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 بِسْنِ اهلل السَّحْوَيِ السَّحٍِن

 
  ...األًَْلٍَِبء ٌَخٌَجَّوُ إِلٍَوِ الَّرِيْ اهلل ًَجْو ٌَب عَلٍَه سَلَبمٌ

  ...اهلل بمٍَّتَ

 ...!فَمَدَن؟ هَيْ ًَجَدَ الَّرِيْ ًَهَب ًَجَدَن هَيْ فَمَدَ هَبذَا
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 الْوِئت بَعد العَبشِسَةُبَعْد  احلَبدٌِتُ  تُمَلَحَالْ

 العُشسًُىً يهِبثَّال اجلُصْءُــ  فَبطِوَت ٌَب لَبٍَّهِ

 2 ق الشٍعٍت املىخبت يف فبطوت ظالهت
 

  ... بَػَناِتْ  أَبْػَناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلـٌ 
 اِ  صلواتُ  الزَّىراءِ  صورة عن احلديثُ  كافَ  أمس يوـِ  حلقةِ  ح ..!!.ِفَاِطَمةِيَاِلَبَّيك4ِِ الُعنواف ُىوَ  العنوافُ 

 فيوِ  عرضتُ  جانباً  تناولت ادلوضوع، ىذا ح احلديث ُأكِمل أفْ  أستطع ومل الشّْيعيَّة، ادلكتبةِ  ح عليها وسَلموُ 
يقةِ  أجواء ح أُلّْفت الَّيت الُكُتب من ظلاذج  إىل وأشرتُ  احلديث، ُكُتبِ  من ظلاذج إىل وأشرتُ  الطاىرة، الصدّْ
 حبقّْ  ادلشؤومةُ  السَّقيفةُ  أجَرَمتوُ  وما َفاِطَمة، ُظَلمةِ  إثباتِ  حوؿ موضوعاُُتا تدورُ  الَّيت الُكُتب ِمن ظَلاذج

يقة  تناولت الَّيت الُكُتبِ  من ظلاذجَ  عرضتُ  وكذلكَ  واجلدار، البابِ  بني جرى ما ذلك ومن الُكربى، الصدّْ
ْـّ  ِسريةَ   . ومنازذِلا خبصائِصها يرتبطُ  وما واحُلَسني، احَلَسنِ  ُأ

 أي منظومة واضح، العنواف ،(الُقدسّية األنوار منظومة) إىل يب احلديثُ  وصلَ  حّتَّ  الكَلـِ  ح وتدرَّجتُ 
يقةِ  تأريخِ  حوؿَ  وأبوأُّا وفصوذُلا موضوعاُُتا دارت كتبٍ  عن حديثٍ  من تقدَّـ فما شعرية، منظومة  الصدّْ
 ح كاف ذلك ُكلّ  ُكتُِبهم، ح ذلك من غلمعوه أفْ  ادلؤّلفوف استطاع وما منازذِلا، وحوؿَ  سريُِتا وحوؿَ  الُكربى
 ُيسمّْيو والبعض ،(الُقدسّية األنوار منظومة) ُيسمّْيو البعض ،(الُقدسّية األنوارُ ) الكتاب ىذا أمَّا النَّثر، أجواء

 طويلة، شعريّة منظومةٌ  ،(الُقدسّية األنوارُ ) ىي الكتاب ذلذا األصيلة التسمية لكنَّ  ،(القدسّية األنوار ديواف)
 أساتذة من وىو عليو، اِ  رمحةُ  ااِلصفهاين حسني زَلمَّد الشَّيخ زمانوِ  وح عصرهِ  ح الطَّائِفةِ  مرجعُ  َنظَمها
يقة خاصّّ  َفصلٌ  ىناؾ. اخلُوئي سيِّْدنا ْـّ  يَرتبطُ  ما يتناوؿ الفصل وىذا الطَّاىرة، بالصدّْ  من واحُلَسني احَلَسنِ  بُأ

  4يقوؿ أفْ  إىل عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  شهادُِتا إىل عليها جَرى وما ُظَلمِتها إىل ميَلِدىا
   ُِ عععععععع  ُه اله  عععععععع  ه     أبضععععععععهِر الَعظعععععععع

 
ُِ ععععععععععع   ععععععععععع    ب  ُِ ل ععععععععععع     ِ ه    ِتععععععععععع و 

 
عععععععع  ل عععععععع      ً عععععععع  ِ وه عععععععع م         ُ  بهسععععععععت 

 
ععععععععع    إَّلا له جععععععععع ه    ل   ععععععععع  أ  ععععععععع ه الج   

 
ه   عععععععمه ِِ وه مععععععع  س  ععععععع مه ِ  السا عععععععمه  مععععععع  س 

 
ععععععععع   ه  ُه م  الل بععععععععع ُه    ععععععععع   به لل 

 مجظ لعععععععععر 
 

ُه  ععععععع  ععععععع ه الجبا ض  عععععععُ    ععععععع       ِظععععععع  مه    
 

ُه    الععععععععععععع ِم ت  
ُ  ت  ًعععععععععععععر  ععععععععععععع   ظه  بهِ  مه

 

يقة ادلتعلّْق ادلقطع من األخرية األبيات ىي ىذه  األنوار منظومة من ادلنظومة، ىذه من الُكربى بالصدّْ
 ادلطبعة قمري، ىجري 7241 األوىل الطبعة الكوثر، انتشاراتُ  يديّ  بني الَّيت الطبعة ىذه حبسب الُقدسّية،
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يقة اخلاص الفصل يبدأ ادلقدَّسة، قم بقيع،  ىذا ،41 صفحة ح وينتهي 42 صفحة من الكربى بالصدّْ
يقة عن وُكِتَبت ُنِسَجت الَّيت النصوص أفضل من بأنّو أقوؿ أفْ  ؽُلكنين النصّ   مل احلقيقةِ  ح الطاىرة، الصدّْ
 أقرأُ  قطعاً، شرح إىل حباجةٍ  وىو النّص، ىذا من أفضل الشّْيعة ُعلماءُ  كتبوُ  فيما نثرياِّ  وال شعرياِّ  َنصَّاً  أجد

  4األبيات من بعضاً 
ًعععع ه ال   ععععع  عععععُ ال   ُلِ اللِعععع له مه عععع     ج 

 
عععععععع      ُِ ه ب  عععععععع عععععععع    ل  له عععععععع  ه ا  ت   و أب 

 
مععععععر ععععععم  ه اله    ج سعععععع  مععععععُ س  عععععع  ت      

 
ععععععر  عععععم      هم  ععععع ل   ا سععععععم  ه أ س   معععععُ ل 

 
مععععععععر عععععععع  أَ  ال   معععععععع  ه الِمت   عععععععع    ه  ب 

 
ععععععع    ِمبظمعععععععر    ًِ اتهظععععععع    ٌ  وععععععع     ععععععع  

 
ععععععععععع    ُ  ب  عععععععععععر الِهلِععععععععععع  ه الِ ععععععععععع  أ س أ ئهما

 
 أَِ  أ ب ظععععععععععع   ِ ععععععععععع   له اعععععععععععِر الهه  ععععععععععع    

 
ل عععععععرُِ ِح  بععععععع   وععععععع  ل  ععععععع  ه المً ه ًا  ال

 
عععععُ َّل ِ  ِععععع   لععععع     وعععع  ال  ععععع  ه ِ  عععععِ  م 

 
ععععععععععععععععر  الِ ِجعععععععععععععععع  ه  ُ   ل   تمثا عععععععععععععععع  

 
 ل ع  ععععععععععر  ج  اعععععععععع  لععععععععععُ الَ ععععععععععِظ  ه  

 
ُه  ا ععععععععع   ع 

ععععععععع ه ا   ُ  وععععععععع  أ و ض  عععععععععع ا  ت 
 

ُه   ا ا  ععععععععععععععععععععع   ُه    ا     
ت جعععععععععععععععععععععِر ا    ً 

 
 

  َ 

ععععععععععععععع  ه  م  ل لعععععععععععععععِر ال   ُ  ت   تصععععععععععععععع ا
 

عععععععععععععععع  ه   م   بهِصعععععععععععععععع ُل  ب   هععععععععععععععععره الج 
 

عععععععععِ   ه  ًَ اِ  وععععععععع  ال  ُ ظععععععععع  ال تععععععععع  ًا  و إ
 

ُِ الِهلِعععععععع  ه   تعععععععع    وعععععععع  الَصععععععععِه  ه مه
 

 
 

ُه  ععععععععع  الِ ِجععععععععع ِ  وععععععععع  ا م ععععععععع   ِ مث 
 

ُه   عععععععععععععععع  ُه الب    عععععععععععععععع ِظعععععععععععععععع  بهأتس   ل   ً 
 

عععععععععع  الِ ِجعععععععععع  ه  ت   ُ ظعععععععععع   ِعععععععععععِ   ًا  و إ
 

ععععععععِ   ه  الَصععععععععِه  ه   ًَ عععععععع  ال  وهعععععععع     س 
 

ائهُل   ل عععععع ل وعععععع  ِمتعععععع عه ته عععععع  العععععع ا
 

    ُِ ا ععععععععععع   لم   ُ ععععععععععع  ه عععععععععععِ  إهَّلا العا  ا ل  
 

 لقد ؛َوِسَمةَِرسمٍُِِكلَِِّعنَِمُصونَة 4ادلنظومة ح البيت ىذا ىو األبيات أعمقُ  ؛َوِسَمةَِرسمٍُِِكلَِِّعنَِمُصونَةٌِ
 !! حقيقَتها تبنّيُ  عَلمات وال ألفاظ وال رسـو ال توجدُ  فَل معرفِتها عن العقوؿٌ  ُفِطَمت

سعععععع     ُ ععععععُ ِ عععععع س   ل 
ر   ً ِصعععععع  رم  ععععععم  سه    

 
عععععععر  م  ُا ل  وهععععععع  الَصعععععععِت ه ال ِم   ُِمععععععع     م 

 

 التكوين؟ صحفِ  عن أـ التدوين صحفِ  عن يتحدَّث؟ ُصُحف أيّْ  عن ؛المكرَّمةِالصُّحفِفيِمرموزةٌِ
 التكوين، صحف وح السَّماوية، الُكُتب يعين التدوين، صحف ح الصُُّحف، من النوعني ح مرموزةٌ  الزَّىراء

  .الوجود صحائف يعين
ر ععععععم  سه سعععععع       ُ ععععععُ ِ عععععع س   ل 

ر   ً ِصعععععع   م 
 

عععععععر  م  ُا ل  وهععععععع  الَصعععععععِت ه ال ِم   ُِمععععععع     م 
 

عععععععععععععع   لر عععععععععععععع  صه ث  ظ  عععععععععععععع   لر  َّل مه  صه
 
 

ععععععععر  له ل  ععععععععُ الت  عععععععع ةه ل  ِِّ به لص  ُه  ِت عععععععع
 

ا ععععععععععُ له  الِ ِجعععععععععع ِ  ال ا  ٌ عععععععععع ا بهعععععععععع  ب 
 

عععععع  هُ  َُ ِ ِظعععععع ُ التععععععة  وعععععع  الم   عععععع  سه
 

 ُِ عععععععع ِتعععععععع  ِ الَعظ  عععععععع  الب  ا ِ  ه  ُ  ٌ عععععععع اله     
 

ا ِ   عععععععععععععع   َّل  س  ُه    ععععععععععععععُ    الَعظعععععععععععععع م     
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عععععععععععععععععع  ه  س   ً عععععععععععععععععع   لِ ال ظعععععععععععععععععع  س  ًا إه  و 
 

عععععععععع  ه   ععععععععععُ ِ  الِ بععععععععععُ  بهعععععععععع        م     
 

ععععععععع   ه اله  له عععععععععر   تَبظععععععععع  معععععععععُ الص 
 

ُِ ُ ال   له عععععععععععر  ُ   اللِععععععععععع ا  ل  ععععععععععع    
 

ععععععععععر به ه  ععععععععععله العا  ً     ُ عععععععععع بتا  عععععععععع  ل   ت 
 

عععععععععر  وه ه   ُ عععععععععر   ب  ت  ُِ عععععععععُ  ععععععععع  مه ععععععععع  ل ظ   و   
 

عععععععععععععر اله  ه م  عععععععععععععر    عععععععععععععِر الهظما ُوِ ل   م 
 

ععععععععر  مه م  ٌا ُه ه ال عععععععع  له ال ا  
ععععععععأ     ً ععععععععُ   ل 

 
ععععععع  ال ا عععععععُا ِ  جععععععع ه  ه  وهععععععع  أِوِعععععععةه ال م 

 
عععععععع   ِ   تهظعععععععع  الض   ُ ععععععععُ      ععععععععمله مه  ل  ا

 
 

 
 ..!! . معانيها ح عميقةٌ  القصيدةُ .. . عليها وسَلُمو اِ  صلواتُ 

 فهي بالُعمق، إالَّ  ادلنظومة ىذه َأِصف أفْ  أستطيع ال لكنَّين بالسَّطحية وصفُتها مرَّت الَّيت الُكُتب ُكلّ 
 حني األعمق ىو ما ىناؾ يكوف أفْ  ؽُلكن ال أقوؿ ال اآلف، حلدّْ  مرَّ  نص   أعمقُ  وىي عميقة، منظومةٌ 
 ومراجعُ  الشّْيعة ُعلماءُ  كتبوُ  ما إىل مرَّت، الَّيت األخرى النصوص إىل بادلقايسةِ  ولكن الزَّىراء، عن نتحدَّثُ 
يقة عن الشّْيعة  ىي ما !!ولكن شرٍح، إىل حباجةٍ  وىو النصوص أعمقُ  ىو النص فهذا الكربى، الصدّْ

 النص؟ ىذا ح ىنا!!( لكن)
 ىذه نشرح أفْ  أردنا وإذا اخلصوص، بنحوِ  عريبّ  ابن ودبصطلحات الصوفّية، دبصطلحات ُمعبَّأ النَّص ىذا

 أين أدري ال نشرحها، أفْ  نستطيعَ  حّتَّ  عريبّ  ابن ُمصطلحات دبضامنيِ  عارفني نكوف أفْ  فَلبُدَّ  ادلنظومة
 كاف وإذا علمي، حبدّْ  النصوص ُكلّ  بني الزَّىراء عن ُكِتب الَّذي األعمق النصُّ  ىو ىذا! وجوَىنا؟ نوّل 

 النَّص ىو ىذا تتبُّعي حبسب ذلك، على ِاّطَلعٌ  َلوُ  َمن إليها يُرشدين أفْ  أمتّنَّ  ىذا من أعمق نصوص ىناؾ
 صوفّية ادلصطلحات أفّ  ىو ىنا العيبُ  ولكن واألحاديث، الرّْوايات مضامني على اشتمل والَّذي األعمق
 4 ادلثاؿ سبيل على !!صوحّ  والذَّوؽ

