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 ًاألخريح اٌِّْئَخ ثَعذ اٌسزًٌُّْ خٌُثاٌثَّب خُمٍََحَاٌْ
 

 .. َزىرائيّ  والَهوى َوالَهوى َنحنُ  زىَرائّيون
 .. َوِانِتظَارُ  َوَتسِليمٌ  بَيَعةٌ  َوالُعُقولُ  الُحَسينِ  أُم   يَا َنحنُ  َزىَرائّيونَ 
 .. َوثَارُ  َوُدُموعٌ  َمَود ةٌ  َوالُقُلوبُ  الُحَسينِ  أُم   يَا َنحنُ  َزىَرائّيونَ 
 .. َكرَبالئيّ  َوالِعشقُ  َنحنُ  َزىَرائّيونَ 
 ... زىراء يا. .. َزىَرائيّ  َوالَهوى َوالَهوى َنحنُ  َزىَرائّيونَ 

 ... الفاِطِميّ  ادلِيبلدِ  لَيَلةِ  ُب  بَ َناٌب  أَبَناِئي َأَخَواٌب ُأخَوٌب ...  َعليُكم َسبَلمٌ 
 وىي، اْلِمَئة بَ ْعد الست ونو  ةُ لثالثَّا ةُ احلََلق، النَّاِطق الِكَتابُ ، الثَّاِلث اجلُْزءُ  ،والِعرتَة الِكَتابِ  َمَلف   :أَيِديُكم َبيَ 

 ُب احلديث أختم أن أسبّن  الناطق، الكتاب من األخريةُ  حلقتنا ىي ىذه الربنامج، ىذا من األخريةُ  احللقةُ 
 حولَ  مضاميُنها تدورُ  مهمَّةٍ  مبلحظاتٍ  عدَّةِ  ُب حديثي سيكونُ  .غد يوم إىل بقيَّةٌ  لوُ  تبقى وال الليلة ىذه
 (.الناطق الكتابُ ) :برنامجِ  حولَ  نامج،الرب  ىذا

 ملف  : )وىو وعريض واسعٍ  برنامجٍ  من الثالث اجلزءُ  ىو الربنامج ىذا الناطق الكتابُ  :األوىل ادلبلحظة
 (.والعرتة الكتابِ 
o  ُ(الشيعيّ  العقلُ : )ُمَعنَوناً  كان األوَّل اجلزء. 
o  ُ(الصامت الكتابُ : )معنوناً  كان الثاين واجلزء. 
o  ُتعاىل اُ  شاء إن األخريةُ  حلقتوُ  وىذه أيدينا بي الَّذي ىذا ىو الثالث واجلزء. 
o ادلناسب، الوقت ُب عنو اإلعبلنُ  وسيتمّ  أحياء، بقينا إن تعاىل اُ  شاء إن سيأتينا رابع جزءٌ  بقي 

 (.الخاتمة: )عنوانوُ  الرابع اجلزءُ 
 ُب األيّام من يومٍ  ُب وصفُتو والَّذي ،(والعترة ابالكت ملف  ) :برنامجِ  من األربعة األجزاءُ  تكتملُ  وهبذا

 ،(والتأويل التنزيل ملف  : )وىو لوُ  مقّدمةٍ  دبثابة آَخر ملف   ادللفّ  ذلذا كان (.حياٌب ملف   إنَّوُ : )أحاديثي
 ملف   ىناك كان والتأويل التنزيل ملف   وقبل والعرتة، الكتابِ  دللف   مقّدمةٍ  دبثابةِ  كان والتأويل التنزيل ملف  

 ذلذهِ  سبهيدٍ  دبثابة كان ادلهدويّ  فادللف   ،(المهدويّ  الملف  : )عنوانوُ  البحوث ذلذه التمهيدِ  دبثابةِ  ىو
: عنونتوُ  الَّذي الكبري ادللفّ  ذلذا مقد مةً  كان الَّذي والتأويل التنزيل ملف   ُب شرعتُ  ذلك وبعد األحباث،

 الرابع اجلزءُ  وبقي والعرتة، الكتاب ملف   من الثالثُ  اجلزءُ  ىو( ناطقال الكتابُ )و ،(والعترة الكتاب ملف  )
 ادلبلحظة ىذه بأسباهبا، األمورُ  جرت إذا األيّام قادم ُب تعاىل اُ  شاء إن يأتينا ،(الخاتمة: )عنونتو الَّذي
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 .إليها اإلشارةَ  أحببتُ  الَّيت األوىل
 وآلِ  زُلَمَّدٍ  قرآنُ  ،(ُقرآنُهم: )عنوانوُ  برنامجٌ  ىناك، الناطق ابُ الكت لربنامج َمبلِحق ىناك :الثانية ادلبلحظةُ 

 الجامعةِ  الزيارةِ  لُبابُ : )برنامج وىو ثانٍ  ملحقٌ  وىناك، الناطق الكتابُ  لربنامجِ  أوَّل ُملَحقٍ  دبثابةِ  ىو زُلَمَّد،
 برنامج عرض سُنعيدُ  أنَّنا ِعلماً  تعاىل، اُ  شاء إن ادلناسبة أوقاهتا ُب الربامج ىذه عن سُيعَلنُ  (.الكبيرة
: عنواهنا الَّيت احللقات رلموعةُ  احللقات، من عرضها سنعيدُ  رلموعةٍ  وأوَّلُ  القمر، شاشةِ  على الناطق الكتابُ 

 .تعاىل اُ  شاء إن لذلك ُوف قنا إن تِباعاً  اجملموعاتُ  تأٌب ذلك وبعد ،(الصبلة معاين)
 اإلجابةِ  ُب وبناٌب وأبنائي وأخواٌب إخوٌب من بعضاً  وعدتُ  قد كنتُ  :اإليه اإلشارةَ  أردتُ  أخرى مبلحظةٌ 

َمها أن ونويتُ  عنونتها قد كنتُ  حلقاتٍ  ُب أسئلتهم بعض على  حلقاتٍ  رلموعة الربنامج، ىذا ُب أقد 
 ّداً،ج طويبلً  الربنامجُ  ىذا وسيكون ستطول احللقات ىذهِ  أنَّ  وجدتُ  احلقيقة ُب لكنَّين ،(ُردود: )عنواهنا

تاِبعي على يصعبُ  طويل، وقتٍ  إىل ػلتاجُ  بثِّو، إعادةُ  علينا يصعبُ 
ُ
 أن نُريدُ  حينما وحّت  يُتابعوه، أن ادل

 احللقة إىل( 1) احللقة من والسطور، الصحائفِ  من كبريٍ  عددٍ  وإىل طويل وقتٍ  إىل فسيحتاجُ  َنطبَعوُ 
 ،(ثانية 31و دقائق وأربع ساعة 344: )قاتاحلل ىذه ساعات عدد السابقة، احللقةِ  إىل يعين ،(161)

 على نُفرغها أن أردنا ما إذا األقلّ  احلد   ُب ُمعدَّل برارلي من أحاديثي من ساعة ُكلّ  السابقة التجربة حَبَسبِ 
ا الورق  ادلعّدل ىذا صفحة عشرون ،(A4) ال  حبجم ادلعروفة األوراق ىذه من صفحة عشرين ُب ُتطَبع فإهنَّ
 عشرين، ُب وضربناىا( ساعة 344) عندنا كان إذا وأحاديثي، برارلي ساعات من الواحدة ةللساع األقلّ 

  الصفحات؟ عدد سيكون كم أتعلمون األقلّ  ادلعّدل
 الوزيري، القطع القطع، ىذا من الكتاب صفحة من أكرب ىي قطعاً ( A4) ال  وصفحة ،(صفحة 0668)

 صفحة، عشرون األقلّ  ادلعّدل اإلعتبار بنظر أخذنا ناألنَّ  ذلك، سيتجاوز الصفحات عدد أنَّ  أعتقد وأنا
 الَّيت الصفحات من آالف عدَّة ىناك يعين ذلك، من أكثر صفحاهتا عدد تكون الساعات فبعض وإالَّ 

 ُب مضامينها من الكثري سأتناولُ  لكنَّين ،(ُردود حلقات) احللقات ىذه تقدًن عن أعرضتُ  ولذلك سُتطَبع،
 ُكنتُ  الَّيت ادلضامي نفس ُب سيكون جواهبا األسئلة من الكثري ىناك ألنَّوُ  القمر اشةش على سؤالك برنامج

 (.ُردود: )عنواهنا حلقاتٍ  رلموعةِ  ُب أطرَحها أن نويتُ  قد
 ردود، حلقاتِ  رلموعةِ  تقدًنِ  عن كشحاً  طويتُ  أن بعد ىذه، ىي الَّيت األخرية احللقةُ  تأٌب ذلك وبعد

 عن قيل ما على رود ىي ردود حلقات فمجموعةُ  حُبوثُُو، تكاملت قد الناطق تابُ الك برنامج أنَّ  وأعتقد
 ىذا ُب ادلوضوع ُصلبِ  ِمن كان فما ادلوضوع، ُصلبِ  من ليست أساساً  يعين الناطق، الكتابُ  برنامج

 على الكسؤ  حلقاتِ  ُب تعاىل اُ  شاء إن الصبلة، معاين حلقاتِ  رلموعةِ  بنهايةِ  وًبَّ  َكُمل قد الربنامج
 من وصلتنا الَّيت الرسائل أجوبةِ  ُب ردود حلقاتِ  رلموعة ُب أبي  َنوُ  أن ناوياً  كنتُ  ما سأتناولُ  القمر شاشة
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 .وبناٌب أبنائي ومن واألخوات األخوةِ 
 شرعتُ  حي ،[أَمامي] الكتب من قليلةً  ليست رلموعةً  تشاىدون وأنتم :عنها أربدَّث أن أريدُ  قضّيةٍ  آِخرُ 

 على ودخلتُ  للغاية، حّساسةً  موضوعاتٍ  فيوِ  وتناولتُ  ،(الناطق الكتابُ : )برنامج ُب لربنامج،ا ىذا ُب
 أتناول أن أحب   وال الزمان، عليها َعفا أحباثاً  أتناول أن أحب   ال حقيقةً  ألنَّين الشائكة، ادلناطق إىل عادٌب
 منابرنا ُب احلال ىو كما للمعلوماتِ  اجرتارٍ  بعملّية مأقو  أن أُريدُ  وال فائدة، وال فيها نفعَ  ال تقليديَّةً  أحباثاً 

 وتناولتُ  الربنامج، ىذا ُب جّداً  والشائكةِ  الشائكةِ  ادلناطق ُب دخلتُ  فقد اإلعبلميَّة، ومؤسَّساتنا وفضائّياتنا
 لكتابا منطقُ  ىو ذلك على جرََّأين الَّذي أحد، منها يقرتب مل الَّيت البكر ادلوضوعات من والعديد العديد
 على والُقدرة الُقّوة منحين الَّذي أبايل، ال وأنا الشائكة ادلناطق ُب أدخلَ  أن جرَّأين الَّذي ىذا ىو والعرتة،
 كبلمُ  إنَّوُ  الطاىرة، العرتة حديث وُب قُرآننا ُب جّداً  الراقيةُ  العميقةُ  الثقافةُ  ىذه ىو فيو خضتُ  ما خوضِ 
 ادلناطق ُب أدخلَ  أن دفعين الَّذي ىذا ىو النور، منطقُ  ىو ىذا زُلَمَّد، وآلِ  دٍ زُلَمَّ  وكبلمُ  الُقرآنِ  كبلمُ  النور،

 كُنت وما علّي، وآلِ  علي   وحديثِ  الكرًن الكتابِ  حبديثِ  النور، حبديث ُمَتسل حاً  كنتُ  الشائكة، ادلظلمة
 .يُقال وما سُيقال دبا أعبأ
 تكفرٌي، أشكالِو، بُكل   ُسباب بأنواعها، شتائم: عليها اعتدتُ  وأنا الفعل ردَّةُ  الفعل؟ ردَّةُ  كانت ماذا

 وسأعرضُ  القرار، مراكز ُب غللسون ىم عّمن أربدَّثُ  إنَّين اجلُّهال، عن أربدَّث ال وإنَّين تفسيٌق، َتضليٌل،
 أن ادلشاىدين بوِ  وعدتُ  لوعدٍ  وفاءاً  كان أساساً  ىو الَّذي القمر شاشة على سؤالك برنامج ُب لكم

 برنامج ُب ادللّف، ىذا ُب طُرَِحت الَّيت بادلباحث ترتبطُ  الَّيت أسئلتهم على فيو أجيبُ  برنامج ىناك سيكون
 فيوِ  تفاَعلَ  الَّذي ،(القمر شاشة على سؤالك: )الربنامج فكان بوعدي، وفيتُ  وقد الناطق، الكتابُ 

 أعود .القمر تلفزيون شاشة على بلً ُمَتواصِ  الربنامجُ  زالَ  وال معهم، تواصلتُ  كما معي وتواصلوا ادلشاىدون
امات، إفرتاءات،: الفعل ردَّة إىل  َلما ُمبالياً  كنتُ  لو أساساً  بذلك، أُبايل ال وأنا َحرَج، وال َحد ث إهت 

 .أبايل ال أنا ىنا، جلستُ 
 الشيعيَّة الثقافة إنَّ  :قلتُ  حينما باألدّلِة، ربدَّثتُ  أنَّين مع أبداً، تُنِصفوين، أن أطالبكم ال أنا احللقة ىذه ُب

 اخرتقهم الكرام مراجعنا ادلراجع، الكرام، مراجعنا من الُعليا، الطبقات وِمن الناصيّب، الفكرُ  اخرتقها ثقافةٌ 
 مع الثابتة، بالوثائق يردَّىا، أن منهم أحدٌ  يستطيع ال الَّيت القطعيَّةِ  باألدّلةِ  ذلك أثبت   وقد الناصيّب، الفكرُ 

 قناعاٌب عرضتُ  حي عرضتُ  وما منهم، أحدٍ  مع األدب أسأتُ  وال واحلقائق وباألرقامِ  بالوثائقِ  ربدَّثتُ  أنَّين
 طول على ولكّنين والصحَّة، بالصواب وفهمي قناعاٌب َوَصفتُ  وال والعرتة، الكتابِ  منطق خبلل من إالَّ 

 .شيطاينّ  منطقٌ  وىناك رمحايّن، منطقٌ  ىناك :منطقان ىناك: أقول الربنامج
ا شيطايّن، أو رمحاينّ  منطقٌ  ادلنطقي أي   وجدانكم وحك موا عقوَلكم احرتموا أنتمو   منطقٌ  منطقي فلردبَّ
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 إىل مراجعنا، إىل يتسرَّبُ  الشيطانُ  غريي، وإىل إيلَّ  إلينا، يتسرَّبُ  الشيطانُ  ذلك، أُنِكرُ  ال أنا شيطايّن،
 وىي البيتِ  أىل وقوانيُ  الُقرآنِ  قوانيُ  ىذه وإليكم، يلَّ إ اإلعبلميَّة، مؤسَّساتنا إىل خطبائنا، إىل علمائنا،
 منطقٌ  وىناك رمحاينّ  منطقٌ  فهناك والعرتة، الكتابِ  ثقافة بديهّياتُ  ىذه إلينا، الشيطان تسر بِ  عن تتحدَّثُ 
 أخاطبُ و  الدينيَّة، ادلؤسَّسة أخاطبُ  إنَّين أبداً، ذلك أتوّقع ال وأنا منكم، أحدٌ  أنَصَفين ما شيطايّن،

 تتعاملَ  أن تريدُ  ال الَّيت الفضائّيات أخاطبُ  احلسينّيات، أخاطبُ  وأشخاَصها، رموَزىا ُتصن مُ  الَّيت ادلؤسَّسات
 يطول والكبلمُ  وأعَمتهم، أصمَّتهم الَّيت الصنميَّةِ  ثقافةِ  أساسِ  على إالَّ  والدقيقة والوثيقةِ  احلقيقةِ  منطقِ  مع

 تُنِصفَ  أن على قادرة الدينيَّة ادلؤسَّسة أنَّ  أعتقدُ  ال ألنَّين تنصفوين، أن أطالبكم ال لذا ويطول، ويطول
 دلطلقِ  أو الشافعيّ  للفكر أو الُقطيبّ  للفكر وطبَّلتُ  دعوهُتا لو والعرتة، الكتاب منطقِ  إىل يدعوىا شخصاً 
 القضيَّة ىذه أعرفُ  مر،األ ىذا من ويقيٍ  علمٍ  على وأنا لذلك، وَصفَّقُتم ذللَّلتم الناصيّب، الفكر أصناف

شَبعِ  ادلنهج ىذا تصحيحِ  إىل أدعوكم ألنَّين لكنَّين ىذه، يدي أعرفُ  كما
ُ
 إىل وأدعوكم الناصيّب، بالفكر ادل

 أحدٌ  يُنصَفين لن مت   لو وحّت  األيّام ُمستقَبل ُب وال اللحظة ىذه ُب ال تنصفوين لن والعرتة الكتاب منطق
 .صغارىا إىل كبارىا من قدمها، إىل رأسها من الناصيبّ  بالفكر دلشَبعةِ ا الدينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  ُب

: أقول احللقة ىذه وُب ىذا، حديثي ُب يرافقوين أن ذلم يطيبُ  الَّذين وإىل الشباب أبنائي إىل حديثي أوج وُ 
 لكم سأعرضُ  إنَّين أنفسكم، أنصفوا أبداً، منكم إنصافاً  أريدُ  ال أنا تنصفوين، ال أنتم، أنفسكم أنِصفوا
 أحب   ال ألنَّين جديدة، إضافات إليها وأضيفُ  الربنامج ىذا حلقاتِ  طولِ  على مرَّ  شلَّا سريعٍ  بشكلٍ  ظلاذج

 صورةً  أعطيكم أن أردتُ  لكنَّين االجرتار، أحب   ال ذلك، أحب   ال جديدة، إضافةٍ  دونِ  من اإلعادة
 الُعليا الطبقةِ  من وابتداءاً  الدينيَّة مؤسَّستنا ُب الناصيبّ  بالفكر قةٌ سلرتَ  الشيعيَّة الثقافة إنَّ  أقول دلاذا: ُمَلخَّصة

 من عصر، ُكل   ُب األعلى ادلرجع من بعينِو، شخصٍ  عن ىنا أربدَّثُ  وال األعلى، ادلرجع من ادلراجِع، من
 أين! احلقيقة؟ من ونتفر   فأين باحلقائق، ىذا سأثبتُ  أنا كبلمي؟ تقبلون ال دون، فما العلميَّة احلوزة زعماء
 عندي، لكم قيمةَ  ال وشتمكم، بسب كم وال بكم أبايل ال وشتمي، سيّب  إىل ستلجأون! وجوىكم؟ تعطون

 السليم وادلنطق احلقائق يواجو من لُو، قيمةَ  ال الطريقة هبذهِ  احلقائق يواجو من وشتكم، لسب كم قيمةَ  وال
 والسكوت، هبا اإلعرتافِ  من البُدَّ  األقلّ  على أو عندىا يُذَعن أن دَّ الب احلقائق تافو، إالَّ  ىو ما التفاىةِ  هبذه
 التعاُملِ  ُب ادلراتبِ  أقل   ُب ادلستوى هبذا اإلنسان يكون أن األقلّ  على احلقيقة، دلنطقِ  واخلضوع اإلذعان دون
 .والوثائق احلقائقِ  مع

 .إليكم أعودُ  الفاصلِ  وبعد فاصل إىل نذىبُ 
 القرآنِ  تفسري ُب العصمة بيت أىل حديثِ  ُب جاء عمَّا بعيدةٌ  ثقافةٌ  الشيعيَّة الساحةِ  ُب القرآنيَّة ثقافتنا
 تتبَّعتُ  لقد وربقيق، وتتب عٍ  خربةٍ  دون من جزافاً  ىكذا أربدَّثُ  ال الكبلم ىذا أقولُ  حي إنَّين وفهمو، وتأويلوِ 
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م ىذا، يومنا إىلو  الطوسي الشيخ زمن منذُ  مراجعنا كتبها الَّيت التفسري ُكتبَ   عن االبتعاد ُب يتسابقون إهنَّ
م التفسرييَّة األحاديث من ويفر ون أمجعي، عليهم وسبلموُ  اِ  صلواتُ  البيت أىل حديث  من يفر ون وكأهنَّ

 .علمائنا تفسري ُكتبِ  ُب ادلوجود الواقع ىو ىذا! دلاذا أدري ال خبيث، مرضٍ 
 ذىب لو :الشيعيَّة الثقافةِ  ساحةِ  من صَوراً  أيديكم بي سأعرضُ  لكنَّين التفسري عن احلديث أريدُ  ال ىنا أنا

 عن سيخربونكم الدينيَّة، ادلؤسَّسةُ  تتبّناهُ  مركزي   تفسريٍ  عن وسأل النجف ُب احلوزةِ  إىل منكم أحدٌ  اآلن
 مؤسَّسة ،اينالث اجلزء ىو ىذا يدي، بي البيان رلمع تفسريُ  ىو وىذا ،(البيان رلمعُ : )الطربسي تفسريِ 

: البقرة سورة من 191 اآلية ذيل ُب ،ميبلدي 1991 ،األوىل الطبعة ،لبنان ،بريوت ،للمطبوعات األعلمي
 من اآلن أقرأُ  وأنا ،43 الصفحة ُب اآلية آِخر إىل ،﴾اٌزَّيٍُْىَخِ إٌََِ ثِأَّْذِّىُُْ رٍُْمٌُاْ ًَال اٌٍّوِ سَجًِِْ فِِ ًَأَٔفِمٌُاْ﴿

