيعَتوُِِفعلَّم
 الكتاب راجعوا! جعفر ابن موسى إماِمنا وإىل األِئمَّة باقي على الكَلـ جير   ذلك بعد ُثَّ  الكَلـ، آخر

  .ذكر ما كلّ  لقراءةِ  رلاؿَ  فَل واقرأوه،
 ح بو يدعو كاف الث غور ألىلِ  دعاؤه السَّجادية، الصَّحيفةِ  ح ادلوجود دعاؤه السَّجاد إمامنا: الكَلـ خَلصةُ 

 منطقُ  ىو ىذا أميَّة، بين وجليوشِ  أميَّة بين لقوَّاتِ  دلن؟ والعَلن، الّسر ح بو يدعوا أف أصحابَوُ  ويأمر السرّ 
 حٌن َوَمَدحوُ  الكتاب هبذا نصح الَّذي ىو اخلوئي السيِّد ألفَّ  اخلوئي، السيِّد منطقُ  ىو وىذا ادلظفَّر، الشَّيخ

 - :يسأؿ والسائل - منوُِيستفادِبأنِِْبأسِالِموضوعوِفيِنَفيسِكتابٌِِالمظفرِالشَّيخِكتاب -:قاؿ
 الكتاب، ىذا يقرأ مل اخلوئي السيِّد أفَّ  أعتقد وال - رأيكم؟ِحسبِالدِّينِأصولِفيِكتابٍِِأفضلُِِىوِما

 وقتٍ  إىل حيتاج ال صغًنٌ  كتابٌ  والكتاب وادلطالعة القراءة كثًن وكاف قارئاً  يقرأ،كاف كاف اخلوئي السيِّد
 من نعم، النَّجف، حوزة ح للمبتدئٌن يُدرَّسُ  عقائديٍ  كتابٍ  أوؿ وىو معروؼ، مشهورٌ  وىو لقراَءتِو، طويل

 وىو آخر مرجع رأي ىو وىذا ادلظفَّر، للشَّيخ اإلمامّية عقائدِ  كتابُ  النَّجف حوزة ح تُدرَّس الَّيت الكتب
  .ادلوضوع ىذا على يعلِّق مل إذ التربيزي جواد ادلًنزا

 :معاً  نستمع النغمة، ىذه نفسِ  على يعزؼ وىو الوائلي شيخنا إىل نستمع
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 ِقَبل ومن الدولة ِقَبل من وُيستشار يُدعى كاف العامة، ادلناسبات عن ذلك مع انقطع وما ىذه عليو ومرت]
ا دؿ إذا وىذا يضّن، اإلماـ كاف وما الدولة ُموظَّفي  أنا أرجوؾ يعين النفسية، ح عظيمة قابلية على يدؿ فإظلَّ

 سَلـ اإلماـ ِكيانو، يدعم دولتو، يدعم رأي ح بّيو يستعٌن وراي ويوّدي ىاه، أىلي، قاتل أبوي قاتل واحد
 دعمو رأساً، للمسلمٌن تتوجَّو فنصيحتو ىذا، لواء ربت ادلسلمٌن أفَّ  إىل ناظر إلو، مو ناظر كاف عليو ا

 على كانوا الَّذين اجلنود لنصر طويل لإلماـ دعاء السَّجادية بالصَّحيفة تلقى ولذلك للمسلمٌن، يتوّجو
 [.الثغور
 اإلمامية عقائد كتاب ح ادلوجود الكَلـ ُىوَ  ُىوَ  والتعليق، الشَّرح إىل حاجة وال واضح الكَلـ، مسعتم

 .اخلوئي السيِّد تَلمذة ومن ادلظفَّر الشَّيخ تَلمذة من ىو الوائلي والشَّيخ
 :ونشاىد نستمع النَّجفي بشًن الشَّيخ إىل األحياء ادلراجع من مرجعٍ  إىل نستمع

 مل واإلماـ الثغور ألىل خاص دعاء عنده السَّجادية الصحيفة ح عليو سَلـ العابدين زين اإلماـ لذلك]
 كاف الَّيت والدموع بعيد يعيش زاؿ ما ىو الطف واقعة بعد بل الوقت ذلك السلطة ح يدٍ  أي   لو يكن

 الكّفار وعلى ادلشركٌن على ويدعو ىناؾ الثغور ألىل يدعو ذلك مع عليو ا سَلـ والدهِ  على يسكبها
 ..[.والتآلف االرباد إىل ويدفع القتاؿ ح ادلسلمٌن ينصر أف سبحانو ا ويدعو
 التربيزي جواد ادلًنزا! ىكذا اخلوئي السيِّد! ىكذا اإلمامّية عقائد كتاب! ىكذا اجلميع مستمرَّة، القضيَّة
 ىذا ادلنواؿ، ىذا على البقيَّةُ  مجيعاً، البقيَّةُ ! ىكذا النَّجفي بشًن حسٌن الشَّيخ! ىكذا الوائلي الشَّيخ! ىكذا

ينيَّة ادلؤسَّسة منطقُ  ىو  ال؟ أـ الكَلـ ىذا تقبلوف أنتم! الدِّ
 الرباءة؟ عقيدة مع ينسجم! منطقّي؟ الكَلـ ىذا أنتم؟ تقولوف ماذا التفاصيل ح أدخل أف قبل ابتدءاً 

 ىي ما![ فّهمونا! تناقض؟! ِلعبة؟ القضيَّة ىيَّ  يعين] نقرأُىا؟ الَّيت واألدعية الزِّيارات مضامٌن مع ينسجم
 الثَّقافةَ  وأفّ  ُمستدِبرة، العقوؿ أفّ  ىو عندي اجلواب النتائج؟ ىذه إىل يصلوف العلماء ىؤالء دلاذا! القضيَّة؟

 ىذا كبًنة، ُمشكلة ُعلمائنا ُمشكلة الشَّيطاّن، بادلنطق النَّواصب، دبنطق يُفكِّروف! حوالء عوراء عمياء
 يعرفوف كانوا ولو واضٌح، جهلٌ  ىناؾ األَِئّمة، بسًنةِ  جهِلهم عن يكشف العلماء ىؤالء من الصَّادر الكَلـ

 ىناؾ النصوص، بنفسِ  جهلٌ  وىناؾ األَِئمَّة، بسًنة جهلٌ  ىناؾ الكَلـ، ىذا قالوا َلَما احلقيقيَّة األَِئمَّة سًنةَ 
م ادلشكلة األدعية، يقرأوا مل أـ األدعية قرأوا أدري ال أنا فهم، عدـ  الصَّحيفة مع يتعاملوف حٌن أَّنَّ

 الصَّحيفة أدعيةُ  مجاعة يا زُلَمَّد، آلؿِ  اـ،لإلم أدعية ىي السَّجادية الصَّحيفة أدعية أفَّ  يتصّوروف السَّجادية
 فقط وليس الشِّيعة خواصّ  مع حّتَّ  األحياف من كثًنٍ  ح تتناسب ال أصَلً  فيها ادلوجودة ادلضامٌن السَّجادية

  .زُلَمَّد آؿِ  مع
 أقوؿ احلمًن، الثوالف األغبياء الُعلماء من ىناؾ لكن الشِّيعة، لعاّمةِ  للنَّاس، السَّجاد اإلماـ َنَظَمها أدعية ىذه
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 دعائوِ  من وكاف: )مثَلً  ادلثاؿ سبيل على !!الصَّحيفة بعناوين عبثوا الصَّحيفة، هبذه عبثوا احلمًن، من وأكثر
 ألفَّ  العبارات، ىذه حرَّفوا الَّذين الِبغاؿ، احلمًنُ  العلماءُ  كتبوُ  كَلـٌ  ىذا ،(السََّلـ عليهما ألبويو السََّلـ عليوِ 
 عليوِ  دعائوِ  من وكاف: )ىنا؟ كتبوا ماذا ألبويو، يقرأهُ  الشِّيعيّ  لألبوين، للوالدين، َكَتبوُ  اإلماـ الد عاء ىذا

 حبسب السَّجاد اإلماـ السجادية، الصَّحيفة ح اآلف الدعاء ىذا يعين ،(السََّلـ عليهما ألبويو السََّلـ
 وسَلموُ  اِ  صلواتُ  للحسٌن ألبويو، نفسوِ  عن السجاد اإلماـُ  يقرأه الدعاء ىذا يعين ،"ألبويو" العنواف
  الدعاء؟ يقوؿ فماذا عليو،
 احُلَسٌنَ  يُؤذي السَّجاد اإلماـُ  يعين - َمْكَروهِِمنَِِْعنِّيِِإلَيِهَماَِخُلصََِِأوَِأَذىًِِِمنِِِْمنِّيَِمسَُّهَماَِوَماِاللَُّهمَِّ

ِِمنَِِْلُهَماِِقَبِليَِضاعََِِأوَِمْكَروهِِمنَِِْعنِّيِِإلَيِهَماَِخلصََِِأوَِأَذىًِِِمنِِِْمنِّيَِمسَُّهَماَِوَماِاللَُّهمَِّ - !أُمَّوُ  ويُؤذي
ِفَاْجَعْلوَُِِحقِِِّمنَِِْلُهَماِِقَبِليَِضاعََِِأو - !أُمِّوِ  وحقوؽَ  احُلَسٌن حقوؽَ  ُيضيِّع السَّجاد اإلماـ يعين - َحقِّ

 - َدرََجاِتِهَماِِفيَِوُعُلّواًِِِلُذنُوبَهماِِحطَّةًِِفَاْجَعْلوُِ - أقوؿ؟ ماذا! ذنوب؟ عنده احلسٌن - ِلُذنُوبَهماِِحطَّةًِ
ِِمنِبَِأْضَعاِفَهاِالَسيَِّئاتُِمَبدِّلِيَاَِحَسَناتِِهَماِِفيَِوزِيَاَدةًِ - !َدَرَجاُِتَِما ِح  َوُعُلواً [ عليها ديوتوف] ىذه

يَاَِوَماِاللَُّهمَِِّالَحَسَنات  أف أردنا إذا!! السَّجاد اإلماـ على يتعدَّى احُلَسٌن يعين - َقولِِمنِِِْفيوَِِِعَليَِِّتَ َعدَّ
يَاَِوَماِاللَُّهمَِّ - السَّجاد اإلماـ على يتعدَّى يعين احُلَسٌن الطاىرة، أُمِّو عن نغمض َِأوَِِْقولِِمنِِِْفيوَِِِعَليَِِّتَ َعدَّ
ِبوَِِِوُجْدتَُِِلُهَماَِوَىْبُتوُِِفَ َقدَِواِجبِِمنَِعْنوُِِِبيَِقصََّراِأوَِحقِِِّمنِِِْليَِضي ََّعاهَِِِأوِِِْفْعلِِمنِِِْفيوَِِِعَليََِِّأْسَرفَا

ُهَماِتَِبَعِتوَِِِوْضعِِِِفيِِإلَيكَِوَرِغْبتَُِِعَليِهُما  اإلماـ مع يتناسب الكَلـ ىذا الدعاء، آخر إىل - َعن ْ
 نظمها نصوص السَّجادية الصَّحيفةُ  مجاعة يا! ىذا؟ منطق أي  ! احُلَسٌن؟ اإلماـ مع يتناسب! السَّجاد؟

 وكاف: )الصَّحيفة طوؿِ  وعلى ىنا، كتب الَّذي احلمار ىذا مع نصنع ماذا ولكن ولكم، يل السَّجاد اإلماـ
 اإلماـ على افرتاء ىذا ىذا، السَّجاد اإلماـ كتب ما وا ،(السََّلـ عليهما ألبويو السََّلـ عليوِ  دعائوِ  من

 مع تتناسب معي، تتناسب الكلمات ىذه كذلك، وأنتم لوالدي بو أدعو أنا لألبوين، دعاءٌ  ىو السَّجاد،
 أوَّذِلا من السجادية والصَّحيفة الش هداء، سيِّد مع يتناسب ال الكَلـ ىذا وأّمهاتكم، آبائكم مع وأمي، أيب
  .ىكذا ىي آخرِىا إىل

 اإلماـ يقوؿ ماذا ،(وطلبها التوبةِ  ذكرِ  ح السََّلـ عليوِ  ُدعائِو من وكاف: )كمثاؿ آخر دعاءٍ  إىل وآخذكم
 دعائِو، من ىذا يكن مل احلقيقةُ  ؟(السََّلـ عليوِ  ُدعائِو من وكاف: )العبارة ىذه من تفهموف ماذا السَّجاد؟

