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  ...اهلل ثمَّْخَ

 ...!فَمَذَن؟ َِْٓ ًَجَذَ اٌَّزُِْ ًََِب ًَجَذَن َِْٓ فَمَذَ َِبرَا
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 اٌِّْئخ ثَؼذ اٌؼَبشِشَحُثَؼْذ  اخلَبِِغَخُ خُمٍََذَاٌْ

 اٌثَّالثًٌُْ اٌثَّبِِْٔ اجلُضْءُــ  فَبطَِّخ َّب ٌَجَّْهِ

 6 ق اٌشْؼْخ ادلىزجخ يف فبطّخ ظالِخ
 

  ... بَػَناِتْ  أَبْػَناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسبَلـٌ 
 َأجواءِ  ف ُمتواصبلً  زاؿَ  ال واحلديثُ  ..!!. فَاِطَمةِيَاِلَبَّيكِِ: ادلاِضَية احلََلَقاتِ  ِف  ادلتقدِّـ الُعنوافُ  ُىوَ  الُعنوافُ 
يقةِ  بٌن دارت الَّيت ااورةِ  إىل وصلنا حّتَّ  احلديثُ  تسلسل إذْ  الشِّيعيَّة، ادلكتبةِ   سيِّد وَبٌن الطاِىرة الصدِّ

 الدَّار ف الَقرارُ  هبا استقرَّ  فلمَّا ادلعروفة، خطبَتها خطبت أفْ  وبعد ادلسجدِ  من َرَجعت أفْ  بعد األوصياء
 الشِّيعيَّة ادلكتبةِ  ف وبياناً  َشرَحاً  َجاء َما وتناولتُ  ذلك، ف الكبلـُ  ومرَّ  األوصياء سيِّدُ  وقَاؿ وقَالت قَالت
 َخالَ  َخرجتُ  الشِّيعيَّة، ادلكتبةِ  َأجواءِ  ف افوالدَّور  اجَلوالف َذلك ُكلّ  ِمن َخرجتُ  ولكنَّين ااورة ذلذهِ 

  !!الِوفَاض
، ِمنْ  َصحيحٍ  َمنطقي   بفهمٍ  طَلرجَ  َأفْ  َنستطيع لنْ  بأنَّنا أمس يـو حلقةِ  ف لكم ذكرتُ  كما  من أعين قوـٍ

 من وزبّلص السَّند ضعيفُ  إنَّوُ : قاؿ واآلخر! !ذكرهُ  وما األمرِ  عن تغافل واحد :وُخطباء ومراجع ُعلماء
 الزَّىراء بأفَّ  األمر َفِهم واآلخر !َسيِّئاً  تعليقاً  َعلَّق واآلخر !!بشيء يُعلِّق ومل النَّص ذكر واآلخر !ادلوضوع
 يهتدِ  مل ولكنَّوُ  ،(جارة يا وامسعي أعين إيَّاؾ) بلسافِ  اخلطابَ  بأفَّ : قاؿ واآلخر! !اآلداب حدودِ  من َخرجت

 !!نتيجة إىل وصلنا ما وىكذا مغلوط، بشكلٍ  وفهمها بأمثلةٍ  وجاء َدوَّامةٍ  ف ترََكنا الصَّحيح، ادلعىن إىل سبيبلً 
 ف اآلف األحياء الكبار األربعةِ  ادلراجع ألحدِ  فيديو على تعليقاً  كَتب قد لكم قُلتُ  الَّذي ذلك قاؿ كما

 افتهمت إذا عود]: العبارة هبذه الفيديو على َتعليقاً  فعلَّق آخرِه، من أوَّلُو يُفَهمُ  ال شيئاً  فيو ذكر النَّجف،
 ! [!خابرين

ثينا، ُكتبِ  ومعَ  الشِّيعيَّة مكتبِتنا مع ِىيَ  ِىيَ  احلالة ىذه بالضبط ثينا كبارِ  زُلدِّ  ما وىم مراجِعنا، وكبارِ  زُلدِّ
 وىكذا احلقيقة، فهمِ  ف وضاؿ   تائوٍ  بٌن وما معها، لؤلدبِ  ُمسيءٍ  بٌن وما الزَّىراء، تُريدُ  دبا جاىلٍ  بٌن

 الَّذي اجلواب ف جاء ما َسلٍس، بشكلٍ  احلديثُ  يتواصلَ  حّتَّ  ذكرتُوُ  شلّا ادلثاِؿ، سبيل على !األمور كانت
ِفعلتوُِِماِأنَِّ - :ىكذا اجلوابُ  جاء السيستاين السيِّد دلرجعيَّة التابعِ  العقائديّةِ  األحباثِ  مركزِ  موقعِ  ف ُنِشرَ 

 - اهللِلرسولِِعتابٍِِمنِالُقرآنِفيَِوَردِكماِ(جارةِياِواسمعيِأعنيِإيَّاك)ِبأسلوبِكانِالزَّىراء
اً  كبًن والفارؽُ   للنَّيّب، موجَّهاً  لفظاً  جاء وآلو عليو ا صلَّى ا لرسوؿِ  فالعتابُ  بيَّنُت، كما ادلوردين، بٌن ِجدَّ
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يقةِ  بٌن دارت الَّيت ااورةُ  أمَّا لؤلُمَّة، موجَّهاً  ومعىنً   نُوجِّو أفْ  نستطيع ال األوصياءِ  سيِّدِ  وبٌن الطاىرةِ  الصدِّ
 يكوف أفْ  فبلبدّ  اخلطاب، وقتِ  ف األوصياءِ  بسيِّدِ  خاصَّةٌ  ادلعاين ىذه بعضَ  ألفَّ  بعينِو، أحدٍ  إىل معانيها

 .آخر شيءٌ  ُىناؾ
 اجلزء ىو وىذا عليو، ا رمحةُ  الشًِّنازي زَلمَّد السيِّد للمرجع ،(الزَّىراء فقوِ  من) كتاب ف جاء ما وكذلك
 جهةٍ  من وتبتعدُ  جهٍة، من َتقرتبُ  أمثلةً  يُوردَ  أفْ  بعد ،933 صفحة الزَّىراء، فقو من كتابوِ  من اخلامس
ِبينِدارِالَّذيِالحوارِأنَِِّفاعلمِىذاِعرفتَِِإذا - :933 صفحة ف إليها يصل الَّيت اخلبلصةُ  أخرى،
يقةِعليِ ِاإلمام  كلمةَ  نفهمَ  أفْ  أردنا إذا ضلن - القومِمنِااِلنزجارِِِبيانِبهدفِِِكانِالزَّىراءِوالصد 

 وال العربّيةَ  الّلغةَ  يعرفوف ألُناسٍ  وموّجوٌ  العربّيةِ  بالّلغةِ  ىو الكتابَ  أفَّ  باعتبار العربّيةِ  لّلغةِ  وفقاً ( االنزجار)
 ألفَّ  لُو، معىَن  ال القـو من االنزجار ىنا - القومِمنِاالنزجارِبيانِبهدفِكان - :الفارسّية الّلغةَ  يعرفوف
 ااِلنزجار، من ادلراد ىذا عنو، هناهُ  أمرٍ  ف اتَّبعوُ  أي لفبلف فبلفٌ  اِنزجر االتِّباع، دبعىن تأت إمَّا االنزجار كلمة
 فبلناً  إفَّ  فُيقاؿ ىذا، هنيوِ  ف فتبعوُ  ذلك تفعل ال: لوُ  قاؿ عنو، هَناهُ  قد أمرٍ  ف تَِبعوُ  أي لُفبلف، انزجر فبلفٌ 
ِكان - ِامتنعتُ  أي كذا فعل عن اِنزجرتُ  أنا انزجرُت، ااِلمتناع، دبعىن تأت االنزجار أفَّ  أو لفبلف، اِنزجر

؟ االتِّباع بياف هبدؼ ىو ىل ااِلنزجار؟ من ادلراد ما - ااِلنزجارِبيانِبهدفِِ  معىن ال ذلك؟ معىن ما للقـو
؟ عن االمتناع بياف هبدؼِ  أو!! لو  فينزجر األفعاؿ قبيل من شيء ىم القوـُ  فهل! ذلك؟ معىن ما أيضاً  القـو

  االنزجار؟ من ادلراد ما منو، اإلنساف
 فهمتُ  َلَما الفارسّية باللغةِ  ُجزئّيةٍ  معرفةٍ  على أينَّ  ولوال إطبلقاً، ىنا لوُ  معىن ال العربّ  اللغويّ  بادلعىن االنزجار

 والَّيت الكلمات ُُجلة من أفّ  فأعرؼُ  الفارسية اللغة من ّما شيئاً  أفهمُ  أفهم، لكنَّين العبارة، ىذه معىن
 الَغَضب، وتعين النُّفَرة، وتعين شديدة، الكراىية تعين انزجار انزجار، كلمةُ  الفارسّية اللغة ف كثًناً  ُتسَتعَملُ 

، من النُّفَرةِ  أو الكراىّيةِ  أو الغضبِ  بيافِ  هبدؼِ  كاف يعين: االنزجار بياف هبدؼِ  كاف فإذاً،  فيكوف القـو
ا سليماً، ىنا ادلعىن  :ألمرين الطريقة هبذه ادلعىن فهمتُ  وإظلَّ
 الكلمة ىذه أعرؼ وبالذَّات الفارسّية بالّلغة يسًنة جزئّية معرفةً  قليل قبل قُلتُ  كما أمتلك: األوؿ األمر
 .أوَّالً  ىذا تعين، ماذا انزجار كلمة
 .بالُعجَمةِ  ادلشحونةِ  ُعلمائِنا ُكُتبِ  ف الطويلة خلربت: وثانياً 

 اإلنساف يكن مل وإذا بالعجمة، مشحونة الشًِّنازي السيِّد ُكُتبُ  ُكتُبِو، ف خلربت كذلك الشًِّنازي والسيِّد
 يستقيم ال ُعجمة ُىناؾ الشًِّنازي السيِّد ُكُتب ف األحياف من كثًنٍ  ففي الفارسّيةِ  الّلغةِ  من جبزءٍ  عارفاً 

 السنوات ف األخًنة، أيَّامو ف الشًِّنازي السيِّد ألَّفوُ  الكتاب ىذا أفَّ  علماً  العربّية، الّلغةِ  معاين مع معناىا
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 ألََّفوُ ( الزَّىراء فقو من) الكتاب ىذا الكتاب، ىذا عن أربدَّث أفْ  أردت إذا وبالتحديد حياتو، من األخًنةِ 
 ىذا ألَّفَ  بذلك، التصريحِ  دوفِ  من ولكنْ  ا فضل حسٌن زَلمَّد السيِّد على الّردِّ  دبثابةِ  الشًِّنازي السيِّد

 الَّيت الفتنةِ  بعدَ  أُلِّف الكتاب ىذا معلومات، من عندي وما أعرؼ ما حبسب أعرؼ، ما حبسب الكتاب
يقة ُظبلمةِ  خبصوصِ  ا فضلُ  حسٌن زَلمَّد أثاَرىا  قم، ف آنذاؾ وقتوِ  ف دار الَّذي والكبلـ الكربى الصدِّ

 العامل، ِبقاعِ  سُلتَلفِ  ف الشِّيعيّ  الوَسط ف وانتشر اخلليج، إىل ووصل لبناف، إىل ووصل النَّجف، إىل ووصل
 ومن بذلك ُيصرِّح أفْ  دوف من ا فضلُ  حسٌن زَلمَّد السيِّد على ردَّاً  الكتاب ىذا الشًِّنازيّ  ادلرجعُ  فألَّف
ا ُمباشراً، ردَّاً  الكتاب غلعل أف دوف  للَّذي الرَّد سبيل على يكوف احلقائق وبيافُ  احلقائق، يُبٌنِّ  أفْ  أراد وإظلَّ

 سطحّية عن ربدَّثتُ  وقد الزَّىرائيَّة، اخلطبة وشرح الكساء حديث فشرح ا، فضل حسٌن زَلمَّد َطَرحوُ 
 الّنصوصَ  يشرحوف حٌن مراجعنا، وخصوصاً  علمائِنا ُكُتبِ  كبقيَّةِ  الكتاب ىذا ف ادلوجودة ادلضامٌن
 كعلمِ  سطحّيٍة، لعلوـٍ  الدائمة شلازجُتهم وىو ذلك ف السَّببَ  لكم وبيَّنتُ  واضحٍة، بسطحّيةٍ  يشرحوهنا
ِعرفتَِِإذا - احلدود أبعدِ  إىل جداً  سطحّية علـو ىي العلـو وىذه األصوؿ، وعلمِ  الدراية، وعلمِ  الرجاؿ،

 مصطلحات استعماؿ القضية ىذه القضيَّة، وىذه - عليِِّاإلمامِبينِدارِالَّذيِالحوارِإنَِِّفاعلمِىذا
 وىذه ُمرادُه، يُفَهمُ  ال تُفَهمْ  مل إذا الكلمة ىذه اآلف يعين ادلوضوع، فهم ف أساساً  ُتشكِّلُ  فارسية وكلمات
  .العربّية ػُلِسنوف ال الشِّيعةِ  فعلماءُ  الشِّيعة، بوِ  ابتليت شلَّا ىي القضيَّة

 واآلخر! يُفَهم حّتَّ  سنة مئة إىل ػلتاج بأنَّو عنو يتحدَّثوف حٌن الَّذي ىذا ،(ادليزاف تفسًنُ : )ادلثاؿ سبيل على
 يفهم فسوؼ العرب قرأىا إذا الَّيت الفارسية بالكلمات مشحوف التفسًن ىذا! سنة مئيت إىل ػلتاج يقوؿ

 ادلعاين من الكثًن فهموا ادليزاف تفسًن قرأوا الَّذين العرب أفَّ  ادلئة ف مئة متأّكد وأنا مغلوط، بشكلٍ  ادلعاين
 تفسًن عن اآلف احلديث ليس كثًنة والكلمات بكلمة، اآلف آتيكم أنا ادلثاؿ سبيل على مغلوط، بشكلٍ 
 وحلقات، حلقات أيديكم بٌن أعرض أف ؽلكنين ادليزاف تفسًن ف الُعجمة عن احلديث كاف لو ادليزاف،
 تتفرَّع دراسية علمية مؤسَّسة ىي الَّيت اجلامعة منها ادلتبادر العربّية الّلغة ف اجلامعة كلمة ،(اجلامعة: )كلمة

 ال قطعاً  لكن أخرى، معافٍ  ذلا تكوف أفْ  وؽلكن نفهمُو، الَّذي ىو ادلصطلح ىذا ُمتخصِّصة، ُكلِّيات إىل
ا( اجلامعة) لكلمةِ  معىنً  العربية اللغة ف يوجد  تعين (اجلامعة) كلمة الفارسية اللغة ف اجملتمع، تعين أهنَّ

