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 تالْوِئ بَعد الثَّبلثَت تُمَلَحَالْ

 العُشسًُى اجلُصْءُــ  فَبطِوَت يَب لَبَّيهِ
 

  ... بَ َناِتْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلمٌ 
 ح أجوائوِ  ح عشنا الَّذي عنوانُنا :فَاِطمةِياِلَبَّيكِِ ..!!. فَاِطَمةِيَاِلَبَّيكِِ: ادلتقدِّم الُعنوان ُىو الُعنوان

 آخرِ  إىل أعودُ  قبلها الَّيت مع احللقة ىذهِ  ح احلديثُ  يرتابط كي ِفنائِو، ح نعيشُ  نازِل وال السَّابقة احللقات
  :ادلاضية احللقة ح ذكرتُوُ  شيءٍ 

يقة طهارةِ  َعدمِ  َعن يتحدَّثُ  وىو التَّسجيلي ادلقطع ىذا ح عليو ا رمحةُ  الوائلي شيخنا إىل نستمعُ   الصدِّ
 :معاً  نستمع عليو، ال ُمرتتِّبة األخرى فاصيلالتَّ  وسائر الطََّمثِ  ِمن الكربى

 ألن ىذا، إلو داعي كوا ما أدري ما  يهمچح  كل ادلؤّرخٌن، ذوال ويا ادتاخل اظل ما ىسو أنا حال، أيَّة على]
 شنو أخي، يا يكفيها ما فضائلها من إذلا الزَّىراء الواقع ادلرأة فضائل؟ ىاي أن شيصّورون يعين ادري ما ذوال
 اإلنسانية، اخللقة كمال أرجوك،  يچىي  مو ال مطّهرة، وطاىرة فضيلة ويعتربوىا الدم عنها ينقطع أن قيمة

 خلقتها، ح طبيعية عليها ا صلواتُ  الزَّىراء خلقتو، ح طبيعي اإلنسان يكون أن اإلنسانية اخللقة كمال
 يكفيها أخي يا حتتاج، ما بعظمتها، ذعاناإل إىل شداً  يشّدك ما وخصاذلا خَلذلا ومن مزاياىا من إذلا الزَّىراء

ا  [.ىذه أيَّامنا ح الفَلسفة ُكبَّار عنها يعجز آراء ُتسطِّر ووقفت الورد عمر ح أَّنَّ
 ليست ىذه بأنَّ  قال: أوَّالً  زُلَمَّد، آللِ  ُمعادٍ  ناصبي  فكرٍ  إىل تستند تقييم موازين! التقييم؟ موازين الحظوا
ينيَّة ادلؤسَّسة ثقافة ح ادلوازين ىذهِ  تعّلم االستحسان، على يعتمد مبيزان ىو، زانوِ مبي ميزان؟ بأيِّ ! فضيلة  الدِّ

 اِ  صلواتُ  َكِلماهتم من والكثًن الوفًن العدد لوَجدَ  البيت أىل أحاديثِ  إىل رجعَ  لو الرَّمسيَّة، الشِّيعيَّة
يقة وخصائصِ  فضائلِ  ومن نبياء،األ بنات كراماتِ  من اخلصلة ىذه تَ ُعد   أمجعٌن عليهم وسَلموُ   الصدِّ
 لو العاقل، لإلنسان الطبيعي الوجداين بادلنطقِ  القضيَّة أخذنا إذا ادليزان، ىذا إىل نَرجع مل لو وحّتَّ  الطَّاِىرة،

 ال أن أم أخرى، حاالتٍ  وعند الن فاس وعند شهر، ُكلِّ  ح الدِّماء هبذه تبتَلى أن أفضل أي هما امرأةً  سألنا
 ىذا تَ ُعد   ال امرأةً  أنَّ  أعتقدُ  ال الوضع، ىذا عليها جيري بأنْ  ترغبُ  امرأةً  أنَّ  أعتقد ال الدِّماء، هبذهِ  بتَلىتُ 

 الَّيت والوسائل احلفاظات بدعايات مشحونة الفضائّيات شاشات ذلك على دليلٍ  وأدل   مشكلًة، األمر
 َمأَلى ماركاتات السوبر مشحونة، الفضائيات اتشاش وغًنه، احليض أوساخ من للخَلصِ  ادلرأة هبا تستعٌن

 صحَّتها، بكاملِ  امرأة ىناك تكون حٌن فضيلةً  ذلك يُ َعد   ال كيف تُعاين، ما تُعاين وادلرأةُ  ادلواد، هبذه
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 كما ادلرأة دتتلكو ما وبكاملِ  االصلاب، على قدرهِتا وبكامل اجلنسية، طاقِتها وبكامل أنوثِتها، وبكامل
 ال وأوساخاً؟ وقذاراتٍ  نفسياً  أذىً  ذلا ُتسبِّبُ  الَّيت احلاالت ىذه عن ُمستغنية وىي وتعاىل بحانوس ا خلقها
 ال الطبيعي وادلنطق الوجدان وميزان يرفُضُو، البيت أىل ميزان ويتحّدث، الوائلي الشَّيخ يَزِنُ  ميزانٍ  بأيِّ  أدري
 تلو األديان أحلفُ  أنا أبداً، ذلك يقصدُ  ال ىو قطعاً ! لفاطمة نقصاً  ينسب أنْ  ألجلِ  ذلك ُكل   بو، يعمل

 ادلنهج من َتعلَّمها والَّيت هبا يفّكر الَّيت الطريقة لكّنها فاطمة، إىل اإلساءةَ  يقصدُ  ال الوائلي الشَّيخُ  بأنّ  األديان
ينيَّة، ادلؤسَّسةِ  ح ادلوجود األعوج  .ادلستدِبرة الثَّقافة ومن ادلستدِبر ادلنهج من الدِّ

يَقةٌِ - :قال الزَّىراء، فضائل يُعدِّدُ  وىو الكاظم إماِمنا عن ادلاضية احللقة ح الكاح من روايةً  لكم رتذك ِِصدِّ
 كتب ح حّتَّ  الغريب عديدة، رواياتٍ  ح تكرَّر ادلعىن ىذا - َيْطِمْثنَِلِِاألَنِْبَياءِبَ َناتُِ - :قال ُثَّ  - َشِهيَدةٌِ

 يُرَصدُ  لو! ذوباناً  فيها ويذوبُ  ادلخالفٌن ُكتبَ  يعشقُ  الوائلي الشَّيخ أنَّ  مع موجود، ادلعىن ىذا ادلخالفٌن
 فيها يذوب الرَّجل ادلخالفٌن، كتب من رواياتٍ  ينقل حٌن جسِدهِ  لُغةُ  تُرَصد لو وحّتَّ  الوائلي الشَّيخ صوتُ 
اً، وواضحة واضحة القضيَّة وىذهِ ! ذوباناً   أنَّ  جيدون فإَّّنم النفس علم ح ُخرباء على حالُتوُ  تُعَرض لو جدَّ
 َيصلُ  مكتبتوِ  ح ادلخالفٌن ُكُتب بأنَّ  يقول ىو ادلخالفٌن، ِلُكُتب ُحبِّوِ  ِشدَّة من ويذوب يذوب الرَُّجل

 الكتب عدد يصل يقول اجملالس بعض ح ألفاِظو، وبصريح كَلموِ  بصريحِ  بادلئة وتسعٌن مخسة إىل َعدُدىا
 مكتبتو ح ادلخالفٌن كتب عدد يصل يقول أخرى رلالس وح بادلئة، عٌنتس إىل ادلخالفٌن كتب من عنده

 ح الربنامج ىذا ح أيضاً  وسنعرضها الصوتّية التسجيَلت ىذه عرضنا وقد بادلئة، وتسعٌن مخسة إىل
  .القادمة احللقاتِ 

 ُثَّ  أمجعٌن، عليهم وُ وسَلم اِ  صلواتُ  البيت ألىل سُلاِلفٌ  منطقٌ  الوائلي، الشَّيخ سأُناقشُ  كيف أدري ال
ا فخراً  َيكفيها فاطمة أنَّ  من يقول  ىذا ح الفَلسفة ُخطبِتها، عن يتحدَّث ىو موضوعات، طرحت أَّنَّ

 أنْ  أردنا ولو إنساين، فكرٌ  رلّرد ىي الفلسفة؟ ىي ما أصَلً ! الفَلسفة؟ ىم وَمن عنها، يعجزون العصر
 أو الفهلويّة الفلسفة الصِّينيَّة، الفلسفة اذلنديّة، الفلسفة اليونانّية، الفلسفة الفلسفّية، ادلدارس ندرس

 ح بدو أُناس العرب فلسفة، ديلكون ال العرب فلسفة، من ادلسلمٌن بٌن ذلك بعد ََتدَّد وما الفارسّية،
 الصٌِّن وح اإلغريق عند كانت الفلسفةُ  الفلسفة، يعرفون ال والشِّعر، السَّجع الكَلم، صنعُتهم الصَّحراء،

 فما ادلعاصرة والفلسفات احلديثة الفلسفات درسنا ولو القددية الفلسفات درسنا لو الُفرس، وعند اذلند وح
 ىذا من نقبلُ  كم عقيدتنا وح ديِننا ح ضلنُ  الصَّواب، نسبة من أكثر فيو اخلطأ نسبةُ  بشري، نَِتاج إاّل  ىي

 زُلَمَّد، آلِ  دلنطق موافقةً  وتأت للعقل، موافقةً  تأت حٌن نقبلها األشياء بعض الكبًن؟ البشريّ  الفلسفيّ  اجلهد
 مع ينسجم ال ألنّو نرفضُو، بل نقبلوُ  ال ضلنُ  البشري الفلسفي ادلنتوج من أو اإلنتاج من األغلب األعمِّ 
يقةِ  كَلمَ  نقيسَ  حّتَّ  قيمُتهم ما حاذُلم ىذا أُناسٌ  والِعرتة، الكتابِ  منطقِ   ما ىؤالء ؤالء،ذل وفقاً  الزَّىراءِ  الصدِّ
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 فضيلةٌ  ىو ما! ادلئة ح مئة ناصب وذوق! ادلئة ح مئة خاطئة مقاييس ىذه ىذا؟ مقياسٍ  أي   أساساً؟ قيمُتهم
 ُىناك ىل! فضيلة يَعد ه البيت أىل نظرِ  ح بفضيلة ليس ىو وما! بفضيلة ليس يَ ُعد ه البيت أىل نظرِ  ح

 ىذا كَلم ح ويتجلَّى يتجسَّد الَّذي والضََّلل اجلهلِ  ىذا نم أكثر ىناك ىل! ىذا؟ التوفيق سوء من أكثر
 !رمحايني؟ منطقٌ  ادلنطقٌن وأي   شيطايني  منطقٌ  ادلنطقٌن أي   احكموا أنتم واضحة، القضيَّة! الرجل؟
هريَّةِللعاَدةِالزَّىَراءِالسيََّدةُِِِرؤيةَِعدمَِِإنَِّ -:ا فضل حسٌن زُلَمَّد يعزف النَّغمة ىذهِ  نفس وعلى ِالشَّ
 إىل حوَّذلا بل بفضيلة، ليست ىي فقط ليس! مرضية حالةً  جعلها - العالجِإلىِتحتاجُِِمرضيةِحالةًِِيُعتبَ رُِ
هريَّةِللعاَدةِالزَّىَراءِالسيََّدةُِِِرؤيةَِعدمَِِإنَِّ - !مرضّية حالةٍ  ِأوِالعالجِإلىِتحتاجُِِمرضيةِحالةًِِيُعتبرُِِالشَّ

ىاِيُمكنِولِكامرأةِشخصيتهاِوفيِأنوثتهاِفيِنقصٍِِحالةُِِاألَقلِِّعلىِِىي ِوفضائلهاِكراماتهاِمنَِعدُّ
 ىذه والن فاس الطََّمث عن الزَّىراء تُنزِّه اليت األقوال ىذه بأنَّ  يقول أنْ  إىل - للنُّفاسِبالنِّسبةِالحالِوكذا

 وأيّهما رمحايني  منطقٌ  نطقٌنادل أي   سخافات، ىذهِ  نظرهِ  ح ا فضل فضائل، البيت أىلُ  يَ ُعد ه ما سخافات،
 زُلَمَّد آلِ  حديثِ  عن يُدافعُ  الَّذي منطقي قولوا، أنتم! ادلعرِتض؟ منطقي أم ا فضل منطقُ ! شيطايني؟ منطقٌ 

  ادلنطق؟ ىذا أم
 وأذب   ناحَلسَ  أمِّ  عن ادافعُ  ىنا إنَّين ادلقام، ىذا ح لستُ  غًنِه، على أو عليو نفسي أُفضِّلَ  أنْ  أريد ال ىنا أنا

 زَلمَّد مع وال الوائلي، مع شخصّية مشكلة عندي أنا ال شخصّية، القضيَّة وليست زُلَمَّد آلِ  حديثِ  عن
 ىذا ومع األعوج، الفكرِ  ىذا مع ىي مشكليت ىؤالء، مع شخصّية مشكلة عندي ما ا، فضل حسٌن
 وأين نشأت؟ أين الُعُقول ىذهِ ! عَلج إىل حيتاج مرض إىل الزَّىراء كرامةُ  تتحوَّل حيث النَّاصب، ادلنهج
 الصَّدر، باقر زَلمَّد السيِّد مدرسة وح اخلوئي السيِّد مدرسة ح تربَّت ىذه النَّجف، ح تربَّت ىذه تربَّت؟

 ُمعمَّم، واِلُدهُ  ا فضل حسٌن زَلمَّد العلمّية، احلوزة مركز ح نشأت العقول ىذه العقول؟ ىذه نشأت أين
 ا فضل حسٌن زَلمَّد النَّجف، حوزة ح نشأوا ُعَلمائّية، عوائل ح نشأوا ىؤالء ُمعمَّم، واِلُدهُ  ئليالوا الشَّيخ

 ىم ىؤالء صَلفّي، الرَُّجل الوائلي والشَّيخ النَّجف، ح احلوزويّة دراستو وأكمل َكرُب  أنْ  إىل وشبّ  وترعرع نشأ
 باقر زُلَمَّد والسيِّد اخلوئي السيِّد تَلمذة ىم العلمية، احلوزة وأبناءُ  العلمّية، العوائل وأبناء النَّجف، أبناءُ 

ينيَّة، ادلؤسَّسة ِقبل من وشلدوحون ُمؤيَّدون وىؤالء الصَّدر،  إذا ا، فضلُ  حسٌن زَلمَّد السيِّد انُتِقد إذا الدِّ
ٍ  زمايني  مقطعٍ  ح انُتِقد قد كان  إىل اجلميع ركض كيف مالحظت توحّ  حٌن ولكنْ  معيَّنة، لظروف ُمعٌنَّ

 موجودة ىي ا فضل السيِّد عليها انُتِقد الَّيت النِّقاط أنَّ  تثبتُ  أمثلة لكم وسأضرب تكرديِو، وإىل جنازتو
 مثَلً  ادلثال، سبيل على الشَّارع، ح ِفعل ردَّة ىناك كانت ُمعيَّنة، حالة ىناك كانت ولكن اجلميع، عند

 !!األفكار ىذه نفس ضدّ  ا، فضل السيِّد ضد فتاوى هعند كانت النَّجفي بشًن الشَّيخ
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 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىبُ 
 زلمَّد السيِّد فيها وُيضلِّل يُفسِّق وبيانات فتاوى عنده ا حفظوُ  النَّجفي بشًن الشَّيخ بأنَّ  أقول كنتُ 

