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 بِسْنِ اهلل الشَّحْوَيِ الشَّحٍِن

 
  ...األًَْلٍَِبء ٌَخٌَجَّوُ إِلٍَوِ الَّزِيْ اهلل ًَجْو ٌَب عَلٍَه سَلَبمٌ

  ...اهلل بمٍَّتَ

 ...!فَمَذَن؟ هَيْ ًَجَذَ الَّزِيْ ًَهَب ًَجَذَن هَيْ فَمَذَ هَبرَا
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 الْوِئت بَعذ العَبشِشَةُ تُمَلَحَالْ

 العُششًُىً السَّببِع اجلُضْءُــ  فَبطِوَت ٌَب لَبٍَّهِ

 1 ق الشٍعٍت املىخبت يف فبطوت ظالهت
 

  ... بَ َناِتْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلمٌ 
 أجواءِ  ح احلديثُ  زال ال ..!!. فَاط َمةِيَاِلَبَّيكِ :  والسَّامع ادلتكلِّمَ  أعين إلينا إلينا، ابَّبُ  الُعنوانُ  ُىوَ  الُعنوانُ 
ينيَّةُ  ادلؤسَّسةُ : وىو األوَّل الِقسمِ  وح الشِّيعيّ  الوسطِ  ح وآلو عليو ا صلَّى زُلَمَّدٍ  بنتِ  ُظَلمة  الشِّيعيَّةُ  الدِّ

ينيٌِّن وُزعماَءنا وُخطباَءنا وُمفكِّرينا وُمفسِّرينا الكبار وُعلماَءنا مراجَعنا أعين الرِّمسيَّة،  . الدِّ
 عنَدىم ووقفتُ  سلتلفة، تأرخيّية مقاطع من مراجِعنا ومن ُعلمائِنا من ظلاذج ِاخرتتُ  ادلتقدِّمة احللقاتِ  ح

 اإلساءةِ  من سُلتلفةٍ  دلستوياتٍ  وفقاً  الزَّىراء، سيِّدتِنا إىل ومراجِعنا ُعلمائِنا ِقَبلِ  من اإلساءةِ  ِمقدار والحظُتم
 أنْ  أستطيع ىل أدري وال احللقة ىذهِ  وح ِنصوصو، الكَلمُ  َتقدَّم شلَّا ذلك وغًنِ  االعتقاد ح واخلطأِ  واجلهلِ 
  .تعاىل ا شاء إنْ  غدٍ  يوم حلقة ح القصد ٕنامُ  سيكونُ  أو مقصودي ُأكِمل

  !.!.. الشِّيعيَّة ادلكتبةِ  ح جاءت كما الزَّىراءَ  أعرضَ  أنْ  أحاولُ  احللقة ىذه ح
يقةِ  عن ُكِتَبت الَّيت الُكُتب ِبُكلِّ  آت أنْ  أستطيع ال إنَّين قطعاً   زمانٍ  إىل حيتاج شيءٌ  فهذا الُكربى، الصدِّ
 وبذكاءٍ  اخرتتُ  لكنَّين عليها، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الزَّىراء عن ُكِتب ما ُكلِّ  على للمرور جّداً  طويل طويلٍ 
 الزَّىراءِ  عن صورةً  لكم ترسم أنْ  دُيكن الَّيت الُكُتب اخرتتُ  فقد اطَلعي وُنسبِ  األىّم، النَّماذجَ  أَزُعم كما

اىاتِ  سُلتَلف وِمن الشِّيعيَّة ادلكتبةِ  ح عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ   سُلتَلف ومن األزمنة سُلتَلف ومن االْنِّ
 والنِّقاشِ  والسًِّنةِ  الكَلمِ  وعلمِ  والتفسًنِ  احلديثِ  بٌن ما أيضاً، العلميَّة األساليب سُلتَلف ومن األذواق،
 األصول، ّنباحثِ  يرتبطُ  وما العميقة، وادلعارفِ  العقائدِ  بُكُتبِ  يرتبطُ  وما التأرخييِّ  البحثِ  ّنستوى واجَلَدلِ 

 التحليل ح يدخلُ  ما ىلإ ذلك، غًن إىل والنَّثرِ  والنَّظمِ  الشِّعرِ  من األدبّية ادلطالب وسائر والفقو، والرِّجال،
 لكم أرسمَ  أنْ  أستطيعَ  كي االّْناىات، مجيع ِمن سُلتلفةٍ  بنماذجَ  آتَ  أنْ  وحاولتُ  واالجتماعّي، السياسيّ 

 عن ُكِتب ّنا أُعرُِّفكم ذاتِو الوقت وح، الصورة ىذه على احكموا وأنتم الشِّيعيَّة، ادلكتبة ح الزَّىراء عن صورةً 
ا العناوين، من الزَّىراءِ   ادلوضوعات عن لوُ  علمَ  وال ُمؤلِّفيها، وأمساءَ  الكتب ىذهِ  أمساءَ  جيهلُ  منكم الكثًن رّنَّ

يقة عن وُكِتَبت أُلِّفت الَّيت  . عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الكربى الصدِّ
 حلقةٍ  آخر وإىل حلقاتوِ  من حلقةٍ  أوَّل من( النَّاطق الكتابُ ) الربنامج ىذا: وجيزةٍ  بعبارةٍ  أقول أنْ  ودُيكنين
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ِلَبَّيكِ : )عنونُتها الَّيت احللقات رلموعة وىو ادلقطع ىذا وخصوصاً  تعاىل، اُ  شاء إنْ  الربنامج عندىا ينتهي
 ح الزَّىراءِ  عن سرتاتيجّية دراسة ادلعاِصر، السرتاتيجّية الدراساتِ  لفنِّ  وفقاً  سرتاتيجّيةٌ  دراسةٌ  ِإنَّوُ  ،(فَاط َمةِيَا

 وعلى الفكرّي، ادلستوى وعلى والرَّعّية، األتباعِ  مستوى وعلى الِقيادّي، ادلستوى على الشِّيعّي، الوَسطِ 
 وكيف! الزَّىراُء؟ ىي وأين! الظلم؟ ىو أين! التقصًن؟ ىو أين. األديبّ  ادلستوى وعلى اخِلطايّب، ادلستوى

  !والعرتة؟ كتابِ ال دلنطقِ  ِوفقاً  هبا نعتقدَ  أنْ  علينا جيب كما هبا نعتقدُ 
 ..!!  السَّقيفة كتابُ  إنَّوُ : الكتاب ىذا من وأبدأُ  احللقة موضوع إىل أعودُ 
 وآلو، عليو ا صلَّى األعظمِ  النَّبِّ  شهادةِ  عند جرى ما حقيقةَ  يعرفوا أنْ  يريدون للَّذين الُكُتبِ  أىمِّ  من وىو
 الكتاب نص   واحداً، جزأً  يعدو ال الكتاب َنص   احلقيقةِ  وح أجزاء ثَلثةُ  أمامي أمامي، اآلن الكتابُ  ىذا

 ىو الثَّالث واجلزء للُمحقِّق تفصيلية ُمقدِّمة ّنثابة ىو األوَّل اجلزء لكن يدي، ح الذي اجلزء ىذا ح موجودٌ 
اً  ُمهمِّة وادلقدِّمة الفهارس ولكنّ  الكتاب، نص   ىو وىذا أيضاً، تفصيلّية فهارس ّنثابة  ذلذهِ  بالنِّسبةِ  جدَّ

اً، كبًناً  جهداً  فيها الزصلانّ  األنصاريّ  باقر زَلمَّد الشَّيخ اقِّق َبَذل حيث ادلوسوعة  كتاب ىو ىذا ِجدَّ
 الكتاب، ىذا األَِئمَّةُ  عرَّف ّنا أكتفي الكتاب، تفاصيلِ  على أقفَ  أنْ  أريد ال ىنا أنا ،(قيس ابنِ  ُسَليم)

 التفاصيل، ح اخلوض ح يل حاجةَ  وال كاح التعريف وىذا الشِّيعة، أَندُ  بأنَّوُ  ابالكت ىذا األَِئمَّةُ  َعرَّف
 والَّذي والعرتة الكتاب ملفِّ  أجزاءِ  من الرَّابع اجلزء ح اخلصوص هبذا كَلمٌ  يل سيكون أنَّ  عن فضَلً 

  :من يتأّلف والعرتة الكتاب وملف   ،(اخلإنة: )عنواناً  لو وضعت
o (. الشِّيعيِ ِالعقلِ : )عنوانوُ  األوَّل اجلزء 
o (. الصَّامتِالكتابِ : )عنوانوُ  الثَّان اجلزء 
o (. النَّاطقِالكتاب: )وعنوانوُ  أيدينا بٌن الَّذي ىذا ىو الثَّالث اجلزء 
o ح وسأعلنُ  الُفرصة، َسَنحت إذا القادمة األشهر ح ُمعيَّنة زمنيَّةٍ  فرتةٍ  بعد ا شاء إنْ  سيأتينا الرابع اجلزء 

 (. الخاتمة: )عنوانُوُ  الرابع اجلزء اجلزء، ىذا بدايةِ  عن ادلناسب الوقتِ 
 والنَّظرِ  بالدِّراسةِ  ُمهّمٌن كتابٌن سأتناول اجلزء ىذا ح ،(اخلإنة) والعرتة الكتاب ملفِّ  من الرابع اجلزء

 يسمَّى ما ال والعرتة، الكتابِ  ومنهجِ  قواعدِ  مضامٌن ح التحقيق ىو التحقيق من وُمرادي والتحقيق،
 ىذا، بالتحقيق أقصد ال ُنسخ، ِعدَّة بٌن وتقارنُ  الُكُتبِ  ِطباعةَ  تُعيدُ  مؤسَّساتٍ  ح جيري الَّذي بالتحقيق

ا  (قيس ابن ُسليم كتاب) ح َوَردت الَّيت ادلعان أغوارِ  َسرب ىو ادلعان، َسربُ  ىو الذي بالتحقيق أقصد وإظلَّ
 .األطهرين األطيبٌن آبائو وعلى عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ ( العسكري إمامنا تفسًن) ىو آخر كتابٍ  وح
 ىذا عن األَِئمَّةُ  قال ودلاذا قيس ابنِ  ُسَليم كتاب ح جاء ِلَما الكاملة الصورةُ  لكم ستّتضح احلٌن ذلك ح
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 الكبارَ  وُعلماَءنا مراجَعنا جنَّد حّتَّ  ُجهدهِ  ٕنامَ  إبليسُ  َبَذل دلاذا حينئذٍ  وستعرفون الشِّيعة، أَندُ  إنَّوُ  الكتاب
 كبًنٌ  إبليسي   مشروعٌ  ىناك الشِّيعّي، الِفكرِ  ساحةِ  من وإِلخراجوِ  ولتضعيفوِ  فيو وللطّعنِ  الكتاب ىذا لتسفيوِ 

 ،(البرتيّة الشيعة)  ب  الرِّوايات مَسَّتهم كما شيعةٍ  إنشاءِ  إىل يُؤدِّي ادلشروع وىذا احُلجَّة، اإلمامِ  مواجهةِ  ح
 للس فيان النَّجف أبواب سيفتحون الس فيان، وسينصرون احُلجَّة، اإلمامِ  وجوِ  ح سيقفون الَّذين البرتيّةُ  ىؤالء

 النَّجف أبوابَ  ويغلقون بكَلمي، ىو ما وىذا البيت أىل روايات ُنسبِ  النَّجف ح الس فيان جيشُ  ويستقرّ 
 !!البرتيّة الشِّيعةُ  ُىم ىؤالءِ  زماننا، إمامِ  لقتالِ  الس فيان مع وخيرجون احُلجَّةِ  اإلمامِ  بوجوِ 
 ! الزَّىراء يُعادي منهجٍ  خَللِ  من ينشأون ينشأون؟ كيف ىؤالء

 ! ُظَلمِتها ح التشكيكِ  من تبدأُ  الزَّىراء؟ عداوةُ  تبدأُ  أين من
ثُنا أساسيٍ  مصدرٍ  أي    ! قيس ابن ُسليم كتابُ  :ىو ادلصدر ىذا ُظَلمِتها؟ عن حيدِّ
 شئت ما َعربِّ  أو البناء ذلدم أو الطريق لقطعِ  اإلبليسي   ادلشروعُ  يُطِلُقها الَّيت األوىل اإلطَلقة: ىنا اذلدف إذاً 
 علم قذارات ِعرب الزَّىراء وآل الزَّىراءِ  منطق عن بعيداً  الشِّيعيَّة الثَّقافية السَّاحة ألخذِ  األوىل للخطوة أو

 ىناك وىل العسكرّي، إماِمنا تفسًنِ  وعلى قيس، ابن ُسَليم كتاب على القذارات ىذه بتسليط الرِّجال
 للحكم وكذلك قيس ابن ُسَليم لكتابِ  وللتضعيفِ  للطَّعنِ  يتصدَّى أنْ  العلمية احلوزة زعيم من أفضل

 ُمعجم) كتابوِ  ح عليو ا رمحة اخلوئي سيِّدنا فَ َعلوُ  الَّذي ىو وىذا العسكري، إماِمنا تفسًنِ  على باإلعدام
اً  واضحٌ  إبليسي   دورٌ  وىذا ،(احلديث رجال  الثَّقافةُ  أحضاِِنا ح تنشأُ  القاعدة وىذهِ  قاعدة، إلنشاءِ  جدَّ
 ألنَّين ىنا كثًناً  الكَلمَ  أطيلَ  أنْ  أريد ال ،عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زمانِنا إمامِ  وجوِ  ح ستقفُ  والَّيت الَبرتيّة

 .اخلإنة ح والعرتة الكتابِ  ملفِّ  من الرَّابع اجلزء ح وبإشباعٍ  ادلوضوعِ  ىذا عن سأٓندَّث
ثُنا كتابٌ  ىو قيس ابنِ  ُسَليم كتابُ  الكتابُ  فهذا  واإلنسانّية، واالجتماعّية، السِّياسّية، الظ روف عن حُيدِّ

