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 ًاٌثَّّأٌُْ اٌسَّابعتُ تُمٍََحَاٌْ

 األًَّي اجلُصْءُــ  فَاطَِّت ٌَا ٌَبٍَّهِ
 

  ...بَ َناِتْ  يْ ئِ أَبْ َنا َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلمٌ 
 ..!!.فَاِطمةِياِلَبَّيكِِ: اآلتية احللقاتِ  ويف احللقةِ  ىذهِ  يف حلديثي ركيزةً  وأجعلوُ  بوِ  سأبدأُ  الَّذي العنوانُ 
 الكتابُ ) برنارلنا من أيديكم بٌن سأضعها الَّيت احللقاتِ  من آّموعةِ  ىذه عنوانُ  ىو فَاطمةِيَاِلبَّيكِِ

 ... !؟فاِطمةِياِلَبَّيكِِ :العنوان ىذا دلاذا (.النَّاطق
 ىذا يُتابعون ِمَّن وبنات يئألبنا قويل ووجهتُ  ادلاضية احللقةِ  يف قُلتُ  لقد السؤال، ىذا على ُأجيبَ  أنْ  قبل

 يا لَبَّيكِ : )ُعنواُُنا الَّيت احللقاتُ  األقّل، على احللقات ىذهِ  تتابعوا أن يَّاً ئزىرا وجوباً  عليكم جيبُ  إنَّوُ : الربنامج
 آخرِ  إىل احللقة ىذهِ  يف حديثي أوَّلِ  من وتابعتموين معي صربتُ  ما إذا وكبًنةً  ُمهمَّةً  دةً ئفا وستجنون ،(فاطمة
 ما بقدرِ  حديثي سأختصرُ  ستطول، احللقات أنَّ  أعتقد وال آّموعة، ىذه ِمن حلقةٍ  آخرِ  يف سأقوذلا كلمةٍ 
 وأراىا! الواجب من أوجبَ  وأراىا بل! واجبةً  أراىا الَّيت وادلطالب ادلعلومات لكم أنقلُ  الَّذي احلدّْ  إىل أسبكَّن

 ! الضرورية من أكثر وأراىا! ضروريَّةً 
م أنفَسهم َيسّموا أنْ  يُعجبهم للَّذين: وقلتُ  ادلاضية احللقةِ  يف بيَّنتُ  كما ا يُّون،ئزىرا بأُنَّ  ليست الصورةُ  ردبَّ

اً  واضحةً   .يُّونئزىرا من ادلراد سُأوضّْحُ  احللقات ىذهِ  يف ،!(يُّونئَزىرا: )العنوان ىذا عن عندىم جدَّ
 لبَّيكِ : )احللقات ىذهِ  عنوان أنَّ  قليل قبل بيَّنتُ  العنوان؟ ىذا دلاذا: قليل قبل طرحتوُ  الَّذي السؤال إىل أعودُ 

 العنوان؟ ىذا دلاذا ىو والسؤالُ  ،!!(فَاِطمة يَا
 صلواتُ  الزَّىراءِ  حديثِ  إىل ِبكم سأعودُ  كثًناً، أُطوّْل ولنْ  السؤال ىذا على لإلجابةِ  بعيداً  بكم أذىب لنْ 
 سقيفِتهم يف واجتمعوا زُلَمَّد، آلَ  وادلهاجرون األنَّصارُ  ىجرَ  كيف معاً  نتذكَّرُ  َتعالوا عليها، وسَلموُ  اللِ 

ذوىا ُخطوةٍ  وأوَّلُ  جرى، الَّذي وجرى ساعدة بين سقيفةِ  يف مةو ادلشؤ   اللُ  صلَّى زُلَمَّد بنتِ  ِإىانةِ  ألجلِ  ازبَّ
 ىي تقول كما َوردَّوىا وأىانوىا فدكاً  منها َسلبوا العنوان، ىو وفدك وعوايل، َفدكاً  منها َسلبوا أنْ  وآلو عليوِ 

 ُخطبِتها يف لكنَّها ىذهِ  كلمتها إىل سأعودُ  - رَاِغَمةَِوُعْدتَُِِكاِظَمةَِخَرْجتُِ -:عليها وسَلموُ  اللِ  صلواتُ 
 أوصاف ال ُمحرتمة، اأَلوصاف ّٔذهِ  زُباطبهم قالت؟ ماذا وادلهاجرين، األنصارِ  زَلضرِ  ويف بكرٍ  أيب زَلضرِ  يف

 ىذا َتطرح ُثَّ  - اإِلْسََلمَِوَحَضَنةِاْلِملَّةَِوَأْعَضادَِِالنَِّقيَبةَِمْعَشرِيَا -:ذلم فتقول وتبجيل احرتام ُكّلها
 وعلى األنصاِر، على الزَّىراءُ  َتطرحوُ  سؤال اجلميع، وعلى َوَعليُكم َعَليَّ  يُطرَح السؤال وىذا السؤال،
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ِأَِبيِاهللَِرُسولَُِِكانََِِأَماِ؟!ُظََلَمِتيَِعنَِِْوالسَِّنةَُِِحقِّيِِفيِِْالَغِميَزةَُِِىِذهَِِِما - :مجيعاً  وعلينا ادلهاجرين،
 من سؤالٌ  السؤال - !ُظََلَمِتي؟َِعنَِوالسَِّنةَُِِحقِّيِِفيِالَغِميَزةَُِِىِذهَِِِماِ؛ِ!ُوْلِده؟ِِفيُِيْحَفظُِِاْلَمْرءُِ:ِيَ ُقول
 الزَّىراءُ ! األزمنة من ِلزمانٍ  وليست! الُعصور من ِلعصرٍ  ليست والزَّىراءُ  عليها، وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  الزَّىراءِ 

 والزَّىراءُ  وآلو، عليو اللُ  صلَّى شهادتوِ  بعد الزَّىراءُ  ىي والزَّىراءُ  الل، رسول زمان يف الزَّىراءُ  ىي الزَّىراءُ  زىراؤنا،
 غداً  الزَّىراء ىي والزَّىراءُ  الثَّانية، من الصَّغًنِ  اجلُزء ىذا ويف الثَّانية ىذهِ  ويف اللحظة ىذه يف اليوم الزَّىراءُ  ىي

 يف األساليب زَبتلفَ  أنْ  ُُيكن لّية،ؤو ادلس ىي لّيةُ ؤو وادلس السؤالُ  ىو والسؤالُ  الزَّىراء، ىي الزَّىراءُ  غد، وبعد
 أرض على لّيةؤو ادلس َترمجة يف بيان من وأكثر لُغة من أكثر ىناك َتكون أنْ  وُُيكن لّية،ؤو ادلس عن التعبًنِ 
  .لّيةؤو ادلس ىي لّيةُ ؤو وادلس السؤال، ىو والسؤالُ  الزَّىراء ىي فالزَّىراءُ  وإالَّ  الواقع،

 الطَّعن، ادلطعنة، َتعين الغميزةُ  التساؤل؟ ىذا معىن ما - ؟!ُظََلَمِتيَِعنَِوالسَِّنةَُِِحقِّيِِفيِالَغِميَزةَُِِىِذهَِِِما
 منكم يصدرُ  ما - ؟َحقِّيِِفيِالَغِميَزةَُِِىِذهَِِِما - فيو َطَعنتُ  أّنين يعين َحقِّْو، يف وَغمزتُ  ُفَلن، يف َغَمزتُ 

 يف غميزةٌ  إنَّوُ  منكم يصدرُ  ما الشّْيعةِ  معاشر يا أنتم وأنتم ادلهاجرين، معاشرَ  ويا األنصار، معاشرَ  يا
 وتطعنون كراميت يف تطعنون فإنَّكم ادلعاملة ّٔذهِ  معي وتتعاَملون اْلُمواجهة ّٔذهِ  تواجهونين حينما..!! حقّْي

 ومع منكم اللِ  بكتابِ  األعَلمُ  وأنا باألدلَّة وآت وُأَحاِجج بالشُّهود وآت يل فدكاً  إنَّ : أقول حٌن! فضلي يف
 َيظلُمين الَّذي ظاِلمي تُواِفقون أنتمو  َجرى، الَّذي َوجَيري ِإرثي وُيسَلبُ  حقّْي ويُغَصبُ  وأَُىانُ  أَُردُّ  ذلك

 فإّنكم قويل يف طعنتم وإذا قويل، يف تطعنون إنكم ذلك على توافقون أنتم يهضُمين، الَّذي وىاضمي
 .جهةٍ  من ىذا تنتقصونين؟ دلاذا حقّْي، يف الغميزةُ  ىذه ما كراميت، يف تطعنون

: تقول أنْ  تريد ىي النَّوم، أوَّلُ  ىي: السّْنةُ  وتتناومون؟ تتغافلون؟ دلاذا ؟!ُظََلَميِت  َعن َوالسَّْنةُ : ثانية جهة ومن
 : ىذا قوذلا يف الكَلمِ  ُخَلصةُ  تعبأون، وال تتناومون وأنُتم أُظَلم أنا ُظَلميت، عن تنامون إنَّكم
o  ِتظلمونين؟ دلاذا: هائألعدا بالنّْسبة  
o  ِحقّْي؟ يف  تُقصّْرون دلاذا: هائألوليا وبالنَّسبة 

 يف أو فدكٍ  أخذِ  يف ُمنحصرةٌ  الزَّىراءِ  ُظَلمة أنَّ  ىل - ُظََلَمِتيَِعنَِوالسَِّنةَُِِحقِّيِِفيِالَغِميَزةَُِِىِذهَِِِما
 يُبٌنَّ  أنْ  يُريد ىذا الربنامجُ  أبداً، العناوين؟ ّٔذهِ  تنحِصرُ  القضيَّةُ  ىل زُلسٍن؟ قَتلِ  يف أو دارِىا؟ على اذلجوم

 اجلميع ظَلموىا، اجلميع اجلميع، من ظُِلمت فاطمة وأنَّ  العناوين، ّٔذه تنحصرُ  ال فاطمة ُظَلمةَ  أنَّ  َلُكم
م يقولون الَّذين ظلموىا، شيعُتها األُمم، مجيعُ  ظُلِمها، يف اشرتكوا ! شيعِتها وعلماءُ ! شيعِتها مراجعُ  بأُنَّ
 ذلك وبعد قئاحلقا ىذهِ  بَِبيانِ  يتكفَّلُ  ىذا والربنامجُ ! ظلموىا اجلميع! ظلموىا ىؤالء !شيعِتها وزعماءُ 
 النَّتيجةَ  يعطيكم سأقوذلا، عبارةٍ  آخرِ  إىل فيو عبارةٍ  أوَّل من الربنامج تتبُّع فإنّ  لذا ج،ئالنتا إىل سَنِصلُ 
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 . والطّيبة والطَّازجة النَّاِضجة الثَّمرةَ  ويعطيكم
 وماذا فعلنا ماذا حننُ ! ؟ُظََلَمِتيَِعنَِوالسَِّنةَُِِحقِّيِِفيِالَغِميَزةَُِِىِذهَِِِما: مَجيعاً  ولكم يل موجَّوٌ  السؤال ىذا

َِعنَِوالسَِّنةَُِِحقِّيِِفيِالَغِميَزةَُِِىِذهَِِِما: لنا تقولُ  ِحٌن فاطمة؟ لسؤالِ  َجوابُنا ىو ما ُأخرى وبعبارةٍ  قدَّمنا
 بأمهيَّةِ  َتشعرون ال دلاذا دلاذا؟ ظَلموين الَّذين عن ُتدافعون دلاذا يظلُمين؟ الَّذي تُبجّْلون دلاذا ،!؟ُظََلَمِتي
  ِلماذا؟ ُظَلميت،

َِحتَّى - عليها وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  حاذَلا َتِصفُ  ىي - ؟!ُظََلَمِتيَِعنَِوالسَِّنةَُِِحقِّيِِفيِالَغِميَزةَُِِىِذهَِِِما
َلةَُِِحَبَسْتِني َِحَبَسْتِنيَِحتَّى - قَيلة بَنو ذلم يُقال الَقدُيات، أُمََّهاِِتم من األنصار، أمُّ  ىي قَيَلة - َنْصَرَىاِقَ ي ْ

َلةُِ َلةَُِِحَبَسْتِنيَِحتَّى - َعينّْ  َنصَرُىم األنصارُ  َحَبس أي - َنْصَرَىاِقَ ي ْ  - َوْصَلَهاَِواْلُمَهاِجَرةَُِِنْصَرَىاِقَ ي ْ
ِفَ َقدَِقَطَعكَِِِوَمنِِْاهللَِرُسولََِِوَصلَِِفَ َقدَِوَصَلكََِِوَمنِْ -:زيارِتا يف ُُناطبها حَننُ  وصلوين، ما وادلهاجرون

 عنها نصَرىم حبسوا فقد األنصارُ  وأمَّا ادلهاجرة، وىم وصلوىا وما قطعوىا القوم ىؤالء - اهللَِرُسولََِِقَطعَِ
 وادلهاجرون خذلوىا األنصار - اهللَِرُسولََِِخَذلَِِفَ َقدَِخَذَلكَِِِوَمنِاهللَِِِرُسولََِِنَصرَِِفَ َقدَِنَصَركَِِِوَمن -

َلةَُِِحَبَسْتِنيَِحتَّى - قطعوىا  غّضوا اجلميع - َطْرفَ َهاُِدْوِنيَِِال َجَماَعةَُِِوَغضَّتَِِْوْصَلَهاَِواْلُمَهاِجَرةَُِِنْصَرَىاِقَ ي ْ
َِداِفعَِفََلَِِطْرفَ َهاُِدْوِنيِال َجَماَعةَُِِوَغضَّتِْ - الطرف غضُّ  ىذا ىو( ُظَلميت عن السّْنةُ  ىذه ما) طرفهم،

