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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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 الْوِئَت بَعد ًَالعُشْسًُى احلَبدٌَِتُ تُمَلَحَالْ

 الثَّالثٌُىً الثَّبهِي اجلُصْءُــ  فَبطِوَت ٌَب لَبٍَّهِ

 5ج الصَنَوٍَّت  -  1 ق الشٍِّعًّ الٌالع يف األبرت املنيح هالهحُ
 

  ... بَػَناِتْ  أَبْػَناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلـٌ 
 ...ِفَاِطَمةِيَاِلَبَّيكِِ> وأحنائوِ  وأضلائوِ  وأفنائوِ  أجوائوِ  يف السَّابقةُ  احللقاتُ  تقدَّمت الَِّذيْ  نَػْفسوُ  ُىوَ  العنوافُ 

 يف يتحرَّؾُ  الَّذي األبرت ادلنهجِ  مَلمحِ  يف ىو ستليها والَّيت الػُمتقدِّمةِ  واحللقاتِ  احللقةِ  ىذهِ  يف واحلديثُ 
ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  أجواءِ  يف خصوصاً  الشِّيعيّ  الوسطِ   أجواء يف الشِّيعيَّة، ادلرجعية أجواءِ  يف الرَّمسيَّة، الشِّيعيَّةِ  الدِّ
 العلـو دكاترة أجواءِ  يف ادلنرب، ُخطباء أجواءِ  يف واذليئات، واحلسينياتِ  ادلواكبِ  أجواءِ  يف العلمية، احلوزة

 عموماً، الشِّيعيّ  الثَّقايف اجلو ويف الفضائيات، أجواءِ  يف اإلسَلمية، والكليات وادلدارس وادلعاىد اإلسَلمية
اً  واضحةً  حركةً  َسُيَلحظُ  فإنَّوُ  األمر هبذا يهتمُّوف شلَّن أمثايل من ادلنهج َىذا حرَكةَ  يَرصدُ  َمن اً، وقويَّةً  ِجدَّ  جدَّ

 حبثٍ  من أجريُتوُ  ما خَلؿِ  من واضحة نتيجةٍ  إىل وصلنا أفْ  بَعد األبرَت  ادلنهج ىذا مَلمحِ  عن فاحلديثُ  ولذا
 إذْ ! َبرتَاء مكتبةٌ  الشِّيعيَّة ادلكتبةَ  أفَّ  لَنا تَبّيَّ  وكيف الشِّيعيَّة، ادلكتبةِ  أجواءِ  يف األقلّ  على ضوءٍ  إلقاء ومن

 بالوثائقِ  الكَلـُ  ومرَّ ! كَلمها فهم وعن! الزَّىراء ُظَلمة وعن! الزَّىرائيَّة العقيدةِ  عن مبتورةً  صورةً  لنا أنتجت
 وقد الَلئحة وبادلعالِ  الواضحة، وبالنتائج الدقيقة، بادلطالب يعين بالدقائق أقوؿ وحّي والدقائق، واحلقائقِ 

 .ذلك يف القوؿِ  تفصيلُ  تقدَّـ
> وىو الشِّيعيّ  الوسط يف األبرت ادلنهج مَلمحِ  من ُمهم   َمْلَمحٍ  على الضَّوء سلَّطتُ  اْلُمتأخِّرة احللقات ىذهِ  يف
 أشرع كي احلَلقة ىذهِ  يف احلديث أطراؼَ  أَلمِلم أفْ  أحاوؿُ  الصَّنميَّة، عن احلديثُ  زاؿ وال ،..!!(الصَّنميَّة)

 .األبرت ادلنهجِ  مَلمحِ  أىمِ  من الثَّاين اْلَمْلَمح تناوؿِ  يف
 منهج مواجهةِ  يف األبرتُ  ادلنهجُ  خَلذلا من يتحرَّؾُ  قويَّةٌ  صنميَّةٌ  ىناؾ!! القوية الصَّنميَّةُ  دقيقة وبعبارةٍ  الصَّنميَّةُ 
 من ديتلكُ  ودبا بقوَّةٍ  يتحرَّؾ الَّذي ىو األبرت ادلنهجُ  أبرتي، منهجٌ  وىناؾ كوثري، منهجٌ  ىناؾ الكوثر،

! ادلساجدُ ! احلسينياتُ  األبرت، ادلنهج ىذا خدمة يف ىي عموماً  فالشِّيعةُ  بشري، ومددِ  ماديَّة إمكاناتٍ 
م أنفسهم على يُطلقوف الَّذين أنفسهم الشِّيعةُ ! ادلدارسُ ! ادلراكزُ   ىذا خيدموف إنػَُّهم احُلَسّي، َخَدَمةُ  بأَّنَّ
 ! األبرت ادلنهج خبدمةِ  فرحوف وىم ادلنهج

 الصَّنميِّّي أفَّ  مَلزلها أبرزِ  ومن الشِّيعّي، الواقع يف بوضوحٍ  ذبلَّت الَّيت القوية الصَّنميَّةُ  ىو> األوَّؿ اْلَمْلَمحُ  إذاً 
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ا الشِّيعة عامَّةُ  وىم  ومن!! القويَّة الصَّنميَّةِ  مرض من ادلرض، ىذا من ينجو أفْ  استطاع أحداً  صلدُ  ال وردبَّ
! صواباً  خطأهِ  من جيعلوف صنُمهم خُيطئُ  فحّي!! َصواباً  اخَلطأ جيعلوف الصَّنميِّّي أفَّ  ادلرض ىذا أعراضِ 
ُ  يعجزُ  وحّي  اإلساءة، يف َكثرياً  ويُغرِؽُ  ُيسيءُ  وحّي! معجزة إىل والفشلَ  العجزَ  حيوِّلوف وفشُلو َعجزهُ  ويتبّيَّ

 وِمنطيقاً  ُمفوَّىاً  خطيباً  منوُ  جيعلوف الكَلـ َيستطيع ال وَعيِّياً  فاشَلً  يكوف وحّي! حسنة إىل اإلساءةُ  تتحوَّؿُ 
 لو، مثيلَ  ال حكيماً  منوُ  جيعلوف واجلهل السَّفاىةِ  يف يُغرِؽُ  وحّي وحّي، وحّي، وحّي، غبار، لوُ  ُيشقُّ  ال

 وأنا يدَّعوف، كما البيت ألىل شيعةً  كانوا إفْ  البيت أىلِ  شيعةِ  على الويَلت َجرَّت الَّيت الصَّنميَّةُ  ىي ىذهِ 
 آبائنا عن األمراض ىذهِ  ورثنا ألنَّنا السوداء، وادلهلكةِ  الطامَّةِ  ىذه من نفسي ُأخرِجُ  ال أنا قطعاً، منهم

 الشِّيعيَّة، ادلكتبة ُكُتب ُكلِّ  يف وقرأناىا العلميَّة، حوزاتنا يف واستطعمناىا احُلسينيات يف شربناىا وأجدادنا،
 والشُّعراءُ  وادلنابرُ  واخلطباءُ  ادلرجعيَّةِ  ووكَلء مراجعنا علَّمنا وىكذا الشِّيعيَّة، ادلكتبةِ  ُكُتب علَّمتنا ىكذا

م اجلميعُ  اجلميع، وىكذا والرواديدُ   يف وىو ادلقيتة، الصَّنميَّةِ  حلنَ  يعزفوف وَصرحياً، واضحاً  عزفاً  يَعزفوف إَّنَّ
 .ُمعجزة إىل العجزَ  نقلبُ  كما ُعرسٍ  إىل اجلنازةَ  نقلب الصَّنميَّةِ  مرض حبسب ولكنَّنا جنائزّي، حلنٌ  حقيقتوِ 

 َسلماف عن أحاديث لُكم وَقرأتُ  أمثلةً  لكم ضربتُ  وقد آخر، منطقٌ  ىو والِعرتة الكتابِ  منطقُ  بينما
ثُتكم وعّمار، ذرّ  وأيب وادلقداد  كاف ادلاضية احللقةِ  ويف احلكم، ابن ىشاـ عن التفصيل من بشيءٍ  وحدَّ
 الشَّيخ والد الُقمِّي بابويو ابن بعليِّ  مررتُ  ادلفيد الشَّيخِ  عن حديثي أثناءِ  ويف ادلفيد الشَّيخ عن احلديثُ 
مة أيضاً  الصَّدوؽِ  وبالشَّيخ الصَّدوؽ  خُيطئوف ىؤالء أفَّ  كيف والحظتم األجواء ىذه يف مررتُ  احللِّي، وبالعَلَّ

 .إماِمهم دائرةِ  عن بعيدين يكونوا لنْ  الوقت نفسِ  يف ولكنَّهم فادحة، أخطاءً 
  إماِمهم؟ دائرةِ  عن بعيدين يكونوا لن فهم خيطئوف حّي أيضاً  البقيَّةُ  إذاً > قائل يقوؿ قد

 األَِئمَّةِ  فأحاديثُ  احلكم ابن ىشاـ عن احلديثُ  كاف حّي دليل، يوجد ال ذلك، على عندنا دليلَ  ال> أقوؿ
 احلّلي، العَلَّمة وعن الصَّدوؽ، ولدهِ  وعن بابويو ابن وعن ادلفيد، الشَّيخِ  عن احلديثُ  كاف وحّي موجودة،

 أمَّا! عواقِبهم وإىل مسارِىم إىل نطمئنُ  جيعلنا ما ادلعطيات من وبأيدينا األدلَّةِ  من بأيدينا الرموز ىؤالء
 لدراسةِ  يُكن ل الربنامجُ  وىذا النَّاس عواقب يف ليست ومشكلتنا كذلك، يكونوا أفْ  نتمّنَّ  فنحنُ  اآلخروف

 األشخاص، مع التعامل يف البيت أىلِ  منطقَ  لكم أُِبّيَّ  لكي أمثلةً  هبم جئتُ  أنا الشَّخصيات، ىؤالء تأريخ
 أعرؼُ  أنا ىل أساساً ! اآلخرين؟ بعواقب شأين فما غريه، بعاقبةِ  أو ادلفيد الشَّيخ بعاقبة ُمهتمَّاً  لستُ  ىنا أنا

 ما بقدرِ  أكوف أفْ  ُأحاوؿ فيو، أسريُ  الَّذي الطريق عن مسئوؿٌ  أنا اآلخرين، بعواقب ُمهتمَّاً  أكوفُ  حّتَّ  عاقبيت
ثاً، أو مرجعاً، أو عاِلماً، أُواجو فحّي والِعرتة، الِكتابِ  منهج من ُمقاربٍ  بنحوٍ  أسبكَّن  أو فقيهاً، أو زُلدِّ
 بعواقب يل شأفَ  ال أنا ذلك، إىل ُأشريُ  فإينِّ  والعرتة الكتاب منهجِ  عن مسارُهُ  ينحرؼُ  شئت، ما سمِّ  عارفاً،
 أفْ  أُريد ال ألنَّين أعذاراً، ديتلكوف ال أو أعذاراً  ديتلكوف وىل أموُرىم، إليو تؤوؿ دبا يل شأفَ  وال النَّاس،



  38/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 121 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 7 - 
 

 حاسبتُ  ما وإنَّين أوَّاًل، نفسي ُأحاِسب أفْ  يأمرونين األَِئمَّةُ  اآلخرين؟ أحاسب حّتَّ  أنا َمن أحداً، ُأحاسب
 ما شخصياً  أنا ،(ُتُحاَسُبواَِأنِِْقَ ْبلَِِأَنْ ُفَسُكمَِحاِسُبوا> )يقولوف األَِئمَّة! عليكم؟ أكذبُ  ىل نفسي،

 غفلتُنا ننساىا، فإنّنا ُُنارَسها أفْ  قرَّرنا لو حّتَّ  ضلنُ  منَّا، األَِئمَّةُ  يُريدىا الَّيت احملاسبة ألفَّ  نفسي، حاسبتُ 
 حّتَّ  نفسي ُأحاسبَ  أفْ  ُمستطيعاً  لستُ  فأنا ادلعّن، ىذا يتحقَّقُ  فَل ذلك دوف ربوؿ احلياة ومشاغلُ 
 أىل َمنهجَ  تعرتضُ  الَّيت واألفكارَ  وادلتبنيَّات اآلراء استعرضُ  أنا باآلخرين، عَلقيت ما اآلخرين، ُأحاسبَ 
 .عليو وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  زمانِنا إلماـِ  التمهيدِ  عمليةِ  يف أساسّياً  ُجزءاً  ُيشكِّلُ  ذلك أفَّ  أعتقدُ  فإينِّ  البيت،
 .حديثي ُأكمل كي الفاصلِ  بعد وأعود فاصل إىل بكم أذىبُ 

 النُّوري للُمحدِّث ،(الُكربى الغيبةِ  يف احُلجَّةِ  بلقاء فاز من ذكرِ  يف ادلأوى جنَّةُ ) ىو يديّ  بّي الَّذي الكتابُ 
 السَّلماسي، ادلوىل عن النُّوري الػُمحدِّث ينقُلها َعَشَرة الثَّانية احلكايةُ  َعَشَرة، الثَّانيةُ  احلكايةُ  عليو، اللِ  رمحةُ 
ثنا احلكاية ىذهِ  يف مجيعاً، عليهم الل رمحةُ  العلـو حبر مهديّ  السيِّد خواصِّ  من  ->فيقوؿ السَّلماسي حُيدِّ

ثنا السَّلماسي - الصُّبحِبعدِبالبيتِِِيطوفَِِأنِِْدأبُوُِِوكان  يف كاف حينما العلـو حبر مهديّ  سيِّد عن حُيدِّ
 النَّجف، إىل َرَجع ذلك وبعد ُىناؾ َسَكن ادلكرَّمة، مكَّة يف سنوات ِعدَّة بقي العلـو حبر مهديّ  السيِّد مكَّة،

ِلمِأنَّناِىكذاِالحالِصارِاأليَّامِبعضِِِفي ->السَّلماسي يقوؿ مكَّة، يف فيها بقي الَّيت السَّنوات تِلُكم يف
َِفلمِالمال،ِوانعدامَِِونةِِِؤالمِوكثرةَِِالحالَِِفعرَّفُتوُِ - َعسرية كانت ادلالية احلالة - سبيالِدرىمٍِِإلىِنجد
ِإلىِويأتيِالصُّبحِبعدِبالبيتِيطوفِأنِْ - العلـو حبر مهديّ  سيِّد عادة من - دأبُوُِِوكانِشيئاًِِيَ ُقلِْ