 حتماً  اإليرين التلفزيوف فتحتم إذا التلفزيوف، ف اإلعبلـ وف اجملبلت وف الصحافة ف دائماً  وذبدوهنا اجملتمع،
 ألسنة وعلى اإلعبلمّيٌن ألسنة على األخرى الربامج ف أو األخبار نشرة ف إمَّا اجلامعة، كلمة ستسمعوف
  .العربية اللغة ف لو وجودَ  ال ادلعىن وىذا األُمَّة، وتعين اجملتمع تعين اجلامعة ادلتحدِّثٌن،

 أفَّ  أعتقد وال اجملتمع، منها يقصدُ  التفسًن طوؿ على يستعملها ما وكثًناً  ادليزاف تفسًن ف اجلامعة كلمةُ 
 وال فارسيّ  االستعماؿ ىذا اجملتمع دبعىن اجلامعة ألفَّ  اجملتمع، اجلامعة كلمة من يفهم يقرأُىا حٌن عربّياً 
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 وظاىرة، مراجُعنا كتبها الَّيت الُكُتبِ  بقيَّةِ  وف ادليزاف تفسًنِ  ف عشرات ىذا ومثلُ  العربّية، باللغة لوُ  عبلقة
 وىذا العربية، اللغة ف ذلا معىن ال كلمات ىناؾ العملّية الرسائل ف حّتَّ  العملّية، الرَّسائل ف حّتَّ  الُعجمة

 وسيكوف منها، ادلراد أفهم لن فإنَّين الفارسية باللغة معناىا أعرؼ مل لو الكلمة ىذه األمثلة، من مثاؿ
  .لوُ  معىَن  ال َلْغويّاً  كبلماً  الكبلـُ 

يقةِعليِ ِاإلمامِبينِدارِالَّذيِالحوارِأنَِِّفاعلمِىذاِعرفتِإذا ِبيانِِِبهدفِكانِالزَّىراءِوالصد 
ِعليهمِوالغضبِالسَّخطِِِعنِوتعبيراًِ - القـو من النُّفرة وبياف الغضب، بياف هبدؼِ  كاف يعين - ااِلنزجار

ِإرادتهاِالحتمالِِِإضافةًِِرسولوِوأسدِاهللِأسدِقّيدواِحيثِ،(عليهمِوالغضبِالسَّْخطِأوِالسََّخطِِِعن)
 والَّذي إليو أشرتُ  الَّذي اجلواب ف ذكرهُ  مرَّ  الَّذي الكبلـ نفس - العارفِتساؤلِبابِِِمنِاالستيضاح

ِشملةَِِأإشتملتَِ) :التساؤؿ بعنواف كاف الزَّىراء كبلـ أفَّ  من العاملي ُمرتضى َجعفر السيِّد بوِ  أجاب
 ألنَّوُ  - االستيضاحِإرادتهاِالحتمالِِِإضافةًِ - (األعزلِريشُِِفخانكِاألجدلِقوادمِأنقضتَِِالجنين،

 اجلواب ألفَّ  اإلضافة، ىذه أضاؼ َلَما األوَّؿ اجلواب من ُمتأكِّداً  كاف ولو األوَّؿ، اجلواب من ُمتأكِّداً  ليس
ا منطقياً، ليس جواب األوَّؿ  ادلؤمنٌن أمًن فهل ادلؤمنٌن؟ ألمًن دلن؟ وُعمر بكرٍ  أب من نُفرََتا تُبٌنِّ  أفْ  تُريد إهنَّ
 ىو التلصيق وىذا ىكذا، تلصيق لُو، معىن ال الكبلـ! التعنيف؟ هبذا زُباطبوُ  حبيث البياف ىذا إىل حباجةٍ 
ِلكيِالعارفِتساؤلِبابِمنِاالستيضاحِإرادتهاِالحتمالِإضافةًِ - علينا مرَّ  الَّذي التلصيقِ  كبقيَّةِ 
 .الكبلـ آخرِ  إىل - المخالفونِارتكبوِماِعلىِوصبرهِِِاإلمامِسكوتِفلسفةِاآلخرونِيعرف

يقة بٌن َجرت زُلاورةٍ  مضامٌنِ  َمعرفةِ  َعن عاجزةٌ  الشِّيعيَّة ادلكتبة صلد أفْ  كبًنة مشكلةٌ   وأمًنِ  الطاىرة الصدِّ
 النَّيبّ  شهادة بعد جرى ما بالغديِر، الَغدر َفَدؾ، الُظبلمة، السَّقيفة،: األحداث أىمِّ  من َحَدثٍ  ف ادلؤمنٌن

 إىل ورجعوا القهقرى، ارتدوا األصحابُ  ومسلم، البخاريّ  ف التعبًنُ  جاء كما الَقهقرى األُمَّةِ  ارتداد األعظم،
اً  وادلهمَّةِ  أخرى، جهةٍ  من الشَّديدةِ  والقاسيةِ  جهة، من العصيبةِ  الفرتةِ  تلكم ف جاىليَِّتهم  جهةٍ  من ِجدَّ

 :الشِّيعيَّةُ  ادلكتبةُ  كانت إذا، الفرتة تلك لقطاتِ  من ُمهمَّةً  لقطةً  ُتشكِّلُ  ااورة وىذه ثالثة،
 !!ااورة ىذه فهم عن عاجزة :أوَّالًِ

  .ااورة ىذهِ  مع التعاملِ  ف التصرُّؼَ  أساءت عجزىا مع :وثانياًِ
! اإلشكاؿ تضييعِ  ألجل ُقطِّعت ااورة أفّ  وإما! للمحاورة خاطئٍ  فهمٍ  خبلؿِ  من للزَّىراءِ  ُأِسيءَ  أنّو فإمَّا
ا! أبداً  بادلوضوع ذلا عبلقةَ  ال معافٍ  أُعطيت أهّنا وِإمَّا! عليها قُِفزَ  أنّو وِإمَّا! ُأعِللت أهّنا وإمَّا  بأمثلةٍ  جاؤوا وإظلَّ
 ادلعلوماتِ  رُكاـِ  وعلى ادلصنوعة، األجوبةِ  على تعوَّد الشِّيعيّ  القارئ ولكنَّ ! أبداً  بادلوضوع ترتبطُ  ال معافٍ  تُثًن
 اِنتظاـ عدـ! ادلعلومات من ركاـ علمائِنا،و  مراجِعنا كتبِ  من الكثًن ف احلاؿ ىو كما ادلنتظمة، غًن
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 أمثلة علينا مرَّت قد أنَّوُ  وأعتقد اخلّط، طوؿِ  على ترتدَّدُ  القضيَّة وىذه! بادلوضوع ذلا عبلقة ال أمثلة! وترتيب
 كتبِ  ف ادلصطلح ىذا لكم تتّبعتُ  وقد( المشاىدة) معىن تتذّكروف إذا األمثلة ىذه ومن ذلك، ف واضحة
َعِتيَِوَسَيأِتي: )ادلشاىدة ىذا،كلمة يوِمنا وإىل الكربى الغيبةِ  عصرِ  بداياتِ  ُمنذ وعلمائِنا مراجِعنا َِمنِِِْشي ْ
 بشكلٍ  ربدَّثتُ  السَّمري، زُلَمَّد ابنِ  علي   الرَّابع النَّائبِ  إىل وصل الَّذي األخًن التوقيعِ  ف ،(اْلُمَشاَىَدةَِيدَِّعي
م يقولوف الَّيت اجلهة عن يصدرُ  الَّذي الكتابِ  فهمَ  غلهلوف األُمَّة مراجع أفَّ  كيف والحظُتم ُمفصَّل  بأهنَّ
 ..!!عنها ينوبوف

َِوَأمَّا: )اخلُمس خبصوص يعقوب ابن إسحاؽ توقيع ف جاء ما ادلثاؿ سبيل على أخرى، بأمثلةٍ  وجئتكم
 ذكرتُوُ  الَّذي ادلضموف ىذا ،(َأْمرِنَاِظُُهورَِِِوْقتِِِِإَلىِِحلِ ِِفيِِمْنوَُِِوُجِعُلواِِلِشيَعِتناِأُبِيحَِِفَ َقدِاْلُخْمس
 فهمِ  ف َضلُّوا وكيف بعيداً، زَببُّطاً  زببَّطوا وكيف الكبار، والفقهاءِ  وادلراجعِ  العلماءِ  أقواؿَ  لكم أيضاً  وتتبَّعتُ 

 . الربنامج ىذا حلقاتِ  ف الطويلة السَّاعات َىذهِ  ِعرب مرَّت وظلاذج وظلاذج احلقائق، لُكم وبيَّنتُ  التوقيع، ىذا
ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  عجزِ  ومن الشِّيعيَّة، ادلكتبةِ  َعجزِ  من آخر ظلوذج وىذا ثينا عجزِ  ومن الشِّيعيَّة، العلميَّةِ  الدِّ  زُلدِّ

 فهمِ  عن وعجزٌ ! سًنَتم فهمِ  عن عجزٌ  ىناؾ البيت، أىل سًنة فهم عن: أوَّالً  :فهمِ  عن وُمفسِّرينا ومراجِعنا
 دلاذا فاطمة؟ إىل ُتسيئوف دلاذا! ُجهَّاؿ ضلن قولوا ُجهَّاؿ؟ أنُتم! التصرُّؼ ف احلماقاتُ  ذلك، وفوؽ! كبلِمهم
 ذلؤالء ُتصّفقوف دلاذا الشِّيعة أنُتم أنتم، أسألكم أنا إليها؟ تسيئوف دلاذا تفهمونو؟ ال وأنتم كبلَمها تأخذوف

ا السؤاؿ، ىذا على ُأجيبَ  أفْ  أُريد ال أنا أجيبوا، وأنتم أسألكم أنا دلاذا؟ لفاطمة، يسيئوف الَّذين  أترؾُ  وإظلَّ
  .إليكم اإلجابةَ 

ينيَّة، ادلؤسَّسة أليس ماسونّيٍة، جولةٍ  ف معي سآخذكم  بأنَّين يصفونين ادلرجعيَّة، وأصهار ادلرجعيَّة، ووكبلء الدِّ
 أىل حديثِ  فهمِ  ف ماسونّيةٍ  جولةٍ  ف سآخذكم للماسونّية، عميلٌ  أنا بذلك، أعرتؼُ  وأنا للماسونية، عميلٌ 

ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  بٌن اختاروا باخليار، وأنتم ااورة، ىذه فهمِ  ف البيت،  الزَّىراءِ  سًنةِ  فهمِ  ف ومنهجيَّتها الدِّ
 ىل زُلَمَّد، آؿ منطقِ  إىل أقرب الفريقٌن أيُّ  لنرى ادلاسونّية، تلميذُ  فأنا علَّمتين الَّيت ادلاسونّيةِ  وبٌن وحديثها

 ! ؟..ُجيعاً  عليكم اِ  صلواتُ  األبرارُ  األخيارُ  األطهارُ  أنتم أـ ادلاسوينّ  ىذا
 فيها يتحدَّثُ  األنبياُء، فيها يتحدَّثُ  ُصوراً  لكم سأعرضُ : الكرمي الكتابِ  من معكم سأبدأُ  أبدأ؟ أين من

ا تبدو بأساليب ادلعصوموف  على األنعاـ سورة ف :خلفيَّتها ف ونبحثُ  يكوف، أفْ  يُفرَتض للَّذي ُمنافرة أهنَّ
  :بعدىا وما والسبعٌن السَّادسةِ  اآليةِ  ف النَّيّب، إبراىيم ِقصَّةِ  ف ادلثاؿ، سبيل

 سَثِِّ ىَـزَا لَبيَ ثَبصِغبً اٌْمََّشَ سَؤٍَ فٍَََّّب ۞ آفٍِِنيَ ؤُدِتُّ ال لَبيَ ؤَفًََ فٍَََّّب سَثِِّ ىَـزَا لَبيَ وٌَْوَجبً سَؤٍَ اًٌٍَُّْْ ػٍََْْوِ جََّٓ فٍَََّّب﴿

 فٍَََّّب ؤَوْجَشُ ىَـزَا سَثِِّ ىَـزَا لَبيَ ثَبصِغَخً اٌشَّّْظَ سَؤٍَ فٍَََّّب ۞ اٌضَّبٌِّنيَ اٌْمٌََِْ َِِٓ ألؤٌََُّٓ سَثِِّ َّيْذِِِٔ ٌَُّْ ٌَئِٓ لَبيَ ؤَفًََ فٍَََّّب
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 َِِٓ ؤََٔبْ ًََِب دَنِْفبً ًَاألَسْضَ اٌغََّّبًَادِ فَطَشَ ٌٍَِّزُِ ًَجْيَِِ ًَجَّيْذُ بِِِّٔ ۞ رُشْشِوٌَُْ َِِّّّب ثَشُِءٌ بِِِّٔ لٌََِْ َّب لَبيَ ؤَفٍََذْ

 ف خصوصاً  إبراىيم، شخصيَّةِ  ف ادلفرتضِ  مع يتناسب ال وىو اللفظية بُنيتوِ  ف واضح كبلـٌ  ﴾اٌُّْشْشِوِنيَ
 ىذا يكوف أفْ  ؽلكن فبل حِبسبِو، ُكل   قطعاً  أمرىم، بدايةِ  من كاملوف األنبياءَ  بأفَّ  نعتقدُ  الَّذين ضلنُ  عقيدتنا
 معصومةٍ  شخصيةٍ  مع نتعاملُ  ىنا ألنَّنا ُىَو، ُىوَ  كما وادلعىن اللفظ يقصد وىو إبراىيم من َصَدر قد الكبلـ

 وأهّنا رلزوَءة عصمتوُ  أفَّ  األمر ىذا افرتضنا لو حّتَّ  رلزوَءة، ِعصمُتوُ  النيبّ  ىذا بأفَّ  افرتضنا إذا حّتَّ  نيّب، مع
 ف مئة يتناقض ىذا ألفَّ  اجملزوَءة العصمة ىذه مع حّتَّ  القوؿ ىذا يقوؿ أفْ  ؽلكن فبل فقط، التبليغَ  دائرة ف

 التوحيد ف وسيِّداً  نبيَّاً  شخصاً  يكوف أف ؽُلكن ال بعثتِو، قبل ذلك كاف لو وحّتَّ  رسالتِو، و نبُػوَّتِو، مع ادلئة
ماتُوُ   العاقلِ  على ُيسَتبَعدُ  األمر ىذا أصبلً  َذلك، يكوف أفْ  ؽلكن ال ادلخلوقات، عبادةِ  ف غاطسٌ  أنَّوُ  وُمقدِّ