ينيَّة  الكتاب قطعاً  وسلَّم، وآلوِ  عليو اُ  صلَّى األعظم نبيِّنا شهادةِ  عند حدثت والَّيت أبعاِدىا بكلِّ  والدِّ
 ومن ادلفصَّلة احلقائق من والكثًن والكثًن الكثًن فيوِ  بقي ذلك مع ولكن وَحْذف ٓنريف إىل تعرَّض

َِأص َحاب َناِم نِ ِالرَّج لَِِنَعدِ َِلِِإ نَّا) :لنا قالوا ىم زُلَمَّد وآل العاقُل، ويفهمها اللَّبيبُ  يفهمها الَّيت اإلشارات
نَِِيَ ع ر فََِِحتَّىَِعاق َلِ ِلَب ي َباِ َِفق يَهاِ   التفصيلَ  سنجدُ  قيس ابن ُسَليم كتاب راجعنا ما وإذا ،(الَقو لِف يِاللَّح 

 التفاصيل، معرفةِ  إىل يقودنا ال الَّذي اإلمجال ليس اإلشارة، بلسان ولكن اإلمجال وسنجدُ  جهاتوِ  بعضِ  ح
ا  الَّيت باإلشارة الكَلمُ  يكون حينما ىو البليغ اإلمجالُ  البليغ، اإلمجالُ  ادلقصودة، اإلشارة بنحو اإلمجال وإظلَّ

 ومن الكرمي الكتابِ  خَللِ  من أغواَرىا سنسربُ  الَّيت العبارات إىل تأخذنا العبارات، إىل أو العبائر إىل تأخذنا
 الكتاب ىو ىذا أمجعٌن، عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  وأدعيِتهم وزياراِِتم وأحاديِثهم األَِئمَّةِ  ُخَطب ِخَللِ 
تُنا، يقول كما بيتوِ  ح يكن مل ومن األوَّل  من عنَده يكن مل قيس ابن ُسَليم كتابُ  بيتوِ  ح يكن مل من أِئمَّ
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  .شيءٌ  زُلَمَّدٍ  آلِ  أسرارِ 
 اجلامعةُ  الزِّيارةُ : )ىو العصمة بيتِ  أىلِ  عن تفصيلي   نص   أىم   الزَّىراء، عن نتحدَّث أنْ  أردنا إذا نص   أىم  

 عن للحديثِ  واخلُطباءُ  وال ُمفكِّرونَ  الُعلماءُ  إليها يعودُ  ال الزِّيارةُ  ىذهِ  الشِّيعيَّة الثَّقافة ح صحيحٌ  ،(الكبًنة
يقة  مفاتيحُ ) ىو يديّ  بٌن الَّذي والكتابُ  الكبًنة اجلامعة الزِّيارةُ  عليها، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الكربى الصدِّ

 اذلادّي، إماِمنا عن العاشر، إماِمنا عن ىي الكبًنة اجلامعةُ  والزِّيارة بيوِتكم، ح ىو الَّذي الكتابُ ( اجلنان
 كتاب ح الصَّدوق شيُخنا رواىا احلديث، مصادرِ  أىمِّ  ح مرويّةً  جاءت وقد الكامل، البليغُ  القولُ  وىي

 الطوسيّ  شيُخنا أيضاً  ورواىا ،(عليو ا صلواتُ  الرِّضا أخبار عيونُ  العيون،) كتابوِ  ح أيضاً  ورواىا( الفقيو)
 من وأجلّ  وأبٌَن  وأوثق وأقوى وأعرف أشهر مصادر أنَّ  أعتقد وال ،(األحكام ِتذيبُ ) التهذيب كتابوِ  ح

 للشَّيخِ  الفقيو مصادرنا، أجلِّ  ومن مصادرنا أشهر ومن مصادرنا أوثق من ىي الكتب ىذهِ  ادلصادر، ىذه
 والزِّيارات، األدعيةِ  جوامعُ  تناقلتها ُثَّ  الطوسي، للشَّيخ التهذيب زائداً  لُو، الرِّضا أخبار ُعُيون زائداً  الصَّدوق
 رمحةُ  اإلحسائي للشَّيخِ  شرحٌ  وأوسِعها الشروحِ  ىذه أفضلِ  ومن كثًنة، ُشُروح وذلا احلديث، ُكُتبِ  وجوامعُ 

  .الشروح ىذه أفضلِ  من عليو، اِ 
 كبَوة، فيو توجد وال عثَرة فيو تُوَجد ال آخرهِ  إىل أوَّلوِ  من الكتاب ىذا أنَّ  يعين فَل كتاباً  ظلدحُ  حٌن وقطعاً 
 نوع أيّ  نُنتجُو، فما معصومٌن لسنا دمنا وما معصوماً، شيئاً  ينتج ال ادلعصومِ  غًنَ  أنّ  ىو الطبيعيّ  الشَّيء

 الكتابة، مستوى على القول، مستوى على معنويّاً، إنتاجاً  أو ِحسِّياّ، أو مادِّياً، إنتاجاً  كان إنْ  اإلنتاج، من
 شيئاً  ادلعصوم غًنُ  يُنتج لن ادلستويات من ُمستوىً  أيِّ  على واحلرف، والصناعات الُفنون مستوى على

 ادلتحرِّك ولكن والعرتة، الكتاب وىي معصومة الوسائل نعم معصومة، بوسائل نعملُ  ُكنَّا لو حّتَّ  معصوماً،
يقة ِنصوص كبًنةً  عثرةً  اإلحسائي الشَّيخُ  َعثَ رَ  ولذا ّنعصوم، ىو ما وادلستنِتج والفاعل  الُكربى الصدِّ
ثُنا الكبًنة اجلامعةُ  الزِّيارة. اخلصوص هبذا الكَلم مرَّ  وقد عليها وسَلمو اِ  صلوات  فاطمة، منازلِ  عن ُٓندِّ

 أنْ  ديكنكم عديدة، أخرى مواقع وعلى اليوتيوب، وعلى زىرائي ون، موقع على موجودٌ  يل برنامجٌ  ىناك
 الزِّيارةُ : )عنوانوُ  الربنامج ىذا تعرض أيضاً  اليوتيوب على القنوات من رلموعة ىناك اإلنرتنت، إىل تدخلوا
 ىذهِ  ح مجعتُ  ساعة سّتٌن على قليَلً  شيئاً  يزيد فيما احلديث أختصرَ  أنْ  حاولتُ  ،(الكبًنة اجلامعةُ 

 مراتِبهم، وعن منازذِلم عن ادلعصومون قاذلا الَّيت الكلمات وأعمقَ  األحاديث أىمَّ  إٔنكَّن ما بقدرِ  السَّاعات
ا معانيها، أعمقِ  ح الزِّيارة أشرح مل لكنَّين  ولكن عميقاً  يبدو قد ادلستويات، من مستوىً  ح تناولتها وإظلَّ
 َلطائفِ  وح ادلعصومٌن إشاراتِ  وح الكرمي الكتاب رموزِ  ح تتجلَّى الزِّيارة ذلذه أعمق وَمعانٍ  ِدالالت ُىناك

 .أمجعٌن عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  بيَّناِتم وحقائق أقواذلم
 جيري قيس ابن ُسَليم كتابِ  وح ،(قيس ابن ُسَليم) كتابِ  ح جاء ِلَما ُمكمََّلً  يكون أن ديكن النص   فهذا
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 من وسيعٍ  جانبٍ  عن واحلديثُ  الشِّيعّي، ادلعَتقدِ  ح العناوين أُمَّهاتِ  وعن عقيدتِنا أُمَّهاتِ  عن احلديثُ 
 للحذفِ  تعرَّض الكتابُ  أنّ  ىو والسَّبب عليها، نعثر مل جوانب ىناك صحيحٌ  احَلسنٌن، أُمِّ  ُظَلمةِ 

 ومن شيعيَّةٍ  بأيدٍ  إنَّوُ  النَّواصب، بأيدي يكن مل التحريفُ  وىذا احلذفُ  ىذا ظينَّ  وُنسبِ  ادلتعمَّد، وللتحريف
امٌ  ىو نعم! خطًن؟ اِّتامٌ  ىذا قائل يقول قد والعلمّي، الدِّيينّ  الوَسطِ   يقولوا، أنْ  يريدون ما فليقولوا خطًن، اِتِّ
 ىو ما بٌن والتقل ب وادلطالعة والتحقيق البحثِ  ح طويلةٍ  ْنربةٍ  خَلل من إليوِ  وصلتُ  االستنتاج ىذا ولكنْ 

 أنْ  أردتُ  لو ألنَّين عنها، لإلفصاحِ  رلالَ  ال الَّيت ادلعلومات من الكثًن وُىناك وادلخطوُط، الُكتبِ  من ادلطبوعُ 
 دييناً  يب ويذىبُ  كثًناً  الربنامجَ  سيطيلُ  وىذا بالُكُتب، اإلتيانِ  وإىل إثباِِتا إىل ُناجةٍ  فسأكون عنها أُفِصح
 .فاطمة يا لَبَّيكِ  حلقاتِ  جملموعة احللقات، ذلذه خصوصاً  ادلقصود اذلدف عن ومشاالً 

 آخرِه، إىل أوَّلوِ  من ادلعرفةِ  يُنبوعُ  ىو الكتاب ىذا ،(الشَّريف الكاح) من األوَّل اجلزء وىو الكتابُ  ىذا
ا الكتاب ىذا على اطَّلعوا الَّذين ُأخاِطب  احُلجَّة كتابُ  صحيحٌ  احُلجَّة، كتاب عن أٓندَّث إنَّين يتصوَّرون رّنَّ

 عناويُنوُ  احُلجَّةِ  كتابَ  أنَّ  وصحيحٌ  الكاح، أصول من األوَّل اجلزء ح اجلزء، ىذا ح األكرب الكتابُ  ىو
 باب ح واجلهل، العقل باب ح السَّابقة األبوابِ  ح تقدَّم ما لكن الطاىرِة، بالعرتةِ  يرتبطُ  ما مباشرةً  تتناول
 احُلجَّة، كتاب عن جهاِتا من كثًنٍ  ح أبداً  تنفك   ال األبواب ىذه التوحيد، باب وح العلم، وفضل العلم

 .احُلجَّة كتابِ  من فرعٌ  ىو التوحيدِ  وكتاب
 مرحلةِ  ح األصل ىو التوحيدُ  نعم، ..!!األصلُ  ىو التوحيدَ  إنَّ : فيقول الكَلم ىذا البعض يستغربُ  قد

 مرحلة ح التوحيد، ىو ىذا اإلمام، معرفةَ  يعين التوحيد اإلمامة، يعين التوحيدُ  التأويل مرحلة وح التنزيل،
 إىل صفاتوِ  عن أمسائِو، عن إثباتِِو، عن وحدانيَّتِو، عن اخلالق، وجودِ  وعن التوحيد عن الكَلم كان التنزيل

 اخلوضَ  أُريد ال اإلمام، معرفةُ  ىو التوحيدُ  التأويل مرحلة ح ولكنْ  التنزيل، مرحلة ح كان ذلك ذلك، غًن
  .احللقة موضوعِ  عن خارجة القضيَّة فهذهِ  القضيَّة، ىذه ح اآلن
 العناوين اخلَلصة، ىي ىذه البيت، أىلِ  معارفِ  رَلَمعُ  إنَّوُ  الشَّريف الكاح كتاب من األوَّل اجلزء ىو ىذا

 كتاب من بالذَّات اجلُزء ىذا أنَّ  من ِمراراً  قُلتها الكبًنة، اجلامعة الزِّيارة برنامج ح ِمراراً  وقُلتها ىنا ادلوجودة
 الكبًنة، اجلامعة الزِّيارة ح جاء ما ورموز وإشارات وعناوين ِلُمصطلحات شرحٍ  ّنثابةِ  ىو الشَّريف الكاح

 فعليك الصَّادق زُلَمَّدٍ  ابنِ  جعفرِ  ِعطرَ  َتُشمَّ  أنْ  أردتَ  إذا! زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  َعَبقُ  يفوحُ  الكتابُ  ىذا َفِمن
 فوَّاحاً  عطَرهُ  ستجدُ  إنَّك العلومِ  باقرِ  عطرَ  تشمّ  أن أردتَ  إذا ،(الكاح) كتاب من األوَّل اجلزء الكتاب هبذا
 ح الكتاب، ىذا ح ُىنا ُىنا، الزَّىراء فمعرفةُ  الزَّىراَء، تعرف أنْ  أردتَ  إذا! الكتاب ىذا ُسطُورِ  طيَّاتِ  بٌن

 ىذا ح ُىنا ُىنا، زمانوِ  إمامُ  َزمانو، إمامِ  عن يبحث أنْ  أراد من الشَّريف،( الكاح) كتاب من األوَّل اجلزء
 تضعيفاً  الكتابِ  ىذا أحاديثَ  فمزَّقوا األجَلء ومراجَعنا الكرام علماَءنا إبليسُ  سلَّط ولذلك، الكتاب
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 علم ذكرتُ  إذا دائماً  يعجبين الرِّجال، بعلم يسمَّى ما ُخطورةِ  مدى تعرفون ىنا من وتسقيطاً، وتسخيفاً 
 َمن هبا يتطيَّبُ  الَّيت الرائحة الكريهة الُقمامةِ  من رلموعةٍ  عن عبارة ألنَّوُ  الرِّجال، علم قذارات أقول أنْ  الرِّجال

  .زُلَمَّد آلِ  حديثِ  على وِبَقَرِفها بقذاراِتا يُلقيها ثّ  يتطيَّب أن يُريد أنّو يزعمُ 
 ُعرِفا وىذان والثَّان األوَّل اجلزء اجلزآن ىناك الشَّريف، الكاح كتاب من األوَّل اجلُزءُ  ىو الكتاب ىذا