 يقول ماذا، ﴾اٌُّْحْسِنِنيَ ُّحِتُّ اٌٍّوَ إَِّْ ًَأَحْسِنٌَُاْ اٌزَّيٍُْىَخِ إٌََِ ثِأَّْذِّىُُْ رٍُْمٌُاْ ًَالَ﴿ ب  تبطير  فيما 41 الصفحة
 : يقول اآلية ىذه عن يتحدَّث ؟41 الصفحة ُب الطربسي الشيخُ 
 كما المسلمين على أو نفسوِ  على اإلمامُ  خافَ  إذا والُبغاة الُكّفارِ  مع الُصلحِ  جواز على داللةٌ  وفيها
 ُمعاوية مع وفَ َعَلوُ  - احلكمي قضيَّة ُب - بصّفين المؤمنين أمير وفعلوُ  الحديبّية، عام اهلل رسول َفعلوُ 
 - الطبعة من سقط قد اإلمام اسم أنَّ  يبدو احَلسن، إمامنا إىل يشري - أمرهُ  تشت تَ  َلم ا المصالحةِ  من

 ُعورضنا فإن وشيعتو، نفسوِ  على وخافَ  أمرهُ  تشت ت َلم ا المصالحة من معاويةٍ  معَ  الَحسن اإلمامُ  وفعلوُ 
 من أكثر إىل سأحتاج وبالتايل وكبرية صغريةٍ  ُكل   عن أربدَّث أن أريد ال ىنا أنا - وحده قاتل الحسين بأن  

 نفهم أن َنستطيع ناأنَّ  على باآليةِ  استدلَّ  فهو أسبكَّن، ما بقدر حديثي أطراف أدلِلم أن أحاول وأنا حلقة
: فالجواب وحدُه، قاتل الحسين بأن   ُعورضنا فإن -:يقول أن إىل والُبغاة، الُكّفارِ  مع الُصلح جواز منها
 غلب إن وُ : واآلَخر، اهلل رسول من لمكانوِ  يقتلونوُ  ال أن هم َظن   إن وُ : أحدىما :وجهين يحتملُ  ِفعَلوُ  إن  

 مع القتل فكان ُمسلم، عّمو بابن فعلَ  كما صبراً  زياد ابن الملعونُ  قتلوُ  الهمقت ترك لو أن وُ  ظنِّوِ  على
  .عليو أىون والجهاد النفس ِعزِّ 
 ىكذا الدينيَّة ادلؤسَّسةُ  الدينيَّة، بادلؤسَّسةِ  يل شأن ال أنتم، أسألكم أنا احُلسي؟ مع تتعاملون ىكذا أنتم

 يل شأنَ  ال هبم، يل شأنَ  ال احُلسي، مع يتعاملون ىكذا وهنمتُقل د الَّذين ادلراجع احُلسي، مع تتعامل
 ادلثقَّفي، من اجلامعيي، من الشباب أبنائي الشباب، أبنائي أنتم أخاطبكم أنا والصغرية، الكبريةِ  بالعمائم

 احُلسي هنضة تفهمون حينما أنتم: أقول أنا العي، ىذه نفسِ  من يشربون فُهم باحلوزويي يل شأنَ  وال
 : ثانية مرَّة الكبلم أقرأ الصورة؟ هبذه تفهمونوُ  احلسي، وموقف

 يعين - يقتلونوُ  ال أن هم ظن   إن وُ  أحدىما: وجهين يحتملُ  فعَلوُ  إن   - احُلسي فعلُ  َمن؟ ِفعلُ  - ِفعَلوُ  إن  
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 ىذه ُكلّ  يعين - اهلل رسول من لمكانوِ  يقتلونوُ  ال أن هم ظن   إن وُ  - !!ظنون على احلسي وهنض قام
 ُب تفسري أحسن ىو ىذا والعرتة، الكتاب لثقافة الكامل اإللغاء ىذا ادلوجود، ىذا ىو واألحاديث اخْلَُطب
 ىذا من يأخذون الُقرآنيَّة ااضرات يُدر سون الَّذين ادلؤل فون، ادلنرب، ُخطباء الرمسيَّة، الشيعيَّة الدينيَّة ادلؤسَّسة
 ىذا الطريقة هبذه يُفك ر الَّذي التفسري، ىذا أنتج الَّذي جّبار عقل بأنَّوُ  يصفونوُ  ذيالَّ  العقل ىذا التفسري،

 أنتم؟ تقولون ماذا سخيف؟ عقل أو جّبار عقل
 اهلل، رسول من لمكانوِ  يقتلونوُ  ال أن هم ظن   إن وُ  أحدىما: وجهين يحتملُ  - احلسي فعلَ  إنَّ  - فعلوُ  إن  

 الظنون على مبنيَّة قضيَّة - صبراً  زياد ابن الملعون قتلوُ  قتالهم ترك لو أن وُ  ظنِّوِ  ىعل غلب إن وُ : واآلخر
 ُب تفسري أفضل ىو ىذا ،[الطربسي يقول كما] احُلسي عند واضحة غري والصورة اإلحتماالت، وعلى

 ادلنطق هبذا جاء أين من الُقرآنيَّة، الثقافةُ  تتكوَّن ىكذا .الثاين اجلزء ىذا الرمسيَّة، الشيعيَّةِ  الدينيَّةِ  ادلؤّسسةِ 
 من أساساً  الُقرآن تفسري أخذ الطربسي التفسري، ومصادرُ  الُقرآنيَّة الثقافةُ  بوِ  ُشِحَنت ما بسببِ  األعوج؟

 ُب جاء ما إليوِ  وأضاف البيت، ألىل سلالف تفسري األغلب األعم   ُب وىو الطوسي، للشيخ التبيان تفسري
 .منو أسوأ ىي منو، حال بأحسن ىي ما التفاسري وبقيَّةُ  البيان، رلمعُ  ىو ىذا بيت،ال أىل أعداء تفاسري

 : ادلائدة سورة من 189 اآلية ،336 الصفحة الطبعة، نفس من الثالث اجلزء ىو ىذا
 - ؟334 الصفحة ُب يقول ماذا ﴾.اٌْغٌُُْةِ ٍّبَُعَ أَٔذَ إَِّٔهَ ٌَنَب عٍَُِْ الَ لَبٌٌُاْ أُجِجْزُُْ َِبرَا فََْمٌُيُ اٌشُّسًَُ اٌٍّوُ َّجَّْعُ ٌَََّْ﴿

: اإلمامي ة قول بُطالن على تدل   أن ها - ىذا ادلخالفي علماء من - تفسيره في سعيدٍ  أبو الحاكمُ  وذكر
 ال الشيعة مراجعُ  ادلراجع، ليس تقول، البيت أىل رواياتُ  ؟!هبذا نقول ضلن - الغيب يعلمون األَِئم ة إن  

 األئمَّة إنَّ : يقول الُقرآن الُقرآن، ىو ىذا يقول، الُقرآن يقولون، البيت أىلُ  الغيب، يعلمون األَِئمَّة نَّ إ يقولون
 اجلن، سورة ُب يقول الُقرآن الروايات، إىل بكم أعودَ  لن الُقرآن، ىو ىذا أقول، الَّذي أنا ما الغيب، يعلمون

 ۞ أَحَذاً غَْْجِوِ عٍَََ ُّظْيِشُ فٍََب﴿ ا ىو؟ من ؛﴾اٌْغَْْتِ ٌُُِعَب: ﴿والعشرون والسابعة والعشرون السادسة اآلية

 عن ليس ىنا واحلديث الروايات، ُب كما وعلي   دبَُحمَّد خاصَّةٌ  اآلية وىذه ،﴾سَّسٌُيٍ ِِٓ اسْرَضََ َِِٓ إٌَِّب
 : واضحة يةاآل تبلحظون غيب، فهو الذىن عن غاب ما ُكل   وإالَّ  با، اخلاصّ  الغيب عن الغيب،

 َِِٓ إٌَِّب ۞ أَحَذاً غَْْجِوِ عٍَََ ُّظْيِشُ فٍََب اٌْغَْْتِ عَبٌُُِ﴿ بوِ  اخلاصّ  الغيب على ؛﴾غَْْجِوِ عٍَََ ُّظْيِشُ فٍََب اٌْغَْْتِ عَبٌُُِ﴿

 سْرَضََا َِِٓ إٌَِّب﴿ ؛(الرسول ِمن اْلُمرَتضى أنا: )يقول ادلؤمني أمري كلمات بعض وُب ،﴾سَّسٌُيٍ ِِٓ اسْرَضََ

 ال الكبار والُعلماء والفقهاء ادلراجع لكنَّ  جّداً، فكثريةٌ  الروايات أّما واضحة، اآليات واضح، ،﴾سَّسٌُيٍ ِِٓ
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 .بذلك يقولون
 قول بُطالن على تدل   أن ها تفسيرهِ  في سعيدٍ  أبو الحاكمُ  وذكر -:الثالث اجلزء من 334 الصفحة
 ذلك، يقولون واألَِئمَّةُ  ىذا، يقول الُقرآن وا ،الغيب يعلمون األَِئمَّة إنَّ  اإلماميَّة؟ قالت ماذا - اإلمامي ة

 ما ذلك يكونُ  كيف ،(َعَلْيُكم َوِحَسابُ ُهم ِإلَْيُكم اْلَخْلقِ  َوِإيَابُ : )وتقول الكبرية اجلامعةُ  الزيارةُ  تأٌب حينما
 كيف ،(ِإلَْيُكم - ا وأمرُ  - َوَأْمُرهُ : )ةالكبري  اجلامعةُ  الزيارةُ  تقول حي! يكون؟ كيف! الغيب؟ يعلموا مل

 تكذبون! إليهم؟ بكاملو ا أمر يكون كيف! ادلعاين؟ ىذه تتحقَّق كيف! الغيب؟ يعلموا مل ما ذلك يكونُ 
 كيف إليهم، بُكل وِ  ا أمرُ  يكون حي !؟(ِإلَْيُكم َوَأْمُرهُ : )الكبرية اجلامعة الزيارة تقرأون حي األئمَّةِ  على

م نتوقَّع  !ذلك؟ ؽلكنُ  كيف! الغيب؟ يعلمون ال أهنَّ
 وأمري بداخل؟ ليس أو ىنا داخل الغيب ،﴾ُِجِنيٍ إَِِبٍَ فِِ أحْصَْْنَبهُ شَِْءٍ ًَوًَُّ: ﴿ياسي سورة ُب نقرأ حي

 نقرأ حي ال؟ أو ىنا داخل الغيب ،(شيء ُكلّ  فيوِ  ُأحِصيَ  ال ذي الُمبين اإلمامُ  ذلك أنا: )يقول ادلؤمني
 ىذا ال؟ أو ىنا داخلٌ  الغيب ،(كائن ىو وما يكون وما كان ما يعلمون إن هم: )وغريهِ  الكاُب روايات ُب

 على تدل   أن ها تفسيرهِ  في سعيدٍ  أبو الحاكمُ  وذكر -:فهذا ادلراجع منطقُ  أّما العرتة، ومنطقُ  القرآنِ  منطقُ 
 الغيب، يعلمون األَِئمَّة إنَّ  اإلماميَّة؟ تقول ماذا دلخالفي،ا من قُلنا سعيد أبو ىذا - اإلمامي ة قول بُطالن

 العاملِ  ىذا أنَّ  يعين - القوم لهؤالء منو ظلمٌ  القول ىذا إن  : وأقول - الشيعّي؟ ادلرجع ىذا يقول ماذا
 لئلماميَّة ظلم ىذا يقول ،(الغيب يعلمون األَِئمَّة إنَّ ): يقولون أهّنم اإلماميَّة عن يقول البيت ألىل ادلخاِلف

 عن ادلراجع، عن يتحدَّث - منهم أحداً  نعلمُ  ال فإن ا القوم لهؤالء منوُ  ظلمٌ  القول ىذا إن  : وأقول -
 ما - الغيب بعلم الناس من أحداً  يصفُ  اإلسالم أىل من أحداً  بل منهم أحداً  نعلمُ  ال فإن ا - العلماء

 فقد بذلك مخلوقاً  وصف ومن - اجلن سورة من اآليات يل،قل قبل اآلية قرأنا ضلن ما َوَصَفهم، القرآن ىو
 ىذا - وبينهم بينوُ  فيما فاهللُ  ذلك إلى نسبهم فمن القول، ىذا من بَرآءٌ  اإلمامي ةُ  والشيعةُ  الدين، فارق

 أن أُريد ال أنا الكبلم، وسيتَّضح الدينيَّة ادلؤسَّسةُ  عنوُ  وتتحدَّثُ  التفسري ىذا عنوُ  يتحدَّث الَّذي ادلنطق ىو
 .أخرى حلقةٍ  إىل وأحتاج احللقة ىذهِ  تكفي ال فقد كلمةٍ  ُكل   عند كثرياً  الوقوف أطيل
 غَْْتُ ًٌٍَِّوِ: ﴿ىود سورة من 114 اآلية ،430 الصفحة البيان، رلمعِ  من أيضاً  اخلامس اجلزء ىذا

 ،411 الصفحة ُب الكرؽلة، اآلية آخر إىل ،﴾عٍََْْوِ ًَرٌََوًَّْ فَبعْجُذْهُ وٍُُّوُ األَِْشُ ُّشْجَعُ ًَإٌَِْْوِ ًَاألَسْضِ اٌسََّّبًَادِ
 إىل سأحتاجُ  ألنَّين أقرأَهُ  لن تراجعوه، أن أنتم ؽلكنكم طويل الكبلم ألنَّ  لكن السابقة ادلضامي نفس ،414
 لكن ن،أسبكَّ  ما بقدر واالختصار اإلغلاز أحاولُ  ىنا وأنا مفاصلِو، بعض عند وللوقوفِ  لقراءتو طويل وقتٍ 
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 البيان رلمع من اخلامس اجلزء من 414 و 411 الصفحة أىل تعودوا أن باألمر ُمهَتّمي كنتم إذا ؽلكنكم
  .السابقة ادلضامي نفس ىود، سورة من 114 اآلية ذيل ُب الُقرآن، تفسري ُب

 َّخٌُضٌَُْ اٌَّزَِّٓ سَأَّْذَ ًَإِرَا: ﴿األنعام سور من 60 اآلية ذيل ُب البيان، رلمع تفسري من الرابع اجلزء ىو ىذا

 اٌْمٌََِْ َِعَ اٌزِّوْشٍَ ثَعْذَ رَمْعُذْ فَالَ اٌشَّْْطَبُْ ُّنسَِْنَّهَ ًَإَِِّب غَْْشِهِ حَذِّثٍ فِِ َّخٌُضٌُاْ حَزََّ عَنْيُُْ فَأَعْشِضْ آَّبرِنَب فِِ

 - والسهو النسيان وأّما -:البيان رلمع من الرابع اجلزء من 01 الصفحة ُب اآلية ىذه ذيل ُب ،﴾اٌظَّبٌِِّنيَ

 دبنهج يلتزم كان لو ىو ،﴾اٌشَّْْطَبُْ ُّنسَِْنَّهَ ًَإَِِّب: ﴿بألفاظها وآلو عليو ا صّلى النيبّ  زُباِطب اآلية باعتبار
 امراجعن ولكنَّ  الكبلم، وانتهى جارة يا وامسعي أعين بإيّاكِ  نَزلَ  القرآن أنَّ  لَعَرفَ  التفسري ُب البيت أىلِ 

 إذا وإاّل  الُقرآن، تفسري ُب الناصيبّ  بادلنهجِ  بالضبط يلتزمون التفسري، ُب البيت أىلِ  دبنهج يلتزمون ال الكرام
 للنيب   األلفاظ فإنَّ  جارة، يا وامسعي أعين بإيّاكِ  نزل ،العلوم باقر يقول كما ،القرآن إنَّ : ادلنهج هبذا التزم

 ويُرت بون الُقرآن، تفسري ُب النواصب بطريقة يلتزمون ولكنَّهم القضيَّة، ىذه حبثِ  إىل ضلتاجُ  فبل لؤلُمَّة، وادلعاين
 فإنَّ  الطوسي، الشيخ يقل دُ  ىنا وىو اجلّبائّي،: قال يبدأ ولذلك أيضاً، النواصب قالوُ  ما على تفسريىم ُب

 الصفحة، التبيان ريهِ تفس ُب الطوسي قالوُ  ما عليكم وسأقرأ احلديث هبذا ربدَّث الَّذي ىو الطوسي الشيخ
  الطربسي؟ يقول ماذا األنعام، سورة من 60 اآلية ذيل ُب قلت كما الرابع اجلزء من 01
 ال الشيعة عامَّة وإاّل  الشيعة، لعلماء للشيعة، بالنسبةِ  - عليهم يجوِّزوىما فلم والسهو النسيانُ  وأم ا

 ادلراجع الطربسي، الطوسي، اخلوئي، السّيد أمثال رالكبا ادلراجع ىؤالء بنسيانِو، وال ادلعصوم بسهو يعتقدون
 يجّوزوىما فلم والسهو النسيانُ  وأم ا - وينسى يسهو ادلعصوم بأنَّ  يعتقدون الَّذين ىم ىؤالء الكبار
 - سواه ما فأم ا - البيت ألىل ادلخالفون يقول كما التبليغ ُب يعين - تعالى اهلل عن يؤد ونوُ  فيما عليهم
 - بالعقل إخاللٍ  إلى ذلك يؤدِّي لم ما عنو يسهوا أو ينسوه أن عليهم جو زوا فقد - التبليغ دائرة خارج

! ذلؤالء؟ نقول ماذا حال، أي   على ؟!اإلخبلل يصيبوُ  أن ؽلكن ادلعصوم عقل أنَّ  احتمال من ىناك ىل ىو
ء، الِكرام مراجعنا ىم ىؤالء  الكبلم ىذا يقول ادلرجع ىذا أنَّ  ومع ؼلرُبط، ادلرجع ىذا أنَّ  ومعَ  األجبلَّ

 بالرجوع واخلطباء العلم طلبة ويأمرون التفسري ىذا احرتام على يؤك دون األحياء مراجعنا ولكنَّ  السخيف،
 ما فأم ا - قم حوزة ُب وحتَّ  األشرف، النجف ُب حوزتنا ُب مركزيَّاً  تفسرياً  التفسري ىذا صار ولذلك إليِو،
 إلى ذلك يؤدِّي لم ما عنو يسهوا أو ينسوه أن عليهم جو زوا فقد - التبليغ ةدائر  ُب ما سوى ما - سواه

 .كبلموِ  ُب ويستمر   - بالعقل إخاللٍ 
 وا !!سُلتَ لَّة عقوذلم تكون ال الَّذي احلد   إىل لكن ينسون، يسهون، ُىم زماننا إمامُ  واآلن واإلمام النيبّ  يعين
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 ؟!منطق ىذا سلتلَّة، عقولكم أنتم وؽلدحونك، يوافقونك الَّذين قلوع سُلتّل، الطربسيّ  أي ها أنت عقلك
ينيَّةُ  ادلؤسَّسةُ  تريد ال الَّيت القرآنيَّة الثقافةُ  تنشأ ىكذا  أنتقدُ  ألنَّين األوصاف بشّت  وتصفين أنتقدىا، أن الد 

 الُعليا، ادلرجعيَّة اخلُطباء، يأمرون الكرام اجعُ وادلر  الدينيَّة ادلؤسَّسةُ  وأشخ صُو، اذلُراء ىذا أنتقدُ  ألنَّين اذلُراء، ىذا
 تبليغيَّةٍ  محلةٍ  ِبَشن   اخلطباء إىل الُعليا ادلرجعيَّة من صادرة أوامر صفر شهر ُب زُلرَّم، شهر ُب السنة ىذه مثبلً 

 ُىراء، عةالشي علماء ُكتب ُب الكبلم ىذا إنَّ : قلتُ  قلت؟ ماذا ولكنَّين بذلك، أبايل ال أنا شخصيَّاً، ضّدي
 لكنَّين عليهم، أترحَّمُ  أحداً، سببتُ  ال أحداً، الشتمتُ  قلتُو، الَّذي ىو ىذا والعرتة، الكتابِ  منطق يُعارضُ 

 ىناك: )يقول الَّذي ىو ادلؤمني أمريُ  الز بالة، ىذه من الشيعيَّة الثقافيَّة الساحة نُنظ فَ  كي كبلمهم، أنتقدُ 
 ومراجعنا علماؤنا فتحها الَّيت القذرة اجملاري عيون ىي الكدرة العيون ىذه ،(َكِدرة عيونٌ  وىناك صافية عيونٌ 
 .واضح منطق تبلحظونوُ  ادلنطق وىذا الشيعيَّة، الثقافة ساحة على

 الكبلمُ  أين راسي، على التقيَّة، سبيل على اجلدل، سبيل على ادلراجع يقولوُ  الكبلم ىذا: قائل يل سيقول
 يُرِجعون إذاً  دلاذا موجود؟ أين الثاين الكبلم يتبّنونُو؟ ىم دلاذا ذكروُه؟ مكان أيّ  ُب بو؟ يؤمنون ىم الَّذي

 ذلم يقول ال دلاذا عندنا؟ الرئيسة ادلصادر ىذه ذلم ويقولون الكتب ىذه إىل واخلطباء احلوزة وطلبة ادلثقَّفي
 فيها، الناصيبّ  اذلراء ىذا أنتقدُ  حي ذاً إ دلاذا عنها؟ يدافعون دلاذا ادلخالفي؟ لذوق وفقاً  مؤلَّفة ادلصادر ىذه
م أليس دلاذا؟ ماسوين؟ عيّن  يُقالُ   أنصفوا تنصفوين، أن أريدكم ال أنا جواب، أعطوين اذلراء؟ هبذا يؤمنون ألهنَّ

 ساحة من نُنظّفوُ  أن نستطيع ما تنظيف على يساعدين من فيكم كان إذا دينكم، عن إحبثوا أنفسكم،
 واحد بنسبة ولو الساحة ىذه نُنظ ف كي معاً  جهداً  نبذلُ  تستطيعون، ما بقدر اعدوينس الشيعيَّة، الثقافة
 .جّداً  كبرية القضيَّة كبرية، القضيَّة هبا، حلقت اّليت الناصبيَّة القذارةِ  من بادلئة
 األعوج ادلنطق ىذا حبسب كرببلء إىل ذىب السبلم عليو احُلسي: الطوسي للشيخ التبيان تفسريُ  ىو ىذا