 بنصَّها موجودة ا فضل السيِّد قاذلا الَّيت األقوال ىذهِ  بأنَّ  سآتيكم وكذا، كذا قال ألنَّوُ  ا فضل حسٌن
 ىذا فهل بياناتِو، ح ُمكرَّرةً  السيستاين السيِّد وعند اخلوئي، السيِّد وعند الربوجردي، حسٌن السيِّد عند

 ! ال؟ أم األمساء ىذه يشمل والتضليل التفسيق
 الشَّيخ نفس نفسوُ  ىو! ويُردِّدىا كرِّرىايُ  نفسو ىو ا فضل السيِّد فيها النَّجفي بشًن انَتقد أفكار ىناك
 السيِّد عليو والَّذي الربوجردي، السيِّد عليو الَّذي ادلنهج ادلنهج، ح ىي ادلشكلةُ  كذلك، والبقيَّةُ  بشًن،

 باقر زُلَمَّد السيِّد عليوِ  والَّذي النَّجفي، البشًن الشَّيخُ  عليو والَّذي السيستاين، السيِّد عليو والَّذي اخلوئي،
 ادلشكلة ادلنهج، ح ىي ادلشكلة الوائلي، الشَّيخ عليو والَّذي ا، فضل زلمَّد السيِّد عليو والَّذي الصَّدر،
 ح ادلشكلة سّيئة، نِيَّةً  حيملون وال البيت، أىل حُيب ون شيعة ىؤالء ُعلماء، ىؤالء األشخاص، ح ليست
 وإالَّ  األعوج، االَتاه ىذا ح هبم يذىب مستدِبراً  عقَلً  ذلم تبين الَّيت ىي وادلعلومات والدراسة ادلنهج ادلنهج،
 البقيَّة نعم، األقوال، ىذه على يُؤيّدوَّنُم الَّذين والبقيَّة ا فضل حسٌن زُلَمَّد والسيِّد الوائلي الشَّيخ

م تتصوروا ال يُؤيِّدوَّنم،  !!الطرح ىذا تُؤيِّد الُعظمى الغالبية عنهم، خيتلفون أَّنَّ
 :اآلية ح العام اجلوَّ  ودرسوا ادلئتٌن بعد والعشرين الثَّانية اآلية إىل اآلية، ىذه إىل رجعوا لو ؤالءى
 النفسيّ  اجلانب ح عيبٌ  ىو أذًى، ىو مشكلة، ىو احليض إذاً  ﴾َأًذىُِىوَُِِقلِِْاْلَمِحيضَِِِعنَِِِوَيْسأَُلوَنكَِ﴿

 ح إشكال ىناك إذاً  ﴾َيْطُهْرنََِِحتَّىَِِتَ ْقَربُوُىنََِِّولَِِاْلَمِحيضِِِِفيِالنَِّساءِفَاْعَتزُِلواِْ﴿ ادلاديّ  اجلانب وح
ْرنَِِفَِإَذا﴿ الطهارة ابِينَُِِيِحبُِِّالّلوَِِِإنَِِّالّلوَُِِأَمرَُكمَُِِحْيثُِِِمنِِْفَْأتُوُىنََِِّتَطهَّ وَّ رِينََِِوُيِحبُِِّالت َّ  يعين ،﴾اْلُمَتَطهِّ

 احليض جوِّ  من قريبٌن يكونون الَّذين يعين مبتطّهرين، ىم وما بِتوَّابٌن ىم ما احُلُكم هبذا يلتزمون ال الَّذين
 أمًن بيت ح فاطمة؟ بيت ح يكون أنْ  يُناسب اجلو ىذا فهل مبتطّهرين، ىم وما بتوَّابٌن ىم ما الدِّماء جوِّ 

 البيت ىذا ح آخر، بيتٍ  ح تتوافر ال ُخصوصّيةٌ  لوُ  الَّذي البيت ىذا ح وفاطمة؟ عليي  فيو بيتٍ  ح ادلؤمنٌن؟
ثنا الَّذي م من الرِّوايات حُتدِّ  بعرش ُمسقَّفة فبيوهتم الرَّمحن، عرشِ  غًنَ  َسقَفاً  أو ُسُقَفاً  لبيوهتم جيدون ال أَّنَّ

 احَ َصبَ  بِالَوحي َعَليِهم تَ َتنزَّلُ  وادلَلئكةُ  وادلَلئكة، الوحي معراجُ  العرش إىل مكشوطةٌ  فُرجةٌ  بيوهتم وح الرمحن،
 اآلية؟ ىذه ح ادلوجودة ادلضامٌن معوُ  تتناسب الوصف وىذا ادلكان ىذا َعٌن، طُرَفةِ  وُكلَّ  َساعة وُكلَّ  َمَساء
  أنتم؟ تقولون ماذا

 هبذهِ  اخلطاب بنفسِ  وخُياطبوَّنا الزَّىراء مع العهد جُيدِّدوا أنْ  أيضاً  ُمطالبٌن ادلؤمنون أليس الزَّىراء زمانِ  ح
رَِ) :زياراهِتا ح وادلوجودة بغًنىا أو أللفاظا هبذه األلفاظ،  ىذا ،(ِبَوَليَِتكَِِِطُهْرنَاَِقدِبِأَنَّاِأَنْ ُفَسَناِلُِنَبشِّ
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 ىل وإالَّ  االَتاىات، مجيع ح ادلطلقة والطَّهارةِ  الط هرِ  من حالةٍ  ح ىي جهةٍ  إىل يتوجَّو أن البُدَّ  اخلطاب
رَِ) االَتاىات؟ مجيع ح ادلطلقة بالطهارة تتميَّز ال جهةٍ  إىل موجَّهاً  يكون أنْ  اخلطاب ىذا يتناسب ِلِنَُبشِّ

 ح ثانية ُكلِّ  ح الزَّىراء إىل يُوجَّو أنْ  ديكن ىذا وقت، لوُ  ليس اخلطاب ىذا (ِبَوَليَِتكَِِِطُهْرنَاَِقدِبِأَنَّاِأَنْ ُفَسَنا
ِِإنَِّ) :النصّ  ىذا ح كما غًنىا، كموتِ  ليس وى الَّذي موهتا وبعد الدنيا، ىذه من ُخروِجها وبعدَ  حياهتا

َلَناَِوِإنََِِّيُمتِلَ مَِميِّتَ َنا  (. يُ ْقَتلُِلمِقَِتي ْ
رَِ) :اخلطاب ىذا  من حلظةٍ  ح جهةٍ  إىل يُوّجو أنْ  ديكن ىل ؛(ِبَوَليَِتكَِِِطُهْرنَاَِقدِبِأَنَّاِأَنْ ُفَسَناِلُِنَبشِّ

 :زياراتوِ  ح احُلَسٌن طُلاِطب حٌن! ُمطلق؟ بشكلٍ  الطهارةِ  ينمعا فيها تتجلَّى ال اجلهة وىذه اللحظات
رِطَاِىرٌِِطُْهرٌِِأَنَّكََِِوَأْشَهدُِ) رِطَاِىرٍِِطُْهرٍِِِمنُِِْمَطهَّ ِأَْنتََِِأْرضٌَِِوَطُهَرتِالِباَلدِِبكََِِوَطُهَرتَِطُهْرتَُِِمَطهَّ

 ُمطهَّر طاىرٍ  طُهرٍ  من جاء والَّذي شيء كلّ  طهِّرُ يُ  الَّذي ادلطهَّر الطَّاىر الط هر ىذا ،(َحَرُمكَِوَطُهرَِِِفيَها
 من بضعةٌ  ىي فاطمة أنَّ  كما األصل، ذلك من الفرع ىذا أليس فاطمة، من جاء يكن أمل جاء؟ أين من

 !اآلية؟ ىذه عنوُ  تتحدَّث الَّذي األذى من اللون ىذا إليها يتطرَّق أنْ  ديكن زُلَمَّد من الَبضعة فهل زُلَمَّد،
َِأْىلَُِِىُؤَلءِِِِإنَِِّاللَُّهمَِّ) ؛(َدِميَِوَدُمُهمَِلْحِميَِلْحُمُهم) األعظم؟ النَّب   قال ماذا الشَّريف الكساء حديث ح

 (.َدِميَِوَدُمُهمَِلْحِميَِلْحُمُهم) ُىم؟ َمن ىؤالء (يُ ْؤِلُمُهمَِماِيُ ْؤِلُمِنيَِوَخاصَِّتيَِوَحامَِّتيِبَ ْيِتي
دِوبِْنتُِ َِوَلحِميِِبَدِميَِلحُمهاَِمسوطٌَِِِِوُعْرِسيِيَسَكنُِِِمَحمَّ

ينيَّةِ  دلؤسَّستنا نصنعُ  ماذا ولكن ذلك، من أكثر بيانٍ  وإىل شرحٍ  إىل حتتاج وال واضحة القضيَّة أنَّ  أعتقد  الدِّ
ا والِعرتة، الكتابِ  بعيونِ  احلقائق َترى ال الَّيت العمَياء، احلوالء، الَعوراء، الشِّيعيَّة  الشَّافعي، بعيون تنظر إَّنَّ
 سيِّد وبعيون الغزّايل، وبعيون عريب، ابن وبعيون الطربي، وبعيون الرَّازي، الفخر وبعيون البخاري، وبعيون
ينيَّة مؤسَّستنا قطب،  الكتاب بعيون َنظَرت أَّّنا ولو والِعرتة، الكتابِ  بعيونِ  تنظر وال العيون هبذه تنظر الدِّ
ثُهامُ  حتدَّث َلَما والِعرتة  وآخرون، ا فضل حسٌن زُلَمَّد السيِّد اجملدِّد ومرجُعها الوائلي الشَّيخُ  الرَّمسي تحدِّ

 . وأمثلة ظلاذج رلّرد وىذهِ  طويلة، اللستة طويلة، والقائمة وآخرون،
  :إليها نصلُ  الَّيت اخلَلصة

ينية ادلؤسَّسة منطق حبسب وّي،احلوز  الشَّيطاينّ  ادلنطق ىذا حبسبِ  عليها وسَلموُ  ا صلواتُ  زىراؤنا  الدِّ
 والَّذين ا فضل حسٌن زُلَمَّد ومنطقِ  ادلنرب عميد منطقِ  حبسبِ  الوائلي، الشَّيخ منطقِ  وحبسبِ  الرَّمسيَّة،

 احليض دماء عن ُمنزَّىةً  ليست ادلنطق ىذا حبسبِ  الزَّىراءُ  جّداً، وكثًنٌ  وكثًنٌ  كثًنٌ  وىم يُعاضدوَّنم
 ح َتري الَّيت ِدماَءىا الزَّىراء، ِدماءَ  فإنَّ  ذلك من واألكثرُ  !!األخرى األمور وسائر فاسوالن   واالستحاضة

 !! صلسة دماءٌ  الدِّماء ىذه ادلطهَّرة، الطَّاىَرة عروِقها
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 الَّذي الدَّمِ  عن دٍم؟ أيِّ  عن احُلَسٌن، َدمِ  صلاسة عن يتحدَّثُ  وىو ذلك من أكثر إىل ذىب الوائلي الشَّيخ
 النَّواصب، الفقهية، كتَبهم راجعوا البيت ألىل ادلخالفون توفيقِو، سوءِ  من وىذا الثَّرى، على ِفكَ سُ 

 يكونُ  ادلعركة ح قُتل إذا ادلسلم أنّ  فيها َتدون الفقهّية، كتَبهم راجعوا البيت ألىل ادلخالفون النَّواصب،
 الَّذين ادلخالفٌن فقوِ  ح ىذا طاىراً، دُموُ  يكونُ  دلعركةا ح قُِتل إذا ادلسلمُ  ُمسلٍم، أيّ  ادلسلُم، طاىراً، دُموُ 

 ادلخالفٌن عند اجلميع إنَّ  أقول أنْ  أريد ال الفقهّية، كتَبهم راجعوا فيهم، ويذوب الوائلي الشَّيخ يعشقهم
 ثيتحدَّ  كما أحتدَّث ال فإنَّين حتقيق، عن ىذا وأقول كتِبهم، ح معروف رأيٌ  الرأي ىذا ولكن بذلك قالوا

 جالساً  لستُ  أنا الصِّناعية، األقمار ِعرب أتكلَّم وأنا حتقيق عن ىذا أقول أدلَّة، دونِ  من اذلُراء حبديثِ  الوائلي
 وأنْ  أضحك أنْ  فأستطيع حوزويّة، حلقةٍ  ح درسٍ  ح أو حسينّيةٍ  ح رلموعةً  أخدع أنْ  ديكنين زواية ح

 الَقَمر على موجودٌ  اآلن أنا الصِّناعية، األقمار ِعرب مباشر بثي  الكامًنات أمام أنا أقول، ما أقول وأن َأكذب
 ح مكانٍ  كلِّ  ح أحد أيّ  وبإمكان اإلنرتنت على موجود الوقت، نفس ح اإلنرتنت على وموجود الصِّناعي

 زىرائي ون موقع على ادخلوا الوقت، نفس ح راديوي وبث تلفزيوين بث عندنا ويسمعين، يراين أن العامل
 وىناك حلديثي صوتّ  إذاعي بث ىناك الوقت نفس ح القمر وراديو القمر تلفزيون ستجدون ون،وستجد

 .وأحتدَّث اإلنرتنت وعلى التلفزيون على فأنا الوقت، نفس ح فيديويّ  بث
 ح يُقَتل حٌن ادلسلم َدمِ  بطهارةِ  يقولون ادلخالفٌن فقهاء من قليلة ليست مجلةٍ  عند معروف رأيٌ  ُىناك
 خُيالف أحداً  أعرفُ  ال علمي حدّ  على ادلعركة ح يُقَتل الَّذي الشِّيعة، فُقهاء عند معروفٌ  الرَّأيٍ  وىذا ة،ادلعرك

ا ادلشهورين الُفقهاء ومن ادلعاصرين الُفقهاء من ادلسألة ىذه ح  علمي حدِّ  على شاّذة، آراء ىناك تكون ورمبَّ
 وال يُغسَّل ال ولذلك طاىر، فدُموُ  ادلعركة ح قُِتل إذا قاتلال مُ  اإلمامّي، الفقهيّ  اجلوّ  ح القضيَّة ىذه ح

ا فقط طَاىراً  يكون لن دموُ  بدمِو، وُغسُلوُ  ثيابو، ىي أكفانو وتكون ُيكفَّن  وىذه وُمطهِّراً، طاىراً  سيكون وإظلَّ
 ماءً  السَّماء من أنزل ا ادلاء، ىو وال ُمطهِّر الطَّاىر الوحيد السَّائل الشَّهيد، ِبَدم استثنائية خاصة حالة

 بادلاء، يُطهَّر تنجَّس إذا ادلاء ولغًنه، لنفسوِ  وُمطهِّرٌ  نفسوِ  ح طاىرٌ  أنّو ىو الطَّهور ادلاء من وادلراد طهوراً،
 أن تستطيع ال مطلقاً  السوائل بادلاء، َتطُهر فهي الشَّرعية األحكام حبسب تنّجست إذا األخرى واألشياء

 طاىراً  يكون فهو الوحيدة، االستثنائيَّة احلالة ىي ىذه الشَّهيد دمُ  ادلاء، طريق من إالَّ  ِسهابنف نفَسها ُتطهِّرَ 
 عند الفقو درس ىل! الفقو الوائلي َدَرس أين أدري ال أنا التغسيل، عمليةُ  عليو َتري فَل للشَّهيد، وُمطهِّراً 

 عند طاىرٌ  فدُموُ  ادلعركة ح قُتل إذا ُمسلم أي ادلسلم ادلخالفٌن، عند موجود الرأي فهذا ادلخالفٌن؟
 ىو ليس! دلاذا؟ صلساً، َدَماً  يكون استشهادهِ  بعد احلسٌنِ  َدمُ  فلماذا اإلمامية، فقهاء وعند ادلخالفٌن،

