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  ...األًَْلٍَِبء ٌَخٌَجَّوُ إِلٍَوِ الَّرِيْ اهلل ًَجْو ٌَب عَلٍَه سَلَبمٌ
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 الْوِئت بَعد العَبشِسَةُبَعْد  الثَّبًٍِتُ  تُمَلَحَالْ

 العُشسًُىً عسِبخَّال اجلُصْءُــ  فَبطِوَت ٌَب لَبٍَّهِ

 3 ق الشٍعٍت املىخبت يف فبطوت ظالهت
 

  ... بَ َناِتْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلمٌ 
مُ  الُعنوانُ  ُىوَ  العنوانُ   سبسَّكوا ولديِنُكم ديِنُكم يف التوفيقَ  أردتُ  إذا ..!!.ِفَاِطَمةِيَاِلَبَّيكِِ: نفسوُ  ادلتقدِّ

 نعرفَ  كي ُمفصَّلةٌ  سرتاتيجيةٌ  دراسةٌ  ستأت، والَّيت وىذهِ  تقدَّمت الَّيت حلقاتنا فَاِطَمة يا لبَّيكِ  بَفاِطَمة،
يقةِ  موقعيَّةَ   ادلوضعِ  يف فَاِطَمة وضعنا ىل! فَاِطَمة؟ ظلمنا ىل الشِّيعيَِّة، العقائديَّةِ  منظومِتنا يف الُكربى الصدِّ
 اخلَلئقِ  وعن وعنكم عّن  غنً  يف فَفاِطَمةُ  وإالَّ ! الفكريّة؟ االعتقاديّة الوجهة من فيو نضَعها أنْ  جيبُ  الَّذي

 زال ال..!! الشِّيعيَّة ادلكتبة يف الزَّىراء صورة: ادلاضيتني احللقتني يف تقدَّم ما مع يتواصلُ  حديثي .أمجعني
ا وسيستمر   األجواء ىذهِ  يف احلديثُ   !! أدري ال بعَدىا، وما غدٍ  يوم حلقةِ  إىل ردبَّ

 الدِّراسات يف! الشِّيعيَّة؟ ادلكتبة على الرتكيز ولَِ : قائل يقول قد الشِّيعيَّة، ادلكتبة أجواءِ  يف حننُ  إذاً 
 ىذه وبُ َؤر، مراكز تشخيص من البُدَّ  وبُ َؤر، مراكز ُيسم وهنا كما ىي مواضعُ  ُتشخَّصَ  أن البُدَّ  السرتاتيجية

 عقلُ : عليهم اِ  صلواتُ  يقولون ىم ُمركز، وبشكلٍ  عالٍ  بشكلٍ  ُمكثَّفةً  فيها ادلعطيات تكون والبُ َؤر ادلراكز
 إمَّا اخلات َسَجعِ  من وال ُمراد خاسبِو، َسَجعِ  من الرَّجل عقل تعرف أنْ  ُُيِكُنك أشياء، عدَّةِ  من يُعَرف الرَّجل

 عليو يوَضعُ  يُلَبس خاتٍ  ُكل   بالضرورة ليس سجعاً، عليو وضع وقد يدهِ  يف اإلنسان يلبسوُ  الَّذي اخلات ىو
 َسَجعِ  من الرَّجل عقلُ  فُيعَرف حبسبِو، وُكل   ُمعنيَّ  َسَجعٌ  عليها يُوَضعُ  اخلواتيم أنَّ  ُمتعارفٌ  ولكنَّوُ  َسَجع،
 والعقود ادلعامَلت ََيِتمُ  الَّذي َختموِ  يف أي خاسبوِ  يف َسَجعٍ  من يكتبوُ  ما اخلات َسَجعِ  من ادلراد أو َخاسبِو،

 أن ألجلِ  يستعملوُ  الَّذي اْلُمهر أو اخلتم ىذا يف معيناً  سجعاً  يكتبون فكانوا بِو، والرسائل الرَّمسيَّة واألوراق
  .ذلك وأشباه العقد ىذا أو الورقة تلك أو الكتاب ذلك على بصمَتوُ  يطبعَ 

 الُكنية قطعاً  نفَسو، ُيكنِّ  شيءٍ  بأيِّ  ُكنَيتِو، من الرَّجل عقلُ  ويعرفُ  خاسبِو، َسَجع من الرَّجل عقلُ  يُعَرفُ 
ا األحيان بعض يف ىو، َيتارىا الَّيت  يوافقُ  ال األحيان بعض ويف عليها، يُوافقُ  وىو كنية لوُ  اآلخرون َيتارُ  ردبَّ

 وأيضاً  ُكنَيتِو، ومن خاسبوِ  َسَجعِ  من الرَّجل عقل فُيعَرف اختيارِه، من تُعتبَ رُ  أيضاً  فهي عليها وافق إذا عليها،
 تصميم يُناسبُ  ىل وشكلِو، ىنداِمو مقاييسَ  يناسبُ  ىل عمَرُه، يُناِسبُ  ىل حليِتو طولُ  حليِتو، طولِ  من

ينيَّة، منزلَتوُ  يناسبُ  ىل وثيابِو، أزيائوِ   اإلنسان، مظهرُ  وىكذا، السياسّية، ومنزلَتوُ  االجتماعّية، ومنزلَتوُ  الدِّ
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 من الرَُّجل عقلُ  فُيعَرفُ  األحيان، من وكثيٍ  وكثيٍ  كثيٍ  يف مضمونوِ  عن يكشف أنْ  ُُيكن اإلنسان مظهرُ 
 نوعُ  ما ىديَّةً  يُهدي حني ىديَّتِو، من أيضاً  الرَّجل عقل ويُعرف حليِتو، طولِ  ومن ُكنَيِتو ومن خاسبو َسَجعِ 
 رسالًة، معها أرسل ىل شيئاً، عليها َكَتب ىل تقدُِيها، طريقةُ  قيمُتها، جنُسها، مكاهُنا، زماهُنا، اذلدية، ىذهِ 
 ُمصاحبةً  تأت الَّيت الكارتات على ُكِتب ما يقرأون خاصة جلنة ىناك الكبية الرَّمسيَّة ااِلحتفاالت يف اآلن
 اذلدايا، من ومقاصَدىم نواياىم ويعرفون اذلدايا، ىذهِ  إليهم أىدوا الَّذين عقولَ  يعرفون الز ىور، اليلألك

  .عليهم اِ  صلواتُ  أقواذُلم ىي ىذه ىديِّتو، من الرَّجل عقلُ  يُعَرف
 عقلُ  يُعَرفُ  اآلخرين، وبني بينوُ  فيما وسيطاً  جيعل حني شخصاً، يُرِسلُ  حني َرسولوِ  من الرَّجل عقلُ  ويُعَرفُ 
 مثَلً  السِّكرتي أرسل ُمساعديو، أحدَ  وأرسل القوم عليَّةِ  من ىو كان إذا مثَلً  رسولوِ  من رسولِو، من الرَُّجل

