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 اٌِّْئخ ثَعد خُثعاٌسَّب خُمٍََحَاٌْ

 اٌعُشسًًُْ ثعاساٌ اجلُصْءُــ  فَبطَِّخ ٌَب ٌَجٍَّهِ
 

  ... بَػَناِتْ  أَبْػَناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلـٌ 
 الكائنات سيِّد بنتِ  ُظَلمة أجواءِ  يف زاؿ ال واغبديثُ  ..!!. فاِطَمةِيَاِلَبَّيكِِ: اْلُمَتقدِّـ الُعنوافُ  ُىوَ  الُعنوافُ 
ينيَّة اؼبؤسَّسة يف أي األوَّؿ الِقسمِ  ويف الشِّيعيّ  الوسط يف وآلو عليو ا صّلى ؿُبَمَّدٍ   !الرَّظبيَّة الشِّيعيَّة الدِّ
 ما إىل اغبديثِ  تسلسل يف وصلتُ  حينما كَلمي ُأكمل كي ُيسعفين مل اؼباضية اغبلقة يف الربنامج وقتُ 
 الشَّريف، ِظّلوُ  داـ السيستاين السيِّد ؼبرجعيَّةِ  تابعة شيعيَّة دينيَّةٌ  مؤسَّسةٌ  وىي الكوثر مؤسَّسة يف هبري

 أقتطفُ  ولكنَّين وكمالوِ  بتماموِ  الكَلـ أُعيدَ  أفْ  أُريد ال ىولندا، يف الىاي مدينة يف تقع الكوثر ومؤسَّسة
 الَّذي الفيديو من لقطاتٍ  لكم أقتطفُ  االختصار ألجل الطوؿ من شيء فيوِ  الفيديو، من لقطاتٍ  لكم
 الزَّىراء شهادة أيَّاـ يف الزَّىراء باسم ظُبِّيت الَّيت اؼبؤسَّسة ىذهِ  يف وِغناءٍ  ورقصٍ  فرحٍ  حفلة لنا ينقلُ  وىو ُصوِّر
 ُمعلَّقة وىي َنُسوىا، واحدة قطعة إالَّ  واليافطات القطع تلكم من يبقَ  ومل اليافطات ورفعوا اجملالس قطعوا وقد
 ُنشاىد(. زىراء يا) واضح خبطٍ  عليها ُكِتب وقد الفيديو خَلؿ من البناية يف يبدو االسطوانات، أحد على

 :معاً  ُنشاىدُ  بكاملِو، أمس يـو حلقة يف ُعِرض الَّذي الفيديو من اؼبقتَطفة اؼبقاطع ىذهِ  معاً  وإيَّاكم أنا
  

 
  

 أو اليافطةُ  ىذهِ  اؼباضية، اغبلقة يف كامل بشكلٍ  عرضتوُ  الَّذي الفيديو من السَّريعة اللقطات ىذه الحظتم
ا!!! وأوقفتين وأوقفتين أوقفتين اؼبعلَّقة السَّوداء القطعةُ   ُظَلمة إىل ُتشًنُ  األقّل، على تصوُّري حبسبِ  ُتشًنُ  إَّنَّ
 ..!! الشِّيعيّ  الوسط يف فاِطَمة
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 ُزحاـ وسطِ  يف غريبةٌ  ىي كم!! زىراء يا عليها ُكِتب الَّيت السَّوداء اليافطةُ  اليافطة، ىذه غريبةٌ  ىي كم
 وسطِ  ويف الضَّوضاء ىذه وسطِ  يف والكبار، والصِّغار واألطفاؿ والرِّجاؿ والنسوة والرَّقص والغناء اؼبوسيقى

 ..!! فاِطَمة حقيقةُ  ىي وىذه لوحِدىا َغريبةً  َفريدةً  اليافطةُ  ىذهِ  بَقيت الزُّحاـ ىذا
 عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  فاِطَمةُ : إليها أشرتُ  الَّيت الِفكرة بو أُقرِّبُ  تقريبٍ  كمثاؿٍ  اللقطة ىذه أخذتُ  أنا

 ىذا يف الرَّقص، وسط ويف الغنائيّ  الوسط يف الوسط، ىذا يف غريبةً  وليست الشِّيعي، الوسط يف غريبةٌ 
 الوسط يف غريبة ىي ما بقدر ىنا غريبة ليست الزَّىرائي، الشأف وعن الفاطمي الشَّأف عن الغريب الوسط

 اؽبيئات بعض يف جباَىُهم، يضربوف يبكوف، اجملالس، ؽبا يُقيموف اغُبسيينّ  الوسط يف الزَّىراءُ  اغُبسييّن،
وف اغُبَسينيَّة يقة شهادة أيَّاـ يُطربِّ  من وىناؾ ُظَلمتها، عن ويتحدَّثوف القصائد يكتبوف الُشعراء الكربى، الصدِّ
م للنَّاس يُثبت أفْ  ويُريد فاطمة ُظَلمة عن يتحدَّث من اػبُطباءِ  م ضلَعها، كسروا أَّنَّ  جنيَنها، أسقطوا وأَّنَّ

 فيخرجوَّنا عقائديّة رفسةً  فاِطَمة يرفسوف اغبسينّيوف ىؤالء ونفس اػبطيب، ىذا نفس الوقت نفسِ  يف لكنَّوُ 
 وفقاً  اؼبؤسَّسة الرَّظبيَّة الشِّيعيَّة العقائد منظومةِ  يف اإلعراب من ؽبا ؿبلَّ  ال فاِطَمةُ  الشِّيعيَّة، العقائد منظومةِ  من

ء، وُعلماؤنا مراجُعنا بو يتمسَّك الَّذي النَّاصبّ  الكَلـ علم لقواعدِ   الرواديد، الشُّعراء، اغُبسينّيوف، األجَلَّ
  .ُمتواِصَلً  ُمستمرَّاً  رفساً  فاِطَمة رفسِ  على صبيعاً  فيّتفقو  اؽبيئات أصحابُ  اػبُطباء،

 يف اؼبسمارُ  ونبت واعبدار الباب بٌن عصرةً  وعصَرىا جنيَنها وأسقط رفسةً  رفسها اػبطاب ابن ُعَمر كاف إذا
ينيَّة اؼبؤسَّسة فإفَّ  صدرِىا  خصوصاً  مساء، صباحَ  فاِطَمةَ  يرفسوف اغُبسينيٌِّن، جبَلوزهتا أقوؿ ماذا ُمتمثِّلًة، الدِّ

 الفاطميَّة يف الثَّانية الفاطمية يف األوىل الفاطمية يف واجملالس اؼبآمت يُِقيموف والدهِتا، أيَّاـ ويف شهادهِتا أيَّاـِ  يف
 منهم، اغبقيقة ىذهِ  ُأصادرَ  أفْ  أستطيع ال وأنا ُحزناً  يبكوف يبكوف، الَّذي الوقت نفس يف ولكنَّهم الثَّالثة
م سباسيح دموع ستكوفُ  اغبقيقةِ  يف ُدموعهم لكنَّ   يف نَػَبت مسمارٍ  على يبكوف الَّذي الوقت نفسِ  يف ألَّنَّ
ٍ  زمايني  ِلمقطعٍ  فاِطَمة صدرِ  ، ُكلِّ  يف األحزافُ  وتبقى اآلالـُ  تبقى ُمعٌنَّ  حٌن ىي الُكربى الطامَّة لكنَّ  يـو

 ..!!وركَلً  وشتماً  وضرباً  رفساً  العقيدةِ  منظومةِ  من بالكامل فاِطَمة ىُبرِجوف
ا الشِّيعي اؼبرجعُ  يقوؿ حٌن تقولوف ماذا  التأرىبّية، النُّصوصَ  قلَّبتُ  حٌن! اآلداب؟ حدودِ  عن خرجت بأَّنَّ

 الَّيت التأرىبّية النُّصوصَ  قّلبتُ  حٌن لكن ، فاِطَمة، وقذفوا شديداً، ُسَباباً  فاِطَمة َسبُّوا بأَّّنم تقوؿ الرِّوايات
 بينما اآلداب، حدودِ  عن خرجت فاِطَمة بأفَّ  يقوؿ كَلماً  فيها أجد مل ُمزوَّرة، نصوصٌ  وىي أيدينا بٌن

 وُتضَرب وُتصَفع، وُتشتم، وُتسّب، هُتاف، فاِطَمة !ال؟ أـ وَشتم ُسباب ىذا! بذلك يقولوف الطائفة مراجع
 اغبسينّيوف، يقيُمها الَّيت والطقوسِ  الشعائرِ  بنحو ِشعاريي، بنحوٍ  وحّتَّ  وفكريي  وفتوائيي  وعلميي  عقائديي  بنحوٍ 
 أضَلع يَُكسِّروف ُىم نفسوِ  الوقتِ  يف لكنَّهم ىذا، حقِِّهم ومن مكسور ِضلعٍ  على يبكوف اعبميع ألفَّ 

م ألجِلها، نفَسها فاِطَمةُ  َقدَّمت الَّيت العقائديّة اؼبنظومة  ىي ىذهِ  فاِطَمة، قَلبِ  يف بأقدامهم يدوسوف إَّنَّ
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ينيَّة اؼبؤسَّسةُ  هبا تقـو الَّيت اغبقيقة  !!العقائديّة اؼبنظومة من فاِطَمة ىُبرجوف إنػَُّهم ىيئاهِتم، يف واغبسينّيوف الدِّ
ا  أيُّ  اغبديث، ىذا من سيستغربوف يسمعونين مرَّة وألوَّؿ اآلف القناة فتحوا الَّذين اؼبشاىدين من البعض ردبَّ

 وأنا أنُتم أنَّكم كيف لكم وسأثبت ستستمرّ  اغبلقات َعَلّي، َصربُُكم أقوؿ أنا ىذا؟ كَلـٍ  أيُّ ! ىذا؟ حديثٍ 
 .عقائديَّاً  رفساً  غبظةٍ  ُكلّ  يف بل مساء، صباحَ  فاِطَمة ترفسوف أنَّكم كيف صبيعاً، كبن معكم

 الثَّقافة ساحة يف شئت، ما َسمِّ  اؼبتهرِّئ أو اؼبهرِتئ الوضعُ  وىذا لفاِطَمة والعقائدي الِفكري الظُّلم ىذا
 أو الشِّيشة، أفَّ  كيف أمس يـو الحظتم ضبيدة، بأسوةٍ  ىي ما ُأسوةٍ  من ومراجُعنا ُعلماؤنا عليوِ  وما الشِّيعيَّة

 وآؿِ  ؿُبَمَّدٍ  ؾبالسِ  يف شئت، ما َسمِّ  الكيف، أو اؼبزاج، إلهبادِ  ُمهمَّاً  حاِضراً  صارت ػيلةگاألر أو ػيلة،گالنار
 األسوة وبسببِ  اغبمقاء، األسوةِ  وبسببِ  الفاسدِة، األسوةِ  بسبب ومراجِعنا، ُعلمائِنا بسببِ  ذلك وكلُّ  ؿُبَمَّد
 لكم عرضُتوُ  وما الكوثر مؤسَّسة إىل وصلنا حّتَّ  األمرُ  جرَّ  أفْ  إىل اؼبراجع، ؽبؤالء اغبكيمة وغًن اغبميدة غًن
 اؼبرجع ِصهر من بإشراؼٍ  سنوات ولعدَّة اؼبؤسَّسة ىذهِ  يف تُقاـُ  وفعالياتٍ  نشاطاتٍ  من قليل قبل لقطاتٍ  من

 يُغًّن  ومل التفاصيل تلك بكلِّ  عاِلماً  كاف لكنَّوُ  ذلك، عن راضٍ  السيستاين السيِّد أفَّ  أقوؿ ال ىنا أنا األعلى،
 يف القادمة، اغبلقات يف أكثر بتفاصيل اؼبوضوع ىذا عن سأربدَّث لسنوات، استمرَّت والقضيَّة شيئاً،

 ترجعوا أفْ  يبكنكم ،(بالوثائق: )عنواف ربت حلقات ثَلث عندنا ومرَّت الربنامج، ىذا من األخًنة اغبلقات
 ال ىنا أنا كامل، بشكلٍ  الربنامج بثُّ  أُعيد ما إذا حتماً  بثُّها وسُيعاد زىرائيِّوف موقع على موجودة وىي إليها
 أحاوؿ وأنا طالت الربنامج وحلقات عديدة مطالب عندي اؼبوضوع، ىذا يف كثًناً  ُأسهب أفْ  أريد

 .أسبّكن ما بقدر االختصار
 بعد يأت أطرحوُ  الَّذي السُّؤاؿ الشَّريف، ِظّلوُ  داـ السيستاين سيِّدنا ظباحةِ  على أطرُحوُ  واحد سؤاؿ عندي

 حامد لُبناف يف اؼبرجعّية ُمعَتَمد السيستاين السيِّد وكيل إىل السيستاين، السيِّد باسم اؼبتحدِّث إىل نستمع أفْ 
 :حديِثو إىل ونستمع ىذا القصًن الفيديو نشاىد اػبّفاؼ،

، من السيِّد ظباحة]  لك أقرأ كنت يدي بٌن كاف لو النصوص، كتاب إىل أرجع يكفيك أيضاً  اليـو
 مثل اؼبشرتكة اؼبناطق يف يصرفوا أف وُمعتمديو وكَلءه أوصى الشرعّية، اغبقوؽ من صرؼ السيِّد النصوص،

 اغبقوؽ من اصرفوا السنة أىل إخواننا علماء إىل ضباية تأمِّن ما الدولة إذا أكثريّة، فيها الشِّيعة الّلي البصرة
 [. العراؽ يف حدث ىذا الُفَلين، الّشيخِ  غبماية ضباية خّلوا أجازىم الشَّرعية،
ا الكوثر مؤسَّسة مشكلة ىي؟ ما الكوثر مؤسَّسة مشكلة  هبذه والغناء وللرقص للفسادِ  مركزاً  صارت أَّنَّ
 وُحجَّةُ  ذلك، من فساداً  أكثر ىو ما عديدة سنواتٍ  ِعرب فيها، وهبري فيها، جرى ولقد اؼبقرفة، الطريقةِ 
م الكشمًني مرتضى السيِّد  يقوـُ  فهو البيت، أىل أمرِ  إلحياء اؼبؤسَّسة على لصرِفها أمواالً  يبتلكوف ال أَّنَّ
 تقيمُ  حينما ماالً  تدفعُ  اتِفلة الرَّاقصة اؼبغنيَّة اجملموعات ىذه باعتبار األمواؿ ربصيل ألجل النشاطات هبذهِ 
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  .اؼبؤسَّسة ىذه يف حفَلهِتا
 ُتصَرؼ الشرعّية واغبقوؽ األطباس كانت إذا الشَّريف، ظلك داـ السيستاين سّيَدنا يا أقوؿ أنا: ىنا السؤاؿ
 هبذا، تؤمنُ  ال ألنَّك قُِتلت قد فاِطَمة إفَّ  أقوؿ أفْ  أريد ال فاِطَمة، أعداءِ  شيعةِ  تعداد يف ىم َمن غبماية

 تُوصي وىكذا باجملَمل ظُِلمت فاطمة ضعيفة، الرِّوايات بِو، تعملُ  الَّذي اؼبنهج حبسب ضعيفة الرِّوايات
 ظَلمة قضيَّة يف القضيَّة ىذهِ  يف معك ربدَّث اؼبوضوع ىذا عن وسأربدَّث حدَّثين اػبطباء بعض اػبطباء،

 عن سأربدَّث األسانيد، بصحيح ىو فما اؼبنابر، على يُطرَح الَّذي هبذا تُؤمن ال بأنَّك لوُ  بيَّنتَ  وأنت فاِطَمة
 ىؤالء ىم، َمن نعرفهم كبنُ  ضبايِتهم، ألجل األطباسُ  تُدَفع الَّذين ىؤالء لكن الحق، وقتٍ  يف القضيَّة ىذه
 ُتصَرؼ الَّذين ىؤالء وباألعداد، وباألشخاص باألظباء نعرفهم نعرفهم، حسٌن، صّداـ ابن ُعَدي جَلوزة ىم

 اػبُمس، األقل على األطباس ىذه من قسم يؤَخذ ال ؼباذا أقرتح أنا غبمايِتهم، األطباس الشرعّية األمواؿ
 بدعاء تعتقد ال قد أنت النَّواصب، غبماية تصرفونو الَّذي اػبمس ىذا طُبِسها، من طبساً  للزَّىراء اعطوا

 بدعاء ُيسمَّى ما صَلتو يف اؼبؤمنٌن أمًن قنوت ضعيف، الدعاء ىذا السَّند جهة من أنَّوُ  باعتبار الصنَّمٌن
 ىناؾ الدعاء ىذا يف الرِّجاؿ، علم وحبسبِ  األسانيد حبسب ضعيف ىذا قريش، صنمي بدعاء أو الصنَّمٌن

، باحتجاجِ  ،(باحتجاجهمِالنَّاىضون) :الوصف ىذا باحتجاِجهم، النَّاىضٌن على لعنٌ  ِلَمن؟ لعنٌ   أال القـو
 أُناقش أفْ  أريد ال باؼبئة، مئة بدرجة عليهم ينطبق وا! غبمايِتهم؟ األطباس ُتدَفعُ  الَّذين ىؤالء على ينطبقُ 

