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 اٌِّْئت بَعد اٌخَّبظِعتُ تُمٍََحَاٌْ

 اٌعُشسًًُْ ضدبعاٌ اجلُصْءُــ  فَبطَِّت ٌَب ٌَبٍَّهِ
 

  ... بَ َناِتْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلمٌ 
يقة ُظَلمةِ  أجواءِ  يف احلديثُ  زال ال ..!!. فَاِطَمةِيَاِلَبَّيكِِ: العنوانُ  ىو العنوانُ   الوسط يف الُكربى الصدِّ
ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ : األوَّل الِقسم ويف الشِّيعيّ   بٌن وآلو عليو ا صلَّى زُلَمَّدٍ  بنتِ  ُظَلمةِ  الرَّمسيَّة، الشِّيعيَّةِ  الدِّ
 .ورجاالتِنا وُخطبائِنا وُمفكِّرينا وُمفسِّرينا وعلمائِنا مراجِعنا

 السيِّد وىو ادلعروفٌن الشِّيعةِ  مراجع من مرجعٌ  يعتقدهُ  وما تبنَّاه وما َكَتبوُ  فيما ادلاضية احللقة يف احلديث وكان
 أوَّلِ  يف ىو قال كما ،(القدوة الزَّىراءُ : )عنونَوُ  الَّذي كتابوِ  إىل بنا الكَلمُ  ووصل ا، فضل حسٌن زلمَّد

 كَلمِو، آخر إىل - العالمينِِنساءِِِسيِّدةِِِفيِفكريُِكلَِِّيُمثِّلُِِالقدوةِالزَّىراءُِِالكتابُِِىذا - الكتاب
 سمِّ  ُمؤيّدوه، ُمقلِّدوه، أتباُعُو، يُردِّدهُ  الَّذي الزَّعم بأنَّ  قُلت وكما الكتاب أتصفَّحُ  سوف فكرِه، ُكل   ىو فهذا

 مرتضى جعفر السيِّد ُكُتب رلموعةِ  يف مذكوراً  جاء ما بأنَّ  قالوا حيث الفكر ىذا يُؤيِّدون الَّذين شئت، ما
 جاء عمَّا أعرضتُ  أنا الكذب ىذا مع ولكن قالوا، ما وَكِذبٌ  تدليس، فيو وكان حتريٌف، فيوِ  كان العاملي

 حسٌن زلمَّد السيِّد زعمِ  حبسبِ  الَّذي الكتاب إىل وذىبتُ  العاملي مرتضى جعفر السيِّد ُكُتبِ  رلموعةِ  يف
يقةِ  يف فكرهِ  ُكلَّ  شُنثِّلُ  بأنَّوُ  الكتاب أوَّل يف ا فضل   .الُكربى الصدِّ
 حتت ،93 صفحة ميَلدي، 4002 ومنقحة مزيدة الثَّالثة، الطبعة ادلَلك، دار طبعةُ  ىي الطبعةُ  ىذه

ِنذكرُِِنذكرىاِعندماِألنَّناِالزَّىراءِبفاطمةِنهتمِ ِيجعلناِالَّذيِىذا - (:بالزَّىراء االىتمامِ  سر  : )عنوان
ِعنصراًِِالزَّىراءُِِكانتِالَّتيِالمتحرَّكةِالقضاياِفيِاإلسالمِحركةِونذكرُِِفيهاِالزَّىراءِودورِالرِّسالةِقضيَّة
ِبيننا،ِتعيشُِِحيَّةٌِِوأنَّهاِقضاياناُِكلِِِّفيِمعناِأنَّهاِنشعرُِِوبذلكُِكلِّوِذلكِفيِنذكرىاِإنَّناِفيها،ِحيوياًِ

ِأشخاصٌِِوىناكِعمرىمِمدىِفيُِتخَتصرُِِحياتهمِألنَِِّيموتونِعندماِينتهونِالتأريخِفيِأشخاصاًِِفإنَِّ
ِرسالتهم،ِعلىِينفتحونِأُناسٌِِوبقيِرسالتهم،ِبقيتِماِليبقواِالحياةِدامتِماِالحياةِفيِيبقون

ِوتذكرىاِإالَِِّاهللِرسولِتذُكرِأنِتستطيعُِِالِأنَّكِذلكِاألشخاصِىؤالءِقمَّةِفيِتقعُِِالزَّىراءِوفاطمةُِ
ِالحياةِِِفيِشريكتوُِِألنَّهاِوتذكرىاِإالَِِّعليَّاًِِتذكرِأنِِْتستطيعُِِوالِجنبيوِبينِالَّتيِوروحوُِِصنيعتوُِِألنَّها

ِطفولتهمِفيِالط هرِسرِ ِألنَّهاِوتذكرىاِإالَِِّوزينبِوالُحَسينِالَحَسنِتذكرِأنِتستطيعُِِوالِوالمعاناة
ِوقلوبناِعقولناِفيِنُبقيهاِأنِِْعليناِيفرضُِِالَّذيِفاطمةِسرِ ِىوِىذاِالحياة،ِمدىِعلىِوشخصيتهم
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ِمنِاألىمِِّولكنِبدموعناِعليهاِننفتحِأنِِْإالَِِّنملكُِِالُِكنَّاِوإنِِْفإنَّناِفحسب،ِدمعةًِِالِوفكراًِِرسالةًِ
ِطرفةِلنفسهاِتعشهاِولمِللرِّسالةِحياتهاِوُكلَِِّدموعهاُِكلَِِّعاشتِألنَّهاِبرسالتها،ِعليهاِننفتحِأنِِْذلك
 - والرِّسالةِلإلسالمِفداءاًِِحياتهمِوقدَّمواُِكلِّوِلإلسالمِِِعاشواِأنَّهمِالبيتِأىلُِكلِِِِّسرِ ِىوِوىذاِعين
ِاإلسالمِحركةِونذكرُِِفيهاِالزَّىراءِودورِالرِّسالةِقضيَّةِنذكرُِ - فاطمة؟ سر   ىو ما فاطمة، ِسر   ىو ىذا
  الكَلم؟ ىذا من تفهمون ماذا - فيهاِحيوياًِِعنصراًِِالزَّىراءُِِكانتِالَّتيِالمتحرِّكةِالقضاياِفي
 .أوَّالً  ىذا شنكن، ما أبعد إىل سطحي   كَلمٌ  الكَلم ىذا :أوَّالًِ

 يف جاء شلا مضمون أي الكَلم ىذا يف ليس زُلَمَّد، آل زياراتِ  يف جاء شلّا مضمون أيّ  فيو ليسَ  :وثانياًِ
 .مقاماِِتم وعن منازذِلم عن حتدَّثت الَّيت األحاديث

ِعليناِيفرضُِِالَّذيِفاطمةِسرِ ِىوِىذا - :ا فضل حسٌن زلمَّد السيِّد يقول كما بالزَّىراء االىتمامِ  سر  
ِفإنَِّ - :قال كما السّر؟ ىذا ىو ما - فحسبِدمعةًِِالِوفكراًِِرسالةًِِوقلوبناِعقولناِفيِنبقيهاِأنِْ

 عن يتحدَّثُ  وكأنَّوُ  - عمرىمِمدىِفيُِتخَتصرُِِحياتهمِألنَِِّيموتونِعندماِينتهونِالتأريخِفيِأشخاصاًِ
 أنَّوُ  كما مبنطقٍ  يتكلَّمُ  ادلنطق هبذا يتكلَّمُ  الَّذي ىذا بالتأريخ، يُقاسون ال زُلَمَّد آلُ  تأرسنّية، شخصيةٍ  أيَّة

 .البشريّ  التأريخِ  مقاطعِ  من مقطعٍ  يف تأثًنٌ  ذلا كان أو دورٌ  ذلا كان سياسيةٍ  شخصيةٍ  عن يتكلَّم
ِأَنْ َوارَاًِِاهللَُِِخَلَقُكم) عنهم؟ الكبًنة اجلامعةُ  الزِّيارةُ  تقول فماذا الكبًنة اجلامعةِ  الزِّيارةِ  إىل رجعنا إذا زُلَمَّد، آل

 بالتأريخ لوُ  عَلقةَ  ال ادلنطق ىذا الزِّيارة، آخر إىل ... (ِبُكمَِعَليَناَِمنََِِّحتَّىُِمْحِدِقينِِبَعْرِشوَِِِفَجَعَلُكم
 الرَُّجل، ىذا يقول كما ال عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  بالزَّىراءِ  اىتمامنا يف السر   آخر، منطقٌ  ىذا البشرّي،

ا عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الزَّىراءِ  عن يتحدَّث ىذياناً، يهذي ُىنا، يهذي الرَُّجل ىذا ا كاتبٌة، وكأَّنَّ  وكأَّنَّ
ا شاعرٌة، ا ُمفكِّرٌة، وكأَّنَّ  ىو وىذا البشريّة، تأريخ يف التأثًن من نوع ذلنَّ  اللوات النِّساء كبقيَّة فيلسوفٌة، وكأَّنَّ

ينيَّة ادلؤسَّسة أنَّ  وىو ،(فَاِطَمةِيَاِلَبَّيكِِ) حلقات رلموعةِ  بدايةِ  ُمنذ عنو أحتدَّثُ  الَّذي  فَاِطَمة أخرجت الدِّ
 بعبارةٍ  ومحاقتِو، جهلوِ  حبسبِ  ُأخرى وبعبارةٍ  وذوقِو، فهموِ  حبسب أخرجها مرجعٍ  وكل   العقائديّة، ادلنظومةِ  من

 ألنَّوُ  العقائدية ادلنظومة من البيت أىل سُنرِجُ  أساساً  العقائديّة، ادلنظومة من فاطمة سُنرِجُ  الرَُّجل ىذا صرزنٍة،
 يف يُطبِّقوَّنا زُلَمَّد آلُ  ىذهِ  النصوص ورلموعة النصوص، من رلموعةٍ  عن عبارة ىي رسالةً  الدِّينَ  لنا ُيصوِّر
 واألولياء، ولألنبياءِ  للِّدينِ  ُقطب   فهمٌ  ىذا النصوص، لتلك تطبيِقهم بسببِ  بيننا فيما يعيشون وبالتَّايل احلياة،
 .ترداَدىا زُنبِّون الَّيت والرِّسالة والدِّين الُقرآن َفهموا ىكذا ُقطب، سّيد وأتباع قطب سّيد َفِهم ىكذا
 والرِّساليون الرِّسالة ا، فضل السيِّد وأتباع ا فضل السيِّد يعشقها الكلمة ىذه يقول؟ ماذا الُقرآنُ 

  والستٌن؟ السَّابعةِ  اآليةِ  إىل ادلائدة سورة إىل ذىبنا إذا الُقرآن؟ يقول ماذا..!! . الرِّسايل والنَّهجُ  والرِّساليات
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ْ ًَإِْ زَّبِّهَ ِِٓ إٌٍَِْهَ أُٔصِيَ َِب بٍَِّغْ اٌسَّظٌُيُ أٌَُّيَب ٌَب﴿  حذفنا إذا بشيءٍ  تُعد   ال زُلَمَّد فرسالةُ  ،﴾زِظَبٌَخَوُ بٍََّغْجَ فََّب حَفْعًَْ ٌَُّ
، واليةَ  منها  يتحدَّثُ  الَّيت الرِّسالة ىذه ا، فضل حسٌن زلمَّد لرسالةِ  أو قطب سّيد لرسالةِ  قيمةٍ  فأي   عليٍّ

ِالرَّْحَمنَِِِوِرَضاِاألْشَياءَِوبَابَُِِوِمْفَتاُحوَُِِوِسَناُموُِِاأَلْمرِِِِذْرَوةُِ) ىو؟ ما ادليزانُ  ... واضحٌ  الُقرآنِ  صريحُ ! عنها؟
َمامِِِالطَّاَعةَُِِوتَ َعاَلىِتَ َباَركَِ ثنا ىكذا (َمْعرِفَتوِبَ ْعدَِِِلإْلِ  الكايف يف والرِّوايةُ  الباقر، جعفر أيب إماِمنا عن زرارةُ  حدَّ