 يعين غلياف - فيشربوُِِبغليانِإليوِِِونأتي - احلجرة يف يعين - بوِالمختصَّةِِِالُقبَّةِِِفيِفيجلسِالدار
 ما سمِّ  ػيلةگاألر أو الشِّيشة - فيشربوِبغليانِإليوِونأتي - للشِّيشة الفارسية التسمية ىي ىذه الشِّيشة،

ِفُيدر سِالمذاىب،ُِكلِ ِمنِتالمذتوُِِفيهاِتجتمعُِ - أخرى غرفة إىل - أخرىِقُ بَّةٍِِإلىِيخرجِثُمَِّ - شئت
 وفقاً  البيت ألىل ادلخالفّي يُدرِّس أنّو يعين آخر، شيء ىذا ذلك من احلكمةُ  ىي ما - مذىبوِِِعلىِِلُكلِ 

 ! ذلك؟ يف منفعة من أو فائدة من ىناؾ ىل! دلذاىبهم
ِالغليانِوأحضرتُِِالنَّفقةِِِنفادَِِأمسوِِِفيِشكوتُوُِِالَّذيِاليومِفيِالطوافِمنِرََجعِفلمَّا - حاؿ أيِّ  على
ِمنِوأخرجوُِِالغليانُِخذِليِوقالِااِلضط راب،َِأشدَِِّفاضطَّربِأحد،ِيدقُّوِبالبابِفإذاِ،العادةِعلى
 بادلعّن اآلداب وليس العرفية اآلداب - واآلدابِوالسَِّكينةِِِالوقارِِِعنَِخارجاًُِِمسرعاًِِوقامِالمكان،ِىذا

ِفَ َفتحَِِواآلدابِوالسَِّكينةِالوقارِِِعنِخارجاًُِِمسرعاًِِوقام - الربوتوكوالت يعين العرفية اآلداب احلقيقي،
 يعين - بابهاِعندِالسي دُِِوقعدِالُقبَّة،ِتِلكَِِفيِوَجَلسِاألعرابِىئيةِفيِجليلٌِِشخصٌِِوَدَخلِالباب

 من التأكيد ىذا حظوا ال - الغليانِإليوِأُقَ ر بِالِأنِِْإليَِِّوأشارِوالمسكنةِالُذلَّةِِِنهايةِفي - العلـو حبر



  38/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 121 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 8 - 
 

ِفقعدا - اللقطة ىذه إىل التفتوا الغلياف، إيلَّ  تُقرِّب ال الغلياف، أخرج أف الغلياف، قضية على مهديّ  السيِّد
 عندهِأناخوُِِالَّذيَِجَملوِِِعلىِوأرَكُبوَِيَدهُِِوقَ بَّلِالبابِوفتحُِمسرعاًِِالسي دُِِفقامِقَامِثُمَِِّيتحدَّثانِساعةًِ

  .الُقصَّة آخر إىل -
 ُوفِّق عليو الل رمحةُ  العلـو حبر مهديّ  السيِّد طويلة، فالُقصَّة تفاصيلها، ِبُكلِّ  الُقصَّة إيراد بصددِ  لستُ  أنا

هُبا وال أعتقدىا شخصياً  أنا القضيَّة وىذه عديدة، وِلمرَّات احُلجَّة باإلماـ لِلَِّقاء  أشكُّ  وال أنفيها وال ُأكذِّ
، حبر السيِّد منزلةِ  يف أشكُّ  وال فيها،  العلـو حبر مهديّ  السيِّد دلاذا الصورة، ىذه ُتَلحظوف أنُتم ولكن العلـو
ِويأتيِالصُّبحِبعدِبالبيتِيطوفِأنِِْدأبوُِِوكان ->قاؿ ىكذا السَّلماسي، قاؿ كما الشِّيشة على يُدمن

 إدماف ىناؾ والعادة، الدأب ىذا - فيشربوِبغليانِإليوِونأتيِبوِِِالمختصَّةِِِالُقبَّةِِِفيِفيجلسِالدَّارِإلى
 السيِّد قَػبَّلَ  والَّذي مهديّ  السيِّد لزيارة الشَّخص ىذا جاء حّي ولكن ادلوضوع، ىذا على استمراريّة وىناؾ
 يكوف وقد اإلماـ، ىو يكوف قد السَّلماسي، إليها أشار الَّيت التفاصيل خرج، حّي َيَدهُ  العلـو حبر مهديّ 
 وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  اإلماـ ىو أنَّوُ  إىل ُيشري السَّلماسي كاف وإفْ  اإلماـ، ِقَبل من ُمبتعثاً  يكوف قد ُمبَتعثاً،
 العلـو حبر مهديّ  السيِّد من االىتماـ ىذا فلماذا حسناً  أمراً  الشِّيشة على اإلدماف كاف لو ُمرادي عليو،
 !موجودة؟ تكوف ال وأفْ  ادلكاف؟ عن الشِّيشةُ  تُبَعد أفْ  على

 ىذا حيُِبّ  عليو، وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  اإلماـ حُيبِّها كاف إذا حُيبُّها؟ ال أو حيبُّها احلجة اإلماـ ىل> ىنا السُّؤاؿ
 ال الشَّيء ىذا كاف وإذا! اإلماـ؟ حيُِبُّوُ  شيءٌ  وىو األمر ىذا يتجنَّب أفْ  مهديّ  السيِّد حُياوؿ فلماذا األمر،

 طبيعي شيء الشِّيشة، تُقدَّـ ادلقهى ىذه ويف مقهى، يف يعمل شخصٍ  عن مثَلً  نتحدَّث ال ضلنُ  اإلماـ، حيُِبُّو
حّي رلموعةِ  عن نتحدَّث ال وضلنُ  الشِّيشة، سيشرب أيضاً  ىو  ادلدينة خارج معمل يف يشتغلوف ُعمَّاؿ أو فَلَّ
، حبر مهديّ  السيِّد عن أربدَّث ِإنَّين الشِّيشة، يتناولوف االسرتاحة وقتِ  ويف بستاف يف أو حقلٍ  يف أو  العلـو
، حبر مهديّ  السيِّد عن أربدَّث النَّاس، عامَّة من شخصٍ  عن ىنا أربدَّث ال  الطائفة مراجعِ  مرجعِ  عن العلـو
 وكانوا ركابو يف يسريوف كانوا زمانوِ  يف الطائفة علماء كبار الطائفة، دلراجع مرجعاً  كاف زمانوِ  يف زمانِو، يف
 . الشَّخصية ىذه عن أربدَّث تَلمذتو، من

 السيِّد سرية يف ِىنات ىذه ِىنات، ىذهِ ! اجلميع حياة يف اذلِنات معّن> ادلعّن ىذا لنا تنقل احلادثة ىذه
، حبر مهديّ   فلماذا قُػوَّة نُقطة القضيَّة ىذه كانت لو واضحة، ضعف نقاط ضعف، نقاط يعين ِىنات العلـو

 أصَلً  - المكانَِىذاِِمنِوأخرجوُِِالَغليانُِخذِليِوقال - !الغلياف؟ يُبعد أفْ  السَّلماسي على ىكذا ُيصرّ 
 ذلك وبعد ادلكاف، ىذا من أخرجوُ  يراه، أفْ  لإلماـ يُريد ال ادلكاف، من أخرِجوُ  بل إيلّ  تُقرِّبو ال فقط ليس
 دخل أفْ  بعد الغلياف، لوُ  سُيقرِّب السَّلماسي أفَّ  احتماؿ - الَغليانِإليوِأُقر بِالِأنِِْإليَِِّوأشار ->يقوؿ
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 السَّلماسي أفَّ  العلـو حبرُ  مهديّ  السيِّد احتمل وادلسكنة الُذلَّةِ  َِّناية يف الباب عند جلس والسيِّد الضَّيف
 إىل ملتفتاً  كاف مهديّ  فالسيِّد اجمللس، بوِ  واستقرَّ  وجلس جاء الضَّيف أفَّ  باعتبار بالغلياف، يأتيو أفْ  ديكن
 .الغلياف إليو أُقرِّب ال أفْ  ِإيلَّ  وأشار> القضيَّة ىذهِ 
ا  كما ىنا أنا بسيطة، قضيَّةً  ليست ىي يل بالنِّسبة بسيطة، قضيَّة أَّّنا على القضيَّة ىذهِ  إىل ينظر البعض ردبَّ

 احُلجَّة زَلضر يف وىو العلـو حبر مهديّ  السيد عن أربدَّث عادي، شخصٍ  عن أربدَّث ال قليل قبل قلت
 ِسرية يف اذلنات عن زبربنا وأمثاذُلا الصورةُ  ىذه الصورة، ىذه عن اللقطة، ىذه عن أربدَّث احَلسن، ابن

، حبر مهديّ  السيِّد حياة يف معيبة أعتربىا يل بالنِّسبة اللقطة ىذهِ  ُعظمائنا،  اإلدماف اإلدماف، ىذا العلـو
 فائدةُ  ما! طريقتهم على مذاىبهم تدريسهم األخرى، ادلذاىب أبناء تدريس قضيَّة ىذه وحّتَّ  الشِّيشة، على

 يف أدخل أفْ  أُريد ال ىنا أنا! ربقَّق قد ذلك أفَّ  أتوقَّع وال وإرشادىم ذلدايتهم ُمقدِّمةً  ىذا كاف إذا إالَّ  ذلك؟
 وال مكَّة يف السيِّد لبقاءِ  غيبيَّاً  وجهاً  سُيعطي األمور، ذلذه غيبّياً  وجهاً  سيعطي البعض ألفَّ  التفاصيل ىذهِ 
 مدارسة قضية يل وبالنِّسبة معيبة، لقطة اللقطة ىذه اللقطة، ىذهِ  ولكن التفاصيل، ىذه يف أدخل أفْ  أُريد

اه ىذا يف وقتاً  أقضي وأنَّين ادلخالفّي وتدريس  أمرٌ  ىذا أفَّ  أعتقد ال الضََّلؿ وتقوية الضََّلؿ لنشرِ  االذبِّ
 وخفايا أسرار ىناؾ تكوف قد! إليكم راجع األمر ىذا ؟تعتقدوف ماذا أنتم األٌقل، على يل بالنِّسبة!! َحَسن

 أعرؼ أنا والكَلـ، الرتقيعات أمسع ل أنَّين ذلك يعين ال أدري ال أقوؿ حينما أدري، ال األمر، ىذا وراء
 سريتِو، تفاصيل ِبُكلِّ  ُملم   فإينِّ  العلـو حبر مهديّ  السيِّد حياة عن احلديث كاف ولو بكاملها، التفاصيل
ا الُعظماء، ىؤالء حياة عن للحديثِ  ليس الربنامج لكن وكبرية صغريةٍ  كلِّ  عن أربدَّث أفْ  أستطيع  إُنَّ
 ضلرتُمها الَّيت الشَّخصيات أفضل سريةِ  يف اذلِنات قضية إىل الَقضية، ىذهِ  إىل ُأشري كي الُصورة َىذه أخذتُ 
 .وصُللُّها
مة الغدير ،(الغدير)كتاب ىو ىذا> ادلفيد الشَّيخ تلميذ اذلدى َعَلمُ  ادلرتضى السيِّد  ىو وىذا األميين للعَلَّ
 سرية يف ،498 صفحة الرَّابع، اجلزء يف ،5:;3 اخلامسة الطبعة العريب، الكتاب دار النَّاشر الرَّابع، اجلزء

 ادلرتضى السيِّد عن الُعلماء يتحدَّثُ  وحينما الشِّيعّي، الوسط يف اذلُدى بعَلم ادلعروؼ ادلرتضى السيِّد وتأريخ
ا ِصغري يف وأنا أتذكَّر اآلف إىل  من أقل سن   يف ُكنتُ  قطعاً  أتذكر، ال الثَّامنة، يف السَّابعة يف ُكنتُ  ردبَّ

 الَّذي بأفَّ  ويقوؿ ادلرتضى السيِّد عن يتحدَّث وىو احُلسيين اخلطيب كلمات أُُذين يف تَػُرفّ  اآلف إىل العاشرة،
 اذلدى َعَلمُ  اذلدى، َعَلمُ  وقاؿ العلمي، الوسط يف ُمتداولة القضيَّة وىذهِ  ادلؤمنّي، أمريُ  ىو اذلُدى ِبَعَلمِ  لقَّبوُ 
 الشَّيخ ألفَّ  مرجعيَّتِو، أيَّاـ يف - 024ِسنةِالهدىِِبَعِلمِولُق بَِ ->492 صفحة يف ادلرتضى، السيِّد يعين

ِ،024ِسنةِالهدىِِبَعِلمِولُق بَِ - ادلرتضى السيِّد إىل الشِّيعة مرجعية وآلت للهجرة، 635 سنة تويف ادلفيد
ِتلكِفيَِمِرض - العباسي الوزير - الرَّحيمِعبدِابنِالَحَسنِابنَُِِمَحمَّدِسعيدِأباِالوزيرِأنَِِّوذلك



  38/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 121 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 10 - 
 

ِأميرِيا:ِفقالِتبرأ،ِحتَّىِعليكِيقرأُِِالُهدىِِلَعَلمُِِِقلِِ:ِلوُِِيقولِالمؤمنينِأميرَِِمناموِِِفيِفرأىِالسَّنة
ِفقالِالُهدى؟َِعَلمَُِِوَمن - ادلناـ يف - المؤمنين  امسو ادلرتضى السيِّد - الموسويِالُحَسينِابنِعليِّ:

ِابنُِِعليُِّ:َِفقال - عليو اللِ  صلواتُ  الكاظم اإلماـ إىل ينتسب ألنَّوُ  وادلوسوي ادلوسوي، احُلَسّي ابن عليُّ 
ِاللِالل - لوُ  قاؿ ادلرتضى السيِّد - عنوِاللَُِِرضي:ِفَ َقالِاللقب،ِبهذاِإليوِِِفكتبِالموسوي،ِالُحَسين

،َِشَناعةٌِِاللَّقبِلهذاِقَبوليِفإنَِِّأمري،ِفي ِأماِإالَِِّاللقبِبهذاِإليكَِكتبتُِِماِواللِِ:ِالوزيرِفقالَِعَليَّ
. عليو وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  طالب أيب ابن عليَّ  األوصياء سيِّد يعين ادلؤمنّي أمري - المؤمنينِأميرُِِبوِِِأمرني