 لوُ  شلَّن البعض يتصوَّر قد األوَّل، باجلزء يرتبطُ  أحاديثوِ  من وكثًنٌ  أيضاً  مهم   جزء الثَّان واجلزء الكاح، بأصول
 وسلوكّية أخَلقّية مواضيع على يشتمل الكاح أصول من الثَّان اجلُزء أنَّ  الكاح كتاب تفاصيل على اطَلع

 ترتبط العناوين تلك لكلِّ  أيضاً  احلقيقية وادلضامٌن التفاصيل ولكنّ  ىذا، صحيحٌ  وأذكار، وأوراد وعبادات
 عنو، نستغينَ  أنْ  ديكن ال الكاح أصول من الثَّان اجلزءُ  لذا احُلجَّة، كتابِ  بعناوينِ  وأساسيَّاً  مفصليَّاً  ارتباطاً 

 أن أُريد ال األوَّل، اجلزء الكاح أصول ح ىنا الثمينة الكردية اللؤلؤة ىنا، اجلوىرة القلب، ىو ىذا يبقى لكن
 بٌن ُمعجزة عندنا كان إذا الشِّيعيَّة، احلديث كتبِ  ُمعجزةَ  أعتربهُ  إنَّين الكاح، كتاب عن كثًناً  أٓندث
 اجلزء ىو فهذا الكاح كتاب أجزاء بٌن ُمعجزةٍ  من كان وإذا الكاح، كتابُ  فهو الشِّيعيَّة احلديث ُكتب

 ..!!الطاىرة العرتة َعَبقُ  إنَّوُ  الكتاب، ىذا من عليكم أقرأ تسمعونين دائماً  لذلك األوَّل،
 على دليلٍ  وأدل   العاثر، حظِّهم على دليلٍ  أدل   فهذا الكتاب ىذا أسانيد ح يبحثون الَّذين أولئك أمَّا

 عن يتحدَّثون اآلخرون مثلما عقيدت عن أٓندَّثُ  أنا سلطئاً، أكونُ  قد عقيدت، ىي ىذه!! واِ  خذالِِنم
 اجلزء أسانيد ح يبحث يبدأ حٌن ىنا، من والعالِ م الفقيوِ  خذالنَ  أعِرفُ  إنَّين عقيدت، ىي ىذه آرائِهم،

 أعرفُ  فإنَّين العال ِم ىذا يبحث حٌن البيت أىل معارف أسانيد ح لكن ُعموماً، والكاح الكاح، من األوَّل
 وارجع، وِاْذىب مصطلحات استعمال دون من موجزة بعبارة ،[حظّو طايح] سلتصرة بعبارةٍ  العال ِم ىذا أنَّ 
 ادلرتبطة الرِّوايات الكاح أصول من األوَّل اجلزء أسانيد ح وُيشكِّك يبحث وجدتوُ  إذا سلتصرة بعبارة ال،

 احلّظ، عاثرُ  ىذا ،[حظّو طايح عال ِم ىذا] بتقييمي يثق من أنصح وأنا قاعدة وىذهِ  البيت، أىلِ  ّنعارفِ 
 أنتم مثلما تقولوا، أنْ  تريدون ما قولوا عقيدتِو، ح ويُفِسدُ  بدينوِ  يعبثُ  رجلٌ  ىذا التوفيق، مسلوبُ  ىذا

 رغمَ  منكم أنتقصُ  عاديّون، أُناس أنتم! قيمُتكم؟ ما أنتم البيت، أىلِ  من وتنتقصون تشاءون ما تقولون
 تستكثرون فلماذا! ادلوجود؟ الواقع ىذا ىو أليس البيت، أىلِ  من تنتقصون مثلما آباِئكم وأنوفِ  أنوِفكم

 ال وأنا! زُلَمَّد؟ آلِ  من تنتقصون أنتم الَّذي الوقت ح آخر شيعي   من ينتقصَ  أنْ  الشِّيعةِ  من أحدٍ  على
 إذا ُمصيباً، أكون وقد سُلطئاً  أكونُ  قد خربت، من استنتجُتها قاعدةٍ  عن أٓندَّثُ  إنَّين بعينوِ  أحدٍ  من أنتقص
 ىذا نظري ح الكاح، كتاب من األوَّل اجلزء ح البيت أىلِ  معارفِ  أحاديثِ  ح ُيشكِّكُ  العال ِم وجدتُ 
 ح ىذا شئت، ما َسمِّ [ الرگ  ّي ىذا البطيخ ىذا] شئت، ما َسمِّ  ادلرجع، ىذا ادلفسِّر، ىذا الفقيو، ىذا العامل،
 ..!!اخلَلصة ىي ىذه ،[حظّو طايح] نظري
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يقةِ  معرفةِ  ح رئيسٌ  مصدرٌ  ىو ىذا الكاح، كتابُ  ىو ىذا  الكتاب ىذا ح ادلوجودة وادلعارف الكربى، الصدِّ
 ح اعتذر نفَسوُ  الكليين ألنَّ  الكتاب ىذا ح وكامل ُمطَلق تفصيل يوجد ال أنّو صحيحٌ  عميقة، معارفُ  ىي

 سيؤلِّفُ  فإنّو الظروفُ  لوُ  سنحت وإذا احُلجَّة ِكتابِ  ح قصَّرَ  قد أنَّوُ  من اعتذر الكاح، ُمقدِّمة ح ادلقدِّمة،
 الكتاب ىذا فإنّ  ذلك مع ولكن ادلراد، ومع ادلقصود مع ويتناسب الكامل بالغرض يفي ُمفصََّلً  كتاباً 

 ُكلَّها، األحاديث ولكن عليها، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الزَّىراءِ  مولدِ  ح باب ىناك ويوجد بادلعارف، مشحون
  .الواجهة ح فيها الزَّىراءُ  تكون عناوينها ُكلِّ  وح مضاميِنها ُكلِّ  ح

 ما مَسَّوا والدرجاتِ  والغيبّياتِ  وادلنازلِ  ادلقاماتِ  أحاديثِ  ُكلَّ  أنّ  وىي أعيُنكم، أمامَ  ضعوىا قاعدة ىذهِ 
ا ُتسم وا، أنْ  شئُتم  أحاديثُ  شئتم، ما مَس وا! الُكفريَّات حسناً ! بالُكفريَّات ُيسمِّيها أنْ  لوُ  حيلو البعض رّنَّ
 أحاديثُ  ادلعارف، أحاديثُ  األسرار، أحاديثُ  ادلراتب، أحاديثُ  الغيب، أحاديثُ  وىي! والُكفريَّات الغلوّ 

 علي ، زُلَمٌَّد،: )ىو فيها األوَّل العنوان األحاديث ىذه كل   شئت، ما َسمِّ  ادلقامات، أحاديثُ  األنوار،
 فأحاديثُ  أحاديِثهم، ح ٓندَّثوا ىكذا ىم استنتاجّية، وليست مزاجّية، ليست القضيَّة وىذه ،..!!(فاطمة

 الَّيت األحاديث خصوصاً  الكاح، كتاب أقول حٌن فلذا ،..!!(فاطمة علي ، زُلَمٌَّد،: )األوَّل عنواِنا األسرارِ 
..!! فاطمة علي   زُلَمَّدٌ  مدارُىا فاطمة، مدارُىا األحاديثُ  ىذه الكاح، بِ كتا من األوَّل اجلزء ح جاءت
 وسَلموُ  اِ  صلواتُ  واحدة حقيقةٌ  ُىم واحد، نورٌ  ُىم واحدة، طينةٌ  ُىم مجيِعهم، ح تتجلَّى فهي وىكذا
 وباطِنهم، بظاىرِىم وآخرِىم، بأوَّذِلم نُؤمنُ  وإنَّنا ألوَّذِلم، آلخرِىم وما آلخرِىم، ألوَّذِلم ما أمجعٌن، عليهم
 بأمجلِ  بصفاِِتم، بِأمسائِهم، بآياِتم، ّنظاىرِىم، بتجلَّياِِتم، وبنورِىم، ُنقيقِتهم نُؤمنُ  إنَّنا وعَلنيِتهم، بسرِّىم
م جَلذِلم، بأجلِّ  مجاذلم،   .نُعرَِّفوُ  أنْ  نستطيع ال الَّذي الن ورُ  ذلك إِنَّ

 من العبارة؟ ىذه معىن يعّرف أنْ  أحدٌ  يستطيعُ  ىل ،﴾ًَالْأَسْضِ السَّوَبًَاثِ ًٌُسُ اللَّوُ﴿ :الكرمي الُقرآن يقول حٌن

 دعين!! أحد يستطيعُ  ال ﴾ًَالْأَسْضِ السَّوَبًَاثِ ًٌُسُ اللَّوُ﴿ العبارة؟ ىذه معىن يعّرف أن يستطيع الَّذي ىذا ىو

 اللَّوُ﴿ أو ،واألرض السَّماوات ُمنوِّر اُ  أي ﴾ًَالْأَسْضِ السَّوَبًَاثِ ًٌُسُ اللَّوُ﴿ :يقولون حٌن ادلفسِّرين أقوال من

 ُمبدِعُ  اُ  أي ﴾ًَالْأَسْضِ السَّوَبًَاثِ ًٌُسُ اللَّوُ﴿ أو ،واألرض السَّماواتِ  ُموِجدُ  ا أي ﴾ًَالْأَسْضِ السَّوَبًَاثِ ًٌُسُ
 ُكتب وح اللغة، ُكتب وح التفسًِن، ُكُتبِ  ح وُمنتشرةٌ  موجودةٌ  اللغويّة التعابًن ىذهِ  واألرض، السَّماوات

ا شئت، ما قل األدب،  لكنَّين ادلداراة، بلسان أحياناً  تأت واألحاديثُ  األحاديث، بعضُ  ذلك ح وردت ورّنَّ
 : اجلملة ذلذه احلقيقّيةَ  الدِّاللةَ  يعرفُ  أحدٍ  من ىناك ىل، احلقيقة عن أٓندَّثُ  ىنا
 تفسًنُ  ىو ىذا! ؟..كيف ولكن زُلَمَّد، وآل زُلَمَّدٌ : ىي احلقيقيَّة الدِّاللة! ؟﴾ًَالْأَسْضِ السَّوَبًَاثِ ًٌُسُ اللَّوُ﴿
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 !بادلاءِ  اجلهدِ  بعد ادلاءَ  وَفسَّر يُقال كما باألسرار، األسرارِ 
 احلقيقة، إىل نصل ولن باألسرار األسرارِ  تفسًنُ  إنّو زُلَمَّد، وآل زُلَمَّداً  يعين ﴾ًَالْأَسْضِ السَّوَبًَاثِ ًٌُسُ اللَّوُ﴿

 ضلن ال َمَثل ىذا حّت ال َمَثل، حول نطوف ﴾ًٌُسِهِ هَثَلُ ًَالْأَسْضِ السَّوَبًَاثِ ًٌُسُ اللَّوُ﴿ :ال َمَثل حول نطوف ضلنُ 

 نطوفُ  ضلنُ  َمَثلٌ  ُىناك ﴾ًٌُسِهِ هَثَلُ ًَالْأَسْضِ السَّوَبًَاثِ ًٌُسُ اللَّوُ﴿ :ال َمَثل حولَ  نطوفُ  لكنَّنا أسرارَُه، نُدرِك ال
ا والَلغربّية، الَلشرقّية ىي الزيتونة، ىي الشَّجرة، ىي اَلَمَثل ىذا ح عليها نطوفُ  الَّيت وَكعبتُنا حوَلُو،  إِنَّ
  .فاطمة

 ىذا عليو، اِ  رمحةُ  اجمللسي لشيخنا( األنوار ُنار) من واألربعون الثَّالث اجلزء ىو يديّ  بٌن الَّذي الكتاب
 األوىل صفحاتو من يبدأ اجلُزء ىذا ،(األنوار ُنار) الكبًنة احلديثّية ادلوسوعة من واألربعون الثَّالث اجلزء ىو
 الطبعة ىذه العريب، التأريخ مؤسَّسة العريب، الرتاث إحياء دار طبعة الطبعة، ىذه ُنسب ،632 صفحة إىل

 سيِّدة تأريخُ : )اجمللسي الشَّيخُ  عنونَوُ  ما ينتهي ،632 صفحة إىل ميَلدي، 3893 ال ُمصحَّحة، الثَّالثة
 الشَّيخ حاولَ  الَّيت احلديثّيةِ  ادلصادر أىمِّ  ومن ادلصادرِ  أفضلِ  من ىو الكتاب ىذا ،(الزَّىراء فاطمةَ  النِّساء

 والدِِتا من ابتدءاً  ادلختلفةِ  احلديثِ  مصادرِ  من استخلَصها الَّيت األحاديثِ  أُمَّهاتِ  فيو جيمع أنْ  اجمللسي
 من ىو ادلصدر ىذا ادلختلفة، وُمتعلَّقاِِتا شهادِِتا شئوناتِ  من شأنٍ  آخرِ  إىل عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ 
يقة عن شيئاً  نعرفَ  أنْ  أردنا إذا عنها ُيستغىَن  أنْ  دُيكن ال الَّيت ادلصادر  وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الُكربى الصدِّ
 أنْ  أحاول ىنا وأنا طويل، وقتٍ  إىل حيتاجُ  فذلك الكتاب تفاصيل عن كثًناً  ُأحدِّثكم أنْ  أُريد وال عليها،

يقةِ  صورةِ  على شاملةً  نظرةً  أُلقيَ   .الشِّيعيَّة ادلكتبة ح الُكربَى الصدِّ
 دائماً  فُهم تضعيٍف، وإىل شعواء، محلةٍ  إىل ومراجِعنا، ُعلمائِنا ِقبل من محلةٍ  إىل يتعرَّضُ  الكتاب ىذا قطعاً 

 َنانب، الَّيت الكُتبِ  من العمارة ىذه اجملموعة، ىذه ح وستأتينا األنوار، ُنارِ  وأحاديثَ  رواياتِ  ُيضعِّفون
 أقول أنْ  أريد وال أجرمت كتب أقول..!! فاطمة ُِنقِّ  أجرمت الَّيت الُكُتبِ  من ظلاذج ىي اجملموعة ىذه