 عن يكشفُ  فاختيارهُ  القوم، عليَّة من شخصاً  وسَّط ولكنَّوُ  القوم عليَّة من يكن ل أو معاونيو، أحد أو
 من كتابِو، من الرجل عقلُ  ويُعَرف رسولِو من الرَُّجل عقل يُعَرف لتلك، أو الشخصية ذلذه اختياره عقِلو،
 قصية رسالةً  يكتب كان إنْ  يكُتب، حني الرَّجل فإنَّ  يؤّلفُو، الَّذي الكتاب أو يرسلها الَّيت الرِّسالة أي كتابوِ 

 لستُ  ىنا أنا أخرى أشياء وىناك كتابِتو، يف ويصب و عقلوِ  سبامَ  سُيخرج فهو ُمفّصَلً  كتاباً  يكتب كان أو
 من وعقلَ  يواجُهنا من عقلَ  نعرفَ  أنْ  نستطيع خَلذِلا من الَّيت البّوابات عن أو الوسائل عن احلديثِ  بصدد

 أنَّ  أو احُلكماء ألسنةِ  على جاءت أو الرِّوايات يف جاءت أخرى مطالبُ  أيضاً، ُأخرى أشياء ىناك يقابلُنا،
 .الصَّحيحة نتائِجها على دلَّت الَّيت ىي التجارب

ينيَّة ادلؤسَّسةِ  عقلَ  سُبثِّلُ  الشِّيعيَّة ادلكتبةُ : ُموجزة بعبارةٍ   سُبثِّل أخرى جهةٍ  ومن جهة، من الرَّمسيَّة الشِّيعيَّة الدِّ
، الشِّيعي   العقلُ  منها يتشكَّلُ  الَّيت وادلنابع ادلصادر  الشِّيعيَّة، ثَّقافةِ ال ساحةُ  عليو بُِنَيت أساساً  وسُبثِّلُ  اجلمعي 

ينيَّةِ  للمؤسَّسةِ  واجلليّ  والواضح والكبي الوسيع الفسيحُ  العنوانُ . ُعنوانو من يُقرأ ادلكتوبُ : يُقال كما  الدِّ
 تَليها والَّيت احللقة ىذهِ  ويف ادلاضيتني احللقتني يف احلديثُ  كان ىنا من الشِّيعيَُّة، ادلكتبةُ  ىي الرَّمسيَّةِ  الشِّيعيَّةِ 

 . الشِّيعيَّة ادلكتبةِ  أجواءِ  يف
ا الُكُتب ِبُكلِّ  آتِ  ل أنا قطعاً  فَاِطَمة، حبقِّ  أجرمت الَّيت الُكُتب إىل ادلاضية احلَلقة يف وصلنا  ِجئتُ  وإَّنَّ

 اجلزء عليو، اِ  رمحةُ  اخلُوئي لسيِّدنا( الوثقى العروة شرح يف التنقيح: )الُكُتب ىذهِ  أخطر إنَّ  وقُلت بنماذج،
 الزَّىراء، عن بعيداً  الشِّيعةَ  تأخذُ  دلنهجيةٍ  يؤسِّسُ  ألنَّوُ  ذلك يف السَّبب وبيَّنتُ  والتقليد، االجتهاد يف األول

 منهجيَّةً  َكَتبَ  اخلوئي؟ السيِّد كتب ماذا 222 صفحة يف إجراماً، األكثر ىو الكتاب ىذا كان ىنا من
 شلَّن يكون أنْ  وال عليهم، اِ  صلواتُ  ذلم احُلبِّ  شديدَ  يكون أنْ  التقليد مرجع يف ُيشرتط ال أنَّوُ  من واضحة

 بعيدةٌ  ُمنحرفةٌ  ضالَّةٌ  منهجيَّةٌ  ىذه الشِّيعة، عاّمة يف باُلك فما التقليد مرجع يف ىذا أمرِىم، يف تام   ثباتٌ  لوُ 
 آلِ  معَ  والقطيعة اجلهلِ  من حالكٍ  دامسٍ  َظَلمٍ  وإىل الَضَللةِ  ىاويةِ  إىل الشِّيعةَ  وتقودُ  ادلستقيم الصِّراط عن
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 .زُلَمَّد
يقة زيارة يف نقرأُ  حني  ال: ويقول اخلوئي السيِّد يأت حني ،(اهللَِرُسولََِِجَفاِفَ َقدَِجَفاكَِِِوَمنِْ: )الطاىرة الصدِّ

 ماذا! ال؟ أم لَفاِطَمة جفاء فيوِ  ادلضمون ىذا! لَفاِطَمة احُلبّ  شديد يكون أنْ  التقليد مرجع يف ُيشرَتط
  ا؟ رسولَ  يُفرِح مضمون ادلضمون ىذا! أنتم؟ تقولون

 ا، رسولِ  أجرِ  عن تتحدَّث اآلية ىذه ،﴾الْمُسْبَى فًِ الْوٌََدَّةَ إِلَّب أَجْساً عَلٍَْوِ أَسْأَلُىُنْ لَّب لُل: ﴿يقول القرآن وىذا
 وااِلنشداد احلبِّ  درجات أعلى يف تكون ال أنْ  منها يُرادُ  اآلية ىذه يف ذُِكرت الَّيت ادلودَّة فهل ادلودَّة، عن

( ِإالَّ ) االستثناء ىذا ﴾إِلَّب أَجْساً عَلٍَْوِ أَسْأَلُىُنْ لَّب لُل﴿ :ىنا اآليةُ  وَتصُدقُ  ضعيفةً  تكون أنْ  ادلراد ىل إليهم،
 أنْ  تُريدون ادلصطفى، أنا زُلَمٌَّد، أنا أنا، أنا، نبي كم، زُلَمَّدٌ  إنَّن يعن الدرجات، أعلى يف مودَّةٍ  إىل ُيشي

، منكم أجراً  آخذ ال إنَّن أجري تُعطوين ، ِإالَّ ، الوحيد، أجري ىو ىذا ِإالَّ  الُقرىب، يف  ادلودَّةُ  ىو األجر ىذا إالَّ
 ىو علي   أقول! وعلي ؟ تقول!! فَاِطَمة زُلَمَّد قُرىب يف األوَّل العنوان فَاِطَمة، ىو؟ من للقرىب األوَّل والعنوان

 يل شأن ال زُلَمَّد، نَفسُ  ىو وعلي   أنُفسنا، ِنساَءنا، أبناَءنا، فرَّقت ادلباىلة آيةُ  الُقرآن، بصريح زُلَمَّد، نفسُ 
 ﴾الْمُسْبَى فًِ الْوٌََدَّةَ إِلَّب أَجْساً عَلٍَْوِ أَسْأَلُىُنْ لَّب لُل﴿ :ِلُمَحمَّد ىو كما لعلي   ىو احلقيقة يف األجرُ  ىذا ىنا، بعلي  
، ْلُمَحمَّدٍ  ىو األجرُ  ىذا  اآلية ىذهِ  على سبر ون حني الشِّيعيَّة، أي َُّتها أنتِ  وأنتِ  الشِّيعيّ  أي ها أنتَ  أنتَ  ولعلي 
 دعوكم الُقرآن، ىو ىذا تستشعرون؟ ماذا ضعيفة؟ تكون أن منها يُراد أنْ  ُيكن ُىنا ادلودَّة أنَّ  تستشعرون ىل
 ضعيفة فهي الكبية، اجلامعةِ  الزِّيارةِ  ومن الكايف أحاديثِ  من ودعوكم مّن، دعوكم أقوايل، أباطيل ومن مّن 