 ال أنا اللقب، هبذا ادلرتضى لّقب الَّذي ىو ادلؤمنّي أمري بأفَّ  يدَّعي ىو ىكذا العبَّاسي، الوزير رآه مناـٌ 
 أىل أحاديث مراَجعنا، يا علماَءنا يا> أقوؿ ولكن بذلك، بأس وال ذلك، يف أشكُّ  وال ذلك على أعرتضُ 
 أنَّكم ىو والدليل!! اللَّقب ىذا وتعتمدوف بو تقبلوف الكَلـ وىذا نسفاً  تنسفوَّنا الكايف يف ادلوجودة البيت
 لديكم موثوقة ليست القضيَّة ىذه كانت وإذا اذلُدى، ِبَعَلم تُلقِّبونوُ  دائماً  ادلرتضى السيِّد تذكروف حّي

 الِقصَّة َّناية ،!(اذلدى َعَلمُ ) >اللقب هبذا شخصٌ  يُلقَّب أف كبريٌ  شيءٌ  ىذا اللَّقب؟ ىذا تستعملوف فلماذا
 ناصبيَّة ُحكومة يف البيت ألىل سُلاِلف عباسي وزير البيت، ألىل ادلخاِلفُ  العبَّاسيُّ  الوزيرُ  رآهُ  مناـٌ  مناـ، أَّّنا
ا مناماً  رأى  ال أنا! ىذا؟ منطقٍ  أيُّ ! دلاذا؟! تُقَبل ال البيت أىل وأحاديثُ  يُقَبل الكَلـ ىذا كاذباً، كاف وردبَّ

  .ذلك يف بأس وال ،اذلدى بعلم ادلرضى السيِّد يُلقَّب أف األمر ىذا على أعرتض
 ابنُ  احُلَسّيُ  ىو الرؤيا ىذه عليكم أقرأ أفْ  يب حدا الَّذي الرؤيا؟ ىذه عليكم أقرأ أفْ  يب حدا الَّذي ما

 ومرتبطةٌ  ادلرتضى، بالسيِّد ُمرتبطةٌ  ِقصَّةٌ  ولوُ  ادلرتضى، للسيِّد ادلعاصر ادلعروؼ الشِّيعيُّ  الشَّاِعرُ  احلّجاج
 ..!!فاطمة يا لبَّيكِ  أجواءِ  يف فنحنُ  األجواء، ىذه عن خيرجُ  ال فاحلديثُ  السَّبب ذلذا الزَّىراء، بالصدِّيقة

 احلّجاج، ابن احُلَسّي ترمجة وىذهِ  بريوت، اإلسَلمية، الدار الثَّالث، اجمللَّد ،(اجلنَّات روضات)كتاب ىذا
 هبذه يل شأفَ  ال الثَّقفي، يوسف ابن احلجَّاج أحفاد من بأنَّوُ  التأريخ ُكتب ويف الرتاجم ُكتب يف يُقاؿ

ا الشعر، شديدُ  وشاعرٌ  معروؼ، شيعي   شاعرٌ  احلَّجاج ابنُ  احُلسّيُ  اآلف، ادلعلومة  شعره من أيضاً  كثريٌ  وردبَّ
 عبَّاسي َشاعرٌ  يُعاصرهُ  أيَّامِو، يف ُخصوصاً  الوقت، ذلك يف للشُّعراء دأباً  ذلك وكاف واخَلَلعة، اجملوفِ  يف كاف

 بالَلت أُمَّهاتُػُهم وما أمهاهتم بأمساءِ  يُعَرفوف اخلط طوؿ على العبَّاسيوف ىؤالء وَغريبٌ  ُسكَّرة، بابن معروؼ
ا ُيَشرِّفن،  زُلَمَّد ابن عليّ  أبناء من ىو الدوانيقي، أحفاد من ىذا ُسكَّرة ابن يكوف أف الصُّدؼ من ليسَ  وردبَّ
 ُسكَّرة ابن ديواف) ديوانوِ  على ُيكَتب أنّو حّتَّ  معروؼ شاعر اذلامشي، سكرة ابن الدوانيقي ابن ادلهديّ 
 على اللساف شديد كاف لكنَّوُ  واخلَلعة، واألمحاضِ  اجملوف بأشعار ُعِرؼ وأيضاً  شاعر، وىو ،(اذلامشي

يقة  احَلَسنِ  ذِـّ  يف! ادلؤمنّي أمري ذِـّ  يف! البيت لِ أى ذِـّ  يف الشِّعر يَنِظمُ  وكاف أشعارِه، يف الطاىرة الصدِّ
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ِـّ  ويف! واحُلَسّي يقة َذ  كما اذلامشي ُسكَّرة ابن يتمكَّن، ما بقدرِ  شأَّنم من يقلل أفْ  حُياوؿ! الطاىرة الصدِّ
مة، بابن العبَّاسي الوسط يف معروفاً  كاف الدوانيقي فجّدهُ  غريباً  ليس قليل قبل قُلتُ  مة سَلَّ  كانت أُمُّو وسَلَّ
 بأيب أصحابوِ  بّي فيما ُيكنِّيو كاف الصَّادؽ إمامنا أفَّ  حّتَّ  االسم، هبذا ُعرِفت لذلك!! ُمؤدبَّة حبَّابة امرأةً 

مة، مة أبو سَلَّ مة أبو التابوت، أصحاب من وأنَّوُ  رواياتنا يف ادلذكور سَلَّ ا الدوانيقي، ىو ىذا سَلَّ  البعض ردبَّ
مة أبو) الرِّوايات بعضِ  يف يرتدَّد امساً  وجيد الصَّادؽ إمامنا عن ادلنقولة األحاديث يقرأ منكم مة أبو ،(سَلَّ  سَلَّ

مة بابن العباسيّي بّي معروؼ ىو أساساً  الدوانيقي، ىو ىذا م منهم، أنَّوُ  يف ُيشكِّكوف والعباسيوف سَلَّ  ألَّنَّ
 سكرة ابن ىذا كذلك!! عفيفة تقيَّةٌ !! َشريفة فاضلةٌ !! مؤدَّبة حبَّابة كانت أُمُّو قُلت كما أُمِّو، يف ُيشكِّكوف

مة ابن أحفاد من ىذا سكرة وابن غريباً، األمر فليس أحفاده من ىو  .سَلَّ
 احُلَسّي عن مناماً  نقل ،488 الرتمجة رقم ،372 صفحة اجلنَّات روضات صاحب ذََكرهُ  ما لكم أقرأ دعوين

 أيضاً، مقبوؿ ادلناـ فهذا مقبوؿ، ادلناـ ىذا أفّ  ما ومثل ادلرتضى، السيِّد مناـ أوردت أنا لذلك احلّجاج ابن
 يزدرياف - كثيراًِِبشعرهِِِيزدريانِصالحانِرجالنِالحجَّاجِابنِزمانِفيِكانِأنَّوُِ - 372 صفحة يف

 - كثيراًِِبشعرهِِِيزدريانِصالحانِرُجالنِالحجَّاجِابنِزمانِفيِكانِأنَّوُِ - ويستهزئاف ينتقصاف يعين
ِفرأىِالسورائي،ِالزرزورِابنِوعليِِّالسَّيبيِقارونِابنُِمَحمَّدِوىما - الشِّيعي الوسط من يعين صاحلاف
 أو احللَّة يعين السوراء سوراء، من احللَّة، من أنَّوُ  يبدو السورائي، الزرزور ابن عليّ  يعين - منهماِاألخير
ِفَاطمةُِِوكانتِالُحسينِروضةِِِإلىِأتىِكأنَّوُِِالواقعةِفيِليلةًِِمنهماِاألخيرِفرأى - احللَّة من قريبة مناطق

ِإلىِاألَِئمَّةِِِوسائرُِِالداخل،ِيسارِعلىِىوِالَّذيِالبابِركنِإلىِظهرىاُِمسندةًُِِىناكِحاضرةًِِالزَّىراء
ِعليوِالُحَسينِضريحيِبَينِالَّتيِالزَّاويةِفيُِمقابلهاِفيُِجُلوسِأيضاًِِالسَّالمِعليُهمِالصَّادقِموالنا

ثينِالشَّهيدِاألكبرِعليِ ِوولدهِِِالسَّالم ِوُمَحمَّد - يقولوف كانوا ما يُفَهم يكن ل - يُفَهمِالِبماُِمتحد 
ِبينِقائمٌِ - الذِّكر ادلقدَّـ يعين - المقدَّمِقارونِابنِوُمَحمَّد - قليل قبل ذكره َتَّ  الَّذي ىذا - قارونِابن

 المقدَّسةِالحضرةِِِفيِمارَّاًِِالحجَّاجِابنِفرأيتُِِعنهمِبعيدٍِِغيرِأيضاًِِأناِوُكنتُِ:ِالسورائيِقالِأيديهم،
ِقارونِابنِِلُمَحمَّدِفقلتُِ - احلجَّاج ابن احُلسّي الشَّاعر ىذا ىو يعين احلجَّاج ابن - ِإلىِتنظرِأال:

:ِقالِإليو،ِأنظرِحتَّىِأحبوُِِالِوأنا:ِفقال - حالوُ  يُعجبوُ  يكن ل يعين - الحضرةِفيِيمرِكيفِالرَُّجل
 يف ُكلُّو ىذا قاروف، ابن ِلُمَحمَّد ِلمن؟ قالت الزَّىراء - ال ُمغضبةِمثل:ِلوَُِِفقالتِبذلكِالزَّىراءُِِِسِمَعت

ِشيعتنا،ِمنِليسُِيِحبُّوِالِمنِفإنَّوَُِِأِحبُّوه - احلجَّاج ابن احُلَسّي ُكنية - الل؟ِعبدِأباُِتِحبَِِّأما - ادلناـ
 ابن احُلسّي إىل إشارة - اللِعبدِأباُِيحبِِّالِمنِبأنَِِّالسَّالمِعليهمِاألَِئمَّةِِِبينِِِمنِالكالمَُِِخرجِثُمَِّ

  .ِبمؤمنَِفليسَِ - احلجاج
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 يف وزير النَّاصيب، الوزير ذلك رؤيا ُصدِّقت مثلما ولكن صحيحًة، تكوفُ  ال وقد صحيحةً  تكوفُ  قد رؤيا
 وثابتة معروفة القضية وصارت اذلُدى بعلم ادلرتضى لُقِّب أفَّ  ذلك على عليو وترتب النَّاصبية، اخلَلفة

 مسَّاىا كما ُمبّشرات لكنَّها عليو يُبّن أصَلً  وال أساساً  ليست قطعاً  ادلنامات ادلنامات، من مناـ وواضحة،
 هبا، ينتَفع أف دُيكن الَّيت ادلعلومات من ُجزئّية ِنسبة فيها يعين ُمبّشرات وسلَّم، وآلو عليوِ  اللُ  صلَّى الل رسوؿ
 ىذا قطعاً  بادلبّشرات، الل َرسوؿ مساىا حاؿ، أي على بُرىاناً، تكوفُ  وال ُحجَّةً  تكوفُ  ال ُجزئّية، ِنسبة

 .الصَّادقة وللرؤى الصَّادقة للمنامات بالنسبةِ 
 مدينة سورَ  أتَّ  وكذلك العلويَّة احَلضرة بِناء جدَّد الديلمي، بويو ابن مسعود> حبادثة ُمرتبطة أخرى رؤيا ُىناؾ

 ُجصِّصت قد والُقبَّة العلوية احلضرة بناءُ  َكُمل البناء، َكُمل فحّيَ  النَّجف، يف إعمار بعملية قاـ النَّجف،
 يف العلوي ادلشهد بناءُ  َكُمل أفْ  بعد الداخل، ومن اخلارج من ُجصِّصت بيضاء، قُػبَّةً  فكانت باجُلّص،
 ىو كاف العباسي اخلليفة وجود مع الِعراؽ، يف احلاكم ىو وكاف بويهيال الديلمي ىذا مسعود فجاءَ  النَّجف،

 اخلليفة، وجود مع أي الرئيس ادللك وجود مع العسكري باحلاكم ُنسّميو أفْ  ديكن ادلتنفذ، وىو احلاكم
 كاف ادلرتضى السيِّد األعلى ادلرجع الُعلماء، معوُ  وَحَضر الديلمي، بويو ابن مسعود ىو الفعلي ادلتنفِّذ احلاكم

 ذلك يف الشِّيعة الشُّعراء أبزر ىو وكاف احلجَّاج ابن احُلَسّي احلاضرين مُجلةِ  ومن احتفاؿ، وأُقيم حاضراً،
 مجيلة قصيدة ىيَّأ قد وكاف احلجَّاج، ابن احُلَسّي كاف أبرزىم من والرباءة بالوالء ُعرِفوا الَّذين الشُّعراء الوقت،

اً   > تعرفوَّنا ومشهورة جدَّ
 .....ِِِالنَّجفِِِفيِالَبيضاءِالُقبَّةِصاحبِيا

 ادلشهد إكماؿ دلناسبة ادلناسبة، ذلذه احلجَّاج ابنُ  ىّيأىا القصيدة ىذه اجملَّصصة، الُقبَّة ىذه إىل ُيشري ىو
 >الديلمي بويو ابن مسعود زماف يف العلوي

ُِِشِفيِلديكِواستشفىِقبركِزارِمنِِِالنَّجفِِِفيِالَبيضاءِالُقبَّةِصاحبِيا
 شعراً  شعرهُ  وكاف ُمعاصراً، شاعراً  كاف سكرة ابن ُسكَّرة، ابن على يردُّ  كاف احلجَّاج ابن القصيدة ىذه يف

 شعراء من شاعر معروؼ، شاعر ألنَّوُ > أّوالً  دلاذا؟ تنتشر، فإَّّنا قصيدة ينظم حّي فهو ُمشتِهراً، أو ُمشتَػَهراً 
 الدوانيقي، أحفاد من العباسيّي، ومن العبَّاسية الدولة يف عايل منصب صاحب كاف> وثانياً  األوىل، الطبقة
 الزَّىراء من االنتقاصِ  يف ينظمو كاف فيما ُسكَّرة ابن على يَػرُّد احلجَّاج ابن احُلَسّي فكاف وفيهم، منهم

 َّنراً  َّنرهُ  فسو،ن ىو الفيلم!! األعلى ادلرجعُ  ََّنرهُ  األبيات ىذه إىل َوَصل فلمَّا عليها، وسَلموُ  اللِ  صلواتُ 
اً  ُمهمَّة ومناسبة بقصيدتوِ  َفرحاً  وكاف شاعر القصيدة، ُيكمل أف ومنعوُ  شديداً   واحُلّكاـ األمري، حضرة يف جدَّ