م يظنّ  وىو كرببلء إىل ذىب البيان، رلمع تفسري ُب ادلوجود السخيف الضال  ابن أنَّ  يظنّ  أو يقتلوه لن أهنَّ
 ُب كما باإلعدام ػُلكم أن يعين صرباً؛ يُقتل أن صرباً، عقيل بن مسلم قتل مثلما لقتلوُ  بوِ  أمسك لو زياد

 ىذا وينسى، يسهو ينسى، ىو ذلك وفوق األمور، عواقب يعلمُ  ال فهو ادلعاصر، الزمن ُب مصطلحاتنا
 ،القرىب ذوي منشورات الطائفة، شيخ من الطبعة ىذه الطوسي، الشيخ من بوِ  جاء بِو؟ جاء أين من ادلنطق
 األنعام؟ سورة من 60 اآلية ذيل ُب الطائفة شيخُ  يقول ماذا ،قمري ىجري 1341 ،األوىل الطبعة
 ماذا - والنسيان السهو عليهم يجوز ال األنبياء إن  : يقولون همأن   من الر افضة قول الجب ائي ذكر حينما

 فيما والنسيان السهو عليهم يجوز ال إن ما: نقول ألن ا أيضاً، بصحيحٍ  ليس وىذا -:يقول عليو؟ يَ ُرد  
 يؤدِّي مل ِمم ا عنو يسهوا أو ينسوه أن يجوز فإن وُ  ذلك غير فأم ا - التبليغ ُب فقط - اهلل عن يؤد ونوُ 
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 أيضاً  متصر فاتهم من كثيراً  وينسون -:166 الصفحة ُب يقول أن إىل - العقل بكمال باإلخالل ذلك
 غلري ما ينسون ال شديدةً  قويَّةً  ذاكرةً  ؽلتلكون عاديّون أناسٌ  ىناك ىذا، غريبٌ  عليهم، ذبري الَّيت األمور -

 الدينيَّة، ادلؤسَّسة منطقُ  ىو ىذا مراجعنا، منطقُ  ىو ىذا ؟!ادلعصوم مع احلال ىذا يكون فكيف عليهم،
  .األعوج ادلنطق ىذا أنتقدُ  إنَّين الطوسي الشيخ أنتقدُ  حينما
 األوصاف وبُكل   وبالكاذب بالفاسق وصفين فيها، فسَّقين فتوىً  أصدر النجف مراجع من مرجع ىناك

 أحد الطوسي، الشيخ أنتقدتُ  ينألنَّ  دلاذا؟ سؤالك، برنامج ُب سأعرضها سأعرضها، موجودة، السي ئة،
 الَّذين ألنَّ  أعرضها ولكنَّين منها، أسخرُ  إنَّين أبداً، منها، ُمتأذ   أنَّين ال سأعرضها وإنَّين الكبار، األربعة ادلراجع

 ادلناسب الوقت ُب عليها سأعل قُ  لذلك خبصوصها أسئلة ىناك ادلوضوع، على أعّلق أن ميّن  طلبوا أرسلوىا
( ُردود) حلقات رلموعة ُب ادلطالب ىذه مثل أتناول أن نّييت ُب كان القمر، شاشة على سؤالك برنامج ُب

 .حلقاتوُ  تطول ال كي الربنامج الختصار طلباً  الربنامج ىذا ُب عنها كشحاً  طويتُ  الَّيت
 أيضاً  متصر فاتهم من كثيراً  وينسون - زُلَمَّد وآلُ  زُلَمَّدٌ  األَِئمَّة، - وينسون - الطوسي؟ الشيخ يقول ماذا
 قد عليو وسبلموُ  اِ  صلواتُ  احلجَّة اإلمام إذاً  أنتم؟ تقولون ماذا - الزمان من مضى فيما لهم جرى وما

 جرى بل عليو غلري مل أساساً  ألنَّوُ  شيء، ُكلَّ  نسي قد وأجداده، آبائوِ  على جرى عمَّا شيءٍ  ُكلَّ  نسي
 زمان ُب عليوِ  جرى وما! عليهم؟ غلري ال بالَّذي بالك فما ينسونوُ  ىم عليهم غلري الَّذي كان فإذا عليهم،

 منطقُو، وىذا كتابوُ  ىذا الطائفة، شيخُ  ىو ىذا !!الزمانيَّة الفرتة لطول اآلن اإلمام نساه قد الصغرى الغيبةِ 
 وينسون - كمإنصاف وعن عنكم ِغنً  ُب أنا إنصافاً، منكم أريدُ  ال أنا أنفسكم، أنِصفوا أنتم؟ تقولون ماذا
 الطائفة لشيخ التبيان تفسري ىو ىذا - الزمان من مضى فيما لهم جرى وما أيضاً  متصر فاتهم من كثيراً 

 .الطوسي
 ،األّوىل الطبعة ،احليدريَّة ادلكتبة منشورات الطبعة وىذه ادلرتضى، للسّيد( األنبياء تنزيوُ : )الكتاب ىذا

 قدوم ُب األسباب بيانُ  ،119 الصفحة ،ادلقدَّسة مق ،إيران ،شريعت ادلطبعة ،قمري ىجري 1341
 ولم - ادلرتضى؟ السي د يقول ماذا منو، قليلةً  سطوراً  لكم سأقرأ أنا طويل الكبلم وقتالِو، الكوفة احلسي
 الَّذين يعين - بعضهم يغدرُ  القوم أن   حسابوِ  في يكن ولم - احلسي حساب ُب - حسابو في يكن

 مجاعة يا! اذلراء؟ ىذا ما ؟احُلسي من أذكى كان عّباس وابن احلسي حساب ُب ىذا يكن مل يعين كاتبوه،
 على دّلونا عليها، دّلونا كتاب؟ أيّ  ُب احلقائق أين والنقاش اجلدل ألجل ىذا كان وإذا! اذلراء؟ ىذا ما

 ىذا ادلعاين، ىذهِ  تتبّنون أنتم اجلدل؟ جملّرد ىذا حبقيقة، ىو ما ىذا أنَّ  من للشيعة تبّينون ال ودلاذا احلقائق،
 من أقرأ أنا احلقائق، ىذه ىي ما ناصبيَّة، ثقافة ثقافتها إنَّ : وأقول الدينيَّة ادلؤسَّسةِ  من أنتقدهُ  الَّذي ىو
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 .أيدينا بي الَّيت الشيعيَّة الثقافة أسَّسوا الَّذين ىم ىؤالء الطوسي، من عليكم قرأت ادلرتضى، السي د كتاب
 األمور من ات فق ما ويت فقُ  نصرتو عن الحقِّ  أىلُ  ويضعفُ  بعضهم يغدرُ  القوم أن   بوِ حسا في يكن ولم

 اإلمام األمور ىذهِ  ولكن - أىلها أكثر على البيعة أخذ الكوفة دخل َلم ا عقيل بن مسلم فإن   الغريبة،
 إليها، فكرهُ  يصل أن إىل ةٍ حباج ليس اإلمام خاطئة، عبارة العبارة ىذهِ  حّت  !!إليها فكرهُ  وصل قد كان ما

 أعلم ال ،(أصحابي من خيراً  أصحاباً  أعلمُ  ال: )أصحابوِ  عن قال مثلما بالتفاصيل، عاملٌ  عامِل، اإلمامُ 
! ىذا؟ أعوج منطقٍ  أي   أعدائِو، حبالِ  يعلمُ  كان ادلطلق بالشكل أصحابو حبالِ  يعلمُ  فمثلما ادلطلق، بالشكل
 الصحيحةُ  الثقافةُ  أين اآلَخر؟ ادلنطقُ  أين نقبل، ولكن كذلك ليس وىو عم،ن واجلدل؟ للتقيَّة ىذا تقولون

 ُكلّ  ما دل ونا، كتاب؟ أيّ  ُب مراجعنا؟ من مرجعٍ  أي   عند ىي؟ أين والعرتة؟ الكتاب منهج إىل ادلستِندةُ 
 ىذا األحياء ادلراجع ُكلّ  ما ،الدينيَّة ادلؤسَّسة ُكلّ  ما احلوزة، ُكل   ما الشيعيَّة، ادلكتبةِ  ُكل   ما ىكذا، الكتب

  .غريهِ  على دل ونا منطقهم،
 متوجِّهًة، الئحةً  ظاىرةً  َكانت باألعداء الظفر أسباب أن   الجملة ىذهِ  بذكر أردنا وإن ما -:يقول أن إىل
 سّيد إىل يشري - اهلل عبد أبو سيِّدنا ىمّ  وقد تّم، ما فيو تم   حت ى وقلبو األمر عكسَ  السيئ االتفاق وأن  

 ال واهللِ : وقالوا عقيل بنو إليو فوثب بالعود، عليو وُأشير عقيل بن مسلم بقتل عرف َلم ا - الشهداء
 اإلمام يعين - ىؤالء بعد العيش في خير ال: فقال أخونا، ذاق ما نذوق أو ثأرنا نُدرك حت ى ننصرف

  !ادلنطق؟ ىو ىذا عقيل، بن مسلم بثأر يطلب كي توجَّو
 ظنِّوِ  مخالفة فأم ا - !!بالظنون يعمل اإلمام يعين - ظنِّوِ  مخالفةُ  فأم ا -:111 الصفحة ُب قولي أن إىل
 - اإلمارات بحسب تغلب إن ما فالظنون وغيره، عّباسٍ  كابن الن صحاء من عليوِ  أشار من جميع لظنِّ 

: تُقَرأ وأيضاً  - راتاألما بحسب تغلب إن ما فالظنون - األمارة من األمارات أو اإلمارات حبسب
 ظنّ  من أصوب غريه وظن   عّباس ابن ظنّ  فكان األساس ىذا على - األمارات بحسب - اإلمارات
 فأم ا - ىذه ىي النتيجة بالواقع، علماً  أكثر كانوا واآلَخرين عّباس ابن فكأنَّ  !!السبلم عليو احُلسي
 بحسب تغلب إن ما فالظنون وغيره، عباس كابن الن صحاء من عليو أشار من جميع لظنِّ  ظنِّوِ  مخالفةُ 

 عليو بو كوِتبَ  ما على يقف لم عّباس ابن ولعل   آخر، عند وتضعف أحد عند تقوى وقد األمارات،
 أمورٌ  وىذهِ  والمواثيق، والعهود والمراسالت المكاتبات من ذلك في ترد د وما الكوفة، من الس الم
 ظنون قضيَّة القضيَّة - تفصيلها دون جملتها إلى إال   اإلشارةُ  نيمك وال فيها الن اس أحوال تختلفُ 

 ! !أصوب ظّنوُ  كان عّباس ابن أنَّ  وتبّي  واحتماالت،
 الشيخ بعد الشيعةِ  مرجعُ  ىذا وىايب ، كتابٍ  من أقرأ ال أنا شئت، ما َسم   تسخيف، تلصيق، ترقيع، ىذا
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 العّباسيّ  اخلليفةُ  بذلك، العّباسّيون لّقبوُ  كما اذلدى علمُ  ضى،ادلرت السي د ىذا رمسي شيعي مرجع ثاين ادلفيد،
 لُق ب، األساس ىذا وعلى اذلدى، علمُ  ىو ادلرتضى عن لوُ  وقال ادلؤمني أمري فيو رأى مناماً  رأى أنَّوُ  زعم ىو

 .ادلرتضى السي د على تعاىل ا رضوان العّباسيي، ِقَبلِ  من جاءهُ  اللقب
 الشيخ عن كبلماً  ينقلُ  اجمللسي الشيخ وىنا اجمللسي، لشيخنا األنوار حبار من واألربعون الثاين اجلزء ىذا

 فهي َعكربة قُرِأت وإذا الُعكربيَّة، فهي ُعكربة قُرِأت إذا وَعكربيَّة، ُعكربيَّة: تُقَرأ الُعكربيَّة، ادلسائل ُب ادلفيد
 حبار من ،31 جزء من أقرأ أنا قالوا؟ فماذا ادلفيد، للشيخ الالسؤ  ىذا وجَّهوا الُعكربيَّة ادلسائل ُب الَعكربيَّة،

 الشيخ إىل ُوج وَ  السؤال ىذا ،114 الصفحة ،العريب التأريخ مؤسَّسة ،العريب الرتاث إحياء دار ،األنوار
 يدُ أر  ألنَّين بالبحار جئت بو، جئت ما أنا مطبوع، كتاب موجود الُعكربيَّة، ادلسائل ُب مذكوراً  وجاء ادلفيد

 ىو؟ ما السؤال الكتب، عدد أكث ر أن أردتُ  فما ادلوطن نفس ُب موجود احلّلي للعبّلمة أيضاً  كبلماً  أقرأ أن
 سيُنِكر ادلفيد اآلن الشيعة، عامَّة عند الشيعة، عند َمن؟ عند - عندنا اإلمامُ  -:ادلفيد إىل ادلوجَّو السؤال

 الروايات - يكون ما يعلم أن على ُمجمعٌ  عندنا مامُ اإل - ىكذا عندنا ليس ال،: سيقول القضيَّة، ىذه
 ُب عديدة أبواب كائن، ىو وما يكون وما كان ما يعلم اإلمام ،األوَّل اجلزء ُب الشريف الكاُب ُب صرػلة
 وما كان ما يعلم اإلمام ،واضحة صرػلة العسكرّي، اإلمام أصحاب من الصّفار للشيخ الدرجات بصائر
 : الرعد سورة ُب آية آخر ذلك، ُب صريح ُقرآنال كائن، ىو وما يكون

 فيوِ  الكتاب علمُ  ،﴾اٌْىِزَبةِ عٍُُِْ عِنذَهُ ًََِْٓ ًَثَْْنَىُُْ ثَْْنِِ شَيِْذاً ثِبٌٍّوِ وَفََ لًُْ ُِشْسَالً ٌَسْذَ وَفَشًُاْ اٌَّزَِّٓ ًََّمٌُيُ﴿
 يعلمُ  أن وُ  على ُمجمعٌ  عندنا اإلمامُ  -:ادلفيد الشيخ يسألون ىؤالء حال أيّ  على شيء، لُكل   وتبيان بيان
 والوقت قاتلو عرف وقد مقتول، أن وُ  يعلم وىو المسجد إلى خرج المؤمنين أمير بالُ  فما يكون، ما

 وال يخذلونوُ  أن هم علم وقد الكوفةِ  إلى سار عليّ  بن الحسين بال وما - يتأخَّر مل دلاذا يعين - والزمان؟
 ال لكنَّين ادلاء خبصوص أيضاً  آَخر كبلم ىناك الكبلم، آخر وإىل - تيك؟ سفرتوِ  في مقتولٌ  وأن وُ  ينصرونوُ 

 أن ؽلكنكم بئراً؟ ػلفر مل فلماذا بئراً  ػلفر أن يستطيع كان وأنَّوُ  احُلسي اإلمام عطش خبصوص وقتاً، أجد
 أجاب فماذا فيو، جاء ما تقرأوا وأن واألربعي الثاين اجلزء إىل الِبحار إىل أو الُعكربيَّة ادلسائل إىل تعودوا
  ادلفيد؟ شيخنا

 مع البّقالي أو العطَّارين إمجاعُ  من؟ إمجاعُ  - فإجماعنا -:يكون ما يعلمُ  اإلمام إنَّ  قولوِ  عن اجلواب وأمَّا
 ما يعلمُ  ال اإلمام أنَّ  يعين - قال ما ِخالف على األمر أن   فإجماعنا - ادلراجع إمجاعُ  !ذلم؟ احرتامي

 إجماعهم وإن ما القول، ىذا على الشيعةُ  أجمعت وما قال، ما خالف على األمر أن   فإجماعنا - يكون
 على ويكون يحدث ما بأعيانِ  عاِلماً  يكون أن دون يكون ما ُكلِّ  في الحكم يعلمُ  اإلمام أن   على ثابتٌ 
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 بأجمعها، األسئلة ليوع بنى ال ذي األصل ُيسقط وىذا - إمجايل علم ىناك يعين - والتمييز التفصيل
 يعلم بأن وُ  القول فأم ا ذلك، لوُ  تعالى اهلل بإعالم ويكون يحدث ما أعيان اإلمام يعلم أن نمنع ولسنا
 الُقرآنيَّة اآليات - بيان وال حج ةٍ  غير من فيو لدعواه قائلوُ  نصّوبُ  وال نطلقوُ  فلسنا يكون ما ُكلّ 

 كبلم ىذا تقولون؟ ماذا أنتم - والقول - حال أيّ  على! ؟انبي وال حبجَّة ىي ما البيت أىل وأحاديث
  .ادلفيد الشيخ
 أن وُ  متظاىراً  الخبر جاء فقد فيو، يُقتل كان ال ذي والوقت قاتلوُ  يعلمُ  كان المؤمنين أمير بأن   والقول
 يعلم كان أن وُ  اً متظاىر  الخبر جاء فقد - قويّاً  مؤيّداً  اخلرب جاء يعين متظاىراً؛ - الجملة في يعلم كان
 عليو يأتي فلم قتلوِ  بوقت علموُ  فأم ا التفصيل، على قاتلوُ  يعلمُ  بأن وُ  أيضاً  وجاء مقتول، أن وُ  الجملةِ  في
 اهلل يتعب دهُ  أن يمتنع ال كان إذ المعترضون، يظن وُ  ما فيوِ  يلزم لم أثر بوِ  جاء ولو التحصيل، على أثرٌ 

 إال   يبلغوُ  ال ما الدرجات علوّ  بذلك( ليبلِّغوُ ) أو ليبلغوُ  للقتل واالستسالم دةالش ها على بالص بر تعالى
 يوجد ال - ذلك على نقطعُ  فلسنا خاذلوه الكوفة أىل بأن   الحسين علمُ  وأم ا -:يقول أن إىل - بو

 عرض هبا سنضربُ  كل ها الكثرية الروايات وىذه - سمع وال عقلٍ  من عليو ُحج ة ال إذ - ىذا على قطع
 وأم ا - السياق ىذا ُب جاء وما كائن، ىو وما يكون وما كان دبا ادلعصوم علم عن تتحدَّث الَّيت اجلدار
 - سمع وال عقلٍ  من عليو ُحج ة ال إذ ذلك على نقطعُ  فلسنا خاذلوه، الكوفة أىل بأن   الحسين علمُ 
 بذلك عالماً  كان ولو - اجلدل سبيل على ىذا - عالماً  كان ولو - ادلفيد الشيخ بذلك يقطع ال ىو

 بذلك، متعب داً  سيكون أنَّوُ  من يعين - المؤمنين أمير علم عن الجواب في قد مناه ما عنوُ  الجواب لكان
 .قطعيَّاً  دليبلً  ظللكُ  ال - ذلك على نقطعُ  فلسنا - ىذا ىو األصل اجلواب لكن

 الثقافة ُب عليها يُبن دلاذا للناس؟ احلقائق ىذه بيَّ تُ  ال دلاذا اجلدل، ألجل جاء أيضاً  الكبلم ىذا فلنقل
 ُب موجودة الثقافة ىذهِ  موجودة، الثقافة ىذه ادلراجع طبقة ُب الرمسيَّة؟ الشيعيَّةِ  الدينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  ُب ادلوجودةِ 

 الثاين اجلزء من أيْ  الكتاب، نفس من 119 الصفحة ُب .للُقرآن تفسريىم ُب كتبهم، ُب دروسهم،
 فيما سألوُ  ِسنان، بنُ  ُمهنَّا السّيد سألوُ  لسؤالٍ  جوابوِ  ُب احلّلي، العبّلمة عن ينقل األنوار، حبار من واألربعي

 ادلسائل امسو كتاب ىناك ىو أجاب؟ ماذا احلّلي العبّلمة فأجاب، ادلوضوع، نفس ُب ادلؤمني، أمري ؼلص  
مة وأجاب سنان بن ُمهنا السّيد اسأذل أسئلة ال ُمهنائيَّة ادلسائل ادلهنائيَّة،  العبّلمةُ  أجاب ماذا عليها، العبلَّ

 ُأخِبر أن وُ  - احتمال ىناك ادلؤمني أمري يعين - القتل بوقوع ُأخِبر يكون أن ُيحتمل بأن وُ  -:فأجاب احلّلي؟
 تكليفوُ  ن  وأ يُقتل، مكان أيّ  أو الليلة تلك من وقتٍ  أيّ  في يعلم ولم الليلة، تلك في القتل بوقوع
 .كبلموِ  آخر إىل - تعالى اهلل ذات في الش ريفة مهجتو بذلُ  يكون أن فجاز لتكليفنا، مغايرٌ 
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 الزيارات أين؟ الكاملة احلقائق لكن للجدل، ادلنطق ىذا أنَّ  أقبل دعوين! ادلنطق؟ ىذا عن تقولون ماذا
 آلِ  عن والواضحةِ  احلقيقةِ  ادلعاين ُب يتحدَّث واحد أي تضع فوهنا، الروايات تضع فوهنا، األدعية تضع فوهنا،

 ىي؟ أين احلقيقيَّةُ  ادلعارف ىي؟ أين احلقائق إذاً  يكون، ماذا أدري ال ماسونيَّاً، منحرفاً، ُمغالياً، يكون زُلَمَّد
 ميثم وابن ادلعروفة، الشيعيَّةِ  الشروح من البحراين، ميثم البن الببلغة هنج شرح ىذا ،آخر كتابٌ  ىذا

 ،الشيعة فقوُ  مؤسَّسة ،الثالث اجلزء ىو ىذا للهجرة، 946 سنة متوَبَّ  الكبار، الشيعة علماء من بحراينال
 : قتلوِ  وعن ادلؤمني أمري عن يتحدَّث ،130 للخطبة شرحوِ  ُب ،189 الصفحة ،لبنان ،بريوت
 إلى وأشار ىذهِ  على ربُ سُتض: قال أن وُ  عنو روي كما مجمالً  قتلو بكيفّية الر سول أخبرهُ  قد كان وإن

 عاقرُ  نعم،: قال األو لين؟ أشقى من أتعلم: قال أن وُ  وعنوُ  لحيتو، إلى وأشار ىذه منها فُيخَضبُ  ىامتو،
 يضربك من: قال ال،: قال - لؤلمري يقول النيبّ  يعين - اآلخرين؟ أشقى من أتعلم: لوُ  فقال الن اقة،
 ما ولكنَّوُ  سُيقَتل مت يعرف أن يُريد يبحث كان ادلؤمني، مريأ حبثُ  - بحثوُ  وأم ا ىذه، فيخضب ىاىنا