 ح نقرأُ  ماذا الدعاء، ىذا يقرأوف فهم التوبة، ويطلبوف التوبة، يريدوف الَّذين للشِّيعة اإلماـُ  َكَتبو دعاءٌ  ىذا
ِأَْيِديَِتَداَولَْتوَُِِمنَِِْمَقامَُِِىَذا - الدعاء ويستمرّ  - الَواِصِفينِنَ ْعتَُِِيِصُفوُِِاَلَِِمنِِْيَاِاللَُّهمَِّ - الدعاء؟ ىذا

نُ ْوب  كذا،... الػ أبناء يا السَّجاد؟ اإلماـُ  ىو ىذا - الشَّْيطَانَِعَليوَِِِواْسَتْحَوذَِِالَخطَايَاَِأزِمَّةَُِِوقَاَدْتوُِِالذُّ
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 ووصف ادلراجع، وصف ىو ىذا أنتم؟ ووصُفكم وصفي ىذا أـ َوصُفُو؟ ىكذا السَّجاد اإلماـُ  ىو ىذا
نُ ْوبِأَْيِديَِتَداَولَْتوَُِِمنَِِْمَقامَُِِىَذا - الشِّيعة ووصف أنتم، ووصفكم أنا، ووصفي اخلطباء،  تداولتو - الذُّ

 وجرَّتُو، حببلٍ  ربطتوُ  واخلطايا - الَخطَايَاِزِمَّةَُِأَِِوقَاَدْتوُِ - ذنب إىل ذنبٍ  ومن مستمرٍَّة، ذنوبٍ  ح ىو يعين
 أيدي تداولتو الّنصوص، تفهموف وال عريب تفهموف ما وا تفهموف؟ أنتم! السَّجاد؟ اإلماـ ىو ىكذا

 ح يعيشُ  فهو عليو، الدولة صاحبةُ  وىي عليو ُمتسلِّطة والذنوب ذنب، إىل ذنبٍ  من ينتقل أنّو يعين الذنوب
؟ اإلماـ ىو ىذا الذنوب، دولة نُ ْوبِأَْيِديَِتَداَولَْتوَُِِمنَِِْمَقامَُِِىَذا - !ادلعصـو  - الَخطَايَاَِأزِمَّةَُِِوقَاَدْتوُِِالذُّ
 ُكلِّ  من بو أحاط عليو، استحوذ - الشَّْيطَانَِعَليوَِِِواْسَتْحَوذَِ - ذبر ه واخلطايا اخلطايا حبباؿ مربوط فهو

ِالشَّْيطَانَِعَليوَِِِواْسَتْحَوذَِ - الشَّيطاف عليكم استحوذ الذين أنتم! السَّجاد؟ اإلماـ حاؿ ىو ىذا مكاف،
َِفْضلََِِكاْلُمْنِكرَِِِأوَِعَليوِِبُقْدرَِتكَُِِكاْلَجاِىلِِِتَ ْغرِيَراَِعْنوُِِنَ َهيتََِِماَِوتَ َعاَطىِتَ ْفرِيطَاًِِِبوَِِِأَمْرتََِِعمَّاِفَ َقصَّر

 ! السَّجاد؟ اإلماـ حاؿ ىو ىذا - ِإليوِِإْحَساِنكِِ
 يعين - ِملَِّتكَِعَلىَِوَتوفَِّنيَِعنِّي،ِالَخطَايَاَِدَنسَِِِبوِِِتَ ْغِسلُِِِلَماِاأَلْعَمالِِِِمنَِوَوف ِّْقِني - :نقرأ ىكذا ُثَّ 

 أف ديكن أنتم تقرأُوَّنا و أنا أقرأُىا حٌن األدعية ىي ما! النَّّب؟ ِملَّة غًن على يتوجّ  السَّجاد اإلماـ أفَّ  ديكن
 - السَّاَلمَِعَليوُِِِمَحمَّدٍِِنَِبيِّكِِِوِملَّةِِِِملَِّتكَِعَلىَِوَتوفَِّني - النَّبّ  ِمّلةِ  على ظلوت ال أف وديكن ُتستجاب ال

ِوِملَّةِِ - وآلو عليو ا صلَّى: يقولوف بل السََّلـ عليو يقولوف ال األِئمَّة ربريف، أيضاً ( السََّلـ عليو) وىذه
ِِمنَِِْىَذاَِمَقاِميِِفيِِإلَْيكِأَتْ ْوبُِِِإنِّيِاللَُّهمََِِّتوفَِّيَتِني،ِإَذاِ(َوآِلوَِعَليوِِِاهللَُِِصلَّى)ِالسَّاَلمَِعَليوُِِِمَحمَّدٍِِنَِبيِّكِِ
ُِذنُ ْوِبيَِكَبائِرِِِِمنَِِْىَذاَِمَقاِميِِفيِِإلَْيكِأَتْ ْوبُِِِإنِّي - !كبائر؟ عنده اإلماـ فهل - َوَصَغائِرَِىاُِذنُ ْوِبيَِكَبائِرِِ

ِتيَِوَسَواِلفَِِِوَظَواِىرَِىاَِسيَِّئاِتيَِوبَ َواِطنَِوَصَغائِرَِىا َِواَلِِِبَمْعِصَيةِنَ ْفَسوُُِِيَحدِّثُِِاَلَِِمنِتَ ْوبَةَِوَحَواِدثَِهاِزالَّ
 تعرفوف عقوؿ؟ عندكم أنتم! احلَلؿ؟ أبناء يا ادلعصـو اإلماـ أحواؿ ىي ىذه - َخِطيَئةِِفيِيَ ُعودِأنُِِْيْضِمرُِ
 بلساف اللساف، هبذا ىي آخرىا إىل أوَّذلا من السَّجادية الصَّحيفة وا دىاكم؟ الَّذي ما تفهموف؟ عريب؟

، عن فضَلً  الشِّيعة خواص مع تتناسب ال ادلطالب من الكثًن وفيها الشِّيعة،  كيف تفهموف؟ كيف ادلعصـو
 استنباطُ  وا شيعة، يا أصعب، األحكاـِ  استنباطَ  فإفّ  األدعية، تفهموف ما كنتم إذا األحكاـ؟ تستنبطوف
 نصوص يفهموف ال العلماء، وىؤالء ادلراجع، ىؤالء كاف وإذا أسهل، األدعيةِ  فَػْهمُ  أصعب، األحكاـِ 
 !؟..األحكاـ لكم يستنبطوف فكيف األدعية
 كاملةٍ  منظومةٍ  مجلةِ  من ىو الد عاء ىذا أميَّة، بين ألعواف اإلماـ بو يدعو دعاءً  يكن مل الثغور أىل فدعاء

 األنبياء على والصََّلة النَّّب، على الصََّلة ودعاء ، التحميد دعاء ىناؾ السَّجادية، الصَّحيفة ح ُنِسَجت
 ودعاء األخَلؽ، دلكاـر ودعاء عرفة، يـو ح ودعاء العيد، يـو ح ودعاء للتوبة، ودعاء وادلَلئكة،
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 أدعية ىي ىذه لَلستخارة، دعاء لألوالد، دعاء للوالدين، دعاء للجًناف، اءدع وىكذا، لَلستقالة،
 عقائد من جوانب وتتناوؿ وللُمجتمع، للفرد اليومّية احلياتّية ادلوضوعات تتناوؿ السَّجادية، الصَّحيفة
 للشِّيعة، النفسية واحلاالت اخللجات من جوانب وتتناوؿ الشِّيعة، أخَلؽ من جوانب وتتناوؿ الشِّيعة،
 ىناؾ الدَّاعي حيتاجها الَّيت ادلساحات مجلة ومن وحسناُِتم، سّيئاُِتم ح العباد أعماؿ من جوانب وتتناوؿ

 اإلماـ أفَّ  الثغور ألىل دعائوِ  ح ادلوجودة مثَلً  الفقرات ىذه يعين أميَّة، لبين ىو فهل الثغور، ألىل دعاءٌ 
َهاَِوَلوَّحَِأْعُيِنِهم،َِنْصبَِِالَجنَّةَِوَاْجَعل - أمية؟ بين ألتباع يدعو عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ   - أِلَْبَصارِِىمِِمن ْ

 الَّذي ما! رلانٌن؟ أنتم، رلانٌن اجلنَّة؟ ح أماكَنهم رأوا حٌن عاشوراء ليلة احُلَسٌن كأنصار يصبحوف يعين
 بين جلنودِ  هبا يدعوا كي شيعتوُ  ويُعلِّم ِسرَّاً  هبا يدعو اإلماـ األدعية ىذه ح الفقرات ىذهِ  يعين! دىاكم؟

َهاَِوَلوَّحَِأْعُيِنِهم،َِنْصبَِِالَجنَّةَِوَاْجَعل - قاطبة قاطبةً  أميَّة بين على ا لعنةُ  أال أُميَّة؟ َِماِأِلَْبَصارِِىمِِمن ْ
ِاأَلْشرِبَةِبِأَنْ َواعِِِاْلُمْضَطِرَدةَِواألَنْ َهارِالِحَسانَِوالُحْورِالَكَراَمةَِوَمَناِزلِال ُخْلدَِمَساِكنِِِِمنِِِْفيَهاَِأْعَدْدتَِ

ُهمَِأَحدٌِِيَ ُهمِِّاَلَِِحتَّىِالثََّمرِِبُصُنوفِِِاْلُمَتَدلَِّيةَِواأَلْشَجار  - ِبِفَرارِقَ ْرنِوَِِِعنِنَفَسوُُِِيحدِّثَِواَلِِبِاإِلْدبَارِمِّن ْ
  أصحابَو؟ يُعلِّم أو ِسرَّاً  يدعو ىكذا واإلماـ أمّية؟ بين جيوش مع تتناسب ادلضامٌن ىذه يعين

 لو] بشر أنتم! للعبادة؟ يتفرَّغوف أُميَّة بنو يعين - لِعَباَدِتكُِمُحارَبَِتِهمَِعنَِِْوفَ رِّْغُهم - :الدعاء ح ويستمرّ 
 ومعكم ادلغلوطة، الطريقة هبذه األدعية يفهموف الَّذين والُعلماء ادلراجع مع ىو احلديث فّهمونا،![ ثان؟ شي
 الفهم ىذا ومع االّدعاءات ىذه مع تتماشى كيف ادلضامٌن ىذه فّهمونا، ذلم، ُتصفِّقوف الَّذي أنتم

، فهمٌ  ىذا األعوج، َِعنَّاِِرَوايَِتِهمِِمنُِيْحِسُنونَِماِِبَقْدرِِِِعْنَدنَاِِشيَعِتناَِمَناِزلَِِِاْعرُِفوا) :احلديث ح ضاؿ 
 البيت أىلِ  حديثِ  َفهمَ  حُيسنوف ىؤالء والفقهاء واخلُطباء ادلراجع ىؤالء شيعة يا أسألكم أنا (ِمنَّاَِوفَ ْهِمِهم

  !الطريقة؟ هبذه
ُركِاأَلْرضِِبَقاعِِِِفيِيُ ْعَبدِالَِحتَّىِِبكِِلْلَخْلَوةُِِِمنُاَبَذتِِهمَِوَعنِِْلِعَباَدِتكُِمُحارَبَِتِهمَِعنَِِْوفَ رِّْغُهم َِواَلَِِغي ْ

ُهمِأِلََحدٍِِتُ َعفَّر هَِِِمن ْ  عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  احُلجَّة إمامنا زمافِ  عن تُقاؿ أوصاؼ ىذهِ  - ُدْوَنكِةٌَِجب ْ
ُركِاأَلْرضِِبَقاعِِِِفيِيُ ْعَبدِالَِحتَّى - األوصاؼ ىذه  ظهورِ  قبلَ  ادلعىن ىذا يتحقَّق أفْ  ديكن ىل - َغي ْ

ُركِاأَلْرضِِبَقاعِِِِفيِيُ ْعَبدِالَِحتَّى - !ادلعىن؟ ىذا يتحقَّق أفْ  دُيكن احُلجَّة؟ اإلماـ ُهمِأِلََحدٍِِتُ َعفَّرَِواَلَِِغي ْ ِِمن ْ
َهةٌِ  األعداء غزا ادلشركٌن، غزا يعين - َغَزاُىمَِغازٍَِِوأَيَُّماِاللَُّهمَِّ - يقوؿ؟ فماذا الدعاء ويستمرّ  - ُدْوَنكَِجب ْ

 أتباع من ىم أُميَّة بين يعين - ُسنَِّتكَِأتْ َباعِِِِمنَِجاَىَدُىمُِمَجاِىدٍَِِأوِِملَِّتكَِأْىلِِِِمنَِغَزاُىمَِغازٍَِِوأَيَُّما -
ِأَتْ َباعِِِِمنَِجاَىَدُىمُِمَجاِىدٍَِِأوِِملَِّتكَِأْىلِِِِمنَِغَزاُىمَِغازٍَِِوأَيَُّماِاللَُّهمَِّ - !ا؟ سنة أتباع ومن زُلَمَّدٍ  سنة