 ؽبا يُدَفع مل ؼباذا الكوثر، ؼبؤسَّسة اػبُمس ىذا وادفعوا الزَّىراء طُبس طَبِّسوا سيِّدنا يا أقوؿ القضيَّة، ىذه يف
  !عليها؟ وسَلمو ا صلوات الزَّىراءِ  ُحرمةُ  ُتصافَ  حّتَّ  األطباس ىذه من
 استمرَّ  أنّو من يقٌنٍ  على لكنَّين ال، أـ ُمستمرَّاً  زاؿ ال الكوثر مؤسَّسة يف الفاسد الربنامج ىذا أدري ال أنا

 بشيءٍ  ُملتوية، بطريقةٍ  ولكن يؤجِّروف زالوا ال ىم يقولوف البعض ألفَّ  حقيقًة، أعلم ال اآلف أنا سنوات، لعدَّة
 الرَّاقصة اغبفَلت سنوات، لعدَّة استمرَّت القضيَّة ىذهِ  أفَّ  يقٌن على أنا لكن أدري، ال التخفِّي، من

ا يقوؿ والبعض والرقص، الغناء وحفَلت  لعدَّة ىكذا استمرَّت اؼبؤسَّسة، ىذهِ  يف اػبمور دخلت ردبَّ
 اؼبسئوؿِ  بقاءِ  على أيضاً  أعرتض وأنا أدري، ال اغبقيقة ال؟ أـ اللحظة ىذه إىل باقية ىي ىل ولكنْ  لسنوات،

 !! اآلخر من القضّية ىي ىذه صهرُكم، ألنَّوُ  قطعاً  اللحظة، ىذه إىل لكم وكيَلً  الفساد ىذا عن
 بدؿ األطباس من ُجزءاً  فاصرفوا تتكرَّر قد القضيَّة ىذه سيَِّدنا يا: أقوؿ ولكن أيضاً  اؼبوضوع هبذا يل شأفَ  ال
 أو البيت أىل أمر إلحياءِ  منها جزءٌ  فليصَرؼ حسٌن، صّداـ ُعَدي جَلوزة غبماية األطباس ىذه ُتصرؼَ  أفْ 

 يف الفساد ويُقاـ الفساد تنشر وىي اؼبؤسَّسة قيمة ما الفساد، ىذا دوف من أساساً  أغلقوىا اؼبؤسَّسة، أغلقوا
 ىي وما األبرت مؤسَّسةُ  فهي األبرت، باسم تسمَّى أف اؼبفروض اؼبؤسَّسة هىذ الكوثر، باسم واؼبؤسَّسة داخلها
 حبسب الكوثر يُعادي والَّذي الكوثر، هتٌنُ  مؤسَّسة ىذه للكوثر، ُمعادية ُمؤسَّسة ىذهِ  الكوثر، مؤسَّسةُ 
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 مل وإفْ  أوضاُعها تتحسَّن مل إفْ  (الشِّيعة إىل موّجو االقرتاح وىذا) أقرتح أنا اؼبؤسَّسة فهذه األبرت، ىو الُقرآف
 انشروا اإلعَلـ، يف ذلك وانشروا..!! األبرت دبؤسَّسة اؼبؤسَّسة ىذه ُتسمَّى أفْ  إدارهِتا عن اؼبرجع صهرُ  يُعَزؿ
 على غًَنة عندكم كانت إذا الزَّىراء، على َغًنة عندكم كانت إذا تستطيعوف، ما بقدر اإلعَلـ يف ذلك

 تُؤذوف بذلك فإّنكم وإاّل  الكوثر، دبؤسَّسة ُتسّموىا ال اؼبؤسَّسة فهذه الفاسدُ  الوكيلُ  ىذا يُعَزؿ ومل الزَّىراء
 !!فاِطَمة ترُفسوف بذلك إّنكم فاِطَمة،
 أنا أموات، لكنَّكم لكم، فاِطَمةُ  فعلتو الَّذي ما تفعلوف؟ ؼباذا فاِطَمة، ترفسوف العقائديّ  رفِسها إىل إضافة
 الواقع، ىو ىذا مّيتة، غًنة مّيتة، ضمائر أموات، أنتم أحياء أنتم ما واِ  أحياء؟ أنتم ىل أموات، مع أتكلَّم

 تقولوف إذا آثارُىا؟ أين اغبيَّة، الضمائرُ  ىذه فأين حيَّة ضمائر عندنا وتقولوف كَلمي تقبلوف وما تزعلوف إذا
 وبعوائلكم، بكم عَلقيت ما عوائلكم، على عندكم َغًنةٍ  عن أربدَّث ال أنا الغًنة؟ ىذه أين حيَّة غًنة عندنا

 عن أربدَّث فكريي، عقائديي  جوي  يف ىنا أربدَّث أنا اؼبعاين، هبذهِ  عَلقيت ما عشائريّة، َغًنةٍ  عن أربدَّث أو
 أربّدث ال أنا عنها، أربدَّثُ  الَّيت اؼبّيتة الغًنةُ  ىذه! مهدويّة غًنةٍ  عن! عقائديّة غًنةٍ  عن أربدَّث! زىرائيَّة غًنةٍ 
! الزَّىرائيّ  الضمًن عن أربدَّث إنَّين الشخصّية، بضمائرِكم يل شأفَ  ال بالزَّىراء، ؽبا عَلقةَ  ال ضمائر عن

ا أِصُفها الَّيت ىي ىذه! اؼبهدويّة الضمائر عن أربدَّث  . َميِّتة بأَّنَّ
 بدأنا البداية من الكربى، الغيبة عصر بداياتِ  من بدأت اؼبقدِّمات وىذه اؼبقدِّمات، من جاءتنا النتائج ىذهِ 
 يُريدوف ال واؼبراجع اغباؿ، ىذا إىل وصلنا حّتَّ  فشيئاً  شيئاً  ترتاكم والعمليةُ  الصَّدوؽ شيخنا زمافِ  من

 أفْ  ُمضطَّراً  لستُ  ولكنَّين ؼباذا، اعبواب أعرؼ أنا ؼباذا؟ واإلفساد الفساد حالة إبقاء على ُيصرِّوف اإلصَلح،
 !ؼباذا؟ اؼبفسدين؟ وبقاء الفساد بقاء على ُتصروف ؼباذا وسلوىم اقصدوىم أو أجيبوا أنتم األجوبة، إىل ُأشًن

 ىذه عليو، اِ  رضبةُ  الصَّدر باقر ؿُبَمَّد للسيِّد معروؼ كتابٌ (: التأريخ يف فدؾٌ ) ىو يدي بٌن الَّذي الكتاب
 والدراسات األحباث مركز النَّاشر قمري، ىجري 7241 الثَّالثة، الطبعة ىي يديّ  بٌن الَّيت الطبعة

 ،(واإلسَلـ التشريع: )السيِّد أحباث من أخرى ؾبموعةٍ  مع طُِبع الكتاب وىذا الصَّدر، للشَّهيد التخّصصية
 (.اؼبهديّ  حوؿ حبثٌ )

 الكتاب ىذا قائل يقوؿُ  قد ،(التأريخ يف فدؾٌ ) عليو ا رضبة الصَّدر الشَّهيد السيِّد كتاب يف ىو كَلُمنا
ا حياتِو، أيَّاـ أوائل يف الشَّهيد السيِّد َكَتبوُ  ت فلردبَّ  مقبوؿ الكَلـ ىذا منطقّياً ! أفكارُهُ  وتبدَّلت آراؤه تغًنَّ

 ىذا يف اؼبوجودة اؼبضامٌن نفس أفّ  قبد فإنّنا حياتِو، أيَّاـ آخرِ  يف كتَبها الَّيت البيانات آخر نقرأُ  حٌن ولكن
 افرتضت إذا وحّتَّ  الصورة، ولتقريب الفكرةِ  لتقريب مثاالً  لكم وسأضرب البيانات، تلك يف موجودة الكتاب

ت، قد عليو اِ  رضبةُ  األوَّؿ الصَّدر الشَّهيد السيِّد آراء بأفَّ  ت فإذا تغًنَّ  الكتاب ىذا يف جاء الَّذي عن تغًنَّ
 الصَّدر الشَّهيد السيِّد تَلمذة أفَّ  نع فضَلً ! الكتاب؟ ىذا على والرتكيز الكتاب هبذا االىتماـ ىذا فلماذا
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ا ويطرحوَّنا، ويُبجِّدوَّنا الكتاب ىذا يف اؼبوجودة األفكار يعتمدوف األوَّؿ  والنَّماذج الواضحة األمثلة من ولردبَّ
 أيِّ  على! الكتاب ىذا يف اؼبوجودة اآلراء ونفس األفكار نفس يعتمد فهو ا فضلُ  حسٌن ؿُبَمَّد ىو البَػيِّنة
 ... حاؿ

ا شخصيةً  يتقّمص الصَّدر باقر ؿبمَّد السيِّد أدبّية، تعابًن ىنا والتعابًن ،71 صفحة يف  بلسافِ  تتحدَّث كأَّنَّ
 فاِطَمة كأفَّ  - المّكيِبيتكِِِفيِعليكَِِِىَجمِالَّذيِالرَُّجلِإنَِّ -:عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  فاِطَمة حاؿِ 

ا اغبديث، هبذا نفَسها رُبدِّث ِفيِعليكَِِِىَجمِالَّذيِالرَُّجلِإنَِّ - أدبّية تعابًن وىي نفَسها، تُناجي كأَّنَّ
ِأوِفيهاِالنَّارِوأشعلِدارىمِفيُِمَحمَّدٍِِآلِِِعلىِىجمِقدِلدعوتوِمركزاًِِالنَّبيِ ِأقاموُِِالَّذيِالمّكيِبيتكِِ
 العظيمة، أُمِّها روحَ  وتُناجي نفَسها وتناجي ؿُبَمَّد مبادئَ  تُناجي ىنا فاِطَمة - العظيمةِأُمِّيُِروحِياِكاد،
 وىكذا - العظيمةِأُمِّيِروحِيا - ُثَّ  - عروقيِفيِجرتِالَّتيُِمَحمَّدِمبادئِيا -:ىكذا البداية يف ألنَّوُ 
ِقدِلدعوتوِمركزاًِِالنَّبيِ ِأقاموُِِالَّذيِالمّكيِبيتكِِِفيِعليكَِِِىَجمِالَّذيِالرَُّجلِإنَِّ - التفاصيل بقيَّة

 أوَّؿ يف الصَّدر باقر ؿُبَمَّد السيِّد ىنا - كادِأوِفيهاِالنَّارِوأشعلِدارىمِفيُِمَحمَّدٍِِآلِِِعلىِىجم
 ُيشعل أفْ  من اقرتب أنّو تعين (كادِأنّوِأو) يفعل؟ أف كاد أنّو أو النَّار أشعل ُعَمر أفَّ  ىل ُمرتدِّد، الكتاب

 أفْ  كاد فهو!! وإف: فقاؿ فاطمة، الدَّار يف إفّ  لو قيل باإلحراؽ ىّدد وحٌن بذلك، َىدَّد أنّو يعين النَّار،
  .وُبرَِقها
 ُيشِعل مل عمر أفَّ  من األخًن الرأي إىل الصَّدر باقر ؿُبَمَّد السيِّد يصل الكتاب َّناية ويف ذلك بعد لكن
 من وشيء الشَّك من شيء فيها التعابًن ىنا بينما الكتاب، آخر يف بَػيَّنوُ  الَّذي األخًن الرأي ىو ىذا النَّار،

 يتحوَّؿ ذلك بعد ُثَّ  - كادِأوِفيهاِالنَّارِوأشعلِدراىمِفيُِمَحمَّدِآلِِِعلىَِىَجمَِقد - !االحتماؿ
ِاإلسالميِالنِّضالِحياةِفيِخالداًَِِدرساًَِِعَليَِِّأَلقيتِِِِإنَّكِِِالعظيمة،ِأُمِّيُِروحِيا - أُمِّها إىل اػبطاب
 - القائمةِمحنتوِِِفيِعليِ ِخديجةَِِنفسيِمنِأجعلُِِوسوفِالـُمرسلينِسيِّدِصفِِِّفيِالرَّائعِبجهادكِِ

يقة مع يتناسب ال الكَلـ ىذا  التنظيمات يف اجملاىدات من ؾُباىدة تقولو الكَلـ ىذا الطاىرة، الصدِّ
 ُمنظَّمة يف أو الدعوة حزب يف الداعيات من داعية أو إسَلمية، نسويّة حركةٍ  يف مسئولة أو اإلسَلمّية،

يقة تتكلَّم أفْ  لكن الكَلـ، ىذا يصحّ  أف يبكن نعم أخرى، إسَلمّية  ينمُّ  فهذا!! الطريقة هبذه الكربى الصدِّ
 عن ويكشفُ  األَِئمَّة، منازؿ ويف والِعرتة، الكتاب معارؼ يف الكاتب من جداً  وعميق عميق، جهلٍ  عن

 الزِّيارات من زيارةٍ  أيِّ  إىل الصَّدر باقر ؿُبَمَّد السيِّد رجع ولو اغبدود، أبعدِ  إىل ساذجةٍ  سطحّيةٍ  عقيدةٍ 
اً، العالية واؼبعاين اؼبضامٌن من منها يستخرج أفْ  الستطاع  اؼبؤسَّسة لكن الزِّيارات، من زيارة أيّ  إىل جدَّ

ينيَّة  وضعها الَّيت الزِّيارات نصوص إىل تعود أفْ  وىي الطريقة، هبذهِ  تفّكر ال وُمفّكريها ومراجِعها بعلمائِها الدِّ
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اً، سطحّية مضامٌن ىي هبا يتحّدثُ  اليت اؼبضامٌن فهذه الشِّيعة، لعامَّةِ  األَِئمَّةُ   مع حّتَّ  تتناسب ال قد جدَّ
ِأُمَّاه،ِياِلَبَّيكِِِلَبَّيكِِ - السَّليم ااِلعتقاد ويف اإليباف ويف اؼبعرفة يف عالية درجةً  يبتلكن فبَّن اؼبؤمنات بعضِ 

 هبذه!! تتحرَّؾ ىكذا الزَّىراء يعين - الحاكمينِمقاومةِإلىِيدفعنيِروحيِأعماقِفيِصوتكِِِأسمعُِِِإنِّي
 !!عاطفّية طريقة ىذه! السَّاذجة؟ الطريقة

 يعرؼ أف يريد ؼبن أقوؿ وأنا والوجدايّن، العاطفيّ  بُعِدىا يف الصَّدر باقر ؿُبَمَّد السيِّد شخصّية نعرؼ كبنُ 
 كواليس عن يتحدَّثُ  فإنَّوُ  الرِّفاعي طالب السيِّد ُمذكَّرات يقرأ أفْ  الصَّدر باقر ؿُبَمَّد السيِّد شخصية خفايا
ا الصَّدر، باقر ؿُبَمَّد السيِّد حياة  أفْ  البُدَّ  اؼبوضوع، ىذا عن برنامج ىناؾ يكوف الفرصة سنحت إذا وردبَّ

 كي أخطائِها من ننتفعُ  وكذلك صواهبا من ننتفع الرموز، ىذهِ  على الضَّوء ُنسلِّط أف والبُدَّ  شخصّياتِنا نعرؼ
 العالػِم وخطأُ  اؽبُدى، إىل يقود عظيم شيءٌ  العالِػم صواب لكنَّ  وُنصيب، لُبطئ كلُّنا األخطاء، نتجنَّبَ 

ِلَبَّيكِِ - فيها َمن وتُغرِؽ تغَرؽُ  السَّفينةُ  السَّفينة، كخرؽ العالػِم فزلَّة أيضاً، الضَلؿ إىل يقودُ  عظيم شيءٌ 
 ىزيل، كَلـ ىذا - الحاكمينُِمقاومةِإلىِيدفُعنيِروحيِأعماقِفيِصوتكِِِأسمعُِِإنَّيِأُمَّاهِياِلَبَّيكِِ
َِسرَِِّفـََقدَِِْسرَّكَِِِمنَِِْوَأنَِّ: )العبارات ىذه إىل فقط رجع الصَّدر السيِّد أفَّ  لو ىزيل، ىزيل، ىزيل، كَلـ

 ما اؼبستوى، بنفس ا، رسوؿ على السرور إدخاؿ دبستوى ىو فاِطَمة على السرور إدخاؿ ،(اهللَِرُسْولَِ
اً، ىزيل ىزيل، ىزيل، كَلـ! اغباكمٌن؟ ُمقاومةِ  إىل يدفعين روحي أعماؽِ  يف صوَتك أظبع إينّ  معىن  جدَّ

 ..!! ـُبِجل وا ـُبِجل
 - خديجةِوروحُِمَحمَّدِمبادئِنفسهاِوفيِالعملِميدانِإلىِاندفعتِثُمَِّ - :الصَّفحة نفس يف يقوؿ ُثَّ 

ِوفيِالعملِميدانِإلىِاندفعتِثُمَِّ - !اؽبزيل؟ الكَلـ ىذا ما جنبيو، بٌن الَّيت ؿُبَمَّد روح ىي فاِطَمة
 - ُمظلمِمستقبلٍِِمنِاألُمَّةِىذهِعلىِعظيمٌِِوإشفاقٌِِعليِِّوبُطولةُِِخديجةِوروحُُِِمَحمَّدِمبادئِنَفسها

يقة مع تعاملوِ  يف واضحة سطحية الصَّدر، باقر ؿبمَّد السيِّد ،83 صفحة يف يقوؿ أفْ  إىل  يف الطاىرة الصدِّ
 عصر؟ أي - العصرِلذلكِالحماسةُِِولكنَّها - :الصَّدر السيِّد يقوؿ 83 صفحة يف مرَّت، الَّيت اعُبَمل
 رواياهتم، حبسب األُمَّة فيوِ  ضلَّت الَّذي اؼبظلم العصر ذلك السَّقيفة، عصر عن يتحدَّث السَّقيفة، عصر