 .األوَّل اجلزء يف الشَّريف
ِبموضوعيَّةِالتأريخِقراءةِإلىِندعوِوعندما - (:القطعي العقل اعتمادُ ) :عنوان حتت ،29 صفحة يف

 بطريقة ُيسمَّى ما وىو - ُمسبقةِأفكارٍِِبدونِتتحرَّكُِِالَّتيِالموضوعيةِالذىنيةِتنميةِإلىِذلكِقبلِندعو
ِالذىنيةِتنميةِإلىِذلكِقبلِندعوِبموضوعيةِالتأريخِقراءةِإلىِندعوِوعندما - !احلرّ  العقل

 هبذه التفكًن يكون أن شنكن ال العقائديّ  اجلانب يف قطعاً  - ُمسبقةِأفكارٍِِبدونِتتحرَّكُِِالَّتيِالموضوعية
 فَل العقائدي اجلانب يف أمَّا ُعموماً، اإلنسانّ  الِفكرِ  يف الطريقة هبذه التفكًن يكون أنْ  شنكن نعم الطريقة،

 ومنابعُ  منابع، وذلا مصادر، ذلا العقيدة ألنَّ  ُمسبقة، أفكارٍ  دون من العقيدةِ  ساحة إىل نأت أنْ  شنكننا
ِوعندما - !العقيدة؟ يف أُفكِّر أنْ  أستطيع كيف والعرتة الكتابِ  دونِ  ومن والعرتة، الكتابِ  من ىي العقيدةِ 
  تأريخ؟ أيِّ  عن يتحدَّث ىنا ىو مبوضوعيَّة، التأريخ قراءة - بموضوعيَّةِالتأريخِِقراءةِإلىِندعو

يقة يرتبطُ  تأريخٍ  عن عقائدّي، تأريخٍ  عن يتحدَّث  مثًَل، الُبحرتي تأريخ عن نتحدَّث ال حننُ  الطاىرة، بالصدِّ
 أو الغساسنة، أو ادلناذرة دولة تأريخ عن نتحدَّث أو ادلعّري، تأريخ عن نتحدَّث أو البحرتي، الشَّاعر

 عن نتحدَّث إنَّنا العباسّيٌن، أو األموّيٌن ُخلفاء من خليفةٍ  أو الفَلسفة من فيلسوفٍ  تأريخ عن نتحدَّث
يقة  قواعد دون من احلرّ  العقل بطريقةِ  معو نتعامل أنْ  نستطيع ال هبا يرتبط الَّذي والتأريخ الُكربى، الصدِّ

ُِحكماًِِالبعضِيعتبرهُِِماُِكلِِّوليسِبوِلنأخذِالقطعيِالعقلُِِيقولوِماُِنالحظِبل - ُمسبقة وبديهّيات
ِقدِتصوَّراتهمِإنَِِّبلِضوئوِعلىِالن صوصِونُؤّولِنعتمدهِأنِالبُدَِِّعقليِ ُِحكمٌِِالحقيقةِِِفيِفهوِعقلياًِ

ِوالَّتيِبأيديناِالَّتيِالنصوصِدراسةِإلىِنأتيِالموضوعيةِالذىنيةِامتلكناِإذاِثُمَِِّعقليًَّا،ُِحكماًِِيعتبرونها
 إليها نأت عندنا، الفكريّ  األساس دتثِّل الَّيت الن صوص عن يتحدَّث ىو - عندناِالفكريِاألساسُِتمثِّل
 من خليَّةً  تكون ادلساحة وىذه مساحةٍ  يف نتحدَّث ال حننُ  ذلك، شنكن ال! ُمقدِّمات أي دونِ  ومن بعقلٍ 
 وىذا فيو، َوَقع ما يف وَقعَ  ولذلك فعل، وىكذا ىذا، يفعل أنْ  يُريد لكنَّوُ !! ذلك شنكن ال االعتقاد، ُأُسسِ 
 وىو ادلئة يف مئة اخلوئي السيِّد منطقُ  ىو ادلنطق ىذا ادلئة، يف مئة بالضَّبط اخلوئي السيِّد منطقُ  ىو ادلنطق
 السيِّد لذلك اخلوئي، السيِّد منهجيَّة ىي ادلنهجيَّة ىذه نعم! ادلئة يف مئة الصَّدر باقر زَلمَّد السيِّد منطقُ 
 حّتَّ  الصحة عدمُ  ىو األصل البيت؟ أىل حديث مع التعاملِ  يف عليو يبين الَّذي األساس ىو ما اخلوئي



  26/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 019 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 8 - 
 

 بسببِ  البيت أىلِ  حديثِ  من قدرٍ  أكربَ  ألغى عال ِمٍ  أكثر ىو اخلوئي السيِّد كان ىنا ومن! الصحة تثبت
ا وىلة أوَّلِ  من تبدو والَّيت ادلعوجَّة، الطريقةِ  ىذه ِونعتمدُِِالحرِِّالعقلَِِنعتمدُِِنحنُِ -! سليمة طريقة أَّنَّ

 يف اخلوضِ  يف نعتمدىا ُأُسَساً  دنتلكُ  ال الَّيت ادلساحات يف يصحّ  أنْ  شنكن الكَلمُ  ىذا - القطعيِِّالعقلَِ
  .سنتلف فاألمر ُأُسس ُىناك كانت إذا أمَّا ِخَلذِلا، ِمن التفكًنِ 

 خُناطب ماذا الكبًنة اجلامعةِ  الزِّيارةِ  إىل ذىبنا ما إذا ذلم؟ نقول ماذا زياراِتم، يف األَِئمَّة خناطب كيف حننُ 
 مل ما تَ َبعاً  ذلم ورأيي ذلم ُمسلِّماً  قلب يكون كيف ،(تَ َبعَِلُكمَِورَأِييُِمَسلِّمَِلُكمَِوقَ ْلِبي) :ذلم نقول األَِئمَّة؟

 ىذا مع يتماشى ولن يصدق لنْ  الكَلم ىذا كامًَل؟ اتِّباعاً  التِّباعهم شُلَهَّداً  العقل وىذا القلب ىذا يكن
َِأنَِِْأرَادََِِمنِْ) :كَلِمهم ومن. أخرى إنسانيَّةٍ  رلاالتٍ  يف يصحّ  أنْ  شنكن ادلنطق ىذا األعوج، ادلنطق

ُهمِبَ َلَغِنيَِماُِمَحمَّد،ِآلُِِقَاَلوَُِِماِمِّنِّيِالَقولُِِفَ ْليَ ُقلِاإِليَمانُِكلَِِّاإِلْيَمانَِيْسَتكِملَِ َلْغِني،ِلَ مَِوَماَِعن ْ ِيَ ب ْ
 زُلَمَّد السيِّد منهجية ومع اخلوئي، السيِّد منهجّية مع بادلئة مئة يتعارض ادلنطق وىذا ،(َأْعَلُنواَِوَماَِأَسر واَِما

  .ىذا طرحوِ  ويف أفكاره ويف ُكتُبوِ  يف ا فضل حسٌن زُلَمَّد يتبعها الَّيت ادلنهجيَّةِ  ومع الصَّدر، باقر
ِاألساسُِتمثِّلِوالَّتيِبأيديناِالَّتيِالنصوصِدراسةِإلىِنأتيِالموضوعيَّةِالذىنيةِامتلكناِإذاِثُمَِّ - :يقول

ُِيحاكمِبحيثِوالبيئةِالمحيطِِِمنُِمكتسباًِِأوِموروثاًُِِمسبقاًِِِفكراًِِيحملِالِمنِدراسةِعندناِالفكري
ِاألربعينِيُقاربِماِقبلِكتبتُِِأنِِْسبق - :22 صفحة يف يقول أنْ  إىل - ضوئِوِعلىِويفهموِالنَّص

ِمنهجِحولِاألشرفِالنَّجفِفيِالُعلماءِجماعةِعنِتصدرُِِكانتِالَّتيِاألضواءِمجلَّةِفيِسنة
ِندرسُِِكماِالتأريخيةِالنصوصِندرسِأنِِْعليناِِإنَِِّوقُلتِوالمتنِالسَّندِِِبينِاإلسالميةِالدراسات

 ا فضل حسٌن زلمَّد أوقع الَّذي ىو وىذا - معاًِِوالمتنِالسَّندُِِِمالحظةِأساسِِِعلىِالفقهيةِالقضايا
 منطق مع ادلنافرةِ  يف اآلخرين وأوقع الصَّدر باقر زلمَّد والسيِّد اخلوئي السيِّد قبل من أساتذَتوُ  أوقع كما

 ألنَّ  واضح، بشكلٍ  القطبّ  ادلنطق ومن البخارّي، ادلنطق ومن الشَّافعّي، ادلنطق من واالقرتاب والعرتة الكتابِ 
 رلالَ  وال ذلك يف الكَلم تقدَّم وقد والِعرتة، الكتابِ  منهجِ  عن الُبعد دتامَ  بعيدٌ  ادلنهج وىذا األسلوب ىذا

 .ادلنهج ذلذا التطبيقاتُ  وستأت القول، يف تفصيلٍ  من تقدَّم ما إلعادةِ 
ِالنَّسبِكفاءةُِِىيِليستِبالتأكيد - 18 صفحة ،(عليّ  غًنُ  لفاطمة ُكفءَ  ال) عنوان حتت 18 صفحة

ِكانتِفقدِواإليمان،ِوالفكرِالعقلِوكفاءةُِِالر وحِكفاَءةُِِىيِوإنَّماِللرَّسولِعمِ ِابنِمنِأكثرِىناكِألنَِّ
،ُِكفئاًِِوزُىدىاِوِجهادىاِوطُهرِىاِوروحهاِوِفكرىاِوعقلهاِإيمانهاِخاللِِِمنِفاطمةُِ ِكانِالَّذيِعليِ ِلعلي 

 - سبحانوِاهللِمعُِتحلِّقُِِالَّتيِواألفاقِوالِقَيمِوالمعانيِالصِّفاتِىذهُِكلِِِّمنِاألعلىِالمستوىِفي
  !ذلك؟ وكيف وتقولون ستعرتضون سخيٌف، منطقٌ  بأنَّوُ  أصَفوُ  أنْ  شنكن ما أدىن ادلنطق ىذا
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 مولد بابِ  يف اجلواد، إماِمنا عن والرِّوايةُ  ،(الكايف) ىو ىذا :زُلَمَّد آل منطقِ  على ادلنطق ىذا نعرضُ  أقول أنا
ِفََأْجَريتُِ - اجلواد إمامنا عند - الثَّاِنيَِجْعَفرٍِِأَِبيِِعندَُِِكْنتُِ:ِقَالَِِِسَنان،ِابنُِِِمَحمَّدِعن - ووفاتوِ  النَّب

 حسٌن زَلمَّد مثل زُلَمَّد آلِ  حبقِّ  يُقصِّرُ  من الشِّيعةِ  من ىناك الشِّيعة، اختَلف أجريتُ  - الشِّيَعةِِاْخِتاَلفُِ
ِيَا:ِفَ َقالَِ - سنان؟ ابن ل ُمَحمَّد قال ماذا اإلمام وىناك، وىناك ا فضل حسٌن زَلمَّد وأتباع ا فضل ا

 ىي ىذه - َوفَاِطَمةَِوَعِليَّاًُِِمَحمَّداًَِِخَلقَِِثُمَِِِّبوحَدانِيَِّتوُِِِمتَ َفرَِّداًِِيَ َزلِلَ مِِْوتَ َعاَلىِتَ َباَركَِِاهللِِإنَُِِّمَحمَّد
  .ىذه ىي زُلَمَّد آلُ  عنها يتحدَّثُ  الَّيت الكفاءةُ  ُىنا، الكفاءةُ 

