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 بِسْنِ اهلل السَّحْوَيِ السَّحٍِن

 
  ...األًَْلٍَِبء ٌَخٌَخَّوُ إِلٍَوِ الَّرِيْ اهلل ًَخْو ٌَب عَلٍَه سَلَبمٌ

  ...اهلل بمٍَّتَ

 ...!فَمَدَن؟ هَيْ ًَخَدَ الَّرِيْ ًَهَب ًَخَدَن هَيْ فَمَدَ هَبذَا
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 الْوِئت بَعد العَبشِسَةُبَعْد  تُعبِالسَّب تُمَلَحَالْ

 الثَّالثٌُىً السَّابع اجلُصْءُــ  فَبطِوَت ٌَب لَبٍَّهِ

 1ج الصَنَوٍَّت ــ 1 ق الشٍِّعًّ الٌالع يف األبرت املنيح هالهحُ
 

  ... بَ َناِتْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلمٌ 
 يف وَتصرَّمت َمَضت حلقاتٍ  عدَّة يف احلديثُ  كانَ  ..!!. فَاِطَمةِيَاِلَبَّيكِِ: اْلُمحبَّبْ  ُعنوانُ َنا ُىو الُعنوانُ 
 من وادلراد ،(ِكَتاِبوِِمنِِْالرَُّجلَِِِعْقلُِِيُ ْعَرفُِ: )تقول الشَّريفةَ  أحاديثَ ُهم بأنّ  بيَّنتُ  وكما الشِّيعيَّة، ادلكتبةِ  أجواءِ 

ا بل الشَّيء، نفسُ  ادلؤلَُّف، الكتابُ  أو الرَّمسي   الكتابُ  أو الشَّخصّيةُ  الرِّسالةُ  ىنا، الكتاب  الرَُّجلِ  َعقلُ  رَّبَّ
 ُ ُ  شلَّا أكثر وادلفصَّل ادلؤلَّفِ  الِكتابِ  من وأجَلى، أوضح ِبشكلٍ  يتبٌنَّ  أو شخصّيةٍ  رسالةٍ  من الرَُّجل عقلُ  يتبٌنَّ

 اِ  صلواتُ  الزَّىراءِ  ُصورةَ  نستخِلصَ  كي الشِّيعيَّةِ  ادلكتبةِ  أجواءِ  يف احلديثُ  وكان .رمسّية عريضةٍ  أو كتابٍ 
 (.الشِّيعيَّة ادلكتبةِ  يف الزَّىراءِ  صورةُ : )الُعنوان ىذا يف مضاميُنها جتوبُ  احلَلقاتُ  فكانت عليها، وسَلموُ 

 : النتيجة ىذه إىل وصلنا اجلولةِ  تلك وبعد
ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  عقلُ  ىي الَّيت الشِّيعيَّةُ  ادلكتبةُ ! مبتورة الزَّىرائيَّةُ  العقائديّةُ  الص ورةُ   ادلرجعيَّةِ  وعقلُ  الرَّمسيَّة، الدِّ

 وانتقصوا مقاماِِتا، يف وشكَّكوا! القبائح إليها وَنَسبوا الزَّىرائيَّة، العقائديّةَ  الص ورةَ  فيها برتوا لقد الشِّيعيَّة،
 يستطيعون، ما أقصى وإىل شديدا برتاً  الظَلمةَ  برتوا! ُبرتت األخرى ىي ُظَلمِتها ُصورةُ  وكذاك! ِمنها

 كَلِمها، فهمَ  أساءوا فقد! كَلِمها مضامٌنَ  برتوا ذلك وبعد. الرِّجال علمِ  قذاراتِ  إىل ذلك يف مستندين
م ادلشكلة، ىي وادلشكلةُ   أعداءِ  من هبا جاءوا وبُأُسسٍ  وبأصولٍ  بقواعدَ  البيتِ  أىلِ  ُنصوصِ  مع يتعاملون إَّنَّ

 صلواتُ  علي   وآلِ  علي   َّبوازينِ  والعرتةِ  الكتابِ  دلنطقِ  وُمنافرةً  ُمناِقضةً  ستكون النتائجَ  أنَّ  وبديهي   البيت، أىلِ 
  .أمجعٌن عليهم وسَلموُ  اِ 

o  ُمبتورة العقائديّةُ  فالص ورة ! 
o  ُمبتورة الظ َلمةِ  وصورة ! 
o  ُمبتور الكَلمِ  وَفهم ! 
وىا ولكنَّهم! مبتورة األخرى ىي فاطمةَ  قَ تَ َلةِ  فصورةُ  فاطمة، أعداءِ  ُصورةَ  ُنضيف أنْ  أيضاً  وؽُلكننا  برتَّ

 قصدٍ  دون من قطعاً  صورَِتا، ُيشوِّىون فهم فاطمة وأّما جرؽلَتهم، َخفَّفوا فقد ُصَورِىم، لتحسٌنِ  وقطَّعوىا
ٍء،  . األبرتُ  ادلنهجُ  وىو النتائج، ىذهِ  إىل ساَقهم الَّذي ىو ادلنهج ولكنّ  َسيِّ
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 ادلنهجُ  ىناك منهٌج، ىناك العطاء ىذا مع وقطعاً  ﴾الْىٌَْثَسَ أَعْطٍَْنَبنَ إًَِّب﴿ الكوثر سورة يف :منهجان ىناك إذاً  
  .أبرتي   ومنهجٍ  كوثري ، منهجٍ  بٌن: منهجٌن بٌن فنحن !األبرتُ  ادلنهجُ  وىو: آخر منهجٌ  وىناك! الكوثرُ 
 أَعْطٍَْنَبنَ إًَِّب﴿ ادلنهج ىو شيء أوَّل وقطعاً  شيء، ُكلَّ  أعطيناك ﴾الْىٌَْثَسَ أَعْطٍَْنَبنَ إًَِّب﴿ :واضحة الصورة

 ىٌَُ شَبًِئَهَ إِىَّ ۞ ًَاًْحَسْ لِسَبِّهَ فَصَلِّ﴿ اِبدأ ِاشتغل، ﴾ًَاًْحَسْ لِسَبِّهَ فَصَلِّ﴿ تتحرَّك أنْ  ىو ادلنهج فبعدَ  ﴾الْىٌَْثَسَ

 يسًن الَّذي ادلنهج وىو األبرت األوَّل عنوانو وأيضاً  عنده ما ِبُكلِّ  اآلخر الطرف ِبُكلِّو، اآلخر ادلنهج ﴾الْأَبْخَسُ
 للمنهجِ  لصيقاً  تعمل أن عليك الشِّيعيّ  أي ها وأنت األبرتّي، ادلنهجُ  وىناك الكوثريّ  ادلنهجُ  فهناك عليو،

 مؤسَّستنا لكنَّ  ادلضاّد، ادلنهجِ  بذاك لك شأنَ  ال ﴾ًَاًْحَسْ لِسَبِّهَ فَصَلِّ ۞ الْىٌَْثَسَ أَعْطٍَْنَبنَ إًَِّب﴿ الكوثريّ 
ينيَّة  !! األبرتيِّ  ادلنهجِ  وراءَ  وركضت الكوثريَّ، ادلنهجَ  َتركت الدِّ
ا النتائج، ىي ىذه ال؟ كيف: أقول! ال: تقول  واضحة، النتائجُ  ىي فهذه خواتيِمها، من األمورُ  ُتستبانُ  وإظلَّ
 أنْ  تُريد! أنت؟ تقول ماذا األبرتّي؟ ادلنهج من أم الكوثريّ  ادلنهج من ىذا ىل! مبتورة العقائديّةِ  الزَّىراءِ  صورةُ 

 أنْ  أُريد ال نفسي، على أضحكَ  أن أُريد ال أنا ولكنْ  نفِسك، على اضحك نفِسك، على تضحكَ 
 على اضحك نفِسك، على تضحكَ  أن تُريد ُكنتَ  لو حّتَّ  عليك أضحكَ  أنْ  أُريد وال نفسي على أضحكَ 
 أنْ  أُريد وال نفسي، وأخدعُ  نفسي على أضحكُ  ال فأنا عليك، أضحك ال لكنَّين بك، عَلقيت ما نفسك،
ٌ  الصحيحُ  فادلنهج عليكم، أضحك   .بَ ٌنِّ

 أَعْطٍَْنَبنَ إًَِّب﴿ اخلطاب جارة، يا وامسعي أعين بِإيَّاكِ  نَ َزل والُقرآنُ  لنا، الكوثرِ  سورةُ  لنا، وىو الُقرآنُ  ىو ىذا

 ادلنهجُ  عندك أنت ﴾ًَاًْحَسْ لِسَبِّهَ فَصَلِّ ۞ الْىٌَْثَسَ أَعْطٍَْنَبنَ إًَِّب﴿ لنا وادلضمون لفظاً، األعظم لنبيِّنا ﴾الْىٌَْثَسَ

 البيت أىلُ  ُىم ﴾الْأَبْخَسُ ىٌَُ شَبًِئَهَ إِىَّ﴿ اآلخر بادلنهج لك شأنَ  وال اعمل، ابدأ، ِاشتغل، فتحرَّك، الكوثرّي،
ِِإنِّيِيَ ُقولَِأَحَداِ ِالنَّاسِِفيَِتِجدَِلِِِِلَنَّكِلََنا،ِالَعَداءَِنَصبََِِمنِِْالنَّاِصبُِِلَْيسَِ) :يقولون ليهم السَلمع

 ،(َأْعَدائَِناِِمنَِوتَ َتبَ رَُّأونِتَ َتولُّونَاِأَنَُّكمِيَ ْعَلمَِوُىوَِلُكمِالَعَداءَِنَصبََِِمنِِْالنَّاِصبِبلُِمَحمَّد،ِآلَِِأُْبِغضُِ
 وادلنهجُ  الكوثري   ادلنهجُ : منهجان فهناك .األبرتيِّ  ادلنهجِ  من نربأُ  فنحن!! األبرت ىو أولياَءنا يا شانَئكم إنَّ 

 فالتصقوا الكوثريَّ  ادلنهجَ  شخَّصُتم أنُتم ِاعملوا، أنْ  إلينا صادرٌ  واألمرُ  ادلنهجٌن، ىذين بٌن ما وضلنُ  األبرتي ،
 ىٌَُ شَبًِئَهَ إِىَّ﴿ ادلنهج هبذا التصق فاعمل، ﴾ًَاًْحَسْ لِسَبِّهَ فَصَلِّ﴿ الشِّيعيّ  أي ها يا ﴾الْىٌَْثَسَ أَعْطٍَْنَبنَ إًَِّب﴿ بو
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  .األبرت ادلنهجُ  ىو اآلخرُ  ادلنهج ﴾الْأَبْخَسُ
ينيَّة، ادلؤسَّسةِ  ِلسانُ  ىي الَّيت الشِّيعيَّةُ  ادلكتبةُ  ىذه: أسألكم أنا  جئُتكم وقد الشِّيعيَِّة، ادلرجعّيةِ  ولسانُ  الدِّ

 ىذا ُكلِّ  ومن الطويلة السَّاعات ىذهِ  ُكلِّ  من استنتجناه الَّذي ما أيديكم، بٌنَ  احلقائقَ  وعرضتُ  بالُكُتبِ 
 أسواق يف موجودة العامَّة، ادلكتبات يف موجودة موجودة، وادلصادر تاجر، يا عينك وعلى الواضح البحث

 ادلصادر، ىذه من كثًنٍ  على تشتمل بيوِتم يف صغًنة شخصّية مكتبات ؽللكون منكم والكثًن الُكتب،
ة، األقراص تبيع الَّيت ادلكتبات يف وموجودة اإلنرتنت، على موجودة ادلصادر وىذهِ   اآلن الُكُتب أكثر ادلدرلَّ

ة، األقراص على موجودة  مواقع وعلى اإلنرتنت على جتدوَّنا الربنامج ىذا يف طرحُتها الَّيت ادلصادر ىذه ادلدرلَّ
اً، كثًنة ة األقراص على وجتدوَّنا جدَّ  وجتدوَّنا الُكتب تبيعُ  الَّيت ادلكتبات يف وجتدوَّنا األسواق، يف تُباع ادلدرلَّ

 يف الشَّخصّية ادلكتبات يف وحّتَّ  احلوزويّة، ادلدارس ويف والفكريّة، العلمّية ادلؤسَّسات ويف العامَّة، ادلكتبات يف
 أقولُ  وِكراراً  ِمراراً  أُمَّهاِِتا، من باحلقائقِ  ِجئُتكم بل أبداً، معروفة، ليست ُكُتبٍ  من لُكم نقلتُ  ما أنا البيوت،

 ذلك وبعد احلليب َمساحيق وال اجملفَّف احلليب لكم أشرتي لن أُمِّو، َضرعِ  من بالّلنب آتيكم إنَّين لُكم
 من باللَّنبِ  باحلليِب، آتيكم أنا ماركتات، السوبر يف يُباعُ  الَّذي ادلبسرت باحلليبِ  آتيكم وال ادلاء، إليها ُأضيفُ 

 أنّ  وىي النتيجة، ىذهِ  إىل وَصلنا أعيُنُكم وأمامَ  أيديكم وعلى ُمباِشٍر، وبنحوٍ  األصلّيةِ  ادلصادر من أُمِِّو، َضرعِ 
 ُمشوَّىة، اأُلخرى وىي بعيد، َحد   إىل ُخفَِّفت فقد سُلفَّفة الزَّىراءِ  ُظَلمةَ  وأنّ  وُمشوَّىة، مبتورة الزَّىراءِ  ُصورةَ 
 تناِسُبو، الَّيت ومعانَيو مضاميَنوُ  برتوا برتوه، قد أيضاً  فهو خطأً  فهموه الزَّىراءِ  كَلمُ  شيئاً، منها يُبقوا ومل برتوىا

 صورةُ  فصارت اجملرمٌن، ُصورةَ  حسَّنَّا فإنَّنا اجلرؽلةَ  خفَّفنا وحٌن! الزىرائيَّة الّصورة لتشويو ىو الَبرْتِ  ىذا وُكل  
 ! ؟..ىذا بَ رْتٍ  فأي   أمجل، اجملرمٌن

 ؼُلفِّفُ  بَ ت ْرٌ  وىو! كَلَمها وُيشو ه! أعدائها لصالِ  الزىرائّيةَ  الظ َلمةَ  وُيشو ه! العقائديّة الصورةَ  ُيشو هُ  برتٌ  ىذا
 تصف حي ِخَللِ  من إليها وصلنا الَّيت النتائج ىي ىذه ُصَورُىم، تتحسَّنُ  وبالتَّايل! أعدائها عند اجلرؽلة

اىاتِ  سُلتَلفِ  ومن الكبار مراجِعنا ُكُتب ألُمَّهاتِ   الَّيت النتيجةُ  ىي ىذه الشِّيعّي، الوَسط يف وادلشارب االجتِّ
ينيَّة ادلؤسَّسة إنَّ  أقول أنْ  أُريد ال ،..!!(األبرت ادلنهجُ : )هبا خرجنا  ولكنَّ  بَ رْتِيّة، ومؤسَّسة َبرتاء مؤسَّسة الدِّ