 يقولون الَّذين الوىابية، ِقَبل من إشكالٍ  ردِّ  ح يتحدَّث ألنَّوُ  ىذا؟ الوائلي الشَّيخ كَلم معىن ما! مبسلم؟
 دمٍ  أي   صلس، الدَّم إنَّ  نقول ضلن: ذلم يقول ذلم؟ يقول ماذا فهو بِالدَّم، ُملطَّخٍ  تُرابٍ  على ونتسجد بأنَّكم
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 ادلشكلة احُلَسٌن، دم عن يتحدَّث ىو طاىرة، دماء كربَلء ح الش هداء دماء صلس؟ عنوُ  تقول الَّذي ىذا
 آللِ  ظلِمهم وإىل الفقهاء كَلم إىل سآت ء،الفقها كَلم من دعين! الكَلم؟ ىذا يُقال ميزان أليِّ  وفقاً  ىنا،

 فدم! حياتوِ  ح ولكن ادلعصوم دم بنجاسة يقولون الَّذين الطائفة مراجع كبار من لستة وأمامي سآت زُلَمَّد،
 الشَّيخ مع اآلن أنا لكنَّين ادلصادر، لكم وأذكر األمساء لكم وسأقرأ الطائفة، مراجع حبسب صلس دمٌ  الزَّىراء

 يقول ماذا! يقولون ماذا ِاعرف الوىابّية تُناقش أنْ  تريد! ادلعركة؟ ح قتيلٌ  وىو دلاذا صلس احلسٌن دمُ  الوائلي،
 العديد طاىر، فدموُ  ادلسلمٌن، من واحد أيّ  ادلعركة، ح يُقَتل الَّذي بأنَّ  يقولون ىم كتبهم؟ ح ادلخالفون

 اإلماميّ  وفقَهنا البيت، ألىلِ  ادلخالفٌن فقوِ  مصادرَ  راجعوا هبذا، يقولون فقهائهم كبار ومن فقهائهم من
 التشي ع عن ِدفاعاً  ادلعركة ح الشَّعب احلشد ح شبابنا أحد يُقَتل حٌن اآلن واضحة، القضيَّة ىذهِ  أيضاً،
 َّّنمأ ىو ادلعركة ح قُتلوا إذا ذلم الشرعي احلكم داعش، فيها يُواجهون الَّيت ادلعركة ىذه احلُُرمات، عن وِدفاعاً 

 ادلعركة، ح قتلوا إذا العملّية، الرسائل ح موجود احلكم وىذا الشرعي، احلكم ىو ىذا لتغسيل، حيتاجون ال
 يكون ال احلقَّ  ادلطلق بادلعىن ادلطلق، بادلعىن احلقّ  عن أحتدَّث ال أنا النِّسب، احلقِّ  احلّق، لواء حتت معركةٍ  ح
 عن دفاعاً  التشي ع، عن دفاعاً  العام، العنوان ىذا ولكن! احلّق؟ ىو نأي وإاّل  احَلسن، ابن احُلجَّة مع إالَّ 

 ! العنوان ىذا احلُُرمات، عن دفاعاً  ادلقدَّسات،
 الشِّيعة شباب تدفع أنْ  الشِّيعيَّة العمائم بعض تُريد كما ادلخالفٌن عن دفاعاً  مثَلً  أخرى بنيَّة يُقتل إذا أمَّا

اه، هبذا  دفاعاً : العنوان ىذا حتت يُقتل الَّذي آخر، عنوان ح يُقتل ىذا احلكم، ىذا ليوع جيري ال فإنّو االَتِّ
 ما إذا الَّيت بالتشي ع ُتسمَّى الَّيت والبقايا اللمام ىذا عن ادلوجود، ىذا ىو ولكن! تشي ع؟ وأي التشي ع عن

 التشي ع امسو الَّذي اللمام ىذا نع دفاعاً  يُقتل الَّذي حيزنون، ىم وال تشي ع ال فيها فليس جوِفها ح دخلتَ 
 العناوين، هبذه أرضِو، عن قوِمو، حقِّ  عن ىو، َحقِّوِ  عن دفاعاً  احلُُرمات، عن دفاعاً  ادلقدَّسات، عن ودفاعاً 

 .لتغسيلوِ  كافٍ  وىو ماؤُه، ىو فدموُ  تغسيل إىل حيتاج ال ادلعركة ح قتل إذا
 أنْ  قبل احُلَسٌن دمِ  بنجاسةِ  تعتقد أنت! طاىراً؟ يكونُ  ال احُلَسٌن دمُ  الوائلي شيخنا يا مسًن أبا يا إذاً  دلاذا

 وأُقِسمُ  قطعاً  أنتم؟ تقولون ماذا استشهادِه، بعد احُلَسٌن َدمِ  عن حديثك ادلسألة، ىذه نرتك اآلن ُيستشهد،
 َخَدَمة من أنَّوُ  سونف يعنون الشَّيخ الش هداء، سيِّد من االنتقاصَ  يريد ال الوائلي الشَّيخ أنّ  ا بكتابِ 

 ىذا اللسان؟ هبذا يتحدَّث دلاذا بالرتيليون، واحد وال شكّ  عندي وما ذلك ح أشك   ال وأنا احُلَسٌن،
َِعنِيَ ْنِطقُِِالنَّاِطقَُِِكانَِِفَِإنَِِْعَبَدهِفَ َقدِنَاِطقٍِِِإَلىِِاْسَتَمعََِِمنِْ) :الشَّيطان ومنطقُ  الشَّيطان حديث

ْيطَان  فُمِلئ الشَّيطان عن ينطقون ناطقٌن عند تعلَّم الشَّيطان، عن ينطقون ناطقٌن إىل استمع ىو ،(الشَّ
! صلسة؟ تكون احُلَسٌن دماء الرَّمحن، منطق ىذا ىل وإالَّ  الشَّيطان، عن ينطقُ  فأخذ الشَّيطان، مبنطق رأُسوُ 

 ِدماءُ  لو أقول أنا! ؟..طلسياأل ايط ىي احُلَسٌن دماء أنَّ  ىل! معناه؟ ما التهك مي األسلوب ىذا ُثَّ 
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 . األطلسي ايط من أوسع احلسٌن
 :مسًن أيب شيخنا حديث إىل معاً  نستمعُ 

 يصّلون تُ َرب الشِّيعة ين قلون جاي شكثر سنة 0431 ىذه زين، تقريباً، سنة 0431 الو انقتل احُلسٌن]
 ىالعقلية أنتو تفّهمين ما خيلص؟ ما  دگىال  يعين؟ األطلسي ايط ىو شنهو احلسٌن دم يل تقول ما عليها،

 ىذه بعدين ُثَّ  غريب، وا، غريب بعقلو،  يچحي  لو بأذنو  يچحي   يچحي  من يتكلم الواحد يعين ىالذىنية
 بدم يُلطَّخ شيء عنده واحد شلكن ما زين، صلس، الدَّم أنَّ  الدم، حبرمة تقول كل ها أيديكم بٌن كتبنا

 ما اطَلقاً  احلسٌن دم بيها بأن ىالشكل عندنا ما ال دم، بيها بأن تق ولون َتون َلمَّا انتوا زين، عليو، ويسجد
 [.ىادلعىن مي

ا جاءت ىنا من كربَلء تربة قيمة  وإمَّا ىنا يكذب ىو إمَّا الوائلي الشَّيخ يعين احُلسٌن، دماء المست ألَّنَّ
 األخًنة سنواتوِ  ح الوائلي للشَّيخ حدثت دثةحا ىناك! كربَلء تُربةُ  ُقدِّست دلاذا يعرف ال جاىل الرَُّجل
 احُلضَّار بعض جاءه ادلنّصة عن نزل فحٌن الشِّيعة فيوِ  دُيثِّل خطاباً  وألقى ظب أبو ح ندوة إىل ُمؤدتر إىل ُدِعي

 تقولوُ  ال قلَتوُ  الَّذي الكَلم ىذا شيعي بأنَّك تقول إذا ُسيّن؟ أو شيعي أنت شيخنا: قالوا الُسنَّة، ُعلماء من
 ُسيّن  أنت ىل خرّبنا ضلُن، كَلُمنا ىذا الشِّيعة، تقولوُ  ال الكَلم ىذا الشِّيعة، دُتثِّل بك جئنا ضلنُ  الشِّيعة،
 علينا تكذب أنَّكَ  وإمَّا التشي ع تعرف ال أنَّك فإمَّا شيعي بأنَّك تقول إذا أمَّا نفرح، حّتَّ  بالتشي ع وتتظاىر

ثنا ىنا بك جئنا وضلنُ  ثَنا أن ال الشِّيعة باسم حُتدِّ  الشَّيخ واقع ىو ىذا ُسّنياً، كان حديثك الُسنَّة، باسم حُتدِّ
 التقديس ىذا احُلَسٌن، دماءَ  المسَ  ألنَّوُ  نُقدِّسو ضلنُ  كربَلء تُراب الوائلي، الشَّيخ منطقُ  ىو وىذا الوائلي،

 وتلك أخرى، معاين ىناك تكون أن ديكن ا،ىذ ىو األوىل بالدرجة ىنا، جرت احُلَسٌن دماء ألنَّ  الرتبة ذلذه
 وىو احُلَسٌن، ِدماءِ  إىل تنتمي الرُتبة ىذهِ  ألنَّ  ىو الرتبة ىذهِ  ُقدسية ح األصل األصل، لكن فرعّية، معانٍ 
 فيو تُراباً  ديتلكُ  الَّذي احلظ ىذا صاحبُ  ىو من عليو، ويسجد دم فيو تراباً  ديتلكُ  أحداً  َتد ال إنَّك يقول
  ال؟ أم الزِّيارات يقرأ الوائلي الشَّيخ أدري ال األرض، على يوجد ال احُلَسٌن دم! احُلَسٌن؟ مد من شيء

 ىذه! يقرأوَّنا ال وىم األدعية اقرأوا! يقرأوَّنا ال وىم الزِّيارات اقرأوا للنَّاس يقولون أَّّنم عمائِمنا ح ادلشكلة
 يرتقون الَّذين خصوصاً  عموماً  الدِّين رجالُ  عموماً، ينالدِّ  رجال نتحدَّث، الَّذين ضلنُ  غًني وح حَّ  ُمشكلة

ا ويكتبون، ويُؤلِّفون النَّاس وحُيدِّثون ادلنابر  النَّاس، مع يتواصلون ال الَّذين ىم بالسَّاكتٌن ُمرادي السَّاكتون، رمبَّ
 على ويصعدون والدروس واألحباث والكتب العملّيو الرَّسائل يطبعون الَّذين أولئك أمَّا أىون، حالُتهم وىؤالء
  ىي؟ ما أتعلمون مجيعاً  ُمشكلتنا مثلي، كثًناً  ويتحدَّثون الفضائيات وح ادلنابر

 .نعمل وال نقول ضلن:ِأوَّلًِ
 .بو نقومُ  ال ولكنَّنا باخلًن الناس نوصي :وثانياًِ



  01/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 013 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 74 - 
 

 بالزُىد النَّاس نوصي ،مبتواضعٌن ضلنُ  وما بالتواضع النَّاس نُوصي مبخلصٌن، ضلن وما اإلخَلص عن نتحدَّثُ 
ابون، ووا ابون، الِّدين رجال وا بُزىَّاد، ىم ما ادلعمَّمون كذَّ  يعرفون ال حّتَّ  الز ىد، معىن يعرفون ال كذَّ

 معىن يعرفون وال النَّاصّب، للذوق وفقاً  الز ىد معىن يعرفون ىم ىو، ما الز ىد معىن عن سألَتهم لو حّتَّ  معناه،
 فضَلً  يعرفوَّنا، ال باللفظ حّتَّ  يعرفوَّنا ال الز ىد معاين عن سألتهم لو وا البيت، أىلِ  لذوقِ  قاً وف الز ىد

 عند فهي ُوِجدت وإنْ  ذلا، وجود ال الدِّين رجال وسط ح الز ىد معاين حياهِتم، ح يعيشوََّنا كوَِّنم عن
م أو الية،الع األماكن إىل يصعدوا أن يستطيعون ال اذلمَّة ضعيفي أشخاصٍ   شيئاً  ديتلكون ال أساساً  ألَّنَّ

م أو زُىَّاداً، فيصبحون ديتلكوا أن عن عاجزون ىم زُىَّاداً، يصبحون فحينئذٍ   خاطئ بشكلٍ  الز ىد يفهمون أَّنَّ
 .ادلخالفٌن من ُأِخَذت طرائقَ  ويتَّبعون السَّالكٌن و الُعرفاءِ  مسالك ح يدخلون أَّّنم أو

ينيَّة ادلؤسَّسة ح راآلخِ  وِمن الواقع ىو ىذا  احلقيقةَ  أقول أينّ  ويعلمون يسمعونين يسمعونين، وىم الدِّ
م ِعلم، دونِ  من األحيان من كثًنٍ  ح يقولون ىذه، ىي العمائم ُمشكلة بكاملها،  يقولوا أنْ  يُريدون ال ألَّنَّ

 قضيَّة ح ُمتناقضة أجوبة سمعت النَّاس فإنّ  ولذا ِعلم، دون من جييبون فإَّّنم ُيسأَلون حٌن نعلم، ال إنَّنا
 عن أحتدَّث كثًنة، فيها واآلراء واسعة الفكرية فالساحة الفكريّة القضايا ح أحتدَّث ال أنا وسلتلفة، واحدة

 ألنَّ  الكثًنة؟ األجوبة ىذه فلماذا ُمشخَّص، ُحكم ذلا القضيَّة ومعروفة، زلدودة األحكام األحكام،
  فُهم! نعلم ال بأنَّنا يقولون وال كان كيفما جُييبون ُيسأَلون وحٌن ن،يعرفو  وال جيهلون العمائم أصحاب

 يبحثون، (جيوهبم فروجهم، بطوَّنم،: )ىي فيها يدورون الَّيت الدائرة، بو يعملون ال وىم باخلًن النَّاس يُوصون
 . جنوين بشكلٍ  الش هرة عن
 اذليئات ح احُلَسٌن َخَدَمة إىل ومنهم والرواديد، عراءالش   إىل انتقل الواقع وىذا ادلوجود، الواقع ىو ىذا

 الدائرة، ىذه من نفسي ُأخرِجُ  أنَّين تتصوَّروا ال الواقع ىذا من جزءٌ  وأنا احلسينّيات، أصحاب وإىل احلسينية
 أبداً، سي،نف ُأخرِجُ  وأنا الواقع ىذا أنتقد أنَّين من تعتقدوا ال احلومة، ىذه نفس ح الدائرة، ىذه نفسِ  ح أنا
 بأىل لوُ  عَلقةَ  وال البيت أىل بصبغةِ  نفَسوُ  يصبغ الَّذي السّيئ الواقع ىذا مجلة من الواقع، ىذا مجلة من أنا

 !البيت
 ومن مراجِعنا من تعلَّمنا ىكذا رُبِّينا، وىكذا نشأنا ىكذا ضلن أصنع ماذا: أقول تتكلَّم؟ دلاذا إذاً  يل تقولوا قد

ينيٌِّن، زعمائِنا  وىو ما شيئاً  أختلفُ  قد لكنَّين سُلطئون، سُلطئون، ضلنُ ! نصنع؟ فماذا الطريقة هبذه نشأنا الدِّ
 ىذا، ىو الدِّين ورجال العمائم واقعُ  واقُعنا، ىو ىذا ىو، كما الواقع وأصفُ  أحتدَّث أنَّين فقط، أحتدَّث أنَّين

