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 َوَجَد َمنْ  يْ الَّذِ َوَما  َوَجَدك اَذا فَ َقَد َمنْ . مَ .هلل. بَِقيَّة ا.َياءِإلَيِه يَ َتوجَّه  اأَلْولِ  يْ الَّذِ  ك يَا َوْجه اهللَساَلٌم َعَليْ 
 !!فَ َقَدك

 . .بَ َناِتيْ  أَبْ َناِئيْ  يْ َأخَواتِ  يْ َوتِ ك م ِإخْ َساَلٌم َعليْ 

 

ين قائدي بَ العَ  إلجرام  أو ا رقصيالتَّ  :يف احللقتني املاضيتني مرَّ الَّذي ال زال حديثي حتت العنوان 
 .منهم   قينظ اهلل البافِ رضوان اهلل تعالى عليهم وحَ  نامراجعنا وفقهائِنا وعلمائِ 
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تب  كواضح من   بشكل  و مَّد ُم  وآل  مَّد  ُم  قصرِي يف حقِّ وانب من التَّ ضُت يف احللقتني املاضيتني ج  عر  
يد ر ال أُ  ،جيالتت والتسفيديوامناذج من ال عرضتُ و  ،بتُ بني أيديكم ما جاء يف الكُ  رضتُ ع   ،مراجعنا بارِ كِ 
 .ديثيحتهى ان من حيثُ  كمُل يف هذه احللقةِ ين أُ م من حديث ولكنَّ ر ما تقدَّ كرِّ أُ  أن  

 (:حرينقى البَ لتَ م  ورين وَ الن  جمع  مَ )سأذهب  إلى كتاٍب عنوانه   

اطمة دتنا ف  يف أجواِء سيِّ هو ة لق  احل   يف هذهِ  احلديثُ  ،مةيف املقدِّ  نقرأُ  ،ازيجفي الرَّ يخ أيب احلسن النَّ للشَّ 
  ؟كتبهاالَّذي  من  ،مة يأيت هذا الوصف يف إجازة  كتبهايف املقدِّ  ،عليها صلواُت اهلِل وسالُمهربى ديقة الكُ الصِّ 

-لمات المعصومينين الكاشف  ألسراِر كَ ة والد  لَّ مِ  ال ماد  م عِ الَّ م  العَ لَ العَ -مة الكتابقدِّ كما يأيت يف مُ 
ه في ر  س سِ د  اضل الشرابياني ق  اهلل العظمى الفَ  اآلية  -(ظمىاهلل الع   اآلية  )وعلى طريقة األعاجم يف التعبري

م ِعماد  -األستاذو  جيزمُ ـاف الأوصهي  إذًا هذهِ -هر  س سِ د  ق  -للمؤلف-إجازتِه له   ملَّة والد ين  ال الَعلم  الَعالَّ
 ؟ماذا قال يف إجازتِه لتلميذه-اهلل العظمى الفاضل الشرابياني آية  الكاشف  ألسراِر َكلمات المعصومين 

 ل  مِ االعَ م الِ العَ -؟فماذا قال عن تلميذه ،هذذ ستنعكس على تلميتاساألوصاف املتوفرة يف األ هذهِ  حتماً و 
-إىل أن يقول-لَّ األجَ الشَّيخ عتمد م   ضالء الكاملين المولى الة الف  و فلماء العاملين وصَ الع   خبة  ل ن  امِ الكَ 
يعين يف حتصيل هذه إجازة يف االجتهاد ومشحونة -صرف أكثر عمره الشريف في التحصيل فإنَّه  

 فيالمفروض "ريف في التحصيل الشَّ  مرهِ أكثر ع  رف صَ  ه  إنَّ فَ -باألخطاء فيها األخطاء التعبريية واللغوية
غ من لَ ى المسائل بالبراهين وب َ ر لدى األساطين وتلقَّ ضَ صولية والقواعد الفرعية وحَ " المسائل األتحصيل

 ها ونافذ  الفروع إلى أصولِ  يقتدر بها من رد  الَّتي ة القدسية وَّ الق   فهو صاحب   ،لغتبة االجتهاد ما بَ ر  
 على اهلل فهو على حد   والمقبولة فهو رد   المرفوعة   كمِه كما نطقت بهِ ح   ال يجوز رد  ي الَّذاألحكام 

 .!!.ادققهاء فهو افرتاء على اإلمام الصَّ هذا الكالم إذا ُنسب إىل الفُ  نَّ مر الكالم بأ-رك باهلل عز اسمهالش  
 افذ  نَ وَ -زة يقولاهنا يف األج ،على أهل البيت اً سيكون ردَّ  الرد   نَّ ذا كان احلكم هو حكم أهل البيت فإوإ

حبسب  ؟ىل نفسهستند إمُ ـم ال حكمِه الـُمستند إىل أهل البيت أرد  -كمهِ ح   د  جوز رَ ال يَ الَّذي ام األحكَ 
وميكن  ،عملية االفرتاء ولكن قطعاً من دون قصدهنا فنفس العملية  !!ستند إىل نفسهمُ ـالاملقصود هو ياق السِّ 
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 ،خذِه من منابع ومصادر املعصومنيأ   على أساس   صادر  منهُ  كم  ث عن حُ يتحدَّ  هُ مل الكالم على أنَّ يُ  أن  
ف وص  يُ  ،ةيَّ نيسة الدَّ املؤسَّ  لميذ هذه موجودة بكثرة يف جوِّ ستاذ وأوصاف التِّ هذه األوصاف أوصاف األُ 

ولكن حني نأيت إىل أرض الواقع ال  ،يةئ باألوصاف الكذاهُ ت   تالمذفُ صِ وهو ي   ،ستاذ باألوصاف الكذائيةاألُ 
  .!!.ئة من هذه األوصافواحد باملحَّتَّ صداقاً وال مِ  دُ ن  

مُع الن ورين)هذا الكتاب كما قُلت  ث وهو يتحدَّ  33يف صفحة  ،املطبعة اهلادي ،الطبعة األوىل (َم 
طحية تتناسب مع تلك هذه السَّ  ،سطحية   ث وبأي  الحظوا ماذا يتحدَّ  ،ربىديقة الكُ عن خصائص الصِّ 

 د  ر  حكمه فهو دَّ رُ م و  ك  ن إذا ح  م  مصداقًا لعبارة "طحية كيف يكون من يفهم األمور هبذه السَّ  !؟األوصاف
 قالَ  كما في البحار عن علي    ، عليّ ه  لمعها َعلمت ما لم يَ أنَّ -من خصائص فاطمة-نهامِ وَ -!؟"على اهلل

ولكن الكتابة هنا  (اين  يِ ع  فـ  ) يبدو العبارة-؟اءسَ يٌر للن  خَ  يءٍ أي  شَ  يرونِ بِ خْ ال أَ قَ ول اهلل ف َ س  ند رَ ًا عِ لوسَ ا ج  نَّ ك  
مة اطِ إلى فَ  عت  جَ رَ ا ف َ قنَ رَّ فَ ت َ تَّى حَ  نال  ك  فَ َعِييَنا ِبَذِلك  -يعين عجزنا عن اجلواب-كلِ ذَ ا بِ ينَ يِ عَ ف َ -خاطئة

اء سَ الن   ير  خَ  ،وَلِكن ي أعرِفه   :َفقالت ، وال َعرَِفهه  مَ لِ ا عَ نَ م   دٌ حَ أَ  يسَ لَ  ا رسول اهلل وأنَّ نَ لَ  قال الَّذيها رت  أخبَ فَ 
 يرٌ خَ  يءٍ شَ  نا أي  ألتَ سَ  :سول اهللا رَ يَ  قلت  ول اهلل فَ س  إلى رَ  جعت  رَ ف َ  ،الجَ الر   نَّ راه  ال يال وَ جَ الر   ينَ رَ  ي َ اَل  نْ أ

 ؟يندِ عِ  نتَ أَ و  مه  علَ م تَ لَ ف َ  ركَ ن أخبَ مَ  :القَ  ،الجَ الر   نَّ راه   يَ اَل وَ  الجَ الر   رينَ  يَ اَل  أنْ  هنَّ يٌر لَ خَ اء وَ سَ للن  
م ل  بط هذا الع  من هنا يستن-ين  ٌة م  عَ ضة بَ مَ اطِ فَ  إنَّ  :القَ ل اهلل وَ و س  ك رَ لِ ذَ  بَ أعجَ فَ  ،ةمَ اطِ فَ  :لت  ق   م العال 

ا ع   ومثل هذه الرِّوايات  هذهِ  مثلُ  ،ظريقطعة النَّ نمُ هذه سذاجة أن  أنا أعتقد  !ُه علي  علممت ما مل ي  لِ أَّنَّ
الَعاِلم -هُ ف بأنَّ وص  وهكذا يُ  !؟تُفهم األحاديث هبذه الطريقةكيف   ، والكثرياألحاديث يوجد الكثري والكثري

ه فإنَّ  األَجلَّ  ضالء الكاملين المولى ال م عتمد الشَّيخ  الَعاِمل  الَكامل ن خبة الع لماء العاملين وصفوة الف  
! صرف ؟نتيجتها هي هذهِ -شريف في تحصيل المسائل األصولية والقواعد الفرعيةعمرِه الصرف أكثر 

غ فهو لَ تبة االجتهاد ما ب َ ن ر  لغ مِ بَ ين وَ راهِ ل بالبَ ى المسائِ ين وتلقَّ ر لدى األساطِ ضَ وحَ -أكثر عمرهِ 
 ال يجوز رد  الَّذي األحكام  الفروع إلى أصولها ونافذ   د  ر بها من  يقتدر  الَّتي دسية ة الق  وَّ الق   صاحب  

 يعين هذه-رك باهللالش   د  على اهلل فهو على حَ  والمقبولة فهو رد  المرفوعة   ت بهِ حكمِه كما نطق
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! هذا الفهم السَّطحي ؟هي هذه النتيجة اه يف دراسة األصول والفروعضَّ ق  الَّذي اف وهذا العمر األوص
ا جِ  فأنا ما عندي مشكلة مع املؤلِّ  ،والسَّاذج ذي جيري لَّ ئت هبذا مثااًل لوال عندي مشكلة مع الكتاب إمنَّ
أطنان من  ،أطنان من األلقاب ،سة الدينيةذي جيري يف املؤسَّ جئت هبذا مثااًل للَّ  ،تنا العلميةايف حوز 

هذا  ،اسداٌع للنَّ وهذا خُ  ،لكن على أرض الواقع ال يوجد شيء ،أطنان من املديح والتمجيد ،األوصاف
 !لعلم واملعرفةذين ميتلكون اوظلٌم للَّ  !واملعرفة ملوظلٌم للع !مَّدُم  آل  لٌم لعلمِ اس وظُ هذا خداٌع للنَّ  ،ُخداع

على  ، خمتلفةسس  على أو املنسوبيات و أساس احملسوبيات على  ودب   لكلِّ من هبَّ  باحبيث تعطى األلق
وتوضع  ،يَّةنسة الدياخل املؤسَّ وانني متشي دواعد وقعلى أساس سياقات وق ،إىل عوائل معينة أساس االنتماء

حني و  ،ألقاب سرابية ،سرابية حالةٌ  ،حينما تذهب إىل الواقع فإنَّك ال جتُد شيئاً و  ـهذه األلقاب واألوصاف
وأنا ال  ،ةيَّ نسة الدية من أوضح الظواهر داخل املؤسَّ ر ههذه الظا ، شيئاً ك ال جتدُ إنَّ فراب سَّ تصل إىل ذلك ال

وهؤالء هم الَّذين يتحدَّثون  !الثَّقافة الشِّيعيَّةه ساحة تشو  الَّيت هي هذه  ولكن ،لقب ب فالن بأي  يهمين فليلقَّ 
الَّذين يعة موَّنا للشِّ فة ملنهج الكتاب والعرتة ويقدِّ ون األفكار املخالِ قُ سوِّ م ويُ هِ همِ وبعدم ف   جبهلهم الـُمركَّب

صيصة هذه خ ،نطق  هذام    أي  وإالَّ  !ثون عليهم جهلهمعالم ي  دأ هؤالء األ  يرقصوا فرحاً حينما يب أن   ونيكاد
  هذاوصي   وأي   ممعصوم هذا اإلما م  أي  إما !؟عليه صلواُت اهلِل وسالُمها علمت ما مل يعلمه علي  لفاطمة أَّنَّ 

ال أنفي هذه أنا  !؟اذمنطق  ه أي   ،تهيَّ رع زء منجُ  ! أفليست النِّساء؟خلري للمرأةما هو ا ال يعرفالَّذي 
الَّيت هذه احلادثة  ،التعليمي اجلو   هُ إنَّ  ،اآلالف واآلالف عندناالرِّواية  وأمثال هذه موجودةٌ الرِّواية هذه  ،الرِّواية

ن ال ُيسِ الَّذي الكبري الشَّيخ ذلك  غرمها ل مَّا رأيااحلسنان يف صِ  ،يفظها الكثريون ومسع هبا الكثريون منكم
ريد يخ نُ يا ش   وقاال لهُ الشَّيخ ا إىل ذلك أمل يأتي ،إمامان قاما أو قعدا ،معصومان هؤالء ؟فماذا صنعا ،وضوءال

 ال يأيت أحد ويقول بأنَّ  ،ة تعليميةصَّ ة وكانت قِ صَّ القِ  هذهِ  ؟اوضوءً  أ أمامك فأخربنا أي نا أحسنُ نتوضَّ  أن  
فحينما يسأل  ،ياقيف هذا السِّ هي أيضًا الرِّوايُة  وهذه ،تعليميةهذه قضية  ،جلبا على الرَّ ذِ احلسنني قد ك  

 هذه ،يعودُُثَّ الزَّهراء ث مع يتحدَّ و الزَّهراء يذهب إىل بيت ُُثَّ د األوصياء واجلميع ال جييبون مبا فيهم سيِّ  النَّيب
ال  ؟ينمااملنورة هل كانت توجد سِ مان يف املدينة يف ذلك الزَّ  ،اسل للنَّ نق  ة وهذا املضمون وهذا الدرس سيُ القص  

 ،وال توجد مطابع وَمالت وكتب ،يووال يوجد راد ،وال يوجد تلفزيون ،ااس تنشغل فيهالنَّ حَّتَّ  توجد سينما
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 ؟سايدور بني النَّ كان الَّذي  ما  ،ال توجد هذه األشياء وال إنرتنت، ،وال يوجد يف ذلك الوقت آيفون
ورة وهذا هذه الص  فإن   ،شاط التعليميوعلي  وفاطمة هبذا النَّ  يب  النَّ فإذا قام  !صلحتالَّيت احلكايات والوقائع 

هبذا الرِّواية تفهم  ال أن   !كبرياً   يرتك أثراً و  ،واضحسريع و   ك يف املدينة بشكل  عليمي سينتقل ويتحرَّ السيناريو التَّ 
 وواهلل! !ثت عنها إجازة االجتهادحتدَّ الَّيت ة القدسية وَّ هذه القُ  ؟هذه ة قدسيةوَّ قُـ  أيَّةُ و  !؟هذا فهم   أي   ،مالفه

 .!!.األمور هكذا جتري ،هكذا جتري إنَّ األمور

 اهلل نَّ أ واَل لَ )-ادقامنا الصَّ املنقولة عن إمالرِّواية  ،53أخذ مثااًل آخر يف صفحة من نفس الكتاب أ
ات من بديهي  فهو نعرفه  ا املعىن حننوهذ-(ضأَلر ِلَفاِطَمة َما َكاَن َلها ك ْفٌو َعَلى ا يننِ ؤمِ م   ير المِ ق أَ لَ خَ 

ين ذِ ؤ املؤلف مل ي ،فملؤل  اكلة مع أنا أقول ما عندي مش ؟ة القدسيةوَّ ق صاحب القُ علِّ ماذا يُ ولكن   ،عقائدنا
 !مشكليت هنا ،ةاخلاطئ لثَّقافةا هِ مع هذهي مشكليت  ،شكلة مع هؤالء األعالمأنا ما عندي مُ  ،شخصية ةً أذيَّ 

 نَّ أفي -؟شيء   أيِّ  اضح يفو ريح خرب ص-ريحهذا الخبر صَ  أقول إنَّ -؟فماذا يُعلِّق صاحب الُقوَّة الُقدسية
ج سيتزوَّ  هُ ة أنَّ ييعين فقط لقض-اغتنمم و برى فافهديقة الك  جود الص   و  يست إالَّ لقة أمير المؤمنين لَ ة خِ لَّ عِ 

  أي   !؟منطق  هذا أي   ،لكذ ألجل ق علي  لِ خُ ف   ،فءفهي حباجة إىل كُ  ،فءليس هلا من كُ  هُ باعتبار أنَّ  ،فاطمة
لية موهكذا جتري ع ن عليها،ويبنو  لوحدها وايةً م يأخذون رِ أَّنَّ  ،افعي يف الفهمالشَّ  يقةُ ر طهذه  !؟هذا كالم  

  !افعي يف الفهمالشَّ  ا طريقةُ إَّنَّ  ،االستنباط

  ؟ستنباطالاافعي في الفهم و طريقة الشَّ ما هي  

 .العريف الظهوريعتمد و يعتمد اللغة -أوالً 

 ،ق أرسطويف منط يطألرساألسلوب املنطقي ا ،يف قضية االستنتاج ب األرسطييعتمد األسلو -وثانياً 
 .مصاديق هلذا املوضوع وما قضية القياس واالستحسان إالَّ 

ة ابطة يف شبكرت  تكون هناك َماميع مدون أن   ،نفصلةوحدات مُ ا يأخذ األحاديث على أَّنَّ -وثالثاً 
 .واحدة متواصلة ومتسلسلة
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 ولذلك ،ألحاديث فهم اام ويفباط األحكنيف استتعامل هبا فقهاؤنا وعلماؤنا  ييتهذه هي الطريقة الَّ و 
  .اً ذاجة الواضحة جدَّ هذه السَّ نرى 

-يمانهلل بقوة اإلصمنا اعام ألقدهذا المقام من مزاليق ا ألنَّ  ،فافهم واغتنم-يقول ؟قعلِّ ماذا يُ 
ذه ه متوضع هلو م هوالف   مقلعُ اأشخاص ال ميتلكون  !افهةطحية التَّ على هذه املعاين السَّ  ؟يء  ش   على أيِّ 
ل البيت قافة أهثية يف صول والقواعد العقائدمعلومات سطحية ساذجة تتعارض مع بديهيات األ !األلقاب
 مشحون الكتاب ،ثالنيذين املند هع ة ال تقفالقضيَّ  !واملفاهيم العميقة العالية اركا من األفَّنَّ أب يقال هلا

ند ف عقضية ال تقالو  ،ذاهنة مبثل مشحو الشِّيعيَّة املكتبة ف ،ة ال تقف عند هذا الكتابوالقضيَّ  ،هبذه األمور
ينية  ةاملؤسَّس ،هذه الكتب فقط از توضع هلم ر الطِّ  ن هذامهم ولكنَّ  صيات ليست هلم كتبخشب ةئيملالدِّ

قى هم األر و علم ن هم األصبحو م ي  وحينما تتضاعف ألقاهبُ  ،توىوهم فارغوا احمل واأللقاب ب واأللقاباأللقا
ذا املقطع ليس فقط يف ه جيريذي الَّ و وهذا ه !ةمَّ يعبثوا بواقع األُ  ريدون أن  وحينئذ  يعبثون ما يُ  ،فضلهم األو 
 .هكذاهي ول اخلط القضية على طبل لزماين ا

 

  !المراقبات :هذا كتاٌب آخر وهو كتاب 

امللكي  أغا ريزا جواداهرة وُحجَّته الباهرة املآية اهلل الزَّ  الكامل هُ يالفقو  العامِلُ العاِملللعارف الكبري 
يف  ،ييناخلمالسيِّد هذا هو أستاذ  ،34يف صفحة  ،سةقدَّ ت انتشارات اإلمام املهدي قم املاملراقبا ،التربيزي
وهذا من  هذا هو أحدمها ،اه آباديزي والشَّ امللكي التربي ،ده أستاذان يف العرفاناخلميين عنالسيِّد  ،العرفان

 قُلي تعود إىل شيخ حسنيالَّيت  الشِّيعية نيةافمن أقطاب املدرسة العر  ،لي اهلمداينني قُ أبرز تالمذة شيخ حس
وقد -اهرةديقة الطَّ ث عن الصِّ وهو يتحدَّ  34يف صفحة  ،يف احللقاِت السَّابقةومرَّ احلديُث عنها  ،اهلمداين
ساء عالمها فثبت نِ  دةا سي  عليه اهللِ  مين ومريم صلوات  ساء العالَ نِ  دة  ها سي  األخبار أنَّ  في صحيحِ  وردت

من  ها أشرف  أنَّ  ءا من أعاظم العلمم جمعٌ زَ بل جَ )رآن العظيم ديقة بتصديق الق  بذلك سيادتها لمريم الص  



 للشيخ الِغّزي / الكتاب الناطق :3 الجزء –ملّف الكتاب والعترة 
 3 ا جبين مراجعنا وعلمائن صير أو اإلجرام العقائديّ التق( 33الحلقة )                                                                  

 

- 7 - 
 

ء اوما قيمة هؤالء العلم أقول-!! هذا لهو الفضل المبينمري إنَّ عَ ولَ -قوهو يعل  -(ينلِ رسَ م   وال ياءِ بن األرِ سائ
ا هذه هنا هو يُظهر  ،املراتب هذهِ  أعلى منهي يقة صدمنازل ال !؟جزموا أم مل جيزموا ديقة منقبة للصِّ بألَّن 

ُهم م ن هؤالء -نيلها أشرف من سائر األنبياء والمرسالعلماء أنَّ م اظمن أع بل جزم جمعٌ -الكربى
 ،طمت عقوهلم عن املعرفة فهم ال يعرفون قدرها ومنزلتهاعت وفُ أليس اخللق ُقطِ  !؟أعاظم الُعلماء ،الُعلماء

لة نز امل بيت ذكرت هلا منازل أعلى وأعلى بكثري من هذهلوأحاديث أهل ا ؟!من أحاديثهم نعرفهامنزلتها فهل 
  .ثوا عنهاحتدَّ الَّيت 

ب يف كتا وما جاء (ورينمع الن  َم  ) ما جاء يف كتاب !أفضل من غريهمهو  كالم هؤالء قطعاً 
 مناذج لكم عرضأين هنا ولكنَّ  ،مأفضل بكثري وكثري مما يف كتب غريههو قطعًا  ،كي التربيزيلللم (املراقبات)

 !فاطمةثون عن من حديث املراجع والعلماء كيف يتحدَّ 

 

 (.زانيالم)هذا هو تفسير  

يف صفحة  ،الثوهذا هو اجلزء الثَّ  ،دار الكتب اإلسالمية ،ائيبطمة الطباللعالَّ  عروف املامليزان التفسري

َواْصطََفاِك َعَلى ِنَساء -ملرمي ؟اخلطاب ملن-َواْصطََفاِك َعَلى ِنَساء اْلَعاَلِمينَ }-يف ذيل اآلية ،205

إطالق صرها فَ عَ  ساء عالمِ نِ  صطفاة علىها م  نَّ يل إا قِ ا مَ أمَّ و-؟د الطباطبائيسيِّ ليقول اماذا -{اْلَعاَلِمينَ 

