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 بِسْنِ اهلل السَّحْوَيِ السَّحٍِن

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

  ...اهلل بمٍَّتَ
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 الْوِئت بَعد العَبشِسَةُبَعْد  السَّابِعتُ تُمَلَحَالْ

 الثَّالثٌُىً احلَبدِيْ اجلُصْءُــ  فَبطِوَت ٌَب لَبٍَّهِ

 5 ق الشٍعٍت املىخبت يف فبطوت ظالهت
 

  ... بَػَناِتْ  أَبْػَناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلـٌ 
..!! . فاطمةِياِلَبَّيكِِ: حلقاتِ  رلموعةِ  يف زِلنا ال السَّابقة، احللقاتِ  يف تقدَّـ الَّذي الُعنواف ُىو الُعنوافُ 
ِحقُ  واحلَاضرُ  ادلتقدِّـ ُعنواننا  أجواءِ  يف  يَتواصلُ  َحديثي زاؿ وال ..!!. فَاطمةِياِلَبَّيكِِ :اآلتية احللقاتِ  يف  والَلَّ
ينيَّة للُمؤسَّسةِ  اجَلمعي الَعقلِ  عن وجليَّةٌ  واضحةٌ  ُصورةٌ  ىي الَّيت الشِّيعيَّة ادلكتبةِ   وَصلَ . الرَّمسيَّة الشِّيعيَّة الدِّ

يقة بٌن دارت الَّيت ااورةِ  إىل بِنا احَلديثُ   من رجوِعها بعد الشَّريف بيِتهما يف األوصياء وسيِّد الُكربى الصدِّ
 .اخلصوص هبذا الشِّيعيَّة ادلكتبة ىذهِ  يف  اءَ ج ما أستعرضُ  وُىنا، ادلعروفة الشَّهًنةِ  ُخطبِتها بعد ادلسجدِ 
م ااورة ىذهِ  يُواجهوف حٌن وُعلمائِنا مراجِعنا من كبًنةً  رلموعةً  أفَّ  إىل ادلاضية احللقةِ  يف تعرَّضتُ   فإَّنَّ

ا أساسِ  على منها يفّروف  الَّذي اإِلشكاؿِ  على اجلوابِ  ومن ادلشكلةِ  من يَتخّلُصوف وبالتايل السَّند ضعيفةُ  أَّنَّ
 عن أحباثِهم يف تطرَّقوا الَّذين ومراجِعنا ُعلمائِنا من آخر مثاؿٍ  إىل أشرتُ  وكذلك، ااورة ىذهِ  خبصوصِ  يُثارُ 

 ال" أقوؿ وحٌن!! أدري ال دلاذا؟ ااورة، ىذه عن الطَّرؼَ  أغمضوا ولكنَّهم وكبًنٍة، صغًنةٍ  كلِّ  إىل ادلوضوعِ 
ا البياف، سياؽِ  ويف احلديثِ  سياؽِ  يف ىكذا يُطرَحُ  كَلـٌ  فهذا" أدري  الوضوحِ  عدـُ  وىي واضحة القضيَّةُ  وإَّنَّ
 وىو لذلك مثاالً  وأعطيتُ  أمجعٌن، عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  كَلِمهم دلعاريضِ  الصَّحيح الفهمِ  وعدـُ 

 .عليو اِ  رمحةُ  الصَّدر باقر زلمَّد للسيِّد( التأريخ يف فدؾٌ ) كتابُ 
ـ  ) وكتابوُ  السَّند زُلَمَّد الشَّيخ ىو ُمعاصرٍ  دلرجعٍ  آخر َّنوذجٌ  ( والُسنَّة الكتابِ  يف الزَّىراء فاطمة مقاماتِ  أ

 دار النَّاشر ميَلدي، 5102 األوىل، الطبعة يدّي، بٌن والِكتابُ  الُعنواف، َىذا رَبت ادلقرَّرة أحباثوِ  رلموعة
 ادلهمَّة ادلطالب أكثر على اشتملت عناوينوُ  عنو، احلديثُ  مرَّ  وقد مجيل ِكتابٌ  وىو والنَّشر، للطباعة الكوخ

ِوالعشرونِالواحدةِالمقالة -:919 صفحة يف الشَّريفة، الزِّيارات ويف الرِّوايات يف َوَردت الَّيت ُِخَطبُِ:
 ىذا األمهيَّة يف ويُزاِوُجها ادلعروفة، الشَّهًنة اخلطبة ىي الزَّىراء خػَُطب أىمّ  قطعاً  - السَّالمِعليهاِالزَّىراء

يقة بٌن زُلاورةٍ  صورةِ  يف َظَهر الَّذي البيافُ   سيكوف احلديثَ  أفَّ  ويُفرَتض األوصياء، سيِّد وبٌن الكربى الصدِّ
 خػُطَِبها، إىل ُيشارَ  أفْ ( السََّلـ عليها الزَّىراء ُخَطبُ ) والعشروف الواحدة ادلقالة ادلقالة، ىذهِ  يف الباب ىذا يف
ا ذلا، الحقةً  تأت الَّيت وللُمحاورةِ  األوىل للُخطبةِ  واضحٌ  ِذكرٌ  يُوجد فَل  على دخلنا ادلقدِّمة وبعد مباشرةً  وإَّنَّ
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 عليها الزَّىراء ُخَطبُ ) والعشروف الواحدة ادلقالة ،919 صفحة يف ،904 صفحة يف وذلك الثَّانية، اخلُطبة
 الثَّالثة، اخلُطبة 950 صفحة يف الكَلـ ويستمر   الثَّانية، اخلُطبة تأت 904 صفحة يف ُمقدِّمةٍ  بعد( السََّلـ

 الواحدة ادلقالةِ  ىذه ففي والعشروف، الثَّانية ادلقالة لتبدأ ادلقالة وتنتهي الرَّابعة، اخلطبةُ  952 صفحة يف
 والَّيت الكبًنة الشَّهًنةِ  اخلُطبة إىل الكتاب يتطرَّؽ مل لكن ،(السََّلـ عليها الزَّىراء ُخطبُ ) الُعنواف والعشرين

 !ِذكرٍ  من اخلُطبةِ  ذلذه يُوجد فَل ذلا، الحقةً  بصددىا ضَلنُ  الَّيت ااورةُ  تأت
 يف صحيحٌ  أنّو ُمرادي صحيٌح، جوابٌ  أنَّوُ  ويبدو اإلنرتنت مواقع على السَّند الشَّيخ عن منقوؿٌ  جوابٌ  ىناؾ

 ورُلَملُ  بصددِه، احلديث يدور الَّذي ادلوضوع نفس ادلضموف، نفسِ  عن والكَلـ السَّند، الشَّيخ عن ُصُدورهِ 
 أعين إيَّاؾِ : )العنواف ىذا ربت يقع ااورة ىذه يف عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الزَّىراءِ  كَلـَ  أفَّ  ىو حديثوِ 
 َمن آخروف، أشخاصٌ  منها يُقَصد ادلعاين ولكنّ  ادلؤمنٌن، أمًن إىل ُموجَّهة األلفاظَ  أفّ  يعين ،(جارة يا وامسعي

 ااورة ألفَّ  ادلعىن، ىذا ربتِملُ  ال فاْلُمحاورةُ  ااورة يف النَّظر دقَّقنا إذا !!أدري ال! األشخاص؟ ىؤالء ُىم
ئَابِِِْافْ تَ َرْستَِ) :األمًن زُباِطبُ  حٌن الشَّريفة  حبيث الذئاب افرتس الَّذي ىذا من ،(اْلت َُّرابَِِْواَفْ تَ َرْشتَِِاْلذِّ

 ىذا فمن عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  علي   ىو ادلسلمٌن بٌن فيما األوحد الفارس لُو؟ موجَّهاً  اخلطاب يكوف
 يكوف قد ىو جارة؟ يا وامسعي أعين ِإيَّاؾِ  بابِ  من اخلطاب يكوف حّتَّ  الرتاب وافرتش الذئاب افرتس الَّذي

 يُطَلقُ  حينما ولكن ذلك، يف الكَلـ وسيأت العنواف، ىذا صيغِ  من صيغةٍ  يف القبيل ىذا ِمن اخلطابُ 
ِأعنيِِإيَّاكِِِبابِمنِىوِالمحاورةِىذهِفيِالمؤمنينِأميرِمعِالزَّىراءِكالمِإنَِّ -:اإلطَلؽ هبذا اجلوابُ 

 إىل ُموجَّهة األلفاظَ  افّ  ىو األوَّؿ معناه ويف األوَّؿ عنوانوِ  يف يعين ىكذا الباب ىذا - جارةِياِواسمعي
ا آخر، شخصٍ  إىل ُموجَّهةً  تكوف وادلعاين شخص  خطاهِبا، يف تعنيفٍ  من يبدو فيما الكَلـ ىذا َيصُدؽ ردبَّ

 شخصٍ  إىل ُموجَّهاً  التعنيفُ  يكوف معانيو يف ولكن ادلؤمنٌن أمًنِ  إىل ُموجَّهاً  ألفاِظو يف التعنيفُ  يكوف فقد
 مضموَِّنا يف نُوجِّهها أفْ  نستطيع ال واجُلَمل العبائر يف ادلوجودة األوصاؼ ولكن آخرين، أشخاص أو آخر،

 َشخصٌ  يوجد وال ادلؤمنٌن، أمًنِ  على تنطبقُ  معانيها ويف ألفاِظها يف الَعبائِر ىذهِ  ألفَّ  آخرين، أشخاصٍ  إىل
  .صحيحاً  ليس اجلواب ىذا سيكوف ىنا ومن اخلطاب، ىذا عليوِ  ينطبقَ  أف ميكن آخر

 الَّيت األجوبة السِّيستاين، السيِّد دلرجعية التابع العقائديّة األحباث مركز بوِ  أجاب أيضاً  نفسوُ  ىو واجلواب
 واجلهات اللجاف ،(العقائديّة األحباث مركز) العنكبوتية الشبكة على معروؼ مركز وىو ادلركز ىذا يف زبرج
 من ذلا ُشخػَِّصت ثوابت وِضمن أصوؿ وضمن قواعد ضمن ُمنضبطة ادلركز ىذا يف األسئلة على ذُبيب الَّيت
 مل األجوبة ىذهِ  أفّ  صحيح السِّيستاين، مرجعيَّة لذوؽِ  وفقاً  تأت فاألجوبة السِّيستاين، السيِّد مرجعيَّة ِقبل

 فهذا السِّيستاين، السيِّد مرجعيَّةِ  دلذاؽِ  وفقاً  تأت لكنَّها السِّيستاين السيِّد من مباشرٍ  بنحوٍ  صادرةً  تكن
 آخر يف العنكبوتّية، الشبكة على موقِعهم على موجودٌ  وىو العقائدية األحباث َمركزِ  إىل ُوجِّو أيضاً  السؤاؿ
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ِفيِوردِكماِجارة،ِياِواسمعيِأعنيِِإيَّاكِِِبأسلوبِكانِالزَّىراءِفعلتوُِِماِأنَِِّوُخالصتو - اجلواب
 - ا لرسوؿِ  (حاشا) ىذه - غيَرهِكانِالمعنيِِّوإنَّماِالِعتابِمنِوحاشاهُِِاهللِلرسولِِعتابٍِِمنِالُقرآن

 :اهللِلرسولِِعتابٍِِمنِالُقرآنِفيَِوَردِكما - :ىكذا ىو الكَلـ أفّ  باعتبار - العتابِمنِوحاشاهُِ
 ىذا قطعاً  ا؟ لرسوؿِ  العتابُ  ىذا فهل واضحٌ  عتابٌ  وفيها واضحة اآلية ،﴾لَيُنْ أَذًِجَ لِنَ عَنهَ اللّوُ عَفَب﴿

 ىو فاخلطابُ  ومعىنً  وفحوىً  مضموناً  ولكنْ  النَّيّب، مع ىو اخلطاب لفظاً  نعم ا، لرسوؿِ  ليس العتاب
 وىذا الَقضيَّة َىذه نُطبِّق أفْ  نستطيع ال فإنّنا ااورة، إىل رجعنا إذا لكنَّنا، النَّيبّ  لصحابةِ  ىو اخلطابُ  لألُمَّة،
 إىل ومعىنً  الِلو، رسوؿِ  إىل موجَّوٌ  اخلطابُ  لفظاً  ،﴾لَيُنْ أَذًِجَ لِنَ عَنهَ اللّوُ عَفَب﴿ :آية يف عليها، العنواف

 يف ادلوجودة ادلضامٌن لكن الواقع، أرضِ  على َتطبيقاً  لوُ  صلد أفْ  مُيكن الكَلـ ىذا األُمَّة، وإىل أصحابِو،
: تقوؿ حٌن فهي إليو، اخلطابِ  مضموفَ  نُوجِّوَ  أفْ  ميكن الصَّحابة من أحدٌ  يُوَجد ال ادلضامٌن ىذهِ  ااورة،

ئَابِِِْافْ تَ َرْستَِ)  زماف ويف اخلطاب، زمافِ  يف أحدٍ  على ينطبقُ  ال ادلضموف ىذا ،(اْلت َُّرابَِِْواَفْ تَ َرْشتَِِاْلذِّ
 إذا قائلٌ  يقوؿ قد وىنا األوصياء، لسيِّدِ  ُموجَّوٌ  فالكَلـ ادلضموف، يف إليو ُموجَّهاً  الكَلـ يكوف حّتَّ  الكَلـ،

 عليها اِ  صلواتُ  الزَّىراءُ  الكَلـ، ىذا يف جاءت الَّيت ادلعاين فهل األوصياء سيِّد إىل ُموجَّهاً  الكَلـ كاف
 وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الزَّىراءُ  َيسمُعها، دلن توجُِّهها تُوجُِّهها؟ ِلمن إذاً  كَّل، اجلواب ادلؤمنٌن؟ ألمًنِ  تُوجُِّهها