 فسكت، شديداً، نَػْهراً  نَػَهرهُ  األعلى ادلرجع ولكنّ  الكبري، الشِّيعيّ  احملفل ىذا وسط يف حاضروف البويهّيوف
 طوؿ على احلكاية، ىي احلكاية ُتَلحظوف! األعلى؟ ادلرجع على يعرتض أف يستطيع ىل يصنع؟ ماذا
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 ولو ألغلقتها، القناة ىذه تُغِلق أفْ  تستطيع لو ادلرجعيَّة واآلف الفيلم، ىو الفيلم ىذا، يومكم وإىل التأريخ
 ..!!العملية نفس العملّية ألسكتتين، ُتسكتين أفْ  تستطيع

 احُلَسّي من؟ - المنامِفيِاإلمامِرأىِالليلِعليوِجنَِِّفلما - 373 صفحة يف مذكوراً  جاء ما لكم أقرأ
ِيقولِوىو - احَلجَّاج ابن ِيقولِوىو - بادلضموف منقوؿ ىنا الكَلـ قطعاً  - خاطركِينكسرِال: ِال:

 ال، أـ ادلناـ يف ىذا لوُ  قاؿ اإلماـ أف ىل ندري ال - الُهدىَِعَلمِالمرتضىِبعثناِفقدِخاِطركِينكسر
ِوالِإليكِيعتذرُِِالهدىَِعَلمِالمرتضىِبعثناِفقدِخاِطركِينكسرُِِال - موجوداً  جاء كما نقرأ ضلن ولكن
ِالليلةِتلكِفي - ادلرتضى السيِّد - السي دِرأىِثُمَِِّعليك،ِفيدخلِداركِيأتيِأنِِْأمرناهُِِفقدِإليوِتخرج

ِيُ ْقِبُلواِفلمِعليهمِفسلَّمِأيديهمِبينِفوقفِحولوُِجُلوسٌِِوىمِواألَِئمَّةِوآلوِعليوِاللُِِصلَّىِالنَّبيِِّأنَِّ
ِفبمِوموالكمِوولدكمِعبدُُكمِأناِمواليِيا:ِفقالِِعنده،ِذلكِفَ َعُظم - ادلناـ يف ىذا يرى ادلرتضى - عليو

ِفقالوا - عين تُعرضوا أفْ  يعين - منكمِىذاِاستحققت ِابنِاللِعبدِأبيِشاعرناِخاطرِكسرتِبما:
 احلاكم، زلضرِ  يف كسرتوُ  ألنَّك - بويوِابنِإلىِبوِوتمضيِإليوِوتعتذرُِِمنزلوِِِإلىِفتمضيِالحجَّاج،
ِفقام - إليو حيتاج ما - ينتابوُِِعمَّاِوتُعر فوِبويوِابنِإلىِبوِوتمضي - سيئة إليو احلاكم نظرة وستكوف
م حجرتو باب - ُحجرتوِبابَِعَليوِفَ َقرعِإليو،ِومضىِساعتوِِِمنِالمرتضى  يف يبيتوف كانوا قطعاً  ألَّنَّ

ُِحجرتو،ِبابِعليوِفقرع - احلاكم عند ضيوؼ وىم النَّجف، يف زالوا ال النَّجف، يف ىم واحد، مكاف
ِسمعاًِِنعم،:ِفقالِإليك،ِأخرجِالِأنَِأَمرنيِِإليِِّبعَثكَِِالَّذي - احلجاّج ابن احلسّي - سي ديِيا:ِفقال

ِرأياهِكماِعليوِالُقصَّةِوقصَِِّبويو،ِابنِإلىِالسُّلطانِإلىِبوِِِومضىُِمعتذراًِِعليوِِِودخلِلهم،ِوطاعةًِ
  >أبياهتا بُكلِّ  بكاملها القصيدة فأنشد - الحالِتلكِفيِالقصيدةِِِبإنشادِوَأَمرهُِِعليوِوأنعمِفكرَّمو

  .الطباعة يف خطأ ،النَّجف على> ىنا مطبوع)ِِالنَّجفِِِفيِالَبيضاءِالُقبَّةِصاحبِيا
 ُشِفيِلديكِواستشفىِقبركِزارِمنِِِالنَّجفِِِفيِالَبيضاءِالُقبَّةِصاحبِيا

 دلاذا؟
ِفِِ        خ َيِِم ولِى ق       ش يِن     ل فِداهُِ      يِِِبهاِعلِقتِفمنِالوثقىِالعروةِألنَّك

ِالدَِّنفِِِسقموِِِمنُِشِفيِمريضٍِِعلىِِِت   تُِليَِِإذاِنى      الُحسَِماَءك     َأسِِْوإنَِّ
 ... ادلؤمنّي أمريَ  يا

 ىو ىذا ولكن شيء، فيها ما تُقرأ، أفْ  ادلرتضى السيِّد رفض الَّيت األبيات إىل يصل أف إىل طويلة القصيدة
 البن مناـٍ  من حدث ما َحَدث دلاذا سليماً  ادلرتضى السيِّد موقف كاف ولو ادلراجع، مرض العلماء، مرض

 األعلى، ادلرجع أنف رغم أنفو، رغم بكاملها القصيدةُ  قُرئت ذلك وبعد ادلرتضى، للسيِّد مناـٍ  ومن احلجَّاج
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 يصعد ادلرجعيَّة لساف دُيثِّل الَّذي اخَلطيب ىذا، يومنا إىل موجودة الظاىرة ىذهِ  وواقعاً  احلجَّاج ابن يقوؿ ماذا
 للنَّاس يُعطوف اخلُطباء وأفضل، أمجل حديثاً  يتحدَّث الشَّاعر بعدهُ  يأت البيت، أىل من ينتقص ادلنرب على

 قمنا إذا ولكن النَّاصيب، بالفكر ُمتأثرين ليسوا الشُّعراء بأفَّ  أقوؿ ال أنا منهم، أفضل والشعراء خاطئة، عقائد
 الفكرِ  يف الطابقية عمائمهم إىل كارعوف اخلطباء أفّ  صلد واخلُطباء، والرَّواديد الشُّعراء بّي مقايسة بعملية

اً  قليل ادلنرب، على يطرحونوُ  الَّذي من قليل ناصبّياً، وفكراً  نصباً  ينفثوف النَّاصيب  ُموافقاً  يأت الَّذي ىو ِجدَّ
ينيَّة ادلؤسَّسة فكر من مأخوذ ناصيب   فكرٌ  ىو األغلب األعمِّ  ويف البيت، أىل ِلمنطق  وغطَّت َكرعت الَّيت الدِّ

 ... احلجَّاج ابنِ  إىل أعود حاؿ أيِّ  على القطيب، والفكر الصُّويف والفكرِ  الشَّافعي الفكر بّي ما وغاصت
ِرفِِ   ُمنحَِغيرَِقوالًِِحجَّاجِابنَِِِعنِِِوالَخرفِِِلِِ   الُبخِذيُِسكَّرةٍِِالبنِقل
ِفِِ   َخلَِِِمنِِحضنََِِقدِلقلقياتهم    سِِِوَمنِِْرات  الَعاىِِِالزَّوانيِا   البغايِابنِيا
ِفِِ   ُمنتصِتمكينِعلىِمنكِكفايَِِِنشبتِلئنِالهاديَِبْضَعةَِىَجاِمنِيا

 >يقوؿ أفْ  إىل شعرِه، مع يتناسب ُسكَّرة ابن على واضح ردّ  وىو ادلنواؿ، ىذا على األبيات وتستمر
ِفِِ  لَِ     السَِِّن      أحسِمنِبدالًِِوتبتغيِِِةٍِ               ي زانِن     ابِا   يِيِ    ل عِوالءِي   ف ن ت

 .نفسو الوضع ىو اآلف والوضع السَّلفية، إىل ُيشري
ِفِِ  لَِ     السَِِّن      أحسِمنِبدالًِِوتبتغيِِِةٍِ               ي زانِن     ابِا   يِيِ    ل عِوالءِي   ف ن ت

 >فيها يقوؿ ُسكَّرة ابن على فيها يردُّ  أيضاً  أخرى قصيدة ويف
ِين     اس   يِآلِو       هج تِك   ائ   ابتغِإالَِِِِّوِِ   بِدُِ   تفي      س تِفاءاًِ       شِدت   وجِا   فم

ِونِِ    مفتِبِِ بالنَّصِجٍِ   ه لِرئ    امِقولِِِةًِ        اطم   فِراءِِ       الزَّىِفيِولك   قِفكان
ِونِِ        ح ط مِر      غيِاًِ   حبَِّزاُدكِزالِالِِِو          تطحنِزاد      والِى   رَّح   بالِا      رته   عيَّ
ِكينِِ       ِلمسِكين     ِمسِبنتَِِكينةًِ مسِِِا           ه   زوَّجِاللِول            رسِإنَِِّت      ل   وقُِ
ِالزرافينِِِمفكوكُِِبالليلِاألغالقَِِِسِلسُِِِِا   ه تِِ     أسِابُِ   بِتي الَِّن   ابِا   يِتَِ ذب   ك

ِنِِ   الِعيِرَّدِِ   الخُِِورِِ   بحِانِِ   الجنِلُِ   أىِِِيخدُمهاِالَحشرِِِفيِغداًِِالن ساءِِِستُِّ
 الل رضواف األميين لشيخنا الغدير موسوعة الغدير كتاب من الرَّابع اجلزء من عليكم قرأهتا طويلة القصيدة

 .عليو تعاىل
 ىذهِ  فيو، أربدَّثُ  الَّذي السِّياؽِ  نَفس يف وىي بعيد حد   إىل واضحة اللَقطات ىذهِ  أو الصور َىذه أفَّ  أعتقد
ُثُكم وأنا احلَلَقات من قبلها والَّيت احلَلقة  الصَّنميَّةُ  وىو َمْلَمحٍ  أوَّؿ وأخذتُ  األبرت، ادلنهجِ  َمَلِمحِ  َعن أحدِّ

 للحديثِ  اجملاؿ يسعُ  وال وُشعُبها، شؤوَّنا وذلا مَلزلها ذلا اأُلخرى وىي الكثرية تفاريُعها ذلا والصَّنميَّةُ  القويَّة،
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ا ودقيقةٍ  صغريةٍ  ُكلِّ  عن  والتفاصيل اجملريات ىذه أفَّ  أعتقد ادلقاـ، بوِ  يسنحُ  ما حِبسبِ  إمجايل بيافٌ  البيافُ  وإُنَّ
ثنا مجيعاً  عليهم الل رمحةُ  ادلرتضى والسيِّد احلجَّاج ابنِ  احُلَسّي َعن نقلُتها الَّيت واحلوادث  شيعي   واقعٍ  عن رُبدِّ

 .فيها نعيشُ  الَّيت اللحظة ىذهِ  إىل اخلصائص وىذهِ  السِّمات ىذه حيملُ  زاؿ ال
 منكم الكثريُ  ُمؤلِّفوُ  بيوتكم، يف موجودٌ  كتابٌ  ،(اجلناف مفاتيحُ )النُّوري احملدِّث إىل أخرى، لقطةٍ  إىل آخذكم
 الكتاب صاحب النوري احملدِّث النوري، احملدِّث تَلمذة أبَرز من ىو الُقمِّي، عبَّاس احملدِّث امسو، يعرؼ

 ادلؤسَّسة طبعِو، من ادلرجعيَّةُ  سبنعُ  الَّذي ادلعروؼ الكتاب وصاحب ،(الوسائل مستدرؾُ )ادلستدرؾ ادلعروؼ
ينيَّة  ،(األرباب ربِّ  كتاب ربريفِ  إثباتِ  يف اخلطاب فصلُ > )وىو ونشرهِ  طباعتوِ  من سبنعُ  الرَّمسيَّة الشِّيعيَّة الدِّ

 وُكُتب الُقرآف، ربريف موضوع تناولتُ  حّي ادلتقدِّمة احللقات يف أيضاً  الكتاب ىذا عن احلديث مرَّ  وقد
ا النُّوري، باحملدِّث التعريف أُريد ال ىنا أنا أخرى  النوري احملدِّث معينة، لقطة إىل صورة، إىل أذىب وإُنَّ
 احملدِّث فأراد لشهادهتا، تأريخٍ  من أكثر للزَّىراءِ  وجد لقد شغلتو؟ الَّيت القضيَّة ىذه ىي ما قضيَّة، شغلتوُ 
 والشَّهادات الوالدات البيت أىل ُمناسبات أفَّ  ىنا الغريبُ  الزَّىراء، اسُتشهدت مّت بالضَّبط حُيدِّد أفْ  النُّوري
 ىذا قطعاً ! أدري ال الزَّىراء؟ قضيَّة يف وفكرهُ  عقلوُ  النُّوري احملدِّث َوَضع فلماذا عديدة، روايات فيها وردت

ا جهة من التوفيق سوء! التوفيق سوء  عثرات النوري وللُمحدِّث للشِّيعة، تنبيهاً  األمر ىذا يكوف كي وردبَّ
 . أيضاً 

 زُلَمَّد، آؿ عن البعيدةِ  باألفكار ادلشحوف الكتاب ىذا ،(احُلسينيَّة احلماسة)ادلطهري مرتضى الشَّيخ كتاب
 ىي بالضَّبط منهجيَُّتوُ  الكتاب ىذا أفّ  ِإالَّ  الكتاب، ذلذا يطبِّل من ىناؾ كاف وإفْ  ىذا منها، بعضاً  قرأنا وقد

 منهجيَّةُ  ىي ادلنهجيَّة بالضَّبط ادلطهري مرتضى للشَّيخ احُلسينيَّة احلماسة كتاب الوائلي، الشَّيخ منهجيَّةُ 
ا الوائلي،  الشَّيخِ   الشَّيخِ  منهجيَّةُ  ىو العاـ اخلطّ  ولكن تلك يف أو اجلهة ىذهِ  يف اختَلؼ ىناؾ يكوف قد ردبَّ

 قتَلً  نفسها تقتلُ  الشِّيعيَّة ادلرجعيَّةُ   فإفّ  لذلك والعرتة، الكتاب منطق عن األبعد ادلنهجيَّةُ  وىي الوائلي،
 . تعاىل الل شاء إفْ  القادمة احللقاتِ  يف ادلطلب ىذا عن وسأربدَّث ومنهجيَّتِو، الوائلي الشَّيخِ  عن للدِّفاعِ 

 مرتضى للشَّيخ وزلاضرات رلالس رلموعة وىو الكتاب ىذا يف أفكارهُ  بّن أساسا مطهري مرتضى والشَّيخ
 لؤلؤ> )امسو الفارسية باللغة كتاب وىو النُّوري، للُمحدِّث كتابٍ  أساسِ  على أفكارهُ  بّن الل، رمحة مطهري
 وىذا وعثرات، عثرات ولوُ  إالَّ  عالػِمٍ  من ما معلـو ىو وكما الكتاب، ىذا من ىذهِ  أفكاره فاستقى ،(ومرجاف