الَّذي ورسول اهلل هو  ،الُقرآن هو قرآن رسول اهلل .؟!.قالالَّذي  رسول اهلل ؟قالالَّذي من و -اآلية يدفعه
ماذا يقول  ،نساء العاملني على اإلطالقدة فاطمة هي سيِّ  وأنَّ  ،عاملهاو دة نساء عصرها مرمي سيِّ  بأنَّ  :قال

يقول هذا -نَّها م صطفاة على ِنساء عالِم َعصرهاإ-يعين قول رسول اهلل-أمَّا َما ِقيلو-؟مة الطباطبائيالعال  

ها أي   ،{َواْصطََفاِك َعَلى ِنَساء اْلَعاَلِمينَ }يقول اآلية مطلقة -اآلية يدفعه فَإطالق  -الكالم غري صحيح

ولكن هذه  !!صلَّى اهلل عليه وآلهرسول اهلل هو ذلك ذي قال لَّ ا ؟قال ذلكالَّذي الطباطبائي من السيِّد 
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ذا رجعنا إىل الفتوحات املكية نا إألنَّ  ،هو منطق ابن عريبهذا املنطق  ،العقول املشحونة بفكر ابن عريب
املوجود يف هو هذا  ،لفاطمة وال ذكر   ساء على اإلطالق مرمي وآسيةأفضل النِّ  ابن عريب يقول بأنَّ  جد بأنَّ سن

من ُعلماء اإلسالم بأمجعهم مل  ،اإلسالم أحٌد يف أنَُّه مل يأتِ  ؟الطباطبائي ماذا يقولالسيِّد الفتوحات املكية و 
 ،افعيفكر الشَّ  وكيف أنَّ  ،ث عنهأحتدَّ الَّذي هذا هو الفكر املنحرف  ،ابن عريب يأتوا بسطر  واحد ممَّا جاء بهِ 

هذا هو أفضل  .؟!.الثَّقافة الشِّيعيَّة خرتق سا حةد قطب أفكر سيِّ  وكيف أنَّ  ،يبر ع فكر ابن أنَّ وكيف 
 205صفحة  ،هكذا يُفسُِّر لكم امليزان ،تفسري امليزانعن  ءتسألوا العلما حينما تريدون أن  الشِّيعيَّة التفاسري 

وجناب اآلغا  ،دة نساء عاملها عصرهاالعاملني ومرمي سيِّ دة نساء فاطمة سيِّ  نَّ رسول اهلل يقول بأ ،اجلزء الثَّالث
  .ية يدفعهنساء عالم عصرها فإطالق اآل صطفاة علىها م  نَّ ا ما قيل إوأمَّ -هنا يقول

العديد  يهف وينقل وائياً ر فهو يعقد حبثًا  ،حينما نذهب إىل البحث الروائي ؟األنكى من ذلك ما هو
ث مَّ ران عم بنت   ريم  م ةلجنَّ اء أهل سادة نِ سي  )-ينقلها مثالً الَّيت وايات الرِّ من هذه  ،من روايات املخالفني

 ت  ران وآسية بنعم نت  مريم ب أربع نسوة سادات عالمهن) (،رعونآسية امرأة فث مَّ خديجة  مَّ فاطمة ث  
 دةسيِّ مة ليست عين فاطي (،ةوأفضلهن عالمًا فاطم ،مَّدحَ م   ويلد وفاطمة بنت  زاحم وخديجة بنت خ  م  

ا سيدة نساء عاملهانساء ال -يبنَّ لينقل عن ا ،ملك العواة تلن بقيولكنَّ عامل فاطمة هو أفضل م !عاملني وإمن 
 هي عيني (،خويلد بنةديجة ان وخو مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرع ساء العالمين بعدنِ  دة  اطمة سي  فَ )

  .تاياو وأمثال هذه الرِّ  األقل رتبةً 

  :الرِّوايات املفروض أن  ال تُنقلمثل هذه 

  .هي من كتب املخالفني ،أوالً 

ه ة فهذيضذه الفر رتضنا هنا لو افجد يف كتبو تُ الرِّوايات لو افرتضنا أنَّ بعضًا من هذه حَّتَّ  ،وثانياً 
ا مردودة الرِّوايات هذه  ،ةيات مردوداو الرِّ  ن ال حن الرِّواياتذه ه ،لخصمل ملوافقةبلسان او ة ارابلسان املدألَّن 

  .واعد للفهما قوضع لنو وه ،لكبذ املعصوم هو أمرنا ،ا صدرت مئة باملئة عن املعصوملو فرضنا أَّنَّ و نقبلها 
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ه فإنَّ  ،ليري األصالتفس ، اآلياتذكره يف تفسريالَّذي ن ياإذا ما رجعتم إىل الب ،انامليز  هذا هو تفسريُ 
صومني قول املع و هللال و ل رسك وهو قو قال بغري ذلالَّذي والقول  ،نساء العاملني إطالقاً  دةُ نَّ مرمي سيِّ إ :قال

ة هي األقل جتعل فاطميت الَّ  اياتلرِّو اُُثَّ ذهبنا إىل البحِث الروائي فأورد العديد من  !مردود هذا القول مدفوع
اء املدرسة رفبار عُ من كعارف ء و الَّ مرجع من مراجعنا األجوهو  ،الطباطبائيالسيِّد هذا هو منطق  ،تبةً رُ 

 .العرفانية

ا جواد امللكي غاألزا الم املري وك ،الطباطبائيكالم أفضل بكثري من  هو ورين مع الن  إذاً كالم صاحب َم  
 .الطباطبائيالسيِّد الم التربيزي أفضل بكثري من ك  

 

 (.الملحمة الحسينية)هي  هذه 

ميين كان يقول اخلالسيِّد  ،ينيماخلالسيِّد يذ ملوت ،صاحب امليزانللشَّيخ مرتضى ُمطهَّري وهو تلميذ 
مرتضى الشَّيخ  100ماذا يقول يف صفحة  ،مثرة عمري رمحة اهلل عليهم مجيعاً  هُ نَّ إ :املطهريالشَّيخ عن 

نا عند ذلك نتمكن من وارني للتأريخ الحسيني فإنَّ لنَّ ا نحن إذا ما قرأنا وطالعنا الوجه)-ريطهَّ مُ 
 تصورون أنَّ ت فهل ذكر منهال فائدة ت   ثائي لوحدهِ الوجه الر    فإنَّ ثائي للواقعة وإالَّ االستفادة من الوجه الر  

أو العياذ  باهلل أنَّ فاطمة الزَّهراء وهي الَّتي  ق عليهشفِ ي  ل يأتي الحسين ابن علي جالٌس بانتظار من
 امعاناتهف من خف  البشر ليواسيها وي   ارثالنا نحن صغها تنتظر من يأتيها من أمربَّ تسكن  إلى جوار رحمة 

ذكر يُ  ناسب أنل هذا الكالم يُ ه-(.؟!.على تِلك الفاجعة عام 1300بعزاء الحسين بعد مرور أكثر من 
تسكن إلى جوار الَّتي وهي الزَّهراء فاطمة  أنَّ -عليها صلواُت اهلِل وسالُمهدة نساء العاملني خبصوص سيِّ 

سين صغار البشر ليواسيها وي خف ف من معاناتها بعزاء الح   من أمثالنا نحن  ها يتتظر من يأرحمة ربها تن
شيخ مرتضى الق على كالم علِّ جيب وال أُ أُ ال ا أن-على تِلك الفاجعة عام 1300بعد مرور أكثر من 

ف و هو الفيلس ،جل حبديث أهل البيتهل الرَّ يارات وذلك يكشُف عن ج  الزِّ  ري إال  من كتاب كاملُ طهَّ مُ 
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هذا ولكن   ،اب وغريها ال شأن يل هبا هذه األلقل  مة كُ ر اجملتهد الفاضل العالَّ ر املفكِّ عارف األصويل املفسِّ ال
الرِّواية  ،الزيارات هذا هو كاملُ  ،عليهم صلواُت اهلِل وسالُمهلبيت عن جهله بثقافة أهل ا يكشفمنه  احلديث

 ،6يث رقمه دوق واحلدالناشر مكتبة الصَّ  ،ي  دبني يالَّذي الزيارات هذا  لُ كامِ   ،ادقرارة عن إمامنا الصَّ عن زُ 
وَما ِمن َعيٍن َأَحب  إَلى  :عن ز رارة عن إمامنا الصَّادق-84صفحة يف اجة حلموطن ا ،83ه صفحة تيبدا
ة مَ اطِ فَ  لَ صَ د وَ قَ  وَ الَّ إِ يه بكِ اٍك يَ ن بَ ا مِ مَ وَ -نيسعلى احل-يهلَ ت عَ عَ مَ دَ ت وَ كَ يٍن بَ ن عَ ة مِ رَ ب ْ  عَ اَل وَ  اهلل

هذا  !؟ذا املنطقهماذا أمسي  ؟!..فيهطق السَّ نيه املماذا أمس   هذا املنطقأين هذا املنطق من -يهلَ ا عَ هَ دَ عَ سْ أَ وَ 
َرة ِمن َعيٍن َبَكت َوَدَمَعت َعَليه َوَما ِمن -ادقهو منطق إمامنا الصَّ  بَاٍك وَما ِمن َعيٍن َأَحب  إَلى اهلل َواَل َعب ْ

 .إىل آخر احلديث-انَ قَّ ى حَ أدَّ ول اهلل وَ س  ل رَ صَ وَ وَ  يَبِكيه ِإالَّ َوَقد َوَصَل فَاِطَمة َوَأْسَعَدَها َعَليه

ا بَ ا أيَ  :يال لِ قَ ث مَّ  ،عليه صلوات  اهلِل وسالم ه ادقعن أبي بصيٍر عن إمامنا الصّ -األخرىالرِّواية 
ى لَ عَ  رَ د  ا قَ مَ ق وَ طْ ى الن  لَ عَ  رت  دَ ا قَ مَ ها فَ الَ قَ  ينَ حِ  يت  كِ بَ ف َ  ؟ةمَ اطِ فَ  د  عِ سْ ي   نيمَ ون فِ ك  تَ  أنْ  بّ حِ ا ت  مَ صير أَ بَ 

هذه أحاديث  ،احلديث طويل ال َمال لقراءته !يبكيكان اإلمام يبكي وأبو بصري   -اءكَ ن الب  ي مِ مِ اَل كَ 
يَا أبَا َبصير َأَما -ىديقة الكرب الصِّ زن والبكاء واملدامع مع ثون فيها عن التواصل باحلُ يتحدَّ األ ِئمَّة  ،طويلة

َر َعَلى َكاَلِمي ِمن َن قَاَلها َفَما َقَدرت  َعَلى الن ْطق َوَما َقد  فَ َبِكيت  ِحيْ  ؟ت ِحّب أْن َتك ون ِفيَمن ي ْسِعد  فَاِطَمة
فاطمة  أنَّ -100صفحة  ،نا يف امللحمة احلسينيةمر عليالَّذي أين هذا املنطق من هذا املنطق -الب َكاء

البشر  ار  صغ ها تنتظر من يأتيها من أمثالنا نحن  رحمة اهلل رب   إلى جوارِ  ن  تسك  الَّتي وهي الزَّهراء 
هذا -الفاجعة عام على تلك 1300أكثر من  سين بعد مرورالح   ليواسيها ويخفف من معاناتها بعزاءِ 

ابقة وأنا أقرأ عليكم من نفس الكتاب سَّ ذكره يف احللقة ال مرَّ الَّذي نفس املنطق هو احلساب وهذا املنطق 
صيبة كربالء مُ  يقول بأنَّ  ًا أن  درتدِّ وكان مُ  وبني الَّذي جرى يف احلروب الصَّليبيةوهو يقارن بني مصيبة كربالء 

ري من جرائم احلروب بسبِب ما يعرفُه الشَّيخ املطهَّ  ،يف تأريخ اإلنسانيةهي أعظم مصيبة وأعظم جرمية 
هذا  ،املنطق األعوج ،هذا هو نفس املنطق ،بت يف أوربا فيما بني األوربينيرتكِ اُ الَّيت أو من اجلرائم  الصَّليبية
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سيطر على الكثري من طر على الكثري من جوانب حوزتنا العلمية ويُ يسيُ الَّذي فاهة هو املنطق منطق السَّ 
 .!!.الشِّيعيَّةجوانب منظومة املرجعية 

 .عود إليكم إلكمال احلديثنذهب إىل فاصل وبعد ذلك أ

 !؟دنا الخوئي رحمة اهلل عليهوجَّه  إلى سي  سؤاٌل ي   

 صفحة ،سةملقد  ا قم   ،ءعة وفاالطبعة األوىل املطب (،ءاتاجاة يف أجوبة االستفتراط النَّ صِّ )الكتاب 
ل حبسب هذه الطبعة رقم السؤا ،1067رقم السؤال حبسب هذه الطبعة  ،وهذا هوا جلزء الثَّاين ،468

ع مر  سرِ ن كَ اب عض الك تَّ يذكرها خطباء المنبر وبعالَّتي الر وايات هل -؟ماذا يقول السؤال ،1607
اذا يكون فروض مامل ؟حةصحيالرِّوايات هل -؟برأيكم الم صحيحةٌ سَّ دة فاطمة عليها اللضلع السي  

 لو  يعين-وفٌر معر ذلك مشهو -؟اخلوئيالسيِّد ماذا أجاب ولكن   !نعم صحيحة أو غري صحيحة ؟اجلواب
 األلفاظ العب يفن التَّ منوٌع  هذا !؟روف معصحيحة يف نظرِه هل يقول ذلك مشهورٌ وايات لرِّ ا كانت هذه

-ؤالة الس  د عليكم قراءاضح أعيؤال و الس   ،وق العاماري الذَّ فتكون األجوبة جتُ  ،لماءوهذا شائٌع يف أجوبة العُ 
يها عل دة فاطمةع السي  مر لضلع   اب عن كسرِ تَّ طباء المنبر وبعض الك  يذكرها خ  الَّتي لر وايات اهل 

تها تقد بصحَّ ا مل يعوإذ ،ةنعم أو يقول صحيح :لو ا يقإذا كانت صحيحة فإمَّ  ؟السَّالم صحيحٌة برأيكم
وف بني ر عشهور ومم-المالعهوٌر معروف واهلل ذلك مش-ه هكذا أجابلكنَّ و  ،ا ليست صحيحةإَّنَّ  :فيقول

 الالشِّيعة اء معلُ  ،ال ؟ذلكبيقبلون الشِّيعة لماء عُ  لكن هل أنَّ  ،يعيمشهور ومعروف يف الوسط الشِّ  ؟من
م األغلب  مِّ عاألفم ع كلماتِ نتتب   إذا أردنا أن   ،ذلكبيقبلون  الشِّيعة لى عون هُ وِّ هم ميُ ولكنَّ  !ذلكبلون ال يقبأَّن 

 !تمويهكهذا ال  ،ذلكبم يقبلون بأَّنَّ 

من معجم   عليه وهذا هو اجمللَّد التاسع لو ذهبنا إىل ُمعجم رجال احلديث للسيِّد اخلوئي رمحُة اهللوإالَّ 
إذا نذهب إىل ترمجة  ،هجري 1413 ،ميالدي 1992وهذه الطبعة هي الطبعة اخلامسة  ،رجال احلديث

 كثريون يعرفون  ؟ليم ابن قيسن هو سُ لكالم م  خالصة ا ،226صفحة  ،5401رقم الرتمجة  ،ليم ابن قيسسُ 
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الكتاب الَّذي  ،كتاب ُسليم  قيفةكتاب السَّ   ،الشِّيعةبأجبد  ليم ابن قيس صاحب الكتاب املعروفمن هو سُ 
وثيقة وأهم وثيقة وأكثر وثيقة فيها  مأقدوهو  ،ىيقة الكرب ث عن ظالمة الصدِّ تتحدَّ الَّيت الوثيقة األهم  يُعترب

هذا الكتاب بالن سبة للسيِّد اخلوئي يعتربُه كتاباً  ،ليم ابن قيسمة هو كتاب سُ المة فاطيعين سند ظُ  ،تفاصيل
وكيف ما كان فطريق -237يف صفحة لذلك يقول  ،يعين ما جاء فيه ليس صحيحاً  ،وانتهينا ضعيفاً 
 د هناك من سند  فال يوج-ابن قيس بكال سنديه ضعيفليم إلى كتاب س  -وسييخ الطُ شَّ يعين ال-الشَّيخ

ه لذلك هو مل جيب هنا حني ُوجِّ  ،املضامني ضعيفةأن  يعين ضعيفاً  الكتابِ  فإذا كان سندُ  ،هلذا الكتاب قوي
ا ليست  (،ذلك مشهوٌر معروف واهلل العامل :قال ؟صحيحة برأيكمالرِّوايات  هل أنَّ ) :السؤال إليه ألَّنَّ

جال حبسب قذارات علم الرِّ الرِّوايات  فهذهِ  ،د اخلوئيللسيِّ  عجم رجال احلديثت يف مُ هذا هو املثبَّ  ،صحيحة
لذلك هذه  ،عجم رجال احلديث يف كتاب مُ الواضح واملبنيَّ هو وهذا  ،ات ضعيفة ليست صحيحةرواي

مشهور ومعروف يف الوسط  ؟ند منمشهور ومعروف ع (!ذلك مشهوٌر معروف) :إجابة متويهيةهي اإلجابة 
أنَّ ُعمر جاء وهو  ،بتون هذا املضمونثأكثر العلماء يُ  نقول ذلك فإنَّ  علماء ال نستطيع أن  ا بني الأمَّ  ،يعيشَّ ال

هذا هو  ،ع البثطقإىل هنا ين ، املباشروينقطع البث  . .وإن :فقال! !فاطمة يف الدَّار لُيحرِق الدَّار ف ِقيل  لهُ 
 ،اطمةار فيف الدَّ  رق بيت فاطمة فقيل إنَّ يُ  د أن  هدِّ أنَّ ابن اخلطاب جاء بقبس  يُ  ،املوجود يف كتب علمائنا

 .! وينتهي الكالم!وإن :فقال

ويه بالقياس مت كان فيه  وإن   ،د اخلوئين من السيِّ س  كالٌم ح  هو  و  (،ذلك مشهوٌر معروف واهلل العامل)
م ذته ممن تالهم الَّذين إىل أولئك   !!كون فيهاينكرون الواقعة ويشكِّ فإَّن 

وهو تقرير أحباثه  (،ملباين يف شرح العروة الوثقىا) :هيف أجواء فاطمة  هذا كتاب دنا اخلوئيومع سيِّ 
 ،كاحالنِّ  ،املباين يف شرح العروة الوثقى ،كاحالنِّ  هذا هو كتابُ  ،تقي اخلوئيالسيِّد ممَّد كتبه ولدُه الَّذي  
وهذا  ،إحياء آثار اإلمام اخلوئيسة الناشر مؤسَّ  ،364إذا نذهب إىل صفحة  ،تقي اخلوئيالسيِّد ممَّد تقرير 

هنا عن  واحلديث ،364إذا نذهب إىل صفحة  ،يف سلسلة آثار اإلمام اخلوئيهو اجمللد الثاين والثالثون 
يُورد الرِّواية الَّيت رواها الصَّدوق يف  ،تنيبني الفاطمي   ،تنياجلمع بني العلوي   !تني من ُولد فاطمةمع بني العلوي  اجل
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ال َيِحل  ألَحٍد أْن َيجَمَع بَين ِاثْ َنَتين ِمن  :د قال َسمعت  أبا َعبِد اهلل عليه السَّالم يقولعن حمَّا)-العلل
 ،أورد هذه الرِّواية-(إي واهلل :! قَاَل َعَليه السَّالم!يَبل غ ها :قلت   ،و لِد فَاِطَمة إنَّ َذِلك يبَلغ ها فَ َيش ّق َعَليها

ا فقط أشري إىل ما ذكرُه السيِّد اخلوئي يف تعليقِه  ،مناقشة هذا احُلكم وأأنا هنا لسُت بصدد مناقشة الرِّواية  إمنَّ
ً على التَّحريم-يقول ،على هذه الرِّواية إْذ َلو  -افرتضنا أنَّ هذه الرِّواية تدل  على التحرمي اإذ-إْذ لو كان داالَّ

ً على التَّحريم لكا الزمه  القول لكاَن -إذا افرتضنا أنَّ هذه الرِّواية دالَّة على التَّحرمي-ن الزمه  كان داالَّ
! هو يرفض أن  نقول ؟وهل هناك شك  يف ذلك -م منه  إيذاء سي دة الن ساء عليها السَّالمبح رمة كل  ما يَلز 

وهناك  !يت تؤذي فاطمة حرامهناك من األشياء الَّ  !يقول هذا ليس صحيحاً  ،طمة حرامبأنَّ ُمطلق ما يؤذي فا
ً على التَّحريم لكان الزمه  الَقول-!تؤذيها ليست حبرامالَّيت  من األشياء األخرى  غضِّ ب-إْذ َلو كان داالَّ

 وايةهذه الرِّ  ،الرِّوايةظر عن هذه النَّ  بغضِّ  ،حرميحرمي أم مل تكن دالة على التَّ دالة على التَّ الرِّواية ظر هذه النَّ 
من آذى  !اطمة فهو حرام هذه ال شكَّ فيهاما يؤذي ف أنَّ ُكل لكن هذه القاعدة وهي  ،تؤخُذ يف سياقها

حالة  من احلاالت أو يف وجه  من الوجوه يف فهل أذيُة رسول اهلل  !رسول اهلل صلَّى اهلل عليه وآلهفاطمة آذى 
م ل  ما يَلز الزمه  القول بح رمة ك   على التَّحريم لكان إْذ َلو كان داالًَّ -أي  كالم  هذا ؟! أي  منطق  هذا؟جائزة

 يعين أي  -الم ال يقتضي حرمته  ي فاطمة عليها السَّ تأذّ  دمجرَّ فَ -. إىل أن  يقول..منه  إيذاء سي دة الن ساء
َفمجرَّد تأذي فاطمة عليها السَّالم ال -ليس صحيحاً يف نظره هذا الكالم  ؟شيء يؤذي فاطمة حرام

 ! ؟ عقيدة  هذهساء وأي  دة النِّ سيِّ  مع أدب   أي   ؟منطق هذا أي  -حرمته  يقتضي 

  : عليهاهللِ  دنا اخلوئي رمحةُ و ما جاء يف املباين يف شرح العروة الوثقى لسيِّ هذا ه 

  !ل احلديثرَّ علينا يف ُمعجم رجامو المة فاطمة يثبت ظُ  ألهم سند   فمن تضعيف  - 

  !ومعروف لك مشهورذ أنَّ ب وهو القول ،ذي سأل عن ِصحَّة الرِّواياتومن متويه  يف اإلجابة للَّ - 

لة لَّ هي مو اطمة ذي فتؤ  ءاك أشيا هناوإمنَّ  ،رمما يؤذي فاطمة هو ُمَّ  لَّ أنَّ ليس كُ بومن القطِع - 
  سبة لنا!بالنِّ 
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من قال  ،ماً رَّ س مُ ه ليأنَّ  يننعم حنُن قد نرتكب ما يؤذي فاطمة وهي تعفو عنَّا لكن ذلك ال يع
  ؟ يقال عنها ذلككيف ميكن أن    ،ان اإلهلي! فاطمة هي امليز !بذلك