 أفْ  إىل - اأَلْمرَِلوَُِِوَىيِّئِالُيْسرِفَ َلقِّوِِِاأَلْوَفىَِوَحظُّكَِِاأَلقْ َوىَِوِحْزُبكَِِاأَلْعَلىِِديْ ُنكَِِلَِيُكونُِسنَِّتك
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ْدهَُِِوالسَُّننِالسَِّيرَِوَعلِّْموُِِبِالنُّْصَرةَِوأَيِّْدهُِ - :يقوؿ  بين خللفاء األوصاؼ ىذه ىل - الُحْكمِِفيَِوَسدِّ
 الضَلؿ ىذا ما!! الشِّيعة مراجعَ  يا باُلكم ما بالنَّصر؟ يُؤيَّدوف احلكم ح ُيسدَّدوف هبا يدعو اإلماـ! أميَّة؟
  !!فيو أنتم الَّذي
 عن يسأؿ السائل الشيعة، مراجع أكرب ويؤيِّدهُ  العلمّية، حوزتِنا ح يُدرَّسُ  كتابٍ  ح الكَلـ تَلحظوف؟ أنتم

 الكتاب ىذا إىل يُرِشُده وادلرجعُ  دينو، وأصوؿَ  عقائَده منها يتعلَّمُ  الَّيت الكتبِ  أفضلِ  عن مهمٍّ، كتابٍ 
 باسم الرَّمسي والنَّاطق التربيزي، جواد ادلًنزا وىو آخر مرجعٌ  الفتوى ىذه ويؤيِّد! نفيس كتابٌ  بأنَّوُ  ويصفوُ 

ينيَّة ادلؤسَّسةِ   ىم البقيَّة بأفَّ  وثُِقوا النَّجفي، بشًن الشَّيخ الكبار األربعة من آخر ومرجعٌ  الوائلي، الشَّيخ الدِّ
 األَِئمَّة، بسًنةِ  جهلٌ ! ادلنطق ىذا وبنفسِ  احلديث ىذا بنفسِ  يتحّدثوف كّلهم البقيَّة ادلنواؿ، ىذا نفس على

 يفهموَّنا ال النصوص ىذه كانت إذا مجاعة يا! باألدعية وجهلٌ  بالنصوص، وجهلٌ  الرباءة، بعقيدةِ  وجهلٌ 
اً، واضحة وىي  كثًنة روايات من صحيحٍ  بشكلٍ  الشِّرعيةَ  األحكاـَ  يستنبطوا أفْ  يستطيعوف فكيف ِجدَّ

 وال بفتاواىم يل شأفَ  ال أنا الزَّىراء؟ منزلةَ  لنا ُيشخِّصوا أفْ  ديكنهم ىؤالء مثل أنتم؟ تقولوف ماذا! وسلتلفة؟
يقة مع شأن بكم، يل شأفَ   ويأتوف البديهّيات، ىذه يفهموف ال الَّذين ىؤالء مثل أقوؿ أنا الكربى، الصدِّ

 من أفَّ، من! اخلارجية ادلوضوعات ح وتسهو تنسى الزَّىراء أفَّ  من! صلسة دماؤىا الزَّىراء أفَّ  من لنا يُنظِّروف
 فاطمة، وسيدتِنا زىرائِنا معرفةِ  ح لنا يُنظِّروف ىؤالء مثل! اآلداب حدود عن خرجت الزَّىراء أفَّ  من أفَّ،

 وال أنصفكم أنا منصفٌن؟ لستم أـ منصفوف أنتم الزَّىراء، ح أقواذَلم وأحرتـَ  أحرتَمهم أف مينِّ  تريدوف وىؤالء
 كذبتُ  ال ومنطق، وحقائق بأدلَّةٍ  أتكلم أنا تنصفون؟ ال دلاذا دلاذا، ولكن لكم، أقواُلكم بكم، يل شأفَ 
 وإذا أيديكم، بٌن أضُعها والوثائق باحلقائق آتيكم أنا أحداً، اُتمتُ  وال أحد على افرتيتُ  وال أحد على

 .ذاؾ اخلطيبِ  أو ىذا العالػِم أو ىذا ادلرجعِ  موقفِ  فلسوءِ  الكلمات بعض ح قاسياً  ُكنتُ 
 ادلؤمنٌن ألِئمَّة اجلامعةُ  الزِّيارةُ  اجلناف، مفاتيح من عليكم أقرأ وأنا ادلؤمنٌن ألئمَّة اجلامعةِ  الزِّيارةِ  ح نقرأُ  ضلنُ 

َِقدِِْأَنَّاِاهللُِنْشِهدُِِفَ َنْحنُِ - فيها؟ نقرأ ماذا بصفحات، الكبًنة اجلامعة الزِّيارة بعد ادلفاتيح ح موجودة
ِمينِوأَْنَصارَُكمَِأْولَِياءَُكمَِشارَْكَنا ِاهللَِعْبدِِِأَِبيَِوقَ تَ َلةَِِِواْلَمارِِقينَِوالَقاِسِطينِالنَّاِكِثينِِِْدَماءِِِِإرَاَقةِِِِفيِال ُمتَ َقدِّ

َِعَلىَِوالَتَأسُّفِِِواْلُقُلوبِبِالن ِّيَّاتِِ - شيٍء؟ بأيِّ  - ءَكْرَباَلِِيَ ْومَِِالسَّاَلمَِعَليوِِِالجنَّةَِِِأْىلَِِِشَبابَِِِسيِّدِِ
 الرباءةِ  ح نفعَلوُ  أف نستطيع ما فأقصى معهم، نكن مل ألنَّنا - لُِنْصَرِتُكمَِحَضُرواِالَِّتيِاْلَمَواِقفِِِتِْلكَِِفَ ْوتِِ

 أنا! الثغور؟ أىل بدعاءِ  زُلَمَّد آؿِ  وألعداءِ  أميَّة لبين ندعو فكيف والقلوب، بالنّياتِ  ُنشارَكهم أف ىو
 مع ليس الدوؿ، من دولةٍ  أيّ  مع احلروب، من حربٍ  ح وصّداـ صّداـ، زماف ح مثَلً  يعين أنتم، أسألكم

 إيراف، من دعونا شيعة، باعتبارىم خصوصّية لو ىنا الكَلـ يكوف وقد شيعيَّة إيراف إيراف، من دعونا إيراف
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 تقبلوف صداـ؟ جلنود الثغور أىلِ  دعاءَ  نقرأ أفْ  يصحّ  فهل الدوؿ، من أخرى دولة أيّ  حارب أنَّوُ  لنفرتض
 على أي الثغور على يقاتلوف الَّذين صداـ جلنودِ  الدعاء يقرأ ادلسجد ح وىو شخصاً  أفَّ  لو هبذا؟ أنتم

 ومرتبط احلزب دبنظمة ُمرتبط عميل ىذا بأفَّ  تقولوف أال ادلنطق؟ ىذا تقبلوف الكَلـ؟ ىذا تقبلوف احلدود،
 بين جلنودِ  يدعو السرِّ  ح حّتَّ  السَّجاد اإلماـ بأفَّ  يقولوف يقولوف، ىكذا مراجعكم ىم ما األمن، بدائرة
اُىم، أنا! بذلك الشِّيعة يأمرُ  وأيضاً ! أميَّة  تقوؿ ُكتُِبنا من كتابٍ  ح واحدةً  روايةً  يل يذكروا أفْ  أربدَّاىم أربدَّ
 نأت ضلن دّلونا، مكاف؟ أيّ  ح أُميَّة، لبين الثغور أىلِ  دعاءَ  يقرأوا أفْ  الشِّيعة أََمر السَّجاد اإلماـ أفَّ  من

 واحدةٍ  بروايةٍ  جيئونا روايات، دوفِ  من البيت أىلِ  على وتفرتوف تكذبوف وأنتم ُتضعِّفوَّنا، وأنتم بالرِّوايات
ابوف وا أميَّة، لبين الثغورِ  أىلِ  دعاءَ  يقرأوا أف الشِّيعةِ  من طََلب السَّجاد اإلماـ بأفَّ  تقوؿ ابوف أنتم، كذَّ  كذَّ

ابوف، خطيٍب، أصغرِ  إىل مرجعٍ  أكرب من  أمر السَّجاد اإلماـ بأفَّ  تقوؿ السَّجاد اإلماـ عن رواية توجد ال كذَّ
 ىو دليُلكم مكاف، أيّ  ح دل ونا أرشدونا، مكاف؟ أيّ  ح أميَّة، بين جلنودِ  الثغورِ  أىلِ  دعاءَ  يقرأوا أفْ  الشِّيعة

 النَّاس تأمروف أنتم أدعية، تقرأوف ما أنتم عقِلكم، ِقلَّة من وىذا السجادية الصَّحيفة ح موجود الدعاء أفَّ 
 الَّذين من واحدٍ  مثاؿُ  علينا مرّ  أمثلة، علينا ومرَّت ادلوجودة، األدعية على ُمطَّلعٌن ولستم تقرأوف، وال

 ومرَّت ادلعان، وُيشّوه خاطئة بعباراتٍ  األدعيةَ  يقرأ وىو بالد عاءِ  النَّاسَ  يُوصي الدعاء، عن دائماً  يتحّدثوف
 على يطّلعوف وال األدعية يقرأوف ال العمائم، وسط ح واضحة ظاىرة وىذه كثًنة، واألمثلة أمثلة علينا

  .والزِّيارات باألدعية جهَلً  النَّاسِ  أكثرُ  وىم الزِّيارات،
 بأيِّ  الُعصور، تِلك ح الشِّيعة ُنشارِؾ أفْ  العصور تلك عن بعيدوف وضلن منَّا تُريد منَّا؟ تُريد ماذا الزِّيارة ىذهِ 

 منطقُ  ىو ىذا ،(لُِنْصَرِتُكمَِحَضُرواِالَِّتيِاْلَمَواِقفِِِتِْلكَِِفَ ْوتَِِِعَلىَِوالَتَأسُّفِِِواْلُقُلوبِبِالن ِّيَّاتِِ) شيٍء؟
 الزِّيارات ح تقرأونو الَّذي ىو وىذا منطُقهم، ىو ىذا أمجعٌن، عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  البيت أىل

 منطق ىو ىذا وَفرِحت، بو فرضيت بذلك ومسعت وُتيَّأت وأعدَّت وتعبَّأت وأجلمت أسرجت أمَّةً  وتلعنوف
  .األدعية ومنطقُ  الزِّيارات

 مناسبة الظروؼ كانت ما إذا يُقرأ الثغور أىل دعاء الثغور؟ أىلِ  دعاءُ  يُقَرأُ  مّت إذاً : قائل يقوؿ قد
 أو التشي ع، عن يُدافع وجيش قّوات ىناؾ وكانت شيعيَّة، نصف حّّت  أو شيعيَّة، حكومة أو إمارة وتأسَّست

 العراؽ ح البيت أىل شيعة دلقاتلي يُقرأ الدعاء ىذا اآلف األدعية، ىذه تُقَرأُ  حينئذٍ  التشُيع، ِنصف عن حّّت 
 ولكن الكامل، االنطباؽ ينطبق أقوؿ ال يُقَرأ، أفْ  ومناسبٌ  الدعاء، ىذا يُقَرأ نعم النَّواصب، يُقاتلوف الَّذين

 حكومة وجود مع شيعّي، جوٍّ  ح يُقَرأُ  الد عاء ىذا أفَّ  الثغور أىل دعاء من أفهموُ  الَّذي يُقَرأ، أف ُمناسب
 ... لك أقوؿ أنا ذلك؟ كيف تقوؿ قد احُلجَّة، لإلماـِ  شُلهَِّدةٍ  حكومةٍ  مع شيعيَّة، قوَّات أو شيعيَّة،
ُركِاأَلْرضِِِِبَقاعِِِِفيِيُ ْعَبدَِِاَلَِِحتَّى - نقرأ؟ فماذا الثغور، ألىل الدعاء إىل اذىبوا  ىؤالء يكونوف يعين - َغي ْ
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ِبَِقاعِِِِفيِيُ ْعَبدَِِاَلَِِحتَّىِِبكِِلْلَخْلَوةُِِِمَناَبَذتِِهمَِوَعنِِِْلِعَباَدِتكُِمَحارَبَِتِهمَِعنَِِْوفَ رِّْغُهم - اذلدؼ ذلذا ُمقدِّمة
ُركِاأَلْرضِِ ُهمِأِلَحدٍِِتُ َعفَّرََِِواَلَِِغي ْ َهةٌِِِمن ْ  ظهور عند يتحقَّق اذلدؼ وىذا ىذا، ىو اذلدؼ - ُدْوَنكَِجب ْ
 يكوف أفْ  بالضَّرورة ليس التمهيد مقاـ ح يكونوف أقوؿ وحٌن التمهيد، مقاـ ح يكونوف فهؤالء اإلماـ،