ت وذلم ىفوات، ذلم عثرات، ذلم الُعلماء بأفَّ  أقولو أفْ  أُريد الَّذي ىو اً، كبرية وأخطاء زالَّ  ىذا لذلك جدَّ
 النَّواصب ِسرية على وىو السَّقيفة، منهج من مأخوذ ىذا وادلراجع للعلماء التقديسي أو التكاملي التصوير

 زُلَمَّد وآؿِ  زُلَمَّدٍ  ومنطق زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  منهجُ  زُلَمَّد، وآؿ زُلَمَّدٍ  منهجِ  على وليس الصَّحابة، تقديس يف
 .لُكم أعرضوُ  الَّذي ىذا ىو



  38/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 121 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 16 - 
 

 الدودة، ربرَّكت اآلخر ومن ُأخرى وبعبارةٍ  الزَّىراء، استشهدت مّت يعرؼ أفْ  يريد نفسو قتل النُّوري احملدِّث
 الثَّاين ربيعٍ  شهر يف للزَّىراء، األربعينيَّة ادلناسبة ُىناؾ الشِّيعيَّة السِّري ُكُتب يف عندنا ضلنُ  السَّقيفة، دودةُ 

 ما الثانية، مجادى يف وىي التسعينيَّة وىناؾ األوَّؿ، مجادى يف وىي السبعينيَّة وىناؾ باألربعينيَّة، ُتسمَّى
 النوري احملدِّث! التسعينيَّة الثَّالثة الفاطميةو ! السَّبعينيَّة الثَّانية الفاطمية! األربعينية األوىل بالفاطمية تسمى

 اللِ  صلواتُ  الزَّىراء لشهادة وحقيقيَّاً  دقيقاً  تأرخياً  تُػَعدُّ  الَّيت ادلناسبات ىذه من واحدة أي ُيشخِّص أف يريد
اً، كبرية مكتبة عندهُ  وكاف الُكتب ومَجَعَ  ادلصادر مَجَعَ  عليها، وسَلموُ   احملدِّث عند كانت ىائلة مكتبة جدَّ
 كي وتفرَّغ الُكتب مجع ،(الوسائل ُمستدرؾ) الكبري الكتاب ىذا جيمع أفْ  استطاع خَلذلا من والَّيت النوري
 كتاباً  يعين الرِّسالة رسالًة، يكتب كي القضية، ىذه يف كتاباً  يكتب رسالًة،كي يكتب ،كي كتاباً  يكُتب
 بالضَّبط مّت ُيشخِّص كي كتاباً  يكتب أف فأراد رسالة، وُيسمَّى كبرياً  كتاباً  يكوف األحياف وبعض صغرياً،

 ىو حاؿ أيّ  على عديدة، الرِّوايات ألفَّ  دبكاف، الصعوبةِ  من القضية وىذه الزَّىراء، اسُتشهدت تأريخ أي يف
 يستمرّ  ليايل ِعدَّة يكتب، وبدأ نتيجة، إىل يصل أفْ  يُريد ادلقارنات، خَلؿ من القرائن، خَلؿ من يُريد

 يقولوف ىم ولكن ربقيق، وال تنقيب ىو ال واحلقيقة والتنقيب، والتحقيق الكتابة يف النوري الػُمحدِّث
 الليايل من وليلة والتنقيب، التحقيق يف ليايل ِعدَّة فبقي ىكذا، يقولوف ىم ولكن وخرابيط عبثية ىذه ىكذا،

يقة فريى وناـ َتِعب  من أكثر يف مآسبي يُقيموف الشِّيعة أفَّ  يُؤذيك الَّذي ما> لوُ  تقوؿ ادلناـ يف الطاىرة الصدِّ
 ! يؤذيك؟ الَّذي ما! ىذا؟ يؤذيك! مناسبة؟

 اجلواب! البيت؟ أىل أحاديث من يؤذيكم الَّذي ما! يُؤذيكم؟ الَّذي ما للجميع نوجهوُ  ضلن السُّؤاؿ ىذا
 الَّذي الشيء ىو فما وإاّل  السَّقيفة، دودة إَّّنا واضح، اجلواب تعرفونو، أَنَُّكم وأعتقد ومعروؼ واضح

 ! يُؤذيكم؟
 حّتَّ  أنت يضرُّؾ الَّذي ىو ما! ادلآت؟ يل يُقيموف شيعيت أفَّ  يضرُّؾ الَّذي وما يُؤذيك، الَّذي ما> لوُ  تقوؿ

 نادماً  وجلس ُكتُبو، ومّجع أوراقو مجَّع نومِو، من فاستيقظ! والتنقيب؟ التحقيق وبدأت اجلدّ  ساعد عن مشّرت
 ..!!األمر من بوِ  قاـ ما على
ا حدثت قد الصورة ىذهِ  ا أراده، عّما النوري احملدِّث فُمِنع الشِّيعة، ألجل ردبَّ  الطويلة الرَُّجل خلدمة وردبَّ

 أفَّ  دائماً  ليس التوفيق عظيم، توفيق! توفيق اخلطأ عن وادلنع دُيَنع، أفْ  لوُ  توفيقاً  فكاف البيت أىل حلديث
ا يعمل، اإلنساف  األحياف بعض يف التوفيق التوفيق، أنواع أعظم من ىو العمل عن ادلنع كثرية أحياف يف لردبَّ

 كي عنوُ  وسُبَنع األسباب عنو تُقَطع األحياف بعض ويف العمل، يف يتحرَّؾ كي األسباب لوُ  هُتيَّأ اإلنساف أفَّ 
ا ادلهلكة، إىل بوِ  ستوّدي ادلواصلة ألفَّ  يستمر، ال  خدمتو بسبب وإمَّا الشِّيعة لصاحل إمَّا األمر ىذا كاف فلردبَّ

اً  طويلة أيَّاـ النوري احملدِّث الطويلة،  السَّبت يـو من خيرج وال بيتوِ  سرداب يف السرداب، يف جيلس كاف جدَّ
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 ادلستدرؾ، كتاب مجع حينما الداخل من عليو أقفلو قد السرداب وباب اجلمعة، فجر إىل اخلميس، يـو إىل
 الزنبيل، بواسطة السرداب سقف يف فتحةٍ  من الطعاـ إليو تُنزِؿ عائلتو وكانت الداخل، من عليو الباب أقفل
 مراسم ىناؾ اجلمعة، يـو مراسم يؤدي خيرج السرداب، من خيرج اجلمعة، يـو يصّلي عنده، وحاجاتوُ  ماؤهُ 

 لسنّي الطريقة هبذه حياتوُ  قضى الّرجل اجلمعة، يـو يف بيتوِ  يف عزاء رللس يقيم وكاف مذكورة، ومستحبَّات
 مجعِ  يف لوُ  ُمعيناً  كاف إذ الُقّمي عباس الشَّيخ ادلفاتيح صاحب إالَّ  السرداب إىل عليو يدخل كاف وما طواؿ،
 إَّّنا! عثرة ىذه أفَّ  تروف أال ولكن النوري، احملدِّث عن اآلف احلديث ليس حاؿ أيِّ  على ادلستدرؾ، كتابوِ 
 الزَّىراء وزلورية الزَّىراء ِذكرُ  أساساً ! العثرة ىذه يف االستمرار عن ُمِنع التوفيق بسبب ولكن واضحة، عثرة

 . غيََّبها الذي ىو اإلبليسيّ  ادلشروع
 إبليسي َعمل ُىناؾ الشِّيعيَّة، العقيدة منظومة من ُغيِّبت الزَّىراء أفَّ > احلقيقة ىذهِ  إىل ُتشري اللقطة وىذه

 لكم وستتضحُ  العلماء، خَلؿ من ادلراجع، خَلؿ من الشِّيعيَّة، الرموز خَلؿ من العمل ىذا ويُنفَّذ واضح
 األدلَّة تأريخ وسأتناوؿ األدلَّة لكم سأعرضُ  وحينها ،(القيِّمة فاطمةُ ) عنواف إىل نصل حينما الصورة ىذه

ينيَّة ادلؤسَّسة أفَّ  وكيف  ىذه إىل تقود الَّيت األدلَّة ُطِمست طمستها، طمساً  األدلَّة، ىذه َطمست الرَّمسيَّة الدِّ
 كانوا بأَّّنم أقوؿ ولكن ىذا، أقوؿ ال نيَّة، بسوء طمسوىا وعلماءنا مراجعنا أفَّ  أقوؿ ال أنا احلقيقة،
 ادلاسونية أفَّ  عين يقولوف ىم ما مثل حُيرِّكهم، الَّذي ىو اإلبليسي ادلشروع اإلبليسي، للمشروع وفقاً  يتحرَّكوف
 واحدٍ  كلِّ  وعلى إبليس، حُيرُِّكُهم وىم ادلاسونية رُبرُِّكين أنا حُيرِّكُهم، زاؿ وال اإلبليسي ادلشروع كاف رُبرُِّكين،

 .ووثائقي أدلَّيت ىي ىذه أنا وأدلَّتِو، بوثائقوِ  يأت أفْ  منَّا
اىوُ  الِعلمية وآثارهُ  ،(الربوجردي اإلماـ حياةُ ) كتابِ  يف  تَلمذتو ألحدِ  والرِّجاؿ واحلديثِ  الِفقوِ  يف واذبِّ

 بّي للتقريب العاَلمي الػَمجمع النَّاشر الكتاب، من ُصورةٌ  ىذهِ  اخلُراساين، زادة واعظ زُلمَّد الشَّيخ ادلعروفّي
 يف ،3; صفحة يف إيراف، طهراف، قمري، ىجري 3643 األوىل، الطبعة الطبع، تأريخ اإلسَلمية، ادلذاىب
 - األستاذُِِكان - كثرياً  عليكم أقرأ لن ،(السنة أىل فتاوى على التعرُّؼ أمهيَّة) >عنواف ربت 3; صفحة

ِمنِأفضلِبشكلٍِِوأقوالهمِالسَّالمِعليهمِاألَِئمَّةِِِرواياتِفهمُِِيمكنُِِأنَّوُِِيعتقدُِ - الربوجردي السيِّد يعين
ِوكانِالسَّالمِعليهمِالبيتِأىلِأَِئمَّةِعصرِِِفيِالُسنَّةِألىلِالشَّائعةِِِوالفتاوىِالر واياتِمراجعةِِِخاللِِ
 ىو األصل وادلنت حواشي، البيت أىل حديث - السنةِأىلِفقوِِِىامشِِِعلىِالش يعةِِِفقوُِ:ِأحياناًِِيقول

 ! السنة أىل فقو ىامش على ىو الشِّيعةِ  وفقو..!! ادلخالفّي وفقو ادلخالفّي، حديثُ 
 فهمنا سيكوفُ  أنَّنا من البيت أىل منطقُ  ىذا ىل! رمحاين؟ أـ شيطاين منطقٌ  ىذا> سؤاالً  أسألكم ىنا فقط

 األكاذيب خَلؿ ومن ادلخالفّي حديث خَلؿِ  من حديثهم نفهمُ  حينما البيت أىل حلديثِ  أفضل بشكلٍ 
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 أَّّنا عنها وتقولوف الرِّجاؿ علم قذارات عليها ُتسلِّطوف موجودة البيت أىل أحاديثُ  مجاعة يا واالفرتاءات؟
 صحيحة؟ ادلخالفّي أحاديث فهل ادلخالفّي، أحاديث إىل نذىب أفْ  فتدفعوننا تأتوننا ذلك وبعد ضعيفة،

 يف العلمية احلوزة يف ادلوجود ادلنطق ىو ادلنطق ىذا اآلف، ادلنطق ىذا! البيت؟ أىل حديث نفهم خَلذلا ومن
 وشلَّن احلاضر العصر يف الربوجردي السيِّد تَلمذة أبرز ومن الربوجردي السيِّد تَلمذة عند النَّجف، ويف ُقم

 اآلف ادلسلكية ىذه الشَّريف، ظلُّو داـ السيستاين السيِّد النَّجف يف األعلى ادلرجع ادلسلك ىذا يسلكوف
 ليس أـ سليم منطق ادلنطق ىذا أسألكم أنا الشِّيعة، مراجع أكرب وعند النَّجف ويف قم يف موجودة مسلكية
 يل، بالنِّسبة ىذا والعرتة، الكتاب ِلمنهج ادلئة يف مئة وُمناقض وُمنافر ُمعادي ادلنطق ىذا يل بالنِّسبةِ  سليماً؟

  !تقولوف؟ ماذا أنتم يل، وىو رأيي ىذا
 من عندنا بقيَّة وتبقى البيت أىل حديث ُُنزِّؽُ  البيت، أىل حديث على نسلِّطها الرجاؿ علم بقذارات نأت

 نُلقي الرِّجاؿ علم قذارات حبسب بادلئة تسعّي من أكثر بادلئة، عشرة نسبة من أقل حّتَّ  وأحاديثهم رواياهتم
 كي حبديثهم فنأت ادلخالفّي أحاديث إىل نذىب ُثَّ  بادلئة، عشرة من أقل فيبقى جانباً، البيت أىل حبديث

 باعتبار جيِّد كَلـ الكَلـ؟ ىذا يعجبكم !!معجزة ىذه حقيقةً  معجزة، ىذه!! البيت أىل حديث نفهم
 ىو ىذا ضَلؿ، من لك يا ضَلؿٌ  يل، بالنِّسبة ضَلؿ، من َلك يا ضَلؿٌ ! ادلختلفة الثقافات بّي صلمع أنَّنا

 لكم حيقُّ  وال تعتقدوف فيما احلقّ  ولكم أحرار أنتم أحرار، أنتم آخر شيئاً  تقولوا أفْ  تُريدوف بعينِو، الضَلؿُ 
 2; صفحة يف ىذا عليكم، رأيي أفرض أفْ  كذلك يل حيقُّ  وال أعتقد فيما حر   وأنا آراءكم، َعَليَّ  تفرضوا أفْ 
 .الكتاب من
ِعلى ->الربوجردي السيِّد وتلميذ الكتاب مؤلِّف خراساين زادة واعظ زُلمَّد شيخ يقوؿ ،3:8 صفحة يف

ِفيِاإلطالقِعلىِالخالفةِمسألةِيطرحُِ - الربوجردي يعين - األستاذِالسي دِرأيتُِِماِالمثالِسبيل
اً  اخلاصِّ  الوسط يف حّتَّ  - والخاصَّةِالعامَّةِجلساتوِِ ِفيِسمعتوُِِبلِالدرس،ِخارجِوفيِالدرسِفي - جدَّ
ِوإثارةِإلثارتهاِداعيِوالِالمسلمينِلحالِاليومِفيهاِجدوىِالِالخالفةِمسألةُِِيقولِالخاصَّةِجلساتوِِ