  !!لنا سيتبٌّن  الشَّيءُ  وىذا شيئاً، تُريد عليها
 ُثَّ  الكراـ، ومراجُعنا ُعلماؤنا ذَكره ما الشِّيعيَّة، ادلكتبةِ  يف جاء ما أستعرض الُعلماء، آراءَ  أستعرضُ  البداية يف

 العقائديّة األحباث مركزُ . القوؿ حلنِ  دلنهجيَّةِ  وفقاً  قوذِلم دلعاريضِ  وفقاً  الكَلـِ  فهمِ  إىل نذىبُ  ذلك بعد
ِياِواسمعيِأعنيِإيَّاكِِِبأسلوبِكانِالزَّىراءِفعلتوُِِماِأنَِّ - :يقوؿ ىكذا السِّيستاين السيِّد دلرجعيَّة التابع
 من صحيحاً  يكوف قد الكَلـ - اهللِلرسولِعتابٍِِمنِالُقرآنِفيَِوَردَِِكما - ادلثاؿ هبذا ويأت - جارة
 القاعدة ذلذه والفهم ُموفَّقاً، ليس ادلثاؿ ىذا ولكنَّ  جارة، يا وامسعي أعين ِإيَّاؾِ  تطبيقات أو عناوين مُجلةِ 
 وادلعاين ادلؤمنٌن، ألمًن ُموجَّهة األلفاظ بالضَّبط الفهم، ىذا يف القاعدة استعمل اجلواب ألفَّ  ُموفَّقاً، ليس

 وافرتشَ  الذئاب افرتسَ  الَّذي ىذا ىو من عليو، ادلعاين تنطبق أفْ  البُدَّ  غًنُُه؟ ىو فَمن غًنِه، إىل ُموجَّهة
 يف وإالَّ  اإلنرتنت، على ُنِشر الَّذي السَّند الشَّيخ جواب يف ِىيَ  ِىيَ  والقضيَّة!! واحدٍ  ؿٍ دبثا فليأتونا الرتاب؟

 من كاف الَّذي الفصل إفَّ  بل ااورة، ىذه خبصوصِ  بعيدٍ  من وال قريبٍ  من ال إشارة توَجد ال الكتاب ىذا
 !فيو ذُِكَرت ما فإَّّنا ااورةُ  فيو ُتذَكرَ  أفْ  ادلفرَتضِ 

 اذلجـو ادلوضوع، ىذا يتناوؿ الكتاب ىذا إليو، اإلشارةُ  ومرَّت ،(فاطمة بيت على اذلجـو) الكتاب وىذا
 ماذا ااورة ىذه إىل وصل َلمَّا ،(مهديّ  الزَّىراء عبد) ُمستعاراً  امساً  لوُ  وضع الَّذي دلؤلِّفو فاطمة بيت على
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 يف ادلتوفػػّرة الكتاب ذلذا الوحيدة الطبعة ىذه ىي وأعتقد ،918 صفحة يف مهدّي؟ الزَّىراء عبدُ  ادلؤلِّف فعل
 صفحة لُبناف، يف طُِبع الكتاب ىذا أفَّ  أعتقد ال أنا لبناف، بًنوت، الزَّىراء، دار األسواؽ، ويف ادلكتبات

 أيضاً، ادلطبعة ِاسمُ  ُضيِّعَ  فقد ِامَسوُ  ضيَّع ادلؤلف أفّ  ما مثل ولكن إيراف، يف مطبوع الكتاب واضح، ،918
 كتَبها، تطبعُ  الَّيت اللبنانية ادلطابعِ  كعادةِ  الكتاب أوَّؿ يف ىنا التفاصيلُ  َلذُِكَرت لبناف يف مطبوعاً  كاف ولو

 سؤاؿٌ  ىذا دلاذا؟ اخلوؼ، ُيَلحُقهم فاطمة أجواءِ  يف يُؤلِّفوف الَّذين أفَّ  إليو اإلشارة مرَّت ادلوضوع وىذا
 ! ؟..أنتم عليو ذُبيبوا أفْ  عليكم
 مل أفّ  حبيث َقطََّعها ولكنَّوُ  ااورة ذََكر مهدّي؟ الزَّىراء عبد الكتاب ىذا مؤلِّفُ  صنع ماذا :918 صفحة

ِألميرِِخطاِبهاِِضمنِقالتِالمسجدِمنِالرُّجوعِِِبعدِأنَّهاِوذكروا - :قاؿ ىكذا بتمامِو، الكَلـَ  يذكر
َلةَُِِمنَ َعْتِني - بكاملوِ  اخلطاب يذكر مل فهو - المؤمنين ِالَجَماَعةَُِِوَغضَّتَِوْصَلَهاَِواْلُمَهاِجَرةَُِِنْصَرَىاِقَ ي ْ

 - َىيَنِتيِقَ ْبلِِمتُِِّلَْيَتِنيِِليِِخَيارََِِوَلِِرَاِغَمةًَِِوُعْدتَُِِكاِظَمةًَِِخَرْجتَُِِماِنع،َِوَلَِِداِفعَِفاَلَِِطْرفَ َهاُِدْوِني
َنِتيِقَِبل - (ُىنَ َيَئِتيِقَ ْبلَِ) ىو والصَّحيح ِِفيَِوْياَليََِِحاِمَياًَِِوِمْنكََِِعاِديَاًِِِمْنوُِِاهللَُِِعِذيِريِِذلَِّتيَِوُدونَِىي ْ

 مل - رَبِّيِِإَلىَِوَعْدَوايَِِأَْبيِِإَلىِوَشْكَوايَِِالَعُضدَِوَوَىنِالَعَمدَُِِماتََِِغاِربُِكلِِِِّفيَِوْياَليََِِشاِرقُِكلِِّ
اً  سّيءٍ  معىنً  على تشتملُ  العبارة ىذه أفَّ  إىل يلتفت مل ادلؤلِّف أفَّ  ويبدو بكاملوِ  الكَلـ يذكر  أردنا إذا ِجدَّ

: فعبارة اقتطَعها، الَّيت السَّابقة للعبائر ُمتوجِّها وكاف دلعناىا متوّجهاً  يكن مل أنَّو يبدو لغويّاً، تطبيقاً  تطبيقػَو
 ادلؤلِّف ألفَّ  ذكَرىا، ولذلك بالدّقةِ  َفِهَمها قد يكن مل ادلؤلِّف أفَّ  يبدو( َحاِمَياَِوِمْنكََِِعاِديَاًِِِمْنوُِِاهللَُِِعِذيِري)

 صلواتُ  الزَّىراء ِقَبلِ  ِمن ادلؤمنٌن ألمًن والتعنيفُ  واالنتقاصُ  اإلساءةُ  فيها تبدو الَّيت العبارات يقتطع أفْ  حاوؿ
 وإىل رد   إىل حباجةٍ  فسيكوف ذَكَرهُ  لو ألنَّوُ  الكَلـ، َقطَّع فإنّو للمشكلة دفعاً  ىنا فادلؤلِّف عليهما، وسَلموُ  اِ 

 قاطعاً، صرحياً  واضحاً  جواباً  ميتلك ال أنَّوُ  أو الدّوامة، ىذهِ  يف يدخلَ  أف يُريد ال أنَّوُ  ويبدو إشكاالٍت، دفعِ 
 أفْ  ادلفروض كاف! الكَلـ؟ يُقطِّعُ  دلاذا وإالَّ  هبم، يستعٌنَ  حّتَّ  الُعلماءِ  أجوبةِ  من جاءَ  دبا دبقتنعٍ  لَيس أنّو أو

 واضحةٌ  الِعبارَةُ  ىذهِ ( َحاِمَياَِوِمْنكََِِعاِديَاًِِِمْنوُِِاهللَُِِعِذيِري: )العبارة ىذه أفَّ  فاتوُ  لكنَّو بكامِلِو، النَّصَّ  يذكرَ 
اً  واضحة االنتقاص، يف  ادلكتبة ُكُتبِ  َّناذجِ  من آخر َّنوذجٌ  ىذا إذاً  ،العربّية البَلغةِ  يف ِخربةٌ  لوُ  دلن جدَّ

 .الشِّيعيَّة واإلجاباتِ  الشِّيعيَّة
يقة وفاةُ ) كتابوِ  يف ادلقرَّـ الرَّزاؽ عبد السيِّد ادلقرَّـ، الرَّزاؽ عبد السيِّد  الزَّىراء فاطمة وفاةُ ( الكربى الصدِّ

 أوساطِ  ويف ادلكتبات أوساط يف خصوصاً  ادلقرَّـ الرَّزاؽ عبد للسيِّد معروؼ كتابٌ  عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ 
 0904 قم، أمًن، ادلطبعة األوىل، الطبعة ىي الطَّبعة ىذه يديّ  بٌن الَّيت الطبعة ىذهِ  حبسب النَّشر، ُدورِ 

 أمًن مع الزَّىراءُ : عنواف ربت ،99 صفحة يف ادلقدَّسة، قم الرَّضي، الشَّريف انتشارات وأيضاً  قمري، ىجري
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 اللغويّة ادلعاين يُبٌّن  مل حّتَّ  تعليق، أيِّ  ُدوف كامَلً  الكَلـ نقل ادلقرَّـ الرَّزاؽ عبد السيِّد السََّلـ، عليوِ  ادلؤمنٌن
 والسيِّد معانيها، يفهمُ  فإنّو قرأىا لو ااِلعتياديّ  القارئ أفَّ  أعتقد ال ومُجَل، وكلمات، ألفاظ، فهناؾ كعادتِو،

اً، كثًنة مؤّلفات ولوُ  التأليف يف خبًنٌ  فهو ذلك يعرؼُ  ادلقرَّـ  حيتاج نصَّاً  يذكر حينما عادةً  ادلقرَّـ والسيِّد ِجدَّ
 عليو يُعلِّقَ  أفْ  دوف بكامِلوِ  النَّصَّ  ذََكرَ  ادلقرَّـ السيِّد ولكن احلاشية، يف ذلك إىل يشًن فإنّو لغويّة، بيانات إىل

 لغوي   شرحٍ  إىل حباجةٍ  النَّص أفَّ  معَ  احلاشية، يف واحدةً  كلمةً  َيشرح أفْ  ودوف ادلنت، يف واحدة بكلمة
 ادلتقدِّمة، احللقة يف لكم شرحُتوُ  كما لغوي   شرحٍ  إىل ربتاج الكلمات أفَّ  كيف والحظتم بياف، إىل وحباجةٍ 
 ااورة، ىذه يف ادلوجود ااِللتباس لكم بيَّنتُ  وأنا االلتباس، ىذا رفع ألجل الُكليَّة ادلضامٌن بياف إىل وحباجة
 تسطيحي   بشكلٍ  معوُ  ويتعاملُ  الزَّىراء موقفَ  ُيَسطِّح ادلؤمنٌن وأمًنُ  بتعنيفِو، ادلؤمنٌن أمًنِ  ِمن تنتقصُ  الزَّىراء

 .بفدؾ ومطالبِتها ُخطبِتها قضّيةِ  يف
 ..!!الشِّيعيَّة ادلكتبة ىي ىذه! شيء؟ إىل وصلتم ىل أجوبَتهم، ونسربُ  العلماء ُكُتب نُقلِّب وضلنُ  اآلف إىل

 أمحد للشَّيخ الُكُتب، يف ذُِكَرت الَّيت ادلعطيات لكلِّ  جامع كتابٌ (: ادلصطفى قلب هبجةُ  الزَّىراء فاطمة)
 يف مذكورٍ  كَلـٍ  من جاء ما احلاشية يف نَػَقل ذلك بعد ُثَّ  ،465 صفحة يف ااورة ذكر اذلمداين، الرَّمحاين

 فالشَّيخ قالُو، الَّذي على وسأطلُعكم األنوار حبار كتاب على سنأت األنوار، حبار على سأمر   األنوار، حبارِ 
 ااورة ذَكر معروؼ، والكتابُ  ،(ادلصطفى قلب هبجةُ  الزَّىراء فاطمة: )كتابوِ  يف اذلمداين الرَّمحاين أمحد

 ربدَّث ما لكنَّوُ  يتحدَّث، للن صوص ِذكرهِ  بعد عادةً  أنّو مع ااورة، ذََكر أفْ  بعد بشيءٍ  يُعلِّق ومل كاملةً 
 مضامٌنِ  لشرحِ  لُغويّةٍ  بياناتٍ  ِمن األنوار حِبار يف مذكوراً  َجاء ما نقلَ  أفْ  ىو بوِ  قاـ الَّذي كل   أبداً، بشيءٍ 

 كتاب من ُنسخةً  وجد بأنَّوُ  وسيأت ادلرتضى، السيِّد َعن الكَلـ نقلَ  البحار صاحبُ  وأساساً  ااورة،
 ما حبسب ونقرأ، األنوار حبار إىل سنصل وضلن ادلرتضى، السيِّد عن منقوؿ الكَلـ بالنتيجة ،(الُغمَّة كشف)

 األشياء مُجلة من والبتوؿ، الوصيِّ  بٌن ااورة ىذهِ  يف َوَردت الَّيت الل غويّة ادلعاين بٌنَّ  ادلرتضى السيِّد عن نُِقل
 األدبُِسوءِِِفيُِعذريِأي - قاؿ؟ فماذا - (َحاِمَياَِوِمْنكََِِعاِديَاًِِِمْنوُِِاهللَُِِعِذيِري: )عبارة عند ذَكَرىا الَّيت
ِاألدبُِسوءِِِفيُِعذريِأي - ادلؤمنٌن أمًنَ  يا معك األدبَ  أسأتُ  قد أنَّين من تقوؿ الزَّىراء كأفَّ  يعين -

 ُعذراً، أمتلك ولكنَّين الكَلـ يف َمعك األدب أسأتُ  قد أنا يعين - عّنيِوالذَّبَِِِّإعانتيِفيَِقصَّرتِأنَّك
 السيِّد من ىو الكَلـ وىذا معك، األدبَ  أسأتُ  أنا لذلك محاييت ويف إعانيت يف قصَّرت إنَّك العذر؟ ىو ما