ععععع  ًععععع ه ال     ُ  ال   عععع لِ اللِععععع له مه  ُ عععع     ج 
 

ُِ ه   عععععععع عععععععع  ه ا  ت  عععععععع    ل  له   أ ب  عععععععع    و   ب 
 

4 األحرفِوعالياتُِ، آخر مصطلحٌ 4 الخفيِِّوالكنزُِ، صوحّ  مصطلح ادلصطلح ىذا4 الُقدسِجوهرةُِ
 . آخر مصطلحٌ 
َزاًُِِكْنتُِ) 4قدسيّّ  حديثٌ  وىو الكثريوف يعرفوُ  الَّذي احلديث إىل ُيشري ىنا والبيتُ  َِأنِِْفََأْحَبْبتَُِِمْخِفيَّاًَِِكن ْ
 وىذا ؛الخفيِالَكنزِِِمنِالُقدسِِِجوهرة4ُِ التعبري جاء ىنا من ،(ُأْعَرفِِلَكيِالَخْلقَِفَخَلْقتُُِِأْعَرف

 ح يَرِد مل احلديث ىذا معلومات فبحسب مصدرِه عن سائل سأؿ ولو الصوفّية، أحاديث من ىو احلديث
 وسَلموُ  اِ  صلواتُ  ادلعصومني عن احلديث نقلت الَّيت عندنا ادلعروفة احلديث ُكُتب ح الشّْيعيَّة، ُكتُِبنا

 عندنا ما حبسبِ  إلينا، وصلت الُكُتب ُكلّ  ليس قطعاً  أيدينا، بني ادلتوفّْرة الُكتب حبسب أمجعني، عليهم
 وضَلنُ  الشّْيعيَّة، أحاديِثنا من يُػَعدُّ  ال احلديث ىذا فإفّ  احلديث ُكتب من أيدينا بني ُمتوفػّْرٌ  ىو ما وحبسبِ 
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 أمجعني، عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  عنهم والصَّحيحة الثَّابتة ادلضامني مع يتعارض ال ألنّو مضمونَوُ  نَقبلُ 
 باألحاديثِ  عليها ُيصطَلحُ  الَّيت األحاديث دبجموعة شبيوٌ  ىو والتعبرييّ  اأُلسلويب حلَنوُ  أفَّ  عن فضَلً 

  .اخلاصّ  حلُنها ذلا الُقدسّية األحاديث فمجموعةُ  القدسيَّة،
 األحاديث رلموعة ح والتعبري األسلوبِ  خصائصِ  مع ينسجمُ  والتعبري، األسلوبِ  جهة من احلديث وىذا

 أشرح أفْ  أُريد ال ىنا أنا والعرتة، الكتابِ  معارؼ ح عندنا جاء ما مع ُمتعارضاً  يأت ال ومضمونوُ  الُقدسّية،
 أحاديث من ىو حديثٍ  من بدأ بيتٍ  فأوَّؿُ  مثااًل، ّٔذا جئتُ  لكنَّين ادلنظومة أشرح أفْ  أُريد وال احلديث

  .الصوفّية ُكُتب ح ُعِرؼ حديث احلديث ىذا الصوفّية،
 ح موجودة ىي وال الشّْيعة كتب ح موجودة ىي ال الصوفّية بأحاديث ُعرِفت األحاديث من رلموعة ىناؾ
 ُكتب ح ادلعروفة األحاديث من لكنَّوُ  معروفاً  ليس السُّنَّة عند أيضاً  احلديث ىذا أيضاً، السُّنَّة ُكتب

 القصيدة، ىذه ح ادلوجودة التفاصيل بقيَّة وىكذا الشّْيعة، عرفاءِ  ُكتبِ  إىل انتقل ذلك وبعد الصوفّية،
 الرّْوايات مضامني على تشتمل القصيدة أفَّ  مع عريّب، ابن بذوؽ وبالذَّات الصوحّ  بالذوؽ ُمشبعة فالقصيدة

 الباب بني جرى ما بتفاصيل يرتبط فيما وحّتَّ  أمجعني، عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  عنهم وردت الَّيت العميقة
اً، ُمؤثّْرٍ  بأسلوبٍ  نظَمها عليو اِ  رمحةُ  االصفهاين الشَّيخُ  واجلدار  الكثريوف العزاء، رلالس ففي ىنا، ومن ِجدَّ

يقة ُمصابَ  يتناولوف حني   .القدسّية األنوار منظومة بأبيات األبيات، ّٔذه يستشهدوف فإّّنم بالذّْكر الصدّْ
عععععععِ ُ       ِ ععععععع  أِضععععععع   ل ظ هععععععع  ل ظععععععع  ل ل 

 
   ُِ عععععععع  ُ   به لتجعععععععع  ه ب  عععععععع ا عععععععع  ت  تا  ت 

 
ُه  معععععععع  لعععععععع  مععععععععُ ِ صعععععععع ه ال ا ُا  تج

 
ُه   عععععععع    التعععععععع ا مععععععععُ الب  عععععععع   معععععععع  ج 

 
  مععععععععع  أصععععععععع ب ظ  معععععععععُ الععععععععع ِمص  ه 

 
 م تعععععععععع ِح ب بعععععععععع ه تعععععععععع  ِ  البعععععععععع  ه  

 
ُه  ٌِ  ِ عععععععععععِج  ُا تععععععععععع     البععععععععععع  ه   إ

 
ععععععععِ    عععععععع  بعععععععع ه     ً عععععععع  ج  ما ُه مه عععععععع    ال  

 
 

 

عععععع ا ل  عععععع  ب  عععععع ه الِظعععععع    ععععععِ  الهه  أ  ظجه
 

ععععععع     ًا ظعععععععبهعه الععععععع ت   ِمًتععععععع    ال   م 
 

ُه عععععععععع  ا ُِ ببعععععععععع  ه    عععععععععع  ًا ِ  ال  ُ  أِ ضعععععععععع
 

ُه ععععععععععع   ُه ل ععععععععععع  مً  ععععععععععع  ًَ   آ عععععععععععِر ال
 

تمععععععععععر ُا بعععععععععع   ال  ً   ب ِبظعععععععععع  بعععععععععع ِ  
 

عععععععععععر  ععععععععععع له ا ِما ج   ً   بععععععععععع ِ  أبععععععععععع ا ه 
 

ععععععع ِ  اله  هععععععع   ا  ل  ععععععع  ععععععع  ب  ِبظععععععع  ب   ب 
 

ج  اعععععععععععع  وععععععععععععث  ا   عععععععععععع  ت  جععععععععععععِ  ى       
  

 
 

  ... ادلنظومة ىذه أبياتِ  آخر إىل
عععععععععع    ا التعععععععععع   ب ععععععععععع ه ال عععععععععع    ج     

 
ُه  التهععععععععع     عععععععععِ  الَع  ععععععععع   ِ ععععععععع ا    

  
 

 

ا   عععععععععععععععع   ععععععععععععععععر  ص  ًس عععععععععععععععع  عه ُ   ل س 
 

عععععع  أ  ععععععج       ُه و م  ِه العععععع ا  سععععععم   وعععععع  م 
 

مثععععععععع ه العععععععععَ م  ِ ه  ععععععععع  ه     ُِ الب  ععععععععع
  ا  ث 

 
ِضعععع ه   عععع ه وعععع  ل   عععع   الِتج 

 ال ا ععععُا  أ 
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 ... ادلنظومة ىذه من جداً  ادلشهورة األبيات من ىذه
 ادلقاـ لكنَّ  والبياف، والتفصيلِ  بالشَّرحِ  أتناوذلَا وأفْ  الفاطمّية، ادلنظومةِ  ىذه عند الوقوؼَ  أُطيلَ  أفْ  بوّدي كاف
  .لذلك ُمنعقداً  ليس
اً  واضحة ِعربةٌ   ىي فاطمة عن تتحدَّث الَّيت النصوص أعمق أفّ  صلدُ  دلاذا4 كبرياً  َتساؤالً  ترتؾُ  وصورةٌ  ِجدَّ

 عن احلديثُ ، اخلطّ  طوؿِ  على يبَقى كبريٌ  سؤاؿٌ ! دلاذا؟ وبأحاديثهم، الصُّوفّيةِ  دبصطلحات ُمعبَّأة األخرى
 كبريةٍ  رموزٍ  على منها أُِطلُّ  نافذةً  ِخَللوِ  ِمن أفتحُ  عليو، ا رمحةُ  االصفهاينّ  لشيِخنا الُقدسيَّة األنوار منظومة

ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  ُشعراءِ  من  آتيكم ال أينّ  مينّْ  تعلَّمتم أنتم كاف، شاعر أيّْ  عن أربدَّث ولنْ  الرَّمسيَّة، الشّْيعيَّةِ  الدّْ
 . األوَّؿ الطّْراز من ىي الَّيت الرُّموز عن إاّل  أربدَّث وال بالِكبار، إالَّ 

 ميَلدي، 7371 سنة ادلتوج ،(عليو ا رمحةُ  احلّبويب سعيد زَلمَّد السيّْد ديواف) يدي بني الَّذي الكتاب
 للسيّْد ُمفصَّل كبري ديواف وىو احلّبويب، زلمود وَأعدَّهُ  مَجَعوُ  ميَلدي 4221 اخلامسة، الطبعة الكوكب، دار

 قصيدة 41 للقصائد، الرئيسة العناوين من عنواناً  724 فيوِ  الفهارس، مع 376 عليو، اِ  رمحةُ  احلّبويب
 اخلمريّة القصائد من وىي مخريّة، قصيدة 41 ىناؾ عنواناً  724 رلموع من يعين الديواف، ىذا ح مخريّة

 ديوانو بالذكور، الَغزؿ بادلذكَّر، حّتَّ  الَغَزؿ عن فضَلً  اخلمريّة، ادلعاين ح احلدود أبعدِ  إىل الػُمغرِقة الػُمغرِقة،
 ومن الكبار النَّجف مراجع من احلّبويب سعيد زَلمَّد السيّْد شعرِه، بابِ  ح ُمفلَّق شاعرٌ  وىو ُمفّصل ديواف
 أربدَّث أفْ  عن ِغّنً  وح معروؼٌ  كبريٌ  مرجعٌ  البارزين، الِعراؽ أعَلـ ومن األوَّؿ، الطّْراز من الشّْيعةِ  ُزعماء

 بل! الزَّىراء؟ عن واحدة قصيدة فيو ليس آخرِه إىل أوَّلوِ  من الديواف ىذا أفّ  أتعلموف كثرية، بتفاصيل عنو
 اِ  صلواتُ  الزَّىراء إىل بعيد من وال قريب من ال إشارة فيو ليس بل! الزَّىراء عن واحد بيت فيو ليس

  .إليهم راجعٌ  أمرٌ  ىذا يُرّقعوا، أفْ  يريدوف ما ادلرقّْعوف يُرقّْع!! شيئاً  أُعلّْقُ  ال! عليها وسَلُموُ 
 يفتحُ  وىو الشَّعبّ  الشّْعر يَنِظمُ  شاعرٍ  عن أربدَّث وال ادلراىقة، سنّْ  ح ُمراِىقٍ  شاعرٍ  عن أربدَّث ال ىنا أنا

 احلّبويب، سعيد زَلمَّد السيّْد عن أربّدثُ  الطائفة، مراجع كبارِ  من مرجعٍ  عن أربدَّثُ  إنَّين السوؽ، ح دُكَّانو
، وليس الديواف قلَّبت حني حّتَّ  واحدة، إشارة وال فيو ما ديوانُو ىو وىذا  سعيد السيّْد ديواف ح أقرأ أنا اليـو

، وليس العاشرة سنِ  ح وأنا احلّبويب  األعَلـ، فهرستَ  أتصفَّح وأنا. ديوانوِ  وعلى شعرِه على مطّلعٌ  فأنا اليـو
ا، قلت الزَّىراء، أمساء من السمٍ  إشارة أجدُ  ردّبا قُلت  األمر، ذلذا ذكرٍ  أيُّ  يوجد ال بأنّو متأّكد أينّ  رغمَ  ردبَّ
 وسَلموُ  اِ  صلواتُ  بينها فيما للزَّىراءِ  ذكرَ  ال ولكن كثرية أمساء وجدتُ  شيئاً، أجد مل أتصفَّح وأنا وفعَلً 

 نسُبهم ينتهي الَّذين األشراؼ السَّادة من ىم احلبويب آؿ فالسَّادة! أوالِدىا؟ من وىو ىنا أقوؿ ماذا عليها،
 .فاطمة إىل

 ادلؤرّْخ دار ،(الديواف) كتابوُ  ىذا الدين، مجاؿ مصطفى السيّْد اذلامشّيني، من آخر ذلامشي   أيضاً  آخر ديواف
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 السيّْد لبناف، بريوت، العريب، ادلؤرّْخ دار ميَلدي، 4222 الثَّانية، الطبعةُ  آّلَّدين، ذات الطبعة ىذه العريب،
 الشُّعراء نوادر من وىو األوَّؿ، الطّْراز فوؽ ما بل فحسب األوَّؿ الطّْراز من ليس شاعر الدّْين مجاؿ مصطفى

 مصطفى وكذاؾ الشّْعر ح ِقمَّةٌ  فاجلواىري اجلواىرّي، وبني بينوُ  فيما أُقارف أفْ  أُريد ال ادلتأّخرة، العصور ح
 عنوانو قدمي ديواف البدايات ح لوُ  كاف الديواف، ىو ىذا الشّْعر، ح ُأخرى سامقةٌ  ِقمَّةٌ  ىو الدّْين مجاؿُ 

 صغرياً  وكاف قدؽلاً  بغداد ح الديواف ىذا طُبع الديواف، ىذا ضمن موجود أيضاً  وىو ،(القدمي واللَّحنُ  عيناؾِ )
 ح الػُمغرِؽ الرومانسيّ  بأسلوبو معروؼ الدين مجاؿ ُمصطفى والسيّْد ،(القدمي واللَّحنُ  عيناؾِ ) أتذّكر ما على

يواف ىذا وأيضاً  الرومانسّية،  !! ىذا غريبٌ ! فاطمة ِذكرِ  من خليّّ  الدّْ
 ادلريزا الشَّهيد ادلريزا أحفادِ  من وىو الشُّيوخ، سوؽ إىل النَّاصريَّةِ  إىل ُأصولُوُ  تعود ِعراقيٌ  صَلفيّّ  ىامشيّّ  ُمعمَّمٌ 

 وقد الغطاء كاشف موسى الشَّيخ بفتوى وربديداً  األصولّية، ادلدرسة مراجع بفتاوى قُِتل الَّذي اإلخباريّ 
 امتزج ولكنَّوُ  اإلخباريّة، ادلدرسةِ  من إخباريّّ  األصلِ  ح فهو ادلتقدّْمة، احللقات ح ادلوضوع ىذا عن ربدَّثتُ 

 عنونو الَّذي ديوانو ىو وىذا وشاعرٌ  وأديبٌ  لَُغويّّ  الدين مجاؿ مصطفى األدِب، ومع األصولّية مع
يواف) يواف ىذا ح ذكرٍ  من ِلفاطمةَ  ما ولكن ،(الدّْ  قلت ادلعروفة، اللبنانّية ادلغنّية فريوز ينسَ  مل أنّو إاّل  !!الدّْ