 130 اخلطبة ُب جاء الطريقة، هبذه شرحوُ  ىو ادلؤمني أمري عن نقلوُ  كبلماً  أنَّ  باعتبار! !يصل أن استطاع
: اخلطبة بداية - األمر ىذا مكنونِ  عن أبحثُها األيّام أطردتُ  كم -:البحراين ميثم ابن كتاب حبسب

 كم موافاتو، منوُ  والهربُ  النفس مساقُ  واألجلُ  فراره في منو يفر   ما القٍ  امرئٍ  ُكلّ  الن اس هاأي  )
 الكلمات ىذه ،(مخزون علمٌ  ىيهات إخفاءه إال   اهلل فأبى األمر ىذا مكنون عن أبحثها األيّام أطردتُ 

 : يقول اين؟البحر  ميثم ابن يقول ماذا باخلطبة، يل اآلن شأن ال أخرى، دالالت ذلا
 -! !نتيجة إىل وصل وما مت؟ يقتل؟ كيف قتلو، عملّية يعرف أن يريد يبحث كان األمري - بحثوُ  وأم ا
 إم ا البحث وذلك المشخِّصة القرائن من ونحوىما والمكان الوقت تفصيل فعن ىو بحثوُ  وأم ا

 إم ا البحث وذلك - ؟!منطقيّ  الكبلم ذاى !!لوُ  يقول كان ما والنيبّ  - حياتوِ  ُمد ة الر سول من بالّسؤال
 معَ  أوقاتوِ  سائر في أحوالوِ  قرائنِ  من والتفر س بالفحص أو إي اه وكتمانوِ  حياتوِ  مد ة الر سول من بالّسؤال
 ىو ىذا - عليو يجري بما جاىالً  المؤمنين أمير فكان الحال تلك عنوُ  تخفى أن إال   اهلل فأبى الن اس
ء، مراجعناو  علمائنا منطق  ادلؤسَّسةِ  كتب ادلنطق، هبذا مشحونة الكتب ووا يسرية، أمثلة وىذه األجبلَّ

  .اذلراء هبذا مشحونة وعلمائنا ومراجعنا كتب الدينيَّة،
 كانت إذا ،44 الصفحة يدي، بي الَّيت الطبعة ىذه عديدة، طبعات ولوُ  ادلفيد، للشيخ ادلقاالت أوائل ىذا

 القول وإطبلق والكائنات بالضمائر األَِئمَّة علم ُب القولُ : )العنوان إىل إذىبوا زبتلف، عندكم الَّيت الطبعة
 آلِ  من األَِئم ة إن  : أقول - ادلفيد؟ الشيخ يقول ماذا ،(الصفات ُب ذلم ذلك وكون الغيب بعلم عليهم
 تأمرنا الَّيت اآلية ىذه إذاً  !!اجلميع ضمائر يعرفون ال يعين – العباد بعضَ  ضمائرَ  يعرفون كانوا قد ُمَحم د
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 يعلمون ال كانوا إذا ،﴾ًَاٌُّْؤِِْنٌَُْ ًَسَسٌٌُُوُ عٍَََّىُُْ اٌٍّوُ فَسََْشٍَ اعٌٍَُّْاْ ًَلًُِ: ﴿ادلؤمني وزباطب الناس وزباطب
 الكتاب، ىذا عن ادلراجع سلوا أنتم اآلن! أنتم؟ تقولون ماذا ؟!أعمالنا سريون فكيف العباد، ضمائر

  ادلفيد؟ يقول ماذا العقائد، ُب األصول الكتب ومن الُكتب، أىم   من ىذا: لكم لونسيقو 
 كونو، قبل يكون ما ويعرفون العباد، بعض ضمائر يعرفون كانوا قد ُمَحم د آل من األئم ة إن  : أقول
 إي اه هموأعلم بوِ  تعالى اهلل أكرمهم وإن ما إمامتهم، في شرطاً  وال صفاتهم في بواجبٍ  ذلك وليس
 والتمّسك - طاعتهم ُب لل طفٍ  أو طاعتهم ُب لل طفٍ  - بإمامتهم والتمّسك طاعتهم، في لل طفٍ 

 عليهم القول إطالق فأم ا الس ماع، جهة من لهم وجبَ  ولكن وُ  عقالً  بواجبٍ  ذلك وليس بإمامتهم،
 بنفسو األشياء علم من يستحّقوُ  ماإن   بذلك الوصف ألن   الفساد، بيِّنُ  منكرٌ  فهو الغيب يعلمون بأن هم

 شذّ  من إال   اإلمامة أىل جماعة ىذا قولي وعلى وجل، عزّ  هلل إال   يكون ال وىذا المستفاد، بعلم ال
  .الُغالة من إليهم انتمى ومن المفوضة من عنهم
 طاعتهم ربت ويكون ذلم ءٍ شي ُكلّ  يذل   كيف ،(َلُكم َشْيءٍ  ُكل   َوَذل  : )تقول حي الكبرية اجلامعة الزيارة

 فِِ أحْصَْْنَبهُ شَِْءٍ ًَوًَُّ﴿ ؟!ذلم ذلَّت الَّيت األشياء تلك من شيءٍ  ُكل   بغيبِ  ُمرتِبطٌ  ىو دبا يعلمون ال وىم

 الُقرآن ادلزبلة، ُب بو نلقي ٍُبَّ  الُقرآن على نعرضوُ  القول من اذلراء ىذا! ادلعاين؟ ىذه نفهم كيف﴾  ُِجِنيٍ إَِِبٍَ

 من دعين! األقوال؟ ىذه دبثل يتمّسكون وعلماؤنا مراجعنا دلاذا ،﴾ُِجِنيٍ إَِِبٍَ فِِ أحْصَْْنَبهُ شَِْءٍ ًَوًَُّ﴿ :يقول
 ضالّ  أنَّوُ  من دلنتقدىا يُقال األقوال ىذه تُنتَ َقد حي دلاذا عليو، افرُتيَ  القول ىذا ولنقل ادلفيد، الشيخ

 يل شأن ال أنا أنتم؟ تقولون ماذا للتشّيع؟ هتدًن ىو ما القول اىذ يعين! التشي ع؟ يُهد م أن يريد منحرف
 ومن األسفل إىل األعلى من الناصيبّ  الفكرُ  اخرتقها قد ثقافة ثقافتها الدينيَّة ادلؤّسسة الدينيَّة، بادلؤسَّسة
 كتب من أقرأ! ة؟الوىابيَّ  كتب من أقرأ أقرأ؟ أين من أنا الدينيَّة، ادلؤسَّسةُ  كتب وىذه األعلى، إىل األسفل

 يؤيّدىا الَّيت ىي نفسها الكتب وىذه األوَّل، الِطراز من الشيعة مراجع كتب ىذه ىي ما! مثبًل؟ الليرباليي
 فليبّينوا ىذا يرفضون كانوا إذا احلاليَّة، الدينيَّة ادلؤسَّسة يتزعَّمون والَّذين تقل دوهنم الَّذين ادلعاصرون ادلراجع

 .نريدىا وال نرفضها ضلن الكتب ىذه إنَّ : فليقولوا لنا،
 من وىو الكتاب ىذا واحد، رللَّدٍ  ُب معاً  مطبوعان الكتابان وىذان ادلفيد، الشيخ كتب من آخر كتاب ُب

 العقائد يعطيك العقائد، يصح حُ  ىنا ىو يعين ،(االعتقاد تصحيحُ : )ادلفيد للشيخ العقائديّة الكتب أشهر
 : يقول يتحدَّث؟ ماذا( العصمة ُب: )عنوانوُ  الَّذي الفصل ُب عصومي؟ادل عن يتحدَّث فماذا الصحيحة،

 الوجيو الرأيُ  - والوجو -:يقول ادلفيد؟ يقول ماذا اخلبلصة النتيجة، إىل يصل ونقاشٍ  كبلمٍ  بعد - والوجو
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 وق فونت واإلمامة الّنبوةِ  أحوال في والعصمة العلم في الس الم عليُهم كمالهم على نقطع أن - ىذا ىو
 العلم ُب بكمالوِ  نقطع فوق فما األربعي من األربعي، سنّ  ُب النيبّ  بُعثَ  حي يعين - ذلك قبل فيما

 بأنَّوُ  نقطع وآلو عليو اُ  صّلى النيبّ  شهادة بعد ادلؤمني أمري أنَّ  يعين ادلعصومون، األَِئمَّة وكذلك والعصمة،
 أن - الوجيو الرأيُ  - والوجو - كبلموُ  ىو ىذا !!ال ذلك قبل أمَّا والعصمة، العلم ُب الكمال بلغ قد

 ونتوق ف واإلمامة، الّنبّوةِ  أحوال في - مت؟ - والعصمة العلمِ  في الس الم عليُهم كمالهم على نقطع
 اهلل أكمل منذُ  الزمة العصمةَ  أن   على ونقطع ال، أم وإمامة نبّوة أحوال كانت وىل ذلك، قبل فيما
 البعثة، عند للنيبّ  بالنسبة عقوذلم يكملُ : بسطور قبلها بيَّ  ىو عقوذلم؟ أكمل مت - عقولهم تعالى

 نقطع ال ضلن ذلك قبل يعين السابق، اإلمام شهادة بعد الفعلّية إمامتوُ  تبدأ عندما ادلعصوم لئلمام وبالنسبة
 ! أنتم؟ ونتقول ماذا السابقة، الثقافة وىذه ادلنطق ىذا نفس ىو ما !!كاملة عقوذلم بأنَّ 

 لنفرتض لكن كبلمُو، ىذا ػلزنون، ُىم وال افرُتيَ  ال ووا ادلفيد، الشيخ على افرُتيَ  الكبلم ىذا أنَّ  لنفرتض
 ادلراجع يبّي  ال دلاذا اجلدل، ألجل ادلفيد الشيخ قالوُ  الكبلم ىذا أنَّ  لنفرتض ادلفيد، الشيخ على افرتيَ  أنَّوُ 

! العقائد؟ أخذ ُب عليها االعتماد ُب أصول الُكتب ىذهِ  تُعَترَب  دلاذا! اجلدل؟ ألجل الكبلم ىذا أنَّ  والفقهاء
 ادلقاالت، أوائل: ادلفيد كتب على االعتماد أريدُ : لوُ  ويقول ادلراجع من مرجع يسأل واحد أيّ  اآلن لو

 ىذه: وُ ل سيقولون البيان، رلمع تفسري على التبيان، تفسري على أعتمد الطوسي، كتب االعتقاد، تصحيح
 من براءٌ  البيت أىلُ  ووا البيت، أىل ثقافة تعكس الَّيت وىي األصول، وىي األصلّية، الُكتب ىي الكتب

 األجبّلء مراجعنا كتب ىذه ىي ما هبا، والعرتة الكتاب دلنطق صلةَ  ال الَّيت ادلنحرفة ادلعوجَّة الثقافة ىذه
 وادلعاصرون األحياء ادلراجع دلاذا معيَّناً، زلمبلً  ذلم دصل معيَّنة، حلالة ُمعّي، لظرفٍ  لنفرتض الُقدماء،

 !الشيعّي؟ الثقاُبّ  للواقع تصحيحٍ  عملّية ىناك تكون ال دلاذا! انتقادىا؟ ويرفضون األقوال هبذه يتمسَّكون
 أجابوين؟ ماذا الشيعة، علماء يا األعوج الواقع ىذا صح حوا: ينادي صوتاً  كان( الناطق الكتاب) برنامج

 كنت لو حّت ! دلاذا؟ الربنامج، متابعة من الناس حذَّروا كافر، أنَّين فاجر، أنَّين ماسوين، أنَّين: جابوينأ
 .والعرتة الكتابِ  منطق تُعاِرض حقائق ىذه حقائق، ىذه مّلٍة، أي   من كنتُ  لو ماسونّياً،

 باقر زُلَمَّد السّيد أستاذهِ  ورأي أيوُ ر  ىذا كتابوِ  ُب يثب ت وىو احلائري، كاظم السي د: حيّ  معاصر مرجع ىذا
 قم ،إيران ،باقري ادلطبعة ،احلائري كاظم السي د ا آية ،(اجملتمع وقيادةُ  اإلمامةُ : )الكتاب ىذا الصدر،
 دلاذا ،الستار ربت احلجَّة اإلمام وجود فوائد ،138 الصفحة ،ميبلدي 1991 ،األوىل الطبعة ،ادلقدَّسة

 :الغيبة ُب يعين الستار؟ ربت اإلمام
 لكن أقرأ، أن وقت عندي ما أنا الكبلم، ويشرح - الكبرى التغيير لعملي ة الن فسيّ  اإلعداد: فائدة أو ل
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 إذا نعم ؟!نفسيّ  إعداد إىل حباجة احلجَّة اإلمام ىل لُو، النفسيّ  اإلعداد ىو اإلمام غيبة فوائد من فائدة أوَّل
 عقلو كمل الظهور، قبل ناقصاً  إعدادهُ  يكون أن فيمكن الفعلّية، إمامتو عدب إالَّ  يكمل وال ناقصاً  عقلوُ  كان
 اإلعداد إىل حباجة فهو اإلمام، ظهر ما اآلن إىل ألنَّوُ  ناقصاً، بقي النَّفسيّ  إعداده ولكن الفعلّية، إمامتو بعد

 .138 الصفحة ُب ىذا !!الكربى التغيري لعملّية النفسيّ 
 يعين القياديَّة؛ اخلربة وتعميق الفكري اإلعداد - القيادي ة الخبرة وتعميق الفكري اإلعداد: الثانية الفائدة
 يقال األعوج ادلنطق ىذا ننتقدُ  حي دلاذا ؟!منطق ىذا عليكم با القياديَّة، خربتو تتعمَّق مل اآلن إىل اإلمام

 الفضائّيات أيَّتها األعوج، الشيعي اُبّ الثق الواقع تصحيح على أثراً  رت بوا ولكن شئتم، ما عيّن  قولوا! ويقال؟
 ىو ما اإلعبلميَّة، ادلؤسَّساتُ  أيَّتها زمانكم؟ إمام على غرية عندكم أما احلسينّيات أيَّتها غرية؟ عندكم أما

 أنَّ  تبلحظون أال أنفسكم، أنصفوا تنصفوين، أن أطالبكم ال أنفسكم، أنِصفوا عنو، أربدَّثُ  أنا الَّذي ىذا
 عن ىنا نتحدَّث ضلن الطائفة، مراجع كبار من ىائل رُكام رُكام، ىذا النتيجة، ىذهِ  إىل أدَّت الثقافة ىذه

: عنو قال الكبار، الشيعة مراجع نفس من وىو الصدر زُلَمَّد السي د نفس عنوُ  قال الَّذي ىذا معاصر، مرجع
 ىو الصدر زُلَمَّد السّيد بأنَّ  قدونيعت كانوا الَّذين الشيعة، مراجع ىم ىؤالء بعدي، من األعلم ىو بأنَّوُ 

 من بعدي من األعلم أنَّ  من وصورتوِ  بصوتوِ  الفيديوات ُب موجود وىذا ذلم؟ قال ماذا وقتو، ُب األعلم
 من األعلم ىو: يقولون ذلك، يقولون الصدر باقر زلمَّد السّيد وتبلمذة احلائري، كاظم السّيد ىو ادلراجع

 باقر زلمَّد السّيد أستاذي رأي ىو ىذا: ويقول الرأيَ  ىذا يتبّن  ىو وىا در،الص باقر زَلمَّد تبلمذة بي
 .القضيَّة ىذه عن ويدافع الصدر،

 - نفسيّ  إعداد على حباجة ىو - النفسيّ  اإلعدادُ : األولى الفائدة -:الستار ربت اإلمام وجود فوائد
 الممارس القائد في فريداً  نفسي اً  وضعاً  تطل بُ ت الكبرى التغيير عملي ة أن   بمعنى الكبرى، التغيير لعملّية
 حّت  نفسيّ  إعداد إىل حباجة احلجَّة اإلمام يعين الكبلم، ىذا غريب - بالتفّوق بالشعور مشحوناً  لها،

 الكبلم، آخر إىل - الش امخة الكيانات بضآلة واإلحساس - !!بالتفّوق بالشعور نفسّياً  مشحوناً  يكون
 .كبلمي ىو ما الشيعة، مراجع كبلم ىذا الكبلم؟ ىذا من أسخف كبلم ىناك ىل

 االعتراض ىذا إن   -:يقول ىو حقائق، ىذه يقول للجدل، ليس أنَّو على ُيصرّ  ىو الكبلم ىذا وبادلناسبة
 وقت عندي ما ،134 الصفحة ُب كبلمو آخر إىل - الفائدة ىذه على وارد غير - يعرتضون الَّذين -

 القيادي ة، الخبرة وتعميق الفكري اإلعداد - فكريّ  إعداد إىل حباجة اإلمام: يقول ٍُبَّ  شيء، ُكلَّ  أقرأ
 وتطّورىا لحركتها المباشرة والمواجهة المتعاقبة الحضارات تلك مواكبةُ  تتيحها ال تي التجربة أن   بمعنى
 المد خر الش خص تضعُ  هاألن   الموعود، لليوم القيادي ة الخبرةِ  وتعميق الفكري االعداد في كبير أثرٌ  لها



 األخيرة   الحمقة  : 363 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3، جَوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 22 - 
 

 والصواب، الخطأ ألوان ومن والقّوة الضعف نقاط من فيها ما بكلّ  لآلخرين كثيرة ممارسات أمام
 إىل - أسبابها على الكامل بالوعي االجتماعي ة الظواىر تقييم على أكبر قدرةً  الشخصي ة لهذه وتُعطي

 هبذا الطور؟ هبذا النحو؟ هبذا تكون أن الشيعيَّة ثقافةلل تريدون ىكذا ؟!زمانكم إمام ىو ىذا الكبلم، آخر
 ادلؤسَّسةِ  ساحة تنظ فون ال دلاذا! ترفضون؟ السخافات ىذه ننتقد حي دلاذا الواضح؟ الضبلل هبذا اذلُراء؟
  !القذارات؟ ىذه من الشيعيَّةِ  الدينيَّةِ 

 ،لبنان ،بريوت ،العريب ادلؤر خ دار ،ادلّيةالع ادلرتضى مؤسَّسة ،(اإلسبلم شرائع شرح ُب الكبلم جواىر) :ىذا
 حسن زُلَمَّد الشيخ ،ميبلدي 1991 ،األوىل الطبعة ،الكبري القطع ذات الطبعة من األوَّل اجلزء ىو وىذا

 احلوزة ُب النجف، ُب حوزتنا ُب اجلامع الفقهيّ  األوَّل ادلصدر يُعدّ  الكتاب ىذا ،1166 سنة متوَبّ  النجفي
 جواىرُ  اخلارج، البحث ودروس االستنباط ُب مراجعنا مصادر أىمّ  من األصولّية، ادلدرسة ُب ،عموماً  الشيعّية
 ال ادلعصومي األَِئمَّة إنَّ : يقول صرػلاً  الُكّر، مباحث ُب ،111 الصفحة اإلسبلم، شرائع شرحِ  ُب الكبلم
 وال -:يقول ىذا على ويعّلق !؟الُكرّ  مقدار يعرف ال إمام ؟!إمام ىذا عليكم با الكّر، مقدار يعرفون

 علم أيّ ! الُكّر؟ مقدار يعرف اإلمام أنَّ  ىذا علمٍ  أي   ىو - الخالق كعلم ليس علمهم ألن   غضاضة
  ؟!علم ىذا ىو! ىذا؟
 وال - !!الُكرّ  مقدار يعرفون ال ىم - ممنوعة بذلك واألَِئم ة الن بيّ  علم دعوى بأن   أو اًل؛ ويدفع -:يقول

 عن وتسألوُ  اجلماعة إمام إىل تذىب إذا اآلن يعين!! شرعيَّة أحكام ىذهِ  ذلك، ُب إشكال الو  - غضاضة
 الصبلة أحكام يعرف ال ىو كان إذا خلفو ُتصّلي أن ؽلكن ال خلفو؟ ُتصّلي يعرفها، وال الصبلة أحكام

 ليس الس الم ُهمعلي علمهم ألن   غضاضة، وال - !!الُكرّ  مقدار يعرف ما معصوم إمام اجلماعة، وأحكام
 - الش ريفة بأذىانهم قّدروه يكون فقد -:يقول ماذا ذلك بعد ٍُبَّ ! ىذا؟ علمٍ  أي   ىو - الخالق كعلم
 ُب الُكرّ  مقدرا ُب ذُكَرت الَّيت ادلقادير ىذه يعين - عليو الحكم اهلل وأجرى - !!ظنَّاً  خرصوه يعين ىكذا

 أن بأنَّوُ  وخرص يقتلوه، لن الكوفيي بأنَّ  خَرصَ  أيضاً  حلسيا اإلمام مثلما !!خرص عملّية ىذهِ  الروايات
 وآل زُلَمَّداً  تريدون ىكذا !!عليهم جرى ما وينسون ظنون كل و الكبلم ومرَّ  !!ظنون وكل ها وظنَّ  ينتصر
  .األعوج ادلنطق ىذا ىو ما ؟!زُلَمَّد

 كتب اخلّط، طول على واألحياء األموات عادلراج ادلراجع، كتب من قرأت الوىابيَّة، كتب من قرأتُ  ما أنا
 ادلؤسَّسة مصادر احلوزة، مصادر ىذهِ ! قرأت؟ كتبٍ  أي   من العقائد، الكتب الفقهّية، الكتب التفسري،
 بالزيارةِ  ُتصد قون أنتم الكبرية، اجلامعةِ  الزيارةِ  دلنطق سلالفة ثقافة ىذهِ  اللون؟ ىذا من ثقافةً  تريدون الدينيَّة،
 الكتب، ىذه ضبلل إىل ُتشري الكبرية اجلامعةِ  الزيارةِ  ُب مجلةٍ  ُكل   كلمٍة، ُكل   وا ال؟ أو الكبرية اجلامعةِ 
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 ُفِهَمت لو حّت  الكبرية اجلامعةِ  الزيارةِ  ُب عبارة ُكلّ  األفكار، ىذه ضبلل وإىل البيت، أىل عن ابتعادىا وإىل
 .وأسرارىا معانيها ُب التعم ق دون من فقط اللفظيّ  بالظاىر

