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 اٌِّْئخ ثَعد اٌثَّبِْٔخُ خُمٍََحَاٌْ

 عَشَس سعبزَّاٌ اجلُصْءُــ  فَبطَِّخ َّب ٌَجَّْهِ
 

  ... بَػَناِتْ  أَبْػَناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلـٌ 
 اُ  صلَّى ا رسوؿ بنتِ  ُظَلمةِ  أجواءِ  يف حديثي زاؿ ال ..!!.ِفَاِطَمةِيَاِلَبَّيك8ِِ اؼبتقدِّـ الُعنوافُ  ُىو العنوافُ 

ينيَّةِ  اؼبؤسَّسةِ  يف وخطبائنا وُمفسِّرينا وُمفكِّرينا وُعلمائنا مراجعنا بٌن وآلو عليو  وُظَلمةُ  الرَّظبيَّة، الشِّيعيَّةِ  الدِّ
ينيَّةِ  اؼبؤسَّسةِ  يف فَاِطمة  8يلي فيما تتلخَّصُ  الشِّيعيَّة الرَّظبيَّة الدِّ

 ََتديد، ؾُبرَّدِ  إذل وبالتعذيب البشعة الَقتل جريبةُ  زُبفَّف حبيث فبكن، حد   أقصى إذل ظَلمتها زبفيفُ  :أوَّلًِ
ء مراجعنا ِقَبل من عنهم والدِّفاع التربئة من بو يقوموا أف يبكنهم حدّ  أقصى إذل الزَّىراء قَػتَػَلة وَتربئة  .األجَلَّ
 اؼبعريّف، التسطيح مع اغباشية على ذكروىا ذكروىا والَّذين العقائدية، اؼبنظومة من ُمطلقاً  الزَّىراء نَفي :ثانياًِ

 من الغيبّية وػبصائصها ؼبقاماَتا وإنكار عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الزَّىراءِ  معرفة يف واضح تسطيح فهناؾ
 .الكثًنين ِقَبلِ 
 ذلك وكل   وأوصافها، كماالَتا من َسلِبها مع العاَلمٌن نساء بسيِّدة النَّقائصِ  وإغباؽُ  األدب إساءةُ  :ثالثاًِ

يقة عن الدِّفاعِ  ؼبنهجيَّةِ  ووفقاً  الرِّجاؿ، علم قذارات ؼبنهجيَّةِ  وفقاً  شيطان   بتلبيسٍ  هبري  يف الكربى الصدِّ
 تشرَّبت الَّيت اإلبليسيَّةُ  األخَلؽ ىي وتلك!! عنها الدفاعِ  إذل فيها الطَّعنَ  ووُبوِّلوف فيها يطعنوف الَّذي الوقت

ينيَّة اؼبؤسَّسة ىذه يف يقة مواجهةِ  يف إبليس بلسافِ  نُطِقها خَلؿِ  من الدِّ  . الُكربى الصدِّ
 أعتقدهُ  الَّذي النوايا، سوء عن أو النوايا حسن عن أحبثُ  ال وإنَّين اغبقائق، ىذه لكم تعرضُ  اغبلقات وىذه

 الشَّافعي دبنهج ِالبداعهم وبسببِ  اؼبركَّب جهِلهم بسببِ  بذلك قاموا عاـ بشكلٍ  علماَءنا وأفَّ  مراجعنا أفَّ 
 اؼبؤسَّسة، ىذه يف ومقدَّساً  ُمتوارثاً  وصار الُكربى، الغيبة عصر بداياتِ  ُعلماءُ  أَقحموُ  الَّذي النَّاصيب وباؼبنطق
 اغبلقةِ  يف .اؼباضية اغبلقةِ  يف انتهى حيث من حديثي وسأواصلُ  التفاصيل، ىذه ُكلِّ  عن الكَلـ وسيأت
 ُمرتضى الشَّيخ وىو معروؼ وِعرفانٍ  كبًن عالػِمٍ  حديثِ  من مباذج أخذت أنّ  عنده وقفنا شيءٍ  آخرُ  اؼباضية
يقة ؼبقامات قاصرٍ  فهمٍ  ومن اِنتقاصٍ  من قالوُ  ما لكم وعرضتُ  عليو، ا رضبة مطهَّري  الطَّاىرة الصدِّ
 والكثًن الكثًن يتبنَّاهُ  رأي ىو بل بو، خاصَّاً  رأياً  ليس بوِ  جاء الَّذي أفْ  واؼبشكلةُ  عليها، وسَلموُ  اِ  صلواتُ 
ينيَّةِ  اؼبؤسَّسةِ  يف الكبار والُعلماء واؼبفسِّرين اؼبراجعِ  من والكثًن  .الشِّيعيَّة الدِّ

 آؿ اغُبَسٌن ؿُبَمَّد الشَّيخ األكرب اإلماـُ 8 كتابوِ  على مكتوبٌ  ىو كما األكرب اإلماـ من اغبلقة ىذه يف أبدأُ 
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 ؿَبمَّد ربقيق اؼبصّححة، الطبعة الن سخة ىذه ُكتُبو، من معروؼٌ  كتابٌ  ىو( اؼبأوى جنَّة) الغطاء، كاشف
 يقوؿ ماذا اؽبدى، أنوار دار قمري، ىجري 6244 الثَّانية، الطبعة ظهور، اؼبطبعة الطباطبائي، القاضي عليّ 

ُِكُتبِواستفاضتَِطَفحت -8يقوؿ( الزَّىراء فاطمةُ ) ،637 صفحة الغطاء؟ كاشف حسٌن ؿَبمَّد الشَّيخ
ِوأطبقت - أطبقت؟ شيءٍ  وعلى طفحت؟ دباذا ويستمّر، - األوَّلِالقرنِاإلسالمِصدرِِِمنِالشِّيعةِِ

َِضَربِالمصطفىِأبيهاِرِحلةِبعدِأنَّهاِالطَّاىرةِالبضعةِِِتلكِِِمصائبِِِذكرِِِفيِتحقيقاًِِأوِتقريباًِِكلمتهم
 إذل وُيشًن اغبديث ىذا يف ويستمرّ  - ُقرطهاِوتناثرِعيُنهاِاحمَّرتِحتَّىِخدَّىاِولطمواِوجههاِالظَّالمون

ِفيِكانتِوإنِِْوالفظائعِالفجائعِتلكِوكلِ  -8يقوؿ ذلك وبعد الَلحقٌن ومن اؼباضٌن من الش عراء أشعار
ِأنِِْولألفكارِِِيستسيغهاِأنِِْوالوجدانِولألذىانُِيجوِّزىاِأنِِْللعقلِيمكنِولكنِوالشَّناعةِالفظاعةِغاية

 قاؿ؟ ماذا ىو - وجدانيِيقبلوُِِيكادُِِلِِممَّاَِخدِّىاِوَلطمِِِالزَّىراءِضربِِِقضيَّةُِِولكنِوتهضمها،ِتقبلها
 ىذا - ولكن - 8هبم لنا شأفَ  وال اؼبصيبة، ىذهِ  حدوثِ  على اتّفقوا والش عراء واؼبؤّرخوف الشِّيعة كتب قاؿ
ِعقليِويتقب َُّلوِوجدانيِيقبُلوِيكادُِِلِِممَّاَِخدِّىاِوَلطمِِِالزَّىراءَِضربِِِقضيَّةُِِولكن - 644 صفحة يف

ِالعربيةِالسَّجاياِألنَِِّبلِالعظيمةِالُجرأةِىذهِِِمنِويتورَّعونِيتحرَّجونِالقومِألنَِِّلِمشاعري،ِبوِويقتنعُِ
ِالمرأةُِتضَربِأنِِْبشدَّةِتمنعِوتأكيداًِِتأييداًِِوزادتهاِاإلسالميةِالشَّريعةُِِركَّزتهاِالَّتيِالجاىليةِوالتَّقاليد

 بأختوِ  اػبطَّاب ابن عمرُ  فعل ماذا التأريخ يف قرأتَ  أما! اؼبرجع ىذا من عجيبٌ  - سوءِيدُِِإليهاُِتَمدِ ِأو
 تعذيب عن ؿؤو اؼبس ىو كاف اػبطَّاب ابن عمر أفَّ  التأريخ ُكتبِ  يف قرأتَ  أَما أدماىا، حّتَّ  ضرهبا وكيف

 من ويعتذر يُواصل، أفْ  يستطيع فَل التعب، ُيصيبو الَّذي اغبدِّ  إذل اؼبسلمة اؼبرأة يُعذِّب وكاف اؼبسلمات،
بة اؼبسلمة اؼبرأةِ   النِّساء َضَرب التعذيب، عن توّقفي من إليكِ  أعتذر8 يقوؿ هبا استهزاءً  يديو ربت اؼبعذَّ

 ىذا النَّيّب، نساء بُػُيوت داخل يف نساءً  وضرب النَّيبّ  نساء بُػُيوت على وَىَجم خَلفتِو، أيَّاـ يف اؼبسلمات
 وىي والتفاصيل، األحداث ىذهِ  الغطاء كاشف الشَّيخ يقرأ أدل كتبهم، يف التأريخ كتب يف مذكور ُكل و

 !والتأريخ؟ السًِّن كتب يف موجودة
 مع يتعارض حينما الوجداف قيمةُ  ما8 أقوؿ لكنَّين رل، بالنِّسبة بديهيةٍ  قضيَّةٍ  يف أناقش أفْ  أُريد ال ىنا أنا

ا من يقوؿ الصَّادؽ واإلماـ البيت؟ أىل نصوص  أي  ! ؟... الضَّرب من ماتت الزَّىراء الضَّرب، من ماتت أَّنَّ
 أقوؿ أسأؿ وىنا الطائفة، مراجع كبار من مرجع بو ينطق الَّذي الشَّيطان اؼبنطق ىذا بو، تأخذوف اؼبنطقٌن

 اؼببّينة الرتّىات ىذهِ  اؼبراجع؟ ُيسدِّد اغُبجَّة اإلماـ أفَّ  من كذباً  اؼبدَّعى ىذا اغُبجَّة، اإلماـ تسديد ىو أين
 العظاـ، الكبار واؼبراجع الُعظمى اِ  آيات ألسنةِ  على الشَّيطافُ  هبا نطق والَّيت الربنامج، حلقات طوؿ على
م! ُيسدَِّدىم؟ كي والزَّماف األمرِ  صاحبُ  يتدّخل دل ؼباذا  أف يبكن اإلماـ أفّ  مع التَّسديد، يستحقوف ال ألَّنَّ
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 .شيعَتوُ  ُيسدِّد
 قضيَّة يف عليو ا رضبة الغطاء كاشف حسٌن ؿَبمَّد الشَّيخ قالوُ  ما أُناقش أفْ  أُريد ال إنِّ  اغبقيقةِ  يف

 طُوؿ على موجودة قضيَّة ىذهِ  مرجع، آخر وال مرجع بأوَّؿ ىو فَل فاطمة، على جرى الَّذي يف َتشكيكوِ 
 تضرب كانت ما العرب أفَّ  من واضح شيطانّ  تربير ىذا خبيٍث، شيطان   بتربيرٍ  ُيربِّر واحد وُكل   اػبّط،

يقة الواضحة الشَّريفة والزِّيارات الكثًنة األحاديث مواجهةِ  يف خبيث شيطانّ  تربير ىذا النِّساء،  للصدِّ
 .وكبًنة صغًنةٍ  ُكلِّ  ؼبناقشةِ  ليس والربنامج القضيَّة، ىذهِ  يف أُناقشو أفْ  أُريد وال الطَّاىرة

ِـّ  حبقِّ  اُرتكبت الَّيت اعبريبة من جوانب عن اغبديث سلف فيما ومرَّ   الكَلـ أُعيد لنْ  لذا واغُبَسٌن، اغَبَسنِ  أ
ِأميرِِِمعِوكلماتُها -8يقوؿ 641 صفحة يف الغطاء كاشف الشيخ لكن السَّابقة، اغبلقات يف اؼبتقدِّـ

 بكلمات اؼبؤمنٌن أمًن وكلَّمت البيت إذل رجعت اؼبسجد يف ُخطبَتها ألقت أفْ  بعد الزَّىراء - المؤمنين
 يف اغبديث ىذا وعلى اػبطبة ىذه على سأقف القادمة اغبلقات يف كاملة، حلقة يف عليها سأقفُ  موجودة

ِأبيِابنِيا) 8كَلمها يف جاء وفبَّا عليها، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  كَلمها مضامٌن لكم أُبٌنِّ  كاملة حلقة
  .عليو وسنأت كَلمها، آخر إذل ( ...الترابِوافترشتَِِالذِّئابِِافترَستِطالب

 - الزَّىراء؟ وموقفَ  الزَّىراء كلماتِ  الغطاء كاشف حسٌن ؿَبمَّد الشَّيخ َفِهم كيف ىو ىنا اغبديث
ِحتَّىِالتأث رِأشدَُِِّمتأثِّرةًِِثائرةًِِوكانتِالمسجدِمنِرجوعهاِبعدِألقتهاِالمؤمنينِأميرِمعِوكلُماتها
ِلوُِِفقالتُِعمرِىاُِمدَّةِحظيرتهاِمنِتخرجِلمِالَّتيِاآلدابِحدودِِِعنَِخرجت ِطالبِأبيِابنِيا:

 مكتوب ىو كما الكبًن اؼبرجع ىذا يقوؿ ماذا كَلمها، آخر إذل - الترابِوافترشتَِِالذِّئابِافترستَِ
ِحتَّى - !!اآلداب حدود عن خرجت فاطمة األكرب؟ اإلماـُ  يقوؿ ماذا( األكرب اإلماـُ ) الكتاب غَلؼ على

 الشَّيخ األكرب لإلماـ( اؼبأوى جنَّةُ ) ىو الكتاب ،641 صفحة يف ىذا - اآلدابِحدودِعنِخرجت
 القاضي عليّ  ؿَبمَّد بتحقيق ىي الَّيت الطبعة مشهورة، الطبعة ىذه الغطاء، كاشف آؿ اغُبسٌن ؿَبمَّد

 فاطمة8 )عنواف إذل اذىبوا أخرى طبعة ىناؾ كانت وإذا الغطاء، كاشف الشيخ تَلمذة من وىو الطباطبائي
يقة - خرجتِحتَّى -8يقوؿ الكبًن مرجعنا أفَّ  ستجدوف العنواف ىذا يف ،(الزَّىراء ِحتَّى - الُكربى الصدِّ

 عن خرج الذي ىو الشَّيخ ىنا - !!ُعمرِىاُِمدَّةِحظيرتهاِمنِتخرجِلمِالَّتيِاآلدابِحدودِِِعنِخرجت
 ىذه دبثلِ  يتفوَّه حينما مؤدَّباً  ليس الغطاء كاشف حسٌن ؿَبمَّد الشيخ الكَلـ، هبذا اآلداب حدود

يقة حقِّ  يف اػبطًن الكَلـ ىذا فقاؿ كَلمها مضامٌن معرفةِ  يف جاىَلً  كاف الرَُّجل الكلمات،  الُكربى، الصدِّ
 8 إليو لبُلصُ  الَّذي لكن خاصَّة حلقة يف اؼبوضوع ىذا عن اغبديث سيأت

 مؤدَّبة، ليس فاطمة اآلداب، حدودِ  عن زبرج أفْ  لفاطمة يبكن إذاً  اآلداب، حدود عن خرجت فاطمة أفَّ 
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 ليست عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  فاطمة األحياف بعض يف ولكن ىو، قاؿ كما اػبطّ  طوؿ على أقوؿ ال
 يف قُلتُ  وحٌن أنتم؟ تقولوف ماذا !!ارتمة الكبًنة مرجعيَّتنا تقوؿ كما اآلداب حدود عن فتخرج مؤّدبة
 اآلداب، حدود عن خرج الَّذي ىو الشَّيخ بأفَّ 8 قُلتُ  الفضائيَّة، اؼبودَّة قناة يف سنوات قبل الربامج أحدِ 

 حسٌن ؿَبمَّد الشَّيخ بأفَّ  قُلت ألنَّين النَّجف، يف اؼبرجعيَّاتِ  من وبتوجيوٍ  َعَليَّ  بالردِّ  ُشِحن وقتها يف اإلنرتنت
 إشكاؿ وال! إشكاؿ فَل الكَلـ ىذا الزَّىراء عن يقوؿ ىو أنّو أمَّا اآلداب، حدود عن خرج الغطاء كاشف

 ماذا أنتم! اآلداب حدودِ  عن خرج الَّذي ؽبذا أُرقِّع أفْ  وَعَليَّ ! الكتاب يف موجوداً  الكَلـ يبقى أف أيضاً 
ا بفاطمة معرفتكم إذل أضيفوا أضيفوا، تقولوف؟  ىكذا ُمؤدَّبة، ليست فاطمة وأفّ  اآلداب حدود من زبرجُ  أَّنَّ

 ليست ىي الَّيت اؼبرجعيَّة ىذه عن تدافعُ  الشَّريفة وحوزُتكم األحياء مراجُعكم يُدافع وىكذا مراجُعكم يقوؿ
 مع ُمؤدَّب غًن ىذا ىو أنتم؟ تقولوف ماذا! ؟ُمؤدَّب ىو ىل ىو؟ ما اؼبؤدَّبٌن غًن عن يُدافع الَّذي مؤدَّبة،
 َكْفَرةٌ  ىذه وصريح، واضح كفر كفر، ىو بل فقط جارح وليس جارٍح، كَلـٍ  عن يُدافعوف وىؤالء فاطمة
. فاطمة عن يقوؿ ىكذا عليها، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  فاطمة حقِّ  يف الغطاء كاشف يقوؽبا واضحة، صلعاء

 ...  !أعدائها؟ عن يقوؿ ماذا
 يف اؼبوجود اؼبضموف على ينطبق ال أنّو ىي اغبقيقة ولكن كبًن العنواف ،(وأصوؽُبا الشِّيعةِ  أصل) كتابوِ  يف

 يف ميَلدي، 4006 اػبامسة، الطبعة للمطبوعات، األعلمي مؤسَّسة طبعة ىي الطبعة ىذه الكتاب،
 - والثَّان األوَّؿ اػبليفة رأى أنَّوُ  اؼبؤمنٌن أمًن عن ويتحدَّث والثَّان األوَّؿ اػبليفة عن يتحدَّث ،27 صفحة

 من زبرج فاطمة! اعبهد أقصى بذال والثَّان األوَّؿ اػبليفة - التوحيدِكلمةِنشرِِِفيِالُجهدِأقصىِبذل
 ىي ىذه الشِّيعة أنتم أنتم، أصلكم يف ،(وأصوؽبا الشِّيعة أصل) ويف ،(اؼبأوى جنَّةِ ) يف كما اآلداب حدود