 افتحوه افتحوه، افتحوه، أيديكم بني الُقرآنُ  ىو ىذا ىذا، ُكلِّ  من دعوكم رجاِلكم، علمِ  قذاراتِ  حبسبِ 
 ماذا ﴾الْمُسْبَى فًِ الْوٌََدَّةَ إِلَّب أَجْساً عَلٍَْوِ أَسْأَلُىُنْ لَّب لُل﴿ :الشورى سورة يف اآلية واقرأوا افتحوه عليكم ُحسنيٍ  حبقِّ 

 إذا زُلَمَّد؟ أجرَ  سدَّدنا قد بذلك ونكون! ضعيفة؟ تكون أنْ  ُُيِكن ُىنا ادلودَّة أنَّ  تستشعرون ىل تستشعرون؟
ِاهللَُِِلَعنَِ) :ادلنرب على واضحة بصراحةٍ  يعلُنها كان فالنَّب   زُلَمَّد، ِقَبلِ  من ملعونون فأنتم زُلَمَّد أجر ُتسدِّدوا ل

 ُثَّ  - َأْجَرهِاأَلِجيرََِِمَنعََِِمنِِْاهللَُِِلَعنَِ - وبوضوح صراحةً  يُعلنها كان - َأِجيرُُكمَِوأَنَاَِأْجَرهِاأَلِجيرََِِمَنعََِِمنِْ
  (.َأِجيرُُكمَِوأَنَا - :يقول
 أجاد األجي وىذا أجياً  أجَّرت أنَّك لنفرتض َعَملِو، يف َأحسنَ  قد العامل وىذا لعاملٍ  تُعطي ِحني اآلن أنت

 أجرٍ  على معوُ  اتّفقت أنت صحيحٌ  تتوقَّع، شلَّا أفضل عملّياً  ناذباً  وأعطاكَ  الوقتَ  واختصرَ  وأحسنَ  عملوِ  يف
، ! تقول؟ ماذا ىذه ُكلّ  الكرامة، ادلنطق، الرَّمحة، الوجدان، األدب، اخلُُلق، حُسن ادلروءة، ادلروءة، لكن ُمعنيَّ

 يفعلون النَّاس أكثر أنَّ  وأعتقد عليو، االتفاقُ  تَّ  الَّذي أجرِه إىل ُتضيفَ  أنْ  زُلِسناً، تكون أنْ  إليو، رُبِسنُ  أن
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 حّتَّ  اجلمادات، مع حّتَّ  اجلماد، فطرة مع حّتَّ  بل اإلنسانّية الفطرة مع أقول ال ينسجم األمر ىذا ألنَّ  ىذا
 أِجيُنا، ىو زُلَمَّدٌ  إذاً . لو وُتذِعن ذلك تقبل أيضاً  فطرتُوُ  لكانت يتكلَّم اجلماد كان لو اجلماد، ذوق مع

 بالتقصي، نشعرُ  وحننُ  عندنا ما ُكلَّ  نُعطي أنْ  ادلفروض ُأُسلوب؟ وبأيِّ  طريقةٍ  بأيِّ  األجَر؟ لوُ  نُقدِّم فكيفَ 
 ادلراجع تَلمذتوِ  وأمثال أساتذتوِ  وأمثال اخلوئي السيِّد أمثال الفقهاء وىؤالء الشِّيعة ادلراجع ىؤالء أدري ال

 شديدَ  يكون أن التقليد مرجع يف ُيشرَتطُ  ال أنَّوُ  من الكَلم ىذا يقولوا أنْ  وجداهُنم يقبلُ  كيف ادلعاصرين
 !!أمرِىم يف أو أمرِىا يف تام   ثباتٌ  لوُ  شلَّن أو لَفاِطَمة، احلبِّ 
 يف إجراماً  أكثر اخلُوئي، سيُِّدنا أركانَوُ  ثبَّت الَّذي ادلنهج ادلنهج، ىذا ىو إجراماً  ادلناىج أكثر بأنَّ  قُلتُ  لذلك

يقة حبقِّ  العقائديّ  اجلانب  أّدعي ال فإينّ  وُعلماَءنا مراجَعنا أنتقد حني بأنَّن تعرفوا أن والبُدَّ  الطاىرة، الصدِّ
 أنَّن أّدعي وال كَلمي، يف حّتَّ  وال نفسي وبني بين فيما ال االدِّعاء، ىذا أّدعي ال منهم، أفضلُ  بأنَّن

 إىل بالقياس ال فَاِطَمة، إىل بالقياس وحبديثي بكَلمي أؤن ُِّبهم إنَّن أؤن ُِّبهم، الَّذين الشِّيعة من أحدٍ  من أفضل
يقة باسم ناطقاً  لستُ  ىنا وأنا قيميت؟ وما قدري وما أنا فمن نفسي،  مراتِبهم، يف النَّاسَ  فأُمي ِّزُ  الطاىرة الصدِّ

 إيلَّ، يصلُ  اجلميع، إىل يصلُ  فَاِطَمة ُلطفَ  بأنَّ  أعتقدُ  فإنَّن والُعلماءَ  ادلراجعَ  أنتقدُ  الَّذي الوقتِ  نفسِ  ويف
 والفكريّ  العلميّ  والبحث شيء ىذا لَفاِطَمة، أساءوا الَّذين العلماء ىؤالء ُكلِّ  إىل ويصل إليكم، ويصلُ 

 ىكذا األمرُ  كان وإذا عنَدنا، ما حدودِ  أساسِ  على زُلَمَّد آلِ  مع نتعامل ال حننُ  آخر، شيءٌ  والعقائديّ 
 يكونُ  األمر كان إذا وإالَّ  ذلم، حدودَ  ال وُىم حدوِدىم أساس على زُلَمَّدٍ  آلِ  مع نتعامل إنَّنا لنا، فالويلُ 

اه، هبذا اهِ  االذبِّ ا حلدوِدنا ِوفقاً  ىو زُلَمَّدٍ  آلِ  مع حسابَنا أنَّ  باذبِّ  وظُُلماتٌ  دامسٌ  وظَلمٌ  ومهَلكةٌ  طامَّةٌ  فإهنَّ
 ..!! ظُُلمات فوَقها

 فذاك شيعِتهم مع يتعاملون كيف ُىم أمَّا بو، أقوم أنْ  َعَليَّ  جيبُ  ما وىذا شيء، والفكريّ  العقائديّ  البحثُ 
ِ  أنا وال عليهم، باحلاكمِ  أنا فَل عليهم، اِ  صلواتُ  شأهنم ىو  حّتَّ  النَّاسِ  بأفضلِ  أنا وال ِقَبِلهم، من بادلعنيَّ
 وُعلماؤنا مراجُعنا َكَتبها وأفكارٍ  وُمعتقداتٍ  وأقوالٍ  ونظرياتٍ  آراءٍ  وعن ُكتبٍ  عن أربدَّثُ  أنا النَّاس، أَزِنَ 