 كَلـُ  ىذا عليو، اِ  رمحةُ  ادلفيد الشَّيخ وفاة بعد األوَّؿ الطائفة َمرجع وىو اذلُدى، ِبَعَلمِ  ادلعروؼ ادلرتضى
 . ااورة ذلذه شرحوِ  يف ادلرتضى السيِّد

 يعتقد ىل لكن ااورة، يف موجود ادلعىن ىذا ادلعىن؟ ىذا بصحَّةِ  يعتقد ادلرتضى السيِّد أفَّ  ىل: ىنا الس ؤاؿ
 يل ولكن معك األدب أسأتُ  إينِّ  ادلؤمنٌن ألمًن وتقوؿ ادلؤمنٌن، أمًن مع األدب أساءت فعَلً  الزَّىراء أفَّ 
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 ألنَّوُ  ذلك، يعتقدُ  أنَّوُ  ادلرتضى السيِّد كَلـ من يبدو والَّذي محاييت، يف َقصَّرتَ  أنَّك عذري ذلك، يف عذرٌ 
: قوذِلا ومعىن كَلِمها معىن إفَّ : قاؿ ذلك، بعد شيئاً  يُعلِّق أفْ  دوف ادلضموف ىذا َوَوَضع الشَّرح ىذا َوَضع

 ذلك يف معذورةٌ  ولكينَّ  ادلؤمنٌن أمًن يا معك األدب أسأتُ  قد إينِّ  ،(َحاِمَياَِوِمْنكََِِعاِديَاًِِِمْنوُِِاهللَُِِعِذيِري)
 السيِّد أفَّ  ىل والس ؤاؿ ذلك، بعد شيئاً  يذكر ومل ادلرتضى السيِّدُ  ثَػبَّتوُ  الَّذي ىو ىذا محاييت، يف قصَّرتَ  ألنَّك

 وكاف حقِّها يف قصَّر قد ادلؤمنٌن أمًنَ  وأفَّ  ادلؤمنٌن، أمًنِ  مع األدبَ  أساَءت الزَّىراء بأفَّ  فعَلً  يعتقدُ  ادلرتضى
 الزَّىراء، كَلـ معىن لنا يُبٌنِّ  ومل ذلك، بعد يُعلِّق مل ادلرتضى السيِّد ألفَّ  نعم، الكَلـ ظاىرِ  من الُعذر؟ ذلا

 ! ال؟ أـ تقصدهُ  الزَّىراء أفَّ  ىل ولكن الزَّىراء، كَلـِ  من ادلضموفَ  ىذا أفهمُ  أيضاً  أنا كبًن، فارؽٌ  ىناؾ
 فيو، موجودٌ  ادلعىن ىذا نعم اللفظّية بُنيتوِ  يف الكَلـ معاين اللفظّية، بُنيتوِ  يف الكَلـ معاين عن نتحدَّث مرَّةً 

 من ىو الكَلـَ  بأفَّ  األجوبة بعضِ  يف وقعَ  لذلكَ  ال؟ أـ احلقيقةِ  سبيلِ  على تقصُدهُ  الزَّىراء أفَّ  ىل ولكن
 دلركزِ  جوابٍ  يف جاء أو مثًَل، السَّند للشَّيخِ  جوابٍ  يف جاء كما (جارةِياِواسمعيِأعنيِإيَّاكِِ) بابِ 

 دقيقة ليست األجوبة ىذهِ  ولكن واضحة، اللَّفظّية ادلضامٌن ألفَّ  السِّيستاين، للسيِّد التابع العقائديّة األحباثِ 
 وإفْ  ذلك، يعتقدُ  أنَّو يبدو نعم، كَلمو ِسياؽِ  حبسبِ  ادلرتضى للسيِّد بالنِّسبة قليل، قبلَ  لكم بَػيَّنتُ  كما

 ما مثل نعم، كَلموِ  ِسياؽِ  خَلؿِ  من ولكن الضَّحالة، هبذهِ  ادلرتضى السيِّد يكوف أفْ  أستبعدُ  شخصياً  ُكنتُ 
 ذلك، من ادلرادُ  ما يُوضِّح ومل عليو وعلَّق وبيػََّنو وشرَحوُ  ادلضموف ىذا إىل جاء ىو السَّابقة ادلضامٌن شرح
 ِمن الكَلـَ  أطلق ىو صحيح، كَلُموُ  واللفظّية اللغويّة اجلهةِ  من عليكم، قرأتُوُ  الَّذي ادلضموف ىذا بٌنَّ  فقط
 يعتقدُ  إنَّوُ  الظَّاىر فبحسبِ  الزَّىراء تُريدُ  ماذا لنا يُػبَػٌنِّ  مل وحينما ىذا، من الزَّىراء تُريدُ  ماذا يُبٌنِّ  أفْ  دوف

 يف قصَّر قد فعَلً  ادلؤمنٌن أمًنَ  وأفَّ  ادلؤمنٌن، أمًنِ  َمع األدبَ  أساءت فعَلً  الزَّىراء أفَّ  من ادلعىن ىذا ِبصحَّة
 .الكَلـ من أو البيافِ  ِمن شيئاً  ُيِضف مل ألنَّوُ  محايِتها،

 فماذا األوَّؿ إىل الثَّاين ادلعىن عن رجع ُثَّ  للعبارة، ثانياً  معىن أعطى ادلرتضى السيِّد أفَّ  ذلك من األنكى بل
ِأيِفالن،ِمنَِعذيُرك - :قاؿ ثانياً، معىنً  أعطى ىو األصّح، ىو األوَّؿ ادلعىن أي - أظهرِواألوَّلُِ - قاؿ؟
 األظهر ىو األوَّؿ ادلعىن - أظهرِواألوَّلُِ - :فقاؿ رجع ولكنَّو آخر معىن ىذا قطعاً  - فيوِيَعذركِمنِىاتي

!! الكَلـ ىذا مراجعنا من وغريبٌ  - عنِّيِوالذَّبِِِّإعانتيِفيِقصَّرتَِِأنَّكِاألدبِسوءِفيُِعذريِأي -
 ُيِشر ومل يُعلِّق، مل أيضاً  ألنَّوُ  يفهمو؟ مل أـ الكَلـ ىذا َفِهمَ  اذلمداينّ  الرَّمحاينّ  أمحد الشيخ أفَّ  ىل أدري وال
 واعتقادهِ  كتابوِ  خَلؿِ  من فالرجل ذلك أستبعد وأنا! بو قَِبل قد فكأنَّوُ  ثبَّتوُ  فحينما آخر، بيافٍ  أيِّ  إىل

 يل ويبدو ادلرتضى، السيِّدُ  ذكَرهُ  الَّذي الكَلـ ىذا دبثل يعتقدُ  أنَّوُ  أستبعدُ  الفاطمّية لألحاديث وتتب عوِ  السَّليم
 أنا أفعلُ  كما اللغويّة ادلعاين دقائقِ  إىل ُمتوجِّهاً  يكوف فَل عربّياً  ليس كونُو اذلمداين الرَّمحاين أمحد الشيخ أفَّ 
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  .الكَلـ ىذا على يُعلِّقَ  أف ادلفرَتض فمن وإالَّ  بدقَّةٍ  ُملتِفتاً  يكن مل الرَّجل أفَّ  أعتقدُ  لذا مثًَل،
 ِمن سيفهم ادلضامٌن، يفهم أفْ  ويُريد الكتاب، ىذا يقرأ أف يُريد الَّذي أفَّ  ىي النتيجة ىي؟ ما النتيجة لكن

 كبًنٌة، إساءةٌ  وىذه عليها، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الزَّىراء لػمقصودِ  بيافٍ  دوف من معناه ىو ىذا الكَلـ ىذا أفَّ 
 مع الشِّيعيَّةُ  ادلكتبةُ  تتعاملُ  كيف ُتَلحظوف! عليها وسَلُموُ  اِ  صلواتُ  لكَلِمها فهمٍ  ِقلَّةُ  وأيضاً  كبًنةٌ  إساءةٌ 

يقةِ   ُأِخَذت بياناتٌ  ىي البيانات ىذهِ  أفَّ  إىل ُيِشر مل أيضاً  وىو! عليها؟ وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الطاىرةِ  الصدِّ
 يف جاء الَّذي الكَلـ نقل ،460 صفحة يف أنَّوُ  ويبدو ذلك إىل ُيِشر مل عليو، ا رمحةُ  الػُمرتضى السيِّد عن
ِخرجتَِلمَّاِأنَّوِروحوِاهللَِقّدسِالموسويِالهدىَِعَلمُِِال ُمرتضىِالسيِّدِبخطُِِِّوِجد - :األنوار حبار

 ادلرتضى السيِّد ِقَبل من ىو الكَلـ ىذا أفَّ  إىل وأشار الكَلـ نفسَ  نقل فهو الكَلـ، آخر إىل - فاطمة
  .عليو ا رمحة
 الَّيت الطبعة وىذه الغطاء، كاشف حسٌن زَلمَّد للشَّيخ ،(ادلأوى جنَّة: )ىو يديّ  بٌن الَّذي الكتاب وىذا
 يقوؿ ماذا ،064 صفحة قم، إيراف، اذلدى، أنوار دار َقمري، ىجري 0956 الثَّانية، الطَّبعة ىي يديّ  بٌن

 - المسجدِمنِرجوعهاِبعدِألقتهاِالمؤمنينِأميرَِمعَِِوكلماتُها - الغطاء؟ كاشف حسٌن زَلمَّد الشَّيخ
َِأشدَُِِّمتأثِّرةًِِثَائرةًِِوَكانتِالمسجدِمنِرجوعهاِبعدِألقتهاِالمؤمنينِأميرِمعَِِوكلماتُها - نفسها ااورة
ِأَِبيِاَْبنَِِيَا:ِ)لوُِِفقالتُِعمرِىا،ُِمدَّةَِِحظيرتِهاِمنِتخرجِلمِالَّتيِاآلدابُِحدودَِِِعنَِخرجتِحتَّىِالتأثُّر

ئَابِِافْ تَ َرْستَِِطَاِلب َِوبُلَغةَِِأَِبيِِنحَلةَِِيَ ْبتَ زُِّنيِفالنةِأبيِابنُِِىذا:ِقالتِأنِِْإلىِالت َُّراب،َِواَفْ تَ َرْشتَِِالذِّ
 تقيَّة توجد وال التحريف، إىل ضرورةٍ  من ىناؾ تكن مل ،(فَلنة أيب ابن ىذا) واضح ربريف وىذا - (اَبْ َني

 وكبًنة، صغًنةٍ  ُكلِّ  يف ادلناقشة بصدد لسنا حاؿ أيِّ  على الغطاء، كاشف حسٌن زَلمَّد الشَّيخ زماف يف
ُِمتأثِّرةًِِثائرةُِِوكانت - ادلئة يف مئة بدرجةِ  شيطاين   كَلـٌ  أنّو يف وصريحٌ  واضحٌ  أنّو أعتقد الكَلـ ىذا لكن
ِثائرةًِِوكانت - الطريقة هبذهِ  ادلعصوـَ  َنصفَ  أفْ  ميكننا ال!! بادلعصـو يليقُ  ال الوصف ىذا - التأثُّرِأشدَِّ

 أفْ  ميكن ال الكَلـ ىذا بعواطِفها، شُلسكةً  وليست بعقِلها، شُلسكةً  ليست كانت يعين - التأثُّرِأشدَُِِّمتأثِّرةًِ
 كاشف فالشَّيخ - اآلدابُِحدودَِِِعنَِخرجتِحتَّىِالتأثُّرِأشدَُِِّمتأثِّرةًِِثائرةًِِوكانت - ادلعصـو بو يُوَصف
 بقلَّةِ  احلماقة، هبذهِ  الضَّحالة، هبذه السَّذاجة، هبذهِ  أقوؿ؟ ماذا ادلستوى، هبذا الفهم، هبذا ااورة َفِهم الغطاء
ـِ  ادلعرفِة، بقلَّةِ  األدب، بسوءِ  ىذِه، الذَّوؽِ  بقلَّةِ  ىذِه، العقلِ    .قليلٌ  ُكل و وىذا الفهم، بانعدا
 الغطاء كاشف الشَّيخ بأفَّ  أفرتض لو حّتَّ  أنا يُرقِّع، دبن يل شأفَ  ال الِغطاء، لكاشف يُرقِّعُ  من ىناؾ قطعاً 
 ما أنا كتاب، ىو يل بالنِّسبةِ  الغطاء كاشف ألفَّ  دلاذا؟ الكَلـ، ىذا نَفس سأقوؿ َمطبعي، خطأٍ  يف َوَقعَ 

!! بو عَلقيت ما الشَّخص، هبذا يل شأفَ  ال وعظم، وُمخ   ودـٍ  حلمٍ  من ىو الَّذي الشَّخص مع مشكلة عندي



  31/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 114 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 12 - 
 

 الَّذي الغطاء كاشف حسٌن زَلمَّد وأفكار، وسطور، ُكُتب، ىو يل بالنِّسبة الغطاء كاشف حسٌن زَلمَّد
 رَبتَ  ادلدفوف ذلك وليس وأسفار، وأوراؽ، وكلمات، ُكُتب، ىو العقائديّةِ  الشِّيعيَّةِ  الثَّقافّيةِ  السَّاحةِ  يف يُؤثِّر

 الشِّيعيَّةِ  األجياؿِ  عقوؿِ  يف يُؤثػِّرُ  الَّذي الشِّيعيَّة، الثَّقافةِ  ساحةِ  يف يؤثػِّرُ  ال الرُتاب ربت ادلدفوف ذلك الرتاب،
، خطأٍ  يف وَقعَ  قد الغطاء كاشف حسٌن زَلمَّد الشَّيخ كاف لو فحّتَّ  وأمثالُو، الكتابُ  ىذا ىو  يف أو مطبعي 