ِالجنودِوتجهيزِِِالتوحيدِكلمةِنشرِِِفي - والثَّان األوَّؿ اػبليفة - الجهدِأقصىِبذل - !أصولكم
ِبَاَيعَِ - !ظلم منهم يصدر دل - يستبّدواِولم - !ؽبم شيئاً  يأخذوا دل يعين - يستأثرواِولمِالُفُتوحِوتوسيع
ِالتوحيدِكلمةِنشرِفيِالُجهدِأقصىِبذل - والثَّان األوَّؿ اػبليفة رأى َلمَّا اؼبؤمنٌن أمًن - َوساَلم

ِلوُِِحقَّاِيراهُِِعمَّاِوأغضىِوسالمِبايعِيستبدواِولمِيستأثرواِولمِالفتوحِوتوسيعِالجنودِوتجهيز
 آخر إذل - األولىِجاىلّيتهمِإلىِالنَّاسُِِويعودُِِكلمُتوُِِوتتفرَّقِوحدتُوِتتصدَّعِأنِِْاإلسالمِعلىُِمحافظةًِ

  .الكَلـ
ِوَغالى - يقوؿ؟ ماذا اؼبعتزرل، اغبديد أيب البن شعرٍ  بيت على ُيشِكل ،43 صفحة يف الوقت نفس يف

ِوأساءِالحميدِعبدِالمعتزليِ ِوَغالى - اغبميد عبد اظبو اغبديد ايب ابن ىو - الحميدِعبدِالمعتزليِ 
 الشيخ ِقَبل من النقاط ىذه أدري ال نقاط، ووضع - ...ُِحَساُموِلولِاإلسالمِإنَّماِأَلِِقالِحيثُِِالتعبير
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 صبيع يف الشِّيعيّ  الوسط يف موجود التحريف ا شاء ما اؼبطبعة، أصحاب ِقَبل من أـ الغطاء كاشف
 ...ُِحساُموِلولِاإلسالمِإنَّماِأَلِ:ِقالِحيثُِِالتعبيرِوأساءِالحميدِعبدِالمعتزليِ ِوَغالى - !االذباىات

 إذل لنذىب التعبًن، وأساء غاذل قد اؼبعتزرل أفَّ  يعترب الغطاء كاشف الشَّيخ ىنا اؼبعتزرل؟ قاؿ ماذا .نقاط -
 فماذا اؼبعتزرل، اغبديد ايب البن العلويَّة القصائد ديواف ىو ىذا عنها، يتحدَّث الَّيت ىذه وىي اؼبعتزرل قصيدة

  األوصياء؟ سيِّد يف رائيَِّتة يف قاؿ
ِرِِ  زاىِالقدسِمنِنورٍِِمنِد   تجسَِِِِّالَّذيِر  وى والجِالمكنونِالنبأُِِىو

ِالسرائرِِِمستودعاتِعلىِالظهورُِِِِأقلِّهاِحات الواضِالمعجزاتِوذو
ِرِِ   واألواصِال   العُِِفيِراًِ   ونظيِاًِ  أخِِِوُِ  قيقُِ   وشِفى  ط   المصِعلمِِِووراثُِ

ِرِِ      اف   حِةِِ   الم   قُِِأوِزٍِ   عنِةِِ   كعفطِِِوُِ امُِ     ُحسِول  لِالمُِ      اإلسِا    ِإنَّمِأَلِ
 .التعبًن وأساءَ  الكَلـ يف غاذَل  قد أنَّو الغطاء كاشف الشَّيخ عنو يقوؿ والَّذي اغبديد ايب ابن قالو الَّذي ىذا

ِرِِ     اف   حِةِِ   الم   قُِِأوِزٍِ     ن عِةِِ   كعفطِِِوُِ   ام   س حُِِول   لِالم     اإلسِا    م ِإنَِّأَلِ
ِرِِ     افِِ كَِِةِِ كَنهبَِِأوِلِّيلٍِ ضِةِِ   كعرضِِِوُِ       وم   لُِ عُِِول   لِد   ي وح   التِا    م إنَِّأل
ِادرِِ     وقِاعٍِ   ط مُِِرٍِ        ُوتِن   مِورك   ُبِ فِِِوِِ          ن ي م يِوع     طِدار   األقِا      م إنَِّأل
ِرِِ     الزَّواخِاتِِ   رع   ت م بالِا   رى     فجِّ لِِِاًِ   واطئِد  المِِ الجِمَِّ   الصُِِركضِو   فل

ِرِِ     دائِلَِّ كِا     ه الك أفِن   مِل   وعطِِِِّنورىاِكّورِالشَّمسٍِِكسفِرامِولو
ِِِ...ِى م   ظ عُِ الِةُِ     اآليِو   ى

 من سَلبَ  وعمر ،(الصدِّيق) لقبَ  علي   من بكر أبو سلب ما مثل ومراجُعنا عليٌّ، ىو العظمىِاللِِِآيةُِ
 مراجُعنا األلقاب ىذه ُسِلَبت ما مثل ،(النورينِذو) لقب علي   من سَلب وعثماف (الفاروق) لَقبَ  علي  
، من اللَّقب ىذا سلبوا أيضاً   .بو يتسمَّى أف ألحدٍ  وبل   وال بعلّي، خاصٌّ  ىو اللقب ىذا علي 

ِرِِ   ائِِ   والبصِالن هىِابِِ   أربِرةُِ   وحيِِِالُهدىِوُمستنِبطُِِالُعظمىِاآليةُِِىو
 ... القصيدة آخر إذل

 رِِ     اف  حِةِِ   الم  قُِِأوِزٍِ   ن عِةِِ   كعفطِِِوُِ   ام   س حُِِول   لِالم     اإلسِا    م ِإنَِّأَلِ
 ُقَلمة ؽبا يُقاؿ الزِّيادات، ىذه فُتقصّ  زيادات تكوف اغبيوانات حافر من يُقصّ  ما واضح اغبافر، ُقَلمة
 أو السَّائل فهو العنز عفطةُ  أمَّا اغبافر، قَلمة ىذه فُتقصّ  الفرس حافر يف الزِّيادات تكوف حٌن حافر،
 .العنز عفظةُ  العفطة، ىذه ىي العنز، أنف من العنز، منخر من ىبرجُ  الَّذي اؼبخاط
  8قاؿ حيثُ  التعبًن وأساء اغبميد عبد اؼبعتزرل وَغاذَل  يقوؿ؟ ماذا الغطاء كاشف الشَّيخ
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 رِِ     اف  حِةِِ   الم  قُِِأوِزٍِ   ن عِةِِ   كعفطِِِوُِ   ام   س حُِِول   لِالم     اإلسِا    م ِإنَِّأَلِ
 يقوؿ؟ ماذا الُقرآف !!التعبًن يف وإساءة مغاالة التعبًن من اللوف ىذا يعترب الغطاء كاشف الشَّيخ

 ِِٓ إٌَِْْهَ أُٔصِيَ َِب ثٍَِّغْ اٌسَّسٌُيُ أَُّّيَب َّب﴿ الُقرآف؟ يقوؿ ماذا والسِّتٌن، السَّابعةِ  اآليةِ  إذل اؼبائدة، سورة إذل ذىبنا إذا

ْ ًَإِْ زَّثِّهَ  ىذا شيء، بأيِّ  ُقمتَ  وال الُقرآفَ  بلَّغتَ  ال فإنَّك علي   والية تُبلِّغ دل إفْ  ،﴾زِسَبٌَزَوُ ثٍََّغْذَ فََّب رَفْعًَْ ٌَُّ
 ا صلَّى ا لرسوؿِ  وليس لألُمَّة ىو اػبطابُ  كاف وإفْ  يكوف، ما وأقوى وأعمق أَبلغ يف الُقرآف تعبًن ىو

 اػبطابُ  األَِئمَّة، علَّمنا وىكذا معانيو تُفَهمُ  ىكذا جارة، يا واظبعي أعين بإيَّاؾِ  نزؿَ  فالُقرآف وآلو، عليو
 عليو ا صلَّى النَّيبّ  حياة أيَّاـ آخر يف كاف وىذا ،شيء بأيِّ  ُقمتَ  وال الُقرآفَ  بّلغتَ  ما إّنك ا، لرسوؿ

، واليةَ  تُبلِّغ دل إذا ،وآلو  ا صلَّى فالنَّيب   ُجزئّياً، تبليغاً  كاف الغدير يـو يف علي   لوالية تبليغٍ  من كاف وما علي 
ا اؼبطلق، العاـ دبعناىا علي   واليةَ  يُبلِّغ دل وآلو عليو  ُحدودِ  ويف اِ  رسوؿِ  خَلفةِ  ُحدودِ  يف علي   واليةَ  بَػلَّغ وإمبَّ

نيويّة، اإلمامةِ   واليتوِ  عن اغبديث كاف لو بالك فما ،﴾زِسَبٌَزَوُ ثٍََّغْذَ بِ﴿8 يقوؿ الُقرآف ذلك ومع الد 
  .الُعظمى

ا يُقاؿ أفْ  يبكن الغدير، بيعة يف عنها اغبديثُ  َتَّ  والَّيت علي   والية من ُجزءٍ  عن اغبديث كاف إذا  كانت إَّنَّ
ا الوالية، من اعبُزئي اؼبعىن ىذا على بايعوا بايعوا حٌن اؼبسلمٌن ولكن العامَّة، للوالية ُعنواناً   اػبواص ردبَّ

 حباجةٍ  كانوا ىل ولكنػَُّهم بايعوا ىم الغدير، بيعة إذل حباجةٍ  وليسوا اغبقائق يعرفوف واػبواص اغبقائق، يعرفوف
 مع ىي علي   بيعةُ  ومناسك، طُُقوس إاّل  ىي ما وىذهِ  القلوب، دقَّاتِ  مع ىي علي   بيعةُ ! الغدير؟ بيعة إذل
 بيعةُ  شيء، ال كبنُ  دوَّنا من علي   بيعةُ  حياتِنا، أسرارِ  ِسر   ىي علي   بيعةُ  ُعُقولِنا، صفحات من صفحة ُكلِّ 
 الُقرآف لكنَّ  ُمعتقدنا، ويف عقيدتنا يف علي   بيعةِ  عن ىنا اغبديث ليس ومناسك، طُُقوسٍ  من أبعد ىي علي  

اً  واضحٌ   واليةِ  دوفِ  من لوُ  معىن وال صفر، ديَنكم أفَّ  يعين لنا ىو اػبطابُ  ﴾زِسَبٌَزَوُ ثٍََّغْذَ بِ﴿ 8فعبارة ِجدَّ
8 أبعادىا بكلِّ  الُكربى علي   والية عن اغبديث ليس خم، غديرِ  يف عليها البيعةُ  سَبَّت الَّيت الدنيويّة علي  

 واليةُ  ىي الوالية ىذه بأفّ  تقوؿ وغًنه الشَّريف الكايف يف البيت أىل كلمات ،﴾اٌْحَكِّ ٌٍَِّوِ اٌٌٌََْبَّخُ ىُنَبٌِهَ﴿
  .الكهف سورة يف اآلية ىذه يف جاءت الَّيت وىي علي  

 رِِ     اف  حِةِِ   الم  قُِِأوِزٍِ   ن عِةِِ   كعفطِِِوُِ   ام   س حُِِول   لِالم     اإلسِا    م ِإنَِّأَلِ
 َلَما البيت أىل وبذوؽِ  البيت أىل دبنطقِ  يُفكِّروف اؼبراجع ىؤالء كاف ولو الِعصَمة، بيتِ  أىلِ  عن الرِّوايات

 وصريح، واضحٌ  كَلـٌ  اؼبعتزرل ُمصيباً،كَلـ كاف اؼبعتزرل! ؟..الكَلـ ىذا الغطاء كاشف الشيخ قاؿ
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 . اؼبعتزرل الرجل ىذا عند وليست مراجِعنا عند ىي والتُػرَّىات
 الصََّلة معىن عن يتحدَّثوف عريب ابن أفَّ  وكيف ُقطب سيِّد أفَّ  كيف اؼبتقدِّمة اغبلقات يف الحظتم كما
 النَّيّب، وآؿ النَّيبّ  على الصََّلة عن يتحدَّثاف كانا كيف الشِّيعيَ  واؼبرجع الشِّيعيّ  الػُمريبِّ  أفَّ  وكيف النَّيبّ  على

 أيب ابن شيِّعيَّاً، كاف وما معتزرل ىذا الرَّجل اػبّط، طوؿ على[ اػبرابيط نفس تَلحظوف اػبرابيط، نفس]
 أنا يقوؿ اؼبؤمنٌن أمًنَ  ىباطبُ .. . وإنَّنيِالعتزالِِِدينَِِورأيت8ُِ عينيَّتوِ  يف يقوؿ وىو ،ُمعتزلّياً  كاف اغبديد
 8ُمعتزرل

ِيَّعُِ   يتشَِمنُِكلَِِّألجِلكَِِوى   أىِِِي   ن وإنَِّزال   العتِِِن   ديِتُِ   ورأي
 الشِّيعة ُعلماء باؼبئة، مئة اؼبعتزلّية الطريقة على ىو اؼبشهور الكتاب ىذا البَلغة لنهج وشرحوُ  معتزرل، الرَّجل
 اؼبعتزرل كَلـ يف ُيشكِّكوف وال فيها وُيشكِّكوف البيت أىل أحاديث يرتكوف بكَلمِو، ويأخذوف عنو ينقلوف
  8حقَّ  كلمة قاؿ الرَّجل ىنا ىذا،

 رِِ     اف  حِةِِ   الم  قُِِأوِزٍِ   ن عِةِِ   كعفطِِِوُِ   ام   س حُِِول   لِالم     اإلسِا    م ِإنَِّأَلِ
 أين اؼبراجع ىؤالء غريبٌ  قاؿ، ىكذا ا رسوؿ لُو، معىن ال علي   دوف من فاإلسَلـُ  ىذا، كثًنٌ  ىذا، وكثًنٌ 

ِِإنِِِْإَلِهي:ِقَالَِ) ا؟ رسوؿ قاؿ ماذا اػبندؽ يـو يف األحزاب يـو يف قاؿ، الَّذي ىو ا رسوؿ بصًنتكم؟
َِفُخذِِْتُ ْعَبدَِلَِِأنِِِْشْئتَِِِإنِِِْإَلِهي) شيء ال الدين فإفّ  عليّ  دوفِ  من يعين (َعِليَّاَِفُخذِِْتُ ْعَبدََِِلَِِأنِِِْشْئتَِ
  .العامري ود   ابن إذل برز حٌن وذلك ،(َعِليَّا

 رِِ     اف  حِةِِ   الم  قُِِأوِزٍِ   ن عِةِِ   كعفطِِِوُِ   ام   س حُِِول   لِالم     اإلسِا    م ِإنَِّأَلِ 
 سيِّد ببَلغةِ  كثًناً  تأثَّر وقد مفلَّقاً، شاعراً  وكاف اغبديد أيب ابنُ  بارعاً  أديباً  كاف بليغاً، كاف الرجل وىذا

 عمياف؟] عنهم أقوؿ ماذا أدري ال مراجعنا لكنَّ  األوصياء سيِّدِ  كَلـِ  من أخذهُ  اؼبعىن وىذا األوصياء،
 !؟..حقيقةً  أقوؿ ماذا أدري ال[ حوالف؟ عوراف؟

 الشقشقية اػبطبة ىذه البَلغة، َّنجِ  أوائلِ  يف الشقشقية اػبطبة من أشهر ىناؾ وىل الشقشقية اػبطبةِ  يف
 يتحدَّث أف بعد - الَحبَّةِفَ َلقََِِوالَِّذيَِأَما - اؼبؤمنٌن؟ أمًن يقوؿ ماذا البَلغة، َّنج يف الثَّالثة اػبطبة وىي
َِلْوَلِِالنََّسَمةَِوبَ َرأِالَحبَّةِفَ َلقََِِوالَِّذيَِأَما - اؼبعروفة الشقشقية اػبطبة والثَّالث، والثَّان األوَّؿ خَلفة عن

ِظَالِ مِِكظَّةَِِِعَلىِيُ َقار واُِلِِأنِِْالُعَلَماءَِعَلىِاللَُِِأَخذََِِوَماِالنَّاِصرِبُ ُوُجودِِِالُحجَّةَِِِوِقيامُِِالَحاِضرُِحُضور
َلَهاِأَلَْلَقيتَُِِمْظُلومَِسَغبَِِِولَِ  للخَلفة تصدَّيتُ  ما يعين - َأوَِّلهاِِبَكأسِِِآِخَرَىاَِوَلَسقيتَُِِغارِِبَهاَِعلىَِحب ْ
َِىِذهُِِِدنْ َياُكمَِوأَلْلَفيُتم - ىذه وإلمرتكم ػبَلفتكم تصدَّيتُ  ما يعين - َأوَِّلهاِِبَكأسِِِآِخَرَىاَِوَلَسقيتُِ -

 َأاَل  اؼبخالفٌن كتب يف خَلفتكم، يعين دنياكم، اػبَلفة، ىذه عن يتحدَّث - َعْنزَِعْفَطةِِِِمنِِِْعْنِديَِأْزَىد
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 بيعةً  كوََّنا تعدو ال وىي جاىليَّة؟ ِميتةً  ويبوت كافراً  يبوت بيعة ُعنقوِ  يف وليس يبوت الَّذي بأفَّ  يقولوف
 ماذا اؼبؤمنٌن أمًن ولذا اػبَلفة، ىي وُدنياىم األساس، ىي عندىم اػبَلفة ألفَّ  الدنيوّي، باؼبعىن ػبليفةٍ 
 أزىدُ  ىي إمرتكم وأفَّ  ِخَلفتكم أفَّ  أي - َعْنزَِعْفَطةِِِِمنِِِْعْنِديَِأْزَىدَِىِذهُِِِدنْ َياُكمَِوأَلْلَفيُتم - يقوؿ؟
ا أال8 قاؿ ؼبػّا كبًنةً  قيمةً  لألمر أعطى ىنا الشاعر أفّ  يعين عنز، عفطةِ  من قيمةً  وأقلّ  عندي  لوال اإلسَلـَ  ِإمبَّ

 عنٍز، كعفطةِ  وليس عنز عفطةِ  من أقلّ  8يقوؿ أف واؼبفروض إخل، ... علي سيفِ  دوف من أي ... ُحساُمو
  .حافرِ  قَلمةِ  أو عنزٍ  كعفطةٍ 

َِأزىدَِِعنديِىذهُِِِدنياكمِأللفيتم -8فقاؿ دينهم، وعن إسَلمهم وعن خَلفتهم عن ربّدث اؼبؤمنٌن أمًن
 ما اؼبرجع لكنَّ  اؼبؤمنٌن، أمًن كَلـ من ىذا اؼبضموف أخذ والرَُّجل قيمًة، أقلّ  أي - عنزِعفطةِِِمنِعندي

 َّنج على وُمطَّلعاً  التأريخ، على وُمطَّلعاً  عاِلماً  كاف الغطاء كاشف الشَّيخ قرأىا، قطعاً  اػبطبة؟ ىذه قرأ
 بالشَّيخ منكم َأْعَرؼُ  فأنا انتقدهُ  حٌن أنا ُمؤرِّخاً، وكاف شاعراً، كاف األوَّؿ، الطِّراز من أديباً  كاف البَلغة،