 ،يهرمحة اهلل عل وئياخل ديِّ الس أيضًا من أحباث ،اجلزء الثَّالث الشِّيعةفقه  (،)مدارك العروة الوثقى
 -لكالم ألمرينر اكرِّ ين أُ نَّ ولك ،ابقةوقد مرت اإلشارة إىل هذا الكالم يف احللقات السَّ  ،139 ،138صفحة 

 .موضوع احللقة يتناسب مع هذا الطرح :األمر األول- 

نحرفون  املراجع ي أنَّ و  ،ونتبهملراجع يش اتعرفوا أنَّ حَّتَّ ر هذه املطالب كرِّ أُ  أريد أن   :واألمر الثاني- 
 !فما من أحد  معصوم ،تاِب والعرتةكثرياً عن منهِج الك

ل ألوَّ اصب عن النَّ  صف  ينفي و وهو اخلوئي السيِّد هنا ماذا يقول  ،يف حديثِه عن ناسة اخلوارج
-همالمإسم بُيك  -منينالمؤ    أميرِ لحق   لين الغاصبيننا ي حكم بإسالم األوَّ ه  ومن -الزَّهراءعن قتلة  ،اينوالثَّ 

 المقامحصيل توهم في ازعما نوإنَّ  !لعدم نصبهم ظاهرًا عداوة أهل البيت-؟ملاذا-اً يإسالمًا ظاهر 
 ،ثنا عنهحتدَّ  كالم حننُ هذا ال !حةالقضية واض-والمنزلة نة مع االعتراف بما لهم من الشأياسة العامّ والر  

 اهلِل صلواتُ ة ن فاطمعطة فقط باعتبار احلديث ين أقف عند هذه النقلكنَّ  ،ث أكثر من ذلكهو حتدَّ و 
راد والم  -!!ناصب هُ ليُقال  سني والكربالء لقتال احلُ ن حضر  ممهناك  بأنَّ  ،ل هو أيضاً قاوإالَّ  ،عليها وسالُمه

ضاً ييعين هناك أ-!سينح  ة الاتلقكمعاوية ويزيد وكثير ممن حضر لم بهم من َنَصب الَعداوة ألهل البيت
ل  عن منهج أهد كثرياً البتعااالضطراب يف القول وواضح ا واضح ،ني ومل يكن ناصباً ساتلة احلُ قن حضر ملمم

 باعتبارلنقطة اهذه  ند أقف عينلكنَّ  ،هؤالء هم مراجعنا ،القضيَّة واضحة !اإلمام الصَّادقوعن ذوق  البيت
ني يأيت وح !تهاالمظُ  أيت احلديث عن يأن   دَّ يث عن فاطمة فالبُ وحني يكون احلد ،احلديث عن فاطمة

إسالم ب ومن هنا يحكم-خلوئياالسيِّد فهكذا يقول  !هاتِ ل  قتـ   نمن احلديث ع دَّ احلديث عن ظالمتها فالبُ 
  !أمير لمؤمنين األولين الغاصبين لحق
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هذا و  (،اج الصاحلنيباين منهم) :هِ ي يف كتابمِّ تقي الطباطبائي القُ السيِّد  ،عليه أحد تالمذته يرد   ،الذ
 ا ي حَكم  ومن ه ن" ا في التقريرتاذ على مسدنا األ  ومن الغريب ما عن سي  -250الث يف صفحة هو اجلزء الثَّ 

داوة أعظم من عألستاذ أي  دنا ان سي  م سأل  ا نَ فإنَّ -قعلِّ يُ  ،إىل آخر الكالم "بإسالِم األوَّلَين الغاِصَبين
وإحراق ديقة ار الص  لى دإمن الهجوم -املفروض اهلجوم على دار الصديقةهو -ديقةالهجوم إلى دار الص  

 عندي وقت أن   ح أنا مااضو  الكالم ،كالمإىل أخر ال-بابها وضرب الطاهرة الزكية وإسقاط ما في بطنها
ني أيديكم ريعًا أعرض برورًا سها معلي كتب كثرية أريد أن  أمر     يدي  تالحظون بني ،التفاصيل لَّ ق على كُ عل  أُ 

 .طون كتبهابيف و ة يَّ نية الدِّ سيدور يف كواليس املؤسَّ الَّذي ب وما تِ كُ الَّذي  ما هو 

 

 (.فدٌك في التأريخ) 

جلنة  ،وهذه الطبعة هي طبعة املطبعة شريعة قم   ،در رمحة اهلل عليهباقر الصَّ ممَّد د للسي   هذا الكتاب
يد ُث  هكأنَّ   واحلديث حديٌث أديب   ،19يف صفحة  ،درالصَّ  يدهالتحقيق التابعة للمؤمتر العاملي لإلمام الشَّ 

ة صَّ قِ يعين ال-مركزاً لدعوتهِ  النَّبي  مه  أقاالَّذي ي هجم عليِك في بيتك المك  الَّذي  جلَ الرَّ  إنَّ فيقول: فاطمة 
جل الرَّ  إنَّ -ة صحيحةصَّ إذا كانت هذه القِ وبنظره  ،فيه املسلمون تمعُ جيالَّذي مر هجم على البيت عُ  أنَّ 

ارهم في دَ مَّد حَ م  ًا لدعوته قد هجم على آل النَّبي مركز امه أقالَّذي ي م عليك في بيتك المك  هجَ الَّذي 
سيأيت  ،بأنَّه فقط هدَّدالصدر يقطع السيِّد بعد ذلك  ،أو كادفيها ار وأشعل النَّ -(كاد)ار فيها أو النَّ  وأشعلَ 
ي م  يا روح أ  -ا تناجي روح أمها خدجيةيقة الكربى فاطمة كأَّنَّ يعين الصدِّ -ةي العظيمم  أ   يا روح-الكالم

د سي  ضال اإلسالمي بجهاِدك الرَّائع في َصف  الن   في حياة درسًا خالداً  ألقيِت عليَّ  كِ نَّ العظيمة إِ 
! أي  مقارنة  بني ؟هذا حديث   أي  -ةفي محنته القائم من نفسي خديجة علي   ين وسوف أجعل  لالمرس

ا أمَّ  !فاطمة م  ا أُ خدجية هلا ما هلا من املنزلة ألَّنَّ  ،قال مثل هذا الكالم! كيف يُ ؟كالم  هذا  أي   !فاطمة وخدجية
ربى الكُ  ةخدجي ، بشري  وخدجية وجودٌ  ي  فاطمة وجوٌد إهل ،ة وال غري خدجيةقاس هبا ال خدجيفال يُ  مةفاط
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أليس  ،يف دعاء شهر رجبكما   (اهَ ين َ بَ وَ  كَ ينَ بَ  رقَ  فَ اَل ) إهلي وجودٌ فهي فاطمة ا أمَّ  ،رمطهَّ  يبشر  وجودٌ 
 اهَ ين َ بَ وَ  كَ ينَ بَ  رقَ  فَ اَل )عن إمام زماننا  والدعاء مرويٌ  ،عن هذه احلقائقو مَّد ُم  وآل  مَّد  ُم  ث عن هكذا نتحدَّ 

هذا املنطق ما هو مبنطق  ،وال على غري خدجية ةينطبق على خدجي هذا املعىن ال (،كق  لْ خَ وَ  كَ د  ابَ عِ أن َّه م  الَّ إِ 
دًا في حياة عليَّ درسًا خاليا روح أ م ي العظيمة ِإنَّك ألقيِت -بعيد جداً  منطق أجنيب  هذا  ،أهل البيت

من نفسي خديجة علي  في  ضال اإلسالمي بجهاِدك الرَّائع في َصف  سي د المرسلين وسوف أجعل  الن  
ها ولكنَّ -ث عن نفسه يقولهو يتحدَّ  38در يف صفحة باقر الصَّ ممَّد هيد الشَّ السيِّد هو -محنته القائمة

الَّذي العصر  ؟أي عصر-فهو بال ريب زين  العصور دفعتني إلى ذلكالَّتي لذلك العصر هي  الحماسة  
 لذلك العصر هي الَّتي دفعتني إلى ذلك فهو بال ريب زين  العصور ولكنَّها الحماسة  -!لت فيه فاطمةتِ قُ 

أْن ي منع عن التعم ق ال أفهم  يسًا ولكنّ واالستقامة أنا أفهم هذا جيدًا وأوافق عليه متحم   وحانيةِ الرَّ  في
الَّتي نتكلَّم  عنها من مراحل  اعةلموضوع كموضوعات السَّ  العلمي أو التمحيص التأريخيفي الدرس 
شيء من عصر  ش أي  ناق  يُ  ن أن  لو ال يقبالَّذين على املفكرين املخالفني ألهل البيت  هو يرد  -ذلك الزَّمن

في  فهو بال ريب زين  العصور-السيِّد يقول أنا أقبل ذلك ،ونمن عصر اخلالفة الراشدة كما يقولو حابة الصَّ 
نفتح باب النقاش يف  اذا المل :أقولين لكنَّ -الرَّوحانية واالستقامة أنا أفهم هذا جيدًا وأوافق عليه متحم ساً 

  .بعض األمور

 هيمناً كان م  -ينوَّل والثَّااأل-اإلسالم في أيام الخليفتين أنَّ  صحيحٌ -39 يقول يف صفحة إىل أن  
  !!ةنيه يف احلياقت معاتدفَّ ي الَّذهذا  خري   أي  -ة والحياة متدفقة بمعاني الخيروالف توحات متَِّصل

 .؟!.ياالِ يَ لَ  رنَ ام صِ يَّ ى األَ لَ ت عَ بَّ ص     ها نَّ و أَ لَ  بٌ ائِ صَ مَ  يَّ لَ ت عَ بَّ ص  

منًا والفتوحات  يهيفتين كان ماإلسالم في أيام الخل أنَّ  صحيحٌ -يا أبا جعفر دناخري  يا سيِّ  أي  
إذاً ملاذا -وجميع نواحيها م زدهرة باالنبعاث الروحي الشَّاملني الخير عاوالحياة متدفقة بم صلةكانت متَّ 

دنا أبا سيَّ  ا كانت األمور هكذاملاذا مل يوافق إذ ؟يخنييسري بسرية الشَّ  يوافق أمري املؤمنني على أن  مل 
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ما معىن  إذاً -املوحي الشَّ الر   ثاة باالنبعزدهر وجميع نواحيها م   والحياة متدفقة بمعاني الخير-!؟جعفر
-مجيع نواحي احلياة-وجميع نواحيها-!؟ ثالثة أو أربعةالَّ هم إِ ل  اس كُ النَّ  رتدَّ اِ  :تقول الَّيتالرِّوايات هذه 

وهم قد  شعمُ  ون قرآينأي ل  -باالنبعاث الر وحي الشَّامل واللَّون الق رآني ال م ِشع-؟بأيِّ شيء  -م زدهرة
وق ديق أو الفار التفسير الوحيد لهذا وجود الص   نقبل أنَّ  ولكن هل يمكن أنْ -!؟عزلوا الكتاب عن العرتة

الكالم و  ،39ه يف صفحة قرأو كالم طويل وما عندي وقت أنتم اوهو  م إىل آخر الكال-على كرسي الحكم
 .كالمال ل  ال َمال لقراءة كُ و  ،42وأيضاً الكالُم هو هو يف صفحة  ،غمةالنَّ  الباقي على نفس هذهِ 

 كلتالِ  در  اء القَ د شَ وقَ -الطاهرة يف مشروعها ديقةاحلديث عن فشل الصِّ  ،48يف صفحة  ُُثَّ  
خليفة  جعلت الأنْ  شلت بعدف ءار هالزَّ  وهو أنَّ -إىل أن يقول-فشالتَ  نْ أ-يعين فاطمة وعائشة-ائرتينالثَّ 

 .؟!.اء فشلتر هالزَّ -بيعتي ينيبكي ويقول أقيلو 

 نىً جحت بمعمية بمعنًى ونَ الفاط لت الحركة  شَ وقد فَ -96د أيضاً يف مل  آخر يف صفحة وهذا يرتدَّ 
م مت به في اليو قاذي الَّ ر ح بحكومة الخليفة في زحفها األخير الخطيطو  م ت  ها لَ فشلت ألنَّ  ،آخر

كن وهل مي ؟!..فشلطمي بالع الفارو ن يُوصف املشهل ميكن أ-عليه وآله ى اهلل  صلَّ النَّبي فاة و العاشر من 
 ،شلأف ؟! نعم أنا..لةفاشكون تة يجنتك باجتاه من االجتاهات والعليه يتحرَّ  صلواُت اهلِل وسالُمهاملعصوم  أنَّ 

 قول بأنَّ هو ي لقو ألَّذي اولست أنا  ،در يفشل كما فشل مشروعهباقر الصَّ السيِّد ممَّد  ،أنتم تفشلون
 .؟!.فشلقد ه مشروع

عرٌض لسريتِه الذَّاتية ومسريته السياسية  (،صاراحلِ  سنوات احملنة وأيامُ ) :درهيد الصَّ كتاب الشَّ   هذا هو
در الصَّ السيِّد بقي يف بيت  منكان آخر   الشَّيخ ممَّد رضا الن عماينو  ،عماينرضا النَّ الشَّيخ ممَّد  ،واجلهادية

 ،هذه الطبعة ،وهو يكي قصَّته عماينرضا الن  ممَّد شيخ الفماذا يقول  ،موأُعدِ السيِّد قل عتُ لك اذ وبعد
 (،القيادة النائبة) :308هناك عنوان موجود يف صفحة  ،310يف صفحة  ،سةاملقد   قم   ،نيليامطبعة إمساع

 ةال َمال لقراء ،ألجله هُ فك دم  س  الَّذي املشروع األخري و  ،درباقر الصَّ  دممَّ السيِّد ائبة هو مشروع القيادة النَّ 
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ون َملسًا لقيادة لذته يشك  اختار َمموعة من كبار تالم هُ ائبة أنَّ لكن املراد من القيادة النَّ  ،تفاصيل املشروع
 ،درباقر الصَّ السيِّد ممَّد مل يقبل اقرتاح  منهم العديد ،هُ مل يقبلوا اقرتاح ، وهؤالءرج العراقتنوب عنه خا

ي بنفسه حبركة ضح  يُ  أن   يُريد وكان ،احلديث عن تأريخ السيِّد الصَّدر بصدد لستُ و ة هلا تفصيل صَّ والقِ 
يدفع و  اس أمساء القيادة النائبةويُعلن للنَّ  ،طاباً ريف ويطب خِ حن الشَّ رج إىل الصَّ أن ي   وهي ،ليست منطقية

ولكن ما  ،ألمرعلى أيِّ حال أنا ال شأن يل بتفاصيل هذا ا ،حن الشريفيف الصَّ  تقتلهُ  لطات إىل أن  السُ 
هذا  ،لست أناو هو يقول -وفشل-؟عماين ماذا يقولرضا الن  ممَّد شيخ ال ،310يف صفحة  ؟جرىالَّذي 

أمٍل قاتلة وهم  دائم فتدهورت  الشهيد خيبة  السي د بت القيادة النائبة وأصا وفشل مشروع-مهكالهو  
  باالستعانة بيإالَّ  ملَ صعود الس   كان ال يقوى علىحتَّى  ني صيب بانهياٍر صحي وضعٍف بدصحته وأ  

دي لماذا هذا سي   :قلت لسماحته ،ر عنهاعب  كيف أ    وحاالت ال أعرف   عالمات وظهرت على وجهه
املشروع فاشل كما -التضحيات واآلمال لَّ دت ك  لقد تبدَّ  :فقال-؟فماذا قال-؟االضطرابو  الحزنو الهم 
 ،در مشروع فاشلالصَّ السيِّد نعم مشروع -ائبةلقيادة النَّ ا ل مشروعشَ فَ و -رضا النعماينممَّد شيخ القال 
الكثري من  أنَّ  ألنَّين أعتقد ،شيخ مم د رضا الن عماينالهذا كالم  ،لست أناو هم يقولون  ،فعالً  فشلوقد 

هو الَّذي شيخ ممَّد رضا الن عماين ال ،أقولالَّذي أنا  لستُ  !در سريفضون هذا الكالمد الصَّ بني للسيِّ املتعص  
الَّيت ات التغري  على أثر  ،د هذه احلالة عملياً يؤيِّ الَّذي در هو د الصَّ سيِّ وال ،يقول يف كتابِه بأنَّ املشروع قد ف ش ل
  .التضحيات واآلمال دت كل  تبدَّ قد ه أنَّ ب قالالَّذي وهو  ،حصلت على صحتِه وعلى جسدهِ 

ل على فش ويدل   !ملعرفةايف  على فشل   وهذا يدل   ،لاشل هذا قول فش  مشروع فاطمة قد ف   فالقول بأنَّ 
راجع امل ،در فاشلد الصَّ السيِّ  ،أنت فاشل ،أنا فاشل ،فة وفشل يف االعتقادعر هذا فشل يف املنعم  !يف العقيدة

 سةملؤسَّ ا ،حنن فيهذي الَّ ال و احلة هيَّ نسة الديليل على فشل املؤسَّ والدَّ  ،ية فاشلةاحلركة اإلسالم ،فاشلون
ال  !ة ليست فاشلةن فاطمكول ،عمن ،يعي فاشلواقع الشِّ ال ،أنتم فاشلون ،لاشأنا ف ،سة فاشلةة مؤسَّ يَّ نالدي

 .؟!.شلا بالفقوهلُ  صف  ها أو أن يُو ف فعلُ ال مُيكن أن  يُوص  اليت هذه فاطمة  ،ميكن أن  يكون هذا
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ن مبلغت ي الَّت لي  الخليفة وأصحابِه مع ع ة  ر سي-يقول ،من نفس الكتاب فدك 74يف صفحة 
فاطمة من  فاطمة وغير الن أنَّ إع ومعنى هذا ،كانت فاطمة فيه  بيتِه وإنْ  د بحرقِ مر هدَّ ع   ة أنَّ دَّ الشِ 

د بإحراق بيت هدَّ قط فمر عُ  أنَّ  ،اخلالصة هي هذه ينيع ،إىل آخر الكالم-آلها ليس لهم حرمة تمنعهم
 ،هللا حسني فضلُ د د ممَّ السيِّ  ك به كثرياً يتمسَّ الَّذي وهذا هو  !كانت فاطمة موجودًة يف البيت  فاطمة وإن  
شاهبها ال تُ  ة  فواعتقاد مبعر  ،سعةت قدسية شااالاس عندهم صورة كبرية ذات ههناك الكثري من النَّ  باعتبار أنَّ 

باقر د السيِّد ممَّ  أنَّ إىل  ويشري تريضرب دائمًا على هذا الو فهو لذلك  ،معرفة عن السيِّد ممَّد باقر الصَّدر
 .ذا الكالميقول هب نفسه درالصَّ 

 ن احلديث هومالنوع  هذا-!عهى اإلسالم ماه رسول اهلل وربّ بَّ ر الَّذي ًا يَّ علِ  إنَّ -86حة يف صف
 إلسالم معهاى اهلل وربَّ  ه رسولابَّ ر ًا الَّذي يَّ علِ  إنَّ -هذا هو األسلوب القطيب يف التعابري ،احلديث القطيب

 ز  ر  بـ  ) انعلي  هو اإلميو  ،سالمو اإلعلي  هأقول: -ه لهذا اإلسالمتِ وَّ خ  ولديه العزيزين كان يشعر بأفكانا 
األسلوب ما  عابري وهذالتا هذهف ،لهآو ه ى اهلل عليول رسول اهلل صل  أليس هذا ق (هلِّ كُ   كر ه إىل الشِّ ل  اإلميان كُ 

 إنَّ -تعبريطب يف القأسلوب سيد  هوهذا  ،ألسلوب القطيباهو هذا  ،ى اهلل عليه وآلهصلَّ  مَّد  ُم  هو بأسلوب 
-ه لهذا اإلسالمتِ وَّ خ  شعر بأين كان عزيزيفكانا ولديه ال ى اإلسالم معهاه رسول اهلل وربَّ ًا الَّذي ربَّ يَّ علِ 

شترك في اِ  ه  أنَّ حتَّى يء ش ل  ك  ه بِ فتداء أخيعور إلى اِ عه هذا الش  فَ وقد دَ -بنظر السيد فاإلسالم أخو علي  
ث أهل هذه أحادي ،ةوب الردَّ  حر أمري املؤمنني مل يشرتك يف ،مننيوهذا افرتاء على أمري املؤ -!ةحروب الردَّ 

شرتك يف اأنَّ عليًَّا ب يقول لبيتان أهل البيت وليأتنا السيِّد الصَّدر أو غري السيِّد الصَّدر حبديث واحد ع
 جد مثل هذايو  م التبه ويف كيف صحاح املخالفنيحَّتَّ هو  ،نيل مبا يقول املخالفو  ن  ال شأ ،ةالردَّ  روبح

توجد  اللبيت ا ث أهلفي حديف ،لكن ال شأن لنا مبا يقولون ،مكاليوجد شيء قريب من هذا ال ،الكالم
اُت اهلِل صلو املؤمنني  لى أمرياء عهذا افرت  ،شرتك يف حروب الردَّةبأنَّ عِليًَّا ا عندنا وال كلمة واحدة تقول

 ،مؤلفاتهِ  ف منؤلَّ ل مُ وَّ أهو ذا ه ،ياتهدر يف أوائل حالصَّ السيِّد  لفهُ علمًا أنَّ هذا الكتاب أَّ  ،عليه ُمهوسال
  .، ومل يرجع عنهاالفكرة لى هذهبقي ع هُ لكنَّ 
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در الشَّهيد الصَّ ) كتابهِ   ين يفكما ينقل الشَّيخ ممَّد رضا الن عما  ،يت صدرت عنهآخر البيانات الَّ 
 ؟الثان الثَّ ماذا يقول يف البي ،الثبيان الثَّ لث عن اوهو يتحدَّ  ،305يف صفحة  (،احملنة وأيَّاُم احلصارسنوات 
در ر الصَّ باقيِّد ممَّد الستبه كلَّذي  اهذا البيان -سينبناء علي  والح   أقولها لكم يا أريد أنْ وأ  -305صفحة 

 نَّ إمر بي بكر وع  أأبناء و  ينسأبناء علي  والح   ريد أْن أقولها لكم ياوأ  -اقير ععب الاطب فيه الشَّ ي
لفاء لخ  اله مثَّ لَّذي اني س  كم الالح   إنَّ -يشري إىل حكم صدام-ينّ م الس  كوالحالش يعة المعركة ليست بين 

 ندياً نه إذ حارب ج  فاِع عللد يفعلي  السَّ  كان يقوم على أساس اإلسالم والعدل حملالَّذي  الراشدون و 
الفرتاء بقي هذا او  !ؤمننيمري املأعلى   هذا افرتاءوواهلل-ل أبي بكروَّ ة تحت لواء الخليفة األردَّ في حروب ال