ِلحالِِِالمفيدِإنَّماِاألوَّل،ِالخليفةُِِىوَِمنِمسألةِنطرحِأنِِْاليومِللمسلمينِالفائدةُِِماِحولها،ِالن زاع
 ىذا أنتم؟ تقولوف ماذا - دينناِأحكامِمنهاِنأخذِأنِِْيجبُِِالَّتيِالمصادرِنعرفِأنِِْىوِاليومِالمسلمين

 الربوجردي السيِّد النَّجف، ويف قم يف تعمل زالت ال منهجيَّتوُ  الربوجردي والسيِّد مراجعكم، كبار كَلـُ  ىو
اً  ادلقدَّسّي األشخاص من يُعترب  يُذَكر إيراف يف خصوصاً  ادلنابر على ودائماً  الكرامات أصحاب ومن جدَّ

 ىذا مع يتناسب التصنيم ىذا ىل وادلناقب، وادلعجزات والكرامات واالحرتاـ بالتقديس الربوجردي السيِّد
  .إليكم راجعة القضيَّة!! أدري ال الفكر؟
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ِالشَّيخِعنِويتحدَّثِاألزىرِشيوخِعنِيتحدَّثِاأُلستاذِالسي دِوكان ->::3 صفحة يف يقوؿ أفْ  إىل
ِبدايةِكتابِدائماًِِيراجعِكانِأنَّوِكماِوإجالل،ِبتقديرٍِِالسُّنةِأىلُِعلماءِمنِوغيرىمِعبدوِمَحمَّد

 الفقو يف - المقارنِالفقوِفيِالكتبِأحسنِمنِباعتبارهِاألندلسيِرشدِالبنِالمقتصدِونهايةِالمجتهد
 بينهم، فيما فقط  أبداً، واآلخرين، زُلَمَّد آؿ فقو بّي الكتاب ىذا يف مقارنة توجد وال ادلذاىب، بّي ادلقارف

ِالكتابِرأيتُِِوطالماًِ ->زادة واعظ زُلمَّد شيخ ويقوؿ والبقيَّة، ومالك حنبل وابن والشَّافعي حنيفة أيب بّي
 - !الفتوح لنا فتح وكأنَّوُ  - طريقوِِِعنِالكتابِىذاِعلىُِطالبوِوتعرَّفِمنضدتو،ِعلىِأماموُِِمفتوحاًِ
بوِوتعرَّف  طباعة حرَّمت الَّيت ىي نفُسها الكرديةُ  ادلرجعيةُ  ىي ىذه - طريقوِِِعنِالكتابِىذاِعلىُِطالَّ

يقة ادلؤمنّي أمري بظَلمةِ  ادلتعلِّقة اجمللَّدات يقة قتلوا الَّذين اجملرمّي جرائم وبكشفِ  الطاىرة والصدِّ  الصدِّ
 بداية كتاب ما مثل دلاذا؟ البحار، كتاب من األجزاء ىذه تطبع أفْ  وادلكتبات ادلطابع على حرَّـ الطاىرة،

بك وعرَّفت احلوزة عليوِ  علَّمتَ  ادلقتصد وَّناية اجملتهد   .الكتب ىذه كذلك الربوجردي سيَِّدنا يا عليو ُطَلَّ
 ىذا> ىنا سؤاؿ! الضَلؿ؟ ُكُتب من أـ اذلدى كتب من ،(ادلقتصد وَّناية اجملتهد بداية) >كتاب أفَّ  فهل

 الُكتب تقسيمات يف أقرأ ل أنا ندري، ما!! نص نص أو الضَلؿ؟ كتب من أـ اذلدى كتب من الكتاب
ا، لكن نص، ونص ضَلؿ وكتب ىدى كتب وىناؾ أفّ  ا ردبَّ  ما فمثل أيضاً، نص نص كتاب يوجد ردبَّ

 ُخطبة وفيها البيت، أىل حديث فيها كتباً  منعت دلاذا قطعاً، النَّواصب كتب من وىو الكتاب ىذا أشعتَ 
، ظَلمة وفيها فاطمة، ظَلمة وفيها الزَّىراء، ُ  ووثائق حقائق وفيها علي   حبقِّ  ارُتِكبت الَّيت الكبرية اجلردية تُبّيِّ

ِـّ  اه، ىذا يف كبرياً  خرقاً  ذلك سبَّب وقد دلاذا؟ واحُلَسّي، احَلَسنِ  أ  اطلع وما طبعت ما الكتب ىذه االذبِّ
 النَّاس اآلف والسبعينات، الستينات يف الفرتة، تلكم يف كاف عندنا القراءة عصر وأفَّ  خصوصاً  عليها، النَّاسُ 

 طباعة رُبرِّـ أنت أساس أيِّ  على! علم غري من فتوى وىذه احُلكم، ىذا وبسبب ادلوقف ىذا بسبب تقرأ، ما
 البيت أىل قاؿ دلاذا إذا! أساس؟ أيِّ  على البيت، أىل أحاديث على إالَّ  يشتمل ال الكتاب وىذا كتاب

 ! ُخطبها؟ الزَّىراء َخطَبت دلاذا إذاً ! الكَلـ؟ ىذا
 ُخطبُ  ىذه ُخطََبُو؟ ادلؤمنّي أمري َخَطب دلاذا الّزىراء؟ خطبت دلاذا األجزاء، ىذه يف موجودة الزَّىراء ُخطب

 يأتِ  ل دلاذا ادلؤمنّي؟ أمري ومن الزَّىراءِ  من علماً  أكثرُ  ادلرجعيَّة فهل ادلؤمنّي، أمري وكلماتُ  ادلؤمنّي أمري
 القضيَّة ىذهِ  أفَّ  ادلشكلة وِذكُرىا، َنشُرىا حَيرـُ وكذا كذا تأريخ يف خطبتها بأفَّ > تقوؿ الزَّىراء من ُملحق
 الربوجردي السيِّد أفَّ  وكيف ىنا، ادلشكلة الربوجردي، السيِّد مناقب من يعّدوَّنا ادلنابر على يذكروَّنا حينما

 بيا اإلسَلمية الوحدة صايرة ىاي وين تگولولنا ما]!! اإلسَلمية الوحدة على ِحفاظاً  اخلطوة هبذه قاـ
 ىاي صايرة وين ىدية، ذلا نّودي نزورىا نشوفها عليها، نسلم نروح حّتَّ  صايرة وين عليها دّلونا! مكاف؟
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 وياىا نتواصل حّتَّ  يّاىا انطونا ادلوبايل، تليفوَّنا، مالتها، اإلدييل عنواَّنا، صفحة؟ بيا وين اإلسَلمية الوحدة
 [. !صارت؟ وين اإلسَلمية الوحدة نشوفها

 احلديث َتَّ  الَّذين من الكراـ، مراجعنا يُنفِّذىا األبرت للمنهج واضحة حركة ىذه أليس ذلك؟ لكم يعين ماذا
 ربدَّثتُ  ىل العطّارين؟ عن ربدَّثتُ  ىل أصَلً  الربنامج ىذا يف السَّابقة، احللقات ويف احللقة ىذه يف عنهم

 من اذلراء ىذا ربدَّثُت؟ عمَّن الشرطة؟ عن ربدَّثتُ  ىل الدوائر؟ يف الفرَّاشّي عن ربدَّثتُ  ىل الطّباخّي؟ عن
!! مراجعنا نفَّذهُ  نَػفَّذُه؟ الَّذي َمن البيت ألىل الواضح العداء وىذا السفاىات وىذه السَّفاسف وىذه القوؿ

 عليهم تسلَّط إبليس وعليكم، وعليهم عليَّ  ُمسلَّط إبليس ولكنَّ  نيَّة، بسوء ىذا كاف أقوؿ ال َأينِّ  صحيحٌ 
 يتَّعظ كي فذلك السّيئة التصرُّفات ىذهِ  إىل األنظار نُوجِّو فحينما يريد، وما مشاريعو ينفذوف وجعلهم

يقة عن سيِّدت، عن الدفاع ىي وظيفيت باآلخرين، يل شأفَ  وال اآلخروف،  وظيفيت، ىي ىذه الكربى، الصدِّ
 أال لكن ينتفعوف، ال ماذا أو ىذا كَلمي من ينتفعوف ماذا باآلخرين يل شأفَ  ال رسالَّيت، وىذه وظيفيت ىذه

 وهبذه ادلنزلة وهبذه احلجم هبذا مراجع وجود مع ذلا معّن ال هبا تتمسَّكوف الَّيت الصَّنميَّة أفَّ  ُتَلحظوف
 ما وحبسبِ  ادلنابر على تقولوف ما حبسبِ  الطويلة الكثرية وادلعجزات الكرامات وهبذه نظركم يف القداسة
 ىذه ُكلّ  مع هبا تتمسَّكوف الَّيت القاتلة الصَّنميَّة ىذه معّن ما الشِّيعة، أيُّها رلالسكم يف أنتم تُردِّدوف

 من َصَدر األمرُ  ىذا نقوؿ ال دلاذا بالصَّنميَّة؟ تتمسَّكوف إذاً  دلاذا اخلروقات؟ ىذهِ  وُكلّ  واالشتباىات األخطاء
 ادلنطق ىذا تروف؟ ماذا جّداً، سّيئاً  أمراً  وكاف ادلرجع من صدر األمر وىذا جّداً، َحَسناً  أمراً  وكاف ادلرجع
 !رمحاين؟ أـ شيطاين ادلنطق ىذا يل، قولوا أنتم رمحاين؟ أـ شيطاين منطق

 الطبعة ىذهِ  بريوت، صادر دار طبعة ،(وادللوؾ األممِ  تأريخُ ) الطربي تأريخ ىو يديّ  بّي الَّذي الكتابُ 
 ،45 سنة وتأريخ أحداث يف الثاين، اجمللَّد ىو ىذا ميَلدي، 4227 الثَّانية، الطبعة اجلرّاح، نّواؼ دبقدِّمة

 ذلك، على بعدهِ  من ادلؤرخوف وتبعوُ  الطَّربي؟ يقوؿ ماذا اخلطَّاب، ابنُ  ُعمر فيها قُِتل الَّيت السَّنةُ  وىي
 أرقاـ الطبعة ىذهِ  الثَّاين، اجلزء من ،958 صفحة يف للهجرة، 532 سنة تويف الطربي قدمي، ُمؤرِّخ الطربي

 الثَّاين اجلزء من ،958 صفحة مجيعاً  متواصلة الصفحات، وتنتهي ُجزء ُكلّ  ليس ُمتواصلة، فيها الصَّفحات
ِاللِرضيِعمرِطُِعن - الطربي؟ يقوؿ فماذا صادر، دار طبعة اجلرَّاح، نواؼ دبقدِّمة الطَّربي تأريخ من

 ذي من بَقّي لياؿٍ  ألربعِ  - وعشرينِثالثِسنةِالحجةِذيِمنِبَقينِليالٍِِألربعِاألربعاءِيومِعنوِتعالى
 من تَبعوه والَّذين الطربي حبسب ُعمر فمقتل احِلجَّة، ذي من والعشرين السَّادس اليـو يف يعين احِلجَّة

 اليـو يف يعين ،(احِلجَّة ذي من بقّي لياؿٍ  ألربع) وبالضَّبط احِلجَّة، ذي أواخر يف 45 سنة قُِتل أنَّو ادلؤرخّي
 الطربي، حبسب اخلطَّاب ابن ُعمر قُِتل احِلجَّة ذي شهر أواخر يف احِلجَّة، ذي شهر من والعشرين السَّادس

 وما الػقػلب ولكن!! حُيبُّونوُ  دلاذا أدري ال الكراـ، ومراجعنا علمائنا حبيبُ  ىو والطربي واضح، الكَلـ ىذا
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 .مذاىبُ  يعشقوف فيما وللنَّاسِ  يقولوف، كما حيبّ 
 األجزاء أحد ىو وىذا اجمللسي للشَّيخ األنوار حبار من والثَلثوف احلادي اجلزء والثَلثوف، احلادي اجمللَّد ىذا
 اخلمسينات َّناية منذ الطباعة عن بعيداً  وبقي طباعتوِ  من الربوجردي السيِّد الشِّيعيَّة ادلرجعيَّة منعت الَّيت

 يف الُكُتب، ىذه طُِبعت حيثُ  الثَّمانيات أواسط أو الثَّمانينات بدايات إىل تقريباً  والسبعينات والستينات
 إيراف يف وطُِبعت ُحُروفها ُصفَّت إيراف، يف الُكُتب ىذه طُِبعت اخلميين السيِّد زماف يف الثَّمانينات أواسط

 الرِّوايةُ  والثَلثوف، احلادي اجلزء والثَلثوف احلادي اجمللَّد ىو وىذا األنوار، حبارُ  بريوت، يف طُِبعت ذلك وبعد
 رواية ، 5: صفحة َّناية إىل ;9 صفحة من تبدأ الرِّواية ىذه ُمفصَّلة، طويلة رواية اذلادي، إمامنا عن ىنا

 عن ادلؤمنّي أمري عن منقوؿ والكَلـ عليو، وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  اذلاديّ  إمامنا عن منقولة ُمفصَّلة طويلة
 ُعمر مقتل إفَّ  تقوؿ وبَػّيِّ  وقَاطع وُمؤّكد وواضح صريح بشكل الرِّواية ىذه وآلو، عليو الل صلَّى الل رسوؿ

  .والتبديل التغيري تقبل ال صرحية رواية وىذه األوَّؿ، ربيعٍ  من التاسع اليـو يف ىو اخلطاب ابن
 يف قُِتل اخلطاب ابن ُعَمر أفَّ  من تأرخيِو، يف الطربي ينقلها معلومة !ادلعلومة؟ ىذهِ  من علمائنا موقف ىو ما

 ضعيفة الرِّواية أفّ  صحيحٌ  اذلادّي، إُمامنا ينقلها ومعلومة احِلجَّة، ذي شهرِ  من والعشرين السَّادسِ  اليـو
 يعين ال ضعيفة الرِّوايةُ  تكوف حّي الرِّجاؿ علم قذارات حبسب حّتَّ  ولكن الرِّجاؿ، علم قذارات حبسب