 وُعدتُ  - رَاِغَمةًَِِوُعْدتُِ - َحقّْي أريدُ  غاضبة، خرجتُ  أي كاظمة، خرجت - َكاِظَمةًَِِخَرْجتَُِِماِنع،َِوَلِ
 نفَسها، وصفت وىكذا الُكربى الصّّْديقة حالُ  ىو ىذا حّقي، آخذ أن دون من ذليلةً  وُعدتُ  أي راغمة،

 ىذه عنوان جعلتُ  لذا ،ُظََلَمِتي؟َِعنَِوالسَِّنةَُِِحقِّيِِفيِالَغِميَزةَُِِىِذهَِِِما: بسؤاذِلا يرتبطُ  الكَلم وىذا
َِعنَِوالسَِّنةَُِِحقِّيِِفيِالَغِميَزةَُِِىِذهَِِِما: السؤال ذلذا جوابٌ  ىو فاطمة يا لبيكِ  ؛فَاِطَمةِيَاِلَبَّيكِِ: احللقات

َِكاِظَمةًَِِخَرْجتُِ - تقول كما راغمةً  كاظمةً  عاشت األخًنة، أيَّاَمها الزَّىراءُ  عاشت ىكذا ،ُظََلَمِتي؟
 وادلعارف العلوم عوالِ  من الكلمات ىذه عليكم قرأتُ  - عليهاِوسَلموُِِاهللِِِصلواتُِِرَاِغَمةًَِِوُعْدتُِ

 .الزَّىراء عوالِ  من الثَّاين اجلزء ىو وىذا االصفهاينّ  البحراينّ  الل عبدُ  للشَّيخ واألحوال
 مولد باب يف الشَّريف، الكايف من األوَّل اجلزء ىو وىذا الشَّريف، الكايف ىو يديّ  بٌن الَّذي اآلخر الكتاب
يقة َدَفن ِحينما األوصياء، سيّْد عن الرّْواية ىذه جاءت فاطمة، الزَّىراء  َقربِىا على َوَوقف الُكربى الصدّْ

 اْلَوِديْ َعةِِاْستُ ْرِجَعتَِِْقدِْ -:قال ما مُجلةِ  من قال؟ فماذا وآلو، عليو اللُ  صلَّى الل رسول إىل وتوجَّو الشَّريف
: وقال َحياتوِ  من حلظةٍ  آخر عند ادلؤمنٌن أمًنِ  يدِ  يف يَدىا ووضع َُسَّاىا النَّبُّ  بالوديعة؟ فاطمةُ  ُُسّْيت دلاذا -

 يف ََندُ  حَننُ ! ِشيعتوِ  ِعند وديعةٌ  علي   عند والوديعةُ  بالوديعة، فاطمة ُُسّْيت لذلك!! عندك الوديعةُ  ىذه
 ذاك يُِقرُّ  وآلو عليو الل صلَّى النَّبُّ  كان النَّاس، من ألحدٍ  سياسّياً  أماناً  ُمسلمٌ  أعطى إذا أنَّوُ  ادلسلم، حقوق
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 الل رسولِ  احرتامُ  كان فإذا وسلَّم، وآلو عليو الل صّلى النَّب من َصدر َقد وكأنَّوُ  َرُسياً  أماناً  ويكونُ  األمان،
؟ عند زُلَمَّدٍ  من لوديعةٍ  ِاحرتاُمنا سيكون فكيف ادلستوى ّٔذا وللمسلمٌن للمؤمنٌن وآلو عليو اللُ  صلَّى ! علي 

َِوُأْخِلَستِالرَِّىيَنةَِوُأِخَذتِاْلَوِديْ َعةِِاْستُ ْرِجَعتَِِْقدِْ - عندنا ووديعةٌ  َشيعتوِ  عند وديعةٌ  علي   ِعند فالوديعةُ 
 ونَ ْهَزةً  فرصةً  منوُ  وينتهزُ  ََيَتِلسُ  َخصموُ  ِغيلًة، قُِتل أي فَلن ُأخِلس ِغيلًة، قُِتلت يَعين ُأْخِلست، - الزَّْىَراء

اً، دقيق تعبًن ىو( الزَّىراءِفُأخِلَست) عليو، ينقضَّ  حّتَّ    طريقٍة؟ بأي يقتلوُنا كيف جدَّ
 الصَّادقُ  أليس فقتلوىا، لقتِلها فُرصةً  وجدوا واجلدار البابِ  بٌن وقفت حٌن ولكنَّها بيتها على النَّار َشبُّوا
ا يقول  َياطبُ  فعليّّ  - الزَّْىَراءَِوُأْخِلَست -:يقول ادلؤمنٌن أمًن ِلذا قُِتلت، ففاطمةُ  الضَّرب؟ من ماتت بأُنَّ
َِأقْ َبحََِِفَماِالزَّْىَراءَِوُأْخِلَستِالرَِّىيَنةَِوُأِخَذتِاْلَوِديْ َعةِِاْستُ ْرِجَعتَِِْقدِْ - :وآذلما عليهما الل صلَّى زُلَمَّداً 

َراءَِِال َخْضَراءَِ ِال َخْضَراءََِِأقْ َبحََِِفَما - األرض ىي والغرباء السَّماء ىي اخلضراء - اهللَِرُسولَِِيَاَِوالَغب ْ
َراءَِ  بأنّنا نقول َكِذباً  حننُ  - َفَسْرَمدُِحْزِنيَِأمَّا - علي   ُحزنُ  ىذا - َفَسْرَمدُِحْزِنيَِأمَّاِاهللَِرُسولَِِيَاَِوالَغب ْ

ابون احلقيقة سبيل على ولكنْ  ادلشأّة، سبيل على نعم ىذا، نقول كذباً !! حلزُِنم وحنزنُ  لفرِحهم نفرحُ   كذَّ
 ىذا نعم البيت أىل مع آّاملة سبيل على ادلشأّة، سبيل على االدّْعاء، ىذا وَندَّعي ذلك قُلنا إذا حننُ 

ا البيت أىلَ  َُنامل حننُ  وواضح، صحيح بشكلٍ  نقولوُ  ا ُحزُِنم، مع ُحزناً  قُ ُلوبُنا تَنَكسرُ  وردبَّ  فرحاً  نَنَشطُ  وردبَّ
ا لفرحهم، َرحَُِِلَِِوَىمِ َِفُمَسهَّدِلَْيِليَِوَأمَّاَِفَسْرَمدُِحْزِنيَِأمَّاِاهللَِرُسولَِِيَا - ُمعينة حاالتٍ  يف ردبَّ ِِمنِيَ ب ْ

 ىو الَكَمد ُمَقيّْح، َكَمدٌ  - ُمَقيِّحَِكَمدٌُِِمِقيمِِفيَهاِأَْنتَِِالَِّتيَِداَركَِِِليِاهللَُِِيْخَتارَِِأو - يزول لن - قَ ْلِبي
 بوِ  ََشَت َأظَهرهُ  لو ألنَّوُ  َُيفيو؟ دلاذا اإلنسان، َُيفيو الَّذي الشَّديد األذى اإلنسان، َُيِفيو الَّذي األلُ 

 ىذا ىو والَقيح الَقيح ِمن ال ُمقيّْح ُمقيّْح، الَكَمد، ىو ىذا ناصر، أو ُمعٌنٍ  ِمن وجدَ  َلَما أظهرهُ  لو! اآلخرون
 يف اْلِمدَّة، أو الصَّديد، يتولَّد اجلراحات تتلوَّث أو تتعفَّن حينما ادلتعفّْنة، اجلراحات يف يكون الَّذي الصَّديد
 أُريد ال - ُمَهيِّجَِوَىمِ ُِمَقيِّحَِكَمدٌِ - :ال ِمدَّة أو الصَّديد فصيحة َتسمية وىي ال ِمدَّة يقولون الدارجة اللهجة

نَ َناِفَ رَّقَِماَِسْرَعانَُِِمَهيِّجَِوَىمِ  - العبارات ىذه عند طويَلً  أقف أنْ   ابْ َنُتكِكَِئَُِوَستُ ْنبَِِِأْشُكوِاهللَِوِإَلىِبَ ي ْ
 ىضِمها، على: قال بل ظلِمها، على قال ما اإلمام - َىْضِمَهاَِعَلىِأُمَِّتكَِِبَِتظَاُفرِِ - شيٍء؟ بأيّْ  -

  العرب؟ لُغة يف اذلضم معىن ما أتعلمون الظلم، من أشدُّ  واذلضمُ 
 حقوقوُ  وتُغَصب رة،ئجا ظاِلمة بقوانٌن يُظَلم اإلنسان أنَّ  والَقهر، والَغصب الظُّلم يعين العرب، لغة يف اذلضم
اً  َدقيق االستعمال اذلضم، ىو ىذا ويُقتل، ُيضَرب ذلك وبعد ويُقَهر وادلعنوية، ادلاديَّة  الَّذين للعبارة، ِجدَّ

 قَتلِ  عن ربدَّث اإلمام الكلمات، ىذهِ  يف الدَّار على اذلجوم عن اً ئشي قال ما ادلؤمنٌن أمًن بأنَّ  يقولون
 بلحنِ  ال ُمشَبع العربيةِ  ذوق لكم أين من العربية، تعرفون ال ُجهَّال أنتم!! العربية تعرفون ال لكنَّكم فاطمة
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 قُِتلت، يعين ُأخِلست - الزَّْىَراءَِوُأْخِلَست - الناصب؟ الِفكر يف تكرعون وأنتم لكم أين من البيت؟ أىل
 - وأدبّياً  وبَلغّياً  لغوياِّ  ُأحلُّْلها طويَلً  عندىا وأقف العبارات ىذه إىل سأعود الوقت سنح وإذاً  غيلًة، قُتلت
 وقهرِتا، وادلعنوية ادلاديَّةِ  ُحُقوقها وَغصبَتها ظََلمتها فَاألُمَّة - َىْضِمَهاَِعَلىِأُمَِّتكَِِبَِتظَاُفرِِِابْ َنُتكِكَِئَُِوَستُ ْنبِِ
 حياِِتا بزمان زلدودةً  ليست القضيَّة أنَّ  يعين َتفاُعل، وزن على العبارة ىذه( األُمَّةَِتظَاُفر) وعذَّبتها، قتلتها

 وعلى ىضِمها على تَتظافَ رُ  األُمَّةُ  اللحظة ىذه إىل فاطمة ذلك، على يشهدُ  والواقع! ُمستمرَّة ىي بل
ينيَّة سَّسةُ ادلؤ  ىي فاطمة فيها ُِتَضم ِمساحة وأبرز الشّْيعي، الوسط يف حّتَّ  اللحظة، ىذه إىل ظلمها، ! الدّْ
ُ  ّسسة،ادلؤ  ىذه َيدمون ََيدموُنا، الَّذين ىم ومراجعنا الِكبار وُرموزنا  قِ ئواحلقا قِ ئبالوثا ذلك لكم وَسأُِبٌنّْ
 . قئوالدقا

 صِ ئخصا عن رَبدَّثتُ  الرَّجعة حلقات من حلقة أوَّل تتذّكرون إذا ُمرتبط، احلديث أين؟ مرتبط احلديث
يقةِ  إىل اإلساءة ىي الُعَمريّ  الَعقل صئخصا من وواحدة الُعَمرّي، الَعقلِ   اخلصّْيصة ىذهِ  الُكربى، الصدّْ

ينيَّة، ادلؤسَّسةِ  يف تفشَّى الَّذي الُعَمري العقل صِ ئخصا من ِستَّاً  ذكرتُ  حيثُ  السادسة  صّْيصةاخل الدّْ
يقة إىل اإلساءة ىي كانت السَّادسة  بصددِ  اآلن لكنَّين تِباعاً، ادلوضوع ىذا على وسنأت الُكربى الصدّْ
  فاِطمة؟ يَا لبَّيكِ : العنوان ىذا دلاذا: السؤال ىذا على اجلواب
 ،(أُمََّتكَِِبَِتظَاُفر) :عبارة إىل وانتبهوا - َىْضِمَهاَِعَلىِأُمَِّتكَِِبَِتظَاُفرِِِابْ َنُتكِكَِئَُِوَستُ ْنبِِ - ىذا ىو اجلواب

 كان وإذا ،(ىضِمهاِعلىِأُمَِّتكِبَِتظَاُفرِِ) فقط الشّْيعةِ  على َتصُدق البيت أىلِ  تعابًنِ  حبسب الِعبارةُ  فهذهِ 
 - َىْضِمَهاَِعَلىِأُمَِّتكَِِبَِتظَاُفرِِِابْ َنُتكِكَِئَُِوَستُ ْنبِِ - التعبًن ىذا يف داخلون الشّْيعة فقطعاً  أوسعُ  معىنً  يُراد

 احلياة من انتقلت قد اآلن وىي السَّقيفة، بعد عليها جرى بالَّذي دارياً  كان ما اللِ  رسولَ  أنَّ  الكَلم ليس
 الل رسولُ ! دارياً  يكن ل وآلو وعليو الل صلَّى الل َرسول وكأنَّ  جرى، بالَّذي زُبربهُ  فهي جواره إىل الدنيوية
 ِعلُمو اإلخبارات، على ُمقتِصراً  يكن ل وآلو عليو الل صلَّى الل رسول َوِعلمُ  حياتوِ  يف التفاصيل ُبُكلّْ  أخربىم

 ما إىل آخر عالٍ  إىل وانتقل عنها رحل قد أنَّوُ  أو النَّاس بٌن الدنيا يف يكون أن بٌن فارقَ  وال إحاطةٍ  ِعلمُ  ىو
 وال أحدٌ  ّٔم يُقاسُ  ال فهم يُقَتل، ل قَِتيَلُهم وإنَّ  يَ ُمت ل - زُلَمَّدٍ  وآلِ  زُلَمَّدٍ  َميّْتَ  - َميَّْتهم فإنَّ  الدنيا، وراء