دُ  الَّذي أنا لستُ  لكنَّن ىذا، أشخِّصُ  أنا فَاِطَمة، إىل ُتسيءُ   أُمي ِّزُ  الَّذي أنا ولستُ  النَّاس، عواقبَ  ُأحدِّ
 حننُ  أمري، سيؤولُ  جهةٍ  أيِّ  إىل أعرفُ  ىل مرتبيت، أعِرفُ  ىل عاقبيت، أعِرفُ  ىل أنا أساساً  النَّاس، مراتبَ 

 ََّنلكُ  ال سوا، اذلوا يف حننُ  واجلميع، وأنتم وأنا الشِّيعة، وعامَّةُ  مراجُعنا، مجيعنا، يُقال، كما سوا اذلوا يف
 ىو حقيقِتنا لسانُ  بل حالِنا لسانُ  أقول ال مجيعاً، حننُ  نشوراً، وال حياةً  وال موتاً  وال َضرَّاً، وال نفعاً  ألنُفسنا

ِتنا عن ادلرويّة ادلناجيات يف كما ىذا،  إماِمنا وعن ادلؤمنني، أمي عن أمجعني، عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  أئمَّ
اِئمُِِأَْنتََِِمْوََليِيَاَِمْوََليَِ) :أِئمَّتنا سائر وعن السَّجاد، ائمون زائلون، حنن (الزَّاِئلَِوأَنَاِالدَّ  صلواتُ  ىم الدَّ
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ِيَاَِمْوََليَِ) ،ربَّك وجوُ  ُىم ُىم، ﴾زَبِّهَ ًَجْوُ ًٌََبْمَى ۞ فَبىٍ عَلٍَْيَب هَيْ وُلُّ﴿ :أمجعني عليهم وسَلموُ  اِ 

اِئمُِِأَْنتََِِمْوََلي  عَلٍَْيَب هَيْ وُلُّ﴿ ،﴾زَبِّهَ ًَجْوُ ًٌََبْمَى﴿ (؛الَفاِنيَِوأَنَاِالَباِقيِأَْنتَِ) زائلون حننُ  (الزَّاِئلَِوأَنَاِالدَّ

َِوأَنَاِالَعِظيمُِِأَْنتَِِالَحِقير،َِوأَنَاِالَكِبيرُِِأَْنتَِِاْلَميِّت،َِوأَنَاِالَحيِ ِأَْنتَِِالَفاِني،َِوأَنَاِالَباِقيِأَْنتَِ) ؛﴾فَبىٍ
لِيل،َِوأَنَاِالَعزِيزُِِأَْنتَِِالصَِّغير،  الُعُلّو، يف تنتهي ادلوىل أيّها أنتَ  ال تنتهي، وال (الَفِقيرَِوأَنَاِالَغِنيِ ِأَْنتَِِالذَّ

 لنْ  ادلعن وىذا!! فَاِطَمة لُِلطفِ  انتظارٌ  وكل نا َحقيقتُنا، ىي ىذهِ ..!! السَّاِفِلني أسفلِ  باذّباهِ  أنتهي أنا وال
نيا، يف نتحسََّسوُ  ا الد  نيا يف ادلعن ىذا يتحسَّسون البعض ردبَّ  يتحسَّسون الَّذين ألولئك ىنيئاً  ذلم، وىنيئاً  الد 

 .احلياة ىذهِ  يف فَاِطَمة ُلطفِ  حَلوةَ  ويتذوَّقُون فَاِطَمة بلطفِ  يفوزون ُثَّ  فَاِطَمة، ُلطفِ  انتظارَ 
تُنا الصَّادق، اإلمام فَاِطَمة؟ فضلَ  نعرفُ  مّت فضَلنا؟ تعرفون مّت لنا يقولون األِئمَّة  يقولون لنا، يقولون أِئمَّ
 هَي ًلٍِلَ ۞ الخَّسَالًَِ بَلَغَجْ إِذَا﴿ :ىنا إىل وصلت إذا مّت؟ فَاِطَمة فضلَ  ستعرفون فضَلنا، ستعرفون إنَُّكم

 بلغت إذا ليُنِجَيك، رُقَيَتوُ  يقرأ أنْ  يستطيع راقٍ  من ىناك ىل ،﴾زَاقْ هَي ًلٍِلَ ۞ الخَّسَالًَِ بَلَغَجْ إِذَا﴿؛ ﴾زَاقْ
  !..رُقَيَتُو؟ يقرأ أنْ  يستطيع الَّذي ىذا َمن راق، من وقيل الرتاقي

ِتنفعَُِِلِتميمةٍُِِكلَِِّأَلفيتَِِِِأظفاَرىاِأَْنشَبتَِِالمنيَّةُِِوإذا
 الصَّدر على يُلَبسُ  أو الَعُضد، على فيعلَّقُ  جلدٍ  يف يُوَضعُ  الَّذي احِلرزُ  أو احلجابُ  أو العوذةُ  ىي التميمةُ 
 ..الرَّقبة يف ويُعلَّقُ 

 تنفعَُِِلِتميمةٍُِِكلَِِّأَلفيتَِِِِأظفاَرىاِأَْنشَبتَِِالمنيَّةُِِوإذا
 الَّيت فَاِطَمة حينئٍذ، فَاِطَمةَ  لطفُ  فيتجلَّى!! ىنا إىل بلغت ما مّت فضَلنا تعرفون بأّنكم يقولون األِئمَّة لذا،

 فتمسَّكوا وِلِديِنُكم ِديِنُكم يف التوفيق أردتُ  إذا حديثي بداية يف قُلت كما النَّار، من وشيعَتها َذراريها َفَطمت
 ..!!فَاِطَمة يا لَبَّيكِ  فَاِطَمة يا لبَّيكِ  فَاِطَمة، إىل إجلأوا بَفاِطَمة،
 بني أعِرضُ  زِلتُ  وال ،(ودراسة عرضٌ  واألخبار اآلثار يف ادلوضوعات: )عنوانُو يديّ  بني الَّذي الكتابُ 
 أجرمت الَّيت الُكُتب ىذه ومن وآلو، عليو ا صلَّى ا رسول بنتِ  حبقِّ  أجرمت ُكُتبٍ  من َّناذجَ  أيديكم

مةُ  ،(ودراسة عرضٌ  واألخبار اآلثارِ  يف ادلوضوعات: )عنوانوُ  كتابٌ  واحُلَسني احلَسنِ  أُمِّ  حبقِّ   اقِّق العَلَّ
مةً  صار وقد احَلسن، معروف ىاشم السيِّد  ىذا!! ا رسول آلِ  حديثِ  من بوِ  ُيشكِّك ما لكثرةِ  وزُلقِّقاً  عَلَّ