ينيَّةَ  ادلؤسَّسةَ   شِّيعيّ ال واقِعنا إىل األبرتَ  ادلنهجَ  أدخلت نِيَّة، ِِبُسنِ  األبرتِ  ادلنهجِ  من كثًناً  أخذت الشِّيعيَّةَ  الدِّ
 زللِِّو، غًن يف لألساتذةِ  بتقديسٍ  السَّابقٌن، للُعلماء وِعبادةٍ  بصنميَّةٍ  ُمركَّب، جبهلٍ  جبهالٍة، ِبماقٍة، نِيَّة، ُِبسنِ 

 التأث رِ  بسببِ  وذلك والعرتة الكتاب دلنطقِ  وفهمٍ  معرفةٍ  وعدم علٍم، وعدم جهٍل، وتراكماتِ  باشتباىاٍت،
 .النَّاصبّية بالتّياراتِ 

 ألنَّ  دلاذا؟ موجودة، اإلصَلح وإمكانية التصحيح وإمكانية التغيًنِ  إمكانية فإنَّ  ىذا كلِّ  مع: أقول لكنَّين
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ا أعتقدُه، ما ىذا نيٍَّة، بسوءِ  األمر هبذا قاموا ما أساساً  ُعلماَءنا  ما أدري، ال ذلك غًن تعتقدون أنتم رَّبَّ
 كان ما قليل، قبلَ  بعِضها إىل َأشرتُ  ألسبابٍ  إالَّ  الَبرْتِيِّ  ادلنهجِ  يف تورَّطوا ما ُعلماَءنا إنَّ  أقول أنا أعتقده

 ىذا والعرتة، الكتابِ  منهجِ  تشويوِ  يف رغبةٍ  أومن زُلَمَّد، آلِ  على وحقدٍ  ضغينةٍ  ومن نيَّةٍ  سوء من منهم ذلك
 :أساسٌن على مبين   الظَّن وىذا ظينِّ  ىو ىذا رُلاملًة، ىذا كَلمي وليس أعتقدهُ  ما

 واضحةٍ  أدلَّةٍ  دون من ومراجِعنا بُعلمائِنا الس وء َظنَّ  أُظنّ  أنْ  أستطيع ال فأنا وشرعي ، ديين   :اِلوَّلِاِلساس
 . وصرػلة

 إلينا تسرَّبت وكيف الشِّيعّي، الواقع داخل إىل األبرتِ  ادلنهجِ  معطياتِ  بدخولِ  معرفيت ىو :اآلخرِواِلساس
  .وتراُكمي   تدرغلي   بشكلٍ 

ا  ىذه يقبلون ىم أنفِسهم وبٌن بينهم فيما ولكن أقولُو، الذي أنا ألنَّين أقولُ  ما يُعاندون اآلن اآلخرون رَّبَّ
 حاٍل، أيِّ  على التَّصحيح، وبٌن بينهم فيما ََتول الَّيت ىي الدنيوية وادلصال ادلناصب، تكون قد. احلقائق
 تتفعَّل، أنْ  وؽُلكن تتحرَّك، أنْ  ؽلكن اإلصَلح وإمكانيةُ  قائمة، التغيًن وإمكانيةُ  قائمة، التصحيحِ  إمكانّيةُ 
 يتم مل إذا نفسِو، الوقتِ  ويف يكون، أنْ  ؽلكن ولكن عالية، ضرائبَ  دفعِ  إىل ػلتاج األمر ىذا أنّ  صحيح
 الثَّقافةِ  ساحةِ  ولتنقيةِ  الشِّيعّي، الفكري الواقع الشِّيعّي، الواقعِ  ولتنقيةِ  واإلصَلحِ  والّتغيًنِ  للتصحيحِ  التحر ك
ينيَّة ادلؤسَّسة فإنَّ  لذلك، السريع التحر ك يتم مل إذا النَّاصبّية، الفكريّة ادلعطيات ىذهِ  من الشِّيعيَّةِ   الشِّيعيَّة الدِّ

 لكنَّوُ  بعيدة، رتةٍ ف يف أو قريبة، فرتةٍ  يف يُوَلدُ  إمَّا بَ رْتِي   منهجٍ  وإىل! بَ رْتِيّة حلركةٍ  ُمتكاملٍ  مشروعٍ  إىل ستتحّولُ 
 الشِّيعةَ  أيضاً  ويقود العراق، شيعةَ  يقود وبالذَّات الشِّيعة يقود ُمتكاملٍ  وبشكلٍ  بَ رْتِي   مشروعٌ  ُىناك سيكونُ 
م على العراق شيعة إىل ينظرون اآلن كانوا وإنْ  حّتَّ  العراق، بشيعةِ  يتأثَّرون العربُ  فالشِّيعةُ  العرب،  شيعةٌ  أَّنَّ

  .ُمتخلِّفون ىم العراق يف الشِّيعةُ  وفعَلً  ُمتخلِّفون،
 وكذلك ُمتخلِّفون، شيعةٌ  أن َُّهم العراق شيعة إىل ينظرون وسياسّيةٍ  اجتماعّيةٍ  نظرٍ  وجهةِ  من اخلليج شيعةُ 
م العراق شيعة إىل ينظرون عام بنحوٍ  العرب الشِّيعةُ  لُبنان، شيعةُ   ذلك، يف صادقون وىم ُمتخلِّفون، شيعةٌ  أَّنَّ

 النَّاس والحظوا الفضائّيات، شاشات أماَمكم كيف؟ تقولون قد ُمتخلِّفون، العراق شيعةُ  أُؤيُِّدىم، أيضاً  وأنا
 يُلتقى حٌن فضائّيٍة، ُمراسلُ  أو تلفزيوين ، ُمراسلٌ  هبم يلتقي حٌن يتكلَّمون كيفَ  العربّية الدول يف الشَّارع يف

 السوريّة، الفضائية القنوات ادلصريّة، الفضائية القنوات اللبنانّية، الفضائية القنوات دوَنكم الشارع يف بالنَّاس
 تتكلَّمُ  الَّيت ادلسيحّية الفضائية القنوات الس ن َِّية، الفضائية القنوات أفريقيا، مشال يف ادلغاربّية الفضائية القنوات
 مستوى العربّية، الش عوب باقي وعند العراق شيعةِ  عند ادلتحدِّثٌن مستوى والحظوا القنوات دونكم بالعربّية،

 التحليلِ  مستوى على التلفزيونّية الربامجِ  يف ادلتحدِّثٌن وُمستوى غًنىم ومن ادلارَّة من الشَّارع يف ادلتحدِّثٌن
 وعلى الثَّقافية، والربامج االجتماعّية، الربامجِ  مستوى وعلى العسكرّي، التحليلِ  مستوى وعلى الّسياسّي،
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 األطفال، برامج يف وحّتَّ  الرِّجال، فيها يتحدَّثُ  الَّيت الربامج أو النِّساء، فيها تتحدَّثُ  الَّيت الربامجِ  مستوى
 قنواتنا يف األطفال برامج يف األطفال َّبستويات ىي ىل األخرى البَلد يف األطفال مستويات الحظوا

 اآلخرون ىم وُزعماؤنا مراجُعنا واضح، والسَّبب إثباتات، إىل َتتاج ال واضحة القضيَّة ىذه! الشِّيعيَّة؟
  .عاجزون

 ما إذا ِبيث للنَّاس ُُترجوه أنْ  ؽُلكن واحدٌ  ديين   زعيمٌ  وال واحدٌ  مرجعٌ  عندكم ما أنتم العراق لشيعة أقول أنا
 سياسيَّة زعامات عندنا ما السِّياسيَّة، الزَّعامات يف حّتَّ  وال أحد، عندكم ما اآلخرين، يُعِجبُ  َتدَّث

 أنتم أشياء عن أَتدَّثُ  ال أنا أماَمكم، الواقع ىو ىذا العامل، دولِ  يف ادلوجودة السِّياسيَّة الزَّعامات َّبستوى
 تستطيعون بأيديكم والُكنرتول أماَمكم، التلفزيون شاشاتُ  ىي ىذه أسرار، عن أَتدَّثُ  ال وأنا تعرفوَّنا، ال
 ىذا النتيجة، ىذه تعرفوا أنْ  تستطيعون ساعتٌن خَلل واحدة، ساعة خَلل الشَّاشات، ُكلِّ  على تُقلِّبوا أنْ 
 أن ؽلكنكم حيثُ  اإلنرتنت على ادخلوا واضح، وبشكلٍ  القضيِّة ىذه تعرفون أنتم أساساً  تكونوا مل إذا

 !!حال أيِّ  على.. التلفزيون شاشة خَللِ  من عليو تطّلعون شلَّا أكثر تفاصيل على تطّلعوا
م مع العربية البَلد يف الشِّيعةُ   العرب الشِّيعة أبوا أم شاءوا لكن ُمتخلِّفون، العراق شيعة أنَّ  إىل ينظرون أَّنَّ
 مع يتحرَّكون ىم يشعرون ال حيث من أو يشعرون حيث من العرب الشِّيعةُ  أبوا، أم شاءوا العراق وشيعة
 ىو للعاملَ  التشي ع مركز التأريخ، عرب شلَتدَّة تأرؼلية قضية ىذه اليوم، وليدة ليست القضيَّة وىذه العراق، شيعةِ 

 القضيَّة ىي ىذه العراق، شيعةِ  فَ َلكِ  يف يدورون العرب الشِّيعةُ  وواضح خاص بشكلٍ  ولكن العراق،
 .والبيِّنة الواضحة
ينيَّةُ  وادلؤسَّسةُ   اإلمامِ  وجوِ  يف سَتِقفُ  واضحةٍ  بَ رْتِيَّةٍ  منهجيَّةٍ  إلنتاجِ  مشروعٍ  عن عبارة ىي الشِّيعيَّةُ  الدِّ

ينيَّة، بادلؤسَّسةِ  يل شأنَ  ال أنتم، أسألكم أنا! كذلك؟ تكونوا أن تريدون ىل..!! احُلجَّة  تتَّبعون لكنَّكم الدِّ
ينيَّةَ  ادلؤسَّسةَ   إىل متقودك تدعوىا ال أنْ  ادلؤسَّسة، ىذه على تضغطوا أنْ  عليها، ُتضغطوا أنْ  عليكم ولذا الدِّ
ينيَّة، ادلؤسَّسةَ  ناِقشوا ناقشوىم، بَ رْتِيٍَّة، منهجيَّةٍ  ا الدِّ  عندي، معلوماتَ  ال بأنّو يقول منكم البعض أنّ  رَّبَّ

 يُطبع وسُيطَبع، اإلنرتنت على موجود( النَّاطق الِكتابُ ) برنامج عليكم، ُحجَّةٌ  ىو الربنامج ىذا ولكنْ 
ا اإلنرتنت، على ويوضع  ىذا القمر، شاشة ِعرب بث وُ  وسُيعاد األيدي، متناول يف ويكون ُكُتبٍ  يف يطبع ورَّبَّ
 ادلعلومات من فيو ولكن شيء، ُكل   فيو أقول ال والوثائق، ادلعلومات من ففيو عليكم، ُحجَّةٌ  الربنامج
 ادلعلومات، من والكثًنُ  الكثًنُ  فيو حلقة، آخرِ  إىل حلقةٍ  أوَّلِ  من تابعوه لكم، بالنِّسبةِ  الكثًن الشَّيء والوثائق

 واضحًة، ناصعةً  حقيقةً  لكم تعِرضُ  احللقات ىذه ،(فَاِطَمة يا لَبَّيكِ : )احللقات ىذه ىي الربنامج ىذا وزبدةُ 
ا! ؟..فاطمة من وبياناً  وجَلءً  ُوضوحاً  أكثرُ  حقيقةٍ  من ُىناك وىل فَاِطَمة، ىي  الرِّجال ِعلمَ  ناقشتُ  رَّبَّ

ا وِجدال، ِخَلف فيوِ  يكونُ  قد والكَلمُ   يف يكون وقد والشَّافعيّ  بالشَّافعيَّةِ  الطوسيّ  الشَّيخِ  تأث  رَ  ناقشتُ  ورَّبَّ
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ا نقاش، ذلك  يف واألخًن الَوَسطيّ  والتشه د واإلقامةِ  األذانِ  يف الثَّالثةِ  الشَّهادةِ  وُجوبِ  عن َتدَّثتُ  ورَّبَّ
ا، نقاش، ذلك يف يكون وقد الصََّلة ا، ورَّبَّ ا، ورَّبَّ  ادلطالبُ  نقاش، فيها يكونَ  أنْ  ؽُلكن الرَّجعة يف وحّتَّ  ورَّبَّ
 تُقاَوم ال بأدلَّةٍ  لكم أَثبت ها قد ُكنتُ  وإنْ  نقاش، فيها يكونَ  أنْ  ؽُلكن الربنامج ىذا يف طرحُتها الَّيت الكثًنةُ 

 !!تُناقش أنْ  ؽُلكن ولكّنها والعرتة، الكتابِ  مفاىيمِ  ُعمقِ  ومن
 كان إذا! فاطمة؟ يف للنِّقاش رلالٌ  ِعندُكم ىل خبصوِصها، للنِّقاشِ  رلالَ  فَل الشِّيعيَّةِ  العقيدةِ  يف فاطمة أمَّا

 ادلنطقُ  الشِّيعة، مع أَتدَّث أنا أحرار، وأنتم! آخر شيءٌ  أنتم! بشيعة أنتم فما فاطمة يف للنِّقاشِ  رلالٌ  عندكم
 ِلِرَضاىا اُ  يرَضى: ادليزان ىي فاطمة شيء، ُكل   وينتهي فاطمة!! فاطمة حولَ  للنِّقاشِ  فيو رلالَ  ال الشِّيعي  

 .ِلَسخ َِطها وَيسخ َطُ 
  عليو؟ خَلفَ  ال وصرػلاً  واضحاً  ميزاناً  األُمَّة، ذلذه ميزاناً  وسّلم وآلوِ  عليو اُ  صلَّى زُلَمَّدٌ  تَ َركَ  ىل: ُسؤال
، يف اختلفوا ولكنَّهم ادليزان، ىو علي    ىذهِ ! ؟..حوذَلا ؼُلتَلفُ  وىل! ؟..فيها ؼُلتَلفُ  ىل فاطمة أمَّا علي 

 عن نتحدَّثُ  ضلنُ  هبم، لنا شأنَ  ال قتلوىا، الصَّادق، إماُمنا قال كما منابرِىم على قذف ُوىا عاَدوىا، فاطمة،
 لَلقرتابِ  رلالَ  ال الشِّيعيّ  ادلنطقِ  يف فاطمةُ  وآلو، عليو اُ  صّلى زُلَمَُّدنا لنا تركوُ  الَّذي ميزانِنا عن!! فاطمِتنا