 رجعوا فقد النَّعم نَبَل مثلُ  إالَّ  منهم ينجُ  مل طُرَّاً  النَّبّ  أصحاب أفَّ  مسلم، ويف البخاري يف رواياهتم حبسبِ 
ِلذلكِالحماسةُِِولكنَّها - :يقوؿ ومسلم، الُبخاري روايات حبسب الكفر إىل ورجعوا اعباىلّية إىل القهقرى
ِفيِالعصورِزينُِِريبِبالِفهو - !األوىل الدرجةِ  من قطبي  ذوؽٌ  - ذلكِإلىِدفعتنيِالَّتيِىيِالعصر

! العذاب أيَّاـُ  تلك! العذاب يـو ُيسمُّونوُ  الدَّار على اؽبجـو يـو ُيسمُّوف األِئمَّة - واالستقامةِالرَّوحانية
 إفَّ : يقولوف واألَئَِّمة واالستقامة، الرَّوحانيَّة يف العصور زينُ  ىي األيَّاـ تلك يقوؿ الصَّدر باقر ؿبمَّد والسيِّد
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 يف اقرأُ  إنَّين شيعي، كتابٍ  يف أقرأ ال ىنا إنَّين! الكَلـ؟ ىذا من الكَلـ ىذا أين ثَلثة، إالَّ  ارتدَّت األُمَّة
 !!قطب سيِّد ُكُتبِ  من كتابٍ 

 اقرأوا مباشرةً  وبعَده قطب سيِّد ُكُتب من كتابٍ  أيَّ  اقرأوا األدبية باألساليب وللعارفٌن للُمثقَّفٌن أقوؿ أنا
ِدفعتنيِالَّتيِىيِالعصرِلذلكِالحماسةُِِولكنَّها - !!إليها ُأشًنُ  الَّيت اؼبواطنَ  ىذه واقرأوا الكتاب، ىذا
ِجيِّداًِِىذاِأفهمُِِأنا - :يقوؿ السيِّد ىو - واالستقامةِالروحانيةِفيِالعصورِزينُِِريبِبالِفهوِذلكِإلى

ِالتأريخيِِّالتمحيصِأوِالعلميِِّالدرسِفيِالتعم قِعنِيمنعِأنِِْأفهمُِِالِولكنِّيُِمتحمِّساً،ِعليوِوأوافق
 .الكَلـ آخر إىل - الزَّمنِذلكِمراحلِمنِعنهاِنتكلَّمُِِالَّتيِالسَّاعةِكموضوعاتِلموضوعٍِ

ِوالُفتوحاتُِمهيمناًِِكان - والثَّاين األوَّؿ - الخليفتينِأيَّامِفيِاإلسالمِأنَِِّصحيحٌِ - :81 صفحة يف
ِكانِالخليفتينِأيَّامِِِفيِاإلسالمِأنَِِّصحيحٌِ - !!حقّ  فتوحات كانت الُفُتوحات ىذهِ  وكأفَّ  - ُمتَّصلة
ِبمعانيُِمتدّفقةِوالحياةُِمتَّصلةِوالُفُتوحات - !!ارتدت قد واألُمَّةُ  ُمهيمناً  كاف مكاف أيِّ  يف - ُمهيمناًِ
 ىل شيعيي؟ منطقٌ  ىذا ىل! اػبًن؟ ىذا ىو أين! فاِطَمة؟ على جرى ما جرى وقد للخًن معافٍ  أيّ  - الخير

ِوالحياةُِمتَّصلةِوالُفُتوحاتُِمهيمناًِِكانِالخليفتينِأيَّامِفيِاإلسالمِأنَِِّصحيحٌِ - ؿُبَمَّد؟ آؿِ  منطقُ  ىذا
 أيّ  - الـُمشِّعِالُقرآنيِواللونِالشَّاملِالروحيِباالنبعاثُِمزدىرةِنواحيهاِوجميعِالخيرِبمعانيُِمتدفِـَّقة

ِوجميع - !الفاضح؟ القطبُّ  اؼبنطقُ  ىذا ما اعبليل سيِّدي يا! والِعرتة؟ الكتاب بٌن عزلوا قد وىم قُرآيني  لوفٍ 
 يف تقوؿ ُكتُبهم يف الرِّوايات - الـُمشِّعِالُقرآنيِواللونِالشَّاملِالروحيِباالنبعاثُِمزدىرةِنواحيها
 كذلك، وتراين خائناً  غادراً  كاذباً  آشباً  تراه بكٍر، أبا ترى إنَّك لعليي  يقوؿ اػبطاب ابن عمر: مسلم صحيح

 وجود ىو ؽبذا الوحيد التفسًن أفَّ  نقبل أفْ  يُبكن ىل ولكن! مكاف؟ أيِّ  يف الػُمشِّع الُقرآين اللوف ىذا أين
 ! اغُبكم؟ كرسيِّ  على الفاروؽ أو الصّديق
 - بأس ال لكم، أقرأ األُمَّة، صَلحِ  كيفّيةِ  عن فيتحدَّث يستمرّ  طويل، الكَلـ ذلك، بعد ويستمرّ 

ِفيِالمسلمينِأنَِِّنعلمِولكنَّاِالموضوعِحدودِعنِببيانوِِِنخرجِالسؤالِىذاِعنِالمفصَّلُِِوالجوابُِ
ِسجَّلِالتأريخِأنَِِّحتَّىِعقيدتِهمِسبيلِِِفيِواالستبسالِلديِنهمِتحم سهمِأوجِِِفيِكانواِالخليفتينِأيَّام
ِماِإلىِتعرفونِعمَّاِصرفناكمِلوِالنَّاسِوسألِالمنبرِعلىِيوماًِِصعدِحينماِعمرِأجابِشخصاًِِأنَِِّلنا

 أكاذيب، ىذه! النَّاس؟ صنع فماذا إليكم عليي  عن اػبَلفةَ  صرفتم أنتم ما - َصانعين؟ُِكنتمِماِتُنِكرون
 حرَّفوا ىم ما فاطمة، قتلوا ىم ما شيء، ُكلَّ  فعلوا ىم ما األكاذيب، هبذه ُيصدِّؽ الصَّدر باقر ؿُبَمَّد السيِّد
ِعمَّاِصرفناكمِلوِالنَّاسِوسألِالمنبرِعلىِيوماًِِصعدِحينماِعمرِأجابِشخصاًِِأنَِّ - بكاملوِ  الدِّين

ِتـُْبتَِِفإنِْ - :لُعَمر يقوؿ الرَُّجل ىذا يعين - نسَتِتيُبكِكّناِإذاِصانعين؟ِكنتمِماِتُنكرونِماِإلىِتعرفون
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ِجعلِالَّذيِهللِالحمدُِ:ُِعَمرِفقالِعيناك،ِفيوِالَّذيُِعنـَُقكِنضربُِ:ِقالِلم؟ِوإنِْ:ُِعَمرِفقالِقَِبلَناك،
 مدوباً  ىذا أليس الطريقة، هبذه تسًن كانت اػبَلفة وكأفَّ  - أَوَدناِأقامِاعوججناِإذاِمنِاألُمَّةِىذهِفي

 َّنج كتاب فتح لو الصَّدر باقر ؿُبَمَّد السيِّد الطريق؟ هبذا تسًن اػبَلفة كانت ىل ؿُبَمَّد؟ وآؿ ؿُبَمَّدٍ  ألعداءِ 
 مئة الشقشقّية اػبطبة مع يتناقض الكَلـ وىذا الشقشقّية، اػبطبة سيجد األوىل الصَّفحات يف البَلغة
 ما! باؼبقلوب يفهم أو! يفهم وال يقرأ ولكنَّوُ  منها، دبقاطع وجاء قرَأىا قد وىو الزَّىراء خطبةَ  قرأ لو باؼبئة،

 انقَلهِبم عن ربدَّثت ضَلؽِبم، عن ربدَّثت الدِّين، عن ارتداِدىم عن ربدَّثت ؽبم؟ قالت ماذا الزَّىراء ىي
 آخرىا إىل أوَّؽبا من ُكلُّها الزَّىراء خطبة ىي ما اؼبؤمنٌن، أمًنِ  وعلى الُقرآفِ  وعلى ا رسوؿِ  وعلى الدِّين على

 تتعارض وىي عليها، ويؤسِّس عليها، ويبين اؼبخالفٌن كتب من بروايات يأت!! الكَلـ ىذا غريبٌ  ىكذا،
 .للتأريخ الشِّيعةِ  قراءة يف وإمّبا الشِّيعيَّة، العقيدة يف أقوؿ أفْ  أُريد ال البديهّيات، أبَدهِ  مع
 يف دخلت قد اغبزب فكرة ىذه ىذا؟ حزبٍ  أيُّ  - المعاِرضِالحزبِرجاالتِأنَِِّأيضاًِِونعلم - يقوؿ ُثَّ 

ِبوِِِوأعنيِالمعارضِالحزبِرجاالتِأنَِِّأيضاًِِونعلمُِ - القطبّ  بالفكر تشبَّعوا الَّذين أولئك أذىاف
هٍِِوانحرافٍِِزللٍِِأيِ ِوكانِالحاكمةِللخالفةِبالمرصادِكانواِعليِِِّأصحاب ِذاكِحينِالحكمِللونُِِِمشوِّ

 سبُّوا ىم ما أساساً، أخذوىا اػبَلفة ىم ما اعبليل سيَِّدنا - عقبِعلىِرأساًِِالدنياِيقلبِبأنِِْكفيالًِ
 رسوؿَ  وعصوا ا، رسوؿَ  سبُّوا ىم ما يهُجر، الرَّجل يهُجر، ؿُبَمَّداً  إفَّ  ُعَمر قاؿ حٌن حياتِو، يف ا رسوؿَ 
 وافرتوا ا، رسوؿَ  خالفوا قد وىم يتحرَّكوا بأفْ  يأمرىم أسامة، جيشِ  عن زبلَّفوا الَّذين يَلعن اِ  ورسوؿُ  ا،
 ىذهِ ! األعوج؟ اؼبنطق ىذا ىو ما الشِّيعيَّة، ثقافِتنا يف البديهّيات من ىي التفاصيل ىذه ا، رسوؿ على

ا على الشِّيعة شباب إليها ينظر الكتب  ىذه! الصَّدر باقر ؿبمَّد الشَّهيد السيِّد بقلمِ  مقدَّسة ُكُتب أَّنَّ
 حٌن منهم الكثًن اغُبسيينّ  اؼبنرب خطباء اػبطباء، وأذىاف الشِّيعة وأذىاف الشباب أذىافَ  تُغذِّي الكتب

 ُمنحرِفة البيت، أىلِ  عن ُمنحرِفة منهجّية ىذه معهم، الكتاب ىذا يأخذوف الزَّىراء شهادة أيَّاـ ُيسافروف
  .باؼبئة مئة بدرجةِ 

 أو الثَّورتٌن بٌن العَلقة ما أدري وال عائشة، ثورة وعن فاِطَمة ثورة عن ثورتٌن عن يتحدَّث ،23 صفحة يف
 العَلقة فما بكر، أيب وجوِ  يف كانت فاِطَمة وثورة اؼبؤمنٌن، أمًن وجوِ  يف كانت عائشة ثورة! اؼبوقفٌن؟ بٌن
 فالزَّماف زمانّية عَلقة ال عَلقة، أيّ  توجد ال! أدري ال اؼبوضوعٌن؟ بٌن الرَّبط ؼباذا! أدري ال األمرين؟ بٌن

 من أكثر بل التناقض، حد إىل اختَلفاً  بينها فيما زبتلفُ  قضايا ىذه عقائديّة، أو فكريّة عَلقة وال ـُبتِلف،
ِالثَّائرتَينِِلكلتاِالَقَدرِشاءِوقد - :يقوؿ ذلك بعد ولكنَّوُ  !!التناقض من أكثر شيء ىناؾ كاف لو التناقض

 إذا فدؾ، قضيَّة يف فاِطَمة ظَلموا الَّذين أحد وىي عائشة ذكرِ  إىل الدَّاعي ما - بينهماِفارقٍِِمعِتفشالِأنِْ
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 ويف ثورهتا يف فشلت فاِطَمة - تفشالِأنِِْالثَّائرتَينِلكلتاِالَقَدرُِِشاءِوقد - !فدؾ؟ عن الكتابُ  كاف
 !أنتم؟ تقولوف ماذا! منطقي؟ الكَلـ ىذا َّنضتها،

 من اإلسَلمي النِّضاؿ بدروس تأثَّرت وقد انطلقت سطحّية، امرأةٌ  فاِطَمة: فاِطَمة أوصاؼ إىل أضيفوا إذاً 
 الكَلـ كاف مثلما ثائرةً  ربرّكت فاِطَمة فاِطَمة، ىي ىذه أُمِّها، عاطفةِ  أجواءِ  يف تعيش سطحّية، امرأة أمِّها،

ِأسمعُِِإنِّيِأُمَّاهِياِلَبَّيكِِِلَبَّيكِِ - نفسها؟ يف تُردِّدُ  وماذا - العملِميدانِإلىِاندفعت - الكتاب أوَّؿِ  يف
 ىكذا؟ فاِطَمة عليكم باِ  فشلت، ولكنَّها - الحاكمينِمقاومةِإلىِيدفعنيِروحيِأعماقِِِفيِصوتكِِ

 يف أُمَّاه يَا لَبَّيكِ  لَبَّيكِ  تنادي خرجت! الطريقة هبذه فاِطَمة ُيصّور الكتاب ىذا ىو ما! تقولوف؟ ماذا أنتم
 ىل أدري ال أنا اإلسَلمّي، العمل يف النِّضاؿ من دروساً  أخذت أف بعد اغباكمٌن مقاومة ألجل داخلها
 اؼبنطق ىذا ما! اغبزبّية؟ االجتماعات يف الدعوة صوت نشرة تقرأ كانت ىل أو! اشرتاؾ؟ بدؿَ  تدفع كانت

 ُيصرّ  ذلك بعد ىو - بينهماِفارقٍِِمعِتفشالِأنِالثَّائرتينِِلكلتاِالَقَدرُِِشاءَِِوقد - !اؽبزاؿ؟ ىذا وما
 يف السَّبب ىو كاف بكر أيب نبوغ! بكر أيب نبوغ ىو السَّبب وهبعل فاِطَمة فشل على ُيصرّ  الكَلـ، وسيأتينا

 !فاطمة؟ مع نتعاملُ  ىكذا! فاِطَمة فشلِ 
 - الدالئلِعليوُِتجِمعُِِالَّذيِاألمرِأنَِِّغير - :يقوؿ ،05 صفحة يف الصَّدر، السيِّد كتبوُ  ما مع ونستمرّ 
ُِتجِمعُِِالَّذيِاألمرِأنَِِّغير - :يقوؿ ماذا اظبعوا فاِطَمة، ثورة ويف فاِطَمة َّنضةِ  يف السَّبب عن يتحدَّث

ِأحاطتِالَّتيِالخاصَّةِكالظروفِظروفِبوِمرَّتِشخصٌِِيقفِأنِجّداًِِالمعقولِمنِأنَِِّالدالئلِعليو
ِأبيهاِأيَّامِفيِالزَّىراءِعاصرتوِماِتُعاصرِامرأةًِِوَأنَِِّالمعروف،ِالتأريخيِموقفوِوفاِطَمةِعليِ ِمنِبالخليفةِِ

 ىذهِ  قطعاً  - أبيهاِوبينِبينهاِيصلُُِِشبَّاكٍِِفيِحتَّى - النساء بٌن يعين اؼبنافسات - ُمنافساتٍِِمن
 آخر شيءٌ  ىو عندنا موجود ىو وما اؼبخالفٌن، ُكُتبِ  من الصَّدر باقر ؿُبَمَّد السيِّد يأخذىا كلُّها اؼبعلومات

ِوبينِبينهاِيصلُُِِشبَّاكٍِِفيِحتَّىُِمنافساتٍِِمنِأبيهاِأيَّامِفيِالزَّىراءِعاصرتوُِِماِتُعاصرِامرأةًِِوأنَِّ -
 - فيوِريبِالِالَّذيِالشَّرعيِحقِّهاِعلىِيستولواِأنِِْالمنافسونِأرادِإذاِتسكتِالِأنِِْبهاِحريِ ِأبيها
ا  وداخل األسرة داخل ُمنافساتٍ  من أبيها حياة أيَّاـ واجهت ما واجهت الزَّىراء أفَّ  دبا نفسيَّة فعلٍ  ردَّةُ  وكأَّنَّ
 ا رسوؿ تُويفّ  إفْ  ما حبيث مستوفزة أعصاهَبا جعل النَّب نساء أقرباء من النَّب، نساء من النَّّب، بيت

  .بوِ  قامت دبا الزَّىراء تقـو أفْ  ومنطقي طبيعي شيء ىذا يقوؿ اؼبتغًّنات، ىذه وحدثت
اً، عاديي  عاديي، إنسافٍ  مع تعامل ىذا الزَّىراء؟ مع نتعامل ىكذا  وخربة ذبربة يبتلك الَّذي اإلنساف جدَّ