 الدِّين رجلُ  بَ َلغ فقد والفروج البطون فورةُ  ىدأتو  اجليوب امتألت فإذا! وُجُيوبٌ  وفروجٌ  بطونٌ  والدِّين الِقبلةُ 
 ويُوُصون يفعلون، ال ما يقولون حِبسبِو، وكلي  الرِّئاسة وعن الش هرة، عن بعَدىا يبحث ويبدأُ  غايَتُو، ادلعمَّمُ 
 . والتحر ج حتياطاال عن النَّاس أبعدُ  وىم الدقيقة الشَّرعية بااللتزامات النَّاس يُطالبون! يلتزمون ال وىم النَّاس
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: ىو فحاذُلم عنهم النَّاس يغيب وحينما واالحتياطات، والتحر جات بادلستحبَّات االلتزام يُظهرون النَّاس أمام
 ! القاعدة ىي ىذه ،(!!النَّاس بينا غرض وشلها بيو ونلعب بيتنا)

ِواصفريِفبيضيِالجوَِلكِِِخالِِِِِِِِبمعَمرِِِقُ بَّرةٍِِمنَِلكِِِيا
ِ!!تنقِّريِأنِِْشئتِِِماِونَ قِّري

 عن ادلطلقة، الزِّياراتِ  من األوىل الزِّيارة الش هداء، سيِّد زياراتِ  من( اجلنان مفاتيح) ح األوىل الزِّيارة ىي ىذه
 الكليين، لشيخنا الشَّريف الكاح كتاب ح موجودة الزِّيارة ىذه الكاح، كتاب عن نقلها نقلها؟ كتابٍ  أيِّ 

  :احُلَسٌن طُلاِطبُ  الصَّادق، إمامنا عن الزِّيارة يارة؟الزِّ  ىذه ح نقرأ ماذا
اَلمُِ  أنْ  قبل ا ثارُ  ىو احُلَسٌن! صلس؟ دمٌ  ا َدمُ  فهل الدَّم، ىو الثَّار - ثَارِهََِِواَْبنَِِاهللِثَارَِِيَاَِعَليكَِِالسَّ

اَلمُِ - الدَّم تعين اللغة ح( ثار) قُِتل، أنْ  وبعد يُقَتل  ا، َدمُ  ا، ثارُ  فهل - ثَارِهََِِواَْبنَِِاهللِثَارَِِيَاَِعَليكَِِالسَّ
اَلمُِ - !صلس؟  ا، َدمَ  يَا أي ا ِوتْ رَ  يَا الدَّم، معانيها من أيضاً  الوتر - اْلَمْوتُورِاهللِِِِوتْ رَِِيَاَِعَليكَِِالسَّ
 اخلُلد صَلَّس فد الدَّم ىذا إذاً  - اْلُخْلدِِفيَِسَكنََِِدَمكََِِأنََِِّأْشَهدُِ - !صلس؟ ا َدمُ  فهل ادلهدور، ادلوتور

 ال إنَّك يقول كان ىو - اْلُخْلدِِفيَِسَكنََِِدَمكََِِأنََِِّأْشَهدُِ - !األعلى ادلأل صَلَّس! الوائلي الشَّيخ حبسب
 اب؟الرت  ىذا ىو أين! بالدَّم؟ ادللطَّخ الرتاب ىذا أين ىو عليو، يسجدُ  بالدَّم ُملطَّخ تُراب عندهُ  أحداً  َتد

 ِدماء َمازَج ألنَّوُ  ال تراباً  نُقدِّسُ  اآلن ضلنُ  الرتاب؟ ىذا ىو أين عمري، آخر إىل بو ألتصقَ  كي إليو أرشدين
 ألنَّ ! عليو ركضوا احُلَسٌن أطفالَ  ألنَّ  تراباً  نُقدِّس ضلنُ  احُلَسٌن، ىو واحُلَسٌن اخلُلد ح احُلسٌن دماءُ  احُلَسٌن،

 كانت الرُتاب، ىذا نُقدِّسُ  ىاشم، بين عقيلةُ  عليوِ  َخَطت تُراباً  نُقدِّسُ  فرِسو، فرحبوا َداسو األكرب َعليَّاً 
ا اخلصوصية ىذهِ  لكربَلء  اآلن الوائلي حبسبِ  مباشر، غًن وبنحوٍ  مباشر بنحوٍ  احُلَسٌن بدمِ  ارتبطت ألَّنَّ

 َصَعدَ  احُلَسٌن دم - اْلَعْرشَِأِظلَّةَُِِلوُِِرَّتَواَْقَشعَِ - اخللد ح َسَكنَ  احُلَسٌن َدمَ  ألنَّ  تنجَّس قد العلوي العاملَ 
 اإلمام أنَّ  من السَّابقة احللقات ح علينا ومرَّ !! نُطهِّره كيف ندري وال مجاعة يا تنجَّس العرش العرش، إىل

 يعرفون ال زُلَمَّد وآل الَعرش، نُطهِّر أنْ  نُريد ضلنُ ! عليكم؟ با نصنع فماذا الُكّر، ِمقدار يعرف ال ادلعصوم
 مهزلةٍ  أيَّة العرش؟ بو ونُطهِّر الكرّ  مبقدار ادلاء صللب حّتَّ  وجوَىنا نُعطي أين إىل! نصنع؟ فماذا الكرّ  مقدارَ 
 !؟..الكرام مراجِعنا أفكارُ  ىي ىذهِ  أليست! ىذه؟

 بالوقت، آت أين من وقت، عندي ما ادلطلقة، الزِّيارات من مثاالً  أخذت أنا األوىل، ادلخصوصة الزِّيارة ح
 اخلُلد فتنجَّس - اْلُخْلدِِفيَِسَكنََِِدَمكََِِأنََِِّأْشَهدُِ -: األوىل الزيارة ادلطلقة الزِّيارات من مثاالً  أخذت
 . قطعاً  الوائلي حبسب
ِأَبَاِيا -:شعبان ومن منو النِّصف وح رجب أوَّلِ  ح الش هداء سيِّد هبا يُزار الَّيت األوىل ادلخصوصة الزِّيارة
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 إىل َصَعدَ  احُلَسٌن َدمَ  ألنَّ  دلاذا؟ - الَخاَلِئقَِأِظلَّةَِمعَِِالَعْرشَِأِظلَّةُِِِلِدَماِئُكمِِاْقَشَعرَّتَِِْلَقدَِأْشَهدُِِاهللِْبدِِعَِ
رِطَاِىرٌِِطُْهرٌِِأَنَّكََِِأْشَهدُِ - العرش رِطَاِىرٍِِطُْهرٍِِِمنُِِْمَطهَّ  الطهارة، مصدرُ  أي مصدر، ىذه طُهر - ُمَطهَّ
 جاَءنا جاء؟ أين ِمن ادلطهَّرُ  الطَّاىرُ  الط هرُ  ىذا لغًنِه، وُمطهِّرٌ  نفسوِ  ح طاىرٌ  ُمطهَّر بالطهارة، ُمتلبِّس طَاِىر

 األرض، منها ادلراد ليس البَلد - الِباَلدِِبكََِِوَطُهَرتَِِْطْهْرتَِ - وفاطمة عليي  ِمن ُمَطهٍَّر، طَاِىرٍ  طُْهرٍ  من
َِطْهْرتَِ - بَلد عنها يقال الَّيت ىذه واألشجار، والبنايات واحليوانات النَّاس فيها وما األرض البَلد من ادلراد

 أصلَ  يا الطهارة، أصلَ  يا ُحسٌن، يا - َحَرُمكَِوَطُهرَِِِبَهاِأَْنتََِِأْرضٌَِِوَطُهَرتِالِباَلدِِبكََِِوَطُهَرتِْ
 وطُهرِ  طُهرِك معاين بيانِ  ح ا عبد أبا يا قاصرة عبارات! أقول؟ ماذا ُحَسٌن يا قاصرة العبارات الطهور،

 أقول ماذا الوائلي خادُمك ىذا أقول؟ ماذا ىؤالء شيعِتك على الردِّ  ح ا عبد أبا يا قاصرة وعبارات أُمِّك،
 إنَّ : يقول ىو يديك، بٌن الكَلمَ  أضعُ  لكنَّين قاصرة، أراىا أقوذُلا عبارة أيّ  عليو، الردِّ  ح قاصرة عبارات! لو؟

 وأعلم ا عبد أبا يا أحتدَّث أنا الطاىرة، دماِئك عند أِقف أنْ  أريد ال ىنا وأنا..!! ُحسٌن يا صلسة دماَءك
 أنتَ  تُريدُه، الَّذي ىو فاطمة أُمِّك عن حديثي أنَّ  اليقٌن علمَ  أعلمُ  ُحَسٌن يا واِ  اليقٌن ِعلمَ  وأعلمُ  وأعلم،

 ىو ىنا فاحلديث لذا وأآلِمك، ومصائِبك أحزاِنك عن حديثي على ةفاطم أُمِّك عن حديثي أُقدِّم أنْ  تُريد
 !! فاطمة أُمِّك عن

 أنْ  بعد حّتَّ  يقولون ىكذا صلسة، فاطمة أُمِّك ِدماء نَّ أ ىو ىؤالء كَلم من أستنتجوُ  الَّذي زُلَمَّد، َرحيانة يا
 وعند بدَِّنا أجزاء ح َتمَّع الَّذي والدَّم صلساً، دماً  كان الشَّريف صدرىا من فاض الَّذي الدَّم ىذا قُِتلَت،
 وعند أقراطُها، اطلرمت أنْ  بعد اجملروحة أُُذَِّنا وعند احلمراء عيِنها وعند ادلزرقَّة خاصرهِتا وعند ادلكسور ضلِعها
 عبد أبا يا صَلساً  الدَّمُ  ىذا وكان َدَماً  نَ َزفت عليها وسَلمو ا صلوات فاطمةُ  بالسِّياط، لُفِّعت الَّيت كتفيها

 تلميذاً  كان الوائلي الرجل أبداً، الوائلي؟ عند تقفُ  القضيَّةُ  وىل..!! الوائليّ  ىذا خادُمكم يقول كما ا
ينيَّة، ادلؤسَّسة ح تلميذاً  كان للمرجعيَّة،  بنجاسةِ  يقولون الطائفة مراجعِ  من ِلسَتة ا عبد أبا يا ىذه الدِّ

 لك خادمٌ  أينَّ  أزعم أنا وارشدين، سدِّدين أنت ارشدين،! ا؟ عبد أبا يا سألكأ أنا..!! ُحَسٌن يا دماِئكم
 دماؤكم أرشدين، أنت أدري، ال كاذباً  أكون وقد صادقاً  أكون قد نّييت تعلم أنت عمري، نذرتُ  وىكذا
 ابن يا صلسة مدماؤك َبصِّرين، دليل، إىل أرشدين أرشدين، يل، ُقلْ  أنت! ؟..طاىرة أم الزَّىراء ابن يا صلسة
 ! دماِئكم؟ بنجاسةِ  يقولون ادلراجع ىؤالء بالُ  ما! طاىرة؟ دماؤكم أم زُلَمَّد

 وبعد األمساء من بعضاً  أعود، ُثَّ  أمسائهم من بعضاً  لكم أقرأ ا عبد أبا سيِّدي دعين ادلراجع؟ ىؤالء ىم َمن
 : األمساء ىذه من الكاملة اللستة أقرأ ذلك
o اخلوئي السيِّد أستاذ: يينالنائ ادلًنزا! 
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o قم ح العلمية احلوزة مؤسِّس: احلائري الكرمي عبد الشَّيخ! 
o اخلوئي السّيد أستاذ: العراقي الدِّين ضياء الشَّيخ! 
o ادلعروف ادلرجع: االصفهاين احلسن أبو السيِّد! 
o لصَّدرا باقر زلمَّد السّيد خال: ياسٌن آل رضا زُلَمَّد الشَّيخ! 
o الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد وعم الصَّدر موسى السيِّد والد: الصَّدر الدِّين صدر السيِّد! 
o الغطاء كاشف حسٌن زُلَمَّد الشَّيخ ! 
o السيستاين السيِّد أستاذ: الربوجردي الطباطبائي حسٌن السيِّد! 
o الشًِّنازي صادق والسيِّد الشًِّنازي دزلمَّ  السيِّد والد: الشًِّنازي مهديّ  السيِّد! 
o عمومتهم أبناء من: الشًِّنازي اذلادي عبد السيِّد! 
o احلكيم زلسن السِّيد ! 
o الشاىرودي زلمود السيِّد ! 
o ادليَلين ىادي السيِّد ! 
o الشًِّنازي ا عبد السيِّد ! 
o مداري الشريعة كاظم السيِّد ! 
o اخلميين ا روح السيِّد ! 
o ادلرعشي الدين شهاب السيِّد ! 
o اخلوئي القاسم أبو السيِّد ! 
o ادلعروف ادلرجع: الكلبيكاين رضا زلمَّد السيِّد! 
o السبزواري األعلى عبد السيِّد ! 
o النَّجف ح اإلخباريٌن مراجع من: الدِّين زين أمٌن زُلَمَّد الشَّيخ! 
o الشًِّنازي زلمَّد السيَّد ! 
o الروحاين صادق السيِّد ! 
o السيستاين عليّ  السيِّد ! 
 ُحَسٌن، يا أرشدين طاىرة؟ أم صلسة دماؤكم أنتم..!! دماِئكم بنجاسةِ  ا رسول بن يا يقولون كل هم ىؤالء

 دلاذا ومقاماُتُكم، وأدعيُتُكم اُتكمزيار  وكذلك واضحة، التطهًن آيةُ  طهارِتكم، إىل ُتشًنُ  أقرأُىا اليت األدّلة ُكلَّ 
  دلاذا؟ دماِئكم، بنجاسةِ  يقولون بادلئات كثًنٌ  وىم وغًنُىم ادلراجع ىؤالء

  باطل؟ على الَّذي ىو من حّق؟ على الَّذي ىو من حّق؟ على ىؤالء ىل حّق؟ على أنا ىل 
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 ىؤالء ُكلِّ  أمام ىذا اطلبُ  والتوفيق، واإلرشاد والتسديد اذلداية منك أطلب ا، رسولِ  ابنَ  يا أرشدين
 ا رسولِ  بنَ  يا يقولون كلهم ادلراجع ىؤالء وعّلمين، وسّددين أرشدين الربنامج، ىذا ُيشاىدون الَّذين

 دماءِ  طهارةَ  عنك َحَجب وحّتَّ  دِمك بنجاسةِ  قال حٌن الوائلي الوائلي، أعذر أنا ولذا دماِئكم، بنجاسةِ 
 بشهادهِتم حُيَكمُ  ادلعركة ح قُِتلوا إذا وادلسلمٌن ادلؤمنٌن من الطبقات، من طبقةٍ  أي من الش هداء الشَّهادة،
 آخر، شيءٍ  أليّ  توفيقِو، ِلسوءِ  جلهلِو، رمّبا! احلقّ  ىذا من حّتَّ  َحَرَمك الوائلي طاىرة، تكون ودماؤىم
 ا، رسولِ  بنَ  يا ختجل ال ائّياتوالفض الفضائيَّات، على يُردَّدُ  موجوداً  الكَلم ىذا يبقى أنْ  واألنكى

 على يرتّدد الكَلم ىذا دائماً  منكم، خيجلون ال الفضائيَّات ىذه على لونؤو ادلس ختجل، ال ىذه الفضائيَّات
 ُعذراً، لو أجدُ  ا، عبد أبا يا دِمك بنجاسةِ  فيها ُيصرِّحُ  الَّيت الوائلي أحاديثُ  الوائلي، رلالس الفضائّيات،