 صوتاً، كان صيحًة، كان صرخًة، كان يقول؟ ماذا كان الربنامجُ  الربنامج، ىذا ُب انتقدتُو الَّذي ىو ىذا
 قذرة ساحة الشيعيَّة الثقافةِ  ساحةُ  األجبّلء، علماءنا يا الكرام، مراجعنا يا: يقول شئت، ما قل صدًى، كان

 أحارب أن أريد الَّذي أنا ال آخر، شيء وال الربنامج ىذا رسالةُ  ىذه.. . نظ فوىا الناصيب، بالفكر مشحونة
 ىو الوجود، صفحة على من العلميَّة احلوزة أزيل أن أريد وال التشي ع، أىد م أن أريد الَّذي أنا وال ادلرجعيَّة،

 أنصفوا احلقيقة؟ تقبلون ال دلاذا ىذا، ىو قلُتو ما غاية ذلك، أفعل أن أستطيع حّت  عندي قدرةٍ  وأي   أنا َمن
 على قادرون وأنتم الضبلل ىذا ُب يسدرون الناس ذبعلون دلاذا أنفسكم، أنصفوا تنصفوين، ال أنفسكم
 بعملّية قمتم لو يضريكم؟ الَّذي ما صحيحاً، ليس الكبلم ىذا إنَّ : للناس قلتم لو! دلاذا؟ الوضع إصبلح

  ؽلنعكم؟ َمن ىناك ىل األعوج الواقع ذلذا تصحيحٍ 
 نافذة وادلعنويَّة الدينيَّة سلطتكم معكم، الناس عندكم، ادلؤسَّسات بأيديكم، األموال بأيديكم، شيءٍ  ُكل  
 يفتح أن يستطيع َمن ىناك ىل احلوزات داخل ُب أو الدينيَّة ادلؤسَّسة داخل ُب شيئاً  أردًب لو اجلميع، على
 معاشو تقطعون مسعتو، تسق طون مباشرةً  ،شيئاً  يقول أن أحد يستطيع ال! سلطئي؟ كنتم لو حّت  معكم فموُ 

 الواقع ىذا تغيري إىل تبادرون ال فلماذا الدينيَّة، ادلؤسَّسة ُب عندكم شيءٍ  أسهل وىذا حياتو، ُتدم رون ورزقو،
 عقول ُب يفتكُ  الصنميَّةِ  مرض ويبقى أصنامنا على ضلافظ ىكذا الشيعيَّةُ  الثقافةُ  ستبقى مت إىل! القذر؟
 كما ذلك أعرفُ  إنَّين تغرّي، من ىناك ليس ىكذا، احلالُ  سيبقى جوابو، أعرف السؤال! مت؟ ىلإ الشيعة
 .شيء يتغرّي  لن ىذه، يدي أعرف

 بطريقة وال الطوسي، بطريقة ال الُقرآن وفسَّرنا والعرتة الكتاب منطق إىل رجعنا إذا ألنَّنا دلاذا؟: قائلٌ  يقول قد
 ادلراجع من مرجعٍ  أيّ  بطريقة وال اخلوئي، بطريقة وال فبلن، بطريقة وال ،الطباطبائي بطريقة وال الطربسي،

 ىم ذلك، يريدون ال وىم زُلَمَّد، آل ميزاهنا ستجعلُ  الناس فإنّ  والعقائد واحلديث الفقو وفهمنا ادلعاصرين،
 ميزاناً  يكونون ال والعلماء عادلراج والعلماء، ادلراجع ميزاهنا اآلن الناس العلماء، ادليزان غلعلوا أن الناس علَّموا
م  ينسون ادلراجع بل ويسهون، ينسون األئمَّة ليس يسهون، ينسون، يصيبون، ؼلطئون، عاديّون، أناس ألهنَّ

 تتعامل ولكنَّها وينسى، يسهو اإلمام: ذلم قال إذا ادلرجع من الكبلم ىذا تقبل الشيعة أنَّ  الغريب ويسهون،
 ولكنَّهم باللسان، ىذا يقولون ال صحيح معُو، يتعاملون ىكذا يسهو، الو  ينسى ال أنَّوُ  على ادلرجع مع

 وجهو، ُب يثورون اشتبو، ادلرجع: أحد ذلم قال وإذا يسهو، وال ينسى ال أنَّوُ  على ادلرجع مع يتعاملون عمليَّاً 
 لسخافاتا وىذه اذلراء ىذا ننتقد وحينما ذلك، يقبلون ويسهو ينسى ادلعصوم عن قال إذا ادلرجع لكنَّ 

  ال؟ أو وضبلل اعوجاج ىذا وجوىنا، ُب يثورون
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 ادلستحيل، طلبُ  ىو ،يقولون كما والتميّن  أسبّن  !احلال؟ ىذا على الشيعةُ  ستبقى مت إىل أنتم؟ تقولون ماذا
 طلبٌ  ىو التميّن  ولكن يقع، أن ؽلكن للُمَتوقَّع، طلباً  الرتّجي للمستحيل، طلباً  ليس الرتّجي ترج ، ىناك

 أبنائي أنتم مسامعكم يبلمس أن األقلّ  على احللقة ىذه ُب الصوت ىذا أنَّ  أسبّن  أسبّن  أسبّن  مستحيل،لل
 أسبّن  معكم، أربدَّث أنا معُو، نتفاىم أن نستطيع ال أصمّ  عاملٌ  ذلك الدينيَّة، ادلؤسَّسة عن أربدَّث ال وبناٌب،

 من ال اجلامعيي من وبناٌب أبنائي أنتم دانكمووج قلوبكم صوٌب يبلِمس أن مسامعكم، صوٌب ُيبلمس أن
 شأنَ  وال احلوزويي ومن احلوزويّ  اجلو   من بعيد زمنٍ  منذُ  يدي غسلت أنا باحلوزويي، يل شأنَ  ال احلوزيي،

 ة،الشيعيَّ  العلميَّة احلوزة أبناء من أنا الدينيَّة، ادلؤسَّسة أبناء من أنا منهم، واحد أنا منهم، كنتُ  وإن هبم يل
 عدّواً  لستُ  الشيعيَّة، الدينيَّةِ  للمؤسَّسةِ  عدّواً  لستُ  الشيعيَّة، للمرجعيَّة عدّواً  لستُ  الوسط، ىذا من أنا

  .الشيعيّ  للواقع عدّواً  لستُ  الشيعيَّة، العلميَّة للحوزةِ 
 أدخلها ماو  والنواصب، ادلخالفي قذارات من الواقع ىذا تنظيف إىل الواقع، ىذا إصبلح إىل أدعو إنَّين

 واِ  أنتم، والحظتم الشيعيَّة، الثقافة ساحة ُب وأدخلوىا هبا جاءوا ىم الشيعة مراجعُ  والنواصب، ادلخالفون
ا لكن األفكار، ىذهِ  ترفضون أنتم  ىذا ترفضون وجدانكم ُب أنَّكم مع عنها ستدافعون ادلراجع كتب ُب ألهنَّ

 فقط، اجلامعيي أخاطب إينّ  اجلامعيي، من وبناٌب بنائيأ أنتم ضمائركم صوٌب يبلمس أن أسبّن  الكبلم،
 غطست أجواء تلك األجواء، بتلك يل شأن وال بالعمائم، يل شأن ال الثانويّات، طلبة من الشباب أخاطبُ 

 ماذا: يقولون لكنَّهم كبلمي على يوافقونين كانوا وإن وحّت  تصلَحو، أن تريد وال األعوج الفكر ىذا ُب
 ُمَكثَّفة، شيطانيَّة شيطانيَّة، أساليب ىذه ،... ولكن صحيح الكبلم ىذا رموزنا، أولئك ىكذا، الواقع نصنع
 .جّداً  مكثَّفة

 األذان فاصل بعد إليكم أعود لندن، دلدينة اّلي التوقيت حبسب والصبلة األذان وقت من قريباً  ِبت  
 كتب من وظلاذج أمثلةٍ  من لكم بيَّنتوُ  ما: أقول موجز بشكلٍ  لكنَّين معكم، حديثي أكمل كي والصبلة

 بقيَّة إىل العقائد، ُب وكتب الببلغة هنج وشرح وفقو تفسري بي ما علمائنا، أجلَّة كتب من مراجعنا، كبار
 كثرية أمثلة ىناك وا قليلة، بأمثلةٍ  إاّل  جئت ما وأنا النماذج، ىذه ُب علينا مرَّت الَّيت االختصاصات

 إنَّ : أقول أن أريد الربنامج، خبلل منها والكثري الكثري عليكم عرضتُ  وقد شيعيَّة،ال الكتب ُب موجودة
 سُيعادُ  وحينما ىذه، ىي الربنامج رسالة! لكم؟ أفعلُ  ماذا تصد قوين ال تصد قوين ىذه، ىي الربنامج رسالة

 الشيعيَّة، الدينيَّة ادلؤسَّسةِ  ُب ئديَّةِ والعقا العلميَّةِ  ادلناىج إصبلحِ  إىل دعوةٌ : ىذه ىي رسالتوُ  الربنامج ىذا بث  
 ىي الَّيت الربنامج رسالةُ  ىي ىذه والنواصب، ادلخالفي قذارة من الشيعيَّة الثقافةِ  ساحة تنظيفِ  إىل دعوةٌ 
 .حياٌب رسالةُ 

 .إليكم سأعودُ  الفاصلِ  وبعد لندن دلدينة اّلي التوقيت حبسبِ  والصبلة األذان فاصل إىل إذاً  نذىبُ 
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 فَاِطَمة، اأَلْطَهار، َوَواِلَدةِ  الَكرَّار، َوَقرِيَنةِ  اْلُمْخَتار، َوَعزِيَزةِ  اجلَبَّار، آيَةِ  َعَلى َسبَلمٌ  اجلَبَّار، آيَةِ  َعَلى َسبَلمٌ 
 احللقةُ  وىي ادلئة، بعد والسّتي الثالِثة احللقةِ  من الثاين اجلزء ىو ىذا. .. َوبَرَكاتُو اِ  َوَرمْحَةُ  فَاِطَمة، فَاِطَمة،
 والصبلةِ  األذانِ  فاصلِ  قبل احللقة ىذهِ  من األوَّل اجلزء تقدَّم وقد ،(الناطق الكتابُ ) برنامجِ  من األخرية
 .لندن دلدينة اّلي التوقيت حبسب

 ىذه أيّامنا ُب ادلبلمحِ  أبرزِ  من :الشيعيَّة العقائديَّة الثقافّية الساحة جوانبِ  من آَخر جانبٍ  إىل بكم سأذىبُ 
 تأٌب ىنا من فيها، كرببلء ألنَّ  خصوصّيةٌ  ذلا العراق وأجواءُ  العراق، أجواءِ  ُب ُخصوصاً  الشيعيَّة أجوائنا ُب

 على ادلستويات، مجيع وعلى جّداً، واضحٌ  وَمعَلمٌ  شُليّ زٌ  َملمحٌ (. األربعين زيارةُ ): العراق أجواء خصوصّية
 وعلى الشعيب، االجتماعي ادلستوى على الدييّن، ئديالعقا ادلستوى على العاطفي، الوجداين ادلستوى
 والزعيمُ  يُوظ فها الَّذي السياسي عن فضبلً  السياحي، ادلستوى على وحّت  الطقوسي، الشعائري ادلستوى

 احُلسيِ  زياراتِ  من مستحبَّةٌ  زيارةٌ  ُىناك يل تَ ُقل ال الزيارة، ىذهِ  روحُ  ،و ... ...و يغتنمها، الَّذي الديين
 .ىوَ  ىو دبا ادلعن ىذا إىل ُملتفتةً  ليست الشيعة لكنَّ  ىذا، صحيحٌ  األربعي، بزيارة ّمىُتس

 كرببلء، إىل سيأٌب السّجاد اإلمام وأنَّ  اليوم، ىذا ُب ستعود احلسي سبايا أنَّ : آَخر معنً  إىل ملتفتةٌ  الشيعةُ 
 نذكر األربعي نذكرُ  ِحي .العباد زين إمامنا يدىاسيع الشريفة الرؤوس وأنَّ  احُلسينيَّة، بأحزاهنا العقيلة وستعود

 صفر، من العشرين اليوم ُب األربعي، يوم ُب احُلسيِ  زيارات من مندوبةٌ  زيارةٌ  ىناك صحيحٌ  احلقيقة، ىذهِ 
 لكنَّ  والزيارات، باألدعيةِ  ادلختّصون ويعرفو نعرفوُ  ادلزارت، كتب ُب موجودٌ  موجود، ادلعن ىذا صحيحٌ 
 الثقافةِ  ُب األربعي زيارة ادلاضية، األجيال ُب حّت  الوقت ىذا ُب ليس األربعي زيارة ُب حركتها ُب الشيعة
 ىكذا نعرفُو، الَّذي ىو ىذا كرببلء، إىل الشام من السبايا عودة ىي: احلسيينّ  الشيعي الوجدان وُب الشيعيَّة
 كرببلء إىل عودهتم دون من السبايا، العقيلة، َسي،احلُ  عاشوراء، نتصوَّر أن نستطيع وال رُب ينا، ىكذا نشأنا،

 من يتألَّف احُلسييّن، الربكان ِشئت، ما َسم   احُلسينيَّة، النهضة احُلسينيَّة، الثورة صفر، من العشرين ُب
 :شطَرين
o  ٌارَّم من العاشر ُب شطر. 
o  ٌصفر من العشرين ُب وشطر. 

 حسينّية، خدمةٍ  ُب شربناىا شيعّي، رلتمعٍ  ُب شربناىا شربناىا، اىكذ ضلنُ  احُلَسي، هنضة َشرِبنا ىكذا وضلنُ 
 ُب احُلسي أتصوَّر أن أستطيع ال إنَّين نفسي، عن أربدَّثُ  إينّ  شئت، ما َسم   شيعيَّة، ثقافةٍ  ُب شربناىا
 منظومة ُب رامِة،والك اإلباء منظومة ُب واحلرّيّة، الشهادة منظومة ُب والثوريّة، والعقائديّة السياسّية منظومتو
 دون ومن األربعي، دون من احُلَسيِ  مشروع أتصوَّر أن أستطيع ال األعظم، ادلهدويّ  للمشروع التمهيدِ 

 .الشيعيّ  الوجدان ىو ىذا الطفوف، أرض إىل العقيلة عودة
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ا أُثبتها، أن أريد ال ىنا أنا  إثباهتا، ُب البحث بصددِ  لستُ  ال؟ أو الرأي ُب توافقونين: لكم أقول أن أريد وإظلَّ
 وال إثباهتا ُب البحثِ  بصدد ولستُ  أبداً، فيها َشك   عندي ما النهار، رائعة ُب كالشمس عندي ثابتةٌ  ىي
 :القضيَّة ىذه ُب الدينيَّة ادلؤسَّسة ثقافة عليكم أعرض أن أريد لكنَّين، ينكرىا من مناقشة ُب
: النسخة ىذه ُب كما أو( الطفوف قتلى ُب وفالله كتاب: )وحفظتها قرأهتا الَّيت الكتب أوائل من

 ىو يقول من وىناك الطفوف، قتلى ُب اللهوف: امسوُ  يقول من ىناك ،(الطفوف قتلى على ادللهوف)
ا ِصَغري، ُب وحفظتها قرأهتا الَّيت الكتب أوائل من طاووس، ابن للسي د ىو الطفوف، قتلى على ادللهوف  ُردبَّ

 ُب أختزن زلتُ  وال وحفظتُو، الكتاب ىذا وقرأت العاشرة من يقرتبُ  ريعم كان العاشرة، دون ُكنتُ 
. عليها بقسوتوِ  الزمنُ  يأٌب ومل بقيت الَّيت الذاكرة أجزاء من األيّام، تلك بقايا من نصوصوِ  من الكثري ذاكرٌب
 للطباعة سوةاأل دار الطبعة ىذه يدي، بي الَّيت الطبعة ىذه من 111 الصفحة ُب يقول طاووس ابن السي د
 من وعيالو الُحَسين ِنساءُ  رَجعَ  َوَلم ا -:111 الصفحة ،قمري ىجري 1314 ،الثانية الطبعة ،والنشر
 َفوَجدوا المصرع موضع إلى َفوصلوا كربالء، طريق على بنا ُمر  : للدليل قَاُلوا الِعراق ِإلى وبَلغوا الش ام
 الزىراء عبد الشيخ يسمعوا أن على تعوَّدوا الَّذين العراقّيون الكبلم، آخر إىل - األنصاري اهلل عبد بن جابرَ 

 طاووس، ابن للسي د الطفوف قتلى ُب اللهفوف: الكتاب ىذا من يقرأىا إنَّو السبايا َمسرية يقرأ وىو الكعيب
 من مأخوذ منها الكثري السبايا، قّصة ُب ادلقتل، قّصة ُب الكتاب ىذا ُب ادلوجودة ادلعلومات أكثر قطعاً 
 ُب اللهوف) الكتاب ىذا اآلن، ادلوضوع ىذا عن ليس حديثي وغريِه، الطربي تأريخ من ادلخالفي، كتب
 .شبابوِ  أيّامِ  ُب طاووس ابن السي د ألَّفوُ ( الطفوف قتلى
 663 متوَبّ  طاووس ابن السي د طاووس، ابن للسي د( األعمال إقبالُ : )الكتاب ىذا ألَّف عمرهِ  أيّام آِخر

 ُب ،ميبلدي 1996 ،ادلصحَّحة األوىل الطبعة ،للمنشورات األعلمي مؤسَّسة الطبعة وىذه رة،للهج
 الشيخ ،(الطوسي للشيخ ادلتهج د مصباح) إىل بادلصباح يشري - المصباح في ووجدتُ  -:66 الصفحة
 َووجدتُ  - راتوالزيا األدعيةِ  ُب كتابٌ  ،(ادلتعّبد وسبلحُ  ادلتهّجد ِمصباحُ : )معروف كتاب عنده الطوسي

 بن عليّ  موالنا مع المدينة وصلوا الُحسين حرم أن   - الطوسي مصباح إىل يشري - المصباح في
 كربالء وصلوا أن هم المصباح غيرِ  وفي - ادلصباح ُب ذكرهُ  ما ىذا - صفر من العشرين يوم الحسين

 ُمستبعدٌ  وكالىما -:يقول طاووس؟ ابن السي د يُعل ق ماذا - صفر من العشرين يوم الش ام من عودىم في
 ألَّفو الَّذي الكتاب ىذا ُب طاووس ابن السي د فهو الوقت، حساب ُب يدخل ٍُبَّ  ُمستبعد، األمرين ِكبل -
 .صفر من العشرين ُب كرببلء إىل وصلت قد السبايا قافلة بأنَّ  يعتقد ال عليو، اِ  رمحةُ  ُعمره ُأخَريات ُب

 صحيحٌ  ،(الطفوف قتلى ُب اللهوف) كتاب ُب ادلوجودة روايتوِ  من روايتِو، من صَّةالقِ  حفظنا ضلن أساساً 
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 نساءُ  رجع وَلم ا -:قال صفر، من العشرين ُب كرببلء إىل وصلت القافلة أنَّ  إىل ُيِشر مل كتابوِ  ُب ىو
 ذلك أنَّ  إىل يِشر ومل - كربالء طريق على بنا ُمر  : للدليل قالوا العراق وبلغوا الشام من وعيالو الحسين

 ىو ىذا .القول هبذا قال من ُىناك أنَّ ( اإلقبال) كتابوِ  ُب أشار ولكنَّوُ  صفر، من العشرين ُب وقع قد كان
 من ُأخَذت نعرفها الَّيت القّصة وأصل للهجرة، 663 سنة متوَبّ  الطائفة، مراجع كبار من طاووس ابن السي د
 العشرين ُب وصلت قد العائلة تكون أن نفى ىو( األعمال إقبال) كتابوِ  ُب تبلحظون وأنتم اللهوف، كتابو

 .القّصة لنا خرم ىو األصلّية، القّصة صاحب ىو كرببلء، إىل صفر من
 -:يقول 441 الصفحة ُب األنوار، حبار من والتسعون الثامن اجلزء ىو وىذا اجمللسي، الشيخ إىل نذىب
 من العشرين يوم إليها وصولهم يكون ما ولكن وُ  لك،ذ فيمكن كربالء على عودىم في جوازىم وأم ا
م إىل يذىب اجمللسي الشيخ أيضاً  يعين احلجاز، من جابر ورليء الوقت، حبساب أيضاً  وػلسبها - صفر  أهنَّ

  .صفر من العشرين ُب وصلوا ما
 اخلطباء أِجلَّة من وكان احلسينيَّة خبدمتو معروف وىو الدربندي، اآلغا: الشيعة مراجع من آَخر مرجعٌ  وىذا
 ادلقاتل ُكتب أشهر من ،(الشهادات أسرار ُب العبادات إكسري: )كتابوُ  ىذا أيضاً، الُعلماء كبار ومن

 احلّجة ذو ،األوىل الطبعة ،القرىب ذوي دار ،الثالث اجلزء ىو ىذا ادلنرب، وأرباب اخلطباء يعرفو احلسينّية،
 ،الثالث اجلزء من 310 الصفحة ُب ،اجلمري عطّية مبّل  عّباس واألستاذ مجعة زُلَمَّد الشيخ ربقيق ،1318

 أو األربعين يوم في كربالء إلى ورودىم دعوى أن   عليك يخفى وال - الدربندي؟ اآلغا يقول ماذا
 اليوم في كربالء إلى الش ام من الرسول آل ورود فإن   وبالجملة معقولة، غير دعوى صفر من العشرين
 إلى الرسول آل ورود أي االحتمال ىذا يحتملُ  ِمم ن العجب ثُم   يتعق ل، ال اِمم   صفر من العشرين
. صفر من العشرين ُب كرببلء إىل وصلت السبايا قافلة أنَّ  من يعتقد ال اآلَخر فهو - األبعين يوم كربالء