ينيَّة ُمؤسَّسِتنا شأنُ  ىو  العقائدَ  قرضتَ  وكلَّما زُلَمَّد آلِ  حديثِ  يف التشكيكِ  من أكثرتَ  ُكلَّما الرَّمسيَّة، الدِّ
 صرتَ  كلَّما حبذاِئك التفسييّةَ  أحاديَثهم رفستَ  وكلَّما البيت، أىلِ  دبنازلِ  استسخفتَ  وُكلَّما احلقَّة الشِّيعيَّةَ 
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 عدنا ألنْ  ادلهم،! أدري؟ ما ثاين واحد لو خليل أخو ُىوَّ  جليل أدري ما ىذا ىّسو! ]جليَلً  وزُلقِّقاً  عاِلماً 
 واألخبار اآلثارِ  يف ادلوضوعات الكتاب ىذا يف ،![خليل أخوه يسّمون جليل يسّمون َلمَّا عادةً  بالعراق
مة ودراسة، عرض  ادلقدَّسة، ُقم ميَلدي، 2222 األوىل، الطبعة احلسن، معروف ىاشم السيِّد اقِّق العَلَّ

ء علمائِنا عند فهي زُلَمَّد، آللِ  منازلُ  فيها رواية أيّ  - الُغَلة مرويات من - 272 صفحة  ومراجِعنا األجَلَّ
 ادلاسونّية خدمةِ  يف يعملون الَّذين ادلنحرفني ادلرضى من أمثايل وأنا! الُغَلة روايات من ىذهِ  مباشرةً  الكرام
 علم قذاراتِ  على يعتمدون الَّذين الكرام مراجَعنا نسأل مرضى، ألنّنا هبا وُنصدِّق الرِّوايات ىذهِ  عن نبحث
ا ادلرض، ىذا من نشَفى أنْ  بالتوفيقِ  لنا يدعوا أن الرِّجال  ال ُدعاَءىم أنَّ  من ُمتأكِّدٌ  ألنَّن ذلك أقول وإَّنَّ

 !ُيستجاب
َِسديرِعنِاألخبارِمعالمِفيِوجاءِفَاِطَمةِالسيِّدةِمولدِِِعنِالغالةِمروياتِمن - : 272 صفحة

 عن ُُيدِّثُ  ا رسول - َفاِطَمةِنُورَِِاهللَُِِخَلقَِ:ِقَالِأنَّوُِِاهللَِرسولَِعنَِرَوىِالصَّادقِاإلمامِأنَِِّالصَّيرفي،
َِخَلقَِ - :يقول ا رسول الرِّواية، من امسعوا! الرِّواية؟ ىذه يف الُغُلوّ  معاين ىي أين أنتم أسألكم أنا فَاِطَمة،

 حّتَّ  الوقت ذاك موجود كنت إنتَ  احلَلل ابن يا] - والسَّماءِاألرضََِِيخُلقَِأنِِْقَبلَِِفَاِطَمةِنُورَِِاهللُِ
 ىو ا رسولُ  والسَّماء؟ األرضِ  خلقِ  قبل موجوداً  ُكنتَ ![ صحيح؟ غي لو صحيح ادلوضوع ىذا تدري

ثنا،   !تتحقَّق؟ ل أم ربقَّقت احلقائق ىذه أنَّ  يُدريك ما أنت الغيب، لسانُ  ىو ُُيدِّ
ِِىيِأَلَيَستِاهللَِرُسولِيَا:ِالنَّاسِبَعضَُِِلوُِِفَ َقالَِوالسََّماء،ِاأَلرضََِِِيخُلقَِِأنِِْقَبلَِِفَاِطَمةِنُورَِِاهللَُِِخَلق

َِخَلقَِِفَ َلمَّاِاأَلرَواحَِكاَنتِإذِِْآَدمِيخُلقَِأنِِْقَبلِنُورٍِِِمنِاهللَُِِخَلَقَهاِِإنسيَّة،َِحوراءُِِفَاِطَمةُِ:ِفَ َقالِِإْنِسيَّة؟
َِساقَِِِتحتَُِِحقَّةٍِِِفيَِكاَنتَِ:ِقَالِفَاِطَمة؟َِكاَنتََِِوأَينَِ:ِاهللِنَِبيَِِّيَاَِلوُِِِقيلَِِآَدم،َِعَلىُِعِرَضتِآَدمَِِاهللُِ

 ىناك أيضاً  احلُقَّة إذاً  - والتَّْمِجيدَِوالتَِّهِليلُِِالتَّسِبيحُِ:ِقَالَِطَعاُمَها؟َِكانَِفَما:ِاهللَِرُسولِيَاِِقيلَِِالَعرش،
ِقَالَِطَعاُمَها؟َِكانَِفَما - العزيزة األشياء فيو رُبَفظ موِضعٌ  ىي احلُقَّة ذلا، آخر معن َِوالتَِّهِليلُِِالتَّسِبيحُِ:

ِِفيِتُ َفاحَّةًَِِجَعَلهاُِصْلِبيِِمنُِِْيْخرَِجَهاَِأنِِْاهللَُِِأَحبَُِِّصْلِبوِِمنَِوَأخَرَجِنيِآَدمِاهللَُِِخَلقَِِفَ َلمَّاِوالتَّْمِجيد،
َرائِيلِِبَهاَِوأَتَاِنيِالَجنَّة ِالِفْرَدوسِِِتُ فَّاَحةَِِيَاَِعَليكِِِالسَّاَلمُِ: )الزِّيارة يف عليها ُنسلِّمُ  ىكذا حننُ  - َجب ْ

َرائِيلِِبَهاَِوأَتَاِني - فاطمة ىذه( َواْلُخْلد َِوَعَليكَِ:ِقُلتَُِِوبَ رََكاتُو،ِاهللَِِِورَْحَمةَُِِعَليكَِِالسَّاَلمُِ:ِِليِفَ َقالَِجب ْ
ِقَالِالسَّاَلم، َِويَ ُقولِالسَّالمِيُقرُِئكَِِرَبَّكِِإنَِّ: :ِقَالِاْلَجنَّة،ِِمنِِإلَيكَِِاهللَُِِأْىَداَىاِتُ َفاَحةٌَِِىِذهَِِِإنَِّ:
َِفِزْعتَُِِساِطَعاًِِنُورَاًِِِفيَهاِفَ َرأيتُِِفَ َفَلْقتُ َهاُِكْلَهاَِلكِيَ ُقولِرَبَّكِِإنَِّ:ِقَالَِصْدِري،ِِإَلىَِوَضَمْمتُ َهاِفََأَخْذَتها

  .فَاِطَمة أمساء من ادلنصورة - السََّماءِفيِِِِلْلَمْنُصورَةِالن  ْورَِذِلكِفَِإنََِِّتَخفََِِوََلُِِكْلَها:ِفَ َقالِِمنو،
 رُبب ُِّها الَّيت فَاِطَمة أمساء من ،(ادلنصورة) للمَلئكة ابَّبة أمسائِها من ولكن ادلنصورة، وىي النَّاصرة ىي فَاِطَمة
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ِِاْعَتَدىَِمنَِِْعَلىِاْلَمْنُصورَُِِأْينَِ) :(ادلنصور) فهو منها مشتق   امسوُ  األمر صاحبُ  ولذا ،(ادلنصورة) ادلَلئكة
 تقول ماذا َمْظُلوَماً  قُِتل َوَمنْ  َمنصوراً، كان إنَّوُ  ادلنصور، ىو الن دبة، دعاء يف تُناجونو ىكذا ،(َواَفْ تَ َرىَِعَليو