خر شيء آإىل  (التأريخ فدك يف) لهف لَّ ؤ ل موَّ أهو هذا و اهلل عليه من أوَّل أيام حياته  مع السيِّد الصَّدر رمحةُ 
دفاِع عنه إذ يف للسَّ حمل علي  ال-اً جدَّ  ستشهد بفرتة قليلةيُ  أوم عد   يُ بل أن  ق كتبهُ الَّذي   الثَّالث وهو البيان

قوم قائمًا كان ي انكذي  الَّ  والحكم في حروب الردَّة تحت لواء الخليفة األوَّل أبي بكر حارب جندياً 
لماء م قد أفتى عسالاإل ل رايةكان يحمالَّذي  ي نّ الحكم الس   إنَّ -يقولُُثَّ -على أساس اإلسالم والعدل

ماء لعهذا من خيبة -يعةالش  اآلالف من  ئات  رن بوجوب الجهاد من أجله وخرج مقبل نصف قالش يعة 
ظهرت لك املواقف لفرتة وتلك التسنا ر دا و لو رجعن !اصيبحلكم النَّ ا حني وقفوا مع !هذا من خيبتهم !الشِّيعة

 حمل  يالَّذي كان  ينّ لس  م ا الحكإنَّ -.؟!.من االشتباهات والفضائح وظهر الكثري من اجلهل الكثري والكثري
 اآلالف من ات  خرج مئله و راية اإلسالم قد أفتى علماء الش يعة قبل نصف قرن بوجوب الجهاد من أج

ذي  الَّ ي نّ الس   الحكم مايةحومن أجل  مًا من أجل الحفاظ على راية اإلسالوا دمهم رخيصلوبذ الش يعة
ط سو اس وفي للنَّ و  اسنَّ لا ع وعمر يعيشان مبينما كان علي  -إىل أن يقول-أساس اإلسالم كان يقوم على

ي دافع عنها تلَّ ا ةينير الد  ئعالشَّ اوا سقطهم أأنَّ  ين ترون يا أوالدي وإخواأاَل  ،اس ومع أآلمهم وآمالهمالنَّ 
 منطقٌ ين أم اهذا منطٌق رمح :ألكما أسنأ !!ُق املنافُر ملنطق أهل البيتهذا هو املنط-!علي  وعمر معاً 

  .ال شأن لكم يب ،أنتم احكموا! ؟طاينشي
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فهل -!ةاطمفي ذهن ف ا اختمرت الفكرة  مَّ ولَ -ديقة الكربىصِّ ث عن الوهو يتحدَّ  ،93يف صفحة 
وَلمَّا -ةها من البدايضحة عندور وا؟! فاطمة الص  ..يف ذهنها اختمرت الفكرةُ  ،فاطمة تتعامل هبذه الطريقة أنَّ 

يف  الفكرةُ  ختتمر با جعفرأيا  وأنت سيِّدنا ،يف ذهين أنا ختتمر الفكرةُ  -في ذهن فاطمة اختمرت الفكرة  
ح تصحّ لندفعت ا اطمةففي ذهن  وَلمَّا اختمرت الفكرة  -حاهلا ليس كهذا احلالفا فاطمة أمَّ  ،ذهنك

ون مبثل هذه ومشح ،عابريويف احلقيقة الكتاب من أوله إىل آخره مشحون مبثل هذه الت-اعةأوضاع السَّ 
 !هاتالتوج  

 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم كي أكمل احلديث

 !هللا حسين فضلالسي د محمَّد  

در رمحة اهلل باقر الصَّ السيِّد ممَّد و  يئو اخلالسيِّد  يِ ملنهج   ملثايل للتطبيق العملياموذج يعترب النَّ وهو 
السيِّد ممَّد حينما يكون احلديث عن  املطالب أترك أي  و  ، املطالب أذكرواحلقيقة ال أدري أيَّ  ،عليهم مجيعاً 
هذا  ،الزَّهراء(مأساة )ه جعفر مرتضى العاملي يف كتابالسيِّد ين سأنقل لكم ما نقله لكنَّ  ؟!اهلل حسني فضلُ 

 ،92صفحة  ،هجري 1417 ،ميالدي 1997الطبعة األوىل  ،لبنان ،تو بري  ،دار السرية ،لوَّ ء األز اجلهو 
ورة تكون صُ  ضطر لنقلِه ألجل أن  ين مذكره ولكنَّ أن أ ال أحب   ،اهلل حسني فضلُ السيِّد ممَّد عن  اً مينقل كال

من أول تتكر ر  (يقول البعض)عبارة و  ،البعض ليقو يستعمل عبارة جعفر السيِّد هو  ،احلقائق قريبة لديكم
أساسًا هذا الكتاب مأساة الزَّهراء اجلزء و  ،اهلل حسني فضلُ السيِّد ممَّد إىل هبا يشري وهو الكتاب إىل آخره 

خلفيات  )وأعقبه بكتاب اخللفيات  ،اهلل فضلُ حسني السيِّد ممَّد على مباشر  األوَّل واجلزء الثَّاين هو رد  
يف قضية طهارة  ،الَّذي يتألف من أجزاء ِستَّة وقد عرضتُه لكم يف احللقات السَّابقة (،الزَّهراءكتاب مأساة 

ق ماذا يعلِّ  (،ى بالعادة الشهريةما يسم  )ساء ا يطرأ على النِّ عمَّ طهارة الصِّديقة الُكربى  ،الكربىديقة الصِّ 
يا واهلل -!ةهرية يعتبر حالة مرضيّ للعادة الشَّ  راءهدة الزَّ عدم رؤية السي   إنَّ -؟اهلل حسني فضلُ السيِّد ممَّد 

إنَّ عدم رؤية السي دة الزَّهراء للعادة الشَّهرية يعتبر -.!!.ريضاملأنت  ،د أنت تعاين من حالة مرضيةسيِّ 
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وال  !وثتها وفي شخصيتها كامرأةفي أن قل حالة نقصٍ هي على األ أو ،تحتاج إلى العالج ةحالة مرضيَّ 
 !غري مناسبو  !بري مؤدَّ كالم غ-!وكذا الحال بالن سبة للن فاس !ي مكن عد ها من كراماتها وفضائلها

 ذهب إىل اآليةو  ولو ذهب إىل سورة البقرة ،رآنلقُ أمثاله باو هو  ،حبجَّ تهو دائماً ي .؟!.وخال  من الفهِم والعلم

 ،هو مرضو  ،هو أذىإذًا -{َوَيْسأَل وَنَك َعِن اْلَمِحيِض ق ْل ه َو َأًذى}لقرأ :  الثَّانية والعشرين بعد املئتني

 َعِن اْلَمِحيِض ق ْل َوَيْسأَل وَنكَ -ذىاألانتفاء لعكس يدل  على على ا ،فعدم وجوده ال يدل على حالة مرضية

فون القرآن ر عهم ي !نرآوهم ال يعرفون شيئًا من القُ  !رآنالقُ بجحون بتأليس هم ي ،إىل آخر اآلية {ىً ه َو َأذ

أعتقد أنَّ ق أكثر من ذلك ولكن ال أعلِّ  ،ألهل البيت ال بفهم أهل البيت بالفهم املخالفو ري م  بالفهم العُ 
 .القضية صارت واضحة

هو  (،ءار هخلفيات كتاب مأساة الزَّ )جعفر مرتضى العاملي السيِّد ادس من كتاب هذا هو اجلزء السَّ 
 ،اهلل يف معىن أم أبيها حسني فضلُ السيِّد ممَّد لنرى ماذا يقول  ،65شار إىل هذا املوضوع يف صفحة أيضاً أ

-؟لماذا هذه الكلمة ،أبيها م  ها أ  كان يناديها بأنَّ النَّبي   لقد سمعتم أنَّ -بيهااستمعوا ملا يقول يف معىن أم أ
لقد سمعتم أنَّ -.؟!.ة جداً القضية قضية مهمَّ  ألنَّ  اضبطوا أعصابكم ،انتبهوا !ًا خطرياً رَّ كتشُف لنا سِ سي

 كأي    مّ يعاني جوعًا من حنان األكان النَّبي    ألنَّ  ؟لماذا هذه الكلمة ،النَّبي كان يناديها بأنَّها أ م  أبيها
ها الواعية بعد وفاة أمّ  الزَّهراء وهي الطفلة  واستطاعت -يفتقد احلنان ينيع-في طفولته إنسان يفتقد  

الطبقة  ،لدعوةعاة يف حزب اويستعمله الد   ،وناإلخواني  ُمصطلح يستعملُه  ،هذا ُمصطلح الواعية-!جةخدي
ر بمسئوليتها اتجاه تشع المؤمنين أنْ الواعية بعد وفاة أمها خديجة أم  وهي الطفلة  -الواعية يف اجملتمع

وأْن تشعر بمسئوليتها اتجاهه  كرسول يحتاج إلى هذه الحالة  ليتها اتجاهه كأبّ ئو تشعر بمس ها وأنْ أبي
 كان يعاينالنَّيب  أن   ينيع-!كإنسان  ةٍ نطلق في الحياة بقوَّ  ييستطيع من خاللها أنْ الَّتي  الروحية العاطفية
-مى اهلل عليه وآله وسلَّ فانطلق يف احلياة صلَّ  العاطفة والزَّهراء عرفت ذلك فأعطتُه تلك   من جوع عاطفي

المجاالت لتطوقه بالعاطفة  ل  لعاطفة في ك  ا ه بهذهيطعاطفتها الروحية لتح أن تثير كلَّ  تولهذا حاول
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 ريد أنْ ما ت   ل  في ك   لمحاتها في رعايتها له  تسامتها في العاطفة في كلماتها في اب يشفيشعر بنفسه يع
ا ذهول  الفراغ قد امتألبع العاطفي وشعر بأنَّ بهذا الشَّ  النَّبي  عر اجه به مما تواجه البنت أباها ولهذا شتو 

هكذا نفهم هذا  ! عزف على الكمانحنن حباجة إىل ،الرومانسية احلاملةما هذه -أبيها ها أم  قال عنها إنَّ 
وابتعاد عن  ،معرفة وعدمُ  ،موقلة عل ،ة ذوقوقلَّ  ،ة فهمهذه قلَّ  ،هذا تسطيح ؟!العنوان الكبري العميق الدقيق

  .ماء واألرضا بني السَّ ذوق أهل البيت أبعد ممَّ 

 ،مميكنكم أن تراجعوا الكالو ين احلقيقة ال أجد وقتاً كنَّ ولهناك ما هو أنكى من ذلك و طويل  والكالم
ث يف جلسة مع د حتدَّ سيِّ هو يف ذلك الوقت ال ،123نصل إىل صفحة  إىل أن   ،88 ،87 ،86صفحة 

والقضية مشهورة يف ها تِ ل  عن قتـ   فاعٌ دِ الزَّهراء و لظالمة  نكارٌ وكان يف تلك اجللسة إ ،لت وانتشرتنساء وُسجِّ 
-همنيتالَّتي القضية من المهمات   أنا ليست-ق بعد ذلك يقولهو يعلِّ  ،كان ذلك يف التسعينات  ،وقتها

سط شر ذلك التسجيل وأحدث ضجة يف الو انت أن   عليق بعدتهذا ال ،المة فاطمةيعين ال تمين قضية ظُ 
سواء قال  القضية من المهمات الَّتي تهمني أنا ليست-يقول ،ق على تلك األحداثهو يعل   ،يعيالشِّ 

 ة إيجابية هييَّ ية أو أة سلبيَّ ألي بالنسبة  هذا ال يمثل   !هذا ونلل القائق  ر أو لم ي َ سِ لعها ك  ضِ  ن إنَّ القائلو 
ا في الهواء ث عنهولم أتحدَّ -مع َمموعة من النِّساء يقصد-قضية تأريخية تحدَّثت  عنها في دائرة خاصَّة

 وإالَّ فهذهِ  للتشهير يجعلوا منها قضيةً  ر حاولوا أنْ كِ يصطادون في الماء العَ الَّذين  ولكنَّ  ،لقالطَّ 
هو -.؟!.احية علمية وال من ناحية سياسيةال من نالقضية ليست من الم همَّات الَّتي أهتم  بإثباتها ونفيها 

القوم كسروا ضلعها أو ضربوها على  تقول بأنَّ الَّيت أتفاعل مع كثري  من األحاديث  أنا ال :هكذا كان يقول
كما قال أستاذُه   يد ضعيفةاألسانأن  باعتبار الرِّوايات من هذه  ظ يف كثري  ين أحتفَّ إنَّ  ،وجهها وما إىل ذلك

هي  :قالإبداء رأيه ف ظًا يفتحفِّ كان مُ   ،صحيحةغري ا مل يقل بأَّنَّ اخلوئي حَّتَّ السيِّد هو  !د اخلوئيسيِّ ال
 معنى أن لديّ بق لت إن ي ال أتفاعل فضل اهلل:  ويقول !!ها هبذه الطريقةومش ا !العامل اهللُ و  ةمشهورة معروف

 اً لتم إن عليَّ ق   إنْ -204قول يف صفحة  يإىل أن  -من اإلجابة عنها بطريقٍة علمية دَّ عالمات استفهام الب  
فتح معركة من أجل الخالفة ولم ي اه أن الوصما أ إنَّ  :قلنا ،النَّبية بسبب وصيَّ الزَّهراء لم يدافع عن 
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 كما أنَّ   !صيةها مسألة شخألنَّ  بالخالفة ال عالقة له   ألنَّ ضرب الزَّهراءعن زوجتك  افعال تد له   يقل
هو  هذاهل -أمَّا مسألة الخالفة فهي تتعلق بالواقع اإلسالمي ك ل ه !ا بالخالفةء نفسها ال عالقة لهار هالزَّ 

هل هؤالء  !!! ما بال هؤالء القوم.؟.م أهل البيت لظالمة فاطمةهذا هو فههل و  !؟..يت لفدكفهم أهل الب
هذا جهل  !بركَّ أكثر من اجلهل الـمُ هو هذا  !؟..مياثله غباءال الَّذي ما هذا الغباء  ؟ال يفهمون ؟يفهمون
س جهل أُ فا هذا أمَّ  ،جهٌل فوقه جهل ،س اثننياجلهل الـُمركَّب هو جهل أُ  !س اثننيأُ  س ألف وليسمركب أُ 

 !!ألف

 (:أوىة المجنَّ ) ي كتابهء فاحسين كاشف الغطالشَّيخ محمَّد غمة على نفس النَّ و  

 ال أتفاعل  ينأنَّ -ه عقليليتقبَّ اني و جدكاد يقبله و ا ال يمَّ ها مِ د  ولطم خَ الزَّهراء قضية ضرب  ولكنَّ 
 ويقتنع !عقلي لهيتقب  و  !ه وجداينيقبليكاد وهذا ال  !يتفاعل هذا ال ،حسني فضل اهللالسيِّد ممَّد كما يقول 

 .؟!.من أنتمفمشاعركم أنتم و فاذهبوا إىل اجلحيم  !شاعريبه م

 قول ورسول اهلليل اهلل رسو  ،هينقل عن رسول اهلل صلَّى اهلل عليه وآل ،ادق يقولهذا هو اإلمام الصَّ 
ك لِ ن ذَ موت مِ تَ رب وَ ن الضَّ ا مِ نهِ طي بَ ا فِ ح  مَ طرَ تَ وَ )-اراتييف كامل الزِّ الرِّواية هذه  ،ينقُل عن اهلل

احلديث  ،ياراتادر الز  نو  ،راتالزيا كتبنا كاملُ   قِ ثيف أو الرِّواية هذه  ،ادقالصَّ هذا كالم إمامنا -.؟!.ربالضَّ 
ى اهلل لَّ صل اهلل و رس مُ ادق كاللصَّ إمامنا ا هذا كالمُ  ،عن محَّاد ابن ُعثمان عن إمامنا الصَّادق ،احلادي عشر

ين ال تفاعل إنَّ يال يقول خ هنا األ-بر لضَّ اَوَتطَرح  َما ِفي َبطنِها ِمن الضَّرب َوَتموت ِمن َذِلك -عليه وآله
  !يله عقلب  قبله وجداين ويتقا ال يكاد يممَّ يقول هذا كاشف الغطاء    غاواأل !تفاعلُ أ

صفحة  ،162هذا الكالم صفحة  ،163صفحة  ،له وجدانك يا شيخ كاشف الغطاءلكن هذا يتقبَّ 
ا هذا الكالم أمَّ  !جدانكيتقبَّله و هذا -(.؟!.خرجت فاطمة عن حدود اآلدابحتَّى )حيث تقول:  163
هذا  !ينيةسة الدِّ هذا هو منطق املؤسَّ و ق املرجعية هذا هو منط !له وجدانكال يتقبَّ مَّد ُم  هو كالم آل الَّذي 

  ،قباحاتم أكثر من ماسنهم ،ون ويهتدونيضل   ،املراجع يطئون ويصيبون حني نقول بأنَّ  !هو منطق مراجعنا
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ها ل  كُ احلقائق  ًا وهذه ب كثرٌي جدَّ ركَّ مُ ـجهلهم ال ،وحنُن كذلك قبائحنا أكثر من ماسننا ،ايل وحال البقيةكح
أم هذه   ،ةهل هذه كتب الوهابي   ،هذه كتبهم تأليس ،قرف عند هؤالء املراجعمُ  ب  ركَّ  مُ هل  ث عن جتتحدَّ 

 !نامراجعِ  هذه كتبُ  ،صارىكتب النَّ 

ممَّد أيضًا الكتاب للشيخ  !الشِّيعةها ي  هذا هو أصلكم أ (،وأصوهلاالشِّيعة  أصلُ ) : كتابهِ يف اأمَّ 
منصف يستطيع  ال ب أنَّ ي ال أحسَ إن  -الكالم كثري ،للمطبوعات حسني كاشف الغطاء مؤسَّسة األعلمي

وصفت الَّيت األحاديث -ة من المسلميننكر ظهور تلك األحاديث وأمثالها في إرادة جماعة خاصَّ ي   أنْ 
هو يشري  ،يف كتب املخالفني موجودةحَّتَّ هناك أحاديث موجودة  ،يعة علي  م شِ وأمثال سلمان بأَّنَّ لمان س

منصف يستطيع أْن ي نكر ظهور تلك األحاديث وأمثالها  أنَّ ال إن ي ال أحَسب  -هذه األحاديث أمثال إىل
الم يمتازون بها عن سائر ة بعلي  عليه السَّ خاصَّ  ةٌ ولهم نسب في إرادة جماعة خاصَّة من المسلمين

الَّذين  اب صَّ نافقون والنُ ! وأولئك امل؟كيف:-اً عليَّ  بّ حلم يكن فيهم ذلك اليوم من ال يالَّذين  مينلالمس
نفس الكالم -عليَّاً  حب  عن سائر المسلمين الَّذين لم يكن فيهم ذلك اليوم من ال ي  -اً غضون عليَّ كانوا يب
وما كانوا ينصبون  !وآل علي   ون بفضل علي  قر  ي اين كانوال والثَّ وَّ األ من أنَّ  ،قليل اخلوئي قبلالسيِّد  قالهالَّذي 

راع على صِ واملسألة هي  ،بوا اخلالفةص  غ   ا هموإمنَّ  ،صبلذلك ما وصفهم بالنَّ  !هلم العداء بشكل خاص
 ،درالصَّ  باقر السيِّد ممَّدكالم   م يفتقدَّ الَّذي  نفس املنطق ،نفُس املنطق ،املنطق نفسهُ  ،هو ،هو !الرِّئاسة

سلمين الَّذين لم يكن فيهم م   عن سائر ال-ة وقوةحسني فضل اهلل وبشدَّ السيِّد ممَّد  نفس الكالم يذكرهُ و 
والرِّوايات  !ون عليَّاً يعين أصاًل اجلميع يب  -من يبغضه فضاًل عن وجودِ حّب عليًَّا ذلك اليوم من ال ي  

 وصاروا يبنَّ أليس هؤالء األوالد عاشوا يف زمن ال (ُكنَّا نبور أوالدنا حببِّ علي  نَّناإ) :لفنيتب املخااملوجودة يف كُ 
-سموا بتلك السمةلم يتّ الَّذين ثر وال أقول إنَّ اآلخرين من الصَّحابة وهم األك-.؟!.أيضاً  حابةمن الصَّ 

م شيعٌة لعلي  يف زمان النَّيب بهم  ي ظنَّ   ومعاذ اهلل أنْ الَّ ك  ،بإرشادهِ  أخذواولم يَ النَّبي قد خالفوا و -بسمة أَّنَّ
ن َسِمع يومئٍذ ولكن لعلَّ تلك الكلمات لم يسمعها ك ل هم ومَ  من على وجه األرض يرة  ذلك وهم خِ 

غاث أوِج مقامهم ض   ق إلىل  ح ت  ي الكرام أسمى من أنْ بنَّ ال فت إلى المقصود منها وصحابة  تلبعضها لم ي
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ال تكون  حابة أنْ رار ورأى جمٌع من الصَّ ار إلى دار القَ الدَّ  هذهِ سول من رتحل الرَّ ا اِ مَّ لَ ث مَّ  ،األوهام
نَّ ق ريشاً َكرِهت أْن تجتمع الن ب  وَّة  والخالفة لبني هاشم زَعماً م نهم أنَّ ألأو  هنِ ا لصغر س  إمَّ  الخالفة لعلي  

 .إىل آخر الكالم- أخرى لسنا بصدد البحث عنهاأو ألمورٍ الن ب  وَّة والِخالفة إليهم يضعونها حيث شاءوا 

إليكم كي  لك أعودبعد ذو حنن نقرتب من وقت األذاِن والصَّالة نذهب إىل فاصل األذان والصَّالة 
 .أكمل احلديث من حيُث انتهى

 مْ أَ  ود  ع         ت َ أَ  هِ أهِل         نْ ي        ا غائب        اً َع        
 

 اً بَ        غيَّ م   ادِ المَع         ومِ ل        ى يَ        ى إَ بَق        تَ  
 هِ هِل         ع         ود أِلَ ا يَ بنَ         ائِ غَ  ي         تَ ا لَ يَ          

 
 اً بَ       رحَ مَ وَ  ي       بِ بِ الحَ  بِ ه       اَلً أَ  ول  ق        ن َ ف َ  

  

عة دار أنوار طب ،تابل الكتفاصي (ة املأوىجنَّ )ذكرت ما جاء يف كتاب  ،قبل فاصل األذان والصَّالة
 بِ ر ة ضَ قضيَّ  نَّ ولك-ءاحسني كاشف الغطالشَّيخ ممَّد جاء كالم  ،162صفحة  ،سةاملقد   قم   ،اهلدى

ويف  ،خر الكالم آإىل -مشاعري تنع  بهويقي له عقلويتقبَّ ِممَّا ال َيكاد يقبله  وجداني ها د  لطم خَ وَ  ءهراالزَّ 
  !مرهاة عا مدّ لم تخرج من حضيرتهالَّتي داب رجت عن حدود عن اآلخَ حتَّى -قال 163صفحة 

الطبعة  ،األعلمي للمطبوعات ةسالطبعة طبعة مؤسَّ  هذهِ  ،صوهلاالشِّيعة وأبِه أصل ات على كتجعرَّ ُُثَّ 
أمري  ؟رأىالَّذي من -وحين رأى-49يقول يف صفحة  إىل أن   ،هجري 1429 ،ميالدي 2008 ،اخلامسة
على  (وحني رأى اخلليفتني)سخ يف بعض الن  -انيل والثَّ فين أعني الخليفة األوَّ وحين رأى المتخل  -املؤمنني