 النَّجم، ىذا أو الكوكب ىذا ربَّوُ  بأفَّ  يعتقدَ  أفْ  عقَلوُ  ػلرتـُ  لعاقلٍ  ؽلكن فبل والنُبُػوَّة، العصمةِ  عن النَّظرِ  بغضِّ 
  .الكوكب عن ىنا يتحدَّث وىو
 دلن دلعاناً  الكواكب أوضح الزُّىرة، كوكب وىو السَّماء ف البارز البلمع الكوكب التفاسًن حبسب كوكباً  رأى

 ىنا واالستعماؿ الزُّىرة، كوكب ىو السَّماء ف دلعاناً  الكواكب أوضح والكواكب، النجوـِ  أمساءَ  يعرؼُ 
 على يُطلق النَّجم الشُّموس، جنس من ىو ما على يُطَلق النَّجم ألفَّ  دقيق، علميّ  استعماؿ ىو (كوكب)

، ذلا يقاؿ كالشُّموس بذاَتا الػُمشعَّة السَّماوية األجراـ ادلِشّع، السَّماوي اجلُـر  الَّيت السَّماوية األجراـ أمَّا صلـو
 كوكبُ  يُقاؿ األرض،بل صلمُ  يُقاؿ فبل باردة أجراـ ىي والكواكب كواكب، ذلا فُيقاؿُ  النُّجـو ُشعاعَ  تعكسُ 
 الزُّىرة رأى َلمَّا فإبراىيمُ  بَارد، ُجرـٌ  الزىرةُ  الزُّىرة، ىي كذاؾ ويعكُسو، الشمسِ  ضوءَ  يتلقَّى بارد، ألنَّوُ  األرض

 الكبلـ؟ ىذا السَّبلـ عليو إبراىيمُ  قاؿ مّت! منطقّياً  يكوف ال الكبلـ وىذا رّب، ىذا قاؿ
 مؤسَّسة ،(الُقرآف تفسًن ف الربىاف) ىو ىذا أُجعٌن، عليهم وسبلموُ  اِ  صلواتُ  أئَّمِتنا عن الرِّوايات
 الصَّدوؽ، للشَّيخِ  الرِّضا أخبار ُعُيوفِ  عن منقوؿٌ  واحلديثُ  ،44 صفحة الثَّالث، اجلُزءُ  للمطبوعات األعلمي
ِِإَلىَِوَقعَِِِإبْ َراِىيمِِإنَِّ:ِالر َضاِفَ َقالَِ - :إليو ُأشًنُ  رُلَملٍ  بشكلٍ  احلديث، ُكلّ  لقراءةِ  رلاؿَ  وال طويلٌ  احلديثُ 

َِوِصْنفٌِِالَقَمرِيَ ْعُبدَُِِوِصْنفٌِِالزُّْىَرةِيعُبدُِِِصْنفٌِ - هبم التقى النَّاس من أصناؼٍ  ثبلثة إىل - َأْصَنافَِثََلثَةِِ
 اإلماـ حياتِو، بداية ف ىذا؟ كاف مّت - ِفيوُِأْخِفيَِِالَِّذيِالسََّربِِِِمنََِِخَرجِِحينََِِوَذِلكِالشَّْمسِيَعُبدُِ
 يُوَلد، طفلٍ  ُكلَّ  يذبحُ  كاف ظلرود أفَّ  باعتبار - ِفيوُِأْخِفيَِِالَِّذيِالسََّربِِِِمنََِِخَرجِِحينََِِوَذِلك - :يقوؿ

 عصرُهُ  وكاف الػُمنجِّمٌن من ظلرود نَػبَّأ من ىناؾ وفرعوف، إسرائيل بين مع َحَدثت الَّيت القصَّة نفسُ  ىي الِقصَّةُ 
 فحٌن تفصيل، فيها الِقصَّةُ  يديو، على أمرِؾ هنايةُ  وتكوف سُيولد وليداً  أفَّ  ظلرود نَػبَّأ من ىناؾ التنجيم، عصرَ 

ّـُ  ولدت  الغًناف، من غارٍ  ف ادلؤمنٌن، أمًن إليو أشار الَّذي السََّرب ىذا ف وَأخفُتو مَحَلتوُ  إبراىيَم، إبراىيم ُأ
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 وَأغلقت السََّرب ذلك ف وضعتوُ  غلري، ماءٌ  الغار ف كاف فيو، غلري ادلاء ألفَّ  دلاذا؟ َسَرب مَسَّاه اإلماـ
 فموِ  ف إهباَموُ  يضع كاف إبراىيم أفَّ  الرِّوايات ف ينمو، وكاف تزورُه، أخذت ذلك وبعد بالصَّخرة ادلكاف
 ادلناسب، الوقتُ  حلَّ  أفْ  إىل كبًناً، وصار وترعرع ظلا أف إىل وشرابَوُ  طعاَموُ  يستقي منو، َيستقي وكاف

  .تفصيل ذلا الِقصَّةُ  وخرج، أخرجيين، ذلا وقاؿ زيارتو إىل جاءت َلمَّا بِأُمِّوِ  فأمسك
 والبعض الزُّىرة، يعبدوف البعض النَّاس رأى بأُناس، التقى السََّرب من إبراىيمُ  خرج َلمَّا يقوؿ ىنا فاإلماـُ 
 غُلاريهم ىنا فهو التوحيد، نشرِ  ف إبراىيم مسًنةُ  بدأت ىنا ومن الشَّمس، يعبدوف والبعض القمر، يعبدوف

، غلاري ﴾سَثِِّ ىَـزَا لَبيَ وٌَْوَجبً سَؤٍَ اًٌٍَُّْْ ػٍََْْوِ جََّٓ فٍَََّّب﴿ :الكبلـ ف  الكوكب، يعبدوف الَّذين غلاري القـو

م ىو ما ىذا أفَّ  ذلم يُبٌنِّ  أفْ  ذلك بعد يريد ولكنَّوُ  ، ىذا ﴾آفٍِِنيَ ؤُدِتُّ ال لَبيَ ؤَفًََ فٍَََّّب﴿ برهبِّ  والػُمتغيػِّرُ  ُمتغًنِّ

اً  ليس قدؽلاً  يكوف أف البُدَّ  والرَّبَّ  حادث،  يقولوف كما ﴾سَثِِّ ىَـزَا لَبيَ وٌَْوَجبً سَؤٍَ اًٌٍَُّْْ ػٍََْْوِ جََّٓ فٍَََّّب﴿ متغًنِّ
، بٌن شُليػَّزٌ  إنَّو السَّماء، ف عاؿٍ  إنَّوُ  ىم  الزُّىرة، ىو السَّماء ف يبدو صلم وأوَّؿُ  ويتؤلأل، يتوىَّجُ  إنَّوُ  النجـو

 التلّوث ىذا عن بعيدةٍ  صافيةٍ  مساءٍ  ف النَّظرَ  دقَّقُتم ما إذا األرض، على سدوَلوُ  َأسبلَ  قد يكن مل الظبلـ
 إىل بالقياس احلجم كبًنُ  برَّاؽ، لػمَّاعٌ  عاٍؿ، مكافٍ  ف الرَّبّ  ىذا فإذاً  الزُّىرة، ىو يلمع كوكبٍ  فأوَّؿُ  البيئّي،
، ىذا إذاً  األخرى، النُّجوـِ    .وؽلاشيهم يُوافُقهم ربِّ

 ؤَفًََ فٍَََّّب سَثِِّ ىَـزَا لَبيَ ثَبصِغبً اٌْمََّشَ سَؤٍَ فٍَََّّب﴿ ُىوَ  ُىوَ  والكبلـُ  ﴾آفٍِِنيَ ؤُدِتُّ ال لَبيَ﴿ قاؿ؟ ماذا ﴾ؤَفًََ فٍَََّّب﴿

ْ ٌَئِٓ لَبيَ  نيب ، إبراىيمُ  الّضالٌن، القوـِ  من ىو فما ذلم، ُيسِمُعو الدُّعاء ىذا ﴾اٌضَّبٌِّنيَ اٌْمٌََِْ َِِٓ ألؤٌََُّٓ سَثِِّ َّيْذِِِٔ ٌَُّ
 من الَّذيلِ  طاىرَ  يكوف أف البُدَّ  قوؽلة، صحيحةً  سليمةً  تكوف أفْ  البُدَّ  ُمقدِّماتوُ  بعثتُو، تبدأ مل وإفْ  والنيبُّ 

 سادةِ  ُعظماء من وسيِّداً  نبيَّاً  سيكوف كيفَ  وإالَّ  والنَّفس، الرُّوحِ  نظيفَ  البداية، من القلبِ  ونقيَّ  البداية
 أف ؽلكن يعين ﴾اٌضَّبٌِّنيَ اٌْمٌََِْ َِِٓ ألؤٌََُّٓ سَثِِّ َّيْذِِِٔ ٌَُّْ ٌَئِٓ﴿ إبراىيم ىو ىذا األصناـ، زُلطِّمُ  ىو ىذا التوحيد،

ً؟ يكوف ، ىؤالء ػُلاِدثُ  إنَّوُ  ؽلكن، ال ضاالَّ ، ىذا معكم، إينِّ : ذلم قاؿ القـو  ىو تقولوف كما القمر ىذا ربِّ
 وأولئكَ  أنتم: ذلم قاؿ ذلم؟ قاؿ ماذا ﴾ؤَفًََ فٍَََّّب﴿ :الزُّىرة من وأوضح وأحلى أُجل ىو ُمشرٌؽ، منًنٌ  بازغٌ 

 إلثارةِ  بُِعثوا بُِعثوا؟ شيءٍ  ألي األنبياء ُعُقوذَلم، ػُلرِّؾ أف يُريد يُريد؟ ماذا ىو اذلداية، عن أحبثُ  إنَّين َسواء،
ْظَ سَؤٍَ فٍَََّّب﴿ العقوؿ دفائنِ   لَبيَ ؤَفٍََذْ فٍَََّّب﴿ للشمس ىنا األفضلّيةَ  يُبٌنِّ  ﴾ؤَوْجَش ىَـزَا سَثِِّ ىَـزَا لَبيَ ثَبصِغَخً اٌشَّّ

يانات، ىذه على الواضحَ  اعرتاَضو أعلن ﴾رُشْشِوٌَُْ َِِّّّب ثَشُِءٌ بِِِّٔ لٌََِْ َّب  ىو من إذاً  العبادات، ىذهِ  وعلى الدِّ
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َبًَادِ فَطَشَ ٌٍَِّزُِ ًَجْيَِِ ًَجَّيْذُ بِِِّٔ﴿ :قاؿ إبراىيم؟ يا ربَّك ! الشمس؟ وما القمر وما الزُّىرة ما ﴾ًَاألَسْضَ اٌغَّّ
 فأنتم تافهة عقوُلكم الوجود، ىذا ُكلّ  َفطرَ  الَّذي ىذا ىو ربِّ  الفسيح، الوجود ىذا ف صغًنة أجراـ ىذه

 ًَجَّيْذُ بِِِّٔ﴿ الواسع الفضاء ىذا ف صغًن صلمٌ  ىي ََشساً  تعبدوف آفبًل، قمراً  تعبدوف َصغًناً، كوكباً  تعبدوف

 مشركاً، لستُ  أنا ﴾اٌُّْشْشِوِنيَ َِِٓ ؤََٔبْ ًََِب﴿ ُمستقيماً  يعين حنيفاً  ﴾دَنِْفبً ًَاألَسْضَ اٌغََّّبًَادِ فَطَشَ ٌٍَِّزُِ ًَجْيَِِ
ا الزُّىرةِ  عن قاؿ مرَّةً : مرَّات ثبلث الشِّرؾ أعلن ىنا فإبراىيمُ  احلنيف، إبراىيمُ  أنا  !القمر عن وأخرى!رُبُّو بأهنَّ

 !الشمس عن وأخرى
 بألفاظٍ  تلفَّظ إبراىيم لكنَّ !! يصحّ  ال الكبلـ فهذا! ُمهتدياً؟ إبراىيمُ  يكن أمل ﴾سَثِِّ َّيْذِِِٔ ٌَُّْ ٌَئِٓ ًلَبيَ﴿

 ف ادلفرَتضِ  مع متعارضة ادلعاين من عليوِ  تدؿُّ  وما اللفظّية بُنَيِتها وحبسبِ  ظاِىرىا ف ىي بكلماتٍ  وتكلَّم
 وظيفَتوُ  يُؤدِّي كاف اآليات، ف والتدبُّر الرِّوايات بيَّنتوُ  الشيء وىذا األمر، ىذا وراءَ  شيءٌ  ىناؾ لكن إبراىيم،

 ػُلرِّؾُ  فكاف فيو، وقعت الَّذي االعتقادِ  سوءِ  إىل األقواـ ىذه نظرَ  يُلِفتُ  كاف!! العقوؿ دفائنِ  إثارةِ  ف
 ىذا فقاؿ إبراىيم بوِ  قاـ الَّذي ىو ىذا صحيحة، بطريقةٍ  تفكِّرَ  كي عقوذِلا بناءَ  يُعيد أفْ  يُريد كاف عقوذَلا،
 .الكبلـ
 اآليةِ  ف الصافات سورة ف الصَّافات، سورة ف ،حياتوِ  مقاطع من آخر مقطعٍ  ف يتكرَّر صلدهُ  نفسوُ  واألمرُ 
 َِبرَا ًَلٌَِِْوِ ٌِإَثِْوِ لَبيَ بِرْ ۞ عٍٍَُِْ ثِمٍَْتٍ سَثَّوُ جَبء بِرْ ۞ ٌَةِثْشَاىَُِْ شِْؼَزِوِ ِِٓ ًَبَِّْ﴿ :بعَدىا وما والثَّمانٌن الثَّالثةِ 

 قبل قلت كما ﴾اٌنُّجٌَُِ فِِ َٔظْشَحً فَنَظَشَ ۞ اٌْؼَبٌَِّنيَ ثِشَةِّ ظَنُّىُُ فََّب ۞ رُشِّذًَُْ اٌٍَّوِ دًَُْ آٌِيَخً ؤَئِفْىبً ۞ رَؼْجُذًَُْ
 الَّذي وآزر الكثًنة، األمواؿَ  للمنّجمٌن تُعطي احلكومةُ  وكانت العصر ذلك ف شائعاً  كاف التنجيم علم قليل
 غًنُ  اللغةِ  ف واألبُ  إلبراىيم، أبٌ  بأنَّوُ  الُقرآف ف عنوُ  ُعربِّ  آزر إبراىيم، والدُ  ىو ما آزر بيتِو، ف إبراىيمُ  َترّب 