 عن أربدَّث حٌن فأنا أَدبَُو، وأعرؼُ  ُكتُبِو، ُكلَّ  وقرأتُ  حياتِو، تفاصيلَ  أعِرؼُ  الغطاء، كاشف حسٌن ؿُبَمَّد
 سطرين أو سطراً  إاّل  قرأتُ  ما وكأنَّين أربدَّث حٌن باعباىلِ  لستُ  أربّدث، عمَّن أعرؼ فأنا الغطاء كاشف
 البيت أىل عن اؼبنحرفة اؼبنهجيَّةُ  أقوؿ، االنتقاد؟ ىذا ؼباذا إذاً  تقولوف قد أربدَّث، عمَّن أعرؼُ  أنا حوَلو،

 ذىنِو، يف موجودة اؼبعطيات ىذه اػباطئة، باؼبعطيات ويفّكر اؼبعطيات هبذه يفّكر ال مستدِبراً  عقَلً  أنشأت
ا ويعرفها قرأىا قد فهو الشقشقية اػبُطبة عن الغطاء كاشف الشَّيخ سألت لو  دل إف منها بعضاً  وبفظُ  وردبَّ

ا يُفّكروف حٌن اؼبراجع ىؤالء لكن يعرفها، العبارة وىذه بكاملها، اػبطبة وبفظ يكن  يبتلك ال البعض ردبَّ
م واسعة ثقافة يبتلكوف الَّذين حّتَّ  لكن الغطاء، كاشف حسٌن ؿُبَمَّد الشَّيخ وثقافة معلومات  يُفكِّروف فإَّنَّ

 !!اؼبهّمة ىي التفكًن طريقةُ  طريقة؟ بأيَّة
 سُنعيد الربنامج ىذا ،(عيين تراؾ مّت ا بقيَّةَ 8 )رمضاف شهر يف برناؾبي تابعوا الَّذين وبنات ألبنائي أقوؿ أنا
 أبنائي ُأخاطب تتذكَّروف، إذا الربنامج تابعوا النَّاطق، الكتاب حلقات ُأِكمل أفْ  بعد الَقَمر شاشة على بثَّوُ 

 كيف التفكًن، طريقةَ  أُعلِّمكم أف أُريد بأنَّين ؽبم أقوؿ كنت الربنامج، ىذا يتابعوف كانوا الَّذين من وبنات
 اؼبائدة سورة من والستوف السَّابعة واآلية موجودة، اؼبعلومات ىذه الغطاء كاشف حافظة يف !!..نفّكر

 يفّكر إنّو يفكر؟ كيف لكنَّوُ  ذىنو، يف موجود الشقشقّية اػبطبة يف اؼبضموف وىذا ذىنِو، يف موجودة
ا وتعلَّم، هبا َدَرسَ  الَّيت باؼبنهجيَّةِ   8البيت ىذا يف الكَلـ ىذا على يعرتض ذبعلوُ  الَّيت ىي الشَّافعيّ  منهجيَّةُ  إَّنَّ

 رِِ     اف  حِةِِ   الم  قُِِأوِزٍِ   ن عِةِِ   كعفطِِِوُِ   ام   س حُِِول   لِالم     اإلسِا    م ِإنَِّأَلِ 
 الركوع حركات يعين سرؽ، أـ زنا أـ صلَّى سواءٍ  حد   على فهو علي   بوالية يأتِ  دل من يقولوف األَِئمَّة
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 تسرؽ، أفْ  تُريد فرؽ ال يعين السَّرقة، عملية حركات نفس وىي الزنا، عملية حركات نفس ىي والس جود
 ىذا شيء، ُكل   انتهى إذاً  موجودة ليست علي   واليةُ  ؼباذا؟ سواء، حد   على ُتصلِّي أفْ  تُريد تزن، أف تُريد

اً  وصريح واضح اؼبضموف ىذا البيت، أىل أحاديث ويف رواياتِنا يف واضح اؼبضموف  - الَعْبدَِجاءََِِلوِْ - 8ِجدَّ
 من نيبٌّ  ىناؾ يكوف أفْ  يبكن ال إذ بِػُمحاؿ، ليس الػُمحاؿ وفرض - نَِبيَّاًَِِسْبِعينَِِِبَعَملِِ - الرِّوايات بعض يف

 عليّ  واليةِ  دوف من نَبيَّاً  سبعٌن بعمل العبد جاء لو بػُمحاؿ، ليس الػُمحاؿ فرض ولكن علّي، والية دوف
ِِمنِنَِبيَّاًَِِسْبِعينَِِِبَعَملِِِالِقَياَمةِِيْومَِِالَعْبدَِجاءََِِلوِْ -8األَِئمَّة كَلـُ  ىذا بكَلمي ىو ما ىذا تقوؿ، الرِّوايات

 .  َعَليوِاللَِِِوَلْعَنةَُِِجَهنَّمِنَارِِِِفيَِمنَخَريوَِعَلىِاللَِأَكبَّوَُِِعِليِ َِوَليَةُِِِدْون
 وباقي اؼبرجع ىذا عقلَ  اؼبرجعّية، عقلَ  ُتشكِّلُ  الَّيت ىي اؼبعطيات ىذه كانت ولو واضحة، اؼبضامٌن ىذه

 مرَّ  الَّذين اؼبراجع عقوؿ ؼباذا. اؼبعوّجة الطريقة هبذه كانت وَلَما وسليمة، واضحة النتائج لكانت اؼبراجع،
 القادمة اغبلقات يف أو اغبلقة ىذه يف ذلك بعد ذكُرىم سيأت والَّذين عنهم اآلف نتحدَّث والَّذين ذكرىم

 ىو ىذا ناصبّية، مبادئ على رُكَِّبت ُعقوؽَبم ألفَّ ! والعرتة؟ الكتابِ  ؼبنطقِ  وُمناِفراً  سّيئاً  نِتاجاً  تُنتج عقوؽُبم ؼباذا
 ىي وصارت البديهّيات ىذه على رُكِّبت العقوؿ كانت لو وإالَّ  اؼبقدِّمات، تتبع والنَّتائج السَّبب،

 أىلِ  حديثَ  عايشوا لو للموضوع، الطويلة اؼبعايشة خَلؿ من ربدثُ  البديهّيات؟ ربُدث كيف البديهّيات،
 أو اؼبخالفٌن من الُعلماء أقواؿ يعايشوف ىم شغُلهم، ىو ىذا وكاف َّنار، ليلَ  دائماً  اػبطّ  طوؿ على البيتِ 

 بفهمِ  الُقرآفَ  وعايشوا اػبطّ  طوؿ على البيتِ  أىلِ  حديثَ  عايشوا ولو باؼبخالفٌن، تأثَّروا الَّذين الشِّيعة من
 إذل اؼبفاىيم ىذه ستتحوَّؿ البديهّيات، هبذه سيفكِّروف يُفكِّروف حينما فإَّّنم اػبطّ  طوؿِ  على البيتِ  أىلِ 

 اؼبنطق، وهبذا اؼبوازين هبذهِ  يَزنوَّنا األشياء يَزنوف فحينما الطويلة اؼبستمرَّة واؼبعايشة التكرار بسببِ  بديهّيات
 علم وقذارات الرِّجاؿ، علم قذارات بسببِ  معوُ  يتنافروف بل البيت، أىلِ  حديثَ  يُعايشوف ال لكنػَُّهم

 ُيسمَّى ما وقذارات التفسًن، قواعد وقذارات الفقهّية، القواعد وقذارات الكَلـ، علم وقذارات األصوؿ،
 بأمثلتوِ  النحو علم من الكثًن النَّحو، علم قذارات بسبب القذارات، ىذه ُكلِّ  بسبب الُقرآف، بعلـو

 علم يف النَّحو، علم يف حوزاتِنا، يف النَّواصب ُكُتبَ  ندُرسُ  ألنَّنا ؼباذا؟ النَّاصيبِّ، بالفكرِ  ُمشَبعٌ  بشواىدهِ 
 لذلك األخرى، اؼبطالب سائر ويف البديع، يف اؼبعان، يف البياف، يف البَلغة، علم يف اللغة، علم يف الصَّرؼ،

 دوفَ  وجاء التعبًن يف أحسن اغبديد ابن التعبًن، وأساء غاذل قد اغبديد أيب ابن بأفَّ  اؼبرجع ىذا يقوؿ
َِعْفَطةِِِِمنِِِْعْنِديَِأْزَىدَِىِذهُِِِدنْ َياُكمَِوأَلْلَفيُتم - 8الشقشقّية اػبُطبةِ  يف اؼبؤمنٌن أمًن قالوُ  الَّذي اؼبضموف

  .عنز عفطة من عندي أزىد - َعْنز
 رِِ     اف  حِةِِ   الم  قُِِأوِزٍِ   ن عِةِِ   كعفطِِِوُِ   ام   س حُِِول   لِالم     اإلسِا    م ِإنَِّأَلِ 
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 أمَّا موجود، شيء اغبافر وُقَلمة موجود، شيء العنز عفطة ألفَّ  ذلك؟ دوفَ  كيف تقولوف!! ذلك ودوفَ  بل
ِِإَلىُِكل وِاإِلْيَمانُِِبَ َرزَِ) 8ا رسوؿُ  عنو يقوؿ عليّ  َعَدـ، فهو ُحساِمو ُدوف ومن علي   دوف من اإلسَلـ
 .علي   ُحَساـُ  ىو ىذا (الث ََّقَلينِِعَباَدةِتَ ْعِدلُِِال َخْنَدقَِيومََِِعِليِ َِضْربَةُِ) 8ُحَساُمو ىو وىذا ،(ُكلِّوِالشِّركِِ

َزانَِِيَاَِعَليكَِِاْلسَّاَلمُِ -8عليو نسلَّم ىكذا زياراتوِ  ويف ِِذيَِوَسيفَِ - األعماؿ ميزاف ىو - اأَلْعَمالِِمي ْ
 .عليٌّ  ىو ىذا - الَجاَلل

َِوَجْنِبوِِِاْلُمِضيَِِّوَوْجِهوِِِاْلرَِّضيِِّاللِِاْسمَِِِعَلىِالسَّاَلمُِ - 8عليوِ  نسلَّم الزيارات ىذه نفس يف نفسو وىو
، َِواْلَفْرعِِِالَقِديمِاأَلْصلَِِِعَلىِالسَّاَلمُِ - أزرلّ  قديٌ  وىو أصلٌ  ىو - الَقِديمِاأَلْصلَِِِعَلىِالسَّاَلمُِِاْلَعِليِّ

َِواْلَكوَْكبِِِال َجِنيِِِّالثََّمرَِِِعَلىِالسَّاَلمُِ - الوجود وشبرةُ  ا شبرةُ  - ال َجِنيِِِّالثََّمرَِِِعَلىِالسَّاَلمُِِالَكرِيم،
 ىذا، ىو - َعِليِِّالَحَسنِِِأَِبي - ىذا؟ ىو من - اْلُدرِّيَِِّواْلَكوَْكبِِِال َجِنيِِِّالثََّمرَِِِعَلىِالسَّاَلمُِِاْلُدرِّّي،
  .اؼبعان ىذه إذل ىي ىنا اإلشارةُ 

 رِِ     اف  حِةِِ   الم  قُِِأوِزٍِ   ن عِةِِ   كعفطِِِوُِ   ام   س حُِِول   لِالم     اإلسِا    م ِإنَِّأَلِ 
 إنّو لو، وجودَ  فَل علي   دوف من اإلسَلـ أمَّا موجود، شيء اغبافر قَلمة موجود، شيء العنز عفظة قلت
، من أشرؼ اؼبوجود ألفَّ  أشرؼ، اغبافر وقَلمة أشرؼ، العنز عفطة فستكوف! َعَدـ  أيِّ  يف وذلك اؼبعدـو
 درجاتٍ  يف كانت لو حّتَّ  وجود، ؽبا موجودة أشياء اغبافر وُقَلمة العنز عفطةُ  الوجود، مراتب من رُتبةٍ 

 اؼبوجود وقطعاً  لو، وجودَ  ال عدـٍ  إذل يتحوَّؿ علي   دوف من اإلسَلـ لكن اؼبوجودات، مراتبِ  يف متأخِّرة
  .الوجود مراتب من كاف رُتبة أيِّ  يف اؼبعدـو من أشرؼ

ِرِِ     اف  حِةِِ   الم  قُِِأوِزٍِ   ن عِةِِ   كعفطِِِوُِ   ام   س حُِِول   لِالم     اإلسِا    م ِإنَِّأَلِ
ِرِِ    افِِ كَِِكَنهَبةِِِأوِضلِّيلٍِِةِِ   رض كعِِِوُِ     ومُِ   لُِ عُِِول   لِدُِ   وحي التِا       م إنَِّأل

 وىو الصَّحيح القوؿ ىذا يقوؿ أفْ  اغبديد أيب ابن على يعرتض يعرتض، الغطاء كاشف الشَّيخ أفَّ  العجيب
ا من السَّيئ القوؿ هبذا الزَّىراء إذل وُيسيء! البيت أىل إذل ُيسيءُ  العرتاض هبذا  حدودِ  عن خرجت أَّنَّ

ثنا الوائلي الشَّيخ الوائلي، الشَّيخ نقل حبسب البيت أىل عقائد إذل وُيسيء!! اآلداب  الفيديو ىذا يف وُبدِّ
 آؿِ  عند اإليباف عقائد أصوؿ ومن عقائدنا أصوؿ من ىي الَّيت الرَّجعة يف الغطاء كاشف الشَّيخ عقيدة عن

ِِإنِّي - 8لُباطبهم حٌن زياراَتم يف تتكرَّر فلماذا ؿُبمَّد آؿِ  عند اإليباف عقائد أصوؿ من تكن دل ولو ؿُبَمَّد،
 - َوبَاِطِنُكمِِبظَاِىرُِكم - شيء؟ وبأيِّ  - َوَغائِِبُكمِِبَشاِىدُِكمَِوآِخرُِكم،ِبَِأوَِّلُكم - شيٍء؟ بأيِّ  - ُمْؤِمنٌِ
 رىمبظاى كاإليباف والرَّجعة باإِلياب اإليباف ذبعل الزِّيارات ىذه - َورَْجَعِتُكمِبِِإيَاِبُكم - شيٍء؟ وبأيِّ 

 يفقهوف ال الَّذين والُعلماء اؼبراجعِ  أقواؿ من دعوكم! األصوؿ؟ من الرَّجعة أفَّ  يعين ىذا أليس وباطنهم،
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 يبتلكوف ال ىؤالء يفقهوف، ال  ىؤالء األصوؿ، من ىي ما الرَّجعة بأفَّ  يقولوف والَّذين البيت، أىل حديثَ 
م ُوِصفوا لو حّتَّ  البيت، أىل فقوَ  ، ال عليكم بو يضحكوف ىذا واألفقو، األعلم بأَّنَّ  يضحكوف ال أنا َعَليَّ

 الكامل، البليغُ  القوؿُ  الكبًنة، اعبامعةُ  الزِّيارةُ  وىو ؿُبَمَّد آؿِ  بدستورِ  كَلَمهم أزِفُ  أنا األلقاب، هبذهِ  َعَليَّ 
 إمامنا! األَِئمَّة؟ يقوؿ ماذا أتدروف اؼبيزاف، هبذا كَلَمهم أَزِف فإنّ  اؼبيزاف ىذا اؽبادي اإلماـُ  يضعُ  حٌن

تُنا الرِّضا، وإمامنا الباقر، وإمامنا الصَّادؽ  - ِمنَّاِفَ َليسَِِوِبَرْجَعِتَناِِبَكرَّتَِناِيُ ْؤِمنِلَ مَِمنِْ - يقولوف؟ ماذا أِئمَّ
 حّتَّ  ال؟ أـ اإليباف أصوؿ من ال؟ أـ األصوؿ من أصل ىي يعين يعين؟ ماذا الكَلـ ىذا اإلماـ يقوؿ حٌن

ا افرتضت لو اً، كثًنة بأحاديث األَِئمَّةُ  عنها ربدَّث ولكنْ  اإليباف، أصوؿ من ليست بأَّنَّ  من مئات جدَّ
ثُتكم األحاديث،  ُتشاىدوا أفْ  ويبكنكم تراجعوىا أفْ  يُبكنكم تقدَّـ فيما حلقات ؾبموعة يف الرَّجعة عن وحدَّ

  .الربنامج ىذا بثَّ  نُِعيد حٌن اغبلقات
 الغطاء كاشف شيخنا كَلـ عن فيو يتحدَّث الوائلي الشَّيخ قصًن فيديو الفيديو، ىذا إذل ونستمع ُنشاىد

 8معاً  ُنشاىد الرَّجعة عن
 كاشف الشَّيخ وىو فقهاءنا أحد عنها شيعرب تدري روايات ىذي ويعاقب ىبرج وأنّو اؼبهديّ  اإلماـ ؾبيء]

 [.زين شوية تنّبهلي واحداً، ِفلساً  عندي ُتساوي ال الرَّجعة أخبار إفَّ 8 ػوؿگيػ سره؟ ا قدس الغطاء
 اؼبعصومٌن، عن األحاديث من مئات روايات فيها الرَّجعة أخبار! واحداً  ِفلساً  ُتساوي ال الرَّجعة أخبار
 اؼبئات وىذه يكفي، واحد حرؼ األحاديث، من مئات ليس واحد َحرؼ األحاديث، من ومئات مئات

 الكتاب بٌن ما اؼبرتبطة القضيَّة أفّ  يعين الُقرآف، لتفسًن األحاديث من والكثًن الكثًن فيها األحاديث من
 واحد احتماؿ ىناؾ كاف لو واحد حرؼ! واحداً  ِفلساً  الغطاء كاشف الشَّيخ عند تساوي ال والِعرتة

 يبرّ  اغبرؼ وىذا واحد حرؼ احتماؿ، ىناؾ كاف لو احتماؿ احتماؿ، واحد، حرؼ اؼبعصـو قالوُ  بالرتيليوف
 اآلف اؼبوجودوف األحياء واؼبراجع الغطاء كاشف فيهم دبا آخرىم إذل أوَّؽبم من الشِّيعة مراجع تُراب، على

 من َذرَّة واحدة، َذرَّة يساووف ال تريليونات يف واضرهبم اغُبجَّة اإلماـ ظهور إذل اؼبستقبل يف سيأتوف والَّذين
 من أنَّوُ  االحتماؿ من الرتيليونات تريليونات إذل واحد بنسبة فيو وُبتَمل واحدٍ  حرؼٍ  واحد، حرؼٍ  تُرابِ 

، حديث  ُتساوي ال الرَّجعة أحاديث يقوؿ الغطاء كاشف الشَّيخ بأفَّ  ويتبجَّح الوائلي يأت حّتَّ  اؼبعصـو
 أنت الكَلـ؟ ىذا أحاديِثهم عن تقوؿَ  حّتَّ  ؿُبَمَّد آؿِ  عند واحداً  فلساً  ُتساوي أنت ىو! واحداً  ِفلساً  عندي