ة مكل  شرِ بذال أقصى الجهد في نَ األوَّل والثَّاني  أعني الخليفة-نستمر يف الكالم أيِّ حال ليس مهمَّاً هذا
ة الشقشقية وما الَّذي جاء فما معىن اخلطبإذًا  هكذا؟! أمري املؤمنني رأى اخلليفتني األوَّل والثَّاين-التوحيد

ولكن كثرة  ،رونذك  تون ويم يقرأإَّنَّ  ،هذا قولأنا ال أ !؟رونال يتذك   ،ونقرأهؤالء العلماء ال يأدري .؟! ال .فيها
جتعلهم يكتبون هبذه الطريقة الَّيت املسيطرة على أذهاَّنم هي و دة عن ذوق أهل البيت املعلومات البعي

ذوق نشأ من الفكر إن ه  ،بيتلذوق أهل ا هو وق املوجود عند علمائنا ماالذَّ  !ثون هبذه الطريقةويتحدَّ 
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 يلو يرفضون قهم صحيح  ،وهذه األدلة واضحة ،ذوق علماء الشِّيعة ذوٌق شافعي ،ذوق شافعي ،املخالف
  الجهد في نشرِ  بذال أقصى-اينالثَّ و  لوَّ  األحني رأى اخلليفتني ،تب الكُ لِّ يف كُ  دوق املوجو روا لنا هذا الذَّ ليرب  

إذا كانوا ! ؟ما معناها فدكإذًا -وابدّ تسيستأثروا ولم كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح ولم ي
فلمَّا رأى أمري املؤمنني أنَّ -واولم يستأثروا ولم يستبدّ -!؟! فدك وعوايل ما معناها؟مل يستأثروا ومل يستبدوا

ا رأى لمَّ ف-ايستأثرا ومل يستبد   مل امملاذا إذاً رفض العمل بسريتما لو أَّنَّ  ،على هذا احلال األوَّل والثَّاين اخلليفة
ق كلمته ع وحدته وتتفرَّ تتصدَّ  على اإلسالم أنْ  محافظةً  ًا له  حقَّ  ا يراه  وسالم وأغمض عمَّ ذلك بايع 

حه ولم يكن يرين بمصباين تحت جناحه ومستننضو م   اس إلى جاهليتهم األولى وبقي شيعته  ويعود النَّ 
حتَّى إذا تميَّز الحق   اإلسالم كان يجري على مناهجه القوية هور ألنَّ ع يومئٍذ مجال للظتشي  يعة والللش  

حابة بقية الصَّ  مّ في صفين وانض به  ار عن البيعة لعلي  وح عاوية  متنع م  امن الباطل وتبيَّن الر شد  من الَغّي 
وما كانوا عليه من التجافي النَّبي ب دٍ عه ااس قريبو ه والنَّ ل  هذا ك  -51قول يف صفحة  يإىل أن  -ى علي  إل

أصبحوا ميلكون املليارات من أقبلوا على الدنيا و حابة الصَّ ف ،واحلقيقة غري ذلك-اوشهواته عن زخارف الدنيا
 !لكوالتأريخ شاهٌد على ذ الاألمو 

ن مدنية عاللطة لسا عاوية ويزيد انفصلتومن ذلك اليوم أعني يوم خالفة م  -52يف صفحة 
ينية وكانت مجتمعةً  خرى األ يمين وعلىالا بمحدهيقبض على أ ين فكان الخليفة  في الخلفاء األول الد 

لدين اون كانوا على السابق عيني-بالش مال ولكن من عهِد م عاوية عرفوا أنَّه  ليس من الدين على شيء
 !!تب املراجع اآلخرينيف كُ  م الكالموعلى اهلدى مثل ما تقدَّ 

دة هذا ىل مشاههب إذن ،نفس األفكار ،نفس الكلمات ،غمون على نفس النَّ فز م يعتالحظون أَّنَّ 
وباسم يَّة الشِّيعجيعة ر اسم املبمسي اطق الرَّ غم فهو النَّ عميد املنرب احلسيين وهو يعزف على نفس النَّ لالفيديو 

 .والسالح لدربوعن رفقاء ا ؤمننيملمري اأعن ثنا لي وهو يدِّ ائنستمع إىل شيخنا الو  ،مسيةينية الرَّ سة الدِّ املؤسَّ 

 :أحمد الوائلي )ره(مقطع مرئي للشيخ  
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 أنا أمسع م اآلخرحد يقيَّ أشوف الصحابة وال مَّا أكعد بروح الباحث  ،أرجوك أنا بروح الباحث. .]
ن يشتم له أعنده مصحلة  أحد كو  ما ،ةابحم الصَّ رآن يقيَّ القُ أبو بكر يقيَّم الصَّحابة و و  بةحام الصَّ يقيَّ  عمر

 ، أوالد عمعمر ذوالو وعلي  أبو بكر خل الفت نظرك ،أوالً  ،ال هُ ألنَّ  ،التفت ،واحد من صحابة رسول اهلل
إذاً  زين ،ه يل زينتنب ،يتد عموالد خايل وال أال قراييب وال وال ،دورفقاء سالح وعاشوا بوقت واح ،يل نبهت

ذوال  ،سالموال محلة اإلذ ،رآنلة القُ مححنا عقائديًا باعتبار ذوال ربوطني عقائديًا أمنا من أنَّ املسألة مو أكثر 
 كاتب عنهاشرآن وف القُ ونش تأريخ اشكاتب عنهنشوف الهم احد من عندمرينا بو  إذا ،محلة منابع الِفكر

أكثر من  أحكامناو ائدنا مبقدار ما يتصل بعق ،هذه املقاييس مو أكثر مهم وفقنقي   كايل عنهشاشقارئ ا
 ..[.هذا

ال  مكان يف أيِّ  عركةم ر يف أي  كسمع  السالح يف أي  رفقاء يف !غم وال حاجة للتعليقنفس النَّ 
أوالده وبني و مروان  موعةَمقارن بني َمموعتني بني ي أيضًا إىل شيخنا الوائلي وهو إىل نستمع .؟!.أدري

 .َمموعة أمري املؤمنني وبقية اخللفاء نستمع إىل شيخنا الوائلي

 :مقطع صوتي للشيخ الوائلي )ره( 

ول يك ،اهه ،ِئمَّةاأل  د هذا يعترب أحأنَّ  مون اخلالفة تدري عندك التفات إىلس مضر د. عندما ت.]
ا عشر ء من بعدي اثناخللفا مَّة أوالنَّيب األ ئِ الوارد عن  بس جتي ل مَّا تفسر هذا احلديث كتب احلديثتكول  

ما  ،ر هبؤالءبشَّ  ،عمن ،هللااخللفاء اللي بشر هبم رسول  ده هذا منيكولون اثنعش من مجلتهم مروان وأوال
شراح اقول ما أدري أ اللونرأ همن أق هُ ألنَّ  ،واهلل العظيم ،هاي صاير ما له قيمة باهلل ،ادري على كل حال

ا إذ ،ن هالنماذجإذا كا نشئهاناألجيال مالنا اشلون راح  ،اشراح يصري اشلون ننشئ أجيالنا ،يصري بتأرينا
مروان  إذا ،فةاخلال دعندنا بع شضلا  ،هاه صف اإلمام عليب أحطه هذا أنا احطه يف صف عمر وأبو بكر

ه أريتملا نقرأ  هذا ،سيلك املآينتهي به األمر إىل تالَّذي هذا الرجل  ،هها ،باخلالفة بعد مثل ذوال اشضل
 .[..واقعاً  من اخللفاءأو نعتربه خليفة  بصف اخللفاءنيبه حنطه 
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ن مَ )-هبدون عتقكنتم ت  واد إن  كم اجلول إمامق  ركم بِ ذكِّ ين أُ لكنَّ  ،الكالم ليس حباجة  إىل تعليق أعتقد أن
ن عَ  ق  طِ نْ ي َ  ق  طِ االنَّ  انَ كَ   نْ اهلل وإِ  دَ بَ د عَ قَ ف َ  ن اهللعَ  ق  طِ نْ ي َ  ق  اطِ النَّ  انَ كَ   إنْ ه فَ دَ بَ د عَ قَ ف َ  قٍ اطِ ى نَ لَ ى إِ غَ صْ أَ 
حكموا اأنتم  ؟شيطاين طقٌ من مأمحاين ر  هو منطقٌ قبله هل الَّذي هذا املنطق و  ،(يسلِ بْ إِ  دَ بَ د عَ قَ يس ف َ لِ بْ إِ 

 .!!.بأنفسكم

 

 ؟يم  وج ه للميرزا الق   سؤالٌ  

م وضع رِّ يُ الَّذي املرجع إن ه  ،ركم يف بداية الربنامج أشرت إليهذكِّ أُ  ،كرُه أكثر من مرةمرَّ ذِ هذا املريزا 
 أصابه يف مسألة أنَّهُ  تة الكراماضيَّ كره يف قذِ  أيضًا مرَّ  ،يمِّ ا املريزا القُ هو هذ ،لزبيب والكشمش يف الطبيخا

 هُ ولكنَّ  ،اطميةأقرأ منه هو اخلصائص الفالَّذي املصدر  ،وجِّه إليه سؤالٌ  !الصمم بسبب تأليفه كتاب القوانني
تاب يف مدينة كانت عندي نسخة من هذا الك  (،تاتجامع الشَّ ) :ي هومِّ ينقل عن كتاب  من كتب املريزا القُ 

 ،الكالمال يوجد فيها  لنسخة املتوفرة لدي  ا ولكن األن ،كان هذا الكالم موجودًا فيهاو  هناكني كنت ح قم  
السؤال يُوجَّه للمريزا  ،أ الكالم من كتاب اخلصائص الفاطميةر لذا أق ،ال أدري ،فذِ أو حُ  ا سقط سهواً مَّ إ

اختلفوا يف هذه هم  ءاالعلم ،امالعو واهلل ما هم -من قال همنلقد اختلف العوام فيما بينهم فم-الُقمِّي
لقد اختلَف العواّم فيما -هذا االختالف ما هو بني عوام الشِّيعة أساساً  ،ام مسعوا منهمو ن العكول ،القضية
 ،سنين أفضل من فاطمةالحَ  إنَّ  :الق ومنهم من ،نسنيمن الحَ  فضل  مة أَ اطِ فَ فمنهم من قال إنَّ بينهم 

هذا الكالم طرحه  ،أساسًا هذا الكالم مل يكن موجودًا بني عامَّة الشِّيعة-؟ألةسمقولكم في ال فما هو
 أنَّ  :ن الكثري منهم على هذا القولدوَّنم واملراجع السابقو تقل   نالَّذيجع ااملر  ،وأكثر العلماء اآلن ،العلماء

 كثرية  كرامات  ذكر لهُ فعاًل تُ و  ،ماتاي صاحب الكر مِّ جيب املريزا القُ لنرى ماذا سيُ  !فضل من فاطمةاحلسنني أ
سنين الحَ  فيد أنَّ ت   والقواعد العامَّة لدى اإلمامية ظواهر اآليات واألخبار إنَّ  :الجواب-يف الكتب

ال  أدري هذا املديح الَّذي  !وعدم وضوح وعدم معرفة !عن جهل وجواب ينم   !واب خائبواهلل ج-أفضل
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ظواهر اآليات واألخبار إنَّ -يُذكر لآلخرينالَّذي كأمثال املديح   ! !! ال أدري؟يُقال عنُه يف الكتب ملاذا
ها النِ فض  ويَ  هما يشاركناها في العصمةوذلك ألنَّ  والقواعد العامَّة لدى اإلمامية ت فيد أنَّ الحسنين أفضل

ة اإلمام عن ؟أي  إمامة يتحدَّث عنها-له ما الر ئاسة العامَّة على كافَّة الخالئق هما إمامانباإلمامة ف
لو مل تكن  ،ةيقضية عرض وهذه ؟أم احلديث عن اإلمامة الدنيوية !يضًا هلا اإلمامة الكونيةفاطمة أ ؟ةيالكون

ا أمَّ  !هذا ثابت لفاطمةو  اإلمامة الكونية مقام ذايت !يسلبها من علي   طاع أبو بكر وعمر أن  عرضية ل م ا است
ولكن ماذا تفعل مع  ،ذايتام القيكون سببًا يف الفضيلة على املضي ال ر  والع   ،ضير  مقام ع  فالدنيوية  ةاإلمام
وذلك ألنَّهما يشاركناها في العصمة ويَفض الِنها باإلمامة فهما إمامان له ما الر ئاسة العامَّة -!؟لو قعهذه ال

أي  -راً هما كانا أطول عمإضافة إلى أنَّ  ،واإلمامة وحدها كافية للقوِل بأفضليَّتهما على كافَّة الخالئق
ثر عماًل وبالتالي أك إضافة إلى أنَّهما كانا أطول عمراً -!!حصر لهُ  وال ال حدود يبدو هذا ذكاء ؟هذا ءاذك

وطول العمر يلزم تحم ل الّشدائد -!إىل تصفيق هنا يتاج املريزا القمي-بسبب طول العمر وعبادةً 
 شباب أهل الجنَّة سيَّما ثاني سيَّديّ -!!بالكيلو ال أدري هل القضي ة هي-ءات أكثرواالبتالوالِمحن 

كثرة العمل وصعوبته   تتبع ةيفضلواأل عاناةة والمادبة العدَّ لبضعة األحمدية يعني قصر م  وقصر عمر ا
والمقام ال يقتضي -!ساس هو هنا جاب السبع من ذيلهعلى أ-ام ال يقتضي أكثر من هذا البيانوالمق

قطعاً  ،ال معىن لهُ الَّذي ل يف هذا اهلذر من احلديث طِ هلل مل تُ  احلمد-ت ال يسعقو أكثر من هذا البيان وال
 !!هذا اهلراء من الكالم عجبون مبثلِ هناك كثريون يُ 

 

 .ألحسائي رحمة اهلل عليها يخالشَّ  ،سقالمصيبة على نفس هذا النَّ  

 لِّ ختتلف عن كُ  تهل البيأرفة ته يف معمنهجي   الشَّيُخ اإلحسائي ،يخ اإلحسائيلشَّ ا تاب طويل معوالعِ 
  :يُخ اإلحسائيالشَّ  ،هؤالء

  .جدَّاً يف حديث أهل البيت اً واسع اً رجل ميتلك ِاطالع :أوالً 
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  .لبيتايف التعامل مع حديث أهل  اً وذكاء اً دقيق اً فهم جل ميتلكالرَّ  :ثانياً 

كحال   حالهُ  الفقهي جلانبكان يف ا  س منظومة عقائدية وفكرية وإن  يؤسِّ  حاول قدر اإلمكان أن  هو و 
 ،البحث الفقهيبن ا اآلأن لنشلكن ال  ،رجال وأصول ودراية وإىل آخره ،ةيعافالبقية على نفس الطريقة الشَّ 

  .مع ذلك وقع يف هذا املطب  و يف جانب العقيدة حنن نتكل م 

جلزء او ههذا  ،الثامليل اإلحسائي على سبالشَّيخ ثار وعة من أجزاء اجملموعة الكاملة آلهذه َمم
 ،364حة يف صف ،سائيإلحالشَّيخ اار َمموعة آث جلامعة وهو أيضًا اجلزء الثَّاين يفا الزِّيارة اين من شرحالثَّ 

آله و  عليه ى اهلل صلَّ داً مَّ حَ مَ  نهم من جعلومِ -ه قاللكنَّ  كالمهِ   سوف ال أقرأ كلَّ  ،ث عن هذا املوضوعحتدَّ 
 ،مانيةالثَّ  ِئمَّةٌ ث مَّ األَ  ،قائمالمَّ ث   ،ينسح  لاث مَّ  ،سنحَ الث مَّ  ،المعليه السَّ  علي  ث مَّ  ،أفضل الخلق أجمعين

 ،اعليه اهلِل وسالُمه صلواتُ  ل املراتبأقيف فهي -!ح عندييترجَّ الَّذي وهذا هو  ،المفاطمة عليهم السَّ ث مَّ 
 .ثارهآموعة اين من َمالثَّ  زءاجلامعة وهو اجل يارةاين من شرح الزِّ هذا يف اجلزء الثَّ 

س الكالم بصيغة  نف ،340يف صفحة  ،يارة اجلامعة الكبريةالث أيضًا من شرح الزِّ وهذا هو اجلزء الثَّ 
الث من شرح هذا كان اجلزء الثاين والثَّ  ،الث عشريف اجلزء الثَّ  ،جة هي هي نفس املضمونولكن النتي ،أخرى

هذا هو اجلزء  ،اإلحسائيالشَّيخ الث من َمموعة آثار اين والثَّ جلزء الثَّ مها أيضًا او  ،ريةالزيارة اجلامعة الكب
-كالٌم مبسوط طويل  هُ فحتني ألنَّ جاء يف هاتني الصَّ الَّذي أقرأ كالمه  ،317 ،316يف صفحة  ،الثَّالث عشر

فضل من الم أ عليه السَّ ها بعد علي  لماء في شأنها فقال قوم إنَّ ختلف الع  افالم ا فاطمة عليها السَّ وأمَّ 
 وقال آخرون ،سِن والح سين أفضل  من التسعةوقال قوٌم إنَّها بعد الحَ  ،عليهم السَّالم بنيها األحد عشر

الَّذي و الر وايات تالف اخ -ءابني العلم-وسبب االختالف ،ضل منهاثني عشر كلهم أفة االمَّ ئِ األَ  إنَّ 

َولَْيَس الذََّكر  } :م آيةعشر وهو القول األخير لعمو الثني ااألَِئمَّة فضلها بعد  ح عندي أنَّ يترجَّ 

هذه اآلية -{َولَْيَس الذََّكر  َكاأل نَثى} :لعموم آية-!؟وما عالقة هذه اآلية بفضل فاطمة-{َكاأل نَثى

مرمي  كلمٌة قالتها أم    ،قالت هذا الكالم هي أم مرمي يتة مرمي والَّ صَّ عمران يف قِ  ة آلصَّ جاءت يف سياق قِ 
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 اهللِ  بيت صلواتُ لرآن تكون حاكماً على أهل الت يف القُ قِ يعين إذا كان أي واحد يقول كلمة نُ  ،رآنلها القُ نقو 

 ،نيةآر جاءت يف سياق اآليات القُ  ،{َولَْيَس الذََّكر  َكاأل نَثى} :هذه الكلمة ؟رآنهكذا يُفهم القُ  ،عليهم

إىل . .اْمَرَأة  ِعْمَراَن َرب  ِإن ي َنَذْرت  َلَك َما ِفي َبْطِني م َحرَّراً ِإْذ قَاَلِت }-إىل سورة آل عمراناآلن إذا ذهبنا 

َها قَاَلْت َرب  ِإن ي َوَضْعت  َها أ نَثى َوالّله  َأْعَلم  ِبَما َوَضَعتْ ف َ  :أن تقول َولَْيَس الذََّكر  -هي تقول-َلمَّا َوَضَعت ْ

ْيت  َها َمْرَيَم ِوإِ  رآن عن لقُ ا نقلهُ  كالمٌ -{ن ي أ ِعيذ َها ِبَك َوذ ر ي َّتَ َها ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ َكاأل نَثى َوِإن ي َسمَّ

فاطمة أو لعدم فضلها س لفضل عدة على أساسها نؤسِّ قا فلماذا يكون ،ةصَّ جزٌء من قِ وهو  ،مرمي لسان أم  
  !؟اعليه صلواُت اهلِل وسالُمه

ى لّ لها وبنيها صيها وبعرد عن أبولما و  {الذََّكر  َكاأل نَثىَولَْيَس } :يةاآللعموم على أي  حال، 

هذه  !؟ذاهكالم    أي  -نلعالمين امجال ولم يرد أفضل الر   نميالعال ها أفضل نساء  اهلل عليهم أجمعين أنَّ 
 يا عليَّ  ،مالهما السَّ آلو ليهما عا يَّ عل حمَّدٌ م  دوق في الفقيه فيما أوصى صَّ رواه ال امَ ولِ -!سذاجة يف الفهم

اختارك على  فلع ثانيةً طَّ امَّ ث   ،نيمرجال العال رني منها علىاا فاخت أشرف على الدنيوجلَّ  اهلل عزَّ  إنَّ 
 تاررابعة فاخ اطلعث مَّ  ،نلعالميجال امن و لدك على ر  ث مَّ اطلع ثالثًة فاختار األَِئمَّة ،رِجال العالمين
 الل رواية  ن خئق مم احلقااالعتماد على فهو  ،روايةهو هذا الكالم -ساء العالمين انتهىفاطمة على نِ 

 ثل  مو  ،ماللسَّ ا عليهاشعر بتفضيلهم عليها عليهم و وهو ي  -عن احلكمة عيدبهو واحدة ليس سليمًا و 
 ين عليهسَ ح  لدت الَ ا وَ مَّ لف ،اتث مرَّ لعلٍي عليه السَّالم في كل  يوٍم ثال ر بهاهِ ز ت  الَّتي حديث األنوار 

منطق   ! أي  ؟اأي  كالم هذ-يدمع وهو شهالم ارتفع ذلك وهذا ظاهٌر لمن كان له قلب أو القى السَّ السَّ 
 .؟!.سائياإلحالشَّيخ سبقوه رمحة اهلل على الَّذين قول كهراء هذا هراٌء من ال !؟هذا

أيضًا يف صفحة  ،اإلحسائيالشَّيخ آثار  من نفس اجملموعة َمموعة أيضاً  د التاسع عشرهذا هو اجمللَّ 
ا فقط أحببت أن  أُنبِّه إىل  ،ما كتبهُ  لِّ نفس الكالم ال حاجة لقراءة كُ  ،378 القضية قد أخذت  هذهِ  أنَّ إمنَّ
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 ،يتحتقبلوا اقرتاحي أو مشوريت أو نصي إذا أردمت أن   !اإلحسائي وهذه طامة كبريةالشَّيخ مأخذاً كبرياً يف فكر 
 ،يضاً لمية أومن خالل جتربة  عِ الشِّيعيَّة احة لة يف السَّ يو  عملية طمن خالل جتربة   ،إذا أردمت أن  تقبلوا ذلك

ا ن هذه رؤييت رمب  يدم أهل القيِّ أو م أهل العلم أقيِّ و م املفكرين أقيِّ و م املراجع أقيِّ و م العلماء  أقيَّ بالنسبة يل إينِّ 
األمُر راجٌع  ،نيًا وقد تكون منطقًا رمحانياً قد تكون منطقًا شيطا ،وا عليهامكوأنتم اح ،ن هبا أو اللو تقب

  :أنظر إىل حالهِ بأن يعي الشِّ  أزُِن الـُمفكِّر الشِّيعي داخل الوسط العقائديو عامِل ال نُ أزِ وو املرجع   أزنُ إينِّ  ،إليكم

داً قفه مرتدِّ كان مو   إذا ؟موقفه ما هو .؟!.الثةهادة الثَّ الشَّ جتاه  عقيدتههي ما و موقفه هو ما أواًل: 
  !به ال عالقة يلو ضعيفاً غسلت يدي منه 