 ابن قّصة يقرأ الكعيب الزىراء عبد الشيخ األربعي قصَّة منو حفظنا من يقرأىا الَّيت األصلّية القّصة صاحب
 اجمللسي، شيخنا كذاك صفر، من العشرين يوم قافلتهم وصلت السبايا بأنَّ  يعتقد ال طاووس ابن طاووس،

 .للهجرة 1101 سنة متوَبّ  الدربندي اآلغا ،1111 متوَبّ  اجمللسي الشيخ ،663 متوَبّ  طاووس ابن
 ىذا الكتاب، ىذا الفارسّية باللغة ،(ومرجان لؤلؤ: )وُ امس كتاباً  ألَّف أصبلً  عليو ا رمحةُ  النوري اد ث
 يوم ُب السبايا قافلة لوصول وبشدَّة وبإصرار نفيوُ  :ىو فيها وأطال ربدَّث الَّيت مطالبو أىم   من الكتاب
 .ادلستدرك صاحب النوري اد ث ىذا كرببلء، إىل صفر من العشرين
 اآلمال منتهى: )كتابو ىذا مجيعاً، تعرفونو الَّذي الكتاب اجلنان، مفاتيح مؤل ف الُقّمي عّباس الشيخ تلميذه

 العربّية، اللغة إىل تُرِجمَ  ولكنَّوُ  الفارسّية، باللغة األصل ُب الكتاب األوَّل، اجلزء ُب ،(واآلل النيبّ  تواريخ ُب
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 611 الصفحة ُب ،الكوثر نور مؤسَّسة ،ميبلدي 1883 ،األوىل الطبعة ،التقي نادر ترمجة الرتمجة وىذه
 الكبلم، كلَّ  أقرأ أن أستطيع ما أنا ،(كرببلء إىل البيت أىل ورود: )عنوان ربت ربدَّث ىو ،األوَّل اجلزء من

 كربالء إلى البيت أىل يعود أن كثيراً  ُيستبَعد األمور ىذه ُكلِّ  وبمالحظةِ  -:احلاجة موطن إىل أذىب
 جابر وصول يوم مع يّتفق كما األربعين، اليوم يُوافق يال ذ صفر من العشرين اليومِ   في إليها فيصلوا

 أال. صفر من الِعشرين ُب كرببلء إىل تصل مل السبايا قافلة بأنَّ  يعتقد أيضاً  فهو - ىناك إلى اهلل عبد بن
 .ادلوضوع ىذا حول الكتب كثرة ُتبلحظون

 ُب واضح وبشكل ويُعر ض يُطو ل َخراآل ىو عليو، ا رمحةُ  ادلطهَّري مرتضى للشيخ( احُلسينيَّة ادللحمة)
 القول، نفس إىل يذىب اآلَخر ىو العربّية، الرتمجة وىذه الفارسّية، باللغة األصل ُب والكتاب ىذا، كتابوِ 

 توّفوا، الَّذين ادلراجع الرأي، ىذا نفس إىل سيذىبون وسألتموىم ذىبتم ما إذا الطائفة مراجع وبادلناسبة
 بأنَّ  قال من ُىناك القول، هبذا قالوا اجلميع أنَّ  يعين ال الرأي، نفس إىل سيذىبون ألتمس لو األحياء، ادلراجع

 ادلكتبة ىذه وتبلحظون. األغلب األعمّ  لكن صفر، من العشرين ُب كرببلء إىل رجعت السبايا قافلة
 ادلرجعيَّة الدينيَّة ادلؤسَّسة وبي الشيعي الوجدان وبي الشيعة بي فيما سحيقة ُىوَّةً  أنَّ  ُتبلحظون أال، الشيعيَّة
 َيضَحك فَمن الشيعة، عامَّةُ  بوِ  يعتقد دبا يعتقدون ال وادلراجع العلماء يعين شئت، ما َسم   احلوزويّة، العلمّية

 يضحكُ  أحدعلا ىل الشيعة؟ على يضحكون ادلراجع ىل أنفسهم؟ على يضحكون الشيعة ىل َمن؟ على
 !األمور؟ تكون كيف اآلَخر؟ على
 تعزف ُكل ها العلماء ُكتب فإنَّ  العلماء، كتب نتتّبع وذىبنا البحث ِبساط على طُرَحت لو اآلن القضيَّة ىذه
 صحيحة الشيعة عاّمة عقيدةُ  فهل النغمة، ىذهِ  نفس على يعزفون ألفوا ما والَّذين النغمة، ىذه نفس على
 ومراجع األُمَّة ُعلماء بينما الواقعة، هبذه يرتبط اجلوّ  ىذا وكل   صفر، من العشرين ُب رجعت السبايا أنَّ  ِمن

 مراجع يا علماءنا، يا أُنادي ِإنَّين الظواىر، ىذهِ  أنتقدُ  إنَّين !أنتم؟ تقولون ماذا أخرى، جهةٍ  ُب يغّردون األُمَّة
 بصبلتٍ  يرتبط الشيعيّ  الوجدانُ  الشيعي، الوجدان وادرسوا عودوا الشيعيَّة، العقيدة وادرسوا عودوا الشيعة،
 ادلؤسَّسة لكنَّ  الشيعيَّة، األُمَّة ضمائر ُب البيت أىل َخدَّىا وبأخاديد بصبلتٍ  يرتبط بادلعصوم، مباشرةٍ 
 أو الشكل هبذا الكبلم ليكون منها، زبرج كي ناصبّيةٍ  حببالٍ  وتتشّبثُ  األخاديد ىذهِ  من تتفّلتُ  الدينيَّة
 :واحد اهباذبّ  خاصَّة ليست القضّية وتبلحظون الشكل، بذاك
 الشيخ مثل اد ث وىناك مطهري، مرتضى الشيخ مثل العرفاين وُىناك الدربندي، اآلغا مثل األصويل ىناك

 الَّذي وىناك الُقّمي، عّباس الشيخ مثل النوري، اد ث مثل واإلخباري اد ث اإلخباري، وىناك اجمللسي،
 .االذّباىات ُكل   من وىناك وىناك طاووس، ابن السي د ثلم والزيارات باألدعية واالىتمام بالقداسة ُعرفَ 

 تلتقي ىل لكن الشيعيَّة، الثقافة ساحة ُب تصبّ  ُكل ها سلتلفة اذّباىات ىذه واحد، اذّباهٍ  عن ليس الكبلم
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 األجواء ُب الشيعيّ  والعقائدي الثقاُب الوجدان عليو ما مع األعبلم ىؤالء إليها وصل الَّيت النتائج ىذه
اه ذىبنا إذا أنتم؟ تقولون ماذا العامَّة؟ حلسينيَّةا اه يعين الكتب ىذه باذب  اه يعين الدينيَّة، ادلؤسَّسة باذب   باذب 

 قد إنَّنا األربعي ألغينا وإذا! معن؟ من ذلا يبقى ىل! األربعي؟ لزيارة روحٍ  من حينئذٍ  يبقى ىل ادلراجع،
 !أنتم؟ تقولون ماذا صماً،ق ظهرهُ  قصمنا احلسييّن، ادلشروع قصمنا

 منها تتكوَّنُ  الَّيت ادلفردات ُب وللتحقيق الشيعّي، العقائديّ  الواقع لدراسة جديدة منهجيَّةٍ  إىل حباجةٍ  ضلنُ 
 السي د كتب ىذه يعين واضح، افصامٍ  حالة فهذهِ  وإالَّ  إليو، أدعو الَّذي ىو ىذا الشيعيَّة، العقائديّةُ  الثقافةُ 

 يرفض القضيَّة، ىذه يرفض ىو بوِ  وإذا األربعي، مسرية عن احلديث ُب اخلطباء يستعملها الَّيت طاووس ابن
 وُب اجلنان مفاتيح من الزيارات نقرأ أليس أيضاً، ىكذا والبقّية صفر، من العشرين ُب عادت السبايا أنَّ 

 السبايا أنَّ  يرفض ىو لقضّية،ا ىذه ينكر أيضاً  ىو ادلفاتيح ُمؤل ف األربعي؟ زيارة ُب احُلسي إىل الطريق
 وادلراجع، والفقهاء العلماء أكثر عند اخلطّ  طول على تتكّرر القضّية وىكذا صفر، من العشرين ُب عادت

 ُب األعوج ادلنحطّ  الفكر من الركام ىذا مع ىذا مجعنا إذا !تقولون؟ ماذا بانفصام؟ ليس أو انفصام ىذا
 اإلمام كان إذا الغفلة ىي ما الغفلة، نسبوا ما: قائل يقول قد عاين،ادل وسائر والغفلة والنسيان السهو نسبة
 ىذه ىي أليست معناىا؟ ما الغفلة عليو، جرى شلَّا كثرياً  ينسى كان وإذا أمورِه، متصّرفات من كثرياً  ينسى

 وقبل تِو،إمام قبل عقلوِ  وبكمال بعصمتوِ  نقطع ال إنَّنا: يقولون الشيعة وعلماء فقهاء كان وإذا الغفلة؟
 .مرَّة مليون الغفلة من أسوأ ىذا الغفلة؟ معن ما بعثتو، قبل نبّوتو،

 ماذا وأدّق، منها أفضل عّباس ابن ظنون أنَّ  ذلك بعد تبيَّ  لظنون وفقاً  كرببلء إىل ذىب احُلسيُ  كان إذا
 ىي ما ادلؤسَّسة؟ هبذه ملتصقي ستبقون نصل؟ أين إىل اذلراء، ىذا مع اذلراء ىذا مجعتم إذا! أنتم؟ تقولون

 من ردمِو، من البُدَّ  االنفصام ىذا! تذىبون؟ أين إىل ادلؤسَّسة؟ ىذه سترتكون ثقافتها، ىذه ادلؤسَّسة
 :تصحيحي إىل حباجةٍ  فنحنُ  .تصحيحوِ 
o نفسها الدينيَّة ادلؤسَّسة ُب والفكريّة العلمّية ادلناىج نصح ح أن: األوَّل التصحيح. 
o ادلخاِلف الناصيبّ  الفكر من الشيعة لعاّمة الشيعيَّة الثقافّية الساحة ننظ ف نأ: الثاين والتصحيح. 

 ىل تقولون؟ ماذا ال؟ أو وعلميّ  وعمليّ  وحقيقيّ  واقعيّ  كبلم أقولوُ  الَّذي الكبلم ىذا أنتم؟ تقولون ماذا
 منطقٌ  أم رمحاينّ  منطقٌ  ىذا ىل ال؟ أو قويل ُب صادق أينّ  تشعرون تشعرون؟ ماذا صادق؟ أينّ  تتوقَّعون

 ادلنطق إىل تستمعوا أم الكتب؟ ُب ادلوجود ادلنطق ىذا إىل تستمعوا أن تريدون أنتم؟ تقولون ماذا شيطايّن؟
 إليو؟ تلجأوا أن تُريدون الَّذي ادلنطق ىو ما شخصّياً، عيّن  النظر بغض   تريدون؟ منطق أيّ  إىل أُبديو؟ الَّذي
 قتلى ُب اللهوف) كتابو ُب طاووس ابن السي دَ  أنَّ  إىل أشرت :قّدمةادلت بالصور ترتبطُ  ىي أخرى صورةٌ 

 ُب الطربي، ينقلها مل قضّيةٍ  ُب َشكَّكَ  َشكَّك، حي لكنَّوُ  الطربي، وأمثال الطربي عن نقل( الطفوف
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 ىذهِ  كرببلء، إىل صفر من العشرين ُب والسبايا العائلة ورود قضيَّة ُب شكَّك شكَّك، ما الطربي نقوالت
 ُب يشّكك مل عليو تعاىل ا رضوان طاووس ابن السي د إنَّ : فأقول آخرون، ذكرىا الطربي، ذكرىا ما القضّية

 الطربي، وأمثال الطربي من مأخوذة األربعي قصَّة ُب أو ادلقتل قّصة ُب كان إن نقلها، الَّيت األحداث أكثر
 ورود قضّية ُب: الشيعيّ  الوجدان ُب الزاوية حجر ُتشك ل الَّيت اجلزئّية هبذه شكَّك ىو فيها، ُيشك ك مل ىو

 .كرببلء إىل صفر من العشرين ُب العائلة
 الَّذي األوَّل ربيعٍ  من التاسع للوالء، عنوانٌ  األربعي زيارة :الشيعيّ  الوجدان تبلِمس أيضاً  أخرى قضّية ُىناك
  .للرباءة عنوانٌ  ىو الزىراء بفرحة الشيعة يعرفو

 ذكر ماذا ،446 الصفحة ُب ،بريوت ،صادر دار ،الثاين اجلزء الطربي تأريخ ىو ىذا تأرؼلِو، ُب الطربي
 من بَقين ليالٍ  ألربع األربعاء يوم عنو تعالى اهللُ  رضي عمر طُِعنَ  -:قال ادلعروف؟ السيّنّ  ادلؤرّخ الطربي
 من والعشرين السادس اليوم ُب يعين احلّجة؛ ذي من بقي ليالٍ  ألربع - وعشرين ثالث سنة الحّجة ذي

 يوم عنو تعالى اهللُ  رضي عمر طُِعن - عمر اخلليفةِ  مقتلِ  ُب الطربيّ  قالوُ  الَّذي ىو ىذا احلّجة، ذي شهر
 تأريخ من الثاين اجلزء ،446 الصفحة - وعشرين ثالث سنة الحّجة ذي من بَقين ليالٍ  ألربع األربعاء
  .بريوت صادر، دار الطربي،

 49 الصفحة ُب موجودة اذلادي، إمامنا عن ُمفصَّلة رواية األنوار، حبار من والثبلثون احلادي اجلزء ىو ىذا
 .األول ربيعٍ  من التاسع في عمر مقتل -:تقول ادلؤمني أمري عن الرواية بعدىا، وما

 يقول ءاألوصيا َسي د عن الرواية حبسب اذلادي اإلمام .احلّجة ذي من والعشرين السادس ُب: يقول الطربي
 أنَّ : الواقع أرض على َحَدث الَّذي الواقع؟ أرض على حدث الَّذي ما .األوَّل ربيعٍ  من التاسع ُب قُِتل بأنَّو

 سبكسَّوا الشيعة عامَّة اذلادي، اإلمام قول وتركوا الطربي بقول سبسَّكوا الشيعة، مراجع أنَّ  الشيعة، علماء
 .الطربي قول وتركوا اذلادي اإلمام بقول
 في واألقطار األمصارِ  في الشِّيعة بين والمشهور -:يقول 40 الصفحة ُب عليو ا رمحة اجمللسي يخالش

 ىذا زماننا ُب واألقطار األمصارِ  ُب الشيعةِ  بي وادلشهور - األو ل ربيعٍ  من التاسع اليوم أن وُ  ىو ىذا زماننا
 الِحج ة ِذي في كان َمقتلوُ  أن   ذُِكر ما - احِلجَّة؟ يذ عن يقول وماذا ؛األوَّل ربيعٍ  من التاسع اليوم أنَّو ىو
 اذلادي، اإلمام رواية تركوا األعوج، بالطريق ذىبوا الفقهاء أنَّ  يعين - اإلمامّية فقهائِنا بين المشهور ىو

 سلَّمنا ضعيفة، الرواية ىذه: قالوا األصول، علم وصلاسات الرجال علم قذارات حبسب ضعيفة يقولون
 ضعَّفتموىا أنتم ىكذا ضعيفة اذلادي، إمامنا عن ضعيفة رواية صحيح؟ الطربي قول إنّ  قال من ضعيفة،
  .الناصيب الطربي بقول العمل من أفضل الناصيبّ  الرجال علم قذارات حبسب
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 .اذلادي اإلمام رواية وراء ذىبت ذىبت؟ أين الشيعة عامَّة الطربي، وراء ركضوا ركضوا؟ أين الشيعة فُقهاء
 الَّيت بالصنمّيةِ  ُمصابون الشيعة عمياء، الشيعة ولكنَّ  واضح انفصام ىناك األربعي، مسألة ُب القضيَّة نفس

 ُب كان إن وكثرية، وكثرية كثرية ىذا على واألمثلة أمامكم، احلقائق ىذه ىي ما احلقائق، يفقهون ذبعلهم ال
 نادراً  الشيعي، العال ِم أو الشيعيّ  ادلرجع أنَّ  ذبد دراً نا كبرية، قضيَّةٌ  فتلك التفسري ُب أمَّا التأرؼلي، اجلانبِ 

ا ىذه وحتَّ  البيت، أىل يُريده ما يوافقُ  التفسري ُب رأيوُ  أنَّ  ذبد  حديثهم، ُب البحث طريق من تأٌب ال ردبَّ
م القضيَّة، ىذهِ  ُب مثبلً  البيت أىل يُوافقون ادلخالفي ألنَّ   التفسري ُب تالبي أىل أحاديث عزلوا أساساً  ألهنَّ

 أمامك، التفسري، كتب ودونك ادلخالفي، من ادلفس رين بآراء ينشغلون بينما هبا، يُبالون ال جانباً، وطرحوىا
 الشيعيَّة التفاسري كل   إىل إذىب البيان، رلمع تفسري إىل إذىب الطوسي، للشيخ التبيان تفسري إىل إذىب

 أىل روايات ويرتكون النواصب بآراء يهتّمون ادلراجع ىؤالء أنَّ  ستجد كبارىم، الشيعة، مراجع كتبها الَّيت
 يكّذبين أن أراد ومن اخلّط، طول على واضحة القضيَّة وىذهِ  ُلَماماً، إالَّ  إليها يشريون وال يذكروهنا ال البيت
 ادلنرب خطباء: ذلك على دليل وأدل   هبا، مشحونة الشيعيَّة ادلكتبات ولرُياجع، وليذىب التفسري كتب فهذه

  ينقلون؟ أين من احلسيينّ 
م ادلخالفي، تفاسري ينقلون دائماً  البيت، أىل قالوُ  الَّذي التفسري ينقلون ال التفسري، ُكتب من ينقلون  ألهنَّ
 كتب من أيضاً  وىي الشيعة مراجع كتبها الَّيت الشيعةِ  كتب ُب أو ادلخالفي تفاسري ُب إمَّا يقرأون

 الرازي، الفخر من يعب   ذلك األكرب واحد، بأصغر وانتهوا عندنا خطيب أكرب من إبتِدئوا ادلخالفي،
 أنَّ  وإمَّا أمرتُو، ادلرجعيَّة أنَّ  إمَّا األصغر اآلن، ادلوجود الواقع ىو ىذا األكرب، يقل د أن ادلرجعّية أمَرتو واألصغر

ا نفسها ُتسّمي الَّيت احلسينّيات  ىي ما ىذه احلسينّيات، نفس فبلناً، ل ديُق أن منو تطلبُ  احلسي زبدم أهنَّ
 .ادلوجود الواقع ىو ىذا يزيديّات، ىذه حسينّيات

 ذي في كان - ُعمر مقتل - مقتلوُ  أن   ذُكر ما -:يقول الوقت ذلك وُب ،1111 متوَبّ  اجمللسي الشيخ
 ىذا زماننا في طارواألق األمصار في الشِّيعة بين والمشهور اإلمامّية، فقهائنا بين المشهور ىو الحّجة

 من، الطربيّ  احلّجة؟ ذي ُب قُِتلَ  عمر اخلليفة بأنَّ  قال الَّذي من - األو ل ربيعٍ  من التاسع اليوم أن وُ  ىو
 لنا ينقل والَّذي طالب، ابن عليّ  ادلؤمني أمري األوَّل؟ ربيعٍ  من التاسعِ  ُب قُِتلَ  عمر اخلليفة بأنَّ  قال الَّذي
 اجلزء ،(التنقيح) :كتاب ىذا ،اخلوئي السي د ىذا ىذا، يومنا إىل أنتم؟ تقولون ماذا، ادياذل اإلمام ىو الرواية

 ربيعٍ  من التاسع يوم ،441 الصفحة األغسال، مجلة من األغسال إىل يأٌب َلمَّا القضيَّة نفس التاسع،
 ىو أساساً  النصّ  باعتبار شرحِو؟ ُب اخلوئي السي د ىو احلاشية ُب يُعل ق ماذا األغسال مجلة من ،األوَّل
 مقتل إىل يشري - العيد ىذا سبب كون أن   على -:يقول العروة، على َشرح ألنَّو اليزدي كاظم للسي د
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 التأريخ أن   إال   العوام عند معروفاً  كان وإن اليوم ىذا في ات فق العيد ىذا سبب كون أن   على - عمر
 كون أن   على - كبلموِ  نص   ىذا - فلُيالحظ لِحج ةا ذي من والعشرين السادس في وقوعوُ  أثبت
 األوَّل ربيع من التاسع اليوم ُب يعين - العوام عند معروفاً  كان وإن اليوم ىذا في اتّفق العيد ىذا سبب

 - الِحج ة ذي من والعشرين السادس في وقوعوُ  أثبت - الطربي تأريخ من؟ تأريخ - التأريخ أن   ِإال   -
  .علمائنا شأن ىو ىذا وُتشرح، ُتستنبط شرعّية أحكام شرعّية، أحكام ُتسَتنَبط، أحكام ىذه
 أمري وكبلم ناصيّب، أنَّوُ  مع الصّحة وعدم الصّحة فيو ػُلتَمل ادلئة؟ ُب مئة صحيح الطربي كبلم أنَّ  قال من

 فقهاء يا دلاذا يضاً،أ صحيحة تكون أن ػُلتَمل ضعيفة الرجال علم قذارات حبسب الرواية كانت إذا ادلؤمني
 ليست القضيَّة وىذه الطربي؟ وراء وتركض اذلادي اإلمام حديث عن تُعِرضُ  اخلوئي، مرجعنا يا الشيعة،
 حال من حاذلم ادلوجودون ادلراجع ادلراجع، أستاذ ىو ألنَّوُ  اخلوئي بالسي د جئتُ  أنا اخلوئي، بالسي د خاصَّةً 
 ثقافة أم أصيلة؟ شيعيَّة ثقافتها مؤسَّسة الدينيَّة ادلؤسَّسة أنتم؟ ولونتق ماذ .الشيء نفسُ  اخلوئي، السي د