ا أجرموا، ُعلماء ت فلرّنَّ  فاطمة ُنقِّ  أجرمت رلرمة كتب ىي الُكتب وىذهِ  ُكتب، ىذهِ  ولكن آراؤىم، تغًنَّ
 من اجلزء ىذا إىل بل الثَّانية، ىذه وإىل احلوزويّ  الوسط ح خصوصاً  الشَّيعيَّةِ  الثَّقافةِ  ساحةَ  تُغذِّي زالت وال

 الَّذي إىل وُيساءُ  قراءِِتا، إىل النَّاسُ  ويُدَفعُ  وُتطَبُع، وتُنَشرُ  وُٕنَدحُ  ُتدرَّسُ  ُكتب ُمعتَمدة، ُكتب الثَّانية، ىذه
 ىذه يرفعوا أن ويُريدون فاطمة عن يُدافعون الَّذين أمثايل من ادلاسونّيون الُعمَلء أمثايل، من ينتقُدىا

ينيَّة، ادلؤسَّسةِ  ِقَبل من إليهم ُيساءُ  ىؤالء اجملرمِة، الكتبِ  ىذه ح ادلوجودَ  احلَيفَ  وىذا القذارات  وليسَ  الدِّ
 معرفة وبٌن النَّاس بٌن فيما وحاجزاً  عائقاً  ُتشكِّلُ  صارت إذا اإلساءةَ  لكنَّ  أمثايل، إىل أو إيلَّ  ُيساء أن ُمهمَّاً 



  27/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 111 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 13 - 
 

 فيها أحَسبُ  ال يل، بالنِّسبةِ  فيها ضررَ  وال فائدةَ  ال إساءة ىي ّنا اإلساءة وإالَّ  ادلشكلة، تكون فهنا احلقائق
 نعم، اإلساءة؟ من فائدة ىناك فهل فائدة، فيها ٓنسبُ  ال كيف تقول قد ضرراً، فيها أحسبُ  وال فائدةً 

 وح مثًَل، اإلصلليزية الثَّقافة ح شائع ىو كما جيَّدة ِدعاية تكون األحيان بعض ح السّيئة الس معة يقولون
ا اإلصلليزية الثَّقافة غًن ا أيضاً  السوق ثقافة ح أيضاً، التجارة سوق ح رّنَّ  بعض ح السّيئة الس معةُ  تكون رّنَّ

 ادلصادر من وىو األنوار ُنار من قلتُ  كما واألربعون الثَّالث اجلُزء ىو ىذا السِّلعة، النتشار سبباً  األحيان
اً  ادلهمَّة  .يدرسوا وأن يكتبوا وأنْ  الزَّىراءِ  عن يقرأوا أن يُريدون للَّذين ِجدَّ
 من رلموعةٍ  على اعتمد اجمللسي الشَّيخُ  ،(العلوم عوامل) وىو األنوار ُنار من أوسع آخر مصدر وىناك

 لوُ  كان البحران ا عبدُ  الشَّيخ البحران، ا عبد الشَّيخ مُجلتهم من ،(األنوار ُنارُ ) كتاب مجع ح الُعلماء
 االصفهاّن، أفندي ا عبد ادلوىل وأيضاً  وتنسيِقها، األنوار ُنار كتاب أحاديث مجعِ  ح الكبًن الفضل
 ح وأعانوه اجمللسي الشَّيخُ  عليهم اعتمد شلَّن األعَلم من أخرى ورلموعة اجلزائري، ا نِعمة السيِّد وأيضاً 
 األنوار ُنارُ  موسوعة ح العمل َتَّ  أنْ  بعد البحران ا عبدُ  الشَّيخ األنوار، ُنار الكبًنة ادلوسوعة ىذه إنتاج
 موسوعةً  َفَجَمع ادلضين، الطويل عملو ومن ذلك بعد استجدَّت الَّيت ادلصادر ومن السَّابقة اخلربة من انتفع
 بعوامل) ُيسمَّى ما طبعت قم، ح ادلهديّ  اإلمام ومؤسَّسة ،(العلوم عوامل) مسّاىا األنوار ُِنار من أكرب

يقة ادلرتبط الِقسم ،(الزَّىراء  حديثّية موسوعة الثَّان، اجلزء ىو وىذا األوَّل، اجلزء ىو ىذا الُكربى، بالصدِّ
اً، ُمهمَّة  العوامل، صاحبُ  استدركوُ  ما إىل إضافةً  بكامِلها، األنوارِ  ُنارِ  أحاديثَ  أوردَ  الكتاب ىذا ح جدَّ
 ادلؤسَّسة ىذهِ  ادلهدّي، اإلمام مؤسَّسة وادلؤسَّسة اجمللسي، شيخوِ  على كثًنة أخرى أحاديثَ  استدرك فقد

 ح عيبٍ  من ُىناك كان وإذا احلديثّية، ادلوسوعة ىذهِ  فجاءت البحران ا عبد الشَّيخ على استدركت أيضاً 
م ولو ادلخالفٌن، أحاديثِ  من إليها ُأضيفَ  ما فهو ادلوسوعة ىذهِ   أفضل، لكان احلاشية ح وضعوىا أِنَّ

 كما ادلخالفٌن أحاديث من وسيأخذ األمور عليو ستلتبسُ  اخلربة ديتلك ال ومن باحلديث اختلطت لكنَّها
 على أنفَسهم يقتلون علمائِنا، بٌن مشكلة ىي حقيقةً  مشكلة، وىذه الطاىرة، العرتة أحاديثِ  من يأخذُ 

 ! دلاذا؟ أدري ال ،ادلخالفٌن أحاديثِ 
 أحاديثِ  على اعتمد ادلتحدِّث أو العال ِم ألنَّ  الزَّىراء ُنقِّ  القوية اإلساءةِ  من ظلاذج لكم وسأعرض
 ُمشبَ َعة عام بشكل الشِّيعة أذىان ألنَّ  دلاذا؟ مدحاً؟ يتصّورونوُ  حديثوِ  إىل سيستمعون والَّذين ادلخالفٌن،

 تتصوَّر قد..!! الِعرتَة موسيقى تتذوَّقُ  وال النَّاصبّية ادلوسيقى على تعلَّمت الشِّيعيَّة األُُذن..!! النَّاصبّ  بالذَّوق
ينيَّة ادلؤسَّسة النشاز، الصَّوت مساع على تعلَّموا ألَِّنم دلاذا؟ نشاز، ىي العرتة موسيقى أنَّ   علََّمتهم، ىكذا الدِّ

 الشِّيعة، تُعلِّمُ  ىكذا العلمّية احلوزةُ  الشِّيعة، تُعلِّمُ  ىكذا الفضائّيات الشِّيعة، علَّموا ىكذا ادلنرب خطباء
 ال ُمسيءُ  النَّاصب   الذَّوق فصار الشِّيعة، تُعلِّمُ  ىكذا الشِّيعيَّة ادلكتبةُ  الشِّيعة، يُعلِّمون ىكذا الكرام مراجُعنا
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م تتوقَّعون أُناسٍ  من بأحاديث سآتيكم وسأمتحُنكم، الشِّيعيَّة، األُذنِ  لدى مجيَلً  ذوقاً  صار البيتِ  ألىلِ   أِنَّ
يقة ادلدح مقام ح فهم يتحدَّثون حٌن  تعلمون، ال وأنتم يعلمون ال ىم يعلمون، ال أيضاً  وىم الكربى، للصدِّ

 باألدلَّة سآتيكم لكنَّين الكَلم، أُعيد ال لذلك السابقة احللقات ح سابقاً  اتّفقنا كما مضحكة أنتم بالنتيجة
 ديدحون وىم ٓنرتموِنا شيعيَّة ولرموز لشخصّيات أحاديث عليكم سأعرضُ  مضحكة، بأنَّكم لكم ألُثبتَ 
 والِعرتِة، الكتابِ  منطقِ  ُنسبِ  لفاطمة انتقاصٌ  ىو واحلديثُ  لذلك تطربون وأنتم شأِِنا من ويُعلون الزَّىراء

ُ  القاطعة باألدلَّةِ  ذلك لكم وسأُثبتُ   ! ؟..تقولون فماذا احلقيقةَ  وأُبَ ٌنِّ
 إىل النَّظر دون من حّتَّ  ،(الكبًنة اجلامعة الزِّيارةُ )و ،(قيس ابن ُسَليم: )كتاب: ادلتقدِّمة اجملموعة ىذه

 . ادلصادر أىمِّ  من مصدرٌ  فهي ادودة وثقافِتنا َفهِمنا وُندود فقط لوحدىا إليها رجعنا لو شروحها
o قيس ابن ُسَليم: كتاب  ... 
o  ُالكامل البليغ القولُ  الشِّيعيّ  الدستور ؛الكبًنة اجلامعة الزِّيارة  ... 
o الشَّريف الكاح كتاب من األوَّل اجلُزء  ... 
o اجمللسي للشَّيخ األنوار ُنارِ  من واألربعون الثَّالث اجلزء  ... 
o ادلقّدسة قم مدينة ح ادلهديّ  اإلمام مؤسَّسة ٓنقيق الكبًنين، باجلزأين الزَّىراء وعوامل العلوم، عوامل  ...  

 وآلوِ  عليو ا صلَّى زُلَمَّد بِنتَ  يقرأ أنْ  يُريد للَّذي ادلصادر أىمِّ  من ادلصادر، أفضل من تُ َعد   اجملموعة ىذه
 يرتبط فيما إليها أشرتُ  الَّيت القضيَّة فقط الطاىرة، الِعرتَة حديث جوِّ  ح احَلديث، جوِّ  ح قطعاً  وسلَّم،

 لإلّطَلع، فقط إليها ااِللتفاتِ  من البُدَّ  الكتاب إىل ُأضيفت الَّيت الُسنيَّة األحاديث العلوم، عوامل ّنوسوعة
 أنَّ  على يطَّلعون فقط هبا، يعبأون ال عليها يعتمدون وال عليها يؤسِّسون وال عليها ادلطَّلعون يطَّلع أن

 آلِ  حديثِ  ففي وإالَّ  وادلضامٌن، ادلعان من اللون وىذا األحاديث من اللون ىذا يوجد كتبهم ح ادلخالفٌن
 .أحاديِثهم إىل ُناجةٍ  ولسنا والِغىَن  الكفاية زُلَمَّدٍ 
 جرى ما جرديةِ  ُندودِ  فاطمة ُظَلمةِ  عن ُتدافع الَّيت الُكُتب وىي الشِّيعيَّة ادلكتبة ح الُكتبِ  من رلموعةٌ  ىناك

ت وإنْ  الدار، يومُ  القددية العصور ح عليو ُيصطلح وما يسّمى ما واجلدار، البابِ  بٌن  ُكتب ح وُحرِّفت ُغًنِّ
 إىل فتحوَّلت التأريخ ح وُحرِّفت األمويون حرَّفها ولكن فاطمة دار على اذلجوم يومُ  ىو الدَّار يومُ  التأريخ،

 على اذلجوم جردية فاطمة، دار على اذلجوم ىو األصل ح وإالَّ  عفان، ابن عثمان دارِ  على اذلجوم يوم
 َساعدة، بين سقيفةِ  َجرائمُ  ُأخرى وبعبارةٍ  فاطمة، ُظَلمةِ  مسألةُ  واجلدار، الباب بٌن َجرى ما جرديةُ  الدَّار،
 ُعلماء وقطعاً،. وآلو عليو ا صلَّى ا رسول بنتِ  على السَّقيفةُ  جرَِّتا الَّيت والويَلتُ  السَّقيفةِ  جرائمُ 

 وح ُكتُِبنا ح والّنصوص الرِّوايات وجود مع أنفِسهم، عندِ  ِمن ُمتربِّعون ىم ارتمون الشِّيعة ومراجع الشَّيعة،
 ىدَّدوا فقط! شيئاً  فعلوا ما القوم بأنَّ  ُمتربِّعون أِّنم إاّل  اجلردية على واضحة قرائن إىل ُتشًن ادلخالفٌن ُكُتبِ 
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!! ادلضمون ىذا على يُطربون وُعلماؤنا!! وإنْ : فقال الدَّار، ح فاطمةُ  ِلُعَمر فقيل! فاطمة بيتِ  بإحراق
 ُظَلماتِ  ويُهوِّنون القتل، َجرديةَ  وينفونَ  فاطمة، قَ تَ َلة ُيربِّئون بأقداِمهم، ادلعصومٌن عن جاء ما ويسحقون

: كلمة إنْ  فيقولون كعقوذِلم جوفاء َسخيفة إنشائيَّة تعابًن ُيسطِّرون ذلك وبعدَ  حّد، أقصى إىل فاطمة
 واِ  هبذا يقتنع من أقول، ىكذا يل بالنسبة احلمًن، هبا يُقنعون وإْن، قال أنْ  رلّرد كبًنًة، جرديةً  ُٕنثِّل ،!(وإنْ )

 ألنَّ  يقنع ذلك بعد ُثَّ  فاطمة ُظَلمةِ  وعلى األحاديث على ويطَّلع الرِّوايات يقرأ من ألنَّوُ  منُو، أفضلُ  احلمًنُ 
 إىل فيها َغَطس الَّيت الرِّجال علم قذارات ُنسب نظرهِ  ح األغا جناب الفَلن، البطيخ الفَلن، ادلرجع

 والرِّجال ىو فليذىب نظرِه، ح ضعيفة الرِّوايات األخ جناب قذاراتوِ  ُنسبِ  اإلبليسّية، الطابقّية عمامتو
  ... اجلحيم إىل الطابقّية عمامُتوُ  وتذىب عنده الَّيت والقذارات

 باألحزان وادلعبَّأة ذاكرتِنا ح طلتزِنا الَّيت التصّورات ُكلَّ  فإنّ  عليها جرى وما زُلَمَّد بنتِ  ُظَلمةِ  على يطَّلع من
 لنا ينقلها والرِّوايةُ  العبارة ىذه عند أقفُ  حٌن ألنَّين وكثًن، بكثًن فاطمة على جرى الَّذي دون ىي الفاطمّية