ينيَّة ومؤسَّسُتكم الغطاء وكاشفُ   ؿُبَمَّد آؿ أحاديثِ  عن تقولوا حّتَّ  ؿُبَمَّد آؿِ  عند واحداً  فلساً  ُتساووف الدِّ
ا  اغبمًن وىذهِ  واعبُّهاؿ الثوالف ىؤالء عند قيمة لكم أنتم! قيمُتكم؟ وما أنتم َمن! واحداً؟ ِفلساً  تساوي ال إَّنَّ
 . واحداً  فلساً  ُتساووف ال فأنتم ؿُبَمَّد آؿ عند أمَّا ىؤالء، عند قيمتكم تعتقد، ماذا تعرؼ ال الَّيت

 ! الغيب؟ تعلمُ  ىل تقوؿ قد 
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ِاَْبنَِِيَا - 8قاؿ الرِّضا اإلماـ سأؿ الَّذي ىذا قانوناً، لنا وضع الرِّضا اإلماـ ولكن الغيب، أعلم لستُ  ال،
 اإلماـ أنا - ِليَِماَِقلِبك،ِِإَلىِأُْنظُر:ِقَال - عندؾ؟ منزليت ىي ما - اْلَمْنزَِلةِِمنِِعْنَدكِِليَِماِاللَِرُسولِِ
 عندي اؼبنزلة من لك - ِعْنَدكِاْلَمْنزَِلةِِمنِِليَِماِِبَقْدرِقَ ْلِبيِِفيِفَ َلكَِِِعْنَدكِاْلَمْنزَِلةِِمنِِليَِما - الرِّضا
 الشَّيخ عند فلساً  تساوي ال باؼبئات، وىي الرَّجعة أحاديثُ  كانت فإذا. عندؾ اؼبنزلة من رل ما بقدر

 وىو قانوف ىذا الزَّماف، صاحب عند واحداً  فلساً  ُيساووف ال أيضاً  فهم الوائلي الشَّيخِ  وعند الغطاء كاشف
 وما قيميت وما أنا من الزَّماف، صاحب عن أنطقُ  الَّذي أنا وال الغيب، أعلمُ  الَّذي أنا ال عندي، من ليس

 يتصّوروف السَّاقط الكَلـ ىذا دبثلِ  يتبجَّحوف الَّذين ىؤالء ولكن واحداً، ِفلساً  أساوي ال أيضاً  أنا! قدري؟
 عنو ُتدافع الَّذي النَّاصيبِّ  الػُمسَتدِبر الشِّيعيّ  العقل لبناءِ  واأُلسس القواعد تنشأ وىكذا!! شيء على أَّّنم

  .أيضاً  اآلت الزَّمن ويف السَّابقة األزمنة ويف ىذا زمانِنا يف الُعليا اؼبرجعيَّة
 ُمعجب أنَّو ويبدو أخر موقف يف الكَلـ نفس ُيكرِّر وىو الوائلي للشَّيخ صوت تسجيل إذل أيضاً  نستمع

 بأحاديث استهزائوِ  عن فيو يُعبػِّرُ  صوتاً  ىُبرج وىو لو واستمعوا الغطاء، كاشف للشَّيخ القولة هبذه جداً 
 8الوائلي الشَّيخ صوت إذل نستمع الرَّجعة،

 تساوي ال8 ػوؿگيػ الغطاء كاشف الشَّيخ برضبتو يتغمَّده فقهائنا بعض يرحم ا أيضاً  احنا الرَّجعة وإاّل ]
 وثاقتها، ىّيو شنو ىسَّو اؼبذىب، متبنيَّات من فهم ؾبرد نعم ضرورياتنا من شيء فد مو أه، فلس، عندي

 .. [.. الرَّجعة ىذا الكبًن ىاغبجم إؽبا ما قصدي
 وإذل القضيَّة، ؽبذهِ  استسخافوِ  وإذل اؼبوضوع هبذا اىتماموِ  عدـ إذل ُيشًن" أه" يقوؿ حينما بالصَّوت أشرت

 كاشف الشَّيخ عن يُنقػَلُ 8 أقوؿ السَّابقة، اغبلقات يف عنو اغبديثُ  مرَّ  ما وىذا العقيدة، ؽبذه استصغاره
 عن وينقلوُ  الغطاء كاشف عن ينقلو البعض نفسُو، الكَلـ ىذا الصَّدر باقر ؿَبمَّد السيِّد عن ويُنقل الغطاء
 الرَّجعة أحاديث أفَّ  الصَّدر باقر ؿبمَّد السيِّد عن ينقلوُ  والبعض الغطاء، كاشف بكَلـ ُمعجباً  الصَّدر السيِّد

 ىذا!! كيف الحظوا صحيٍح، كَلـٍ  على يعرتض وىو ىذا يقوؿ ظفر، ُقَلمةَ  عندي تساوي ال الرَّجعة وأفَّ 
 ،(اغبساب سريعُ  ا إفَّ ) معىن وفيو واػبذالف التوفيق قانوف شغَّاٌؿ، قانوفٌ  وىذا واػبذالف، التوفيق قانوف ىو

 النيَّةُ  الصَّاحل، العملُ  واػبذالف، التوفيق بقوانٌن تتمّ  الدِّيينّ  اعبانب ويف الدنيوي العادل يف اغبساب سرعة
 والِنيَّة الطاحل والعمل صاغبة، عقيدة وإذل صاغبة، نيَّة وإذل صاحل، عمل إذل تقود الصَّاغبة العقيدة الصَّاغبة،

 إذل يقود إمَّا الصَّاحل العمل اؼبقدِّمات، تتبع النتائج أفّ  إذ سلبّية نتائج إذل تقود الطَّاغبة والعقيدة الطاغبة
ء، عمل عن يبنع أو صاحل عمل  سّيئة، عقيدة عن سبنع أو صاغبة عقيدة إذل تقود إمَّا الصَّاغبة والعقيدة سيِّ

ء عمل إذل يقود إمَّا السيئ العمل وبالعكس  إذل تقود إمَّا السّيئة والعقيدة صاحل، عمل عن يبنع أو سيِّ
 واػبذالف التوفيق قانوف ىو ىذا سليمٍة، عقيدةٍ  وبٌن بينها فيما حاجزاً  تكوف وإمَّا عليها تتفرَّع سّيئة عقيدة
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  8صحيح كَلـٍ  يف اغبديد أيب ابن على يعرتض ىو. حياتِنا يف الثَّانية أجزاء يف بل ثانية ُكلِّ  يف اعباري
 رِِ     اف  حِةِِ   الم  قُِِأوِزٍِ   ن عِةِِ   كعفطِِِوُِ   ام   س حُِِول   لِالم     اإلسِا    م ِإنَِّأَلِ

ا البيت أىل أحاديث على يقوؿ ويأت  أيّ ! الكري جنابوِ  عند ظفر ُقَلمةَ  تساوي ال أو فلساً  تساوي ال أَّنَّ
 اإلماـ عن ينوبوف اؼبنطق هبذا ىؤالء وىل! اغُبجَّة؟ اإلماـ تسديد أين إذاً ! اؼبراجع؟ عند ىذا توفيق سوء

 اِ  صلواتُ  اغُبجَّة اإلماـ عن ينوبوف اؼبنطق وهبذا الذَّوؽ هبذا ومراجع فقهاء أفَّ  ذلك تصدِّقوف أنتم! اغُبجَّة؟
 أنتم؟ تقولوف ماذا! عليو؟ وسَلموُ 

ا  شعرٍ  بيت خبصوصِ  الغطاء كاشف حسٌن ؿَبمَّد الشَّيخ كَلـ على تعليقي يف الشَّيء بعض أطلتُ  ردبَّ
 الكبًن اؼبوضوع إذل بالقياسِ  اؼبوضوع ىذا ألنبيَّة ال الشَّيء بعض الوقوؼ أطلت اؼبعتزرل، اغبديد أيب البن
ا يدّي، بٌن الَّذي  الَّيت الطريقة وعن اؼبراجع ىؤالء عند التوفيق سوء عن مثاالً  لكم أُوضِّح أفْ  أردتُ  وإمبَّ

 عند الشَّيء بعض الوقوؼ أطلتُ  فلذلك! يتكلَّموف؟ وكيف يعتقدوف وماذا يتحدَّثوف وكيف هبا يُفكِّروف
يقة مع األدبِ  إساءة ىو كَلموِ  يف األساس اؼبطلب وإالَّ  القضيَّة ىذه ا وصفها حٌن الُكربى الصدِّ  بأَّنَّ

ينيَّة اؼبؤسَّسة ؼباذا! ؟..ىذه جريبةٍ  أي  ! اآلداب؟ حدود عن زبرج الزَّىراء اآلداب، ُحدودِ  عن خرجت  ال الدِّ
 ال ؼباذا! ؟..اعبريبة ىذه عن يعتذروف ال ؼباذا الُعلماء، من منهم الباقوف الغطاء، كاشف آؿ ؼباذا! تعتذر؟
يقة حقِّ  يف اؼبرجع خطأ النَّاس يعرؼ حّتَّ ! اغباشية؟ يف ويرتكونو اؼبنت من الكَلـ ىذا يرفعوف  الُكربى الصدِّ

 ..!!عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ 
يقة ِصفاتِ  إذل ُأخرى صفةً  ُنضيف كبنُ  إذاً  ـُ  اغبلقات ىذهِ  َّنايةِ  يف ذلك بعد الكربى، الصدِّ  لكم سأقدِّ

 الَّيت والصِّفة وُخطبائِنا، ومفسِّرينا علمائِنا وعند مراجِعنا عند الكربى الصّديقة صفات عن كامَلً  تقريراً 
 ودبا ..!!عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  األحياف بعضِ  يف اآلداب حدود عن زبرجُ  الزَّىراء أفَّ  ىي اآلف ُنضيُفها

 ألد   ىم واعببابرةُ  اعببابرة، صفات ببعضِ  تتصَّف أفْ  فيمكن اآلداب ُحدود من زبرج أف يبكن الزَّىراء أفَّ 
وف، ىم اعببابرة ألفَّ  ا، أعداء م أعداًء؟ ويتَّخُذىم وتعاذل سبحانو ا يُبغضهم ؼباذا واؼبتكرّبوف اؼبتكربِّ  ألَّنَّ

 أفْ  من أكرب وىو الػُمتعاؿ، الكبًنُ  ىو أكرب، اُ  ا، ولباسُ  ا ثوبُ  ىو فالتكرب   لِباسِو، يف اَ  ُيشاركوف
وف العقوؿ، بوِ  رُبيطَ  أفْ  من وأكرب يُوَصف،  . اعببابرة فهم ثوبوِ  يف اَ  يشاركوا أفْ  يريدوف والػُمتكربِّ
ثنا إذل نستمع  فَاِطمة أفَّ  من النَّيّب، ِلسافِ  وعن الزَّىراء أفَّ  عن ىُبربنا وىو عليو ا رضبة الوائلي الشَّيخ ؿُبدِّ
 اغبسيين، اؼبنرب عميد لسافِ  على فاطمة ِلُسمعةِ  وتشويوٌ  ا رسوؿِ  على افرتاءٌ  وىذا! اعببابرة لِباسَ  تلبس

 8معاً  نستمع
 النَّيب مسجد يف سقيفة فرد أكو كانت اإلسَلـ صدر يف الصحابة من ؾبموعة ذوال الصّفة أىل .]..

 عليهم بالية، مَلبسهم ىناؾ، يأكلوف ويناموف يباتوف ىناؾ ػعدوفگيػ مسكن، عندىم ما ربتها خَلىم
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 الُفقراء، إالَّ  تبعوه ما األمر أوؿ الضعف بغاية كاف اإلسَلـ أجسادىم، بو يسرتوف ما عندىم ما بالية ِخرؽ
 القماش من قطعة عليها ا سَلـ اؼبؤمنٌن أمًن اإلماـ غبقت الغنيمة، من النَّيب رجع ىاغبالة مثل ففي

 النَّيب قَلدة، شكل على كقَلدة ذىب من قُػُلب قلب، حيو الغنيمة من حصتو اجتها ىاي حيو كبًنة،
 بوِ  ربلَّت الزَّىراء عليها، ا صلواتُ  لفاطمة اعطاىا عليو ا سَلـ اإلماـ جاهبن علي، لإلماـ اىداىم
 مشكلة يشّكل وما الشرع إليو ندب ما اؼبشروعة األمور من ىذا أفَّ  على يدؿ ما تنّبهلي، ُعُنقها، يف وضعتوُ 

 ما واعبذوع البيوت، ابواب جذوع اؼبدينة أبواب تعرؼ عندىا؟ من اشسوت القماش، قطعة وأخذت أبداً 
 داخل ىو ما البيت، داخل ىو ما يرى أف يبكن يبرّ  اللي حبيث ىاه، فرجة بيها تكوف كلها ملتئمة تكوف
 على ا رسوؿ وجاء الُقُلب ىذا لبست هبا، ربلت اغبلي ولبست الدار باب على سرت فوضعتها الدار
 8 يصيح بالباب يقف يومّية، فاطمة على يبرّ  باؼبسجد يروح ما قبل وآلو عليو صلَّى عادتو

 يرى كاف بفاطمة، عهد هبدد ويدخل ،﴾رَطيِريَا ًُّطَيَّسَوُُ اٌجَْذ أىًَْ اٌسِّجْسَ عَنىُُ ٌُْرِىِت اهلل ُّسِّدُ إَّّٔب﴿
 فكاف اإلسَلـ، ىالكياف أّكدت أفْ  إذل جانبو إذل وقفت اشلوف أمها أف ويعرؼ خدهبة أمها مَلمح فيها
 بٌن كانت الروح، تلك وإذل أحبَّو الَّذي اعببٌن ذلك إذل وينظر بيها عهد هبدد فاطمة أفَّ  يرى الوفاء من

 للدار، طب ما قَلدة فاطمة عنق يف شاؼ قماش، الباب على سرت اكو شاؼ دخل العادة فعلى جواكبو
 من ؾبموعة أكو القصة شنهو؟ القصة وطلع، اعببابرة لباس تلبس ؿُبَمَّد بنت فاطمة وقاؿ دمدـ، طلع،

 سلماف دخل فوراً، اؼبوضوع أدركت الزَّىراء يلبسونو، ثوب عدىم أكو ما ؾبموعة جوعانٌن، الصحابة
 السرت اخذ اخذه، السرت ىذا اضبل8 لو قالت بلى،8 قاؿ عم،8 لو قالت دخل َلمَّا عليو ا رضواف امَّديّ 
 القماش وبمل سلماف بو فأقبل ا، سبيل يف بوِ  فليتصدَّؽ لوُ  قل أليب اعطوِ  خذ8 لو قالت الُقُلب، ونزعت
 الُقُلب أخذ أبوىا، فداىا فعلت أبوىا، فداىا فعلت8 قاؿ يديو، بٌن وطرحها النَّيبّ  رآه فلمَّا الُقُلب ووبمل

 [.الُصفَّة أىل يستدعي قاـ والقماش شبنو وجيبوا بيعوه8 ؽبم قاؿ
م ؼباذا؟ ُتدقِّق، ال النَّاس أفَّ  اؼبشكلة أين؟ اؼبشكلةُ  الوائلي، شيخنا حديثِ  إذل استمعتم  على تعودَّوا ألَّنَّ
 بالفكر ُشِحن اعبمعي والعقل تُقدِّسُو، الَّيت لألجياؿ بالنِّسبةِ  الوائلي الشَّيخ وخصوصاً  اؼبتكلِّم، تقديس

اً  صبيلةً  وهبدوَّنا يستسيغوَّنا فهم ىذه مثل حادثة على يبّروف فحينما النَّاصيب،  .ِجدَّ
 8اغبادثة ىذهِ  حوؿ الن قاط أىم إذل ُأشًن دعون

ا كبًنة، أو صغًنةٍ  ُكلِّ  يف اػبوض أُريد وال تفاصليها على أعرتض أفْ  أُريد ال أنا اغبادثة ىذه8 أوَّالً   أنا ردبَّ
8 أقوؿ. علمائِنا ُكُتب يف نُقِلت وقد التعبًن، من اللوف هبذا وال الشَّكل، هبذا ال لكن نقلتها أو أنقلها أيضاً 

 اِ  صلواتُ  فاطمة أفَّ  واقعة الواقعة ىذه اؼبخالفٌن، ُكتب من منقولة اغبادثة ىذه أفَّ  تعرفوا أفْ  عليكم



  11/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 102 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 79 - 
 

ِتنا طريق من َترِد ودل اؼبخالفٌن، كتب يف نُػُقوؿ بعدَّة نُِقلت وقَلدًة، سرتاً، وضعت عليها وسَلموُ   أبداً، أِئمَّ
 على يطَّلع أفْ  أراد من وكثًنة، عديدة مصادر وىي اؼبخالفٌن مصادر ىي اغبادثة ىذه نقلت الَّيت اؼبصادر
، عوادل من األوَّؿ اعبُزء إذل يَرجع أفْ  عليوِ  التفصيل  ،653 صفحة إذل 651 صفحة الزَّىراء، عوادل العلـو

 مصادر يُراجع أفْ  ويبكنوُ  مذكورة والن صوص مذكورة واؼبصادر ،125 صفحة يف أيضاً  الكَلـ ويُعاد
 طريق من الرِّواية ىذه َوَرَدت وإمّبا اؼبعصومٌن، عن َترِد دل الرِّواية ىذه أفّ  األوذل الن قطة إذاً  اؼبخالفٌن،
 نقلو الَّذي النَّصّ  النصوص، ىذه أحد األمارل يف نَػَقل الصَّدوؽ الشَّيخ ـُبتلفة، بنصوص ووردت اؼبخالفٌن،

 الوائلي، الشَّيخ روى كما ليست اؼبخالفٌن ُكُتب يف والشَّائعة اؼبشهورة األخرى والنصوص الصَّدوؽ الشَّيخ
 وَمَكثَ  دخل ،يدخل دل النَّيبّ  بأفّ  قاؿ ىو بينما ؛فاطمة بيت إذل دخل النَّيبّ  أفَّ  ىي اؼبوجودة الن صوص

ِلِالبابِعلىِأصحابوُِِفوقفَِعَليهاَِدَخلِاللِرسولَِقِدمِفلمَّا - 8النَّص يقوؿ ىكذا حبيث طويَلً 
 النَّيبّ  وَرجع، الباب من أنَّوُ  القصَّة؟ نقل كيف الوائلي - ِعندىاَِمكثوِِِلطولِِِينصرفونِأوِيقفونِيدرون
ا عندىا، وَمَكث فاطمة بيت إذل دخل اؼبخالفٌن روايات وحبسب دخل  يف النَّص ىذا الوائلي وجد ردبَّ