 ُحسٌن، يا دمكِ  بنجاسةِ  يقولون َمن منهم واألموات األحياء الكبار ادلراجع ىؤالء الكبًنة مالعمائ وىذهِ 
 شيعِتك من ال ُمخلصٌن وأرشد عليك، الزَّىراء حبقِّ  وسّددين أرشدين الزَّىراء، أمِّك دمِ  بنجاسةِ  ويقولون

 أين إىل أيضاً  ُىم وسدِّدىم لصَّوابل َسّددين بكَلمي، يَِثقُ  منهم والبعض وبنات أوالدي من الشَّباب ىؤالء
 !؟..نصنع فماذا دماِئكم بنجاسة تقول الشِّيعي اجلوِّ  ح السَّامقة الِقَمم ىذه كانت إذا! ؟..وجوَىنا نعطي

 !؟..ىي ما األنكى القضيَّة
 العروة العادلية، السِّبطٌن مؤسَّسة إعداد: عليها والتعليقات( الوثقى العروة) ىو يدي بٌن الَّذي الكتاب
 العملّية الرِّسالة ىذهِ  عصرِه، ح الكبار الطائفة مراجع من الَيزدي كاظم للسيِّد معروفة عملّية رسالة الوثقى
 كاظم السيِّد بعد من جاءوا الَّذين ادلراجع لبقيَّة األخرى العملّية الرَّسائل عليها وتفرَّعت أساساً  صارت
 الوثقى العروة الكتاب ىذا تعليقات، عليها أضافوا ولكنَّهم ذلم ّيةً عمل رسالةً  جعلوىا ادلراجع وُكلّ  اليزدي،

 ادلؤلِّف إىل وباإلضافة تعليقة، 30 على اشتمل الكتاب ىذا السِّبطٌن مؤسَّسة إعداد عليها والتعليقات
 ك،ذل من أكثر تكون أنْ  ديكن فالتعليقات وإالَّ  الكبار ادلراجعِ  تعليقات مَجَع مرجعاً، 34 عندنا فيكون
 للمراجع ُعرفاً  صار ألنَّوُ  سلطوط، بشكل ادلكتبات ح موجودة وىي معروفة، وليست مطبوعة، ليست لكنَّها

 .اليزدي كاظم للسيِّد العملّيةِ  الرِّسالةِ  الوثقى العروةِ  على يُعلِّقوا أن
 ،91 صفحة قات،التعلي مع الوثقى العروة من الثَّاين اجلزء ىو ىذا اليزدي، كاظم السيِّد يذكرىا مسألة
 دمٌ  ىناك ىل تقول قد أبيض، دمٍ  عن فيتحدَّث الدم صلاسة عن ىنا احلديث ،(األبيض الدَّمُ : )ثَلثة مسألة

 وىذهِ  أبيض، إىل األمحر اإلنسان دم فيها يتحوَّل معيَّنة مرضية حاالت بسبب أبيض دم ىناك نعم، أبيض؟
 األمحر الدَّمُ  يتحوَّل األحيان بعضِ  ح لكن فيها، َلمِ الك تفصيلِ  ح وارداً  ولستُ  الطب ح موجودة قضيَّة

 اذليموجلوبٌن، ح احُلُمر الكريات ح الدّم، ح احلمراء الصبغة ح نقص ىناك يكون حٌن أبيض، دمٍ  إىل
مُِ - :االختصاص مواطن ح موجودة تفاصيل وىذه  - نجسَِدماًِِبكونوِِِالِعلمُِفِرضِإذاِاألبيضِالدَّ
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 اآلن لكن دماً  فعَلً  ىذا ىو كان إذا - نجسَِدماًِِبكونوِِِالِعلمُِفِرضِإذاِاألبيضِالدم - دم ىو باعتبار
 . النجاسة حالةُ  تسُتصَحبُ  ىنا يعين بنجاستِو، احُلكمُ  فيبقى األمحر، لونَوُ  فقد
 اانتهين القضيَّة ىذه ادلراجع، ىؤالء عند صلس ادلعصوم دم ادلعصوم، دم عن كَلمي ىنا، ليس كَلمي أنا

ينيَّة، ادلؤسَّسة أجواء ح بديهّية قضيَّة ىذه منها،  حال، أيّ  على! أِئمََّتهم؟ يعرفون كيف أدري ال أنا الدِّ
 دماؤىا الزَّىراء أنّ  يعين وىذا! ادلعصوم دمِ  بنجاسةِ  يعتقدون ىم أنفِسهم، عن لونؤو مس وىم فقهاء ىؤالء
 ! صلسة
o صلسة ىذه فدماؤىا حيَّةً  وكانت عليها ِاعتدوا حٌن نزفتها الَّيت الدِّماء وحّتَّ  حياهِتا ح صلسة دماؤىا ! 
o ا ولو ا الدِّماء بتلك قُِتلت أَّنَّ  ! صلسة فدماؤىا ادلعركةِ  ساحةِ  ح تُقَتل مل فإَّنَّ
o  ا لو وحّّت  ! صلسة دماؤىا الوائلي الشَّيخ فبحسب ادلعركة ساحة ح قُِتلت أَّنَّ
o صلسة دماؤىا الزَّىراء تاالَتاىا مجيع من يعين ! 
o ذلك وأمثال الطَّمث عن ُمنزَّىة ليست وىي ! 
o الغطاء كاشف الشَّيخِ  حبسبِ  اآلداب حدود عن خترج أيضاً  وىي ! 
o الوائلي الشَّيخ لنا نقل كما اِ  رسولِ  وصف حبسب اجلبابرة لباسَ  تلبسُ  أيضاً  وىي ! 
o دكتاتوريّ  حاكم بأنَّوُ  ا رسولَ  النَّجفي بشًن الشَّيخ وصف كما اأخَلِقه ح دكتاتوريّة أيضاً  وىي ! 
o شيخ ُ نا قال كما ُمتصرَّفاهِتا من الكثًن وتنسى الزَّمان ماضي ح عليها جرى ما تنسى أيضاً  وىي 

 !الطوسيّ 
o حبيب الشَّيخ قال ام مثل درجاهُتا ترتفعُ  عليها نصّلي حٌن ألنَّنا عليها صَلتِنا إىل حتتاج أيضاً  وىي 

 !الشًِّنازي زُلَمَّد والسيِّد الكاظمي
o ،تُريدوَّنا؟ أنُتم الَّيت الزَّىراء ىذه ىي الزَّىراء؟ ىذه ىي وىي، وىي، وىي ! 

 قَِبلنا صلسة، البيت أىلِ  دماءَ  أنَّ  اتَّفقنا مجاعة يا ىنا، الكبًنة ادلشكلة عليها، وسَلمو ا صلوات صلس دُمها
ِلَ مَِِْميِّتَ َناِِإنَِّ) :ا رسول عن ينقلُ  البَلغة َّنج ح ادلؤمنٌن أمًن صلسة، دماؤىم البيت أىل مالكَل هبذا

َلَناِِإنََِِّيُمت،  ؟!آخر شيءٍ  بأيِّ  أو بالدَّم ُمرتبط والقتل ادلوت ،(كدمائكمِليستِدماءناِإنَِِّ،يُ ْقَتلِلَ مَِقِتي ْ
 كدماِئكم ليست دماَءنا إنَّ : الكلمة ىذه معىن (...دماَءناِإنَِِّ،يُ ْقَتلِلَ مَِلَناَقِتي ِِِْإنََِِّيُمت،ِلَ مَِِْميِّتَ َناِِإنَِّ)
.. . وقبلناه عليو اتّفقنا ىذا الكبار، ادلراجع أي ها عليكم ا صلَّى صلسة، زُلَمَّد آل دماء اتَّفقنا...!!  يا ...

 ! ؟..دلاذا صلٌس، ىو اإلعجازي َدُمهم دلاذا :ولكنْ 
 بأنّ [ افتهمنا! ]؟..أيضاً  صلسٌ  ىو اإلعجازي   دُمهم فلماذا إعجازيي  دمٌ  ىذا االعجازيّة، احلاالت ح حّتَّ 
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ِإلىِنصلِأنِِْونستطيعِكحالِناِحالُهم -: القاضي عليّ  السيِّد العرفانية ادلدرسة سيِّد قال ما مثل زُلَمَّد آل
 كدمائنا، ودماؤىم[ وقبلنا افتهمنا عّمي] - كعمِلهمِيكونَِِأنِِْيمكنِوعمُلناِإليها،ِوصلواِالَّتيِالمواطن

 دلاذا مجاعة يا صلسة؟ دلاذا االعجازية احلالة ح دماؤىم ولكنْ  هبذا، قِبلنا أيضاً  صلسة دماؤىم صلسة، دماؤنا
م -:الوثقى العروة ىي ىذهِ  صلسة؟ َِفصدِِِخبرِِِفيِكماِنجس،ِدماًِِبكونوِِِالعلمُِفِرضِإذاِاألبيضِالدَّ

 عملّية ىي الَفصد إعجازية، قضيَّة ىذه العسكري، َفصدِ  خرب ح كما - ليوعِاهللِِِصلواتُِِالعسكري
، صحيٍ  لوضعٍ  ُمعيَّنة، مرضّيةٍ  حلالةٍ  للشفاء، طلباً  اجلسم من الدَّم بعض إخراج  وىناك احلجامة ىناك ُمعٌنَّ

 أيضاً  الفصد وح البدن، أجزاء بعض من دم إخراج عملّية ىناك احلجامة ح احلجامة، يشبو الفصد الفصد،
، لغرضٍ  دم إخراج عملّية وىو احلجامة مثل ىو فالفصد البدن، عروق بعض من دم إخراج عملية  صّحيي
 مقربةٍ  على كانوا الَّذين النصارى وحّتَّ  مجاعة، يا معجزة ىذه - العسكريِفصدِخبرِفيِكما - :يقول

 مع حدثت ادلسيح، زمانِ  ح إالَّ  التأريخ ح حتدث مل احلادثة ىذه بأنَّ  وقالوا بإعجازِىا أقرَّوا احلادثة من
 .الرِّواية ح كما بإعجازِىا أقّروا النَّصارى ادلسيح،

مُ : العسكريّ  اإلمام خرب إىل نذىب ُثَّ  الوثقى العروة ح جاء ماذا لكم أقرأ  بكونوِ  العلمُ  فُِرض إذا األبيض الدَّ
 .ليوع اِ  صلواتُ  العسكريّ  فصدِ  خربِ  ح كما صلس َدماً 
 كتاب عن ،461 صفحة العريب، التأريخ مؤسَّسة العريب، الرتاث إحياء دار: اخلمسون اجلزء البحار ىو ىذا

 بطبيب لإلمام ِجيء أنْ  ،464 ،460 ،461 صفحة على موجودة طويلة الرِّواية ،(واجلرايح اخلرايج)
ا - فصد بعملّية وقام نصراين  موطن إىل أشًن فقط كاملة، الِقصَّة أقرأ وقت عندي ما - أصبحتِفلمَّ

 ،461 صفحة األنوار، حبار من اخلمسون اجلزء تُراجعوه، أنْ  وديكنكم ادلصدر إىل أشرت أنا الشَّاىد،
ا - :464 ،460 ْمسَِوَظَهَرتَِأصَبحتِفلمَّ  َفسرَّحتَِسرِّحَِوقَالِالطَّْستَِذِلكَِوأحَضرَِدَعانيِالشَّ

 مثل خرج - الَحِليبِاللََّبنِِِِمْثلَُِِفَخَرج - الدَّم خيرجَ  كي البدن من ادلوضع اِقطع يعين ؛فسّرحت َسرِّح -
َِفقالِالطَّْست،ِامتألِأنِِْإلى - احلليب  ح يوجد وال اعجازية، قضيَّة ىذه - َيدهَِفشدَِِّفَ َقَطعتِاقَطع:

 الوضع وى ىذا الدّم، من لرتات ست يوجد اإلنسان جسم ح ادلعروف الدم، من ادلقدار ىذا اإلنسان بدن
 كان والدَّم امتأل الطست كبًن، وعاء الطست لرتات، ست اإلنسان جسم ح الدم لرتات عدد الطبيعي،
ِفإنَِّ - :الكَلم آخر، تفاصيلها بكلِّ  إعجازية القصَّة القصَّة، بقيَّةَ  قرأمت ولو إعجازيّة، قضيَّة فهذه كاحلليب

 ألنَّ  نصارى، وىم بينهم، فيما يتحدَّثون ىم الءىؤ  - المسيحِإلَِِّالعاَلمِفيِيفعلهاِلمِالفصدةِىذه
ِآياتوِِِفيِنظيرهُِِوىذاِالمسيحِإلَِِّالعاَلمِفيِيفعلهاِلمِالفصدةِىذهِفإنَِّ - نصرانّياً  كان الطبيب

َِرَمىَِوَقد - الطبيب ىذا ىو - الرَّاىبَِخَرجِثُمَِّ - األخًنة؟ الس طور ح الرِّواية تقول ماذا - وبراىينو
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ِفَ َقالَِأْسَلم،ِوقدِبِيَضاًِِثِياباًَِِولَِبسِالرُّىبانيَّةِبِثَيابَِِِرَمىَِوَقدِالرَّاىبَِخَرجِثُمَِّ ؛ِالرُّىبانيَّةِبِِبِثَيا ُِخذ:
اَِيَشوعَِبختِدارِِِإلىَِفُصرناُِأسَتاذك،َِدارِإلىِاآلنِِبي ِقَالِثُمَِِِّإليوِيَعُدوِبَاَدرِرآهِفلمَّ ِالَّذيِما:

َِنظَيُره،َِأو:ِقَال!ِالَمِسيح؟َِوَجدتَِ:ِقَالَِيِده،َِعَلىِفأسَلَمتُِِالمسيحِوجدتُِ:ِلقَاِِدينك؟َِعنَِأزَالك
 قضيَّة ىذه - وبراىينوِآياتوِِِفيِنظيرهُِِوىذاِالمسيحِإلَِِّالعاَلمِفيِيفَعلهاِلمِالَفصَدةِىذهِفإنَِّ

  .إعجازية
 اإلمام دم بنجاسة حكموا فهم! ية؟اإلعجاز  القضايا ح حّتَّ  علماَءنا يا منكم سلموا ما البيت أىل يعين
 ماذا! نقول؟ وماذا نُعلِّق ماذا! أقول؟ ماذا النَّصراين، ىذا ىو ما! دلاذا؟ دلاذا؟! اإلعجازية احلالة ح حّتَّ 

 تقولون الَّذي وائلي كم وقبلنا، بنجاستها أفتيُتم الطاىرة زُلَمَّد آل دماء! نسكت؟ شيءٍ  أيّ  وعن نتحدَّث
 يقول آخر مرجع ادلتنّقلة، الشِّيعة إذاعة عنوُ  يقول ادلراجع من واحد الشِّيعة، باسم الرمسيّ  اطقالن بأنَّوُ  عنو
 ىذه ىذه؟ َمن كلماتُ  أتعلمون الرَّمسي، النَّاطق بأنَّوُ  يقول آخر واحد ادلتنّقلة، الشِّيعة جامعة بأنَّو عنوُ 

 مراجع وكلمات الصَّدر، زلمَّد السيِّد وكلمات ر،الصَّد باقر زلمَّد السيِّد وكلمات اخلوئي، السيِّد كلماتُ 
! دلاذا؟ أيضاً  صلسة اإلعجازية الدماء أيضاً، وقبلنا صلسة استشهاده بعد حّتَّ  احُلَسٌن دماء بأنَّ : قال الطائفة،

 األشياء طبائع مجاعة يا تتغًّن، األشياء طبائع فإنّ  ادلعجزات قوانٌن تشتغل وحينما معجزة، ىذه ىي ما
 برداً  صارت أو ناراً  بَِقيت إبراىيم فيها وقع الَّيت النار اإلعجازّي، القانون يبدأ حينما تتغًّن  األشياء صوخصائ