؟ بالك فما الطريقة هبذه يندفع ال وحكمة  ىكذا ُكنَّا إذا! اؼبعصومٌن؟ بسيِّدة بالزَّىراء، بالك ما باؼبعصـو
 حنبل، ابن أضبد مسند: )اغباشية يف اؼبذكورة اؼبصادر يف موجودة التفاصيل ينقلها، األحداث وىذه نفهم،
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 .بامتياز ناصبّية مصادر وىذه ،(اغبلبية السًنة ىشاـ، ابن سًنة
 ذكاءَ  خَللوِ  من الصَّدر باقر ؿُبَمَّد السيِّد يستكشف الَّذي بكرٍ  أيب كَلـَ  لنا ينقل ىنا ،08 صفحة ويف

 باقر ؿُبمَّد السيِّد يقوؿ ماذا ؟19 صفحة يف نقرأ ماذا! فاِطَمة ثورة فشلِ  إىل أّدى الَّذي بكر أيب ودىاءَ 
 . آخرِبمعنىًِِونجحتِبمعنىًِِالفاطميةُِِالحركةُِِفشلتِوقد - :الصَّدر؟

 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل بكم أذىب الكَلـ أكمل أفْ  قبل
 نَرى أفْ  نُريد - آخرِبمعنىًِِونجحتِبمعنىًِِالفاطميةُِِالحركةُِِفشلتِوقد - :؟19 صفحة يف يقوؿ ماذا

ِبحكومةُِتطوِّحِلمِألنَّهاِفشلت - فاِطَمة عند والفشل النَّجاح الصَّدر باقر ؿُبَمَّد السيِّد يفهم كيف
ِبحكومةُِتطوِّحِلمِألنَّهاِفشلت - مكتوب ىو كما نفسوِ  السيِّد من الكَلـ - عنوِاهللُِِرضيِالخليفة
ِصّلىِالنَّبيِوفاةِمنِالعاشرِاليومِفيِبوِقامتِالَّذيِالخطيرِاألخيرِزحفهاِفيِعنوِاهللُِِرضيِالخليفة

ِالِالَّذيِاألمرِأنَِِّغيرِالمعركةِتخسرُِِالزَّىراءِجعلتِالَّتيِاألمورِنتبيَّنِأنِنستطيعِوالِوآلو،ِعليوِاهللُِ
ِمنِألنَّوُِِفشلها،ِإلىِأدَّتِالَّتيِاألسبابِأىمِِِّمنِعنوِاهللُِِرضيِالخليفةِشخصيةِأنَِِّفيوِريب

ِالزَّىراءِبوِِِأجابِفيماِمثاالًِِلهاِنجدُِِملحوظة،ِبلباقةٍِِالموقفِعالجِوقدِالسياسية،ِالمواىبِأصحابِِ
ِرقَّةًِِيذوبِىوِفبينماِالمسجد،ِفيُِخطبتهاِمنِانتهائهاِبعدِخطابٍِِمنِاألنصارِإلىِوجَّهوُِِكالمٍِِمن
ِأكبرِفيِالمسجدِمنِفاِطَمةِخروجِبعدِتندلعُُِِمتأجِّجةِنارٍِِعلىِنفسوِيطويِبوِِِوإذاِللزَّىراءِجوابوِِِفي

ِفيماِكامالًِِالخطابِنقلناِوقدِ(ذنبوُِِشهيدهُِِثُعالةٌِِىوِإنَّماِقالة،ُِكلِِِّإلىِالرِّعةُِِىذهِما):ِفيقولِالظَّن
  .الكَلـ عليكم سأقرأ ،08 صفحة يف يعين سبق فيما كامَلً  اػبطاب نقلنا - سبق
ِمنِأوتيِماِمقدارِعلىِيدلّناِالفائرِالغضبِإلىِوالهدوءِاللِّينِمنِاالنقالبِىذاِفإنَِّ - :يقوؿ أفْ  إىل

 السيِّد - ِحينُِكلِِِّفيِالمناسبِالدورِوتمثيلِالظرفُِمسايرةِعلىِوُقدرتوِِِمشاعرهِِِعلىِسيطرةٍِ
 أكملت أفْ  بعد خطبت، اؼبسجد، إىل جاءت الزَّىراء اغبادثة؟ من مقطعٍ  أيِّ  عن ىنا يتحدَّث الشَّهيد
 وإنَّوُ  النَّبّ  بيت وألىل لفاطمة ؿببَّتوِ  عن ىذا حديثوِ  يف يكشفُ  رقيق حبديثٍ  معها ربدَّث بكر أبو ُخطبَتها

ا  يف ا رسوؿ ىُبالفَ  أف يُريد ال وإنَّوُ  وآلو عليو ا صّلى ا رسوؿ من ظبعوُ  ما بسببِ  فدكاً  أخذ إمبَّ
 الكَلـ ىذا األنصار، مع بكر أبو ربدَّث فاِطَمة خرجت أفْ  بعد يقوؿ الصَّدر باقر ؿُبَمَّد السيِّد األحكاـ،

 ىذا ألفَّ  اغبديد، أيب ابن من النصّ  نقل إنَّوُ  ىكذا يل يبدو النصّ  ينقل وإنَّوُ  خصوصاً  السيِّد، من استنتاج
 قالوُ  الكَلـ ىذا فإفَّ  اغبديد أيب ابن حبسب اغبديد، ايب البن البَلغة َّنج شرح يف موجود نقلوُ  الَّذي النص

 يذكرىا مل إضافة ُىناؾ الشِّيعيَّة رواياتنا حبسب اؼبسجد، من خروجها بعد وليس فاِطَمة ؿبضر يف بكر أبو
 عن الصَّدر باقر ؿُبَمَّد السيِّد أناقش أفْ  أُريد ال ىنا أنا القادمة، اغبلقات يف عليو سآت ىذا اغبديد، أيب ابنُ 
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يقةِ  عن تصّورَهُ  أنقل أفْ  أريد فقط وكبًنة، صغًنةٍ  ُكلِّ   .الكربى الصدِّ
 هبا استدؿَّ  الَّيت األشياء صُبلة من داىية، كاف بكر أبو فشلت؟ ؼباذا فشلت، فاِطَمة ىي؟ ما كَلمو خَلصةُ 

 يف قالوُ  الكَلـ ىذا أفّ  التأريخ ُكتبِ  يف اؼبذكور واغباؿ فاِطَمة خرجت أف بعد األنصار مع بكرٍ  أيب كَلـُ 
اه هبذا ذىنوِ  يف ذىب الشَّهيد السيِّد أفَّ  يبدو األمر يُرتِّب أفْ  ألجل لكن فاِطَمة، ؿبضرِ   .االذبِّ
 باقر ؿُبَمَّد الشَّهيد السيِّد يقوؿ ماذا ،08 صفحة يف قاؿ ىكذا بكر أبو كَلمِو؟ يف بكر أبو قاؿ ماذا

ِالمسجدِمنِوخرجتُِخطبتهاِمنِالزَّىراءِانتهتِأنِِْبعدِالخليفةِكالمِإلىِولنستمع - الصَّدر؟
 البَلغة، َّنج شرح عن الكَلـ نقلوا اغباشية يف حّتَّ  الكَلـ، آخر إىل - النَّاسِأيـ َها:ِوقالِالمنبرِفصعد

 اإلصرار ىذا؟ على اإلصرار ؼباذا تقوؿ قد فاِطَمة، دبحضرِ  بكرٍ  أبو قالوُ  الكَلـ ىذا البَلغة َّنج شرح يف
 اغَبَدث يف كُبرِّؼ أف صحيحاً  فليس التأرىبي اغبدثِ  من نستنتج أفْ  أردنا وإذا تأرىبي، َحَدث ىذا ألفّ 

 الَّذين وحّتَّ  الصَّدر باقر ؿُبَمَّد السيِّد نقلوُ  تأرىبي َحَدث ىذا التأرىبي، اغبدث يف ربريف ىذا التأرىبي،
 فاطمة ؿبضرِ  يف ِقيلت اػبُطبة ىذه البَلغة َّنج شرح يف البَلغة، َّنج شرح اؼبصدر وضعوا الكتاب حقَّقوا
  أوصلكم؟ أفْ  أُريد أين إىل أنا - الخليفةِكالمِإلىِولنستمع - فاِطَمة خروج بعد وليس

 ويف أُؤلِّفوُ  كتابٍ  يف  سقطات أيضاً  عندي أنا الصَّدر، باقر ؿبمَّد للسيِّد سقطات عن أحبث أفْ  أريد ال أنا
 بإمكاين سقطات عن باحثاً  كنتُ  لو َسقػَطات، عن باحثاً  لستُ  ىنا أنا أُلقيها، ؿباضرةٍ  ويف أُقدِّمو برنامج

 عندي ىي بشريّة طبيعةٌ  وتلك باؼبئات الكتاب ىذا غًنِ  ومن الكتاب ىذا من سقطات لكم أستخرج أفْ 
 الَّذين أفّ  أعرؼ ألنَّين ىنا، سقطات عن باحثاً  لست أنا مكاف، كلِّ  يف موجودة السقطات غًني، وعند

 ولكن الكَلـ، صحيح ىذا فيقولوف طريقة بأيَّةِ  عنو يُدافعوا أفْ  يُريدوف الصَّدر باقر ؿبمَّد السيِّد عن يُدافعوف
 ال أنا ال، أـ ُيصدِّقين من يصدُِّقين أعبأ وال كذلك ليست أخَلقي سقطات، عن البحث طريقة ىي ىذه

 مبنّيةً  ليست استنتاجاتُو اؼبرجع، ىذا العالػِم، ىذا الكاتب، ىذا إفَّ  أقوؿ أفْ  أريد أنا سقطات، عن أحبث
 ينقلها مل بالواسطة، نقلها آخروف، زوَّرىا واشتبو، نسي السيِّد، زوَّرىا مزّورة، الوثيقة ىذه دقيقة، وثائق على
 األصل؟ اؼبصدر إىل نرجع ال ؼباذا موجود، األصل اؼبصدر ألفَّ  التحقيق، يف خلل فهذا األصل، اؼبصدر من
ا  !!آخر مصدر من نقلها السيِّد ردبَّ
 خروج بعد بكر أبو قالوُ  الكَلـ ىذا أفَّ  الصَّدر السيِّد كَلـ على حّتَّ  - النَّاسِأي ها - بكر؟ أبو قاؿ ماذا

يقة  من االستماع، يعين الرِّعة، - قالةُِكلِِِّإلىِالرَِّعةُِِىذهِماِالنَّاسِأي ها - اؼبسجد من الطاىرة الصدِّ
ِأينِقالة،ِكلِِِّإلىِالرِّعةُِِىذهِما - :يقوؿ قائلٍ  ُكلِّ  إىل آذانكم تفتحوف ؼباذا الرِّعة ىذه ما يعين الرعاية،
 رُبرَّؼ كيف الحظوا ،(أماين) بفدؾ فاِطَمة ُمطالبة ُيسّمي - اهللِرسولِعهدِِِفيِاألمانيِىذهِكانت
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ِفليُقلِسمعِمنِأال - آخر وقتٍ  يف كَلموِ  إىل سأعود كَلمِو، عند أقف أف أُريد ال ىنا أنا اؼبوضوعات،
 ؽبذا الشَّارحٌن حبسب وحّتَّ  الصَّدر السيِّد حبسب ثعالة - َذنَبوُِِشهيدهُِِثُعالةٌِِىوِإنَّماِفليتكلَّمِشهدِومن

 الثَّعلب ىذا عليَّاً  بأفَّ : يقوؿ أفْ  يريد ىو الثَّعلب، أظباء من ثعالة اؼبؤمنٌن، أمًن إىل يشًن ثُعالة الكَلـ
 أفَّ  يُثِبت وىو اػبُوئي السيِّد على اعرتضتُ  حٌن تتذكَّروف إذا الطريقة، هبذه زوجَتو فدفع باػبَلفةِ  يُطاِلب

 مل الشِّيعة وُعلماء اػبوئي السيِّد لفاِطَمة، فدكاً  أفَّ  على بكرٍ  أيب عند عليي  شهادة خَلؿ من لفاِطَمة فدكاً 
 بالغدير، ُتطالب جاءت فاِطَمة بفدؾ، تطالب جاءت ما فاِطَمة أفَّ  للقضيَّة فاىم بكر أبو القضيَّة، يفهموا

 أمًن إىل يشًن - ثُعالةِىوِإنَّما - سطحّيوف اؼبراجع ىؤالء لكن فاِطَمة، ىي ىذه فاطمة؟ عند فدؾ قيمةُ  ما
  .الثَّعلب ذيلُ  فاِطَمة فاِطَمة، يعين ذنبوُ  - ذنبوُِِشهيدهُِ - اؼبؤمنٌن
 النَّص، عليكم وسأقرأ رواياتِنا حبسب اؼبؤمنٌن أمًنَ  لعنَ !! ا َلَعَنوُ : قاؿ َلَعَنوُ  ثُعالة ذََكر َلمَّا رواياتنا حبسب
 من فأوَّؿ لعنُو، وقد - اهللِلعنوُِ - :قاؿ ىكذا - ثُعالةِىوِإنَّما - :عندنا موجود النص ىذا رواياتنا حبسب

 ُعلماءَكم لكنَّ  اؼبنابر، على اؼبؤمنٌن أمًن لعن من أوَّؿ ىو بكر أبو معاوية، ليس اؼبنابر على اؼبؤمنٌن أمًن َلعنَ 
 ذلك؟ بعد قاؿ ماذا أتعلموف اغبقائق، ووُبرِّفوف اؼبخالفٌن كتب إىل ويأتوف ىُبربونكم، ال وُبدِّثونكم، ال

 - :قاؿ القادمة، اغبلقات يف إليو سأعود كَلَمُو، أشرح أفْ  أريد ال ىنا أنا بكر، أيب كَلـ إىل سأعود
 من تعرفوف طحاؿ أـ - الَبغيِإليهاِأىلهاِأحبِ ِِطحالِكأُمِِِّبالنِّساءِويستنصرونِبالضََّعفةِيستعينون

ِـّ  من أزىن: )األمثلة يف جاء حّتَّ  العرب، عند مشهورة زانية ىذه ىي؟ ا ،(طحاؿ أ  رخيصة زانية كانت ألَّنَّ
 ىذه إىل سأعود الوصف، هبذا الزَّىراء ُيشبِّو أو األمًن ُيشبِّو إمَّا ىنا فهو الكثًن، بالزنا معروفة وزانية جّداً 

  !!التأريخ كتب يف اؼبوجود بكرٍ  أيب كَلـُ  ىو ىذا العبارات،
ِالخليفةِشخصيةِمنِجانبٍِِعنِلناِيكشفُِِالكالمِوىذا - :عليو ا رضبةُ  الصَّدر السيِّد يقوؿ أفْ  إىل

 آخر إىل - المنازعةِىذهِأمرِمنِيُوضِّحوُِِماِاآلنِيهم ناِوالَّذيِلوُِِالزَّىراءُِمنازعةِعلىِضوءاًِِويُلقي
ا فشلت فاطمة: يقوؿ الصَّدر باقر ؿُبَمَّد السيِّد .الكَلـ  ىو ذكائوِ  على والدليل ذكياً، خليفةً  واجهت ألَّنَّ

 جاءت فدؾ، ألجل جاءت ما فاِطَمة بأفَّ : وقاؿ فاِطَمة ؾبيء حلَّل ىذا كَلمو يف ألنَّوُ  كَلمُو، ىذا
ِثُعالةٌِ) َمَثل ىذا فاِطَمة، ثعالة وذَنبُ  ِبذنَبوِ  ويستشهد ثُعالة وعليي  بعثها الَّذي ىو وعليي  عليي  خبَلفة ُتطالب
 اغبلقات يف بكرٍ  أيب كَلـَ  أتناوؿ حينما بياَّنا على نأت والثعلب، والذئب األسد بٌن قّصة( َذنـَُبوِشهيدهُِ

 الَّذي ىو ىذا فاِطَمة، عن عليو ا رضبةُ  الصَّدر باقر ؿَبمَّد السيِّد رؤيةَ  ُأػبِّص أفْ  أريد فقط ىنا أنا القادمة،
  .اغبلقة ىذه يف أُبيِّنو أفْ  أريد
 أخذ اػبليفة ألفَّ  فاِطَمة فشلت ىنا ومن اؼبخّطط وعرؼ جّداً  ذكياً  كاف اػبليفة ؼباذا؟ فشلت فاِطَمة فإذاً 
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 ينمّ  كَلـ ىذا أعوج، كَلـ الكَلـ ىذا يتصرَّؼ، كيف وعرؼ األنصار إىل اػبطاب ىذا ووجَّو اؼببادرة زماـ
 قاؿ بكر أبا إفَّ : فقاؿ التأرىبي اغَبَدث حرَّؼ الصَّدر باقر ؿُبَمَّد السيِّد أفَّ  عن فضَلً  فاِطَمة، فهمِ  عدـِ  عن
 َخطبت فاِطَمة ألفَّ  ؼباذا؟ فاِطَمة، ؿبضر يف بكر أبو قالوُ  الكَلـ ىذا! فاِطَمة خروجِ  بعد الكَلـ ىذا

 فاِطَمة موقفَ  لكنّ  ليِّناً، ِخطاباً  فاِطَمة ىُباِطب أخذف ُحجَّة، عنَدهُ  ما بكر وأبو اغبقائق، وبيَّنت ُخطبتها
 . واضحاً  موقفاً  كاف