 كبار من كاف بل ُمنجِّماً  كافَ  نفُسوُ  آزر اخلليل، إبراىيم سًنةِ  تفاصيلِ  ف أدخلَ  أفْ  أُريد ال ىنا أنا الوالد،
 من ىو الَّذي النجـو ف نظرةً  نظر إبراىيم ﴾اٌنُّجٌَُِ فِِ َٔظْشَحً فَنَظَشَ﴿ النَّمرود عليهم يَعتِمدُ  الَّذين الػُمنجِّمٌن

  :ىكذا تقوؿ الرِّوايات الّطواغيت، وأتباعِ  األرض أىلِ  ُعُلـو من ىو الَّذي وليس األنبياء علـو
 مقتلَ  رأى أنّو الرِّوايات حبسب ادلرض، دبعىن سقيماً  يكن مل ىو ﴾عَمٌُِْ بِِِّٔ فَمَبيَ ۞ اٌنُّجٌَُِ فِِ َٔظْشَحً فَنَظَشَ﴿

ت احُلَسٌنِ   عَمٌُِْ بِِِّٔ فَمَبيَ﴿ مريض إينِّ  أي سقيم إين قاؿ إبراىيم؟ يا بَاُلك ما سألوه فحٌن أحوالُُو، فتغًنَّ

 التفتوا األصناـ، كسَّر ذلك وبعد احُلسيينّ  بالِفكر َتشبَّع ىو يعين ﴾آٌِيَزِيُِْ بٌََِ فَشَاؽَ ۞ ُِذْثِشَِّٓ ػَنْوُ فَزٌٌٌَََّْا ۞
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تُنا يقوؿ ماذا ﴾عَمٌُِْ بِِِّٔ فَمَبيَ ۞ اٌنُّجٌَُِ فِِ َٔظْشَحً فَنَظَشَ﴿ :لآليات   أُجعٌن؟ عليهم وسبلموُ  اِ  صلواتُ  أئمَّ
 عن ينقلها الرِّوايةُ  ،423 صفحة األعلمي، مؤسَّسةُ  السَّادس، اجمللَّد الُقرآف، تفسًن ف الربىاف ىو ىذا

َِعزَِِّاهللَِِِقولِِِِفيِالصَّادق،ِِإماِمناَِعن -:الكليين لشيخنا األوَّؿ اجلزء ف الكاف ف موجودة الرِّواية الكاف،

َِيِحلَُِِّماِفَ َرأىِالنََّبويِِْالنُُّجومِِِِعْلمِِِِفيَِِْحَسبَِ:ِقَالَِ ،﴾عَمٌُِْ بِِِّٔ فَمَبيَ ۞ اٌنُّجٌَُِ فِِ َٔظْشَحً فَنَظَشَ﴿ :َوَجلَِّ
 ىذا جواباً، كانت ىذه بِاحُلسٌن ػِللُّ  ِلَما سقيمٌ  إينِّ  - بِالُحَسينَِيِحلُِِِّلَماَِسِقيمٌِِِإن يِفَ َقالَِِبِالُحَسين

 على سنأت - (َكَذبَِواَلَِِسِقيَماًَِِكانََِِوَماَِسِقيمٌِِِإن يِِإبْ َراِىيمُِِقَالَِِفَ َلَقد) - أخرى روايةٍ  من نفهموُ  ادلعىن
ت احُلسٌن مقتلَ  رأى أحوالُو، تغًّنت باُلك؟ ما سألوه الرِّواية، ىذه  باُلك؟ ما سألوه فحٌن أحوالُو، فتغًنَّ
  .النَّاس يفهُموُ  الَّذي بالسُّقم سقيمٌ  بأنَّوُ  أفهَمهم لكنَّوُ  آخر، ضلوٍ  من ُسْقمٌ  وىذا سقيم، إينِّ : قاؿ
 ﴾رَإْوٌٍَُُْ ؤٌََب فَمَبيَ آٌِيَزِيُِْ بٌََِ فَشَاؽَ﴿ تركوه ﴾ُِذْثِشَِّٓ ػَنْوُ فَزٌٌٌَََّْا ۞ عَمٌُِْ بِِِّٔ فَمَبيَ ۞ اٌنُّجٌَُِ فِِ َٔظْشَحً فَنَظَشَ﴿

 األجواء اآليات، آخر إىل ﴾ثِبٌَِّْْنيِ ضَشْثبً ػٍََْْيُِْ فَشَاؽَ ۞ رَنطِمٌَُْ ٌَب ٌَىُُْ َِب﴿ !؟تأكلوف أال بآذلتهم، يستهزئُ 

 ًَبِرِ﴿ إلبراىيم ادلراتب تكتمل ومل ُحسينيَّاً، صار حّتَّ  األصناـ ػُلطِّم أفْ  يستطع مل إبراىيم ُحسينيَّة، أجواء

ِىي: )قاؿ إلبراىيم سبَّت الَّيت الكلمات ىذه عن األِئمَّةَ  يسألوف وحٌن ،﴾فَإَرََّّيَُّٓ ثِىٍََِّبدٍ سَثُّوُ بِثْشَاىَُِْ اثْزٍَََ

ِإلىِقال ﴾فَإرََّّيَُّٓ﴿ - اخَلمسة أمساءُ  ىي آدـ على نزلت الَّيت الكلماتُ  - آدمِعلىِنزلتِالَّتيِالكلماتُِ

 ػُلدِّث إبراىيم ىنا ﴾عَمٌُِْ بِِِّٔ فَمَبيَ ۞ اٌنُّجٌَُِ فِِ َٔظْشَحً فَنَظَشَ﴿ ،َمهدويَّا ُحسينيَّاً  كاف فإبراىيمُ  ،(القائم
  .آخر جو   ف يعيشُ  كاف إبراىيمَ  ولكنَّ  الّدنيوّي، بالسَّقم َسْقٍم؟ بأي القـو
 سأستعملُ  ﴾ؤَصْنَبَِىُُ ٌَإَوِْذََّْ ًَرَبٌٍَّوِ﴿ إبراىيم؟ قاؿ فماذا الِقصَّة ُنكِمل كي األنبياء سورة إىل ذىبنا ما إذا

 وبنوف التأكيد، وببلـ اجلبللة، وبلفظ وبالتاء، بالواو، جاء: الَقَسم الحظوا ﴾ًَرَبٌٍَّوِ﴿ ادلكيدة أسلوب
 العربية، يتكلَّمُ  كاف ما إبراىيم وقطعاً  اآلية، ىذه ف العربّيةِ  اللغةِ  ف التأكيد أشكاؿ ُكلّ  َُجَع التأكيد،
 الرِّضا إماُمنا عنوُ  ربدَّث الَّذي ىذا والسََّربُ  ،(أُور) من ىو فإبراىيم العراؽ، جنوبِ  لغةَ  يتكلمُ  كاف إبراىيم

 َمن فإبراىيمُ  العراؽ، ف النَّاصريّة ىي ىذا زماننا ف بالضَّبط (أور) ومدينة ،(أور) مدينة ف كاف السََّرب ىذا
 باللغة ادلعاِصرة بادلصطلحات اآلف تُعَرؼ الَّيت اللغة يتحدَّثوف كانوا وآنذاؾ ،(أور) ف كاف والسََّربُ  ،(أور)

 اآلثار علماء إليوِ  وصل ما بٌن نُطبِّقَ  أفْ  أردنا إذا اآلرامّية اللغةُ  عربّية، بلغةٍ  ىي ما اآلرامية واللغةُ  اآلرامّية،
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 ٌَإَوِْذََّْ ًَرَبٌٍَّوِ﴿ الَعرب بُلغةِ  كبلَموُ  يرتِجمُ  ىنا الُقرآف وقطعاً  النََّبطّية، اللغةُ  ىي اآلرامّيةُ  اللغةُ  الرِّوايات، وبٌن

 مل ألِكيَدفَّ، ُمشدَّدة، الػُمثْػَقلة، أو الػُمثَػقََّلة التوكيد نوف ُثَّ  التوكيد، الـُ  اجلبللة، لفظ التاء، الواو، ﴾ؤَصْنَبَِىُُ

 ًَرَبٌٍَّوِ﴿ ادلشدَّدة الػُمثْػَقَلة أو الػُمثَػقَّلة التوكيد بنوف جاء لكنَّو سُلفَّفة، ولكن توكيد نوف أَلِكيَدفْ  ألِكيَدْف، يقل

  (!!الكيد) تنسوىا ال العبارة ىذه ﴾ؤَصْنَبَِىُُ ٌَإَوِْذََّْ

اً  صغًنةً  أجزاءاً  جعلها ربطيماً، األصناـ َحطَّم ﴾جُزَاراً فَجَؼٍََيُُْ﴿ ؛﴾ؤَصْنَبَِىُُ ٌَإَوِْذََّْ ًَرَبٌٍَّوِ﴿  جدَّ

 الكبًن، التمثاؿ ىذا ُعُنقِ  ف الرِّوايات ف كما الفأسَ  ووضع ﴾َّشْجِؼٌَُْ بٌَِْْوِ ٌَؼٍََّيُُْ ٌَّيُُْ وَجِرياً بٌَِّب جُزَاراً فَجَؼٍََيُُْ﴿
 بفأسوِ  األصناـ على وقع ُثَّ  تنطقوف، ال لكم ما تأكلوف، أال: قاؿ األصناـ، وخاطب بفأسوِ  إبراىيم فجاء

 لعلَُّهم ﴾َّشْجِؼٌَُْ بٌَِْْوِ ٌَؼٍََّيُُْ ٌَّيُُْ وَجِرياً بٌَِّب جُزَاراً فَجَؼٍََيُُْ﴿ ُعُنِقو ف الفأس وعلَّق الكبًنَ  الصَّنمَ  وترؾ فحطَّمها،
 أفَّ  يعلموف ىم الصَّنم، إىل سًنجعوف الَّذين ىم ليس وإالَّ  إبراىيم، وضَعها الَّيت اخلطّةِ  حبسب يرجعوف إليو

!! برنامج وىناؾ سُلّطط، ىناؾ ﴾ؤَصْنَبَِىُُ ٌَإَوِْذََّْ﴿ إبراىيم رمَسو الَّذي ادلخّطط ولكن يتكلَّم، ال الصَّنم
 منها واحدة - الَكِذبِِفيِهنََِِّيحِسنَُِِثَلثٌِِعليِِّيا: )الكذب فيها ػلسن الَّيت ادلواطنِ  ِمن أفّ  عندنا أليس

  .إبراىيم دخَلها الَّيت احلرب ىذه من العقائد، حربِ  من أقدسُ  حربٍ  وأيُّ  ،(الحربِفيِالمكيَدةُِ -

 ؤَؤَٔذَ لَبٌٌُا﴿ تستمرّ  واآليات ﴾َّشْجِؼٌَُْ بٌَِْْوِ ٌَؼٍََّيُُْ ٌَّيُُْ وَجِرياً بٌَِّب جُزَاراً فَجَؼٍََيُُْ﴿ ،﴾ؤَصْنَبَِىُُ ٌَإَوِْذََّْ ًَرَبٌٍَّوِ﴿

 اآليةِ  ف احلاجة، موطن إىل أذىب وإظلَّا اآليات ُكلّ  أقرأ وقت عندي ما أنا ﴾بِثْشَاىُُِْ َّب ثِأٌِيَزِنَب ىَزَا فَؼٍَْذَ

 ىَزَا وَجِريُىُُْ فَؼٍََوُ ثًَْ لَبيَ ۞ بِثْشَاىُُِْ َّب ثِأٌِيَزِنَب ىَزَا فَؼٍَْذَ ؤَؤَٔذَ لَبٌٌُا﴿ :األنبياء سورة من والستٌن الثَّانيةِ 

: وثانياً  إبراىيم، ِصدؽ مع: أوَّالً  يتناسب ال سُلطَّطٍ  ضمنَ  يكن مل إذا الكبلـ ىذا ﴾َّنطِمٌَُْ وَبٌُٔا بِْ فَبعْإٌٌَُىُُْ
 َصنٍم، إىل غًنِه، إىل فَعَلو ىو ِفعبلً  ينسبَ  فأفْ  الشَّجاعة، ِقمَّةِ  ف ُشجاعاً  كاف وإبراىيمُ  إبراىيم، شجاعة مع
 السَّابعةِ  اآليةِ  ف قاؿ كما ِخطٍّة، ضمنَ  كاف ىذا لكن والشجاعة، الصدؽ خبلؼُ  فهذا حجٍر، إىل

 وىذه ُمعيَّنة، نتيجةٍ  إىل يصل أفْ  يريد سُلّطط عندهُ  مكيدة، عنده ﴾ؤَصْنَبَِىُُ ٌَإَوِْذََّْ ًَرَبٌٍَّوِ﴿ :واخلمسٌن
 وُعبَّادِ  الزُّىرةِ  ُعبَّادِ  مع ااورة تلك أجرى ما فمثل ادلخّطط، ىذا ِعربَ  إالَّ  إليها يصل أفْ  يستطيع ال النتيجة
 ينقلُ  الُقرآف وكبًنة، صغًنةٍ  ُكلّ  لنا ينقل حّتَّ  صحفيا   ُمراسبلً  ليس ىنا الُقرآف قطعاً  الشَّمس، وُعبَّادِ  القمر
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، ما لنا تُبٌنِّ  الرِّوايات تأت ُثَّ  جانبّية، ولقطات مقاطع لنا  ُخصوصاً  ُجيعاً  إلينا وصلت ما والرِّوايات تُبٌنِّ
 منها بقي ما ولكن الرِّوايات، وضاعت فُأعِلَلت ذلا، والُعلماءِ  ادلراجعِ  بتضعيفِ  ابُتِلَيت الَّيت التفسًنية الرِّوايات

 األحياف بعض وف تفصيليَّة ادلعرفة تكوف األحياف بعض ف احلقائِق، معرفةِ  إىل نصل وأفْ  بو نستنًن أفْ  ؽُلكن
 ُعبَّاد مع وزُلاورتوِ  كبلموِ  وف حديثوِ  ف جرى فكما أيدينا، بٌن ادلتوفػَّرُ  ىو ما حبسب إُجالية ادلعرفة تكوف
 مع منو، القريبٌن َقوِمو مع األصناـ، ُعبَّاد مع احلديثُ  غلري أيضاً  ىنا الشَّمس، وُعبَّاد الَقَمر وُعبَّاد الزُّىرة

  .الدولة ف الُعليا السُّلطة من قريباً  كاف بيِتو ف إبراىيمُ  تربَّ  الَّذي آزر ألفَّ  احلاكمة، السُّلطةِ 
 ُىم وبينما ذلك، قبلَ  زلاورةٍ  ف معهم دخل قد وىو ﴾َّنطِمٌَُْ وَبٌُٔا بِْ فَبعْإٌٌَُىُُْ ىَزَا وَجِريُىُُْ فَؼٍََوُ ثًَْ لَبيَ﴿