 ولكنَّهم طويلة زمانّية فرتة اإلماـ ظهور وبٌن وجودىم بٌن فيما يكوف قد اإلماـ، لظهورِ  ُمباشراً  وجودىم
 حينما وحينئذٍ  العبارات ىذه تتناسب فهنا الدعاء، ىذا لقراءة ادلناسب ادلوطن ىو ىذا للتمهيد، يعملوف

َهاَِوَلوِّحَِأْعُيِنِهمَِنْصبَِِالَجنَّةَِوَاْجَعل -:نقوؿ  احُلَسٌن ألصحاب َجرى الَّذي األمر ىذا - أِلَْبَصارِِىمِِمن ْ
ا قائل يقوؿ قد ادلضامٌن، ىذهِ  مع ُمتَِّسقاً  الدعاء ويكوف ُمناسباً، ويكوفُ  ذلؤالء جيري حينئذٍ   الدعاء ىذا ردبَّ
 األدعية اإلماـ، دولة أجواءِ  عن يتحدَّث ال الد عاء عنها يتحدَّث الَّيت األجواء ال، قطعاً  اإلماـ، دولة لزمن

 وكتابٍ  جديد بأمرٍ  يأت ألنَّوُ  دلاذا؟ الظهور، زماف ح ستكوف لدينا، متوّفرةً  ليست اإلماـ دولة زماف ح
ِالَعَجمِبِأبَناءَِِِكأنَّي: )الروايةِ  ح جديدًة، قراءةً  يُقَرأُ  الُقرآف جديد، بشيءٍ  ادلستأَنف، بادلثاؿ يأتيكم جديد،

 يُقَرأ الُقرآف وقَتها ،(نَ َزلَِكَماِالُقرآنَِأوالدُكمِيُعلِّمونََِِىَذاَِمْسِجدُِكمِأَبْ َوابَِِِعَلىَِفَساِطْيَطُهمِيَ ْنصبون
 جديد، شيء ىو مستأنف ادلثاؿ ادلستأَنف، بادلثاؿ يأت جديد، شيءٍ  جديدة،ُكل   األدعية جديدة، قراءة
 استئناؼ جديد، شيء ادلستأَنف، بادلثاؿ يأتيكم امل،ك برنامج خّطة، أظلوذج، أمثولة، قانوف، يعين مثاؿ
 عندنا ما لذا جديد، بأمرٍ  ،جديد بكتابٍ  الرِّوايات، عنوُ  تتحدَّث الَّذي ادلستأنف ادلثاؿ ىذا البداية، من

 ما غايةُ  الظهور، وحّتَّ  الغيبِة، لزماف ىي عندنا الَّيت األدعية كل   الظهور، بعد وما الظهور بفرتة تتعلَّق أدعية
  .واألوبة والرَّجعة الكرَّة ح نعود أفْ  أو معوُ  نرجع أفْ  أو الظهور عصرَ  نُدرؾ أفْ  نطلبُ  أنَّنا فيها

اً  واضح واضح، الدعاء  العبارات وىذه زُلَمَّد، آلؿِ  سُلِلصةٍ  مجاعات وعن الغيبةِ  زماف عن يتحدَّث فهو جدَّ
 ما اآلف أنا ُحسينيَّة، رلموعات ىذهِ  احُلسيين، باجلو تربطهم ىذه باجلناف ذلم يُلّوح ا أفَّ  تتحدَّث الَّيت

 الرموز خَلؿ ومن الرموز، من الكثًن ففيو تفكيكاً، ولفّككُتو ربليًَل، الدعاءَ  لكم حللَّلتُ  وإالَّ  وقت عندي
 رلموعاتٍ  عن يتحدَّث الدعاء أفَّ  من لكم قلُتو وما يتحدَّث، شيءٍ  أيِّ  عن الدعاء ىذا نعرؼ أف نستطيع

 منظومة ىناؾ بأصولِو، وربِطو وتفكيِكو الدعاء ربليلِ  خَلؿِ  من ىذا ُجزافّياً، الكَلـ ىذا يكن مل شُلهِّدة
 ومثل للشعر، الَعروض علم ىناؾ ما مثل كاملة، ىندسّية منظومة ذلا األدعية ىذه لألدعية، كاملة ىندسّية

 للمورس تفكيك ىناؾ ما ومثل ىناؾ، ما ومثل ىناؾ، ما ومثل ادلوسيقية، للنَّغمات ادلوسيقية النوتة ىناؾ ما
 نظاـ أيضاً  ىناؾ ادلورس؟ ولتفكيك الشفرة لتفكيك معيَّنة ورموز ُمعٌّن  تفكيك ىناؾ أليس وللشفرة،
 األدعية، أّمهاتُ  ىي أدعية وىناؾ بيَنها، فيما لألدعية وترابط وإيقاع، نظاـ ىناؾ األدعية، ذلذهِ  ىندسيّ 

 كبًن موضوع ىذا ادلوضوع، ىذا عن احلديث ليس حاؿ، أيِّ  على منها، وتأخذُ  هبا ترتبطُ  األدعية وىذه



  20/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 014 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 10 - 
 

اً، ُمهمَّة القضيَّة ىذه بينهم، فيما الِعناد ىو ُعلمائِنا أذىافَ  يضربُ  الَّذي ادلرض وواسع،  جّداً  ومهمَّة ِجدَّ
 مشكلة عندىم يُعاندونو، فهم أقولو أنا ألنَّين لكن كَلمي يقبلوف العلماء من الكثًن اآلف أعرؼ أنا جّداً،

ا وبينهم، بيين فيما فيزيائّية شخصّية مشكلةً  أقصد ال ونفسّية، شخصّية  طيلةَ  يب يلتقوا ومل هبم ألتقِ  مل أنا ردبَّ
 حّتَّ  اآلخرين أماـ الربنامج يُتابع أفْ  يُريد ال ِسرَّاً، كَلمي يسمعُ  منهم البعضُ  كَلمي، يسمعوف ىم حيات،

 عندىم أنفَسهم، يُعاندوف أَّّنم وحّتَّ  يعاندوف، ولكنَّهم ادلنطق ىذا يقبلوف كَلمي، يقبلوف عائلتِو، أماـ
 وضعي عن أربدَّث أفْ  أُريد ال ىنا وأنا ادلشكلة، ىي وىذه القضيَّة، ىي ىذه شخصّياً، معي نفسّية مشكلة

ينيَّة، ادلؤسَّسةِ  واقع ح موجودة ادلشكلة ىذه لكن الشَّخصي،  دولة تقـو ال أنَّوُ  بفكرةِ  ُأشِبُعوا الُعلماء ألفَّ  الدِّ
  .القضيَّة ىذه أُناقش أفْ  أُريد ال أنا الغيبة، عصرِ  زمافِ  ح شيعيَّة
 فكريّةٍ  منظومةٍ  على الدَّولة ىذهِ  تقـو أفْ  البُدّ  قانوَُّنا؟ ىو ما ولكن الغيبة، زماف ح دولةٍ  بقياـ أؤمن أنا نظريّاً 

 دلنهج وفقاً  تنجح أقصد تنجح، الشِّيعيَّة حكوماتنا ال ولذلك سُلرتَقة، منظومة احلالّية الفكرية ادلنظومة سليمة،
 وال! تنجح السِّياسية أحزابنا وال! تنجح الشِّيعيَّة حكوماتنا ال تزوؿ، أو تبقى أَّّنا أقصد وال البيت، أىل

ينيَّة ادلؤسَّسة  هبا، البيتِ  ألىلِ  عَلقةَ  ال قاعدة إىل نستند ألنَّنا دلاذا؟ فشل، إىل َفَشلٍ  من سنبقى! تنجح الدِّ
 ىذا ىو! أساس؟ أيِّ  على ولكن شيعيَّة دولة تُقاـ أفْ  ديكن أقوؿ نظريّاً  النَّاصّب، بالفكرِ  سُلرتَقة فكريّة قاعدة
 لإلماـ شُلَهِّدة ُحسينيَّة شيعيَّة عسكرية لقوات دلن؟ دعاء ىذا الثغور ألىل الدعاء بذلك، ُيشِعُرؾ الدعاء
 بَلد ح الشِّيعّي، العامل ح مكاف؟ أيِّ  ح األرضية، الكرة ح! ادلرِّيخ؟ ح تكوف؟ مكاف أيّ  ح احُلجَّة،
 أمية؟ بين لقوَّات يُقرأ الد عاء ىذا مراجعنا يقولو الَّذي ادلنطق أفَّ  أو صحيح منطق ادلنطق ىذا شيعيَّة،
ا ألنَّوُ  دلاذا؟ الثَّان ادلنطق يرفضوف  وال الفقيو بوالية يل شأفَ  ال أنا إيراف، يؤيّد أي الفقيو، واليةِ  اذباهَ  يُؤيِّد ردبَّ

م ِفكر، عن وأربدَّث سليم منطق عن أربدَّث أنا أحد، بكلِّ  يل شأفَ  وال بإيراف يل شأفَ   من يُعانوف ألَّنَّ
 . واضح ادلنطق ىذا أفَّ  مع ادلنطق، ىذا يرفضوف فهم لذا ذاؾ أو الطرؼ ىذا مع ُمشكلة

 يفهموف ال أيضاً  ىؤالء أحفظها، ال أنّ  ويظّنوف روايتٌن أو رواية حيفظوف اإلخبارّيٌن بعض ىناؾ اآلف
 ذوؽَ  يعرفوف ال ىم الرِّوايات، يفهموف ال ىم أقوؿ أنا يقولوف، ما فليقولوا ىم ىكذا، أقوؿ أنا الرِّوايات،

، حلنَ  يعرفوف وال األِئمَّة،  منظومة ىناؾ الرِّوايات، وح الزِّيارات وح األدعية ح واحد ادلعصـو حلن ادلعصـو
 عن ىو الدعاء ىذا بأفّ  أعتقد أنا ال؟ أـ السجاد اإلماـ عن دعاء الثغور ألىل الدعاء ىذا متكاملة، فكريّة
 أوصاُفها القوات ىذه ا، أعداءَ  تُقاتل عسكريّة قوات عن يتحدَّث ادلضموف مضمونَُو، أقرأُ  السجاد، اإلماـ

 حّت للعبادة تتفرَّغ أفْ  ذلا يدعو الدعاء ُحسيين ، وصفٌ  ىذا باجلِناف ذلا يُلوَّح أفْ  ذلا يدعو الدعاء حسينّية،
  .اإلذليّ  العدؿِ  لدولةِ  شُلهِّدوف ىؤالء ، إالَّ  ُيسَجد وال ا إالَّ  يُعَبد ال
 ال! شيعيَّة؟ ليست دولةٍ  ح األوصاؼ هبذه قوَّات تتشكَّل أفْ  ديكن ىل الغيبة، لزمافِ  ىو الدعاء ىذا إذاً 
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 شيعيَّة، دولةٍ  إقامةُ  جيب أقوؿ ال أنا القوات، ىذه تتشكل حّتَّ  شيعيَّة دولةٍ  وجودِ  من البُدَّ  ذلك، دُيكن
 زمانِنا إماـِ  عن ادلرويّ  الدعاء ىذا ح تقولوف ماذا !!الثغور أىلِ  دعاءِ  معانَ  نتصّور أف أردنا إذا أقوؿ

 وعلى احلسينيات ح ويُقَرأُ  ادلساجد ح يُقَرأُ  فهو تعرفونو أنتم الدعاء وىذا عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ 
 الدعاء ىذا - ال ُحْرَمةَِوِعْرفَانِالِنيَّةَِوِصْدقَِِاْلَمْعِصَيةَِوبُ ْعدَِِالطَّاَعةِتَ ْوِفْيقََِِاْرزُقْ َناِاللَُّهمَِّ - الفضائيَّات

 ح ضلنُ  يعين السََّلـ، عليوِ  احُلجَّة اإلماـ أدعية من دعاء ىذا عليكم، أقرأُهُ  وأنا ادلفاتيح ح موجود تعرفونو،
 وعلى والسَّكينة بالوقار مشاخِينا على اُ  دينّ  أف يتحدَّث ُىنا اإلماـ الدعاء؟ ىذا ح نقرأ ماذا الغيبة، عصر