ا، أدري، ال الكتب من كتاب  كتب من ىي كتبوِ  من باؼبئة وتسعٌن طبسة يقوؿ كما الوائلي فمكتبةُ  ردبَّ
ا اؼبخالفٌن،  اؼبعروفة كتبهم يف اؼبوجود ولكن الوائلي، الشَّيخ أكذِّب أفْ  أُريد ال النَّص، ىذا وجد لردبَّ
 أفَّ  من الوائلي الشَّيخُ  قالوُ  ما ذلك، عن النَّظرِ  وبغضِّ  فاطمة، بيتِ  إذل دخل النَّيبّ  أفَّ  ىذا، ىو واؼبشهورة

، شيءٌ  فالدمدمةُ  ا، رسوؿ ُخُلقِ  من ليس ىذا دمدـ، النَّيبّ   األعظم النَّيبِّ  عن ىذا يُعَهد ودل مذمـو
 ِافرتاء ىذا وصريح، واضحٌ  النَّيب   يُدمدـ، ال النَّيب   بيتِو، أىلِ  مع عَلقِتو ويف فاطمة، مع عَلقتوِ  يف ُخصوصاً 

 اؼبخالفٌن، مصادر من مصدرٍ  يف ىذا وجد أنّو وإمَّا الوائلي عند من اِفرتاء ىو إمَّا ىذا ا، رسوؿ على
 من مصدرٍ  يف ىذا وجد لو لكنَّو شيء، ُكلَّ  قرأتُ  أنَّين أدَّعي ال وأنا ىذا، قرأتُ  ما أنا اطَلعي حبسب
! ا؟ ولرسوؿ لفاطمة الشائن الفعل ىذا ينسب أفْ  لوُ  وبل   ىل الكَلـ؟ ىذا ينقل أف لوُ  وبل   فهل اؼبصادر

 ويسخطُ  لرضاىا ا يرضى الَّيت فاطمة َيصفُ  النَّيبّ  اعببابرة؟ لباس تلبسُ  فاطمة بأفَّ  وقاؿ دمدـ النَّيبَّ  وأفَّ 
ا لسخطها  رسوؿ يصف أفْ  يبكن كيف! ىذا؟ يبكن ىل! ا يبغضو لِباساً  تلبسُ ! اعببابرة لباس تلبسُ  بأَّنَّ

ا فاطمة وآلو عليو ا صلَّى ا  ! اعببابرة؟ لباس تلبس بأَّنَّ
ا موجوداً، ليس واؼبعروفة اؼبشهورة الُسنَّة كتب ويف موجوداً، ليس قطعاً  الشِّيعة كتب يف ىذا، رأيت ما أنا  ردبَّ

ا أو اؼبصادر من مصدرٍ  يف وجدهُ   حاؿ، ُكلِّ  على ولكن أحكم، أفْ  أستطيع ال أدري، ال عندهِ  من افرتاه ردبَّ
ا الزَّىراءُ  تُوَصف أفْ  يُبكن كيف صحيحاً، ليس الكَلـُ  فهذا الشِّيعيَّة كتبنا يف ىذا جاء لو حّتَّ   تلبسُ  بأَّنَّ
 أفْ  أُريد ال أنا صحيحاً، ليس الكَلـ ىذا" يدمدـ" ا، رسوؿ َيِصُفها َيِصُفها؟ الَّذي ومن اعببابرة، لِباس
 أفْ  أُريد ال اؼبعصومٌن، طريق من وردت ما اغبادثة أفَّ  العلم مع التفصيل، هبذا ليس ولكن اغبادثة ىذه أُنكر
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ا ىذِه، التفاصيل أُنكر م اؼبخالفٌن ُكتب من واضح ولكن الحق وقتٍ  يف اؼبوضوع ىذا عن أربدث ردبَّ  أَّنَّ
 يُظهروف حبيث فيها كثًناً  عبثاً  عبثوا األصل، من افرتوىا قد يكونوا دل إفْ  اغبادثة ىذهِ  يف كبًناً  عبثاً  عبثوا

ا من فاطمة  ذلك فإفَّ  َغضبوُ  أظهر ا رسوؿ وأفَّ  األمر ىذا َحَدث لو ا، رسوؿ أغضب فعَلً  فعلت أَّنَّ
 قاؿ ما مثل فاطمة، ابنيت سرقت لو أنَّوُ 8 وآلو عليوِ  اُ  صلَّى ا رسوؿ قاؿ ما مثل للمسلمٌن، درساً  كاف
 إجراء قضيَّةِ  يف اغبدود، إقامة قضيَّةِ  يف للمسلمٌن درساً  يكوف كي ا رسوؿ قالوُ  الكَلـ ىذا الكَلـ، ىذا

 ابنيت سرقت لو8 قاؿ والواجبات، اغبقوؽِ  يف والتكافؤ والعدالة التساوي قضيَّةِ  يف اعبميع، على القوانٌن
 إَّنا فاطمة عن يقوؿ وأفْ  يُدمدـ ا رسوؿ أفَّ  يُبكن ال لكن وقعت، قد اغبادثة ىذه كانت لو فاطمة،
 قوؿ مع اؼبئة يف مئة يتناقضُ  ىذا طهارَتا، يف يقدح ىذا عصمتها، يف يقدحُ  ىذا اعببابرة، لباس لبست

 كاف الوائلي الشَّيخِ  إفَّ  أقوؿ ال وأنا لفاطمة إىانة ىذهِ  ،(ِلَسَخِطَهاَِوَيْسَخطُِِِلِرَضاَىاِيَ ْرَضىِاللِِإن8َِّ )النَّيبّ 
 ناصبّية، ؾبالسوُ  ناصيّب، فكرهُ  ناصيّب، منطقوُ  النَّاصيب، بالفكرِ  ُمشَبع ذىنوُ  الرَُّجل لكن ذلك، يف متعمِّداً 

 وُبب   شيعيّ  الوائلي الشَّيخ ُملتفتاً، ليس الرَُّجل يقوؿ، ماذا يشعر ال فهو النَّواصب، عن ينقل ناصيّب، ذوقوُ 
 الرَُّجل النَّاصيّب، بالفكرِ  ُمشَبع الرَُّجل ولكن قليب ُكلِّ  من الكَلـ ىذا أقوؿ وا فاطمة، آؿ ويُوارل فاطمة،

 الَّذي األبرت اؼبنهج األبرت، الوائلي منهج عن ُمفصَّلة حلقة وستأتينا اغبقيقة، ىي ىذه للشَّيطاف، لساناً  كاف
 خَلؿ ومن( أبرت صبع) أباترة خطباء إنشاء ِخَلؿِ  من الُعليا الشِّيعيَّةُ  اؼبرجعيَّةُ  وتتبنَّاه الوائلي الشَّيخُ  يتبنَّاه
  .القادمة اغبلقات يف اؼبوضوع ىذا سأتناوؿ برتاء، فضائيات إنشاء

 شرحٍ  إذل وحباجة وواسع كبًن موضوع وىذا الشِّيعيّ  الوسط يف فاطمة ُظَلمة أجواءِ  يف نتحدَّث زِلنا ال كبنُ 
ينيَّة، اؼبؤسَّسة أقوؿ ال فاطمة، حبقِّ  جريبِتهم إذل يلتفتوف الشِّيعة لعلَّ  وبياف ينيَّة اؼبؤسَّسةُ  الدِّ  ىي رل بالنِّسبةِ  الدِّ

 َلُطف إذا اغُبجَّة، اإلماـِ  من خاص   بُِلطفٍ  إالَّ  ؿُبَمَّد، آؿِ  عن الكبًن ِاكبرافها عن ترتاجع أفْ  يبكن ال مؤسَّسة
 .مستحيَلً  يكوف أفْ  يكاد األمر فهذا اؼبتوّفرة واؼبعطيات أعرفوُ  الَّذي والواقع أمَّا نعم، اإلماـ هبا

 يبكن فاطمة اآلداب حدود عن فاطمة زبرج ما فمثل اعببابرة، لباس تلبسُ  فاطمة8 إليو لبلصُ  الَّذي الشَّيءُ 
 ىذا فاطمة، من يغضبُ  ا رسوؿ ا، رسوؿ تُغِضبَ  وأف اعببابرة لباسَ  تلبسَ  أف اغباالت بعض يف

 الذَّوؽ ىذا أين ناصيّب، ذوؽٌ  قطيّب، ذوؽٌ  ىذا الوائلي، الشَّيخ كَلـ يف النَّاصيبّ  الذَّوؽَ  الحظوا! فبكن؟
 بيتِ  إذل ويدخل التطهًن آية ويقرأ فاطمة باب على يقف ا رسوؿ أفَّ  من فيقوؿ يتحدَّث حينما النَّاصيّب؟

 يعين خدهبة، زوجتو عن بذكرياتوِ  عهداً  هُبدِّد أفْ  يُريد شيٍء؟ أليِّ  بفاطمة، عهداً  هُبدِّد أفْ  يُريد ؼباذا؟ فاطمة
 فاطمة بيت إذل ويدخل فاطمة باب على التطهًن آية يقرأ! السَّذاجة؟ هبذه ىو وآلو عليو ا صلَّى النَّيبّ 
 التعابًن ىذه ،"اإلسَلـ من ومواقفها" القطيبّ  النػََّفس ىذا اإلسَلـ، من ومواقِفها زوجتوِ  بذكريات عهداً  هُبدِّدُ 

 وىذا اتوى، من الفارغة اإلنشائية بالتعابًن الُقطيبّ  واألسلوب اإلخوانّ  األسلوب امتاز الفارغة، اإلنشائية
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 السيِّد كتب يف كثًناً  يرتدَّدُ  وكذلك الوائلّي، الشَّيخ ِلساف على كثًناً  يرتدَّدُ  الطرح ومن األسلوب من النَّوع
 الكتابِ  منطق إذل بصلةٍ  يبت   وال واقعياً  ليس ؿُبتواىا إنشائّية تعابًن ىناؾ وتَلمذتِو، الصَّدر باقر ؿبمَّد

يقة من الصَّدر باقر ؿُبَمَّد السيِّد موقف على أقف حٌن ذلك من شواىد على وسأمر   والعرتة،  .الكربى الصدِّ
 ىذه القوؿ، من ُىراء ىذا فاطمة، لزيارة يومّياً  يأت ا رسوؿ فإفَّ  ػبدهبة الوفاء من بأنَّو الوائلي شيخنا يقوؿ

!! العقائديّة اؼبنظومة يف اور ىي فاطمة بأفَّ  لنا يقوؿ أفْ  يُريد ذلك يفعل كاف األعظم النَّيبّ  تفاىات،
 عَلقتها ما !التطهًن؟ بآية عليها ا صلواتُ  خدهبة السيِّدة عَلقة ما اآلية، ويتلو الباب على يقف فكاف

  !التطهًن؟ بآية
 الَّذي أنا لست تَبعاً  شاركوىا البيت وأىل فاطمة آيةُ  ىذه فاطمة، آيةُ  ىذه بفاطمة، خاصَّة التطهًن آية

 ىذا قاؿ التطهًن آية نزلت حٌن الكَلـ؟ ىذا ا قاؿ مّت - َوأَبُوَىاِفَاِطَمة - 8ؼبَلئكتو قاؿ ا أقوؿ،
 جربائيل سأؿ حٌن الِكساء، حديثِ  يف تقرأوف ىكذا! كذلك؟ أليس التطهًن، بآية جربائيل ونزؿ الكَلـ

 حديث حبسب جربائيل نزؿ وحٌن التطهًن، بآية ونزؿ - َوبَ ُنوَىاَِوبَ ْعُلَهاَِوأَبُوَىاِفَاِطَمة - 8فقاؿ ا سأؿ
ِفَاِطَمة - 8ُىم؟ َمن لكم، يقوؿ ا إفَّ 8 قاؿ لك، يقوؿ ا إفَّ  لوُ  قاؿ ما ا؟ لرسوؿ قاؿ ماذا الكساء
َِوأَبُوَىاِفَاِطَمة - 8األعلى اؼبأل يف شرحوُ  ا اعبمع وضمًن للجميع كاف الضَّمًن - َوبَ ُنوَىاَِوبَ ْعُلَهاَِوأَبُوَىا
 حٌن فالنَّيب   العرتة، منطق ىو وىذا الكتاب منطق ىو ىذا بفاطمة، خاصَّة آيةٌ  التطهًن آيةُ  - َوبَ ُنوَىاَِوبَ ْعُلَها

 الوفاء ال العقيدة، دبحور العهدَ  هُبدِّد فإنَّوُ  بفاطمة العهد هبدِّدُ  كاف وحٌن فاطمة بابِ  على يقف كاف
 الشَّيخ الرومانسي، بِنَػَفِسو الوائلي الشَّيخ ىو األمر، هبذا أقـو أف أنا يُبكن تُػّرىات، ىذه الصَّاغبة، للزوجة
 حبقائقِ  لوُ  عَلقةَ  وال الرومانسّي، والتعبًن التفكًن ألواف من لوف ىذا األدبّية، تعابًنهِ  يف رومانسيَّاً  كاف الوائلي

 إساءة فيها التعابًن ىذهِ  صبيلة، التعابًن ىذه هبدوف فهم اغبقَّة العقيدة على تعّودوا ما النَّاس وألفَّ  العقيدة،
 أُمِّوِ  مَلمح فاطمة وجوِ  يف ويرى لزوجتوِ  الوفاء ألجلِ  يأت ا رسوؿ أفَّ  كيف! لفاطمة وإساءة ا لرسوؿ

 وآلوِ  عليوِ  ا صلَّى ؿُبَمَّدٌ  ىذا![ ىذا؟ ىاػبرط شو ىذا؟ ىاػبرط شنهو] اعبهاد، يف الوقوؼِ  يف شاركتوُ  الَّيت
 . ُعمق وإذل دراسة إذل ربتاج وأقوالُوُ  أفعالُوُ  وسلَّم،

 واللطائفِ  واإلشارةِ  العبارةِ  على نَػَزؿ الصَّامت الكتاب كاف إذا اؼبصحف، ىذا الصَّامت الكتابُ  كاف إذا
 صلواتُ  الصَّادؽُ  يقوؿ كما واغبقائق واللطائف واإلشارة العبارة على نزؿ الصامت، الكتاب ىذا واغبقائق،

 الكتاب عن تقولوف فماذا لألنبياء واغبقائقُ  لألولياء واللطائفُ  للخواص، واإلشارةُ  للعواـ والعبارةُ  عليو، ا
 الكتاب عن تقولوف فماذا وحقيقة، ولطيفة وإشارة عبارة فيها الصَّامت الكتاب ُحروؼ كانت إذا النَّاطق؟
 ندرؾُ  ال نستطيع، ال - ثَ َناِئُكمُِحْسنََِِأِصفَُِِكْيفَِ - كبنُ  نُدرُكو ال ما فيو ما فيو النَّاطق الكتابُ  النَّاطق؟
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 أفعاؿ ؿُبَمَّد، أفعاؿُ  النَّاطق الكتاب فأفعاؿُ  ىكذا، الصَّامت الكتاب كاف إذا النَّاطق، الكتاب معان عميق
 وضمن مقصودة كانت إذا خصوصاً  دراسة، إذل حباجةٍ  سكناَتم حركاَتم أفعاؽبم فاطمة، أفعاؿُ  علّي،
 ىذه يدخل، ال لوُ  يُؤذف دل وإذا ويستأذف التطهًن آية ويتلو الباب على ويقف ا رسوؿ يأت خاصّ  سياؽ

 وجو يف زوجتوِ  مَلمح يرى الصَّاغبة، للزَّوجة وفاء! القوؿ؟ من الػُهراء ىذا ما دالالَُتا، ؽبا خاصة سياقات
 السَّفاىات وهبذهِ  اغبديث هبذا اؼبعَجبوف أنتم عقوِلكم على وسَلـٌ ![ ىذا؟ ىاػبرط شنو] ابنتو،

 !!والتفاىات
 ،"الكهرباء" عليو ويكتبوف تابوت ويشيلوف مظاىرات يطلعوف من مرّات العراقية باؼبظاىرات شايفٌن أنتم
 مظاىرة إذل حباجة أنتم عقولكم"..!! الشِّيعة عقوؿ" التابوت ىذا على وتكتبوا مسًنة زبرجوا أف حباجة أنتم
 .والسَّفاىات التُػرَّىات ىذه دبثل تُعجب الَّيت العقوؿ ىذه عقولكم، التابوت على وتكتبوف اللوف ىذا من

 الكبار األربعة اؼبراجع ألحد الفيديو ىذا نشاىد نفعل، وماذا نصنع، ماذا كبن أخرى، سفاىةٍ  إذل وآخذكم
 ونستمع ُنشاىد! الشَّريفة؟ الُقدسيَّةُ  إفاضاتو دامت النَّجفي بشًن الشَّيخ العظمى ا آية األشرؼ النَّجف يف

ثنا وىو إليو  8وسلَّم وآلو عليو ا صلَّى ا رسوؿ عن وُبدِّ
 يُوحى وحيٌ  إالَّ  ىو إف اؽبوى عن ينطقُ  وما نفسو من ينطق ال الرسوؿ الرسوؿ، ومن ا من يصدر وما]

 ال وربِّك فَل يقوؿ وتعاذل، سبحانو ا من الرسوؿ من وما الرسوؿ من اإلماـ من ما سبحانو، ا من فكّلوُ 
 دكتاتوري، حاكم يعين اؼبثّقفٌن بتعبًنات إرل، انتبو الػُمطَلق، اغَبَكم تكوف حّتَّ  فيما، وُبكُِّموؾ حّت يؤمنوف

  [.ايو ُيسأَلوف، وىم يفعلُ  عمَّا ُيسَأؿُ  ال اه، ىاه
 أساساً، بالثَّقافة عَلقتك شنهو وانت رحت؟ وين انت شيخنا يا اؼبثقَّفٌن، بتعبًنات اؼبهزلة؟ ىذه ما

 يُقاؿ حٌن شتيمة، ىي العبارة فهذه اؼبثّقفٌن بلساف تتحدَّث كنت إذا دكتاتوري، حاكم اؼبثقفٌن بتعبًنات
 رسوؿ إذل اإلساءة تُريد وال سّيئة، بنّية الكَلـ ىذا تقوؿ ال أنت أعلم أنا ُسباب، فهذا دكتاتوري حاكم

 ! تتكلَّم؟ كيف تعرؼ أفْ  عليك ولكن ا،
 ُمطَّلع أنت أنَّك أساس على"! اؼبثقفٌن بتعبًنات" أنت تقوؿ كما اؼبثقَّفوف يقصد ماذا تعرؼ أفْ  عليك8 أوَّالً 
 كيف ،"دكتاتوري حاكم" الكلمة ىذهِ  تعين ماذا تعرؼ أفْ  عليك! اؼبثقَّفٌن تعبًنات وعلى الثَّقافة على

 ؿُباَسب أنت رمز، أنت مرجع، أنت كَلمك، عن ؿؤو مس ؿ،ؤو مس أنت! الوصف؟ هبذا ا رسوؿَ  تصف
 عقل يتكوَّف أين من األُمَّة، عقلِ  لبناءِ  وأساساً  مصدراً  يكوفُ  وأمثالك أنت كَلمكم تقوؽُبا، كلمة ُكلِّ  على