 ويف ،ا وأسرارهامقامات يف ،تنيما موقفه من فاطمة يف اجله أو املرجع أنظر إىل موقف العاملِ  :ثانياً و 
قاطعاً، و  يكن صريًا فإذا مل !ئاً ويفي شي ٌح صريٌح قاطٌع أم مرتدِّد أم يُظِهر شيئاً واض هو هل .؟!.متهاظال

  !يدي منهأيضاً غسلت 

من  ،سينيةعائر احلالشَّ ن م ،من زيارة احلسني.؟! .ما هو موقفه من اجلو احلسيين بشكل عام :وثالثاً 
ن التظاهر اًل ال بعنوافعاًل فعو  ،جلوزء من هذا اهل هو جُ  ؟اجلوِّ احُلسيين ما هو موقفهُ من  ،إحياء أمر احُلسني

ا هو فعاًل جُ  ،أو بعنوان إبراء الذمَّة لك غسلُت ذا مل يكن كذإ ،سنيمة احلُ يذوب يف هذا اجلو يف خد زءٌ وإمنَّ
  !يدي منه

مع الشهادة  ،ةف العقيدضعي ،فالَّذي جتدونه ضعيف املوق ،الفقيه ،املرجع نالعالِـم :وأنا أقول لكم
 يفأو  !يتهاالمقاماتا وو  كان يف  ن  إ !وكذاك يف قضية فاطمة ،ال تقرتبوا منه وال تنتفعوا منه ،اتركوه ،الثةالثَّ 

هل هذا  ، تفاصيلهِ بكلِّه بكلِّ  حُلسيين ااجلوِّ  ،والقضية الثَّالثة األجواء احُلسينية !ُظالمتها والرباءة من أعدائها
 ألنَّ  !اة الوضعملماشو  لِذمَّةبراء اإلو أو فقط للتظاهر  !املرجع فعاًل فعاًل هو جزء حقيقيالعامل هل هذا 

اً حقيقيًا من جزء اماء ليسو ر الُعلنَّ أكثأما الحظتُه وما خربتُه يف احلياة الدينية   أناعمليا   ،هكذاهم األكثرية 
  !!للوضع العام مماشاةً فقط ب هكذا يعين يف األعمِّ األغل ،األجواء احُلسينية
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 :ل هذه الكماالتأمَّا إذا وجدمت أحداً جيمُع هذه الكماالت كُ 

  !الثَّالثةمرتدِّد من الشَّهادة موقف ضعيف و  -
  !عليها صلواُت اهلِل وسالُمهموقف ضعيف ومرتدِّد من فاطمة  -
  !موقف ضعيف من األجواء احُلسينية -

قودنا إىل ر الثَّالثة ته األمو  هذكل    ،إذا وجدمت هذا وُيضيف إليها وُيضيف إليها القضيَّة الكربى واألكرب
يف  حلصَّة األكرباهو هل  .؟!.اتهماُم زمانِه من حي.؟! كم يأخذ إ.ما عالقته بإمام زمانهوهي ة األكرب القضي
 حلصَّةل أن  تكون الى األقكن عل ! تكون كل  حياتِه إلمام زمانههذا على األقل وإالَّ املفروض أن   ،حياتهِ 

 !اجلحيم  قطعٌة منوا منه إنَّهُ ِفر   ،هنَّميإنَُّه عامِلٌ ومرجٌع جفمن مل يُكن كذلك  !األكرب يف حياتِه إلمام زمانهِ 
يف منطق  خربيت لِّ ن كُ م هاجتُ استخر و ها هذه املوازين استنبطتُ و  !واهلِل إنَُّه قطعٌة من اجلحيم من مل يكن كذلك

 .عليهم أمجعني صلواُت اهلِل وسالُمهمن حديث أهل البيت و  ،الكتاب والعرتة

ومن علماء  ةعيلشِّ ا  من مراجعالكثري والكثري اهيتبن   ،اإلحسائيالشَّيخ أشار إليه الَّذي هذا القول 
ا  ،حون بذلكهم ال يصر  لكنَّ  ،الشِّيعة ذا القول هو هلكن  ،ةاخلاصَّ  يف جلساتمو يف دروسهم يذكرونه رمبَّ
 ورٌ مة كان هلا نفاط نَّ أ وهي ةبرواي لَّ اإلحسائي استدالشَّيخ و  ،منطق أهل البيت ائع وهو خالفالشَّ  القول

  ! الفهميف هةٌ فاسوهذه  وفهٌم ساذجٌ  قاصرٌ  ذا فهمٌ ه !ورالن  ذلك دت احلسني ذهب يزهر فلما ول

هذا القول  ،ائماً وهذا القول يُذكر على املنابر د ،اءلشهدد ااإلحسائي إىل قول سيِّ الشَّيخ لو نظر 
أذهب  ،ةلعليه ياطب العقي صلواُت اهلِل وسالُمهني ساحل ،قرأ يف قصة املقتلاء املنرب احلسيين ويُ بطُه خدردِّ يُ 

ي نِ يٌر م  ي خَ بِ أَ وَ -الكلمة واضحة جداً -ينِ يٌر م  ي خَ أخِ ي وَ نِ يٌر م  ي خَ م  أ  ي وَ نِ يٌر م  ي خَ بِ أَ وَ )-إىل موطن احلاجة
نور هم اتية يف املقامات الذ ،اتيةريية ليست يف املقامات الذَّ قطعًا هذه اخل-ينِ يٌر م  ي خَ أخِ ي وَ نِ يٌر م  ي خَ م  أ  وَ 

ُه وهذا اخلطاب يوجَّ - َأْرَواَحك م َون ورَك م َوِطيَنَتك م َواِحَدةوأنَّ )-حنُن نقرأ يف الزيارة اجلامعة الكبرية ،واحد
ت رَ ه  طَ ت وَ ابَ طَ  وأنَّ َأْرَواَحك م َون ورَك م َوِطينََتك م َواِحَدة-(مَّدُم  وآل  مَّدٌ ُم  ) :لكلِّ من يقع حتت هذا العنوان
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يارة فقط ويقول هذه الزِّ  غيب  هنا  ينيأتي ال-(ينقِ دِ حْ م   هِ رشِ عَ بِ  مك  لَ عَ جَ فَ  اً ارَ وَ ن ْ أَ  م اهلل  ك  قَ لَ خَ  ،ضعَ ب َ  نا مِ هَ عض  بَ 
 ارة األنو قبل بقيَّ فاطمة ُخِلق نورها  (اً ارَ وَ ن ْ أَ  م اهلل  ك  قَ لَ خَ )كلِّهم   هماحلديث هنا عن ،ة االثين عشرمَّ لألئِ 

  .وفاطمة ي  لِ وع  مَّد ُم  هم وىل ادرة األاألنوار الصَّ  ،األ ِئمَّة األخرى من أنوار

ل زَ م ي َ لَ  ىالَ عَ ت َ وَ  كَ ارَ بَ هلل ت َ ا نَّ إِ )-عليه صلواُت اهلِل وسالُمهريف عن إمامنا اجلواد يف الكايف الشَّ الرِّواية 
م ه  دَ هَ شْ أَ اء فَ يَ شيع األَ مِ ق جَ لَ خَ ث مَّ هر لف دَ أَ وا ث  كَ مَ فَ  ةمَ اطِ فَ وَ  اً يَّ لِ عَ وَ  اً مَّدحَ م  ق لَ خَ ث مَّ ه تيَّ انِ وحدَ بِ  اً دَ ر  فَ ت َ م  
  .وفاطمة وعلي   د  مَّ ُم  عن هو  احلديث هذا-(ميهِ لَ ها إِ مورَ أ   ضَ وَّ ف َ وَ  وَأْجَرى طَاَعتَ ه م َعَليَها  اهَ لقَ خَ 

ن ا مِ هَ عض  ت بَ رَ ه  طَ ت وَ ابَ طَ  اِحَدةوَ ك م وأنَّ َأْرَواَحك م َون ورَك م َوِطيَنتَ )-فالكالم هنا عنهم مجيعاً 
والء البهي ى هارة العظموالطَّ -(مك  ا بِ ين  لَ عَ  نَّ مَ ى تَّ حَ  ينقِ دِ حْ م   هِ رشِ عَ بِ  مك  لَ عَ جَ فَ  اً ارَ وَ ن ْ أَ  م اهلل  ك  قَ لَ خَ  ،ضعَ ب َ 

أريد  رىندي مطالب أخبرية وعة  وكللحديث عن كلِّ صغري  ال َمالو  ،ريفةلفاطمة إذا ما رجعنا إىل زيارتا الشَّ 
  .أتناوهلا أن  

ال  الكالم ينطبق على فاطمة أمهذا  (،ك ملَ  يءٍ شَ  ل  ك    لَّ ذَ وَ )-يارة اجلامعة الكبريةحنُن نقرأ يف الزِّ 
 لفاطمة ألنَّ  تذل  هذه األشياء  (،ك ملَ  يءٍ شَ  ل  ك    لَّ ذَ وَ ) ،ةواحد إذا انطبق على فاطمة فهم يف درجة   ؟طبقين

ة رسول زَّ عف ،ة فيه كاملةالعزَّ  لرسول اهلل ألنَّ  وتذل   ،ة فيه كاملةالعزَّ  لإلمام احلجة ألنَّ  وتذل   ،ة فيها كاملةالعزَّ 
ة على جَّ كانت فاطمة هي احلُ   ة فاطمة وإن  ة ابن احلسن هي عزَّ جَّ ة احلُ ة ابن احلسن وعزَّ جَّ ة احلُ اهلل هي عزَّ 

في املقام ف ،وعلى ولد احلسني على احلسنني ،هادلعلى و  ةُ جَّ هي احلُ  ،(جة علينانا ح  اطمة أم  فَ ) ،جج  احلُ 
 حن  نَ )-يف الكايف الشريف عليه والرواية صلواُت اهلِل وسالُمهادق أمل يقل إمامنا الصَّ  ،واحد ايت هم نورٌ الذَّ 

حيم واسم ار واسم الرَّ اسم العليم واسم الغفَّ  !واحدة األمساء احلسىن هي مبرتبة   (،ىنَ سْ الح   ء  امَ سْ األَ  واهللِ 
ا بسبب حاجة إمنَّ و  وهذا ال بسبب نفس األمساء !ظاهرا يدث التباين يف املإمنَّ  ،واحدة ذاتًا مبرتبة  ازق الرَّ 

إذا كان هناك من و  !متباينةو خمتلفة  ءاية من هذه األمساخللق تكون املظاهر املتجل  فبسبب حاجة  !اخللق
يف النتيجة ما  فهو !ب حاجة اخللقسما يظهر من مقاماتم الذاتية حبفي ه اختالفإنَّ فيف املراتب  فاختال
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 ي  لاملرتبة األوىل لرسول اهلل فلع ًا بأنَّ ومع ذلك فأحاديث أهل البيت واضحة جدَّ  !يحقيق هو باختالف
 !يهعل اهللِ   صلواتُ من بعد علي  األ ِئمَّة وهي إمام  !األ ِئمَّةدة أبيها وهي سيِّ  هي أم  ف ،األ ِئمَّةفلفاطمة فلباقي 

  !على احلجج ةٌ جَّ هي حُ 

دًا عن منهج ذهب بعيي منطقٌ  هذا ،ما هو مبنطق  سليماملوجود يف األوساط العلمي ة  طقهذا املنإذاً، 
رون يف قصِّ يُ فهم ن فاطمة ميدحو ين الَّذ وتالحظون حَّتَّ  ،عليهم أمجعني صلواُت اهلِل وسالُمهمَّد ُم  وآل  مَّد  ُم  

ما  !؟يًا عن فاطمةيًا كاف وافشافياً  اللحظة كالماً  هل مسعتم إىل هذهِ  .؟!.ذي فعلتُه فاطمةما الَّ  ،امدحه
 ،سة األزهرعن مؤسَّ  ثحتدَّ أ ين الإنَّ  !؟..يَّةالشِّيعينية سة الدِّ الطريقة يف املؤسَّ  ل هبذهِ عام  ملاذا فاطمة تُ  ،مسعتم

يق لك على سوء توفذ أال يدل   !؟..ريقةلطَّ ال هبذه عام  نا فاطمة تُ دتُ ملاذا سيِّ  ،سة الوهابيةعن املؤسَّ  ثُ وال أحتدَّ 
يق على سوء توفو  !؟..ةينيالدِّ  سةسوء توفيق املؤسَّ على و  !؟..يعةلشِّ ا على سوء توفيق مراجعو  !؟..الشِّيعة

هل  ؟ين سُ مل  عن عاِ و أيب وها عن شخص   ثتُ هل حتدَّ  !؟..ل فاطمة هكذاعام  ملاذا تُ  !؟..ةيععلماء الشِّ 
هل  ،ملراجعكبار ا  ث عنليس أحتدَّ أ ؟م يف مدرسةعلِّ عن مُ  ،فعن موظ   ،ابعن قصَّ  ،العن بق   ثتُ حتد  
ار عن كبو لعلماء اعن كبار و اذج مث عن كبار النأمل أحتدَّ  ؟بة العلم يف احلوزة العلميةطل  ثت عن صغار حتدَّ 

إىل عكم هذا أال يدف !؟اذامل ،بيتلاة أهل هكذا يا شيع لُ عام  تُ  عليها صلواُت اهلِل وسالُمه ملاذا فاطمةُ  ،الُعرفاء
 ،فعيااق الشَّ خرت اال ،يعيلشَّ ااصيب للفكر اق النَّ هذا االخرت  اخللل هو  يف !؟ريبك تبحثوا عن اخللل الأن  

 .وسائر االخرتاقات األخرى ،ق القطيبااالخرت  ،يبر عق ابن ااخرت 

 

  .ةينلعرفااة المدرسة مَّ كتبها أئِ الَّتي  اآلن أمامي هذه مجموعة من الرسائل  

ئر سااالت و األذكار واحل ،ين  الروحا الَّيت يكتبون فيها الربنامج العملي هذهِ  ،رسائل السري والسلوك
 هذه من أشهر الثامل ى سبيلمثاًل عل ،عارف الكاملة الرجيصل إىل دحَّتَّ ى اإلنسان لكي يرتق   ،التفاصيل

  :االرسائل يف السري والسلوك إَّنَّ 
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 سالُمهلواُت اهلِل و صفاطمة يها لف كر  ال ذِ  ،وملعحبر ال د مهدي  للسيَّ  :كسري والسلو امللوك يف ال حتفةُ  -
 !ينى الدِّ ة علميمو ة يف القا ليس هلا املدخلي  عيد وكأَّنَّ ب وال من ال من قريب   اعليه

ذه َمموعة ه ،سائلة ر عدَّ  يدآبادي ولهبالممَّد العارف األغا وهو أخرى لعارف مشهور  هذه رسالةٌ و  -
 كر  ال ذِ و  لرسائلاعة من و مبعدها َمو هذه رسالة السري والسلوك  ،ليست رسالة واحدةرسائل احلقيقة 

 !لفاطمة فيها
  !لفاطمة فيها ر  كال ذِ و السلوك و سري يضاً يف الأ :حسني الطباطبائيممَّد د للسيِّ الية هذه رسالة الو  و  -
روح )احب كتاب ه صذكر  رَّ مذي الَّ هذا  ،د حسني الطهراينمَّ د م  للسيِّ  :ابب  الل   ب  لُ  هذه رسالةو  -

ن الشِّيعة عبن عريب يقول ا أنَّ يقول ب كيف أنَّهوري  ث الن  ض على احملدِّ رت اعالَّذي د الروح اجملرَّ  (دَمرَّ 
 .اللباب هذا نفسه صاحب رسالة لب   قال عنهم كالب هو خنازير وهو

كي تربيزي ألغا مللء اهلل مثل رسالة لقا ،هبا ومل آتِ عليها  لعهذه َمموعة وَمموعة أخرى أنا مط  
 .ورسائل أخرى ،لربنامجاداية بعليكم منه شيئاً يف  الَّذي قرأتُ  ف كتاب املراقباتنفس مؤل   أستاذ اإلمام

  ؟ملن ،يف السري والسلوكهي هذه الرسالة و  -

مل و منها مقطعًا  أخرتتُ لذلك أنا  ،اهلمداينلي حسني قُ الشَّيخ كتبها   هذهِ  ،من أهم الرسائل هذ تُعترب
لي قُ  لكن من هذه الرسالة باعتبار أنَّ الشَّيخ ُحسني ،ل األخرى مقطعًا لضيق الوقتائة الرسمن بقي   خرت  أ

 ،إليه يف األستاذية هم ينتسبون  كل  و هو أستاذ اجلميع ة املعاصر الشِّيعيَّة س املدرسة العرفانية اهلمداين هو مؤسِّ 
-؟لي اهلمداينقُ ماذا يقول الشَّيخ حسني  ،لي اهلمداينكتبها الشَّيخ ُحسني قُ   سلوكرسالة يف السري وال فهذه

 أن حتب   دَّ البُ  كيشري إىل أنَّ ُُثَّ -في اهلل والبغض   جالله   في اهلل جلَّ  ومن جملة األبواب العظيمة الحب  
عد واجب الوجود هو الوجود ل محبوٍب بفأوَّ -فيقول ،راتبى يف املترتق   تستطيع أن  حَّتَّ  هذا احلب  

ث مَّ ة كياء والمالئبناألث مَّ  ،المعصومون ة  مَّ ئِ األث مَّ  ،المؤمنين بعده أمير  ث مَّ  ،س خاتم األنبياءالمقدَّ 
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 ،ء واألولياءا العلمينيع .؟!.عليها صلواُت اهلِل وسالُمهمة لفاط كر  وال ذِ -واألولياءالعلماء ث مَّ وصياء األ
 ! ؟أين فاطمةف ،ب إىل اهللهم يقرِّ حب   ،العرفاء ينعهنا ياألولياء و 

عقول مشحونة ال هذهِ  ولكن ،فاطمة بَّ نكر حُ حسني قلي اهلمداين يُ الشَّيخ  قطعًا أنا ال أقول بأنَّ 
ري والسلوك ائل الس رسيف همولذلك هؤالء كل   ،بفاطمة ابن عريب ال يهتم  و  ،بفكر ابن عريب ؟بأيِّ شيء

هم وسلوكِ  همطمة يف سريِ لفا ة  ركزي  مال  ،حبر العلوم وانتهاًء بكلِّ الرسائل األخرى من السيِّد مهدي   اابتداءً 
 !ينعلى الدِّ  مةُ يِّ وهي الق

 اكِ نَ ق ْ دَّ ا صَ نَّ ك    نْ إِ  كِ ل  أَ سْ ا نَ نَّ إِ فَ )-؟عليها صلواُت اهلِل وسالُمهماذا نقول هلا ف ،حنُن خناطبها يف زيارتا
نا بَّ حُ  يعين أنَّ -(يَِتكِ بِأنَّا َقد َطه رنَا ِبواَل  ر أَنْ ف َسناش  بَ ن  لِ -بتصديقنا ِلُمح مَّد  وعلي  -ماه  ا لَ نَ يقِ صدِ تَ نا بِ تِ قْ حَ لْ  أَ الَّ إِ 
 ،انيةفسة العر يف املدر  لهُ   وجود  نطق الملاهذا و  !هذا هو منطق أهل البيت ،خالهلاا مير من إمنَّ  ي  لِ وع   مَّد  ح  مُ لِ 

طق املن هذا ،رق و و وواخلوا لكراماتثون عنهم بلسان ام وتتحدَّ َّنو وجتلَّ  موَّنسدِّ تقالَّذين ء العرفا هؤالء هم
 ،هنا ليس ،اين هنامحق الرَّ املنط ،ممَّدوآل  مَّد  ُم  ت فاطمة هو منطق ار زيا قطمن ،ما هو منطق زيارات فاطمة

طق ملناملنطق هو ا لكن هذاو  ،احتكأن  تصفُه بأنَّه منطٌق شيطاين بر  ال تريد ،ما شئت أنت هِ هذا املنطق مس   
هذا سؤال  ؟ينافلوك العر يف الس هلا اطمة ال وجود  ملاذا ف ،محاين هو منطق زيارات فاطمةاملنطق الرَّ  ،محاينالرَّ 

 اذا ال يكونمل ،{َمةِ ي   اْلقَ ِدين   َوَذِلكَ } مة على الدينهي القيِّ و  ؟ملاذا ليست هي احملور ،تطرحوه عليكم أن  

ابة البو  ألنَّ  !حصحي وك  و بسلا همالسلوك ا ذه على أنَّ  هذا يدل   !؟فاين  عر يف السلوك ال مورية  مة من لقيِّ ل
 .؟!.عليها صلواُت اهلِل وسالُمهفاطمة  ابةُ ة هي بو  وراني  الن  

ء الن وسو ذاخل نمعلى نفس هذه الطريقة  ،وفيقاخلذالن وسوء الت وعلى نفس هذا الطريقة من
الكتب ي ههذه و  !!اطمةف كرِ ذِ  من ةً نا يف االعتقاد خلي  ئِ املعو  نامراجعِ  تبُ التوفيق واحلرية واخليبة تأيت كُ 

ود إليها وسأع ،هم منهاقائد  ع م يأخذونوه ،َّنا للطلبةو سيدرِّ  ،يعتمدها علماؤنا يف احلوزة العلميةالَّيت الثالثة 
  ،لقات القادمةيف احل
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  .رفَّ رضا املظممَّد يخ للشَّ  (اإلمامية دئعقا) كتاب  هذا هو -
  (.ي عشرفع يوم احلشر يف شرح الباب احلادالنا) وهذا هو كتاب -
  (.كشف املراد يف شرح جتريد االعتقاد) وهذا هو كتاب -

 لِّ ك  إىل ذهبت   ذاإ آلن أنتا ،ةالشِّيعيَّ ة ينسة الديهي الكتب األساس يف تكوين العقيدة يف املؤسَّ  هذهِ 
 ةٌ خلي   األخرى لكتب هيهذه او  ،يعي سريشدونك إىل هذه الكتبعتقاد الشِّ اليف ا هم عن كتب  ع وسألت  املراج
 .؟!.وكري والسلالسَّ  يف اطمةركزية فوال وجود مل .؟!.فاطمة يف العقيدة ةِ ملركزي   وجود   الو .؟! .فاطمة كرِ من ذِ 

ماذا و ها تِ ل  تـ  ن قـ  عدافعون نا يع  مراجأن  ا احلديث عن فاطمة يف مقاماتا ويف ظالمتها فأنتم الحظتم كيف وأم  
  .لو والكالم يطول ويطول ويطُد منربِنا احلسيين ، يقولون وماذا يقول عمي

نا ال لكنَّ  يف َمالسهم، نيقولو  نملعاصريملراجع اا أنَّ هي  ،بها اس  النَّ  م  لال يعالَّتي و ر شكلة األكبوالم
 ،همذا الكالم مند مسع هقن وهو البعض يسمعين اآل  أعلم أنَّ وإينِّ  ،منلك تسجياًل صوتياً أو فيديو عن ذلك

ر يف ذك  يُ الَّذي م بأن ألوالدهو هم اصِّ خلو و هبم  َمالسهم لطالَّ يف يقولون نفس املراجع األحياء الَّذين تقلِّدوَّنم
ات كثرية هناك مبالغ ،هالٌغ فيمة مبما يُذكر عن ظالمة فاط ،كبري  بر مبالٌغ فيه بشكل  فاطمة على املنا المةِ ظُ 