، خطأٍ   يديّ  بٌن ادلوجود ولكن ىذا، من شيءٍ  أيَّ  يقصد يكن ومل خاطٍئ، لُغوي   لفظي   َسبقٍ  يف أو إمَلئي 
 وعن محاقة، وعن اعتقاد، وسوء أدب، وسوء معرفة، وقلَّةِ  علم، وِقلَّةِ  عقل، قلَّةِ  عن يكِشفُ  كَلـٌ  ىو

 مرضى، ُىم إمَّا ىؤالء يُرقِّعوف الَّذين العبارات، من شئتَ  ما وقل ،[حظ طيحة] وعن جهالة، وعن ضَللة،
 الدودة وىذه السَّقيفة، بدودةِ  ُمصابوف ىم إمَّا ،(الدودة) ادلرض سببَ  السَّابقة الربامج خَلؿِ  من وتعرفوف

 الَّذين ىؤالء إبليس، وجودِ  من والبُدَّ  ُدودةٍ  وجود من فَلبُدَّ  إبليس، ينبَشها حّتَّ  تتحرَّؾُ  ال أَّّنا طبيعتها من
 بطريقةٍ  يُغّطوىا أف يُريدوف ولكنَّهم السّيئة األفكار هبذهِ  يقبلوف ىم حقيقةً  وإمَّا مرضى ىم إمَّا يُرقِّعوف
 قد كانت ىذهِ  ااورةُ  فإذاً  - اآلداب حدود عن َخرَجت حّتَّ  التأث ر أشدَّ  ُمتأثِّرةً  ثَائَِرةً  وَكانت - وأخرى
 ىي وىذه شيعة، يا كتُبكم ىي وىذه مراجُعكم ىم ىؤالء! اآلداب حدودِ  عن الزَّىراءُ  فيها خرجت

  !تقولوف؟ ماذا أنتم الشِّيعيَّة، مكتبُتكم
 :خيارات عّدة أماُمكم
 الشَّاشة ىذهِ  اقلبوا بأيديكم، كنرتوؿ الرميوت أفضل، وىذا ُأخرى فضائّية إىل تنتقلوف :األوَّلِالخيار
ا أو آخرين، زُلدِّثٌن إىل واستمعوا ادلزعج، ادِّث ىذا من وزبلَّصوا أخرى شاشةٍ  إىل ادلزعجة  إىل اقلبوا ردبَّ

 ..خيار ىذا!! اجلميلة القنوات ىذه من ُأخرى قناةٍ 
 !!وشتيميت َسيبِّ  من وأكثروا سب وين :اآلخرِالخيار
 كي جديدةٍ  رقعةٍ  على رُبصِّلوا أفْ  حاولوا ادلرّقعٌن، جبماعِتكم اّتصلوا َترقيعات، عن احبثوا :الثَّالثِالخيار
 !!ادلرقّػُعوف إالَّ  فاز فما تُرقِّعوا أفْ  شئُتم ما ورقِّعوا الفتق، ىذا أو الشقّ  ىذا تُرّقعوا

 بعيد، أمرٌ  وىذا الزَّىراء، مع تكونوا أف الرَّابع اخليار رابع، خيارٌ  عملّياً  يُوَجدُ  بأنّو أعتقد ال :الرَّابعِالخيار
 وىنيئاً  السَّابقة، اخلياراتُ  فأماَمكم!! فراغ الرَّابعُ  اخليارُ  لُو، وجودَ  ال عملّياً  الرَّابع اخليارُ  توفيق، إىل حيتاج ىذا
 !!زبتارونو خيارٍ  بأيِّ  لكم
 الشِّيعيَّةُ  ادلرجعيَّةُ  حرَّمت الَّيت اجمللَّدات أوَّؿُ  وىو والعشروف، التاسع اجمللَّد ىو وىذا(: األنوار حبارُ ) ىو ىذا

 الشِّيعيَّةُ  ادلرجعيَّةُ  حرَّمت اجمللَّدات ىذهِ  إىل( األنوار حبارُ ) لطباعة ادلطبعة أصحابُ  َوَصلَ  حينما ِطباعَتها،
 حرَّـ أجزاء سّتة أجزاء، ِسّتة طباعة الُكُتب، ىذهِ  ِطباعةَ  آنذاؾ الربوجردي بالسيِّد متمثّلةً  ُقم يف الكرميةُ 
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 ُظَلمة على تشتملُ  الَّيت األجزاء ىي األجزاء وىذهِ  يطبعوىا، أفْ  ادلطبعة أصحاب على الربوجردي السيِّد
يقة عن منو األكربُ  الِقسمُ  البحار، من واألربعٌن الثَّالث اجلزء أفّ  صحيحٌ  وفاطمة، علي    الطّاىرة، الصدِّ

 ىذا يف ىي التفاصيل بقيَّةُ  التفاصيل، ُكلَّ  على يشتمل مل اجلزء ىذا لكنَّ  ُظَلمِتها، عن كبًنٌ  بابٌ  ويُوجد
 الفدكّية واخلطبة الفاطمّية، اخلطبة: ادلثاؿ سبيل على تليو، الَّيت واألجزاء والعشرين التاسع اجلزء يف اجلزء،
 أشياء وال بصددىا، ضلنُ  الَّيت ااورة ىذه وال األنوار، حبار من واألربعٌن الثالث اجلزء يف موجودةً  ليست
 ادلرجعيَّةُ  حرَّمت الَّذي اجلزء ىذا يف األنوار؟ حبارِ  يف ذُِكَرت أين وااورةُ  اخلطبةُ  لذلك، كثًنة، أخرى

 فيها ليس ِطباعَتها ادلرجعيَّةُ  حرَّمت الَّيت األجزاءُ  وىذهِ  تليو، اليت اخلمسةِ  األجزاء مع طباعتو الكرمية الشِّيعيَّةُ 
يقةِ  ُظَلمةِ  على يشتملُ  الَّذي البيت أىل حديثُ  إالَّ  ، وُظَلمةِ  الصدِّ  والرباءِة، الواليةِ  معاين وإاّل  الوصيِّ

 .األصلاسِ  النَّواصبِ  أعدائِهما من والرباءةُ  وفاطمةَ  لعلي   الواليةُ 
 حلقةِ  يف عليكم قرأتُوُ  ما اجمللسي الشَّيخُ  ذكر األنوار حبار من والعشرين التَّاسع اجلزء من ،098 صفحة يف

يقة وبٌن ادلؤمنٌن أمًن بٌن دارت الَّيت ااورة أمس، يوـِ   الشَّيخ - أقول - :099 صفحة يف الطاىرة، الصدِّ
 الُغمَّة كشف) وىو معروؼ، كتابٌ  الُغمَّة كشفُ  - الُغمَّةِلكشفِِِقديمةُِنسخةٍِِفيِوجدتُِ - اجمللسي

ُِنسخةٍِِفيِوجدتُِ - :يقوؿ اجمللسي الشَّيخ األربّلي، عيسى ابن عليّ  الشِّيعيّ  للُمحدِّث( األئمَّة معرفة يف
 األصلّية النسخة من منقولة كانت النسخة ىذه يعين - المصنِّفِخطِِِّمنِمنقولةٍِِالُغمَّةِلكشفِقديمة

ُِخطبتهاِإيرادِبعد - مكتوب اذلامش على - ىامشهاِعلىِمكتوباًِ - األربّلي نفس ادلصنِّف، خطِّ  من
 علي   مع وحديثُها بيِتها يف خطبُتها ااورة، ىي الَّيت اخلطبةُ  خطبة؟ أيّ  - لفظوِىذاِماِعليهاِاهللِِِصلواتُِ

 آخر إىل - فاطمةِخرجتَِلمَّاِأنَّوُِِروحوِاهللَِقدَّسِالموسويِِّالهدىَِعلمِالمرتضىِالسيِّدِبخطُِِِّوجد -
 قليل قبلَ  عليكم قرأتو الَّذي الكَلـ نفس إىل نأت أفْ  إىل ويستمر - الرُّجوعِوالنكفاء - :يُعلق ُثَّ  كَلمو

 ىذا نفس نقل ألنَّوُ  اذلمدايّن، الرَّمحاينّ  أمحد للشَّيخ ،(ادلصطفى قلب هبجة الزَّىراء فاطمة: )كتاب من
 - عنِّيِوالذَّبِِِّإعانتيِفيِقصرتِأنَّكِاألدبِسوءِفيُِعذريِأي - األنوار حبار يف ادلوجود ادلضموف
  .الكَلـ نفسُ  إليو، اإلشارةُ  مرَّت الَّذي ُىوَ  ُىوَ  ادلضموف

 زَلمَّد الشَّيخ كَلـِ  عن بعيداً  ليس كَلُموُ  وسيكوف ُكربَى، طامَّةٌ  فتلك هبذا يعتقد ادلرتضى السيِّد كاف وإذا
! َنصنع؟ ماذا نُرقِّع، أيضاً  ضلنُ  ولكنَّنا نَعم، الكَلـ، ظاىرِ  من يبدو الَّذي ىو ىذا الِغطاء، َكاشف حسٌن
اً  صرحياً  يكن مل الكَلـ أفَّ  باعتبار ادلرتضى، للسيِّد زلمَلً  صلدَ  أف ضُلاوؿ اً  ِجدَّ  الشَّيخ مع احلاؿ ىو كما ِجدَّ
 يف لكنَّهم لُعلمائِنا، ادلساِقطَ  أتصيَّد أفْ  أُريد ال أنَّين لُكم يتَّضح ىنا ومن الغطاء، كاشف حسٌن زَلمَّد
 فماذا رلاالً  صَلد ال وحينما احَلسنة، اامل على ضَلملهم أفْ  لغًني وال يل رلاالً  يَفسحوف ال األحياف بعض
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 !؟..ذلم نصنعُ  ماذا زُلَمٍَّد، آؿِ  من ينتقصوف وىم نصنع
ِىذاِسماعِعندِبالبالِيخطرِلِقلَّماِالَّذيِاإلشكالِولندفع - :يقوؿ اجمللسي الشَّيخ ،516 صفحة يف

ُِنصرتهاِوعدمِللخالفةِالَتعرُّضَِتركِِِفيِالمؤمنينِأميرِعلىِفاطمةِاعتراضِأنَِِّوىوِوالسؤالِالجواب
ِووصيَّةِتعالىِبأمرهِِِإلَِِّشيئاًِِيفعلِلمِوأنَّوُِِوعصمِتوِاتِّباعوِِِووجوبِبإمامِتوِِعلمهاِمعِفيهماِوتخطئتوِِ
ِمنهاِصدرتِالكلماتِىذهِِِبأنَِِّعنوُِيجابِأنِِْيُمكنِفأقولِوجاللَتها،ِعصمَتهاِيُنافيِممَّاِالرَّسول
 أطلقها ىكذا ادلصاحل؟ ىذه ىي ما - راضيةِكانتِبلَِفعلوُِِِلَماُِمنِكَرةًِِواقعاًِِتكنِولمِالمصالح،ِلبعض
 جاءوا وحينما جارة، يا وامسعي أعين إيَّاؾِ  باب من كاف الكَلـ أفَّ  من قالوا الَّذين أطلق كما عاـ بشكل
 أفعالهمِوشناعةِأعمالهمِقُبحِللنَّاسِيتبيَّنِأنِِْغرضهاِكانِوإنَّما - واضحة ليست بأمثلةٍ  جاءوا باألمثلةِ 

ِالعاداتِِِفيِيقعُِِماِكثيراًِِىذاِومثلُِِبوِأتواِبماِلرضاهِليسِسكوتوُِِوأنَِّ - السَّقيفة أصحاب أفعاؿ -
ِجنايتهم،ِمنِببرائتوِِِعلموِِِمعِالرَّعاياِبعضِأمرِِِفيِخواصِّوِِِبعضِيُعاِتبُِِملكاًِِأنَِِّكماِوالمحاورات

 يُعاِتبُ  فادللك - المعاتبةِمنوُِِبالملكِالنَّاسِأخصَِِّبوِِِاستوجبِِممَّاِوأنَّوُُِِجرِمُهمِِعَظمِلهمِلُيظِهر
 مكافٍ  أيِّ  يف واىي، كَلـٌ  جّداً، بعيدٌ  كَلـٌ  ىذا! اآلخرين ُجرـِ  َعَظَمةَ  يُبٌنِّ  أفْ  ألجلِ  آخرين جبرـِ  شخصاً 
 أف ألجلِ  يفعلها مل ىو آخرين أُناسٍ  جبرميةِ  خواصِّوِ  أحدَ  عاتب ادللك أفَّ  َحَدث مكافٍ  أيِّ  يف ىذا؟ حدث

 ىكذا، ليست القضيَّةُ  ترقيع، ىذا ىذا، مثلُ  يوجدُ  ال ىذا؟ َحَدث مكاف أيِّ  يف اجلرمية؟ ىذهِ  ِعَظم يبٌّنَ 
ا نعم  ىذا عَلقةُ  ما ولكن آخرين، ُيسِمعَ  أفْ  ألجل خواصِّوِ  بعضِ  على اخلطابِ  يف ُيشدِّد قد ادللك أفَّ  ردبَّ

 ! ادلضموف؟ هبذا ادلضموف ىذا عَلقةُ  فما البيت، داخلَ  كاف اخلطاب ىذا هبذا؟
ِيجرُّهِأخيوِبرأسِوأخذهِاأللواحِإلقائوِِمنِأسفاِغضبانِقوموِِِإلىِرجعَِلمَّاُِموسىَِفعلوُِِماِذلكِونظير

ُِجرمهمِوِشدَّةِِجنايتهمِِعظمِالقومِيُعرِّفِأنِِْبذلكِأرادِبلِىارونِعلىِاإلنكارَِغرضوُِِيكنِولمِإليو
ا ىاروف، ُُيرِّـ أفْ  ألجل ال ىاروف مع فعل ما فعل موسى أفَّ  صحيح ادلثاؿ - فيوِالكالمِمرِكما  أرادَ  وإَّنَّ