ثُنا عليو وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  األمًنَ  لكنّ  وأسراُرىم، ُصهمئخصا ىي تلك َأحٍد، على يُقاُسون  حنُن، ُُيدّْ
 لألُمَّة، وادلعىَن  وآلو وعليو اللُ  صلَّى ل ُمَحمَّدٍ  اللفظيّ  اخلطاب جارة، يا واُسعي اعين بإيَّاك نزل ِبُكلّْوِ  الُقرآنُ 
تُنائِ أ قال ىكذا  ىي وادلعاين ادلضامٌن ولكن للنَّبَّ  بألفاظوِ  فالقرآنُ  جارة، يا واُسعي أعين بإيَّاكِ  القرآنُ  نزل: مَّ
 ولو اللفظي، وِ ئبِنا يف الل لرسولِ  واخلطابُ  النَّاطق، الُقرآنُ  ُىوَ  ىذا ُىَو، ُىوَ  ادلؤمنٌن وأمًنُ  وللنَّاس، لألُمَّةِ 
 النَّبّْ  وبٌنَ  ادلؤمنٌن أمًنِ  بٌنَ  فيما َشخصّيةً  ُمناجاةً  كانت لو إلينا، وَصل َلَما الل برسولِ  خاصَّاً  اخلطابُ  كان
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 .إلينا ُموجَّهةٌ  فهي وادلعاين ادلضامٌنُ  أمَّا الل لرسول يُوجَّوُ  لفظاً  فاخلطابُ  إلينا، وصلت َلَما
َِغَلَبةَِوَلْوَلِ - :عليو وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  يقول أنْ  إىل - َىْضِمَهاَِعَلىِأُمَِّتكَِِبَِتظَاُفرِِِابْ َنُتكِكَِئَُِوَستُ ْنبِِ

 قربِ  عندَ  ُمقامي جلعلت - َمْعُكوفَاًِِِلَزاَماًَِِواللَّْبثَِِاْلُمَقامََِِلَجَعْلتُِ - وَغَصبوا استولوا الَّذين - اْلُمْسَتولِين
َِمْعُكوَفاًِِِلَزاَماًَِِواللَّْبثَِِاْلُمَقامََِِلَجَعْلتُِِاْلُمْسَتولِينَِغَلَبةَُِِوَلْوَلِ - ادلكان ذلك من ربرَّكتُ  وما فاطمة،

 - أَلَمو َيْكُمدُ  ىو ،(ُمَقيّْح َكَمدٌ : )قال َكَما َوَلِكنَّوُ  - الرَّزِيَّةَِجِليلَِِِعَلىِالثَّْكَلىِِإْعَوالََِِوأَلَْعَوْلتُِ
َِوَلمِِإرثَهاَِوُتْمَنعَُِِحقََّهاَِوتُ ْهَضمُِِِسرَّاِِابْ َنُتكُِتْدَفنُِِاهللِفَِبَعينِِِالرَّزِيَّةَِجِليلَِِِعَلىِالثَّْكَلىِِإْعَوالََِِوأَلَْعَوْلتُِ

 أُوفَّقَ  أنْ  أسبىنَّ  ُمقَتَضبةٍ  عباراتٍ  يف ُموَجزةٌ  صورٌ  ىذهِ  - اهللَِرُسولَِِيَاِالذَِّكرُِِِمْنكََِِيْخَلقِِْوَلمِالَعْهدُِِيَ َتَباَعدِِ
 .أخرى ُمناسبةٍ  يف الكامل بالتفصيل ِلشرِحها
 إذا ،فَاِطمةِيَاِلَبَّيكِِ: احللقات ىذه عنوان أجعل أنْ  َدَعتين الَّيت ىي ذلك كلّْ  من مجُِعت الَّيت الصورةُ 
 إذا وللشَّباب، للشّْيبِ  وللصّْغار للكبارِ  والنَّساء للرّْجالِ  مجيعاً، ولكم يل واخلطابُ  تقول فاطمةُ  كانت
 ،فَاِطَمةِيَاِلَبَّيكِِ: أقول الِقنُّ  َعبُدىا فإينّْ  - ُظََلَمِتيَِعنَِوالسَِّنةَُِِحقِّيِِفيِالَغِميَزةَُِِىِذهَِما -:تقول كانت

  .احللقات ىذهِ  عنوانُ  جاء ىنا ومن
 : وأقول عليها وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  فاطمة ُظَلمةِ  من معكم سأبدأُ 
ُثكم فَاِطمة ظََلموا والنَّصارى الَيهودُ   ..!! ذلك عن وسُأحدّْ
ا فاطمة، ظََلموا جاىلّيتها يف العربُ  وقُريشٌ   ..!! قئاحلقا وسرتون انتظروا ولكن تستغربون ردبَّ

 ..!! فاطمة ظلموا علي   آل وأعداءُ  والنَّواصبُ 
 والعلماُء، والفقهاءُ  ادلراجعُ : الشّْيعي الوسط يف رزةالبا العناوين ىم ظلموىا الَّذين وأكثرُ  ظلموىا وشيعُتها

 ..!! ىؤالء ُىم فاطمة ظلموا الَّذين أكثرُ 
 وصفَّقوا فاطمة ظلموا الَّذين ذلؤالء باتّْباعهم فاطمةَ  َفظلموا لفاطمة ظُلِمهم يف ىؤالء فَتِبعت الشّْيعة عاّمةُ  أمَّا
 ..!! لفاطمة ظُلِمهم عن وَدافعوا ذلم
يقةُ  تقول حٌن ادلعىن ىذا يتجلَّى حّتَّ  سيأتينا ذلك ُكلُّ  َِوالسَِّنةَُِِحقِّيِِفيِالَغِميَزةَُِِىِذهَِما -:الُكربى الصدّْ
 أكون أنْ  األقل على أو ُظَلمَتها، أعرف ل ما فاطمة يَا لبَّيكِ  أقولَ  أنْ  ُُيكنين كيف - ؟!ُظََلَمِتيَِعن

 -:َجليَّاً  ُتصرّْحُ  الِعصمةِ  بيتِ  أىلِ  َكلماتُ  عليها، جرى ما دبُجملِ  عارفاً  أكون أنْ  العاّمة، باخلطوط عارفاً 
 اخلطاب الشّْيعة، عن احلديث - ظََلمناِِلَمنِشريكٌِِفهوِظُلمٍِِمنَِعليناِجرىِماِيَعرفُِِلِالَّذيِبأنَِّ

 كان ولو ِّٔم يَعبأ ال فهو الظُّلم من عليهم جرى ما يَعِرفُ  ال الَّذي ىذا ألنَّ  كيف؟ تقولون قد للشّْيعة،
ِِلظُْلِمَناِاْلَمْهُمومِنَ َفسُِ -:َكِلماِتم يف كما ذلم َمهمومٌ  بأنّو العنوان ىذا عليوِ  وينطبق ألمرِىم ويهتمُّ  ّٔم يعبأ
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 دبستوى ولو بظلِمهم عارفاً  يكون أنْ  البُدَّ  عليو ينطبقُ  العنوان ىذا كان إذا لظلِمهم، مهمومٌ  ىو - َتْسِبيح
 وعاِلماً  عارفاً  يكون لن قطعاً  فهو بظلِمهم يعبأُ  ال الَّذي ذاك أمَّا اإلمجال، دبستوى ولو العامَّة اخلطوط
َلةًِِبَاتََِِمنِْ - ظََلمهم؟ ِلَمن شريكاً  يكون كيف ظلَمهم، ِلَمن َشريكٌ  فهو باألمر، ِِإَمامَِِِفيَهاِيَ ْعِرفَُِِلِِلَي ْ

 وأعتقد عليهم، اللِ  صلواتُ  همئِ أعدا كجاىلّيةِ  اجلاىليةَ  يعيشُ  جاىليّّ  فهو - َجاِىِليَّةِِميَتةًَِِماتََِِزَمانِوِِ
  .والتفسًن والشَّرحِ  البيانِ  من كثًنٍ  إىل ربتاجُ  وال واضحة ادلعاين
 ..!!والنَّصارى اليهودُ  الكتاب أىلُ : عندهُ  سأقفُ  الَّذي األوَّل العنوان

 ىي ىذهِ  قصدي، من ىذا ليس أبداً، عليهم، أحتجَّ  كي والنَّصارى اليهودِ  نصوص أتناول أن أُريد ال ُىنا أنا
 أو اليهود على االحتجاجِ  مقام يف لستُ  ىنا أنا والنَّصارى، اليهودِ  مكتبة من ىي الُكتب ىذهِ  أكثرُ  كتُبهم،

م عليهم، َفهمي أفرضَ  أنْ  أُريدُ  ال فإنَّين ادلقدَّس ِكتأَّم أتناولُ  وحٌن النَّصارى، على  مثَلً  يقولون، ىم ألُنَّ
 ،(ادلقدَّس الكتابِ  تفسًنِ  عن واألخًنُ  األوَّلُ  لُ ؤو ادلس ىي الكنيسةَ  بأنَّ : )يقولون اليهود وحّتَّ  ادلسيحيون

 َتكوَّن ذلك وبعد ادلسيحّية يف َلً ئىا تغيًناً  أحَدثَ  الَّذي لوثر فمارتن وإالَّ  الكاثوليكّية، للرؤية وفقاً  ىذا َقطعاً 
 احلقَّ  لوُ  الَّذي بأنَّ : َتقول َكنيسُتهم الكاثوليك بآّمل ولكن القاعدة، ىذهِ  َكَسرَ  قد الربوتستانيت ادلذىب

 أحبثُ  ىنا أنا اليهود، حلاخاماتِ  ُمزامحاً  وال للكنيسةِ  ُمزامحاً  َلستُ  ىنا وأنا فقط، الكنيسةُ  ىي التفسًن يف
 ِبغًنِىم، وال بادلخالفٌن وال بالنَّصارى وال باليهودِ  ال يل شأن ال الَبَشرّي، الِفكرِ  يف نِ ئالقرا وعن قِ ئاحلقا عن
 َمكنوزةٌ  قئاحلقا َمَضامٌن إنَّ  َأعتقدُ  وإينّْ  ق،ئاحلقا عن الَبحثِ  مقام يف أنا ها،ئِ وعلما الشّْيعةِ  دبراجع حّتَّ  وال
 َيَضعوُ  بقانونٍ  نفسي َأحبسَ  لنْ  لذا نفِسها، يف قيمَتها رَبِملُ  واألشياءُ  ق،ئاحلقا داخل يف َداِخلها، يف

 يضعوُ  أو النَّاصب، اإلمام أو الفقيو عنو يُقال الَّذي َذاك َيضعوُ  قَانون أو البابا، َيضعوُ  قانون أو احلاخام
 والفطرةِ  العقلِ  ومنطقُ  والعرتة، الِكتابُ  ىو قئاحلقا َمنَهلُ  ّٔؤالء، يل شأنَ  ال الشّْيعّي، الفقيو أو ادلرجع

 وقت من آخذ أنْ  أُريد ال! نفِسها يف قيمَتها ربمل قئاحلقا أنَّ : والعرتة الكتاب منطق وىو والوجدان
  .والنَّصارىِاليهود: منو سأبدأُ  الَّذي األوَّل والعنوان البيانات، ىذه مثل يف كثًناً  الربنامج

 ُُيرّْفون ِحٌن خاّص، بوجوٍ  اليهود لُكتبِ  النَّصارى، وِلُكتبِ  اليهود ِلُكتبِ  ادلتتّبعون يعرفها قضيَّةٌ  ىناك
ا بالكاِمل، احلقيقةَ  يرفعون ال بالكاِمل، يرفعوُنا ال فهم ادلقدَّسِ  الكتابِ  يف قَ ئاحلقا  َعنها، َبديَلً  يضعون وإَّنَّ
 غًنُ  يعرفوُنا، منهم ادلتخصّْصون يعرفوُنا، ىم احلقيقة، إىل بعيدٍ  من أو قريبٍ  من إشارةٌ  فيوِ  البديلُ  وىذا

 بشكلٍ  ولكنَّها النَّصارى، ُكتب يف وحّتَّ  اليهود ُكُتب يف واضحة القضيَّة ىذه ذلك، يعرفون ال ادلتخصّْصٌن
ا والتبديل التحريف فإنَّ  النصارى كتب يف أمَّا اليهود، ُكتب يف أوضح  بالكامل، احلقيقةِ  رفعِ  إىل يؤّدي ردبَّ

 بعيد، من أو قريبٍ  من ذلك إىل ُيشًن ما يُبقون حرَّفوىا، الَّيت احلقيقة إىل ُيشًن ما يُبقون األحيان بعض ويف
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 ِعربَ  بنفسي ىذا تلمَّستُ  لكنَّين عليهم، أحتجُّ  ال فإنَّين قبوذِلم عدمِ  أو ىذا لكَلمي قَبوذِلم عن النَّظرِ  وبغضّْ 
 وَكَتبوا ألَّفوا من ُىناك أَنفسهم من وادلسيحيّ  اليهودي الوسط يف حّتَّ  ُكتِبهم، يف البحثِ  من طويلة ِسنٌن

 العهدِ  بعهديوِ  ادلقدَّسِ  الكتابِ  بُنيةِ  يف والتطّور والتغيًن والتبديل التحريف قضيَّة يف القضيَّة ىذه يف وَحقَّقوا
 .النَّصارى ِكتابُ  ىو الَّذي اجلديدِ  والعهدِ  اليهود، ِكتاب ىو الَّذي القدًنِ 
 َنشيد ِسفرِ  إىل ذىبنا ما إذا القدًن، العهد كتابُ  ىو ىذا ،(القدًن العهد) كتابِ  يف األمثلة من مثالٌ 

 ُقلْ  َرمزيٌ  ُصويفٌ  أَديبٌ  ِشعريٌ  ِسفرٌ  االنشاد نشيدُ  االنشاد، نشيدُ  القدًن، الَعهد ِكتاب أسفار أحد االنشاد،
 األسفار ىذه أحد األسفار، من رلموعة القدًن العهد كتابُ  ،(اخلامس اإلصحاح) إىل ذىبنا إذا ت،ئش َما
 واإلصحاح الكرًن، الُقرآن يف السورة دبثابة ىو واإلصحاح اصحاحات، من يتألف والسّْفر ،(االنشاد نشيد)