 إىل حتوَّلت ىذه حارقة، بنارٍ  ىي ما وىذه حارقة النَّار رلازاً،" نار" ُتسمَّى ىذه؟" نار" ُتسمَّى ىل وسَلماً،
 الطائفة مراجع يا ُتَلحقوَّنا البيت ألىل اإلعجازيّة القضايا حّتَّ  دلاذا آخر، شيء إىل النَّار، من آخر نوع

ينيَّةُ  ادلؤسَّسة أي َُّتها دلاذا! األجَلء؟  !زُلَمَّد؟ آل مع تفعلون ىكذا دلاذا الكرديةُ  الدِّ
 عليّ  الشيخ ىو اجلواىري لَلصطهبانات، وتعليق للجواىري تعليق: فقط تعليقان ىناك !التعليقات؟ ىي ما

 :االصطهبانات احُلسيين إبراىيم السيِّد ىو واالصطهبانات اجلواىري، عليّ  الشيخ ىنا امسوُ  ذكر وى اجلواىري
 دم عن ليس شيٍء؟ أيِّ  عن بالنَّجاسة التعبًن يُعجبين ال - بالنَّجاسةِالتعبيرِيعجبنيِل -:قال اجلواىري
ُِعبِّرِفلو - صلس ىو عموماً  األبيض الدَّم أنَّ  من يُقال أنْ  يعجبين ال: قال األبيض، الدَّم عن ال، ادلعصوم

  .العسكريّ  اإلمام موضوع عن ليس اإلشكال يعين - أجودِلكانِونحوىاِفيوِالصالةِجوازِبعدم
ِعدمِبالتعظيمِواألوفقِاألولىِكان -:قال فقط العسكرّي، اإلمام ِذكر قضيَّة على علَّق االصطهبانات

 الدم بأنَّ  يُقال العسكري، اإلمامُ  يُذَكر ال أن األفضل كان هارتِو،بط يقل مل ىو يعين - ىناِلوُِِالتعرُّض
 الَّذي الوحيد الكَلم، ىذا مع يتَّفقون ُكل هم ادلراجع وبقيَّة أيضاً، صلس فهو أبيض دم وىذا صلس األبيض
ِالتعرُّضِعدمِبالتعظيمِواألوفقِاألولىِكان -:قال االطصهبانات إبراىيم السيِّد ىو حاشية وَكَتب اعرتض
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ِبابِمنِالخبرِاتيان -:قال ادلعاصرين ادلراجع من أيضاً  وىو الشيعة دلفيت حاشية ىناك وأيضاً  - ىناِلوُِ
 على مبثال نأت أنْ  ولكن طاىرة، الدِّماء بأنَّ  يقل مل يعين - األدبِِخالفِنجاستوِِِعلىِالستشهاد

 .طهارتوِ  إىل ُيِشر مل وإالَّ  األدب، خَلف ىذا يقول ةالنَّجاس على مثاالً  العسكريّ  اإلمام بدم ونأت النَّجاسة
 أنّ  يعين - ىناِلوِالتعرُّضِعدمِبالتعظيمِواألوفقِاألولىِكان - االصطهبانات تعليق تعليقان، ىناك فقط

 !!ُمتَّفقون اجلميع
 لو حّتَّ  صلسة ادلعصوم دماءُ  الكتاب، أوَّل ح ادلوجودة الكاملة اللستة عليكم سأقرأ !ادلتَّفقون؟ ىؤالء ُىم َمن

 وادلراجع الفقهاء ىؤالء ُىم َمن صلس، فهو ادلعصوم ومن دم ىناك زال ما بيضاء، إعجازية دماءً  كانت
ء؟   األجَلَّ

 أي هبا واعتقد ادلسألة أسَّس الَّذي أساساً  ىو العروة صاحب العروة، صاحب نفس العروة، صاحب: أوَّالً 
 . ذََكره الَّذي ادلثال العسكريّ  فصدِ  خربِ  ح كما وبادلعجزة األبيض اللونب كان لو حّتَّ  ادلعصوم دم بنجاسة

 ادلثال إيراد على االعرتاض بل احلكم على ليس واالعرتاض الشِّيعة، وُمفيت االصطهبانات فقط اعرتضوا الَّذين
 . الدَّم بنجاسةِ  يقولون أيضاً  فهم وإالَّ 
 :اليزدي كاظم السيِّد يوافقون ؤىمأمسا ذُِكرت الَّذين ادلراجع ىؤالء ىم َمن
   . اجلواىري عليّ  الشَّيخ .0
 . آبادي الفًنوز زلمَّد السيِّد .4
 . النَّائيين حسٌن زلمَّد ادلًنزا .4

 .وىكذا للهجرة 0431 سنة وفاتوُ  اجلواىري علي الشَّيخ مثَلً  يعين الوفاة، تأريخ حسب األمساء رُتِّبت
   . اجلواىري عليّ  الشَّيخ .0
 . آبادي الفًنوز زلمَّد السيِّد .4
 . النَّائيين حسٌن زلمَّد ادلًنزا .4

 .األوَّل الصَّفِ  ح مراجع كل هم وىؤالء األوَّل، الطراز من مراجع كلهم ىؤالء
  .   اجلواىري عليّ  الشَّيخ  .0
 . آبادي الفًنوز زلمَّد السيِّد .4
 . النَّائيين حسٌن زلمَّد ادلًنزا .4
 . احلائري كرميال عبد الشَّيخ .3
 . العراقي الدِّين ضياء الشَّيخ .5
 . االصفهاين احلسن أبو السيِّد .6
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 . الُقّمي حسٌن أغا السيِّد .7
 . ياسٌن آل رضا زُلَمَّد الشَّيخ .8
 . اخلوانساري تقي زُلَمَّد السيِّد .9

 . الكهكمري زُلَمَّد السيِّد .01
 . الصدَّر الدِّين صدر السيِّد .00
 . الغطاء كاشف حسٌن مَّدزلَُ  الشَّيخ .04
 . الكلبيكاين الدين مجال السيِّد .04
 . االصطهبنات احُلسيين إبراىيم السيِّد .03
 . الربوجردي الطباطبائي حسٌن السيِّد .05
 . الشًِّنازي مهديّ  السيِّد .06
 . الشًِّنازي اذلادي عبد السيِّد  .07
 . احلكيم الطباطبائي زلسن السيِّد .08
 . الشاىرودي مودزل السيِّد .09
 . الّرفيعي احلسيين احلسن أبو السيِّد .41
 . ادليَليين احلسيين ىادي زُلَمَّد السيِّد .40
 . البوجونردي حسن السيِّد .44
 . اخلوانساري أمحد السيِّد .44
 . الشًِّنازي ا عبد السيِّد .43
 . مداري الشريعة كاظم السيِّد .45
 . االصفهاين الفاين عليّ  السيِّد .46
 . اخلميين ادلوسوي ا روح السيِّد .47
 . النَّجفي ادلرعشي الدين شهاب السيِّد .48
 . اخلوئي ادلوسوي القاسم أبو السيِّد .49
 . اآلملي ىاشم ادلًنزا .41
 . الكلبيكاين رضا زُلَمَّد السيِّد .40
 . السبزواري ادلوسوي األعلى عبد السيِّد .44
 . األراكي علي زُلَمَّد الشَّيخ .44
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 . الدِّين زين أمٌن زُلَمَّد الشَّيخ .43
 . الشًِّنازي احلسيين زُلَمَّد السيِّد .45
 . الُقّمي الطباطبائي حسن السيِّد .46
 . الُقّمي الطباطبائي تقي السيِّد .47
 . الروحاين احلسيين صادق زُلَمَّد السيِّد .48
 . الشِّيعة ُمفيت ادلوسوي زُلَمَّد السيِّد .49
 . السيستاين احُلسيين ليع السيِّد .31
  .اللنكراين الفاضل زُلَمَّد الشَّيخ .30

 ادلعاصرين ادلراجع بقيَّة مع مرجعاً، 34 اجملموع اليزدي كاظم زُلَمَّد السيِّد العروة صاحب مع واربعٌن واحد
 مجيع العملّية، رسائِلهم ح ادلسألة ىذه ذكروا شلن أو الوثقى العروة على تعليقة ذلم شلَّن تُوف وا والَّذين األحياء
ا واألحياء، األموات ادلراجع  رأيوِ  على بناءاً  نبين أنْ  ديكن ال والشَّاذ أمساَءىم، أعرف ال شّلن البعض يشذ   رمبَّ

ينيَّة، ادلؤسَّسة دُيثِّل ال أيضاً  والشَّاذ قولِو، على أو ينيَّة ادلؤسَّسة عن نتحدَّث ضلنُ  الدِّ  إذاً  يَّة،الرَّمس الشِّيعيَّة الدِّ
ينيَّة ادلؤسَّسةُ   ويقييني  قاطعٍ  بشكل الزَّىراء إذاً  البيت، أىل دماءِ  صلاسةِ  عن تتحدَّث وقضيضها بقضَّها الدِّ
 !؟..أنتم تقولون ماذا!! عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  صلسة ِدماؤىا

 حياتوِ  ح والكثًن الكثًن ليفع أنْ  ودُيكن سنة سبعٌن يعيش أحدنا سنة، ألف مخسون طويل، يومٌ  القيامة يوم
 كسوالً  كان إذا أمَّا طبيعياً، نوماً  ينامُ  اإلنسان كان إذا ىذا نوماً، تنتهي احلياة نصف نصَفها، ينام أنَّوُ  مع

اً، طويَلً  نوموِ  وقتُ  فسيكون باطًَل، عاِطًَل، نُ وَّمًة،  اخلَلء بيت وح الِفراش ح نقضيها حياتنا فنصفُ  جدَّ
 شؤونِ  وح حاجّياتِنا لشراء األسواق وح والشَّراب الطعامِ  عند نقضيو منها كبًن وقسمٌ  االستحمام، وح

 نصنع ماذا ندري ال أوقاتاً  نقضي وكم الرتَّىات، ح الوقت من نقضي وكم االجتماعية، العَلقاتِ  وح بيوتِنا
 ىذا ضارَّة، تكون وقد نافعة تكون قد كثًنة أشياء نفعل أنْ  دُيكننا ذلك ومع وكم، وكم، فيها، نعمل وماذا
 . الوقت من ضّيقةٍ  ِمساحةٍ  ح ُكل وُ 
 ىناك الناس ادلراجع، ىؤالء وُأساِئلُ  القيامة يوم ح ُفسحةٌ  تكون أنْ  أدتىنَّ  يُدرُكو، ادلرء يتمىنَّ  ما كلّ  وما أدتىنَّ 

 مراجعنا يا: أقول وُأسائَلهم، عادلراج ىؤالء مع أجتمعَ  أنْ  أدتىنَّ  ويتَلومون، ويتساءلون بعضاً  بعضهم يعرفون
 كنتم إذا ىذا الكبًنة، اجلامعة الزِّيارة ح تقرأون حينما رأسي، على أقدامكم تُراب أنتم، رأسي على الِكرام

 الرِّجال علم قذارات منهجيَّة خطأ سيعرفون هبا، لَلعتقاد سيضطّرون القيامة يوم ح قطعاً  هبا، تعتقدون
ِأَنْ ُتمِبِأَِبي) :العبارات ىذه الكبًنة اجلامعة الزِّيارة ح تقرأون حٌن األجَلء ناعلماء يا فأقول وسيعودون،

اِكرِينِِفيِِذْكرُُكمَِِِوَماِليَِوَأْىِليَِونَ ْفِسيَِوأُمِّي ِاأَلْجَسادِِفيَِوَأْجَسادُُكمِاأَلْسَماءِِفيَِوَأْسَماؤُُكمِالذَّ
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ُفوسِيفَِِِوأَنْ ُفُسُكمِاأَلْرَواحِِفيَِوَأْرَواُحُكم َِأْحَلىَِفَماِالُقُبور،ِِفيَِوقُ ُبورُُكمِاآلثَارِِفيَِوآثَارُُكمِالن ُّ
 األّويل ادلعىن منها؟ تفهمون ماذا العبارات ىذه تقرأون حٌن ،(َشأَنُكمَِوَأْعَظمِأَنْ ْفَسُكمَِوَأْكَرمََِِأَسْماءَُكم
 ..!!خصوصّية ذلا أمساَءىم أنَّ  ىو وادلتبادر

ا خصوصية، وذلا شليَّزة (أَلْسَماءاِِفيَِوَأْسَماؤُُكم) ا..!! دلِسها عند الطهارة بوجوب أنتم تقولون ال رمبَّ  ال رمبَّ
 طاىرة غًن بيدٍ  ادلكتوبة عليم ا صلواتُ  أمسائِهم َلمس جيوز ال يقولون منكم البعض ُىناك بذلك، تقولون

 أمساء أمساؤىم أمساؤىم، ىي ا أمساء نَّ أ كما الصرحية، الرِّوايات حبسب ا أمساءُ  ىي أمساؤىم! جيوز ال
 طريقة على يكون بنحوٍ  ا يذكر أنْ  ال ذََكرىم، الصَّحيح بالنَّحو ا ذََكر ومن ا ذََكر ذََكرىم ومن ا،

 ا ذََكر من ذََكرىم، فقد الصَّحيح بالنَّحو ا ذََكرَ  من عليهم، ا صلوات ىم طريقتهم على!! النَّواصب
 فقد اُ  يريد كما ا ذََكر من ا، يريدُ  كما ال  يسجد أنْ  أراد إبليس، كعبادة ال ا، يُريد ماك

ِِفيَِوَأْجَسادُُكم) خصوصية ذلا أمساؤىم (اأَلْسَماءِِفيَِوَأْسَماؤُُكم) :ا ذكرَ  فقد ذكَرىم ومن ذكَرىم،
 الظهور حبسب الل غة من األويل ادلعىن ىذا شليَّزون، وىم خيتلفون ؤالءى ،(اأَلْرَواحِِفيَِوَأْرَواُحُكمِاأَلْجَساد

 .ذلك من أعمق ِدالالت فيها الزِّيارة كانت وإن بو، تدينون الَّذي العرحّ 
ُموعَِِِبَدلََِِلكََِِوأَلَْبِكَينَِّ) :احلسٌن َجّده خُياطب واإلمام ادلقدَّسة النَّاحية زِيارة ح تقرأون حينما  ،(اًَِدمَِِالدُّ

 تقولون ماذا صلس، الدَّم ىذا ىل احُلجَّة، اإلمامِ  َعيين من خيرج الدَّم ىذا! تقولون؟ ماذا صلس؟ الدَّم ىذا فهل
 احُلجَّة اإلمام بأنَّ  ُتصدِّقون أساساً ! النَّاحية؟ زيارة تقرأون أساساً ! النَّاحية؟ بزيارة تعتقدون أساساً ! ؟..أنتم

 خيرجُ  الَّذي الدم ىذا دليل، يوجد ال ولكن بذلك ُتصدِّقون أنَّكم أفرتض أنا! ؟احُلسٌن جدِّه على دماً  يبكي
 :ادلقدَّسة النَّاحية زيارة ح تسلِّمون حٌن !؟..تقولون ماذا طاىر، أم صلس الدم ىذا الزَّمان صاحب عيين من

اَلمُِ) َفاهَِِِعَلىِالسَّ اِباَلْت،ِالشِّ اِحَباتِالُجُسْومِالَغائَِرات،ِالُعُيونِِْالذَّ اَلمُِ) :تقولون ُثَّ  (الشَّ َِعَلىِالسَّ
َماءِِ اِئاَلتِالدِّ  الدِّماء ىذه عنها؟ تقولون ماذا طاىرة؟ أم صلسة دماء عليها تسلِّمون الَّيت الدِّماء ىذه (السَّ
  ..!!حياهِتم ح منهم سالت
 حّتَّ  دماؤىم الوائلي الشَّيخ رأي على وإالَّ  الوائلي، الكبًن لشيِخنا وخَلفاً  الشَّهادة بعد الدِّماء من دعوين