، عن صدرت ما الرِّواية ىذه أفَّ  من تقوؿ تامَّة قاطعيَّةً  ىناؾ أفَّ  ذلك ا احتماؿ ىناؾ يبقى ادلعصـو  أَّنَّ
، عن صدرت  بنسبة الرِّواية أفَّ  يعين احلديث، على وصلاساتوُ  بقذارتوِ  الّرجاؿ علم حيكمُ  فحينما ادلعصـو
، عن صدرت قد تكن ل ضعيفة ادلئة يف مخسّي  صحيحة تكوف أفْ  ديكن ادلئة يف مخسّي وبنسبة ادلعصـو

، عن صدرت وقد  رواية فعندنا عليها، يعتمدوف وال هبا يعملوف ال الُعلماء فإفّ  السَّند لضعف ولكن ادلعصـو
 الطربي، كَلـ صحيحة، ليست أَّّنا ادلئة يف مخسّي واحتماؿ صحيحة، أَّّنا  ادلئة يف مخسّي احتماؿ فيها
% 72 بنسبة فيو حُيتَمل بشريّ  كَلـ كَلموُ  أيضاً  نقوؿ البيت، ألىلِ  والعداء النَّصب قضيَّة ىنا نأخذ وال

 الرِّواية ىذه تُقدِّموف ىنا؟ تُقدِّموف ماذا البيت أىل شيعة يا أنتم صحيحاً، ليس% 72 وبنسبة صحيح،
 حتماً  أنتم تقولوف؟ ماذا الطربي؟ كَلـَ  تُقدِّموف أـ الرِّجاؿ علم وأوساخ وصلاسات قذارات حبسب الضَّعيفة

 يقولوف؟ ماذا مراجُعنا مراجَعكم، تّتبعوف
 قم، مهر ادلطبعة التاسع، اجلزء ،(الوثقى العروة شرح يف التنقيح) كتابوُ  ىذا !يقوؿ؟ ماذا مثَلً  اخلوئي السيِّد

 حبث ىو وادلناسبات، األغساؿ قضيَّة عن احلديث أُريد ال ىنا أنا ،543 صفحة قمري، ىجري 3636
 يف اخلوئي السيِّد!! ال أـ الثَّاين اخلليفةُ  فيوِ  قُِتل يوـُ  ىو التاسع يوـُ  أقوؿ أفْ  أُريد فقط األغساؿ، يف ىنا

ِسببَِِِكونَِِأنَِِّعلى - ربيع من التاسع يعين - العيدَِىذاَِسببَِِِكونَِِأنَِِّعلى ->553 صفحة احلاشية
ِـّ  عند يعين - العوامِعندِمعروفاًِِكانِوإنِِْاليومِىذاِفيِاتَّفق - الثاين اخلليفة قَتلُ  وىو - العيدِىذا  عوا
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 كَلـ يعين - فلُيالحظِالِحجَّةِذيِمنِوالعشرينِالسَّادسِِِفيِوقوعوُِِأثبتِالتأريخِأنَِِِّإالَِّ - الشِّيعة
ِفيِاتَّفق - الثَّاين اخلليفة مقتل - العيدِىذاِسببِكونَِِأنَِِّعلى - اخلُوئي السيِّد كَلـ ىو ىذا!! الطربي

 الذي اليـو ىو األوَّؿ ربيع من التاسع بأفَّ  يقولوف الشِّيعة عواـ - العوامِعندِمعروفاًِِكانِوإنِِْاليومِىذا
ِاثبتِالتأريخِأنَِِّإالَِّ - الطربي وأمثاؿ الطربي تأريخ تأريخ؟ أي - التأريخِأنَِِّإالَِّ - الثَّاين اخلليفةُ  فيو قُِتل

ِسنةِالِحجَّةِذيِمنِبقينِليالٍِِألربعِِ) >علينا مر كما - الِحجَّةِذيِمنِوالعشرينِالسادسِفيِوقوعوُِ
ِفيِوقوعوُِِأثبتِالتأريخِأنَِِِّإالَِّ - قليل قبل الطربي كتاب من عليكم قرأتُ  ىكذا ،(وعشرينِثالث

 وأكربُ  الشِّيعة ُعلماء أكثرُ  عليوِ  الذي ىو الكَلـ ىذا - فلُيالَحظِالِحجَّةِذيِمنِوالعشرينِالسَّادس
  .الشِّيعة مراجع

 أفَّ  أتعلموف !ادلراجع بقيَّة إىل األعلى ادلرجع من ادلنطق، ىذا نفس على ىم تُقلِّدوَّنم الَّذين ادلراجع اآلف
 الكفعمي أفَّ  أتعلموف! الشيء نفس.. . طاووس ابن السيِّد أفَّ  أتعلموف! الشَّيء نفس.. . ادلفيد الشَّيخ

 ِكبار من واألغلب األعمّ  النِّسبة ،... وفَلف فَلف،! الشيء نفس.. . ادلعروفة األدعية كتب صاحب
 وجدتُ  إذا وأنا!! اذلادي اإلماـ كَلـ على الطربي كَلـ تقدمي إىل يذىبوف الشِّيعة وُعلماء وفُقهاء مراجع
م أقوؿ وأضرابِو، ادلفيد للشَّيخِ  ُعذراً  ا بأَّنَّ  الَّذين ولكن إليهم، وصلت ما وأَّّنا الرِّواية ىذهِ  على عثروا ما ردبَّ

 يطَّلعوف ويرفضوَّنا، كتبهم يف الرِّواية ىذه يرووف! ذلم؟ تقوؿ ماذا ويرفضوَّنا، كتبهم يف الرِّواية ىذهِ  يرووف
 اذلادي اإلماـ رواية يرفس أفْ  ُعذراً  لوُ  أصنع أفْ  أستطيع ىل اخلُوئي السيِّد ويرفضوَّنا، التفاصيل ىذه على
 ذلم أصنعُ  وكيف عذراً  ذلم أجدُ  أين كذلك، ادلراجع وبقيَّة! الطربي؟ وأمثاؿ للطَّربي ُمتابعاً  يذىب وأفْ 

  .أخرى صورةٍ  إىل سأنقلكم ولكنَّين كَلَمُهم لكم سأقرأُ ! عذراً؟ ذلم أصنعُ  كيف َخرّبوين أنتم! عذراً؟
 ابن قتل تأريخ يف اخلطاب فصلُ ) الكتاب ىذا> ادلثاؿ سبيل على ادلوضوع، ىذا يف أّلف من ىناؾ

ا وواضح صريح بشكلٍ  ِامسوُ  يكُتب ل ُمؤلِّفوُ  الكتاب ىذا ،(اخلطاب  ِاستعمل ُمستعاراً، ِامساً  استعمل وإُنَّ
 دار ادلطبعة حقيقّي، بإسمٍ  ىو وما مستعار اسمٌ  اخلوئيين، احُلسّي أيب الشَّيخ تأليف مثَلً  ُمستعاراً، ِامساً 

 دلاذا؟ رديء، الورؽ رديء، التجليد رديئة، الطباعة حقيقياً، ليس ادلطبعة اسم حّتَّ  بريوت، احلّق، ميزاف
 ىذا الُعلماء؟ يف ادلراجع يف ادلشكلةُ  أـ ادلعلومات؟ يف ادلشكلةُ  عقيدتنا؟ يف ادلشكلةُ  أين؟ ادلشكلةُ ! دلاذا؟

 ىذا ولكن الكتب، كبقيَّة أبداً،كتاب الدنيا يف كتاب أفضل ىو الكتاب ىذا إفَّ  أقوؿ ال اآلف الكتاب
! رديء الغَلؼ! رديء الورؽ! مستعار ادلطبعة اسم! مستعار ادلؤلِّف اسم الطريقة؟ هبذه يُطبع دلاذا الكتاب

 موجودة النَّواصب ُكُتبُ  األسواؽ، يف موجودة الُكُتب أنواع مجيع بينما دلاذا؟ اخلفايا، ويف السرّ  يف يوزَّع
 يرتبطُ  األمر ألفَّ  اجلواب جيري؟ ىذا دلاذا دلاذا؟ احلوزة، طلبة مكتبات ويف علمائنا مكتبات يف أكثر وعددىا
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 ...!!!بالزَّىراء
 اليـو عن ادلناسبة، عن يتحدَّث أيضاً  الزَّىراء فرحةُ  ،(الزَّىراء فرحةُ ) >عنوانو آخر ُكرَّاس ىذا الشَّيء نفس

 عندنا وما بو قبلنا ىذا عليو، الطربي وتُقدِّموف ترفضونوُ  اذلادي، اإلماـ حديث ترفسوف أنكم قَِبلنا التاسع،
! الشِّيعيَّة احلكومات من قائمة الشعواء احلرب وىذه! اآلخر؟ الرأي يتبّنَّ  الَّذي رُباربوف دلاذا َوَلِكنْ  اعرتاض،

ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  ومن! الشِّيعيَّة ادلرجعيات ومن! الشِّيعيَّة األحزاب ومن  عن ىذا يكشف أال دلاذا؟! الشِّيعيَّة الدِّ
 ..!!الشِّيعيّ  الوَسطِ  يف كبريةٍ  كارثةٍ 
 أو الكتاب ىذا النَّظر بغضِّ  ادلواصفات، هبذه كتاب ىناؾ> ذلم ويقوؿ ادلراجع إىل أحد يذىب لو اآلف

 ..!!سيمنعونوُ  واللِ  سيمنعونُو، األمواؿ؟ لوُ  نُقدِّـ أفْ  لنا جيوز ادلوضوع ىذا يتناوؿ ولكن كتاب، أي غريِه،
 السيستاين السيِّد ومعتمد السيستاين، السيِّد وكيل العليا، ادلرجعيَّة وكيل اخلفَّاؼ حامد إىل لنستمع ولكن
ثنا  حلمايةِ  األمخاس بصرؼ أفّت قد الشَّريف ِظلُّو داـ السيستاين سيِّدنا أفَّ  عن األعلى، ادلرجع أفَّ  عن حُيدِّ
 >الفيديو ىذا وُنشاىد نستمع النَّواصب، حلماية  الزَّىراء، أعداء

ِلكِأقرأِكنتِيديِبينِكانِلوِالنصوص،ِكتابِإلىِارجعِفيكِأيضاًِِاليومِمنِالسي دِسماحة]
ِالمناطقِفيِيصرفواِأنِوُمعتمديوِوكالءهِأوصىِالشَّرعية،ِالحقوقِمنِصرفِالسي دِالنصوص،
ِأىلِإخوانناُِعلماءِإلىِحمايةِتأم نِماِالدولةِإذاِأكثرية،ِفيهاِالش يعةِالليِالبصرةِمثلِالمشتركة

ِفيَِحَدثِىذاِالفالني،ِالشَّيخِِِلحمايةِحمايةِخّلواِأجازىمِالشَّرعية،ِالحقوقِمنِاصرفواِالسنة
 [. !!العراق

 ىذهِ  دلاذا َوَلِكنْ  بأس، ال!! حلمايتهم تُنَفق الشَّرعية األمواؿ الزَّىراء أعداء تعليق؟ إىل حيتاج الكَلـ ىل
 أربدَّث خاص، بشكلٍ  السِّيستاين السيِّد عن ىنا أربدَّث ال أنا! ؟..وسُبَنع رُباَرب الُكُتب ىذه وأمثاؿ الُكُتب

ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  عن  قضيَّة عامة، قضيَّة القضيَّة ىذه مثااًل، السيستاين بالسيِّد جئتُ  ولكنَّين الرَّمسيَّة، الشِّيعيَّةِ  الدِّ
 أو لبناف يف أو إيراف يف قم يف أو العراؽ يف النَّجف يف كاف إفْ  ادلتنّفذة ادلؤسَّسات الشِّيعّي، الوسط يف عامة

 نفسُ  ىو موقُفها تتبعها، والنَّاس ادلادية اإلمكانات إليها تصلُ  والَّيت ادلتنّفذة الشِّيعيَّة ادلؤسَّسات اخلليج، يف
 ! الشِّيعيّ  الواقع ىو ىذا! ادلوقف ىذا

 حُيدِّد والطَّربي عمر، فيو قُِتل الَّذي اليـو ىو األوَّؿ ربيعٍ  من التاسع اليـو يقوؿ ادلناسبة حُيدِّدُ  اذلادي اإلماـ
 وحبسب عندكم، الَّذي التوفيق ُسوء وحبسبِ  الرِّجاؿ، علم قذارات حبسبِ  الِكراـ مراجعنا يا أنتم تأرخياً،

 يوجد وال الطربي، وراء وركضتم اذلادي اإلماـ حديثَ  رفسُتم حبسب، حبسب، حبسب، للشَّيطاف، اتِّباعكم
 !؟..كتاباً  يُؤلِّف أفْ  اآلخر سبنعوف دلاذا َوَلِكنْ  توفيِقكم، سوءُ  ىو ىذا قبلنا، من ِاعرتاض أيّ 
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 حيملوف الرِّجاؿ من رلموعةً  ترسلوا ل صحيح، ىذا أحداً  سبنعوا ل أنتم! أحداً  منعنا ما إنَّنا> قائل سيقوؿ
 َمن عرفتم ولو ادلوجودة، األعراؼ ادلوجودة، األجواء ولكن حيدث، ل ىذا صحيحٌ  ادلؤلِّف، تضربوف اذلراوات

 ستوصلوف األفاعيل، ستفعلوف عائلتِو، شؤوف يف رزقِو، يف ستحاربونوُ  مُسعَتُو، ستشوىوف الشَّخص ىذا ىو
 ضحيةٌ  أنا الطريق، ىذا يف الضحايا أحدُ  أنا خياالت، عن أربدَّث ال أنا تستطيعوف، ما بقدرِ  األضرار إليوِ 
 يومّي أو يـو يف ليس حيات، يف المسُتوُ  زلسوسٍ  عملي   شيء عن أربدَّثُ  إنَّين الواقع، ىذا يف الضحايا من
 َترفسوف عملي، واقعٍ  عن أربدَّثُ  إنَّين اخلَياؿ، عال يف شيءٍ  عن أربدَّث ال أنا سنة، ثَلثّي من أكثر يف بل

 عرض يريدوف الَّذين رُباربوف دلاذا َوَلِكنْ  بكم، لنا شأفَ  وال النَّواصب حديث وتُقدِّموف البيت أىل حديث
  دلاذا؟ والرباءة، الواليةِ  حقائق
ا التفاصيل، ُكلِّ  على الضَّوء ُأسلَّط أفْ  أُريد ال ُىنا وأنا كبرية القضيَّةُ   أوردتُوُ  الَّذي ادلثاؿ هبذا أكتفي وإُنَّ
 >القادمة القريبةِ  األيَّاـ يف عليو ُمقبلوف أنتم مثاؿٍ  آخر، دبثاؿٍ  وآتيكم