 كاف سقيم، ِإينِّ : فقاؿ ذلك، عن فسألوه احلاؿ، ُمتغيػَّرَ  رأوهُ  إذ أيَّاموِ  َمقاطع ِمن مقطعٍ  ف معو يتواصلوف
 إىل مشدوداً  بقي األمر ىذا فإفّ  ولذلك احُلسٌن، على غلري الَّذي عن عرؼَ  ما عرؼَ  أف بعد احلاؿ ُمتغيّػرَ 

 كبًن تَرابط ُىناؾ ﴾ػَظٍُِْ ثِزِثْخٍ ًَفَذَّْنَبهُ﴿ إمساعيل ذبحِ  وقضيَّةِ  إمساعيل زماف إىل إليو مشدوداً  قلُبوُ  وبقي قلبوِ 
 بسببِ  دلاذا؟ زُلَمَّد، بآؿِ  رباطَنا نَفكُّ  الَّذين ضلن لكنَّنا زُلَمٍَّد، بآؿِ  اِ، بآؿِ  مربوطٌ  ىو شيءٍ  ُكلّ ! واضح

ينيَّة، ادلؤسَّسةُ  عليكم َفرَضتها الَّيت ادلستدِبرة الثَّقافة ىذه  مربوطٌ  ىو شيءٍ  فُكلُّ  وإالَّ  ُمستدِبرة، ثقافةٌ  إهّنا الدِّ
 زُلَمٍَّد، آؿِ  حلديثِ  ِوفقا الُقرآف ف األنبياءِ  ِسيَػرَ  لكم وتتبَّعتُ  الوقت من ُمتَّسعٌ  ىناؾ كاف ولو اِ، بآؿِ 

 .وَسَكناَِتم حركاَِتم ُكلِّ  ف زُلَمَّدٍ  بآؿِ  مربوطةً  وكبًنةٍ  صغًنةٍ  ُكلَّ  ستجدوف فإّنكم
 أفْ  ؽُلكن ال ادلنطق البليغُ  الشجاع إبراىيمُ  ادلنطق، بليغ كاف ادلنطق، البليغُ  الشُّجاع فإبراىيمُ  حديثي إىل أعود
 يكن مل كاذباً؟ كاف ىل إبراىيم؟ خائفاً  كاف ىل ﴾وَجرِيُىُُْ فَؼٍََوُ ثًَْ لَبيَ﴿ سُلطَّط ِضمنَ  إالَّ  الكبلـ ىذا يقوؿ

 الزُّىرةِ  ُعبَّاد مع ربدَّثَ  حينما سُلطَّطٌ  إبراىيم عندَ  كاف ما مثل سُلطٌَّط، ىناؾ برنامج، ىناؾ كاف بل كذلك،
 احُلسينيَّة احلالةَ  يعيشُ  وىو أحوالوِ  تغًنُِّ  عن سألوه حينما سُلطَّطٌ  إبراىيم عند كاف ما ومثل والشَّمس، والَقَمرِ 
 بألفاظٍ  يتكلَّمُ  فهو وىكذا الصَّنم، على األمرَ  وألقى كبًنُىم فعلو بل: ذلم قاؿ مثلما سقيم، إينِّ : فقاؿ

 .معٌّن  شيءٍ  إىل يهدؼُ  كاف لكنَّوُ  إبراىيم، شخصيةِ  مع تتناسبُ  ال معانيها
 ىذا ىو ما شيء، إىل َتدؼُ  كانت ادلؤمنٌن أمًن مع تكلَّمت حٌن عليها وسبلموُ  اِ  صلواتُ  الزَّىراءُ 

 ادلثاؿ ىذا إىل أشاروا نعم. ادلثاؿ ىذا إىل أشاروا الُعلماء إفَّ : يقوؿ قد قائبلً  ألفَّ  عليو، سنأت! الشَّيء؟
 َىدؼَ  بيَّنوا ما إهنَّم ُثَّ  الصورة، تّتضحَ  حّتَّ  التدقيق وهبذا التفصيل وىذا التوضيح ىذا وّضحوا ما ولكنْ 

 والّصورةُ  الفكرةُ  لكم وستتَّضحُ  الصَّواب، عن بعيداً  فيو الكبلـُ  كاف فقد أىداؼٍ  من إليو أشاروا وما الزَّىراء،
 األبرارِ  العلماءِ  منهجّيةِ  وبٌن! ادلاسونّية ادلنهجّية بٌن وقارنوا البحث، ينتهي وبعدما الكبلـ ينتهي بعدما
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 ..!!ادلدقِّقٌن اقِّقٌن األطهارِ 
 أخيوِ  مع جرى ما ف يوسف سورةِ  إىل ذىبنا إذا إبراىيم، سبللةِ  ف أيضاً  وىي أخرى صورةٍ  إىل ذىبنا ما وإذا

 :يُوسف سورةِ  من بعَدىا وما السَّبعوف اآلية ﴾ثِجَيَبصِىُِْ جَيَّضَىُُ فٍَََّّب﴿ :يوسف من وبتخطيطٍ  بنيامٌن
 كانوا الَّذي ادلكياؿ أو الوعاء السِّقاية من ادلراد ﴾َأِخيوِ  َرْحلِ  ِف  السَِّقايَةَ  َجَعلَ  جِبََهازِِىمْ  َجهََّزُىم فَػَلمَّا﴿

 اٌْؼِريُ ؤََّّزُيَب ُِاَرٌِّْ ؤَرََّْ ثَُُّ ؤَخِْوِ سَدًِْ فِِ اٌغِّمَبَّخَ جَؼًََ ثِجَيَبصِىُِْ جَيَّضَىُُ فٍَََّّب﴿ ادلَلكيّ  ادلكياؿُ  وىو بو، يكيلوف

م إىل بعيد من إشارة فيو الكبلـ كاف وإفْ  بسارقٌن، كانوا ما ىم ﴾ٌَغَبسِلٌَُْ بَِّٔىُُْ  أبيو، من يوسفَ  سرقوا أهنَّ
: فقالوا عليو احتالوا أف بعدَ  أبيو، من يُوسفَ  َسرقوا قد كانو فلقد اإلشارة، ف وُلطفٌ  لطيفةٌ  توريةٌ  وىناؾ
 ﴾ُِاَرٌِّْ ؤَرََّْ ثَُُّ﴿ ،يُوسف قّصةِ  ف جَرى ما وىو عليو، للقضاءِ  ؼُلطِّطوف وكانوا ويلعَب، يرتعَ  كي نأخذهُ 

 ًَؤَلْجٌٍَُاْ لَبٌٌُاْ ۞ ٌَغَبسِلٌَُْ بَِّٔىُُْ اٌْؼِريُ ؤََّّزُيَب ُِاَرٌِّْ ؤَرََّْ ثَُُّ﴿ اإلعبلف بعملّيةِ  يقـو أي يُعِلُن، الَّذي ىو ىنا ادلؤّذف

 قّصةٌ  ىي القصَّةِ  ىذهِ  ُكلُّ  ﴾صَػٌُِْ ثِوِ ًَؤََٔبْ ثَؼِريٍ دًُِّْ ثِوِ جَبء ًٌََِّٓ اٌٍَِّْهِ صٌَُاعَ َٔفْمِذُ لَبٌٌُاْ ۞ رَفْمِذًَُْ َِّبرَا ػٍََْْيُِ
  .وسُلطَّطٌ  ترتيبٌ  ىو ىذا وُكلُّ  ُمفربَكة،

 موضوعٌ  الصُّواعَ  ألفَّ  بالصُّواع، يأتَ  لنْ  أحداً  بأفَّ  يعرفوف ىم ﴾ثَؼِريٍ دًُِّْ ثِوِ جَبء ًٌََِّٓ اٌٍَِّْهِ صٌَُاعَ َٔفْمِذُ لَبٌٌُاْ﴿
 عليو، ويعثروف األغراض سيفّتشوف وىؤالء باألمر، يعرؼُ  ال بنيامٌن حّتَّ  اآلخروف، يعرفو ال ُمعٌنَّ  مكافٍ  ف

 فََّب لَبٌٌُاْ ۞ عَبسِلِنيَ وُنَّب ًََِب األَسْضِ فِِ ٌِنُفْغِذَ جِئْنَب َِّب ػٍَِّْزُُ ٌَمَذْ رَبٌٍّوِ لَبٌٌُاْ﴿ ومرتّبة ُمفربَكة قضية فالقضّية

 وُنزُُْ بِْ جَضَآئُهُ فََّب لَبٌٌُاْ﴿ يوسف إلخوة يقولوف يُوسف طرؼ من الَّذين ىؤالء ﴾وَبرِثِنيَ وُنزُُْ بِْ جَضَآئُهُ

 َٔجْضُِ وَزٌَِهَ جَضَائُهُ فَيٌَُ سَدٍِْوِ فِِ ًُجِذَ َِٓ جَضَآئُهُ لَبٌٌُاْ﴿ جزاؤه؟ فما بينكم سارؽٍ  من ىناؾ كاف إذا ﴾وَبرِثِنيَ

 الدولة ف ادلوجود السَّرقة قانوف أفَّ  ىنا فادلفروض مصر، ف حدثت مكاف؟ أيِّ  ف حدثت السَّرقة ﴾اٌظَّبٌِِّنيَ
 فما: قالوا قرَّروىم، ىكذا ىم! إسرائيل بين قانوفُ  جرى بُنيامٌن؟ على جرى قانوفٍ  أيُّ  لكنْ  غلري، الذي ىو

  عندكم؟ السارؽ جزاء ما جزآؤه،
 أحد من شيئاً  سارؽٌ  سرؽ إذا إسرائيل بين قوانٌن حبسب ﴾جَضَائُهُ فَيٌَُ سَدٍِْوِ فِِ ًُجِذَ َِٓ جَضَآئُهُ لَبٌٌُاْ﴿

، إىل سيتحوَّؿ جزاؤه؟ ىو فما السَّارؽ ىو ىذا أفَّ  على األدلَّة وقامت  يتحوَّؿ السَّارؽ ىذا اللُّص، ىذا خادـٍ
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 ًُجِذَ َِٓ جَضَآئُهُ لَبٌٌُاْ﴿ :قالوا ىكذا لذلك يعتَقو، أفْ  إىل خدمتوِ  ف ويبقى منو، سرؽَ  الَّذي ؼلدـُ  خادـٍ  إىل

 اعْزَخْشَجَيَب ثَُُّ ؤَخِْوِ ًِػَبء لَجًَْ ثِإًَْػَِْزِيُِْ فَجَذَؤَ﴿ مقصود ترتيب ﴾ثِإًَْػَِْزِيُِْ فَجَذَؤَ ۞... جَضَائُهُ فَيٌَُ سَدٍِْوِ فِِ

ا مع لنفسوِ  ادلكيدةَ  ينسب اُ  ﴾ٌٌُِْعُفَ وِذَْٔب وَزٌَِهَ﴿ تقوؿ؟ كانت ماذا اآلية ﴾ؤَخِْوِ ًِػَبءِ ِِٓ  قضيَّة أهنَّ
 لبيافِ  أمراً  يُرتِّب وأفْ  بو بنيامٌن يُلحقَ  أفْ  النَّيبّ  يُوسف أراد ُجزئّية، قضيَّة ىو التفصيل ىذا ُكلّ  ُجزئّية،
َ  وحّتَّ  خطُأىم، ذلم يتَّضحَ  حّتَّ  إلخوتِو احلقائقِ   لكن أخرى، وتفاصيل مصر، ف وجودهِ  من احلكمةُ  تتبٌنَّ
، وسطٍ  وف جزئّية قضيَّة القضيَّة ثنا، كرميال فالُقرآف ذلك ومع عائلي   جو   ف عائلي   وتعاىل سبحانو ا ػُلدِّ

 الَّذين ضَلنُ  يقوؿ لنفسِو، ينِسُبها اُ  يُوسُف، هبا قاـ الَّيت اجلُزئّية ادلكيدة ىذه ﴾ٌٌُِْعُفَ وِذَْٔب وَزٌَِهَ﴿ :يقوؿ
 الَّذي ىذا ما َمقلب، ىذا تقولوا وال النَّيّب، دلقاـِ  مناسبةً  ليست ادلكيدةَ  ىذه بأفَّ  تقولوا ال ليوسف، ِكدنا
 ُقمنا الَّذين ضلنُ  يقوؿ وتعاىل سبحانوُ  الباري فإفّ  لذا األمر، ىذا وراءَ  كبًنةٌ  أىداؼٌ  ىناؾ! يوسف؟ يفعلوُ 
 اآليات، آخر إىل ﴾ٌٌُِْعُفَ وِذَْٔب وَزٌَِهَ﴿ وألجِلنا لنا وىو منَّا، ىو يوسف بوِ  يقـو الَّذي ألفَّ  ادلكيدة، هبذهِ 
 بالشَّفافّية، اآلف ُيسمَّى ما مع الوضوح، ومع النُبُػوَّة مقاـ مع يتناسب ال ىنا يُوسف النَّيبُّ  بوِ  قاـ فما

! للحقائق اإلخفاءِ  عدـُ ! البياف! الظهور! الوضوح: األنبياء خصاؿ ىي ىذهِ  والبياف، وبالظهورِ  وبالصِّدؽ،
  .لوضوحوِ  دلاذا؟ نيبّ  لوُ  قيل النَّيبّ  ألفَّ 

 ادلستقبل، كشفُ  ىي والنُّبوءةُ  اخلرب، وضوحُ  ىي والنُّبوءة النُُّبوَءة، معىن على: معنيٌن على تشتملُ  فالنُبُػوَّةُ 
 من والنُبُػوَّة واخلواتيم، العواقب معرفةُ  ادلستقبل وضوح اخلرب وضوح النُّبوَءةُ  النيّب، على دبخفي   ىو ما فادلستقبلُ 

َوة، َوةُ  النَّبػْ  سلفي   شيءٍ  من ىناؾ يكوف ال مكاف، أعَلى على أي النَّْبوة على يقف والَّذي الُعُلّو، ىي والنَّبػْ
 ؼلفى فبل اجلميعُ  إليو ينظر أف ؽلكن الَّذي ادلكاف على أي النَّْبوةِ  على وقف لقد يرونُو، اجلميعَ  ألفّ  خبصوصوِ 

َوة، على ادلنرب، على واقف وىو يتحدَّث وحٌن شيء، منوُ   اجلميع، فسيسمعوُ  العال، ادلكاف على النَّبػْ
 إىل صوتُوُ  يصل فلن وربدَّث ادلستوى نفس ف واقفاً  كاف لو ألنّو اعتلى؟ دلاذا واضحاً، صوتو وسيصلُ 
 . االصلبلء وتعين السطوع، وتعين االنببلج، وتعين الوضوح تعين فالنُّبُػوَّةُ  اجلميع،