 كتابُ  عندنا حننُ  اآلن إذاً  الكرًن، الُقرآن يف اآليات دبثابة وىي آيات، من عبارات، من فقرات، من يتألَّف
 ،(اخلامس اإلصحاح) ىو وىذا( االنشاد نشيد) ِسفرُ  وَلديَنا اليهود، لدى ادلقدَّس الكتابُ  ،(القدًن العهد)

 السادسةُ  واآليةُ  عشرة اخلامسةُ  اآليةُ  يعين بعَدىا، والَّيت العاشرة بعد اخلامسةِ  اآليةِ  يف اخلامس اإلصحاح يف
 الَّيت النُّسخة ىذه ىذا، ىو الِعربية باللُّغةِ  القدًن العهد كتابُ  العربية؟ الرتمجة ىذهِ  يف ادلوجود ىو ما عشرة،

 من رلموعة وىو القدًن، العهد بكتاب ادلعروف اليهود عند ادلقدَّسِ  الكتابِ  ُنسخةُ  ىي ىذه يدّي، بٌن
 ولكن الِعربيّة، باللغةِ  القدًن العهدِ  لكتابِ  األصلّية النسخة فهذه الِعربيّة، باللغةِ  عندىم ادلقدَّسة األسفار

 ىنا ادلوجودة الرتمجات كل رُسيَّة، ترمجة ىي الرتمجة وىذه العربية، باللغةِ  ىي يديّ  بٌن الَّيت النسخة ىذهِ 
ينيَّة ادلؤسَّسات من صادرة رُسّية ترمجات ا ىنا، يديّ  بٌن االن ادلوجودة الرتمجات الرَُّسية،ُكلّ  الدَّ  يسع ال ردبَّ
 يف ىنا نقرأ فماذا الوقت، حبسب الُكتب عناوين إىل سُأشًن لكنَّين تفصيلي بشكلٍ  عليها َّنرّ  ألنْ  الوقت
  بعدىا؟ والَّيت العاشرة بعد اخلامسةِ  اآليةِ  يف اخلامس، اإلصحاح يف االنشاد، نشيد
 عن لعاشقةٍ  حديثٌ  ىو االنشاد نشيد يف احلديثُ  العروس، حديثُ  العاشقة حديثُ  - َكُلبنانِطَلعتوُِ

 احمليطة ادلناطق إىل بالقياسِ  مجيلٌ  فَ لُبنان - َكُلبنانِطَلعتوُِ -:فتقول عريِسها، عن عروسٍ  حديثُ  معشوقها،
 - َكاأَلْرزِفَتىًَِِكُلبنان،ِطلعتوُِ - لبنان بطبيعتِو، مجيلٌ  َشجرِه، يف مَجيلٌ  ِو،ئما يف مَجيلٌ  ِو،ئىوا يف مَجيلٌ  بو،

 يف - َكاأَلْرزِفَتىًَِِكُلبنان،ِطلعتوُِ - َعَلِمها يف ِشعاراً  َجعلتوُ  اللبنانية الدَّولةُ  َأصَلً  َمعروف، َشجرٌ  واأَلْرزَ 
 ُثَّ  - ُمْشتَ َهَياتِوََكلُّوَِحََلوةَِحْلقوُِ - (َفُموُ ) أخرى ترمجاتٍ  يف - َحََلوةَِحْلقوُِ - :والُقوَّة القامَّةِ  طول

َِكُلبنان،ِطلعتوُِ ؛ َأورَشليمِبَناتِياَِخِليليِوىذاَِحبيبيَِىذا - أورشليم بنات إىل العاشقة ىذه تلتفت
 حببيبها تتباىى - َأورَشليمِبَناتِياَِخِليليِوىذاَِحبيبيَِىذاُِمْشتَ َهَياتِوََكلُّوَُِِحََلوةَِحْلقوَُِِكاأَلْرزِفَتىًِ

 .شعريّة َمنظومةٌ  ىو االنشاد نشيدُ  شاعرّي، كَلم وىذا الصويف، كالشّْعر إنَّوُ  رمزيٌ  الكَلم قلتُ  ودبعُشوِقها،
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  ُأشًن؟ أنْ  أُريد مكان أي إىل
 ما إذا العبارة ىذه - ُمشتَ َهياتِوَُكلُّوَِحَلوةَِحْلقوُِ - حبيبها تصفُ  - ُمشتَ َهياتِوَُكلُّو: العبارة ىذهِ  إىل

 القدًن بعهديو ادلقدَّس الكتاب ترمجات أفضلِ  من وىذه اإلَنليزية الرتمجة اإلَنليزية، النُّسخة إىل ذىبنا
 أخرى بعبارةٍ  أو( سليمان نشيدُ ) ُأخرى ِبعبارةٍ  أو االنشاد نشيدُ  االنشاد، نشيدُ  ادلوضع نفس إىل واجلديد،

اً، مجيلة وىي شعرية مضامٌن شعر، ىو السّْفر ىذا: قلت كما ،(سليمان أغنيةُ )  ىذه يف جاء ماذا جدَّ
 اللغةِ  يف الرتمجات أفضل من ادلختّصون، يعرُفها الرتمجات، أفضل ومن جيمس، ادللك ترمجة وىي الرتمجة

 The Holy) الرتمجات أفضل من الرتمجة ىذه أنَّ  يعرفون ادلقدَّس الكتاب دراسة يف ادلختّصون اإلَنليزية،
Bible) ادلقدَّس الكتاب (King James version)، نشيد إىل ذىبنا إذا جيمس، ادللك ترمجة ُنسخة 
 نفس تقريباً  - His mouth is most sweet ىنا؟ التعبًن جاء ماذا ادلوضع نفس ادلكان نفس االنشاد
 ىو ىذا ُمشتَ َهيات كلو مشتهيات، كلو - He is all together lovely - :علينا مرَّت الَّيت التعابًن
 من ِو،ئأجزا بكلّْ  جبميعِو، كلو - He is all together lovely -:ىو اإلفرَني والتعبًن العريب، التعبًن

    .He is all together lovely -:مجال على مَجالٌ  آخرهِ  إىل أوَّلوِ 
 English): ادلقدَّس الكتاب أيضاً : ُنسخة ىذهِ  مثَلً  أخرى، ُنسخ يف موجودة العبارات نفس الشَّيء، نفس

standard version)، تقريباً  فهناك ادلوطن نَفس إىل أذىب لو اآلن س،ئالكنا يف ادلعروفة الرُسية النسخة 
 . ُمشتَ َهيات ُكلُّو أنَّوُ  إىل ُتشًن الَّيت التعابًن نفسُ  التعابًن، نفسُ 
ين رِجال ِمن ِفيديو ُتشاِىدون اآلن زُلّرفة، ِعبارة ىي العبارة وىذهِ   بالضَّبط اليهود، حاخامات ِمن اليهود، الدّْ

 وىذا حبيب ىذا) أنا؟ قُلتُ  ماذا كلمة آخر مُجلة، آخر إىل وانتبهوا عليكم، قرأُِتا الَّيت العبارة ىذه يقرأون
 سيقول أورشليم، ىي الِعربية، باللغةِ  أورشَلًن ،(أورشَلًن: )سيقول كلمة آخر ،(أورشليم بنات يا خليلي

 ُكلُّو تعين؟ ماذا زُلَمَّد االسم، أخفوا ىم زُلَمَّد، ىنا زُلَمَّد، اسمُ  يأت مشتهيات ُكلُّو موضع ويف أورشَلًن،
 He is all together) َجيمس، ادللك ترمجة يف جاء كما ،(He is all together lovely) زلامد،

lovely) ِذكرٌ  وىو اجلميل، على شكرٌ  ىو احلمد ىو؟ ما احلمد ىي؟ ما احملامد العربية اللغة يف مَجال، ُكلُّو 
 وىذا األخًن يف حرف إليها ُيضيف ولكن( زُلَمَّد) كلمةَ  يذكرُ  ىو َدقّْقوا وَدقّْقوا، الفيديو نشاىد للجميل،
 سأقرأ أنا أورشَلًن، كلمة آخر إىل انتبهوا الفيديو آخر إىل تستمر والعبارة زُلَمَّد، اسم لتعظيم للتعظيم،

 اسم ىنا - ُمشَتهياتِوَُكلُّوَِحََلوةَِحلُقوَُِِكاأَلْرزِفَتىًِِكلبنان،ِطلعتوُِ - :الفيديو عليكم أعرض ثَّ  العبارة
 -:الكَلم معجزتوُ  الكَلم دينوُ  يتكلَّم كان أنَّوُ  إىل إشارة الُقرآن، إىل إشارة حَلوة حلقو زُلَمَّد، ىو زُلَمَّد،
 َعاِشقةٍ  من كَلماً  ليس الكَلم وىذا الل حبيب ىو وزُلَمَّد - حبيبيِىذاُِمشتهياتِوُُكلُّوِحَلوةِحلقوُِ
 الشّْعر يف الصويف الرَّمز وطريقة الصُّوفّية باألشعار خربة لديهم الَّذين رمزيّّ، ىنا الكَلمُ  اللغوّي، الُعريفّْ  بادلعىن
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ِبناتِياِخليليِوىذاِحبيبيِىذا -:التعبًن من اللون ىذا أو الذَّوق ىذا ادلقصود، ىذا يعرفون أعتقد
  .اليهودي احلاخام قراءة على يشتمل الَّذي الفيديو لنا اعرضوا الكنرتول رجاءً  - أورشليم

  :اليهودي احلاخام لقراءة يئمر  مقطع
 خللو ذي سببكيم كومن ىي اوراشَلًن، بنات ذازارعي دي دود زا بٌن، زلمد خللو ذي سببكيم كومن ىي]

 [ اوراشَلًن بنات ذازارعي دي دود زا بٌن، زلمد زلمد، زلمد، زلمد، زلمد، زلمد،
 ليس التكرار واضحة، الصورة تكون حّتَّ  ذلك كرَّرنا حَننُ  ،(ُمَحمَّد) لكلمة َتكرار وىناك الفيديو شاىدتُ 

 أورشَلًن، أورشليم، لفظة ىي لفظة آخر تَلحظون إذا واضحاً، اللفظُ  يكون أن ألجل وإَّّنا القراءة أصل يف
 ،(ُمَحمَّد) كلمة قرأ الكلمة ىذه بدل اليهودي احلاخام قرأ ،(ُمشتهياتُِكلُّو: )العبارة ىذه نفس قرأ ألنَّوُ 
 .وانتبهوا ثانية مرَّة الفيديو نعيد

 خللو ذي سببكيم كومن ىي اوراشَلًن، بنات زارعي دي دود زا بٌن، زلمد خللو ذي سببكيم كومن ىي]
 [اوراشَلًن بنات ذازارعي دي دود زا بٌن، زلمد زلمد، زلمد، زلمد، زلمد، زلمد،
اً، وواضحة واضحة باتت الصُّورة أنّ  أعتقد  وقتِ  من كبًن ُجزءٌ  وانقضى سريعاً  جيري الوقت أرى أنا ِجدَّ

 ُىم زُلَمَّد اسم أنَّ  كيف فَلحظتم ُمقدّْمات، ُكلُّها ىذهِ  ادلوضوع، يف دخلتُ  ما أنا اآلن وإىل الربنامج
 الذي القاموس وىذا زُلَمَّد، اسمُ  فيو موجودٌ  الِعربيّ  اأَلصليّ  النَّص وىذا األصلية، النُّصوصَ  يقرأون يعرفونو،

 : عنوانوُ  القاموس ىذا الِعربي، النَّصّ  ذلذا قاموس ىو بيدي
BEN - YEHUDA'S  
POKET 
ENGLISH - HEBREW 
HEBREW - ENGLISH 
Dictionary  

 اللغة من يعين - (ENGLISH - HEBREW): يهودا البن اجليب قاموس يهودا، ابن اجليب قاموس
 اإلَنليزية، اللغة إىل العربية اللغة من يعين - (HEBREW - ENGLISH) العربية، اللغة إىل اإلَنليزية

 .ادلكتبات يف وموجود معروف قاموس ىو القاموس وىذا
 إمَّا أي (non & adj) أماَمها ُوِضع( زُلَمَّد) َكلمة ََند الرَّابع السَّطر وإىل ،081 صفحة إىل نذىب إذا

 نفس بالضَّبط ِصفًة، وتكونُ  اُساً  تكون ىكذا ىي العربية اللغة يف زُلمَّد كلمة وىذه صفة، أو اسم
 العربية باللغة اليهوديّ  ادلقدَّس الكتاب ىذا نفس يف ادلوجودةُ  الِعربيّةُ  الكتابةُ  أماَمها وُوِضَعت االستعمال،

 .قليل قبلَ  احلاخامُ  قرأىا والَّيت
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 ،(BEN - YEHUDA'S Dictionary) ل  الغَلف األوىل الصفحة لنا اعرضوا الكنرتول رجاءً  نشاىد
 :الصَّفحات لنا اعرضوا واضح وبشكل( زُلَمَّد) كلمة فيها الَّيت ،081 رقمها الَّيت الصَّفحة وكذلك

 (:الدكشنري) القاموس غَلف ىو ىذا

 
 :081 رقمها الَّيت الصفحة ىذه الصفحة لنا اعرضوا
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 ُُيكن إذا ُتكربَّ  إذا زُلَمَّد، كلمة على الفسفوري اللون ىذا وضعت أنا الفسفوري، اللون ىناك وتَلحظون

 األلفاظ يُبٌنّْ  قاموس القاموس ىذا ألنَّ  ادللّون السَّطر ىذا يف ىي الَّيت واضحة، زُلَمَّد كلمة أنَّ  فأعتقد ُتكربَّ 
 من يرتجم فهو الِعربيّة، باللغة لليهود القدًن العهد كتاب وىو الكتاب ىذا يف ادلوجودة وادلعاين واألُساء