 وسنقرأ القّصة، نقرأ حٌن ألنَّنا معكم، اشرتؾَ  قد كاف أنَّوُ  لو حُياَسبُ  ىاروف حّتَّ  بأنّو إسرائيل لبين يقوؿ أف
 كاف إذا مسئولٌن سيكونوف اجلميع بأفَّ  إسرائيل بنو سيعرؼ فحينئذٍ  سُيحاَسب، ىاروف حّتَّ  اآليات،

 اخلطاب ىنا ولكن اجَلرمية، ِعَظم يُبٌنِّ  أفْ  ألجلِ  وذلك! موسى معوُ  تعامل ىكذا بينهم األعلى وىو ىاروف
 ! التطبيق؟ يكوف فكيف والبتوؿ، الوصيّ  بٌن فيما اخِلطاب ادلؤمنٌن، أمًنِ  بيتِ  يف
 قائلٌ  يقوؿ أفْ  مُيكن! خاصَّاً؟ اخلطابُ  كاف إذا لنا ينِقُلوُ  الَّذي فمن يُنَقُل، الكَلـ ىذا بأفّ  قائل يقوؿ قد

 فأين يشرحونُو؟ أال لنا، الكَلـَ  ذلكَ  األَِئمَّةُ  نقل إذا ولكن لنا، الكَلـ ذلك ينقلوف الذين ىم األَِئمَّةُ  بأفّ 
ِوالَغيظِواألسفِِِالَغضبِِِِشدَّةِأنَِِّعلىَِحملوُِِوأمَّا- ؟الكَلـ لذلك األَِئمَّة شرحُ  أين َشرُحهم؟ ىو
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ِعصمتهاِوينافيِالفسادِدفعِفيِينفعُِِفالِالسَّالمِعليوِارتكبوُِِماِبحقيَّةِِعلمهاِمعِذلكِعلىِحملتها
 مل ُدِفع؟ األوَّؿ اإلشكاؿ ىو - آخرِإشكالٌِِىاُىناِبقيِالعباد،ِأحالمِإدراكهاِعنِعجزتِالَّتيِوجاللتها

ِوإنِِْفيوِوالمبالغةِالحقِِّطلبِأنَِِّوىوِآخرِإشكالٌِِىاُىناِبقي - حاؿ أيِّ  على ضعيفة، والدفوع يدَفع،
نياِوترُكهاِعليهاِاهللِِِصلواتُِِزُىدىاِلكنِللعصمةُِمنافياًِِيكنِلم اتهاِبنعيمهاِاعتدادىاِوعدمِللدُّ ِولذَّ

ِاللَّذاتِِِإلىِدائماًِِالعاليةِِىمَّتهاِوانصرافِالُقدسيةِنفسهاِوتوجُّوِالدنياِبفناءِويقيُنهاِعرفانهاِوكمالُِ
ِالنَّاسَِمجمعِإلىِوالخروجِفدكِأمرِِِفيِالىتمامِىذاِمثلِتُناسبِلِاألخرويةِوالدرجاتِالمعنوية

ِ:ِوجهينِمنِعنوِوالجوابِتحصيلِو،ِفيِالمنافقينِمعَِِوالمنازعة
ِيكنِفلمِفيو،ِلهاُِمشاركينِالكرامِالبررةُِِأولدىاِكانِبلِلهاِمخصوصاًِِحقَّاًِِيكنِلمِذلكِأنَِّ:ِاألوَّل
ِجماعةِحقوقِلتضييعِسبباًِِليصيرِذلكِفيِالمبالةِوعدمِوالمحاباةِوالمساىلةِالمداىنةِلهاِيجوز

ِالتأثُّرِوعدمِفيوِوالزُّىدِتركوُِِلهاِكانِبهاُِمختصَّاًِِكانِلوِنعمِالكرام،ِواأِلشرافِاألعالمِاألَِئمَّةِمن
ِ.ِفوتوِمن

ِالثَّاني ِوجورىمِظلمهمِِإظهارُِِالغرضِكانِبلِالدنياِوُحبِِِّفدكِلمحبَّةِتكنِلمِاألمورِتلكِأنَِّ:
ِصلواتُِِأنَّهاِويُؤيّدهُِِالمسلمينِعلىِالحقوقِوأعظمِالدِّينِأُمورِِِأىمِِّمنِكانِوىذاِونفاقهمِوكفرىم

ِ،(آخرهِإلىِبالخذلةِمنيِمعرفةٍِِعلىِقُلتُِِماِقُلت:ِ)قالتِحيثُِِالكالمِآخرِفيِصرَّحتِعليهاِاهلل
 واضحة، ركَّة وفيو ُمهمَّاً  ليس الكَلـ من الثَّاين اجلزء - ونفاقهمُِكفرىمِعلىِبَ يِّنةًِِالخطبةِبهذهِوكفى

 بٌن الكَلـُ  يكوف كيف الصورةُ  لكم تّتضح كي عليو اِ  رمحةُ  اجمللسي الشَّيخُ  قالوُ  ما مجيعَ  قرأتُ  ولكنَّين
ثينا، ومراجِعنا ُعلمائِنا  حبار من والعشرين التاسع اجلزء يف جاء ما ىذا األحاديث، يشرحوف وكيف وزُلدِّ
  .األنوار

 عليها، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الزَّىراء عوامل من الثَّاين اجلزء ىو وىذا(: ادلستدركات مع العلـو عوامل) يف أمَّا
 عليكم، قرأتوُ  الَّذي ىذا اجمللسي الشَّيخ كَلـَ  نقل بعدىا، وما 975 صفحة جديداً، شيئاً  ُيِضف مل فإنّو

 يف األدبِ  ُسوءِ  من إليو أشار ما إىل أشار الشَّيء ونفس ادلرتضى، السيِّد كَلـَ  نَػَقل أيضاً  ذلك وبعد
 ما حبسب عليو ا رمحةُ  ادلؤلِّف من ال تعليق يوجد ال شيئاً، يُعلِّق ومل عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  كَلِمها

 ا - مذكوراً  الكَلـُ  وجاء الكتاب، على واستدركت حقَّقت الَّيت ادلؤسَّسة من أيضاً  تعليق يوجد وال أرى،
 يف احلدّ  ذباوزؾ َحاؿ أو عينِّ  الظ لم وَدفعك ادلكاره َصرفك حاؿَ  إليك إساءت يف ِقَبلي من الُعذر يُقيِّمُ 

 دوف من ُىَو، ُىوَ  الكَلـ - عينِّ  والذَّبِّ  إعانيت يف قصَّرت أنَّك األدب سوء يف ُعذري أي نصري عن الُقُعود
 .توضيح أيِّ  دوف من تعليق، أيِّ 
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 رموزِنا، كبارُ  ُىم ىؤالء! الرؤية؟ يف وضوحٌ  ىناؾ يوجدُ  ال وأنّو واضحة، احلًنةَ  أفّ  كيف ُتَلحظوف أال
 وىذا البحراين، ا عبد الشَّيخ ادِّث العوامل صاحبُ  ىو وىذا الكتِب، بٌنَ  ما أتنقَّلُ  أنا وُتَلحظوف،

 ُقم، علماءِ  من ومعروؼٌ  رُلتهدٌ  زُلقِّقٌ  عالػِمٌ  أيضاً  عليها وُيشرؼ معروفٌة، مؤسَّسةٌ  عليو أشرفت الكتاب
 . اخلرباء اقِّقٌن من ورلموعةٌ 

 للسيِّد كَلماً  ثبَّت كبًن زُلدِّث عن( الُغمَّة كشف) عن عمَّن؟ لنا ينقل وىو اجمللسي الشَّيخ ىو ىذا
 يف اجمللسيّ  الشَّيخُ  لذكرهُ  تعليقٍ  من( الُغمَّة كشف) لصاحبِ  كاف ولو عليو، يعلِّق مل اآلخرُ  وىو ادلرتضى

 زَلمَّد الشَّيخ أمَّا، (ادلصطفى قلب هبجةُ  الزَّىراء فاطمة) كتاب يف كما آخروف وعلماء ،النسخة تلك
 فراراً  الكَلـ قطَّع( فاطمة بيت على اذلجـو) كتاب وصاحب، واضحٌ  السَّيئُ  فكَلموُ  الغطاء كاشف حسٌن

 ادلعاين إىل حّتَّ  ُيِشر ومل الكَلـَ  ذكرَ  ادلعروؼ، وادلؤرِّخ واخلبًن العالِػم ادلقرَّـ الرزَّاؽ عبد والسيِّد، اإلشكاؿ من
 وقع الَّيت الورطة نفس يف سيقعُ  فإنَّوُ  اللغويّة ادلعاين إىل ُيشًنَ  أفْ  أراد إذا أنَّوُ  ىو السبب أفّ  أعتقد وأنا الل غويّة،

 لُغويّاً  ال يُعلِّق فلم األساس من األمر طوى لذلك ذلك، على جواباً  ميلك ال أنَّوُ  ويبدو ادلرتضى، السيِّدُ  فيها
ـ  ) كتاب يف الشَّيء ونفس!! عقائديا   وال ِفكريا   وال  قفزةً  قد فهو السَّند للشَّيخ ،(الزَّىراء فاطمة مقامات ُأ

 األحباث مركز يف اجلواب الشيء ونفسُ ، األوىل اخلطبةِ  على الوقوؼِ  دوفِ  من الثَّانيةِ  اخلطبةِ  إىل كبًنةً 
 ا رسوؿِ  إىل الُقرآفِ  يف ادلوجَّوَ  العتابَ  أفّ  وىو ُضِرب، الَّذي ادلثاؿ خصوصاً  ُموفَّقة، غًن إجابة ىو العقائديّة

 ينطبقُ  ال ادلضموف وىذا ادلثاؿ وىذا ،"جارة يا وامسعي أعين إيَّاؾِ " باب من ىو وسلَّم وآلو عليو ا صّلى
يقةِ  بٌن جرت الَّيت ااورة مع   .األوصياء سيِّد وبٌن الطّاىرة الصدِّ

مة عن نُِقلت إجابةٌ  وىناؾ  على موجودة أيضاً  اإلجابة وىذه العاِملي، ُمرتضى جعفر السيِّد ادلعاصر العَلَّ
ِىذهِ،..(.ِطَاِلبِأَِبيِاَْبنَِِيَا)ِ:ُىناِالزَّىراءِكالمِفيِالمراد - :يقوؿ ُمرتضى جعفر السيِّد اإلنرتنت،

 الصَّحيحُة، وىي لكم قرأُُتا ىكذا( الَجِنينَِشْمَلةِِاْشَتَمْلتَِِطَاِلبِأَِبيِاَْبنَِِيَا) - استفهاميَّةِىمزةِالهمزة
 أمًنَ  تسأؿ ىنا فالزَّىراءُ  أأشتملَت؟ :يعين - َأْشَتَملتَِِطَاِلبِأبيِأَِبنِاْبنَِِيا - :يقوؿ مرتضى جعفر السيِّد

 فعلت ىل األجدؿ، قَاِدمةَ  ونَقضت الظّنٌن ُحجرةَ  وقعدتَ  اجلنٌن مشلةَ  اشتملتَ  ىل: لوُ  فتقوؿ ادلؤمنٌن
 :فتقوؿ تأت تتحدث أفْ  بعد ذلك بعد ولكن ىنا، إىل احلديث انتهى إذا يُقَبل أفْ  مُيكن الكَلـ ىذا! ذلك؟

 الكَلـ يكوف أف ىنا البُد أيضاً  - َحدَّكَِأَضْعتََِِيومََِِخدَّكََِِأْضَرْعتَِِرَاِغَمةَِوُعدتَُِِكاِظَمةَِخَرْجتُِ -
اً، واضحٌ  تكل فٌ  واضٌح، تكل فٌ  وىذا( َحدَّؾ أضعتَ  يـو َخدَّؾ أََأْضرعت) ىكذا  بل جواباً  ليس ىذا جدَّ

 !! ترقيع ىذا
 عالػمٍ  وبٌن ُُييب عالػِمٍ  بٌن كبًن فارؽٌ  األجوبة، ِصناعة ظاىرة وىي الدِّين ُعلماء بٌن موجودة ظاىرة ُىناؾ
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 ىذه أو الظاىرة ىذه يعترب والبعض أحاديِثهم، ويف ُعلمائِنا ُكتبِ  يف موجودة الظاىرة وىذه األجوبة، يصنعُ 
ا على األجوبة صناعة على ادلقدرة أو القابلّية  الَّذي كذاؾ ىذه رَلهَلة، ىذهِ  أبداً، ادلواىب، من موىبة أَّنَّ

 من ادلراد ما خطاباتِو، يف يتأنَّق كاف ادلأموف ،اجلمعة صَلة يف اخلَُطبِ  من ُخطبةٍ  يف ادلأموف ادلأموف، سألوُ 
 وذلك مساِعها، على النَّاسُ  يَعَتدِ  مل مُجَلً  ينسج أف حُياوؿ غريبة، كلمات عن يبحث أنّو ىو ادلراد يتأنَّق؟

 يفهم ال ادلستمع أفَّ  حبيث مألوفة، تُكن مل بتعابًن يأت غريبة، بكلماتٍ  يأت بليغٌ  بأنَّوُ  النَّاس عنوُ  يقوؿ حّتَّ 
 إضافة الكَلـ، تزويقُ  التزويق، أساليب يستعمل كاف اللفظّي، التهويل ىذا بسبب وبالدقَّة بالضَّبط ُمراده

 َتَّ  أنّو صحيحٌ  اجلاىلّي، العصر يف حّتَّ  موجودةٌ  وىي البديعّية، باسنات تسمَّى ما البديعّية، الػُمحسِّنات
 زمن يف حّتَّ  موجودةً  كانت البديعيّ  والتحسٌن التزويق ظاىرة ولكنَّ  العباسّي، العصرِ  يف ذلا التنظًنُ 