 الن خبة،! األُمَّة؟ عقل يف يضخ ها الَّذي من وكلمات، وعناوين وقواعد وبديهّيات مصطلحات من! األُمَّة؟
 نفرتض دكتاتوري؟ حاكم بأنَّوُ  ا رسوؿ عن تتحدَّث كيف بشًن، شيخ يا الن خبة رأس على ذبلسوف وأنتم

 رسوؿ عن السَّخيف الكَلـ وىذا اؽبراء ىذا تضعوف ؼباذا عنها، ؿؤو مس أنت ىذه وحّتَّ  سبقتك الكلمة أفَّ 
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 اؽبراء ىذا ارفعوا بو، تفتخروف أنتم اؼبوقع على اؽبُراء ىذا مثل تضعوف حينما قطعاً  اؼبوقع، على تضعونو ا،
 دكتاتوري حاكم معىن تعرؼ ال ُكنت إذا وسلَّم، وآلو عليو ا صلَّى ا لرسوؿ َشتيمة ىذهِ  مواقِعكم، من

 8 الكلمة ىذهِ  معىن عن احبث اآلف
 . أوَّالً  ىذا الظَّادل يعين الدكتاتوري اغباكم
 . ِحساباً  شيءٍ  أليِّ  وبسبُ  ال الَّذي يعين الدكتاتوري اغباكم
 . ودناءاتوِ  وشهواتوِ  رغباتوِ  ربقيق إذل إالَّ  يسعى ال الَّذي اغباِكم الدكتاتوري اغباكم
 . القانوف ؼبنطقِ  وال العقل ؼبنطق ىبضعُ  ال الَّذي اعباىل اغباكمُ  ىو الدكتاتوري اغباكم
 . حبكمة يتصرَّؼُ  ال الَّذي ىو الدكتاتوري اغباكم
 يراعي وال األخَلؽ يراعي وال العاطفة يُراعي وال القلب صوتِ  إذل يستمعُ  ال الَّذي ىو الدكتاتوري اغباِكم
 . الدكتاتوري اغباكم ىو ىذا اإلنسانية، اؼبشاعر

 وتعرؼ مثّقف أنت أساس على! اؼبثقَّفٌن تعبًنات يف كما وتقوؿ تتحدَّث الدكتاتورية؟ معىن ما تعرؼ أنت
 اعرفوا ذلك بعد ُثَّ  ،[ربچوف اشلوف تعّلموا] ذلك وبعد الكلمات معان تعلَّموا البداية يف! اؼبثقفٌن تعبًنات

 اعتذروا الرَّظبيَّة، مواقِعكم من االشتباىات ىذه فارفعوا اشتباهٍ  يف ووَقعُتم ذلك أتقنتم لو ُثَّ  تتكلموف، عمَّن
 اغُبجَّة اإلماـ وسلَّم، وآلو عليوِ  اُ  صلَّى ا رسوؿِ  حبقِّ  إساءة إساءة، ىذه البيت، أىل حبقِّ  أخطاِئكم عن

 يقبل العظمى، ا آية اإلماـ، نائبُ  األربعة، اؼبراجع أحد الكبًن، اؼبرجع يكوف أفْ  يقبل الكَلـ؟ هبذا يقبل
 األنبياء خات عن يقوؿ األوصاؼ، هبذه تصفوُ  النَّاس األوصاؼ، هبذهِ  نفسوُ  يصف شخصاً  أفَّ  اغُبجَّة اإلماـ

 تلبس الزَّىراء! اؼبنطق؟ نفس ىذا ىو ما! ىذا؟ ضَلؿ أي  ! ىذا؟ سخيف منطقٍ  أي  ! دكتاتوري؟ حاكمٌ  بأنَّو
 يفرتي ىو إمَّا اغبسيين اؼبنرب عميد اغُبسيين، الػِمنرب عميد ِقَبل من ا رسوؿ عل افرتاء ىذا اعببابرة لباس

 أيضاً  ىو االفرتاء يُؤيِّد الَّذي االفرتاء، ؽبذا ُمؤيّداً  ينقلوُ  وىو آخرين ُمفرتين عن االفرتاء ىذا نقل أنّو أو بنفسو
 دكتاتوري، حاكم ا ورسوؿ اعببابرة، لباس تلبس فالزَّىراء كذَّاب، أيضاً  ىو الكذب يُؤيِّد والَّذي مفرتي،

 الرِّوايات، إذل رجعنا لو ىكذا، ليس معناىا واآلية القرآف، من آية يُفّسر كاف واألخ بقوَّة، ىكذا بيده يؤشر
 ماذا ولكن بالرِّوايات، وجئُتكم اآلية عند لوقفتُ  وإاّل  وقت عندي ما وأنا اآلية، ىذه معىن ستُبٌنِّ  الرِّوايات

ينيَّة مؤسَّستكم ىي وىذه مراجعكم، ىم وىؤالء خطباؤكم، ىم ىؤالء! لكم؟ أقوؿ  !!الدِّ
ا فاطمة َيِصفُ  ا فرسوؿ  لذلك دكتاتوريّة أيضاً  فاطمة إذاً  دكتاتورّي، نفسوُ  وىو اعببابرة لباس تلبس بأَّنَّ
 ..!!. التطهًن آية أصحاب ُىم وىؤالء اعببابرة، لباس لبست

 نستمع تُراب َقربه يف وىو بأنَّو يصفوُ  دكتاتور؟ بأنَّو وصفوُ  تَّ  أف بعد ا رسوؿ عن الوائلي شيخنا يقوؿ ماذا
ثنا الوائلي الشَّيخ إذل  8قربه يف تُرابٌ  بأنَّوُ  ا رسوؿ عن وُبدِّ
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 وروح عّنو إبعد أو كافر النَّيبّ  قرب على يوقف اللي تعترب مشرؾ، النَّيبّ  قرب على يوقػف اللي اف تعترب انت]
 اعبسد، على واقف مو أنا چا تراب، أگوؿ ىم وأنا الرتاب؟ على واگف اشعندؾ صار تراب كلو وؿُبَمَّد

 ىذا ؿُبَمَّد، مضموف على واگف اعبسد على واگف ما أنا تراب، صار راح اعبسد للجسد، شسوي انا چا
 اللي النَّيبّ  ِظَلؿ بيو اللي ا رسوؿ بيو عاش اللي اؼبكاف ىذا النَّيّب، بيو اللي اؼبكاف ىذا زين، تنبهلي مقر،

 الشاعر مو ىاه، موقف، على واگف مضموف على واگف ترابات على واگف ما أنا مرفرفة، النَّيبّ  روح بيو
 8لو يػقوؿ اإلسَلمي

ِبُِ   مَزغَِّشٌِ ريِو     جنحيِمنِل ري   لجبِِِرهُِ   عفِمسِِّرىًِ   ثِفيِدي   خِرت   وعفِّ
ِبُِ       تنصِاللِإلىِات راع      ضِن     ه بِِِد          مَِّ حَِ مُِِآللِبٌِ اري       ح مِو                  ي وف

ِبُِ    وملعِن       الزاكييِنين       الَحسِإلىِِِعٌِ        ج ه ومِار غ        صِدامٍِ          أقِار        وآث
ِزينبُِِتجلسُِِحيثِكبشٍِِجلدِإلىِِِا   قوَتهِنُِ تطحِراء   الزَّىِى رحِوت  وص

ِبُِ   تعشَِِاطة   البسِم   رغِعلىِى وتبقِِِجالَلهاِيرويِالدَّىرِيبقىِسوفِرؤىًِ
 مكاف على واگف النَّيّب، عطر بيو النَّيبّ  نفح بيو مكاف على واگف ذكريات، بيو مكاف على واگف أنا إذاً 

 صار النَّيبّ  جسد أف أگوؿ أجي جاي ما أنا أكثر، مو ا رسوؿ بيو أكرَّـ رمز يعين الوحي بو يهبط كاف
 ما أنا يهمين، ما ؿبفوظ مو أو ؿبفوظ بعده ربت ىو شنهو أبداً، ىذا، يهمين ما تراب صار ما أو تراب

 [.النَّيبّ  ُنكرِّـ أفْ  أمرنا وجل عز وا النَّيبّ  أكرَّـ ؿُبَمَّد روح أتّبع واقف الرتاب أتّبع واگف
 أنا يػقوؿ أخالفك، ال الوىايب، الِفكر الوىايب، يُناقش أخالفك، ال بأنَّين8 يقوؿ وىو الوائلي شيخكم ظبعتم
 مهووس الوائلي الشَّيخ أفَّ  يبدو برتاب، ليس أو تراب ىو يهمين ال أنا8 يقوؿ ُثَّ  تراب، أيضاً  أقوؿ

 كما األوَّؿ، زواجوِ  ذكرياتِ  ذكرياتِو، يُقلِّبُ  فاطمة باب على يأت وآلو عليو ا صلَّى فالنَّيب   بالذكريات،
 8الشاعر يقوؿ

ِاألوَّلِِِللَحبيبِِِإلَِِّالحبِ ِماِِِالهوىِِمنِِشئتَِِحيثُِِفُ ّؤاَدكِنَ قِّل
! ذكرياتوِ  يُعيد النَّيبّ  يزور حٌن الوائلي الشَّيخ وأيضاً ! فاطمة يزور حٌن ذكرياتوِ  يُعيد وآلو عليو ا صلَّى فالنَّيبّ 

 زيارة إذل أو النَّيبّ  زيارة إذل ذىب إذا الزَّائر أفَّ  األيَّاـ من يوـٍ  يف ظبعنا البيت أىل أحاديث يف ىناؾ ىل
 تُراب ا رسوؿُ ! اػبَِرؼ؟ السَّخيف اؼبنطق ىذا ما ذكرياتِو، فيو يكتب مذكَّرات دفرت معو وبمل اؼبعصومٌن

 !!أوذل باب ِمن تُراب أيضاً  الزَّىراء إذاً !! إذاً 
ثُنا وىو الوائلي الشَّيخ إذل نستمع  8اآلف نستمع! عظاـ ؾبموعة ىو فعليٌّ  علي   عظاـ عن وُبدِّ

 عنده أظبيو ػدرگأ ما طالب أيب ابن علي اغبقيقة أنَّوُ  على إرادة القرب، ىذا يف وين؟ التشكيك لبعث إرادة]
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 طالب أيب ابن عليّ  على أقف عندما أنا يعين أبداً، بالقرب ينظم كياف فرد مو طالب أيب ابن عليِّ  ألفَّ  قرب،
 عظاـ عظاـ، مسألة كانت إذا ألف عظاـ؟ على رل أقف ما ليش الواقع ال، عظاـ، على رل ػفگأو ما

 على ػفگأو أنا طالب أيب ابن بعليّ  يرتبط مكاف على ػفگأو عندما أنا إذاً  وغرباً، شرقاً  منتثرة اآلدميٌن
 أدّور جاي مو معنوي، بكياف يرتبط أثر ألنَّو ىبّصو، مكاف على ػفگاو معنوية، شخصية إذل تشّدن معادل

 طالب أيب ابن عليِّ  الواقع أنا أبداً، ال ال ال، ىاه، قرب، رل أدّور جاي وال العظاـ، مدفونة وين عظاـ رل
 [.أبداً  بقرب مدفوف أظبيو ما عليو أقف عندما

، قربِ  زيارةِ  على ربث نا الَّيت الكثًنة باألحاديث الوائلي شيخػػنا يا تصنع ماذا  َقربُ  زَارَ  من اغُبسٌن، وقرب علي 
 بكيافٍ  ترتبط معادل تزور أنَّك الفكر، هبذا جئَتنا أين من الكثًنة؟ األحاديث هبذه تصنع ماذا ،... اغُبَسٌن
 يف ،"موقف" وتزور ذكريات، تزور وأنَّك عظاـ، ؾبموعة على تقف ال تراب، على تقف ال وأنَّك معنوي،

 اؼبوقف أزور8 )الزِّيارة نيَّة يف تنوي ىل اؼبوقف، نزور أفْ  علينا أنَّوُ  عنواف موجود األدعية كتب من كتاب أيِّ 
 موجود مكاف بيا صفحة؟ بيا موجود وين اؼبوقف ىذا ػولليگتػ ما] ،!؟(والدي عن ونيابةً  نفسي عن أصالةً 

 ![نزوره؟ نروح حّتَّ  اؼبوقف ىذا
 يزور أيضاً  ؿُبَمَّد، آؿِ  عن البعيدة الثَّقافة الوىابية، الثَّقافة هبذه يُثقِّفكم وىو الوائلي شيخنا إذل نستمع

 8التسجيل ىذا إذل نستمع اغُبسٌن يزور" عظاـ"
 ىاي تراب، على نقف أو عظاـ على نقف كربَلء إذل نروح عندما أحنو يتصوروف اللي ىذولو الواقع]

 صرخةٍ  على ىنا أقف جاي أنا ال، ال تراب على أقف جاي مو موقف، على أقف جاي أنا غلطانٌن،
 من ؾبموعة على اىنا ػفگوا أنا اؼبكاف، ىذا على مرفرفة تزاؿ ما الرتاب، احتواىا ما مدّوية تزاؿ وما دوَّت

 .ىاه بالية عظاـ رل أزور رايح مو أنا األمر واقع ففي الطّف، صعيد على جّسدىا الشهداء أبو الػُمُثل،
ِاألبيِويِِّ العلِالدمِوزى    وِِِراح   الجِر   عبيِياِالء  رب كِأيا
ِالمعِجبِِِرصفوِِِفيِوأبدعِِِالُحَسينِبناهُِِمجدٍِِصرحِويا
ِبِِ األطيِإلىِاألنوفِتشدِ ِِِالُخُلودِمات  سِِِمنِسمةًِِويا

ِال ُمْذَىبِِِوالشفقِِِأصيلكِِِِِعلىِعاراًِ  شِالُحسينِسيبقى
 كاف لو ألنَّوُ  أبداً، البالية، العظاـ من قطعة أو الرتاب من قطعة رل أزور رايح ما للحسٌن زيارت يف أنا إذاً 

 األموّيٌن عروش خافتها ما بالية عظاـ اغبسٌن كاف لو أرجوؾ زيارتِو، عن باؼبنع الظاؼبوف نشط َلَما ىكذا
 من النَّمط ذلك اغُبَسٌن كاف لو نعم، ىذا، يومك إذل أذياؽبم عروش وال اؼبتوكل وأمثاؿ اؼبتوكل عروش وال

 القرب ضرب أف تصوروا يعين بالقضاء، أفَّ  وتصوروا ارعبوه لكن ىؤالء، أرعب لػَما ىاه، البالية، العظاـ
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 مضموف اغُبسٌن يبوت، ال واؼبضموف مضموف اغُبَسٌن أف، من أكرب اغبسٌن صّدقين، أبداً  اغبسٌن، يضرب
 .عليو القضاء على اؽبدـُ  يقوى ال واؼبضموف
ِوالعنفوانُِِالشموخِتهاوىِماِِِوان       واإليِحُِ   ري       والضِى   ه ت ان

ِان       ص ويُِِدى   م الِعلىِيبقىِِِوالمضمونِالحجارةِتهدمِإنَّما
 بيدي أعطيكم ال وا" مدوية أظبعها صرخة على واقف وإمبا بالية عظاـ بيو قرب على ػفگوا ما أنا إذا

 "[. العبيد فرار أفرّ  وال الذليل إعطاء
 من أكثر أُعلِّق أفْ  أُريد ال أنا واضحة، أدب إساءة ىو بالية، عظاـ بالية، عظاـ بالية، عظاـ التكرار ىذا

 ىذا بالية، وعظاـ تُراب! اإلصرار؟ ىذا ؼباذا بالية، عظاماً  أزور ال أنَّ  على واإلصرار التكرار ىذا ذلك،
َيةِ  يف اعبمعي العقل يف األُمَّة؟ أذىافِ  يف يرتؾُ  ماذا الكبًن االشتباه وىذا اػباطئ التصّور  اعبمعّي، العقلِ  بُػنػْ

 اغبقَّة العقائد عن أعرضت أعرضت، األُمَّة فإفّ  ولذلك مباشر، غًن بشكل أو مباشر بشكل كاف إفْ 
 !األقواؿ هِبُراءِ  والتصقت

ثنا وىو الوائلي الشَّيخ إذل نستمع أيضاً   8اغُبسٌن عن أيضاً  الرتاب عن وُبدِّ
 ىاي تراب، على نقف أو عظاـ على نقف كربَلء إذل نروح عندما احنو يتصوروف اللي ىذولو الواقع]

 صرخةٍ  على ىنا أقف جاي أنا ال، ال تراب على أقف جاي مو موقف، على أقف جاي أنا غلطانٌن،
 من ؾبموعة على اىنا ػفگوا أنا اؼبكاف، ىذا على مرفرفة تزاؿ ما الرتاب احتواىا ما ُمدويَّة تزاؿ وما دوَّت
 .ىاه بالية عظاـ رل أزور رايح مو أنا األمر واقع ففي الطف، صعيد على جسدىا الشهداء أبو الػُمُثل

ِاألبيِويِِّ العلِالدمِوزى    وِِِراح   الجِر   عبيِياِالء   كربِأيا
ِالمعِجبِِِرصفوِِِفيِوأبدعِِِالُحَسينِبناهُِِمجدٍِِصرحِويا
ِاألطيبِِِإلىِاألنوفِتشدِ ِِِالُخُلودِِسماتِمنِمةًِ  سِويا

ِال ُمْذَىبِِِوالشفقِأصيلكِِِِِعلىِشعاراًِِين   الحسِسيبقى
 كاف لو ألنَّوُ  أبدا، البالية، العظاـ من قطعة أو الرتاب من قطعة رل أزور رايح ما للحسٌن زيارت يف أنا إذاً 

 األمويٌن عروش خافتها ما بالية عظاـ اغبسٌن كاف لو أرجوؾ زيارتِو، عن باؼبنع الظاؼبوف نشط َلَما ىكذا
 من النَّمط ذلك اغُبَسٌن كاف لو نعم ىذا، يومك إذل أذياؽبم عروش وال اؼبتوكل وأمثاؿ اؼبتوكل عروش وال

 يضرب القرب ضرب أف تصوروا يعين بالقضاء أفَ  وتصوروا ارعبوه لكن ىؤالء، أرعب لػَما ىاه، البالية، العظاـ
 مضموف اغُبسٌن يبوت، ال واؼبضموف مضموف اغُبَسٌن أف، من أكرب اغبسٌن صدقين، أبداً  اغبسٌن،

 .عليو القضاء على اؽبدـُ  يقوى ال واؼبضموف
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ِوالعنفوانُِِالشموخِتهاوىِماِِِوان       واإليِحُِ   ري       ض والِى   ه ت ان
ِان       وُيصِدى   المِعلىِى يبقِِِوالمضمونِالحجارةِتهدمِإنَّما