 :معٌّن  ىدؼٍ  إىل الوصوؿِ  ألجلِ  واضحة ومكيدةٌ  مقلبٌ  فيو زبطيطٌ  فهو للنبّوة، الثاين ادلعىن وىو ىذا، أمَّا
 ف حكمةٌ  ُىناؾ توَجدُ  ما مثل ىذا، وراءَ  حكمةٌ  وىناؾ مقاصدُ  ىناؾ ألفّ  دلاذا؟ ،﴾ٌٌُِْعُفَ وِذَْٔب وَزٌَِهَ﴿

يقةُ  قالتوُ  الَّذي  .ادلوضوع سيتجلَّى فشيئاً  وشيئاً  سأُبيِّنها، احلكمةُ  وىذه حكمٌة، ىناؾ نعم الطّاىرة، الصدِّ
َِجْعَفرِأِلَِبيِِقيلَِ:ِقَالََِِبِصيٍر،ِأَِبيَِعنِْ) -:الشَّريف الكاف من الثَّامن اجلُزء ف ريف،الش الكاف ف الرِّوايةُ 
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 أو َتَكلَّمُ  - َوْجَهاًَِِسْبِعينََِِعَلىَِتَكلَّمُِِأَنَّكََِِعْنكِيَ ْرُوونََِِوَأْصَحابوَُِِحْفَصةِأَِبيِاَْبنََِِسِالمِِإنَِِِّعَنَده،َِوأَنَا
َهاَِلكََِِوْجَهاًَِِسْبِعينَِعَلىَِتَكلَّمُِِأَنَّك - واحد ادلعىن تَػَتَكلَّمُ   حفصة؟ أب ابن سامل ىو من - اْلَمْخَرجِِمن ْ
 حفصة أب ابنُ  وسامل احلديث، ُجعوا الَّذين من الُكُتب، أصحابِ  من ىو: أوَّالً  حفصة، أب ابن سامل

 ىو حفصة أب ابنُ  وسامل ويذمُّونُو، منو يتنفَّروف األِئمَّة ولكنَّ  األِئمَّة، أصحابِ  وف األِئمَّة شيعة ف معدودٌ 
 ف الكليين الشَّيخ رواية حبسب يقوؿ ماذا بصًن أبو بَػرْتيَّاً، كاف الَبرْتيَّة، عنواف عليهم وقع الَّذين من أيضاً 

َِعْنكِيَ ْرُوونََِِوَأْصَحابوَُِِحْفَصةِأَِبيِاَْبنََِِسِالمَِِِإنَِّ - الباقر لئلماـ - ِعَنَدهَِوأَنَاَِجْعَفرِأِلَِبيِِقيلَِ - الكاف؟
َهاَِلكََِِوْجَهاًَِِسْبِعينَِعَلىَِتَكلَّمُِِأَنَّكَِ  الباقر اإلماـ عن الكبلـ ىذا ينقلوف حٌن ىؤالء - اْلَمْخَرجِِمن ْ

 سبعٌن على يتكلَّم اإلماـ أفّ  كيف أنَّوُ  على الكبلـ، ىذا على ُيشِكُلوف! عليو وُيشِكُلوف الكبلـ ينقلوف
  !!كذلك يكوف ال أفْ  فيو يُفتَػَرضُ  واإلماـُ  مرادىم، ىو ىذا حينئذ، ستضيع احلقيقة فإفَّ  وجهاً؟

َِحتَّىِبِاْلَمََلِئَكةَِِِأِجيءَِأنِِْأَيُ ْريدُِ - يُريد؟ ماذا - م ن ي؟َِسال ِمٌِِيُ ْريدَُِِما:ِفَ َقالَِ - الباقر؟ اإلماـ قاؿ ماذا
 َكِذبَِواَلَِِسِقيَماًَِِكانََِِوَماَِسِقيمِِإن يِِإبْ َراِىيمِقَالَِِفَ َلَقدِالنَِّبيُّون،ِِبَهَذاَِجاَءتَِماَِواهللِِِِإَمام؟ِأَنَّيِيَ ْعِرفَِ

ِفَ َلَقد - الوجوه من وجوٌ  ىو وىذا وجهاً، سبعٌن على بالكلمةِ  أتكلَّمُ  إنَّين مصاديق، من مصداؽ ىذا -
ِفَ َعَلوَُِِوَماَِىَذاَِكْبيُرُىمِفَ َعَلوَُِِبلِِِْإبْ َراِىيمِقَالََِِوَلَقدَِكِذب،َِواَلَِِسِقيَماًَِِكانََِِوَماَِسِقيمِِإن يِِإبْ َراِىيمُِِقَالَِ
 ما ىم - َسارِِقينَِكانُواَِماَِواهللَِِِلَسارُِقونِِإنَُّكمِالِعيرُِِأَي َّتُ َهاِيُوُسفِقَالََِِوَلَقد - يكذب ومل - َكِذبَِواَلِ

 صلواتُ  فاإلماـُ  - (َكِذبَِوَماَِسارِِقينَِكانُواَِماَِواهللِِ - أخيو رحل ف الصواعَ  وضع الَّذي ىو شيئاً، سرقوا
 أسلوبُ  ىو األسلوب وىذا الكرمي، الكتاب ف موجودٌ  األسلوب ىذا إفَّ : يقوؿ أفْ  يُريد عليو وسبلموُ  اِ 

 األمر، ظاىرِ  ف ىذا النَّيّب، دلنزلةِ  منافرٌ  ىو ما ادلعنويّةِ  وداللِتو اللفظّيةِ  صورتِو ف بكبلـٍ  يتكلَّموف األنبياء،
  .ذلك وراءَ  شيءٌ  ىناؾ ولكن
يقةِ  كبلـ ف غلري الَّذي ىو فهذا  أقواؿِ  َخطلَ  لنا يُثبتُ  وىذا عليها، وسبلموُ  اِ  صلواتُ  الطّاىرة الصدِّ

ُ  الَّيت أعليَِّتها مع وأنكروىا السَّند، صحيحةَ  ليست ااورة ىذه بأفَّ  قالوا الَّذين الرِّجالّيٌن  بعد لُكم ستتبٌنَّ
 وقواعدَ  أسانيدَ  اعتمدوا الَّذين ومراجِعنا علمائِنا أقواؿِ  َخَطل لنا يكشفُ  البياف وىذا ادلنطق ىذا ذلك،

 أحباثِهم، ف أدخلوىا وما ااورة ىذه قَرضوا الَّذين واشتباهَ  َخَطلَ  لنا يُػبَػٌنِّ  وأيضاً !! الرِّجاؿ علمِ  وقذاراتِ 
 وفعل ااورة، ىذه قرض فقد ،(التأريخ ف فدؾٌ ) كتابوِ  ف الصَّدر باقر زُلَمَّد الشَّهيد السيِّد فعل كما

 وترؾ ادلخالفٌن ُكُتبِ  من شيءٍ  ُكلَّ  َُجَع أنَّوُ  باعتبار الصَّدر، باقر زُلَمَّد السيِّد إىل ُأشًن لكنَّين أيضاً، آخروف
ا على نفِسها على بنفِسها تدؿُّ  الَّيت ادلهمَّة ااورة ىذه يقةِ  كبلـِ  من أهنَّ  على يدلُّك وىذا وببلغِتها، الصدِّ

 جاء األمثلة ىذه إفَّ  قائلٌ  يقوؿُ  قد بأنّو قليل قبلَ  قُلتُ  وكما احلقائق، أغوارِ  َسربِ  عن الشِّيعيَّة ادلكتبة عجزِ 
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 ىي وما منها، استنتجوا وماذا حلَّلوىا، كيفَ  كتَبهم، اقرأوا هبا؟ جاؤوا كيف ولكن العلماء، بعض هبا
 وادلفاىيم األقواؿِ  ف زببُّطٍ  إىل وصلوا بل وصرػلٍة، واضحةٍ  نتيجةٍ  إىل يصلوا مل إليها؟ وصلوا الَّيت النتيجةُ 
 .أيديكم بٌن موجودةٌ  ُكتُبهم والُكتُب،! والنتائج
 اآليةِ  ف والعجل، والسَّامري وىاروف موسى ِقصَّة ف األعراؼ سورة ف الكرمي الكتابِ  من أيضاً  آخر مشهدٌ 

 ثَؼْذَُِ ِِٓ خٍََفْزٌُُِِّٔ ثِئْغََّب لَبيَ ؤَعِفبً غَضْجَبَْ لٌَِِْوِ بٌََِ ٌُِعََ سَجَغَ ًٌَََّّب﴿ :األعراؼ سورة من ادلئة بعد اخَلمسٌن

 األٌٌَْاحَ ًَؤٌَْمََ﴿ التوراة فيها ُكِتَبت الَّيت األلواح ىي األلواح، ﴾ؤَخِْوِ ثِشَؤْطِ ًَؤَخَزَ األٌٌَْاحَ ًَؤٌَْمََ سَثِّىُُْ ؤَِْشَ ؤَػَجٍِْزُُْ

 َّجُشُّهُ ؤَخِْوِ ثِشَؤْطِ ًَؤَخَزَ﴿ الّصخر من ادلرمر، من ألواحٍ  على ُكِتَبت قد كانت ﴾بٌَِْْوِ َّجُشُّهُ ؤَخِْوِ ثِشَؤْطِ ًَؤَخَزَ

 ىذه ﴾اٌظَّبٌِِّنيَ اٌْمٌََِْ َِغَ رَجْؼٍَْنِِ ًَالَ األػْذَاء ثَِِ رُشِّْذْ فَالَ َّمْزٌٍَُُٔنِِ ًَوَبدًُاْ اعْزَضْؼَفٌُِِٔ اٌْمٌَََْ بَِّْ ؤََُّ اثَْٓ لَبيَ بٌَِْْوِ
 الواقع مع َترتبط وادلعاين شيء على تدؿُّ  األلفاظ أفَّ  أـ ومعناىا؟ بلفِظها حقيقيَّة زلاورة ىي ىل ااورة
 عنهم وردت الَّيت الرِّوايات خبلؿ ومن اآليات نَفس ِخبلؿ من ستتجلَّى ِحكمة ُىناؾ ولكن حدث، الَّذي

 . أُجعٌن عليهم وسبلموُ  اِ  صلواتُ 
، أُوِل  من نيب   ُموسى  حِبسب ادليقات، من هبا جاءَ  الَّيت التوراة ىذه وىي األلواحَ  ألقى فعل؟ فماذا العـز

 التوراة من أكرب ىي القضيَّةُ  إذا! موسى؟ أظهرهُ  الذي ىذا َغضبٍ  فأيُّ  فتكسَّرت، ألقاىا أنَّوُ  الرِّوايات
اً، كبًناً  األمر ىذا َترى قد الصَّغًنة الُعُقوؿُ  بينما الصَّخر، على وادلكتوبة ادلنقوشة  كبًنٌ  األمر ىذا صحيح ِجدَّ

اً    .َلو وَسجدوا سبثاالً  عجبلً  صنعوا حٌن اإلسرائيلّيوف فعلوُ  الَّذي لؤلمر بالقياسِ  ال لكنْ  بنفسِو، جدَّ
 ثِئْغََّب لَبيَ﴿ موسى على واضحة الغضب عبلئم كانت ﴾ؤَعِفبً غَضْجَبَْ لٌَِِْوِ بٌََِ ٌُِعََ سَجَغَ ًٌَََّّب﴿

 ومّت ادليقات من سأعود مّت لربِّكم زبططوف أنتم ﴾سَثِّىُُْ ؤَِْشَ ؤَػَجٍِْزُُْ﴿ فعلتم؟ ماذا ﴾ثَؼْذَُِ ِِٓ خٍََفْزٌُُِِّٔ
 ؟ زُبطِّطوا أفْ  تريدوف الَّذين أنتم ىل ربِّكم؟ بأمرِ  ميقاتٍ  ف ذىبتُ  وأينّ  نَبيُّكم َأينِّ  تعلموف أال أعود؟ ال
 ذلم يقوؿ أفْ  يريد ألجِلها، ادليقات إىل ذىبَ  أساساً  ىو الَّيت األلواح ىذه ﴾األٌٌَْاحَ ًَؤٌَْمََ سَثِّىُُْ ؤَِْشَ ؤَػَجٍِْزُُْ﴿

 . وتعاىل سبحانَوُ  دونوِ  ِمن لنا معىن ال وىاروف وأنا ذلا معىن ال والتوراةَ  لو معىن ال ادليقاتَ  بأفّ 
 األػْذَاءَ ثَِِ رُشِّْذْ فَالَ َّمْزٌٍَُُٔنِِ ًَوَبدًُاْ اعْزَضْؼَفٌُِِٔ اٌْمٌَََْ بَِّْ ؤََُّ اثَْٓ لَبيَ بٌَِْْوِ َّجُشُّهُ ؤَخِْوِ ثِشَؤْطِ ًَؤَخَزَ األٌٌَْاحَ ًَؤٌَْمََ﴿

 وموسى نَبيَّاً، كاف ىاروف لنَّيّب؟، َنيب   من ُمناِسباً  يكوف ىل اخلطاب، ىذا حّتَّ  ﴾اٌظَّبٌِِّنيَ اٌْمٌََِْ َِغَ رَجْؼٍَْنِِ ًَالَ
 والنَّيبُّ ! الظادلٌن؟ القـو مع ذبعلين وال األعداء ب ُتشِمت ال: لوُ  يقوؿ أف لنيب   نيب   من يصحّ  فهل نَِبيَّاً، كاف
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 َفعَلها الَّيت الشنعاءِ  الِفعلة ىذهِ  على الَغَضبَ  يُظِهر أف أراد موسى! وحليتِو؟ رأسوِ  من غلرُّه اآلخر
 . ادلعاقػػَِبٌن ُُجلة من سيكوف ىاروف فإفَّ  ىاروف من كافَ  لو حّتَّ  األمر وأفَّ  اإلسرائيلّيوف،

 وىذه حدثَ  الَّذي وىذا الصورةُ  ىذه ﴾اٌشَّادِِّنيَ ؤَسْدَُُ ًَؤَٔذَ سَدَّْزِهَ فِِ ًَؤَدْخٍِْنَب ًَألَخِِ ٌِِ اغْفِشْ سَةِّ لَبيَ﴿
 مل لو ىاروف وفعلوُ  ُموسى فعلوُ  الَّذي فهذا!! اجلرؽلة ِعَظم اإلسرائيلّيوف استشعر َلَما ذبرِ  مل أهّنا لو التفاصيلُ 

 احلكمِ  تطبيقِ  ف ا أوامرَ  ينفِّذوا أفْ  ذلك بعد اإلسرائيلّيوف استطاع َلَما التفصيل وهبذا الشكل هبذا غلرِ 
 الَّذين العجلَ  عبدوا ما الَّذين يَقُتلَ  بأفْ  األمرُ  جاء حٌن وذلك للِعجل، َسَجدوا الَّذين على صدرَ  الَّذي
 رلاؿَ  وال الرِّوايات ف ُفصِّلت الَّيت القضيَّة إخواهِنم، ومن آبائِهم، ومن أَقربائِهم، من وىم العجل، عبدوا