ؼ اجلاىلّية،  العباسيّ  العصر يف وخصوصاً  العباسيّ  العصر يف ُمركَّز بشكلٍ  ظهورِىا إىل أدَّى احلياة يف والرتَّ
  .الثَّاين العباسيّ  بالعصر ادلؤّرخٌن بٌن عليو ُيصطَُلح ما الثَّاين،

 تكوف قد وادلرتادفات ادلعاين، تضيعُ  حبيث ادلرتادفات من وُيكِثر كَلمو يف يزّوؽ كاف ادلأموف حاؿ أيِّ  على
 يف يتكلَّف كاف ادلأموف حاؿ، أيِّ  على واألدب، للبَلغة درسٍ  يف لست ىنا أنا األحياف، بعضِ  يف نافعةً 

 إظهارِىا ويف تدبيِجها ويف تنميِقها يف كثًناً  عليها تعب قد كاف خطبةً  ألقى األيَّاـ من يـو ويف خطاِبو،
 اليـو ذلك يف خبطابتوِ  ُمعجباً  وكاف أعجبتُو، خطبتوُ  اخلُطبة، أعجبتوُ  ادلأموف نفس أعجبتُو، وقد وربسيِنها،

 دخلوا الَّذين أحد رللسِو، إىل ودخلوا معوُ  رجعوا النَّاس من مُجلة اخلُطبة، ِمن رجع فلمَّا نفسِو، عن وراضياً 
 ىذا إىل التفت ادلأموف البادية، أىل ومن الفصاحة أصحاب من كاف ُخطبتو يف حاضراً  وكاف رللسوِ  إىل

 ىذا يف ُخطبيت مسعت: لوُ  فقاؿ ادلأموف، لبَلغة واإلعَلءِ  ادلدحِ  من فيوِ  يكوفُ  كَلماً  منو ُُيرج أفْ  أراد الرجل
؟  الُقدرة عدـ أو الن طق على الُقدرة عدـ ىو العيّ  عندكم؟ العي   ما: قاؿ آخر سؤاالً  سألو ُثَّ  نعم،: قاؿ اليـو
 من سببٍ  أليِّ  يستطيع ال الكَلـ عن عاجزاً  اإلنساف يكوف حٌن عّي، لوُ  يُقاؿُ  ىذا ادلعاين، بياف على

 من اإلنساف مينع األحياف بعض اخلوؼ خلوٍؼ، األسباب من َسببٍ  أليِّ  خلقيٍ  لسببٍ  دلرضٍ  األسباب
 يكوف األحياف بعض ويف العيّ  أصابوُ  الرجل ىذا بأفَّ  يقاؿ الكَلـ عن عاجزاً  اإلنساف يكوف حٌن الكَلـ،

 اإلماـ وصف يف الرِّضا اإلماـ حديث يف جاء كما وأعظم، أكرب ادلعاين تكوف حٌن احلًنة، من العيّ 
ِِمنََِِفِضيَلةٍِِأوَِشأَنِوِِمنَِِْشَأنٍَِِوْصفَِِِعنِْ - العيّ  أصاهبا الُبلغاء الُبلغاء، عيَّت - البُ َلَغاءَِوَعيَّت) :ادلعصـو
 بيافِ  عن عجزاً  يكوف قد أو الكَلـ عن َعجزاً  يكوف قد فالعيّ  العّي، أصاهبا الُبلَغاء وعيَّت ،(َفَضائِِلو
 .ادلعاين بيافِ  على قادراً  ليس ادلتكلِّمُ  فيكوف ادلعاين،
ا الرَُّجل ىذا يسأؿ ادلأموف  واجلديةِ  احلدَّةِ  لكسرِ  األمثاؿ، من َمَثل ،(باقل من أعيا: )يُقاؿ الفكرة لتوضيح ردبَّ

 وكاف العرب، عامَّة من السوقة من رجلٌ  باقلٌ  ىذا؟ باقلٌ  ىو من باقل، من أعيا: تقوؿ العرب الربنامج، يف
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 يتكلَّم ىو َفمو يف أو ِلسانو يف عيب عندهُ  يوجد ال يتكلَّم ىو يُريد، ما مضامٌن بيافِ  على قادراً  ليس عييَّاً 
 فُيقاؿ سيء، تعبًنهُ  يعجز، ُمرادهِ  عن يُعربِّ  أفْ  يُريد حٌن التعبًن، على قادراً  ليس ولكنَّوُ  الكَلـ على قادرٌ  ىو
 شائع اآلف امساً، عليو ُتطلق كانت ِحصاناً  تشرتي أو فرساً  تشرتي كانت حينما والعرب ِحصاناً  اشرتى بأنَّو
 يف اآلف أنَّوُ  حّتَّ  ميتلكُو، الَّذي احليواف ىذا على امساً  يطلق أف البُدَّ  كلب عندهُ  من ِقطَّة عندهُ  من الغرب يف

 تُثبَّت وثائق وتُوجد ىويَّة بطاقات كذلك وتُوجد احليوانات ذلذهِ  سفر جوازات توجد الغربية الدوؿ بعض
 وما: قالوا نعم،: قاؿ حصاناً، اشرتيت إنَّك مسعنا: فقالوا باقَلً  رأوا فجماعة، احليوانات ىذه أمساء فيها

 االسم ىذا أعجبو يبدو االسم، ىذا عليو أطلق اشرتاه الَّذي حصانوُ  مسَّى األعور، مساه قد ىو مسَّيتو،
 حصانك؟ مَسَّيت ما: لوُ  فقيل األعور، حصانوُ  مسَّى ىو أعوراً  احلصاف كاف ما باألعور، حصانوُ  فسمَّى
 بإصبِعو، عيَنوُ  فقس صنع؟ فماذا العّي، وأصابوُ  األمر عليو تَاه ولكّنو يتذكَّر أف الكلمة يَلفظ أفْ  حاوؿ
 غزااًل، اصطاد أنَّو األيَّاـ من يـو يف ويُقاؿ !باقل من أعيا فقيل األعور، مسَّيتوُ  إنَّين ذلم يقوؿ أفْ  يُريد فقَسها
 عليو فضاع بعشرة أبيعو أفْ  أريد يقوؿ أف فأراد الغزاؿ؟ ىذا تبيع بكم: فقاؿ ىذا باقلٍ  إىل بعضهم فجاء

 من أعيا العرب قالت لذلك بيديو، بالغزاؿ ميسك كاف ألنَّوُ  الغزاؿ ففرَّ  العشرة إىل ُيشًن يديو فرفع التعبًن،
 .باقل

 يعين قليل، قبلَ  فيو ُكنتَ  الَّذي ذلك ىو العيّ : قاؿ عندكم؟ العي   ما: قاؿ الرَُّجل ىذا سأؿ فادلأموف
ا تتصّور الَّيت ىذه ُخطبُتك  يعين العّي، ىو ىذا قليل، قبل فيو كنت الَّذي وىذا احلدود، أبعدِ  إىل بليغة أَّنَّ

 .الفصاحة وعدـ البَلغة عدـ
 ذلك وبعد ُقحافة أيب ابن عن تتحدَّث ُثَّ  تتكلَّم والزَّىراء ااورة نقرأُ  حينما سليماً، يكوفُ  ال الكَلـ ىذا

 يف عي   ىذا الكَلـ، يف عي   ىذا ،(َحدَّكِأَضعتَِِيومَِخدَّكِأأضرعتَِ: )ادلؤمنٌن ألمًن فتقوؿ تعود أيضاً 
 بٌن أنَّوُ  من ذكرتوُ  ما ىو العيّ  إىل يب جاء الَّذي واضح، اخلطاب يف نقصٌ  وىذا قليل قبلَ  قُلتُ  اخلطاب،

ينيَّة ادلؤسَّسة يف الدِّين ُعلماء  اجلواب، عن العي   العّي، ىي األجوبة وصناعة األجوبة بصناعة يقـو من الدِّ
ِالظَِّنين،ُِحجَرةَِوَقعدتِالَجِنينَِشْمَلةِأَِاشَتَملت: )ادلؤمنٌن أمًن سألت الزَّىراء أفَّ  اإلجابات من اللوف ىذا

 عبارة ىو الكَلـ ىذا ،(الت َُّرابِواَفَترَشتِالذِّئابِأَِافَترستََِِخدَّك،ِأََاْضَرعتِاأَلْجَدل،ِقَاِدمةِأَنَ َقضتَِ
 أف يستطيع الفَلينّ  العالػِم بأفَّ  يتصوَّر البعض واضح، عي   فاضح، عي   األجوبة وصناعةُ  جواب، صناعة عن

ا جواباً  يصنع أفْ  يستطيع من ىناؾ ولكن سؤاؿ، ُكلِّ  على ُُييب أحد يُوجد ال سؤاؿ، ُكلِّ  على ُُييب  ردبَّ
 ال بأنَّك يُقاؿ أفْ  اخلوؼ من وِفرارٌ  الذقوف على وضحكٌ  باأللفاظ لعبٌ  ىو األجوبة وصناعةُ  سؤاؿ، ِلُكلِّ 
 الَّذي العالػِمُ  الُعلماء، عند مرضٌ  ىذا ىذا؟ قاؿ من سؤاؿ؟ ِلُكلِّ  جواباً  َّنلك أنَّنا يُفرَتض فهل جواباً، سبلك
 . مريض رجلٌ  ىذا سؤاؿ لُكلِّ  جواباً  ميلك بأنَّوُ  نفسوِ  يف يعتقد
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 اجملنوف، معاين من معىنً  لنا يُبٌنِّ  الصادؽ إمامنا ىو؟ من اجملنوف الرِّوايات، يف عندنا اجملنوف معاين مُجلة من
 أفْ  على قادر أنَّو نفَسو يتصوَّر الَّذي ىذا رلنوف، ىذا ،(ُسؤالُِكلَِِِّعلىُِيِجْيبُِِالَِّذيُِِْىوَِِالَمجُنون: )قاؿ

 قليلةٌ  ىي عليها صُليب أفْ  َنستطيع الَّيت األسئلة أفّ  وىي واضحة لبديهةٍ  رلنوف، ىذا سؤاؿ ُكلِّ  على ُُييب
اً   فيما أي نفسّية أسئلةٌ  األسئلة ىذهِ  كانت َسواء عليها، صُليبَ  أفْ  َنستطيع ال الَّيت األسئلة إىل بالقياس ِجدَّ
 بعض ويف يسألنا، غًنُنا األحياف بعض يف يسألوَّنا، األغيارُ  اآلخروف غًنيّة، أسئلةٌ  أو أنفِسنا، وبٌن بيننا

 أضعاؼ ىي صلهلها الَّيت ادلقادير غًنيّة، أو نفسّية كانت سواء فاألسئلة أنفَسنا، نسأؿ ضلنُ  األحياف
 ُكل ها ليست اإلجابات ىذه وحّتَّ  عليها، صُليبَ  أفْ  نستطيع والَّيت نَعلُمها الَّيت أضعاؼ وأضعاؼ أضعاؼ

 . ىذهِ  ىي البشريّة والطبيعةُ  اإِلنساف، حاؿُ  ىو ىذا الظَّن، بدرجةِ  أكثُرىا بل اليقٌن، بدرجة
 ىناؾ الشِّيعيَّة الُكتب يف الشِّيعيَّة، ادلكتبة يف الشِّيعيَّة، ادلكتبة عن نتحدَّث ضلن جداً، كبًنةٌ  مشكلةٌ  فُهناؾ
 بأجوبة، ىي ما األجوبة وصناعةُ  األجوبة، ىذهِ  صنعوا العلماء مصنوعة، أجوبةٌ  ىي بأجوبة، ىي ما أجوبةٌ 

 ادخلوا وعلمائِنا، مراجِعنا مواقعِ  على الكثًن يوجد ىذا ومثل الذقوف، على ضحكٌ  ىي األجوبة صناعةُ 
 أين من: والسؤاؿ. أجوبَتهم والحظوا وادلراجع الوكَلءَ  سلوا النَّدوات، يف شاركوا األجوبة، راقبوا أنتم وراقبوا،
 يف وىي ادلخالفٌن، من جاءتنا األجوبة صناعة يف الطريقة ىذهِ  ادلخالفٌن، من جاَءنا األمر؟ ىذا جاَءنا

 ويُبيِّنوف الكَلـ ُعلماءَ  يلعنوف يقولوف؟ ماذا األَِئمَّة لذلك الكَلـ، علماء من ادلتكلِّمٌن، من َجاءتنا األساس
 إمَّا القضيَّةُ  ،(ينساقِلِوىذاِينساقِوىذاِينقاد،ِلِوىذاِينقادِىذاِيقولونِىؤلء: )ويقولوف َضَلذَلم،

 كذا كانت وإفْ  كذا، فاجلوابُ  كذا كانت فإف كذا، تكوف أف وإمَّا كذا تكوف أفْ  وإمَّا كذا تكوف أفْ 
  .اجلَدؿ دوَّامة ىي وىذه كذا، فاجلوابُ 

 أُعطي كي ذاىبٌ  أنا اآلف الػَمَهَرة؟ لألساتذة الدراسة يف التكنيك ىو ما احلوزةِ  دروسَ  نُدرِّسُ  حٌن ضلنُ 
 طبعاً  الدَّرس، أُراجع حٌن أُراجَعها، أفْ  البُدَّ  الدروس وبعض أحفظُها، الدروس بعض حوزويا ، درساً  طََلبيت

 ويفتح ربضًن، دوف من الدرس إىل يأت األساتذة من فالكثًن وإالَّ  بطلبتهم، يهتّموف الَّذين لألساتذة ىذا
!! خاطئة معلومات يُعطيها الَّيت ادلعلومات من وكثًن منو تأخذ والطَّلبة مستند، دوف من ويتكلَّم الكتاب

 ىي ما: فيو أُفكِّر شيءٍ  أوَّؿُ  ىنا الدرس، َحضَّرتُ ! كثًنٌ  كثًنٌ  احلوزات، يف الطراز ىذا على ىم الذين وكثًنٌ 
 على أرد   أفْ  البُدَّ  األستاذ أنا لكنَّين حقيقّية، اإلشكاالت بعض تكوف وقد الطََّلبة، سيُِثًنىا الَّيت اإلشكاالت