 شيئاً  يعرف ال وا! وعال ِم فقيو وأنَّوُ  واأللقاب األوصاف ىذهِ  الِفقو، يعرف ال والرَُّجل صلسة، الشَّهادة بعد
 سيِّد مع الكبًن اخلطأ ىذا ح وقع َلَما القول، هبذا قال َلَما الفقو مبادئ أبسط يعرف كان لو الفقو، من

 عن عبارة الرَُّجل الكثًن، يعرف ال الرجل الكَلم، ىذا قال َلَما الِفقو مبادئ أبسط يعرف كان لو اء،الش هد
 لو خاطئة، معلومات ىي هبا حُيدِّثكم الَّيت التأرخيية ادلعلومات حّتَّ  واألدب، الشِّعر من بشيءٍ  منفوخ بالون
 بشكلٍ  ينقلها وكيف مصادرِىا من لكم قَرأُىاوأ بادلصادر آتيكم فإينّ  القضيَّة ىذه دلناقشة ادلقام كان
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 ىو ما لكن نعم، خطيب نعم، ومتحدِّث وأديب شاعر الرَُّجل الشِّعر، من بشيء منفوخ بالون رلرَّد خاطئ،
 دم بطهارة يقول النَّاصب ألنَّ  النَّاصب، من أسوأ أصَلً  ناصّب، مضمون ادلضمون لكم؟ ينقلوُ  الَّذي ادلضمون
 يتكرَّر الكَلم وىذا وبصوتِو، كَلَمو مسعتم وأنتم احُلَسٌن، دمِ  بنجاسة يقول الوائلي وىذا دلعركة،ا ح الشَّهيد

 مسعتم الكبار، ادلراجع عند ىي وادلشكلة اخلّط، طول على موجود التفكًن وىذا الذىنّية ىذه الوائلي، عند
 الد موع ىذهِ  ُأسائُِلهم، حٌن سيجيبون ماذا! سُيجيبون؟ ماذا أقول أنا العريضة، الطويلة واللستة األمساء

: الفقهية قواعدكم حبسب! صلسة؟ احُلسٌن على الزَّمان صاحب ُدموع يعين صلسة؟ زمانِنا إمامِ  من ادلهدويّة
 ! نعم

 احُلسٌن على الشِّيعي بكى إذا بكى، إذا الشِّيعي الشِّيعّي، تقول، ىكذا الرِّوايات احُلسٌن على أنا دمعيت
 الزِّيارات، كامل راجعوا تقول، الرِّواياتُ  أقول، الَّذي أنا ولست تقول الرِّوايات بدموعِو؟ يصنعون ماذا

 ماذا! الشِّيعي؟ دموع عن األحاديث تقول ماذا األخبار، كتب راجعوا الكاح راجعوا األنوار، حبار راجعوا
 َخّده، على دمعُتوُ  وسالت بكى إذا الشِّيعي تقول واضحة صرحية روايات ىناك !استمعوا؟ الرِّوايات، تقول
 ادلصادر، ح موجود ىذا وا كَلُمهم، ىو ىذا حرَّىا، ألمخدت جهنَّم ح سقطت لو الد موع ىذهِ  من قطرة
 ماسوينّ  أنا باعتبار بادلصادر، جلئُتكم وإالَّ  الرِّوايات ىذهِ  عن أحتدَّث نييت ح كان ما أنا حديثهم، ىو ىذا

 جهنَّم نار ح الشِّيعي دموع من سقطت إذا واحدة دمعة بادلصادر، فآتيكم البيت لأى على وأفرتي وكذَّاب
  !!حرَّىا ألمخدت تقول الرِّوايات

 طاىرة أنا دموعي !ا؟ غضبُ  ىي الَّيت جهنَّم نارَ  خُتِمد أنْ  تستطيع ىل طاىرة تكن مل لو الدمعة ىذه
 !؟..األمور تزنون موازين يّ بأ! ؟..ىذا ميزان بأيّ  !؟..صلسة الزَّمان صاحب ودموع

 ادلَلئكة أنَّ : الشِّيعي دموع عن تقول الرِّوايات راسي، على الكرام مراجعنا يا أنتم أنتم؟ عنكم أقول ماذا
 ىم ادلاسونّية أنَّ  ادلشكلة حبديثي، ىو ما حديثُهم ىذا وا قوارير، ح قارورات، ح الباكٌن دموع َتَمع
 ادلرجعيَّة من ترَتفُ  الَّيت الربيطانية وادلخابرات اإلسرائيلي ادلوساد أنَّ  ادلشكلة ايات،الرِّو  حبفظ أمروين الَّذين

 أحفظ أنْ  أوصوين الرِّوايات، ىذه احفظ يل قالوا الَّذين ىم! يرَتفون! ادلساء إىل الصَّباح من الشِّيعيَّة
! األصيل التشي ع دُيثِّل قطب سيِّد ألنَّ  قطب سيِّد عن حُتدِّث ال يل وقالوا ادلعصومٌن عن وردت الَّيت الرِّوايات

 أنَّ  باعتبار! ادلرجعيَّة وسيحارب التشي ع سيهدم حديَثهم فإنَّ  والصَّادق الباقر عن َحدِّث فقط أنت
 حديث وينشر النَّاس حُيدِّث بأنْ  وأمرتوُ  عميَلً  ذلا فانتخبت ادلرجعيَّة حُتارب أنْ  تُريد الربيطانية ادلخابرات

ينيَّة ادلؤسَّسة يُهدِّم والصَّادق الباقر حديث ألنَّ  والصَّادق، الباقر  ال ِإنَّنا: يل قالوا منعوين ادلاسونية!! الدِّ
 قطب سيِّد حديث ألنَّ  دلاذا؟ الطربي، أو عريب ابن أو ُقطب سيِّد حبديث النَّاس حّدثت إذا أمواالً  نعطيك
ينيَّة ادلؤسَّسة وسيبين ادلرجعيَّة، يسيقوّ  حديثهم ىؤالء والغزّايل عريب وابن والطربي  !! الدِّ
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ينيَّة ادلؤسَّسة تقول كما ونشرِىا حبفِظها ادلاسونّية أمرتين الَّيت الرِّوايات تقول ماذا  عزَّىا ا أدام ارتمة الدِّ
 !الرِّوايات؟ تقول ماذا رؤوِسنا، على

 إىل الدموع ىذهِ  األعلى، ادلأل إىل أين؟ إىل الدموع ىذه ويرفعون قوارير ح الباكٌن دموع جيمعون ادلَلئكة أنَّ 
 وادلؤمنون اجلنان، ح الُعلويّ  العامل ح ادلياه أنواع أشرف احليوان مباء فيخلطوَّنا هبا يذىبون هبا؟ يذىبون أين
 صُدًُزِىِن فِي هَب ًًََصَعْنَب﴿ :ماء أطهرُ  احليوان وماء احليوان، مباء يغتسلوا أن البُدَّ  اجلنان إىل يدخلوا أن قبل

 احليوان ماءُ  اكتسب دلاذا احليوان، مباء ادلؤمنون يغتسلُ  حٌن ستزول ادلعنويّة النجاسات حّتَّ  ىذه ﴾غِلٍّ هِّيْ
 ادلاسونّية أمرتين الَّيت الرِّوايات ىكذا، تقول الرِّوايات احُلَسٌن، على الباكٌن بدموع ُمزِج ألنَّوُ  اخلصوصية؟ ىذه

 وَّنتين البيت أىل أحاديث حبفظ أمرتين الَّيت ادلاسونّية على ا صلواتُ  أيديكم، بٌن أضَعها وأنْ  أحفظها أنْ 
ينيَّة ادلؤسَّسة تكرَعُ  الَّذين وفَلن، وفَلن والشَّافعي والطربي عريب وابن قطب سّيد ِفكر من وحّذرتين  الدِّ
 حال وحايل منهم واحد وأنا الباكٌن دموع ىذهِ  دموعي وآرائِهم، وأفكارِىم علوِمهم ح الشِّريفةُ  األصيلةُ 
 ىذه حظّ  ا طّيحَ  ِمن! ]صلسة؟ األمر صاحب ودموع التطهًن، من الُقدرة ىذه احليوان دلاء تُعطي البقيَّة،

 على الرِّجال علم على الفقهية القواعد على الفقو علم على األصول وعلم العملّية الرسائل وىذه الفتاوى
 دماءُ  ادلنطق ىذا وحبسب القواعد، ىذه حبسبِ  للحديث، رلاالً  ترتكون ال! أقول؟ ذاما[ العلمية احلوزة
 !!صلسة زُلَمَّد دماء! صلسة الزَّمان صاحب دماءُ ! صلسة الزَّىراء

 أبناء يا! صَلس؟ الدَّم ىذا ثيابوِ  على الشَّريف َدُمو وسال رُباعّيُتو ُكِسرت َلمَّا وآلو عليو ا صلى النَّبّ  يعين
 جبٌن اجلبٌن ىذا الشَّريف جبينوِ  ح ُجرِح وحٌن ُأُحد يوم زُلَمَّد رباعيَّة ُكِسرت حٌن الدم ىذا يعين! احلَلل
 بصًن أليب خيرج الصَّادق اإلمام عندنا الرِّوايات ح صلس؟ الدَّم ىذا دماً  سال حٌن زُلَمَّد جبٌنُ  زُلَمَّد،

 ىذا ح ماذا ِسفطاً، خُيرِج صندوق، أو ىذا، زماننا ح ةحقيب أو سّلة، يعين ِسفط ِسفطاً، أصحابو ولبعض
 دم آثار وعليو ُأُحد ح لبسو الَّذي ا رسول ثوب ا، رسول قميص السفط؟ ىذا ح ماذا تعلمون السفط؟

 الثَّوب ىذا يعين دمِو، أثرُ  وىذا ا رسولِ  ثوبُ  ىذا فَلن يا فَلن يا بصًن أبا يا: لوُ  فيقول ا، رسول
 وقطعاً ! صلس؟ الثَّوب ىذا يعين لشيعتِو، أراهُ  الَّذي زُلَمَّد ابن جعفر عند الَّذي ىذا ا رسول ثوب س؟صل

 ألنَّ  أدري، ال أُعربِّ  كيف يعين! ؟..أقول ما أدري ما وا! ذلك بعد يده غسل قام إمَّا يعين الصَّادق اإلمام
 !؟..أقول ماذا نقول؟ ماذا حال أيّ  على العبارات، ،تُغين ال ىنا ادلؤدَّبة والعبارات زلدودة العبارات

 َبَدنوِ  طول على اجلراحات دماً، يشخبُ  كان بدنوُ  أنَّ  الرِّوايات ح ُأُحد معركة من رجع َلمَّا ادلؤمنٌن أمًن
 من يسيل كان ذيالَّ  الدَّم ىذا ادلؤمنٌن، أمًن طَبَّبت الزَّىراء طبَّبتُو، والزَّىراء البيت إىل ذىب وَلمَّا الشَّريف،

 أمًن ثوب من قماش بقطعة مثَلً  يأتوننا إذا اآلن يعين صلساً؟ كان الدَّم ىذا عليو اِ  صلواتُ  عليي  َبَدن
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 سال َدمُو، سال اراب ح ملجم ابن ضربَوُ  حٌن ادلؤمنٌن أمًن أحد، يوم من دعين ُأُحد، يوم ح ادلؤمنٌن
 تقولون ماذا! صلساً؟ كان عليي  رأسِ  من خرج الَّذي الدَّم ىذا يعين ،ثيابوِ  على دموُ  وسال األرض، على َدُمو

 أنتم ،[صفحة على خّلوه ادلراجع َخْرط ىذا] ادلراجع، من دعوين! تقولون؟ ماذا الشِّيعة أنتم أنتم، أنتم أنتم،
 الدَّم! تقولون؟ ماذا أنتم للمراجع، احرتامي مع ،[ِمّنو خّلونا صفحة، على خّلوه اخلرط ىذا! ]تقولون؟ ماذا

 إنَّوُ  !األعوج؟ ادلنطق ىذا ما! أنفَسكم؟ سلوا! صلساً؟ أم طاىراً  كان اراب ح عليي  رأس من خرج الَّذي
ينيَّة، ادلؤسَّسة منطقُ  م! ؟..الطاّمة ىذه ح وقعوا دلاذا..!! أعوج منطقٌ  الدِّ  خاطئة، بطريقةٍ  الرِّوايات فهموا ألَّنَّ

 قواعدَ  طبَّقوا البيت، أىل حديث لفهم النَّواصب من بقواعد جاءوا كيف؟ خاطئة، طريقةب فهموىا الرِّوايات
 !!النتائج ىذه إىل فوصلوا البيت أىل حديث فهمِ  ح النَّواصب
 :إليها وصلنا الَّيت اخلَلصة

ا طاىرة األيَّام من يومٍ  ح دماؤىا تكن ومل! صلسة ودماؤىا الطَّمث عن ُمنزَّىة ليست الزَّىراء  ح قُِتلت ما ألَّنَّ
ا ُعلمائِنا، من الكثًن اعتقاد حبسب قطعاً  تُقَتل مل وىي تُوفِّيت أنْ  إىل حياهِتا بداية من يعين معركة،  وإظلَّ
 موجودة، فاطمة: ذلم فقيل الدَّار، ضُلرقُ : قالوا ىدَّدوا، فقط شيئاً  ذلا فعلوا ما القوم ألنَّ  وَكَمداً  ُحزناً  قضت
 َدمٍ  من سال وما صلسة، ِدماؤىا تُوفِّيت أن إىل حياهِتا أوَّل من ففاطمة ادلوضوع، انتهىو ! وإن: عمر فقال

 اجِلدار وصلَّس الباب صلَّس الشَّريف صدرىا من فاض الَّذي الدَّم يعين ادلكان، صَلَّس صلساً  دماً  كان بدَّنا من
 لكن! فقط؟ يطهِّر ادلعصوم أم أحداً  نجِّسيُ  ادلعصوم! دىاكم؟ ماذا أيضاً، تنجَّست فضة وقطعاً  ثياهَبا وصلَّس

 شيخنا قال ما مثل ،[يسّوي شي كل شي، ُكل ويسّوي] يُنجِّس ادلعصوم األجَلء مراجعنا حبسب
 إىل حيتاج وادلعصوم! الزَّمان من مضى فيما عليو جرى ما وينسى متصرَّفاتوِ  من كثًناً  ينسى بأنَّوُ : الطوسي
 مرَّة وفد] كثًنة، أشياء إىل وحيتاج القلب، تثبيت إىل حيتاج وادلعصوم! درجَتو أرفعَ  حّتَّ  لوُ  وُدعائي صَلت

 ادلوجود السونار ىذا حيتاج ىم أدري وما! ]ادلعصوم شيء ُكلِّ  إىل حيتاج[! التموينية احلّصة إىل حيتاج ىم
 ادلعصوم نشوف: األجَّلء الفقهاء نسأل الفقهاء، نسأل البُدّ  بيها أدري ما ىذي حيتاجو، ما لو بالعراق
 !؟[..ال لو دّيو الراّدين الراحيٌن يفحص السونار ىذا حيتاج
 زُلَمَّد الشَّيخ وىو معاصر دلرجع الثَّاين، اجلزء ،(وغايات فقوٌ  احلسينيَّة الشَّعائرُ ) يديّ  بٌن الَّذي الكتاب ىذا

 ىذا، أفهم ال وأنا احُلسٌن، قتل ح الرَّمزيّة عن يتحدَّثُ  وىو ،449 صفحة ح قالو ما مجلة من السَّند،
 - [زلّجر عقل] أفهموُ  الَّذي ىو ىذا أفعل ماذا عقلي، قدر على شاكلتوِ  على وَمن السَّند الشَّيخ فليأخذين