  !فريوز ينسَ  مل فهو ولذا رومانسّياً  كاف السيّْد بأفَّ 
 القدمي، اللَّحنُ  القصيدة مقدمة ح كما - الوهابِعبدِألحانِمنِقديماًِِلحناًِِنفسهُِِالشَّاعرُِِيتمثَّل
ِإّلَِِّشيءُِكلِِّليِتكونِأنِوددتُِِالَّتيِإلى - 4الدين مجاؿ مصطفى السيّْد يقوؿ كما القدمي اللَّحنُ 
ا يبدو - ابنتي  4الكَلـ ىذا قاؿ َلَما وإالَّ  وبينها الشَّاعرِ  بني فيما فارؽٌ  ىناؾ وأفّ  السن، صغرية كانت أّنَّ

 سبيل على ىي تكوف أف شيء، ُكلّ  ل تكوف أفْ  ؽُلكن - شيءُِكلِِّليِتكونِأنِوددتِالَّتيِإلى -
ِجديدةٌِِصيغةٌِِشبابَهِتعيدِالوهابِعبدِألحانِمنِقديماًِِلحناًِِنفسهُِِالشَّاعرُِِيتمثَّلُِِ،ابنتيِإّلَِّ - اإلخبار
 أغنية - الواديِبجارةِفيروزِصنعتِماِبهِِِتصنعُِِلعلَّهاِلفيروزتهِِِقصيدَتهُِِيُهديِوهوِفيروزِبصوت
  4لفريوز معروفة

ععععععععع   ً ُا  لعععععععععر م بععععععععع  ُ تععععععععع ه ال  ُ   
 

عععععععع   ًس صعععععععع ُ  و    ل ًعععععععع  أًسعععععععع  م 
 

ععععج   مععععُ ا ً عععع  ه    أًعععع   عععع  ت عععع ت    
 

ععععععععععععِ بععععععععععععأًٌِ   ُِ لعععععععععععع  ِ متا     معععععععععععع 
 

ععععع  ُا    ل وتعععععِ   ه ثععععع ُلِ لععععع  تم  جعععععِ    
 

 وهعععععععععععععععععععع   أسعععععععععععععععععععع أِ لتًعععععععععععععععععععع  
 

 إ  ه و ُ  ت  ِ ٌ  ج ُل ال ا    ٌ ً 
 

 ٌ    ُ   المععععععععععععععععععع   لًععععععععععععععععععع  
 

 جعععععع     الًعععععع ُ وعععععع   معععععع  ل سم ًعععععع 
 

  أِوًعععععع   عععععع  أوًعععععع  ل عععععع  ل   عععععع   
 

ب ًعععععع  َّل تجه عععععع  ال ععععععأل  ضععععععُا ُس   
 

  ععععععععع  ِ  بععععععععع ُ ج ًت ععععععععع ه  ب ًععععععععع  
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 َّل تثععععع ُ    ععععع  اتُ  ًععععع   صععععع   
 

 مععععععُ ُمعععععع    أبعععععع     عععععع      عععععع ً  
 

 أًعع  ُ تعع  ال مععأ   أع سعع  مععُ ال  عع ه 
 

   ُ  ل عععععععععع   اتععععععععععر الُب ععععععععععِ ا  عععععععععع
 

 أًععععع  لمعععععُ  أًععععع  اًته  عععععر ِ أسععععع 
 

 أًععععع   عععععهُ  أًععععع  التم لعععععِر ٌ ًععععع  
  

 
 

 الوجدانّية، اذباىاُِتا، بُكلّ  احلياة جوانب َسرَب  العناوين، ُكلّ  ادلختلفة العناوين فيو كبري وديوافٌ  كامل ديوافٌ 
ينيَّة، الشّْيعيَّة، العقائديّة، الفكريّة، الثوريّة، السياسّية، الغرامّية،  مشمتُ  ما لكنَّين ادلختلفة العناوين َسرَب  الدّْ

 .عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  ذكراً  للزَّىراءِ  جدأ ومل الديواف ىذا ح الزَّىراءِ  عطرَ 
 مكتوبةٌ  أبياُُتا فهناؾ رقّية السيّْدة منكم زار من رقّية، السيّْدةِ  ح قاذلا يتيمةً  تكوف قد مجيلة قصيدةٌ  ُىناؾ
يواف، ح موجودةٌ  وىي الشَّريف، ضرػِلها على  فيها ستقرأوف الُعلويّة اجلهة ح الضريحِ  كتيبةَ  قرأمت ما إذا الدّْ

  .عليو اِ  رمحةُ  الدّْين مجاؿ ُمصطفى أبيات
 ومن األوَّؿ الطّْراز من وشاعرٍ  ألديبٍ  ظلوذج احلّبويب، سعيد زلمَّد السيّْد الطائفة، مراجعِ  من دلرجعٍ  وظلوذجٌ 
 رلتِمعٌ  ىذا لوَذعيّّ،ُكلّ  أديبٌ  احلديث، َعرؼ إخباريّّ  ِعلمٍ  طاِلبُ  ُمعمَّمٌ  ىامشيّّ !! عجيبٌ  الشعراء، فحوؿ

اه ُكلّ  ح اإلمكانات ىذه ُتصَرؼ فلماذا فيو،  اإلمكانات ىذه تقف الزَّىراءِ  إىل تصل حني ولكن اذبّْ
 فَاطمة معَ  قلوبكم َكانت إذا التوفيق، عدـُ  بل التوفيق سوءُ  إنّو! التساؤؿ؟ ذلذا جواباً  صلدُ  ىل! وتنضب؟

ا ،فاطمة ِخدمة تُواصلوا أفْ  ونيَُّتكم  َمرجعٌ ..!! النّْعمة ىذه على حافظوا عليها، فحافظوا األكرب النّْعمةُ  إّنَّ
 قالوا شيءٍ  ُكلُّ  ىناؾ! فاطمة؟ عن شيء وال! النَّجف ومن! سوداء عمائم! كبري أديبٌ  شاعرٌ ! كبري شيعيٌ 

 الطّْراز من ظلاذج ىذه سوقّية، بنماذج ِجئت ما وأنا ظلاذج ىذه!! فاطمة عن شيئاً  قالوا ما لكنػَُّهم فيو
 ..!!األوَّؿ

 ميَلدي، 4221 األوىل، الطبعة سلوين، دار البَلغ، مؤسَّسةُ  ديوانُو، ىو وىذا عليو اِ  رمحةُ  الوائلي شيخنا
يواف من األوَّؿ القسم  أىل ح أشعارهُ  أمجعني، عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  البيت أىل ح أشعارهِ  ح الدّْ
يواف، َصدرَ  أخذت البيت  مجيلة، قصيدة ،(الزَّىراء) 4عنواّنا واحدة قصيدةٌ  ىناؾ قصائِده مجلةِ  وِمن الدّْ

 ادلرض بوِ  وجاء شيعيّ  ُحسيينّ  خطيب لندف، ُمستشفيات إحدى ح 7313 عاـ نُِظمت وجدانّية، قصيدةٌ 
  4الزَّىراء إىل يلجأ أفْ  بغريبٍ  ىو فما الُغربةِ  ديار إىل

ا ِ   ععععععع    ععععععع ً  إلععععععع  ت  ععععععع      الععععععع ا
 

  بهل بعععععععععععع  الصعععععععععععع   لِر ال ا ععععععععععععُا ِ  
 

ععععععععععُ أب  عععععععععع   به ِظعععععععععع   بً  عععععععععع   م 
 

ًععععععععععع  ِ    ُ ععععععععععع  ل  مععععععععععع  لمعععععععععععث هظ   ِ  ص 
 

  4عليها جرى ما إىل فُيشري اجلميلة قصيدتوِ  ح الوائلي الشَّيخُ  ويستمر
ِ   سعععععععُ    ععععععع ة أضععععععع ِ

  اًعععععععع   و 
 

 وظعععععع  مععععععُ بهعععععع   سععععععُ   أمضعععععع  ِ  
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  تً سعععععععععع  ٌا  الجًعععععععععع ُ المعععععععععع ما 
 

   ُ  است ت عععععععععع  لععععععععععِ  ا ت عععععععععع  ِ  إ
 

عععععع    عععععع ُ  ُتعععععع ِح إل عععععع ه  ما ُ  ِمت    جبعععععع 
 

ععععععععععععععععععععععععععععععععع  ِ    مبععععععععععععععععععععععععععععععععع ُ    ضا
 

ًا ععععع له  عععععُ المجععععع ه  ال  لعمتعععععِ   ععععع   ل 
 

 و معععععععععععععععععع  لظعععععععععععععععععع تظ   عععععععععععععععععع ا ِ  
 

 
 

عععععُ سععععع ع   ُ  ل ععععع  ٌُال ععععع ه مه ععععع ا   سه
 

ععععععععععععععع  بضعععععععععععععععُب ه ال  مععععععععععععععع  ِ    تمعا
 

عع  ه وعع  م عع  ه ال ا ععُا ه 
 وعع  ت  عع    ال  

 
 آه   ل لعععععععععععععععععععععععععععععر   ِب ععععععععععععععععععععععععععععع  ِ  

 
ً ضعع   مععُ ا سععل  ه     عع  و عع ة ال هععُاوه 

 
ُه جعععععععععع ا لًععععععععععِ  المعععععععععع  ِ      لِ صعععععععععع

 
 

 

ععععععععُ الَضعععععععع   ه ت ت معععععععع  ُ  مه    سعععععععع 
 

ظعععععععععع  وِ سعععععععععع  ِ   ُِ لم  ععععععععععُاهِ ابعععععععععع  أُ   
 

يقة ُظَلمة عن فيها ربدث مجيلة قصيدة أبياتِو، آخر إىل  ػلتاجوف حني الشّْيعةِ  شأفُ  ىو وىذا الطاىرة الصدّْ
 وىنا الشّْيعيّ  الوجدافُ  يتحّدثُ  وحينئذٍ  وتوسًَُّل، وأَلماً، ُحزناً، عواطفهم وتنفجرُ  إليهم، يلجأوف زُلَمَّد آؿَ 

  ..فاطمة جبنيُ ..!!( كفّّ  لطمتوُ 4 )بصراحةٍ  يقوؿ
ًا ععععع له   لعمتعععععِ   ععععع   لعععععُ المجععععع ه  ال

 
 و معععععععععععععععععع  لظعععععععععععععععععع ِتظ   عععععععععععععععععع ا ِ  

 
 

 
 وحني ىنا، تظهر ادلضامني ىذه مشلولة، والنَّخوةِ  آّدِ  عن فاطمة، َضربت الَّيت اليد وىذه األيدي ىذه يعين

، ىؤالء عن آخر بشُكلٍ  يتحدث فإنَّوُ  ادلنرب على يتحدَّثُ   واحلالةُ  ىنا، ينطقُ  الشّْيعيّ  الوجداف لكن القـو
 سبيل على، السَّطحية وىي الشّْيعة، الشُّعراء ِشعر ح واضحة الظَّاىرة وىذهِ  تُنِطُقُو، الَّيت ىي وادلكانّيةُ  الزَّمانّيةُ 

 ادلنورة بادلدينة نُِظمت ،(الرسوؿ رحابِ  ح) وآلو عليو ا صلَّى النَّبَّ  فيها ؼُلاِطبُ  أخرى قصيدةٍ  ح ادلثاؿ
  73134 عاـ

ُ  جهئعععِ  أجت ععع  ععع  ال ا عععُا ه أ عععم ت   أب   س 
 

ً     اسععععععت ظ   الجعععععع    أِع ِعععععع ِ   عععععع  س 
 

  4يقوؿ أفْ  إىل
عععُ    عععُِ   ععع    وععع  ث  عععلا ل  عععُهِ  ل ا  م 

 
عععع ِ   ُه ععععو  ِم  ا  لجبُ عععع  مععععُ جهًت عععع  

 
  ِ ُ   مظجععععععععع ُِ أ ععععععععع ا   صععععععععع     آثععععععععع 

 
ا   ُ  م هععععععع ِ   سعععععععً ُ الععععععع ا  إلععععععع  الت 

 
 

 

ظعع  ُِ  ِ ت    صعع   ُتعع  ال ا ععُا  تعتعع
 

عععبو ت عععِ  تج عععِل   ًععع ِ    إلععع  جه ععع    
 

 ُ    س    بلع  الع ا ُ  عُ   ج ل ظع 
 

عععع ِ     تبلعععع  ل عععع  ُ عععع  البسعععع عر ته  
 

يقة عن احلديثِ  ح السَّطحية ح تُغرِؽُ  معاين  وح، الشُّعراء شعر بقيَّةِ  ح أو الشعر ىذا ح الطاىرة، الصدّْ
 مسجد ح أوائُلها نُِظمت ،(الكرمي الرسوؿ عند دعاء) عنواف ربت الوائلي شيخنا قصائد من أخرى قصيدةٍ 
 زلتواه من يُفرّْغوُ  ولكنَّوُ  الشَّريف الكساء حديثِ  إىل فيها ُيشري للهجرة، 7222 ُأكِمَلت ُثَّ  الكرمي الرَُّسوؿِ 

  عليو؟ اِ  رمحةُ  الوائلي شيخنا يقوؿ فماذا معناه، ومن
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  عععععع   سعععععع    بب عععععع ه وعععععع ع   ضعععععع ا ا    
 

 وعععععععععععع   عععععععععععع  ه م  عععععععععععع   مهعععععععععععع   ه  
 

  البتععععععع  ِ ال ا عععععععُا  تهعععععععَ  لع   ظععععععع 
 

 سععععععععع  ب   وععععععععع    عععععععععع ه الم ععععععععع   ه  
 

هعععع ل وعععع  ألعععع ُ ا ع عععع   ًَ   بل  عععع  ال
 

ععععععععععُ ُ الجُ عععععععععع ه    ًعععععععععع م ا ل عععععععععع  س 
 

تععع  ُا    ععع ا وضعععر ِت م ععع  وععع  جًععع ه ال
 

 ت ًععععععععععععععععععر العععععععععععععععععع   ة الب  عععععععععععععععععع ه  
 

  ل عععععععععع   سععععععععععل  ِبهعععععععععع   ه ً عععععععععع   
 

ُ     عععععععععععع       أتعععععععععععع  أ   ععععععععععععِ  بععععععععععععأج
 

ِه ِتم عععععععععُا    ععععععععع   ببضععععععععع  ب ععععععععع   ِممسه
 

  أ عععععععععععععععُ  بت معععععععععععععععر  ل   ععععععععععععععع  ه  
 

  !الشَّريف؟ الكساء حبديث ادلعاين ىذه عَلقة ما
 أِ   العععععععع ئ ه   تهعععععععَ  ال ا عععععععُا  معععععععُ