 الَّذي ادلنصور اإلمام نفُسوُ  ىو نفُسُو، ىو ادلنصور ىذا ﴾هَنْصٌُزَاً وَبىَ إًَّوُ﴿ ولي و أي إنَّوُ  ﴾إًَّوُ﴿ اآلية؟
 وىي النَّاصرة ىي ادلنصورة، ىي فَاِطَمة ادلنصورة، من تتجّلى صورةٌ  إنَّوُ  عاشوراء، زيارة يف عنو نتحدَّث
ِاأَلرضِِِِفيُِسمَِّيتَِوِلَما:ِقُلتُِِفَاِطَمة،ِاأَلْرضَِوِفيِالسََّماءِفيِِِِلْلَمْنُصورَةِالن  ْورَِذِلكِفَِإنَِّ) :ادلنصورة
ِقَالَِِفَاِطَمة؟  (،ُحب َِّهاَِعنَِِْأْعَداُؤَىاَِوُفِطمَِِالنَّارِِمنَِِِشيَعتَ َهاَِفَطَمتِألنَّهاِفَاِطَمةِاأَلْرضِِِِفيُِسمَِّيت:
 حبسب لكن! فَاِطَمة يُبغضون كانوا ما ألهّنم نواصب كانوا ما والثَّاين األوَّل بأنَّ : يقول اخلُوئي وسيِّدنا
 علمِ  وقمامة احلديثِ  رجالِ  ُمعجمِ  قذارات حبسبِ  قطعاً، ضعيفةٌ  الرِّواية ىذه فإنّ  اخلُوئي السيِّد منهجّيةِ 
 السيِّد منهجّية نفس ىي احلسن معروف ىاشم هبا يشتغل الَّيت وادلنهجّية ضعيفة، الرِّواية ىذه األصولِ 
ِقُلتُِِفَاِطَمة،ِاأَلْرضَِِِوِفيِالسََّماءِفيِِِِلْلَمْنُصورَةِالن  ْورَِذِلكِفَِإنَِّ) :اخلُوئي ِاأَلرضِِِِفيُِسمَِّيتَِوِلمَِ:

ِقَالَِِفَاِطَمة؟ ُِحب َِّهاَِعنَِِْأْعَداُؤَىاَِوُفِطمَِِالنَّارِِمنِِشيَعتَ َهاَِفَطَمتِألنَّهاِفَاِطَمةِاأَلْرضِِِِفيُِسمَِّيت:
ِفَاِطَمةِبَِنصرِِِأي﴾ اللَّوِ بِنَصْسِ الْوُؤْهِنٌُىَ ٌَفْسَحُ ًٌٌََْهَئِرٍ﴿ :تَ َعالىِِلَقوِلوِاْلَمْنُصورَةِالسََّماءِِفيَِوُسمِّيت
نيا يف تنصرُنا فَاِطَمةُ  نعم (،ِلُمحبِّيَها  .واآلخرة الد 
ِاألساطيرِمنُِجملةِاألبصارِنُزىةِِكتابوِِِفيِالبحرانيِىاشمِالسيِّدِوروى - :272 صفحة إىل ويستمرّ 

 أنَّ  وكيف الشريفة، موالِدىم يف َوردت الَّيت الرِّوايات - الِكرامِواألَِئمَّةِوالزَّىراءِوعليِ ِالنَّبيِِِّمولدِحول
يقة مولد يف الطّاىرات وبالنِّساء الطّاىرين وباألولياء اجلِنان وِبُسكَّان بادلَلئكةِ  ُحفَّت موالدُىم  الُكربى الصدِّ

 إنّو واضح، السَّبب السَّبب؟ عن تسألن!! الرِّوايات ىذه يُريدون ال ىؤالء الرِّوايات، يف جاء شلّا ذلك وأمثال
 التحليل حبسب! نصنع؟ ماذا غيُىا، يوجدُ  وال السَّقيفةِ  دةُ دو  وىي دائماً  عنها أربدَّثُ  الَّيت الّدودة الّدودة،

 ادلختربيّ  التحليل حبسبِ  سلتربات، عندىم البقيَّة ما مثل أيضاً، سُلترب عندي أنا أنا، ُأجريو الَّذي ادلختربيّ 
 دودة، ىناك أنّ  ادلختربيّة اإلجراءات خَلل ومن الطويل، البحث خَلل من عندي ثَ َبت األمراض ىذهِ  دلثل

 تعتقدون ُمفصَّل، بشكل الدودة ىذه عن أربدَّث ا شاء إنْ  األمراض، ىذهِ  ُتسبِّب الَّيت ىي الدودة وىذه
 وبشكلٍ  ادلوضوع ىذا عن نتحدَّث أنْ  وُُيكن الرِّوايات، يف ورد ادلعن ىذا أبداً، الكَلم؟ هبذا أستهزئ أنَّن

ِالُغالةُِصنعِِِمنُِكل ها - :يقول موالِدىم حول األساطي من مُجلةً  لنا روى البحراين ىاشم فالسيِّد ُمفصَّل،
 والكَلم موالدىم، يف الرِّوايات - الخيِّرةِآلثارىمِوالتشويوِعليهمِالتشنيعِبدافعِواإلسالمِاألِئمَّةِِِوأعداءِِ

 ! !الوزن ىذا على الكتاب ىذا يف
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ا أدري، وا ولكنْ  للتعّجب، ىذا أقول! دلاذا؟ أدري ال فَاِطَمة مع مشكلُتو ،252 صفحة يف  !الدودة إهنَّ
 رجل وىو عليو تعاىل ا رضوان الرُبسي رجب احلافظ ذكرهُ  الَّذي الكَلم بعض - والرَّمزِالبَّاطنِوأمَّا -

 على ترتّضون أنتم ما مثل جبنسو، الحقٌ  جنسٍ  وُكل   ادلنحرفني، على تعاىل ا رضوان أيضاً  ومنحرف ُمغايل
 ويف َحقِّنا، من وىذا علمائِنا من ادلنحرفني على نرتضَّى أيضاً  ادلنحرفون حننُ ! علمائِنا من ادلهدّيني اذلُداة

 الرُبسي رجب احلافظ الرُبسي، رجب احلافظ حديث معرض يف - والرَّمزِالباطنِوأمَّا - :252 صفحة
 يف جاء ما إىل ُيشي - الزَّىراءِفَاِطَمةِفهيِوالرَّمزِالباطنُِِوأمَّا - بالتدب ر أُِمرنا وحننُ  ادلعاين يف يتدبَّر