 هبذه الكفاءةِ  دلوضوع عَلقةَ  ال إذ ا، فضل حسٌن زَلمَّد سيِّد من ىو[ اخلرط] ىذا ،[اخلرط] ىذا أمَّا
ِفَ َقالَِ - !اتَوى من الفارغة اإلنشائّيةِ  التعابًنِ  ِتَ َباَركَِِاهللِِإنَِّ - :سنان ابن زُلَمَّد يا يعين - ُمَحمَّدِيا:
َِجِميعََِِخَلقَِِثُمََِِّدْىرِأَْلفََِِفَمَكثُواَِوفَاِطَمةَِوَعِليَّاًُِِمَحمَّداًَِِخَلقَِِثُمَِِِّبوحَدانِيَِّتوُِِِمتَ َفرَِّداًِِيَ َزلِلَ مِِْوتَ َعاَلى
 - َعَليَهاِطَاَعتَ ُهمَِوَأْجَرى - األشياء خلقَ  أشهَدىم الكفاءة، ىي ىذهِ  - َخْلَقَهاِفََأْشَهَدُىمِاأَلْشَياء
ِفَ ُهم - إليهم ىو الكائنات أمور تفويض - ِإلَيِهمِأُُموَرَىاَِوفَ وَّض - التكوينّية واليَتهم أي طاعَتهم وأجرى
 تَ َبعاً  يأت التشريعيّ  واجلانب قطعاً، التكويينّ  اجلانب يف - َيَشاُءونَِماَِوُيَحرُِّمونَِيَشاُءونَِماُِيِحل ونَِ

ِتَ َباَركَِِاهللَُِِيَشاءََِِأنِِِْإالََِِّيَشاؤواَِوَلنَِِْيَشاُءونَِماَِوُيَحرُِّمونَِيَشاُءونَِماُِيِحل ونَِِفَ ُهم - التكويينّ  للجانب
يَانَةَُِِىِذهِِ - سنان ابنَ  سُناطب - ُمَحمَّدِيَاِقَالَِِثُمَِّ - وفاطمة عليٍّ  بٌن الكفاءةُ  ىي ىذه - َوتَ َعاَلى ِالدِّ

َمَهاَِمنِِْالَِّتي َهاَِتَخلَّفَِوَمنَِِْمَرقِِْتَ َقدَّ  حسٌن زلمَّد أسألكم أنا - َلِحقَِلزَِمَهاَِوَمنُِِْمِحقِأوَِمَحقَِعن ْ
يانة؟ ىذه لزم ىل ا فضل يانة، ىذه يلزم مل الدِّ يَانَةَُِِىِذهِِ - !شلحوق فكرٌ  وىذا الدِّ َمَهاَِمنِِْالَِّتيِالدِّ ِتَ َقدَّ
َهاَِتَخلَّفَِوَمنَِِْمَرقِْ َهاَِتَخلَّفََِِوَمنِْ - زلُِق ىو زلُِق أو دينو زَلَقَ  أي - َمَحقَِعن ْ  َلِحقَِلزَِمَهاَِوَمنَِِْمَحقَِعن ْ

 .سنان ابن زُلَمَّد يا يعين - ُمَحمَّدِيَاِِإلَيكَُِِخْذَىا - (َلزِْمَناه َلزَِمَنا َمنْ ) :قالوا ىم حلَِق، لزمها من -
 فضل حسٌن زلمَّد قالوُ  الَّذي الكَلم ىذا أقول أنا زَلَق، عنها ختلَّف ومن َمَرق تقدَّمها من الَّيت الديانةُ  ىذه
 آلِ  منطقِ  مع قيس لو فيما احلدود أبعد إىل سخيف كَلمٌ  بأنَّوُ  عليو حتكمون أال الكَلم ىذا وأضرابُو، ا

 !!زُلَمَّد
ِىيِوإنَّماِللرَُّسولِعمِ ِابنِِِمنِأكثرُِىناكِألنَِِّالنَّسبِكفاءةِىيِليستِبالتأكيد - :الكَلم عليكم أقرأ

ِوِفكرىاِوعقلهاِإيمانهاِخاللِمنِفَاِطَمةُِِكانتِفقدِواإليمان،ِوالِفكرِالعقلِوكفاءةُِِالروحِكفاءةُِ
 يف النسويّة التنظيمات أحد التؤو مس من لةٍ ؤو مس عن يتحدَّث وكأنَّوُ  - وزُىدىاِوجهادىاِوطُِهرىاِوروحها

ِالصِّفاتِىذهُِكلِِِّمنِاألعلىِالمستوىِفيِكانِالَّذيِعليِ ِلعليِ ُِكفئاًِ - !اإلسَلمّية األحزاب
 يُواصلُ  حركّياً  وكان االنضباط، درجات أعلى يف احلزيبّ  باالنضباط ُمنضبطاً  داعيةً  كان أنّو أي - والمعاني
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 ،[اخلرط] هبذا عنها يُتحدَّثُ  ال فاطمةُ  !احلديث؟ ىكذا! اإلسَلميّ  اجلهادِ  ساحةِ  يف احلركيَّ  وعملوُ  ِحراَكوُ 
َِخَلقِثُمَِّ) :ادلنطق هبذا عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  اجلواد إماِمنا مبنطقِ  ادلنطق، هبذا عنها يُتحدَّثُ  فاطمةُ 

ِفََأْشَهَدُىمِاأَلْشَياءَِجِميعََِِخَلقَِِثُمََِِّدْىرِأَْلفََِِفَمَكثُوا - الكفاءة ىي ىذه - َوفَاِطَمةَِوَعِليَّاًُِِمَحمََّداًِ
 علي   سواءٍ  حدٍّ  على - َيَشاُءْونَِماُِيِحل ونَِِفَ ُهمِِإلَيِهمِأُُموَرَىاَِوفَ وَّضَِعَليَهاِطَاَعتَ ُهمَِوَأْجَرىَِخْلَقَها
  (.َيَشاُءونَِماَِوُيَحرُِّمون - ىذا يف وفاطمةُ 

 اجلامعة والزِّيارةُ  اجلواد إماِمنا عن كانت السَّابقة الرِّوايةُ  اذلادّي، إماِمنا عن الكبًنة اجلامعةِ  الزِّيارةِ  يف نقرأ كما
َِوِفيُكمَِمَعُكمَِواْلَحقِ ) :مجيعاً  ذلم موّجوٌ  اخلطاب وىذا عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  اذلادي إماِمنا عن ىي

ةَِِِوِميَراثَُِِوَمْعِدنُوَُِِأْىُلوَُِِوأَنْ ُتمَِوِإلَْيُكمَِوِمْنُكم  ىذه ،(َعَليُكمَِوِحَسابُ ُهمِِإلَْيُكمِاْلَخْلقَِِِوِإيَابُِِِعْندَُكمِالنُبُ وَّ
ِِإلَْيُكمِاْلَخْلقَِِِوِإيَابُِ) :حوذلا التشكيكَ  يُثًن دائماً  اخلاصَّة رلالسوِ  يف ا فضل حسٌن زُلَمَّد كان العبارة

 :فهِمها يف حًنَتوُ  يُبدي اجملالس بعض ويف حوذلا الشكوك يُثًن اجملالس بعض يف ،(َعَليُكمَِوِحَسابُ ُهم
 ا أمر ،(ِإلَْيُكمَِوَأْمُرهُِِِعْندَُكمَِوبُ ْرَىانُوَُِِونُ ْورُهُِِِفيُكمَِوَعَزاِئُموَُِِلَدْيُكمِاهللَِِِوآيَاتُِِِعْندَُكمِالِخطَابَِِِوَفْصلُِ)

َِوَأْمُرهُِ) :نفُسو ادلضمونُ  ُىوَ  ُىوَ  لفاطمة، ىو لعليٍّ  واخلطابُ  علّي، وآل لعليٍّ  اخلطاب سواء حدٍّ  على إليكم
 ااِلعتصام ... ُىوَ  ُىوَ  ،(بِاهللِِاْعَتَصمَِِفَ َقدِِبُكمِِاْعَتَصمََِِوَمنِْ) :الزِّيارة تقول أنْ  إىل، إليكم ا أمرُ  ،(ِإلَْيُكم
 فادلراد الكفاءة عن زُلَمَّدٍ  آلِ  كلماتُ  تتحدَّثُ  حٌن الكفاءة، من ادلراد ىو ىذا بفاطمة، االعتصام ىو بعليٍّ 
 .ا فضل حسٌن زلمَّد لنا ُيصوَّره الَّذي السَّاذج التصوير هبذا ال ادلعىن، وىذا ادلضامٌن ىذه ىو الكفاءة من
 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل بكم أذىبُ  803 صفحة إىل نذىب أنْ  قبل ،803 صفحة يف
 ىو ما ذلك يف وأثبت الدَّار على اذلجوم واحد رقم يف أشار(: ُظَلماِتا) عنوان حتت ،801 صفحة يف

: ادلعروفة عمر وكلمةُ  الدَّار بإحراقِ  ىّددوا القوم أنَّ  من الشِّيعة مراجع من الكثًن يثبتوُ  والَّذي ادلعروف
 فيما كذلك علينا مرَّ  وما الصَّدر، باقر زلمَّد للسيِّد( التأريخ يف فدكٌ ) كتاب يف علينا مرَّ  ما مثل ،!(وإنْ )

 بطريقةٍ  بوِ  أجاب وما الظ َلمة، تثبت فَل قيس ابن سليم كتاب تضعيف جهة من اخلوئيّ  السيِّد يتبنَّاه
 رنب، فلم (ال؟ أم برأِيكم صحيحة الرِّوايات ىل: )اخلوئي السيِّد سأل السَّائل، سألو حٌن وحتريفيَّة تدليسيَّة

 روايات ىذه قال أنَّوُ  من عليكم، ذلك وقرأتُ  الثَّان اجلزء يف النَّجاة ِصراط كتاب يف ذلك جاء كما
 حسٌن زَلمَّد يتبنَّاه الرَّأي ىذا نفس ىو رأيِو، يف بصحيحةٍ  ليست ىي احلقيقةِ  يف أمَّا ومعروفة، مشهورة

  :(وإنْ ) كلمة على يُعلِّق ولكن ا فضل
 ُظَلمات من قليلٍ  بعد سيُنِكرهُ  ما يُغطي أنْ  يريد التعابًن هبذه يُغطِّي أنْ  يريد - الكلمةِىذهِنعتبرِونحنُِ
ِىذاِفيُِمقدَّساتِالِأنَّوُِِتعنيوِفيماِتعنيِألنَّهاِالكلماتِأخطرِِِمنِالكلمةِىذهِنعتبرُِِونحنُِ - فاطمة
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 !!كَلَّ  علمائِنا حبسبِ  اجلواب فعلوا؟ ىل ولكن - أىلوِِِعلىُِيحَرقِأنِمنِمانعِفالِالبيت
ِالَّتيِالحوادثِبعضُِِوىناك -:ا فضل حسٌن زلمَّد يقول ،(أخرى مظامل) عنوان حتت 803 صفحة

 الكَلم، نفسُ  ُىوَ  ُىوَ  - وجازمِقاطعٍِِبشكلٍِِلناِتتأكَّدِلمِِممَّا - فاطمة ذلا تعرَّضت - لهاِتعرَّضت
 وإالَّ  اذلجمة، أمام انكسر فقد ا فضل حسٌن ل م َحمَّد وُمعاِرضة وشديدة قويَّة كانت اذلجمة أنَّ  مبا ولكن