 
 وُ عععععععععععععععع       ععععععععععععععععر  ل لِِهعععععععععععععععع  ه  

 
  تهعععععَ  العهععععع   وععععع  عبعععععةه ال ععععع  ه 

 
 ُ   عععععععععع    ِبُمععععععععععر  مععععععععععُ لصعععععععععع  ه  

 
بععععععععععَ  وعععععععععع   لعععععععععع ا    ًا  أ  عععععععععع ا  ال

 
 ضعععععععععععع ُل    ب  ععععععععععععهر   ِ ِجعععععععععععع  ه  

 
ععععععععععععُ    ُ   أ َّلئعععععععععععع  أ  عععععععععععع  وعظ 

 
   عععععععععبظ  ُضععععععععع     ععععععععع    الِ  ِععععععععع   

 
ثععععع ِ  عععععٌا بععععع س مععععع  مه ًا  إ ععععع   إ ععععع ه آ   ال

 
 معععععععععُ عععععععععع ُ    ت  عععععععععع ه  أَ  مجععععععععع    

 
ُ  مععععُ  ععععٌا  أ ععععُ  سععععُ   أ ععععُ   صعععع

 
 ل عععععع  ِ عععععع س معععععع  لظعععععع  مععععععُ ُصعععععع  ه  

 

 ادلضموف، عن خارجة تفاصيل كلُّها الكساء، وواقعة الكساء حديثِ  ح جرت ما ىذه التفاصيل ُكلّ 
 .الكساء حديثِ  عن احلديثُ  يأت حينما عليو اِ  رمحةُ  الوائلي شيِخنا أبيات إىل وسأعود
 الزَّىراء، عن واحدةً  قصيدةً  كانت وإفْ  الوائلي، شيِخنا مثاؿُ  وىذا الشّْيعِة، شعراء شعرِ  ح الغاِلب النػََّفسُ 
 أنا قلتُ  وكما ضيّْق فالوقتُ  اآلخروف، الشُّعراء َكَتبوُ  ما خَللوِ  من نتلمَّس أفْ  ؽلكن واضحٌ  مثاؿٌ  ىو ولكن
 الفهم سطحّية خَلؿ من واألحزاف الظَُّلمة ظاىرةُ  األوىل، الدَّرجة من بنماذج آتيكم الُعليا، باألمثلةِ  آتيكم
 وال شعرٍ  ح ال عنو، يتحدَّثُ  أحداً  أجد مل فإينّْ  الشّْيعيَّة العقيدة منظومة ح الزَّىراء موقعُ  أمَّا! الزَّىراء ِلمقاـ

ثوا الَّذين َمن! نَثر ح   عنو؟ ربدَّ
ثا والعرتة الُقرآفُ  والعرتة، الُقرآفُ   الشّْيعيَّة، العقيدة منظومة ح واألصل األساس ىي اليت الزَّىراءِ  موقعيَّة عن ربدَّ

 أكاف لفاطمة، ذاكراً  كاف أـ فاطمة مع ُمقصّْراً  أكاف الشّْعِر، وُكلُّ  النَّثرِ  وُكلُّ  مرَّت، الَّيت الُكتب ُكلّ  أمَّا
 من فاطمة ؼُلرِجوا أفْ  على اتَّفقوا اجلميعُ  أفّ  إاّل  عليها، باكياً  أو ألجلها باكياً  أكاف جاٍؼ، غريَ  أـ ذلا جافياً 

 اآلثار، من أثراً  أحدٌ  عليها يُرتّْب مل عابرةٌ  إشاراتٌ  فتلك إشاراتٍ  البعض أشار وإذا الشّْيعيَّة، العقيدة منظومة
  .أدبائِنا ومن مراجِعنا وِمن ُعلمائِنا من ألحدٍ  غابِناً  أكوف ال حّتَّ  أترَكها لن اإلشارات، ىذه عن وسأربدَّثُ 
 منظومة ح عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الزَّىراء موقعيَّةِ  إىل باإلمجاؿ ولو أشاروا الَّذين أولئك عن سأربدَّث
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 . الشّْيعيَّة العقيدة
 ما فعلت السَّقيفةُ  السَّقيفة، ُظَلمةَ  تابعنا أنَّنا ىي احلقيقّية فاطمة ُظَلمةُ  احلقيقّية، فاطمة ُظَلمةُ  ىي ىذهِ 

يقةَ  فأخرجنا فاطمة ُظَلمةَ  واصلنا ذلك بعد وضلنُ  فعلت،  وجئنا الشّْيعيَّة، العقيدة منظومةِ  من الُكربى الصدّْ
 الدخوؿ من فاطمة ظلنعَ  كي موانعَ  وُجِعلت ُحُصوناً  وُجِعلت حواجزَ  وُجِعلت الدّْين بأصوؿِ  مُسَّْيت بأصوؿٍ 

 فاطمة ُمِنعت مثلما! فدؾ بساتنيِ  إىل يدخل أفْ  من فاطمة وكيلَ  السَّقيفة منعت مثلما العقيدة منظومة إىل
 كانت فإذا ذكرِه، وعلى بيانوِ  على سنأت رمز إالَّ  فدؾ وما..!! العقيدة عن فاطمة َمنعنا ضلن فدؾ عن

 منعنا احلقيقةِ  وح الواسعِة، احلقيقةِ  عن فاطمة منعنا ضلنُ  ادود، ادلاديّْ  الرَّمز ىذا عن منعت السَّقيفةُ 
 أنفَسنا منعنا الَّذين ضلنُ  ؽلنَعها، أفْ  أحدٌ  يستطيع ولنْ ! الدّْين حقيقةُ  وىي! الدّْين أصل ىي فاطمةُ  أنُفَسنا،

 جاءونا والَّذين وادلعتزلة، األشاعرة من ّٔا ِجئنا الدّْين بأصوؿ مسَّيناىا زنزانةً  ألنفِسنا وبنينا احلقَّةِ  العقيدةِ  عن
 ىذهِ  ح تبقوا أفْ  تُريدوف أنتم؟ تُريدوف ماذا وُمفكّْرونا، وخطباؤنا وعلماؤنا وفقهاؤنا مراجُعنا الءىؤ  ىم ّٔا

 ساحةِ  عن العقيدِة، ساحةِ  عن فاطمةَ  رببسوا أفْ  تُريدوف تريدوف؟ ماذا احلُريَّة، عن تبحثوا أـ الزنزانة
ا فاطمة، حبست السَّقيفة بأفَّ  أقوؿ ال أنا فاطمة؟ عن فدكاً  السَّقيفةُ  حبست كما عقيدِتكم  حبست وإظلَّ

 .فاطمة عن فدكاً 
 4العقائدية للُكُتب ظلاذج ىي آّموعة وىذه الشّْيعيَّة، ادلكتبة ح ادلهمَّةِ  كتبنا من أخرى رلموعةٌ 

 األوساط وح الشّْيعيَّة، ادلراكز ح انتشاراً  الُكُتبِ  أكثر من وىو ،(وأصوذُلا الشّْيعةِ  أصلُ ) الكتاب ىذا
 زَلمَّد للشَّيخ وأصوذلا الشّْيعةِ  أصلُ  اللغات، من العديد إىل تُرِجم وترمجًة، ِطباعةً  الُكُتب أكثر ومن الشّْيعيَّة،

 منها أقرأ أفْ  أُريد ال للمطبوعات، األعلمي مؤسَّسةُ  يدّي، بني الَّيت الطبعة ىذه الغطاء، كاشف حسني
 الشَّيح أفَّ  ىو ادلقدّْمة من وحّتَّ  العنواف من الػُمفرتض حبسبِ ( وأصوذُلا الشّْيعةِ  أصلُ ) الكتاب ىذا شيئاً،
 ىذا العقائديّة، ُأصولوُ  ىي وما التشيُّعُ  نشأ كيف سيذكرُ  الكتاب ىذا ح الغطاء كاشف حسني زَلمَّد

يقةِ  لذكرِ  وجود ال آخرهِ  إىل أوَّلوِ  من الكتاب  ىذا يقرأ أفْ  أراد فمن العقيدة، ح ودلوقعيَّتها الطاىرة الصدّْ
يقةِ  إىل ُيشري ال الكتاب فهذا الكتاب، ىذا من التشيُّع ُأصوؿ يتعلَّم وأفْ  الكتاب  قريبٍ  من ال الطاىرةِ  الصدّْ

  .وظلوذج مثاؿٌ  ىذا! بعيد من وال
 يسأؿ ادلرجع، يسأؿ ويسأؿ، الشَّاب يأت حينما بقراءتِو، الشَّباب ينصحوف الُعلماءُ  دائماً  الكتاب وىذا

 حني الشّْيعيَّة، ادلدف من مدينةٍ  أيّْ  إىل ادلدينة، إىل يأت الَّذي اخَلطيبَ  يسأؿ ادلرجع، وكيلَ  يسأؿ العالػِم،
م الكتاب ىذا إىل يُرشدوّنم التشيُّع، يُعرّْؼ ِكتابٍ  عن يسألوف  ُمظلمة نُقطةٍ  إىل بأيديهم يأخذوّنم وكأّنَّ
ا حبكم عاطفّية عَلقة فهي بالتشيُّع عَلقةٍ  من لفاطمة كاف وإذا بفاطمة، لوُ  عَلقةَ  ال التشيُّع أفَّ  تُعلّْمهم  أّنَّ

 . فاطمة مع للُمخالفني الَّيت العَلقة نفس وىي وآلو، عليو اُ  صلَّى النَّبّ  ابنة
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 العَلقةَ  ذبعل العصمةِ  عقيدةِ  إىل إضافةً  الشّْيعةُ  ؽلتلكها الَّيت العاطفّية ادلساحة ولكنّ  فاطمة، ػُلبّْوف ادلخالفوف
اه بنفس ىي العَلقة ىذه ولكن وأكرب، أعمق بفاطمة الشّْيعيَّة  فقط ىو واالختَلؼ ادلضموف، وبنفس االذبّْ

 .والضَّعف الشدَّة جهةِ  من
 للشَّيخ السَّقيفة موضوع مناقشة ح مجيل كتابٌ  ،(السَّقيفة4 )عنوانوُ  ادلظفَّر رضا زُلَمَّد للشَّيخ كتابٌ  وىذا
 بينما!! السَّقيفة موضوع خبصوص فاطمة دلوضوع ذكر أيّ  يوجد ال أنّو ىو الغريب ولكن ادلظفَّر، رضا زَلمَّد

 الشّْيعة، وشبابُ  الِكتاب ىذا على احلوزة طََلبةُ  يُثقَّفُ  فحني فاطمة، وبني العنواف ىذا بني التفكيك ؽلكن ال
 حسني زَلمَّد الشَّيخُ  وىو الشّْيعة رموز من َكبريٍ  لرمزٍ  كتابٍ  على يُثقَّفوف الشّْيعة بناتُ  الشّْيعة، أوالد

 ادلظفَّر رضا زَلمَّد والشَّيخُ ..!! التشيُّع ح لفاطمة موقعيَّةَ  ال أفْ 4 احلقيقة ىذهِ  يُعلّْمهم الغطاء، كاشف
 الشّْيعيّ  الوسط ح العقائدِ  ُكتبُ  ىي ىذهِ  السَّقيفة؟ من فاطمة فأين لفاطمة، ذكرَ  وال السَّقيفة عن يتحدَّث

 ..!!احلوزويّ  الوسط وح
 ىذا عن الكَلـ ومرَّ  السَّقيفة، كتاب صاحب نفُسو وىو ادلظفَّر رضا زَلمَّد للشَّيخ أيضاً ( اإلمامّية عقائدُ )

 الَّذي الكتاب السَّابقة، احللقات ح تتذّكروف إذا األمويّة بعقائد مسَّيُتوُ  الَّذي ىذا أُذكّْرُكم، ُىنا فقط الكتاب،
 ِبكتابٍ  ىو وما تنفيس كتابُ  الكتاب ىذا بأفَّ 4 قُلتُ  وأنا نفيس، كتابٌ  بأنَّوُ  ووصفوُ  اخلوئي السيّْد مسَّاهُ 

 ح اجلواب وكاف اخلُوئي السيّْد سألوا حني اإلمامّية عقائدُ  كتابُ  ىذا اخلوئي، السيّْد يقوؿ كما نفيس
 أفضل من ىو الكتاب ىذا بأفّ  التربيزي جواد ادلريزا وجواب اخلوئي السيّْد جواب ،(النَّجاة صراطُ ) كتاب
 العقيدةِ  ح فاطمة دلوقعيَّةِ  فيو وجودَ  وال بفاطمة، لوُ  عَلقةَ  ال كتابٌ  وىو! الشّْيعيَّة العقائدِ  معرفة ح الُكُتب

 شرح ح احلشر يـو النَّافع4 )الكتاب ىذا بعَده ويُدرَّس !النَّجف حوزةِ  ح يُدرَّسُ  أيضاً  الكتاب ىذا الشَّيعيَّة،
مة ىو األصل ح عشر، احلادي الباب ادلعروؼ الكتاب ،(عشر احلادي الباب  شرح وىناؾ احلّلي للعَلَّ

 الكتب وىذه فاطمة، ذكرِ  من َخِليّّ  اآلخر ىو الكتاب ىذا عشر احلادي الباب شرحُ  السيوري، للمقداد
ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  ح العقيدةَ  تبين الَّيت ىي   .الرَّمسيَّة الدَّ
ينيَّةِ  ادلؤسسةِ  رموز عن صادرة الُكُتب ىذهِ   4الرَّمسيَّة الدّْ
o ( ُوأصوذلا الشّْيعة أصل)،  ُالغطاء كاشف حسني زُلَمَّد الشَّيخ. 
o (السَّقيفة)، ادلظفَّر رضا زَلمَّد الشَّيخ. 
o ( ُاإلمامية عقائد)، ادلظفَّر رضا زَلمَّد الشَّيخ. 
o ( ُعشر احلادي الباب شرح)،  َّمة األصل ح النص  .السيّْوري للمقداد والشَّرح احلّلي للعَلَّ
o ( ُاالعتقاد ذبريد شرح ح ادلراد كشف)، مة  الوسط ح يُدرَّس عقائديّ  كتاب أكرب ىو ىذا احللي، للعَلَّ

ا عقائدي ، نص   أكربُ  احلوزوّي،  ح يدرسوُ  البعض الكتاب ىذا سنوات، ثَلث ح َيدُرسو الطََّلبة بعض ردبَّ
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 وح الِعلميَّة احلوزة ح يُدرَّسُ  عقائديّ  منت وأكرب أطوؿ وىو سنوات، ثَلث ح يدرسو والبعض سنتني
ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ    .الشّْيعيَّة العقيدة ح فاطمة دلوقعيَّة ذكرٍ  أيُّ  فيو وليس الرَّمسيَّة الشّْيعيَّةِ  الدّْ