 عن أَتدَّث أنا والبحث، للنِّقاش ُعرضةً  صلعَلوُ  أنْ  شؤوناِِتا من شأنٍ  أيِّ  يف للتفكًنِ  رلال ال دائرِتا، من
ا فاطمة ديَنهم أنَّ  غَلدونَ  الَّذين الشِّيعةِ  عن أَتدَّث بغًنىم، يل شأنَ  وال الشِّيعة  عن أَتدَّث ادليزان، ىي وأَّنَّ
 شعرُ  طال َصُغرت، أم ِعمامتو َكرُبت آخر، رأيٌ  وَلوُ  شيعي   إنَّين يقول َّبن يل شأنَ  وال ىؤالء، ومعَ  ىؤالء
 يساوي ال ذلك ُكل   قَ لَّت، أم َكثُرت بألقابوِ  وال بأوصاِفو وال بلباِسو ال بِو، يل شأن ال ق َ ُصر، أم حليِتو

 ! فاطمة ىو ادليزان شلسوحاً، ِفلساً  عندي
ائرة أنَّ  ىو زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  عن أعرفوُ  الَّذي الشِّيعيّ  ادلنطقُ   للنِّقاش منها، لَِلقرتاب رلالَ  ال الفاطمّية الدَّ
 ،(َمْعرَِفِتَهاَِعنِِْالُعُقولَُِِفِطَمتِالَِّتيِِىيِفَاِطَمة: )الصَّادقُ  قال كما وانتهينا، فاطمة إَّّنا فيها، أو حوذَلا
 بالتدريج معكم بدأتُ  الدائرة، ىذهِ  إىل أوصلتكم أنا فيها، نقاشَ  وال حوذَلا نقاشَ  ال الَّيت الدائرة ىي ىذه
 بادلعلومات، مشحونةٌ ( فَاِطَمة يا لَبَّيكِ ) حلقات فمجموعةُ  الدائرة، ىذه يف أوقعُتكم حّتَّ  فشيئاً  شيئاً 

 ناقشوا تُناقشوا، وأنْ  فيها، النَّظرَ  ُتدقِّقوا وأنْ  إليها، تعودوا أنْ  ؽلكنكم واحلقائق، بالتفاصيلِ  ومشحونةٌ 
 اجلميع، ناقشوا ناقشوا، الدكاترة، ناقشوا ادلفكِّرين، ناقشوا اخلُطباء، ناقشوا احلوزة، أساتذةَ  ناقشوا ادلراجع،

 ! !..اجلميع ناقشوا فاطمة، عن دافعوا
ينيَّة ادلؤسَّسةُ  ظلمتها دلاذا! ؟..بيننا فيما فاطمةُ  ظُلمت دلاذا  دلاذا! ؟..مبتورة فاطمة صورةُ  دلاذا! ؟..الدِّ

 ُُتفَّفُ  أعداؤىا دلاذا! ؟..ومزوَّر خاطئٍ  بشكل يُفَهمُ  بل مفهوماً  ليس منطقها دلاذا! ؟..سُلفَّفة ظَلمُتها
 والرباءة، الواليةِ  أجواء يف فاطمة عن ويتحدَّثون فاطمة، عن يكتبون الَّذين دلاذا! دلاذا؟ دلاذا؟! ؟..جرؽلتهم
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 بنحوٍ  وليس ُمستعارٍ  بنحوٍ  النَّشر ُدورِ  أو ادلكتباتِ  أمساءَ  ويضعون! ؟..ُمستعارةٍ  بأمساءٍ  ُكتُبَ ُهم يُؤلِّفونَ 
 الَّيت الُكتب دلاذا! ؟..دلاذا رديٍء، وبتغليفٍ  رديئةٍ  وبطباعةٍ  رديءٍ  بورقٍ  الكتب ىذه يطبعون دلاذا !!حقيقيّ 
 !؟..دلاذا ماسونّيٌن، نكون ننتقدىا حٌن دلاذا! ؟..الواجهة يف ادلوجودةُ  ىي فاطمة من تنتقصُ 
 أنتم األسئلة ىذه شيعة، ُكنتم إذا !؟..وتناقشون أصواَتكم ترفعون ال دلاذا آخر؟ شيء أو شيعة أنتم وأنتم،

ينيَّة، ادلؤسَّسةَ  ناقشوا أنتم، انقلوىا انقلوىا،  ناقشوا الفضائّيات، ناقشوا اخلُطباء، ناقشوا ادلراجع، ناقشوا الدِّ
 ىي ىذه! دلاذا؟ مجيعاً، ناقشوىم! فاطمة قلبِ  يف تطعنُ  وىي فاطمة باسمِ  تُنادي الَّيت احُلسينيَّات ىذه

 !؟..دلاذا أيديكم، بٌن احلقائق
ينيَّة، ادلؤسَّسةِ  مسارِ  لتصحيحِ  فاطمّيةً  َّنضةً  ينهضوا أنْ  الشِّيعةِ  بإمكان: أقول لذا  مسارِ  لتصحيحِ  الدِّ

ينيَّةُ  فادلؤسَّسةُ  وإالَّ  األخطاء، ىذه بتصحيحِ  نبدأُ  ذلك وبعد باألخطاء لَلعرتافِ  الشِّيعيَّة، ادلرجعيَّةِ   وأنتم الدِّ
 العراق ستفتح العراق، وأبواب النَّجف، أبوابَ  وتفتح الس فياينَّ  ستُناصرُ  الَّيت للَبرْتِيةِ  ُمتكاِملٌ  مشروعٌ  معهم

 أليس!! تستغربوا ال ذلك، تستغربوا ال القطيّب، للمنهجِ  العراقُ  فُِتحت ما مثل الس فيايّن، وللمنهجِ  للس فيايّن،
 الُقطيبِّ  للمنهجِ  النَّجفُ  فُِتحت ما فمثل القطيّب؟ للمنهجِ  النَّجفِ  أبوابَ  فتحوا الَّذين ىم النَّجف يف مراجُعنا
 ال لكنَّين اإليراينَّ، وحّتَّ  العربَّ  الشِّيعيّ  الواقعَ  طَلرت القطبّية التجربةُ  جَتربة، أمامكم الس فيايّن، للمنهجِ  سُتفتحُ 

 للَّذين العربّية، يتكلَّمون للَّذين ِخطاب اجلهة، ىذهِ  على كثًناً  الضَّوء أسلطُ  ال لذلك اإليرانّيٌن، أخاطبُ 
 مراجِعنا ِمن أنّ  فيو نرى الَّذي احلدِّ  إىل القطبّيةِ  للمنهجّيةِ  أبواهَبا النَّجفُ  فَ  َتحت مثلما العربّية، يفهمون
 ال ادلرجعيَّة وُمستشارو احلوزة أساتذةُ !! قطب سيِّد إعدامِ  خربُ  مسامعوِ  إىل يصلُ  حٌن عليو يُغمى َمن الكبار

 باإلعدام، احلكمِ  صدورِ  خربُ  بل اإلعدام، خربَ  ليس بلَغُهم؟ ماذا بلَغُهم، حينما الصَّباح إىل النَّوم يستطيعون
 وال النَّجف، وُعلماءُ  النَّجف، يف ادلرجعيَّة ومستشارو النَّجف، يف احلوزةِ  اتذةُ أس يناموا أنْ  استطاعوا ما

 النَّجفِ  أبوابَ  فتحت ادلرجعيَّةُ  ما مثل فيها، متورِّطةٌ  الكبًنةُ  الرؤوسُ  رلزوَءة، كانت القضيَّة ىذه أنَّ  تعتقدوا
 القطبّيةَ  الُكُتبَ  غلدون وىناك النَّجف، إىل يأتون بغداد ُسنةِ  من البعض أنَّ  تعتقدون ىل الُقطيبِّ، للمنهجِ 

 من وأضرابوِ  قطب سيِّد ُكُتبِ  على ػُلصِّلون النَّجف إىل يأتون! بغداد ويف األعظمّيةِ  يف غلدوَّنا ال الَّيت
 بأيِّ [ ىذي؟ احلظّ  بطيحةِ ! ]تفتخرون؟ شيءٍ  بأيِّ  يفتخرون، فإَّّنم بذلك الُعلماء َُتدِّثُ  وحٌن! النَّجف

 ! تفتخرون؟ شيءٍ 
 ىناك اللحظة ىذه إىل ثِق ُوا، اللحظة، ىذه إىل فينا يَنخ َرُ  والَّذي القطيبِّ  للمنهجِ  أبواهَبا النَّجفُ  فتحت مثلما
 سيِّد فكرَ  ُتدرِّسُ  موجودة إسَلمّية ُكلِّيات الصّدامّي، النِّظامِ  سقوطِ  بعدَ  ف ُِتحت إسَلمّية ُكلِّّيات اآلن

 ويُدرِّسوا يدُرُسوا أنْ  َحقِّهم من ىؤالء الس ّنية، اإلسَلمّية بالكلّيات يل شأنَ  ال أنا! شيعيَّة كلّيات! ُقطب
 سيِّد فكرَ  يدرِّسون الشِّيعيَّة ادلدن يف شيعيَّة إسَلمّية كلّيات عن أَتدَّث أنا ذلك، غًن أو قطب سيِّد فكرَ 
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 أوالدُكم السَّاعة ىذهِ  وإىل ىذا، يومنا إىل! اإلسَلميّ  الفكرِ  يف األعلى النَّموذجُ  أنّو على ويُقدِّمونو قطب
 ِعلٍم، عن أقولو بل ُجزافاً، الكَلم ىذا أقول وال العراق، يف الشِّيعيَّة اإلسَلمّية الكلّيات يف ىذا يدرسون
 فتحت فمثلما ُجزافاً، الكَلم ىذا أقول ال واحلقائق، بالوثائقِ  شللوءةٍ  وبيدٍ  الكَلمَ  ىذا أقولُ  قاطعٍ  وبضرسٍ 
 يف أبواهَبا النَّجفُ  توصدُ  ومثلما!! الس فياين للمنهجِ  وُتشرُِعها أبواهَبا فستفتحُ  القطيبِّ  للمنهجِ  أبواهَبا النَّجفُ 

 هبذا أعين وال أبواهَبا، توصد النَّجفُ  نعم..!! زمانِنا إمامِ  وجوِ  يف أبواهبا النَّجفُ  سُتوِصدُ  ادلنطق، ىذا وجوِ 
ا يل، قيمةَ  ال فأنا شخصّياً، نفسي ادلنطق ينيَّة ادلؤسَّسة مسارِ  تغيًنِ  إىل يدعو الَّذي ادلنطق أعين وإظلَّ اهِ  الدِّ  باجتِّ

 أَتدَّث وال ادلنطق، ىذا عن أَتدَّث زمانِنا، إمامِ  لظهورِ  ِتهيداً  وذلك األبرت، ادلنهج عن وبعيداً  زُلَمَّد، آلِ 
 فمثلما العامل، ىذا يف الّنِكراتِ  ىذه من َنِكرةٌ  إالَّ  أنا ما يل، قيمةَ  ال فأنا فَلن، ابن فَلن ىو شخصٍ  عن

 وستتعمَّقُ  موجودة اإلمكانية ىذه فإنّ  القطيبِّ، للمنطقِ  أبواهَبا وتفتحُ  ادلنطق ىذا أمامَ  أبواهَبا النَّجفُ  توصدُ 
 للس فياينِّ  أبواهَبا تفتحُ  الَّذي احلدِّ  إىل فستتعمَّقُ  وتنقية، وتصليح تصحيح ىناك يكن مل إذا الزَّمن، َّبرورِ 

 أنتم أنتم، أنتم العراق، شيعةَ  يا أنتم وأنتم، احلسن، ابنِ  احُلجَّةِ  وجوِ  يف أبواهَبا وتُغلقُ  الس فيايّن، وللمنهجِ 
 اتالرِّواي احُلجَّة، اإلمامِ  بوجوِ  وستقفون الس فياين نصرةِ  يف ستكونون أنتم األحداث، واجهةِ  يف ستكونون

 ىذهِ  من طائفة عليكم وسأقرأُ  ىذا، تقول ادلعصومٌن وكلماتُ  البيت أىل أحاديثُ  أنا، ولستُ  ىذا تقول
  موضوع؟ أي   ادلوضوع، ىذا يف حديثي ٌأكِملُ  حينما األحاديث

 الواقع يف األبرت ادلنهج مَلمحُ : )تليها الَّيت واحللقات احللقة ىذهِ  يف عنو احلديثَ  أُريدُ  الَّذي ادلوضوع
 باعتبار العربّ  الشِّيعيّ  الواقع على الضَّوء ُأسلِّط لكنَّين العربّ  غًن حّتَّ  أو العربّ  الشِّيعيّ  الواقع يف ،(الشِّيعيّ 

 يتكلَّمون الَّذين أو الفارسّية يتكلَّمون الَّذين الشِّيعة مع ىو ِخطاب فليس العرب، الشِّيعةَ  ُأخاطبُ  أنَّين
 ومن العربّية، يتكلَّمون الَّذين الشِّيعة مع ىو ِخطاب األخرى، اللغات أو األوردو، يتكلَّمون الَّذين أو الرتكّية

 تليها الَّيت واحللقات احللقة ىذهِ  يف أكثر، برتكيزٍ  العربِّ  الشِّيعيِّ  بالواقعِ  يرتبطُ  ما على الضوءَ  ُأسلِّط ىنا
 .الشِّيعيّ  واقِعنا يف األبرتِ  ادلنهجِ  مَلمحِ  على الضَّوءَ  ُأسلِّط أنْ  أحاول
 .حديثي أكمل كي إليكم أعود الفاصلِ  وبعد فاصل إىل بكم أذىبُ 

 الطبعُة، وىذه عليو، اِ  رمحةُ  الطربسي ادِّث لشيخنا ،(االحتجاج) كتابُ  ىو يديّ  بٌن الَّذي الكتابُ 
 لبنان، بًنوت، للمطبوعات، األعلمي مؤسَّسة منشورات واحد، رُللَّدٍ  يف اجلزأين ذاتُ  اجللدين، ذاتُ  الطبعةُ 
 مل الثَّالثة الرِّسالة لكن رسائل، ثَلث ُىنَّ  األصلِ  ويف مشهورتان رسالتانِ  ُىناك بعدىا، والَّيت ،494 صفحة

..!! البيت أىل ورسائل وأحاديث ُنصوصِ  من ُعِلسَ  الَّذي ذلك كلِّ  مع ُعِلَست أَّّنا ويبدو إلينا، تصل
 أو الرَّسائل كتابُ  ادلعصومٌن، رسائل فيو مَجَع الُكليين للشَّيخ كبًنٌ  كتابٌ  فعندنا بغريب، ىذا وليس

 أىل رسائل فيو مجع الَّذي الكليين كتابُ  ُعِلس فمثلما ُعِلس، اآلخر ىو ىذا الكليين، للشَّيخ ادلكاتيب
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 آخر يف ادلفيد للشَّيخ وصلتا زمانِنا إمامِ  من رسالتان أيدينا بٌن حال، أيِّ  على الرِّسالة، ىذهِ  ُعِلست البيت
 .الَبحث َتسلُسلِ  ِبسبِ  بعَدىا الَّيت أو غدٍ  يوم حلَقةِ  يف ادلفيد الشَّيخِ  إىل وسأعودُ  حياتو، أيَّام