 أنَّ  من الرِّواية، ح ىكذا ا، عن ينقُلها ا ورسولُ  ا، رسولِ  عن ينقُلها الصَّادق وإماُمنا الصَّادق، إماُمنا
 فاطمة على نزل الَّذي الّضربِ  ونوعَ  الّضربِ  مقدارَ  أتصوَّر أنْ  أستطيع ال أنا الضَّرب، من ٕنوت فاطمة

 وكثًن بكثًن احلقيقةِ  دون ىي التصو رات وُكلَّ  ادلعان، ُكلَّ  فإنّ  لذلك! فاطمة الضَّرب من ٕنوت فماتت،
 ..الُكُتب بعضِ  إىل ُأشًنُ  ىنا النقطة، ىذه عند طويَلً  أقف أن أريد وال وكثًن،

 أوائل من األمور، من لكثًنٍ  ِإنكارَهُ  وَطرح ُشكوَكوُ  وأثار فاطمة ُظَلمة قضيَّة ا فضل حسٌن زَلمَّد أثار َلمَّا
 زُلَمَّد السيِّد منهج على مَلحظات: )عنوانوُ  كتاباً  كتب حيث ادلوسوي ياسٌن السيِّد ىو عليو ردَّوا الَّذين

 فاطمة ظَلمة عن الدِّفاعِ  حقل ح احلقل، ىذا ح ولكنَّوُ  سُلتَصر وجيز كتاب وىو ،(ا فضل حسٌن
 أصحابَ  ىدَّدت معروفة سياسّية جهات ُىناك طُِبعَ  حٌن أتذكَّر الكتاب ىذا عليها، وسَلُموُ  اِ  صلواتُ 

 يُباعُ  الشِّيعيَّة الُكُتب سوق ح مرَّة وألوَّل مكتباِِتم، ح الكتاب ىذا باعوا ما إذا بناِِتم ِنطفِ  ادلكتبات
 الباعة عربات عادةً  ادلتجّولٌن، الباعةِ  عرباتِ  ح يُباعُ  بو وإذا ادلطبعة من خرج اآلن يعين جديدٍة، ُِنُلَّةٍ  كتابٌ 

 وليس ادلقّدسة قم مدينة ح الكتاب ىذا بِيعَ  ولكن البصل، الشَّلغم، اخليار، الطماطو، فيها يُباع ادلتجّولٌن
 العربات أصحاب أيدي على الكتاب ىذا بِيعَ  ادلقّدسة، ُقم مدينة ح ىذا غواتيماال، ح كذلك وال برلٌن ح

 ادلفروض إذ غريب بشيءٍ  ىذا وما! فاطمة ُظَلمةِ  عن ِدفاعٌ  ألنَّوُ  دلاذا؟ والطرقات، األزقَّة ح يتجوَّلون الَّذين
 ىكذا، األمورُ  ْنري أن الطبيعي   الشَّيءُ  لفاطمة ظادلةٍ  شيعيَّةٍ  دينيَّةٍ  مؤسَّسةٍ  وسطِ  ح ْنري، ىكذا األمور أنّ 

 !!الطبيعي الشَّيء ىو ىذا
 مرتضى جعفر للسيِّد ،(وردود ُشبهات السََّلم عليها الزَّىراء مأساة: )عنو احلديثُ  مرَّ  وقد آخر وكتابٌ 

 أجزاء سّتة من يتأّلف بكتاب وأحلَقوُ  فاطمة، ُظَلمةِ  عن دفاعٌ  أيضاً  ىو جزأين ح الكتاب ىذا العاملي،
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 كتاب خلفّياتُ ) كتاب الُكتب من اجملموعة ىذه األجواء، ىذه ح وىو( الزَّىراء مأساة كتاب خلفّيات)
 العاملي مرتضى جعفر للسيِّد وأيضاً  كبًنين، ُجزأين من الزَّىراء مأساةُ  وكتاب أجزاء، ستةِ  من( الزَّىراء مأساة
 مجيلٌ  كتابٌ  وىو( ا فضل حسٌن زَلمَّد السيِّد منهج على مَلحظات) وكتاب ادلعروف، اللبنان العال ِم
 .ِصَغرِه َرغمَ  وجيِّدٌ 

 أيضاً  الُعقيلي، الكرمي عبد للشَّيخ ،(واآلراء الس نَّة ح الزَّىراء فاطمة ُظَلمات: )السياق نفس ح آخر وكتاب
 ادلقدَّسة، ُقم أمًن، مطبعة ادلطبعة يدّي، بٌن الَّيت الن سخة وىذه فاطمة، ُظَلمةِ  أجواءِ  ح يدور الكتاب
 .واآلراء الس نَّة ح الزَّىراء فاطمة ُظَلمات ىجري، 3139
 عن الدِّفاع ح أيضاً  مفصَّل كتاب مهدّي، الزَّىراء لعبد ،(فاطمة بيت على اذلجوم) أيضاً  آخر وكتابٌ 
 ىذا عند تقف ال فاطمة وظَلمةُ  السَّقيفة، جرديةِ  ِخَضمِّ  ح عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  فاطمة ُظَلمةِ 

 الزَّىراء عبد تأليف( فاطمة بيت على اذلجوم) الكتب، ىذه ح ادلطروح العنوان ىو ىذا ولكن العنوان،
 .مهديّ 
 العنوان واضح الدوخي، احلسن عبد حيٍن ،(الس نَّة أىل روايات ح الزَّىراء ُظَلمة: )عنوانوُ  آخر كتابٌ  وىناك

 .كتاب ُكلِّ  ح القول لتفصيلِ  عندي رلال يُوجد وال
 الَّذي الكتاب وىذا ادلشهدي، اذلامشي عليّ  زُلَمَّد ،(االضلراف ُتدينُ  العلميَّة احلوزة: )عنوانوُ  كتاب وىناك

 على رد   ىو الكتاب ىذا االضلراف، تدين العلميَّة احلوزة ميَلدي، 6003 الثَّالثة، الطبعة ىو يديّ  بٌن
م رد وا، الَّذين أناقشَ  أن أريد وال ا، فضل حسٌن زَلمَّد السيِّد  فقد جانبٍ  ح خالفوه قد كانوا إذا ألِنَّ
 وفتاوى بيانات من كبًنة ورلموعة فاطمة، ُظَلمةِ  إنكارِ  على رد   باجململ لكنَّوُ  ُأخرى، جوانبَ  ح وافقوه

 من سلتلفة مناطق وح النَّجف، ح ومنهم مشهد، ح ومنهم قم، ح منهم الشِّيعة، مراجعُ  َكَتبَها وإجابات
 .الشِّيعيّ  العامل أضلاء
 يُثبتوا أنْ  يتمكَّنون ما بقدر حياولون وادلؤلِّفون فاطمة، ُظَلمةِ  عن الدِّفاعِ  ح ُكِتبت الكتب من اجملموعة ىذه

 .الُكُتب ح جاء ما ُنسب ِنايِتها إىل بدايِتها من الزَّىراء ُنقِّ  ارُتِكَبت الَّيت اجلرديةِ  تفاصيلَ 
يقة جوِّ  ح أُلِّفت الَّيت الكتب من أيضاً  أخرى رلموعةٌ  ىذه  ىذا عليها، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الطاىرة الصدِّ

 ل مَحمَّد الفارسّية باللغة ىو أساساً  ،(الفاطمّية اخلصائص: )عنوان ٓنت وىو ادلهمَّة الكتب من ىو الكتاب
 الرضّي، الشريف انتشارات أشرف، مجال علي السيِّد ترمجوُ  للهجرة، 3333 سنة متوجَّ  الكجَوري، باقر

ا ُجزأين، من يتألَّف كتاب  من ىو يعتقدهُ  ما يتتبَّعُ  فهو باهِبا، ح أُلِّفت الَّيت الُكُتب أفضل من ىو ورّنَّ
 النَّبِّ  عن جاءَ  ما خَللِ  ومن الكرميِ  الكتابِ  آياتِ  خَللِ  من عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  لفاطمة اخلصائص

 اخلصائص وتقسيم وتصنيف تبويب أساسِ  على األساس، ىذا على الكتاب ويُبوِّب الطاىرة، وعرتتوِ 
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 بذلك الكتاب ىل سألَتين لو لكن مجيٌل، كتابٌ  وىو وشرِحها، بياِِنا ح يشرع ُثَّ  موضوعات إىل الفاطميَّة
يقة عن أُلِّفت الَّيت الُكُتب أبداً  الُعمق؟  سطحّيٌة، ُكُتبٌ  ىي األغلب األعمِّ  ح الواضح الشيء الطاىرة الصدِّ

 ىذا لكن حقيقي، بشكلٍ  ادلعان عميق ح ٓندَّث ِكتاباً  وجدت ما اآلن إىل أنا ادلعان، عميقِ  ح تغور ال
 ادلعصومٌن، كلمات ح جاء ما ُكلَّ  تتبَّع ادلؤلِّف وادلفيدة، النَّافعة الُكُتب من اجلميلة، الُكُتب من الكتاب

يقة ادلرتبطة الُقرآنية اآليات وتتبَّع  ادلعلومات، من قدرٍ  أكربَ  جيمع أنْ  اإلمكان قدرَ  حاول الطاىرة، بالصدِّ
يقة ادلرتبطة ادلعلومات وح العناوين ح موسوعة عن عبارة ىو احلقيقة ح الكتاب فإنّ  لذلك  الطاىرة بالصدِّ

 . 3333 سنة توحّ  ادلؤلف وىذا السَّطحّية، ادلعارف حدودِ  ح يبقى لكن عليها، وسَلموُ  اِ  صلواتُ 
 أبو ادلرندي، احلسن أبو أيضاً  لو ويُقال الرَّازي، النَّجفي احلسن أليب( النورين رلمع) ىو آخر كتابٌ  وىناك
 ُمؤلَّف أساساً  الكتاب ىذا تقريباً  ،3318 سنة متوجّ  ،(البحرين وملتقى النورين رلمع) ادلرندي احلسن
 إىل ترمجوُ  مجيلة ترمجة الرتمجة ولكن الفارسّية باللغة ُمؤلَّفاً  كان الذي السَّابق كالكتاب ليس العربّية باللغة
 على تقريباً  ىو ادلرندي احلسن أليب( البحرين وملتقى النورين رلمعُ ) وكتاب أشرف، مجال عليّ  السيِّد العربية
 الكتاب آيات ح جاء ما فيو جيمع أنْ  ادلؤلِّف حُياول الفاطمّية، اخلصائص كتاب ح ادلوجود الذَّوق نفس

 وُٕني ِّزُ  ادلعصومٌن، عن حّتَّ  فاطمةَ  ُٕنيِّز فاطمة، ُٕني ِّزُ  ّنميَّزاتٍ  يرتبطُ  فيما الطاىرةِ  العرتةِ  أحاديثِ  وح الكرمي
 بعض ح بل السطحّية، ادلعان يتجاوز ال أيضاً  الكتاب ىذا أقول ولكنَّين ادلخلوقات، سائر عن فاطمة

 .وسطحّيِتها ادلعان سذاجةِ  ح بعيداً  يذىب الفاطمّية اخلصائص ككتاب األحيان
 رمحةُ  ادلوسويّ  الدِّين شرف احلسٌن عبد للسيِّد ،(الزَّىراء تفضيل ح الغرَّاء الكلمة: )وىو صغًن كتابٌ  ىناك

 ذلا أنَّ  جهةِ  من الزَّىراء فضيلةِ  إثباتِ  ح ادلخالفٌنَ  على االحتجاجِ  ح وىو سلتَصر كتابٌ  عليو، اِ 
 .الكثًن الشَّيءُ  فيو يوجد وال األُمَّة، على فضيلة وذلا خصوصّية،

يقة وفاة: )ادلقرَّم الرزاق عبد للسيِّد كتابٌ  وىناك  ترون وإذا بالكبًن، ليس كتابٌ  وىو ،(الزَّىراء الصدِّ
يقة وفاة) أحُدىا ُكُتب رلموعة عن عبارة فإنّو كبًناً  الكتاب  وىو ادلقرَّم، الرزاق عبد للسيِّد( الزَّىراء الصدِّ
 يتجاوز ال أيضاً  كتابٌ  وىو يتمكَّن، ما بقدر واحلسٌن احلسن أم سًنةَ  فيوِ  خيتصرَ  أن حاول مجيل كتابٌ 

 من فهو رائع، أديبّ  أسلوب ادلقرَّم الرزاق عبد السيِّد أسلوب أنّ  ىو األمر ح ما غاية السطحّية، ادلعارف
 .اأُلخرى الُكتبِ  بقيَّةِ  من أفضلُ  والتعبًنيّ  الكتايبّ  األسلوب جهة

 أمحد الشَّيخ اذلمدان، الرَّمحان أمحد للشَّيخ( ادلصطفى قلب هبجةُ  الزَّىراء فاطمة: )آخر كتابٌ  وىناك
يقة عن الُكُتب مجيع من جيمَعوُ  أنْ  استطاع شيءٍ  ُكلَّ  جيمع أنْ  حاول اذلمدان الرَّمحان  بوَّبوُ  الطاىرة، الصدِّ
 حديثٍ  من مأخوذٌ  ىو العنوان وحّتَّ  ،(ادلصطفى قلب هبجةُ  الزَّىراء فاطمةُ ) اجلميل الكتاب ىذا ح وجعلو

ا: )فاطمة َيصفُ  الَّذي ىو وآلو عليو ا صلَّى النَّب   النَّّب، عن  قلب هبجة ففاطمة ،(قَ ْلِب  بَ ْهَجةُ  ِإِنَّ
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 يتجاوز ال أيضاً  والكتابُ  عليها، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الوجود زىرة ىي الوجود، قلب هبجة وىي ادلصطفى
 .السَّطحية ادلعان

 :مجيلة ُكُتبٌ  الُكُتب ىذه ُكلّ 
o الفاطمية اخلصائص.  
o  ُالنورين رلمع.  
o  ُالغرَّاء الكلمة.  
o يقة وفاة   .الكربى الصدِّ
o ادلصطفى قلب هبجة الزَّىراء وفاطمة. 