تم اخلوحتت ه  ،مل العاعروف واهللممشهور ذلك  :اخلوئيالسيِّد ا هو كما قال إمنَّ  ،هلا هلا وال أصل   ة  ح  ال ص
 !!الشريف

 الَّذيالكالم  المي أوك  !؟المأين تضعون هذا الك ،نتبـُيِّ الَّيت بعد هذه اجلولة وبعد هذه التفاصيل 
  :يافطة أنتقدُه حتت أيِّ 

 !؟حتت يافطة املنطق الرمحاين

  !؟أم حتت يافطة املنطق الشيطاين

 .؟!.أترك األمر لكم
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 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل كي أكمل هذه احللقة

علمائنا و  عنا وفقهائناي ملراجلعقائدإلجرام اا قصري أوالتَّ ) :تني قبلهاعنواُن هذه احللقة واحللقتني اللَّ 
 على قطعًا ال ،تلفةاذج خمقات مناحلل يف هذهِ  مكضُت بني أيديين قد عر وأعتقد أنَّ  (،رضوان اهلل تعاىل عليهم

ٌب حلصر فذلك باع واب  اء والتتهذا االجتاه على سبيل االستقصأذهب يف  أن   أردتُ ين إذا ألنَّ  ،سبيل احلصر
 مظاهر اديق ومنمص ة منتلفمناذج خم يكمبني أيد أعرض   أن   ا حاولتُ إمنَّ  ،حللقاتا مفتوح ولن تنتهي هذه

 ائنا حبقِّ بطخو رينا ا ومفكِّ لمائنعُ نا و ريل مراجعنا وفقهائنا ومفسِّ ب  إلجرام العقائدي من قِ ا ري العقائدي أوالتقص
 .؟!.أمجعني عليهم صلواُت اهلِل وسالُمهمَّد ُم  وآل  مَّد  ُم  

خري كي جلزء األاإىل  قللك أنتمن احللقة وبعد ذهذا اجلزء  :نآهناك جز  ،يف هذا اجلزء من احللقة
 كم لوحةً أرسم ل يد أن  ر زء أُ ذا اجليف ه ،بعنوان جديد شاء اهلل تعاىل اجلمعة القادمة سأبدأُ  وإن   ثأختم احلدي

 يفهم الَّذين جع املرا ،نيسسِّ الكبار املؤ  ناوعلمائ خالل كلمات مراجعنا ومن ،ةينسة الديع املؤسَّ واق من
 ،حتدَُّث عن الكبارأنَّين دائمًا إ ،غارالصِّ  عن وأنتم ُتالحظون إنَّين ال أحتدَّثُ  ،يف الطِّراز األول ،ف األوَّلالصَّ 
 .من احلديث عنهم فائدةً  دُ فال أج ،غار هم أتباع للكبارصِّ ال ألنَّ 

 (:شرائع اإلسالم)هذا كتاب و  

املتوىف سنة  ،يق احللِّ حقِّ للمُ  ؟ملن (،اإلسالم يف مسائل احلالل احلرام شرائعُ ) اينل والثَّ هذا اجلزء األوَّ 
ل أو وَّ ق األو يسمى باحملقِّ ي ق احللِّ م املعروف احملقِّ ِـ شرائع اإلسالم هو الرسالة العملية هلذا العال ،للهجرة 676

هذا الكتاب و  ،ي صاحب الشرائعق احللِّ هو احملقِّ ف حني يقولون الـُمحقِّق إطالقًا هكذا ،ق على اإلطالقاحملقَّ 
 ،هذه الطبعة منشورات دار األضواء ،جف يف النَّ اً صمية خصو وزة العلحلارسون يف االدَّ  يدرسهُ  ل كتاب  هو أوَّ 

ي لإلمام أ-وكذا له  -؟يقول فماذا ،ث عن األنفالوهو هنا يتحدَّ  ،183صفحة  ،لاجلزء األوَّ  ،بريوت لبنان
أْن يصطفي من  وكذا له  -من غنائم احلرب-ة ما شاءيممن الغن-يعين يتار-أن يصطفي وكذا له  -ملعصوما

 !اإلجحاف هو الظلم الشديد-(فما لم ي جحِ )و جارية أو غير ذلك أ بٍ أو ثو  من فرسٍ  ما شاء الغنيمةِ 
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 ،أبداً  ،ث عن نائب اإلمام عن الفقيهيتحدَّ  هُ قد يقول قائل بأنَّ  ؟فوم جُيحِ اإلمام املعص فهل هناك احتمال أنَّ 
الم ليست فعبارة عليه السَّ -المعليه السَّ  فهو له   وما يغَنمه  الم قاتلون بغير إذنهِ -يتبني   يستمر الكالمحني 

-ام املعصومالسياق من البداية هو عن اإلمو  ،عن اإلمام املعصومهو الم واضح الك ،للفقيه أو لنائب اإلمام
هل ف-فأو ثوٍب أو جارية أو غير ذلك ما لم ي جحِ  من فرسٍ  أْن يصطفي من الغنيمة ما شاء وكذا له  
الَّذين ل ائو  األنيملهذا املنطق وبني منطق املس ق بني  ا الفار م !؟حفاإلمام املعصوم جيُ  حتمال أنَّ هناك ا

الَّذين نفس  !؟ه سرق قطيفةنَّ رسول اهلل بأ اهمو أمل يت   ،الَّذين حضروا يف بدر ،وا األدب وخانوا رسول اهللاءأس
ذلك العصر  عند مراجعنا بأنَّ  ا نقرأقليل كن  وقبل  ،حضروا يف بدرالَّذين النَّيب صحاب ون من أيقال هلم بدري  

 انتصروا بفضل علي  قد  روة بدوهم يف غز  ،وجه األرض اس علىقاء وهم خري النَّ عصر الن ورانية وعصر النَّ هو 
ه قد سرق بأنَّ النَّيب همون يتَّ  هممع ذلك فو  وآله ى اهلل عليهلَّ ص مَّد  ُم  اء بفضل وبفضل رسول اهلل وصاروا أعزَّ 

 ،حاحهم وكتبهميف صِ  د السنة عندنا وعنيف كتب السريَّ و  مذكورة يف كتب التأريخو والقضية موجودة  !قطيفة
يشرب من نفس  هُ ألنَّ  !ة هي هيالقضيَّ  !؟..وبني أولئك ع الشِّيعيبني هذا املرج ،يق احللِّ ما الفارق بني احملقِّ ف

 .راحيل بالش   وال شأن   ،يق احللِّ حقِّ مُ ـليل با ال شأن  على أي  حال  .العني

 (:هر الكالم في شرح شرائع اإلسالمجوا) هذاو  

لكن في -لقادارك ب امل صاحهم إالَّ  منق أحدٌ مل يعلِّ  ،يعة عموماً لشِّ اينقل أقوال مراجع  ووه
يد ق أنَّ -؟لا قاماذ ،هو أيضًا يف شرح شرائع اإلسالم (مدارك األحكام) احب املداركص-المدارك

ستغنى جحاف ميد اإلأنَّ ق-قال ،انتقد هو هذا صاحب املداركالَّذي  ديالوح-اإلجحاف مستغنى عنه
صاحب و  ،باً يس مؤدَّ لري بعلتا هذا مل يقل بأنَّ و ه م  لُ مل يـ  -ولى تركهكان األبل  -حاجة لنا به ال أي أن نا-عنه
 واهر أيضاً مل يشر إىل أيِّ شيء!اجل

 ، 184ي يف صفحة ق احللِّ حقِّ مُ ـفح عنده حينما يستمر الكن صاحب اجلواهر يبدو أنَّ الكيل قد ط  ل
ما هذه -ه ومع عدمهمع وجود-يعين إىل اإلمام املعصوم-جب صرفه إليهيجب  من الخ مس يما -فيقول
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 !أنت وأبوك تعدم ،ةجَّ ث عن اإلمام احلُ هو يتحدَّ  ؟ةجَّ لإلمام احلُ  "عدمٌ "يعين هل هناك  !؟ةالقبيح العبارات
 ليست مناسبة أن  فسيئة مُ ـا هذه العبارات الأمَّ  !مونالـُمحقِّق احللِّي واملراجع اآلخرون وآباؤهم وعشائرهم يُعد  

ماذا قال  ،ه مل يقل شيئًا كثرياً لكنَّ  ،فقال دُه الكيلهنا صاحب اجلواهر طفح  عن .؟!.ةجَّ تقال عن اإلمام احلُ 
  فر عنها المصن  عبَّ الَّتي  الما مع غيبته عليه السَّ وأمَّ -قال ،ادسد السَّ هذا هو اجمللَّ ! ؟89يف صفحة 

مع اإلمام ى العلماء يتعاملون نا نر ألنَّ  ،ا يكون صادقاً واحلقيقة رمبَّ  ،م عن الغيبة بالعد  عربَّ أن ه يعين -"بعدمهِ "
ا وأمّ -!!ال وجود لهُ اإلمام  وكأنَّ  ،يءش   كلِّ   ويفألموال ا يف بابهكذا يتعاملون  !اً غائب وليس   معدومٌ  هوكأنَّ 

سن المأنوس غير المستبشع من مخالفًا للح   ف " بعدمِه "ر عنها المصن  الَّتي عبَّ  الممع غيبته عليه السَّ 
 بة!وليست مؤدَّ  نة هذه التعابري ليست مستحسهنا أشار إىل أنَّ -!حيح منه الموافق لألدبير بل للصَّ بعالت

ومل  احد و ليه إالَّ ع د  ر  يملوَّل الكالم األ !ردود أفعال املراجع اآلخرين وهذهِ  ،هذه هي تعابري املراجع
ن اآل !هُ لم   ي  ملو  ،كالمذا الهل ةحاج الف "مل جُيحفعن عبارة "ما يستغين املفروض أن   :قال ،اً واضحاً كن رد  ي

للمرجع مس م اخلُ لِّ نت س  ألشخص فيقول  ،ديهمقلِّ  مهذا الكالم لو يقوله إنسان عن مرجع من املراجع أما
عل، وجد أي رد ة ففال تم ملعصو امام لكن مع اإل ،ون عليهيرد   رأساً  !ءي  ف بشكل سأن  ال يتصرَّ  هُ بشرط أنَّ 

  :ن اإلمامعاحللِّي مرًَّة يقول الـُمحقِّق ف !!عبل مراجِ من قِ يصدر مثل هذا الكالم و 

  .؟!.ما مل جيحف ،بأنَُّه جُيحف- 

  .؟!.مث عن غيبته فيسميها بالعد  وأخرى يتحدَّ - 

  ؟ممام عد  فهل غيبة اإل- 

  .؟!.ال توجد ردود قويَّة من العلماءو  !؟هتعابري سيئة هذ أي  - 

مع  يسيئون األدبم أَّن  ونا معلَّ  واملراجع مرجعهو بالنتيجة  ،اآلن ليس الـُمشكلة يف الـُمحقِّق احللِّي
  .!!.ذلك الحظتمو  ةمَّ األئِ 
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  .؟!.همدِّ رية املراجع وعدم ر وليس املشكلة مع عدم غ  

يه على أنَّ  فرتب  تاب يل كلب احلوزة وأوَّ اط يدرسه ل كتابهذا الكتاب هو أوَّ  أنَّ هي  المشكلة
ا أساساً مَّ ذه الفقرات إس هدرِّ كي يُ   وحينما يأيت األستاذ ،الطريقةث عنه هبذه تحدَّ يُ  اإلمام املعصوم ميكن أن  

 هو يشيعُ ذي الَّ هو هذا و  ،عرقِّ يُ  ا يبدأوإمَّ  ،مل يشعر بسوئها مها عند أستاذ  درسها وتعلَّ  هُ ها ألنَّ ال يشعر بسوئ
 ،همو ب هكذا يعلِّ الطال ،مانكمز مع إمام  ،رجع يسيء األدب مع اإلمام املعصوممل ابٌ كت  ،ةيو راسة احلوز يف الد

الرتقيع أسوأ بكثري و  ،ذا املرجعهلع قِّ قيع فريُ يقوم األستاذ بالرت  ا أن  وإمَّ  ،هكذا تكون املسألة عادية ومتر   ا أن  إمَّ 
على هذا  مير  و  لغرية،قل ة او بسبب قل ة العقل والذوق  ،يعين هذا الَّذي ال يشعر بسوئها ،من ترك القضية

الَّذي  !قِّعذي يُر يطان الَّ ن ذلك الشَّ مهذا أفضل بكثري يف شيء،  ون أن يثريه ذلكبدون أحساس ودالكالم 
 سادةُ و  ،خالفنيمن جهة امل عملية الرتقيع بدأت وخرجتو  !عملية شيطانيةهي الرتقيع و  !شيطانهو يُرقِّع 

 !قيفةيف السَّ  ؟ل الرتقيع بدأ مَّتوأوَّ  ،نالرتقيع يف التأريخ هم املخالفو 

ذي فعلوه يف ترقيعًا للَّ  (،ثورِّ نُ  ال وث أور  عاشر األنبياء ال نُ نا م  إنَّ ) :ثيدقيع حينما جاءوا حبالرت  لأو  - 
  .؟!.غصب فدكو  االعتداء على فاطمة

الَّيت  معوا عيوهبرقِّ يكي   (،رخطأ له أجأنَّ اجملتهد إذا أصاب له أجران وإذا أ) :آخر جاءوا برتقيع  ُُثَّ - 
  .؟!.فعلوها

ى اهلل عليه وآله صلَّ ممَّد ل قُتِ  أن   منذُ  ،يوم االثنني منذُ  ،عملية الرتقيع منُذ ذلك اليومبدأت هكذا و 
شياطني من الدرجة  ،عون شياطنيهؤالء املرقِّ و  ،من أولئك والشِّيعة أخذوا فنَّ الرتقيع ،مسموماً م وسلَّ 

 ما ميكن عن التواصل مع حديثِ  ه بقدرِ يبعدونويف نفس الوقت  ،ذه الطريقةمون الطالب هبعلِّ فيُ  .؟!.األوىل
بعد ذلك بعد  يقولون لهُ  !يقرأ كتاباً آخر أن   حون لهُ زءاً من الكايف يرجِّ ه يقرأ مثاًل جُ و دإذا ما وج ،لبيتأهل ا

 يف مسعتموها مينالَّيت ث يدواألحاالرِّوايات أكثر  !قرأوانفسهم ما اهم  !ولن  يقرأ ،م يف الدراسة اقرأأن  تتقدَّ 
م يستغربون من طرحها إَّنَّ  !وها وال مسعوا هباال قرأ يف احلوزة إن  مل يكونوا اجلميع ج أكثر املوجودينهذا الربنام
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من الوسائل من نفس الكتب ها لكم من الكايف ومن الفقيه و أكثر األحاديث الَّيت أقرأ !يف هذا الربنامج
طالب العلم ة ولكن ل كثرياً يف هذه القضيَّ فصِّ أُ  أن   أنا ال أريد ،اوَّنهم ال يقرأة لكنَّ ينيَّ املؤسسة الد املعتمدة يف

 ..يبدأ هبذا الكتاب

والشَّيخ األنصاري هو معجزة احلوزة  ،حَّتَّ يصل إىل الشَّيخ األنصاري اً ئلدراسة شيئًا فشييرتقى يف اُُثَّ 
فرائد  ،األعظمالشَّيخ راث حتقيق تُ إعداد جلنة  ،ى بالرسائلسمَّ أو ما يُ  (،فرائد األصول)هذا  العلمية!!

وهذا   (،بهة الوجوبيةالش  )يف مباحث  ،167 ،166نذهب إىل صفحة  إذا ،ايناألصول وهذا هو اجلزء الثَّ 
هناك  ،حمن مرحلة السطو  ع د  وهذا الكتاب يُـ  ،ماتكتاب الشرائع من املقدِّ   ،ُس يف احلوزةدر  يضًا يُ كتاٌب أ

 ،مستويات الدراسة يف احلوزة العلميةهي هذه  ،خارجحبث وهناك  ،عاليةسطوح و  ،هناك سطوحو  ،ماتمقدِّ 
ل كشب ،تحنيفأقرأ ما جاء يف هاتني الصَّ  أنا ال أريد أن   ،من مرحلة السطوحمات و ملقدِّ امن الكتاب هو هذا و 

األنصاري يخ الشَّ  ،رجعوا إىل عنوان الشبهة الوجوبيةطلبة احلوزة، ا ر عند كلَّ لكم والكتاب متوف   َممل أقولهُ 
 ،الةسؤال من شؤونات الصَّ  ،على سؤال يف هذا التوقيع اإلمام جييب ،سةقدَّ احية امليذكر توقيعاً صادراً من النَّ 

 ألنَّ  ،حديث جواب لِّ ر حديثني ويف كُ ك  ذ   !الشِّيعة يريب   ريد أن  اإلمام هبذا يُ  ،اإلمام يف اجلواب يذكر حديثنيو 
 نأخذ أي   ون بأن  ريَّ وحنن خمُ  ،كميكون يف املسألة الواحدة أكثر من حُ  ميكن أن   ،ضعوا لنا قاعدةو  ةمَّ ئِ األ  
ة  مسأللِّ كُ ن لِ يف الرِّسائل العملية جيعلو  ،على خالف ما هو الشَّائع يف اجلوِّ احلوزوي ،من األحكام كم  حُ 
 ،يتارون هذا احُلكم أو ذاك احُلكم اري  باخل  الشِّيعة بيت املسائل هلا أحكام عديدة و لعند أهل ا ،كماً واحداً حُ 

ه ما ذكر  األنصاري يعرتض علىالشَّيخ ولكن   ،ناإمام زمان قام بهِ الَّذي وهذا هو  !هذا هو منطق أهل البيت
-الم بالمعنىاإلمام عليه السَّ  قله  ديث األول نَ  الحأنَّ -عليه ومن مجلة ما قالهُ  صلواُت اهلِل وسالُمهاإلمام 

واإلمام ينقل  ،ظاهرًا احلافظة عنده أقوى من حافظة اإلمام األنصاريالشَّيخ  !عىنيث باملاإلمام ينقل احلد
  أنَّ إالَّ  ث مَّ إنَّ وظيفة اإلمام وإْن كانت إزالة الش بهة عن الح كم الواقعي-وبعد ذلك يقول !احلديث باملعىن

إىل آخر -بير عنده في الواقعكتعليم طريق العمل عند التعارض مع عدم وجوب اله تَ هذا الجواب لعلَّ 
بأنَّ اإلمام نقل احلديث  :قال ؟فماذا قال ،عليه صلواُت اهلِل وسالُمهفهم مقصود اإلمام مل ي هو ،الكالم
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ة ونقف عندها  ا نعود إىل هذه القضيَّ رمبَّ  ،167و 166صفحة راجعوا كالمه يف  !وأشكل على ذلكباملعىن 
 .أكثر تفصيالً  كي أشرحها بشكل  

  ؟المشكلة أين 

 !األدب عاملراج إساءة ،ةصارت القضية بالنسبة يل عادي ،األنصاريالشَّيخ أنا ما عندي مشكلة مع 
 ءالمالفقهاء والعو ملراجع  اوِّ يف ج !بيتلا لهعن منهج أ االبتعاد !بركَّ مُ ـجلهل الا !إساءة املراجع الفهم

 لعلم حني يربَّ طالب ا لكن ،كفال أستغرب من ذلبالنِّسبة يل هذه القضية عادية أواجهها يوميًا يف الكتب 
ل احلديث قم ناإلما نَّ بب أسَّ ل والهناك خلمل يُوف ق فإمامك يف هذا التوقيع  نَّ بأ هبذه الطريقة حني يقال لهُ 

  !الكالم كالم منطقيهذا هل  !باملعىن

  !فحجياإلمام هناك،  - 

  !عدمهي وغيبته - 

  !املعىنبنقل احلديث واحد مثلي يه وكأنَّ  !اإلمام ينقل احلديث باملعىن ،وهنا- 

ؤالء املراجع ه ف أنَّ ض كيرت وأراد أن يع تشتباهاالاو  خطاءإذا ما وجد مثل هذه األ يقولون لهُ ُُثَّ 
ا ماذ !األنصاري مرتضىيخ شالذا ه !ياحللِّ  قحقِّ مُ ـهذا اليقولون بتفخيم وتعظيم  ،ن هذا الكالمو لالكبار يقو 
  ؟يقولون لهُ 

 220صفحة  (،التنقيح يف شرح العروة الوثقى كتاب االجتهاد والتقليد) :الخوئيالسي د له  ولقسي
 كون شديد الحب  يَ  ال يشترط أنْ -يعين املراجع الكبار-رعيةفي األحكام الشَّ  رجع إليهمن ي   للجزم بأنَّ 

سيء األدب مع يي ق احللِّ حقِّ مُ ـإذا كان ال مشكلة ال توجدإذاً -ثبات تام في أمرهم ن له  مَّ لهم أو يكون مِ 
ال و ة جَّ شيخ مرتضى األنصاري يسيء األدب مع اإلمام احلُ الونفس الشيء  !ة ابن احلسنجَّ إمام زمانه مع احلُ 

غاية راجع يف امل أنَّ  هل تتوقَّع ؟أنت ماذا تريد أن  تتوق ع !ال إشكال يف البنيألن ه  ؟ملاذا !يوجد إشكال
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هناك قطع  ،للقطع-للجزم-هذا هو السيِّد اخلوئي يقول ،ط ذلك فيهال ُيشرت   ؟ألهل البيت التقديس واحلب  
لهم أو يكون  ط أْن َيكون شديد الحبّ شترَ ال ي    في اإلحكام الشَّرعيةجع إليهِ ر ي   من بأنَّ -عند العلماء

ى هذه يتلق   ل وهوكيف سيتحوَّ   !؟رتب  يسهذا الطالب طالب العلم كيف -في أمرهم تامّ  ِممَّن له ثباتٌ 
 !بالشيوعيةرتبطًا ارتباطًا شديدًا مكًا و نا مل نسمع عن حزب  شيوعي يكون زعيمه ليس متمس  إنَّ  !؟املعلومات

 ،مل نسمع عن عصابة من العصابات ! لن يكون زعيماً وإالَّ  البُدَّ أن  يتظاهر ،حَّتَّ لو مل يكن ذلك يف قلبهِ 
رة كباً لفكرة البلطجية وفشقياء ويكون الزعيم هلم ليس متعص  واأل تشكيالت من البلطجية ،مافيا من املافيات

مل نسمع عن  !ًا بعشريتهكمس  بًا ومتتعص  م ! مل نسمع أنَّ شيخاً لعشرية ال يكون!مل نسمع بذلك ،الشقاوات
  !حَّتَّ لو كان فقط يف ااِلدِّعاء ببلدهِ  ومرتبطاً ارتباطاً شديداً  ُمدافعاً كاً و  مل يكن متمس  رئيس بلد  

ألهل  الحبّ  شديدي كونواي ط فيهم أنْ ا ال ي شترَ عماؤنز نا و مراجع   ،لماذا نحن  فقط الش يعة 
 ! ؟لماذا ،البيت

جيب بطريقيت جيب سأن  أُ أإذا أردت  ،أنا أعرف اجلواب ،هذه القضية أتركها لكم أنتم أجيبوا عليها
 !!هبذه الطريقة الساخرةجيب أُ  ين ال أريد أن  ولكنَّ  ،"ة"احلسچ العراقية