 الشَّيخِ  فرتةِ  بعدَ  ولذا الشِّيعِة، باىتمامِ  َتظيا مل ادلفيد الشَّيخِ  إىل زمانِنا إمامِ  من الرِّسالتان الوثيقتان ىاتان
 ىو اخلطاب ولكن ادلفيد الشَّيخ إىل ُمعنونتان والرِّسالتان الشِّيعة، إىل زمانِنا إمامِ  من رسائلُ  َترِد مل ادلفيد

 يبعث مل عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  اإلمامَ  فإنّ  ىنا من احُلجَّة، اإلمامِ  َّبطالبِ  تُبالِ  مل الشِّيعةَ  فألنَّ  للشَّيعة،
اً، للنَّظرِ  ُملِفَتةٌ  فالقضيَّةُ  وإالَّ  شيعتِو، إىل برسائلَ  بعَدىا / 15 ،329 سنة انتهى الص غرى الغيبةِ  عصرُ  جدَّ
 الغيبةُ  وابتدأت الص غرى الغيبةِ  زمانُ  طُِويَ  وبوِ  السَّمري، زُلَمَّد ابنُ  علي   تويفّ  حٌن للهجرة 329/  شعبان

 خلواصِّ  قطعاً  علين   بشكلٍ  َعَليّن، وبشكلٍ  وُفجأةً  واإلمام، الشِّيعةِ  بٌن فيما الظّاىرُ  التواصلُ  وانقطع الُكربى،
 حياة من األخًنة السنوات يف رسالتان، اآلن بأيدينا ولكن قلت كما ثَلثة أكثر بل رسالتان، تصلُ  الشِّيعة،
ا ادلفيد، بالشَّيخ خاصَّةً  ليست وادلضامٌن ادلفيد، الشَّيخ  الرَّسائل ىذهِ  لنقل وسيطاً  ادلفيد الشَّيخ كان وإظلَّ

 الضياع، حدِّ  إىل األمر هبا وصل حّتَّ  الثَّالثة الرِّسالة أيضاً  أعللت بل الرِّسالتٌن، أعللت والشِّيعةُ  للشِّيعة،
ا  من ُعِلست َعَلسها، من ُىناك ُعِلَست، ولذلك الثَّالثةِ  الرِّسالةِ  يف موجوداً  كان األخطرَ  ادلضمونَ  أنّ  ولرَّبَّ
 ..!!ُعِلَست قد ىي بالنتيجةِ  واإلنِس، اجلنِّ  من إبليس أعوان ِقَبلِ  من أو ُمباِشر، بشكلٍ  إبليس ِقَبلِ 

  فيها؟ َوَردَ  ماذا األوىل الرِّسالةُ 
َِعنَّاِيَ ْعُزبَُِِوَلِِبِأَنْ َباِئُكمِِعْلَماِ ُِنِحيطُِِفَِإنَّا - :ؼُلاطبنا اإلمامُ  األوىل، الرِّسالة يف وردت الَّيت ادلضامٌن أىمِّ  من

 للشِّيعة، ىو اخلطاب ادلفيد، للشَّيخِ  ليس اخلطابُ  - َأَصاَبُكمِالَِّذيِبِالُذلَِِِّوَمْعرِفَ تُ َناَِأَخْبارُِكمِِمنَِِْشيءِ 
ِالَِّذيِبِالُذلَِِِّوَمْعرِفَ تُ َناَِأَخْبارُِكمِِمنَِِْشيءِ َِعنَّاِيَ ْعُزبَُِِوَلِِبِأَنْ َباِئُكمِِعْلَماِ ُِنِحيطُِِفَِإنَّا - :الكَلم الحظوا

 ادلفيد، بالشَّيخ خاصَّاً  ليس ادلفيد، الشَّيخ فيهم َّبا للشِّيعة ُموجَّو اخلطاب - ِمْنُكمَِكِثيرِ َِجَنحَُِِمذَِِْأَصاَبُكم
 اخلطابُ  زال فَل حللَّها َترَّكت ما والشِّيعةُ  الزَّمان ذلك يف ُمشكلة ىناك كانت إذا يعين لنا، ىو اخلطابُ 
اهِ  نتحرَّك أنْ  إلينا موجَّهاً   نتحرَّك أنْ  علينا يُوجب اإلمام اإلمام، عنها يتحدَّثُ  الَّيت ادلشكلة ىذه حلِّ  باجتِّ

ُِنِحيطُِِفَِإنَّا - قولوا وأنتم عليكم سأقرأ أنا! قولوا أنتم ادلشكلة؟ ىذه ىي ما قولوا أنتم ادلشكلة، ىذه حللِّ 
 - ِمْنُكمَِكِثيرِ َِجَنحَُِِمذَِِْأَصاَبُكمِالَِّذيِبِالُذلَِِِّوَمْعرِفَ تُ َناَِأَخْبارُِكمِِمنَِِْشيءِ َِعنَّاِيَ ْعُزبَُِِوَلِِبِأَنْ َباِئُكمِِعْلَماِ 
ِالَعْهدََِِونَ َبُذوا - بعيداً  - َشاِسَعاِ َِعْنوُِِالصَّاِلحُِِالسََّلفَُِِكانََِِماِِإلىِمِّْنُكمَِكِثيرِ َِجَنحَُِِمذِْ - مال أي َجَنحَ 

 الزَّمانية؟ الفرتة ىذهِ  يف الشِّيعة فعلتوُ  الَّذي ما - يَ ْعَلُمونَِلَِِكأَن َُّهمِظُُهورِِىمَِورَاءَِِاْلَمأُخوذَِ
 - صفرِمنِبقيتِأيَّامِفي - ادلفيد للشَّيخ وصلت الرِّسالة ىذه ادلفيد؟ للشَّيخ وصلت مّت الرِّسالة ىذهِ 

 من الثَّاين النِّصف يف الثَّالثة، العشرة ُأخريات يف( صفر من بقيت أيَّام يف) :يقال وعادةً  األخًنة، األيَّام
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 العشرة من الثَّاين النِّصف يف َصفر، من بقيت أيَّام الثانية العشرة أو األوىل للعشرة يُقال ال الثالثة، العشرة
 على الرِّسالة ىذهِ  وردت صفر أواخر ،410 - مئةِوأربعِعشرةِسنةِصفرِمنِبقيتِأيَّامِفي - الثَّالثة
 ادلفيد الشَّيخ تويف ،413 سنة رمضان شهر بدايات رمضان شهر يف تويّف؟ مّت ادلفيد الشَّيخ ادلفيد، الشَّيخ

 شعبان يف انتهت؟ مّت الغيبة ،410 سنة صفر أواخر يف وردت؟ مّت الرِّسالة ىذه ،413 رمضان شهر يف
 انتهى الص غرى الغيبة الص غرى، الغيبة عن يتحدَّث ال اإلمام ألنَّ  الزَّمانية، الفرتة ىذه يف يعين ،329

 329/  شعبان/ 15 من يعين للهجرة، 329/  شعبان/ 15 السمري، زُلَمَّد ابن عليّ  مع فيها احلديثُ 
ِِمْنُكمَِكِثيرِ َِجَنحَُِِمذِْ -:يقول حٌن الَفرتة ىذهِ  عن يتحدَّث فاإلمام ،410 سنة صفر أواخر إىل للهجرة،

 - يَ ْعَلُمونَِلَِِكأَن َُّهمِظُُهورِِىمَِورَاءَِِاْلَمأُخوذَِِالَعْهدََِِونَ َبُذواَِشاِسَعاِ َِعْنوُِِالصَّاِلحُِِالسََّلفَُِِكانََِِماِِإلى
  الفرتة؟ ىذهِ  يف الشِّيعةُ  فعلت ماذا: سؤال

 من الرباءةَ  تركت ىل البيت؟ أىل ُحبَّ  تركت ىل احلج؟ تركت ىل الصِّيام؟ تركت ىل الصََّلة؟ تركت ىل
 ذلك، ُكلِّ  من عٌن أو أثرٍ  أي   يوجد ال احُلجَّة؟ اإلمامِ  وجودَ  أنكرت ىل الشِّيعُة؟ فعلت ماذا أعدائِهم؟

 وينتظرونو، زماَِّنم بإمامِ  يعتقدون كانوا الشِّيعةُ  البيت، أىل ػُلب ون كانوا الشِّيعةُ  ذلك، فَ َعلوا ما الشِّيعةُ 
 ..!!وَحجِّهم وصياِمهم صَلِِتم على الشِّيعةُ  زُلَمَّد، وآل زُلَمَّدٍ  أعداءِ  من يتربّأُون كانوا الشِّيعةُ 

 والشِّيعةُ  مثَلً  شيعّيةٌ  دولةٌ  ىناك كانت ىل! الصورة؟ هبذه يتحدَّث واإلمام الشِّيعة فعلتو الَّذي الشيء ىو ما
 الَّذي ما إذاً  يكن، مل ذلك ُكل  ! ُنصرتِو؟ عن قعدوا والشِّيعةُ  للجهادِ  خرج اإلمام أنَّ  ىل نصرِِتا؟ عن ُتلَّفوا
 !الشِّيعة؟ فعلتوُ 
ِالصَّاِلحُِِالسََّلفَُِِكانََِِماِِإلىِِمْنُكمَِكِثيرِ َِجَنحَُِِمذَِِْأَصاَبُكمِالَِّذيِبِالُذلَِِِّوَمْعرِفَ تُ َنا: اإلمام يقول ىكذا

 . يَ ْعَلُمونَِلَِِكأَن َُّهمِظُُهورِِىمَِورَاءَِِاْلَمأُخوذَِِالَعْهدََِِونَ َبُذواَِشاِسَعاِ َِعْنوُِ
َِلنِِِْبِهَماَِتَمسَّْكُتمِِإنَِِْما) - الغدير بيعةُ  ىو الثَّقلٌن، عهدُ  :ىو الشِّيعة على ادلأخوذ العهد! العهد؟ ىو ما

 العهدُ  ىو ىذا والعرتةِ  بالكتابِ  التمس كُ  - (الَحوضَِعَلىَِعَليَِِّيَِرَداَِحتَّىِيَ ْفَترِقَاَِلنِِْبَ ْعِدي،َِتِضلُّوا
 ىو ىذا! زُلَمَّد آلِ  سُلالفي إىل وركضوا العهَد، ىذا تركوا الشِّيعةُ  فعلوا؟ ماذا الشِّيعةَ  ولكنّ  عليهم، ادلأخوذُ 

 االحتمال ىذا غًن ىي الَّيت االحتماالت من احتمالٍ  أيَّ  ضعوا وأنتم الكَلم عليكم أقرأُ  !َحَدث الَّذي
  َيصُدق؟ فهل ذكرتُُو، أنا الَّذي
َِجَنحَُِِمذَِِْأَصاَبُكمِالَِّذيِبِالُذلَِِِّوَمْعرِفَ تُ َناَِأَخْبارُِكمِِمنَِِْشيءِ َِعنَّاِيَ ْعُزبَُِِوَلِِبِأَنْ َباِئُكمِِعْلَماِ ُِنِحيطُِِفَِإنَّا

 ىل يعين ذّل؟ بأيِّ  أصاَبكم، الَّذي بالذلِّ  ومعرفتنا ؛َشاِسَعاِ َِعْنوُِِالصَّاِلحُِِالسََّلفَُِِكانََِِماِِإلىِِمْنُكمَِكِثيرِ 
!! الُذلّ  سُيصيُبوُ  زُلَمَّدٍ  آلَ  ؼلالفُ  الَّذي الشِّيعيّ !! زُلَمَّد آلِ  سُلالفةِ  ُذل   ىذا كَّل، الشارع؟ يف َذل وا ىم
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َِكِثيرِ َِجَنحَُِِمذَِِْأَصاَبُكمِالَِّذيِبِالُذلَِِِّوَمْعرِفَ تُ َنا - ذليَلً  سيكون!! الباطينّ  والُذل   الظَّاىريّ  الُذل   سُيصيبوُ 
َِكأَن َُّهمِظُُهورِِىمَِورَاءَِِاْلَمأُخوذَِِالَعْهدََِِونَ َبُذوا - بعيداً  - َشاِسَعاِ َِعْنوُِِالصَّاِلحُِِالسََّلفَُِِكانََِِماِِإلىِِمْنُكم

 أنا بالّدليل، جيئوين احتماالً  تضعون حٌن ولكن االحتماالت، من احتمال أي ضعوا أنتم - يَ ْعَلُمونَِلِ
مُ  فإينّ  ادلخالفِ  الفكرِ  يف وَكَرَعت ادلخالفٌن إىل َرَجَعت الشِّيعة أنَّ  وىو االحتمال ىذا وضعتُ  حٌن  سأقدِّ
 إليهم، واصلة اإلمامِ  رمحةُ  - ِلُمَراَعاِتُكمُِمْهِمِلينََِِغيرُِِِإنَّا - إلينا واصلة اإلمام فرمحةُ  ذلك ومع الّدليل، لكم
 أتربَّأُ  وإظّلا منهم، أتربَّأُ  ال فإنَّين وادلراجعَ  الُعلماءَ  أنتقدُ  وحٌن ادلخالِف، الفكرِ  يف وكرعوا ذىبوا الَّذين أولئك إىل
م أعتقدُ  ألنَّين َمنهِجهم، ِمن ، من أتربَّأَ  أنْ  يل ػلَِل   وال شيعة، بأَّنَّ  غلوز ال ضَلنُ  األَِئمَّة، تعاليمُ  ىي ىذه شيعي 
 آلَ  ؼُلاِلفُ  حٌن وأفعالِو أقوالوِ  من نتربَّأ أنْ  علينا غلبُ  ولكن شيعّي، بأنَّوُ  عرفنا إذا شيعي   من نتربَّأَ  أنْ  لنا

 إىل إلينا، وواصلةٌ  أولئكَ  إىل واصلةٌ  واصلٌة، ورأفُتوُ  رمحُتوُ  فاإلمام ذلك ومع! زمانوِ  إمامَ  ؼُلاِلفُ  وحٌنَ  زُلَمَّد،
  .شيعِتو مجيعِ 

 الَّذين وضلنُ  ُمراعاَتك أعللنا الَّذين ضلنُ  ا رسول ابن يا - ِلذْكرُِكمِنَاِسينََِِوَلِِِلُمَراَعاِتُكمُِمْهِمِلينََِِغيرُِِِإنَّا
ِِبُكمِِْلَنَ َزلََِِذِلكَِوَلْوَلِِِلذْكرُِكمِنَاِسينََِِوَلِِِلُمَراَعاِتُكمُِمْهِمِلينََِِغيرُِِِإنَّا - :يقول اإلمام! ِذكَرك نسينا