 اِ  صلواتُ  فاطمة شأنِ  ح تدور كل ها األُمَّة مراجع من وُخطباء وُمؤرِّخون ُعلماء َكَتبها ِلُكُتبٍ  ظلاذج ىذه
 باجململ، فاطمة فضلِ  عن تتحدَّث أِّنا ىو الُكتب ىذه جيمع الَّذي االشرتاكي اجلامع لكن عليها، وسَلموُ 
 الُكُتب ُكلّ  ..!!الشِّيعيَّةِ  العقائديّةِ  ادلنظومةِ  ح فاطمةَ  موقعِ  إىل بعيدٍ  من وال قريبٍ  من ال تطرَّقت ما ولكنَّها

 احلديثية الكتب ألنَّ  اإلشكال، ىذا عليها نُثًنَ  أنْ  دُيكن ال قطعاً  احلديثيَّة الُكُتب إليها، اإلشارة مرَّت الَّيت
  !!ادلعرفة نأخذُ  ومنها ادلعرفة، معادن ىي

 : األوىل اجملموعة
o قيس ابن ُسَليم كتاب.  
o   الكبًنة اجلامعة الزِّيارة نص.  
o الكاح كتاب من األوَّل اجلزء.  
o األنوار ُنار من واألربعون الثَّالث اجلزء.  
o عليها وسَلمو اِ  صلواتُ  الزَّىراء عوامل العلوم، عوامل.  

 احلقائق إىل نصل أن نستطيع البيت أىلِ  حديثِ  ألغوارِ  َسربِنا خَللِ  من وضلنُ  حديثّية، جوامع ىي ىذه
 .الشِّيعيَّة العقائدِ  منظومةِ  ح الزَّىراء موقعَ  نعرف أنْ  ونستطيع
يقةِ  ُظَلمةِ  عن دافعت الَّيت الكتب ورلموعة ا عليها ُنشكلَ  أن نستطيع ال أيضاً  الكربى الصدِّ  جاءت ألِنَّ
، موضوعٍ  عن للحديثِ   ىذه لكن حوذلا، الش كوكَ  يُثًن وأنْ  يُنكَرىا أن البعض حياول قضيةً  تتناول ُمعٌنَّ
 عن تتحدَّث ُكُتب ىي الشِّيعيَّة، ادلكتبةِ  ح أمثاذِلا من الكثًن ويُوجد إليها، أشرتُ  الَّيت الُكُتب من اجملموعة
 من أو الكتابِ  آياتِ  من مدِحها ح جاء وعمَّا منازذِلا وعن كراماِِتا وعن فضِلها وعن الكربى الصديقةِ 
 ال الُكتب ىذه ألَّفوا الَّذين أنَّ  ىو يل يبدو والَّذي احلقيقة، ىذه ُتشخِّص ال لكنَّها ادلعصومٌن، كلمات
 الشَّافعيّ  الكَلميّ  للذَّوق وفقاً  بُررِلت قد ُعُقوذَلم ألنَّ  دلاذا؟ عليها، أُرَكِّزُ  یالت احلقيقة هبذه يعتقدون
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 عيونِ  وعلى مراجِعنا عيونِ  على َطَمَست القضيَّة ىذه مخسة الدِّين أصول أنَّ  قضيَّة ىذه ادلعتزيّل، األشعريّ 
 إىل العقائد يقيسون فصاروا ومؤلِّفينا، ُكتَّابِنا عيون وعلى ُمفكِّرينا عيونِ  وعلى ُخطبائِنا عيون وعلى ُعلمائنا

 أيِّ  وح األصول؟ ىذه جاءت آيةٍ  أيِّ  ح انفَسهم سألوا ما وىم! مخسة الدين أصول أنَّ : القاعدة ىذه
 األصول ىذه أنَّ  لوجدوا تأرخِيها عن ُنثوا ولو نُِقَلت؟ إمامٍ  أيِّ  وعن ُدعاٍء؟ أيِّ  وح زيارٍة؟ أيِّ  وح روايٍة؟
 الَّذين أوائل ومن الُكربى، الغيبةِ  عصرِ  بداياتِ  ح الشِّيعة ُعلماءُ  أدخلها فقد وادلعتزلة، األشاعرة من جاَءتنا

 اخلمسة األصول ىذه على يُعرض عقائديّ  مضمون أيّ  أنّ  إذ حاجزاً، فصارت الطُوسّي، الشَّيخُ  أدخلوىا
 ىل األصول؟ هبذه جئتم أين من ولكنْ  مخسة، األصول أنَّ  باعتبار أصولِنا، من ليست العقيدة ىذهِ  فُيقال
 القول؟ من ُىراءً  ىذا أليس ذلا؟ أصلَ  ال أصوالً  تصنعون كيف أساساً؟ أصُلها ىو ما أنفَسكم؟ سألتم

 !الطريقة هبذه الُكُتبُ  تُؤلَّفُ  ادلشكلة ىذه وبسبب
 الرَّاحل الدِّيين للمرجع ،(الزَّىراء فقوِ  من: )عنوان ٓنت موسوعةٍ  عن عبارة يديّ  بٌن الَّذي الكتاب ىذا

 ا رمحةُ  الشًِّنازي السيِّد فيو يشرح األوَّل اجلُزء أجزاء، مخسة من يتألَّف الكتاب الشًِّنازي، زلمَّد السيِّد
 اخلُطبة الشًِّنازي السيِّد فيو يشرح واخلامس، والرَّابع والثَّالث الثَّان اجلزء الشَّريف، الكساء حديث عليو

 الكتاب ىذا ح فهو الزَّىراء ِِنطبة ُملَحق كَلم فروع، للخطبة اخلطبة، وفروع الفدكّية، اخلُطبة الزَّىرائيَّة،
يقة ُخطبة ويشرَح الِكساء حديث يشرح  َكثًناً  أٓندَّث أنْ  أريد ال عليها، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الطاىرة الصدِّ

 ِىَي، ِىيَ  الطريقةُ  َسَبقوه، من هبا َكَتب الَّيت الطريقة عن خَيرج ال لكنَّوُ  َكبًن، فالكتابُ  الكتاب، ىذا عن
 بعَدىا، الَّيت احللقة ح أو غد، يوم حلقة ح أدري ال الربنامج، من يأت ما ح الكتاب ىذا إىل وسأعود
 الشِّيعيَّة، ادلكتبة ح الزَّىراء عنواُِنا احللقة أنّ  صحيحٌ  ُأخرى، ُكتُباً  وسُأضيف الكتب ىذه بعضِ  إىل سأعود
  .أخرى عناوين ٓنت سأتناوذلا عديدة أخرى ُكُتبٌ  وىناك الكتب بُكلِّ  آتِ  مل لكنَّين
يقة النهائّية الصورة تّتضح أن ذلك ُكلِّ  بٌن اجلمعِ  خَلل من وديكن ينيَّة ادلؤسَّسة عند الُكربى للصدِّ  الدِّ

 ادلراجع، بٌن وما الشِّيعة، فضائّيات بٌن وما الشِّيعة، خطباء بٌن وما الشِّيعيَّة، ادلكتبة بٌن ما الرَّمسيَّة، الشِّيعيَّة
 ىو األوَّل جزئِو ح( الزَّىراء فقو) من الكتابُ  فهذا الصورة، تتكامل حّتَّ  ذلك غًن إىل ال ُمفسِّرين، بٌن وما

يقة خلطبة شرحٌ  ادلتبقيَّة واألجزاء الكساء، حلديثِ  شرحٌ  ا السطحّي، ادلستوى يتعّدى ال وىو أيضاً  الصدِّ  رّنَّ
 وأحاديث روايات إيرادِ  من ٔنلو ال الصَّفحات ىذه ،19 صفحة إىل ،33 صفحة من األوَّل اجلزء ح

 ح كان وإنْ  عميقة أحاديث وىي ،(السََّلم عليها الزَّىراء عظمة عن َلمحةٌ : )وعنوِنا الشًِّنازي السيِّد مَجَعها
 بقدر اأُلصولّية، ادلدرسة ُعلماء عند واضحة قضيَّة القضيَّة وىذه السَّطحّي، األفق عن كثًناً  يبتعدُ  ال تعليقوِ 

 ىم احلقيقة ح بينما ُعمق، أصحاب ىم األصول ُعلماء أنَّ  ومن األصولّيٌن أنَّ  من ُيشيعوا أنْ  حُياولون ما
 أنا دلاذا؟ أتعلمون احلدود، أبعدِ  إىل وُمقرفة سخيفة عندىم السطحّية تكون األحيان بعض وح سطحّيون،
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  دلاذا؟ لكم أقول
 يأخذ األلفاظ حاقِّ  ُندود واالرتباط األلفاظ، حاقِّ  ُندود وثيقاً  ارتباطاً  يرتبطون األصولّيون الُعلماء: أوَّالً 

 العرحِّ، الظهورِ  ُِنُجيَّةِ  ويلتزمون األلفاظ، حاقِّ  ُندودِ  ارتباطٌ  فهناك أََب، أم شاءَ  السَّطحّية إىل اإلنسان
 ادلعطيات تكون وبالتايل الرِّوايات، من والكثًن الكثًن تذىبُ  األسانيد وبسبب األسانيد، بقضيَّةِ  ويلتزمون
 حدود عند الوقوف وبسبب فقط، العرحّ  الظهور ُحجيَّة اعتماد وبسببِ  األسانيد، ِاعتماد بسببِ  زلدودة،

 ىذه ادلئة، ح مئة بدرجة صافية الشَّافعي من مأخوذة الشَّافعي، من هبا جاؤوا ُكل ها وىذه. األلفاظ حاقِّ 
ا الشَّافعي، الفكر ىذا من أصفى ْند ولنْ  النَّقّية، الصافية الشَّافعي منهجية ىي  من حّتَّ  أصفى ىو لرّنَّ

 األوائل، الشَّوافع عن ونخيتلف ادلتأّخرين، الشَّوافع ادلعاصرين، الشَّوافع ألنَّ  اآلن، الشَّوافع عند الشَّافعي الفكر
 تطوَّرت تطوَّرت، ٔنتلف، ادلعاصرة الشَّافعية ادلدرسة اآلن األوائل، للشَّوافعِ  أوفياءُ  ىم اآلن إىل مراجعنا بينما

ينيَّة ادلؤسَّسة بينما األفضل، ىو ما إىل  عند آراؤىم صارت الَّذين األوائل، للشَّوافع وفيَّةً  الزالت الشِّيعيَّة الدِّ
وىا وىزيلة، ضعيفةً  آراءً  ادلتأّخرين الشَّوافع  اآلراءِ  لتلك أوفياء زالوا ال الكرام مراجعنا ولكنَّ  وطوَّروىا، فغًنَّ
  !!القددية
o  ِإليها أشرتُ  الَّيت األمور ىذه بسبب: 
o األلفاظ حاقِّ  ُندود التمس ك. 
o وتنحصر ستنحسر وادلعطيات ىباءاً، ستذىبُ  ستذىب، ادلتون من فكثًن باألسانيد، التمس ك. 
o العرحّ  الظهور ُنجيَّة االلتزام. 
o أعين إياكِ  قضيَّة وح والتأويل، التنزيل قضية وح والباطن، الظاىر قضّية ح البيت أىل منطق رفض 

 لتنصرفُ  ِمّنا الكلمة إنَّ ) قضيَّة وح الكَلم، معاريضِ  قضيَّة وح القول، حلنِ  قضيَّة وح جارة، يا وامسعي
 .ادلضامٌن ىذه وأمثال ،(ادلخرَج مجيِعها من ويل وجهاً  سبعٌن إىل
o  ُسطحّيٌن الُعلماء ىؤالء من جعلت الَّيت الُكربى الطاّمة ىي وىذه للُقرآن البيت أىلِ  تفسًنِ  رفض 

  !!ادلفرطة السَّخافةِ  حدِّ  إىل وحّّت  احلدود، أبعدِ  إىل وقشرّيٌن
 ح يدرسون ماذا ورائّيتِو، ما إىل ويُعادُ  ويُفلَسفُ  إالَّ  شيء من وما األمر نُفلسفَ  أنْ  أردنا إذا ذلك وفوق
 أو إفعل، واجب ىو إمَّا ،(تفعل ال) أن أو (تفعل) أنْ  على األمور يدرسون الِفقو؟ علم وح األصول علم

 تفعل، ال أن أو تفعل أن بٌن سُلي َّرٌ  أنت ُمباح أو تفعل، ال مكروه أو تفعل، ال حرام أو إفعل، ُمستحبّ 
 ترتبط ادلقوالت ىذه تفعل ال أن أو تفعل أن ومقولة تفعل، ال وأن تفعل أن بٌن يدور عندىم ما فكل  

 باحلواس مرتبطة أصوات، قضية حركات، قضيَّة ىذه تفعل، ال إفعل لشخص يُقال أن السَّطحّي، بالواقع
 فيها الَّيت فالرِّوايات الرِّوايات، ح كما رمزيا   ُعمقاً  ذلا نُعطي أنْ  أردنا وإذا سطحّية، قضايا فهي وبالعضَلت،



  27/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 111 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 21 - 
 

 ىم ال ديوتوا، أنْ  إىل السَّطحّية َجوِّ  ح القوم فسيبقى ُنسِبهم، األسانيد ضعيفة ىي ورمزيّة ُعمق دالالت
 العرحِّ  الظهورِ  إىل ويذىبون العرّح، الظهورَ  يتجاوز الَّذي احلديث ح البيت أىل أسلوبِ  إىل خيرجون الَّذين

 وحديِثهم، البيتِ  أىلِ  ّننطقِ  البيت أىل حديثَ  ويُفسِّرون الُقرآنَ  يُفسِّرون الَّذين ىم وال ادلطلوبة، باحلدود
 ح كما واألفعالِ  الطقوسِ  وُعمقِ  برمزيّة يعتقدون الَّذين ىم وال أيضاً، ضعيفةٌ  ادلفسِّرة الرِّوايات فهذه