ِقاطعٍِِبشكلٍِِلناِتتأكَّدِلمِِممَّاِلهاِتعرَّضتِالَّتيِالحوادثِبعضُِِوُىناك - الكَلم نفسُ  ُىوَ  ُىوَ  فكَلُمو
ِونحوِوضربهاَِخدِّىاِوَلطمِالجنينِوإسقاطِالضِّلعِوَكسرِفعاًل،ِالدَّارِِِحرقِمسألةِِِفيِكماِوجازم
ِناحيةِمنِإمَّاِحولها،ِااِلستفهامِعالماتِبعضَِطرحُِِيمكنُِِرواياتٍِِخاللِِِمنِإليناِنُِقلِِممَّاِذلك
 حتدَّث الَّذي ىو ىو وىذا الصَّدر، ومنهج اخلوئي منهج ىو ىذا ُىَو، ُىوَ  - السَّندِناحيةِمنِوإمَّاِالمتن

! ُمسبقة ومعلومات بديهّيات دون ومن ُمسبقة قواعد دونِ  من القضايا وندرس نأت أنَّنا من قليل قبل عنو
 عقائديّة، قضيَّة أصِلها يف القضيَّة ولكن بالتأريخ ترتبطُ  أَّّنا صحيحٌ  عقائديٍّة، قضيَّةٍ  عن نتحدَّث وحننُ 

 قواعد عميقِ  من لعقيدتِنا بالنِّسبةِ  تنبعُ  ُمقدِّماتٍ  دون من معها نتعامل أنْ  نستطيع ال العقائديّة والقضيَّة
  .والعرتة الكتاب

ارَِحرقِِِمسألةِفيِكما ِِممَّاِذلكِونحوِوضربهاِخدِّىاِولطمِالجنينِوإسقاطِِِالضِّلعِوَكسرِفعالًِِالدَّ
ِمنِوإمَّاِالمتنِناحيةِمنِإمَّاِحولهاِااِلستفهامِعالماتِبعضِطرحُِِيُمكنِرواياتٍِِخاللِِِمنِإليناِنُِقل

ِكماِاالستفهاماتِبعضِأثرناِفقدِولذاِالتأريخية،ِالرِّواياتِمنِالكثيرِشأنُِِوشأنُهاِالسَّند،ِناحية
ِمسألةِفيِالتشكيكِمنوُِِيظهرُِِالَّذيِالمفيدِكالشَّيخِعليهمِاهللِرضوانِالسَّابقينُِعلمائناِبعضُِِأثارىا

ِالثَّانيِعلىِنُوافقوِالُِكنَّاِوإنِِْوجودهِِِأصلِفيِبل - ادلفيد الشَّيخ كَلم علينا ومرَّ  - الجنينِإسقاط
ِقدسِالغطاءِكاشفِحسينِمحمَّدِالشَّيخِفعلِكماِالحوادثِلهذهِالنَّفيَِحدِِِّإلىِنصلِلمِولكنَّنا

ِولكنِدليلِإلىِيحتاجِاالثباتِأنَِِّكماِدليلِإلىِيحتاجِالنَّفيِألنَِِّخدِّىا،ِوَلطمِِِلضربهاِبالنِّسبةِِِسره
ِخاللِمنِعليهاِاالعتداءِىوِإجمالياًِِتواتراًِِالمتواترةِبلِالمستفيضةِالرِّواياتِخاللِمنِالمتيقَّنِالَقَدر

ِحصلت،ِالَّتيِالجريمةَِحجمِعلىِللتدليلِكافٍِِوىذاِباإلحراقِوالتهديدِعليوِوالهجومِدارىاِكشف
ِبيتِأكشفِلمِليتنيِالوفاةِدنتوَُِِلمَّاِاألوَّلِالخليفةُِِقالِولذاِمرُتكبيهاِحتَّىِأرَّقتِالَّتيِالجريمةُِِىذه

  .الكَلم آخر إىل - فاطمة
 الَّذي كَلموِ  من فقرةً  لكم أقرأُ ، السَّابق الكَلمُ  ىو الكَلمُ  والدوران اللَّفِ  ىذا ُكلِّ  بعد واضحة، القضية إذاً 

 حسٌن زلمَّد يقول ماذا ،(الزَّىراء مأساة) كتاب من األوَّل اجلزء يف ىنا العاملي مرتضى جعفر السيِّد ينقلوُ 
ِالَّذينِالجماعةِىؤالءِإنَِّ - وُمسجَّل موجود بصوتوِ  الكَلم ىذا - الجماعةِىؤالءِإنَِّ - ا؟ فضل
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ِمملوءةًِِقلوبهمِكانتُِعَمرِبهمِجاءِالَّذينِإنَِِّبلِويحترمونها،ُِيحبِّونهاِكانواِالزَّىراءِبيتِىاجموا
اً، بسيط سؤال يعين جاءوا؟ إذاً  دلاذا - عليهاِيهجمواِأنِِْنتصوَّرِفكيفِبحبِّها،  نفَسوُ  يسأل مل دلاذا ِجدَّ

 ِتاجم مجاعة يقول ىو - الزَّىراءِبيتِىاجمواِالَّذينِالجماعةِىؤالءِإنَِّ - :يقول ىو! السؤال؟ ىذا
ِِبحّبهاِمملوءةًِِقلوبهمِكانتُِعَمرِبهمِجاءِالَّذينِإنَِِّبلِويحترمونهاِيحبونهاِكانوا - الزَّىراء بيت

 !!الزَّىراء بيتَ  ىامجوا الَّذين ىم اجلماعة ىؤالء إنَّ  تقول أنت - عليهاِيهجمواِأنِِْنتصوَّرِفكيف
 حدٍّ  أبعد إىل اجلرشنةَ  سُنفِّفوا أنْ  زُناولون أَّّنم ىي فاطمة مع جرشنتهم قُلت كما وادلراجع الُعلماء ىؤالء
 ال الَّذي احلاسد باحلسد، مرتبطة القضيَّة فهذه القضيَّة، ىذه جذور عن نبحث أنْ  أردنا وإذا..!! شلكن

 ُظَلمة من سُنفِّف أنْ  زناول ماذا؟ زناول فهو ُمربِّراً  رند وال واضح، وبشكلٍ  حبسدهِ  ُيصرِّحَ  أن يستطيع
 أثار لو ألنَّوُ  خفيفة، إشكاالت كانت لو حّتَّ  منو تنتقصُ  الَّيت اإلشكاالت عليو يثًنَ  أنْ  زناول اسود،

ا حادة إشكاالتٍ   نفس يف ىي ادلطالب ىذه لذلك بادلشكلة، عليو وتعود باإلشكاالتِ  عليوِ  تعودُ  رمبَّ
 وقد اخلطّ  طول على موجودة القضيَّة ىذه ا، فضل حسٌن مبحمَّد خاصَّةً  ليست ادلسألة وىذه السِّياق،
 .اخلفيّ  احلسد وعن اجلليّ  احلسد عن ادلاضية احللقةِ  يف حتدَّثتُ 

 يف اإلشكال أين؟ اإلشكال !!ا فضل حسٌن زلمَّد حبسب فاطمة على جرى الَّذي رنرِ  مل أنَّوُ : اخلَلصة
 زلمَّد أنَّ  من فُيقال الرَُّجلُ  يُظَلم إذاً  فلماذا والصَّدر، اخلوئي مدرسةُ  ِىَي، ِىيَ  ادلدرسةُ  !!ادلنت ويف السند
 اخلُوئي األُمَّة، علماءُ  عليو الَّذي ىذا ىو ما األُمَّة، ُعلماءُ  عليو للَّذي سلالفاً  جاء مبا جاء ا فضل حسٌن
 أنَّ  أثبت( التأريخ يف فدكٌ ) كتابوِ  يف والصَّدر ،(قيس ابن ُسليم) كتابَ  نَفى الرِّجالِ  علمِ  قذاراتِ  بطريقةِ 
 من بو حتدَّث وما السَّابقون، ثَ بَّتوُ  الَّذي نفسَ  ثَ بَّت الرَّجل ىو ما وانتهينا،( وإنْ ) كلمة عند وقفت اجلرشنة
 اخلوئي طريقة ِىيَ  ِىيَ  البحث يف منهجوِ  بيان من تقدَّم فيما وادلنت السَّند ودراسة احلرّ  العقلِ  طريقة

 بو جاء الَّذي ُكل   جديد، بشيءٍ  يأتِ  مل ا فضل حسٌن زلمَّد السيِّد أنَّ  من دائماً  أقول ولذا والصَّدر،
 فضل حسٌن زلمَّد السيِّد األحيان بعض يف بل والصَّدر، اخلوئيّ  منهجيَّةُ  إليوِ  تؤّدي ِلَما عملي   تطبيقٌ  ىو
 نقصاً  فيها يرى ألنَّوُ  كامل، بشكلٍ  اخلوئي السيِّد منهجيةَ  يُطبِّق ال أنْ  زُناول ألنَّو أفضل حالوُ  يكون ا

 .القادمة احللقات يف ولكن احللقة ىذه يف ليس ذلك، على مثاالً  لكم وسأذكرُ  كبًناً 
 وذكر ،﴾اٌطَّعَبَ ًٌَُطْعٌَُِّْ: ﴿اآلية ذكر قد فهو فَ َعل حسناً  ،(تعاىل ا كَلم يف الزَّىراءُ ) 841 صفحة يف
 مل أنّو فعل وحسناً  واذلراء، السَّطحيّ  الكَلم هبذا اآليات ىذه عن وحتدَّث التطهًن، آيةَ  وذكر ادلباىلة، آيةَ 

 فضلِ  يف األخرى اآليات ذكر لو ألنَّوُ  فَ َعل َحَسناً  ولكنَّوُ  هبا يعتقدُ  ال ىو األخرى، اآليات ذكر يف يستمرّ 
يقة  !!ذيِلو من رأَسوُ  تعرف ال الَّذي القطبِّ  الكَلمِ  ىذا من اذلراء هبذا جلاءنا الُكربى الصدِّ
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ِتحدَّثناِوعندما - يقول؟ ماذا(: عاديّة؟ غًن امرأةٌ  الزَّىراء ىل) عنوان حتت ،812 صفحة إىل وصلنا أنْ  إىل
 ىذا ىو - عاديةِامرأةُِمزاحمِبنتِوآسيةِمريمِكماِالزَّىراءِأنَِِّعنِالمرأةِحولِإسالميةِتأم التِفي

ِوعصمتهاِالزَّىراءِكراماتِبنفيِإشعارٌِِالكالمِذلكِفيِيكنِفلم - عادية امرأة الزَّىراء بأنَّ  ذََكرهُ  الكَلم
ِمنِالعظيماتِالنسوةِتلكِبعضَِمَنحَِِسبحانوُِِاهللِأنَِِّإلىِنفسهاِالصَّفحةِِِتلكِفيِأشرناِوقدِكيف
ِكلماتناُِكلَِِّورغمُِيصرِِّالبعضِبقيِولئن - :يقول أنْ  إىل - وعملياًِِروحياًِِويُثبِّتُ ُهنَُِِّيسدِّدىنَِِّماِألطافوِِ

 ىذا يف يعين! الزَّىراء؟ تقديس ىو أين - عصمتهاِوبيانِوتعظيمهاِالزَّىراءِالسيِّدةِتقديسِفيِوصراحتها
  !الزَّىراء؟ تقديس ىذا ىو علينا مرّ  الَّذي[ اخلرط]

 زَلمَّد السيِّد ومنطق اخلوئي السيِّد دلنطق وفقاً  ال والعرتة الكتاب دلنطق وفقاً  يكون أنْ  رنب الزَّىراء تقديس
 الكبًنة اجلامعةِ  الزِّيارةِ  منطق ىو ادلستقيم وادلنطق أعوج، منطق ادلنطق ىذا قطب، سّيد ومنطق الصَّدر باقر

ِلمِماِتقويلناِعلىِالبيتِآلِشأنِِِفيِسنةِخمسينِمنِأكثرِمنذِوتنّوعهاِمحاضراتناِكثرةِورغم -
ِالزَّىراءِسيدتناِشأنِفي - مرتضى جعفر السيِّد عن يتحدَّث - يحملوِالِماِكالمناِوتحميلِنقلو