 َلَما وىاروف موسى قبل من النَّحو هبذا َجرى الَّذي ىذا غلرِ  مل فلو وتفاصيِلها، أجزائِها ذكر ف للتوّغلِ 
يانةِ  مسًنةُ  استمرَّت وَلَما العجل، عبدوا الَّذين ف اإلذلّيةَ  األوامرَ  يُنفذِّوا أفْ  اإلسرائيلّيوف استطاع  ادلوسويّةِ  الدِّ
  !!تستمرّ  أفْ  موسى ذلا أرادَ  الَّذي بالّنحوِ 
 أمثلة ىذه!! تَػتػَْرى والقضيَّة إبراىيم، ِقصَّةِ  ف َمرَّت والَّيت يُوسف، ِقصةِ  ف مرَّت الَّيت الصورةُ  ىي ىذهِ  الصورةُ 
 لكنَّها السياؽ، ىذا نفسِ  ف ىي الكرمي الكتاب ف كثًنة أخرى أمثلة وُىناؾ واضحة، أهّنا وأعتقد وظلاذج،
اً، واضحة فهي األمثلة ىذه أمَّا اجلبلء، وهبذا الوضوح، هبذا ليست اً، وجليَّة جدَّ  أقواؿ، ألفاظ، ىناؾ جدَّ

 ىناؾ تصدر، بيانات ىناؾ ِلعواِطف، إظهارٌ  ىناؾ تصّرفات، ىناؾ أفعاؿ، ىناؾ عبائِر، ُُجَل، كلمات،
 ودلقاـ الرِّسالِة، ـودلقا النُبُػوَِّة، دلقاـِ  ُمناسبةً  ليست الظاىرِ  حبسبِ  تبدو وكلُّها جّداً، وخطًنة شديدة مواقف
 ِخطاب ف احلاؿُ  ىو كذاؾ ُمهّمة، غاياتٍ  وألجلِ  الصَُّورِ  بتلك الواقعِ  أرضِ  على ربقَّقت ولكنَّها اإلؽلاف،

يقةِ   وسبلموُ  اِ  صلواتُ  الزَّىراء دلوقفِ  التسطيحيّ  ادلؤمنٌن أمًنِ  جوابِ  ف وكذاؾ ادلؤمنٌن، ألمًنِ  الصدِّ
 .عليها
 ف عليهما ا صلواتُ  احَلسناف جاء حينما أحاديثها، وف رلالسها، ف الشِّيعةُ  تتناقُلها معروفةٌ  حادثةٌ  ىناؾ

 فماذا صحيحاً، ليسَ  وضوؤه كاف صحيحة، ليست بطريقةٍ  يتوّضأ السِّن ف كبًناً  شيخاً  ورأيا ِصَغرعلا،
 وآلو عليو ا صّلى ا رسوؿ قاذلا الكلمة ىذه قعدا، أو قاما إماماف واحَلسناف الرَُّجل ىذا إىل جاءا صنعا؟

 مقاطعِ  من مقطعٍ  أيِّ  وف شباهِبما، وف ِصَغرعلا، ف إماماف قعدا، أو قاما إماماف علا ِصَغرعلا، ف للحسنٌنِ 
 ِاحُكم َوأَْنتَ  َيَدْيك بَػٌْنَ  نَػَتوضَّأْ  َأفْ  نُريد ِإنَّا َشيخ يَا: قَاال: صنعا؟ ماذا الشَّيخ ىذا إىل جاءا َلمَّا ُوجوِدعلا،

َنا َواحدٍ  َأيُّ   الرِّسالة، َعَرؼ الشَّيخ،الشَّيخ َىَذا أََماـَ  احَلْسَنافْ  فَػتَػَوضَّأَ  َصِحْيَحاً، لَْيسَ  أَوْ  َصَحْيح وُضوؤهُ  ِفيػْ
 ف أو اللفظ ف كاف إف التصرُّؼ ىذا. َصِحْيَحاً  لَْيسَ  وُضوِئيْ  أَنَا َلِكنْ  َصِحْيح وُضوؤُكَما بُػيَنّ  يَا: فَػَقاؿ

 الَّذي الكبلـ َىذا وَىل الرَُّجل، َىذا ِمنْ  ُحكمٍ  إىل حِباجةٍ  احَلَسَناف كافَ  َفهل الواقع، ؼُلالفُ  ىذا أليس العمل
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 ومثلُ  احلادثة، ىذه ف واضحة واحلكمة والغاية حكمة، وُىناؾ غاية، ُىناؾ إذاً  للواقع؟ ُمطاِبقاً  كاف بوِ  تلفَّظا
 أنا ومتناقَلة، معروفة احلَادثة َىذهِ  لِكنْ  أُجعٌن، عليهم وسبلُموُ  اِ  صلواتُ  األطهارِ  سًنةِ  ف كثًنٌ  ىذا

 .ادلتلّقي لدى وواضحاً  َسهبلً  َفهُمَها يكوفَ  كي ادلشهورة، ادلعروفةَ  احلوادثَ  ىنا أستعرضُ 
 العبلمة آثار نشر مركز ادلعروفة الطبعة ،(الرِّجاؿ معرفة اختيارُ : )الكشي برجاؿ ادلعروؼ الكتابُ  يديّ  بٌن

 أعٌُن، اِبنُ  أو أعٌَن  ابن زرارةُ  - ُزرارةِابنِِِاهللَِعبدَِِِعن -:228 احلديث رقم ،891 صفحة ادلصطفوي،
 ادلقاطع ف حياتوِ  مقاطعِ  من َمقطعٍ  ف اإلماـ الصَّادؽ، إماِمنا أصحابِ  من ادلعروؼُ  الشيِّعيُّ  الفقيوُ  ُزرارةُ 

 ما والقى الشِّيعة، بٌن الرباءةُ  ىذه وانتشرت اللَّعنُ  ىذا وانتشر منو، وتربَّأ لعَنوُ  اإلماـ ُزرارة َحياةِ  ِمن األخًنة
 سبباً  ىذه كانت الوقت نفس ف ولكن الرباءة، ىذهِ  وبسببِ  اللعنِ  ىذا بسبب الشِّيعة من ُزرارة القى

 ُزرارة ابن ا عبد ،رؤوُسهم تُقَطعُ  للَّذين القاِئمة رأسِ  على موضوعاً  كاف فقد الظادلٌن، سيوؼِ  من لنجاتوِ 
ثنا ُزرارة ابنُ  ىو وىذا َِواِلدكََِِعَلىِم ن يِِاقْ َرأ:ِاهللَِعبدِِِأَبُوِِليِقَالَِ:ِقَالُِزرَارة،ِابنِِِاهللَِعبدَِِِعنِْ - :ػُلدِّ

 ادلضموف ىذا غًن أخرى غاية ىناؾ غاية، ىناؾ إذاً  - َعْنكِم ن يِِدفَاَعاًَِِأِعيُبكِإنَّماِإن يَِلوَُِِوُقلِالسَََّلم
 عليها وسبلموُ  اِ  صلواتُ  الزَّىراء - َعْنكِم ن يِِدفَاَعاًَِِأِعيُبكِإنَّماِِإن يَِلوَُِِوُقل - األلفاظ من الظاىر
 أمًن بأفَّ  ُتسمَعهم أفْ  أرادت فهي!! تتنصَّت كانت السُّلطة َجواسيس ألفَّ  شيٍء؟ أليِّ  قالت الَّذي قالت

يقة موقفِ  عن ؼلتلفُ  موقَفوُ  وأفَّ !! ادلوضوع ف لوُ  دخلَ  ال ادلؤمنٌن  وىو وعاتبتُو، عنَّفتوُ  ولذا الكربى، الصدِّ
 زُلتوى يُفرِغ ىنا اإلماـ وكأفَّ  مضمونة، َفهذهِ  للحياة اليوميَّة ادلصارؼ تريدين ُكنتِ  إذا بأنَّك أجاهبا

 ردّبا احللقة، ىذه ف كاملٍ  بشكلٍ  أُبَػيػَِّنها أفْ  أستطيع لن القضيَّة وىذه ادلسجد، ف الزَّىراءِ  َموقفِ  وَمضموفَ 
 حياةِ  عن ُتداِفعُ  ىنا فالزَّىراءُ  ادلثاؿ، ىذا خبلؿ من الصورة لُكم أُقرِّب أف أردتُ  لكنَّين غد، يـو حلقة ف

 . تفاصيِلها بكلِّ  واضحةً  جلّيةً  الصورةُ  ىذهِ  لكم سَتتَّضحُ  ادلعطََيات درسنا ما وإذا ادلؤمنٌن، أمًن
 شفهية برسالة يبعث ىنا اإلماـ الشَّفهّية، الرِّسالةِ  وىذه زرارة ابن ا عبد مع الصَّادؽ إمامنا وكبلـ اآلف ضَلنُ 
 إمامنا عنوُ  يقوؿ الَّذي ىذا زرارةُ  - السَََّلمَِواِلدكََِِعَلىِم ن يِِاقْ َرأ - ا عبد ولدهِ  مع العراؽ إىل ُزرارة إىل

 وفبلف مسلم ابن زُلَمَّد ولوال لواله: الصَّادؽ إماُمنا عنو قاؿ الَّذي ىذا ُزرارةُ  إليو، تشتاؽ اجلنَّةُ  بأفّ  الصَّادؽ
ِالسَََّلمَِواِلدكََِِعَلىِم ن يِِاقْ َرأ - زُلَمَّد آؿِ  ُعُلـو مَحََلةُ  ىم ىؤالء ضاعت، أب أحاديثَ  أفَّ  لظننتُ  وفبلف
 ىذه الشِّيعة، إىل اإلماـ ُيشًن النَّاس، - َوالَعدوِالنَّاسِفَِإنََِِّعنكِم ن يِِدفَاَعاًَِِأِعيُبكِإنَّماِإن يَِلوَُِِوُقل

َِمَكانَوَُِِوَحَمدنَاِقَ رَّبْ َناهَِمنُِِْكلِِِّإَلىُِيَسارُِعونَِوالَعدوِِّالنَّاسِفَِإنَِّ - (!!َوالَعدو النَّاس فَِإفَّ ) الكربى الطاّمة
 ال أنا بأمثلة، جئُتكم وأنا الشِّيعي الوسط ف اآلف غلري األمر وىذا - ُونُ َقر بوُُِِنِحبُّوُِِِفيَمنِاأَلَذىِإِلْدَخالِِ
 ؼلافوف، والرباءة الواليةِ  أجواء ف ُكتُباً  يؤّلفوف الَّذين االذباىات، عن أربدَّثُ  بل األشخاص، عن أربدثُ 
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 ترفَػُعهم الشِّيعة البيت، أىل من ينتقصوف والَّذين الشِّيعي، الوسط ف يقعُ  وىذا أمساَءىم، يُظِهروا أفْ  ؼلافوف
 آؿِ  حبديثِ  يتحدَّثوف الَّذين أيضاً، األِئمَّةِ  زماف ف موجوداً  كاف نفُسو ُىوَ  ُىوَ  ادلرض وىذا رؤوِسها، على
 خبلذِلا من أربدَّثُ  الَّيت ادلنابرُ  وىذه !!أبداً  ،أبداً  احُلسينيات؟ ذلم تُفَتح ىل الفضائّيات؟ ذلم تُفَتحُ  ىل زُلَمَّدٍ 
 ىو ىذا!! قُػوَّة من أوتوا ما بكلِّ  عمِلها إعاقةَ  وػلاولوف إغبلَقها، ػُلاولوف فهم وإالَّ  جبهدي، أنشأَُتا أنا ىذه

 ذبربةٍ  من ناشئة ىذهِ  ُجزافاً، ليس أقوذلا القضيَّة ىذه أيضاً، معهم أنتم أيضاً، معهم وأنتم الشِّيعيّ  الواقع
  .األربعٌن إىل الثَّبلثٌن بٌن ما الثَّبلثٌن، تتجاوز عاماً، األربعٌن تُقارب الطريق ىذا ف ذبربةٍ  من طويلة،

 العدو والعدّو، النَّاس: يقوؿ اإلماـ - َمَكانَوَُِِوَحَمدنَاِقَ رَّبْ َناهَِمنُِِْكلِ ِِإَلىُِيَسارُِعونَِوالَعدوِالنَّاسِفَِإنَِّ
م َيدَّعوف الَّذين أو الشِّيعة الشِّيعة، ىم النَّاس ُىم؟ َمن النَّاس ولكنْ  النَّواصب، وىم واضح  الشِّيعة شيعة، بأهنَّ
َِوَحَمْدنَاِقَ رَّبْ َناهَِمنُِِْكلِ ِِإَلىُِيَسارُِعونَِوالَعدوِالنَّاسِفَِإنَِّ - الكبلـ ىذا يشملهم ال قطعاً  احلقيقيّ  بادلعىن
هَِِِوقُ ْربوَِِِلوُِِِلَمَحبَِّتناِيَ ْرُمونَوُِ - يتَّهمونو - ويَرُمونَوُُِِونُ َقر بوُُِِنحبُّوُِِِفيَمنِاأَلَذىِإِلْدَخالَِِِمَكانَوُِ ِِمنَّاَِوُدنُ وَّ
َلوَُِِعَليوِاأَلَذىِِإْدَخالَِويَ َرون َناهَُِِمنُِكلَِِّوَيحَمُدونَِوقَ ت ْ  ف أمره ضَلَمدُ  وإفْ  - َأْمَرهَِنْحَمدَُِِوِإنَِِْنْحنِِعب ْ
َِذِلكِِفيَِِْوأَْنتَِِِإلَيَناَِوِلَمْيِلكَِ - لنا بوالِئك ُعرِفتَ  - بَِناَِاْشُتِهرتَِِرَُجلٌِِأِلَنَّكَِأِعيُبكَِِفَِإنَّما - الواقع

رُِِالنَّاسِِعْندََِِمْذُمومٌِ ا تقوؿ ُُجوعٌ  ُىنا النَّاس - ِإلَيَناَِوِبَميِلكِِِلََناِِلَمَودَِّتكَِِاألَثَرَِمْحُمودَِِِغي ْ  ولكنْ  شيعة، إهنَّ
 بادلفضَّل فعلت ماذا الكوفة شيعةُ  الِعراؽ، شيعةُ  فيو، فعلوا ما فعلوا الشِّيعة؟ فيو فعلت ماذا ُعمر ابن ادلفضَّل