 بالصَّربِ  الُفقراءِ  وعلى والسَّعة بالتواضعِ  األغنياءِ  وعلى َوالِعفَّة بِاحلَياءِ  النِّساءِ  وعلى والتوبة باإلنابةِ  الشباب
ِبِالنَّْصرِِِالُغَزاةَِِِوَعَلى - ال؟ أـ الّدوؿ ُتشكِّل ىذه اجملتمع، ُتشكِّل الَّيت ىي اجملموعات ىذه والقناعة،

ونا؟ الغيبة، عصر ح الُغزاة ىؤالء ُىم َمن - َوالَغَلَبة  اإلماـ ىل! واقعياً؟ ليس بكَلـٍ  يتكلَّم اإلماـ يعين َخربِّ
 الرِّجاؿ، علم قذارات حبسب السَّند ضعيفُ  الدعاء ىذا قطعاً  أنتم؟ تقولوف ماذا عليو؟ ا صلواتُ  يهذي

  .الرِّجاؿ علمِ  وقذاراتِ  بقذاراِتكم يل شأفَ  ال
 ُىم َمن - َوالَغَلَبةِبِالنَّْصرِِِالُغَزاةَِِِوَعَلى -:يقوؿ حٌن اإلماـ نعرفو، ضلنُ  احُلجَّة، اإلماـِ  دعاءُ  ىو الدعاء ىذا

 يدعو اإلماـ النَّواصب؟ من ُىم ىل الظهور، عصر ح ذلك قطعاً  وجابرسا؟ جابلقا من ينزلوف الغزاة؟ ىؤالء
 ىذه نفس من ىم زاةالغُ  ىؤالء - َوالَغَلَبةِبِالنَّْصرِِِالُغَزاةَِِِوَعَلى - ؟فّهمونا دلن؟ للقاعدة؟ لداعش؟

ِبِاإِلنَابَةِِِالشََّبابِِِوَعَلى - بشيعة؟ ليسوا أـ شيعة ىؤالء - َوالسَِّكيَنةِبِاْلَوقَارَِِِمَشاِيخَناَِوَعَلى - اجملموعات
 لسن النسوة ىؤالء أـ شيعة - والِعفَّةِبِالَحَياءِِِالنَِّساءِِِوَعَلى - ِبشيعة؟ لَيسوا أـ ِشيعة - والت َّْوبَة

 وحروب معارؾ ىناؾ يعين - َوالرَّاَحةِبِاْلَخاَلصِِِاأُلَسَراءَِِِوَعَلىَِوالَغَلَبةِبِالنَّْصرِِِالُغَزاةَِِِوَعَلى - بشيعّيات؟
 ،(ُشَهَداءِقَ ْتاَلُىم) :الرِّوايات بعض ح َوَرد الَّذي ادلضموف جرحى، وىناؾ قتلى ىناؾ قطعاً  وأسرى،

َِوالرَّاَحةِبِاْلَخاَلصِِِاأُلَسَراءَِِِوَعَلىَِوالَغَلَبةِبِالنَّْصرِِِالُغَزاةَِِِوَعَلى - الغيبة زماف ح الشِّيعة من جملموعات
 ىذا الغيبة، عصر ح ضلنُ  أُمراء؟ أي والشَّفقة بالعدؿِ  لألمراء يدعو اإلماـ - َوالشََّفَقةِبِاْلَعْدلِِِاألَُمَراءَِِِوَعَلى
 أـ موجودة شُلهِّدة، ُدَوؿ شلهِّدة، شيعيَّة قّوات ىناؾ تكوف أفْ  ديكن عادلة، إمارات ُىناؾ تكوف أفْ  ديكن يعين

  .آخر موضوع ىذا موجودة ليست
 الصَّحيحة؟ الفكريّة القاعدة ىذه ىي أين الدوؿ، ىذه عليها تقـو الَّيت الفكريّة القاعدة أصل ح أناقش أنا

َِوالرَّاَحةِبِاْلَخاَلصِِِاأُلَسَراءَِِِوَعَلىَِوالَغَلَبةِبِالنَّْصرِِِالُغَزاةَِِِوَعَلى - موجود التأسيس ىذا نعم نظريا   لكن
َرةَِوُحْسنِِِبِاإِلْنَصافِِِالرَِّعيَّةَِوَعَلىَِوالشََّفَقةِبِاْلَعْدلِِِاألَُمَراءَِِِوَعَلى ِالزَّادِِِِفيَِوالُزوَّارِِلْلُحجَّاجَِِِوبَاِركِالسِّي ْ

 ىذا تفاصيِلها، وبكلِّ  شؤوناُتا بكلِّ  كاملة دولة كاملة، دولة ىذه الطبقات، كلّ  ىي ىذه - َوالن ََّفَقة
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 :نصل حينما لكن للنِّساء، للشباب صحيحاً  يكوف الدعاء يعين! دولة؟ دوف من للشِّيعةِ  يعين دلن؟ الدعاء
 مراجِعنا فكرِ  خواءِ  على يدّلك ىذا! واقعي؟ غًن يكوف الكَلـ ىذا - َوالَغَلَبةِبِالنَّْصرِِِالُغَزاةَِِِوَعَلى -

 قضايا عن أربّدث أنا شيء، بأيِّ  يل عَلقةَ  وال دولة لنشوء أدعو ال ىنا أنا الّدَوؿ، نشوءَ  يرفضوف الَّذين
 شيعّية، السَّاحة بأفَّ  أعتقد ال أنا شيعّية، فعَلً  ىي الشِّيعيَّة السَّاحة بأفَّ  أعتقد ال أساساً  ألنَّين حبتة، فكريّة

 الدعاء ىذا وغًن الدعاء ىذا الغيبة، زمافِ  ح ُدَوؿ تنشأ أفْ  ديكن حينها شيعّية السَّاحةُ  كانت لو أقوؿ أنا
 ومدحت اليماّن، مدحت الَّيت الرِّوايات مع ينسجم وىذا وادلعارؼ، األسرارَ  فيها وستجدوف األدعية تتّبعوا

 اجملموعات ىذه مدحت، ما ومدحت الشرؽ، من القادمٌن ومدحت الّسود، الرايات ومدحت اخلراساّن،
 كيف وإالَّ  ذلك، من قريباً  يكوف ما أو والسَِّلح واألرض القّوة سبتلك قّوات ذلا تكوف أو ُدَوالً  تكوف أف إمَّا

 مع تنسجم ادلضامٌن وىذه اإلماـ، ظهورِ  قبلَ  ذلك وكل   وقيادات، ورايات عناوين ذلم وتكوف يتشكَّلوف
 .األدعية ىذه
َِأْىلَِِِعَلىَِأْدِخلِاللَُّهمَِّ -:الفرج أدعية من وىذا الدعاء ىذا ح نقرأ حٌن رمضاف شهر أدعيةِ  ح حّتَّ 

 أفْ  إىل بذلك، زُبربنا والرِّوايات اإلماـ ظهور حٌن القبور؟ أىل على السرور يدخل مّت - الّسُرورِالُقبُ ْور
 ولكن احُلجَّة، اإلماـ ظهورِ  عند يتحقَّق الكامل بشكلوِ  ادلعىن ىذا - َأِسيرُِكلََِِّفكَِِّاللَُّهمَِّ - :الد عاء يقوؿ
 أسرى ىناؾ الغيبة، زماف ح نقرأُهُ  ضلن الغيبة، زمافِ  ح انطباؽٍ  جزءُ  لو يكوف أفْ  البُدَّ  نقرأُهُ  حٌن الدعاء أيضاً 

 ىو واحلديث بأسرى ليسوا السجناء سجناء، ىناؾ شخص يقوؿ أفْ  ديكن احلرب، ح أسًناً  يكوف واألسًن
 الَّذي على ُتطَلق" أسًن" ىذه احلقيقية التسمية سجٌن، ُكلِّ  عن فَػرِّج أنَّو يُقاؿ أفْ  ديكن كاف أسًن، عن

َِسرَّكَِِِمنَِِْوَأنَِّ - :الُكربى الصدِّيقة زيارةَ  نقرأُ  حٌن أقوؿ أنا، خاصّ  مكافٍ  ح بو وحُيتَػَفظُ  احلرب ح يُؤَخذ
 أمية بين ُجَيوش - اهللَِرُسولَِِآَذىِفَ َقدَِآَذاكِِِوَمنِاهللَِرُسولََِِجَفاِفَ َقدَِجَفاكِِِوَمنِاهللَِرْسْولََِِسرَِِّفَ َقد
 عنوافٍ  أيّ  ربت قطَعِك؟ َمن وَصلِك؟ َمن آذاِؾ؟ َمن جفاِؾ؟ َمن سرَِّؾ؟ َمن تدخل؟ عنواف أيّ  ربت ىنا

 !تدخل؟
 ىذا ح ضَلؿٌ  ىناؾ واضٌح، ضَلؿٌ  ىناؾ وواسٍع، طويلٍ  شرحٍ  إىل ربتاجُ  وال جداً  واضحة القضيَّة أفّ  أعتقد

! واضحٌ  ضَلؿٌ  ىناؾ اإلمامّية، عقائدُ  يقولوف كما أو ادلظفَّر للشَّيخ األمويّة عقائد كتاب ح الكتاب،
 التربيزي جواد ادلًنزا تأييد ح كذلكٌٌ  واضح وضَلؿٌ ! اخلوئي السيِّد وجواب فتوى ح واضحٌ  ضَلؿٌ  وىناؾ

! النَّجفيّ  بشًن الشَّيخ كَلـ ح جّداً  واضحٌ  وضَلؿٌ ! الوائلي الشَّيخ كَلـ ح واضحٌ  وضَلؿٌ ! الفتوى ذلذه
 سرِّه ح يدعو كاف أنَّوُ  من عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  السَّجاد اإلماـ على افرتاءٌ  فهذا ادلراجع، بقيَّة وىكذا

 عن واحبثوا الدعاء اقرأوا جّداً، بعيد طريقٍ  إىل هبا ذىبوا حبيث السَّجادية الصَّحيفة دلسارِ  وربريفٌ  أميَّة، لبين
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 وستجدوف األدعية لتتبَّعت وإالَّ  وقت عندي ما بأمثلة، لكم جئت وأنا األدعيةظن بقيَّة ح الد عائّية اذلندسة
 ىذا ينطبقُ  الظهور، تسبق شلهِّدة حسينّية وجملموعاتٍ  الغيبة لزماف أنّو واضح الدعاء واحدًة، معرفّيةً  منظومةً 

 ذلك، ح أشك   لكنَّين الشِّيعة، بعض على ينطبق ا شاء إفْ  نقوؿ ذلك، ح أشك   أنا ينطبق ال أـ زماننا ح
 بعقلٍ  ىو ما الشِّيعي اجلمعي العقل شيعّية، ثقافّية أرضّية توجد ال ألنَّوُ  أشكّ  تشّك؟ دلاذا يل تقوؿ قد

،  الشِّيعيَّة، الن خبةِ  عقلُ  أسَّسوُ  الشِّيعيّ  اجلمعيّ  العقل أفَّ  ىو والسَّبب ناصبٍّ، بفكرٍ  مضروبٌ  عقلٌ  إنّو شيعيٍّ
ينيَّة ادلؤسَّسةِ  عقلُ   بأنَّو أقوؿ ال حّتَّ  ناصب ، عقلٌ  ىو بالدّقة عنوُ  أُعربِّ  أفْ  أُريد إذا ناصب ، عقلٌ  وىو الدِّ

 الشِّيعة عاّمةُ  جّداً، واضحةٌ  ناصبّيةٌ  ُمعطياتُو ادلئة، ح مئة ناصب   عقلٌ  ىو بالدّقةِ  النَّاصب، بالفكر مضروب
م أفضل حالُتهم  ح ادلوجودة القبائح ىذه بكلِّ  ِعلم عندىم وما البيت، أىلِ  مع لوجداَِّنم ِوفقاً  يتصرَّفوف ألَّنَّ
 .ِعلم عنَدىم ما نعم، ادلراجع، عقائدِ  ح السوء ىذا وبُكلِّ  ادلراجع كتب

 اجلوّ  ىذا ح ادلوضوع ىذا أثرتُ  فاطمة؟ ظَلمة جوّ  ح اجلّو، ىذا ح ادلوضوع ىذا أَثَرتَ  دلاذا: قائل يقوؿ قد
ينيَّة ادلؤسَّسة تصنعوُ  جوٍّ  صناعةِ  إىل واضحٍة، نتيجةٍ  إىل أقودَكم كي  حبقِّ  اجملرمٌن جرديةِ  زبفيفِ  ح الدِّ