 يف قبحت ففاِطَمة النَّاس، أماـ بكرٍ  أيب نفس يف ما تستخرجَ  أفْ  تُريد كانت! ؟..تُريد كانت ماذا فاِطَمة
! الصَّدر؟ السيِّد أيُّها السَّاذج الَفهمُ  ىذا ما بكر، أيب باطنِ  يف موجوداً  كاف الَّذي أخرجت حٌن ثورهتا

: فقاؿ األمر َفِهمَ  غاندي أفَّ  الغريب .اغبسينّية والثَّورة الفاطمّية الثَّورة تقنّيةُ  ىي ىذه قبحت، فاِطَمة
 التكنيك أو الفاطمية التقنّية الفاطمّية، التقنّية نفس ىي ىذه ،(... فأنَتِصرُِأظَلمِأنِِْالُحسينِمنِتعلَّمتُِ)

 شئت، ما َعربِّ  السياسّي، اغبراؾ اغبركّي، العمل فنُّ  اؼبعاصرة، باؼبصطلحات عنو تُعربِّ  أف تُريد ماذا الثوري
 : ىو العمل يف الفاطمي فاألسلوب

 . اؼبظلومّية إبراز :أّوالًِ
 ! أسرارِىم من بطوَِّنم يف مودَع ىو ما إخراج :وثانياًِ
 للسَّقيفة وَخطَّطوا بذلك، يعلموف ال واؼبسلموف سرِّياً  األمر وكاف النَّّب، حياة يف صحيفةً  كتبوا القـو ىؤالء
 وأزاَحوُ  النَّب وخرج اؼبخطَّط، ىذا من ُجزء إالَّ  النَّبّ  مرضِ  أيَّاـ اؼبسجد يف بكرٍ  أيب صَلة وما األمور، ورتّبوا
 أرادت فاِطَمة ُكلِّها، التفاصيل ِذكر بصددِ  لستُ  ىنا وأنا تأرىبنا، كتب يف اؼبعروفة التفاصيل اراب، عن
 :القروي الشَّاعر يقوؿ كما فأغضبْتُو، نفسوِ  يف ما تستخرج أفْ 

ِوالَغَضبُِِْكرُِــــــالسِ ِانــــنافذتِرِِّـــــــللسِِِسريرَتوُِِتستطلعِِْصديَقكِأغِضب
 ..!!بفاِطَمة باُلك فما عاديّة، بشريّة آلّية ىذه

ِبُِــوالَغضَِِْكرُِــــالسِ ِانــــنافذتِرِِّــــــللسِِِسريرتوُِِتستطلعِصديقكِأغِضب
ُِمضَطِربُِِوىوِإالَِِّالطينِراسبِمنِِِوِِـرارتـقِفيِاـعمَِِّالحوضِرَّحـصِما

 ىذه فخرجت األوساخ، ىذه زُبرجَ  أفْ  أرادت فاِطَمة تصعد، الطينّية الرَّواسب اغبوض، زبوط حينما
: اػبوئي سّيدنا يقوؿ كما ال ؿُبَمَّد، آلؿِ  العداءَ  ينصبوف نواصب ىؤالء أفَّ  النَّاسَ  تُعِلمَ  أفْ  أرادت األوساخ،

 ال عنده؟ الذكاء درجة ىي كم ـبدوع، اػبوئيّ ! ىُبدَع بسيِّدنا وإذا سنة 7255 بعد نواصب، ُىم ما القـو
 !أدري
ا الصَّدر باقر ؿُبَمَّد السيِّد يقوؿ كما ال تتحرَّؾ، ىكذا فاِطَمة فاِطَمة، ىذه ِميدانِإلىِاندفعت - :إَّنَّ
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 سّيدة ىذه - أُمَّاهِيَاِلَبَّيكِِِلَبَّيكِِ - الكَلـ آخر إىل - خديجةِوروحُِمَحمَّدِمبادئِنفسهاِوفيِالعمل
 الَّيت ىي ىذه الوجود؟ قيمة ما بكٍر؟ أيب قيمة ما الّدنيا؟ قيمة ما واآلخرة، الّدنيا سّيدة فاِطَمة ىذه األكواف،

 األسرار، سرُّ  ىي ىذهِ  عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  صادقهم يقوؿ ىكذا ؿببَِّتها، على اػباليةُ  القروفُ  دارت
 قنديلُ  فاِطَمة الوجود، ىذا قنديلَ  فكانت الوجودُ  أظلم حٌن زىراء ؽبا قيل بنورِىا، الوجودُ  َزَىرَ  الَّيت ىي ىذه

 ففاِطَمةُ  حقائق، ىذه إنشائّية، تعابًن ليس ىذه الزيتونة، الشَّجرة ىذه اغبقائق، قنديل فاطمة العرش،
 هبا فتقيَّأوا القاذورات ىذهِ  تستخرج أفْ  داخِلهم، من ىذا تستخرجَ  أفْ  أرادت عليها وسَلمو ا صلوات

 ىو فشلت فاطمة إفَّ  يقوؿ الَّذي ىذا فاطمة، قبحت قبحت، وقد فاِطَمة أرادتوُ  الَّذي ىو ىذا! اؼبأل على
 الفكريّة استنتاجاتوِ  يف فاشلٌ  عقيدتِو، يف فاشلٌ  مشروعِو، يف فاشلٌ  حياتِو، يف فاشلٌ  فاشل، ىو فاشل،

 . أيدينا بٌن الَّذي الكَلـ ىذا ذلك على دليلٍ  وأدؿُّ  والعلمّية،
 أردتُ  إذا منكم، هبا أعلمُ  وأنا (لَلستقراء اؼبنطقية األسس)و (اقتصادنا)و (فلسفتنا) :َكَتب السيِّد سيقولوف

َثُكم أف  يف وأنا وِمراراً  ِمراراً  درَّستها شبايب، بداياتِ  يف وأنا درَّسُتها لقد منكم، هبا ِعلماً  أكثرُ  فأنا عنها ُأحدِّ
 أقوؿ ولكنَّين الربنامج، ىذا مثل يف الكتب ىذه أُناقش أفْ  أريد وال سطراً، سطراً  أعرفها شبايب، بداياتِ 
 ويتبٌّن  الفشل، من النَّجاحُ  يتبٌنَّ  ىنا فاِطَمة، فهمَ  ُيسيءُ  من فاِطَمة، معرفةِ  يف ىُبطئُ  من فاِطَمة، اؼبيزافُ 
 ُفِطمت الَّيت فاِطَمة عند اغبقيقة، ميزاف عند فاطمة، عند ىنا اػبموؿ، من النبوغُ  ويتبٌّن  الغباء، من الذَّكاءُ 
! فاشلة فاِطَمة الصَّدريّ  التصوُّر يف لكن تفشل، أفْ  يبكن ال! تفشل؟ كيف فاِطَمة معرفِتها، عن الُعقوؿُ 

ا كما  !األحداث مع تعامِلها يف سطحّية أَّنَّ
ِوأضافتِقاىرةِبقوَّةٍِِالحقِِّجهَّزتِألنَّهاِالزَّىراءُِمعارضةِونجحت - قبحت؟ كيف كَلمو إىل أعودُ 
 زماف يف نشأ اؼبذىب النِّضاؿُ  ىذا - جديدةِطاقةًِِالمذىبيِالنِّضالِميدانِفيِالخلودِعلىِطاقتوِِِإلى

 القـو ألفَّ  لكن مذاىب، توجد ال!! األعوج الفكرَ  ىذا الحظوا! مذاىب؟ ىناؾ كانت ىل! فاِطَمة
 بَل إسَلـ) اإلخواينّ  الفكر وعشعش اؼبذىب، وضروريّات الدين، ضروريّات مسألة عقوؽبم يف عشعش
ِالخلودِعلىِطاقتوِِِإلىِوأضافتِقاىرةِبقوَّةٍِِالحقِِّجهَّزتِألنَّهاِالزَّىراءُِمعارضةِونجحت - (مذاىب

ِمعُِمحاورتهاِوفيُِكلِّهاِحركتهاِفيِالنَّجاحِىذاِسجَّلتِوقدِجديدةِطاقةًِِالمذىبيِالنِّضالِميدانِفي
ثتُكما إفْ  أَرَأيتُكما) اغبديث، إىل وُيشًن - خاصَّةِبصورةٍِِلهاِزيارتهماِعندِوالفاروقِالصدِّيق  حديثاً  َحدَّ

يقة بٌن جرت الَّيت ااورة يف جاء ما آخر إىل ،..(. ا رسوؿ عن  وعمر بكرٍ  أيب وبٌن الطاىرة الصدِّ
 !ىناؾ وفشَلً  ىنا لفاِطَمة قباحاً  ُيسجِّلُ  فهو التأريخ، ُكتب يف جاء ما حبسب

 واعبدار، البابِ  بٌن الربنامج من األوَّؿ اعبزء ىذا عاشوراء، يف ذبلَّى فاِطَمة قباحُ  صحيحاً، ليس الكَلـ ىذا
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 الفاطمي والّنجاح عاشوراء، القرباف مشروع اؼبشروع من الثَّاين اعبُزء اشتغل الربنامج ىذا وَكُمل قبح َلمَّا
 دبحاورة، فاِطَمة قباحَ  ُيسجِّلُ ! السَّذاجة؟ ىذه ما الطريقة، هبذهِ  تعمل فاِطَمة زماننا، إماـِ  ظهورِ  عند يتجلَّى

 ىائَلً  مشروعاً  سبتلك فاِطَمة كبًن، مشروع يف طويل خطي  يف ُجزئيَّاً  َحَدثاً  سُبثِّل ااورة ااورة؟ قيمة ما
 اغُبجَّة فاِطَمة، ُأسوَتوُ  بأفَّ  ُيصرِّح األمر صاحب لُو، أسوةً  فاِطَمة يتَّخذ زمانِنا إماـُ  لذا فاِطَمة، حبجمِ  حبجِمها

 درساً  وتتعّلم أُمَّها زُباطب رِقَّةً  تذوب الَّيت العاطفّية الشابَّة ىذه اغبسن ابن اغُبجَّة أسوة ىل اغبسن، ابن
 هبذا!! خدهبة وروحَ  ؿُبَمَّد مبادئَ  ربمل وىي وتتحرَّؾُ  الّزوجي، الوفاء يف زوِجها مع خدهبة نضاؿِ  من نضالياً 

 تافوٌ  كَلـٌ  ىذا فاِطَمة عن لكن أخرى، امرأةٍ  أي عن صبيَلً  يكوف قد! فاِطَمة عن السَّخيف التَّافو التسطًن
 .آخر بشكلٍ  يكوف فاِطَمة عن الكَلـ وسخيٌف،

 فاِطَمة مع نتعامل بل كَّل،! السَّخيف؟ السَّاذج السطحيّ  األسلوب هبذا! ؟..فاطمة مع نتعاملُ  كيف
ثَةُِِأَيَـّتـَُهاَِعَليكِِِالسَّاَلمُِ) :الشَّريفة زيارهتا يف جاء مثلما ثةُ  ،(الَعِلْيَمةِاْلُمَحدَّ ثة، العليمة، ادَّ  اؼبرتبطة أي ادَّ

 فاِطَمة أفَّ  كيف ىُبربنا الكساء حديث بالغيب، ُمرتبطة أي ؿُبدَّثة معروؼ، دييني  ُمصطَلحٌ  وىذا بالغيب،
 كما الكساء، حديثِ  عن الكَلـ سيأتينا اغبلقة، ىذهِ  يف النُّقطة ىذه عن اغبديث أريد وال بالغيب ُمرتبطةٌ 

 إىل أوصَلكم حّتَّ  الزىرائيَّات وأنتَّ  الزىرائيُّوف أنُتم أنتم أنُتم، أوصَلكم حّتَّ  تنتهي لن اغبلقات ىذه وعدُتكم
 البُدَّ  زىرائيَّاً؟ تكوف أفْ  تريد وأنتَ  زىرائيَّة تكوين أفْ  تريدين ...!الزَّىرائيُّوف؟ ُىم َمن ،"زىرائيُّوف" معىن معرفة

 ُمتَّسقة واغبلقاتُ  الصورة، ىذه تّتضحَ  حّتَّ  ُأحدُِّثكم وسأبقى الزَّىرائيَّة، ىي ومن الزَّىرائي، ىو َمن تعرؼ أفْ 
  .فَاِطَمةِيَاِلَبَّيكِِ :العنواف ىذا نفس ربت ومتواصلة ومستوسقة

ثَةُِِأَيَـّتـَُهاَِعَليكِِِالسَّاَلمُِ)  لكنَّين ُأِحّب، ما حبسبِ  أربدَّثَ  ألفْ  يكفي ال الوقت أقوؿ؟ ماذا (،الَعِلْيَمةِاْلُمَحدَّ
ثاً؟ كاف ىل سلماف عن يسأؿ الصَّادؽ اإلماـ أصحاب أحد ِمراراً، ذكرهُتا بروايةٍ  أُذكِّركم  يعين ؿُبدَّث ؿُبدَّ
ثًا؟َِسْلَمانَِكانََِِىل - :سلماف عن فيسأؿ لو، مفتوحةٌ  الغيب بّواباتُ  بالغيب، مرتبط ِقَالَُِِمحدَّ ِنـََعم،:
ثاًَِِكانَِ  َصاِحبُو؟َِفَكيف:ِقَال - السَّائل؟ ىذا سأؿ فماذا يديو، بٌن مفتوحةٌ  الغيبِ  أبوابُ  سلماف - ُمحدَّ

ثاً  سلماف كاف إذا -  ماذا اؼبؤمنٌن، أمًن إىل ُيشًن! صاحبِو؟ حاؿُ  فما يديو بٌن مفتوحة الغيب وأبواب ؿُبدَّ
 أقوؿ وأنا - َشأِنكَِعَلىَِأْقِبل - [شغلك مو ىذا روح،] - َشأِنكَِعَلىَِأْقِبل:ِقال - الصَّادؽ؟ لوُ  قاؿ

 - (َشأَِنُكمَِعَلىَِأْقِبُلوا) - :فاِطَمة إىل اغبديث وصل إذا ولكم لنفسي وأقوؿ الصَّدر باقر ؿُبَمَّد للسيِّد
 .لغًني أقوؽَبا أفْ  قبل أوَّالً  لنفسي وأقوؽُبا ،[شغلكم مو ىذا]
ثَةُِِأَيَـّتـَُهاَِعَليكِِِالسَّاَلمُِ) ثة (الَعِلْيَمةِاْلُمَحدَّ  الشَّهادة، جانب إىل ُتشًن والعليمة الغيب جانب إىل ُتشًن ادَّ

 اآلية ،﴾ُِسْسَالً ٌَسْذَ وَفَسًُاْ اٌَّرٌَِٓ ًٌََمٌُيُ﴿ :والعلم الشَّهادة معىن جاء ولذا سواء، حدي  على والعلم فالشَّهادة
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 على والِعلمُ  فالشهادةُ   ﴾اٌْىِزَبةِ عٍُُِْ عِندَهُ ًََِْٓ ًَثٍَْنَىُُْ ثٍَْنًِ شَيٍِداً ثِبٌٍّوِ وَفَى لًُْ﴿ :الرعد سورة من األخًنة
ثَةُِِأَيَـّتـَُهاَِعَليكِِِالسَّاَلمُِ، )َسواء حدي  ثةُ  (الَعِلْيَمةِاْلُمَحدَّ  الفارسي، سلماف وليس ىذه، فاِطَمة العليمة ادَّ
، ُكفءُ  ىذه فاِطَمة، ىذه : قاؿ أجابو اإلماـ سلماف عن الصَّادؽ اإلماـ سأؿ السَّائل سأؿ ما مثل عليي

 وإىل جداً  واسعة القضية ،[شغلك مو ىذا] شأِنك، على أقِبل شأِنك، على أقِبل: قاؿ صاحبو؟ فكيف
 .اغبقيقة يف أخًنة نُقطة توجد ال وإالَّ  خيالِنا، حبسبِ  نقطة آخر إىل نقطة، آخر

ثَةُِِأَيَـّتـَُهاَِعَليكِِِالسَّاَلمُِ)  الشَّهادة، عامل ُكلُّ  والعليمة الغيب، عامل كلُّ  الغيب، عامل الغيب، ُكلُّ   (اْلُمَحدَّ
 الكائنات، سيِّد تسّمونو؟ ماذا النَّب أقوؿ، الَّذي أنا ولستُ  ىكذا تقوؿ الرِّوايات واليِتها، ربت شيءٍ  ُكلُّ 
 النَّاىي اآلمرُ  ىو يديو، بٌن العبوديّة مقاـ يف الكائنات أفَّ  يعين الكائنات سيِّدُ  الكونٌن، سيِّد األكواف، سيِّد
 قلب، ُمهَجةُ  فاِطَمة جنبيو، بٌن الَّيت روُحو ىي وفاِطَمة الوجود، صفحة على من ُكلُّ  اؼبراد الكائنات فيها،
 فاِطَمة، الوالية مركزُ  قلُبُو، ىي وفاِطَمة قلبو، يف قلبِو، مهجة يف ىي؟ أين الكائنات ُكلّ  على الوالية ىذه
 السيِّد حديث من أعرُفها وال ؿُبَمَّد، وآؿ ؿُبَمَّدٍ  حديثِ  من أعرُفها الَّيت فاِطَمةُ  ىذه فاِطَمة، ىي ىذه

 .القطبّ  وبالفكر النَّاصّب، بالفكرِ  مشحونة ُكُتب.. . الصَّدر باقر ؿُبمَّد والسيِّد اػبوئي،
ثَةُِِأَيَـّتـَُهاَِعَليكِِِالسَّاَلمُِ)  للَّذين ُموجَّو السؤاؿ قطعاً  الصَّدر، باقر ؿُبَمَّد السيِّد أسأؿ أنا (،الَعِلْيَمةِاْلُمَحدَّ