ِمواضعِفيِاألمينِالنَّبيِ ِعليهاِوَنصَِِّأكََّدىاِالَّتيِالمؤمنينِأميرِسيِّدناِواليةِشأنِفيِأوِوعصمتها
ِوإالَِِّذلكِقابليةِعندىمِيزالِالِكانِإنِِْبالهدايةِلهمِاهللِندعوِفإنناُِخّم،ِغديرِفيِأبرزىاِعديدة

ِصغيرةًِِيُغادرُِِالِالَّذيِالعاَلمينِلربِِِّالنَّاسُِِيقومُِِيومِالقيامةِيومِموقفٌِِمعهمِولناِاهللِعلىِفحسابهم
ِالمؤمنينِأميرِوجّدناِاهللِرسولِجّدناِبمحضرِِِالحسابِوسيكونِكتاب،ِفيِأحصاىاِإالَِِّكبيرةِوال

تنا يقةِوجدَّ  للَّذي رأِيوِ  حبسبِ  الَفَلج يكون - اليومِذلكِفيِالَفَلجُِِيكونِلمنِونرىِالطاىرةِالصدِّ
 !!دلن يكون الَفَلج واضح قطب، سيِّد مبنطق يتمسَّك للذي ال والعرتة، بالكتابِ  يتمسَّك

يقةُ ) عنوان حتت ،811 صفحة يف والتشويو، التحريف منطقُ  يتجّلى وىنا ،811 صفحة يف  الصدِّ
 إىل أشار ىو - شهيدةِصديقةٌِِفَاِطَمةِإنَِِّالكاظمُِموسىِاإلمامِعنِالحديثِِِفيِوردَِ - (الشَّهيدة
 وىذا( الكايف) ىو ىذا، الكايف إىل لنذىب ،4 رواية ،211 صفحة األوَّل، اجلزء الكايف، ادلصدر ادلصدر،

 إليها أشار الَّيت للطبعة بالنِّسبةِ  ،148 صفحة الطبعة ذلذه بالنسبةِ  الثَّانية، الرِّواية ىي وىذه األوَّل اجلزء ىو
ِفاطمةِإنَِِّالكاظمِموسىِاإلمامِعنِالحديثِفيَِوَرد - :يقول الرِّواية؟ ىذه ىي ما ،211 صفحة
يقةٌِ يَقةٌِِفَاِطَمةِِإنَِّ) :الكاظم إمامنا قال ماذا ىذه، الرِّواية - شهيدةِصدِّ ِاَلِِاألَنِْبَياءِِِبَناتََِِوِإنََِِّشِهيَدةِِصدِّ
 إنَّوُ  نقول حّتَّ  جداً  طويلةً  ليست فالرِّواية واضح، حتريف ىذا الرِّواية؟ من األخًن اجلزء حذف دلاذا ،(َيْطِمثن

يَقةٌِِفَاِطَمةِِإنَِّ) :الرِّواية ىي ىذه قصًنة، الرِّواية احلاجة، موطنَ  منها أخذ ِاَلِِاألَنِْبَياءِِِبَناتََِِوِإنََِِّشِهيَدةِِصدِّ
اً  قصًنة رواية الرِّواية، وانتهت ،(َيْطِمثن   الرِّواية؟ قرض ا فضل حسٌن زلمَّد دلاذا !!ِجدَّ
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ِالشهريةِللعادةِالزَّىراءِالسيِّدةِرؤيةِعدمِإنَِّ - :ىذه ىي ا فضل حسٌن زلمَّد عقيدة ألنَّ  الرِّواية قَ َرض
ِكامرأةِشخصيَِّتَهاِوفيِأنوثتهاِفيِنقصٍِِحالةُِِاألقلِعلىِىيِأوِالعالجِإلىِتحتاجُِِمرضّيةِحالةًِِيعتبرُِ

 ىذه) يقول آخر قول ويف - للّنفاسِبالنِّسبةِِِالحالِوكذاِوفضائلهاِكراماتهاِمنَِعد ىاِيمكنِوال
 مأساة) من قرأتُوُ  أنا الكَلم ىذا الشَّريف، الكايف يف والرِّوايةُ  الكاظم اإلمام قول ىو ىذا(!! سخافات

 ال؟ أم الرِّواية يف حتريف ىذا ا، فضل حسٌن زلمَّد بصوت أيضاً، بصوتوِ  ُمسّجل الكَلم وىذا ،(الزَّىراء
 !ال؟ أم الضالة لعقيدتِو وتضييع تدليس وىذا
ِِإنَِّ) :الرِّواية ىذه مضمونَ  فحرَّف جاء فيها ضالَّة عقيدةً  زنمل وىو الرِّواية قرض أنَّوُ  مع ذلك من وأكثر
يَقةٌِِفَاِطَمة ا ادلراد ليس شهيدة: قال قال؟ ماذا ،(َشِهيَدةِِصدِّ ا قُِتلت قد أَّنَّ  نعم األُمَّة، على شاىدة ىي وإدنَّ
ا عن تتحدَّث غًنِىا ويف الرِّواية ىذه يف ىنا شهيدة لفظة ولكن األُمَّة، على شاىدة فاطمة  فماذا قُِتلت، أَّنَّ
 اجلزءَ  قرضتَ  ماذالف شريفاً  احلديث ىذا كان إذا - الشَّريفِالحديثِىذاِمنِنستوحيِإنَّنا - يقول؟
ِىذاِمنِنستوحيِإنَّنا - !شريف؟ األوَّل اجلزء فقط شريفاً  ليس اجلزء ىذا ىل احلديث؟ من األخًن

يقينِمقامِإلىِوصلتِالزَّىراءِفاِطَمةِسيِّدتناِأنَِِّالشَّريفِالحديث ِمعِالصِّدقِيعيشونِالَّذينِالصدِّ
يقة، دلعىن ادلئة يف مئة خاطئٌ  فهمٌ  الَفهم وىذا - حولهمِمنِالنَّاسِومعِاهللِومعِالنَّفس  معان من الصدِّ

يقة يقةُ  فاطمة ولكن ادلعىن ىذا الصدِّ يقةُ  فاطمة ادلعىن، هبذا ليست الُكربى الصدِّ  تبٌن زيارِتا الكربى الصدِّ
 . ادلعىن ىذا لنا

َِأْولَِياءَِلكِِِأَنَّاَِوَزَعْمَنا) :خُناطبها حننُ  عليها؟ وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الكربى الصديقة زيارة تقول ماذا
ُِكنَّاِِإنَِِْنْسأَُلكِِِفَِإنَّاَِوِصي وِِبوَِِِوأََتىِوآَلوَِعَليوِِِاهللَِصلَّىِأَبُوكِِِِبوِِِأَتَانَاَِماِِلُكلَِِِّوَصاِبُرونَِوُمَصدُِّقون
قْ َناكِِ قْ َناكُِِِكنَّاِِإنِْ ؛ َلُهَماِبَِتْصِديِقَناِأَْلَحْقِتَناِِإالََِِّصدَّ  الَّيت ىي فاطمة - َلُهَماِبَِتْصِديِقَناِأَْلَحْقِتَناِِإالََِِّصدَّ

 ،(ِبَواَليَِتكَِِِطُهْرنَاَِقدِِْبِأَنَّاِأَنْ ُفَسَناِلُِنَبشِّرََِِلُهَماِبَِتْصِديِقَناِأَْلَحْقِتَناِِإالَِّ - الصدِّيقٌن تصديقِ  على ُتصدِّقُ 
يقيَّة، شهادةَ  الصدِّيقٌن تعطي الَّيت ىي الصدِّيقٌن، تصديقِ  على ُتصدِّقُ  الَّيت ىي فاطمة  ىي ىذه الصدِّ
يقةُ  فاطمةُ  ِالحديثِىذاِمنِنستوحيِإنَّنا - !وساذجٌ  سطحي   فهمٌ  فهو الفهم ىذا أمَّا، الكربى الصدِّ

ِإلىِوصلتِالزَّىراءِفاطمةِسيِّدتناِأنَِّ - قرضناهُ  الَّذي: فيقول ُيَكمِّل أن البُدَّ  قرضناُه، الَّذي - الشَّريف
يقينِمقام ِأنَّهاَِعرفتَِِوقدِحولهمِمنِالنَّاسِومعِاهللِومعِالنَّفسِمعِالصدقِيعيشونِالَّذينِالصدِّ

 وإىل األَِئمَّة روايات إىل نذىب ال دلاذا عائشة؟ رواية دلاذا - عائشةِروتِكماِأبيهاِبعدِاألصدقِكانت
ِأبيهاِبعدِاألصدقِكانتِأنَّهاَِعرفتَِِوقد - أعوجاً  يبقى األعوجَ  لكنّ ! فاطمة؟ َفهمِ  يف األَِئمَّة أحاديث

ِيومِاألُمَّةِِِعلىِيشهدونِالَّذينِالش هداءِمقامِإلىِوصلتِأنَّهاِأيضاًِِمنوُِِونستوحيِعائشةِروتِكما
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 مقاُمها فاطمةُ  - الشَّهادةِلمقامِواختارُىمُِسبحانوُِِاهللِاصطفاُىمِالَّذينِاألنبياءِشأنُِِىوِكماِالقيامة
 ... ذلك من أعَلى

ثنا الشَّريف الكايف يف الرِّوايات  أعَلى ىم واألنبياء لألنبياء، سيشهدان اللَّذانِ  ذنا وجعفر احلمزة أنَّ  من حُتدِّ
 إنَّ : قال عليو؟ وسَلموُ  اِ  صلواتُ  اإلمام قال ماذا علي ؟ فأين: عليٍّ  عن السَّائل سأل وحٌن األُمم، مراتبِ 

، كفؤُ  ىي وفاطمةُ  ذلك، من شأناً  أعَلى عليَّاً   أىنّ  ولكن ادلنازل، ىذهِ  ُكلِّ  من أعلى منزلُتها ففاطمةُ  عليٍّ
 الثَّقافةِ  على دائماً  تعوَّد الَّذي ىذا..!! مريضٍ  ُمرٍّ  َفمٍ  ذا َيكُ  ومن! ؟..الفهم ىذا يتذوَّقوا أن القوم ذلؤالء

 لن أنّو طبيعي شيء ىذا! والعرتة؟ الكتابِ  فكرِ  عميقِ  حَلوةَ  سيتذوَّق كيف زُلَمَّد آل عن البعيدةِ  ادلنحطّةِ 
  .يتذّوق

 يف الكرمي الُقرآن!! مشكلة ىذه ُصنعاً، زُنِسنُ  بذلك أنّو يتصوَّر ىو - وصلتِأنَّهاِأيضاًِِمنوُِِونستوحي

 األخسرون ىم من ﴾أَعَّْبالً بِبٌْأَخْعَسٌَِٓ ُٔنَبِّئُىُُْ ىًَْ لًُْ﴿ :بعدىا والَّيت ادلئة بعد لثَّالثةِ ا اآليةِ  يف الكهف سورة

 ويعملون يسعون ىم ﴾اٌدٍَُّْٔب اٌْحٍََبةِ فًِ ظَعٍُْيُُْ ضًََّ اٌَّرٌَِٓ ۞ أَعَّْبالً بِبٌْأَخْعَسٌَِٓ ُٔنَبِّئُىُُْ ىًَْ لًُْ﴿ :أعماال

 ،﴾صُنْعبً ٌُحْعِنٌَُْ أََّٔيُُْ ٌَحْعَبٌَُْ ًَىُُْ اٌدٍَُّْٔب اٌْحٍََبةِ فًِ ظَعٍُْيُُْ ضًََّ اٌَّرٌَِٓ﴿ ضالّ  سعيٌ  السَّعي ىذا ولكن
 بالدِّينِ  دتسَّكوا ولكنَّهم بديِنهم دتسَّكوا الَّذين أُولئك عن تتحدَّث اآليات ىذهِ  معىن يف األَِئمَّة عن الرِّوايات