َِغيرُِِالنَّاسِِعْندََِِمْذُمومٌَِِذِلكِِفيَِِْوأَْنتَِِِإلَيَناَِوِلَمْيِلكَِِبَِناَِاْشُتِهرتَِ - ُزرارة يا - رَُجلٌِِأِلَنَّكَِ - !عمر؟ ابن
ْينِِفيَِِْأْمَركَِِلََيْحَمُدوا - دلاذا؟ - َأِعيَبكَِأنِِْفََأْحَبْبتُِِِإلَيَناَِوِبَميِلكِِِلََناِِلَمَودَِّتكَِِاألََثرَِمْحُمودِِ ِِبَعيِبكَِِالد 

 َأعيُبك حينما شيعة، إنَّنا يقولوف الَّذين ىؤالء وحّتَّ  األعداء، عنك يرضى حّتَّ  أعيبك أنا - َونَقِصك
  .عنك يَرضوف

 على تاجاً  يوضعُ  الَّذي ىو البيتِ  أىلِ  من ينتقصُ  الَّذي العالػِمُ  ادلرجعُ  ادلوجود، الواقع اآلف الواقع، ىو وىذا
 الواقع، ىو ىذا!! الُعمبلء وُىم األعداء، وُىم اخلَونة، ُىم يصًنوف البيت أىل عن يدافعوف والَّذين! الرؤوس

 يُؤلِّف الَّذي ادلؤّلف غريب، شيء يوجد ال ذلك؟ ف الغريب ىو ما ىو، ىذا ادلوجود اآلف الشِّيعيّ  الواقع
 ىذا واِ  الكتاب، طبعت الَّيت للمطبعةِ  مزوَّراً  امساً  ويضع! امَسو فيخفي نفِسو على ؼلاؼ الزَّىراء عن ِدفاعاً 

 وحقِّ  ادلطبعة، اسمَ  زوَّرتُ  كثًنة طبعات ف لكن امسي زّورتُ  ما أنا صحيح الُكتب، مع فعلتوُ  أيضاً  أنا
 يسمعوف يسمعونين، اآلف األمر ىذا باشروا والَّذين ادلطبعة، صاحب على خوفاً  وذلك فعلتُو، ىذا احُلسٌن
 آؿِ  عن ُكُتبٌ  طُِبعت الشُّهداء، سيِّد وعن الزَّىراء عن ُكُتبٌ  طُِبعت كيف الربنامج، ىذا ويُتابعوف صوت،
 حقيقية، وليست مزوَّرة النَّشر وُدور ادلطابع وأمساء شيعّية أجواء ف طُِبَعت الثَّالثة، الشَّهادة وعن زُلَمَّد،
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  .أبال ال ألنَّين ل مزّوراً  ِامساً  أضع مل أنا صحيحٌ 
 هبذه إليو النَّاس أقربِ  مع يتعامل وىو الصَّادؽ اإلماـ يعيشوُ  كاف ألَػمٍ  أيُّ  - ُزرَارةِيَاَِأِعيَبكَِأنِِْفََأْحَببتُِ
ْينِِفيَِأْمَركَِِلََيْحَمُدواَِأِعيَبكَِأنِِْفََأْحَبْبتُِ - تُريد ىكذا النَّاس! يصنع؟ ماذا الطريقة، َِونَقِصكِِبَعيِبكَِِالد 
 اٌْجَذْشِ فِِ َّؼٌٍََُّْْ ٌَِّغَبوِنيَ فَىَبَٔذْ اٌغَّفِْنَخُ ؤََِّب﴿ :َوَعزََِِّجلَِِّاهللِيَ ُقولَُِِعنك،َِشر ِىمَِداِفعُِِم نَّاِِبَذِلكَِوَيُكون

 - ﴾ٍَِِّه ًَسَاءىُُ ًَوَبَْ ؤَػِْجَيَب ؤَْْ فَإَسَددُّ﴿ - السبلـ عليو اخلضرُ  يقوؿ؟ الَّذي من - ﴾ؤَػِْجَيَب ؤَْْ فَإَسَددُّ

 - وليس الصَّحيحة، القراءة وف التنزيل ف ىكذا - ﴾صَبٌِذَخٍ عَفِْنَخٍ وًَُّ َّإْخُزُ﴿ - ادللك؟ ىذا يفعل ماذا

 كاف ادللك ىذا السَّفينة، أعابَ  ِلَماذا وإالَّ  يأخُذىا كاف ما ادلعيبة السُّفن - ﴾غَصْجبً عَفِْنَخٍ وًَُّ َّإْخُزُ﴿

 عَفِْنَخٍ وًَُّ َّإْخُزُ ٍَِِّهٌ ًَسَاءىُُ ًَوَبَْ﴿ - صاحلة كلمة فحذفوا القرآف حّرفوا لكنَّهم صاحلةٍ  َسفينةٍ  كلَّ  يأخذ

 - ا عند من ىي الكلمة ىذه - (َصاِلحة)ِاهللِِعندِِِِمنِالت َّْنزِيلَُِِىَذا - :يقوؿ اإلماـ - ﴾غَصْجبً صَبٌِذَخٍ
ِِمنََِِتْسَلمِِلَكيِِإالَِّ - السَّفينة عابَ  ما اخلضر - َعابَ َهاَِماَِواهللِِِاَلِ(َِصاِلحة)ِاهللِِعندِِِِمنِالت َّْنزِيلَُِِىَذا

 السَّفينة ىذه - َصاِلحةًَِِكاَنتَِوَلَقد - ادللك يأخذىا ال يعين تعطب وال - َيَديوَِعَلىِتُ ْعَطبَِواَلِِاْلَمِلك
َهاِِلْلَعيبِِِلَْيسَِ -  اخلضر وِقصَّة - اْلَمَثلِفَافْ َهمِهللَِواْلَحْمدُِ - للعيب رلاؿ فيها يوجد ال - َمَساغِِمن ْ

 - آخر شيءٌ  الغايات ولكنّ  الظاىر حبسب اخِلضر فعَلها أمورٌ  القبيل، ىذا من ِقصَّةٌ  ىي السبلـ عليو
 - زرارة إىل الصَّادؽ اإلماـ من اخلطاب - َواهللِِِفَِإنَّكِاهللِيَ ْرَحُمكِاْلَمَثلِفَافْ َهم - افهم - اْلَمَثلِفَافْ َهم
ُِسُفنَِأْفَضلُِِفَِإنَّك - :لوُ  يقوؿ أفْ  إىل - َوَميَّتاًَِِحيَّاًِِأَِبيَِأْصَحابَِِِوَأَحبُِِِّإَليَِِّالنَّاسَِأَحبَُِِّواهللِِِفَِإنَّك
 كما أعيبك ولكنَّين البحر ذلك ُسُفن أفضل إنَّك الباقر، اإلماـ إىل ُيشًن - الزَّاِخرِالُقْمَقامِِِالَبحرَِذِلك
 - ُزرارة يا يُقطعَ  أفْ  رأسك على أخاؼُ  اجلائر، السُّلطاف ذلك يغتصبها لِئبلَّ  ادلساكٌن، سفينةَ  اخلضر َأَعاب
ِالُقْمَقامِِِالَبحرَِذِلكُِسُفنَِِِأْفَضلُِِفَِإنَّكَِوَميَّتاَِحيَّاًِِأَِبيَِأْصَحابَِِِوَأَحبُِِِّإَليَِِّالنَّاسَِأَحبَُِِّواهللِِِفَِإنَّك

ِلَِيأُخذىاِالُهَدىَِبْحرِِِِمنَِِْتِردَُِِصاِلحةٍَِِسِفينةٍُِِكلُِِّعُبورَِِيَرَقبَُِِغُصوبَاًِِظَُلوَماًَِِمِلَكاًَِِورَاِئكِِمنَِِْوِإنَِِّالزَّاِخر
 ىذا لكن طويلة، الرِّسالة - َمي تاًَِِعَليكَِوِرُضَوانوَُِِورَْحَمُتوَُِِحيَّاًَِِعَليكَِِاهللَِِِورَْحَمةَُِِوَأْىَلهاِيَ ْغُصَبهاِثُمََِِّغْصَباًِ
  .احللقة ىذه ف بيانَوُ  أُريدُ  الَّذي ادلقصودَ  بَػٌنَّ  قد أنّو أعتقد ادلقدار
 ادللك ألفَّ  ادلساكٌن، أولئكَ  دلصلحةِ  عليها للحفاظِ  السَّفينةَ  فأعاب السبلـ عليو اخلضر فعل مثلما

 وأخَذىا إالَّ  عيبٌ  فيها ما صاحلةً  سفينةً  َوَجد فما ُكلَّها السفائن غلمع أفْ  يُريد كاف اجلائر والسُّلطاف
 اإلماـ تركوىا، معيبةً  فوجدوىا السَّفينة وفتَّشوا جاءوا وحينما السفينة، أعاب فاخلضرُ  ُسُفِنو، إىل وضمَّها
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 زرارة، يا رأسك على حفاظاً  وذشلُتك منك، وتربَّأتُ  لعنُتك، معك، ىذا فعلتُ  إنَّين: لزرارة يقوؿُ  الصادؽُ 
 صدرت الَّيت التفاصيلُ  وىذهِ  األلفاظُ  وىذهِ  والرَباءةُ  فاللَّعنُ  الواقع، ىو ىذا ولكن إّل، النَّاس أحبِّ  ِمنْ  فإنَّك

 تدؿّ  ما غًن ُأخرى غايةٌ  ُىناؾ ولكنْ  شيء، فيها وادلعنوي اللفظي الِبناء ُزرارة، َحقِّ  ف الصَّادؽ إماِمنا عن
 .حكمة وىناؾ غاية، ىناؾ األلفاظ، تِلك عليها دلَّت الَّيت ادلعاين تشتملوُ  وما األلفاظ عليو

 واقعة ومن أيديكم، بٌن عرضُتها الَّيت القرآنيةِ  واألمثلة الُقرآنيةِ  الصَُّور من :التفاصيل ىذه ُكلّ  من اخلبلصة
 ا، عبد ولِده لساف على زرارة إىل الشفهّيةِ  الصَّادؽ اإلماـ رسالةِ  ومن الكبًن، الشَّيخ وضوء ف احلسنٌن

 وأفَّ  وقائَع، وأفَّ  ُنصوصاً، وأفَّ  ألفاظاً، أفَّ  إىل ُتشًن كُلها األخًنة، جعلُتها لذلك الصَُّور، أوضح من وىي
 أفْ  نستطيع ال أبعاد وذلا! ِحَكم وذلا! غايات ذلا وتكوفُ  ادلعصومٌن سًنةِ  ف ذبري تفاصيلَ  وأفَّ  أحداثاً،
 ولنْ ! أقواذِلم معاريضَ  نعرؼ مل ما إليوِ  نصل لن األمر وىذا الغايات، تلك نفهمَ  أفْ  دوفِ  من نفهَمها
 تكن مل ما بالتفصيلِ  سًنََتم نعرؼ ولن! بالتفصيل سًنََتم نعرؼ مل ما أقواذِلم معاريضَ  نعرؼ أف نستطيع

َِلمِالُقْرآنِِمنَِأْمَرنَاِيَ ْعِرفَِلمَِمنِْ) :عليهم ا صلوات دلنهِجهم ِوفقاً  الكرميِ  الُقرآفِ  َفهمِ  ف موسوعيَّةٌ  ىناؾ
ينيَّة ادلؤسَّسةُ  فيوِ  وقعت ما وىذا!! الِفَت  من فتنةٍ  ف سيقعُ  فهو ،(الِفَتنِيَ تَ َنكَّب  . الدِّ

: سببوُ  ذلك كلُّ  الوضوح، وعدـ االشتباىات وىذه الزَّىراء، حقِّ  ف اإلساءات وىذه القوؿ، من اذلُراء فَهذا
ينيَّة ادلؤسَّسة أفَّ   احلقيقة، ىي ىذه الُعمرّي، بادلنهجِ  الُقرآف وفّسرت البيت، أىلِ  بفهمِ  الُقرآفَ  ىجرت الدِّ

 ما الربنامج، طوؿ على الحظُتم وأنتم ،(الِفَتنِيَ تَ َنكَّبَِلمِالُقْرآنِِمنَِأْمَرنَاِيَ ْعِرفَِلمَِمنِْ: )يقولوف األَِئمَّة
 باللحاظِ  فهمومها وُعلماَءنا مراجَعنا أفَّ  ىو: األوَّؿ األمر :أمرين ووجدنا إالَّ  للنِّقاش طُرحت قضيَّةٍ  من

 عنَدىا للُقرآف، العرتةِ  ولفهمِ  العرتةِ  دلنهجِ  وفقا الُقرآفِ  على أعرُضها فحينما العمرّي، للمنهجِ  وفقاً  الُقرآينِّ 
  !!ادلئة ف ومئة بالضَّبط ِىَي، ِىيَ  ىنا والقضيَّة آخر، بشكل الصورةُ  تتبٌّن 
 .تعاىل ا شاء إفْ  غدٍ  يـو حلقةِ  ف تأتينا ادلطالب بقيَّة ااِلنتهاء، على قارب الربنامج وقت

  ... الَقَمر رَِعايَةِ  ِف  أَْترُكُكم
 اإلْٔزَشِْٔذ ػٍَََ ًَُِزَبثِؼِْنَب ُِشَبىِذِّنَب ًًَُجٌُهِ ًُجٌُىِنَب ػَْٓ اٌىَشْةَ بوْشِف احلُغَني ؤَخِْهَ ًَجْوِ ػَْٓ اٌىَشْةِ وَبشِفَ َّب

 .. . احلُغَني ؤَخِْهَ ثِذَكِّ

 احلمبئكِ لنبحِ اٌفضبئّْخ اٌمََّش ػٍَ ًاٌؼِرتَح، اٌىِزبةِ شبشخِ ػٍَ اٌشَّبشخ، ىَزهِ ٔفظِ ػٍَ ّزجذَّدُ غذاً ٌِػذٔب

  ... اهلل ؤَِبِْ يف ... جَّْؼبً اٌذُّػَبء ؤَعإٌَُىُ ... ادلَّّْض اٌشِّْؼِِّ ًاٌصٌَّدِ
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ِ:وفيِالختام
الِبُ  ّدِم  نِالتنبي  وِال  ىِأنّن  اِحاولن  اِنق  لِنص  ويِالبرن  امبِكم  اِى  يِوى  ذاِالمطب  و ِالِ
يخل  وِم  نِأخط  اءِوىف  واتِفم  نِأرادِالدقّ  ةِالكامل  ةِعلي  وِمراجع  ةِتس  جيلِالبرن  امبِ

ِبصورةِالفيديوِأوِاألوديوِعلىِموقعِزىرائيون.
 
 
ِ

ِالتحياتمعِ
ِال ُمتابَعة
ِزىرائيون
ِى 3417ِ
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