اً، واضح وبشكل موجود زُلَمَّد اسم فَلحظتم اإلَنليزيّة، إىل الِعربيّة ومن الِعربيّة إىل اإلَنليزيّة  أردتُ  ولو ِجدَّ
 تُعطي الَّيت اإلَنليزية القواميس إىل أو الِعربية الكتابة وكتبتم العربية اللغة َقواميس إىل اإلنرتنت إىل َتدخلوا أنْ 

 الرتمجة من االسم ىذا َفرفعوا جاؤوا صنعوا؟ ماذا فهم الكلمات، ىذهِ  نفسُ  لكم ستخرج الِعربيّة باللغة
 اإلَنليزية الرتمجة اإلَنليزية، الرتمجات وحّتَّ  ،(ُمشتهياتُِكلُّو: )زللَّها ووضعوا ادلوجودة الرتمجات العربية،

 يف ولكن االسم رفعوا بعيد زمن منذ ىذا ىذا، عصرِنا يف ليست القضّية وىذهِ  التسمية، ىذه رفعوا أيضاً 
 يهوداز ابن قاموس القاموس ىذا يف ادلثال، ىذا يف بينتُ  كما حبثنا إذا اخلاصة قواميِسهم ويف اخلاصَّة كتِبهم
 ىذا ،(مشتهياتِكلُّوُِ) أخرى بعبارة وجيء( ُمَحمَّد) اسم ىنا ُحِذف أخرى، وموارد مصادر توجد وغًنه،

 . القدًن العهد كتابِ  من أخذتُو مثال
 .إليكم أعودُ  الفاصلِ  وبعد فاصل إىل نذىبُ  اجلديد، الِعهد كتابِ  من للتحريف أيضاً  مثاالً  وسآخذُ 

 ىذا يف َمّتَّ  وإَنيل والعشرين، احلادي اإلصحاح وإىل ،(َمّتَّ  إَنيل) مثَلً  اجلديد، العهد كتاب إىل ذىبنا إذا
 احلادي اإلصحاح يف فيأت الُقدس، إىل ُيسمُّونُو، كما( يسوع) ادلسيح دخول عن يتحدَّث اإلصحاح
، إَنيل يف والعشرين  الستقبال دلاذا؟ - الطريقِفيِثيابَهمِفرشواِاألكثرِوالجمعُِ - يقول؟ فماذا َمّتَّ

ِمنِأغصاناًِِقطعواِوآخرون - محار على راكباً  يأت ىو - الشَّجرِمنِأغصاناًِِقطعواِوآخرون - ادلسيح
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ِلبن(ُِأوَصنَّا)ِلينئقاِيصرخونِكانواِتَِبعواِوالَّذينِتقدَّمواِالَّذينِوالجموعِالطريقِفيِوفرشوىاِالشَّجر
ُِأوَصنَّا)ِالرَّبِِّباسمِاآلتيِالمباركِداود  ىذا أو اللفظة ىذه أو التسمية ىذهِ ( أوصنَّا) - األعاليِفي(

 النُّسخة ىي اإلَنيل من ادلوجودة النَُّسخ أقدم اإلَنيل العربية، اللغة إىل الكَلم َترمجوا حينما حّتَّ  التعبًن،
 اليونانية باللغة ُكِتب القدُية ُنَسِخو يف فاإلَنيل اإلَنيل، ُنَسخ أقدم ىي اليونانية النُّسخة ىذهِ  اليونانية

(The Greek New Testament)،  ُاللغة من أيضاً  ترمجة ىذه اليونانية، باللغة اليوناين اجلديد العهد 
 الرُسّية الرتمجة ىذه مع نتعامل وحننُ  اليونانية، باللغة ىذا ىو القدًن فالنَّصُّ  اإلَنليزية، اللغة إىل اليونانية
 عبارة ىي ىل اُساً، تكون أن ُيكن اسم؟ ىي فهل تُ رَتَجم، ل( أُوَصنَّا) فكلمة العربّية، سئالكنا يف ادلتبنَّاة
 سبحان) مقابل يف تكون قد والَّيت ُترتَجم، أنْ  دون من العربية الرتمجة يف َترِد الَّيت( ىللوويا) عبارة مثل دينية

 َمّتَّ  إَنيل رواية حبسب تصرخ كانت فالنَّاس والتسبيح، والتهليل التقديس ألفاظ( الل إالَّ  إلو ال الل
ِيصرخونِواألولدُِ - آخر مقطعٍ  يف يتكرَّر الكَلم ونفس األعايل، يف أوصنَّا داود، البنِ  أوصنَّا ،(أُوَصنَّا)

 . داوودِلبنِأوصنَّاِويقولونِالهيكلِفي
ِوالَّذين - الكَلم نفس عشر احلادي اإلصحاح يف مرقس إَنيل يف ،(مرقس إَنيل) يف يَرِدُ  أيضاً  التعبًن وىذا

 .(ُأوَصنَّا)ِلينئقاِيصرخونِكانواِتَِبعواِوالَّذينِتقدَّموا
 - يلئإسراَِمِلكُِِالرَّبِِّباسمِاآلتيُِمباركٌِِأوصّناِيصرخونِوكانوا - (يوحنا إَنيل) يف يأت الشَّيء ونفس

 العريّب، اليهوديّ  الوسط يف ادلشهورة الرتمجات أكثر من ىي وردّبا عنها، أقرأُ  الَّيت جداً، مشهورة ترمجة ىذه
 (.أُوَصّنا) ىذهِ  العريب، ادلسيحي الوسط ويف

 اليسوعيَّة، الرَّىبانية عن اليسوعّيٌن، اآلباء عن صادرة الرتمجة ىذه ادلقدَّس، للكتاب أخرى ترمجة وىناك
 ما ادلواطن، نفس يف الرتمجة ىذه يف ،(ىوشعنا) وضعوا وضعوا؟ ماذا( أوصنَّا) كلمة بدل ،0181 بًنوت
، إَنيل يف األماكن نفس عليها، أمرّ  وقت عندي  فرشوا النَّاس فإنَّ  ادلواطن، نفس ويوحّنا، ومرقس، َمّتَّ
 كما - الُعَلِفيِىوشعنا -:وينادون النَّخيل، وسعف األشجار، أغصانَ  ُيملون وكانوا بثيأّم الطريق

 !..؟(ىوشعنا) ىي ىل أو( أوصنَّا) ىي فهل - داودِلبنُِىوشعنا -:ىنا
 السَّابقة للرتمجات ُمطابقة الرتمجة ىذه فيها؟ جاء ماذا لإلَنيل ُأخرى ترمجة ىذهِ  أخرى، ترمجة إىل ونذىب

 .علينا مرَّت الَّيت السَّابقة الرتمجة نفس ىذه - األعاليِفيِأوصنَّا -
 تُوزَّع ىذه ،(Oxford Street) شارع من حقيقةً  أخذِتا أنا النسخة وىذه لإِلَنيل، أخرى ترمجة وىذهِ 
( أوصنَّا) كلمة توجد فَل بالكامل الرتمجة اختلفت ىنا الشَّوارع، يف رلاناً  تُوزعها الَكَنسّية ادلؤسَّسات رلاناً،

 - يَهِتفونَِوراَءهُِِوالَِّذينِأماَموُِِالَّذينِالنَّاسُِِوكان - (اجلَلل) كلمة توجد ىنا ،(ىوشعنا) كلمة توجد وال



  1/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 48 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 78 - 
 

 أمَّا ويهتف، َعادية َعاطفية حالة يف َيكون اإلنسان اذلُتاف اذلُتاف، غًنُ  والصُّراخ( يصرخون) الرتمجات يف
م الغضب نتصّور ال قطعاً  غضباً، أو َفرحاً  يكون أو ُحزناً  يكون أنْ  فإمَّا الصُّراخ  استقبالٍ  حال يف ألُنَّ
ِيَهِتفونَِوراَءهُِِوالَِّذينِأماموُِِالَّذينِالنَّاسُِِوكان - :ليسوع واحرتامٍ  ِفيِالجَللُِِداود،ِلبنِِِالجَللُِ:
 يف ىوشعنا داود، البنِ  ىوشعنا) ،(األعايل يف أوصنَّا داود، البن أوصنَّا: )عندنا صار اآلن - األعالي
 نفس جيعلون فيشرحون يأتون حينما ولكن ىوشعنا، كلمة وبٌن أوَصنَّا كلمة بٌن كبًن وفارق ،(األعايل
 (. أوشنَّا) أخرى نسخٍ  ويف اجلَلل، ىنا ىوشعنا، عن يقولونو أوصنَّا عن يقولونو الَّذي الكَلم

 ادلقدَّس الكتاب ىذا لبنان، بًنوت ادلقدَّس، الكتاب مجعية عن صادر ّية،ئرِعا قراءةٌ  ادلقدَّس الكتاب مثَلً  أمَّا
ِالجموعِوكانت - (:آّد) كلمة صارت ىنا احلاشية، يف والتفسًن التفسًن، مع العربّية اللغة إىل ُمرتَجم

  .العَلِفيِالمجدُِِداودِلبنِِِالمجدُِِتهتفِتتبعوُِِوالَّتيِيسوعِتتقدَّمِالَّتي
 ىنا وىذه ترمجة ىنا وىذه ىذا، على تستمرّ  والقضيَّة ،(أوشنا ىوشعنا، أوصنَّا، آّد، اجلَلل،: )عندنا صار

 .الرتمجات كلّْ  لقراءةِ  رلالَ  وال كثًنة ترمجات وىناك ترمجة،
 أوصنَّا،: )رُسي بشكل سئالكنا من صادرة ُنسخ وىذه العربية، للنُّسخ كافية صارت الصورة أنَّ  أعتقد

 (.آّد اجلَلل، ىوشعنا،
 الِفكر ُعلماء من الُعلماء من كبًنة رلموعة عليوِ  أشرف ىذا ادلقدَّس، للكتاب التطبيقيُّ  التفسًنُ  ىو وىذا

 بقيَّة عن الكَلمُ  ََيتلف لنْ  يعين الكَلم ونفس الِكتاب، أوَّل يف ذُِكَرت أُساؤىم كبًنة رَلموعة ادلسيحي،
 أطرافَ  أَُلمِلم أنْ  أُريد وأنا دبراجعتها الوقت يطول قد األخرى الرتمجات بقيَّة وىكذا الكَلم، نفس الرتمجات،

 .ثاحلدي
 نفس يف َند؟ ماذا جيمس ادللك نسخة يف جيمس، ادللك نسخة إىل اإلَنليزية النسخة إىل أذىب دعوين

، ىو ماثيو ،(Matthew): اإلَنليزية باللغة لوُ  يقال والَّذي َمّتَّ  اإلَنيل  ماثيو، إَنيل ىو َمّتَّ  فإَنيل َمّتَّ
 وردت؟ ماذا ،(اجلَلل) ،(آّد) ،(أوشنا) ،(ىوشعنا) ،(أوصنَّا: )كلمة مكان يف وردت ماذا ماثيو إَنيل يف

: كلمة وردت ورد؟ ماذا والعشرون، احلادي اإلصحاح ىو وىذا ماثيو، إَنيل ،851 صفحة
(Hosanna)، احلرفية الكتابة األجبدية، الرتمجة وبالضَّبط (H.O.S.A.N.N.A) تُقال أن وُيكن 
 ىذه ،(Hosanna): يلفظوُنا ىم لكنَّهم ُحسينا، تُقَرأ أن وِمكن (H.O.S.A.N.N.A)( ُحَسينا)

 الفقرةِ  يف ىذه اإلصحاح نفسِ  يف وردت اللفظة ونفس والعشرين احلادي اإلصحاح يف وردت اللفظة
 يقول ماذا يصرخون، يهتفون، عليكم قرأتُ  أدّق، والتعبًن عشرة، اخلامسة الفقرة يف ىنا وىذه التاسعة
 .يتبعونوُ  الَّذين ىؤالء:  And they that followed :يقول ماثيو؟ إَنيل ىنا اإلَنيل
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Cried  :،العربية الرتمجات ىذه يف للبكاء ذكرٌ  يأتِ  ول يبكون. 
Cried Saying Hosanna to the son of David ، Hosanna in the highest. 

 يف يبكون األطفال بأنَّ  الرتمجات تُقل ل الرتمجات قرأنا حٌن أيضاً  األطفال عن احلديث جاء حينما وىنا
 .اذليكل

And the children crying in the temple and saying Hosanna to the son of 
David . 