 قساوسة وعن النَّصارى عن تتحدَّث اليهود، أحبار وعن اليهود عن تتحدَّث الرِّوايات! خاطئٍ  بنحوٍ 
 فكراً  يتبّنون الَّذين الِبدع أصحاب وعن الِفَرق أسَّسوا الَّذين عن تتحدَّث اخلوارج، عن تتحدَّث النَّصارى،

 باسم يتحدَّثون ولكنَّهم الدِّين، باسمِ  يتحدَّثون الَّذين عن تتحدَّث اآليات ىذهِ  بأنَّ : تقول الرِّوايات ُمعّيناً،
  :ا يريدهُ  الَّذي الدِّين مبنطقِ  الصحيح بالشَّكل لوُ  عَلقة ال دلنهجٍ  وفقاً  الدِّين

 ﴾صُنْعبً ٌُحْعِنٌَُْ أََّٔيُُْ ٌَحْعَبٌَُْ ًَىُُْ اٌدٍَُّْٔب اٌْحٍََبةِ فًِ ظَعٍُْيُُْ ضًََّ اٌَّرٌَِٓ ۞ أَعَّْبالً بِبٌْأَخْعَسٌَِٓ ُٔنَبِّئُىُُْ ىًَْ لًُْ﴿
م يتوَّقعون ومراجِعنا ُعلمائِنا من وأمثالوُ  الرَُّجل  الكتابِ  منهجِ  عن الُبعدِ  غايةَ  يبتعدون وىم ُصنعاً  زُنسنون أَّنَّ
ِالقيامةِيومِاألُمَّةِِِعلىِيشهدونِالَّذينِالش هداءِمقامِِِإلىِوصلتِأنَّهاِأيضاًِِمنوُِِونستوحي - والِعرتة

 فاطمة شيعة يف كان إذا - الشَّهادةِلمقامِواختارىمُِسبحانوِاهللِاصطفاىمِالَّذينِاألنبياءِشأنُِِىوِكما
: فيقول واألنبياء فاطمة بٌن ُيساوى ىنا ىو فكيف األنبياء، على سيشهدون الَّذين ىم وجعفر احلمزة أمثال
 !!بعينوِ  الّضَلل ىو ىذا! ضَلل من لوُ  يا ضَللٌ ! األنبياء؟ شأنُ  ىو كما

ِفيِالقتلِِِبمعنىِالشَّهادةِموقعِمنِأعظمُِِىوِاألُمَّةِعلىِالشَّهادةِموقعِأنَِِّريبِوال - 811 صفحة
ا قُِتَلت، فاطمة أنتم؟ تقولون ماذا قُِتلت، ما فاطمة إنَّ  يقول ُىنا ومن - اهللِسبيل ! الضَّرب من ماتت إَّنَّ
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 السيِّد منهجيَّة حبسب ولكن أمجعٌن، عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  عنهم وواضحة صرزنة الرِّوايات قُِتَلت،
 حِبسب والشَّافعي، البخاري منهجيَّة وحبسب ُقطب سّيد منهجيَّة وحبسب الصَّدر باقر زَلمَّد والسيِّد اخلوئي

 الرَُّجل معذور، فالرَُّجل ىنا ومن تَثُبت، ال قُِتَلت فاطمة أنَّ  عن تتحدَّث الَّيت الرِّوايات فإنّ  ادلنهجيَّات ىذه
 !!واضح حتريف ىذا لكن النتائج، ىذهِ  إىل تقودهُ  الَّيت الضالَّة ادلنهجّيات ىذه اتَّبع
 حالة لفاطمة، كرامةً  يعتقدهُ  ال ىو احلديث من األخًن اجلزء ألنَّ  دلاذا؟ لفظّياً، فبرته احلديث إىل جاء: أوَّالً 

 احلديث وصف دلاذا، احلديث من األخًن القسم قَ َرض فلذلك أنوثِتها، يف وعيب عَلج إىل حتتاج مرضّية
 :كلمتٌن من يتألَّف احلديث وإالَّ  ذلك، من أكثر ال العيون يف الرَّماد لذرِّ  ىو شريف؟ حديثٌ  بأنَّوُ 

يَقةٌِِفَاِطَمةِِإنَِّ: )األوَّل الكلمة  (.َشِهيَدةِِصدِّ
 (.َيْطِمَثنِاَلِِاألَنِْبَياءِبَ َناتَِِوِإنَِّ: )الثَّانية والكلمة
  !!احلديث من أزاذلا الثَّانية والكلمة أثبتها األوىل الكلمة

 نفس يف ىو البيت، أىلِ  منطق عن بعيدون وعلمائنا مراجعنا كم الحظوا الشَّريف، الكايف يف عندنا رواية
 يف الكماالت جامعُ  فهو ومعنويّاً  لفظّياً  حتريفاً  حرَّفها الَّيت الرِّواية ىذه منوُ  نقل الَّذي الباب نفس يف الفصل

َِلَقدِواهللِِ) :يقول يُقِسم، الباقر اإلمام (،واهللِِ) :يقول الباقر؟ إماُمنا يقول ماذا السَّادس احلديث التحريف،
ِبِاْلِعْلمِِِاهللَِفَطَمَهاَِلَقدِواهللِِ) :يقول يقسم الباقر اإلمام (،اْلِمْيثَاقِِفيِالطََّمثَِوَعنِبِاْلِعْلمِِِاهللَُِِفَطَمَها

 آلِ  منطقُ  ىذا !من؟ منطقُ  وىذا، زُلَمَّد آلِ  منطقُ  ىو ىذا الكتاب، نفس يف (،اْلِمْيثَاقِِفيِالطََّمثَِوَعن
 آل األشاعرة، آل الشَّافعي، آل البخاري، آل منطقُ  وعندنا! منطُقهم ىذا زُلَمَّد آل عندنا ُقطب، سّيد

 كتاب من فاطمة عن معرفَتكم تأخذون تقولون؟ ماذا أنتم منطُقهم، ىو ىذا ُقطب، سّيد آل الطربي،
 !تأخذون؟ كتاب أي عن الشَّريف؟ الكايف من فاطمة عن معرفَتكم تأخذون أو ؟(القدوة الزَّىراءُ )

اً  عالية دنوذجّية بدرجة زُلرِّف الرجل  ُثَّ  لفظّياً، حتريفاً  احلديث َحرَّف ألنَّوُ ! التحريف يف[ ستار سوبر] ِجدَّ
 فهمِ  يف اعتمد شهيدة، معىن يعرف الَّذي ىو وال صّديقة، معىن يعرف الَّذي ىو ال معنويّاً، حتريفاً  َحرَّفو
يقة) كلمة  قد فاطمة أنَّ  اعتقادهِ  عدمُ  ىو ،(شهيدة) كلمة فهم يف واعتمد عائشة، عن روايةٍ  على( صدِّ
 وبسببِ  األمراض، ىذه فبسببِ ! شديدا ُحبَّاً  زُنبِّوَّنا كانوا ُعَمر مع َىَجموا الَّذين القوم ألنَّ  دلاذا؟! قُِتَلت
 أساتذتوِ  ادلراجع من تعلَّمها الَّيت الضاّلة ادلنهجّية ىذه وبسبب السّيئة، العقيدة ىذه وبسببِ  اجلهل، ىذا

 !!إليو وصل ما إىل وصل
 يف السَّبب ىو ما ،(الزَّىراء شخصية غموضِ  يف السَّببُ : )األوَّل العنوان: واألجوبة األسئلةُ  ،941 صفحة
 ولكن! الزَّىراء؟ شخصية ُغموض من ادلراد ما رديء، ُعنوان العنوان ىذا حّتَّ  ىو الزَّىراء؟ شخصيَّة ُغُموض
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 - !عنده واضحة أَّّنا أساس على - الشِّيعيِِّلدىِواضحةِغيرُِِالزَّىراءِشخصيَّةُِ - :يقول معُو، دنشي
 ىي - َتصو ريِفيِفلماذا؟ِالمسلمينِمنِغيرهِعنِفضالًِِالشِّيعيِِّلدىِواضحةٍِِغيرِالزَّىراءِشخصيَّةُِ

 ىذا! والعرتة؟ الكتاب إىل للّرجوع فيها حنتاج عقائديّة قضيَّة القضيَّة ىذه أنّ  أو تصو رِك؟ حسب القضيَّة
ِجوِِِّفيِإالَِِّتُثارِالِالزَّىراءِأنَِِّذلكِأسبابِمنِإنَِِّتصّوريِفي - مثًَل؟ سياسّية قضيَّة عن السؤال

 اخلراط ىا وعلى] - الزَّىراءِبهاِقامتِالَّتيِالرِّساليةِالحركةِوجوِ ِالموقفِجوِ ِغالباًِِيُثارِوالِالمأساة،
ِلربِّهاِإخالصهاِفيِروحيَّتهاِفيِالزَّىراءِخصائصِلهاِكانتِامرأةًَِِنجدُِِالِوإنَّنا - :يقول أنْ  إىل[! ىذا
ِالسيِّادةِعناصرِحيثُِِمنَِسيِّدةٌِِفهيِلذلكِجهادىاِوفيِالنِّساءِتعليمهاِفيِورسالتهاِثقافتهاِفي

اتية  أنا - العاَلمينِنساءَِِِسيِّدةُِِوىيِمواقفها،ُِكلِِِّفيِحركتهاِخاللِِِمنِسيِّدةٌِِىيِشخصيَّتها،ِفيِالذَّ
 مثَلً  يُقال أنْ  شنكن[ اخلرط] ىذا!! أدري ما حقيقة أدري ما ؟[اخلرط] ىذا على أُعلِّق ماذا حقيقةً  أدري ال

 عن يُقال أنْ  وشُنكن ذلا، رِثاءً  يكتبوا أنْ  يريدون أصدقاؤىا مثَلً  واآلن ماتت الصحفّيات من صحفّية عن
 الكَلم، ىذا مثل يقال لتقاعدىا حفلة ذلا أُقيمت واآلن التقاعد مرحلة إىل وصلت مدرسة يف مثَلً  ُمدرِّسةٍ 

 ىنا ىو قالوا؟ ماذا الزَّىراء؟ عن األَِئمَّةُ  حتدَّث ماذا ا فضل حسٌن زلمَّد واحدة مرَّة نفسوُ  يسأل مل دلاذا
 مل الزَّىراء أنَّ  يعين الزَّىراء شخصية غموض يف السَّبب الزَّىراء، شخصيَّة غموض يف السَّبب عن يتحدَّث

 ِىَي؟ ِىيَ  وكما تُعَرف أنْ  رنب كما الزَّىراء نعرف أنْ  نستطيع حننُ  ىل أساساً  تُعَرف، أنْ  رنب كما تُعَرف
 من حنُن، حيث من الزَّىراء نعرف أن نستطيع حننُ  معرفِتها، عن العقولُ  ُفِطمت فاطمة ذلك، شُنكننا ال

 ال حننُ  حيث من ىذا ولكن الزَّىراء، نعرف أن نستطيع نعم معارِفنا، وبقدرِ  عقولنا، بقدرِ  لنا بُ ٌنِّ  ما حيث
 ُفِطمت فقد ُقِطعت، يعين ُفِطمت العقوُل، ُفِطمت فقد ذلك، شنكنُ  ال ىي حيث من ىي، حيث من

 .ِفنائها ساحةِ  من نقرتب أنْ  شنكننا فَل معرفِتها، عن العقولُ 
 احُلَجج، على وُحجَّةٌ  األَِئمَّة إمامُ  وفاطمةُ  ادلعصوم، اإلمام معرفةِ  يف ىو احلديث وىذا( الكايف) ىو ىذا