َِوِعَباِدهِِ) :عليهم ُنسلِّم ؿُبَمَّد، آؿِ  دستورِ  الكبًنةِ  اعبامعةِ  الزِّيارةِ  يف رمزّي، ىنا والسؤاؿ بفكرِه، يُؤِمنوف
ِبَِأْمرِهَِِِوُىمِِْبِاْلَقْولَِيْسِبُقونَوُِِاَلِِالَِّذينَِِاْلُمْكَرِمْينَِوِعَباِدهِِ - اؼبكَرُموف ا عبادُ  ؿُبَمَّد آؿ - اْلُمْكَرِمْين

 على ينطبق ال الكَلـ ىذا بأفَّ  يقوؿ أفْ  شيعيي  يستطيع ال ال؟ أـ فاِطَمة على ينطبق الكَلـ ىذا (يـَْعَمُلون
 ويسخطُ  فاِطَمة لرضا يرضى ا بأفَّ  الصِّحاح يف األحاديثَ  يقرأ فهو اؼبػُنِصف الُسيّن  حّتَّ  فاِطَمة،

 ا رضا ىُباِلفُ  بشيءٍ  تأت وىي لسَخِطها ويسخط فاِطَمة لرضا يرضى ا أفَّ  يبكن وال لسخِطها،
ِاَلِِالَِّذينَِِاْلُمْكَرِمْينَِوِعَباِدهِِ) فاِطَمة، على ينطبقُ  الوصف ىذا إذاً  ىذا، يبكن ال يُبكن، ال ا، وُيسِخطُ 
ِالَِّذينَِِاْلُمْكَرِمْينَِوِعَباِدهِِ) :الزِّيارة حبسب قبَلها ما على معطوفة باعتبارىا ؾبرورة وعباده (،بِاْلَقْولَِيْسِبُقونَوُِ

 موقفٍ  يف فاشَلً  يكوف  أف يبكن ىل الوصف هبذا يّتصف الَّذي (،يـَْعَمُلونِبَِأْمرِهَِِِوُىمِِْبِاْلَقْولَِيْسِبُقونَوُِِاَلِ
 عن النَّظرِ  بغضِّ  يقوؿ أفْ  ألحدٍ  يبكن ىل!! فاشل ا فاِشل، ا أفَّ  يعين ىذا فاشَلً  صار إذا! اؼبواقف؟ يف
 ! ومنطقّي؟ مقبوؿ الكَلـ ىذا ىل فاشل؟ ا بأفَّ  دين أيِّ 
 ألنَّوُ  قاِدر، ألنَّوُ  عالػِم، ألنَّوُ  فاشًَل، يكوف أفْ  يبكن ال معتقداهِتا اختَلؼ حبسب الديانات ُكلِّ  يف ا

 من األسباب ُيسبِّبُ  شيء، ُكلِّ  على قادرٌ  ىو فاشًَل، يكوف أفْ  يُبكن ال واغبكيم والقادر العالػِم حكيم،
 َغًنِ  من األسباب وُيسبِّبُ  ِبسَبب األسباب ُيسبِّبُ  ىو سبب، غًن من األسبابِ  ُمسبِّب يا سبب، دوفِ 
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 يكوف أفْ  يبكن ال ا فاشًَل، يكوف أفْ  يبكن ال ىكذا يكوف الَّذي! ىذا؟ فاشَلً  يكوف كيف َسبب،
 (يـَْعَمُلونِبَِأْمرِهَِِِوُىمِِْبِاْلَقْولَِيْسِبُقونَوُِِاَلِِالَِّذينَِِاْلُمْكَرِمْينَِوِعَباِدهِِ) :األوصاؼ هبذه يّتصف الَّذي فاشًَل،

 يا جعفر، أبا يا سيَِّدنا يا! الفشل؟ يأت أين من يفشلوف؟ فكيف يتوّقفوف، توقَّفوا يتحرَّكوف، ربرَّكوا ؽبم يقوؿ
 ! ؟..ىذا منطق أيّ  فاشلة؟ فاطمة إغبقونا، صباعة

 ىي صحيح ندري، ال فاِطَمة، مثوى أين نعرؼُ  ال كبنُ  صحيح اؼبعصومٌن، لزيارات يُقَرأ الَّذي االستئذاف يف
 ال أنّو يعين ال ىذا لزيارهِتا، استئذاناً  نقرأ فَل ندري، ال ىي أين بالضَّبط مكاََّنا، نعرؼُ  باؼبػُجَمل اؼبدينة، يف

 الَّذي الوصف ىذا اؼبعصومٌن، زيارةِ  طقوسِ  عن زبتلفُ  خصوصّية ؽبا فاِطَمة زيارة طقوس أقوؿ أنا هبوز،
 -:اؼبعصومٌن لكلِّ  ىو االستئذاف فهذا ونستأذف فاِطَمة وقربَ  فاِطَمة مثوى نعرؼُ  ُكنَّا لو االستئذاف يف ورد

َناَِمنَِِّالَِّذيِِللَّوِِِالْـَحْمدُِ  فاِطَمة حاِكمة، ففاِطَمة - اْلَمَكانِِِْفيَِحاِضَراًَِِكانََِِلوَِمَقاَموُِِيـَُقْوُمونَِِِبُحكَّامٍَِِعَليـْ
 إفَّ  تقوؿ أفْ  ِبفيك َحَجرٌ  بطيخاً، خطيباً، مرجعاً، ُكنت إذا أنت بفيك َحَجرٌ  اغُبّكاـ، وحاكمةُ  األَِئمَّة، إماـُ 

 - اـاغُبكَّ  حاكمةُ  وىي قائد، وفاِطَمةُ  قاضي، وفاِطَمةُ  حاكم، وفاِطَمةُ  إماـ، فاِطَمةُ  بإماـ، ىي ما فاِطَمة
َناَِمنَِِّالَِّذيِِللَّوِِِالْـَحْمدُِ  ال؟ أـ ا رسوؿ مقاـَ  تقوـَ  أفْ  تستطيع فاِطَمة يعين - َمَقاَموُِِيـَُقْوُمونَِِِبُحكَّامٍَِِعَليـْ
 شيء ُكلِّ  يف َشرٍع، يف ِحلٍم، يف َفهٍم، يف ِعلٍم، يف شيء، ُكلِّ  يف تقولوف؟ ماذا تستطيع؟ ال أـ تستطيع
َناَِمنَِِّالَِّذيِِللَّوِِِالْـَحْمدُِ - فاِطَمة ىذه تستطيع؟ ال أـ تستطيع  - ا مقاـَ  - َمَقاَموُِِيـَُقْوُمونَِِِبُحكَّامٍَِِعَليـْ

 جزءٌ  وىذا فاِطَمة، ىي ىذه! تفشل؟ أفْ  يُبكن ىل اؼبستوى هبذا كائنات - اْلَمَكانِِِْفيَِحاِضَراًَِِكانََِِلو
 يُبِكن ىل الصور؟ من صورةٍ  وبأيَّةِ  األشكاؿ من شكلٍ  بأيِّ  الفشل ؽبا يتطرَّؽ أف يُبِكن فهل أوصاِفها، من
 من وقبحت جهة ِمن َفِشَلت فاِطَمة أفَّ  سخيفٌ  كَلـٌ  الكَلـُ  ىذا ذلك، يُبِكن ال! الفشل؟ إليها يتطرَّؽ أف

  ..!!القوؿ من ُىراءٌ  ىذا ُىراٌء،! جهة
َِخليَفَتيِيا - :بقولو وُعَمر بكرٍ  أبا يُناجي الصَّدر باقر ؿُبَمَّد السيِّد أفّ  ،753 صفحة يف الغريب

ِأوِالمسلمينَِخليَفَتيِيا - خلفاء يرتضوَّنم اؼبسلمٌن ُكلِّ  ليس باعتبار - المسلمينِبعضِأوِالمسلمين
ِدروَسوِعنوُِِتتلّقياِألمِمقاَمو،ِقمتماِالَّذيِنبي كماِكانِأىكذاِعنكما،ِتعالىِاهللِرضيِالمسلمينِبعض
 النِّضالية الدروس تلقَّت فاِطَمة!! فاِطَمة حاؿ حاؽبم الظاىر - اهللِسبيلِفيِوالمعاناةِالجهادِِِفيِالَفذَّة
ِالنِّضالِِِحياةِفيِخالداًِِدرساًَِِعَليَِِّألقيتِِِإنَّكِِِالعظيمةِأُمِّيُِروحِيا - :الكتاب أوَّؿ يف مرَّ  كما

ِالَّذيِنبي كماِكانِأىكذا - أيضاً  اعبماعة ىنا - المرسلينِسيِّدِصفِِِّفيِالرَّائعِبجهادكِِِاإلسالمي
ُِصحبتكماِفيِيكنِألمِاهلل،ِسبيلِفيِوالمعاناةِالجهادِفيِالَفذَّةِدروسوِعنوِتتلّقياِألمِمقاموُِقمتما

ِوالتوفـ رُِِحراسُتوُِِإليكماُِأسندتِالَّذيِالُقرآنِإلىِتستمعاِألمِذلك،ِعنِيحجزِحاجزٌِِعقدينِِطوالِلو
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 فَمَدْ فِئَخٍ إٌَِى ُِزَحٍَِّصاً أًَْ ٌِّمِزَبيٍ ُِزَحَسِّفبً إِالَّ دُثُسَهُ ٌٌََِْئِرٍ ٌٌٌَُِّيُِْ ًََِٓ﴿ :يقولِوىوِالمعمورةِِِفيِالُعلياُِمثُِلوِنشرِِِعلى

ِأنَِِّعلىِتُوافقنيِوقد - القارئ ىباطب - توافقنيِوقد ،﴾اٌَّْصِري ًَثِئْسَ جَيَنَُُّ ًََِأًَْاهُ اٌٍّوِ َِِّٓ ثِغَضَتٍ ثَبء
 اغبروب يف فرار - المحرَّمِالِفرارِعنِبهماِيرتفعِاإلسالمِفيِعنهماِاهللِرضيِوالفاروقِالصدِّيقِمقام
ِعندِوالتأويلِاالجتهادِمجالِأنَِِّنعلمِونحنُِِِفرارِىما،ِفيُِعذراًِِووجداِتأوَّالِأنَّهماِفالبُدَِّ - النَّب أيَّاـَ 

 كَلـٌ  ىو - فأخطأِاجتهدِبأنَّوُُِِمتعمِّداًِِمسلماًِِقتلَِلمَّاِخالدِعنِاعتذرِأنَّوُِِحتَّىِواسعاًِِكانِالخليفة
 ذلك، وأمثاؿ التقيَّة من بشيءٍ  اؼبخلوط اؼبداراتّ  الذوؽ وبٌن اإلنشائيّ  التعبًن بٌن والباطل، اغبقِّ  بٌن َمشوبٌ 
  !!زبّبط يف زبّبط ىو اػبَلصة

 تكن مل يعين - الخاصِِّزمانِهماِإلىِإالَِِّوالفاروقِالصدِّيقِينظرِلم - : 745 صفحة يف يقوؿ أفْ  إىل
 ىذه استعماؿ على اإلصرار ىذا ؼباذا أدري وال - والفاروقِالصدِّيقِينظرِلم - النَّظر بعيدة رؤية ؽبم

ِالكيانِِحمايةِطاقتهماِفيِأنَِِّفتصوَّراِالخاصِِّزمانهماِإلىِإالَِِّوالفاروقِالصدِّيقِينظرِلم - التعابًن
ِِصدقِلعرفاِالموقفُِمطالعةِفيِوتوسَّعاِالزَّىراءِتعمَّقتِكماِنظرتهماِفيِتعمَّقاِلوِولكنـَُّهماِاإلسالمي

 أفّ  ىل! تقولوف؟ ماذا! صحيح؟ كَلـ منطقّي؟ كَلـ الكَلـ ىذا - الزَّىراءِبوِِِأنذرتهماِالَّذيِاإلنذار
 ؼبخالفي ُمداراةٌ  ىي ىل الصورة؟ هبذه الواقع يفهم ىو ىل حقيقيَّة؟ أعذاراً  يصنع الصَّدر باقر ؿُبَمَّد السيِّد
 الكتابِ  منطقِ  وخَلؼُ  ؿُبَمَّد، وآؿ ؿُبَمَّدٍ  ذوؽِ  خَلؼُ  وىو الكَلـ ىذا يُطرَحُ  سببٍ  ألي البيت؟ أىلِ 

 َمن فإفّ  ىذا ُكلّ  وفوؽ اؼبشئومة، السَّقيفةِ  بعد الواقعِ  أرضِ  على جرت الَّيت اغبقيقةِ  منطقِ  وخَلؼُ  والِعرتة،
 .الرتّىات هبذه عقُلوُ  سَيفَسدُ  الكَلـ ىذا ويقرأ يأت
 اختمرت - السَّاعةِأوضاعَِِلتصح حِاندفعتِفاِطَمةِذىنِفيِالفكرةُِِاختمرتِوَلمَّا - :18 صفحة يف

ثَةُِِأَيَـّتـَُهاَِعَليكِِِاْلسَّاَلمُِ) !ىكذا؟ ىي فاِطَمة! الفكرة ثة ىذه ما! فاطمة؟ ىي ىكذا ،(اْلَعِلْيَمةِاْلُمَحدَّ  ادَّ
، ُكفءُ  ىذهِ  العليمة  ىو ىذا عليي  علّي، إالَّ  ُكفءٍ  من لفاِطَمة وليس فاِطَمة، إالَّ  ُكفءٌ  لعليي  وليس عليي
 ما الػُمِبٌن، اإِلَماـُ  ُىو أَنَا: يقوؿ وعليي  ،﴾ُِجنِيٍ إَِِبٍَ فًِ أحْصٍَْنَبهُ شًَْءٍ ًَوًَُّ﴿ :شيء ُكلُّ  فيوِ  ُأحِصي الَّذي
 إماـٌ  عليي  عليَّاً، تساوي فاِطَمة ُكفُؤُه، ىي أيضاً، ُمبٌنٌ  إماـٌ  فهي اؼببٌن، اإلماـ ىذا كفءُ  ىي فاِطَمة ىذه

ِذىنِفيِالفكرةِاختمرتِوَلمَّا - !يندفع؟ ذلك وبعد ذىِنو يف األفكارُ  زبتمرُ  اؼببٌن اإلماـ فهل مبٌن،
 !!السَّاعةِأوضاعَِِلُتصحِّحِاندفعتِفاِطَمة

 إنشائيّ  كَلـ - معوِاإلسالمَِِورّبىِاهللِرسولِربَّاهِالَّذيِعليَّاًِِإنَِّ - :عليي  عن يتحدَّث ،39 صفحة يف
 األساس ىذا على - العزيزينَِوَلَديوِفكاناِمعوِاإلسالمِوربَّىِاهللِرسولِربَّاهُِِالَّذيِعليَّاًِِإنَِّ - لو معىن ال
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 من ُأِخَذت أساساً  الُكنية ىذه أفَّ  فيبدو الكنية، ىذه تنتشر حيث (إسَلـ أبو) ا رسوؿ أظباء من أفَّ  يبدو
ِمعوِاإلسالمِوربَّىِاهللِرسولِربَّاهُِِالَّذيِعليَّاًِِإنَِّ - !ا رسوؿ أوالد من ىو اإلسَلـ ألفَّ ! ا رسوؿِ 
 اؼبؤمنٌن أمًن صحيح، منطق ىذا عليكم با - اإلسالمِلهذاِبُأُخوَّتوِِِيشعرُِِكانِالعزيزينَِوَلَديوِفكانا
ِىذاِدفعوُِِوقد - دقيق؟ بشكلٍ  تُػَتصوَّر كيف اؼبعاين؟ ىذه تصحّ  كيف! لإلسَلـ؟ بُأُخوَّتو يشعر كاف

 ذاكِيومِالمسلمونِأعلنهاِالَّتيِالردَّةِحروبِفيِاشتركِأنَّوُِِحتَّىِشيءِِبُكلِِِّأخيوِافتداءِِِإلىِالشعور
 ىو الكَلـ وىذا اؼبوضوع، ىذا عن أربدَّث أفْ  أريد وال طويل َجَدؿ حوؽبا يدور الردَّة حروب أساساً  -

  الردَّة؟ حروب يف اشرتؾ مّت وَكِذٌب، اؼبؤمنٌن أمًنِ  على افرتاءٌ 
 على يشتمل خرب أو رواية فيو مصادرِنا من واحدٍ  مصدرٍ  إىل لًنشدوين قويل، يرفضوف الَّذين صبيع أربدَّى أنا

 ُكُتب يف الصَّدر السيَّد عليو َعثَػرَ  ردّبا ا، رسوؿ على افرتاء ىذا صحيحاً، ليس الكَلـ ىذا اؼبضموف، ىذا
 مطَِّلعاً  لستُ  لكنَّين الُسنة، ُكتب يف وال الشِّيعة ُكتب يف ال عليو اطَّلع مل شخصياً  أنا أدري، ال النَّواصب،

 اؼبشهورة، اؼبعروفة اؼبصادر السنيَّة، الُكتب يف وال الّشيعيَّة الُكتب يف ال مصدراً  أعرؼُ  ال شيء، ُكلِّ  على
 الشِّيعة ُكُتب من ال كتاباً  أعرؼُ  ال الكبًنة، اغبديثّية اعبوامع التأريخ، ُكُتب اغبديث، ُكُتب السًَِّن، ُكُتب