 - اَِلْعَداءَِوَاْصطََلَمُكمِالأَلَواءِِبُكمِِْلَنَ َزلََِِذِلكَِوَلْوَلِ - والعذابُ  والّضيقُ  الشدائدُ  أي الأَلَواء - الأَلَواء
َِوَلْوَلِ - واجلذور األصولِ  على حّتَّ  القضاءُ  ىو االصطَلمُ  آخرِكم، إىل أوَِّلكم من أعداؤكم عليكم ألتوا
اً، واضحة القضيَّة - اَِلْعَداءَِوَاْصطََلَمُكمِالأَلَواءِِبُكمِِْلَنَ َزلََِِذِلك  أي َجَنحوا الشِّيعة إنَّ  يقول اإلمام جدَّ
 ُقصاَرى تبذل كانت الشِّيعة ألنَّ  - َشاِسَعاِ َِعْنوُِِالصَّاِلحُِِالسََّلفَُِِكانََِِماِِإَلى - شيٍء؟ أيِّ  إىل مالوا،

 يكن مل األَِئمَّة زمان يف أنَّوُ  يعين ال ىذا الُعلماء، عن أَتدَّث فإينّ  ىنا الشِّيعة عن أَتدَّث وحٌن جهِدىا،
 قرأتُ  أمس يوم حلقةِ  يف الناصيّب، بالفكرِ  وتأثَّر ادلخالفِ  الفكرِ  يف وَكرَع َذَىبَ  من األَِئمَّةِ  أصحابِ  من

 البيتِ  أىلَ  وعاندَ  ادلخالفِ  الِفكرِ  يف َرَتع ولكنَّوُ  شيعيَّاً  كان حفصة، أب ابن سامل خبصوصِ  حديثاً  عليكم
 ُكُتبِ  يف الَبرْتِيَّةِ  عنوانِ  عن ِبثتَ  إذا أنتَ  واآلن. األَِئمَّة زمانِ  يف الَبرْتِيةِ  رموز من رمزاً  وصار ذلك، بعدَ 

  .األوىل الّرسالةِ  يف ىذا رؤوِسهم، ومن ُزعمائِهم من حفصة أب ابن سامل أنَّ  فستجدُ  األخبارِ 
 والعشرين الثَّالث اخلميس يوم وصلت ادلفيد؟ الشَّيخ إىل وصلت مّت الثَّانية الرِّسالةُ  ىذهِ  الثَّانية، الرِّسالة ويف
 سنة آخر يعين احلجة، ذي من 23 اخلميس يوم ،412 - وأربعمائة عشرة اثنيت سنة احلجة ذي من

 يف الرِّسالة وفاتِو، من قَلئل شهور قبلَ  يعين رمضان، شهر يف 413 سنة تويفّ  تويّف؟ مّت وادلفيد ،412
 أيضاً  - َأْشَياَعَناَِأنََِِّوَلو - :فيها جاء وأيضاً  ادلفيد، الشَّيخ إىل وصلت 412 سنة احلجة ذي من 23

ِِمنِِاْجِتَماعِ َِعَلىِِلطَاَعِتوِاهللَِوف ََّقُهمَِأْشَياَعَناَِأنََِِّوَلو - للشِّيعة ىي وإظّلا ادلفيد للشَّيخ ليس الكَلم
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 الوفاءِ  بقضيَّةِ  قضيَّة؟ بأيِّ  ُمهَتم   فاإلمام السَّابق، العهد نفس ىو - َعَليِهمِبِالَعْهدِِِالوفَاءِِِِفيِالُقُلوب
 ادلوقفُ  ىذا أليس ،(ِبِهَماَِتَمسَّْكُتمِِإنَِِْما: )الثَّقلٌن عهدُ  الغدير، عهدُ  ىو ىذا؟ ىو عهدٍ  وأي  ! بالعهد
 يطلبُ  النَّيب اخلميس، برزيّةِ  مُسِّيت اليت الرزيّةُ  وىي اخلميس؟ يومِ  يف ُعَمر َّبوقفِ  الصَّحابة؟ َّبوقفِ  شبيهاً 
ا األُمَّة بوِ  والتزمت العهد ىذا كتب ما وإذا لألُمَّة، عهداً  يكتبَ  كي كتاباً  يطلب َكِتَفاً، يطلب ورقًة،  ال فإَّنَّ
 طرَدىم ذلك وبعد الصَّحابة، موقفُ  كان ىكذا!! ليهجر الرجل إنَّ : عمر فقال ذَلُم، قال ىكذا أبداً، تضل  
 مأخوذ عهدٌ  ىناك ادلوقف؟ نفسُ  ىو الشِّيعة، موقف ادلوقف، ىذا أليس! وطرَدىم وَّناُىم َزجَرىم النَّيب ،
ينيَّة؟ ادلؤسَّسةُ  فعلت فماذا والعرتة، بالكتابِ  بالتمس ك علينا  كيف برجِلها، رفستو العهَد، ىذا رفست الدِّ

 وفقاً  الُقرآن فسَّروا العهد، ذلذا وفقاً  الُقرآن فسَّروا ما وا العهد؟ ذلذا وفقاً  الُقرآن فسَّرت ىل الُقرآن؟ َفسَّرت
 إنَّ : الكلمة ىذه قال حٌن اخلميس، يوم يف قاذلا الَّيت الكلمة ،(ا كتاب حسبُنا: )قال حٌن ُعمر لكلمة
  .ا كتاب حسبُنا: وقال ليهجر، الرَُّجل

ينيَّةُ  ادلؤسَّسةُ   ِوفقاً  الُقرآن ففسَّرت الُعَمرِيّ  ادلنهجِ  باجتاهِ  ذىبت ُمفسِّريها بكبار مراجعها بكبار الشِّيعيَّةُ  الدِّ
ا قالوا الُقرآن؟ تفسًن يف البيتِ  أىلِ  بأحاديثِ  فعلوا وماذا العمرّي، للمنهجِ   ِبسبِ  وذلك ضعيفة، إَّنَّ
َِأنََِِّوَلو - ادلنوال ىذا على ىي األمور وبقيَّة أيضاً، النَّواصبِ  من بوِ  جاؤوا الَّذي الرِّجالِ  علمِ  قذاراتِ 
ُهمِتَأخَّرََِِلَماَِعَليِهمِبِالَعْهدِِِالوفَاءِِِِفيِالُقُلوبِِمنِِاْجِتَماعِ َِعَلىِِلطَاَعِتوِاهللَِوف ََّقُهمَِأْشَياَعَنا ِالُيْمنَُِِعن ْ
ُهمَِوِصْدِقَهاِاْلَمْعرَِفةَِِِحقَِِِّعَلىِِبُمَشاَىَدتِناِالسََّعاَدةَُِِلُهمِولَتَ َعجََّلتِبِِلَقائَِنا  ادلعرفة، الشرط، هبذا - بَِناِِمن ْ
 من واستلخَ صُتوُ  وِاستخَلصُتوُ  استحَصلُتوُ  الَّذي: الكلمة ىذه أقول دائماً  أنا تتذّكرون، إذا ادلعرفة، ادلعرفة،
 : عندىم األولويّاتِ  قائمةَ  أنّ  ىو البيتِ  أىلِ  حديثِ  مع الطويلةِ  جتربيت

: عاشراً  ادلعرفة،: خامساً  زماننا، إمام معرفةُ  معرفُتهم،! ادلعرفة: رابعاً ! ادلعرفة: ثالثاً ! ادلعرفة: ثانياً ! ادلعرفة: أوَّالً 
 قائمةُ  ىي ىذه! ادلعرفة ادلعرفة، ادلعرفة، مرّة، تريليون إىل بل ، مئة، وإىل سبعون، ستون، مخسون، ادلعرفة،

 َمعِريف ، عهدٌ  ىو علينا ادلأخوذ العهدُ  ُىَو، ُىوَ  الكَلمُ  وُتَلحظون؟ ادلعرفة، ادلعرفة، زُلَمَّد، آلِ  عند األولويّات
 .الثَّقلٌن حديثُ  ىو الغديرِ  بيعةِ  ومضمونُ  َمعِريّف، حديثٌ  ىو الثَّقلٌنِ  فحديثُ 

 عليكم أقرأُ  حٌن البيت، أىل شيعة يا تأرؼلّية ليست القضية ىذه - ِلطَاَعِتوِاهللَِوف ََّقُهمَِأْشَياَعَناَِأنََِِّوَلو
 ىكذا ُىم احُلجَّة، اإلمام من رسائل إليو وصلت أنَّوُ  ادلفيد للشَّيخ كرامةً  أذكرُ  ال فإنَّين ادلفيد الشَّيخ رسائلَ 

 ادلفيد الشَّيخ ادلفيد؟ بالشَّيخ عَلقيت ما ادلفيد، للشَّيخ كرامةٍ  عن أَتدَّث ال ىنا أنا ولكنْ  األمر، يعرضونَ 
، أفضلُ  ىو حايل، من حالوُ  شيعي   رجلٌ  ، أشرفُ  مينِّ  عامَّةِ  من شيعي   بالنتيجةِ  لكنَّوُ  آخر، شيءٌ  ىذا مينِّ

ثاً  لستُ  ىنا أنا الشِّيعة،  رسالتان إليو وصلت غًنِه دونَ  ادلفيد الشَّيخ وأنَّ  ادلفيد الشَّيخ كرامات عن متحدِّ
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م احُلجَّة، اإلمام من  ىي وىذهِ  الصِّيغة، هبذهِ  لكم ينقلوَّنا فهم احُلجَّةِ  اإلمامِ  رسائلِ  عن يتحدَّثون حٌن ألَّنَّ
 على نعملَ  وكي مضموََّنا نعرفَ  كي الرسائل ىذه لنا يُوجِّوُ  احُلجَّة اإلمام احُلجَّة، اإلمامِ  مع أدبٍ  إساءةُ 

 . ُمعيَّنة تأرؼلّيةٍ  حقبةٍ  عن أَتدَّثُ  ال ىنا أنا أساِسها،
 ىذه زالت ال إذاً  أعللوىا، والشِّيعةُ  ادلفيد الشَّيخِ  زمان يف للشِّيعةِ  ُوجِّهت الرَّسائل ىذه: لكم أقول إنَّين

 ال فهي نُفذِّت، ما الرسائل ىذه ألنَّ  رسائل، أرسل ما بعدىا احُلجَّة اإلمام فإنّ  ولذلك إلينا موجَّهة الرسائل
 مل وإذا أعناِقنا، يف قائمةٌ  ىي واآلن وآبائِنا أجداِدنا أعناقِ  يف قائمة كانت الرسائل ىذه ُحِجيَّةُ  قائمة، زالت
 من احُلجَّةِ  اإلمامِ  برسائلِ  استهزأوا الَّذين حال من حالُنا أيضاً  فنحنُ  اإلمامِ  ُمرادِ  تنفيذِ  يف جهَدنا نبذل

ينيَّةِ  للمؤسَّسة بتصنيِمهم معرفِتهم، بعدمِ  ِبماقاِِتم، جبهِلهم، السَّابقة، األجيال  ذلذه قيمةً  َترى ال الَّيت الدِّ
ا دلاذا؟! الرسائل  حرفٍ  فُكل   احُلجَّة، اإلمام منطقُ  ىو ىذا الرجال، علمِ  قذاراتِ  ِبسبِ  السَّندِ  ضعيفةُ  ألَّنَّ

 .احلسن ابنِ  احُلجَّةِ  من إنَّين: يقول الرَّسائل ىذهِ  يف
ا الرِّسالة ىذه لكم، ُموجَّوٌ  اخلطاب ىذا - َأْشَياَعَناَِأنََِِّوَلو  بزمانٍ  تُقيَّدُ  ال األَِئمَّة أوامر اليوم، صدرت كأَّنَّ
 وإىل الرِّسالة ىذه صدرت الَّذي الوقت يف شيعتوِ  إىل ينظر احُلجَّة اإلمام مفتوحة، أوامر ىذه مكان، وال

 أوامرُه، ىي وأوامرهُ  الوقت، ىذا يف أو الوقت ذلك يف إمامُتوُ  ىي وإمامُتوُ  العٌن، بنفسِ  الوقت ىذا يف شيعتوِ 
 إمامِ  أوامرُ  ىي ىذهِ  زماِنكم؟ إمام عن تبحثون إليكم، موجهة إلينا، ُموجَّهة الرسالة ىذه نواىيو، ىي ونواىيو
ِِمنَِِِاْجِتَماعِ َِعَلىِِلطَاَعِتوِاهللَِوف ََّقُهمَِأْشَياَعَناَِأنََِِّوَلو - إليكم احُلجَّة اإلمام توجيهاتُ  ىذه إليكم، زماِنكم
ُهمِتَأخَّرََِِلَما - السَّابقة الرِّسالة يف عنو احلديثُ  َتَّ  الَّذي العهد - َعَليِهمِبِالَعْهدِِِالوفَاءِِِِفيِالُقُلوب َِعن ْ

ِاْلَمْعرَِفةَِِِحقَِِِّعَلى - الشرط هبذا شرط؟ بأي - ِبُمَشاَىَدتِناِالسََّعاَدةَُِِلُهمِولَتَ َعجََّلتِبِِلَقائَِناِالُيْمن
ُهمَِوِصْدِقَها ُهمَِيْحِبُسَناَِفَما - بِنا مِّنُهم وصدِقها ادلعرفة َحقِّ  على - بَِناِِمن ْ  يعين عنهم، ػلبسنا فما - َعن ْ
ُهمَِيْحِبُسَناَِفَما - شيٍء؟ أليِّ  ػُلَبسُ  والتواصل التسديد ُهمِنُ ْؤثُِرهَِوَلَِِنْكَرُىوُِِِممَّاِبَِناِيَ تَِّصلَُِِماِِإلََِِّعن ْ  مِّن ْ

 عبارات وىي احُلجَّة اإلمام عبارات الحظوا منهم، إلينا يصلُ  ما ىو وبينهم بيننا فيما ػلول الَّذي الشَّيء -
ُهمَِيْحِبُسَناَِفَما - ودقيقة ودقيقة دقيقة  اإلمام -ِبَِناِيَ تَِّصلَُِِماِِإلَِّ - وبينهم بيننا فيما حاجز ىناك - َعن ْ

 بشكلٍ  باألِئمَّة اتِّصال لوُ  الشِّيعة َعَملَ  ألنَّ  بل كَّل، االخبارات، سبيل على يعين إلينا َيصلُ  ما إالَّ  يقل مل
 كأنَّك ما مثل!! اإلمام وجوِ  يف تبُصقُ  أنَّك ما مثل ىو الشِّيعة َعَملُ ! األَِئمَّة يُؤذي الشِّيعة وعملُ  ُمباشر،
  .إلينا َيِصلُ  قال وما بَِنا، يَ تَِّصلُ  قال قال؟ ماذا اإلمام لذلك!! اإلمام تطعنُ 

ُهمَِيْحِبُسَناَِفَما  البَلغة َُترَّف، ومل بدقَّةٍ  نُِقلت النصوص ىذه أنَّ  على يدّلك وىذا - بَِناِيَ تَِّصلَُِِماِِإلََِِّعن ْ
ُهمَِيْحِبُسَناَِفَما - َجَنباِِتا من ينضحُ  ادلهدوي   والن ََّفسُ  واضحة، فيها َِوَلَِِنْكَرُىوُِِِممَّاِبَِناِيَ تَِّصلَُِِماِِإلََِِّعن ْ
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ُهمِنُ ْؤثُِره م نكرىُو، ما إلينا يصلُ  منهم، نريده ال - مِّن ْ  تطبيقات وىذه نريده، ال الَّذي باالجّتاه يذىبون إَّنَّ
 تَّ  كيف..!! للعهد الوفاءِ  عدمُ  إنّو األعوج؟ ادلنهج ىذا ىو ما األعوج، ادلنهج ذلذا تطبيقات شيٍء؟ أليِّ 
 إىل ركضنا وحٌن! الطَّرَبِيّ  إىل ركضنا وحٌن! الشَّاِفعيّ  إىل ركضنا حٌن ذلك تّ ! ؟..للعهد الوفاءِ  عدمُ 