ا موجودة أجوبتها اإلشكاالت بعض اإلشكاالت، بصناعة فأبدأ اإلشكاالت، ىذهِ   من نشأت قد ألَّنَّ
 ذلذه أجوبةٍ  بصناعةِ  أنا فأقـو أجوبة، ذلا توجد ال اليت اإلشكاالت بعض علميَّة، أجوبة ذلا تُوجد ُشبهة،

 تتجّلى وىكذا عليها، ردوداً  أصطنع ُثَّ  أصطنعها، أنا وأيضاً  إجابات على ردوداً  أفرتضُ  ُثَّ  اإلشكاالت،
 إشكاالت، ُيسم وَّنا؟ ماذا ولذلك اإلشكاالت، تلك على وردودٍ  إشكاالتٍ  من يصطنعوُ  دبا األستاذ علمّية
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 . نقوض ُيسم وَّنا ما ُثَّ  وردود،
 . الّنقوض تلك على رد   ىي: الد فوع ُدُفوع، ُيسم وَّنا ُثَّ  ،الّردود على الّردود ىي: النقوض

 إشكاالت بٌن ما احلوزوّي، العلميّ  الوسط يف شائعة ُمصطلحات وىذهِ  ثانية، ُدُفوع يقولوف ذلك وبعد
ا األدلَّة، صناعة ومن األجوبة، صناعة من طويلةٍ  سلسلةٍ  يف وىكذا، ثانية ودفوع ودفوع ونقوض وردود  ُردبَّ

 تكوفُ  قد ادلتلّقي، ذىنُ  هبا يستأنسُ  جديدة أدلَّةٍ  برتكيبِ  اآلخر إلقناع ُمفيداً  فنَّاً  يكوف قد األدلَّة صناعة
 ألسنةِ  على ادلوجودة األجوبة من كثًن الذقوف، على ضحكٌ  فهي األجوبة صناعةُ  أمَّا األدلَّة، صناعةُ  ُمفيدةً 

 أكثر من ىي اخلارج وحبوث اخلارج، حبوثِ  ويف العلمّية، ادلوسوعاتِ  ىذه يف الُعلماء ألسنة وعلى اخلُطباء،
 الُفقهاءِ  آراءَ  ُيضعِّفَ  أفْ  ويُريد رأيِو، قوَّةَ  يُبٌنِّ  أفْ  يُريد الفقيو ألفَّ  األجوبة، صناعةُ  فيها تكثر الَّيت ادلواطن

 قد أجوبة، وبصناعةِ  إشكاالتٍ  بصناعةِ  ينقُضها؟ كيف بنقِضها، يبدأُ  ثّ  بآرائِهم يأت أف فَلبُدَّ  اآلخرين،
 ادلناقشة، على تَلميَذه يدرِّب أف يريد األستاذ أفَّ  وىو التدريب يعين الدِّربة، باب من وىو ُعذراً  ذلذا ُيدوف
 العلمّية مهارَتوُ  يُبٌنِّ  أفْ  يريدُ  األستاذَ  أفّ  ىو األكرب اجلُزء ولكن احلقيقة، من جزءٍ  ىذا يف يكوف أفْ  مُيكن

 ُوِجَدت إف ادلصطَلح ىذا أعلميَُّتُو، تثبتَ  كي ىذا كل   ىنا، والقضيَّة الفقهاء، كبارِ  أقواؿَ  ينقض أنَّوُ  وكيف
 أفْ  أريد ال ىنا وأنا زُلَمَّد، آؿِ  موازينِ  يف حقيقةٌ  لوُ  ُوِجَدت إفْ " األعلمّية" الواقع، أرضِ  على حقيقةٌ  لوُ 

  .األجوبة بصناعة ُيسمَّى ما ىناؾ أقوؿ أفْ  أُريد فقط لكنَّين شيء، ُكلَّ  أُناقشَ 
 ىذا أفَّ  من العاملي مرتضى جعفر السيِّد عن اإلنرتنت على منشور ىو ما حبسبِ  ذكرتُوُ  الَّذي اجلواب ىذا

 مل إذا ألنَّوُ  اإلشكاالت، من والِفرار األجوبة صناعة قبيل من ىو ىذا استفهامية، هبمزة مسبوؽ اخلطاب
 أف بالضَّرورة ليس ضلن مجاعة، يا!! اإلشكاالت من وجَهوُ  يُعطي فأين اإلشكاالت، فستُثارُ  القوؿ هبذا يَػُقل

 وأبعاَدىا حقائِقػَها تعرفوف ال الَّيت ادلضامٌنُ  لنا قالوا أمجعٌن، عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  األَِئمَّة جواباً، َّنلك
 عندنا ىناؾ نرتكُو، ادلوضوع فهذا الن صوص من كثًنة بدائل عندنا وضلن نلقاىم، حّتَّ  نرتكها واتركوىا، ذروىا
 ال ضلنُ  ادلتشابو ادلتشابو، من لنا بالنِّسبة الكَلـ ىذا يكوف قد وادلنسوخ، والنَّاسخ وادلتشابو اكم يف قواعد

 من متشاهباً  يكوف األحياف بعض ويف اللفظّية، اجلهة من ُمتشاهباً  يكوف األحياف بعض يف ادلتشابو نفهمُو،
 : نوعٌن على األحاديث يف اللفظية اجلهة من وادلتشابو ادلعنويّة، اجلهة
o ادلتشابو بلسافِ  اللساف، هبذا ربدَّث ىو اإلماـُ  األصل، من ُمتشابو . 
o حديثٍ  إىل احلديثُ  يتحوَّؿ احلديث نقلِ  يف ضعفوِ  وبسببِ  احلديث، ينقل الرَّاوي األحياف، بعض ويف 

 . الرَّاوي بسبب ُمتشابوٍ 
 ادلعاين فهذه البيت أىل حديث تفاصيل على ُمطَّلعاً  كاف من البيت، أىل حديث يف موجودة ادلطالب ىذه

 صليب أفْ  البُدَّ  أنَّنا َّنائّية وحقيقة َّنائّية ضرورة ىناؾ توجد فَل االعتبار، بنظرِ  تُؤَخذ أفْ  والبُدَّ  وجلية واضحة
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 تقولوف ال دلاذا واضحة، ليست مطالب ىناؾ تكوف أفْ  ميكن منطقياً، ليس الكَلـ ىذا سؤاؿ، ُكلِّ  على
 تكوف دلاذا! بعجزِكم؟ وتعرتفوف األمر وترتكوف األمر، ىذا على اإلجابة عن عاجزوف إنَّنا الُعلماء أي ها

 فُتسيءُ  بعيد حد   إىل سطحّية تكوف األحياف وبعض الذقوف، على ضحكٍ  دبثابة األحياف بعض يف األجوبة
 ُيوط] العراقّية أمثالِنا يف نقوؿ كما الحظتم، كما األجوبة تكوف األحياف بعض ويف رُبِسن، شلا أكثرَ 

 ..!!بادلوضوع لو عَلقةَ  ال اجلواب فيكوف[ االستكاف بصفّ 
 اخلامس، اجمللَّد ىو وىذا الشًِّنازي، زَلمَّد السيِّد الراحل للمرجع( الزَّىراء فقو ِمن) يديّ  بٌن الَّذي الكتابُ 

، دارُ  ميَلدي، 5118 األوىل، الطبعة الزَّىراء فقو من  اجلزء من ،464 صفحة لبناف، بًنوت، العلـو
 ىذا عن ربدَّثتُ  الزَّىراء، ُخطبة الكتاب ىذا يف يشرحُ  وىو الشًِّنازي السيِّد يبدأ الزَّىراء، فقو من اخلامس
 حديث َشرح يف األوَّؿ اجلزء أجزاء، ََخسة من يتألَّف وىو ادلتقدِّمة، احللقاتِ  من سلف فيما الكتاب
 لذلك الزَّىرائيَّة باخلطبةِ  ُملَحقة ااورة ىذه أفَّ  وباعتبار الزَّىراء، خطبة شرحِ  يف ادلتبقيَّة واألجزاء الكساء
 باعتبار ،(احلوار فلسفةُ ) عنواف ربت 485 صفحة إىل يصل أفْ  إىل 464 صفحة من الكَلـ فيبدأ أوردىا،

ا  ىذا يعين - الحقيقيِبالمعنىِِعتاباًِِالخطابُِِىذاِليس - :فيقوؿ والبتوؿ، الوصيّ  بٌن فيما زُلاورة إَّنَّ
يقةُ  بوِ  خاطبت الَّذي اخلطاب ِبالمعنىِِعتاباًِِالخطابُِِىذاِليس - :يقوؿ ادلؤمنٌن، أمًنَ  الطّاىرةُ  الصدِّ

يقةِعليِ ِالمؤمنينِأميرِبينِالحوارِفإنَِِّالحقيقي، ِللواقعِِِبياناًِِكانِاألسلوبِبهذاِالزَّىراءِوالصدِّ
 - إشكالِولِشكِ ِبالِالمعهودِالعتابِوجوِعلىِيكنِولمِعليها،ِجرتِالَّتيِالُظالمةِِِوِشدَّةِوأىميَّتوِِ

! اخلطاب؟ هبذا األمًن زباطب كيف الزَّىراء أفَّ  وىي بالذِّىن تعلق الَّيت الش بهة ينفي أف يُريد الشًِّنازي السيِّد
  !كيف؟ ولكن حقيقّي، بعتابٍ  ىو ما اخلطاب ىذا يقوؿ! الزَّىراء؟ عصمة أين! األمًن؟ عصمة أين
ِيُبيِّنِفقد - إذاً؟ األمر كيف جّيد، - إشكالِولِشكِِّبالِالمعهودِالعتابِوجوِعلىِيكنِولم

ِشكلِِِوفيِتصويريِ ِوأدبٍِِوبالغةٍِِوتشبيوٍِِتمثيلٍِِفيِيُ بَ يِّنوِوقدِعاديِ ُِمجرَّدٍِِبشكلٍِِالواقعَِِاإلنسانُِ
َِخاصِبأمرٍِِذلكِكانِحيثِاإلمامَِصبرِِِسببَِِالنَّاسُِِيعرفَِِأنِالالزمِمنِكانِأنَّوُِِإلىُِمضافاًِِحوارٍِ

 بأفَّ  قاؿ ىو واضح، غًن الكَلـ - الَحرِجةِالظروفِتلكِفيِوالمسلمينِلإلسالمِِِِحفظاًِِورسوِلوِاهللِِِمن
 ال الزَّىراء أفَّ  يعين حقيقّي، بعتاب ىو ما األوصياء وسيِّد الطّاىرة الصدِّيقة بٌن فيما جرى الَّذي احلوار ىذا
 ولكن صحيح، العقائديّة اجلهة من الكَلـ ادلؤمنٌن، أمًنَ  زُباِطب وىي كَلِمها دلعاين احلقيقيَّة ادلضامٌن تعين

 بعض يف اإلنساف: يقوؿ الشًِّنازي السيِّد ىو عتاباً، وليس تعنيفٌ  بل ِعتاٌب، ُىناؾ ادلوجود الواقع حبسبِ 
 وبلغةِ  اإلخبار، بلغةِ  الص حفُ  زُبرب  كما ىكذا رلرَّد بشكلٍ  يتحدَّث الواقع عن يتحدَّث أف أراد إذا األحياف

ِيستعملِاإلنسانِاألحيانِبعضِوفي - :يقوؿ وكذا، وكذا كذا الفَلينّ  ادلكاف يف َحَدثَ  األخبار، نشرةِ 
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 ىذا ُتطبِّق كيف ولكن نعم - حوارِشكلِوفيِالتصويريِِّواألدبِوالبالغةِوالتشبيوِالتمثيلِأسلوب
 التصو رَ  ىذا ُتطّبق كيف ولكنْ  وعبارات، مُجل إثارة ىكذا كَلـ ىذا يعين مُيكن، ال أيدينا؟ بٌن الَّذي على
 هبذا ادلؤمنٌن أمًنَ  وخاطبت الدار، يف استقرَّت البيت، إىل دخلت الزَّىراء! أيدينا؟ بٌن الَّيت ااورةِ  على

ا األمًنَ  تُعاتب مل: يقوؿ ىو العنيِف، اخلطابِ   غًنِ  بأسلوبٍ  ولكن الواقع عن تتحدَّث أفْ  أرادات وإَّنَّ
ا اجملرَّد، األسلوبِ   أف َنستطيع كيف ولكنْ  شئت، ما سمِّ  حواريّةٍ  سبثيلّيةٍ  فنيَّةٍ  بطريقةٍ  تتحدَّث أفْ  تُريد كأَّنَّ

يقةِ  بٌن جرى الَّذي على التصّورَ  ىذا نُطبِّقَ   ذلك؟ تفعلوا أف تستطيعوف األوصياء؟ سيِّد وبٌن الطاىرةِ  الصدِّ
 . الشًِّنازي السيِّد يقوؿ كما ىذا، جرّبوا أنتم

 صرب سبب عرفوا وىل - اإلمامِصبرِسببَِِالنَّاسِيعرفِأنِالالزمِمنِكانِأنَّوِإلىُِمضافاًِ - :يقوؿ ُثَّ 
 اِ  صلواتُ  اإلماـ صرب سببُ  َظَهر أين أيضاً، األجوبةِ  صناعةِ  من نوع ىذا ااورة؟ ىذه خَلؿ من اإلماـ

 ىكذا األمًن؟ أجاب ماذا صربِِه؟ سببُ  ظهرَ  فأين أيدينا بٌن ااورةُ  ىي ىذه ااورة؟ ىذه يف عليو وسَلموُ 
َ  الَّذي اإلماـ صرب سببُ  ىو فأين ،(َمْقُدوِريَِأْخطَأتَُِِوَلِِِدْيِنيَِعنَِِْونَ ْيتَُِِفَما: )قاؿ  ىذا يف بُػٌنِّ