 أوسع إمام كلمة تكون أنْ  شنكن ،(إمام) كلمة من أوسع( ُحجَّة) كلمة أنَّ  أتعلمون األَِئمَّة، إمامُ  فاطمةُ 
 الشِّيعة ألنَّ  الشِّيعيّ  االستعمال حبسب البيت، أىل استعمال حبسب ال الشِّيعيَ  االستعمال حبسب ولكن

 النَّاس زنكم الَّذي احلاكم يف( إمام) كلمة يستعملون النَّواصب النَّواصب، من مصطلحاِِتا معان استوحت
ينِ  أمور يف نيا، الدِّ ا اإلمامةَ  ومراجعنا علماؤنا يُ عِّرفُ  كما والد   النَّواصب تعريفُ  ىذا ودنيوية، دينيَّةٌ  رئاسةٌ  بأَّنَّ

 وفهمُ  حننُ  النَّاصّب، الفهم نفس ىو لإلمام الشِّيعةِ  فَ ْهمُ  فصار ُكتُِبنا، يف عندنا ادلوجود وىو لإلمامة،
 الكائنات، مجيع على ُمطلقة احُلجَّةُ  احُلجَُّة، أمَّا األرض، يف إمامٌ  ىو اإلمامُ  النَّاصب، الَفهمُ  ىذا الشِّيعة،
 يضبطون الشِّيعة أنَّ  باعتبار النَّاصبّ  الَفهمِ  حبسبِ  اإلمام معىن صغَّرت الشِّيعة ولكن كذلك ىو واإلمام
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  عندىم؟ الدين أصول ىي ما ولذلك النَّاصبيَّة، العقائدِ  حبسب عقائَدىم
 ُضِبطت وىذه اخلمسة، األصول ىي ىذه ؛وادلعاد اإلمامة، النُبُ وَّة، العدل، التوحيد،: مخسة الدين أصول
 أىلِ  موازينِ  على ُضبطت العقائد ىذه إنَّ  يقول الَّذي وكذَّابٌ  وادلعتزلة، األشاعرة النَّواصب عقائدِ  ميزانِ  على

 - األساس ىي - النَّاِميِاإِلْساَلمُِِِأسِ ِاإِلَماَمةِِإنَِّ) :يقول الكايف؟ يقول ماذا الكايف، ىو ىذا البيت،
ِِإنَِّ - أمامي الرِّضا اإلمام كَلمُ  ىذا الفرع، وىي األصل ىي األساس، ىي اإلمامة - السَّاِميَِوفَ ْرُعوُِ
 - الفرع ىو والَّذي األصل ىو الَّذي - بِاإِلَمامِِ - :يقول ُثَّ  - السَّاِميَِوفَ ْرُعوُِِالنَّاِميِاإِلْساَلمُِِِأسِ ِاإِلَماَمة
ا فروع ىي ما ىذه يعين كَلمِو، آخر إىل - (َوالِجَهادَِِِواْلَحجَِِِّوالصَِّيامَِِِوالزََّكاةِِِالصَّاَلةَِِِتَمامُِِبِاإِلَمامِِ  وإدنَّ

 الَّذي ادلنطقُ  ىذا أمَّا زُلَمَّد، آل منطقُ  ىو ىذا اإلمامة، ىي والفروع األصول وإالَّ  ُشؤوناتِو، عن تتفرَّعُ  ىذهِ 
  .بكم يل شأنَ  وال لكم، وىنيئاً  النَّواصب، من بو جئتم فقد عليو أنتم
َِفَمنِْ) :الرِّضا؟ إمامنا يقول ماذا اإلمام، معرفة يف ادلفصَّل الرَّضوي احلديث ىو ىذا الكايف حديث إىل أعود

ُلغُِِالَِّذيَِذا َهاتَِِِاْخِتَيارُه،ِيُْمِكُنوَُِِأوِاإِلَمامَِمَعرَِفةِيَ ب ْ َهاتَِِْىي ْ َِوَحاَرتِالُحُلومَِوتَاَىتِالُعُقولَِضلَّتَِىي ْ
َِوَحِصَرتِال ُحَلَماءَِوتَ َقاَصَرتِِْالُحَكَماءَِوَتَحي ََّرتِالُعَظَماءَِوتَصاَغَرتِالُعُيونَِوَخِسَئتِاألَْلَباب
 البُ َلغَاءَِوَعيَّتِاأُلَدبَاءَِوَعَجَزتِالش َعَراءِوََكلَّتِاألَلِبَّاءَِوَجِهَلت - لبيب مجع - األَلِبَّاءَِوَجِهَلتِالُخطََباء

 واخلطابةِ  ادلنطقِ  أصحابُ  الُبلغاء ىؤالء الكَلم، يعرفون ال أساساً  الَّذين بادلراجع بالك فما الُبلغاء، -
َِوَعيَّتِاأُلَدبَاءَِوَعَجَزت - !واخلطابة الكَلمَ  زُنسنون ال الَّذين كمراجِعنا ليس وىم العّي، ُيصيبهم والبَلغة
 ُكل   اإلمكانيات، ىذه ُكل   ادلواىب، ىذهِ  ُكل   الُقدرات، ىذهِ  كل   ،(َشْأنِوِِمنَِِْشْأنٍَِِوْصفَِِِعنِِْالبُ َلَغاء
 وليس وصفِو، عن وليس شأنو من شأنٍ  وصف عن شأنِو، من شأنٍ  وصفِ  عن عجزت ىذهِ  اإلدراك وسائل

ا شأنِو، وصف عن  خارجَ  تكون الشؤون آخر، شيء وشؤونوُ  شيء، ذاتُو شأنِو، من شأنٍ  وصفِ  عن وإدنَّ
 وادلواىب القدرات ىذه ُكل   تعجزُ  ذاتِو، خارجُ  ىي الَّيت شؤونِو من شأناً  نأخذُ  حٌن اإلمام شؤون ذاتِو،

  .الشأن ذلك وصفِ  عن واإلمكانات
 الدنيويّ  العاملَ  يف تتجّلى الَّيت مقاماتوِ  يف اإلمامِ  عن ىنا احلديثُ  الغيبّية، ادلقامات عن ليس ىنا واحلديثُ 
 لإلشنان قلبوُ  ا امتحن َعبدٌ  وال ُمقرَّب َمَلكٌ  وال ُمرسل نب   ال هبا زُنيط ال الَّيت السريَّةُ  ادلقامات أمَّا للخَلئق،
 ىذا ُمقابل يف يُوضع أين[ اخلرط ىذا]، اإلمام ىذا على ُحجَّةٌ  ىي وفاطمةُ  ىنا، عنها يتحدَّثُ  ال فاحلديثُ 

اً، قامت وجهالة جهل منطق ُظَلمي، منطق ُتَلحظون؟ أال النورّي؟ ادلنطق  الن وري، ادلنطق ىذا ُمقابل يف جدَّ
 منهجيَّة وحبسب اخلوئّي، السيِّد منهجيَّة وحبسب الرِّجال، علم قذارات حبسب ضعيف احلديث ىذا قطعاً 

 منهجيَّة وحبسب البخارّي، منهجيَّة وحبسب ُقطب، سّيد منهجيَّة وحبسب الصَّدر، باقر زَلمَّد السيِّد
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 األعلى ادلرجع ادلعاصرة، ادلرجعيَّة منهجيَّة وحبسب ا، فضل حسٌن زلمَّد السيِّد منهجيَّة وحبسب الشَّافعي،
 ىذهِ  عن نبحث نصنع؟ ماذا ادلنحرفون وأمثايل أنا لكنْ  ضعيف، احلديث ىذا الكرام، ادلراجع وبقيَّة

!! مسدودة فعقولنا! ادلنفتحة احلركّية العقول كهذه ليست ُمنحرفة عقول ونصّدقها، الضعيفة األحاديث
 عليها ينفتحُ  واآلخر اآلخر على تنفتحَ  أنْ  وال زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  ِفكرِ  على ىكذا انسداَدىا يُدمي أنْ  ا أسأل

َِمَعُكم) :ااِلنسداد ىذا على نبقى التفاىات، وىذهِ  اجلهل ىذا ويأتينا الضَلل ويأتينا[ الطَليب وجتينا]
 نريد وال ننفتح ال ،(َغيرُِكمَِمعَِِاَلَِِمَعُكمَِمَعُكم) الكامل الفكري ااِلنسداد ىو ىذا (َغيرُِكمَِمعَِِاَلَِِمَعُكم
  .علينا ينفتح أن اآلخر

 ىو ينفتح أنْ  وقبل ااِلنفتاح ىذا إىل آخذكم أنْ  قبل العميق، الفكري االنفتاح ىذا مع ،911 صفحة
 بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىب الفكري ااِلنفتاح ىذا إليكم أنقل أنْ  قبل أنفتح، ال أنا أنا، ال عليكم

ِلناِليتسنَّىِفاطمةِالسيَّدةِمميزاتِأىمِ ِىيِما - (الزَّىراء شلّيزاتُ ) عنوان حتت 911 صفحة .ذلك
ِلةًِؤِومسِفكانتِطفولتهاِمنذُِِليةؤِوالمسِعاشتِأنَّهاِالزَّىراءِالسيِّدةُِمميزاتِبينِمنِإنَِِّبها؟ِاالقتداءُِ

ِوعاطفةِحنانٍِِبكلِِِّكاملةِرعايةًِِأباىاِترعىِفكانتِالطفولة،ِسنِفيِوىيِأُمِّهاِوفاةِبعدِأبيهاِعن
ِمألتِالَّتيِوالعاطفةِالحنانِحيثِمنِأُمَّاًِِالزَّىراءِِِفيِرأىِاألمِحنانِافتقدِالَّذيِاهللِرسولِأنَِِّحتَّى

ِوأوالدىاِزوجهاِاتِّجاهِكاملةًِِليتهاؤِومسِتحمَّلتِوىكذاِأبيها،ِأمِ ِأنَّهاِعنهاِيقولِفكانِقلبوِبها
ِكان - ..!!. ا - َعِليَّاًِِأنَِِّحتَّىِِقَيِموِِِوِبُكلِِِّاإلسالمِمعانيِِبُكلِِِّإسالميِبيتٍِِإلىِبيتهاِفحوَّلت

ِفيِاإلسالمِيعيشُِِكانِكماِبيتوِفيِاإلسالمِيعيشُِِكانَِعِليَّاِأنَِِّحتَّى ؛ بيتوِفيِاإلسالمِيعيشُِ
ِتثقيفِفيِليتهاؤِومسِتحمَّلتِوىكذاُِكلَّو،ِاإلسالمُِتجسِّدُِِكانتِالزَّىراءِألنَِِّاهلل،ِرسولِمسجد

 احلسينّية يذكر مل السيِّد احلقيقة حسينّية؟ بيا دري ما] - جلساتهاِفيِتُعلِّمهنِِّكانتِبماِالمسلمات
ِِممَّاِجلساتهاِفيِتُعلِّمهنَِِّكانتِبماِالمسلماتِتثقيفِفيِليتهاؤِومسِتحّملتِوىكذا - ![؟..وين

 ىذا أترك أنا! عليو؟ أُعلِّق وأنْ  عندهُ  أقف أنْ  زنتاج الكَلم ىذا يعين - دروسِمنِعليِهنَِِّتُلقيِكانت
 أم مستورة حّبابة بنّية مستورة، حّبابة، بنية، خوش وحدة عن َلو يتحدَّث] وكأنَّوُ  يعين إليكم، الكَلم

  ... [!!بيت
 :913 صفحة ا، فضل حسٌن زلمَّد للسيِّد قصيدة شيء آخر

ِورِِ الطهِون  الحنِالروحِياب   انسِفيِِِِا               ه ي أبِأُمِِِّاةِِ              ت ف ال بِإذا    ف
 الشعورِِِدفءِلديوِاليتامىِحسِِِّفيِِِلُِ     أك   يِان     ن ح الِوع     جِان ك