 ال الَّذين وُأخرب احلادثة ىذه يعرفوف الَّذين أُذكِّر لكنَّين ذلك، من أكثر الكَلـَ  أُطيلَ  أفْ  أُريد ال أنا فاطمة،
 ُيسمَّى الفاخر النَّوع من مِجَالوُ  كانت للنَّاس، َيكرِيها مِجاؿ عنده يعين ُمكارِياً، كاف اجلّماؿ صفواف: يعرفوَّنا

 يُفضِّل الرشيد فكاف اخلدمة، حُيِسنوف َخَدـ عنده وكاف يكرتيها الرَّشيد فكاف فارىة رواحلو ،كانت"رواحل"
 اجلّماؿ، صفواف من اجلماؿ يكرتي أف احلج، إىل يذىب وأخرى سنةٍ  بٌن وىو احلج، إىل يذىب حينما

اً  القريبٌن النَّاس ومن بغداد ح األثرياء من وصفواف  اإلماـ أيضاً، الُعلماء من وىو الكاظم اإلماـ من جدَّ
 بنَ  يا ىي ما: قاؿ واحدة، خصلة إالَّ  َحَسن فيك شيءٍ  ُكل   صفواف يا: لوُ  قاؿ ادلرّات أحد ح الكاظم
 خدمتِو، ح أنا أذىب وال أكريها مِجاؿٌ  ا رسوؿِ  بنَ  يا: قاؿ الطاغّية، ذلذا اجلماؿ إكراؤؾ: قاؿ ا؟ رسوؿِ 

 وتعودَ  يعودَ  حّتَّ  بَقاَءه رُببّ  أال: قاؿ آخر، شيء يوجد وال اجلماؿ ىذه مينِّ  يكرتي حينما ادلاؿ ويعطيين
 بنَ  يا نعم: قاؿ احلٌن؟ ذلك إىل بقاَءه رُببّ  أال اأُلجرة، تستلم ذلك بعد ُثَّ  وُعمَّالك، فتياُنك ويعودَ  مجالك
 بقاَءىم أحبَّ  من صفواف يا: قاؿ ذلك، أحب   واألمواؿ، وغلمان مجايل تعودَ  حّتَّ  بقاَءه ُأِحب   اِ  رسوؿ

 واردُ  فهو منهم كاف ومن: أنا ولستُ  ىذا يقوؿ اإلماـ ،النَّار أىل من فهو منهم كاف ومن منهم، فهو
 ما ويفعلوف وخُيربطوف يلخبطوف الُعلماء ىؤالء الُعلماء، ىؤالء أمَّا العصمة، بيت أىل منطقُ  ىو ىذا ،النَّار

 ديتلكوف وال البيت، أىل حديث فهمِ  وح البيت أىلِ  سًنةِ  َفهمِ  ح ُمركَّب جهلٍ  من يُعانوف ىؤالء يفعلوف،
 وح الرَّجاؿ علم وح األصوؿ علم ح يدرسوَّنا قواعد عندىم ومنطِقهم، كَلِمهم لفهمِ  الصَّحيحة القواعد

 من رلموعة ادلعلومات من رلموعة ىناؾ الُقرآف، علـو ح التفسًن قواعد وح الكَلـ علم وح الدراية علمِ 
 عن حبثتم ولو زُلَمَّد، بآؿِ  لوُ  عَلقةَ  ال ذلك كل   ولكن فيها، ويتخّصصوف وحيفظوَّنا يدرسوَّنا الُكتب
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 ومن الشَّافعي، من تأت ادلعارؼ وىذه القواعد وىذه الكتب ىذه أفّ  ستجدوف ادلوضوع ىذا أصوؿِ 
 تلكم من قطب، سيِّد ومن الغزَّايل، ومن عريب، ابن ومن الرَّازي، الفخر ومن ادلعتزلة، ومن األشاعرة،

 ما وأبعد النَّواصب إىل تكوف ما أقرب نتائج ىي هبا خيرجوف الَّيت النتائج فإفّ  ولذلك النَّاصبّية، اجلهات
 .أمجعٌن عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زُلَمَّدٍ  آؿِ  عن تكوف

 :نقطتاف ذلك كل من اخلَلصةُ 
ينيَّة ادلؤسَّسة دلاذا ندرؾ جيعلُنا اجلوّ  ىذا:ِاألولىِالنقطة ـَ  زُبفِّف الدِّ  فاطمة، حبقِّ  أجرموا الَّذين اجملرمٌن إجرا
 . ىذه ىي والنتائج النَّاصّب، بالفكر تشبَّعت أذىاَّنم ذلك، إىل ملتفتٌن غًن ىم ىذه، ىي اجلذور
م دلاذا؟ البيت، أىل منطقَ  يفهموف ال وادلراجع العلماء ىؤالء يفهموف، ال ىم :الثَّانيةِالقضيَّة  ال ألَّنَّ

 النَّواصب، بقواعدِ  البيت أىلِ  منطقِ  مع يتعاملوف بل البيت، أىلِ  بقواعدِ  البيت أىلِ  منطقِ  مع يتعاملوف
  خًن؟ ألفَ  اُ  جزاكم بو أفيدونا ىذا، غًن تفسًن عندكم كاف وإذا
 الرمحانّ  ادلنطق ىو أين: ادليزاف هبذا األشياء زِنوا ادلنطقّي، الكَلـ ىو فما منطقّياً  الكَلـ ىذا يكن مل إذا

 !؟..الشَّيطانّ  ادلنطق ىو وأين
 الثَّالثة، الطبعة الشِّيعة، فقو من الثَّالث اجلزء اخلوئي السيِّد أحباث ،(الشِّيعة فقو) ىو يديّ  بٌن الَّذي الكتاب
 النَّصب معىن عن يتحدَّث أف بعد اخلوئّي، السيِّد يقوؿ ماذا ،139 صفحة ادلقّدسة، قم ميَلدي، 1999

ِعليوِِِالمؤمنينِأميرِلحقِِِّالَغاصبينِاألوَّلَينِبإسالمُِيحكمُُِِىناَِومن - والبغضاء العداوةِ  َنصبُ  وأنَّوُ 
 األوَّؿ بإسَلـ اخلوئي السيِّد َحَكم ىنا - البيتِأىلِِِعداوةَِِظاىراًَِِنصِبهمِلعدمِِِظاىرياِِّإسالماًِِالسَّالم
ِلعدم - دلاذا؟ - ظاىريّاًِِإسالماًِِالمؤمنينِأميرِلحقِِِّالَغاصبينِاألوَّلَينِبإسالمُِيحكمُِىناَِومن - !والثَّان

 أين من ادلنطق ىذا النَّواصب؟ من يكوف الَّذي ىو فمن النَّواصب من والثَّان األوَّؿ يكن مل إذا - نصِبهم
 سوء إىل يقود التوفيق وسوء خطأ، إىل يقود واخلطأ السَّابق، األعوج الفهم من نشأ ادلنطق ىذا نشأ؟

 األمر صاحب تسديد عن تسألوف ىذا، ىو!! األُمَّة دلراجع األمر صاحبِ  تسديدُ  ىذا ىو وظاىراً  التوفيق،
ِبإسالمُِيحكمُُِِىناَِومن - !توفيقٍ  سوءِ  إىل توفيقٍ  سوءِ  ِمن حاذُلم القـو!! التسديد ىذا ىو األُمَّة دلراجع

ِوإنَّماِالبيتِأىلِعداوةِظاىراًَِِنصِبهمِلعدمِِِظاىريّاًِِإسالماًِِالمؤمنينِأميرِلحقِِِّالَغاِصَبينِاألوَّلَين
 ذلك وبعد - والمنزلةِالشأنِِِمنِلهمِبماِاالعترافِمعِالعامَّةِوالرياسةِالمقامِتحصيلِفيِنازعوىم

ِالظاىريَِِّاإلسالمَِِيُنافيِالِأنَّوِإالَِِّحقيقةًِِواإللحادِالُكفرِمنِأشدِِّكانِوإنِِْوىذا -:اخلوئي السيِّد يقوؿ
ِالنَّجاسةِيُوِجبِوال - !الزَّىراء عند فقط ىي نظرِكم ح النَّجاسة - ال ُمصطلحةِالنَّجاسةَِِيُوجبِوال

 . المصطلحةِالنَّجاسةِيُوجبِوال - !زُلَمَّد آؿِ  عند فقط النَّجاسة صلس، دُمها الزَّىراء - المصطلحة
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 ويزيد، معاوية إىل ُيشًن أفْ  بعد النَّواصب تعداد ح ويقوؿ النَّواصب صلاسة عن يتحدَّث أنَّوُ  ىذا، من األنكى
 يكن مل بناصّب، وليس احُلَسٌن دلقاتلة َحَضر من ىناؾ يعين - الُحسينِِلُمقاتلةَِحَضرِِممَّنِوكثيرٌِ -:يقوؿ

ينيَّة ادلؤسَّسة جردية من جزءاً  بأفّ  عنو قُلتُ  الَّذي ىو ىذا ناصبيَّاً، ـِ  زبفيفِ  زلاولةُ  ىو الزَّىراء َحقِّ  ح الدِّ  إجرا
 حبقِّ  اجلردية زبفيف وعلمائِنا، مراجِعنا عند اخلطّ  طوؿ على واضحة ظاىرة وىذه حّد، أدنَ  إىل اجملرمٌن
  !!اجملرمٌن إجراـ زبفيف وكذلك فاطمة

 بإحراؽِ  ىدَّدوا فقط القـو ألذًى، تتعرَّض مل فاطمة أفَّ  بنتيجةٍ  ستخرجوف علمائنا كتب تراجعوف إذا اآلف
 وزبفيفٌ  لقاتليها وتربئةٌ  القتل جلردية نفيٌ  ىناؾ وبالتايل ىي، ىذه ادلراجع كبار عند الواضحة النتيجة البيت،

ا النَّواصب من ُىم ما والثَّان فاألوَّؿ الكَلـ، ىذا من جزءٌ  وىذا جلرِمهم،  ربصيلِ  ح البيت أىلَ  نازعوا وإظلَّ
م مع ادلقاـ، ِالمرادِإذِْ - عنو؟ قاؿ ماذا النَّصب أفَّ  باعتبار يُبغضوَّنم وال ومنزلِتهم، ِبشأَِّنم يعرتفوف أَّنَّ

 - الغاصبينِاألوَّلّينِبإسالمُِيحَكمُُِِىناِومنِمصاديقوِِِمنِليسِوىذاِوالبغضاءِالعداوةِنصبُِِبالنَّصب
ما أي  أـ البيت أىلِ  ثقافةِ  حبسبِ  النَّواصب من والثَّان األوَّؿ أنتم؟ تقولوف ماذا !!النَّواصب من ليسا ألَّنَّ

 السيِّد تنتقدُ  دائماً  أنت دلاذا فيقوؿ الَلئم يلومين ذلك وبعد يقوؿ، ىكذا اخلوئي السيِّد النَّواصب؟ من ليسا
  :لسببٌن دائماً  اخلوئي السيِّد انتقد أنا اخلوئي؟
 مدرسة ىي ادلعاصرة الشِّيعيَّة فادلدرسة واحلوزوّي، ادلرجعيّ  الوجود ح األصل ىو يعترب :األوَّلِالسَّبب
ينيَّةُ  فادلؤسَّسةُ  اخلوئّي، بادلذىبُ  التشي ع ُنسمِّي أفْ  دُيكن اآلف أصَلً  خوئّية،  ح العراؽ، وخارج العراؽ ح الدِّ
 .األوَّؿ الرَّقمُ  ىو فيها واخلوئي ِصرفة، خوئّية مؤسَّسة ىي آخر مكافٍ  أيِّ  وح ُقم وح العراؽ
 مرجعاً  أجد مل الغيبة تأريخ ح أنا اخلوئي، السيِّد من أعلم مرجعاً  جيدوا مل ُىم ما مثل مرجعاً، أجد مل :وثانياًِ

 السيِّد مثل احلجم وهبذا واحد آفٍ  ح زُلَمَّد آؿ من وانتقص ضالٍَّة، بعقائدَ  وجاء البيِت، أىلِ  حديثِ  َضعَّف
 أنتم األعلم، ىو أنَّوُ  ُمعيَّنة نتيجة إىل وصلتم أنتم ما مثل إليو، وصلتُ  الَّذي ىو ىذا يل بالنِّسبةِ  اخلوئي،

 وبعقولكم عقوؿ عندكم أنتم رلنوناً، لست وأنا رلانٌن، لستم أنتم معصوماً، لست وأنا معصومٌن، لستم
 احلساب صحيح؟ غًن كَلمي بأفَّ  قاؿ ومن صحيح؟ كَلمكم بأفَّ  قاؿ من وصلت، بعقلي وأنا وصلتم