 .Hosanna، (H.O.S.A.N.N.A) :الكلمة،كلمة ىذه قرينُ  بكاءٌ  فهناك ُحِذف، البكاءُ 
 :علينا مر الَّذي القاموس نفس يف

BEN - YEHUDA'S - ENGLISH - HEBREW - HEBREW - ENGLISH - 
Dictionary 

 أُوصنَّا كلمة إىل ُترتَجم ول ،Hosanna: كلمة تأت أيضاً  ،011 صفحة يف ،011 صفحة إىل ذىبنا إذا
 لنا اعرضوا ،Hosanna: اإلَنليزية اللغة إىل يرتمجها ُثَّ  الِعربيّة باللغة الكلمة يستخرج يعين ُىوشعنا، أو

: كلمة فيها الَّيت والصفحة ،(Dictionary - BEN - YEHUDA'S): غَلف األوىل الصفحة
(Hosanna)، رجاءً  الشاشة على لنا اعرضوىا: 

 
 .الكتاب غَلف ىو ىذا
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 إذا( Hosanna) كلمة موجودة األول السطر يف الصفحة أوَّل يف ،011 رقمها الَّيت الصفحة ىذي
 :تقرب ُيكن

 
 .واضح بشكل موجودة أعتقد اإلَنليزية والكلمة موجودة، الِعربيّة الكلمة ،Hosanna: كلمة ىذه

 يف ، mark اإلَنليزية باللغة مرقس مرقس، مارك، يف أيضاً  موجودة Hosanna الكتابة ىذه ونفس
 And they that followed): العاشرة الفقرة ُِناية إىل التاسعة الِفقرةِ  ويف عشر احلادي اإلصحاح
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Cried Saying Hosanna، Hosanna in the highest)، ترديد وىناك بكاء ىناك القضية نفس 
 .(H.O.S.A.N.N.A) :(spelling) ال    نفس ،(Hosanna): لكلمة ترديد البكاء، مع الكلمة ذلذه

 إَنيل اإلَنليزية اللغة يف يوحنا، إَنيل العربية اللغة يف ،John إَنيل يوحنا، إَنيل يف يتكّرر الشيء ونفس
John، حينما الستقبالو جاءوا الَّذين كئأول عن يتحّدثون حٌن الشيء نفس عشر، الثَّاين اإلصحاح يف 

 ،(Hosanna): كلمة ويرّددون بكاءً  الكلمة ىذه يُرّددون ،(And cried Hosanna): القدس إىل جاء
 يف ادلستعَملة اآلن عةئالّشا النسخة ىذا الشيء ونفس اإلَنيل، طول على الكلمة ذلذه َقريناً  كان فالبكاء

 .(English standard version): اآلن الربيطانية سئالكنا
: ُحِذف الُبكاء لكن موجودة، ،(Hosanna): كلمة الشيء نفس ماثيو إَنيل إىل ذىبنا ما إذا

(Shouting Hosanna to the son of David)، ،األطفال أيضاً  لألطفال وبالنّْسبة يصرخون 
 And the children crying out in the temple Hosanna to the son of): يبكون

David)، الُبكاء كان جيمس ادللك ترمجة يف بينما الُبكاء، يُذَكر ل األّول ادلقطع يف الكَلم، آخر إىل 
 .مذكوراً 
 .أيضاً  ،(Hosanna): ذكر يأت ،( Mark) إىل ذىبنا إذا الشَّيء ونفس

 ،(spelling) ال  بنفس أيضاً  ،(Hosanna): ذكر يأت يوحنا إَنيل ،(John) إىل كذلك ذىبنا وإذا
(H.O.S.A.N.N.A). 

 اكسفورد، جامعة عن صادر قاموس ىذا اكسفورد،: جامعة عن الصادر القاموس إىل ذىبنا ما وإذا
 ،Hosanna: كلمة يشرح وىو سنجد ،011 صفحة إىل ذىبنا إذا ادلقدَّس الكتاب خبصوص

((H.O.S.A.N.N.A، َيةِ  تفاصيلِ  يف ويدخل الِعرِبيّ  أصِلها عن يتحدَّث أنّو  اليونانية اللغةِ  يف اللفظةِ  بُ ن ْ
 يف وموجودة يهودا، ابن قاموس الِعرِبّي، القاموس ىذا يف موجودة موجودة، الكلمة ىذه يعين آخره، وإىل
 اإلَنليزية النُّسخة ،(Holy Bible) ال  يف وموجودة الربيطانية اكسفورد جامعة عن الصادر القاموس ىذا
 إذاً  جيمس، ادللك ُنسخة االختصاص، أصحاب يعرفها الَّيت الرتمجة يف موجودة س،ئالكنا يف اآلن عةئالشا
 لنا شأنَ  وال ادلعىن، ُُيرّْفون معىًن، ذلا يعطون ىم العربّية، الرتمجات من ُحِذفت لكنَّها موجودة الكلمة ىذه
 :ادلثال سبيل على َتشرح، الَّيت الُكتب إىل رجعنا لو حّتَّ  ِّٔم،
 ىذه ُكلّْ  عند طويَلً  أقف حقيقةً  وقت عندي ما التفاسًن، أُساءَ  لكم سأذكر التفاسًن من رلموعة ىناك

 - Dictionary - BEN): اإلَنليزيّ  الِعرِبيّ  القاموس ىذا إىل أشرتُ  أنا مثَلً  الُكتب،
YEHUDA'S)  ُتفاسًن ىناك ولكن اكسفورد، جامعة عن الصَّادر القاموس ىذا إىل وأشرت: 

 .التعابًن ىذه عن ،(أوصنَّا) و( ىوشعنا) عن ربّدث تفسًنٌ  ىذا ادلقدَّس، للكتابِ  التطبيقيّ  التفسًن ىو ىذا
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 .ّيةئرِعا قراءةٌ ( ادلقدَّس الكتاب تفسًن: )أيضاً  ىنا وىذا
 .أرثر ماك ل جون ،(ادلقدَّس الكتاب تفسًن: )أيضا وىذا
 سنة ادلقدَّس الكتاب قاموس ،0110 سنة صادر ،(ادلقدَّس الكتاب قاموس: )ُمفصَّل قاموس أيضاً  وىذا

 يف لبنان، بًنوت األدىن، الشرق يف سئالكنا رلمع عن صدر األساتذة، من رلموعة التحرير ةئىي 0110
 ىذهِ  يف رئحا أيضاً  ىو أنَّوُ  وستجدون قال ما لكم أقرأ ،(أوصنَّا) كلمة إىل يأت َلمَّا ،031 صفحة
 أو ىو إمَّا ىو! يشبو - (ىوشعنا)ِالِعبرِيّةِللكلمةِاليونانيِِّاللفظِالعربيِِّاللفظَِيشَبوُِ(ِأوصنَّا) -:القضيَّة

ِالِعبرِيّةِللكلمةِاليونانيِِّاللفظِالعربيِِّاللفظِيشبو(ِأوصنَّا) - :حال أيّْ  على! يعين؟ كيف يشبو! ال؟
 على يُعٌن ال السياق لكن َخلّْص، ومعناىا يقولون - الكلمةِبهذهِالجمهورَِىَتفِوقدِكذا،ِفيِالواردة

 -:ولكن ذلك على يُعٌن ال السّْياق يوحنا، إَنيل يف أو مرقس أو مّت إَنيل يف اإلَنيل، يف نقرأ حينما ذلك
ِإلىِالنتصاريِدخولوِِِعندِالمسيحِليسوعِتحيةًِِالكلمةِبهذهِِِالجمهورِىتفِوقدِخلِّصِومعناىا
ِبمفردىاِالكلمةِىذهِوردتِوقد - النَّخيل سعف أي - السعفِأحدِأوِالشعانينِأحدِيومِأورشليم

ِالشَّعبِأفواهِمنِينطلقِكانِالكلمةِىذهِيشملِالَّذيِالتَّلمودِويقولِوردت،ِالَّتيِالمواطنِفيِمّرتين
 - يهوديّّ  عيدٌ  ىذا ادلظال عيدُ  - المظالِعيدِأثناءِأيديهمِفيِاألغصانِيهّزونِوىمُِىتافهمِضمن

 العهد كتاب أسفار أحد داود مزامًن - المزاميرِمنِاقتباسِاألناجيلِفيِالكلمةِىذهِبعدَِوَردَِِوقد
ِأوِالفرحِعنِكتعبيرِبعدِفيماِيستعملِأصبحِولكنِصَلةِالمبدأِفيِاللفظِىذاِوكان - القدًن

 !واضح غًنُ  كَلمٌ  - بقادمِللترحيب
 ُنسخة ىذه ادلقدَّس الكتاب قاموس ،(ادلقدَّس الكتاب قاموس) إىل نذىب إىل أردنا إذا الشَّيء ونفس
 بنو: )اسمَ  وجدتُ  الكتاب يف أتصف ّح وأنا مَلحظة، إىل ُأشًنَ  أنْ  أحببتُ  فقط لوقا، مَلك دلؤلّْفو أخرى
 أحد اسم( ىاشم بنو) ب   يقصد ىو قطعاً  ادلقدَّس، الكتاب قاموس، الكتاب ذلذا الكتاب، يف ،..!!(ىاشم

 سفرُ : ِسفران ىناك األخبار، ِسْفرِ  يف ِذكرُهُ  وجاء داوود، ادللك داوود، جيوش يف كانوا الَّذين األبطال
 العهد كتاب أسفار من الثَّاين، األيَّام أخبار الثَّاين، األخبار وِسفر األول، األيَّام أخبار األوَّل، األخبار
 اسم أو لشخص، اسم فعَلً  ىو ىل الُفرسان، أُساء مجلة يف وردت التسمية ىذه( ىاشم بنو) و القدًن،

 بنو: يقول ىنا، ىاشم بنو معىن يعطي ىو لكن لشخص، اسمٌ  ىو السياق حبسب أدري، ال ّٓموعة،
 ىذهِ  َعَليَّ  مرَّت الكتاب أُقلّْب وأنا! أدري ال! تضعوُنا؟ أين ىذه! النور أبناءُ  أو! الضياء أبناء يعين ىاشم

 .الكلمة
 وىو أسكنر، كريج بقلم اجلديد العهد ادلقدَّس، للكتاب احلضاريّة اخللفّية موسوعة وتفسًن أيضاً  ترمجة ىناك
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اً، ُمفصَّل كتاب  .قليل قبلَ  إليها أشرتُ  الَّيت ادلضامٌنِ  نفسُ  فيو الشَّيء نفس جدَّ
 أُورد أنا األوَّل، اجلُزء ىو ىذا ،(الكتابية ادلعارف رةئدا: )فقط رُللَّدين منها أحضرتُ  كبًنة موسوعة وىناك

 الكتب من أخرى رلموعة ىناك وثِقوا والَكثًن، الَكثًن راجعتُ  قد بأنَّين تعلموا كي إليها وُأشًن األُساء ىذهِ 
 تُ ئج لكنَّين راجعُتها، أيضاً  مكتبيت يف تركُتها كثًنة وكتب َتكفي كانت ما الطاولة ألنَّ  جانباً، وضعُتها
 وقد الثَّمانينات منذ أُتابعها أنا َحقيقةً  ادلوضوعات ىذهِ  كثًناً، عدداً  ووجدتوُ  الكتب من بئحقا بثَلث
 كَلم قليل، قبل علينا مرَّ  الَّذي الكَلم نفس الشيء، نفس( أوصنَّا) ُىنا جّداً، كثًنة ُكتب على اطّلعتُ 

 ليست( أوصنَّا) كلمة إنَّ : تاير ويقول - 551 صفحة يف ىذا لكم أقرأ دعوين واضحاً، ليس مئعا
 ىذا يؤيّْد والتلمود َخلّْص، دبعىن التضرع أو الطلب صيغ من صيغة ولكنَّها لكلمة ترخيماً  أو لعبارة اختصاراً 

ا نفرتض ذبعلنا نئالقرا ولكن ادلعىن  الفرح عن تعبًناً  ُتستخدم وأصبحت التضرُّع معىن فقدت قد كانت أُنَّ
ا: ويُقال والرتحيب،  اليوم على يُطلق فكان ادلظال، عيد وىو اليهود أعياد أّٔج يف ُتستخدم كانت إُنَّ

ا وتسبيحاً  محداً  اذلُتاف عن تعبًناً  استخدامها مع ولكن أوصنَّا، يوم أو العظيم أوصنَّا منوُ  السَّابع  ل فإُنَّ
 وتستمرّ  اليهودّي، الِعرِبيّْ  القاموس نفس يف ،Hosanna: الكلمة أنَّ  والحظتم - اخلَلص فكرة تفقد

 .الكتابية ادلعارف رةئدا يف جاءت الَّيت ادلرتددة الواضحة غًن العبارات
ِماِمعِاليونانيةِأصولهاِفيَِمتَّىِللقّديسِاإلنجيلِلغةِتحليل): الكتاب ىذا وجدُِتا، دراسةٍ  أمتُ  وردّبا

ِاليونانيةِأصولهاِفيَِمتَّىِللقديسِاإلنجيلِلغةِتحليل - :ىذا ىو الكتاب عنوان - الكلماتِتتضمنوُِ
 ،(اليونانيةِالجديدِالعهدِلغةِلقواعدِملحقِمعِوروحّيةِلىوتّيةِمدلولتِمنِالكلماتِتتضّمنوُِِماِمع

 ادلصرّيٌن األقباط عند مرموقة علمّية شخصيات ىي وىذه بيشوي، واألنبا تاوضروس موريس: الدكتور إعداد
  التحليلّية؟ الدراسة ىذه تقول ماذا ،303 صفحة يف مصر، يف

ِلطلبِكصرخةِمزاميرِفيِكما - ادلخاَطب الل ىو ويهوا - العبارةِبهذهِيهواِيخاطبونِاليهودِكان
ِاليهودِعندِاللتورجيةِالعبادةِِِفيِمكانُتوِالمزمورِلهذاِكانِوقدِوالنَّجاح،ِوالنَّجاةِوالخَلصِالمعونة

ِعلىِيُطلقونِاليهودِفكانِوالمظالِالِفصحِِعيديِفيِتُرتَّلِكانتِالَّتيِالتهليلِمزاميرِضمنِأنَّوِإذ
ِخيمةِفيِالكهنةِكانِاليومِىذاِفيِالعظيم،ِالهوشعناِأوِىوشعناِيومِالمظالِعيدِِِمنِالسابعِاليوم

ِمذبحِحولِالمهيبِالموكبِفيِىوشيعاىناِالُهتافِىذاِترديدِأثناءِباألغصانِيلّوحونِالجتماع
 - مرَّاتِسبعةِيتكررِالسَّابعِاليومِوفيِالمظالِعيدِأيَّامِسبعةِفيِيومياًِِيتكرَّرِالموكبِكانِال َمْحرََكة
ِالجموعِأنَِِّعلىِتدلِِّالرَّبِباسمِاآلتيُِمباركٌِِبعبارةِالهتافِوتكملة -:يقول أنْ  إىل الكَلم ويستمرّ 
 نُدقّْق أنْ  أردنا إذا وادلسيَّا ينتظرونو، الَّذي ادلنتظر ادلسيح ىو ادلسيَّا - المسيَّاِأنَّوُِِعلىِبيسوعِتُرحِّبِكانت
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 أحتجّ  ال ىنا وأنا ذلك، يرفضون ادلسيحيون وسّلم، وآلو عليو الل صلَّى ل ُمَحمَّدٍ  اسمٌ  ىو ادلسيَّا فيها،
ِفيِىوشعناِكلمةِأنَِِّإلىِباإلضافةِالمسيَّاِإنو - ىناك ومن ىنا من نَ ئقرا وأمجع ُكتباً  أراجع أنا عليهم،