 أنا ىذا؟ أين تقولوف قد آخر، شيئاً  وتقولوف زمانكم إماـ كَلـ ترفضوف وأنتم شيئاً  يقوؿ زمانكم إماـُ 
 يف( اجلناف مفاتيحُ ) بعيداً، بكم أذىب لن شيعة، أنفسُكم ُتسمُّوف الَّذين الشِّيعة أيُّها عملي   دبثاؿٍ  سآتيكم
 رجب، شهر أدعيةِ  إىل اذىبوا بيوتكم، يف اجلناف مفاتيحُ  اجلناف، مفاتيح ىذا موجود، الكتاب ىذا بيوتكم،

 الطبعة بريوت، والتوزيع، والنشرِ  للطباعةِ  الزَّىراء دار عندي، الَّيت الطبعة ىذه حبسب رجب شهر أدعيةِ  يف
 األدعيةِ  من السَّادس الدُّعاء ،357 صفحة رجب، من يوـٍ  كلِّ  يف بوِ  يُدعى ما اليد، خبطِّ  ادلكتوبة ادلعروفة

 وقد الطوسي، الشَّيخ ُىنا الشَّيخ من ادلراد - الشَّيخَِوَروى - رجب شهر من يوـٍ  ُكلِّ  يف هبا يُدعى الَّيت
ِالنَّاحيةِِمنَِخَرجِأنَّوُِِالشَّيخَِوَروى - (ادلتعبِّد وسَلحُ  ادلتهجد مصباحُ ) كتابوِ  يف الدعاء ىذا ذََكر

 ىذه روح، ابن احُلسّي الثَّالث السَّفري يعين - الَقاِسمِأِبيِالشَّيخَِيدَِِِعَلى - زماننا إماـ من - المقدََّسة
 ادلقدَّسة النَّاحية من وردنا الدعاء فهذا - رََجبِأَيَّامِِِِفيِالدَُّعاءَِىَذاِالَقاِسمِأَِبيِالشَّيخَِيدَِِِعَلى - ُكنيتوُ 

َِعِليِ َِواَبِْنوِِِالثَّاِنيَِعِليِ ِِاْبنُِِِمَحمَّدِرََجبِِِْفيِبِاْلَمْوُلْوَدينَِِِأْسأَُلكَِِِإن يِاللَُّهمَِّ ->الثَّالث السَّفريِ  طريق من
 !!رجب شهر يف مّت؟ مولود اذلادي اإلماـ أفَّ  يف صريح دُّعاءال - اْلُمْنَتَجبُِمَحمَّدٍِِِاْبنِِ
 الفضائية، القنوات يف يُقرأ ادلساجد، يف يُقرأ احلسينيات، يف يُقرأ ىذا، معروؼ الدعاء ثانية؟ مرَّة عليكم اقرأُ 
 للشَّيخ ادلتعبِّد وسَلحُ  ادلتهجِّد مصباح ادلصدر احُلجَّة، اإلماـ عن الثَّالث السَّفريِ  عن منقوؿ الدعاء ىذا

ِرََجبِِِْفيِبِاْلَمْوُلْوَدينَِِِأْسأَُلكَِِِإن يِاللَُّهمَِّ ->اجلناف مفاتيح من عليكم أقرأُه وأنا الطائفة، شيخ الطوسي،
 يّ عل ابنُ  زُلَمَّد الباقر، اإلماـ ىو األوَّؿ ألفَّ  الثَّاين واضح اجلواد، اإلماـ يعين - الثَّاِنيَِعِليِ ِِاْبنُِِِمَحمَّد
 ابن - َواَبِْنوِِِالثَّاِنيَِعِليِ ِِاْبنُِِِمَحمَّد - اجلواد اإلماـ ىو الثَّاين علي   ابنُ  وزُلَمَّد الباقر، اإلماـ ىو األوَّؿ
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رَِِِإلَْيكَِِِبِهَماَِوأَتَ َقرَّبُِِاْلُمْنَتَجبُِمَحمَّدٍِِِاْبنَِِِعِليِ َِواَبِْنوِِ - اذلادي اإلماـ ىو ىو؟ َمن اجلواد اإلماـ َِخي ْ
 إماـ أدعيةِ  حلنِ  نفسِ  من وىي وصرحية، واضحة الدُّعاء ألفاظ صريح، ُدعاء ىذا الدُّعاء، آخر إىل - الُقُربِْ
 يف مولود اذلادي اإلماـ بأفَّ  يقوؿ وصريحٍ  واضحٍ  دعاءٍ  يف احُلجَّة اإلماـ عليو، وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  زماننا
 ! احِلجَّة؟ ذي شهر يف اذلادي اإلماـ دبولد ربتفلوف أنتم فلماذا رجب، شهر
 عن أربدَّث ال أنا سامراء، زيارة إىل وتذىبوف احِلجَّة ذي شهر من عشر اخلامس وسيأت الشِّيعة، أنتم أنتم،
، ُكلِّ  يف سامراء زوروا سامراء، زيارة  لإلماـ يوماً  احِلجَّة ذي شهر من عشر اخلامس اليـو ىذا من اجعلوا يـو

 للجمادات للحيوانات للجمادات، حّتَّ  أيَّاماً  ذبعلُ  العال دوؿ ىذهِ  اآلف اذلادّي، اإلماـ وباسم اذلاديّ 
 باإلماـ احِلجَّة ذي شهر من عشر اخلامس اليـو يف الشِّيعةِ  احتفاؿ على ُمعرتضاً  لستُ  أنا لألشجار،

، ُكلِّ  يف احتفلوا شواؿ، ويف القعدة ذي ويف احِلجَّة ذي يف اذلادّي، باإلماـ ِاحتفلوا اذلادّي،  أعرتض إنَّين يـو
 َغريباً  شخصاً  أفَّ  تقبلوف اآلف أنتم جدَّه، يعرؼُ  وىو َجدُّهُ  ىو ىذا مجاعة يا يقوؿ، احُلجَّة اإلماـ أفَّ  على
 ىذا العصمة، قضيَّة من دعونا جدُّه، ىذا! وأجدادكم؟ آبائكم عن ُأسركم، عن عوائلكم، عن حُيدِّثكم يأت

ُه،  أنتم وأنتم، رجب، شهر يف مولود اذلاديّ  جدي إفَّ  يقوؿ الزَّماف وصاحبُ  الزَّماف، صاحب َجدُّ  ىذا جدُّ
 شهر يف اذلاديّ  اإلماـ بوالدة احتفاالً  سامراء إىل تذىبوف وقوافل حسينيَّة وىيئات شيعة أنفسكم ُتسمُّوف

 كيف األمر ىذا! تقولوف؟ ماذا! ؟..رجب شهر يف مولود إنَّوُ  يقوؿ احُلجَّة واإلماـ كيف احلّجة، ذي
 ! عليو؟ تُعلِّقوف

، ُكلِّ  يف اذلاديّ  اإلماـ بوالدة احتفلوا االحتفاؿ، على ليس االعرتاض الزِّيارة، على ليس االعرتاض  من يـو
، ُكلِّ  يف اذلاديّ  اإلماـ زوروا يعرتض، الَّذي ذا  إلحياء يوماً  احِلجَّة ذي منتصف من اليـو ىذا من اجعلوا يـو

، ىذا يف سامراء إىل ونساءً  رجاالً  وقضيضها بقضِّها الشِّيعةُ  ولتذىب اذلادّي، اإلماـ أمر  ليس احلديث اليـو
 ُوِلد إنَّوُ  تقولوف وأنتم َرجب، شهرِ  يف ُوِلد جدي إفَّ > لكم يقوؿ احُلجَّة اإلماـ أفَّ  احلديث القضيَّة، ىذهِ  عن
 ادلراجع أعوج، سبشوف أنتم! مراجعكم من! علمائكم من الكَلـ؟ هبذا جئتم أين فمن احِلجَّة، ذي شهرِ  يف

 اإلماـ أفَّ  من السِّرَي، ُكُتب ويف التأريخ، ُكُتب يف مذكورٌ  ىذا صحيحٌ  أعوج، سبشوف وأنتم أعوج، ديشوف
 َىذا معَ  لوُ  قيمةَ  وال ينتهي الكَلـ ىذا ولكن موجود، الكَلـ ىذا احِلجَّة، ذي ُمنتصفِ  يف ُوِلد اذلاديّ 
 .الدعاء

 مأموروف ضلنُ  َوَلِكنْ  االفرتاض، ىذا أفرتض لو األَِئمَّة، عن رواياتٍ  يف جاءنا الكَلـ ىذا أفَّ  أفرتض لو حّتَّ 
 أيضاً  َصَدر التوقيع وىذا الزَّماف، صاحبُ  ىو األَِئمَّة آخرُ  ادلتأخِّر، القوؿُ  ىو وىذا ادلتأخِّر، بقوؿ نأُخذ أفْ 
 فهذا جّداً، قصرية كانت الرَّابع السَّفري ِسفارة ُمدَّة ألفَّ  ُمتأخِّر، وقتٍ  يف أيضاً  الثَّالث، السَّفري زماف يف

 إىل نرجع أفْ  أردنا لو ذلك ومع وصريح، واضح وىو روح ابن احُلسّي من الثَّالث، السَّفري من جاءنا الدعاء
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 صحيح َرجب، َشهر من الثَّاين اليـو يف ُوِلد اذلاديّ  اإلماـ أفَّ  من أيضاً  ىناؾ فمذكورٌ  والتأريخ السِّرَي  ُكتب
 َوَرد ىنا، والدتوِ  عن احلديث شهادتِو، عن ليس احلديث رجب، شهرِ  من الثَّالث اليـو يف ىي شهادتوُ  أفّ 
 َوَورد اخلَامس، اليـو يف ُوِلد أنَّوُ  أيضاً  َوَوَرد رجب، شهر من الثَّاين اليـو يف ُوِلد اإلماـ أفَّ  األخبار ُكُتبِ  يف

 الَّيت األخبار ىذه األخبار، يف موجود ىذا ادلؤمنّي، أمري ميَلد يـو يف عشر الثَّالث اليـو يف ُوِلد أنَّوُ  أيضاً 
 تكوف أال َرجب، من عشر الثَّالث اليـو يف َرجب، من اخلامس اليـو يف َرجب، من الثَّاين اليـو يف تقوؿ
 أفَّ  من ادلنطق إىل أقرب فيكوف الدُّعاء، ىذا يكن ل لو حّتَّ ! احِلجَّة؟ ذي من النِّصف رواية من عدداً  أكثر

، عن النَّظرِ  بغضِّ  رجب، شهر يف كانت والدتوُ   - وصريح واضح الدعاء واضحة، القضيَّة ذلك ومع اليـو
 - اْلُمْنَتَجبُِمَحمَّدِِاْبنَِِِعِليِ َِواَبِْنوِِِالثَّاِنيَِعِليِ ِِاْبنُِِِمَحمَّدِرََجبِِِْفيِبِاْلَمْوُلْوَدينَِِِأْسأَُلكَِِِإن يِاللَُّهمَِّ
 اذلادي اإلماـ أفَّ  وىل!! احُلجَّة اإلماـ مع األدب تسيئوف أنتم احِلجَّة؟ ذي من النِّصف يف ربتفلوف فلماذا
 مو لو مضحكة زين تقولوف؟ ماذا! عوجاف؟ مو لو عوجاف إنتو]!! زماِنكم إماـَ  زُبالفوف وأنتم بذلك يرضى

 ! اإلفطار يـو غري يف ويفطر! الصِّياـ يـو غري يف يصـو كالَّذي أنتم [مضحكة؟
 فليكن احِلجَّة ذي منتصف يف رجب، يف تكوف أف ادلفروض وواضح قويٍ  وبشكل أركاَُّنا ُتشيَّد الَّيت ادلناسبة

 ذلك يف بوالدتوِ  تفرحوف الوالدة، بعنواف ال لكن عليو، وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  اذلاديّ  اإلماـ أمر إلحياء يوماً 
 ِإالَّ  رجب، شهر يف ىي َجدِّه والدة أفَّ  بَػّيَّ  الَّذي احُلجَّة اإلماـَ  زُبالفوف أنَّكم بعنواف ال ولكن فافرحوا اليـو
 أيضاً  أنتم اذلادّي، اإلماـ قوؿ على الطربي قوؿ يُقدِّموف ادلراجع اآلف ما مثل ىكذا، تسري األمور أفّ 

 شهر من عشر اخلامس اليـو يف ربتفلوف أنتم دلاذا احُلجَّة، اإلماـ قوؿ على وادلراجع العلماء قوؿ تُقدِّموف
 وغري اخلوئي َقدَّـ دلاذا فاحتفلتم، ذلك، لكم قالوا وادلراجع الُعلماء ألفَّ  اذلادّي؟ اإلماـ بوالدة احِلجَّة ذي

 ىذا األدب وسوء االعوجاج، ىذا من ىو ااِلعوجاج فهذا اذلادّي؟ اإلماـ كَلـ على الطَّربي كَلـ اخلوئي
 لقاؤنا غد، يـو إليوِ  سأعودُ  بقيَّة، لوُ  احلديث ىذا طاؿ، قد الربنامجِ  وقتُ  ..!!ىذا األدبِ  سوء من ىو

 .تعاىل اللُ  شاء إفْ  غداً  احلديث ُأكِمل يكتمل ل احلديث غداً  يتجدَّدُ 
  ... الَقَمر رَِعايَةِ  يف  أَْترُكُكم

 هُشَبىِدٌِنَب ًًَُخٌُهِ ًُخٌُىِنَب عَيْ الىَسْةَ إوْشِف ... لَوَس ٌب ... احلُسَني أَخٍِهَ ًَخْوِ عَيْ الىَسْةِ وَبشِفَ ٌَب

  ... احلُسَني أَخٍِهَ بِحَكِّ اإلًْخَسًِْج عَلَى ًَهُخَببِعٍِنَب

  ... اهلل أهَبىِ يف ... خَوٍعبً الدُّعَبء أَسأَلُىن
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ِ:وفيِالختام
الِبُ  ّدِم  نِالتنبي  وِال  ىِأنّن  اِحاولن  اِنق  لِنص  وصِالبرن  امجِكم  اِى  يِوى  ذاِالمطب  وعِالِ
يخل  وِم  نِأخط  اءِوىف  واتِفم  نِأرادِالدقّ  ةِالكامل  ةِعلي  وِمراجع  ةِتس  جيلِالبرن  امجِ

ِبصورةِالفيديوِأوِاألوديوِعلىِموقعِزىرائيون.
 
 
ِ

ِمعِالتحيات
ِال ُمتابَعة
ِزىرائيون
ِى 3017ِ
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