 أحد ىناك ىل تقيَّة؟ ىناك ىل! الطربي؟ وراء يذىب دلاذا أمامكم، احلقائق ىذه ىي ما سُلتَ َرقة؟ ناصبّية
 اجمللسي، قال ثلمام الطربي؟ وراء( ادلراجع وبقيَّة اخلوئي السي د) ويركض اذلادي اإلمام حديث يرتك أن غلربهُ 
 اذلادي اإلمام برواية فتمّسكوا الشيعة عوامّ  أمَّا الطربي، إليوِ  ذىب ما اإلمامّية فقهاء بي ادلشهور: قال

  .عليو وسبلموُ  اِ  صلواتُ 
 العامل عصر ُب االفرتاض، عصر ُب اآلن ضلنُ  الشيعّي؟ الواقعِ  ُب موجود واضحاً  انفصاماً  أنَّ  تبلحظون أال

 أليس رلالسهم، ُب مراجعنا ونزورُ  االفرتاض عامل ُب نسافر دعونا افرتاضّية، لقطة أعيشُ  فدعوين ضي،االفرتا
 إىل ولنسمتع اخلوئي سي دنا رللس إىل فلنذىب العلماء؟ رلالس ُب نتواجد أن على َحثَّاً  ػَلّثوننا األَِئمَّة

 . واألحاديث واألجوبة األسئلة
 1341 ،األوىل الطبعة وىذه ،الثاين اجلزء ىو ىذا ،(االستفتاءات أجوبة ُب النجاة صراط) :كتابُ  ىو ىذا

 يذكرىا ال تي الرِّوايات ىل -:1684 سؤال ،360 الصفحة ،ادلقدَّسة قم ،وفا ادلطبعة ،قمري ىجري
 - برأيكم؟ صحيحةٌ  الس الم عليها فاطمة السّيدة لضلع ُعمر كسرِ  عن الُكت اب وبعض المنبر ُخطباء

 ىو ىذا اخلوئي، للسي د ُموجَّو سؤال فعبلً  ىو اخلوئي، السي د إىل ُموجَّو والسؤال افرتاضّي، رللس ُب ضلنُ 
 َسي دنا يسأل السائل تلميذه، التربيزي جواد وللمريزا لوُ  واألجوبة األسئلة رلموعة( النجاة صراط) كتابوُ 

 فاطمة السّيدة لضلع ُعمر كسرِ  عن لُكت ابا وبعض المنبر ُخطباء يذكرىا ال تي الرِّوايات ىل -:اخلوئي
( احلديث رجال معجم) كتابوِ  ُب رأيو بَ يَّ  لقد صحيحة، ليست اخلوئي السي د برأي - برأيكم؟ صحيحةٌ 

 .واحد ىذا قيس، بن ُسليم ِكتاب َضعَّف حي
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 فاطمة، ظبلمة عن ربدَّثت يتالَّ  الروايات على نُطب قها أن أردنا إذا األصولّية قواعده وُب الرجالّية قواعدهِ  ُب
 ىذا عنده، ثابتاً  ليس فاطمة ظبلمة من نعتقدهُ  ما العلمي اخلوئي السي د رأيُ  وبالتايل شيء، منها يصح   ال

 - اخلوئي؟ السي د غليب ماذا األمر، يُدل س تدليسّية، بطريقةٍ  اجلواب يُلفلف غُليب؟ كيف لكن .رأيوُ  ىو
 : السؤال أقرأ رأيكم؟ ىو ما: اخلوئي السي د يسأل السائل ىو - العاِلم واهللُ  معروف َمشهورٌ  ذلك
 صحيحةٌ  فاطمة السّيدة لضلع ُعمر كسرِ  عن الُكت اب وبعض المنبر ُخطباء يذكرىا ال تي الرِّوايات ىل

 أذىب احلديث، رجال ُمعجم كتابوِ  ُب موجود ورأيوُ  برأيِو، صحيحة ليست: للسائل أقول أنا - برأيكم؟
 فاطمة ظبلمة ُب األصل ادلصدر ىو وىذا نظرِه، ُب ضعيف الكتاب ىذا أنَّ  ستجد قيس بن ُسليم ترمجة إىل
 الرجالّية القواعد هبا، يعمل الَّيت اخلوئي السي د قواعد عليها طبَّقنا إذا الروايات بقيَّة عليها، جرى وما

 ُيصر ح أن يريد ما السائل، على يُدل سُ  لكنَّوُ  ِو،برأي صحيحة ليست تثبت، ال الروايات ىذه فإنَّ  واألصولّية،
 .العاِلم واهللُ  معروف َمشهورٌ  ذلك -:يقول قواعده، وحبسب كتبوِ  ُب ثبَّت ُ م ال برأيوِ 
 من عليها جرى ما نعتقدُه، ضلنُ  الَّذي ادلستوى هبذا ُتظَلم مل فاطمة إذاً  اخلوئي، السي د رللس ُب زلنا ال ضلنُ 

 اخلطباء من ُتطالب النجف ُب ادلرجعيَّة اآلن، ادلعاصرون ادلراجع ولذا ُتظَلم، مل لضلعها، وكسرٍ  وإىانةٍ  ضربٍ 
 ُظبلمة نعرفُ  ضلنُ  وكأنَّنا مبالغ بشكلٍ  يتحّدثوا ال أن احُلسي، ظبلمة ُب أو فاطمة ُظبلمة ُب يُبالغوا ال أن

 قولٌ  فهناك آخر، لقائلٍ  أنشدتوُ  أو ذلا البيت ىذا كان إن ،(َمَصاِئبٌ  َعَلي   ُصب ت: )تقول فاطمة فاطمة،
 .بوِ  استشهدت ىي ولكنَّها آخر لقائل البيت ىذا أنَّ  قولٌ  وىناك ذلا، البيت ىذا أنّ 

 لََيالَِيا ِصرنَ  األَي امِ  َعَلى ُصب ت   أَن ها َلو َمَصاِئبٌ  َعَلي   ُصب ت
 تبالغوا ال: للخطباء يقولون ادلراجع وجناب دلعن،با بوِ  تستشهد أو ذلا البيت كان سواء تقول، ىكذا فاطمة

 رللس ُب زلنا ال ضلن !!ىذا يثبت مل يُكَسر، مل ضلعها فاطمة أنَّ  باعتبار! أنتم؟ تقولون ماذا مصيبتها، ُب
 أيضاً  تبلمذتوِ  من مراجع حديث ىذا فاطمة ظبلمة ُب ادلبالغةِ  عن ذكرتوُ  الَّذي احلديث وىذا اخلوئي، السي د

 من ُىم ىل فاطمة أعداء عن ونسألوُ : اخلوئي السي د رللس ُب زلنا ال، األحياء من ادلدرسة فسن من
 الثالث، اجلزء وأحباثُو، دروسو ىذه ،(الشيعة فقو) كتاب ىو ىذا ال،: يقول اخلوئي السي د النواصب؟

 اخلوئي؟ السي د يقول ماذا ،149 الصفحة
 عداوة ظاىراً  نصبهم لعدم ظاىريّاً  ِإسالماً  المؤمنين أمير لحقِّ  غاصَبينال األو لَين بإسالم ُيحَكم ُىنا ومن
 السي د ولكنَّ  واألدعية، للزيارات ُمراَجعة أدىن بديهّية، قضيَّة ىذه !!نواصب ليسوا فُهم - البيت أىل

 الروايات رأكث البيت، أىل بروايات يعتقد ال عنده، ضعيفة ُكل ها واألدعية، بالزيارات يعتقد ال اخلوئي
 فقو ،149 الصفحة كبلمُو، ىذا نواصب، ُىم ما فاطمة قَ تَ َلة بأنَّ  قال ىنا وِمن اخلوئي، السي د عند ضعيفة
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 العداوة نصب بالن صب المراد إذ -:1999 ،الثالثة الطبعة ،اآلفاق مؤسَّسة ،الثالث اجلزء ،الشيعة
 نصبهم لعدمِ  ظاىريّاً  ِإسالماً  المؤمنين أمير لحقِّ  نالَغاِصَبي األو لَين بإسالم ُيحكم ُىنا ومن والبغضاء

 أىل زيارات منطقُ  ىذا - العام ة والرياسة المقام تحصيل في نازعوىم وإن ما البيت أىل عداوة ظاىراً 
 األحاديث قرأ اخلوئي السي د أنَّ  لو ؟!التفسرييّة األحاديث منطق ىذا ؟!الصنَمي دعاء منطق ىذا ؟!البيت

 مُجلةً  وألغاىا التفسرييّة األحاديث أعدم اخلوئي السي د ولكنَّ  الكبلم، ىذا قال أنَّوُ  رأسوِ  على لََلَطمَ  ةالتفسرييّ 
 التفسرييّة األحاديث وسائر عليو وسبلموُ  اِ  صلواتُ  العسكري اإلمام تفسريِ  مع فعل مثلما وتفصيبًل،

 .األخرى
( النجاة صراط) :كتاب ُب كما يُعلَّمنا اجمللس يُعل منا، كذاى اجمللس ىذا اخلوئي، السي د رللس ُب زلنا ال

 األمر ىذا بأنَّ  تدليسّية، بطريقةٍ  ىكذا اجلواب لفلف ولكن عندُه، يثُبت مل فاطمة ضلع كسر أنَّ  ِمن
: يقولون العلماء العلماء، عند معروفاً  مشهوراً  ليس العلماء؟ عند معروف؟ مشهور َمن عند معروف، مشهور

 منهم، اخلوئي والسي د يقولون، ىكذا الشيعة علماء أكثر باإلحراق، ىّدد! (وإن): قال َىدَّد، قطف ُعمر
 .النواصب من ُىم ما والثاين األوَّل أنَّ  من يقول ىو اآلن ُكتُبو وىذهِ 
 ةمسأل ُب اخلوئي اإلمام موسوعة من 41 اجلزء وىذا ،(الوثقى العروة شرح ُب ادلباين: )اآلَخر كتابوُ  ىذا

 أُناقش أن أريد ال ىنا أنا ادلتعد د، الزواج ُب فاطمّيَتي بي غلمع أن الزواج، ُب يعين فاطمّيَتي، بي اجلمع
 الرواية أنَّ  باعتبار - فاطمة تأذِّي فُمجر د -:463 الصفحة الكلمة، ىذه أقرأ فقط لكن ادلسألة، ىذه

 َعَليَها، فَ َيشق   يَبُلُغَها َذِلكَ  ِإن  ) ،الفاطمّيتي بي مجع ما إذا فاطمة إىل يبلغ األمر ىذا أنَّ  إىل أشارت
ُلُغَها؟: قُ ْلتُ   األمر ىذا يؤذيها، الصادق، اإلمام عن محّاد عن الرواية ،(َواهلل ِإي: الس اِلم َعَليوِ  قَالَ  يَ ب ْ

 مع! العلمّية؟ حلوزةا زعيم مع يتناسب التعبري من اللون ىذا لكن التفاصيل، ُمناقشة عن النظر بغض   يؤذيها،
 والصياغات التعبري ولكن وبأخرى، بطريقةٍ  الكبلم نُوج و أن ؽلكن! ادلراجع؟ أستاذ مع! األعلى؟ ادلرجع

 تأّذي رلرَّد - حرمتوُ  يقتضي ال فاطمة تأّذي فمجر د - يقول؟ فماذا النفوس، ُب عّما تتحدَّثُ  اللفظّية
 عن النظر بغض   التعبري، من اللون ىذا !!فاطمة تُؤذ ي أن لك وزغل يعين !!حراماً  األمر ىذا يكون ال فاطمة
 .جوّ  ُب سياقات، ُب جاءت لوحدىا، تأٌب مل العبارة لكن ُأخرى، وجهات جهات على محلوِ  إمكان

 بي وما عنهم، النصب ونفي قتلتها جرم من تقليلٍ  بي وما للروايات، وتضعيفٍ  لُظبلمتها إنكارٍ  بي فما
 اخلوئي السي د رللس من طلرج األجواء ىذه مثل ُب .احلُرمة ذلك يقتضي ال فاطمة أذيّة رُلرَّد وأنَّ  من القول

 نتعلَّم ادلراجع، رلالس ُب العلماء، رلالس ُب ضلن الغطاء، كاشف حسي زَلمَّد الشيخ رللس إىل ونذىب
  .يقولون كما مدارس اجملالس منهم،
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 ِمم ا َخدِّىا ولطم الزىراء ضرب قضي ة ولكن - يقول؟ ماذا 161 حةالصف ُب ،(ادلأوى جنَّة) :كتابوُ  ىذا
 يرفض الغطاء كاشف حسي زلمَّد الشيخ - مشاعري بوِ  وتقتنعُ  عقلي، ويتقب لوُ  وجداني، يقبلوُ  يكادُ  ال
 بعد ألقتها المؤمنين أمير مع وكلماتها -:164 الصفحة ُب معها األدب وُيسيء .ُضرَِبت الزىراء أنَّ 
 حدودِ  عن خرجت حت ى - الزىراء - خرجت حت ى التأث ر أشد   ُمتأثّرةً  ثائرةً  وكانت المسجد من وعهارج

 دلاذا؟ فاطمة، يضربون القوم أنَّ  يستبعد ىو جهة فِمن - عمرىا ُمد ة حظيرتها من تخرج لم ال تي اآلداب
م  رك زتها ال تي الجاىلّية والتقاليد العربّية ياالسجا ألن   -:ىنا يقول ىو العربّية، باآلداب يتمسَّكون ألهنَّ

 يعين - سوء يدُ  إليها ُتمدّ  أو المرأة ُتضَرب أن بشد ة تمنع وتأكيداً  تأييداً  وزادتها اإلسالمّية الّشريعةُ 
 الكرام ادلراجع رلالس ُب ضلن ىا !!اآلداب حدودِ  عن خرجت وفاطمة العربّية باآلداب يتمسَّكون أولئك

 .الغطاء كاشف حسي زلمَّد للشيخ( ادلأوى جّنة) ىو ىذا رلالسهم، ىذه الِعظام،
ثنا (وأصوذلا الشيعة أصل) :يأتينا ٍُبَّ   األعلمي مؤسَّسة ،39 الصفحة ُب والثاين، األوَّل عن لُيحد 

 اخلوئي السي د - التوحيد كلمة نشر في - والثاين األوَّل - الجهد أقصى بذال -:يقول ،للمطبوعات
 الَّيت والسنن العربّية باآلداب يلتزمون يقول ادلأوى جّنة ُب الغطاء كاشف الشيخ اآلن النصب، عنُهما ييَنف

 حدودِ  عن خرجت بنفسها ىي الزىراء لكن ُتضرب، ال ادلرأة ألنَّ  اإلسبلم وركَّزىا اجلاىلّية ُب كانت حتَّ 
 التوحيد كلمة نشر في الجهد أقصى بذال -:والثاين األّول عن يتحدَّث 39 الصفحة ُب ىنا اآلداب،
 - ىكذا رآىم حي ادلؤمني أمري ولذلك - يستبد وا ولم يستأثروا ولم الفتوح وتوسيع الجنود وتجهيز

 كلمة نشر في الجهد أقصى بذال - والثاين األوَّل أنَّ  ادلؤمني أمري رأى وحي رآىم؟ كيف - وسالم بايع
 وحين) -:نسخةٍ  وُب - (والثاني األو ل الخليفة أعني) لمتخلِّفينا رأى َوِحين الجنود، وتجهيز التوحيد

 ولم الفتوح وتوسيع الجنود وتجهيز التوحيد كلمة َنشر في الجهد أقصى بذال( الخلفيَتين رأى
 الشيخ رللس ُب ضلن ىا. الكبلم آخر إىل - لوُ  حق اً  يراهُ  عم ا وأغضى وسالم بايع يستبدوا ولم يستأثَروا
 كلمة نشر ُب اجلهد أقصى بذلوا والَّذين العربّية باآلدابِ  يتمسَّكون الَّذين الزىراء أعداء ِمن: طاءالغ كاشف
  !!اآلداب حدود من خرجت الَّيت الزىراء إىل التوحيد،

ثنا عليو ا رمحة الصدر باقر زلمَّد السي د رللس إىل نذىب ،االفرتاضّية مسريتنا ُب زلنا ال  عن ػُلد 
 مركز طبعة ىي الطبعة وىذه ،(التأريخ ُب فدكٌ ) :كتاب من أقرأ أينّ  ىا - اإلسالم أن   صحيحٌ  -:ياخلليفتَ 

 فدكٌ  ،49 الصفحة ،قمري ىجري 1314 ،الثالثة الطبعة ،الصدر للشهيد التخّصصّية والدراسات األحباث
 ُمتدّفقة والحياة ُمت صلة وحاتوالفت ُمَهيِمناً  كان الخلفيتين أي امِ  في اإلسالم أن   صحيحٌ  -:التأريخ ُب

 عليكم با - المشعّ  الُقرآني واللون الشامل الروحي باالنبعاث مزدىرة نواحيها وجميع الخير بمعاني
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 حديثاً  يُعل مونا كي ُعلمائنا رلالس إىل نذىب ضلن يعين! البيت؟ أىل أحاديث مع تنسجم األوصاف ىذه
 - ؟!فيها نتعلَّم وأن يعقدوىا أن للمراجع البيت أىل يريدىا الَّيت اجملالس ىذه ىي! البيت؟ ألىل سُلالفاً 

 الخير بمعاني ُمتدفقة والحياة ُمت صلة والفتوحات مهيمناً  كان الخلفيتين أي امِ  في اإلسالم أن   صحيحٌ 
 :تقول فاطمة - ... مزدىرة نواحيها وجميع

 لََيالَِيا ِصرنَ  األَي امِ  َعَلى ُصب ت   أَن ها َلو َمَصاِئبٌ  َعَلي   ُصب ت
 نواحيها وجميع الخير بمعاني ُمتدّفقة والحياة -:األسلوب هبذا يتحدَّث الصدر باقر زُلَمَّد والسي د
 .49 الصفحة ُب ىذا. الكبلم آخر إىل - المشعّ  الُقرآني واللون الش امل الروحي باالنبعاث ُمزدىرة

 أعلنها ال تي الرّدة حروب في اشترك أن وُ  حت ى -:قولي ادلؤمني أمري عن يتحدَّث 06 الصفحة ُب
 أمري على يفرتوا كي ادلراجع رلالس إىل نذىب ضلنُ  يعين ادلؤمني، أمري على افرتاء وىذا - المسلمون

 الرّدة، حروب ُب يشرتك مل ادلؤمني أمري ادلؤمني، أمري على افرتاء ىذا! أنتم؟ تقولون ماذا! ادلؤمني؟
 ىذه أنَّ  وادلشكلة - ذاك يوم المسلمون أعلنها ال تي الرد ة حروبِ  في اشتركَ  أن وُ  حت ى -:06 الصفحة
  .حياتوِ  ُب يوم آِخر إىل الصدر باقر زُلَمَّد السي د عليها بقي العقيدة

 رضا زُلَمَّد للشيخ( احِلصار وأيَّامُ  انة سنوات الصدر، الشهيدُ ) :كتاب من أقرأ وأنا بيان آِخر ىذا
 آخر ىذا ،481 الصفحة ،قمري ىجري 1314 ،الثانية الطبعة ،إمساعيليان ادلطبعة: الطبعة ىذه النعماين،

 والُحسين، َعلي   أبناء يَا لُكم أقولها أن وأريدُ  -:الصدر باقر زُلَمَّد السي د وأُعِدم استشهد وبعدىا بيان
 مث لوٌ  ال ذي الُسّني الحكم إن   الُسّني، والُحكم عةالشِّي بين ليست المعركة إن   وُعمر، بكرٍ  أبي وأبناء

 إذْ  عنو للدفاع الس يف علي   َحَمل والعدل، اإلسالم أساس على يقومُ  كان وال ذي الر اشدون،  الُخلفاء
 زُلمَّد السي د أصدرهُ  بيان آخر ىذا - بكر أبي األو ل الخليفة لواء تحت الرد ة حروب في جندياً  حارب

 .واضح ادلؤمني أمري على إفرتاء الصدر، رباق
 فاطمة ذىن في الفكرة اختمرت وَلم ا -:يقول الطاىرة، الصّديقة عن 94 الصفحة ُب يتحدَّث وحي

 وبقيَّة الصدر باقر زلمَّد والسي د أنا ذىنوِ  ُب الفكرة زبتمر الَّذي ىذا - الساعة أوضاع لُتصحِّح اندفعت
 .ا ِعلمُ  ىو زُلَمَّدٍ  َوِعلمُ  زُلَمٍَّد، ِعلمُ  ِعلُمها فاطمة ذىنها، ُب الفكرة تمرُ زب ال فاطمة أمَّا الناس،
 من بلغت ال تي علي   مع وأصحابوِ  الخليفة ِسيرةُ  -:يقول ،43 الصفحة ُب ظبلمتها عن يتحدَّث وحي
 من فاطمة وغير فاطمة أن   إعالنْ  ىذا ومعنى فيو، فاطمة كانت وإن بيتوِ  بحرق ىد د ُعمر أن   الِشد ة
 ىو ىذا فيو، فاطمة كانت وإن بيتو حبرق َىدَّد ُعمر؟ فَعلَ  فماذا الكبلم، آخر إىل - ُحرمة لهم ليس آلها
 وصل شيء آخر ولكن ذلك، من أكثر إىل أشار الكتاب بداية ُب كان وإن إليو، ذىب الَّذي األخري الرأي
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 تعرَّضت ما فاطمة فإذاً : )ىذه ىي النهائّية النتيجة ىناك، داً مرتد   كان ألنَّو الكبلم، ىذا إىل وصل إليوِ 
 الكبلم ونفسُ  اخلوئي، السي د قالوُ  الَّذي الكبلم نفسُ  ىو وىذا ،(بيتها حبرقِ  للتهديد تعرَّضت فقط لآلالم،