 ّنا صلس طاىر، أو صلس الشَّيء ىذا أنَّ  إىل مشدودةً  أذىاِنم فتبقى أيضاً، ضعيفةٌ  الرِّواياتُ  فهذه الرِّوايات،
 أجزاء من جزئيَّةٍ  ُكلِّ  ح وىكذا ظُلارَسو، وأنْ  طُلالَطو أنْ  نستطيع طاىر ىو ّنا وطاىر نتجنَّبُو، أنْ  صلس ىو

  .احلياة
 إىل مشدودة فأذىاِنم احلسيَّة، اليومّية احلياة أجزاء من ىي بأشياء ترتبطُ  العملّية والرَّسائل الفتاوى

 ولذلك العناوين حاقّ  ُندود األكيد وااللتزام والرمزيّة، والباطن بالُعمقِ  االعتقادِ  عدم مع اجلُزئّية اسوسات
ت إذا تتغًّن  األحكام أنَّ  ىي عندىم فالقاعدة  ولكن القاعدة ىذهِ  على ُأشِكل أنْ  أُريد ال أنا العناوين، تغًنَّ

 فمن حقائق، مدارُ  ال ألفاظٍ  مدارُ  ادلدارُ  القاعدة، ىذه على مبينّ  ديُنهم األصولّيٌن، دينُ  ىي القاعدة ىذه
 إنْ  العميق، ّنعناىا الزِّيارات يفهمون وال العميق، ّنعناىا األدعية يفهمون ال فهم!! حينئذٍ  الُعمق يأتيهم أين

 حٌن ىنا ومن تفكًنِىم، وسخافةِ  عقوذِلم تفاىة عن يكشفُ  وىذا! غلوّ  ىذا قالوا عميقاً  معىنً  أُعِطَيت
يقة عن يتحدَّثون  ُىم التعم ق، أىل من ُىم فما التعم ق، ح تكل ف ولكنَّوُ  يتعمَّقوا أنْ  حياولون الكربى الصدِّ

 ادلقدِّمات وىي إليها أشرتُ  الَّيت ادلقدِّمات ىذه عن اخلروج يستطيعون ال سطحّي، وفكرىم سطحّيون أناسٌ 
 التعم قِ  من يعرفون ال واِ !! متعمَّقون األصول ُعلماء أنَّ  من للنَّاس ُيصوَّرُ  الَّذي ىذا وكذبٌ  الشَّافعية،

  ... الُكتب ىذهِ  الوقائع، وأمامكم احلدود، أبعد إىل ُسذَّج سطحّيون أُناسٌ  شيئاً،
 سطحّيٍة، معانٍ  على ستطّلعون الكتاب اقرأوا األصولّية، ادلدرسة مراجع من كبًنٍ  دلرجعٍ  ىو الكتاب ىذا

 وكذلك عنها ٓندَّثتُ  الَّيت السَّابقة الكتب ىذه حّتَّ  الشًِّنازي، السيِّد بكتاب خاصَّةً  ليست احلالة وىذه
 :اآلية إىل وصل حٌن ،351 صفحة الثَّالث، اجلزء إىل ذىبنا لو .عنها سأٓندَّثُ  الَّيت الَلحقة الكتب

 هِيَ اَخِشَةِ فًِ ًَىٌَُ هِنْوُ ٌُمْبَلَ فَلَي﴿ الزَّىراء خطبة معرض ح جاءت اآلية ىذه ﴾دٌِنبً اإلِسْالَمِ غٍَْشَ ٌَبْخَغِ ًَهَي﴿

   (:الدين ُأصول) عنواناً  وضع ﴾الْخَبسِشٌِيَ
ِالعدلِبإضافةِخمسةِالمذىبِوأصولِوالمعادِوالن ب  وَّةِالتوحيدِوىيِثلثةِالدِّينِأصولِجماعةِ َِعدَِّ

ِمنِاإلمامةِأنَِّ﴾ دٌِنبً اإلِسْالَمِ غٍَْشَ ٌَبْخَغِ ًَهَي﴿ :الشريفةِاآليةِبهذهِاستدللهاِمنِوالمستفادِ ِواإلمامة
 ادلعروف أنَّ  باعتبار الدين، أصول من اإلمامة جعل أنْ  الشًِّنازي السيِّد أضافوُ  الَّذي الشيء - الِّدينِأصول
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 فهي( وادلعاد والنبوة التوحيد) الدِّين أصول أمَّا ادلذىب، أصول من ىي اإلمامة إنَّ  علمائنا من الكثًن عند
( العدل) ادلعتزلةُ  وأضاف منهم، ادلراجع وأخذىا! الشريف ظّلهم دام األشاعرة لنا وضعها الَّيت األصول
 الدِّين، أصول من وليست ادلذىب، ُأصول من اإلمامة إنَّ : فقالوا ،(اإلمامة) وأضافوا منهم ادلراجع وأخذىا
 ادلذىب، أصول من وليست الدِّين أصولِ  من اإلمامة أنَّ  ىو ىنا الشًِّنازي السيِّد اكتشفوُ  الَّذي والشَّيء

 ُحِبسوا الَّذي القفص ىذا من خيرجوا أنْ  يستطيعوا لن ولذلك العلماء، ىؤالء حيكم الَّذي ادلنطق ىو ىذا
 وادلعتزلة، األشاعرة أصول على اخلمسة، الدِّينِ  أصولِ  على مبنّية الزنزانة وىذه زنزانةٍ  ح ُوِضعوا قد فَ ُهم! فيو

 الدِّين، على والَقيِّمةُ  الدِّين، وأصلُ  الدِّين، أساسُ  فاِطمةَ  أنَّ  ح صرحية ىي الَّيت الرِّوايات يُوردون حٌن وحّتَّ 
 على ادلوجودةُ  احلقيقةُ  ىي ىذه بصائَرُىم، أعمت قد وادلعتزلة األشاعرة أصول ألنَّ  عنَدىا يقفون ال فَ ُهم
 وىي الكتب، ىذه ألَّفوا الَّذين العلماء ىؤالء عند ماتوا، الَّذين ادلراجع وعند األحياء ادلراجع عند اخلطّ  طولِ 

 على ولكنْ  الكتب ىذه قرأت ما أنُتم أيضاً، حرّ  وأنا أحرار أنتم كَلمي؟ ترفضون وصرحية، واضحة حقيقة
 قرأتُ  أنا! الكتب؟ ىذه ُكلَّ  أنُتم قرأت فهل قراءِِتا، ح ُمشتبهاً  وكنت قرأُِتا أنَّين لنفرتض قرأُِتا، أنا األقلّ 
 فقد قرأت ولو قرأت، ما أنتم بادلعلومات، شللوءة ويدي وأٓندَّث أضعاِفها أضعافَ  وقرأتُ  الكتب ىذه ُكلَّ 
ا التفاصيل، ىذه على اطّلعتُ  قد وأنا أتكلَّم ألنَّين أقوَل، أنْ  احلق   فلي منها، يسًناً  جزءاً  قرأت  قد أكون ورّنَّ

 فهَمكم انشروا الصَّحيح، بالفهمِ  إيلَّ  وعودوا الُكتبَ  ىذه طاِلعوا تعرتضوا، أنْ  أردت إذا فأنتم َفهَمها، أسأتُ 
 .فاصل إىل نذىبُ [! تسربتون تظّلون ال] وإاّل  الفضائّيات، وعلى اإلنرتنت على الصَّحيحَ 

 ،(السََّلم عليُهم ادلعصومٌن معرفة ح ادلبٌن احلق  ) كتاب إليها، ُأشًن أنْ  أحببتُ  الَّيت ادلهمَّةِ  الكتب من
 الطبعة العاملي، الكوران عليّ  بقلم ظل و، ُمدَّ  اخلراسان الوحيد الدِّيين ادلرجع زلاضرات من ُمستفادة ُنوثٌ 
 تقرير ّنثابة ىو الكتاب وىذا ادلشرَّفة، قم اذلُدى، دار النَّاشر ميَلدي، 6003 وُمنقَّحة، َمزيدة الثَّانية

 األحياءِ  مراجِعنا من وىو الشَّريف ِظل و دام اخلراسان الوحيد حسٌن الشَّيخ ادلعروف ادلرجع اضرات
يقة مقام ح اخلامس الفصل ادلعروفٌن،  صفحة من يبدأ الفصل ىذا عليها، اِ  صلواتُ  الزَّىراء الكربى الصدِّ

يقة مقام ح اخلامس الفصل مع ضلنُ  إذاً  السَّادس، الفصلُ  بعده يأت ،333 صفحة ح وينتهي ،662  الصدِّ
يقة عن بكاِمِلو ليس الكتابَ  أنّ  صحيحٌ  الزَّىراء، الُكربى  الكَلم، لصاحب اخلصوصّية ولكن الطاىرة، الصدِّ

يقةِ  ُظَلمةِ  عن الدِّفاع عنوُ  ُعِرف أنّو ىي ِظل و، دام اخلراسان الوحيد للمرجع أي  رلموعة فهذهِ  الكربى، الصدِّ
 !الزَّىراء منزلةِ  وعن الزَّىراء، مقامِ  عن ِدفاعٌ  ىو العامّ  والعنوان سُلتلفة، تواريخ ح أُلقيت زلاضرات

 رفيع مقامٌ  ذلا الزَّىراء عظيمة، منزلةٌ  ذلا الزَّىراء عالية، منزلةٌ  ذلا الزَّىراء العاّم، بالعنوان منزلة؟ أيّ  عن ولكن
 بغريب، ىو ما: أقول السَّبب، عن تسألون قد اخلطايب ، االنشائي   الطابعُ  الكَلم على ويغلبُ  جليل،
 األعمِّ  ح ادلراجع، بٌن ما ينُدر الذي الشيء وىو منربيا   خطيباً  كان اخلراسان الوحيد حسٌن فالشَّيخ
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 كان اخلراسان الوحيد حسٌن والشَّيخ ىكذا، األغلب األعمِّ  ح احُلسينيَّة، ادلنابر يرتقون ال ادلراجع األغلب
 ادلنرب، ُخطباءِ  بطريقةِ  الطريقة، هبذه يتكلَّم اخلُراسان الشَّيخ جيعل الَّذي السَّبب ىو وىذا زُلرتِفاً، ِمنربيَّاً  خطيباً 
 والتدريسّية الفقهّية ولدرجتوِ  دلنزلتوِ  العلمّية اآلثار وقطعاً  اإلنشائّي، واألسلوبُ  اخلطايبّ  األسلوبُ  فيها ويظهر

 الوحيد الشَّيخ أحاديث ح واضحة َمّيزات فُهناك احلديث، طوايا ح آثاَرىا تعكس قطعاً  احلوزوي، الوسط ح
 :اخلراسان
 عن أٓندَّث وحٌن عنده، واضح اخلطايبّ  واألسلوب خطيب، فالرجل اخلطابّية، ادليزة :األولىِالميزة

 إىل ويذىب الرباىٌن، عن حديثوِ  ح يبتعدُ  ادلتحدِّث أنَّ  اخلطايبّ  األسلوب من فادلراد اخلطايبّ  األسلوب
 ادلدرِّس يذىب التدريس ح فّن، التدريس أنَّ  كما فنّ  اخلطابة اخلطابة، طبيعةُ  ىي ىذه الوجداّن، اجلانب

 وح برىان   بيانٌ  الدَّرس ففي الوجدان، إىل نذىب اخلطابة وح الربىان، جهة إىل يذىبُ  جهة؟ أيِّ  إىل
 ادليزة لكن أبداً، الرباىٌن من ااضرات ىذه ٔنلو ال قطعاً  الطبيعي، الشيء ىو ىذا وجدان ، بيانٌ  اخلطابةِ 
 . اخلطابّية ادليزةُ  ىي األوىل
 لفاطمة والئوِ  صدقِ  وح حديثوِ  ح حرارة ىناك أنّ  واضح لفاطمة، والئوِ  ح الرجل صدق :الثَّانيةِالميزة

 ادلقام وح ادلنزلة ح ُظَلمةٍ  حولَ  يدور عام، بشكل فاطمة ُظَلمةِ  عن وحديثوُ  عليها، وسَلموُ  اِ  صلواتُ 
  .عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  عليها جرى الَّذي ح وُظَلمةٍ 

 أصل ىي فاطمة أنَّ  أثبت ىل الشِّيعّي؟ الواقع ح ادلوجودة ادلشكلة عن خرج اخلُراسان ادلرجع أنَّ  ىل لكن
ا أم الشِّيعيَّة؟ العقائد منظومة ح األساس ىي وأِّنا األصول  ُنسب الشِّيعيَّة؟ العقائد منظومة خارج بقيت أِنَّ
 وذَلا ادلنازل، من ُخطَِبوِ  ح ذَلا ما ذَلا أنّ  مع الشِّيعيَّة، العقائدِ  منظومةِ  عن وبعيداً  خارجاً  الزَّىراءُ  بقيت أحاديثو

، لفاطمة ووالئوِ  ُحبِّو عن ولوعةٍ  وحرارةٍ  بصدقٍ  ويتحدَّثُ  مظلوميَّتها، عن يُدافع وأنّو ادلقامات، من ذَلا ما
 إالَّ  الصَّفحات ىذه من صفحةٍ  من ما ادلخالفٌن، رواياتِ  على كثًناً  نفسو يقتل أنّو ىو اآلخر والشَّيء

 ! وبآخر بشكلٍ  ادلخالفٌن إىل يقودنا فيها واحلديث
 الوحيد يسمع أحد ال واحلال! للمخالفٌن؟ احلقائق يُثبتَ  أن يُريد ىل أدري ال ُعلمائِنا، مشكلةُ  ىي وىذه