ينيَّة العلمّية حوزاتِنا ح ُتدرَّسُ  الَّيت الرَّمسيَّة الُكُتب ىي ىذه  !!الدّْ
 الشَّيخ وربقيق مجع الثَّاين، والقسم األوَّؿ، القسمُ  جزأين من يتألَّف ،(الشّْيعة عقيدةُ 4 )عنوانو الكتاب وىذا
 ألسلوبِ  وفقاً  عقائديّة رسائل من الشّْيعة ُعلماءُ  َكَتبوُ  ما غلمع الكتاب ىذا الُقمّْي، األنصاريّ  رضا زَلمَّد

 احللقات ح الكتاب ىذا عن ربدَّثتُ  وقد اذلجرّي، العاشر القرف لغايةِ  الثَّاين القرف من الكَلـِ  ُعلماءِ 
اً  وكبري ىائل لعددٍ  نّصاً  سبعني على يشتمل الكتاب ىذا أخرى، مرَّةً  الكَلـَ  أعيدَ  أف أُريد وال ادلتقدّْمة،  ِجدَّ

 ألنَّوُ  الثَّاين القرف من يقوؿ ىو اذلجري، العاشر القرف إىل اذلجري الثَّاين القرف من الطائفة، مراجعِ  كبارِ  من
 الغيبةِ  زمافِ  ح ُىم التأليف ح وأكثروا ألَّفوا الَّذين الشّْيعة فُعلماءُ  وإالَّ  األَِئمَّة، عن الرّْوايات من بعضاً  ذََكر

 لكبارِ  السّْلسلةُ  تأت ذلك وبعد ادلفيد والشَّيخ الصَّدوؽ الشَّيخ من ابتدءاً  الرَّابع، القرف ح يعين الُكربى،
 ىذه ُكلُّ  العقائديّة، ادلوسوعةُ  ىذه السَّبعني، وبرسائلوِ  جبزأيو الكتابُ  ىذا الطائفة، وُعلماءِ  وفقهاءِ  مراجعِ 

 ..!!الشّْيعيَّة العقيدة ح عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  فاطمة دلوقعيَّة ذكرٍ  أيّْ  من خليَّةٌ  ادلوسوعة
 من تُقلّْدهُ  الَّذي ادلرجعَ  سألت لو اآلف! العقائديّة ُكتُِبنا حاؿُ  ىو وىذا! وُشعرائِنا ِشعرنا حاؿُ  ىو ىذا إذاً 
 كتاب إىل سريشدونك الكُتب، ىذهِ  ىي الكَلـ، علمِ  ُكتبِ  من ُخذىا لك سيقوؿ العقيدة؟ آخذ أين

 بشكلٍ  عنها ربدَّثتُ  الَّيت الُكتب ىذه ،(وأصوذُلا الشّْيعةِ  أصلُ ) كتاب إىل يرشدونك أو ،(اإلمامّية عقائد)
ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  ح والعقائديَّ  اإلعتقاديَّ  ادلصدرَ  ُتشكّْل الَّيت ىي الُكتب ىذه ُمقتَضب،  الرَّمسيَّة، الشّْيعيَّةِ  الدّْ

يها؟ شيءٍ  فبأي الشّْيعيَّة، الثَّقافةِ  ساحةَ  تُغذّْي الَّيت وىي  مئة ادلنافرِ  النَّاصبّْ  الكَلميّْ  الفكرِ  ّٔذا تُغذّْيها! تُغذّْ
 من شيءٌ  إليوِ  وُأضيفَ  النَّواصب من ُأِخذ ادلعلومات من ُلَماـٌ  احلقَّة، والرباءةِ  احلقَّةِ  الواليةِ  لعقيدةِ  بادلئة

ينيَّةِ  وادلؤسَّسةِ  ادلرجعيَّةِ  بصبغةِ  وُصبغَ  ا، آؿِ  حديثِ   لعقائد مصدراً  الُكُتب ىذهِ  فكانت الرَّمسيَّة، الشّْيعيَّةِ  الدّْ
 تتنافر الَّيت الُكُتب ىذه من عقيدَتكم خذوا خذوىا، الُكُتب، ىذهِ  من عقيدَتكم خذوا أحرار، وأنتم الشّْيعة،

 ومع العرتة، بفهمِ  الكتاب منطقِ  مع والِعرتة، الكتاب منطق مع% 722 بدرجة بل 33 بدرجة أقوؿ ال
 .والعرتة الكتابِ  همِ بف الِعرتة منطقِ 
 احللقةِ  ح عليكم عرضُتها الَّيت الُكُتب !الُكُتب؟ ىذهِ  ح َغِليَلكم ُيشفي شيئاً  وجدمت ىل4 إيَّاه أسألكم سؤاؿٌ 

 أسأؿ أنا عليهم، ا صلواتُ  حديثُهم ىو فذلك احلديثِ  ُكُتبِ  رلموعةِ  باستثناءِ  احللقة، ىذه وح ادلاضية
 نتحدَّث ألنَّنا ىؤالء، عن أربدَّث وأُدبائِنا، وُشعرائِنا وُخطبائِنا وُمفسّْرينا وُمفكّْرينا وعلمائِنا مراجِعنا كتبِ  عن
 وذكرُُتم إليهم أشرتُ  الَّذين ذلؤالء نتاجٌ  ىي الشّْيعيَّةُ  وادلكتبةُ  ،(الشّْيعيَّة ادلكتبة ح الزَّىراءُ 4 )العنواف ىذا ح

ا البيانات، ىذه عدب أنتم أنفَسكم سلوا رُلَمل، بنحوٍ   ّٓموعةِ  وُمشاىدِتكم ومتابعِتكم ِاستماِعكم قبل ردبَّ
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 ولكنَُّكم األحاديث، ببعضِ  تستأنسوف وكنتم الُكُتب، ببعضِ  تستأنسوف ُكنتم" فَاِطَمة يَا لَبَّيكِ " حلقات
 يتبنيَّ  احلقائق، عن حبثاً  ونتوغَّلُ  األستار ىذهِ  ظلزّْؽُ  حينما عليكم، ومضحوؾٌ  سلدوعوف أنتم غفلة، ح ُكنتم

ا مهازؿ، إاّل  ىي ما األمور ىذه من الكثري بأفَّ  لنا  !! احلقيقة عن الُبعدِ  غاية ح إّنَّ
 عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  فاطمة حبقّْ  أجرمت الَّيت الُكُتب من أيضاً  أخرى ورلموعات أمامي، رلموعةٌ  ىذهِ 
 سلف، فيما عنها ربدَّثتُ  الَّيت الُكُتب بُكلّ  آتِ  ومل منها بنماذج جئتُ  أنَّين إالَّ  إليها، اإلشارةُ  مرَّت وقد
ا  الُكتب من ظلاذج وىذهِ  الشّْيعيَّة، ادلكتبةِ  ح الزَّىراءُ 4 وىو ادلوضوع ىذا ح الصورةُ  تكتملَ  كي ّٔا ِجئتُ  وإظلَّ
ا أجرموا، الَّذين ادلؤلّْفوف أقوؿ وال أجرمت الَّيت ا آراؤىم، تغريت فلردبَّ  َعَدلوا ثّ  اشتباهٍ  حالة ح كتبوىا لردبَّ

 لذلك ُمعتَمدة، ُكُتبٌ  الُكُتب وىذهِ  موجودة، الُكتب ىذهِ  بالنَّتيجة بقيت، الُكُتب لكنَّ  وتركوىا، عنها
يقةِ  حبقّْ  أجرمت ُكُتبٌ 4 قُلت  4العناوين ّٔذه أذكّْرَكم كي سريعٍ  بشكلٍ  أُّمرُّ  واآلف. الطاىرة الصدّْ
يقة حبقّْ  أجرمت الَّيت الُكُتب من عليو، اِ  رمحةُ  ادلفيد لشيخنا( االعتقاد تصحيحُ 4 )ىو الكتابُ  ىذا  الصدّْ

ِعلىِنَقطعَِِأنِوالوجهُِ - الصَّحيح الكَلـ يعين الوجو - والوجه - ادلفيد؟ الشَّيخُ  يقوؿ ماذا الطَّاىرة،
 عن يتحدَّث ال ىو ىنا قطعاً  - واإلمامةِالُنبُ وَّةِأحوالِفيِوالعصمةِالعلمِِِفيِالسَّالمِعليهمِكماِلهم
ِالعلمِفيِالسَّالمِعليُهمَِكَماِلهمِعلىِنقطعَِِأنِِْوالوجه - !ّٔم نُلِحُقها ولكنَّنا دوَّنم، فالزَّىراء الزَّىراء،

ةِِِأحوالِفيِوالعصمة  بعِده ِمن اإلماـِ  على اإلماـُ  ينصُّ  وحينما النَّب، يُبَعثُ  حينما أي - واإلمامةِالنُبُ وَّ
 - !ندري ال - ّلِأمِوإمامةِنُ بُ وَّةِأحوالِكانتِوهلِذلك،ِقبلِفيماِونتوقَّف - السَّابق اإلماـُ  ويتوجّ 
 ذلم ا أكمل مّت - قَبَضهمِأنِِْإلىُِعُقوَلهمِتعالىِاهللِأكملِمنذُِِّلزمةٌِِالعصمةِأنَِِّعلىِونقطع

 تكوفُ  ِحياُتم ح مرحلةٌ  ُىناؾ يعين واإلمامة، النُبُػوَّةِ  أحواؿ مع يكوف العقوؿ إكماؿُ 4 يُبنيّْ  ىو العقوؿ؟
 ىو الربنامج لكن مجيعاً  حبقّْهم جرؽلةٌ  ىي فاطمة؟ حقّْ  ح جبرؽلة ليست أو جرؽلة ىذه كاملة، ليست ُعقوذُلم

 مراحلِ  من مرحلةٍ  ح ذلا الزمةً  ليست والعصمةُ  ادلراحل، من مرحلةٍ  ح كامَلً  ليس عقُلها فاطمةُ  فاطمة، عن
 ..!!حياُِتا
ِمنِكثيراًِِوينسون - الرَّابع آّلد ىو وىذا الطوسي للشَّيخِ  ،(التبياف تفسري) التبيافُ  كتاب وىذا

ِمنِمضىِفيماِلهمِجرىِوما - وأيضاً  - ُمتصرَّفاتِهمِمنِكثيراًِِوينسون - 733 صفحة - ُمتصرَّفاتِهم
 كثرياً  تنسى وىي ذلا، الزمةً  ليست والعصمةُ  ادلقاطع، من مقطعٍ  ح كامَلً  ليس عقلها ففاطمة - الزَّمان

يقة عن تقبلونَوُ  الكَلـ ىذا!! الزَّماف من مضى فيما ذلا جرى ما تنسى وكذلك ُمتصرَّفاُِتا، من  الطاىرة الصدّْ
  تقولوف؟ ماذا تقبلونَُو؟ ال أـ

 كاف إذا األوىل، الدرجة من الرُّموز ىم وىؤالء الشّْيعة، تفاسري ىذه(4 الُقرآف تفسري ح البياف رلمعُ ) وىذا
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 ربدَّث قصائدهِ  بعضِ  ح الوائلي الشَّيخُ  كاف وإذا شعرِه، ح الزَّىراء إىل ُيِشر مل الدّْين مجاؿ مصطفى السيّْد
 أي يُتجوَّز، الشّْعر ح أنَّوُ  من يقولوف وىم الشّْعر، ح الكساء حديثِ  مضامنيَ  َوَحرَّؼ الزَّىراء عن بسطحيَّةٍ 

 حالة ح مسازلة ُىناؾ صحيح قطعاً، الطريقة ّٔذه ال لكن النَّثر، ح ىو شلا أكثر الشّْعر ح لإلنساف غلوز أنّو
 الطوسي الشَّيخ عن نتحدَّث ادلفيد، الشَّيخ عن نتحدَّث ضلنُ  الكبرية؟ الرموزِ  ذلذهِ  نَقوؿ ماذا ولكنْ  الشّْعر،

 التفسريِ  البياف، رَلمعِ  عن ونتحّدث األوَّؿ، ىو ألنَّوُ  ُيسّمونوُ  كما الشّْيعيَّة التفاسري سيّْدِ  التبياف تفسريهِ  ح
ِيُؤدِ ِلمِماِويسهونِينسونِفهم - ادلقدَّسة قم ح حّتَّ  بل األشرؼ، النَّجف ح العلميةِ  للحوزةِ  الرَّمسيّْ 
!! سُلتلّ  عقلٌ  بأنَّوُ  عقِلها عن يُقاؿ ال الَّذي احلدّْ  إىل وتنسى تسهو فاطمة يعين - بالعقلِإخاللٍِِإلىِذلك
  -4فهي
o ادلراحل من مرحلةٍ  ح نَاقصاً  يكوف عقُلها جهةٍ  من !! 
o الزَّماف ماضي ح عليها جرى ما وتنسى متصرَّفاُتا من كثرياً  تنسى جهةٍ  ومن !! 
o بعقِلها إخَلؿٌ  ىناؾ يكوف ال الَّذي احلدّْ  إىل وتسهو وتنسى!! 