 مثل يعين مسيانية، داللة - المسيحِالسيِّدِمجيءِقبلِاليهودِعندِمسيانيةِدللةِلهاِكانتِذاتهاِحدِِّ
ِالرَّبِِّباسمِاآلتيِىوِأنَّوُِِيسوعِفيِالجموعِاعتقدتِفقد - اآلت ينتظرون ُىم مهدويَّة، داللة نقول ما

 - والقيامةِالصَّلبِبعدِإلَِِّيتضحِلمِالخَلصِعنِالوضوحِالكاملِالمفهومِأنَِِّمعِخَلصهمِأجلِمن
 ىذا عن قرأُِتا ربليلّية دراسة أعمق أنا واضحة، غًن الصورة أيضاً  ادلوتى، بٌن من ادلسيح قيامة يعين القيامة،
 . األخرى التفاسًنِ  يف وحّتَّ  واضحة غًن الصورة ولكنّ  الكتاب، ىذا ىو ادلوضوع

ِالتكوينِمن) ُمعاصر تفسًن وحّتَّ  ىنري، دلّت ادلقدَّس للكتاب الكامل التفسًن مثل األخرى التفاسًن يف
 اآلباء تفسًن ىناك أيضاً، أخرى وتفاسًن ادلصريٌن، األقباط من ُمعاصر دلفسّْر رياض ليوسف( الرؤياِإلى

 لكن واضحاً، معىنً  أجد ول راجعُتها التفاسًن من كبًنة رلموعة بايل، يف ربضر ال اآلن تفاسًن اليسوعيٌن،
 .(Hosanna): ىناك اإلَنليزية النسخ ويف اإلَنليزي، القاموس ويف الِعرِبّي، القاموس يف قُلت كما

 (Hosanna) ذكر فيو جاء الَّذي مرقس إَنيل من مقطع مرقس، إَنيل من دلقطع تَلوة إىل اآلن نستمع
 .نستمع كي الشَّاشة على ادلقطع لنا أعرضوا اإلَنليزية باللغة

 :مرقس إَنيل من لتَلوة يئمر  مقطع 
]And many spread their clocks in the road, and others spread branches that 
they cut off trees. And those who went before ، and those who followed 
shouting: Hosanna; blessed is he who cometh in the name of the lord ، 
blessed is the coming king of our father David: Hosanna in the highest .[ 

 ،Hosanna): يهتفون كانوا النَّاس أن يعين التمثيل من شيء فيها وكان اإلَنيل قراءة إىل استمعتم
Hosanna in the highest)، قرأتُ  الَّيت األناجيل نفس اإلَنليزية، باللغة اإلَنيل من ادلقطع ىذا فكان 

 يتأّكد كي ثانية مرَّة أعيدوه رجاًء، ثانية مرَّة ادلقطع أعيدوا واضحة، الكلمة أنّ  والحظتم قليل، قبلَ  منها
 . Hosanna: كلمة من ال ُمشاىد

 :مرقس إَنيل من لتَلوة يّ ئمر  مقطع 
 And many spread their clocks in the road, and others spread branches that 
they cut off trees. And those who went before ، and those who followed 
shouting: Hosanna; blessed is he who cometh in the name of the lord ، 
blessed is the coming king of our father David: Hosanna in the highest . 
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 قبل عليكم اقراءِتُ  مرَّت الَّيت ادلقاطع لنفس تَلوة فهذه ادلقطع، نفس من عليكم قرأِتا الَّيت العبارات نفس
 .اإلَنليزية النسخ من قليل

 السيّْد عن فيلم وأشهر أضخم ىو وردّبا السّتينات يف أُنِتج معروف أمريكي فيلم من ادلقطع ىذا ُنشاىد
: الصَّيحات بعض ستسمعون احلمار راكباً  الُقدس إىل ادلسيح يأت حينما النَّاس أنَّ  فسنشاىد ادلسيح،

Hosanna، الفيلم من ادلقطع ىذا ُنشاىد. 
 أنْ  ُيكن واضحة كانت ،Hosanna: وصيحات الُقدس إىل يدخل كيف أنَّو ادلقطع نفس الحظتم
: عنوانو مشهور أمريكي فيلم أتذّكر، ما على ،0135 سنة أُنِتج فيلم من ادلقطع ىذا ال ُمشاِىد، ذلا يستمع

(The greatest story ever told). 
 التعابًن نفس Hosanna، Hosanna in the highest: ذكر فيها واضح دينّية ترنيمة إىل نستمع

 .الرتنيمة ىذه إىل نستمع اإلَنيل يف ادلوجودة
 االحتجاج بصدد لستُ  قُلت َكما أوَّالً  ىنا أنا كثًن، ىذا ومثلُ  الكلمات ترديد الرتنيمة، واضحة أعتقد
 الكبًن العدد ىذا ُتَلحظون أنتم وكبًنة، صغًنةٍ  لُكلّْ  الَتتبُّع بصدد ولستُ  أبداً، النَّصارى على أو اليهود على
 فأنا بنا، الوقت سيطول الوقت، سيطول وإالَّ  األمر ىذا بصدد َلستُ  وكثًن، كثًن َغًنىا وىناك الُكُتب من
 . التفاصيل ىذه ُكلّْ  يف أدخلَ  أنْ  أُريد ال لكنَّين جّيداً، وأعرُفها سطراً  سطراً  الكتب ىذه تتبعتُ  قد
 : ادلثالٌن ىذين من ىديف 

o  ُزُلَمَّد اسمُ  اليهود كتاب من مثاالً  أخذت ! 
o  ُاسم اجلديد العهد كتاب ومن اإلَنيل من النَّصارى كتاب من مثاالً  وأخذت Hosanna ! 
 ي،ئسينما فيلم الحظوا، النَّصارى، وتعامل اليهود تعاملِ  كيفّيةِ  عن صورةً  وأعطيُتكم األمثلة ىذه أخذت
 ىذه تضع ُكلها اليهودية، وادلعاجم اإلَنليزية، وادلعاجم اإلَنليزية، النُّسخ لإلَنيل، وتَلوة دينية، وترنيمة
 أو آّد، أو أوشنَّا، أو ىوشعنا، أو أوصنَّا، كلمة مع الكلمة ىذه عَلقة ىي فما ،Hosanna: الكلمة

 الل صلوات ُىم ،(حسٌن): واضحة الكلمة والتفاسًن، مضطربة ىي كيف القواميس والحظتم! اجلَلل؟
 أنَّ  أيضاً  والحظتم ذُِكروا، شيءٍ  كلّْ  ويف الزُّبُر ويف األسفار يف وذُِكروا الكتب يف ذُِكروا ذُِكروا، عليهم

 . موجودة قِ ئاحلقا آثارُ  بقيت ولكن آخر معىنً  أعطوىا نعم عنها، يتخلَّوا ل النَّصارى
 عليو الل صلَّى زُلَمَّد ىو زلامد ُكلُّو والَّذي زَلامد، ُكلُّو واضحة، إشارة فيها ،(مشتهياتُِكلُّو: )عبارة وحّتَّ 
 . الشَّريف ِاَُسو يُردّْد وىو احلاخام إىل استمعتم وقد وسّلم، وآلو
 ذُِكرت احُلَسٌن ذُِكر وِحٌن فاطمة، وذُِكرت عليّّ  ذُِكر زُلَمَّد ذُِكر حٌن قطعاً  لفاطمة، ُظَلمةٌ  ىذه وىي

 وحٌن! لفاطمة ظلمٌ  ىو فهذا احُلَسٌن ِذكرُ  ُُيرَّفُ  حٌن ذُِكرت، ما فاطمة أنَّ  افرتضتُ  لو وحّتَّ  فاطمة،



  1/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 48 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 06 - 
 

 أبداً، االذباه، ّٔذا احلديث أُريد ال أنا ذلك ومع! لفاطمة ظُلمٌ  فهو وآلو عليو الل صلَّى زُلَمَّد ِذكر ُُيرَّفُ 
 وىذا..!! عليها وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  فاطمةَ  ِلذِكرِ  ربريفٌ  َحَدث ىنا، التحريف حدث ما مثل: أقول لكنَّين

ا عنو، احلديث أُريد أنا الَّذي ىو  اُسوُ  ذكرتُ  وسلَّم، وآلو عليوِ  اللُ  صلَّى زُلَمَّد اسم: القضيَّة ىذه ذكرتُ  إَّنَّ
 فلكي اجلديد، العهد كتاب من ُحَسٌن، ،Hosanna: اسم وذكرت القدًن، العهد كتاب يف ُحرّْف وكيف

 عند لفاطمة ظَلمةٌ  ُىناك فاطمة، عن احلديثِ  يف دخلتُ  ما اآلن إىل لكنَّين التحريف، على أمثلة أعطَيكم
 العهد كتاب مستوى وعلى القدًن، العهد كتاب مستوى على ُظَلمة النصارى، عند لفاطمة وُظَلمةٌ  اليهود

 .العملّية الواقعّية ادلمارسة مستوى على وظَلمة اجلديد،
 من مثاالً  لكم آخذ لكنَّين الكَلم، ئُأجزّ  أن أُريد وال منوُ  الكثًن جرى قد الوقت كان وإنْ  مثاالً  لكم آخذ

 من ِسفرٍ  أوَّلُ  وىو ،(التكوين ِسفر) إىل ِبكم وأذىبُ  القدًن العهد كتاب ىو ىذا القدًن، العهد كتاب
 ِسفرُ  ىو أسفارهِ  من ِسفرٍ  وأوَّل اليهود، كتابُ  ىو القدًن العهد كتاب القدًن، العهد كتاب أسفار

ا التكوين،  والعدد، والَلويٌن، واخلروج، التكوين، سفر: )أسفار مخسة ىي التوراة أين؟ والتوراة تسألون ردبَّ
 بقيَّة أمَّا بالتوراة، اليهود يسّميها الَّيت ىي القدًن العهد كتاب من األوىل اخلمسة األسفار ىذه( والتثنية

اً، كثًنة أسفار كثًنة، أسفارٌ  فهي األسفار  ِسفراً، 31 إىل تصل الرَُّسي بالشكل القدًن العهد أسفار جدَّ
 :القدًن العهد كتاب صفحات عدد كم لكم أقول دعوين التوراة، أسفار ىي منها أسفار مخس
 .0358: عندي ادلوجودة الطبعة حبسب القدًن العهد كتاب صفحات عدد

 331 ،331 صفحة يف ينتهي التثنية ِسفر التثنية، سفر ىو ِسفر آخر األوىل اخلمسة لألسفار وبالنّْسبةِ 
 .0358 صفحاتو فعدد القدًن العهد كتاب وأمَّا التوراة، تنتهي
 - ورد؟ ماذا عشر، السَّابع اإلصحاح يف عشر، السَّابع اإلصحاح التكوين سفر التكوين، ِسفر إىل أعود
ِلكِسمعتِفقدِإسماعيلِوأمَّا:ِاهللِمنِالجوابِفيأتيِأمامك،ِيعيشُِِإسماعيلِليت:ِهللِإبراىيمُِِوقال
اًِِكثيراًِِوُأكثِّرهُِِوأُثمرهُِِأُباركوُِِأناِىاِفيو،  كان ىل - كبيرةِأُمَّةِوأجعلوُِِيلدِيساًِئِرِعشرِاثنيِجدَّ

 من عشر اثين أنَّ  وىل إُساعيل؟ عن التأريخ يف ىذا ذُِكر ىل األوالد؟ من عشر اثنا لوُ  كان ىل إلُساعيل،
اً؟ َكثًناً  وُأكثّْره عنهم يُقال األوالد  ! جدَّ

اً  كثًناً  وأكثرهُ : )اجلملة ىذه فيها ُنرتجم عبارة عن ونبحث العربية اللغة إىل نذىب أن أردنا إذا  لن ،(ِجدَّ
 (..!!الكوثر: )كلمة غًن ذبدوا
 0115 الرَّابعة، الطبعة بًنوت، صادر دار منظور البن العرب لسان منظور، البن العرب لسان ىو ىذا

 ما الكوثر ،(الكوثر) كلمة الكاف، حرف إىل نذىب عشر، الرَّابع عشر، الثَّالث آّلَّد ىو وىذا ميَلدي،
 .الكوثر ىذا ىو شيء كلّْ  من ادلتكاثر الكثًن - شيءُِكلِِِِّمنِالَكثيرُِِالكوثر - ىو؟
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اًِِكثيراًِِوُأَكثِّرهُِِوأُثِمرهُِِأُباركوُِِأناِىا  ل السََّلم عليها الزَّىراء أنَّ  أفرتض لو حّتَّ  - يلدِيساًِئِرِعشرِاثنيِِجدَّ
: عشر االثنا فاطمة، أوالد ىم ُىم؟ َمن ِإُساعيل أوالد من ىنا عشر االثنا ولكن باللفظ، إليها اإلشارة تتم

ِلكَِسمعتَُِِفقدِإسماعيلُِِوأمَّا - :إُساعيل ُولد من وفاطمة إُساعيل ولد من وعليّّ  فاطمة، وأوالد عليّّ 
اًَِِكثيراًِِوَأكثِّرهُِِوأُثِمرهُِِأُبارُِكوُِِأناِىاِفيو  اثنا يعين عسار، شنيم( يمئنسي عسار شنيم: )العربية باللفظة - ِجدَّ