  !!األشاعرة
 األشاعرة إىل ونذىب ىذا نرفس وضلنُ  ادلعصوم، اإلمام وىو واحدٌ  أصلٌ  لوُ  الدينَ  بأنّ  يقولون األِئمَّة

 النبّوة، التوحيد،: )عندنا الدين أصول: يقولون عندكم؟ الّدينِ  أصولُ  ىي ما[ والديكم على رمحة: ]ونسأذلم
 العدل، عندنا ضلنُ : يقولون عندكم؟ ماذا ادلعتزلة،[ يابو] أنتم ..!فأخذناىا[! راسنا على: ]فنقول ،(ادلعاد
 األشاعرة عند نعم التوحيد، من ُجزءٌ  ىو العدل ألنَّ  العلمّية، ادلنهجّية ؼُلالف األصل ىذا كان وإنْ  حّتَّ 

 ُأصولِ  إىل وأضفناهُ  ِبو فجئنا ادلعتزلة، أي ها[ والديكم على رمحو] العدل أعطونا التوحيد، من ليس العدل
 ىي فهذه اإلمامة، أضفنا فقد ولذا ،(اإلمامة) ىو األوَّل العنوانُ  عندنا عندنا؟ ماذا وضلن.. ! األشاعرة
 ..!!حصلت معجزة أصواِتكم، بأعلى صلوات اخلمسة، األصول

 ..! وانتهينا وكفى، واحدة كلمة ،(ادلعصوم اإلمام) ىو واحدٌ  أصلٌ  لوُ  الدينُ : يقولون األِئمَّة
 زُلَمَّدٍ  آلُ  ىكذا واحٌد، أصلٌ  عندنا الّدين، أصولُ  عندنا ما[ إحنا عّمي] الّدين؟ أصولُ  ىي ما: السؤال

 النواصب، ِمن هبا جاُءوا هبا؟ جاُءوا أين من الشِّيعة، ُعلماءُ  الُعلماء، هبا جاَءنا ىذهِ  الّدين أصول يقولون،
 التقسيم ىذا ..!!التوحيد لدينِ  واضحٌ  مصداقٌ  وىذا واحد، أصلٌ  فعندنا ضلنُ  أّما البيت، أىلِ  أعداءِ  ِمن

اىِو، ركضوا الشِّيعة ُعلماء الُكربى، الغيبةِ  بداياتِ  يف ُوِضعَ  ُوِضع؟ مّت الّدين ألصولِ   بُنيانَو شيَّد والَّذي باجتِّ
 جاء طوس، يف كان حينما النَّاصيبِّ  الفكرِ  يف يكرعُ  كان الَّذي الطوسي   الشَّيخُ  الطوسّي، الشَّيخُ  ىو

 وفاةِ  بعد للشِّيعةِ  مرجعاً  ذلك بعد وصار ادلفيد، الَشيخُ  وتويفّ  فقط سنوات مخس ُمدَّة ادلفيد بالشَّيخِ  والتحق
 .ادلرتضى السيِّد
ُهمَِيْحِبُسَناَِفَما - إلينا ادلوجَّهةِ  زمانِنا إمامِ  رسالةِ  إىل أعود ُهمِنُ ْؤثُِرهَِوَلَِِنْكَرُىوُِِِممَّاِبَِناِيَ تَِّصلَُِِماِِإلََِِّعن ْ  مِّن ْ

 - مِّْنُكمِِاْمِرئِ ُِكلُِِّفَ ْليَ ْعَمل - زمانِنا؟ إمامُ  لنا يقول ماذا لنا، ُموّجوٌ  خطابٌ  ىناك األوىل الرِّسالة يف -
ِبِالُذلَِِِّوَمْعرِفَ تُ َنا - قال؟ ماذا الرِّسالة، يف بَ ٌنَّ  اإلمام شيٍء؟ أليِّ  احلل   احلّل، ىو وىذا للشِّيعة اخلطابُ 

ِاْلَمأُخوذَِِالَعْهدََِِونَ َبُذواَِشاِسَعاِ َِعْنوُِِالصَّاِلحُِِالسََّلفَُِِكانََِِماِِإلىِِمْنُكمَِكِثيرِ َِجَنحَُِِمذَِِْأَصاَبُكمِالَِّذي
 ىو ما الزَّمانِ  صاحبَ  يا سيِّدي ا؟ رسول ابن يا احلل   ىو ما إذاً  - يَ ْعَلُمونَِلَِِكأَن َُّهمِظُُهورِِىمَِورَاءَِ

 - مِّْنُكمِِاْمِرئِ ُِكلُِِّفَ ْليَ ْعَمل - الرِّسالة نفسِ  يف احُلجَّةُ  اإلمامُ  قال ماذا احلّل، أعطانا الرِّسالة نفسِ  يف احلّل؟
َِمَحبَِّتَناِِمنِِِْبوِِِيَ ْقُربُِِِبَماِمِّْنُكمِِاْمِرئِ ُِكلُِِّفَ ْليَ ْعَمل - ادلشاىدون أي ها وأنتم أنا الشِّيعة، أي ها أنُتم منكم
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ِبَ ْغَتةِ َِأْمَرنَاِفَِإنَِّ - :اإلمام يقول ذلك بعد ُثَّ  - (وَسَخِطَنا)ِأوَِوُسْخِطَناَِكَراَىِتَناِِمنِِْيُْدنِيوَِماَِويَ َتَجنَّبُِ
 الَّيت أوامرهِ  عن أيضاً  ويتحدث الشَّريف، ظهورهِ  عن يتحدَّث ىنا اإلمام ُفَجاَءٌة، بَ ْغَتةٌ  أَْمَرنَا فَِإنَّ  - ُفَجاَءةِ 
 ىذا ىَلكُ  وػُلدَّدُ  حلظة، أيِّ  ويف ُفجاءةً  بغتةً  َتصُدر اإلمامِ  أوامرَ  فإنَّ  عواقِبهم، وتقديرِ  شيعتوِ  ِبقِّ  تصدر

 - البيت أىل شيعةَ  يا - فَ ْليَ ْعَمل - سّيئةٍ  وبعاقبةٍ  اللحظةِ  ىذه يف الشِّيعي   ىذا فيموت العاصي، الشِّيعيّ 
  .طبيعي شيء وىذا ومِشااًل، ؽليناً  تأخذنا الدنيا ضلنُ  - مِّْنُكمِِاْمِرئِ ُِكلُِِّفَ ْليَ ْعَمل

 العيشِ  فأساسُ  نعيش، أن نستطيع فلن الّدنيا ضلُِبّ  مل وإذا ُحبِّها، على رلبولون الّدنيا وأبناء الّدنيا، أبناءُ  ضلنُ 
 نكرهَ  أنْ  منا ادلطلوب ليس زمانِنا، إمامِ  خدمةِ  يف الّدنيا ُحبَّ  نُوظِّف أن منَّا ادلطلوب لكنَّ  الّدنيا، حب   ىو

 غطَّت عارضة أسباب فهناك الّدنيا يكرهُ  إنسانٌ  ُوِجد وإذا الّدنيا، نكرهَ  أنْ  نستطيع ال ضلنُ  أساساً  الّدنيا،
 أن نستطيعَ  لن الّدنيا حبِّ  دونِ  ومن وجوِدنا، من ُجزءٌ  ىو الّدنيا وحب   رلبولون، ألنَّنا للّدنيا، ُحبِّوِ  على

 الغذائّي، األمان الّصحّي، األمان االقتصادّي، األمان معانيو، ِبُكلِّ  األمان األمان، نطلبُ  حٌن نعيش،
 أنَّ  األمان من وادلراد األمان، األمان، السَّكيّن، األمان احلياّت، األمان الشَّخصّي، األمان السياسّي، األمان

 كماالتِ  من أو احلياة ضرورات من اإلنسان ػلتاجوُ  ما ُمؤمَّنة، حاجاتُوُ  فتكون حاجاتِو، على يُؤمِّنُ  اإلنسان
 كي إليها أشرتُ  الَّيت أنواعوِ  بكلِّ  األمان ضلتاجُ  ألنَّنا األمان، عن نبحث فلنْ  الدنيا ضُلبّ  مل إذا احلياة،و
 من راحٍة، من دواٍء، من فراٍش، من لباٍس، من شراٍب، من طعاٍم، من ضلتاُجو، شيءٍ  ُكلّ  حياتُنا، تستمرَّ 
 مل ما معوُ  نتواصلَ  أنْ  نستطيع لن ىذا ُكل   ذلك، غًن أو جنسيةٍ  أو جسديةٍ  أو نفسيةٍ  رغباتٍ  عن تنفيسٍ 

 أبناؤىا، وضلنُ  أم نا الّدنيا الّدنيا، أبناءُ  ضلنُ  الدنيا، ُحبِّ  على رلبولون ضلنُ  للدنيا، ُحب   من َقْدرٌ  ىناك يكن
 الدنيا يكرهُ  إنسانٍ  من ىناك كان وإذا الدنيا، ُحبِّ  على رلبولون ضلنُ  أمَّهم، ػُلب وا ال أنْ  لألبناءِ  ؽلكن فَل

 لعوارض أمَّوُ  يكره ولداً  أنَّ  األحيان بعض يف ػلدث مثلما عرضت، عوارض أسباب، ىناك آخر، فلسببٍ 
 لو حّتَّ  أُمَّها، تكرهُ  بنتٍ  من وما أّمو يكره ولدٍ  من ما فإنَّوُ  العوارضَ  ىذه أزلتَ  لو القضّيةِ  أصلِ  يف وإالَّ 

 يف موجوداً  يبقى احلبِّ  جذرَ  فإنّ  بنَتها، تؤذي أو ولَدىا، تؤذي األُمّ  كانت لو حّتَّ  ُمقصِّرة، األمّ  كانت
 ال أن الّدنيا، ُحبَّ  نُوظِّف أنْ  منَّا وادلطلوبُ  ضُلب ها، وضلن أم نا والّدنيا الّدنيا أبناءُ  فنحنُ  النفوس، باطنِ 

  .محاقة ىو إظّلا الّدنيا ُحبِّ  يف التمادي ألنَّ  األمر، ىذا يف نتماَدى
 أمواالً  وينفق بيتاً  يبين حينما أيَّام، عشرة دلدة ُمعيَّنة بلدةٍ  يف يستقرّ  للسَّفر طريقو ويف ُيسافر مثَلً  إنسان
 أن علينا ىكذا، ىي لنا بالنِّسبةِ  فالدنيا محاقة، إنّو! محاقة؟ ذلك أليس العشرة األيَّام ىذه ألجل طائلة

 الّدنيا؟ يف نعيش كم ضلن الّدنيا، يف الشَّيء نفس الطريق، يف أيَّام عشرة دلدَّة فيو نُقيم مكانٍ  عن نبحث
 وىائَلً  ضخماً  ذلك كان لو حّتَّ  الّدنيا، يف اإلقامة ُمدَّة يف ينفعنا ما الشَّخّصيةِ  حلياتِنا نُعمِّرَ  أن علينا



  34/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 117 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 20 - 
 

 تأخذنا قد تسرقنا، قد الّدنيا أبينا، أم شئنا زلدودة زمانيَّة فرتة فهناك احلساَب، ضلسب أنْ  ولكن ومرفَّهاً،
 يف زُلَمَّد وآلِ  ل ُمَحمَّد والوالءَ  التشي عَ  يتحسَّسُ  الَّذي الشِّيعيّ  الشِّيعّي، أخاطبُ  أنا ولكن مشااًل، ؽليناً 

 قيمةِ  على قيمُتوُ  تعلوَ  أنْ  ؽُلكن حياتِنا يف حقيقيَّة قيمةٌ  لوُ  شيءٍ  ِمن ُىناك ىل ىؤالء، ُأخاطبُ  ُوجَدانِو،
َِأْدرَْكُتوَُِِلوِْ) :قال قال؟ ماذا احُلجَّة، اإلمام عن سألوه حٌن الصَّادق اإلمامِ  كلمةَ  وتذكروا! زُلَمَّد؟ آلِ  ِخدمةِ 

ا أب؟ وأيَّام أيَّامي يف ىي ىل َمن؟ أيَّام يف األولويّة ىي ىذه يعين(!! َحَياِتيِأَيَّامَِلَخَدْمُتوُِ  اإلمام أيَّام يف إَّنَّ
 أيَّامُ  الصَّادق، أيَّام ىي ىذه ؛حيات أيَّام ؛(َحَياِتيِأَيَّامَِلَخَدْمُتوَُِِأْدرَْكُتوَُِِلوِْ) :الصَّادق أيَّام ىذه الصَّادق،

 اليوم ىذا أقول حٌن معناىا؟ ما تعرف زُلَمَّد، ابنِ  جعفرِ  أيَّامُ  ىذهِ  بأيَّامي، ىي ما ىذه زُلَمَّد، ابنِ  جعفر
 األمر صاحبَ  أدركتُ  لو - َأْدرَْكُتوَُِِلوِْ) :يقول وىو! فيو؟ ثانيةٍ  ُكلِّ  قيمةُ  ما قيمتُو؟ ما زُلَمَّد، ابن جعفرِ  يومُ 
 ال أصَلً  زمانِنا، إمامِ  خدمةِ  قيمةِ  من أعلى أقول ال قيمة، لوُ  شيءٍ  من ىناك ىل ،(َحَياِتيِأَيَّامَِلَخَدْمُتوُِ -

 زمانِنا إمامِ  خدمةِ  إىل ِقيست ما إذا لكن ِبسِبها، ولكن قيمةٌ  لألشياء تكون أنْ  ؽلكن للمقايسة، ىنا وجوَ 
 !!تتَلشى حينئذٍ  حينئٍذ، ذلا قيمة فَل

 أسألكم أنا - َوَسْخِطَناَِكَراَىِتَناِِمنِِْيُْدنِيوَِِِماَِويَ َتَجنَّبَُِِمَحبَِّتَناِِمنِِِْبوِِِيَ ْقُربُِِِبَماِمِّْنُكمِِاْمِرئِ ُِكلُِِّفَ ْليَ ْعَمل
 كراىِتهم من يُدنينا ما وغُلنِّبُنا زلبَّتهم من يُقرِّبنا الَّذي الشَّيء ىو ما للزَّىراء، شيعةً  ُكنتم إنْ  الزَّىراء، شيعةَ  يا