ثنا الَّذي4 الُقمّْي للمريزا( الشتات جامعُ ) وىذا  إىل بالقياسِ  عبادُِتا ِقلَّةِ  وعن فاطمة ُعْمرِ  ِقَصرِ  عن ػُلدّْ
 وكذلك عبادُتا، وِلقلَّةِ  ُعمرِىا ِلِقَصرِ  ادلنزلة ح واحُلسني احَلسنِ  دوف ىي ففاطمة لذلك واحُلسني، احَلسنِ 

 ىذا يقوؿ ماذا - ...َِمَصاِئبٌَِِعَليَُِِّصبَّت) 4تقوؿ اليت وىي عليها، جرت الَّيت وأحزاِّنا أآلِمها لقلَّةِ 
 فاطمة؟ كَلـَ  الكَلـُ  ىذا أليس ،(لََيالَِياِِصْرنَِِاألَيَّامَِعَلىُِصبَّتِأَنَّهاَِلوَِمَصاِئبٌَِِعَليَُِِّصبَّتِْ - !؟الرَُّجل

 ! ؟... اذلراء ىذا ما
 عشر الثالث اجلزء وىو الثَّالث، اجلزء(4 الَكِلم جوامعُ ) ىو ىذا كبرية، والئّية رموز ىذه اإلحسائي، والشَّيخُ 

 :آيةِلُعمومِاألخيرِالقولُِِوهوِعشرِاّلثنيِاألَِئمَّةِِِبعدَِِفضَلهاِأنَِِّعنديِيترجَّحِوالَّذي - رلموعتوِ  من
ـٌ  ىذا! ادلنزلة ح أوالِدىا دوفَ  فهي - ﴾وَبلْأًُْثَى الْرَّوَسُ ًَلٍَْسَ﴿  ..!!جرائم ىذه نعم! ال؟ أـ فاطمة حبقّْ  إجرا

 4فاطمة حبقّْ  أجرمت كتبٌ 
o ( ُاالعتقاد تصحيح )ادلفيد للشَّيخ. 
o ( ُالتبياف تفسري )الطوسي للشَّيخ. 
o ( ُالبياف رَلمع ) ُلفاطمة، ومسيئة ظادلة تفاسري وىي الشّْيعيَّة، التفاسري أشهر ىي ىذه. البياف رلمع تفسري 

 ماذا فاطمة إىل تسيءُ  الَّيت الُكُتبَ  وغُللُّوف ػلرتموف الَّذين ىؤالء وػلرتموّنا، غُللُّوّنا الُعلماء ذلك ومع
 ذلم؟ تقولوف

o ( ُالشَّتات جامع )الُقمّْي للمريزا.  
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o (الَكِلم جوامع ) ِا اإلحسائي الشَّيخُ  كتب مع تتعامل والشَّيخيَّةُ  اإلحسائي، للشّْيخ  !ُمنَزؿ وحيٌ  وكأّنَّ
 عميقة سرتاتيجّية دراسة ؽُلثّْلُ  الربنامج ىذا..!! أمازُِحكم ال أنا أماَمكم، حقائقُ  ىذه أنُتم؟ تقولوف ماذا

 وحاكموا الوثائق، وىذه احلقائق ىذهِ  تتبَّعوا يب، لكم شأفَ  ال عقيدَتكم، اعرفوا ديَنكم، اعرفوا ودقيقة،
 تستطيعوف لزَّىراءِ ا وحقّْ ! الرَّمحاين؟ ادلنطق من أـ الشَّيطاين ادلنطق من ىو ىل األمرَ  َوزِنوا بوجدانكم، األمورَ 

 على ا ُحجَّةُ  لسقطت مُتيّْزوا أفْ  تستطيعوا مل لو ألنَّكم الرَّمحايّن، وادلنطق الشَّيطاينّ  ادلنطقِ  بني مُتيّْزوا أفْ 
 احلقّْ  بني فيها ؽُليػّْزَ  أفْ  يستطيع ال اإلنساف عند حالةٌ  ُىناؾ َتكوف ىل األَِئمَّة يسألوف حني ؽُلكن، ال العباد،

 العباد؟ على ا ػلتجُّ  َشيءٍ  وبأيّْ  العباد، على ا ُحجَّةُ  لسقطت َذلك كاف لو يقوؿ اإلماـ والباطل؟
 والبصرية، والِفطرة الوجداف من ّٔا يرتبط وما العقوؿ ىي الباطنة واحُلَجج الباطنة، وباحُلَجج الظَّاىرة باحُلَجج

  .وذبّلياتِو شؤوناتوِ  بُكلّ  اإلنساين اإلدراؾُ  ىي
 ولكن ميّن، دعوكم الرَّمحايّن، ادلنطقِ  من الشَّيطاينّْ  ادلنطقِ  متييزِ  على األَِئمَُّة، يقوؿ ىكذا قادروف، إنَّكم

 معكم وأنا زُلَمَّد آؿ ظلُمتم إنَّكم زُلَمَّد، آؿَ  تُنصفوا أفْ  قبل أنفَسكم أنصفوا احلقائق، ىذه مع تعاملوا
 أنصفوا زُلَمَّد، آؿ نُنصفُ  ذلك وبعد أنفَسنا نُنصفَ  أف إىل دعوةٌ  وىذه زُلَمَّد، آؿ ظلمنا ضلنُ  أيضاً،

 أرقاـٌ  ضلنُ ! ضلُن؟ فَمن غريي، أو أنا باألشخاص لكم شأفَ  ال ِّٔا، ومتسَّكوا احلقيقة عن احبثوا أنفَسكم،
 .الفسيح العاملِ  ىذا ح َنِكراتٌ 
ْـّ  حبقّْ  أجرمت الَّيت الُكُتب ىذهِ  عن احلديث أكمل كي إليكم أعودُ  الفاصل وبعد فاصل إىل نذىبُ   ُأ
 .واحُلَسني احَلَسنِ 
 فاطمة عقلُ 4 (ااِلعتقاد تصحيح) من تبدأ آّموعة ىذه فاطمة، حبقّْ  أجرمت الَّيت الكتب من آخر كتابٌ 

 ىي4 (التبياف) وىذا! ذلا متوفّْرةً  االوقاتِ  من وقتٍ  ح العصمةُ  تكن ومل! ناقص عقلٌ  ادلراحل من مرحلةٍ  ح
ا يقوؿ الكتاب وىذا الزَّماف، ماضي ح عليها جرى ما وتنسى ُمتصرَّفاُِتا، من كثرياً  تنسى  وتسهو تنسى بأّنَّ

 رلنونة تصبح ال يعين سُلتّل، عقلٍ  إىل عقُلها يتحوَّؿ ال أنّو أي بعقِلها، إخَلؿٌ  ُىناؾ يكوف ال الَّذي احلدّ  إىل
 قصرياً  كاف ُعمرىا إفَّ  الُقمّْي، للمريزا( الشتات جامع) قصرياً  عمَرىا أفَّ  يرى الكتاب وىذا! معتوىة أو

 القضّية أفّ  باعتبار واحُلَسني احَلَسنِ  دوف وادلرتبة ادلنزلةِ  ح ىي لذلك كبرية، مآسيها تكن ومل! قليلة فعبادُتا
 األَِئمَّة، دوفَ  ىي فاطمة بأفَّ  يعتقد وىو عليو اِ  رمحةُ  اإلحسائي لشيخنا الكتاب وىذا..!! بالكيلوغراـ ىي
  !التافو التربير ّٔذا﴾ وَبلْأًُْثَى الْرَّوَسُ ًَلٍَْسَ﴿ كالذَّكر ليست األنثى فإفَّ 

ثنا الغطاء، كاشف حسني زَلمَّد للشَّيخ ،(ادلأوى جنَّةُ 4 )الكتابُ  وىذا  ىذه حبسب ،736 صفحة ح ػُلدّْ
ِعنِخرجتِحتَّى -4 736 صفحة ح ،7243 الثَّانية، الطبعة ظهور، ادلطبعة ادلصّححة، الطبعة الطبعة،
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 فاطمة!! اآلداب حدودِ  عن خرجت فاطمةُ  - ُعمرِهاُِمدَّةَِِحظيرتِهاِمنِتخرجِلمِالَّتيِاآلدابِحدودِِ
 ! ؟..لفاطمة أبقوا ماذا إذاً !! حياُتا مقاطعِ  من مقطعٍ  ح مؤدبةً  ليست
o  ُكامَلً  ليس عقُلها حياُتا مقاطع من مقطع ح فاطمة !!.. 
o ذلا الزمةً  ليست العصمةُ  حياُتا مقاطع من مقطعٍ  ح !!.. 
o  ُُمتصرَّفاُتا من كثرياً  تنسى فاطمة !!.. 
o  ُالزَّماف ماضي ح عليها جرى ما تنسى فاطمة !!.. 
o  ُمعتوىاً  أو سُلتَلًَّ  عقلها يكوف ال الَّذي احلدّ  إىل وتنسى تسهو فاطمة !!.. 
o  ُادلنزلة ح واحلسنيِ  احلسنِ  دوفَ  فهي قليلة، وأحزاُّنا قليلة وعبادُُتا قصري ُعمرىا فاطمة !!.. 
o  ُادلراتب ح األِئمَّةِ  دوف فهي كاألنثى الذكر وليس أنثى فاطمة !!.. 
o  ُوادلواطن ادلواقع بعضِ  ح اآلدابِ  حدود عن خرجت فاطمة  !!.. 

 !لفاطمة؟ تركوا ماذا أخربوين إذاً  
 الثالث، اجلزء من ،421 صفحة ح كما - (مرمي العادلني نساء سيّْدةُ ) ؛(القرآف تفسري ح ادليزاف) ىو وىذا
 سيّْدةً  ليست ففاطمةُ  - وخديجةِوآسيةِمريمِبعدِالعالمينِنساءِِِسي دةُِِفَاِطَمةُِ - 462 صفحة وح

ا اإلطَلؽ، على العادلني لنساءِ   آسية، ُثَّ  األوىل ىي مرمي يعين وآسية، مرمي بعد العادلني نساء سيّْدةُ  ىي وإظلَّ
ا الطامَّة جاءُتا وخدغلة ا لفاطمة أّماً  تكن مل ولو فاطمة، أُـ ألّنَّ  خدغلة وبعد أعلى، مرتبةٍ  ح وضعوىا لردبَّ

 !! فاطمة تأت
 حبقّْ  غُلـر أمل احلّبويب السيّْد ديواف !فاطمة؟ حبقّْ  أجرمت ُكتبٌ  ىي الكتب ىذه أليس !أنتم؟ تقولوف ماذا

 ذََكرَ  الوائلي الشَّيخُ ! ؟فاطمة حبقّْ  غُلـر أمل الدّْين مجاؿ مصطفى السيّْد ديواف! ؟فاطمة حقّْ  ح وقصَّر فاطمة
ا شعرِه، ح الزَّىراءَ   أنا الطائفة، مراجع ىؤالء ىؤالء، أمَّا! !آخر شيءٌ  وىذا بسطحيةٍ  الزَّىراء عن ربدَّث لردبَّ
 أربدَّث اإلحسائي، الشَّيخُ  عن أربدَّث البياف، رلمع عن التبياف، الطوسي عن ادلفيد، الشَّيخُ  عن أربدَّث

 ..!! تقدُّْسها الشّْيعة لكنَّ  فاطمة حبقّْ  أجرمت الُكتب ىذهِ  ادليزاف، وىذا الغطاء، َكاشف عن
! ويُبجَّل؟ يُطَبع ترتكونو مكتباِتكم؟ ح تُبقونو ىل تقلَّدونو، الَّذي دلرجِعكم إساءةٌ  فيو ِكتاباً  أفَّ  لو أسألكم أنا

ا أحد، إىل أسيءُ  ال باحلقائق، أتكلَّم وأنا عين تقولوف ماذا اآلف  والُعلماء، ادلراجع إساءات عن أكشفُ  وإظلَّ
 تفرتوف، ما تفرتوف عين، تقولوف ما تقولوف فاطمة، عن أدافعُ  كتبهم، من أقرأُ  زوراً، قوالً  إليهم أنسب ال

 لو باحلقائق، وجوَىكم أصفعُ  يومياً  باحلقائق، وجوَىكم أصفعُ  وأنا! أكاذيب وُكلُّها رُبلّْلوف ما ورُبلّْلوف
 دوف من مراجعكم إىل ُتسيء ابتداءً  ىكذا موقفكم؟ كاف ماذا مراجِعكم إىل ُتسيء الُكُتبُ  ىذهِ  كانت
 ِمن منصبها، ِمن فاطمة فُيخرج يأت الَّذي ىذا يعين سبب، دوفِ  من فاطمة إىل يسيئوف ىؤالء سبب؟
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ا يقوؿ الَّذي ىذا أو العادلني، نساء سيادةِ   دوف من ىذا، أو ىذا أو اآلداب، حدودِ  من َخرجت بأّنَّ
 .إليها يسيئوا حّّت  شيئاً  فاطمةُ  ذلم تفعل مل!! سبب
 عندي ما أنا ذلك، لكم وسأُبَػنيّْ  اخلُوئي، السيّْد ىو فاطمة إىل ِإساءةً  الُعلماء أكثرُ  أفّ  ىي الُكربى الطامَّةُ 

ا اخلُوئي، السيّْد مع مشكلة  السيّْد من ُعقدة عنده الفَلين فَلف يقولوف يسمعونين الَّذين من اآلف البعض ردبَّ
ُ  ولكنَّين اخلُوئي السيّْد من عقدة عندي ما أنا اخلُوئي،  التأريخ ح األسوأُ  أفّ  لُِيعَلم..!! احلقيقة لكم سأُبَػنيّْ
 ُكتُبوِ  سُلتلف ح كَلـٍ  من ذكرتوُ  ما أُعيدَ  أفْ  أُريد ال أنا!! اخلوئي السيّْد ىو فاطمة من موقفوِ  ح الشّْيعيّ 
 رجاؿ معجم من التاسع اجلزء ىو ىذا فاطمة، ُظَلمةَ  َنَسف البداية من اخلوئي السيّْد ُمفصَّل، وبشكل

ُِسَليمِِكتابِإلى - الطُوسيّ  الشَّيخُ  يعين - الشَّيخَِفطريقَُِِكانِوكيفما - 4614 صفحة وىذه احلديث،
 نسف الكلمة ّٔذه اخلوئي السيّْد أفّ  واخلَلصة ضعيف، الكتابُ ! وانتهينا - ضعيفِسنديهِِِبكالِقيسِابن

  ..!!فاطمة ُظَلمةَ 
 ،232 صفحة الثَّاين، اجلزء ىو ىذا ،(االستفتاءات أجوبة ح النَّجاة صراطُ ) ىو وىذا سألوه، حني لذلك
 4فقاؿ ُمدلّْساً  أجاب برأيكم؟ صحيحةٌ  الرّْوايات ىذه ىل فاطمة السيّْدة لضلع عمر َكسرِ  عن سألوه حني

 أف أُريد وال لفاطمة، األوىل الضَّربة ىي ىذه نظرِه، ح صحيحة ليست فالرّْوايات ،(معروؼ مشهورٌ  ذلك)
 مجيع إىل يتطرَّؽ أفْ  ؽلكن وسهُوىا وتسهو، تسهو فاطمة أفَّ  من يعتقد اخلوئي السيّْد أفَّ  إىل ُأشري

 فيها تدخلُ  اخلارجية فادلوضوعات منها، العباديّة حّتَّ  حياُتا شؤوف مجيع إىل أي اخلارجّية ادلوضوعات
 النَّصب، من قاتليها تربئةِ  إىل كذلك ُأشري أفْ  أُريد وال اأُلخرى، التصرُّفات وسائر واحلجّ  والصّْياـ الصََّلة

م  ُكلّ  فليس التحرمي، يوجب ال فاطمة أذى رُلرَّد أفَّ  ِمن بَػيَّنوُ  ما إىل ُأشري أفْ  أُريد وال بنواصب، ىم ما وأّنَّ
 عند أقف أفْ  أُريد ال ىنا وأنا عنها، احلديثُ  مرَّ  الَّيت ادلنهجّية ىي ىذه حراماً، يكوف فاطمة يُؤذي شيء

  .فاطمة ُظَلمةِ 
ا  اجلزء ىو ىذا ،(الوثقى العروة شرح ح التنقيح4 )كتابوِ  ح اخلوئي السيّْد وضعوُ  الَّذي ادلنهج عند أقف وإظلَّ

 أجـر كتاب أكثر..!! ىذا ىو فاطمة حبقّْ  أجـر كتابٍ  أكثرَ  بأفَّ  أعتقد وأنا ،(والتقليد االجتهاد) األوَّؿ
 االجتهاد األوَّؿ، اجلزء اخلوئي، للسيّْد ،(الوثقى العروة شرح ح التنقيح) الكتاب ىذا ىو فاطمة حبقّْ 