 أنْ  يُريد ىل أم الشِّيعة، من ألحدٍ  وال لغًنهِ  وال لوُ  ال ادلخالفٌن، سوق ح لوُ  قيمة وال بوِ  يعبأُ  وال اخلراسان
 الشَّيخ ٓندَّث ىو سفاىة، فهذه كذلك األمرُ  كان إذا ادلخالفٌن؟ طرق خَلل من للشِّيعةِ  احلقائقَ  يُثبتَ 

 يا وأنت سفاىة، فهذه ادلخالفٌن خَللِ  من للشِّيعةِ  احلقائقَ  نُثبت أن أردنا وإذا وسفاىة، فقاىةٍ  وجودِ  عن
 من أفليس بالفقاىة، وُتطالب الشِّيعيّ  الواقعِ  ح السَّفاىة تنتقدُ  وأنت السَّفاىة، من ُٓنذِّر اجلليل شيخي
 الرَّازي بالفخرِ  كثًناً  ُمعجبٌ  ىو ملَِ  أدري ال والزَّسلشري؟ الرَّازي الفخر نرتكَ  وأنْ  ادلخالفٌن نرتكَ  أنْ  الفقاىة

 والزَّسلشري الرَّازي حًنةِ  خَلل من فاطمة فضلَ  يُثبت أنْ  يُريد األحيان بعض وح!! وأمثاذِلما والزَّسلشري
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 قيمُتهم ما ىؤالء؟ ُىم َمن َجِهلوا، أم َعِلموا حيتاروا، مل أم ِاحتاروا! ىؤالء؟ ُىم َمن ولكنْ  ىؤالء، وأمثالِ 
 !أدري ال االعتماد؟ وىذا التضخيم ىذا كلّ  دلاذا أساساً؟
 طُرِح عمَّا كبًناً  فارقاً  فيها أجد ال يل بالنِّسبة اخلراسان الوحيد لشيخنا ااضرات ىذه ح جاء ما: اخلَلصةُ 

 ح احلقائق، ح الغورِ  مستوى ح ال التعبًن مستوى ح الُعمق من شيء فيها يبدو قد السَّابقة، الُكُتب ح
 التعبًنّي، األسلوب مستوى وح األلفاظ، مستوى ح الُعمق من شيء فيها ىكذا يبدو قد التعبًن مستوى

 احلوزوي والذَّوقِ  األصويل الذَّوق نفسِ  إىل ونعود ونذىب نذىب فنحن وإالَّ  اخلطايّب، احلديث مستوى وح
 جاء ما خَللِ  من قضيَّة أيّ  إثبات وزلاولة ادلخالفٌن، أحاديثِ  على االعتمادِ  ح اإلغراق مع السَّطحّي،

 !الُعضال؟ ادلرضِ  ىذا من الشِّيعةُ  ستشفى مّت أدري وال ادلخالفٌن، فهمِ  خَللِ  ومن ادلخالفٌن، عند من
 الزَّىراء: )ا فضل حسٌن زَلمَّد بكتاب مثَلً  الكتاب ىذا أقايس ال أنا قطعاً  ،(ادلبٌن احلق  : )كتابُ  ىذا

 ال وقطعاً  ،(التأريخ ح فدكٌ : )الصَّدر باقر زَلمَّد السّيد بكتاب الكتاب ىذا أقايس ال وقطعاً  ،(القدوة
يقة إىل ُتسيء الَّيت الكتب بتلك الكتاب ىذا أُقايس م يتصوَّرون ىم إليها، ُٓنِسنُ  وال الطاىرة الصدِّ  أِنَّ

يقة إىل حُيسنون م يشعرون ال حيث من إليها يسيئون وىم الكربى الصدِّ  !القطبّ  بالفكرِ  ُعبِّئوا ألِنَّ
 مقامات أُم  : )األشرف النجف ح ادلعاصر ادلرجع السَّند زَلمَّد للشَّيخ جديد كتابٌ  آخر كتابٌ  ىناك

 حسن الشَّيخ ادلؤلِّف السَّند، الشَّيخ أُناث تقريرات الثَّالث، اجلزء وىو ،(والُسّنة الكتاب ح الزَّىراء فاطمة
 من الثَّالث اجلزء ىو ىذا طاىر، ادلطبعة ميَلدي، 6035 األوىل الطبعة العايل، شلدوح الشَّيخ إعداد العايل،
ا ،(والُسّنة الكتاب ح الزَّىراء فاطمة مقامات أُم  : )عنوان ٓنت السَّند الشَّيخ أُناث رلموعة  الكتاب ىذا رّنَّ

 ىو ادلخالفٌن، حديث من يفر   ال أنَّوُ  مع منها، أفضل ىو السَّابقة بالكتب قياساً  وتبويبوِ  عناوينوِ  جهة من
 أحاديث يسرُب  أنْ  حُياول جديدة، عناوين يطرح لكنَّوُ  ادلخالفٌن، أحاديث أحضان ح يقعُ  أيضاً  اآلخر

 حٌن الكتاب ىذا إىل وسأعود السَّند، زَلمَّد الشَّيخ بوِ  يتمي َّزُ  أسلوب جديد، بأسلوبٍ  الزَّىراء مقامات
 كتاب إىل كذلك وسأعود الكتاب ىذا إىل سأعود عليها، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الزَّىراء إمامةِ  عن احلديث

يقة موقعيَّة عن احلديث حٌن الزَّىراء، إمامةِ  عن احلديث حٌن الشًِّنازي السيِّد  منظومة ح الُكربى الصدِّ
  .الشِّيعيَّة العقائد
ائم إشكايل لكنَّ  ُمفيٌد، وكتابٌ  مجيلٌ  ِكتابٌ  بأنَّوُ  الكتاب ىذا أصفَ  ال أنْ  ديكنين وال مجيل الكتاب  الدَّ

 خُيرِجَ  أنْ  حياول السَّند الشَّيخ األخرى، كتِبو سائر ومع الِكتاب ىذا مع موجوداً  يبقى السَّند الشَّيخ على
ينيَّة، ادلؤسَّسةُ  طمرِتا الَّيت البيتِ  أىلِ  أحاديثَ   ىذه ُمؤلَّفاتِو، سلتلف ح احلياة إىل خيرجها أن حياول الدِّ
 طمرىا الَّيت البيت أىلِ  أحاديثَ  خُيرجَ  أن الرَُّجل حُياول ُٔنَفى، أنْ  أو َٔنَفى أنْ  ديكن ال واضحة القضيَّة

 النَّاصبّيةِ  آرائِهم بُقمامة طمروىا ت،والقذارا واألساليب واألعذار احُلجج ّنختلف طمروىا مراجُعنا،
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 األحاديث، ىذه خُيرجَ  أن حياول السَّند الشَّيخ والرجالّية، السَّنديّة وقذاراِِتم الشَّافعّية، اخلرقاءِ  واستحساناِِتم
 الرِّوايات ىذه إخراج ح ينجح أخرى، مرَّةً  يفشلُ  لكنَّوُ  جديدة، عناوينَ  يعطَيها وأن يُبوِّهبا، أنْ  وحياول
 ينقطعُ  الطريقَ  ولكنَّ  يصلَ  أنْ  يكاد احلوزويّة، الُقمامة ح ثانية مرَّة الرِّوايات ىذه يُغطِّس حٌن ويفشل

 ..!! الطريق قطعت القمامةِ  من تَللٌ  ىناك دلاذا؟ تتحرَّك، أنْ  تستطيع ال والسيارةُ 
 بناء بصدد فالرجل عذراً  لوُ  أجد قد حياول، الرجل اخلّط، طول على ُكتُبوِ  ح رأيي وىذا ،السَّند الشَّيخ

 النَّجف، ح َأَوجوِ  على اآلن والصِّراع احلوزويّة، ادلنّظمة داخل معّينة بروتوكوالت ضمنَ  يتحرَّك فهو مرجعيَّة
 وىناك الُعليا، الطبقة ح ىم الَّذين وادلرجعّيات الوارثة ادلرجعيَّة بٌن ما الصِّراع ادلستقبل، مرجعّية على الصِّراع

 الثَّالثة أو الثَّانية الدرجة من ادلراجع من جديدة طبقة خلروج زلاوالت ىناك زنزاناِتم، ح حلبسهم زلاوالت
 ِلُكلِّ  ُٓنَفر آبار وىناك شديد، صراع ىناك بأنّ  أعرف أنا النَّجف، ح ادلوجود احلوزويّ  التقسيم ُنسب
 ا شاء وما اآلبار، ىذه من بئرٍ  ح يوِقعوُ  حّتَّ  حولِو من آباراً  لوُ  حيفر من ىناك ينهض، أن يُريد مرجعٍ 
 فيها، ماءَ  ال النَّجف فأرضُ  الواقع أرض على احِلّسّية اآلبار كثًنة النَّجف ح اآلبار كثًنة، النَّجف ح اآلبار

 اآلبار ادلعنويّة، اآلبار وىناك باآلبار، مألى القددية والبيوت السراديب باآلبار، مأَلى القددية البيوت
 بعضُ  حيفُرىا الَّيت اآلبار حقول وسط وح األلغام حقول وسط ح يعيش فالرَُّجل حاٍل، أيِّ  على احلوزويّة،

 ادلوجودون حيفره ما أو واحدة، طبقة ح ىم الَّذين لبعضهم ادلراجع حيفره ما سواء اآلخرين، للمراجعِ  ادلراجعِ 
 يقول قد ىكذا، ىي القضيَّة حال، أيِّ  على وَسرِقًة، ِغيلةً  يتسلَّقوا أن منهم خُيافُ  للَّذين الُعليا الطبقة ح

 عليها وضعتُ  كثًناً، حسَّنُتها قد وإنَّين ىذا من سوءً  أكثر ىي احلقيقة ولكنّ !! ظَلمّية صورةٌ  ىذه البعض
  .ذلك من بكثًن أسوأ القضيَّة لكم، ونقلُتها ومجَّلُتها وزيَّنُتها ادلاكياج من شيئاً 

 وُِتمة اإلخباريّة ُِتمة نفسوِ  عن يُِبعد أنْ  يُريد ولكنَّوُ  احلقيقة إىل يصل أن حُياول السَّند زُلَمَّد الشَّيخ لذلك
 الُقمامة هبذهِ  يأت أنْ  فيضطر ذلك، وأمثال اآلخونديّة وصفةَ  ادلرجعيَّة ِصفةَ  لنفسوِ  يُثبت أنْ  ويريد الُغُلّو،
 هبذه يأت الكَلم، علمِ  من أو األصول، علمِ  من أو الرجال، علمِ  من كان إنْ  احلوزويّة، القمامة ُأمسّيها كما

 السَّند الشَّيخ ُكتبَ  يقرأ َمن فإنّ  لذا احلقائق، وتضيع وتتَّسخ، الرِّوايات فتضيع الرِّوايات على فيلقيها القمامة
 الوصول، وبٌن بينو فيما فتحولُ  احلوزويّةُ  القمامةُ  تأت ذلك بعد ولكن ُمهمّ  مكانٍ  إىل تُوِصَلو أن تكاد فهي

 ىي ادلشكلة ولكن مجيلة، برواياتٍ  ومشحونٌ  مجيلة، عناويُنو ،(الزَّىراء فاطمة مقامات أم  : )مجيل كتاب
ا ىذه اً  كبًنة مشكلة ادلشكلة ىذه يل بالنِّسبة اآلخرين، عند مهمَّةً  ليست ادلشكلة ىذه تكون قد ورّنَّ  .جدَّ
 أعتقد ال عليها، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الزَّىراءِ  َجوِّ  ح ىي الَّيت الكتب رلموعة من واحد كتابٌ  عندي بقي
 الُكُتب السَّابقة، الكتب عن خيتلف وىو ،(القدسّية األنوار منظومة: )وىو عنو للحديث يكفي الوقت أنَّ 

 حسٌن زَلمَّد الشَّيخ ادلعروف الشِّيعي للمرجع القدسّية األنوار وشعٌر، نظمٌ  وىذا نثراً  كانت السَّابقة
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اً  رائعة عقائدية منظومة عليو، ا رمحةُ  االصفهان يقة عن فصلٌ  ُفُصوذلا أحد ح ِجدَّ  تبدأُ  الَّيت الكربى الصدِّ
 :البيت هبذا

َىَرةِ  سِ َِجو  ر فِ َِعال َياتِ ِفَأَب َدتِ َِبَدتِِِالَخف يِ ِالَكن زِ ِم نِالق د  ِاأَلح 
 .تعاىل اُ  شاء إنْ  غد يوم حلقة ح يأتينا احلديث بقيَّة

 ىذه ُكلِّ  بٌن من األفضل ىو بأنّو عنو أقول أنْ  دُيُكنين الكتاب ىذا أُودَِّعُكم، أن قبل أقول أنْ  دُيكنين
 ... تعاىل ا شاء إنْ  غدٍ  يوم حلقةِ  ح بياُِنا سيأت ىذه ولكنْ  ... !!ولكنْ  اجملموعة،

 ... الَقَمر رَِعايَةِ  ِح  أَْترُكُكم
 اإلًْخَشًِْج عَلَى ًَهُخَببِعٍِنَب هُشَبىِذٌِنَب ًًَُجٌُهِ ًُجٌُىِنَب عَيْ الىَشْةَ إوْشِف احلُسَني أَخٍِهَ ًَجْوِ عَيْ الىَشْةِ وَبشِفَ ٌَب

 .. . احلُسَني أَخٍِهَ بِحَكِّ

  ... اهلل أهَبىِ يف ... جَوٍعبً الذُّعَبء أَسأَلُىن
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ِ:وفيِالختام
لِب   د ِم  نِالتنبي  وِال  ىِأن ن  اِحاولن  اِنق  لِنص  ويِالبرن  امبِعم  اِى  يِوى  ذاِالم ب  و ِلِ
يخل  وِم  نِأخ   ااِوىف  واتِفم  نِأ ادِالدق   ةِالكامل  ةِعلي  وِمراجع  ةِتس   يلِالبرن  امبِ

ِبصو ةِالفيديوِأوِاألوديوِعلىِموقعِزىرائيون.
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