 ال أيضاً  الصََّلة ىذه وا، ال احلّج؟ الصََّلة؟ يل تقولون أسألكم؟ أنا! الشَّيء؟ ىذا ىو ما وسخ َِطهم،
 قليل، قبل أجبت قد فأنا سألتموين ما وإذا كذلك، شيءٍ  وكل   كذلك، واحلج   بشرط، إالَّ  زلبَّتهم من تُقرِّب
 ما أنتم؟ أيَّاِمكم قيمةُ  ما زمانكم، إمامِ  خدمةُ  ،(َحَياِتيِأَيَّامَِلَخَدْمُتوَُِِأْدرَْكُتوَُِِلوِْ) الصَّادق؟ إمامنا قال ماذا
َِأْدرَْكُتوَُِِلوِْ: )يقول الصَّادق اإلمام ِسنيِنَنا؟ قيمةُ  ما حياتِنا؟ قيمةُ  ما أعمارِنا؟ قيمةُ  ما أنا؟ عمري قيمةُ 

 وأجدادكم آبائكم وأعمار أعماركم إىل وأجدادي آبائي أعمار إىل ُعمري مَجعتُ  لو ،(َحَياِتيِأَيَّامَِلَخَدْمُتوُِ
 اجلنِّ  أعمار مع كّلهم ادلَلئكة أعمار مع ُكلِّها اخلَلئق أعمار مع وأجدادىم وآبائهم األنبياء أعمار مع

 من ُجزءاً  ُيشكِّلُ  ال بل ثانيًة، ُيشكِّلُ  ال ذلك كلّ  فإنّ  الوجود ىذا ذرَّات ُكلِّ  مع وجابُرسا، جابُلقا وُسكَّانِ 
 (..!! َحَياِتيِأَيَّامََِِلَخَدْمُتوَُِِأْدرَْكُتوَُِِلوِْ: )يقول وىو! الصَّادق أيَّامِ  من يومٍ  ثواين من ثانيةٍ 
 !؟..نكون أين ادلعادلة؟ ىذه يف ضلنُ  نكون أين

 يقول ىو - فَ ْليَ ْعَمل - ؟نكون فأين ادلعادلة، ىذه يف السؤال ىذا على صليب أن نريد كنا إذا: ىنا اجلواب
َِمَحبَِّتَناِِمنِِِْبوِِِيَ ْقُربُِِِبَماِمِّْنُكمِِاْمِرئِ ُِكلُِِّفَ ْليَ ْعَمل - مينِّ  ليس ىذا احُلجَّة، اإلمامِ  ِمن ِمنهم، واجلواب

َفُعوَُِِلِِِحينُِِْفَجاَءةِ ِبَ ْغَتةِ َِأْمَرنَاِفَِإنََِِّوَسَخِطَناَِكَراَىِتَناِِمنِِْيُْدنِيوَِماَِويَ َتَجنَّبُِ ِِعَقابَِناِِمنِِْيُ ْنِجيوَِِِوَلِِتَ ْوبَةِتَ ن ْ
َِويَ ْلُطفُِِالرُّْشدِيُ ْلِهُمُكمَِواهللُِ - معنا ُكنُتم إذا الر شد يُلهمكم اُ  - الرُّْشدِيُ ْلِهُمُكمَِواهللَُِِحْوبَةَِعَلىَِنَدمِ 
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ِِمنِِِْبوِِِيَ ْقُربُِِِبَماِمِّْنُكمِِاْمِرئِ ُِكلُِِّفَ ْليَ ْعَمل - ىكذا وعملتم معنا كنتم إذا - ِبَرْحَمِتوِالت َّْوِفيقِِِِفيَِلُكم
 وأنْ  زَلبَّتهم، من تُقرِّبُنا الَّيت الشؤونِ  يف نتحرَّك أنْ  منا يُريد منَّا، يُريد ىكذا اإلمام واضح، إذاً  األمر - َمَحبَِّتَنا
 ..!!وَسخ َِطِهم كراىِتهم من يُدنينا ما نتجنَّبَ 

 ويسخطُ  لرضاىا اُ  يرضى فاطمة فاطمة، الكَلم؟ ىذا معىن ما..!! فاطمة: ادليزان! ؟..ادليزان ىو ما
 ضلنُ  زىرائي ون زىرائي ون، ا، بقيَّةَ  يا بتوفيِقك ضلنُ  زىرائي ون ،زىرائيٌِّن كونوا: تعين العبارة ىذه..!! ِلَسخ َِطها

 - الرُّْشدَِِيَ ْلِهُمُكمَِواهللُِ -:تقول كما ا، رسولِ  ابنَ  يا بتوفيِقك ا، بقيَّة يا زىراِئيّ  واذلَوى واذلَوى،
 ... ا بقيَّةَ  يا وبتوفيِقك، وبرمحِتك، بلطِفك، - ِبَرْحَمِتوِالت َّْوِفيقِِِِفيَِلُكمَِويَ ْلُطفُِ - بإذلاِمك
 ..!!َكربََلِئيّ  والِعشقُ  ضلنُ  زىرائي ون
 ..!!َزىرَائيّ  َواذلَوى واذلََوى، ضَلنُ  َزىرائي ونَ 

 :حديثي يف أستمر   ذلك وبعد ادلضامٌنَ  تتذكَّروا كي الرِّسالتٌن من قليلٍ  قبل قرأتوُ  ما عليكم أعيدُ 
 ىذا مجيعاً  ؼُلاطبنا اإلمام ؼُلاطبكم، اإلمام شيعيت، يا - بِأَنْ َباِئُكمِِعْلَماِ ُِنِحيطُِِفَِإنَّا) :األوىل الرِّسالة يف

 يعزب ال - َعنَّاِيَ ْعُزبَُِِوَلِِبِأَنْ َباِئُكمِِعْلَماِ ُِنِحيطُِِفَِإنَّا - عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  احُلجَّة اإلمام خطاب
 ا، بقيَّة يا دلاذا - َأَصاَبُكمِالَِّذيِبِالُذلَِِِّوَمْعرِفَ تُ َناَِأَخْبارُِكمِِمنَِِْشْيءِ َِعنَّاِيَ ْعُزبَُِِوَلِ - يغيب ال أي

 - زُلَمَّد؟ ابن يا دلاذا! دلاذا؟ النَّواصب أمام الضَّعف ىذا دلاذا اإلستخذاء؟ ىذا دلاذا الُذّل؟ ىذا دلاذا دلاذا؟
 أمام أحزابنا تنبطحُ  دلاذا! دلاذا؟ النَّواصب أمام مرجعيَّتُنا تنبطحُ  دلاذا - َأَصاَبُكمِالَِّذيِبِالُذلَِِِّوَمْعرِفَ تُ َنا
َِأَصاَبُكمِالَِّذيِبِالُذلَِِِّوَمْعرِفَ تُ َنا - والعلميِّ  والعقائديِّ  الفكريِّ  االنبطاحِ  عن أَتدَّثُ  أنا! دلاذا؟ النَّواصب

ِظُُهورِِىمَِورَاءَِِاْلَمأُخوذَِِالَعْهدََِِونَ َبُذواَِشاِسَعاِ َِعْنوُِِالصَّاِلحُِِالسََّلفَُِِكانََِِماِِإلىِِمْنُكمَِكِثيرِ َِجَنحَُِِمذِْ
ُِمْهِمِلينََِِغيرُِِِإنَّا - اإلمام مراد ىو ىذا! بنا غدرت وإنْ  - ِلُمَراَعاِتُكمُِمْهِمِلينََِِغيرُِِِإنَّاِيَ ْعَلُمون،َِلَِِكأَن َُّهم

 (.اَِلْعَداءَِوَاْصطََلَمُكمِالأَلَواءِِبُكمِِْلَنَ َزلََِِذِلكَِوَلْوَلِِِلذْكرُِكمِنَاِسينََِِوَلِِِلُمَراَعاِتُكم
ِبِالَعْهدِِِالوفَاءِِِِفيِالُقُلوبِِمنَِِِاْجِتَماعِ َِعَلىِِلطَاَعِتوِاهللَِوف ََّقُهمَِأْشَياَعَناَِأنََِِّوَلو) :الثَّانية الرِّسالة ويف

ُهمِتَأخَّرََِِلَماَِعَليِهم َِوِصْدِقَهاِاْلَمْعرَِفةَِِِحقَِِِّعَلىِِبُمَشاَىَدتِناِالسََّعاَدةَُِِلُهمِولَتَ َعجََّلتِبِِلَقائَِناِالُيْمنَُِِعن ْ
ُهم ُهمَِيْحِبُسَناَِفَماِبَِناِِمن ْ ُهمِنُ ْؤثِرهَُِِوَلَِِنْكَرُىوُِِِممَّاِبَِناِيَ تَِّصلَُِِماِِإلََِِّعن ْ  (.مِّن ْ
َِمَحبَِّتَناِِمنِِِْبوِِِيَ ْقُربُِِِبَماِمِّْنُكمِِاْمِرئِ ُِكلُِِّفَ ْليَ ْعَمل) :األوىل الرِّسالة يف اإلمام بو أمرنا ما إىل وأعود

َفُعوَُِِلِِِحينُِِْفَجاَءةِ ِبَ ْغَتةِ َِأْمَرنَاِفَِإنََِِّوَسْخِطَناَِكَراَىِتَناِِمنِِْيُْدنِيوَِماَِويَ َتَجنَّبُِ ِِعَقابَِناِِمنِِْيُ ْنِجيوَِوَلِِتَ ْوبَةِتَ ن ْ
 (.ِبَرْحَمِتوِالت َّْوِفيقِِِِفيَِلُكمَِويَ ْلُطفُِِالرُّْشدِيَ ْلِهُمُكمَِواهللَُِِحْوبَةَِعَلىَِنَدمِ 

َِكَراَىِتَناِِمنِِْيُْدنِيوَِماَِويَ َتَجنَّبَُِِمَحبَِّتَناِِمنِِِْبوِِِيَ ْقُربُِِِبَماِمِّْنُكمِِاْمِرئِ ُِكلُِِّفَ ْليَ ْعَمل) :ىنا اخُلَلصةُ 
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 أنْ  تريد ،(َسرََّىاَِماَِوُيسرُِّنيَِساَءَىاَِماُِيِسيُئِني: )يقول النَّيب   فاطمة، ادليزانُ  ىو؟ ما وادليزان(. َوَسَخِطَنا
 عملٍ  أي   فاطمة، ادليزانُ ! ذلك؟ كيفَ  تعرفُ  ال وأنت احُلجَّة اإلمامِ  قلب على الس رورَ  يُدخل عمَلً  تعمل
َِماَِوُيسرُِّنيَِساَءَىاَِماُِيِسيُئِني: )وآلو عليو ا صلَّى يقول كما عمل؟ أي   فاطمة؟ قلبِ  على السرور يُدِخل
 فاطمة، تعرف أنْ  عليك ادليزان، ىو ىذا فاطمة، غضبُ  فاطمة، رضا فاطمة، حزنُ  فاطمة، سرورُ  ،(َسرََّىا
 الَّذي وما يُرضيها، الَّذي ما بوجدانك لتتحسَّسَ  بفاطمة ترتبطَ  أنْ  عليك فاطمة، شؤونَ  تعرف أنْ  عليك

 ىنا ضلنُ  الظ نون، على بُِنَيت الَّيت العمليةِ  الرَّسائل طريقِ  عن ال وديِنك، إؽلاِنك بعمقِ  ذلك لتدرك ُيسِخطُها،
 ادلضامٌن ىذهِ  عن نتحدَّثُ  احلسن، ابنِ  احُلجَّةِ  مع الصَّادقةِ  الرابطةِ  عن نتحدَّثُ  ضلنُ  احلقَّة، العقيدة رلالِ  يف

 (.َوَسَخِطَناَِكَراَىِتَناِِمنِِْيُْدنِيوَِِِماَِويَ َتَجنَّبَُِِمَحبَِّتَناِِمنِِِْبوِِِيَ ْقُربُِِِبَماِمِّْنُكمِِاْمِرئِ ُِكلُِِّفَ ْليَ ْعَمل) :العميقة
  :حياتنا يف عملية عناوين العناوين، ىذه من عناوين أعطيكم

 القلوبُ  تتطهَّر حٌن ،(َعِليِ ِِبذْكرَِِِأقْ َواَلُكمِزَي ُِّنواَِمَجاِلَسُكم،ِزَي ُِّنوا: )الذِّكر زينةُ  علي   ذكرُ ..!! علي   ذكرُ 
، بذكرِ  والُعُقولُ  واأللسنةُ  ، بذكرِ  واجملالسُ  اإلعَلمُ  ويتزيَّنُ  اافلُ  تتزيَّنُ  حٌن علي   من يُقرِّبُنا أمرٌ  فهذا علي 
ِِمنِِِْبوِِِيَ ْقُربُِِِبَماِمِّْنُكمِِاْمِرئِ ُِكلُِِّفَ ْليَ ْعَمل: )اإلمام قال ماذا دقيقة، وىي اإلمام كلمة الحظوا زلبَِّتهم،
 منَّا، يقرتبَ  أنْ  قال ما اإلمام إلينا، ينظرون حينئذٍ  ىم زلبَّتهم من اقرتبنا إذا زلبَّتهم، من نقرتب أن ،(َمَحبَِّتَنا

 ،(َمَحبَِّتَناِِمنِِِْبوِِِيَ ْقُربُِِِبَماِمِّْنُكمِِاْمِرئِ ُِكلُِِّفَ ْليَ ْعَمل) :زلبَّتهم إىل اقرتابٌ  زلبَِّتنا، من يقرتبَ  أن: قال
، بذكرِ  قلوَبكم زي ُِّنوا الذِّكر، وأمجلُ  الذِّكرِ  وأحَلى الذِّكرِ  أطهرُ  علي   ذكرُ  زلبَّتهم، إىل اقرتابٌ   زيِّنوا علي 

، بذكرِ  رلاِلَسكم ، زَلبَّةُ  ىي زلبََّتهم إنَّ  َبل زلبَِّتهم، من يُقرِّبنا فهذا بعليّ  يرتبطُ  ما ُكل   َعلّي، يا علي   علي 
يقة ُحبِّ  عن أو احلسن ابن احُلجَّة ُحبِّ  عن نتحدَّثُ  حٌن ، ُحب   إنَّوُ  الطاىرة الصدِّ  ىو علي   ُحب   علي 

  ..!!واألخًن األوَّل العنوان
 يوم يف مّت؟ موقف، مائةِ  يف وينفعُ  الرِّوايات، يف كما يُنِجي حب ها الَّيت ىذه فاطمة ..!!فاطمة: آخر عنوان

 إذا هبا، لنا ِعلمَ  ال ادلواقف بقيَّةُ  نعرُفها، ضلنُ  الَّيت ادلواقف أصعبُ  ىي ىذه وادليزان، الصِّراط أَْيَسُرىا القيامة،
 ىذه ىي والصِّراط، ادليزان: وادلواقف ادلواطن ىذه وأيسرُ  موطن، مائةِ  ويف موقف، مائةِ  يف ينفعُ  ُحب ها كان