 األخواف أدبّيات ويف القطبّيٌن أدبّيات يف موجودة أدبّية تعابًن ىناؾ األمر، ىذا ذََكر الُسّنة ُكُتب من وال
 ُكتُِبهم يف أتذكَّر لكنَّين بالتفصيل، ذُِكَرت حادثةً  قرأتُ  أنَّين أتذكر ال أدبّية، تعابًن اؼبضامٌن، ىذه فيها توجد
 عليو ا رضبةُ  الصَّدر السيِّد بو َكَتب الَّذي[ اػَبِب ] ىذا مثل ،[اػَبِب ] طريقة على أدبّية إنشائّية تعابًن ىناؾ

 قاؿ بكر أبو السيِّد، حّرفها حادث علينا مرَّت قليل قبل اؼبؤمنٌن، أمًن على افرتاء ىذا ىذا، كتابوِ  يف
ا فاطمة، خرجت أف بعد الكَلـ ذكرَ  بكر أبا بأفَّ  قاؿ السّيد بينما فاِطَمة، ؿبضر يف الكَلـ  ىذا وجد وردبَّ

ِأنَّوِحتَّى - !اؼبصادر؟ ىذه ىي أين ولكنْ  مصدر، يف وجده ردّبا أيضاً  الكَلـ ىذا أدري، ال مصدٍر، يف
 من دبصدرٍ  يأتيين أفْ  واحد أيّ  أربدَّى - ذاكِيومِالمسلمونِأعلنهاِالَّتيِالردَّةِحروبِفيِاشترك

 ال اللحظة ىذه يف اآلف أنَّين مع بِو، يل شأفَ  ال اؼبخالفٌن مصادر من ىناؾ كاف لو الشِّيعيَّة، مصادرِنا
 اؼبخالفٌن ُكُتبِ  من أربدَّث ال اؼبؤمنٌن أمًن عن أربدَّث حٌن لكنَّين اؼبخالفٌن، مصادر من  مصدراً  أتذّكر

  .اؼبؤمنٌن أمًنِ  على افرتاءٌ  فهذا اؼبعىن، ىذا يوجد ال ُكتُِبنا يف والنَّواصب،
 الكتاب ىذا طُِبع؟ الكتاب ىذا سنة أيّ  يف أتعلموف الكَلـ، ىذا قاؿ الصَّدر باقر ؿُبمَّد السيِّد إفَّ  أقوؿ

 .ميَلدي 7102 يعين ىجري 7812 سنة الكتاب ىذا طُِبع ،(التأريخ يف فدؾٌ )
 وىذا ،7102 سنة مكتوب الكتاب ىذا ،7135 سنة يعين حياتِو أيَّاـِ  آخرِ  يف السيِّد كتَبو البياف وىذا
 ا رضبة الصَّدر السيِّد فيها أُعِدـ الَّيت األيَّاـ يف حياتِو، أيَّاـِ  آخر يف كتبوُ  منو سطوراً  لكم سأقرأ الَّذي البياف



  24/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 017 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 25 - 
 

 الطبعة ىذه النعماين، رضا ؿُبَمَّد الشَّيخ ،(اغبصار وأيَّاـ انة سنوات الصَّدر الشَّهيد: )الكتاب ىذا عليو،
 ؿَبمَّد السيِّد َكَتبوُ  بياف آخر ىذا ،850 صفحة إىل ذىبنا إذا ،7111 الثانية الطبعة إظباعيلياف، مطبعة

 جاء ماذا - َنّصوُِِوىذاِواألخير،ِالثَّالثِالبيانِعليوِاهللِِرضوانِوَكَتب - :852 صفحة يف الصَّدر باقر
ِليستِالمعركةِإنَِِّوُعمرِبكرٍِِأبيِوأبناءِوالُحسينِعليِ ِأبناءِياِلكمِأقولهاِأنِِْوُأريد - البياف؟ ىذا يف

ِعلىِيقومِكانِوالَّذيِالرَّاشدونِالُخلفاءَُِِمثَـَّلوُِِالَّذيِالُسنِّيِالحكمِإنَِِّالُسنِّي،ِوالُحكمِالشِّيعةِبين
ِلواءِتحتِالردَّةِحروبِفيِجندياًِِحاربِإذِِْعنو،ِللدِّفاعِالسَّيفِعليِ َِحَملِوالعدلِاإلسالمِأساسِِ

 على افرتاء ىذا صحيحاً، ليس الكَلـ ىذا!! صريح كذبٌ  الكَلـ ىذا وا - بكرِأبيِاألوَّلِالخليفة
 موجود البياف البياف، الوزف،ُكلّ  ىذا على آخرهِ  إىل أوَّلوِ  من البياف عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  اؼبؤمنٌن أمًن
 ىو آخرهِ  إىل أوَّلوِ  من البياف تُراجعوه، افْ  يُبكنكم طويل، البياف ،851 ،859 ،850 ،852 صفحات يف

 نفس ،7102 سنة اؼبطبوع ىنا كتابو يف ذكرىا الَّيت القضية نفس اؼبثاؿ، هبذا جئُتكم لكنَّين النػََّفس، هبذا
 على اعتمد ولكّنو يكذب، السيِّد أقوؿ ال أنا ىنا، موجودة الكذبة ىذه اؼبؤمنٌن أمًن على الكذبة ىذه

 التأريخ كتب من مصدراً  أفَّ  أعرؼ ال شخصياً، أنا اؼبصدر أعرؼ ال النَّواصب، عن نقل النَّواصب، مصادر
 يف لوُ  وجودَ  ال كذب، الكَلـ ىذا بكر، أيب لواءِ  ربت اغبروب يف اشرتؾ عليَّاً  إفَّ : القوؿ ىذا قاؿ اؼبعروفة
ا ُكتُِبنا،  ىذا فهل النَّواصب كتب يف َوجدهُ  لو ولكن أدري، ال النَّواصب، ُكُتب يف الشَّهيد السيِّد وَجَدهُ  ردبَّ
 ُكُتبِ  يف وجَده أنّو لو ُمربِّر ىذا ىل ِاستشهاِده، تأريخ إىل حياتو أوَّؿِ  من معو العقيدةُ  ىذه تبقى أِلَفْ  مربّر

 !النَّواصب؟
 - النَّائبةِالقيادةِمشروعِوَفَشل - :يقوؿ النُّعماين؟ رضا ؿُبَمَّد الشيخ يقوؿ ماذا ،875 صفحة يف

 كاف الصَّدر باقر ؿَبمَّد السيِّد ألفَّ  الصَّدر، باقر ؿَبمَّد للسيِّد الرئيس اؼبشروع ىو النائبة القيادة مشروع
 الصِّبياين، التصّور إىل وقريبة عاطفّية بطريقة كاف وإفْ  السُّلطة، يُواجو استشهادي عملٍ  يف يدخل أفْ  ىُبطِّط
، إىل ويذىب مسّدساً  يأخذ أنَّوُ  ىنا، مذكورة وىي  يقـو أف ذىنوِ  يف كاف بالنتيجة حاؿ، أيِّ  على اغبـر
 استشهادي بعملٍ  يقـو أف يُريد كاف آخر، برنامج يف القضيَّة ىذه نُػُناقش أف ويبكن استشهادّي، بعملٍ 
 القيادة وىذه عنو، تنوب الَّيت( النائبة القيادة) ظبَّاىا ىو قيادةً  ُيشكِّل أفْ  قّرر العمل هبذا يقـو أفْ  قبل ولكن
 الَّذين من وطلب العراؽ، يف اآلخر والبعض العراؽ خارج يعيشوف منهم البعض طََلَبتِو، من ؾبموعةً  ؽبا اختار

 مل طلبتوِ  بعض أفّ  إاّل  النَّائبة، القيادة ىذه تتشكَّل كي العراؽ خارج إىل ىبرجوا أفْ  العراؽ يف يعيشوف
 التفاصيل، َكَتب ما ولكّنو اغبقائق يكتب أساس على النعماين رضا ؿَبمَّد الشَّيخ ىنا لو، يسَتِجب

 كبنُ  اغبكيم، باقر ؿبمَّد السيِّد ىو اؼبشروع أفشلَ  الَّذي اؼبشروع، أفشل الَّذي َمن نعرفها كبنُ  والتفاصيل
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 على اؼبطَِّلعوف التفاصيل، أعرؼ لكنَّين أؤرِّخ، أف أريد ال ىنا أنا التفاصيل، ونعرؼ القضيَّة ىذه نعرؼ
 األوىل بالدرجة لكن أشخاص، ِعدَّة اؼبشروع ىذا أفشلوا الَّذين أفَّ  يعرفوف النَّائبة القيادة مشروع تفاصيل

 ؽبا والقصَّة بيَتو، يبيعَ  أفْ  يريد بأنَّوُ  واعتذر الصَّدر باقر ؿبمَّد للسيِّد استجاب ما اغبكيم، باقر ؿَبمَّد السيِّد
 السيِّد ىو اؼبشروع ىذا أفشلوا الَّذين ِمن وأيضاً  التأرىبّي، اغبَدثِ  يف التوّغل بصدد اآلف لست وأنا تفصيل
 أحد كاف اغبائري كاظم السيِّد الصَّدرّيٌن، من الكثًن يقّلده والَّذي اآلف اؼبوجود اؼبرجع اغبائريّ  كاظم

 ىذه يف ؿبتِدـٌ  والكَلـُ  اغبكيم باقر ؿبمَّد السيِّد وكذلك اؼبشروع، ىذا إفشاؿ يف سبباً  كانت الَّيت األطراؼ
ا اؼبوضوع، هبذا يل شأفَ  وال القضيَّة َ  أفْ  أردتُ  إمبَّ  .ؾُبَمل بشكل الفكرة لكم أُبٌنِّ
 ال باؼبعلومات، فبلوءة ويدي أربدَّثُ  أربدَّثُ  حٌن إنَّين تعرفوا حّتَّ  النعمايّن؟ رضا ؿُبَمَّد الشيخ قاؿ فماذا

 وىناؾ للسطور قراءة ىناؾ يُقاؿ أال السطور، ىذه وراء ماذا أعرؼُ  إنَّين سطرٍ  كلَّ  أقرأ حٌن ىكذا، أربّدثُ 
 بٌن ما وأقرأ السطور أقرأُ  إنَّين أقرأُىا حٌن السطور ىذه السطور، وراء ِلَما قراءة وُىناؾ السطور بٌن ِلَما قراءة

 ال الواقع أرض على موجودة ووثائق وحقائق ومعلومات تفاصيل خَلؿ من السطور وراء ما وأقرأ السطور
امات وظنوف وأوىاـ زبّيَلت ينيَّة اؼبؤسَّسة يف يدور الَّذي الكَلـ كأكثر ُجزايّف، وكَلـ واهتِّ  أيِّ  حوؿ الدِّ
 .حقيقة أيِّ  دوف ومن مستَند أيِّ  دوف من واألراجيف واألكاذيب الدِّعايات فتبدأ معو ىبتلفوف شخصٍ 

 ىي الزَّىراء ليس إذاً  - النَّائبةِالقيادةِمشروعِوَفَشل - :يقوؿ النُّعماين، رضا ؿَبمَّد الشيخ كَلـ إىل أعود
ا فشلت الَّيت  حبيث لُو، ُحبَّاً  النَّاس أكثر ومن تَلميذه أحدُ  بتصريح ىذا الصَّدر، باقر ؿُبَمَّد السيِّد َفَشل وإمبَّ
 ؾباؿَ  ال كَلماً  يذكر النعماين رضا ؿُبَمَّد الشَّيخ يعين - تُعاِىدنيِفقلتُِ -:الكتاب آخر يف يقوؿ أنّو

 من يطلب رضا ؿبمَّد الشَّيخ يعين - معكِوأناِإالَِِّالجنَّةِتدخلِالِأنِِْعلىِتُعاىُدنيِفقلتُِ - لقراءتِو
ِتدخلِالِأنِِْعلىِتُعاىُدنيِفقلتُِ - فارَقوُ  عندما الوداع غبظة عند مّت؟ ىذا الصَّدر، باقر ؿبمَّد السيِّد
ِشاءِإنِمعيِوأنتِإالَِِّالجنَّةِأدخلِالِأنَِِْعَليَِِّاهللِعهدُِ:ِعليوِاهللِرضوانِفقالِمعك؟ِوأناِإالَِِّالجنَّة

 إنساف إليو، النَّاس أقرب من فهذا - العهدِىذاِبمثلِحياتيِفيِبشيءٍِِأعتزِوال - :يقوؿ ىو - اهلل
 الصَّدر باقر ؿبمَّد السيِّد مع عاشوا أشخاص ىناؾ انة، أيَّاـ معوُ  وعاش الصَّدر باقر ؿبمَّد السيَّد من قريب
 ىو الصَّدر، باقر ؿُبَمَّد السيِّد مع انة عاشوا الَّذين األشخاص من واحد منهم، واحد وىذا انة أيَّاـ

يقة عند الفشل وليس ىنا الفشل إذاً  - النَّائبةِالقيادةِمشروعُِِوَفَشل - :يقوؿ ِوأصابت - الطاىرة الصدِّ
ِخيبةُِِالشَّهيدِالسيِّدِوأصابت - !مشروَعو تَلمذتُو َرَفض أفْ  بعد ىذا - قاتلةِأملٍِِخيبةُِِالشَّهيدِالسيِّد

ِعلىِيقوىِالِكانِحتَّىِبدنيِوَضعفٍِِِصحِّيِبانهيارٍِِوُأِصيبِصحَُّتوُِِفتدىورتِدائمٌِِوىمِ ِقاتلةِأملٍِ
ِقلتُِِعنها،ُِأعبِّرِكيفِأعرفِالِوحاالتِعالماتِوجهوِِِعلىِوظهرتِبيِباالستعانةِإالَِِّالُسلَّمُِصُعودِِ
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 - واآلمالِالتضحياتُِِِكلِ ِتبدَّدتِلقد:ِفقالِواالضطراب؟ِوالحزنِالهمِِّىذاِلماذاِسيِّدي:ِلسماحتوِِ
 الشيخ ينقلها ما حبسب الصَّدر باقر ؿَبمَّد السيِّد كلماتِ  آخرُ  ىذه الفشل، ىو ىذا شيء، ُكلُّ  انتهى
 كلُّ  تبدَّدت ،875 صفحة - واآلمالِالتضحياتُِكلِ ِتبدَّدتِلقد - يقوؿ؟ ماذا النُّعماين، رضا ؿَبمَّد

  !!واآلماؿ التضحيات
 باقر ؿُبَمَّد السيِّد آماؿ اؼبراجع، آماؿ!! اؼبوعود بانتظار يوـٍ  ُكلَّ  تتجدَّدُ  آماؽبا فإفَّ  الطاىرة الصديقة أمَّا

ا وتنتهي تتبّدد آمالكم آمايل الدعوة، حزب آماؿ الصَّدر،  الفاطمي األمل أمَّا ؽبا، قيمةَ  ال بأشياء ترتبط ألَّنَّ
ا ؼباذا؟ آمالُُو، تتبدَّدُ  ال الَّذي وى الزَّىرائي!! زىرائيَّاً  أمَلً  أملنا قبعل أف يُبكننا اغَبسن، ابن اغُبجَّة فهو  ألَّنَّ

 بأُناس ترتبط فهي الصَّدر باقر ؿُبَمَّد السيِّد آماؿ أمَّا!! يتبدَّد ال الَّذي بذاؾ اغبسن، ابن باغُبجَّةِ  مرتبطةٌ 
 اغُبجَّةِ  مع ىو القرار ؽبم، قرارَ  ال أُناس ىؤالء ؾبموعة، فَلف حزب، فَلف وعَّلف، وبفَلف بتَلمذتِو عادّيٌن،

 آَِنٌُاْ اٌَّرٌَِٓ اٌٍّوُ ٌُثَجِّذُ﴿ :اغبسن ابن اغُبجَّة مع ىي الثَّابتة اعبذور ؽبم، جذورَ  ال أناس ىؤالء اغَبَسن، ابن

 وحقيقةُ  الدِّين أصلُ  األمر، صاحب والية ىو الثَّابت القوؿُ  ،﴾اَخِسَحِ ًَفًِ اٌدٍَُّْٔب اٌْحٍََبحِ فًِ اٌثَّبثِذِ ثِبٌْمٌَْيِ
ين أصلُ  الفاطميَّة، اػبيمة ربت الدِّين  وسَلموُ  اِ  صلواتُ  فاِطَمة ىي الدِّين وقُػيِّم اغبسن ابن اغُبجَّة ىو الدِّ

 خدمةٍ  ُكلُّ  فاِطَمة، عندَ  ؿبفوظة تضحياتنا التضحيات،ُكل تتبدَّد وال اآلماؿ تتبدَّد ال ىؤالء مع عليها،
ُمها ، دبشروعٍ  ترتبط الَّيت واآلماؿ التضحيات أمَّا فاِطَمة، عند ؿبفوظة فهي لفاِطَمة نُقدِّ ٍ، حبزبٍ  سياسيي  معٌنَّ
 تتغًنَّ  األمر َّناية يف ولكن صاحُبها عليها يبين قضايا فهي عاطفّياً، ارتباطاً  هبم أرتبطُ  بأناسٍ  قطبي، بفكرٍ 
 .آخر بشكلٍ  اؼبسألة تكوف وحينئذٍ  واألحواؿ األمور
 َكَتبها الَّيت األخًنة الكلمات قراءة أُعيد! ؟..الشِّيعة شبابَ  يا اعتربوا اعتبار، صورةُ  ىي الصورة ىذه حقيقةً 
ِالقيادةِمشروعِوَفَشل - :األخًنة أيَّاموِ  يف الصَّدر باقر ؿَبمَّد السيِّد يصف وىو النعماين رضا ؿُبَمَّد الشَّيخ
ِصحِّيِبانهيارٍِِوُأصيبِصحتوُِِفتدىورتِدائمِوىمِ ِقاتلةِأملٍِِخيبةُِِالشَّهيدِالسيِّدِوأصابتِالنَّائبة