 أعطيكم ال وا" مدويّة أظبعها صرخة على واقف وإمبا بالية عظاـ بيو قرب على ػفگوا ما ػف،گوا ما أنا إذا
 "[. العبيد فرار أفر وال الذليل إعطاء بيدي
 ىو حاؿ أيِّ  على اغبديث، ونفس السَّابق الفيديو نفس فأعادوا أخطئوا رـو الكنرتوؿ يف األخوة أفَّ  يبدو
 . الكَلـ ىو الكَلـُ  بالنتيجة اؼبضموف نفس ىو أدري، ال أيديهم، ربت  متوفِّراً  ليس يبدو آخر فيديو ىناؾ

 أو ا كرسوؿِ  تراب ىي إمَّا وتراب، عظاـ ىي قربىا يف فاطمة أفَّ  اػُبَلصة ىذه إذل نصل نصل؟ أين إذل
 وكبن نزورىا حينما وخصائصها أوصافها وإذل ِصفاَتا إذل ُنضيف أيضاً  ففاطمة وكاغُبسٌن، كعلي   ِعظاـ ىي
  نزورىا حٌن ففاطمة ذلك، نعرؼ ال بالتَّحديد ولكن أين، قربىا نعرؼُ  باجململ كبن أين، قربَىا نعرؼ ال

 يُعجبكم ىل! بالية وعظاـ تُراب عن عبارة اغبقيقةِ  يف وىي الوائلي، الشَّيخ يقوؿ كما" موقف" نزور فإنَّا
 أتوافقونين بكم رل شأفَ  وال اؼبنطق، ىذا بُكلِّ  أكفرُ  أنا رل بالنِّسبةِ  أنتم، إليكم راجعة القضيَّة الكَلـ؟ ىذا

 .اؼبنطق ىذا بكلِّ  أكفرُ  إنَّين زُبالفونين، أـ
 السيستان السيِّد من الشديد االصرار من عجيب يُقاؿ، أفْ  البُدَّ  كَلـ ىو ولكنْ  أتعّجب ال واغبقيقة وعجيب

 دائماً  للفضائّيات، اغبوزة، لطلبة للُخطباء، بالنِّسبة الوائلي، الشَّيخ دبنهجيَّة االلتزاـ على الشَّريف ظل و داـ
 دبنهجيَّة بااللتزاـ اػبُطباء وينصح الطََّلبة وينصح الوائلي الشَّيخ منهجيَّة اتِّباع على السيستان السيِّد يُؤكِّد

 تريد كما األعوج اؼبنهج هبذا تلتزموا أفْ  تريدوف أحرار أنتم أمامكم، اؼبوجود الواقع ىو ىذا الوائلي، الشَّيخ
  .ؿُبَمَّد وآؿِ  ؿُبَمَّدٍ  منهجَ  زبتاروا أف تريدوف أـ الشَّريفة، اؼبرجعيَّة لكم
ثنا وىو الوائلي شيخنا إذل ونستمع فيديو ُنشاىد اآلف  8عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  فاطمة أعداءِ  عن وُبدِّ

 يقّيم ُعمر اظبع أنا اآلخر يقّيم واحد الصَّحابة أشوؼ الباحث بروح ػعدگا َلمَّا الباحث بروح آنا أرجوؾ]
 من واحد لو يشتم أف مصلحة عنده أحد ماكو الصحابة يقّيم والُقرآف الصحابة يقّيم بكر وأبو الصحابة
 تنّبهلي، عم، اوالد ذوال وعمر وعليّ  بكر أبو نظرؾ الفت خل8 أوالً  ال، ألنَّو التفت، ا، رسوؿ صحابة
 إذاً  زين، تنّبهلي شوؼ عمك، اوالد وال خارل أوالد وال قراييب ىم ال واحد بوقت وعاشوا سَلح ورفقاء
 منابع ضَبَلة ذوال اإلسَلـ ضَبَلة ذوال الُقرآف ضَبَلة ذوال باعتبار عقائدياً  احنا مربوطٌن أننا من أكثر مو اؼبسألة
 اشقاري عنَّو اشكاتب القرآف ونشوؼ عنَّو اشكاتب التأريخ نشوؼ عدىم من بواحد مّرينا إذا الفكر

 [.ىذا من أكثر مو وأحكامنا بعقائدنا يتَّصل ما دبقدار أكثر مو اؼبقاييس ىذه وفق نُقيِّمهم عنو، ػايلگاشػ
 على! سَلح؟ رفاؽ من اؼبراد ما أدري ال! سَلح رفاؽ وىم عمومة أبناء ىم وعليَّاً  وُعمر بكرٍ  أبا أفَّ  فيبدو

 يعين درجة، بأيّ  أدري ال سَلح، رفاؽ ىم8 يقوؿ الوائلي وغًنِه؟ علي   بٌن مقارنة ىناؾ ىل يعين حاؿ، أيِّ 
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 َعِليِِِّإلَِِّفَ َتىَِل8ِ )نادى جربائيل أفَّ  أعرؼ ولكنَّين حاؿ، أيِّ  على أدري، ال! متقدِّـ؟ نصًن نصًن؟ بدرجة
ا أنا، أعرفوُ  الَّذي ىذا ،(الِفَقارِذوِإلََِِّسيفَِِول - مثيل لو يوجد ال -  ُخرافة ىذه ُأخرِّؼ، أيضاً  أنا ردبَّ

 ىذه لنا يُبٌنِّ  أفْ  الوائلي َشيخنا على أدري، ال ال؟ أـ اغبزب ُمنّظمة يف يلتقوف كانوا ىل سَلح رفاؽ فهؤالء
 ليس عليٌّ  ،(عليِِّإلِفتىِل8 )نادى جربائيل أفّ  ىو أنَّا أعرفوُ  الَّذي أجوبة، إذل حباجة أسئلة ىذه اغبقائق،

 َمن السَِّلح؟ يف لعلي   رفيقاً  يكوف الَّذي ىذا فمن ،(الفقارِذوِإلَِِّسيفَِِول) لسيفِو، مثيلَ  وال مثيل، لو
 ! ُىَو؟
 ىذا  النَّشاز النَّغمة ىذه نفس على نشاز، قذرة، نَغمة ىذه الَقِذرة، اؼبنحرفة الضالَّة النَّغمة ىذه نفس على
 8أوَّؽبا الَّيت قصيدتوِ  يف سلون ودار البَلغ مؤسَّسة ،126 صفحة ديوانِو، يف الوائلي الشَّيخ ىو

اباِرائعاًِِوجُهكِسيظلِِِطاباِأمِالهوىِبكِساءِبغدادُِ ِجذَّ
 ىم الَّذين الصَّحابة عن يتحدَّث قليل قبل كاف ما مثل فاطمة، ُولدِ  من اؼبعصومٌن األئمَّة قتلةَ  يبدحُ  وىو
 يف البخاري عنهم يتحدَّث الَّذين ومن الزَّىراء قَػَتل الذي فمن آخرِه، وإذل اإلسَلـ، منابعُ  الُقرآف، ضَبَلة

م من صحيحوِ  م أدبارىم على القهقرى ارتدوا أَّنَّ  نَبَلِ  مثلُ  إالَّ  منهم ينجو وال جهنَّم إذل يذىبوف سوؼ وأَّنَّ
 نثرِه، يف كاف ىذا الوائلي؟ شيُخنا يقوؿ ماذا اغبوض، باب يف الرِّوايات ىذه البخاري صحيح يف النَّعم؟
 اغبماس من حالة يف وىو يبدو كيف والحظتم نثرِه، يف كاف الفيديو يف قليل قبل مرَّ  ما شعرِه، يف وىذا
 شعره يف أيضاً  ىنا واالندفاع اغبماس من حالة يف يتحرَّؾ كيف الحظُتم اؼبنرب، على ويتحرَّؾ يتحدَّث وىو

 8يقوؿ
ِ(!!جعفر ابن موسى قاتل ىو الرَّشيد ىذا):ُِمؤثَّلٌِِالرَّشيدِِِمجدِِِمنِسيظلِ 
ِجلباباِبسحرهِِِعليكِِِيضفيِِِِِِِِِِِِِمؤثَّلٌِِالرشيدِِِمجدِِِمنِسيظلِ 

 ... بغداد على أي
ِاآلداباِويغرسُِِالعلومَِِيبنيِِِِِِِِِِمجلسٌِِعندكِِِللمأمونِِِويظلِ 

 ... بغداد يف يعين" عندكِِ"و.. الرضا اإلماـ قاتل ىو اؼبأموف
ِفأجاباَِدَعتُِمسلمةٍِِلِنَداءِِِِِِِِِِِِِِِِِكتائباًِِيُعدِ ِلمعتصمٍِِوصدىًِ

 ... اعبواد اإلماـِ  قاتلُ  ىو اؼبعتصم  وىذا
 ،6740 سنة الوائلي الشَّيخ قاؽبا القصيدة ىذه نثرِه، ويف شعرِه يف اػبطّ  طوؿ على موجود الذَّوؽ وىذا
 متأّخرة مراحل يف الكويت يف اجملالس من ىذا مقطعاً  منو رأيتم الَّذي اجمللس وىذا ىنا، مكتوب ىو كما
 .األفكار ونفس النَّاصيبّ  الذَّوؽ نفس وىو الذَّوؽ ىو والذَّوؽ حياتِو، من
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 عن اػباصَّة، ُشوؤَّنا عن مباشر وبشكل فاطمة عن الوائلي الشَّيخ فيو يتحدَّث آخر مقطعٍ  إذل أنقلكم
ثنا ونقائها، طهارَتا  الَّذي التسجيل رجاءاً  لنا اعرضوا نستمع يقوؿ؟ ماذا الطَّمث من فاطمة طهارة عن وُبدِّ
 8عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  فاطمة عند الطَّمث حالة عن الوائلي الشَّيخ فيو يتحدَّث

 ألف إلو، داعي كوا ما أدري ما ػيهمچحػ كل اؼبؤّرخٌن، ذوال ويا اسباخل اظل ما ىّسو أنا حاؿ، أية على]
 قيمة شنو أخي، يا يكفيها ما فضائلها من اؽبا الزَّىراء الواقع اؼبرأة فضائل، ىاي أفّ  شيصّوروف ادري ما ذوال

 اإلنسانية، اػبلقة كماؿ أرجوؾ، يعين ػيچىيػ مو ال مطّهرة، وطاىرة فضيلة ويعتربوىا الدـ عنها ينطقع أف
 خلقتها، يف طبيعية عليها ا صلواتُ  الزَّىراء خلقتو، يف طبيعي اإلنساف يكوف أف اإلنسانية اػبلقة كماؿ
 يكفيها أخي يا ربتاج، ما بعظمتها، اإلذعاف إذل شداً  يشدؾ ما وخصاؽبا خَلؽبا ومن مزاياىا من اؽبا الزَّىراء

ا  [.ىذه أيَّامنا يف الفَلسفة كبار عنها يعجز آراء ُتسطِّر ووقفت الورد عمر يف أَّنَّ
 وكماؿ لفاطمة، بفضيلة ىو ما األمر ىذا وأفَّ  النِّساء كبقيَّة ىي فاطمة بأفَّ  يقوؿ الوائلي شيخكم ىو ىذا

 اؼبؤسَّسة منطق ىو اؼبنطق ىذا! بفضيلة ىو ما ىو وىذا الطبيعّية، اغبالةِ  يف النِّساء كبقيَّة تكوف أفْ  فاطمة
ينيَّة  . الدِّ
( الزَّىراء مأساة) كتاب من األوَّؿ اعبزء من أنقلو الكَلـ كَلموِ  نص ىذا يقوؿ؟ ماذا ا فضل حسٌن ؿُبَمَّد

 بصوتوِ  ظبعتوُ  الكَلـ ىذا بصوتوِ  ظبعتوُ  وأنا ،71 ،74 صفحة الكَلـ نقل العاملي، مرتضى جعفر للسيِّد
ِرؤيةِعدمِإنَِّ - ا؟ فضل السيِّد يقوؿ ماذا األشرطة، على مسّجل ا فضل حسٌن ؿُبَمَّد السيِّد من

 رُبَفٍ  أي   رُبَف، ربفة، إذل ربفة من ننتقل كبن! رُبفة - مرضّيةِحالةِيُعتَبرِالشَّهريةِللعادةِالزَّىراءِالسيِّدة
ِالسيِّدةِرؤيةِعدمِإنَِّ - 8ىذا ثان نوع من ىذا ثانية، رُبفة وىذا ذاتو، حبدِّ  رُبفة الوائلي الشَّيخ! ىذه

 أقوؿ ماذا عليكم با ؽبذا؟ أقوؿ ماذا - العالجِإلىَِتحتاجِمرضيةِحالةِيُعتبرِالشهريةِللعادةِالزَّىراء
 بعض إصدار إذل وبتاج الكَلـ ىذا مثل وإالَّ  يُناسبين، ال يُناسبين، ال! لُو؟ أقوؿ ماذا أنا ىذا! ؽبذا؟

 أجوائنا يف يعين ىذا واحد ػيچىيػ مثل ىذا] يعين الكَلـ ىذا معروفة، أصوات ىناؾ يُناسبين، ال األصوات،
 بزيج، ىبيطو واحد زيج، إذل وبتاج ىذا ولولوگيػ مو عوجة ػايةچحػ فرد لو هبيب واحد إذا العراقية الشعبية

 واحد  وبتاجلهم ىؤالء وإالَّ  األصوات، ىذه أصدر أف يُناسبين ال لكن ىذا، بزيج ىبيطو واحد لو وبتاج ىذا
 لػَِمن؟ - تحتاجِمرضيةِحالةًِِيُعتبرِالشهريةِللعادةِالزَّىراءِالسيِّدةِرؤيةِعدمِإنَِّ - [بزيج خياط ىبطيهم

ِإنَِّ - !!أجاد أحسنت، ا، فضلُ  حسٌن ؿبمَّد السيِّد اؼبنرب ػبادـ لػَِمن؟ لػَِمن؟ أعد، مَّل  أعد أعد، ِلمػَن؟
ِحالةُِِاألقلِعلىِىيِأوِالعالجِإلىِتحتاجُِِمرضيةِحالةًِِيُعتبرُِِالشهريةِللعادةِالزَّىراءِالسيِّدةِرؤيةِعدم

ِبالنِّسبةِِِالحالِوكذاِوفضائلهاِكراماتهاِمنِعّدىاِيمكنِولِكامرأةِشخصيَّتهاِوفيِأنوثتهاِفيِنقصٍِ
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 مرجع، ىذا اؼبراجع، منطق ىذا مراجع، منطق وىذا اؼبنطق، نفس[! الثَّان حبلگ تافل واحد] - للن فاس
 راح ما أنا] عندىم، درس مراجع من أخذهُ  الكَلـ وىذا ا، فضل حسٌن ؿُبَمَّد السيِّد يُقلِّدونو النَّاس اآلف

 من فرضية يعين فرضيَّة، مثَلً  افرتض إذا يعين يعين، 8[ػوؿگأ بس شي، ػوؿگأ راح ما حقيقة شي، ػوؿگأ
 الثَّانية اآلية يف اآلية، ىذه يف الُقرآف أوَّؿ ويف الُقرآف يقرأ أفْ  استطاع دبعجزة اغبمًن من ضِباراً  أفَّ   الفرضيات؛

 باؼبعجزة حيوانات ىناؾ أليس باإلعجاز، اؼبعجزة اغبمار ىذا قرأ ماذا البقرة، سورة من اؼبئتٌن بعد والعشرين
 سورة من اؼبئتٌن بعد والعشرين الثَّانية اآلية يف الكتب، يف ىذه ومذكورة اغبقَّة العقائد وذكرت باغبقّ  نطقت
 ىٌَُ لًُْ اٌَّْحِْضِ عَِٓ ًََّسْأٌٌََُٔهَ﴿ 8ىنا يقوؿ ا أيضاً؟ ضعيفة رواية ىذه ﴾اٌَّْحِْضِ عَِٓ ًََّسْأٌٌََُٔهَ﴿ 8البقرة

 تتصوَّر كيف حاؿ، أيِّ  على ،... يا تتصوَّر كيف يعين ﴾اٌَّْحِْضِ فِِ اٌنِّسَبء فَبعْزَصٌٌُِاْ﴿ أذى ىو ﴾أَذًٍ
 وبٌن بينها فيما وجسدية نفسية فاصلةً  ُتسبِّب اغبالة وىذهِ  حالة، عندىا تكوف فاطمة على وقت يبرّ  أفْ 

  8الكَلـ ىذا تتصوَّر كيف األوصياء، سيِّد
 8اؼبشهور أبياتوِ  يف اؼبؤمنٌن أمًن يقوؿ ىكذا 8َوُعْرِسيَِسَكِنيُِمَحمَّدٍِِوبِْنتُِ
َِوَلحِميِِبَدِميَِلحُمهاَِمسوطٌَِِِِوُعْرِسيَِسَكِنيُِمَحمَّدٍِِوبِْنتُِ

 ال؟ أـ الكساء حديث تقرأوف! وسلَّم؟ وآلو عليو ا صلَّى ؿُبَمَّدٌ  يقوؿ ماذا ؿُبَمَّد؟ يقوؿ ماذا صباعة يا
 السيِّد وعند اػبوئي، السيِّد عند اغباؿ ىو كما ضعيف عنده الكساء حديث ا فضل للسيِّد بالنِّسبة

 عندىم الَّذي الكساء حديث صحيح، عندنا الكساء حديث ال8 سيقولوف طبعاً  اؼبراجع، وبقيَّة السيستان
ـّ  بيت يف جرى للَّذي اؼبطاِبق وىو عندىم الصَّحيح اغبديث ىو ىذا الُسّنة، كتب يف اؼبوجود ىو صحيح  أ
 وحلقة اؼبفاتيح، آخر يف اؼبوجود الكساء حديث عن أربّدث أنا اغبديث، ىذا عن أربّدث ال أنا سلمة،
 مراجعِ  ِقَبلِ  من ظُِلم اغبديث ىذا ألفَّ  القادمة، اغبلقاتِ  يف الكساء حديث عن أيضاً  عندنا ستكوف كاملة

 ا صلَّى ؿُبَمَّدٌ  يقوؿ فماذا طويلة، قصَّة وىي اغبديث ىذا قصَّة لكم وسأحكي َوُضيِّع، وُطِمس الطائفة،
ِِإنَِِّاللَُّهمَِّ:ِقَال) ؟!بيُتها والبيتُ  كساؤىا والكساء الكساء ربت فاطمة دخلت أفْ  بعد وسلَّم، وآلو عليوِ 

 دـُ  فاطمة ودـُ  ؿُبَمَّد غبم فاطمة غبمُ  ،(َدِميَِوَدُمُهمَِلْحِميَِلْحُمُهمَِوَحامَِّتيَِوَخاصَِّتيِبَ ْيِتيَِأْىلَُِِىُؤَلءِِ
 غًنِىا على هبري ما عليها هبري أفْ  يُبكن ال الطاىرة الدِّماء ىذه طاىرة، دماء الطاىرة، الدِّماء ىذهِ  ؿُبَمَّد،