ِأنُِيشتَرطُِِّلِالشَّرعيةِِِاألحكامِفيِإليهِيُرَجعُِِمنِبأنَِِّللجزمِِ -4يقوؿ حينما ،442 صفحة ح والتقليد،
 ح الدّْين، ُزعماء ح َيشرتطُ  ال أي - أمرِهمِفيِتامِ ِثباتٌِِلهُِِِممَّنِيكونِأوِلهمِالحبِ ِشديدَِِيكون

 ال أُناسٍ  بيد الشّْيعةِ  أعناؽَ  ُيسلّْم ىو يعين!! فاطمة وآؿِ  لفاطمة احلبّ  شديدي يكونوا أف الدّْين، مصادر
 ىذا ىو مرّ  الَّذي ىذا ُكلّ  ح كَلـ أخطرُ ! ل قولوا أنتم! ىذه خيانة أيَّةُ ! لفاطمة شديداً  حبَّاً  ػلِمُلوف
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 ح يشرتط ال أنّو ىو ىذا من واألنكى لفاطمة، احُلبّْ  شديدَ  يكوف أفْ  الشّْيعيّ  ح َيشرِتط ال!! الكَلـ
 رسوؿَ  يُرضي عليكم باِ  الكَلـ ىذا! لفاطمة احلبّ  شديدي يكونوا أفْ  الشّْيعة مراجع وح الشّْيعة، ُزعماء

 ! ا؟ رسوؿ يُرضي الكَلـ ىذا! تقولوف؟ ماذا أنتم! ا؟
 ىناؾ النَّّب، سريةِ  عن تعرفونو الَّذي ادلقدار تعرفوّنا، الَّيت سريتِو خَلؿِ  من وسلَّم وآلوِ  عليو ا صّلى النَّب

 تعتقدوف ماذا ا رسوؿ من التصرُّؼ ىذا فاطمة، مع يتصرَّؼ كاف وكيف النَّّب، سرية عن تعرفونو مقدار
 من يُريد وأنّو األُمَّة، ىدايةِ  ألجلِ  األنبياء سيّْد من تصّرؼٌ  ىو أـ ابنِتو؟ مع أبٍ  كتصّرؼِ  عاديّا تصّرفاً  كاف
 كاف ا رسوؿ بأفَّ  يتصّور شخص ُىناؾ كاف إذا أعتقد أنا! تقولوف؟ ماذا أنتم بو؟ تقتدي أفْ  األُمَّة

 ىذا اختلف واحدة مرَّة وال مرَّة، وال دائماً، فإنّو ادلدينة من ؼُلرج أف أراد إذا مثَلً  الطريقة، ّٔذه يتصرَّؼ
 إىل يذىب إليو يذىب مكاف أوَّؿ ادلدينة إىل دخل وإذا فاطمة، عندِ  من ىو منو ؼلرج مكاف آخر األمر،

 التطهري، آيةُ  نزلت أف بعد ادلدينة ح ا رسوؿ فيها كاف الَّيت السنني طيلةَ  اختلف ما األمر ىذا فاطمة،
 آيةُ  نزلت أفْ  بعد ذلك، يبنّيُ  اليماين الكساء وحديثُ  فاطمة، بيتِ  ح نزلت نزلت؟ أين التطهري وآيةُ 

  .الصََّلة أوقاتِ  غري وح الصََّلة أوقات ح مرَّات ِعدَّة يقف يوميَّاً  ا رسوؿ كاف التطهري
 على وُيسلّْم التطهري آية ويقرأُ  بأِّا على يقفُ  كثرياً، فاطمة يزور كاف وسلَّم وآلوِ  عليو ا صّلى النَّبُّ 

 أحواذِلا على يطمئنّ  فاطمة على ُيسلّْم األحياف بعض وح للدخوؿ يستأذف األحياف بعض ح فاطمة،
 ِفَداَىا أَبُوَىا، ِفَداَىا أَبُوَىا، ِفَداَىا4 )عديدة مواطن ح الكلمة ىذهِ  ُيكرّْر وآلو عليوِ  ا صلى والنَّبُّ  ويذىب،

ْـّ 4 )وُيسمّْيها ،(أَبُوَىا  ىذهِ  ذلك، وأمثاؿ يُتمٍ  جوعِ  وعن حنافٍ  نقص عن ويتحدَّثوف يقولوف كما ال ،(أَبِيَها بِأ
 يِدىا، ح يُقبػُّْلها كاف رأِسها، ح يُقبػُّْلها كاف جبيِنها، ح يُقبػُّْلها كاف منها، دعوين والسخافات السَّفاسف

 طويلة، والسريةُ  ابنِتو، مع أبٍ  بتصرُّفاتِ  ىي ما وىذه رَللِسو، ح وغُللُسها إليها يقـو َجالس وىو أقبلت وإذا
 من سأحدّْثكم ا، أدبِ  عن بل فاطمة مع زُلَمَّدٍ  أدب عن ليس القادمة احللقات ح سُأحدّْثكم طويلة،
 الكتابِ  فكرِ  عميقِ  ِمن ادلصادر، أّمهات ِمن عندي، من وليس عّودُتكم، كما والعرتة الكتابِ  منطقِ  خَلؿِ 

 زُلَمَّدٍ  أدب عن أربدَّث أفْ  أُريد ال ىنا وأنا ذلك، ح وآيات روايات ىناؾ فاطمة، مع يتأدَّب اُ  والعرتة،
 ال ولكنْ  وعريضة، طويلة حلقات لدينا فستكوف ادلوضوع ىذا أفتحَ  أف أردتُ  وإذا أُذكّْرُكم، فقط فاطمة، معَ 

 .ادلوضوع ىذا أفتحَ  أفْ  أُريدُ 
 ادلقدار ىذا ىل تعرفونُو، الَّذي ادلقدار وآلو، عليو ا صلَّى زُلَمَّدٍ  سريةِ  من أنتم تعرفونو ما أسألكم، أنا

 أنا! ا؟ رسوؿَ  يُرضي الكَلـ ىذا! اخلوئي؟ يقولو الذي الكَلـ ّٔذا يرضى ا رسوؿ بأفَّ  تعتقدوف غلعلكم
ينُ  أسألكم،  َحكّْموا أنتم زُلَمَّد، دين الدّْين! الطوسي دينُ  وال! اخلُوئي دينُ  ىو وما ا رسوؿِ  دينُ  ىو الدّْ

ِبأنَِّ - !قاطعية ُىناؾ - للجزم -! ادلنهج؟ ّٔذا يرضى وآلو عليو ا صلَّى زُلَمَّد الدّْين َصاحبُ  وجدانكم،
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 شديد يكوف دلن إذاً  - لهمِالحبِ ِشديدَِِيكونِأنُِِْيشتَرطِّلِالشَّرعيةِِِاألحكامِِِفيِإليهِِِيُرَجعِمن
 يكوف يعين ذلم، احلبّ  شديدَ  يُكن مل وإذا جلهة، احلبّ  وضعيف جلهة احُلبّ  شديد يكوف إنساف أيّ  احلّب؟

 اذلواء ح تركوُ  ىكذا! جَعَلُو؟ ِلَمن ىنا، أسأؿ أنا! جَعَلُو؟ وِلَمن َذَخَرُه، دلن الشَّديد فحبُّو ذلم، ضعيفاً  حبُّو
ِشديدَِِيكونَِِأنُِيشتَرطُِِّل - ِبو؟ توجَّو ِجهةٍ  أيّ  إىل الشَّديد ُحبُّو!! شلكن وغري متصوَّر غري ىذا! الطّلق؟
ّّ  ثباتٌ  لوُ  يكوف ال الَّذي - أمرِهمِفيِتامِ ِثباتٌِِلهُِِِممَّنِيكونِأوِلهمِالُحبِ   ىذا ىل أمرِىم ح تا

  صحيحة؟ عقيدةً  ؽلتلك ىذا ىل شيعّي؟
 عن يتكلَّم الواقع، عن يتكلَّم اخلوئي السيّْد الوصف، ّٔذا وُىم الوصف ّٔذا مراجُعكم كاف إذا عليكم با

 فهذا ادلوجودين ادلراجعِ  على نُطبّْقوُ  أفْ  أردنا إذا ىذا الواقع تَلمذتِو، عن يتكلَّم أساتذتِو، عن يتكلَّم نفسِو،
 من دعوين ا؟ رسوؿَ  يُرضي احلاؿ ىذا فهل احلاؿ ّٔذا ادلراجعُ  َكاف وإذا واقُعهم، ىو ىذا الواقع، ىو

 تكونوا أفْ  عليكم يُوِجب وال فيكم يشرتطُ  ال الشّْيعة أنتم فيكم، يشرِتطُ  ال ىو أنتم، أنتم،!! ادلراجع
  األمر؟ صاحبَ  يُرِضي ىذا ىل أسألكم، أنا ا؟ رسوؿَ  يُرِضي ادلنطق ىذا ىل! لفاطمة احُلبّ  شديدي

 بأفّ  قُلتُ  ىنا من! ؟..فاطمة حبقّْ  إجراماً  األكثرُ  ىو ادلنطق وىذا الكتاب وىذا ادلنهج ىذا أقوؿ لذلك
 ليس ادلنهج ىذا وبادلناسبة ادلنهج، ىذا وضع ىو! ؟..الزَّىراء حبقّْ  إجراماً  األكثرُ  ىو منهجوِ  ح اخلوئي السيّْد
 الَّذين ادلعاصروف ادلراجع اآلف تَلمذتِو، وعند أساتذتوِ  عند موجود ادلنهج ىذا اخلُوئي، بالسيّْد خاصَّاً 

 سألتَ  أو اعرتضتَ  ولو عنو، ويُدافعوف ادلنهج ّٔذا بشدَّةٍ  ادلتمسّْكني ومن ادلنهج ىذا أبناءِ  من ىم تُقلّْدوّنم
ا الرتقيعات من لك سيجدوف  ىذا لذلك اأُلخرى، الرتقيعاتِ  بسائر اقتنعتَ  مثلما برتقيعاُِتم، تقتنعُ  وردبَّ

 مع تتنافر دلنهجيَّةٍ  يُؤسّْس ألنّو عليها، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  فاطمة حِبقّْ  إجراماً  األكثر ىو قُلت كما الكتاب
ِأو - !احُلّب؟ شديد يكوف دلن إذاً  - لهمِالُحبِ ِشديدَِِيكونِأنِِْالتقليدِمرجعِِِفيُِيشتَرطِّل - فاطمة
 ىذا لنا أنتجت الَّيت ىي ادلنهجّيةُ  ىذه سيكوف؟ َمن مع التاـّ  ثباتوُ  إذاً  - أمرِهمِفيِتامِ ِثباتٌِِلهُِِممَّن

 .عليهم ا ورمحة عليو اِ  رمحةُ  اخلوئي السيّْد تَلمذة ِمن ىؤالء أمثاؿَ  الّنتاج،
 فاطمة أفّ  ىي الكتاب ىذا من ّٔا طلرجُ  الَّيت اخُلَلصة الصَّدر، باقر زَلمَّد للسيّْد(4 التأريخ ح فدؾٌ ) ىذا

 ولكنَّها العظيمة، أُمّْها روحِ  من ذلك ُمستوحيةً  الظادلني مواجهة ح فكَّرت رسالّية، داعيةً  ُمؤمنةً  شابَّةً  كانت
 اإلىانة وبسببِ  فدؾ َغصبِ  بسببِ  آالِمها على وانطوت ادلواجهة، تلك ح بكر أيب اخلليفة لذكاءِ  َفَشلت

 ادلنازؿ من ذلا فاطمة وال فاطمة على اعتدى ُعمر فَل وانتهينا، البيت بإحراؽ ىدد حني عمر وجَّهها الَّيت
ا إالَّ  الغيبّية،  ح وفشلت الظادلني وواجهت واحلناف، بالعاطفةِ  أبيها على ربنو رسالّيةً  ُمؤمنةً  َشابَّةً  كانت أّنَّ

ا فاشل، مشروعٌ  الفاطمي فادلشروع بكر، أيب اخلليفةِ  لذكاء ادلواجهة  ولكن اجلُزئّية اجلهات بعض من صلح ردبَّ
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 ح فشلت وعائشة ثورُتا ح فشلت ففاطمة وعائشة، فاطمة علا الثائرتاف فشلتا، الثائرتني أفَّ  العملّية النَّتيجة
 ادلوجودة اخلَلصة أكذب،كذَّبوين، بأينّْ  وقولوا وكذَّبوين الكتاب، ىذا ح ادلوجودة اخُلَلصة ىي ىذه ثورُتا،

 ..!!فاشلة فاطمة أفّ  وىي4 اخلَلصة ّٔذه وستخرجوف الكتاب اقرأوا ىذه، ىي الكتاب ىذا ح
 زَلمَّد ىو ىذا الصَّدر، باقر زَلمَّد السيّْد تَلمذة ومن اخلُوئي السيّْد تَلمذة من أيضاً  آخر تلميذٌ  وىذا

 ىذا حلقاتِ  من حلقةٍ  ح الكتاب ىذا عند طويَلً  وقفتُ  وقد( القدوة الزَّىراء) كتابوُ  وىذا ا فضل حسني
 فهم الصَّدر باقر زَلمَّد للسيّْد التأريخ ح فدؾٌ  ح جاء الَّذي الكَلـ نفس ىو القدوة الزَّىراءُ  الربنامج،
 للحركّيةِ  ما ِبُكلّْ  حركيَّةً  كانت الواقع على ادلنفتحةُ  الرّْساليةُ  الشابَّةُ  تِلك ففاطمةُ  اآلنية، نفس من يشربوف

 لوُ  أُمَّاً  فكانت طفولتوِ  أيَّاـ ُمنذُ  اليُتم جوعَ  يستشعرُ  الَّذي أبيها على وعطِفها حبناِّنا أسبغت معّن، من
ْـّ  فسمَّاىا  فضلُ  يَعدُّ  الطبيعةِ  خأوسا  من طهارُِتا وعن تبتُِّلها عن نتحدَّثُ  ِحني الَّيت ىي ىذهِ  فاطمةُ  أبيها، بُأ

 بيُتها فكاف الُقرآف وعلى اإلسَلـِ  على اِنفتحت الَّيت الرّْساليةُ  ىذهِ  فاطمةُ ! عَلج إىل حباجةٍ  مرضاً  ذلك ا
 مرضعِتو،[ على رمحة! حّباب ولد خوش] كاف بيتو، ح اإلسَلـَ  يعيشُ  كاف عليَّاً  أفَّ  حّتَّ  إسَلمّياً  رسالّياً 
 ما] ااضرات، وتُلقي ِنضاذلا تُواصلُ  فاطمةُ  وكانت رسالتِو، على ينفتحُ  وىو بيتوِ  ح اإلسَلـَ  يعيشُ  كاف
  .[اخلرط ىذا وعلى] الرّْساليات، ادلسلمات لتثقيف ااضرات وتلقي[ ؟!ُحسينيَّة بيا أدري

 الكثري اجلمعّيات، من والَكثري الفضائّيات، وحّتَّ  الشّْيعيَّة السياسية وادلنظَّمات الشّْيعيَّة السياسية األحزاب
 ِمن الُقمامة ىذهِ  دبثلِ  َمشحونة الكورسات من والَكثري الدروس، من والَكثري والكرّاسات، الكتابات من