َ  ىل اخلطاب؟ َِوَلِِِديِْنيَِعنَِِْونَ ْيتَُِِفَما) نفسو عن قاذلا اإلماـ اجلملة ىذه فقط؟ اجلملة ىذه يف بُػٌنِّ
 ال وىم الشِّيعة ولغًن الشِّيعة، لدى معروفة البديهة ىذه معروفة، البديهة ىذهِ  ىي ،(َمْقُدوِريَِأْخطَأتُِ

 ومجعُ  تلصيقٌ  ىذا منطقّياً، كَلماً  ليس الكَلـ ىذا إذاً  اإلماـ؟ صربِ  سببُ  تَبٌنَّ  فكيف البديهة، هبذه يعبأوف
ِاهللِمعِالمالئكةِحديثِِِمنَِوَردِماِولعلَِّ - !الواقع ادلتكّلمُ  ُيصيبَ  أفْ  دوفِ  من جوابٍ  وصناعةُ  كَلـٍ 

 !! ىذا غريبٌ  - القبيلِىذاِمنِكانِوتعالىِسبحانو

 اعرتاض ،﴾الدِّهَبء ًٌََسْفِهُ فٍِيَب ٌُفْسِدُ هَي فٍِيَب أَحَجْعَلُ لَبلٌُاْ: ﴿اخلَلفة ِقصَّة يف ا مع ادلَلئكة حديث
 وقد حقيقيَّاً، كاف ادلَلئكة واعرتاض هبذا؟ ىذا عَلقة فما وتفاصيُلها خصوصياُتا ذلا ِقصَّةٌ  تلك ادلَلئكة،

ِىذاِمنِكانِوتعالىِسبحانوِاهللِِِمعِالمالئكةِحديثِِِمنَِوَردِماِولعلَِّ - احُلسٌن دماءِ  خبصوصِ  كاف
ِالصَّلواتِِِمنِللتخفيفِِمراراًِِتعالىِاهللَِِراجعَِِحيثِالمعراجِليلةِفيِالنَّبيِِِّقصَّةُِِوكذلكِالقبيل،

 ذلك لكلِّ  عَلقة وال خصوصيَُّتوُ  لوُ  موضوعٍ  كل   ادلوضوعات ىذه موضوع، وىذا موضوع ىذا - وركعاتها
ِعبادٌِِىمَِبلَِوالمالئكةِيُوَحيَِوْحيٌِِِإلَُِِّىوِإنِِْالهوىَِعنِينطقُِِماِفالنَّبيِِّوإلَِّ - فيو ضلنُ  بالَّذي

ِىذاِمنِوالخضرِموسىِالنَّبيِقصَّةُِِتكونِأنِِْقريباًِِالمحتملِِِمنِبلِبالقول،ِيسبقونوُِِلُِمكَرمون
 أحاديث يف جاء ما حبسب عنها وأربدَّث الوقائع، ىذه من واقعةٍ  ُكلِّ  عند أقف أفْ  أستطيع ال أنا - القبيل

  .اذّباىاُُتا واقعةٍ  لكلِّ  الوقائع ىذه أفَّ  يتبٌّنَ  لكي البيت، أىل
ِنبيِوىوِيوسفِعلىِيعقوبِالنَّبيُِِّبكاءِإنَِِّنقولِأنِِْالضطرادِفيِالستطرادِومن - :يقوؿ أف إىل
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 حيِِّولدهُِِأنَِِّيعلمِوىوِسنةِأربعينُِمدَّةِالبشريةِكافَّةِمنِروحاًِِوأسمىِمكانةًِِوأعظمُِِشأناًِِأرفعِوالنَّبيُِّ
ِيعلمِوىو - األخبار بعض يف ىذا ورد ولكن ىكذا ادلّدة تكن مل البيت أىل عند ادلعروفة الرِّوايات يف -
ِمعنىًِِالطويلِالبكاءِلهذاِيكونِأنِِْلبُدَِِّالمّدةِتِلكِبعدِتتحقَّقِسوفِيوسفِرؤياِوأنَِِّحيِِّولدهُِِأنَِّ

 ولكن حقائق، وىناؾ ظواىر لألمور ىناؾ صحيحاً، يكوف الكَلـ اجلهة ىذه من نعم - ظاىرهِِِغيرِحكيمٌِ
 ذلا كاف الوقائع ىذه أفَّ  ادلراد كاف إذا !فيو؟ ضلنُ  بالَّذي األمرِ  ىذا عَلقةُ  ما ادلطالب، ىذهِ  بٌن اخللط ىذا

 ولوُ  ظاىرٌ  لوُ  أيضاً  ىذا فاحلوار اجلهة، ىذه من نعم، لألمور، تفاسًن وىناؾ باطن ذلا وكاف ظاىر
 أفَّ  يقصد أنَّوُ  الشًِّنازي السيِّد كَلـ من ادلراد كاف إذا احلوار؟ تفسًن ىو أين ولكن باطنة، خصوصٌيات

 الوصيّ  بٌن فيما درا الَّذي احلوار تفسًنُ  أين لكن ُأخرى، بواطن وذلا ظواىر ذلا األحداث وىذهِ  الوقائع ىذهِ 
 !والدوراف؟ اللف   ىذا دلا إذاً  يعرفونُو، اجلميعُ  ىذا ىو! آخر؟ شيء ىناؾ أنَّوُ  القضيَّةُ  ىذه ىي فقط والبتوؿ،

يقةِمنِالموجَّوِوالخطابِالحوارِىذاِإنَِِّوالحاصل - :489 صفحة يف يقوؿ أفْ  إىل ِعليهاِالصدِّ
 ىي ما - ِجهاتِأوِلجهةٍَِِبل - احلديث لبداية رجعنا - قطعاًِِالمعهودِللعتابِِِيُكنِلمِلإلمامِالسَّالم

 ما اجلواب؟ ىذا يف يعين إمجاالً  ذُِكرت - إجمالًِِذُِكرت - اجلهات ىذه عن نبحث ضلنُ  اجلهات؟ ىذه
ِالتفصيلِمنِنوعٌِِوسيأتي - الباطن يف آخر معىنً  لوُ  ولكنْ  ظاىٌر، اخلطاب ذلذا أنَّوُ  اإلمجاؿ؟ ىذا ىو

 من بدأ الَّذي الكَلـ التوضيح، يذكر مل الشًِّنازي السيِّد ىنا إذاً  - اهللِشاءِإنِقليلٍِِبعدِوالتوضيح
 نعم سيأت، التوضيح وأفّ  وضَّحت، ما إنَّين: قاؿ بنفسوِ  ىو ،489 صفحة يف وانتهى ،485 صفحة
  أين؟ ولكنْ  التوضيح سيأت

 فسيطوؿ أناقَشها وأف عندىا أقفَ  أف أردتُ  إذا األمثلة وىذهِ  أيضاً  أمثلةً  ذكر ىو ،499 صفحة يف ىنا
ِإذا - :499 صفحة يف اخلَلصة إىل لنذىب دقيقاً، ليس بشكلٍ  ذُِكرت أيضاً  األمثلة ولكن الكَلـ،
يقةِعليِِّاإلمامِبينِدارِالَّذيِالحوارِأنَِِّفاعلمِىذاِعرفت (ِاِلنزجار)ِبيانِبهدفِكانِالزَّىراءِوالصدِّ

 فاالنزجار العريّب، بادلعىن نفهمها أفْ  أردنا إذا ،(االنزجار) كلمة ىنا، واضحةً  الُعجمةُ  ظهرت - القومِمن
 الشيء عن وانزجرتُ  يريد، فيما إليو انقاد تَِبعوُ  أي لفَلف فَلفٌ  انزجر االمتناع، دبعىن أو االنقياد دبعىن تأت

 كلمة الفارسّية اللغة يف ولكن الكَلـ، ذلذا معىن ال - القومِمنِالنزجارِبيانِبهدفِِِكان - عنو امتنعتُ 
 يعين - النزجارِبيانِبهدفِكان - والكراىية الشَّديد، الغضب تعين انزجار الغضب، تعين انزجار

ِكان - القـو من والن فرة والكراىية الغضب بياف هبدؼ كاف يعين العربّية، باللغة ال الفارسّية باللغة االنزجار
ِرسولوِوأسدِاهللِأسدِقَ يَّدواِحيثِعليهمِوالغضبِالسَّخطِِِعنِوتعبيراًِِالقومِمنِالنزجارِبيانِبهدف
ِسكوتِفلسفةِاآلخرونِيعرفِلكيِالعارفِتساؤلِبابِمنِاِلستيضاحِإرادتهاِلحتمالِإضافةًِ



  31/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 114 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 24 - 
 

 أنتم أسألكم أنا شيئاً، فمهتم أنتم أدري، ال ذلك؟ كيف - المخالفونِارتكبوُِِماِعلىِوصبرهِِِاإلمام
ا - الِجدِِِِّاحتمالُِِأمَّا - األمر؟ فهمتم كيف شيئاً؟ فهمتم ِماِأوِالنَّقدِأو - الِعتاب يف جادَّة كانت أَّنَّ
ِتلكِكلِِِّعنِلهماِالرَّسولِإخبارِومعِالعصمةِمعِيتنافىِأنَّوُِِإلىِباإلضافةِإطالقاًِِواردِفغيرِأشبو

ِكماِبالصَّبرِعليِ ِلإلمامِالرَّسولِبأمرِعلمهاِومعِمنهماِالميثاقِوأخذِوجزئّياتهاِبتفاصيلهاِالقضايا
 بياف هبدؼِ  كاف عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الزَّىراء كَلـ أفَّ  ىل إليها؟ وصلتم الَّيت النتيجة ىي ما - سبق

 أمًنَ  تُعنِّف فلماذا ،(!!القـو من االنزجار بياف هبدؼ كاف: )الشًِّنازي السيِّد يقوؿ كما الغضب إظهار
، على غضَبها ُتظِهر أفْ  تريد كانت إذا ادلؤمنٌن  حبسب فيها عبارات العبارات؟ ىذه تستعمل ودلاذا القـو

 وال الزَّىراء مقاـِ  مع ال يتناسب ال شديد تعنيف فيها اللغة حبسب الواضحة، األدبّية اإلساءة من فيها اللغة
 منطقٍ  أي   !ادلؤمنٌن؟ أمًنِ  إىل باإلساءةِ  بكرٍ  أيب من غضَبها تُبٌنِّ  أفْ  تُريد فهل األوصياء، سيِّد مقاـِ  مع

  !ىذا؟
 ىم وىؤالء الشِّيعيَّة ادلكتبةُ  ىي ىذه!! اإلجابة نَعرؼ ال إنَّنا ويقولوف بعجزىم ُعلماؤنا يعرتؼ ال دلاذا

 ُكلِّ  من الُعرفاء، من األصولّيٌن، من اإلخبارّيٌن، من االذباىات، سلتلف من بأمثلةٍ  جئتُ  وأنا مراجعكم
اىات،  يُعرؼُ  الرَُّجلِ  َعقلَ  بأفّ  األَِئمَّة يقوؿ أال الشِّيعيَّة، ادلكتبةُ  ىي ىذه ادلعاصرين، من الُقدماء، من االذبِّ

 !أنتم؟ تقولوف ماذا! مراجِعكم ُكُتبُ  ىي ىذهِ  ِكتاِبِو؟ من
ا األشخاص أحدُ  اإلنرتنت على ادلرَّات من مّرة واقرأُوىا، موجودة الكتب ،كذَّاب أنا؟ كذَّابٌ   أعرفُو، وردبَّ

 من أوَّلوُ  يُفَهمُ  ال الكَلـ من مقطعاً  النَّجف، يف األربعة الكبار ادلراجع ألحدِ  مقطعاً  صفحتوِ  على َنَشر
 فيديو مقطع وىو ادلقطع نشر النَّجف، يف الكبار األحياء األربعة ادلراجع ألحدِ  ادلقطع ىذا َنَشر آخرِه،

 ىذه إىل ارجعوا أيضاً  لكم أقوؿ وأنا ،[خابرين شي افتهمت إذا عود: ]ىكذا عليو وعلَّق والصورة بالصوت
ا وأقرأوىا لكم ذكرُُتا الَّيت الُكُتب ىذه إىل ارجعوا شيئاً، أفهمُ  ال جاىلٌ  أنا كذَّاب، فأنا الُكُتب  تفهموف لردبَّ

  [!!خابروين شي افتهمتوا إذا وعود!! ]شيئاً 
 [..خابروين عود شي افتهمتوا إذا! تنسوف وال] ... الَقَمر رَِعايَةِ  يف  أَْترُكُكم

 اإلًْخَسًِْج عَلَى ًَهُخَببِعٍِنَب هُشَبىِدٌِنَب ًًَُجٌُهِ ًُجٌُىِنَب عَيْ الىَسْةَ إوْشِف احلُسَني أَخٍِهَ ًَجْوِ عَيْ الىَسْةِ وَبشِفَ ٌَب

 .. . احلُسَني أَخٍِهَ بِحَكِّ

  ... اهلل أهَبىِ يف ... جَوٍعبً الدُّعَبء أَسأَلُىن ... الشَّبشت ىرهِ على ٌٌمٍ ولِّ يف ٌخجدَّدُ غَداً هُلخمبًب
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ِ:وفيِالختام
لِبُ  ّدِم  نِالتنبي  وِال  ىِأنّن  اِحاولن  اِنق  لِنص  وصِالبرن  امبِكم  اِى  يِوى  ذاِالمطب  وعِلِ
يخل  وِم  نِأخط  اءِوىف  واتِفم  نِأرادِالدقّ  ةِالكامل  ةِعلي  وِمراجع  ةِتس  جيلِالبرن  امبِ

ِاألوديوِعلىِموقعِزىرائيون.بصورةِالفيديوِأوِ
 
 
ِ

ِمعِالتحيات
ِال ُمتابَعة
ِزىرائيون
ِى 3417ِ
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