هداءِسيِّدِبوُِأِصيبَِِماِأنَِّ ْفسِِِلذبحِِِرمزاًِِيُعَتبرُِِالشُّ  خرط احلچي ىذا شيخنا يا وا] - البهيميَّةِالن َّ
هداءِسيِّدِبوُِِِأِصيبَِِماِأنَِّ - عقلي َقَدرِ  على ُخذين يل بالنِّسبة ،[ىذا ْفسِِِلذبحِِِرمزاًِِيُعَتبرُِِالشُّ ِالن َّ

 والكَلم! أدري ال! باحلسٌن؟ األنانّية عَلقة وما البهيميَّة النَّفس عَلقة ما - األنانّيةِلذبحِِِوَرمزاًِِالبهيميَّة



  01/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 013 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 18 - 
 

 :قال الشيء نفس أيضاً  أخطر، احُلسٌن عن احلديث ولكن معصوم، نبي  وإمساعيل إمساعيل، عن قالوُ  نفسوُ 
ِقَتلِإلىِيَرُمزِكانِِإسماعيلِوقَتلُِ - قُِتل قد كان لو يعين يُقَتل، مل إمساعيل ىو - إسماعيلِوقَتلُِ -

ِِإسماعيلِوقَتلُِ - احليوانّية فحذف[ رتَّبها شوية] احُلسٌن مع ىنا ىو يعين - الحيوانّيةِالبهيميَّةِالنَّفس
 آياتِ  ح ىو ال! أدري ال الكَلم؟ ىذا فهم أين من - الحيوانّيةِالبهيميَّةِالنَّفسِقَتلِإلىِيَرُمزِكان

 اعتقادي، حبسب[ اخَلُب ] بقاعدة ُتسمى قاعدة إىل راجع ىذا يعين الرِّوايات، ح ىو وال الكرمي، الكتابِ 
 من فهذا ،[اخَلُب ] قاعدة ُتسّمى ةقاعد أيضاً، اعتقادي حبسب علمّية وقاعدة عندنا موجودة قاعدة ىناك
  .الحيوانّيةِالبهيميَّةِالنَّفسِقَتلِإلىِيَرُمزِكانِِإسماعيلِوقَتلُِ - ىذه[ اخَلُب ] قاعدة تطبيقات مجلة

هداءِسيِّدِبوُِأِصيبَِِماِأنَِّ - الش هداء سيِّد إىل ولنرجع إمساعيل قتل من دعونا ِلذبحِِِرمزاًِِيُعَتبرُِِالشُّ
ْفسِِ  أنَّ  تبّنينا سواء الزَّىراء، على ينطبقُ  بنفسوِ  أيضاً  الكَلم ىذا إذاً  - األنانّيةِلذبحِِِوَرمزاًِِبهيميَّةالِالن َّ
 اإلحسائي الشَّيخ رأيَ  تبّنينا أو الُعلماء من كبًن ومجع الُقمِّي ادلًنزا يذىب كما رتبةً  احَلسنٌن دونَ  الزَّىراء

ا  الكثًن وادلعاصرون ادلاضون ادلراجع أكثر! ادلراجع من الكثًنُ  يذىب ذاى وإىل مجيعاً  األِئمَّة منازل دونَ  أَّنَّ
 النَّفس لذبح رمزاً  عليها جرى وما قتُلها فيكون ادلعصومٌن من ىي بالنتيجة الرأي، ىذا إىل يذىبون منهم

 نفس عندهُ  َسٌناحلُ  أنَّ  يعتقد السَّند زُلَمَّد الشَّيخ أنَّ  أعتقد ال أنا!! أدري ال ذلك؟ معىن ما! البهيمّية
 فيا التعابًن، ح إساءات ىذه أقول ولكن ذلك، أعتقدُ  ال أنا كبًنة، طاّمة فهذه ىذا يعتقد كان إذا هبيمّية،

  .إبقائِها ح تُعاِند وال دعها زلمَّد شيخ
ا السَّند زُلَمَّد الشيخ يقولون زُلَمَّد الشيخ تَلمذة من البعض اآلن سيعرتض أعرف أنا  أن يستحق ال رمبَّ

 ىذا أقول وال وأحرتمو ُأِحب و والرَُّجل السَّند زلمَّد الشَّيخ مع مشكلة عندي ما أنا الطريقة، هبذه يُذَكر
 عن ِكَتاباً  َكَتب السَّند زلمَّد الشَّيخ بأنّ  يقولون وقد السَّند، زَلمَّد الشيخ وأحرتمو ُأِحب و الرَُّجل للمجاملة،

 ُتِشر مل دلاذا تقولون وقد كتب، ما على ُمطّلعاً  لستُ  أنَّين تتصوَّروا ال وجود،م ىنا كتابوُ  ىذا نعم الزَّىراء،
 ما أّنين أعرف ألنَّين الشِّيعيَّة، ادلكتبة ح الزَّىراء عن أحتدَّث حٌن القادمة احللقات ح عنو سأحتدَّثُ  إليو؟
 ىذه كَلمي، ح عيباً  جيدوا أن ألجل شيءٍ  أيِّ  عن فسيبحثون ُيصنِّمونَ ُهم الَّذين من شخصاً  أنتقدُ  زلت

 أَبَ ٌنِّ  أنْ  أريد أنا أحد، بأيِّ  وال بادلشاىدين وال ُبكم وال السَّند بالشَّيخ ال أعبأ ال أنا أعرُفها، أنا القضيَّة
 اشتباه عن خطأ، عن نِيَّة، سوء عن نيَّة، ُحسنِ  عن َصَدرت سواء ادلوجودة ادلعطيات وىذه فاطمة، ُظَلمةَ 

 ُتكوِّن الَّيت ادلصادر وإىل الشِّيعَية الثَّقافة ساحة إىل أنظر أنا النوايا، عن الً ؤو مس لست أنا لك،ذ يهم ين ال
 الشِّيعي، العقل ُتكّون الَّيت ىي ادلعاين وىذه ادلصطلحات وىذه الُكتب ىذه الساحة، ىذه ح الشِّيعي العقل
 ُتشكِّل الَّيت ىي الثَّقافية، والتفاصيل صطلحاتادل ىذه رلموع البديهّيات، ىذه رلموع العناوين، ىذهِ  رلموع
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 لذبح رمزاً  يُ َعد   قَتُلها: )ىنا ذُِكر ما حبسب عليها وسَلمو اِ  صلواتُ  فالزَّىراءُ  وللزَّىراء، الزَّىراء عن صورةً 
 إساءة فيو َلمالك ىذا لكن ،(األنانّية لذبحِ  رمزاً : )عبارة من ادلقصود ىو ما أعرفُ  ال وأنا( البهيمّية النَّفس
اً  واضحة أدبّية  احلسٌن أنَّ  السَّند زَلمَّد الشَّيخ مقصود كان إذا وإالَّ  اامل، أحسن على أمحلوُ  أنَّين مع ِجدَّ
 النَّاس بقيَّة عند أو عنده أو عندي ادلوجود بادلعىن أنانّية جواضلوِ  بٌن وحيمل هبيمّية، نفساً  جواضلو بٌن حيمل
ا امل، هبذا الكَلم أمحلُ  ال لكنَّين يُقال، كما صلعاءُ  َكْفرةٌ  ىذه صريح، وكفرٌ  بَواح، كفرٌ  فهذا  كما وإظلَّ
 عن تكشف الَّيت التعابًن إظهار وزُلاولة اإلنشائي الكَلم من شيء ،[اخَلُب ] من شيءٌ  ىو قليل قبل قُلت

 القول من ُىراءٌ  حوزوّي، ُىراء وزوّي،احل اذلراء من ككثًن القول من ىراءٌ  وىو معيَّنة، ثقافّية أو فكريّة خلفّية
يقة مع ُمؤدَّب غًن وكَلم الش هداء سيِّد مع ُمؤدَّب غًن كَلم بالنَّتيجة لكنَّو األحوال أحسن ح ىذا  الصدِّ

يقة صورةَ  فيو سأرسم الَّذي النهائيّ  التقرير ح سأذكرهُ  فأنا مؤدَّباً  ليس كَلم وألنَّوُ  الطاىرة،  الكربى الصدِّ
ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  وسفاسفَ  مراجِعنا تُ رَّىات ُأكِمل أنْ  بعد  ولكنَّهم احرتامي، مع ارتمة، الرَّمسيَّةِ  الشِّيعيَّةِ  الدِّ

ا والرتَّىاتِ  السفاسفَ  أصفُ  ىل أصنع؟ فماذا والرتَّىات السفاسفَ  يقولون   احلكمة؟ من بأَّنَّ
 تريدون ماذا أقول؟ ماذا اآلداب حدود من خرجت اإَّنَّ  الزَّىراء عن الغطاء كاشف الشَّيخ يقول حٌن يعين
 لو أُرقِّع ىل أقول؟ ماذا لو؟ ُأصفِّق ىل ىذه؟ قولتوِ  مناقبَ  وأُعدِّد الغطاء لكاشف أغيّن  ىل أقول؟ أن مينِّ 
 . ىكذا ُىم والبقّية! أقول؟ ماذا
 يسيئون ىكذا رأسي، لىع أقدامهم تُراب األجَّلء، الكرام مراجعنا من الكبًنة اجملموعة ىذه أجد حٌن

 ىي احُلسٌن على ادلقّدسة النَّاحية زيارة ح ادلذكورة احُلجَّة اإلمام دموع أنَّ  النتيجة زُلَمَّد، آلِ  مع األدب
 دماً  يبكي زمانِنا وإمام صلسة دماؤه الش هداء سيِّدُ  زمانِنا، إمامُ  بكاهُ  حٌن الش هداء فسيِّدُ  صلسة، دموع

 تقولون؟ ماذا عليو، وسَلمو اِ  صلواتُ  خّديو سصلَّ  وقد صلسة فدموعوُ 
 النَّجاسة ىذه؟ عقيدة أي ىذه؟ عقيدة أي[..!! طهارة إىل تِْتحّول احُلجَّة اإلمام ميّ  َتي إذا النَّجاسة ِوْلُكم]

 عقيدت ىي ىذه األمر، صاحبِ  ح عقيدتُنا ىي ىذه!! طهارة إىل تتحوَّل األمر صاحب من اقرتبت إذا
 فإَّّنا األمر صاحب من اقرتبت إذا النَّجاسة أنَّ : ىي ادلاسوين ىذا عقيدة ادلاسوين، ىذا عقيدة ّل،األق على

 فالنَّجاسة احُلجَّة اإلمام على النَّجاسة أُلِقَيت لو حّتَّ  للنَّجاسات، ديكن وال طهارة، إىل تتحوَّل تكوينياً 
 ناراً  بقيت النَّار النَّار، ح أُلقي حٌن إبراىيم تبدَّل،ي النَّجاسة جوىر لكنَّ  صلاسة ظاىرىا طهارة، إىل تتحوَّل

ت، النَّار جوىريّة لكن  إىل حتوَّلت النَّار لفاطمة إبراىيم ِلوالء ذلك، لكم وسأُبَ ٌنِّ  لفاطمة ِلوالئوِ  وذلك تغًنَّ
 إبراىيم، والد إىل التفت إبراىيم، قتل ح بعدىا فّكر ما ولذا اجلنَّة تلك النَّمرود رأى وقد روضة، وإىل جنَّة
 التفت متوّج، كان إبراىيم والد إلبراىيم، والداً  كان وما إبراىيم أب إىل التفت والده، إىل وليس أبيو، إىل
 جنَّة إىل! جنَّة إىل حتوَّلت النَّار أنّ  حبيث ربِّو عند عزيزٌ  ىو كم ىذا إبراىيم ولُدك: لو وقال إبراىيم أب إىل
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 أن إلبراىيم مسح فَِلذا لو، ُنِصبَ  الَّذي العايل ادلكان ذلك من عليها أطلَّ  حٌن فسوِ بن النَّمرود رآىا ُمذىلة
 ىجرة ح السَّبب وكان ىذا، بعد لك أتعرَّض ال وأنا العراق، من اخرج َُتاورين، ال: لوُ  قال العراق، من خيرج

 لفاطمة، والئوِ  وبلطفِ  فاطمة فبُِلط جنَّة إىل حتوَّلت النَّار فلسطٌن؟ إىل ىاجر دلاذا ىذا، ىو إبراىيم
 .القادمة احللقات ح ادلوضوع ىذا عن احلديث وسيأت

 نفس ح وُمَطهِّرة طاىرة مادَّة إىل طهارة، إىل تتحّول تكوينيَّاً  األمر صاحب من اقرتبت إذا النَّجاسات
 ُمغايل زلجِّر عقل ىكذا، ىي عقيدت هبا، أتطهَّرُ  سآخذىا أنا احُلجَّة اإلمام من اقرتبت إذا النَّجاسة الوقت،

 ال فأنا الوثقى العروة على حواشي ىي اليت األقوال ىذه أمَّا! العقل؟ ذلذا أفعل ماذا ماسويّن، ُمنحرف ضالّ 
 .بقيَّة وللحديثِ  انتهى الربنامج وقت ،[بَلل زالل حَلل] إليكم خذوىا هبا، يل شأنَ  وال هبا أُبايل
يو صَلَّس احُلجَّة اإلمام صلسة، الزَّمان صاحب ودموع ةصلس دماؤىا الزَّىراء وصلنا؟ أين  يبكي يومياً  فهو َخدَّ

َِفأَلَْنُدبَ نَّكَِ - الزِّيارة ح ىنا يكذِّب اإلمام أنّ  إمَّا يعين - َوَمَساءَِصَباَحاًَِِفأَلَْنُدبَ نَّكَِ -:ومساءً  صباحاً 
ُموعَِِِبَدلََِِلكََِِوأَلَْبِكَينََِِّوَمَساءَِصَباَحاًِ  دماً  يبكي ،[ويغسل بروحو ينجِّس وقتو سلّلص اإلمام] - َدَماِالدُّ
 ،[بوجهو ويغّسل ىدومو يغّسل وقتو سلّلص] أوالد، وال زوجة عنده ليس لوحدهِ  واإلمام وثِيابَو وجَهو فيُنجِّس

ينيَّة ادلؤسَّسة فتاوى حبسبِ  وذلك  !راسي على ىي اليت الرَّمسيَّة الدِّ
 ..!!. حتماً  صَلس َدموُ  العّباس ... الطَّاِىر الَقَمر رَِعايَة ح وأترُكُكم ... الد عاء َأسأَُلُكم

 ىبشن، بين لَوَس يب ًُجٌُىِنب عي اوشفوُ الىَسة، ىرا الىَسْةَ، اِوْشِف احلُسَني أَخِيهَ ًَجْوِ عَيْ الىَسْةِ وَبشِفَ يَب

 اخلَُرط، ىذا ِمن طللص حّتَّ  ] احلُجَّت اإلهبم ظيٌزبَ الىسة اِوشِف هُشَبىِدِينَب ًًَُجٌهِ ًُجٌُىِنب عَي الىَسةَ اِوشِف
   ... [عنده من طِلَلص اخلُرط ىذا
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ِ:وفيِالختام
ِكم  اِى  يِوى  ذاِالمطب  وعِلِ لِبُ  ّدِم  نِالتنبي  وِال  ىِأنّن  اِحاولن  اِنق  لِنص  وصِالبرن  امب

م  نِأرادِالدقّ  ةِالكامل  ةِعلي  وِمراجع  ةِتس  جيلِالبرن  امبِيخل  وِم  نِأخط  اءِوىف  واتِف
ِبصورةِالفيديوِأوِاألوديوِعلىِموقعِزىرائيون.
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