 أنتُم؟ من رأيي؟ على رُباسبونين دلاذا بآرائكم، أحرار أنتم رأِيكم، على ُأحاسبكم ال أنا احُلجَّة، اإلماـ عند
 أعلى رُتبةٍ  ح جيعلكم شيئاً  سبتلكوف ال سواء، حدٍّ  على ضلنُ  حايل، من حالكم أنتم قيمُتكم؟ وما قدرُكم ما

،  وذبربيت ومتابعيت حبثي خَلؿ من إليوِ  وصلتُ  ما منكم، أعلى رُتبةٍ  ح جيعلين شيئاً  أمتلك ال وأنا مينِّ
 وأحلقَ  البيت أىلِ  حديثِ  ِمن قدرٍ  أكربَ  ضعَّفَ  واحد أكثر والُعلماء ادلراجع كبار بٌن ما أنّو ىو العلمّية

 .السَّبب ذلذا أنتقُده لذلك أعتقُدهُ  ما ىذا اخلوئي، السيِّد ىو زُلَمَّدٍ  بآؿِ  االنتقاصِ  ِمن مقدارٍ  أكثرَ 
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 اخلارجّية ادلوضوعاتِ  ح بسهِوىا القوؿ إىل اإلعجازيّة ح احلاالت ح حّتَّ  فاطمة بنجاسة القوؿ فمن
 احلدّ  ىذا وإىل التبليغ، بدورِ  تقـو فاطمة كانت لو التبليغّية ادلساحة ح إالَّ  حياُِتا شؤوفِ  كلِّ  ح عاـّ  بشكل

 اإلماـِ  قَػتَػَلةُ  ىم احُلسٌن فَػَقَتلةُ  قاتليو، ألجلِ  يدعو كاف السَّجاد اإلماـ وأفَّ  بنواصب، ُىم ما قاتليها أفَّ 
 يبكي وىو السجاد اإلماـ على يدخلوف كانوا حٌن السَّجاد، اإلماـَ  قتلوا أمية بنو ذلك بعد وفعَلً  السَّجاد،

 يقوؿ؟ فماذا احلزف، شّدة ومن اذلََلكة من عليك طلاؼُ  ُبكاًء، كفاؾ ُحزناً  كفاؾ ا رسوؿ بن يا: يقولوف
 فاإلماـ أبكي، وعليها قتلُتها نفسي نفسي، ىي قُِتلت الَّيت قتلتها، نفسي أبكي، وعليها قتلُتها نفسي: يقوؿ

 زُلَمَّد، وآؿِ  زُلَمَّدٍ  ألعداءِ  ألعدائِها، تدعو أيضاً  كانت الزَّىراء أفَّ  يعين ىذا أميَّة، لبين يدعو السَّجاد
 أُميَّة لبين يدعو السَّجاد اإلماـ أفَّ  ديكن فهل السليقة، نفس على ُىم وادلعصوموف ادلؤمنٌن، أمًنِ  وألعداءِ 
 ح الزَّىراء عن حديثٍ  من جاءَ  ما كل   إذاً،! ذلك؟ ديكن ىل واألنصار؟ للمهاجرين تدعو ال والزَّىراء

 وحبسب خصوصاً  بصحيح، ىو وما القوؿ من ُىراءً  كاف ذلك ُكل   أعدائِها، على ولعِنها وغضِبها سَخِطها
ا زُلَمَّد، آؿِ  ومنزلةَ  شأفَ  يعرفوف كانوا نواصب، ىم ما القـو إفَّ : اخلوئي سيِّدنا يقوؿ ما  عليَّاً  نازعوا فقط وإظلَّ

 .اخلَلفة
 العبارات وإىل اإلجابة، طريقة إىل تلتفتوا أفْ  منكم أُريد فقط السؤاؿ ىذا ،1605 سؤاؿ ،468 صفحة ح

 أمًنُ  يقوؿ كما اللساف فلتات على يظهر اجلناف ح ما بالنتيجة حديثِو، ح اخلوئي السيِّد يُعربِّ  كيف
 من الثَّان اجلزء ،468 صفحة السؤاؿ حقيقة، وىذه العيوف تفضحوُ  ادلخفي ادلكنوف ىو وما ادلؤمنٌن،

ِعدمِباحتمالِالقولِيكونِأنِِْيمكنِىل - 1605 السؤاؿ رقم االستفتاءات، أجوبة ح النَّجاة صراط
 من ىناؾ - الخاصَّة؟ِعلماءِمنِبوِالقائلِكانِإذاِاجتهادِمنِنابعاًِِلفدكِالّسالمِعليهاِالزَّىراءِملكّية
 تكن مل فدؾ ألفَّ : يقوؿ دلاذا؟ الزَّىراء، من لفدؾ أخِذه ح زُلقَّاً  كاف بكر أبا أفَّ  من قاؿ من الشِّيعة ُعلماء
 يلعبها الَّيت األلعوبة ىي وىذه احلاكم، دلقاـِ  ِملكاً  كانت فدؾ للزَّىراء، أعطاىا النَّبّ  صحيح للزَّىراء، ِملكاً 
، ِملكاً  ليس اخلُمس بأفّ  فيقولوف ادلراجع بعض  فبما لإلماـ، وليس اإلمامةِ  دلقاـِ  ِملكٌ  ىو اخلُمس للمعصـو

 موجود الرأي ىذا اخلُمس، ح يتصرَّؼ أفْ  يستطيع فهو الغيبة عصر ح ادلقاـ ذلك ح جيلس ىو ادلرجع أفَّ 
ا ذكرُه، ومرَّ   كثًنوف وتبنَّاه عليو، ا رمحة احلكيم زُلسن السيد ىو واضح بشكلٍ  َطَرحوُ  من أوَّؿ يكوف وردبَّ
 على قادراً  يكوف ادلقاـ ىذا ح جيلس واحد فأيّ  لإلماـ، وليس للمقاـ ِملكٌ  ىو اخلُمس أفَّ  ذلك، بعد من

 كانت فدؾ بأفَّ  قاؿ من الشِّيعة فقهاء من ىناؾ حاؿ، أيِّ  على األمَلؾ، ىذه ح أو ادلاؿ ىذا ح التصر ؼ
 فمن بكر، أيب بيد ادلقاـُ  صار النَّبّ  شهادة فبعد ِلمقامِو، بل النَّبّ  لشخص وليس لإلماـ وليس للمقاـ ِملكاً 
 .جرى الَّذي وجرى منها، فدكاً  وأخذ فاطمة وكيلَ  فطرد ادلقاـ بأمَلؾ يتصرَّؼ أف حقَّوِ 

 حوزة ح البَلغة َّنج ح دروساً  يعطي كاف دروسو، ح ىذا طرح منتظري حسٌن الشَّيخ ُمنتظري، الشَّيخ
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ِأَْيِديَناِِفيَِكاَنتِبَ َلى) - حنيف ابن عثماف إىل ادلؤمنٌن أمًن كتاب إىل وصل حٌن الفكرة ىذه وطرح قم،
َهاَِوَسَختَِِقَ ْومِنُ ُفوسَُِِعَليَهاَِفَشحَّتَِفَدك  ىذا وناقش القضيَّة ىذه ناقش - (آَخرِينِقَ ْومٍِِنُ ُفوسَُِِعن ْ

 إىل تُرِجم وقتها ح حاؿ، أي على الكتاب، ىذا وطُِبع للزَّىراء، كانت ما فدكاً  أفَّ : بنتيجة وخرج ادلوضوع
 وقالت وقِتها ح السعودية عكاظ جريدة وخرجت السعودية، ح وطُِبع أخرى لغات عدَّة وإىل العربية اللغة
 ُكلِّ  من عمر اخلليفة وُيربِّئ بكر أبا اخلليفة يربّئ الشِّيعة مراجع كبار من مرجع سنة 1400 بعد بأنّو

امات  من الكتاب بسحبِ  أََمر اخلميين السيِّد وقتها ح الشِّيعة، ِقَبل من هبما ُأحِلَقت الَّيت والظَلمات االُتِّ
 وُتطرَح اخلاّصة رلالِسهم ح الفكرة ىذه تدور شلن العديدوف ىناؾ منتظري، الشيخ غًن ويوجد األسواؽ،
 .ىذا ُكلِّ  ح أِلجَ  أف ُمهمَّاً  ليس لكن التفاصيل، هبذه علمٍ  على أناو  هبا، ويتحدَّثوف

ِمنِنابعاًِِلفدكِالّسالمِعليهاِالزَّىراءِملكيَّةِعدمِباحتمالِالقولِيكونِأنِيُمكنِىل -:يسأؿ فالسَّائل
 مثل جيتهد الكرمي جنابو الشِّيعة ُعلماء من واحد يعين - الخاصَّة؟ُِعلماءِمنِبوِِِالقائلُِِكانِإذاِاجتهادٍِ

 ىذه - لالجتهادِموقعِال -:يقوؿ اخلوئي السيِّد لفاطمة، ليست فدكاً  إفَّ : ويقوؿ اجتهد من اجتهد ما
ِموقعِال - !االجتهاد؟ زلل   فأين للزَّىراء فدكاً  أفَّ  الواضح من ألنَّوُ  لَلجتهاد موقعاً  تكوف ال القضيَّة

 مل لو الزَّىراء يعين الكَلـ، ىذا غريبٌ  - ملكّيِتهاِفيِبصدِقهاِالمؤمنينِأميرِعليِ ِشهادةِبعدِلالجتهاد
 إلفحاـ كانت ادلؤمنٌن أمًن شهادة! لتصديِقها؟ الشَّهادة لطلب حاجة ىناؾ ىل ادلؤمنٌن، أمًن ذلا يشهد
 ما! اخلوئي؟ السيِّد أي ها الكَلـ ىذا ما ولك، يل فاطمة حقِّ  إلثباتِ  ال إجرائّية، قضيَّة وىي النَّواصب ىؤالء
ِالمؤمنينِأميرِعليِ ِشهادةِِِبعدِلالجتهادِموقعِال - !!ادلراجع؟ فتاوى ىي ىذه! ؟[اخلرابيط] ىذه

 ! صدِقها؟ ح شّكاً  ىناؾ أفّ  يعين - ملكّيِتهاِفيِبصدِقها
 ُأشِكل أنا فاطمة، صدؽِ  ح شكٍّ  من ُىناؾ أفَّ  يقصد ال أنَّو أُْقِسمُ  أنا ذلك، يقصد ال اخلوئي السيِّد قطعاً 
 ُمستدِبرة، بطريقةٍ  ُمركَّبٍ  عقلٍ  ومن خاطئة، ذىنّية مقدِّمات من ناشئة التعابًن طريقة التعابًن، طريقةِ  على
ِكانِوإنِِْملكيَّتهاِفيِبصدقهاِالمؤمنينِأميرِعليِ ِشهادةِبعدِلالجتهادِموقعِال - :مقصودي ىو ىذا

يقةِدعوىِنفس ِوإن - [:اخلرط] الكَلـ ىذا ىو ىذا - ثُ ُبوتِهاِفيِكافيةًِِالسَّالمِعليهاِالطاىرةِالصدِّ
يقة ربتاج وىل - الطاىرةِالصدِّيقةِدعوىِنفسِكان  ح دعوى ىذه لنا، بالنِّسبةِ  دعوى إىل الطاىرة الصدِّ

يقةِدعوىِنفسِكانِوإنِْ - !أساساً؟ ضلنُ  بنا ادلوضوع ىذا عَلقة فما بكر، أيب رللس ِالطاىرةِالصدِّ
 بضرورة" التعابًن حّتَّ  ىو - المذىبِبضرورةِلديناِمعصومةًِِلكونهاِثُ ُبوتهاِفيِكافيةًِِالسَّالمِعليها

 ىو ما ىذا أساساً، البيت أىلِ  من ىو ما ىذا كلّ " اإلسَلـ ضروريّ "و" ادلذىب ضروريّ "و" ادلذىب
 ادلعاد، النبوة، التوحيد، اإلسَلـ، بضروريّ  مُسِّيت األشاعرة عقائد ىذه ادلذىب، وضروريّ  اإلسَلـ ضروريّ 
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ِموقعِال - !ادلذىب ضروريّ  من اإلمامة بأفّ  فقالوا اإلمامة أضافوا ُثَّ  ادلعتزلة عقائد من العدؿ إليها أضافوا
يقةِدعوىِنفسِكانِوإنِِْملكيَّتهاِفيِبصدقهاِالمؤمنينِأميرِعليِ ِشهادةِبعدِلالجتهاد ِالطاىرةِالصدِّ