ِعالماتِوجهوِِِعلىِوظهرتِبيِباالستعانةِإالَِِّالُسلَّمُِصُعودِعلىِيقوىِالِكانِحتَّىَِبَدنيِوَضعفٍِ
ا - عنهاُِأعبِّرِكيفِأعرفِالِوحاالت  ىذه واضحة، قضّية الفشل، حالةُ  االَّنيار، حالةُ  اليأس، حالةُ  إَّنَّ
 رضا ؿَبمَّد الشيخ من ىذي الصَّدر، باقر ؿُبَمَّد للسيِّد عدوٍ  شخص من وال عندي من ىي ال الكلمات
 رضا ؿَبمَّد الشَّيخ يعرفوف الصَّدر، باقر ؿبمَّد السيِّد بشؤوف العارفٌن أقصد اعبميع يعرفوف، واعبميع النعماين
 تصدر مل الكلمات فهذه أخرى، تفاصيل ويعرفوف الصَّدر بالسيِّد النعماين الشَّيخ عَلقة ويعرفوف النعماين

 ىذا أوىاـ، أو خياالت أو إنشائيَّة تصّورات ىي وليست الصَّدر باقر ؿُبَمَّد السيِّد عن بعيدٍ  شخصٍ  من
 السيِّد وجو على - عالماتِوجهوِعلىِوظهرت - :يقوؿ ىو ااصرة، أيَّاـ يف بيتوِ  يف معوُ  عاش الرَُّجل
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ِلسماحتوِِِقُلتُِِعنها،ُِأعبـِّرُِِكيفِأعرفُِِالِوحاالت - الصَّدر باقر ؿَبمَّد ِالهمِِّىذاِلماذاِسيِّدي:
 ُأخطِّطُ  كنتُ  الَّذي اؼبشروع يعين - واآلمالِالتضحياتُِكلِ ِتبدَّدتِلقد:ِفقالِواالضطراب؟ِوالحزن

 تتوىّل  ذلك بعد النَّائبة والقيادة استشهادي بعملٍ  يقـو أفْ  ىو الَّذي اؼبشروع الواقع، أرض على يكوف لنْ  لو
 . العراؽ يف اإلسَلميّ  اغبراؾ أمر قيادة

 عليِّ  اشرتاؾ عن( التأريخ يف فدؾ: )كتابوِ  يف الصَّدر باقر ؿَبمَّد الشَّهيد السيِّد ذكرهُ  الَّذي الكَلـ ىذا إذاً 
 .عليو تعاىل ا رضواف حياتِو غبظاتِ  آخرِ  إىل بو االعتقادِ  على بقي الردَّة حروبِ  يف
ِمعِوأصحابوِِِالخليفةِسيرةِاألولى،:ِتأريخيةِظواىرِِعدَّةِالرأيِىذاِيُعزِّزِوقد -:يقوؿ ،12 صفحة يف

ِأنَِِّالشدَّةِمنِبلغتِالَّتيِعليِ ِمعِوأصحابوِِِالخليفةِسيرةُِ - بكر أيب إىل ُيشًن اػبليفة سًنة - عليِ 
 ُعَمر أفَّ  الصَّدر باقر ؿَبمَّد للسيِّد النِّهائي الرأي ىو ىذا - فيوِفاِطَمةُِِكانتِوإنِِْبيتوِِِبحرقِِِىدَّدُِعَمر
 تُناجي فاِطَمة وكأفَّ  71 صفحة يف البداية يف قالو األدبّية، اؼبناجاة سبيل على البداية يف قالو ىذا ىدَّد،
ِأقاموُِِالَّذيِالمكِّيِبيتكِِِفيِعليكِِِىجمِالَّذيِالرجلِإنَِّ - ؿُبَمَّد مبادئَ  وتُناجي أمَّها وتُناجي نفَسها
!! نُقاطاً  َوَضع - ...ِكادِأوِفيهاِالنَّارِوأشعلِدارىمِفيُِمَحمَّدِآلِِِعلىَِىَجمِقدِلدعوتوِِِمركزاًِِالنَّبيِ 
ِوإنِْ - عليي  بيت - بيتوِِِبحرقِِِىدَّدُِعمرِأنَِّ - باليقٌن الشَّكَّ  قطع ىنا شّك، حالة يف القضيَّة ألفَّ 

ِأنِعنِتمنعهمُِحرمةِلهمِليسِآلهاِمنِفاِطَمةِوغيرِفاِطَمةِأنَِِّإعالنِىذاِومعنىِفيوِفاِطَمةُِِكانت
 اقتلوا قاؿ حٌن - بقتِلوِالنَّاسِأمرِحينُِعبادةِابنِسعدِمعِعليهاِسارِالَّتيِالطريقةِنفسِمعهمِيـُتَّخذ
  .البغيضة اؼبشئومة ساعدة بين سقيفة يف دار الَّذي النِّقاش سعداً،

 لغًن وال لفاِطَمة ليس أنَّوُ  التهديد ىذا من استنتج الصَّدر باقر ؿَبمَّد السيِّد!! ىدَّد ُعَمر أفَّ : فاػُبَلصةُ 
 للقتل فاِطَمة تتعرَّض مل للقتل، فاِطَمة تعرَّضت ىل ولكن للقتل، يُعرَّضوا أف يبكن اعبميع ُحرمة، ِمن فاِطَمة
 واألخبار، الرِّوايات قبوؿ قضيَّة يف الصَّدر باقر ؿُبَمَّد السيِّد منهجيَّة حبسب الكتاب، ىذا يف جاء ما حبسبِ 

 سيقولوف اآلف األغبياء بعض النَّواصب، ُكُتب من وروايات أخبار إىل يستند ىو اػبطّ  طوؿ على تَلحظوف
 وكاف األفكار تأسيس باب من كاف عليهم، االحتجاج باب من يكن مل عليهم، االحتجاج باب من ىذا
 .األصلّية اؼبصادر إىل يرجع ومل ؿُبرَّفةً  نقلها أو وحرَّؼ نقل ذلك ومع الوقائع، ربليل باب من

 على الضوء لتسليط حلقاتٍ  ِعدَّة إىل حباجة فإنَّين التفاصيل ُكلِّ  يف أدخل أفْ  أردت لو أنا ُخَلصة، ىذه
 حبسب ال والعرتة الكتاب منطقِ  حبسب كثًنة اشتباىات الكتاب، ىذا يف اؼبوجودة الكثًنة االشتباىات

ينيَّة اؼبؤسَّسة منطق حبسب الصَّواب، عٌنُ  ىو ىذا العلمّية اغبوزة منطقِ  حبسب العلمّية، اغبوزة منطق  الدِّ
 اغبوزة دبنطق أعبأُ  ال لكنَّين ىنا، الصَّواب عٌن ىذا واألموات، األحياء الكراـ مراجعنا منطق وحبسبِ  الرَّظبيَّة،
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ينيَّة اؼبؤسَّسة دبنطق أعبأُ  وال ناصبي، منطقٌ  إنَّوُ  العلمّية  أنا نظري، وجهةُ  ىذهِ  ناصبي، منطقٌ  إنَّوُ  الرَّظبيَّة الدَّ
، رُباَسبوف الَّذين أنُتم ولستم نفسي عن ُأحاَسب وأنا نفسي عن مسئوؿ أنا منحرؼ؟ ضاّؿ؟  أعبأُ  ال عينِّ
 وقد ناصبي، منطقٌ  ىو معتقدي ويف نظري يف منطَقهم ألفَّ  األحياء، منهم األموات الكراـ مراجعنا دبنطق
 برنامج يف الربنامج، ىذا يف السَّاعات من وعشرات وعشرات عشرات عرب اغبقائق دبئات ذلك أثَبتُّ 

  .متواصلة اغبلقات زالت وال النَّاطق الكتابُ 
 :ُخَلصة أعطيكم فقط انتهى الربنامج وقت

اً  كبًن،كبًن إشكاؿٍ  مع قطعاً  لفاِطَمة؟ أرظبها الَّيت الصورة ىي ما إذاً   اإلشكاؿ الكتاب، ىذا على جدَّ
، إشكاؿ ىو الكبًن  فدؾ وأفَّ  فدؾ يف فاِطَمة حقَّ  يُثبت أف يريد الصَّدر باقر ؿَبمَّد السيِّد أفَّ  وىو فينِّ

 بل قتِلها إىل سعوا القـو وأفَّ  فاِطَمة ُظَلمة نُثِبت أفْ  ىو القوي ااِلستدالؿ من أليس فاِطَمة، من ُغِصبت
 بالقضيَّة يأت أفْ  اؼبفروض أليس وبامي حٌن اامي اآلف يعين! حينئٍذ؟ فدؾ قيمة فما ىذا ثبت إذا قتلوىا،
 وبالقياس فاِطَمة، حياة إىل بالقياس ُمهمَّة ليست فدؾ األضعف، القضيَّة إىل يذىب أف ال واألقوى، األكرب

 أفَّ  اؼبنطق حبسب اؼبفروض أليس فاِطَمة؟ إىل وبالقياسِ  اسن؟ إىل بالقياسِ  فدؾ قيمة ما اسن، إىل
 الضَّعيفة األماكن إىل يذىب أفْ  ال وأنصع أبشع بشكلٍ  اعبريبة فيها تتجلَّى الَّيت األماكن إىل يذىب اامي
 ال وأنا آخرِه، إىل أوَّلوِ  من الكتاب قيمةِ  على تقضي ذاهتا حبدِّ  ىذه ىي بالفشل، فاِطَمة يصف ذلك وبعد
  .النُّقطة ىذه عند أقف أفْ  أريد

 تُقلِّد أمِّها، ُخطى حركتها يف ترتسَّمُ  بأمِّها ُمتعلَّقة عاطفية رقيقة شابَّةٌ : الكتاب ىذا يرظبها الَّيت فاِطَمة ُصورة
 حياهتا يف هبا مرَّت الَّيت الظروؼ بسبب اإلسَلمّي، العمل يف نضالّية دروساً  أمِّها من أخذت أفْ  بعد أمَّها
 النسائّية واغباالت والغًنة الكبًنة، النبويّة العائلة داخل واحتداماتٍ  منافساتِ  من ىناؾ كانت وما النَّب أيَّاـ

 بكر، أيب مواجهة يف اغباـز اؼبوقف ىذا تقف أفْ  لفاِطَمة ُمربِّراً  ذلك كاف النِّساء، بٌن األخرى والتفاصيل
 وروحَ  ؿُبَمَّد مبادئَ  ربمل وىي العمل ميداف يف ربرَّكت ُثَّ  ذىنها، يف الفكرة اختمرت حّتَّ  مليَّاً  ففكَّرت
، وبطولةَ  خدهبة  ُمواجهة يف وعزماً  قوَّةً  أمِّها من تستلهم وىي الوقت ذلك يف اغباكمٌن فواجهت عليي
 كانت فعائشة ثورهِتا، يف عائشة فشلت كما فاِطَمة َفِشلت لقد األسف مع لكن كاف، الَّذي وكاف اغُبكَّاـ

 فارؽ ىناؾ كاف وإف فشلتا، لألسف يا والثائرتاف بكٍر، أيب وجو يف ثائرة كانت وفاِطَمة عليي  وجو يف ثائرة
 قباحٍ  من ذكره وما غريباً  كاف َفَشلٍ  من ذكره وما جهة، من وقبحت جهةٍ  من فشلت فاِطَمةُ  الثَّائرتٌن، بٌن

 !!ؿُبَمَّد آؿِ  دبنطقِ  لوُ  صلةَ  وال غريباً  كاف
 تتحرَّؾ الَّيت اإلسَلمي الواقعِ  على واالنفتاح اغبركّية بروح اؼبعبَّأةِ  اإلسَلمية الدَّاعيات من داعيةٍ  يدي بٌن إذاً 

 ا صلَّى النَّبّ  مع زوِجها، مع اإلسَلميّ  العملِ  طريق يف ُمناِضلةً  كانت حينما أُمِّها ِنضاؿَ  تستلهمُ  وىي
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 أف بعد اغباكمٌن مواجهة يف ُمندفعةً  وذىبت الطريق ىذا يف النِّضالية الدروس تلك استلهمت وآلو، عليو
 ىو واضحٍ  لسببٍ  اؼبناضلة، الثَّائرةُ  ىذه فشلت لألسف يا ولكن رأِسها، يف واؼبواجهة النِّضاؿ فكرة اختمرت

اً  ذكياً  كاف بكر أبا اػبليفة أفَّ   بينها فيما جرت ؿباورةٍ  بسبب قبحت ىي نعم وَّنضَتها، ثورهَتا أفشل فبَّا جدَّ
 األيَّاـ، ُمرورِ  على اؼبذىبّ  الرَّصيد يف وااورة للنِّقاش رصيداً  لنا َشكَّل قباُحها فهذا وعمر، بكرٍ  أيب وبٌن
 !!لألسف يا ثورهِتا يف فشلت والَّيت النِّضاؿ دروسَ  أمِّها من استلهمت الَّيت الػُمناِضلةُ  فاِطَمة ىي ىذه
ار بإحراؽ ىدَّد لفاِطَمة، شيئاً  فعل ما فإنَّوُ  ُعَمر أمَّا  !جرى الَّذي كلُّ  ىو ىذا فيها، فاِطَمة كانت وإفْ  الدَّ
 ولكنَّها أمِّها، من النِّضاؿِ  دروسَ  ُمستلهمةً  ناضلت وفاِطَمة الدار، بإحراؽ ىدَّد وعمر فدكاً، أخذ بكرٍ  أبو

 غًن يوجد ىل يل وقولوا الصَّدر، باقر ؿَبمَّد السيِّد عند فاِطَمة ِقصَّة ىي ىذه ِنضاؽبا، يف َفشلت
 .لُقيمة من يسًنٍ  جبزءٍ  كذَّبوين لُقيمة، من يسًنٍ  جبزءٍ  ولو بكلمة،كذَّبوين ولو ذلك؟كذَّبوين

ا َّنضِتها ويف مشروِعها يف فَشلت قد فاِطَمة إفَّ  تقريرنا إىل ُنِضيف إذاً   من نشأ ومشروعاً  َّنضةً  كانت ألَّنَّ
 كاف ىكذا وآلو، عليو ا صّلى ا رسوؿِ  مع عليها اِ  صلواتُ  خدهبة السيِّدة نضاؿ من اسُتلِهمت فكرةٍ 

 ! ىي؟ ىكذا فاِطَمة! بذلك؟ تقبلوف!! الفاطمي اؼبشروع
 ىم مراجُعنا، ىم ُرموزُنا، ىم ىؤالء الصَّدر، باقر ؿَبمَّد الشَّهيد للسيِّد( التأريخ يف فدؾٌ ) كتاب ىو ىذا

 وجعلناىم رموزاً  ورفعناىم وراَءىم اؼبسًنِ  يف وضحَّينا وراَءىم ِسرنا كبنُ  قادتُنا، ىم ُشهداؤنا، ىم ُعلماؤنا،
 عن بعيد كَلـ ىذا خائب، كَلـ ىذا خائبة، رموز أَّّنا يبدو ولكن الكبًنة، الرُّموز ىذه رؤوِسنا على تيجاناً 
 وبٌن الزِّيارة سطور من سطرٍ  أوَّؿ بٌن الكبًن الفارؽ وستجدوف فاِطَمة زيارةَ  اقرأوا ؿُبَمَّد، وآؿِ  ؿُبَمَّدٍ  منطقِ 
 .الكبًنة اعبامعة الزِّيارة يف اعبناف مفاتيح يف ذبدوَّنا واغبقيقة ُىراء، الكَلـ ىذا الكَلـ، ىذا ُكلّ 
 .تعاىل ا شاء إفْ  غدٍ  يـو تأتينا اغبديث بقيَّة

 ... َقَمر يا الَقَمر رَِعايَةِ  يف  أَْترُككم
 اإلْٔزَسِْٔذ عٍََى ًَُِزَبثِعٍِنَب ُِشَبىِدٌِنَب ًًَُجٌُهِ ًُجٌُىِنَب عَْٓ اٌىَسْةَ إوْشِف احلُسَني أَخٍِهَ ًَجْوِ عَْٓ اٌىَسْةِ وَبشِفَ ٌَب

 .. . احلُسَني أَخٍِهَ ثِحَكِّ

 اٌمََّس، شَبشَخُ إَّٔيب اٌـُّشَبوِسَخ اٌشَّبشخ ىره عٍى اٌشَّبشَخِ، ىرهِ عٍى ٌزجدَّد اٌٍُّْْزمى ... جٍَّعبً اٌدُّعَبء أَسأٌَُىُ

  ... اهلل أَِبِْ يف ... ٌِمبؤٔب ٌزجدَّد غداً اٌـُّشبوِسَخ اٌشَّبشخ ىرهِ عٍى ىُُ، ٌُسٌّّهنب وّب ُِشبوِسَخ شبشخٌ إَّٔيب
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