 . هِبا واؼبفاسد واألوساخ النَّجاسات تتعلَّق فبَّن
 الدـ أنواع من نوع األوساخ، أنواع من نوع أي األذى من اؼبراد ﴾أَذًٍَ ىٌَُ لًُْ اٌَّْحِْضِ عَِٓ ًََّسْأٌٌََُٔهَ﴿

 . للمرأة والنَّفسّية اعبسديّة اؼبؤذية اغبالة أنواع من نوع الَقذارة، أنواع من نوع الفاسد،
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 من اليت ىذهِ  ﴾َّطْيُسَْْ حَزَََّ رَمْسَثٌُىَُّٓ ًَالَ اٌَّْحِْضِ فِِ اٌنِّسَبء فَبعْزَصٌٌُِاْ أَذًٍ ىٌَُ لًُْ اٌَّْحِْضِ عَِٓ ًََّسْأٌٌََُٔهَ﴿
 األغبياء، أي ها فيها، التطهًن آية ىذه ىي ما ثوالف، يا الوصف؟ هبذا توصف أفْ  يبكن التطهًن آية أصحاب

 أنا الِعظاـ، ا آيات من اؼبوجودين اآلف للكثًنين ال ا، فضل والسيِّد الوائلي للشَّيخ ليس الكَلـ أوجو أنا
 التدبّر من بقليل واضحة، اآلية ىذه ىي ما حوزاتنا، يف واؼبراجع واجملتهدين اآليات من ؽبؤالء، الكَلـ أوّجو

 ! قطيبّ  بتدبّر طربّي، بتدبّر شافعّي، بتدبّر الُقرآف تقرأوف ولكّنكم
َ رَمْسَثٌُىَُّٓ ًَالَ اٌَّْحِْضِ فِِ اٌنِّسَبء فَبعْزَصٌٌُِاْ أَذًٍ ىٌَُ لًُْ اٌَّْحِْضِ عَِٓ ًََّسْأٌٌََُٔهَ﴿ 8اآلية ىذه عند قصًنة وقفة  حَزََّ

 ربكموف كيف لكم ما! قباسة؟ حالة يف فاطمة نتصوَّر أف يبكن فهل قباسة، حالة ىناؾ يعين ﴾َّطْيُسَْْ

َ رَمْسَثٌُىَُّٓ ًَالَ اٌَّْحِْضِ فِِ اٌنِّسَبء فَبعْزَصٌٌُِاْ أَذًٍ ىٌَُ لًُْ اٌَّْحِْضِ عَِٓ ًََّسْأٌٌََُٔهَ﴿ !األوغاد؟ أي ها  فَإِذَا َّطْيُسَْْ حَزََّ

 ﴾اٌُّْزَطَيِّسَِّٓ ًَُّحِتُّ اٌزٌََّّاثنِيَ ُّحِتُّ اٌٍّوَ إَِّْ اٌٍّوُ أََِسَوُُُ حَْْثُ ِِْٓ فَأْرٌُىَُّٓ رَطَيَّسَْْ فَإِذَا﴿ التأكيدات الحظوا ﴾رَطَيَّسَْْ
 ا ،(واؼبتطهروف التَّوابوف) عنهم مسلوبة الصِّفات ىذهِ  اغبيض حالةِ  يف النِّساءِ  من يقرتبوف الَّذين أفَّ  يعين
 مع وتتناسب تتَلَءـ األوصاؼ ىذه الشروط، بتلكم النِّساء يقاربوف وىؤالء اؼبتطّهرين، ووببّ  التّوابٌن وببّ 
 عند الوقوؼ أُطيلَ  أفْ  أُريد ال أنا اآلية، يف واؼبضامٌن اؼبعان ىذه أنتم؟ تقولوف ماذا وفاطمة؟ عليٌّ  فيو بيتٍ 
 أعيد واألغا،! عليو؟ وسَلموُ  اِ  صلواتُ  عليّ  بيتِ  مع تتناسب ىل اؼبضامٌن ىذه ولكن كثًناً، اآلية ىذه

 قبل الوائلي الشِّيخ وظبعتم باؼبناسبة كثًنوف يؤيِّدهُ  الَّذي ا فضل حسٌن ؿبمَّد السيِّد كَلـ قراءة عليكم
 إذل واالستماع باتِّباعوِ  مراجعنا من وغًنهُ  السيستان السيِّدُ  يُوصي الَّذي اؼبرجعيَّة، باسم الرَّظبي النَّاطقُ  قليل،

 مثل صوتو ىذا! إليو يركضوف الوائلي الشَّيخ يُقلِّد خطيباً  يسمعوف إذا ا شاء ما واغُبسينيات أحاديثِو،
 األفكار ىذهِ  يف الوائلي الشَّيخ يُقلِّد أنّو إذل تلتفتوف أال! الوائلي الشَّيخ يُقلِّد بالضَّبط ىذا! الوائلي الشَّيخ

 ! اؼبنحرفة؟ الضالَّة العقائد ىذه ويف
 على يعين لعبة؟ شنو ىّيو؟ بكيفك] - َمَرضّيةِحالةًِِيُعتبرُِِالشهريةِللعادةِالزَّىراءِالسيِّدةِرؤيةِعدمِإنَِّ
ِحالةًِِيُعتبرُِ - !مرضية؟ حالة يُعترب الشهرية للعادة الزَّىراء السيِّدة رؤية عدـ بأفَّ  شخَّصت[ إنتَ  أساس أيِّ 

ِيمكنِولِكامرأةِشخصيَّتهاِوفيِأنوثَتهاِفيِنقصٍِِحالةُِِاألقلِعلىِىيِأوِالعالجِإلىِتحتاجِمرضية
ِبتنّزهِالقولُِ - 8يقوؿ آخر مكاف ويف - للن فاسِبالنِّسبةِِِالحالِوكذاِوفضائلهاِكراماتهاِمنَِعّدىا

 ُمنزَّىة الزَّىراء بأفَّ  قلنا إذا ماذا؟ وكَلمك سخيف؟ كَلـ ىذا - سخافاتِوالن فاسِالطَّمثِعنِالزَّىراء
 َكَلـَ  ُتسخِّفُ  ألنَّك ؼباذا؟ الس خفاء، سيِّد يا كَلمك؟ عن نقوؿ فماذا سخافات؟ ىذه النَّجسة الدماء عن
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  !!السَّخيف أي ها يا البيت أىلِ 
تُنا؟ يقوؿ ماذا  وكلمات قصًنة كلمة يقوؿ؟ ماذا جعفر ابن موسى إمامنا عن الشَّريف، الكايف يف الرِّواية أِئمَّ

ء والُقوَّة والوضوح بالِقَصر امتازت الكاظم اإلماـ ِفَاِطَمةِِإنَِّ -8يقوؿ الكاظم؟ إمامنا يقوؿ فماذا! واعبَلَّ
يَقةٌِ يَقةٌِِفَاِطَمةِِإنَِّ - أوصافها أىمّ  يذكر ىو الحظ - َشِهيَدةِِصدِّ  ماذا الوصفٌن ىذين وبعد - َشِهيَدةِِصدِّ
 لصفةِ  مقارِنة صفة الصفة ىذه يعين الكاظم، كَلـ وانتهى - َيْطُمثنَِلِِاألَنِْبَياءِبَ َناتَِوِإنَِّ - يقوؿ؟

يقة  وجناب! سخافات الكَلـ ىذا يقوؿ ا فضل السيِّد وجناب جعفر، ابن موسى عند والشَّهيدة الصدِّ
 وما أنت من بو، نفسي أشغل أفْ  أُريد ال وأنا! لفاطمة الكرامة من يُػَعدّ  ال ىذا يقوؿ الوائلي الشَّيخ

يَقةٌِِفَاِطَمةِِإنَِّ - 8الشَّريف الكايف يف والرِّواية يقوؿ جعفر ابن موسى ىذا! قيمتك؟ ِبَ َناتَِوِإنََِِّشِهيَدةِِصدِّ
يقة8 األوذل الصِّفة8 صفاَتا بأىم جاء - َيْطُمثنَِلِِاألَنِْبَياء َـّ  يا إليكِ  وُعذراً  ،شهيدة8 الثَّانية الصفة ،صدِّ  أ
 يقولوف، كما شيعتكِ  مراجعُ  ىم الَّذين ؽبؤالءِ  أصنعُ  ماذا ولكن اؼبطالب، ىذه مثلِ  يف أربّدث أفْ  اغبسن،

  ؽبم؟ أصنع ماذا الكبار؟ اؼبراجع ؽبؤالء اصنع ماذا اغُبسيين، اؼبنرب لعميد أصنع ماذا
 ! اآلداب حدودِ  من خرجتِ  بأنَّكِ 8 عنكِ  يقوؿ واحد

 ىكذا، عنكِ  يقوؿ ا رسوؿ يقوؿ ا رسوؿ على يفرتي اعببابرة، لباس تلبسٌن أنَّكِ 8 عنكِ  يقوؿ واآلخر
َـّ  يا ىكذا عنكِ  ا رسوؿ قاؿ فهل   اغبسن؟ أ
 !السِّخافات من طهارتكِ  بأفَّ 8 يقوؿ اآلخر وىذا
َـّ  يا َمن أتَّبعُ  أنا جعفر، ابن موسى ولدؾِ  وىذا  - 8يقوؿ جعفر ابن موسى ىذا من؟ أتَّبعُ  رل قورل اغبسن؟ أ

يَقةٌِِفَاِطَمةِِإنَِّ  فاطمةُ  ىذه البتوؿ؟ معىن ما البتوؿ، ىي ىذه - َيْطُمثنَِلِِاألَنِْبَياءِبَ َناتَِوِإنََِِّشِهيَدةِِصدِّ
  .الظَّاؼبٌن على اِ  لعنةُ  أال اؼبطهَّرة، الطاىرةُ  البتوؿ
َِشِهْدتُُِِكْنتَُِِوَقدِِْاللِِلَرُسولِِِقُ ْلتُِ:ِقَاَلت - 8عميس بنت أظباء صبيلة، رواية ىذه ُعميس، بنت أظباء

 كانت عميس بنت أظباء واغُبسٌن اغَبسن والدة يف - َدَماًَِِلَهاَِأرَِِفَ َلمُِوْلِدَىاِبَعضََِِوَلَدتَِوَقدِفَاِطَمة
 قاؿ؟ فماذا - الن  َفاسِفيَِدَماًَِِلَهاَِأرَِِفَ َلمُِوْلِدَىاِبَعضََِِوَلَدتَِوَقدِفَاِطَمةَِشِهْدتُُِِكْنتَُِِوَقدِْ - موجودة

! مرضية حالة ُتشكِّل اغبالة ىذه8 يقوؿ األغا وجناب - إْنِسيَّةُِصورِةِِفيُِحوريَّةٌُِِخِلَقتِفَاِطَمةِِإنَِّ:ِقَال -
ِِفيُِحوريَّةٌُِِخِلَقتِفَاِطَمةِِإنَِّ - 8يقوؿ يقوؿ، ىكذا ا رسوؿ[! ال لو زيج لو وبتاج ىذا لكم ػلتگ مو]

 التحفة الثَّان وىذا عليو، ا صلواتُ  اؼبنرب عميد كرامة، ليست8 ػوؿگيػ ىذا واألغايوف] - إْنِسيَّةُِصورِة
 مسخرة، أنُتم !أنتم؟ تقولوف ماذا !تقولوف؟ ماذا أنتم[!! مرضية حالة ىذه8 يگوؿ ا فضل حسٌن ؿبمَّد
 . عليكم يضحكوف ىؤالء أنتم، مضحكة! تقولوف؟ ماذا
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ا عنها قاؿ ا ورسوؿ ا، رسوؿ تُغضبُ  وفاطمة !!ُمؤدَّبة ليست فاطمة فاطمة، إذاً   اعببابرة لباس تلبس بأَّنَّ
ة ة فاطمة !!مؤدَّبة ليست فاطمة !!فاطمة متكربِّ  قباسات عن ُمطهَّرة كانت إذا أيضاً  وفاطمة !!ُمتكربِّ
ا الطبيب إذل نأخذىا أفْ  فَلبُدَّ  ذلك وأمثاؿ اغبيض  آية الكبًن اؼبرجع ظباحة يقوؿ كما مرضّية حالة يف ألَّنَّ

 !الشَّريف سره ُقدِّس ا فضل حسٌن ؿَبمَّد السيِّد العظمى ا
 الشيطاّن؟ اؼبنطق ىو وأين الرضبانّ  اؼبنطق ىو أين تعتقدوف؟ ماذا تقولوف؟ ماذا أنتم
ثُنا وىو اغُبسيين اؼبنرب عميد إذل نستمع اغبسيين؟ اؼبنرب عميد يقوؿ ماذا  وىذا اغُبسٌن دماءِ  قباسةِ  عن وُبدِّ
 ؿَبمَّد الشيخ إليو ُيشًن والَّذي واعبدار، البابِ  بٌن ُسِفك الَّذي دمها قبسة، فاطمة دماء أفَّ  أيضاً  يعين

 8الُقدسية األنوار منظومة يف االصفهان حسٌن
َِعَليهاَِجَرىَِماِِعْظمُِِيُعَرفَِِِثْديَيهاِِمنِالدَّمِنُ ُبوعَِِِوِمن

 اءُِ   َوالدِّمَِِوالِجَدارُِِوالَبابُِ
 حذاري، قبسة، دماء ىذه صدرىا، يف اؼبسمارُ  نبت حٌن واعبدار الباب بٌن سالت الَّيت الدِّماء ىذه

ِِفيَِسَكنََِِقدَِِْدَمكََِِأنََِِّأْشَهدُِ) 8العلويّ  العادل قبَّس قد اغبسٌن دـ أفَّ  ويبدو قبسة، دماء ىذه حذاري،
 (. الَعْرشَِأِظلَّةَُِِلوَُِِواْقَشَعرَّتِالُخْلد

 8 الوائلي الشَّيخ إذل نستمع األوَّؿ، الشِّيعة خطيب ومع النَّجسة اغُبسٌن دماء مع
 يصّلوف تُػَرب الشِّيعة ػلوفگينػ جاي شكثر سنة 6120 ىذه زين، تقريباً، سنة 6120 الو انقتل اغُبسٌن]

 ىالعقلية انتوا تفّهمين ما ىبلص، ما ػدگىالػ يعين األطلسي ايط ىو شنو اغبسٌن دـ رل تقوؿ ما عليها؟
 ىذه بعدين ُثَّ  غريب، وا، غريب بعقلو، وبچي لو بأذنو وبچي وبچي من يتكلم الواحد يعين ىالذىنية

 بدـ يُلطَّخ شيء عنده واحد فبكن ما زين، قبس، الدَّـ أفَّ  الدـ، حبرمة تقوؿ كلها أيديكم بٌن كتبنا
 ما اطَلقاً  اغبسٌن دـ بيها بأف ىالشكل عندنا ما ال دـ بيها بأف ػولوفگتػ ذبوف َلمَّا انتوا زين، عليو، ويسجد

 [.ىاؼبعىن ي
 دـِ  من اغُبسٌن دـ ألفَّ  قبس، فاطمة فدـ قبس، اغبسٌن دـ أفَّ  إذل وصلنا ولكن انتهى الربنامج وقت

 اغُبسيين، اؼبنرب عميد حبسب قبسة ودماؤه فاطمة من رُتبةً  أعلى اغُبسٌن اؼبراجع عقيدة وحبسب فاطمة،
ينيَّة مؤسَّستكم ىذه أنتم؟ تقولوف ماذا !!قبسة فاطمة دماء األوذل باب من قطعاً   وائلي كم، ىو وىذا الدِّ

 الوائلي تبث   البرتاء فضائّياتكم الوائلي، ُمتابعة إذل النَّاس يدفعوف تُقلِّدوَّنم الَّذين اؼبوجودوف اآلف مراجعكم
  أنتم؟ تقولوف ماذا الوائلي، منطق ىو ىذا مساء، صباح
 وإفْ  فاطمة بكلمةِ  أُذكِّرُكم فقط الغًنة، عديبي يا لكم غًنةَ  ال ولكن مساء، صباح بينكم ُتظَلم فاطمةُ 
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ا األجياؿ إذل ُموجَّوٌ  والنِّداءُ  حديثها أنقل وأنا تقوؿ ىي لكم، غًنةَ  ال كانت  ىناؾ القادمة األجياؿ يف لردبَّ
 اغبلقات ويف اغبلقة ىذه يف قرأتُو الَّذي ىذا ،(ُظاَلَمِتيَِعنَِوالسَِّنةَُِِحقِّيِِفيِالَغِميَزةَُِِىِذهَِِِما8 )غًنة لو َمن

ِِفيِالَغِميَزةَُِِىِذهَِِِما) أنتم؟ تقولوف ماذا ال، أـ العبارة ىذه عليو تنطبقُ  وأشدّ  أنكى وىو سيأت وما اؼباضية
  .(ُظاَلَمِتيَِعنَِوالسَِّنةَُِِحقِّي
  ... فاطمةِياِلَبَّيكِِِ...ِفاطمةِياِلبَّيك

  ..الفاطمية الشَّاشة ىذهِ  وعرب غد يـو يف يأتينا اغبديث بقيَّةُ ، اغبلقات ىذه عنواف العنواف ىذا جاء ىنا من
 ..!!. فَاطمةِيَاِلبَّيك8ِِ العنواف ىذا وربت

  ... الَقَمر رَِعايَة يف  َوأَتْػرُُكُكم
 اإلْٔزَسِْٔذ عٍَََ ًَُِزَبثِعِْنَب ُِشَبىِدِّنَب ًًَُجٌُهِ ًُجٌُىِنَب عَْٓ اٌىَسْةَ إوْشِف احلُسَني أَخِْهَ ًَجْوِ عَْٓ اٌىَسْةِ وَبشِفَ َّب

  ... احلُسَني أَخِْهَ ثِحَكِّ

  ... اهلل أَِبِْ يف ... جَّْعبً اٌدُّعبء سْأٌُىُأَ
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ِ:وفيِالختام
لِبُ  ّدِم  نِالتنبي  وِال  ىِأنّن  اِحاولن  اِنق  لِنص  وصِالبرن  امبِكم  اِى  يِوى  ذاِالمطب  وعِلِ

الدقّ  ةِالكامل  ةِعلي  وِمراجع  ةِتس  جيلِالبرن  امبِيخل  وِم  نِأخط  اءِوىف  واتِفم  نِأرادِ
ِبصورةِالفيديوِأوِاألوديوِعلىِموقعِزىرائيون.

 
 
ِ

ِمعِالتحيات
ِال ُمتابَعة
ِزىرائيون
ِى 3417ِ

 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 اعبزء الثالث8 الكتاُب الناطق، متوّفر بالفيديو واألوديو على موقع زىرائّيوف  –* ملّف الكتاب والعرتة 

www.zahraun.com 