 غُلسّْدُ  ُمنفتح رسالّّ  أنّو على ادلؤمنني أمريُ  وُيصوَّرُ  فاطمُة، ُتصوَّرُ  وىكذا احلديث، من القمامة وىذهِ  الِفكرِ 
 بأفَّ  َيشعر عليّّ  فكاف اإلسَلـ، رّب  كما النَّبُّ  ربّاهُ  ولداً  وكاف الُقرآف، على االنفتاحَ  يَعيشُ  بيتِو، ح اإلسَلـ
 حقيقةُ  ىو النَّاطق، الُقرآف ىو عليّّ ..!![ ىذا ىاخلرط شنو! ]الُقرآف مدرسة ح تِلميذاً  كاف أخوه، اإلسَلـ
 من الفضائّيات، خَلؿ من ِبو أدمغَتكم مألمت أنتم[ اخلرط ىذا! ؟..اخلرط ىذا شنو اخلرط ىذا] الُقرآف،
 الثَّقافة ساحةِ  جهاتِ  ُكلّْ  ح تنتشر الَّيت الّسفاسف ىذه الِكراـ، ادلراجع خَلؿ من الُكُتب، ىذهِ  ِخَلؿ

ا فاطمة تصويرُ ! لفاطمة واضحةٌ  ُظَلَمةٌ !! الشّْيعيَّة  اإلسَلمية ادلنظمَّات ح يعملن الَلت من واحدة وكأّنَّ
 الَّذين أنتم أنتم، بذلك، راضوف وأنتم[! اخلرط] ّٔذا ويُنظّْر يكتب من ُىناؾ اللحظة ىذه وإىل! للنُّسوة
 ادلنطق ىذا األعوج، ادلنطق ىذا بني مقارنة بعملية ُقمتم ىل ،[اخلرط] ّٔذا راضوف شيعة بأنَُّكم تقولوف

 جاء ما يشبو فيو شيءٍ  أيُّ  ادلنطق ىذا الَكبرية؟ اجلامعةِ  الزّْيارةِ  منطق وبني األعوج ادلنطق ىذا بني القطب،
  الكبرية؟ اجلامعةِ  الزّْيارةِ  ح

 معهم الصور وتأخذوف ادلتحدّْثني ذلؤالء وُتطبّْلوف الُكُتب، ىذهِ  من بيوِتكم ح مكتباِتكم متألوف وأنُتم
اه ىذا ح بعيداً  يذىبوا أف ُيشجُّْعهم ىذا أليس! إليهم بالتعرُّؼِ  وتتشرَّفوف  تقفوف ال دلاذا األعوج؟ االذبّْ
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 وبعرضِ  الدليل، عن وبالبحث وبادلناقشة، وباالستفسار بالسؤاؿ أمامهم تقفوا أفْ  أقصد أنا! أماَمهم؟
 وىذهِ  السَّخافات ّٔذهِ  تأتوننا دلاذا احلقائق؟ ىذه علينا تعرضوف ال دلاذا ذلم قولوا عليهم، البيت أىل حقائقِ 

 ولوُ  معّينة، أدبّيات عندهُ  األحزابِ  من حزبٌ  اإلسَلـ وكأفَّ  سياسي   تنظيمٍ  إىل اإلسَلـ حوَّلوا السفاسف؟
 ُمتجسَّدة، حقيقة اإلسَلـُ  نصوص، ىو ما اإلسَلـُ ! اخلَليا تنظيمِ  ح ىرمّية تراتُبّية وىناؾ معّينة، قيادة

 حواشي فهو ذلك دوف وما اإلسَلـ، ىو ىذا وإماِمِو، الشّْيعيّ  بني فيما ادلعنويّة العَلقة ح ُمتجسّْدة حقيقة
  .حواشي ىذه والنصوص الرّْوايات ىذهِ  لإلسَلـ،

 ىذه من نأخذىا ادلعرفة وىذهِ  السَّليمة، ادلعرفةِ  على ادلبنّيةُ  الصَّادقةُ  احلقيقّيةُ  العَلقةُ  ىو اإلسَلـ أصلُ 
 حواشي، ىذه األَِئمَّة أحاديثِ  ونصوصُ  الُقرآف، نصوصُ  ،الّنصوص من اإلسَلـ، حواشي من احلواشي،

، اإلماـُ  ىو العقيدةِ  وجوىرُ   الصَّادرة األشَّعة دبثابة النصوص وىذهِ  العقيدة، مشسُ  ىو ادلعصـو اإلماـُ  ادلعصـو
 خَلؿِ  من نتلمَُّسها ظاىريّة رابطة ىناؾ الشَّمس، ّٔذه تربطنا الَّيت والرَّابطة ادلظلمة، ادلساحات تُنري الَّيت

 ُحِجَبت سواءً  إلينا فوائُدىا تصلُ  الشَّمس من الػُمرسلة الطاقة ظاىريّة، ليست رابطة وىناؾ البصر، حاّسةِ 
 ربت البيوت، خارج أو البيوت، داخل ح ُكنَّا ذلك، نستشعر مل أـ بذلك أحسسنا رُبَجب، مل أـ بالغيـو

  .ىذا ىو واإلسَلـ إلينا، واصلةٌ  الشَّمس منافعُ  األرض، فوؽ أو األرض
 ضلنُ  ا، نعرؼ ال ضلنُ  لو؟ ُتسلّْم حّتَّ  ا تعرؼُ  أنت ولكنْ  ، التسليمُ  ىو اإلسَلـُ  اإلسَلـ؟ معّن ما

ِتنا، ُنسلّْمُ  حني ِ  ُنسلّْم  ،﴾حَسْلٍِوَب ًَسَلِّوٌُا عَلٍَوِ صَلٌُّا4 ﴿ ُنسلّْمُ  فإنَّنا احلسن ابن للُحجَّة ُنسلّْمُ  حني ألِئمَّ
، التسليمُ  ِلُمَحمَّد، التسليمُ   يسألوف حني اإلسَلـ، ىو ىذا فاطمة، آلؿِ  التسليمُ  لفاطمة، التسليمُ  لعلي 
 أفَّ  ال اإلسَلـ ىو عليّّ  ،(التَّْسِليمُِهوِاإِلْساَلمُِ) 4يقوؿ السَلـ عليو ادلؤمنني أمريُ  اإلسَلـ، معّن عن األَِئمَّة

 ىو ىذا اإلسَلـ، ىو ىذا اإلؽلاف، ىو ىذا ،(ُكل هِالش ْركِِِِإَلىُِكلُّهُِِاإِلْيَمانُِِبَ َرزَِ! )لإلسَلـ أخاً  كاف عليَّاً 
 !!آخر منطق فهو والعلماء ادلراجع منطق أمَّا وآلو، عليو ا صلَّى زُلَمَّد منطق ىو ىذا الُقرآف،

 واحد! !لإلسَلـ أخاً  كاف عليَّاً  إفَّ  لنا يقوؿ واحد !!الُقرآف مدرسةِ  ح تلميذاً  كاف عليَّاً  إفَّ  لنا يقوؿ واحد
 آخر، واحد آخر، واحد آخر، واحد !!اآلخر على برسالِتو ُمنفتحاً  رسالياِّ  كاف عليَّاً  إفَّ  لنا يقوؿ آخر

 ![. ناعم چطحينػ ىالرنّة وعلى]
 كما سطحيّ  ِشعرٍ  إىل السطحيّ  النثرُ  ىذا ويتحوَّؿ! األعوج ادلنطقِ  ّٔذا الشّْيعيَّة الثَّقافة ساحةُ  تُغذَّى ىكذا

 عند السَّطحية النثريّة الفكريّة ادلعاين ىذهِ  تتحوَّؿ الشُّعراء، بقيَّة أشعارِ  وح الوائلي شيِخنا أشعارِ  ح مرَّ 
، ِشعرٍ  إىل الفكر ّٔذا يتلبَّسُ  فهو الشَّاعر  ابن باذّباه يركضُ  فهو عميقاً  ِشعراً  ادلرجع يَنِظمُ  وحني سطحي 

 وجوىنا نعطي وجوَىنا؟ نُعطي أين إىل! وأحاديثوِ  وعباراتوِ  دبصطلحاتوِ  فيأتينا سّيةالُقد األنوار ح كما! عريبّ 
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 وال الشّْيعيَّة ادلكتبةُ  ىي ىذه وجوَىنا؟ نعطي أين إىل يُقاؿ، أفْ  البُدَّ  السؤاؿ ىذا ولكن زُلَمَّد، آؿ ِلُمَحمَّد
 !!احلدّ  ىذا عند احلديثُ  ينتهي
 كاف وإفْ  بأبياتٍ  حديثي أخِتم أفْ  ُأِحبُّ  لكنَّين غد، يـو حلقةِ  إىل أتركها الُكُتب من بقيَّة عندي بقيت
 ويُقاؿ ادلوصلّي، السُّينّْ  العراقي الشَّاعر الُعَمرّي، الباقي لعبد معروفة عينيةٍ  قصيدةٍ  من سريعاً  غلري الوقت

 . الُعَمريُّوف ذلم يقاؿ لذلك اخلطاب ابن عمر إىل نسبُهم يعودُ  ألنّو يقولوف ىكذا الُعَمري
عععع  وهه  ُِ عععع ة الِهعععع    أًعععع   اله ععععَ  الاععععٌ   و 

 
ضععععه    ٌ   ه سععععع الب  عععع  إ ععععر    ُه م  س  بهععععبع

  

 !! اآلخر على ادلنفتح الرسالّ  الداعية ىذا ؼلاطب
 الُعَمريّ  ... الاٌ  الهُوه  ت  ُلِ   أً 4 أقوؿ (الغاب) الُعَمريّ  قوؿُ  يعجبين ال!!  ... ال    ت  ُلِ   أً 
  4أقوؿ أنا ... ال    ت  ُلِ   أً  4يقوؿ

  أًععععععععع   ت ععععععععع ُلِ الهعععععععععُوه الاعععععععععٌ 
 

عئ   ُجهع   م    لًع    سه  أسِ  الِبُج السا
  

ُِ ت ُسععععع ه  عععععأ   أًععععع   بععععع    تهععععع ل    
 

ُِ حه اللِعععع له معععع   ُِلعععع   ُه ُاتععععره   ب  عععع
 

ععععع    م  ُِ الممت ععععع  ته     أًععععع  ٌا  البعععععع 
 

عععععه   سه ُِ   و   عععععِ  ا وععععع   مععععع     ه ععععع   مه
 

ُِ ا ًعع   البععع ِ الاععٌ  أًعع  ٌا    الهظ بعع
 

ععععععععععع   ً  ل  ععععععععععع   عععععععععععُ ه     بم  بععععععععععع ه ل   
 

ِ  ت َتعععع ه   ًِلعععععِر بعععع    معععع   أًعععع  أًعععع  
 

هععع   ععع  ِجمه    ُ  ٌ م عععِ الاعععٌ  وععع  الععع  بظععع  ج 
 

  أًعععع    التععععَة  عععع  أ ضعععع  ا ًعععع  ه بهظعععع 
 

عع   ه  ُه م  عع   ِتت ععُا   عع ا  ل عع  التعع اه تلا
 

ع      ً       ُ   أً   أً                وع  
 

 ل عععععععععععع ئ    لعععععععععععع ج  َّلٌ  اًتجهعععععععععععع  
 

ُ  بععععع ه  ُِ المسعععععتج  ُ  ِ ِج ععععع   أًععععع  ُ ععععع
 

لععع   عععُ   عععُهه و  ه ُ  لمعععُ مه   أًععع   تصععع
 

  ...!!!إليك فزعنا وضلن
عععَ  معععُ عمهععع  اهِ له ععع    ً عععُ به   أًععع   أًععع   م 

 
ععع    معععُ سععع اهِ ٌ ا معععُ  ًهععع     وععع  جه

 
ععععع  لععععع   ععععع       أًععععع   أًععععع   الاعععععٌ  ِتعا

 
هِ   ععع       ِ عععه وععع  م ضععع ُِ  ععع   ض  تم ُا  الععع

 

  4أبياُتا أمجل ومن
هِ  ُِ سعععععع مه ُ  لعععععع    ًعععععع  م    بعععععع ِ    بعععععع

 
ععععع  اللععععععِ  َّلًل هععععع    ِ ععععع ا الثا ابععععع ه تتا

 
ُا وتعععععع  ال ت عععععع ُ مًعععععع  وتعععععع     هلله هلله  

 
ععه   ض   ُ ععُ   ال عع اع ه وعع  مظعع ه الِظعع     ض 

 
 

 

عععععع  بًععععععِ  ال  عععععع  ت عععععع ُل   ت  أِما  سععععععما
 

ُه  ب بعععععع له ل  عععععع   أًجبعععععع    ععععععِبه  أ عععععع  س 
 

ة ى  عععععع ئ   وعععععع     لتعععععع ه  ُا  معععععع  وعععععع
 

 معععععععُ ال ضععععععع ئ ه إَّلا لًععععععع   اجتمهععععععع  
 

بععععع  ُِ  ل  ععععع   أسعععععً  سععععع  ه ىه مععععع    
 

ُ  معععععُ أِولععععع ه ع هععععع   ععععع   عععععمل   مععععع    م 
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 ..أَْدرِْكيَن  َعليُّ  يَا َأِغْثيِن  الَغْيثِ  أَبَا يَا

 ..الَقَمر شاشة على ادلشاكسة الشَّاشة ىذهِ  نفسِ  على غد يـو حلقةِ  ح تأتينا احلديث بقيَّةُ 
 ... الَقَمر رَِعايَةِ  ِح  أَْترُكُكم

 اإلًْخَسًِْج عَلَى ًَهُخَببِعٍِنَب هُشَبىِدٌِنَب ًًَُجٌُهِ ًُجٌُىِنَب عَيْ الىَسْةَ إوْشِف احلُسَني أَخٍِهَ ًَجْوِ عَيْ الىَسْةِ وَبشِفَ ٌَب

 .. . احلُسَني أَخٍِهَ بِحَكِّ

  ... اهلل أهَبىِ يف ... جَوٍعبً الدُّعَبء أَسأَلُىن ... لَوَس ٌب
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ِ:وفيِالختام
ّلِبُ  ّدِم  نِالتنبي  هِال  ىِأنّن  اِحاولن  اِنق  لِنص  ويِالبرن  امبِكم  اِه  يِوه  ذاِالمطب  و ِّلِ
يخل  وِم  نِأخط  اءِوهف  واتِفم  نِأرادِالدقّ  ةِالكامل  ةِعلي  هِمراجع  ةِتس  جيلِالبرن  امبِ

ِموقعِزهرائيون.بصورةِالفيديوِأوِاألوديوِعلىِ
 
 
ِ

ِمعِالتحيات
ِال ُمتابَعة
ِزهرائيون
ِه 3417ِ
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