 !!النَّبّ  عن يتحدَّث!! النَّبَّ 
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ِالشعورِِِدفءِلديوِاليتامىِحسِِِّفيِِِلُِ     أك   يِان     ن ح الِوع     جِان ك
ِرِِ                   ي   ب كَِ الِانِِ       ن حَِ ال بِوِِ         ذي       غ   تِِِمِِ الُيتَِِْلوعةِِِفيِراءِِ     زَّى   بالِوإذا

 رورِِ              س الِداتِِ         دى   ه بِوا        ف غ ي فِِِلبلواهَُِِغضِ ِوىوِالقلبِتفرشُِ
 

 ىذه ما وسلَّم؟ وآلوِ  عليو ا صلَّى زُلَمَّدٍ  عن يُقال ىكذا!! الكثًنِ [ اخلرطِ  من] الوزنِ  ىذا وعلى
 !!الّتفاىات

 سيِّدةِ  يف ِفكري ُكلَّ  شُنثِّلُ : )ا فضل حسٌن زلمَّد السيِّد عنوُ  قال الَّذي ،(القدوة الزَّىراءُ ) كتاب ىو ىذا
ا وتصويرِىا لشأَِّنا وتصغًنٍ  لُظَلمِتها إنكارٍ  بٌن ما وىو ،(العادلٌن نساءِ   لةؤو مس أو الدَّاعيات من داعية وكأَّنَّ

 سنرجن اّلَلت اإلعَلمّيات من إسَلمّيةٍ  كإعَلمّيةٍ  أو البائسة، اإلسَلمّية ادلنّظمات من نسويّة منظمة يف
يقةَ  لنا ُيصوِّر ىكذا الفكر، ومتاىاتِ  القولِ  مبتاىاتِ  يتحدَّثن الفضائّيات يف علينا  حَتريفٍ  مع الكربى الصدِّ

 الَّيت القدوة الزَّىراء ىي ىذه أعتقد أمجعٌن، عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  ا آل ألحاديثِ  ومعنويٍّ  لفظيٍّ 
 !!ا فضل حسٌن زلمَّد كتاب يف صورُِتا ُرمِست
م والُعلماء ادلراجع ُأخاطب أنْ  أُريد ال الشِّيعي، على الكامل، البليغُ  القولُ  ىي الكبًنة اجلامعةُ  الزِّيارةُ   ألَّنَّ
 اآلخرين ُمعتقدَ  يَزِن وأنْ  ُمعتَ َقَدهُ  يَزِن أنْ  الشِّيعي على الشِّيعة، عامَّة ُأخاِطبُ  ادلنطق، هبذا يعبأون ال أساساً 
ِإذاَِكاِمالًِِبَليغاًِِأقولوُِِقوالًِِاهللَِرسولِابنِيَاَِعلِّمِنيِالَهاِديِاإِلَمامَِسَألَِِالن َخَعي: )ادليزان ىذا حبسبِ 

 بو ونَزِنُ  معرفَتنا بو نَزِنُ  الَّذي ادليزان ىو والكامل البليغ القولُ  وكامل، بليغ قول ؛(ِمنُكمَِواِحَداًُِِزْرتُِ
 ما الفضائيات، يف تسمعونوُ  ما لكم، أقولُوُ  ما َتزنوا أنْ  أردمت إذا وحديثَنا، ِفكَرنا نَزنَ  أنْ  أردنا إذا عقيدتَنا،

 ىذا أمَّا اذلادي، زُلَمَّدٍ  ابن عليِّ  دلنطق السَّليم، ادلنطق ذلذا وفقاً  ذلك تزنوا أنْ  تعلَّموا الكتب، يف تقرأونوُ 
 ىذا زُلَمَّد، وآلِ  زُلَمَّدٍ  دلنطقِ  وُمنافرتُوُ  ُمعارضُتوُ  واضحٌ  واضح، اذلُراء ىذا والعلماء ادلراجعُ  يكتبوُ  الَّذي اذلُراء
 !!ىذا فكرٍ  أي   ،(ِفكري ُكلَّ  شُنثِّلُ : )يقول وىو كَلم ومن حديثٍ  من َمرَّ  الَّذي
 الَّذين اآلخرين حديثَ  وزِنوا احلديث ىذا زنوا وأنتم الكبًنة اجلامعةِ  الزِّيارةِ  من لكم آخذىا قصًنة مُجل

ِقَِبلََِِوّحَدهَُِِوَمنِِِْبُكمَِبَدأَِِاهللَِأرَادََِِمنَِِْوَماِليَِوَأْىِليَِونَ ْفِسيُِوأُمِّيِأَنْ ُتمِبِأَِبي) :فاطمة عن يتحدَّثون
ِالَوْصفَِِِوِمنُِكنَهُكم،ِاْلَمْدحِِِِمنَِأبْ ُلغَُِِواَلِِثَ َناءَُكم،ُِأْحِصيِاَلَِِمَواِليَِِِّإلَْيُكم،َِتوجَّوَِقَصَدهَُِِوَمنَِعنُكم

ِيُنزِّلَُِِوِبُكمِاهلل،َِيخِتمَُِِوِبُكمِاهلل،ِفَ َتحَِِِبُكمِالَجبَّار،َِوُحَججُِِاألَبْ َرار،َِوُىَداةُِِاأَلْخَيار،ِنُ ْورَُِِوأَنْ ُتمَِقدرَُكم،
 ،(الض رَِِّوَيْكِشفُِِال َهمِِّيُ نَ فِّسَُِِوِبُكمِبِإْذنِو،ِِإالَِِّاأَلْرضَِِِعَلىِتَ َقعََِِأنِِْالسََّماءِيُْمِسكُِِوِبُكمِالَغْيث،
 اللَِّبنة وىذه ادلختصرة القاعدة ىذهِ  (،َلُكمَِشيءٍُِِكلِ َِوَذلَِّ) :تقول أنْ  إىل الشَّريفة الزِّيارة عبائرُ  وتستمر  
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 نبين اللَِّبنة ىذهِ  وعلى نتحّرك، ىنا من نبدأ، ىنا من (،َلُكمَِشيءٍُِِكلِ َِوَذلَِّ) :اجُلملة ىذه يف ادلوجزة
 وحينئذٍ  ُدوََّنم، ىو شيءٍ  ُكلَّ  أنَّ  تعين العبارةُ  ىذه تعين؟ ماذا العبارة ىذه (،َلُكمَِشيءٍُِِكلِ َِوَذلَِّ) :عقيدتَنا

 نعودَ  أن يُلزُِمنا فهذا واإلدراكّية ادلعرفّية ادلوازين ُكل   سقطت وإذا واإلدراكّية، ادلعرفّية ادلوازين ُكلّ  ستسقطُ 
 واضحة العبارة شيء، كل   (،َلُكمَِشيءٍُِِكلِ َِوَذلَِّ) :معىن ىو ىذا فقط، منهم نأخذ وأنْ  فقط إليهم

 . النتيجة إىل وصلنا ادلقدِّمات تلك ُكلِّ  وبعد وفاحتة ُمقدِّمة تكون كي السَّابقة اجُلَمل قرأت أنا وصرزنة،
 العقول فمَدى دوَنكم ىو شيء ُكل   كان فإذا دوَنكم، ىو شيءٍ  فكل   (،َلُكمَِشيءٍُِِكلِ َِوَذلَِّ): النتيجة
 الَّيت ىي ففاطمة والعقول ادلداركُ  َذلَّت فإذا عزِّكم، حتت وَيُذل   دوَنكم، ىو ادلعرفة ومدى اإلدراك ومدى
 تستطيع لنْ  فهي ُقِطعت، أي ُفِطمت بنفِسو ادلضمون ىو ىذا ُىَو، ُىوَ  ادلعىن معرفِتها، عن الُعُقولُ  ُفِطَمت

 العقول؟ تقول ماذا (،َلُكمَِشيءٍُِِكلِ َِوَذلَِّ) :توقَّف قد والِفكريّ  اإلدراكيّ  ادلدى كان إذا إليها، تصل أنْ 
 ا فضل حسٌن زَلمَّد عنو يتحدَّثُ  الَّذي االنفتاح مبعىن ال العقول ىذه نفتح أنْ  البُدَّ  حينئذٍ  العقول تقول

 ألنْ  العقول نفتح أنْ  ادلعىن، هبذا ،(اهللَِيْخِتمَُِِوِبُكمِاهللِفَ َتحَِِِبُكم) :الزِّيارة يف جاء الَّذي بادلعىن بل وأمثالُو،
 :وأحاديثهم زياراِتم ويف الشَّريف الكايف يف الرِّوايات عنو تتحّدثُ  الَّذي ادلضمون ىذا .منهم ادلعرفةَ  نتلقَّى

َِكالشَّْمسِاْلُمْؤِمِنينِقُ ُلوبِِِِفيِاإِلَمامِنُورََِِأنَِِِّمن - لنورىم عنوان اإلمام ونور - اإِلَمامِنُورََِِأنَِِِّمن)
ُِىم) :الرِّوايات وتقول، التعابًن من شئت ما ُعربِّ  ،(الن ََّهارِرَائَِعةِِِِفيِالن ََّهار،ِرَاِبَعةِِِِفيِالن ََّهار،ِِفيِاْلُمِضيَئةِِ

  (.اْلُمْؤِمِنينِقُ ُلوبَِِيُ نَ وُِّرونَِِالَِّذينَِ
 اِ  صلواتُ  فاطمة من الفاطميَّةَ  ادلعرفةَ  َنطُلبَ  وأنْ  فاطمة، إىل نتوجَّو أنْ  فعلينا فاطمة نعرف أنْ  أردنا إذا

 رمزٌ  شيٍء؟ أليِّ  رمزٌ ( فاطمة..!! ). ادلعرفة ِمفتاحُ  ىي (الزَّىراء) :كلمةُ  ،(الزَّىراء: )كلمةُ  عليها، وسَلموُ 
 ىذا يف نُورُىا َزَىر الَّيت فهي الزَّىراء وأمَّا معرفِتها، عن العقولُ  ُفِطمت الَّيت ىي فاطمة ادلعرفة، النغَلق
 الكَلمِ  وبقّيةُ  احلدّ  ىذا عند تنتهي حلقتنا، عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الزَّىراء ِفناء يف ىي ومعرفتُنا الوجود،

 .تعاىل ا شاء إنْ  غدٍ  يوم حلقةِ  يف تأتينا
 ... الَقَمر رَِعايَةِ  يف  أَْترُكُكم

 ُِشَبىِدٌِنَب ًًَُجٌُهِ ًُجٌُىِنَب عَْٓ اٌىَسْةَ إوْشِف ... لََّس ٌب ... احلُعَني أَخٍِهَ ًَجْوِ عَْٓ اٌىَسْةِ وَبشِفَ ٌَب

 .. . احلُعَني أَخٍِهَ بِحَكِّ اإلْٔخَسِْٔج عٍََى ًَُِخَببِعٍِنَب

  ... اهلل أَِبِْ يف ... اٌشَّبشت ٔفطِ عٍى غداً ًٍخمٔ ... جٍَّعبً اٌدُّعَبء أَظأٌَُىُ

  



  26/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 019 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 22 - 
 

 
 
 
 
 
 
 

ِ:وفيِالختام
البرن  امجِكم  اِى  يِوى  ذاِالمطب  وعِالِالِبُ  ّدِم  نِالتنبي  وِال  ىِأنّن  اِحاولن  اِنق  لِنص  وصِ

يخل  وِم  نِأخط  اءِوىف  واتِفم  نِأرادِالدقّ  ةِالكامل  ةِعلي  وِمراجع  ةِتس  جيلِالبرن  امجِ
ِبصورةِالفيديوِأوِاألوديوِعلىِموقعِزىرائيون.

 
 
ِ

ِمعِالتحيات
ِال ُمتابَعة
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