أو يكون  د الحب  لهمكون شدي يَ ط أنْ شترَ ال ي   ع إليه في األحكاِم الشَّرعيةي رجَ  من بأنَّ  للجزمِ 
اإلمام و  !فحِ جي مإلمااليقولوا و  !مماإلا األدب معاملراجع  ئفلُيسِ إذاً  ،ال بأس-تام في أمرهم ِممَّن له ثباتٌ 

 .؟!.لونليقولوا ما يقو و  !ود اآلدابالزَّهراء خرجت عن حدو  !ينقل األحاديث باملعىن

 .تكتمل اللوحةحتَّى  (الخمس)وهذا كتاب   

وهو  ،ب معروف يف الوسط احلوزويقهذا الل ؟األعظمالشَّيخ من هو  ،يخ األعظمللشَّ  ؟أيضًا ملن
لشيخ مرتضى ل (اخلمس) هذا هو كتاب ،الرسائل ونفس صاحب كتاب الفرائد أ ،مرتضى األنصاريالشيخ 

ة صرف ث عن قضيَّ يتحدَّ كان قبلها  الَّيت  ،334صفحة  ،جلنة حتقيق تراث الشَّيِخ األعظمإعداد  ،األنصاري
فهو  ،ال أريد أن  أنُقل كلَّ الكالم ،أريدهُ الَّذي ذهب إىل املكان أ نأنا أريد أ ؟سنصرف األمخا كيف    ،اخلُمس
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 وإن كانت هي يف احلقيقة ،مان زمان الغيبة يف أحوال ضعفاء شيعته يف هذا الزَّ يفصرف األمخاس تُ  يقول بأنَّ 
حال ال  على أيِّ  !يصرفوَّناالَّذين هم  الشِّيعةأقوياء  ،يعةألقوياء الشِّ بل يعة ليس لضعفاء الشِّ  تصرف اآلن

الَّيت يقول ُتصرف يف املواطن  ؟فماذا يقول ،ث عن كيفية صرف األمخاستحدَّ ي فهو ،هبذه القضيةشأن لنا 
لو خالفنا حَّتَّ يقول  ،ه ال يشرتط ذلكلكنَّ  ،مضمون كالمه هو هذا ،صرفها فيهااإلمام يرضى بِ  ع أنَّ توق  يُ 

  ؟ملاذا !بذلك أسيقول ال ب !اإلمامال يرضى عنها األموال يف أماكن  إرادة اإلمام وصرفنا

يعين - محض إحسانٌ نَّه  م ضافًا إلى أ-!!إحسان مض أي  - إحساٌن محضه  ضافًا إلى أنَّ م  -يقول
-!ه بالخصوصضام رِ عللم نَ  وإنْ -!!ةهو ينوي اخلريي   هُ ألنَّ -ما على فاعله من سبيل-عمل خري خالص

  !دجي   لك!!بذ مامعلم رضا اإلن لو ملحَّتَّ  ،هذا عمل خريي  أن  واألموال باعتبار  نصرف األمخاس حنُن ينيع

  :مونيعني طلبة العلم هكذا يتعلَّ  

  !حفاإلمام ميكن جيُ - 

  !ينقل احلديث باملعىناإلمام - 

  !بيتلاحلب ألهل ا ييكونوا شديد شرتط فيهم أن  مراجع التقليد ال يُ - 

  !عليه هوسالمُ صلواُت اهلِل ف حبسب رضا اإلمام األمخاس ليس شرطاً أن  ُتصر  - 

و أو َملة أ ن جريدةعا نقلت مأنا  ،كتب املراجعهي  وهذه  ،يةنسة الديلوحة ممتازة داخل املؤسَّ  ،دجي  
 .؟!.ة وراجعوها بأنفسكمهذه املصادر موجود ،عن منتديات يف االنرتنت

 :ينبهذا هو الفقه للمغتر  ،أتينا الجزء األخير من اللوحةيث مَّ  

ائل يسأل السَّ  ،345صفحة  ،لندن ،سة اإلمام علي  ريف مؤسَّ دام ظله الشَّ  ينالسيستاالسيِّد فتاوى 
فات ب إليه من تصرَّ نسَ ا ي  مَ لِ  ف بوكيل المرجع نتيجةً ت ثقة المكلَّ عز إذا تزع-السيستاينالسيِّد مساحة 
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 اهللِ  يريدُه اإلمام صلواتُ ا مل اً أن  يتصرَّف خالفيستطيع  أن  املرجعباعتبار -رعيةخاطئة في الحقوق الشَّ 
ب إليه من تصرَّفات خاطئة في الحقوق نسَ ِلَما ي   إذا تزعزعت ثقة المكلَّف بوكيل المرجع نتيجةً -عليه

ة ما ي نسب حَّ لم يكن متأكدًا من صِ  وإنْ  ،اسث عن ذلك بين النَّ ف التحدَّ مكلّ لفهل يجوز ل الشَّرعية
هو حال  وهذا ،الوكيل يعبث باحلقوق الشرعية ،تانهناك حال ! ؟د من صحتهاوماذا لو تأكَّ  ،إلى الوكيل

ساسًا هم جيدون مكاتب املراجع تعبث م أألَّنَّ  ،رعيةيعبثون باحلقوق الشَّ هذا هو حال الوكالء  ،كالء فعالً الو 
ة يعبث بطريقة خاطئ للمرجع الفالين فالينلالوكيل ا لمه أنَّ إىل عِ  ف وصلفهذا املكلَّ  ،رعيةباحلقوق الشَّ 

  .باحلقوق الشرعية

  :هناك حالتان

 .ةيقني من هذه القضيَّ  مل يكن على،ةً مرَّ 

  .د من هذه القضيةك  متأو على يقني هو  ،ةومرَّ 

  ؟ما هو املوقفف

  !ال يجوز له ذلك في الحالتين-السيستاين يقولالسيِّد 

ين دلنا غري متأك  ز عين ما ي ،ياطهذه القضية تستلزم االحتفيف احلالة الَّيت ال يكون اإلنسان متأكدًا و 
  !عن اآلخرين كيف نتكلَّمف

  !؟ملاذا ،يكون فيها الوكيل فاسداً قطعاً الَّيت ن احلالة لك

بإمكانه يعين -بإمكانه-ذا كان متأكداً إ-في الحالة الثَّانية لكنو ال يجوز له ذلك في الحالتين 
يذهب إىل مكتب املرجع رأسًا واحد من  حينماحَّتَّ -إعالم المرجع مباشرةً  بإمكانهِ -ليس واجبًا عليه

و كذا   يف املكتب كذاطقتكم وخربَّ كيل يقول فالن الفالين جاء من منللو  املوجودين يف املكتب يرفع تليفون
ت ويُطرد من أن  يرجع إىل املدينة الَّيت جاء منها جيد أنَّ مُسعة زوجتِه قد ُشوِّه  د جرَّ ومب ،الدعايات لهُ  تي أحَّتَّ 
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 جتري بل األصل يف األمور أن   ،اتات ومر  ات ومر  رة مرَّ هذه القضية متكرِّ  ،اتوأنا هنا ال أقول نظري   ،املسجد
مباشرة بواقع الحال مع المحافظة على الستر ولكن في الحالة الثانية بإمكانِه إعالم المرجع -هكذا

ل على الفساد ملاذا إذاً ُيشك   ،ذا الوكيل الفاسدهلالبُدَّ أن  حُنافظ على السرت التَّام  ،لالوكيل مدل   مسكني-امالتَّ 
ع الشرعنة ا نوع من أنو هذا  ،نفس الشيءهو أليس هذا  ،واحلديث عن شرعنة الفساد ،يف احلكومة العراقية

بواقع  م المرجع مباشرةً بإمكانِه إعال-دًا من فساد الوكيلإذا كان متأكَّ -ولكن في الحالة الثانية-للفساد
وحنن ما رأينا مرجعًا عزل -اسبًا من اإلجراءاتنليتخذ ما يراه م امالحال مع المحافظة على الستر التَّ 

 ،لعه دسم هؤالء ال يُعزلونكما يقولون ضِ الَّذي  هذا  !ألضالع الدمسةأصحاب ا ، خصوصًا الوكالءوكيالً 
  .عدمه سواءفهذا وجوده و  ،ألموالالمرجع بل وكيل ال يأيت ل يُعز  ميكن أن  

  :حة اكتملت وهي لوحة جميلة جداً و إذاً الل 

  !مته مبثابة العد  بوغي !فح جيُ أن   اإلمام ميكن أنَّ  كتابم يف أول  طالب العلم يدخل إىل احلوزة يتعلَّ - 

ىن احلديث باملعل ليه ينقع اهللِ  واتُ ة صلجَّ اإلمام احلُ  بأنَّ  األنصاريالشَّيخ م من يتعلَّ حَّتَّ قى رت ي- 
  !تُه ضعيفةذاكر و 

هل الف ما جاء عن أخِ هو م هذا اجلز و  !!ه قد جزموافإنَّ  :ُيالمون ال ءا املراجع والعلممونه بأنَّ يعلِّ - 
املرجع ف ،لتفصيل ذلك جد وقتاً ال أو  ،عتتناول هذا املوضو الَّيت يات او لست بصدد إيراد الرِّ  ،مئة يف املئةلبيت ا

 س بالضرورة أن  لي ،هم عرفتابت يف مقدم ث  يكون لهُ وأن   ،احلب  ألهل البيت ط أن  يكون شديد  ال ُيشرت  
  !كاملة  صحيحةً  معرفةً يكون قد عرفهم 

 ان ذلك خمالفاً لو ك حَّتَّ إلمام لرضا ا تكون موافقةً  ال يشرتط يف صرفها أن   :لك األمخاسذ بعدُُثَّ - 
 !بيلسليه من عريي ليس بالعمل اخل يقومالَّذي خريي و عمل فهو  ،القضية قضية إحسان مض ألنَّ  ،لرضاه

  !ال ندري ؟ين تأيت هذه القواننيمن أو  ،من أين تأيت هذه القواعد
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ُأسكت  ،م تتكلَّ ن  وز لك أال جيو ال جيوز لك أن  تعرتض ف ،الوكيل لو تصرَّف ُُثَّ بعد ذلك أنَّ - 
 كرِ وإذا تُ  ،لدوررجع باقوم امليم وانتظر مَّت ال تتكل   ،فظ بعد ذلك على السرت التام  ذهب إىل املرجع وحاوأ

 ؟أنت نم ،عن املرجمالم ة اإلسلحهل أنت أعلم مبص ،ةلحلم باملصاملرجع هو أع الوكيل على حاله فألنَّ 
  !هو األعرف باملصلحةو  و األعلماملرجع ه

ا واهلِل  نيئاً ضربوا ها ،لبيتة أهل ايا شيع هنيئًا لكم ،مهنيئًا لك !ما أمجل هذه اللوحة ،لوحة مجيلةإَّن 
ذا كنتم إ ،احلقائق ذهِ بوا هذِّ وك !يَّةالشِّيعينية سة الدِّ تعيشونه يف هذه املؤسَّ الَّذي هذا هو الواقع  .؟!.لكم

ذه الكتب من ه ،رةوَّ تب مز كال قولوا هذهِ  ،املصادر موجودة وراجعوها !بوهاكذِّ فب ين أكذِ تقولون بأنَّ 
 .؟!.ام مراجعنهكتبنا وهؤالء هي  هذه لن تفعلوا، ف !هذه الكتب من الوهابية قولوا ،املوساد

 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم

 من أنَّ  دين أجلكنَّ و  ،قرتاحاال دة من هذاال فائِ   أعلم أن  قرتاحًا وإينِّ  احللقة أقرتح ايف ختام هذهِ 
  .؟!. أقولييت أن  مسئول

  !اد سيستفيد منهال أح م أن   أعلوإينِّ  ،دراسةً  دامي كتبتُ لصِّ ا ط النظامبعد سقو  ،على سبيل املثال
 ،األرض ،منلزَّ ا  ،ثت  ثالاحليايت ما بني ضرورا مشروعهم ..شيعة العراق اليوم) اَّنعنوا اسةً در  كتبتُ 
 ثتُ حتدَّ و  نرتنتالاا على نشرتُ  ،ليهاإ وصل الكتاب  أُ  أستطيع أن  الَّيت  تالها يف اجملاعتُ ها ووز  طبعتُ  (،املعتقد

شيعة )سة لدراا هذه او أات وتقر طبوعامل يف قسم ونميكنكم أن  تدخلوا على موقع زهرائيِّ  ،ةاملودَّ  ةعنها يف قنا
 :كذا كتبتُ خلامتة هويف ا ،(املعتقد ،األرض ،ثالث الزمن ،روراتالعراق اليوم مشروعهم احليايت ما بني ض

 ،إنَّها م جرَّد أ منية َفحسب-د أمنيةكتبته َمر  الَّذي  يعين هذا -حسبمنية فَ د أ  جرَّ ها م  إنَّ  :اتمةالخ)
ي تفش   فادي فإنَّ أحَ حتَّى راها وال بني أَ سحكر ال أفِ راود الت   منيةٌ ها أ  كتبت  ها وَ رت  بَ حَ الَّتي مات لِ لك الكَ تِ 

ك  وكذاثالهِ ميام بهذا المشروع وأفترض بها القي  الَّتي من أفراد الجهات  ب في عديدٍ ركَّ م   الجهل ال
ثقافة  تابة وإنَّما أ ميَّة  راءة والكِ وال أعني بها أميَّة القِ ة ميَّ يات وشيوع األ  نسوبالمانتشار المحسوبيات و 
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الحماس العقائدي  ذلك انعدام ل  واألهم من ك   ،الكفاءة والخبرة ة  ميَّ وأ   ،طيط الواعيالتخ وأ ميَّة   ،العصر
حين  ل  في ك   زادًا نستطعمه   معليه اهللِ  صلوات   حمَّدٍ م  آل  م  من هَ  يجعل  الَّذي ألصيل الواعي يعي االش  
  عوائق  ك ل  ذلك ي شك ل    ،ونستيقظ  عليه فنحيا به وهمًَّا ساخنًا حيًَّا ننام  آن  في كل   ًا نستنشقه  سَ ونفَ 

 .(المأمولة افاألهد ىكونكريتيه ضخمة تحول دون الوصول إل

على  !ولييتمسئ يتُ دَّ ين قد أأنَّ بقنع نفسي أُ  ين فقط أردت أن  ع فيها ألنَّ ة ومل أتوسَّ فكتبت هذه الدراس
 أن  شال  !عون كالميسمسيذين الَّ  ا يسخرُ ح ولرمبَّ ا ذا االقرت هم قدِّ الطريقة أُ  هذهِ  على نفسِ و  وقالذ انفس هذ

نا مع إمام عملو اجتَّتَّ حقول هذا أين ولكنَّ  !يبأ حبديثعوإينِّ أعلم أنَّ أحداً ال ي !وال أعبأ بسخريتهم ،يل هبم
  لت وإنقترحت وق  ي اإن   هللسول ايا ابن ر  :إن  كان ذلك يف الد نيا أو كان ذلك يف اآلخرة إينِّ أقولزماننا 

 !!فائدة من ذلك ال كنت أعلم أنْ 

ة حلو ال هذهِ  ،ةة األخري اجلميل ذكرُه وخصوصًا هذه اللوحة مرَّ الَّذي جرام العقائدي  هذا اإلكلِّ   بعد
اهيم وبكلِّ املف !لطابقيةس اإبلي مئبعما ،مهم الطابقيةالب احلوزة العلمية بعمائعها طُ ميعيش الَّيت اجلميلة 

ا أم   ،كرها أقولذ  مرَّ الَّيت  وحةلال هذه تهارمس    يتطيفة الَّ األجواء اللَّ  من هذهِ ن املخالفة ألهل البيت وضِ والسن
 .؟!.واستيقظي آن لألموات أن  

 :اقتراحي هو هذاو  

رب عتُه عِ ها على ما ضيَّ سف  وأ   هادم  نبدي الم وتُ نا عليه السَّ إلمام زمانِ  ةُ يَّ نالدي ذر املؤسسةُ أن تعت -1
  دواتواملؤمترات والنَّ نات ارب اإلعالم واملهرجعِ  ،تفصيلي   وبنحو   ،رونالقُ 

ُ
 ومن خالل ،ذلكلصة خصَّ امل

 بالوثائقِ  اً م  دعَّ ا مُ تفصيلي   تاباً ك  ر  صدِ أن تُ و  املختلفةراكز ات واملسينيالفضائيات واالنرتنت واملساجد واحلُ 
 الكبرية اهلفوة ذهِ ذلك يتناول ه كل    ،ةيَّ نيسة الدَّ سَّ مسية من أعلى اجلهات يف املؤ عن البيانات الرَّ  واحلقائق فضالً 

 !فوة مع منهِج الكتاِب والعرتةاجلو 
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رعي الشَّ  افرت لغي االعًا يُ ضع قانونوت ،ذلك اركر ت   ها بعدمِ ور هم مجة أمايَّ نيالدِّ  سةُ املؤسَّ  د   تتعهَّ أن  -2
بعد  الوراء ص إىلو ُياول النك ،مَّةدة األُ إذا كان متصديًا لقيا لوراءكوص إىل ااول الن  يُ  م  ـأو عال رجع  م   بأيِّ 

 !ابقيعود إىل احلال السَّ  ينيع ،سةاملؤسَّ  تصحيح حال

وات لألمل اخلريي ات للعمؤسَّسف موالعلين للشَّيعة األموات واألحياء وأن  ُتوقِ مسي االعتذار الرَّ -3
اجلمعة منابر عالم و إلارب عِ  ويكون ذلك ،عن منهِج الكتاِب والعرتةإبعادهم ه هلم من بتا سب  تكفريًا عمَّ 

 !ةطابة احلسينيَّ واجلماعة واخل

ميع من دون يت يعرفها اجلالَّ  حةها الواضسة هلا قوانينإىل مؤسَّ الشِّيعيَّة  ةِ املرجعي ل منظومةُ تتحوَّ  أن  -4
 يفات وما جيري سوبي  حملل واائو عرب العالَّذي تسرُي عليه األوضاع اآلن عوج بعيدًا عن املنهج األو  ،التواء

 !واليسوالك الدهاليز

 صيب والتعريفاالنَّ  كرلفبا نةو حارة املشتب الضَّ توضع فيه الكُ  تحفتحف أو م  يكون هناك مُ  أن  -5
 !حلقائقا ع  ضيَّ وت س   ال تُعل  َّتَّ ح عليهم اهللِ  صلواتُ  مَّدُم   آلِ  هم حبقِّ وأخطائِ  فيهامبؤل  

مثل )عها يح مواضء وتصحذِف تلك األخطاالـُمسيئة وُتصحُِّحها حب الكتب سة جتمعُ مؤسَّ تكوين -6
 هافر عكي تلسباهبا وعلى أ االتنبيه عليهيف احلاشية و لتكون  اءخطوترك األ (،اليت مر  ذكرها هذه الكتب

ة ويُنبَّه احلاشي األخطاء يف تبقىبل  ،ى الكتبهكذا وتنقَّ األخطاء ف ذ  حتُ فقط أن ليس و  ،األجيال القادمة
 !مرة أخرى اتب  يف املط ال تقعو  رتتحذَّ حَّتَّ ل القادمة اتعرف األجيلكي  ،سبَّبهان الَّذي على أسباهبا وم  

ِف دأ أواًل حبذ تبسية  مخ طة  اصيب عرب خِ كر النَّ من الفِ  يمنهج العلوضُع مشروع عملي لتنقية امل-7
شيئاً  يهم لدراستهاعل هللِ ا لواتُ صمَّد ُم  حالل كتب حديث آل اصيب وإِ نة بالفكر النَّ ر املشحو دالكتب واملصا

 !ةاسثاً بالدر يدعلى األقل لألجيال اجلديدة امللتحقة ح ،بنحو  تدرجييو فشيئاً 

 !بلملستقالكتاِب والعرتة خلطباء إجياد مدرسة للخطابة والتبليغ وفقاً ملنهج ا-8



 للشيخ الِغّزي / الكتاب الناطق :3 الجزء –ملّف الكتاب والعترة 
 3 ا جبين مراجعنا وعلمائن صير أو اإلجرام العقائديّ التق( 33الحلقة )                                                                  

 

- 53 - 
 

 يف اكب والعاملنيواملو  تهليئاديد ومسئويل االلُخطباء والُشعراء والر و  ة وسريعةفمكث   فتح دورات  -9
 !لوضع أقدامهم على املنهِج الصَّحيح أشكاله اإلعالمي بكلِّ  لِ قاحل

ثية ملؤمترات البحوامجة والرت  ئل اإلعالم والطباعةاسيل عرب و األص ي  و يعي املهدالفكر الشِّ  خ  ض  -10
 !واإلعالمية

  !هبذا االجتاهالة يف التأليف والتحقيق فع  إجراء مسابقات -11

ل األق أو علىيعيَّة الشِّ فة اقثَّ لل لِّ ما يسمح باخرتاق الِفكر الـُمخالفلكُ  الداعية فيف املنابعجت-12
 !رعية واإلعالميةوسائل الشَّ منها عرب الالشِّيعة تشخيصها وحتذير 

على  هر دي ونشالعقائ هوج  هذا الت ة يف خدمةوأدبي   يةإجياد نشاط سينمائي وإقامة مهرجانات فن  -13
 !اقنط عوسأ

  ،تاب والعرتةنهج الك ملف  جلمعيات السَّائرة باجتاه  خمالاألحزاب والتنظيمات وا الوقوف بوجه-14
 .مرهاترويج أو  وعدم دعمهاوكشف خمط طاتا 

 !حا رت هلذا االق لي  م عك من أثر  وال يكون هنا !احلديث هذام سيسخرون من أعلم أَّنَّ  ينإنِّ و اقرتاٌح هذا 
مسئواًل عن  تُ  لسينألنَّ  ،ي  لمر  عن أثمك ب على ذلمبا سيرتت   يُت وظيفيت وال أعبأُ قد أدَّ  ينبأنَّ  ين أشعرُ ولكنَّ 

 !خرونا يفعله اآلالً عمَّ النتائج ولسُت مسئو 

 .جديداً  ناً ابدأ معكم عنو  شاء اهلل اجلمعة القادم سأإن   ،وصلنا إىل َّناية الربنامج

 :كثرياً عن أمرينرياً  كث. وأعتذر ُ .أترككم يف رعاية القمر

 !ن املطالب تركتها لطول الربنامجم هناك الكثري -ألمر األولا
 !إلطالةا أعتذُر كثرياً عن -واألمر الثاين
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 ..اشةنفس الشَّ . .الربنامج نفسُ . .موعدنا اجلمعة

 ..رمَ ة القَ ايَ عَ ي رِ كم فِ أترك  .. 
َعَلى  اِهِديَنا َوم َتاِبِعيَناو ج وِه م شَ نا وَ ج وهِ الَكَرب َعن و  ْكِشف ِب َعن َوجِه َأِخيَك الح َسين إيا َكاِشَف الَكر 

 ..ااِلنترِنت ِبَحق  َأِخيَك الح َسين

 ..في أماِن اهلل. .أسألكم الدعاء جميعاً 
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