 ال ولكنَّنا الرِّواية ىذهِ  ِبسبِ  أصعبُ  ىي نعرُفها، ال ضلنُ  األخرى ادلواقف نعرفها، ضلنُ  الَّيت ادلواقف أصعبُ 
 .الرِّسالة أجرُ  ىو فاطمة وحب   نعرُفها،
 أنَّك فَلبُدَّ  صادقاً  ُكنت إذا كاذب؟ أم صادقٌ  أنت شيعّي، إنَّين تقول الشِّيعّي، أي ها أنت أنت: سؤال

 رسومُ  التشي ع؟ ُرُسومُ  ىي ما تعرف التشي ع؟ ُرُسومَ  سدَّدت ىل صّك؟ عندك ىل التشي ع، أجرَ  سدَّدتَ 
 ال أنا! فاطمة ىو ادلودَّة ىذه يف األوَّل والعنوان ،﴾أَخْساً عَلٍَْوِ أَسْأَلُىُنْ لَّب لُل﴿ :القرىب مودَّة ىي التشي ع
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اً  فاطمة؟ ِببِّ  صكَّاً  قلُبك ػلمل ىل قلَبك سل قلَبك تعرفُ  أنتَ  أنَت، َوَرقي ، صك   عن أسألكَ   صكَّ
 أجرَ  دفعتَ  ىل أجور، لوُ  التشي ع ىذا نَفسك، َسل التشي ع؟ أجرَ  سدَّدتُ  إنَّين تقول غلعلك علي   من شلهوراً 

 يف جلستَ  أنَّك أو كاذباً  تكون أنْ  فإمَّا التشي ع أجر سدَّدت قد تكن مل إذا غاصب، أنت أم التشي ع،
 ىذهِ  ،(نُ ْوحَِسِفينةَُِِمَثلِبَ ْيِتيَِأْىلَُِِمَثلُِ) :السفينة ىذه يف ادلقعد ىذا تغصب أنت َّبقعِدك، ىو ما مقعدٍ 

 دفعتَ  ىل ِقيمة، ذلا احلجز بطاقة! عندك؟ احلجزِ  بطاقةُ  أين زلجوزة، ادلقاعد وىذه مقاعد، فيها السَّفينة
ا َُتاَسَب، أنْ  البُدَّ  وحينئذٍ  سارِق، فأنت تدفع مل إذا! القيمة؟  سدَّدتَ  ىل السَّفينة، ىذه من ُتطَردُ  ورَّبَّ
 ىل ،(َأِجيرُُكمَِوأَنَاَِأْجَرهِاَِلِجيرََِِمَنعََِِمنِِْاهللَِلَعنَِ) :دائماً  يُردُِّدىا كان وآلو عليو ا صلَّى النَّيب   األجَر؟
 ِمن ُىم ما الشِّيعة غًنَ  بأنَّ  نقولُ  دلاذا زُلَمَّد؟ أُمَّةِ  ِمن إنِّين تقولَ  حّتَّ  وآلو عليو ا صّلى زُلَمَّدٍ  أجرَ  َسدَّدتَ 

 األجرَ  ُيسدِّدونَ  مفتوحة، فاألبواب أحد، يطردىم مل! ذلم؟ نفعلُ  ماذا األجر، ُيسدِّدوا مل ألَّّنم زُلَمَّد؟ أُمَّة
 زُلَمَّد، أُمَّةِ  ِمن تكونَ  أن تُريد موجود، القانونُ  وىذا واضٌح، الُقرآن األجر، سدَّدوا ما وىؤالء ُيَسجَُّلون، إذاً 

 أكون أنْ  أُريد إنَّين تقول أنت موجودة، الرسوم ىذه القانون، ىذا ذلك، على أحدٌ  غُلربُك ال الرسوَم، ادفعِ 
 ﴾الْمُسْبَى فًِ الْوٌََدَّةَ إِلَّب أَخْساً عَلٍَْوِ أَسْأَلُىُنْ لَّب لُل﴿ :القانون ِبسبِ  األجرَ  ادفعِ  بك، وسهَلً  أىَلً  زُلَمَّد، أُمَّةِ  من

 حاُلك وادخل، األجرَ  ادفعِ  أبداً، منسوبّيات، وال زلسوبّيات وال وساطات ىنا توجد ال وادخل، األجر ادفع
 . البقيَّة حالِ  من
 ال أنا قَلِبك، يف الصَّك عن اِبث أنت الصَّك؟ ىو أين األجر؟ سدَّدت: الشِّيعي أي ها أنت أسألك أنا

 عن ُتدافع دلاذا إذاً  فاطمة َتب   ُكنتَ  إذا فاطمة؟ َتُِب   ىل !!الصَّك ىو فاطمة ُحب   ورقة، عن أسأُلك
 من ينتقصُ  شخصٍ  عن تدافع دلاذا تقلِّده، أنت الَّذي ادلرجع ىو كان لو حّتَّ ! منها؟ ينتقصون الَّذين

 عن تدافع إذاً  دلاذا فاطمة؟ َتُِب   أنت! فاطمة؟ ُظَلمة يف ُيشكِّك شخصٍ  عن إذاً  ُتدافع دلاذا! فاطمة؟
 تُعادي ودلاذا! ودلاذا؟ ... ودلاذا ... دلاذا! الصحيح؟ بشكلوِ  فاطمة كَلمَ  تعرض أن تتمكَّن ال منهجيَّةٍ 

 ! دلاذا؟ فاطمة عن يدافعون الَّذين
 يف مقعداً  لك ََتجزَ  كي أوَّالً  األجر َسدِّد األجر، سدَّدت ما إنَّك نفسك، راجع فاطمة؟ َتُِب   أنت

ِالُحَسينَِِِوَسِفيَنةُِِالنََّجاةُِسُفنَُِِكلَُّنا: )صادُقهم يقول كما كل نا احُلَسٌن، امسها الَّيت الفاطميَّة السَّفينة
 واألكثر راحة واألكثر رفاىية واألكثر واألكرب واألوسع األسرع السَّفينة ىذه يف مقعداً  َتجز كي ،(َأْسَرع
 ىو األجر األجر، َسدِّد فيها، موجودة االختيارات كلّ  ،Full Option خدمات واألكثر وأماناً  ضماناً 

  !فاطمة والءُ ! فاطمة ُحب   فاطمة،
 (.اهللَِرُسْولََِِقَطعَِِفَ َقدَِِْقَطَعكَِِِمنِِْاهلل،َِرُسْولََِِوَصلَِِفَ َقدَِِْوَصَلكَِِِمنِِْاهلل،َِرُسْولََِِجَفاِفَ َقدَِِْجَفاكَِِِمنِْ)
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 . (َوَسَخِطَناَِكَراَىِتَناِِمنِِْيُْدنِيوَِماَِويَ َتَجنَّبَُِِمَحبَِّتَناِِمنِِِْبوِِِيَ ْقُربُِِِبَماِمِّْنُكمِِاْمِرئِ ُِكلُِِّفَ ْليَ ْعَمل)
 فاطمّيٌن، كونوا فاطمة، مع رِباَطكم وُيشدِّد فاطمة، إىل يوصلوكم الَّذي الطريق عن اِبثوا فاطمة عن اِبثوا

 معىن تعرفوا أنْ  أردت إذا البداية من لكم قلت كما احللقات ىذه ولذلك زىرائيٌِّن، كونوا أخرى وبعبارةٍ 
 من احللقات ىذه تُتابعوا أنْ  عليكم العنوان ىذا معىن تعرفوا أنْ  أردت إذا اجلميل، العنوان ىذا (زىرائي ون)

  (.فاطمة يا لبَّيكِ ) حلقات رلموعة وىي آخرِىا، إىل أوَّذِلا
 احُلسٌنَ  نعيش أنْ ! ُحسٌن يا! بفاطمة االرتباط! علي   ذكرُ (!! ُحسٌن يا) :الثالث العنوان أو الثَّالث ادلثال
 الذَّىيّب، ادلثلَّث ىذا ِمن الدائرة، ىذه ِمن اقرتب وفاطمة، علي   ُحسٌنُ  ىو ىذا!! ثانياً  وَعربَةً !! أوَّالً  ِعرْبةً 

 أىلِ  طاووسُ  احلسن ابنُ  احُلجَّةُ  ادلهدي   إنّو تعرفونو، ىو؟ َمن اجلنان، طاووسُ  ىو الذَّىيب ادلثلَّث ىذا ومركز
 الطاووس أنَّ  كما يعين، ىكذا التعبًن، ىذا الطاووس، اجلنَّة، أىلِ  أمجلُ  إنَّوُ  ا، رسولُ  مسَّاهُ  ىكذا اجلنَّة،
 يف األمجلُ  الص ورة ىو اجلنَّة، أىلِ  طاووسُ  ادلهدي   طاووُسهم، ىو النَّاس ألمجلِ  يُقال كذلك الطيور، أمجلُ 

 اِ  صلواتُ  زُلَمَّدٍ  آلِ  قائمُ  احلقائِق، قائمُ  إنَّوُ  احلقائق، ُكل   ومعوُ  وألجلوِ  بوِ  تقومُ  الَّذي القائمُ  ىو اجلنان،
 .أمجعٌن عليهم وسَلموُ 
َِمَحبَِّتَناِِمنِِِْبوِِِيَ ْقُربُِِِبَماِمِّْنُكمِِاْمِرئِ ُِكلُِِّفَ ْليَ ْعَمل: )ادلفيد للشَّيخ األوىل رسالتوِ  يف ىذهِ  الشَّريفةُ  فكلمتوُ 

 ،(ُحسٌن فاطمة، علي ،: )الذَّىيب ادلثلَّثُ  ادلثال، هبذا لكم قرَّبتها ،(َوَسَخِطَناَِكَراَىِتَناِِمنِِْيُْدنِيوَِماَِويَ َتَجنَّبُِ
َِلو) األمر، صاحب وِخدمةُ  اجلِنان، أىلِ  طاووسُ  ادلركز، يف السنرت، يف وَسِطو، يف ادلتوّىجة ادلاسَّة وىناك
 االرتباط! علي   ذكر: )ادلثلَّث ىذا أضَلع يف تتجلَّى األمر صاحب ِخدمةُ  ،(َحَياِتيِأَيَّامََِِلَخَدْمُتوَُِِأْدرَْكُتوُِ
 وىل زلبَّتهم؟ من تُقرِّبنا ىل ادلضامٌن وىذه العناوين ىذه تقولون؟ ماذا ،!(وَعربةً  ِعربةً  حسٌن، يا! بفاطمة

 إلمامِ  باإلخَلصِ  شرط؟ بأيِّ  الشَّرط، هبذا إالَّ  يتحقَّق ال ذلك ولكنَّ  نعم وَسخ َِطهم؟ كراىِتهم عن جُتنِّبُنا
 ِمن نَِفر   ىنا الدنيا، نتجنَّبُ  وىنا فقط، لوُ  نعملَ  أنْ  غلب إذاً  الشرط، يتحّققُ  ال اإلخَلص دون ومن زمانِنا،

 جهةٍ  أيِّ  إىل ا؟ إىل تفّرون كيف. احُلجَّة اإلمامِ  إىل الِفرارُ  ىو اِ  إىل الفرارُ  ،﴾اللَّوِ إِلَى فَفِسًُّا﴿ :الدنيا

! الشِّيعّي؟ أي ها أنت تفر   جهةٍ  أيِّ  فإىل ا إىل الِفرارَ  أردت إذا! َفكِّر اآلن أنت ،﴾اللَّوِ إِلَى فَفِسًُّا﴿ تفّرون؟

 إِلَى فَفِسًُّا: ﴿ويقول يأمرُنا ا يقول، ا الُقرآن، من آيةٌ  ىي ىذه اآلية، ىذه يف وفكِّر نفسك مع اجلس

  مكان؟ أيِّ  إىل ا؟ إىل نَِفر   حٌنَ  نّتجوُ  أين إىل ،﴾اللَّوِ

ِاَِلْولَِياء،ِيَ َتوجَّوُِِِإلَيوِِِالَِّذيِاهللَِوْجوُِِأَْينَِ: )احلسن ابن احُلجَّة إىل الِفرارُ  ىو ا إىل الِفرارُ  ،﴾اللَّوِ إِلَى فَفِسًُّا﴿
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 إِلَى فَفِسًُّا﴿ :الوجو ىذا إىل الِفرارُ  السَّبب، ىذا إىل الِفرارُ  ،(َوالسََّماءِاَِلْرضِِِبَ ْينَِِاْلُمتَِّصلُِِالسََّببُِِأَْينَِ

 ادلثلَّث ىذا وسط يف ادلتوّىجةِ  ادلاسَّةِ  ىذه إىل اجلنة، أىل طاووسِ  إىل احُلجَّة، اإلمام إىل الفرارُ  ،﴾اللَّوِ
 وَعربةً  أوَّالً  ِعربَةً  نَعيُشو باحُلَسٌنِ  االلتصاقِ  ويف! بفاطمة االرتباطِ  ويف! علي   ذكرِ  يف تتجلَّى وِخدمُتوُ  الذىيّب،

 ..!!ثانياً 
 الشَّاشة، ىذهِ  نفسِ  على نلتقي غداً  معكم، سيطول احلديث أنَّ  ويبدو صلةٌ  وللحديثِ  انتهى الربنامجِ  وقتُ 
 ... الَقَمر شاشة على اجلنان وطاووسِ  واحُلَسٌنِ  وفاِطَمة علي   شاشة على

  ... الَقَمر رَِعايَةِ  يف  أَْترُكُكم
 اإلًْخَسًِْج عَلَى ًَهُخَببِعٍِنَب هُشَبىِدٌِنَب ًًَُخٌُهِ ًُخٌُىِنَب عَيْ الىَسْةَ إوْشِف احلُسَني أَخٍِهَ ًَخْوِ عَيْ الىَسْةِ وَبشِفَ ٌَب

 ... لَوَس ٌب.. . احلُسَني أَخٍِهَ بِحَكِّ
 ِبسبِ  البثّ  وسيكون غد يومِ  من سيتغًنَّ  ادلباشر البثِّ  وقتُ  اإلعَلن يف بُ ٌنِّ  كما ولكن غداً  ادللُتقى
 السَّاعةِ  يف جرينتش توقيت العاَلمي التوقيت وِبسبِ  عصراً، الرَّابعةِ  السَّاعةِ  يف األشرف النَّجف توقيت

 يوٍم، ُكلِّ  يف وسُيعاد الظهر، بعد الثَّانيةِ  السَّاعةِ  يف لندن دلدينة الَّي التوقيت وِبسب الظهر بعد الواحدةِ 
  ... القناة أخبارِ  شريطِ  على ستُبَ ٌنَّ  واألوقات

  ... اهلل أهَبىِ يف ... خَوٍعبً الدُّعَبء أَسأَلُىن 
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ِ:وفيِالختام
لِبُ  ّدِم  نِالتنبي  وِال  ىِأنّن  اِحاولن  اِنق  لِنص  ويِالبرن  امبِكم  اِى  يِوى  ذاِالمطب  وعِلِ
يخل  وِم  نِأخط  اءِوىف  واتِفم  نِأرادِالدقّ  ةِالكامل  ةِعلي  وِمراجع  ةِتس  جيلِالبرن  امبِ
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