 نتحدَّث أنْ  ُيكن األمر وىذا للزَّىراء صورةٌ  ىو وادلغرب( ادلغرب يف عجَّلوا ادلغرب، يف عجِّلوا) األحاديث
  .احللقة ىذه ويف الربنامج ىذا يف ليس لكن بالتفصيل عنوُ 
ِالَخمسِالصَّلواتِألنَِِّالزَّىراءِفَاِطَمةَُِِفهيِوالرَّمزِالباطنُِِوأمَّا - رموز فيها رمزيّة، فيها الصَّلوات ىذه
 ادلئة يف مئة منطقيّ  كَلم - َصالةَِفالِيُذَكرواِولمِيُعَرُفواِلمِإذاِالَّذينِالَخمسةِالسَّادةُُِِىمِالحقيقةِفي
ِخلقِماِوأوَّلِاللَّوحِاهللُِِخلقِماِوأوَّلِنُورَهِاهللُِِخلقِماِأوَّلِالنورِبداِثُمَِِّومنِاهللِرسولِىيِفالظهر -

 ًَهَب ًَالْمَلَنِ ى﴿ :بقولوِاإلشارةِوإليوِوفَاِطَمةِعليِ ِوالَقَلمِواللَّوحُِمَحمَّد،ِنورُِِفالعقلُِِالَقَلم،ِاهللُِ

 فهي - ُحبِّهاِعلىِبالمحافظةِاهللُِِأمرِالزَّىراءِوالمغربُِِالمؤمنينِأميرِالعصرِوفريضة ،﴾ٌَسْطُسًُىَ

 ىذه حبسبِ  ادلغرب، الوسطى الصََّلة﴾ الٌُْسْطَى ًالصَّالَةِ الصَّلٌََاثِ عَلَى حَبفِظٌُاْ﴿ :الوسطى الصََّلةُ 
 ليست احللقة  أنّ  إاّل  بالرِّوايات، وآت عندىا احلديث أطيل أن وُيكنن مجيلة توجيهات وىي التوجيهات

ِاهللُِِأمرَِ - صحيحة معاين ىي الرُبسيّ  رجب احلافظ يقوذلا الَّيت ادلعاين ىذه لكنْ  ادلطلب، ذلذا ُمعدَّةً 
ِعنهاِغُربتَِلمَّاِأمرِىاِعظيمَِِوَحقَّرواِقدَرىاِفصغَّرواِعترتِهاِوُحبِِِّوتعظيِمهاُِحبِّهاِعلىِبالمحافظة

 ... ىذا كَلموِ  يف ويستمر - الُنبُ وَّةِشمسُِ
مةُ  يُعلِّق فماذا قالُو، الَّذي الكَلم ىو ىذا الربسي رجب احلافظ  احُلَسن معروف ىاشم السيِّد اقِّقُ  العَلَّ

 .الكَلم آخر وإىل - الفصلِىذاِعليوِاشتملِالَّذيِالس خفِِِمنِذلكِغيرِإلى - :يقول عليو؟ ا رمحةُ 
 إليهم، ترِمزُ  ادلفروضة الصَّلوات ىذه وأنّ  معرفِتهم، دون من تُقَبلُ  ال الصلوات: قال الرجل الرجل؟ قال ماذا
 ىو ما الرِّوايات ىذه عن النَّظر وبغضِّ  ادلضامني، ىذه إىل ُتشي روايات ُىناك! ذلك؟ يف ُيضيُك الَّذي فما

ا فَاِطَمة عن تتحدَّثون حينما الكَلم؟ ىذا يف العيب  وتستلهمُ  اآلخ َر، على وُمنفتحة وحركيَّة، رسالية وأهنَّ
ِأنَّوُِِيبدو - ذكيَّاً  َكان األوَّل اخلليفة ألنَّ  وتفشل احلاكمني وتُواِجوُ  رأِسها، يف األفكارُ  وزبتمرُ  أُمَّها، روحَ 
 أىل دبنطق لو عَلقةَ  ال الَّذي[ اخلرط] ىذا وأمثال - الفاطمّيةِالثورةِفأفشلِفاطمةِمنِذكاءًِِأكثرِكان
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 ادلؤسَّسة نظرِ  يف ماسونيَّاً  وعميَلً  وزنديقاً  كافراً  صار مثلي أحدٌ  اعرتض لو بل أحد، يعرتضُ  ال البيت،
ينيَّة  هبذا جاء الرُبسي رجب احلافظ الرَُّجل ىذا! ادلسخرة ادلضحكةِ  ىؤالءِ  الشِّيعةِ  عامَّة من يتبُعها وَمن الدِّ
اً  مجيلة معاين وللرِّوايات، لآلياتِ  وفهموِ  تدب رِه خَلل من الكَلم  ومن اآلياتِ  من ويوجد استخرَجها ِجدَّ

 كثياً، كثياً  كثياً  لفصَّلتُ  ادلسائلِ  ىذه يف القولِ  لتفصيلِ  ادلقامُ  كان ولو ادلعاين، ىذه يَعِضدُ  ما الرِّواياتِ 
 ُمعبَّقٌ  ِذكرٌ  فيها الَّيت ادلواطن يتقصَّدون!! فَاِطَمة حبقِّ  اإلجرام ُكُتبِ  من كتابٌ  فهذا. بادلصادر وجلئُتكم

 ُعلماءَ  يصبحوا كي وأخرى، وأخرى، وأخرى، ة،الُغَل بوضعِ  وأخرى بالس خِف، يصفونوُ  مرَّةً  فَاِطَمة، بعطرِ 
 !!ا شاء ما! وُمدقِّقني وزلقِّقني

 مدرسة كتبِ  يف الكساء حديث: )كتابوُ  عليو، ا رمحةُ  العسكريّ  مرتضى السيِّد وىو أيضاً  آخر زُلقِّقٌ 
 اآلن أنا ولكن القادمة، احللقاتِ  يف طويَلً  عنده سأقفُ  الكساء حديث ،(البيت أىل ومدرسة اخللفاء
يقة حبقِّ  أجرمت الَّيت الُكتبِ  عن احلديثِ  بصددِ   بنفس مها الَغدير وحديثُ  الِكساء حديثُ . الُكربى الصدِّ

ُ  ادلستوى، وبنفس الدَّرجة،  كان ما مثل السَّماء، بغديرِ  أمسِّيوِ  أنا الِكساء حديثُ  ادلعاين، لكم وَسأُبنيِّ
 فارقٌ  وىناك الكساء، حديثُ  وىو لَفاِطَمة السَّماء يف غديرٍ  حديثُ  ىناك كان األرض يف الغديرِ  حديثُ 

 ِإالَّ  وبيَنوُ  بيَنوُ  فرق ال كان وإنْ  ا، ىو السََّماء يف َخَطبَ  والَّذي زُلَمَّد، ىو األرض يف َخَطب فالَّذي كبيٌ 
 أنْ  إىل.. مبنّيةً  مساءً  خلقت ما إينِّ  وقال فَاِطَمة غدير يف َخَطب الَّذي ىو ا ورسولُُو، وسللوقُوُ  عبُدهُ  أنَّوُ 

 وحديثِ  األرضيِّ  الغديرِ  حديثِ  بني مقارنةً  َلُكم وسُأجري وبنيها، وبعَلها أباىا إليها وَنَسب فَاِطَمة،: قال
 .القادمة احللقات يف ا شاء إن السمائيِّ  الغديرِ 