 بعدم اخلطباء يوصون حي ادلعاصرون ادلراجع اآلن يقولو الَّذي الكبلم ونفس الغطاء، كاشف قالوُ  الَّذي
 .الشيء نفس ىو ىو فاطمة، بظبلمة ادلبالغةِ 

 الَّذي َمن آخر؟ شيءٌ  ىناك أو العلماء عقيدة نفسها ىي الشيعيّ  الوسط ُب ادلوجودة الشيعيَّة العقيدة فهل
! سيبقى؟ مت إىل الشيعيّ  العقائديّ  الواقع ُب ادلوجود االنفصام ىذا َمن؟ يَ تَِّبعُ  الَّذي من َمن؟ على َيضحكُ 

  .تساؤل رلرَّد ىذا ى،سيبق
ثنا فماذا علمِو، ظلري من ننهل الصدر باقر زُلَمَّد السي د رللس ُب زلنا ال  ُب الصدر باقر زُلَمَّد السي د ػُلد 

 أمري وجوِ  ُب عائشة ثورة عن يتحدَّث وىو - الثائرتَين لكلتا القدرُ  شاء وقد -:يقول ؟30 الصفحة
 - بينهما فارقٍ  مع تفشال أن الثائرتين ِلكلتا الَقَدر شاءَ  وقد - بكر أيب وجو ُب فاطمة ثَورة وعن ادلؤمني

 القدر شاء وقد -:30 الصفحة ُب يقول كما فشلت فاطمة ولكنَّ  بعائشة، يل شأنَ  ال الكبلم، آخر إىل
 ُب فشلها سبب ىنا ويُبي   !!فشلت قد ففاطمة - تفشال أن - وعائشة فاطمة يعين - الثائرتين لكلتا

 يبّي  فشلت؟ دلاذا - آَخر بمعنىً  ونجحت بمعنىً  الفاطمّية الحركةُ  فشلت وقد -:يقول ،96 صفحةال
 ريب ال ال ذي األمر أن   غير المعركة، تخسر الز ىراء جعلت ال تي األمور نتبي ن أن نستطيع وال -:يقول
 المواىب أصحاب من ن وُ أل فشلها، إلى أد ت ال تي األسباب أىمِّ  من الخليفة شخصّية أن   فيو

 أيب اخلليفة ذكاءُ  ىو فشلها ُب والسببُ  فشلت فالزىراءُ  - ملحوظة بلباقةٍ  الموقف عالج وقد السياسّية
 .علمائنا رلالس ىذه !!بكر
 ما ومسعنا الغطاء كاشف الشيخ رللس إىل وذىبنا مسعنا، ما ومسعنا اخلوئي السي د رللس إىل ذىبنا اآلن ضلن

 ماذا تقبلون؟ ال أو ادلعاين هبذه تقبلون. مسعنا ما ومسعنا الصدر باقر زُلَمَّد السي د رللس إىل اوذىبن مسعنا،
 افرتاضي   رللسٍ  مع أقارهنا ألنَّين باطلو، رلالس ىراء، رلالس اجملالس ىذه ىراء، ىذا: أقول أنا تقولون؟

  .الصادق اإلمام رللس إىل سأذىب، الصادق لئلمام
 الصادق اإلمام عثمان، بن محّاد عن ،عشر احلادي احلديث ،الزيارات نوادر باب ،(اراتالزي كامل) :ىذا

ثُو  عليكم، با - الض رب َذِلكَ  ِمنْ  َوَتُموتُ  - فاِطَمة - الض ْرب ِمن َبْطِنَها ِفي َما َوَتْطَرحُ  -:يقول ػُلد 
 ىذا، ىراء ىذا اجملالس ىذه أمَّا البيت، أىلُ  يريدىا الَّيت اجملالس ىذه رللسِو، ُب يقول ىكذا الصادق اإلمام

 فاطمة: يقول الصادق اإلمام ادلراجع، وىؤالء اجملالس وىذه الكتب ىذه على كثرية ُىراء كلمة ُىراء، ىذا
  .اذلََذيان هبذا يهذون وىؤالء الضرب، ذلك من سبوت
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 ... وىكذا ورهتا،ث ُب فشلت فاطمة: يقول اآلَخر اآلداب، حدود عن خرجت فاطمة: يقول واحد
 َوَتْطَرحُ  -:يقول الصادق إمامنا كبلمُ  ىذا عليهم، تعاىل ا رضوان األجبّلء مراجعنا عند ادلوجود اذلراء ىذا
 ُب وىي فاطمة منوُ  ماتت الَّذي ىذا ضربٍ  أي   - الض رب َذِلكَ  ِمنْ  َوَتُموتُ  الض ْرب ِمن َبْطِنَها ِفي َما

 وىؤالء فاطمة منوُ  ماتت الَّذي ىذا ضربٍ  أيّ  خلقتها؟ وكمال عليها وسبلموُ  اِ  صلواتُ  شباهبا عنفوان
! أوربّية؟ صحيفة من نقلت ىل قرأت؟ أين ِمن أنا ادلراجع، كتب ىذه كتبهم، ىذه! يتحدَّثون؟ طريقةٍ  بأي  
 كاشف كتب اخلوئي، السي د كتب كتبهم، نفس ىي ادلراجع كتب ىذه! ناصيّب؟ كتابٍ  من قرأت ىل

 .آَخر مكانٍ  من قرأتُ  ما الصدر، باقر زلمَّد السي د كتب لغطاء،ا
 الُعُلَماءِ  َمَجاِلسِ  ِمنْ  فَ َقْدتَِني َلَعل ك َأوْ  -:السّجاد إمامنا عن ادلروي الثمايل محزة أيب دعاء ُب نقرأ حينما

 ىذا ؟!ؼلذلوُ  ا اجملالس ىذه ػلضر ال الَّذي ىذا يعين ىذه، ما وا ال ؟!اجملالس ىذهِ  ىي - َفَخَذْلَتِني
 ؟!اجملالس ىذه ىي اآلداب، حدود عن خرجت فاطمة يقول واحد ؟!فاطمة من ينتقص الَّذي احلديث

 واِ  ال ؟!اجملالس ىذه ىي ظبلمتها، ُب ُيشك ك واآلَخر ... واآلخر ... واآلخر فاشلة، فاطمة يقول واحد
 َمَجاِلسَ  آَلفَ  رَأَيْ َتِني َلَعل ك َأوْ  َفَخَذْلَتِني الُعُلَماءِ  َمَجاِلسِ  نْ مِ  فَ َقْدتَِني َلَعل ك َأوْ  - اجملالس ىذه ما

 رلالس ألنَّ  اجملالس، ىذهِ  من أفضل البطّالي رلالس احُلسي وحق   - َخل يَتِني َوبَينَ ُهم فَ َبيِني الَبط الِين
 العلماء دبجالس ُتسّمى الَّيت اجملالس ىذه لكن كبلم، أي يقولون البيت، بأىل فيها ُيسَتهان ال البطّالي

 أمامكم، ادلصادر ىذه أمامكم، الكتب ىذه كيف؟ تقولون البيت، بأىل فيها ُيسَتهان رلالس ىذه
 .أقواذلم وىذه كتبهم ىذه بكتبهم، ىي ما الُكتب ىذهِ : قولوا كّذبوين، رجال كنتم إذا كذ بوين،
 :سريعة لقطات
 .نادليزا تفسري من: األوىل اللقطة

 181 الصفحة ُب ،181 الصفحة إىل نذىب الطباطبائي، للسي د ادليزان تفسري من الثالث اجلزء ىو ىذا
اً  وصريح واضح بشكلٍ  الطباطبائي السي د اً، واضح بشكل األِئمَّة وعلى ا رسول على يردّ  جدَّ  ذيل ُب جدَّ
 ،﴾اٌْعَبٌَِّني ِٔسَبء عٍَََ ًَاصْطَفَبنِ﴿ :أن إىل ... ﴾ًَطَيَّشَنِ اصْطَفَبنِ ٍّوَاٌ إَِّْ َِشَُُّْ َّب اٌّْاَلَئِىَخُ لَبٌَذِ ًَإِرْ: ﴿اآلية
 قول وىذا - يدفعوُ  اآلية فإطالقُ  عصرىا عالمِ  نساءِ  على ُمصطفاةٌ  إن ها قيل ما وأم ا -:يقول يقول؟ ماذا

 ىي فاطمة أم ا عصرىا، معال نساء على مصطفاة إن ها: )قالوا قالوا، ىم األَِئمَّة، وقول ا رسول
 ! قول؟ أيّ  القول، ىذا تدفع اآلية: يقول ال،: يقول ىو ،(العالمين نساء جميع على المصطفاة

 - عصرىا عالمِ  نساءِ  على ُمصطفاة إن ها قيل ما وأم ا - وآلو عليو اُ  صلَّى ا رسول قول ىو القول ىذا
 الرجال، علم قذارات ىراء اذلراء، نفس ىو ضعيف، قولٍ  إىل ُتشري العلماء عند( قيل) كلمة ىذه ،(قيل ما)
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 سي دة مرًن والسّيدة العادلي نساء َسي دةُ  فاطمة أنَّ  من واألَِئمَّة النيبّ  عن عديدة الروايات وإالَّ  اذلراء، نفس
 .يدفعوُ  اآلية فإطالقُ  عصرىا عالمِ  نساءِ  على ُمصطفاةٌ  إن ها قيل ما وأم ا - عادلها نساء
 يأٌب وما بروايات، يأٌب النواصب، كتب من برواياتٍ  143 الصفحة ُب ادلطلب ىذا يُؤي د ذلك وبعد

 الجن ة أىل ِنساء َسيِّدةُ  -:الرواية هبذه يأٌب مثبلً  ويقول، النواصب بروايات يأٌب الكثرية، الشيعيَّة بالروايات
 ا، رسول عن أخرى برواية يأٌب - فرعون امرأة ةآسي ثُم   خديجة، ثُم   فَاِطَمة، ثُم   عمران، بنتُ  مريم
 - العالمين نساء َسيِّدة فَاِطمةُ  -:النواصب ُكتب من هبا يأٌب ىو ا، رسول على افرتاءات ُكل ها ىذه
 العادلي نساء َسي دة فاطمة - خويلد ابنة وخديجة فرعون امرأة وآسية عمران ابنةِ  مريم بعد - مت؟ لكن
 منطق ىذا - خويلد ابنة وخديجة فرعون امرأة وآسية عمران ابنةِ  مريم بعد - !!النسوة هىذ ُكل   بعد

 ىل الطريقة هبذه فاطمة عن يتحدَّث الَّذي التفسري ادليزان، تفسريُ  ىو ىذا أعوج، أعوج أعوج منطق أعوج،
  .لوُ  قيمةَ  ال ؟!عقائديّة قيمة من لوُ 

  .األنصاري مرتضى للشيخ( مساخلُ ) كتاب من اللقطة ىذه :أخرى لقطة ىذه
 الصفحة ،قم ،اذلادي مؤسَّسة ،باقري ادلطبعة ،ىجري 1311 ،األوىل الطبعة ،(اخلُمس) :كتاب ىو ىذا

 -:يقول أن إىل صرفوِ  عن فيتحدَّث احُلجَّة، اإلمام غيبة زمان ُب وصرفوِ  اخلُمس عن يتحدَّث وىو ،444
 يتصرَّف أن شرطاً  وليس يراىا الَّيت بالطريقة صرفوُ  ادلرجع نَّ أ لو يعين - محض إحسانٌ  أن وُ  ِإلى ُمضافاً 
 نُرضي أن شرطاً  ليس بذلك، بأس ال يقول !!اخلُمس صاحب السبلم عليو احُلجَّة اإلمام فيها يُرضي بطريقةٍ 
 ضمح إحسانٌ  أن وُ  ِإلى -:يقول األنصاري مرتضى اآلغا جناب ألنَّ  دلاذا؟ اخلمس، صرف ُب احُلجَّة اإلمام

 أػلل   أموالُو، ىي ما احُلجَّة، اإلمام رضا نعلم - بالخصوص ِرضاه نعلم لم وإن سبيل من فاعلوِ  على ما
 ؟!األعوج ادلنطق ىذا ما ؟!يرتضيها ال بطريقةٍ  آَخر شخصٍ  أموال يصرف أن ألحدٍ 
 احُلجَّة اإلمام أموال يصرف يأٌب آَخر واحد وخدغلة، وآسية مرًن السي دة بعد الدرجة ُب فاطمة غلعل واحد

 خرجت فاطمة: يقول آخر واحد(، باخلصوص ِرضاه نعلم مل وإن) ،برضاه األموال نصرف أنَّنا يشرتط وال
 .اآلداب حدود من

 حسي السي د كتاب ىذا األنصاري، مرتضى الشيخ كتاب ىذا :ِمن أقرأ أنا ال؟ أو ادلراجع كتب ىذه
 ىذا الغطاء، كاشف حسي زَلمَّد للشيخ الكتاب ىذا الصدر، باقر زُلَمَّد يدالس   كتاب ىذا الطباطبائي،

 ؟!الوجوديي كتب من أو ادلاركسيي كتب من قرأت أنا ادلراجع، كتب ىذه ىي ما .اخلوئي للسي د الكتاب
 .الشيعيَّة ادلكتبة ُب ادلوجودة اآلن الكتب ىذه مراجعنا، كتبُ  ىي ىذه ما

 .الوثقى العروة شرح ُب التنقيح كتاب ىذا: أخرى لقطة
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 اخلوئي؟ السي د يقول ماذا معروف، اخلوئي للسي د الكتاب وىذا والتقليد، االجتهاد أحباث ،118 الصفحة
 السي د ،(َأْمرِنَا في الَقَدمِ  َكِثيرِ  وُكلِّ  ُحبِّنا في َمِتينٍ  ُكلِّ  َعَلى ِدينُكما ِفي إْصِمدا: )يقول اذلادي اإلمام

 أن ُيشتَ َرطُ  ال - التقليد مراجع ُب يعين - الش رعّية األحكام في إليوِ  يُرَجع من بأن   للجزمِ  -:يقول وئياخل
 إذا طبيعّي، شيء - أمرىم في تامّ  ثباتٌ  لوُ  ِمم ن يكون أو - البيت ألىل - لهم الحبِّ  شديدَ  يكون
 كان إذا! يكونون؟ كيف! البيت؟ ألىلِ  احلبّ  شديدي يكونون كيف تفكريىم، طريقة ىذه ادلراجع كان
 !أنتم؟ تقولون ماذا الدينيَّة، ادلؤسَّسة ُب احلاِكم ادلنطق ىو ادلنطق ىذا
 هبذه يفّكرون كل هم اآلن ادلوجودون وادلراجع ادلراجع، أستاذ ادلراجع، مرجع اخلوئي، السي د منطق ىذا

 الُحبِّ  شديد يكون أن ُيشترطُ  ال الش رعية حكامِ األ في إليوِ  يُرجع َمن بأن   للجزمِ  -:ادلنطق هبذا الطريقة،
ا ىذا فيو ُيشتَ َرط ال - أمرىم في تَام ثبات لوُ  ِمم ن يكون أو لهم  ىذا عليكم باِ  شيعّي، أنَّوُ  رُلرَّد وإظلَّ

 ال ذلا زعيماً  ذبعل ىل! اجملموعات؟ من رلموعة أي   عند! القوميي؟ عند! الشيوعيي؟ عند مقبول الكبلم
 ىؤالء بال ما! ىكذا؟ ضلن بالنا ما! بالظاىر؟ فقط ولو حتَّ  بعقيدهتم التمس ك شديد متمس كاً  يكون

 غلدون ال ىم ىذا، حاذلم ىم صادقون، ىم أنفسهم، عن إالَّ  يتحدَّثون ال لكن َُّهم! يفّكرون؟ ىكذا ادلراجع
 الَّذي الرئيس حبسبِ  تُفصَّل الَّيت تريالدسا مثل ىذا أنفسهم، عن ينطقون ىم الوضع، ىذا إالَّ  أنفسهم من
 ىؤالء اجلديد؟ الرئيس حبسب الدساتري يفص لون أال إسبلمّية، دولةٍ  أو عربّية دولةٍ  ُب رئيساً  يكون أن يُراد

 أو - البيت ألىل - لهم الُحبّ  شديد يكون أنْ  ُيشترطُ  ال - ُىم حبسبهم ادلرجع شرائط يُفص لون ادلراجع
 بِو؟ تقبلون ؟!منطقيّ  الكبلم ىذا - أمرىم في تامّ  ثبات لوُ  ِمم ن يكون

 صرخة، صيحة،( الناطق الكتابُ ) برنامج التفكري، ىذا على أعرتضُ  إنَّين ادلنطق، ىذا على أعرتضُ  إنَّين
 ىذه مراجعنا، كتب ىذه العقائدّي، اإلضلطاط ىذا مواجهة ُب إنَّو ون،ؤ تشا ما قولوا شكوى، صدى،

 .والعقائديّ  الفكري اإلضلطاط من الصور ىذه والحظتم دينيَّةال ادلؤسَّسة كتب
 الواقع ُب أحد ءغلر  مل تعلمون وأنتم اذلراء ذلذا انتقادي ترفضون دلاذا إذاً  ال؟ أو بذلك تقبلون أسألكم أنا

 أنا احلقيقة، طريق يتلّمسوا كي الناس إىل يصل الصوت ىذا دعوا أتكلَّم، دعوين يتكلَّم؟ أن الشيعي
 ىذه بأنفسكم، إحبثوا إذىبوا صد قوين، لكم أقول وال احلقائق، ىي ىذه بناٌب، ويا أبنائي يا طبكمأخا

 الشيعة علماء كتب ىذه ادلكتبات، ُب وموجودة إليها، تصلوا أن تستطيعون اإلنرتنت، على موجودة الكتب
 .كتبهم ىذه هبا، ويتبجَّحون هبا يتفاخرون الَّيت
 بالفكرِ  سلرتقة سُلتَ َرقة، ساحةٌ  الشيعيَّة الثقافة ساحة إنَّ : قلتُ  الربنامج، طول على قُلتو الَّذي ىو ىذا

  .الناصيبّ 
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 القواعد أعمتهم أولئك باحلوزويي، يل شأن ال احلوزويي، من ال اجلامعيي من وبناٌب أبنائي أنتم لكم أسبّن 
ا حقيقًة، الناصبّية واألفكار  صريح بشكل األخرية، احللقة ىذهِ  كنول الربنامج طولِ  على جاملتهم ردبَّ
 إىل الثانويّات، الكّلّيات، ادلعاىد، طلبة من اجلامعات، طلبة من وبناٌب أبنائي إىل أوج هوُ  كبلمي

 يل شأن ال الطبقات، ىذه إىل ادلعّلمي، ادلدّرسي، ادلهندسي، األطّباء، إىل ادلثقَّفي، إىل األكادؽليي،
 غري عيون من أشرب أنا مزاجهم، مع مزاجي يلتقي ال أخرى، عيون من ربونيش أولئك العمائم، بأصحاب

! أصنع؟ ماذا الواقع ىو ىذا لكن عنهم، نفسي أفصلُ  ال أنا منهم، ُكنتُ  وإن منها، يشربون الَّيت العيون
  .بأنفسكم احلقيقة عن تبحثوا أن أسبنَّ  الواقع، ىو ىذا

 الثالثة احللقة ختامُ  وىذا الطاىرة، الصّديقة ميبلد ليلةِ  ُب ،الشريفة الليلة ىذه ُب بالتوفيق لكم دعائي
  (.الناطق الكتابُ ) برنامجِ  من ادلئة بعد والسّتي

 ع نهم فناق لٌ َمن ج اء ب القوِل البلي   
 
 
 
 
 
 
 
 

 و إال  فه                   و م                   نهم س                   ارقُ  
 شطحات من كان ما منهم، فهو اللحظة ىذه إىل الربنامج أوَّل من قويل ُب ببلغةٍ  ومن حق   من كان ما 

  ... ميّن  والُقبحُ  منهم فاحُلسنُ  ميّن، فهو وقُبح وخطأ وعيّ  واشتباىات وأخطاء
 ع نهم َمن ج اء ب القوِل البلي   فناق لٌ 

 
 فه                   و م                   نهم س                   ارقُ  و إال   

 َس                اووا ِكت                اَب اهلل إال  أن                 وُ  
 

 ى    و ص    امٌت وُى    م الكت    اُب الن     اطق 
 المسبِّحة بين وجمع) ىكذا أقول وال( ُمسبِّحتيو نبي وجمع) ىكذا أقولُ  -:قال ا رسول فعل كما 

  .(والوسطى
 نلتقي َوُوف قنا أحياء بقينا إذا تعاىل ا شاء وإن الناطق، الكتاب َمبلحقِ  ُب قريباً  نلتقي الناطق، الكتاب ًَبَّ 
 .والعرتة الكتاب ملف   أجزاء من( الخاتمة: )الرابع اجلزء ُب

  ... َمرالقَ  رَِعايَة ُب  أَترُكُكم
 اإلْٔزَشِْٔذ عٍَََ ًَُِزَبثِعِْنَب ُِشَبىِذِّنَب ًًَُجٌهِ ًُجٌُىِنب عَٓ اٌىَشةَ اِوشِف احلُسني أَخِْهَ ًَجو عَٓ اٌىَشةِ وَبشِف َّب

  ...احلُسني أَخِْهَ ثِحَكِّ

 ... صىـشاء ّب ... صَىْشَائِِ ًَاهلٌٍََ ًَاهلٌٍََ ًَاهلٌٍََ َٔحُٓ صَىشائٌَُّْْ

  ...اهلل أِبِْ يف ...جَِّْعبً اٌذُّعَبء أَسْأٌَُىُُ
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 :وفي الختام
ال بُ  ّد م  ن التنبي  و ال  ى أنّن  ا حاولن  ا نق  ل نص  وص البرن  امج كم  ا ى  ي وى  ذا المطب  وع ال 
يخل  و م  ن أخط  اء وىف  وات فم  ن أراد الدقّ  ة الكامل  ة علي  و مراجع  ة تس  جيل البرن  امج 

 بصورة الفيديو أو األوديو على موقع زىرائيون.
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