 إمام، فمعناىا العربية إىل العربية من ُترتمجها أنْ  أردت إذا وناسي ناسي، لكلمة مجع ىي يمئنسي عشر،
 ىنا( يساً ئر  عشر اثين: )العبارة ىذه بالضَّبط إمام، يعين ناسي كلمة عنها، واحبثوا القواميس إىل ارجعوا
 لناسي مجع يمئنسي عشر، اثنا عسار، شنيم( يمئنسي عسار شنيم: )العربية باللغة العربية، باللغة مرتمجة
ِأناِىاِفيو،ِلكِسمعتُِِفقدِإسماعيلِوأمَّا - يساً ئر  قالت الرتمجة يلد، إمام عشر اثنا إمام، ىو وناسي
اًَِِكثيراًَِِوُأكث ُِّرهُِِوأُثِمُرهُِِأباركوُِ  - جاري التحريف ىو طبعاً  - كبيرةِأمَّةِوأجعلوُِِيلدِيساًِئِرِعشرِاثنيِِجدَّ
 مع وليس إُساعيل مع العهد الكَلم، آخرِ  إىل - سارةِلكِتَلدهُِِالَّذيِإسحاقِمعِأقيموِعهديِولكن
 ِذكرِ  عن ىو الكَلم القضية، ّٔذه لنا شأنَ  ال ولكن إسحاق، مع ليس إُساعيل مع العهد وولدىا، سارة

 ادلستودع الِسرُّ  معها، يكون والعهد احُلَجج، على ُحجَّةٌ  ىي فاطمة أساساً  فاطمة، مع ىو والعهدُ  فاطمة
 صلواتُ  زمانِنا إمامِ  يف يتجّلى الَّذي العهد ىذا العهد، معاين أحد فيها، ادلستودع العهد معاين أحد ىو فيها
 .الفاصل بعد إليكم وأعودُ  فاصل إىل نذىبُ  .عليو وسَلموُ  اللِ 

 يف التكوين سفر يف القدًن العهد كتاب يف اآلن قرأنا حننُ  ،(اجلديد العهد) كتاب إىل بكم أذىبُ 
َِىا - خبصوصوِ  وطلبك ُدعاءك ُسعت - فيوِلكَِسمعتُِِفقدِإسماعيلُِِوأمَّا - عشر السَّابع اإلصحاح

اًَِِكثيراًِِوُأَكثِّرهُِِوأُثمرهُِِأُبارُكوُِِأنا  التكوين، سفر يف ىذا - كبيرةِأُمَّةًِِوأجعلوُِِيَِلدِيساًِئِرِعشرَِِاثنيِِجدَّ
 .عشر السَّابع اإلصحاح

 كتابِ  يف سفر آخر يوحنا، رؤيا ِسفرِ  إىل ونذىب النصارى، كتاب اجلديد، العهد كتاب إىل نذىب إذا
ِالسَّماءِفيِعظيمةٌِِآيةٌِِظهرتِثُمَِّ - عشر الثَّاين اإلصحاح إىل ونذىب يوحنا، رؤيا ىو اجلديد العهدِ 
َِتصرخَُِِحاملٌِِكوكباً،ِعشرِاثنيِمنِإكليلٌِِرأسهاِوعلىِقدميهاَِتحتِوالَقمرُِِبالشَّمسُِملَتحَفةٌِِامرأةٌِ
( مَّةئِ األَ  معرفة يف الُغمَّة كشفُ ) يف الرّْواية ىذه الرّْواية، ىذه عليكم بالل قرأنا إذا - المخاضِألمِمن

 أبيوِ  عن اذلادّي، أبيوِ  عن يرويها يرويها؟ عمَّن وىو العسكريّ  احلسن إماِمنا عن مروية الرّْواية ىذه لألربلي،
 سيّْد عن السَّجاد، أبيوِ  عن الباقر، أبيوِ  عن الصَّادق، أبيوِ  عن الكاظم، أبيوِ  عن الرّْضا، أبيوِ  عن اجلواد،

 ُكتب يف حّتَّ  موجود الرواية، ىذه مضمون ادلضمون، ىذا ىذا، سندٍ  أيُّ  األوصياء، سيّْد عن الشُّهداء،
 ادلضمون ىذا من قريب ادلخالفٌن، كتب من مصادر ِعدَّةِ  يف قرأتوُ  أنا..!! ادلضمون ىذا وغريبٌ  ادلخالفٌن،
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 - ؟وآلو عليو الل صلَّى األنبياء خات يقول ماذا الل، رسول عن عمَّن؟ ينقل ادلؤمنٌن أمًن الرّْواية، ىذه نفس
 وفعَلً  - ِمنَّاَِأْحَسنُِِىوَِخْلَقاًِِاهللَِخَلقََِِما:ِِلَحوَّاءِآَدمُِِفَ َقالِالَجنَّةِِفيِتَ َبْختَ َراَِوَحوَّاءِآَدمَِِاهللَِخَلقَِلمَّا

ِفََأْوَحىِِمنَّا،َِأْحَسنُِِىوَِخْلَقاًِِاهللَِخَلقََِِما:ِِلَحوَّاءِآَدمُِِفَ َقال - حّواء ومجال آدم مجال تصف الرّْوايات
َراِِإَلىِاهللُِ َِدَخََلِِفَ َلمَّا - األعلى الفردوس إىل ّٔما ِاصعد - اأَلْعَلىِالِفْرَدوسَِِِبَعْبَديَِِّتِِْئِإِيلئَِِجب ْ

َِنَظرا - مقعد للجلوس، مكان يعين ُدرنوك، - الَجنَّةَِدرَانِيكِِِِمنُِدْرنُوكَِعَلىَِجارِيَةٍِِِإَلىَِنَظراِالِفْرَدوس
ِرَأِسَهاِوَعَلىِالَجنَّةَِدرَانِيكِِِِمنُِدْرنُوكَِعَلىَِجارِيَةِِإَلىَِنَظرا - امرأة يعين جارية - ُدْرنُوكَِعَلىَِجارِيَةٍِِِإَلى
ِآَدمِفَ َقالََِِوْجِهَها،ُِحْسنِِِِمنِالِجَنانَُِِأْشَرَقتَِقدِنُ ْورِِمنِقُ ْرطَانُِأُذنَيَهاَِوِفيِنُ ْورِِمنِتَاجٌِ َِحِبيِبي:

َرا ُِمَحمَّدِبِْنتُِِفَاِطَمةَِىِذه:ِفَ َقالَِوْجِهَها؟ُِحْسنِِِِمنِالِجَنانَُِِأْشَرَقتَِقدِِْالَِّتيِالَجارِيَةَِىِذهَِِِمنِيلئَِِجب ْ
ِأَِبيِابنَُِِعِليُِِّبَ ْعُلَهاِقَالَِِرَْأِسَها؟َِعَلىِالَِّذيِالتَّاجَُِِىَذاَِفَما:ِقَالِالزََّمان،ِآِخرِِِِفيَِيُكونُُِِوْلِدكِِمنِنَِبيِ 

َراَِحِبيِبي:ِآَدمِقَالَِوالُحَسين،ِالَحَسنَُِِوَلَداَىاِقَالَُِِأُذنَيَها؟ِفيِاللََّذانِالُقْرطَانَِفما:ِقَالَِِطَاِلب، ِيلئَِِجب ْ
ِقَالَِِقَ ْبِلي؟َِأُخِلُقوا  وقطعاً  - َسَنةَِأَلفِِْبَِأْربَ َعةُِِِتْخَلقِأنِِْقَبلَِِاهللِِعْلمَِِِغامضِِِفيَِمْوُجوُدونُِىم:

 .األرضّية السّْنٌن عن باحلديثِ  ىو ما ىنا السّْنٌنِ  عن احلديثُ 
ِقدميهاِتحتِوالقمرُِِبالشَّمسِملتحفةٌِِامرأةٌِ - يوحنا رؤيا يف - السَّماءِفيِعظيمةٌِِآيةٌِِظهرتُِِثُمَِّ

ِآيةٌِِالسَّماءِِِفيِوظهَرتِالمخاض،ِألمِمنِتصرخُِِحاملٌِِكوكباًِِعشرِاثنيِمنِإكليلٌِِرأسهاِوعلى
ِثُ ُلثِيجرُِِّوذنبوُِِتِيجان،ِسبعةُِِرؤوسوِوعلىُِقرونِوعشرةُِِرؤوسِسبعةِلوُِِأشقرِكبيرِتِّنينٌِِأخرى

ِولدىاِوضعتِإذاِحتَّىِتَِلدِأنِِْتُوِشكُِِالَّتيِالمرأةِأمامِووقفِاألرض،ِإلىِفألقاىاِالسَّماءِكواكب
ِإلىِولدىاِوُخِطفِحديد،ِمنِبعصاًِِاألممِجميعِيرعىِسوفِالَّذيِوىوِذكراًِِابناًِِفوضعتِابتلعُو،
ِإلىِالمرأةُِِوىَربت - السَّماء إىل رُِفع ُولد بعدما احُلجَّة اإلمام تقول الرّْوايات - عرشوِِِإلىِاهللِحضرةِِ
ِلهاِاهللِأعدَِِّحيثُِِالبريةِإلىِالمرأةُِِوىربت - أبيو بيتِ  إىل ورجعَ  وعاد السَّماء إىل اإلمامُ  رُِفع - البّرية
ِكتوُِئومَلِيلئميخاِفإنَِِّالسَّماءِفيِحربٌِِونشبتِوستين،ِيومِتيئومِيومِألفِىناكِلُِتقاتِمكاناًِ

ِالتَّنينُِِفأُلقيِالسَّماءِفيِمكانٌِِلهمِبقيِولِعليهمِيقوََِِفلمِكَتوُِئمَلِالتِّنينُِِوحاربَِِالتّنينِحاربوا
ِوألقيِاألرضِإلىِألقيُِكلِّوِالمعمورُِمَضلِّلِوالشَّيطانِإبليسِلوُِِيُقالِالَّذيَِذاكِالقديمةِالحيَّةُِِالكبير

ِيقولِالسَّماءِفيَِجهيراًَِِصوتاًَِِسمعتُِِثُمَِِّكتو،ئمَلِمعوُِ ِوملكوَُِِوُقدرتوُِِإلهناِخَلصُِِحصلِاآلن:
ِالحملِِبدمَِِِغَلُبوهِقدِإنَّهمِإلهناِعندِوليَلًَِِنهاراًِِيّتهمهمِالَّذيِإخوتناُِمتَِّهمُِِأُلقيِفقدِمسيحوِِِوسلطان
ِياِوافرحواِالسَّماواتِأي َُّتهاِافرحيِفلذلكِالموت،ِعلىِحياتهمِيُفضِّلواِولمَِشهادتهمِوبكلمةِِ

ِوقتاًِِلوُِِأنََِِّعِلمِوقدِغيضاًِِيسَتشيطَِعَليكماَِىبطَِِقدِإبليسِإنَِِّوالبحرِالبرُِِّأيُّهاِلكماِالويلِسّكانَها،
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ِالمرأةُِِفُأعطيتِالذكرِالولدِوضعتِالَّتيِالمرأةِفطاردِاألرضِإلىِأُلقيِقدِأنَّوُِِالتِّنينِورأىَِقليل،
ِفيِوقتِوِنصفِووقتينِوقتاًِِىناكِفُتقاتِمكانهاِإلىِالَبريَّةِإلىِبهماِلتطيرِالكبيرِالُعقابِجناحي

ِاألرضُِِفأغاثتِالنَّهرِليجرفهاِالماءِمنِنهرٍِِمثلِالمرأةِِِخلفِفمهاِمنِالحيَّةُِِفأفرغتِالحيَّةِمنِمأمنٍِ
ِالمرأةِعلىِالتنينِفغضبِفمو،ِمنِالتِّنينِأفرغوُِِالَّذيِالنَّهرِوابتلعتِفاىاِاألرضِففتحتِالمرأة
ِرملِعلىِفوقفِالمسيحِيسوعِشهادةُِِوعندىمِاهللِوصاياَِيحفظونِالَّذينَِنسِلهاِرَِئساِيحاربُِِومضى
 .الكَلم آخر إىل - البحر

م!! أبداً  مرًن بالسيّْدةِ  يُفسّْروُنا ال ىم العظيمة ادلرأةُ  ىذه  كما يلئإسرا بين بأُمَّة أو بالكنيسة يُفسّْروُنا إُنَّ
 .تفسًنىم كتبُ  تقول
 ىذه نفس على ُمباشر، بثّّ  الوقت، نفسِ  يف غداً  ُملتقانا الَقدر، ّٔذا أكتفي غد، يوم تأتينا احلديث بقيَّةُ 

 . ..الَقَمر رَِعايَةِ  يف  وأَْترُكُكم، الشَّاشة
 اإلْٔخَسِْٔج عٍََى ًَُِخَابِعٍِنَا ُِشَاىِدٌِنَا ًًَُجٌُهِ ًُجٌُىِنَا عَْٓ اٌىَسْبَ إوْشِف احلُسَني أَخٍِهَ ًَجْوِ عَْٓ اٌىَسْبِ وَاشِفَ ٌَا

 ...احلُسَني أَخٍِهَ بِحَكِّ

 . ..اهلل أَِاِْ يف. ..حعاىل اهلل شاء إْْ غداً ٍُِخمأاً، جٍَِّعاً اٌدُّعَاء أَسْأٌَُىُُ
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ِ:وفيِالختام
م  نِالتنبي  وِال  ىِأنّن  اِحاولن  اِنق  لِنص  وصِالبرن  امجِكم  اِى  يِوى  ذاِالمطب  وعِلِلِبُ  ّدِ

يخل  وِم  نِأخط  اءِوىف  واتِفم  نِأرادِالدقّ  ةِالكامل  ةِعلي  وِمراجع  ةِتس  جيلِالبرن  امجِ
ِيون.ئبصورةِالفيديوِأوِاألوديوِعلىِموقعِزىرا
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ِمعِالتحيات
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