  .المذىبِبضرورةِلديناِمعصومةًِِلكونهاِثبوتهاِفيِكافيةِالسَّالمِعليها
َِعَلىِاللَِّسانُِجِعلََِِأْقَدارُُكم،ِتَِبينَِحتَّى - شيٍء؟ أليِّ  - الِعْلمِِفيَِتَكلَُّموا -:ادلؤمنٌن أمًن يقوؿ كما

َِمْخُبوءٌِِال َمْرءُِ - ادلؤمنٌن أمًن كلمات ىذه - اللَِّسانِفَ َلَتاتَِِِعَلىَِيْظَهرُِِالَجَنانِِفيَِماَِدلِياَلً،ِالُفَؤادِِ
 . واحلكماء الش عراء قالو وشلَّا ادلؤمنٌن، أمًن كلمات من ذلك وأمثاؿ - طَيَلَسانِوَِتْحتَِِاَلِِِلَسانِوَِِِتْحتَِ

ِعليِ ِشهادةِِِبعدِلالجتهادِموقعِال - عليها؟ وسَلموُ  اِ  صلواتُ  فاطمة مع يتناسب ادلنطق ىذا ىل
يقةِدعوىِنفسِكانِوإنِِْملكيَّتهاِفيِبصدقهاِالمؤمنينِأمير  ىو ما - ثبوتهاِفيِكافيةِالطاىرةِالصدِّ
 ضلنُ  فهل األمر، وانتهى لفاطمة فدكاً  أعطى وآلو عليو ا صلَّى النَّبَّ  أفَّ  عندنا البديهّيات من الكَلـ؟ ىذا

يقة دعوى إىل حباجة ضلنُ  وىل ادلؤمنٌن؟ أمًن شهادةِ  إىل حباجة  صدرت األمور ىذه ىي ما الطاىرة؟ الصدِّ
يقة من  نصنع ماذا ولكن!! الشِّيعيّ  الوسط ح ال النَّواصب مواجهة ح ادلؤمنٌن أمًن ومن الطاىرة الصدِّ

 !وعلماؤنا؟ مراجُعنا رأسهم وعلى النَّاصبّ  الفكرِ  ح الغاطس الشِّيعيّ  للوسطِ 
 السيِّد أفَّ  لو! اخلوئي؟ السيِّد أتباع أنتم هبا تقبلوف اخلوئي السيِّد عن أكتُبها أنَّين لو الكَلـ، من الصِّيغة ىذه

 الكَلـ ىذا اذلَلؿ، رؤية بثبوت حيكم أف لوُ  حيق   ال الفقيو بأفَّ  يقوؿ أنَّوُ  مع اذلَلؿ ثُػُبوت أعلن مثَلً  اخلوئي
 ىجري، 1410 الثَّالثة، الطبعة الطبعة، ىذه األوَّؿ، اجلزء وىذا الوثقى، العروة شرح ح التنقيح ىذا موجود،

ِالحكمِلوِليسِالفقيوِأنَِّ - األدلَّة بعد - يظهرِىناِوِمن - 423 صفحة قم، للمطبوعات، اذلادي دار
 اخلوئي مؤسَّسة يتابعوف اليـو إىل اخلوئي وُمقلِّدوا اذلَلؿ بثبوت احلكم لو ليس الفقيو - الهاللِبثبوت
 وُمقلِّدوا موتاً  وشبع مات اخلوئي األطياب، الشِّيعة على سَلـٌ  ال، أـ اخلوئي عند اذلَلؿ ثبت ىل يسألوف
 السيِّد عند اذلَلؿ ثبت يقوؿ بعضهم يسأؿ مسعتهم ىذه بأذن أنا وا يتحدَّثوف، ليـو أىل اخلوئي السيِّد
 كتابُو، ىذا يقوؿ، ىو اخلوئي السيِّد ثبت؟ مكافٍ  أيّ  وح ،[أدري ما! بادلقربة؟ ثبت وين] ال؟ أـ اخلوئي

 قلت كما جداً  وصرحية واضحة العبارة ىذه لُو، حيق   ال للفقيو، حيق   ال يقوؿ( التنقيح) كتبو أىمّ  وىو
ِلوِليسِالفقيوِأنَِّ - لو حيق   ال يعين لو ليس - لوِليسِالفقيوِأنَِِّيظهرِىناِومن - :324 صفحة
 أحد وجاء ثبت اذلَلؿ بأفَّ  أعلن رأيو ىذا أفَّ  مع اخلوئي السيِّد أفَّ  لنفرتض اآلف - الهاللِبثبوتِالحكم
 مرجع الفَلن ادلرجع شهادة بعد أقوؿ مثًَل؟ أقوؿ فماذا ثَبت، اذلَلؿ بأفَّ  قاؿ اخلوئي السيِّد أفَّ  فسألين
 حّية] كانوا ألنَّوُ  مثَلً  اخلُميين السيِّد شهادة بعد أقوؿ اخلوئي، السيِّد زماف ح مثَلً  شهادة بعد آخر،

 ثُػُبوت قضيَّة ح اخلَلؼ قضيَّة ح إيراف، ح القضيَّة ىذه من نُعان وُكنَّا الشَّعبية، األمثلة ح كما[ وبطنج
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 يوـَ  يعلنوف اخلوئي السيِّد وكَلء فإفّ  ِعدَّة إكماؿ غد يـو أعلن اخلميين السيِّد إذا اذلَلؿ، ثبوت وعدـ اذلَلؿ
 يبولوف ما صّدقون الطبيعّية احلالة ح ُىمَّ  ػز،گو سوىاف] احللويات يوزِّعوف الشوارع إىل وينزلوف عيداً، غدٍ 

 لكن[! ينطوف ما رلروح إيد على بوؿ قطرة رلروح، إيد على يبولوف ما وا ادلثل، ح كما رلروح ايد على
ينيَّة ادلؤسَّسة ح ادلوجود الوضع ىذا ىو  النَّاس أحياء الكثًنوف، وعاشو عشتوُ  أنا الكَلـ ىذا الشِّيعيَّة، الدِّ

 اخلميين السيِّد شهادةِ  بعد: أقوؿ فأنا ويسألونين مثًَل، العيد غداً  بأنَّو قاؿ اخلوئي السيِّد أفَّ  فلو يسمعونين،
 نفسوِ  ح ذاتوِ  حبدِّ  ىو اخلوئي السيِّد كَلـ كاف وإفْ  صحيحاً، اخلوئي السيِّد كَلـ فيكوف العيد ىو غداً  بأفَّ 
 ُيكفِّرون أال أسألكم؟ أنا الكَلـ؟ ىذا يقبلوف ىل عليكم با األُمَّة، مراجع من ألنَّوُ  مقبوؿ كَلـ أيضاً  ىو

 اخلوئي القاسم أبا يا أنت تقوؿ كيف أيضاً  أقوؿ أنا!! اخلوئي السيِّد ىذا الكَلـ؟ ىذا أقوؿ كيف حينئٍذ؟
 ىذا أفَّ  فيبدو يُعلِّق مل أيضاً  التربيزي جواد وادلًنزا ،!![ىذا ىاخلرط شنو] الزَّىراء ىي ىذه! الكَلـ ىذا مثل

 .واحدٍ  إناءٍ  ومن واحٍد، مشَربٍ  من يشربوف ىم بالنتيجة تقع، أشكاذِلا على والطيورُ  أعجبوُ  قد[ اخلرط]
 لكن غد يوـَ  تأتينا احلديث بقيَّة طويٌل، طويلٌ  طويلٌ  اخلوئي السيِّد مع واحلديث انتهى الربنامج وقت

 :إليها وصلنا الَّيت اخلَلصة ىي؟ ما اخلَلصةُ 
 الكلمة، ىذه أِحبّ  ال أنا سرّه، قدِّس: يقولوف ىكذا ىم الشَّريف، سرّه ُقدِّس اخلوئي سيِّدنا حبسب الزَّىراء

 الزَّىراء الشِّريف سر ه ُقدِّس اخلوئي سيِّدنا فبحسب حُيّبوَّنا، ُىم لكنْ  الص وفية من مأخوذة الكلمة ىذه
 وبينكم بيين! اخلارجّية ادلوضوعات ُكلِّ  ح وتنسى تسهو وىي صلسة دماؤىا الزَّىراء!  واحلمد صلسة دماؤىا

 ذاكرت بأفّ  يعرفوف قُرب عن معي يعيشوف الَّذين ذاكرُتا، من أقوى ذاكرت أنا اآلف حلدِّ  قوَّية، ذاكرت أنا
اً  قويَّة  الزَّىراء ذاكرة من أقوى ذاكرت أفَّ  فيبدو!! سيكوف ماذا القادمة األيَّاـ ح أدري وال اآلف، حلدِّ  ِجدَّ

 صلواتُ  حياُِتا شؤوفِ  سلتلف ح اخلارجّية ادلوضوعات ُكلِّ  ح تسهو الزَّىراء! صلسة دماؤىا فالزَّىراء! بكثًن
 عليو ا صلواتُ  السَّجاد إماُمنا كاف ما مثل الن صاب ذلؤالء ألعدائِها أيضاً  تدعو وىي! عليها وسَلموُ  اِ 

 صنمي ُدعاء فمثَلً !! الطريقة هبذه نشَرحها وأفْ  نُفسَِّرىا أف علينا عندنا ادلوجودة واألدعية أُميَّة لبين يدعو
 على صَلتوِ  ح بو يقنت كاف ادلؤمنٌن أمًن احُلُمر، اذلنود على بو يدعوف كانوا الدَّعاء ىذا أفّ  البُدَّ  قريش
ا أو احلمر، اذلنود  نُرتِّب أف البُدّ  بالنتيجة] لألدعية، شرحاً  صلد أف علينا يعين أدري، ال! اذلندوس على ردبَّ
 وسَلموُ  اِ  صلواتُ  فالزَّىراء ،[األمور نُرتِّب ا شاء إفْ  نُرتِّبها ترتيب، فد لنا نُرّتب نّتفق، وبعدين األمور
 وىم زُلَمَّد آؿ مع مشكلة عندىم كاف ما النَّاس! بنواِصب ىم ما أيضاً  وىم ألعدائِها تدعو كانت عليها
 وبعدين] األمور، ذبري وىكذا! ادلناصب على صراع سياسّي، صراع قضيَّة القضيَّة! ودبراتبهم دبنزلتهم يُقّروف
 صادقة الزَّىراء بأفَّ  قاؿ للزَّىراء َشَهدَ  عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  ادلؤمنٌن أمًن ألفَّ [ ثابتة فدؾ قضيَّة يعين

 ادلؤمنٌن أمًنِ  شهادةَ  قَِبل ما بكر أبو الشَّهادة، قَػَبل اخلوئي السيِّد خًناً، اُ  جزاهُ  قبلها يتالَّ  الشَّهادة حبسب
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 فسّيدنا يعين، األمور لضاعت القضيَّة ىذه لوال القضيَّة، ح حقيقةً  كبًن فضل لو كاف اخلوئي السيِّد لكن
 حقِّ  ح ادلؤمنٌن أمًن شهادة أيضاً  نقبل أف منَّا ويطلب ادلؤمنٌن أمًن شهادةَ  قَِبل الشَّريف سره ُقدِّس اخلوئي
 قبولِنا ح متفّضلوف وضلن نقبلها ضلن أيضاً  مقبولة فالدعوى الدعوى، ادَّعت حٌن الزَّىراء أفَّ  مع الزَّىراء

  !!الزَّىراء لدعوى
 ... الَقَمر رَِعايَة ِح  أَتْػرُُكُكم

 اإلًْخَسًِْج عَلََ ًَهُخَببِعِْنَب هُشَبىِدِّنَب ًًَُجٌُهِ ًُجٌُىِنَب عَيْ الىَسْةَ إوْشِف احلُسَني أَخِْهَ ًَجْوِ عَيْ الىَسْةِ وَبشِفَ َّب

 [ ...!الوضع؟ ىذا من َخلِّصَنا َخلِّصَنا] ... احلُسَني أَخِْهَ بِحَكِّ

  ... اهلل أهَبىِ يف ... جَوْعبً الدُّعَبء أَسأَلُىن
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ِ:وفيِالختام
التنبي  وِال  ىِأنّن  اِحاولن  اِنق  لِنص  وصِالبرن  اماِكم  اِى  يِوى  ذاِالمطب  وعِالِالِبُ  ّدِم  نِ

يخل  وِم  نِأخط  اءِوىف  واتِفم  نِأرادِالدقّ  ةِالكامل  ةِعلي  وِمراجع  ةِتس  جيلِالبرن  اماِ
ِبصورةِالفيديوِأوِاألوديوِعلىِموقعِزىرائيون.

 
 
ِ

ِمعِالتحيات
ِال ُمتابَعة
ِزىرائيون
ِى 3417ِ
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