مة ادلدقِّق اقِّق كتاب ىو ىذا  األحاديث ُكلَّ  ذََكر ،25 صفحة يف العسكرّي، مرتضى السيِّد الكبي العَلَّ
 حديثِ  إىل وصلَ  وَلمَّا الِكساء، حبديثِ  يتعلَّق فيما األحاديث ُكلَّ  ادلخالفني، ُكتبِ  يف مرويةً  جاءت الَّيت

ِالفريقينُِكتبِفيِالسَّابقةِالرِّواياتُِِاتَّفقت - :قال قال؟ ماذا الشَّلل، أصابوُ  فَاِطَمة بيتِ  يف الكساءِ 
 يف كان األوَّل الن زول ثاين، نزول ىذا - َسَلَمةِأُمِِِّبيتِفيِاهللِرسولِعلىِنَزَلتِالتطهيرِآيةِأنَِِّعلى
ِالسَّابقةِالرِّواياتِاتفقت - !نصنع؟ ماذا النَّاصب، بالفكرِ  ال ُمشبَ َعة للُعُقول نصنع ماذا ولكن! فَاِطَمة بيتِ 
َِحولوَُِِأْجَلسِوَقدَِسَلَمة،ِأُمِِِّبيتِِِفيِاهللِرسولِعلىِنَ َزَلتِالتطهيرِآيةِأنَِِّعلىِالفريقينُِكُتبِفي

ِتذكرُِِالسَّندِمعروفةِغيرِواحدةِروايةِالرِّواياتِتلُكمِوعارضتِبالِكساءِوإيَّاىمِنفسوُِِوَجلَّلِبَيتوَِِِأىل
ِالرِّواياتِتلكِتُناىضَِلِالواحدةِالرِّوايةِىذهِأنَِِّغيرِأخرىِبكيفيَّةٍِِالزَّىراءِدارِفيِوقعتِالِقصَّةِأنَِّ

ا - ومناقشِتهاِلذكرِىاِللتعر ضِحاجةًِِنَرِولمِومتناًَِِسنداًِِالكثيرة  قيمةَ  وال ساقطة نظره يف أساساً  ألهنَّ
 رجالِ  ُمعجمِ  منهجيَّةُ  ىي وىذه السَّند، جهةِ  من ساقطٌ  حديثٌ  فَاِطَمة بيت يف الكساء فحديثُ !! ذلا
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 ومنهجية احَلسن، معروف ىاشم ومنهجيَّةُ  العسكري، مرتضى منهجيَّة ىي ىذه اخلُوئي، للسيِّد احلديث
  .ادلراجع بقيَّة ومنهجيَّةُ  السيستاين، السيِّد ومنهجيَّةُ  الصَّدر، باقر زُلَمَّد

 الواقعة بأنَّ  ذكرت الَّيت ادلخالفني كتب من األحاديث ويُثِبتون لُو، قيمةَ  فَل ُيسقطونوُ  الكساء حديثُ 
 تعرفوهنا الَّيت التفاصيل ُكلِّ  دونِ  من التطهي آية ونزلت الكساء ربت مجعهم فقط َسَلمة، أُمِّ  بيت يف َحَدثت

 قيمةً  للحديث يُعطِ  ل ولكّنو للترب ك، احلديثَ  أُذُكرِ  السّيد، أيّها األقّل، على! اليماينّ  الكساء حديثِ  يف
 شيءٍ  كلَّ  تناقشون ارفْضُو، ثّ  أّوالً  احلديث ناِقش الّرفض، حدِّ  إىل تصل الَّيت دلناقشتوِ  حّتَّ  دلناقشتِو، حّتَّ 
 كقمامةِ  واعَتربهُ  احلديث ىذا فاذكر هبا، وتأتون إالَّ  وتناقشوهنا، إالَّ  ادلخالفني ُكتب يف ُقمامةً  ترتكون وما

 ىي وىذه رموزكم، ىم ىؤالء نفعل؟ ماذا ولكن فيها، وَكرْعتَ  منها وَرَضْعتَ  فيها َرتْعتَ  الَّيت ادلخالفني
 حديثِ  كإنكارِ  ىو إنكارُهُ  لُكم، وسأبنيِّ  إنكارُهُ  الِكساء حديثُ . فَاِطَمة حبقِّ  إجراُمهم ىو وىذا ُكتُبُهم،
، ُكفءٌ  فَاِطَمة الغدير،  حديثِ  يف لعلي   فاطمةَ  ُكفئيَّةُ  الغدير؟ حديثِ  يف لعلي   فَاِطَمةَ  ُكفئيةُ  فأين لعليِّ
، بالفكرِ  ُأشِبَعت عقولٌ  العقولُ  ىذهِ  ولكن ىنا، كفئيَُّتها الكساء، حديثِ  يف ىي الغديرِ   ِبُقمامةِ  السَّطحيِّ

 الُعلماء ىم صاروا لذلك القاذورات، هبذه أشِبَعت عقولٌ  ىذه ىؤالء، وأمثالِ  الشَّافعيِّ  وُقمامةِ  ُقطب، سيِّد
 !!اقُِّقون وىم

يقة حبقِّ  أجرمت الَّيت الُكتب من آخر كتابٌ   ،(الكايف صحيحُ : )عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الكربى الصدِّ
 فقد قصر، بعملّية أو أدري، ال بسرتة، بعملية قام قد فهو الكتاب ىذا عن الشيء بعض ربدَّثت للبهبودي،

يقة معرفةِ  يف الكايف كتاب من األوَّل اجلُزء أمهيَّة عن ربدَّثتُ  وقد الر بع، إىل الكايف كتاب َقَصر  الصدِّ
 الكايف، من األوَّل اجلُزء يف الُكلين مجعها الَّيت الرِّوايات عدد احُلجَّة، كتاب يف جاء ما خصوصاً  الُكربى،

 لنقرأ ذلك، عن واعتذر احُلجَّة كتاب يف الُكلين مجعها الَّيت الرِّوايات عدد الكايف، من األوَّل اجلُزء ىو ىذا
ِعلىُِنكّملوُِِلمِوإنِِْالُحجَّةِِكتابِقليالًَِِووسَّعنا - قال؟ فماذا احُلجَّة، كتابِ  عن الُكلين اعتذار

 الرِّوايات، أُمَّهاتِ  من فيوِ  مجع ما ِاستحقاقِو، على احُلجَّة كتاب يُكِمل ل الكلين الشَّيخ يعن - ِاستحقاقوِِ
َِعلىُِنَكمِّلوِلمِوإنِِْالُحجَّةِكتابَِِقليالًِِووسَّعنا - :يقول ا، آلِ  معرفةِ  يف العناوين أُمَّهاتِ  من

 العبارة هبذه ىو البيت، أىل حظوظ خبس قد ىو يعن - ُكلَّهاُِحظُوظوِنَبخسِأنِكرىناِألنَّاِاستحقاقو
ِنبخسِأنِِْكرىناِألنَّا - :عنهم يتحدَّثُ  شيءٍ  ُكلَّ  ذكرتُ  ما..!! ُحظُوظُهم خبستُ  إنَّن: يقول أنْ  يريد

ِكتاباًِِصنَّفناِاأَلَجلِتأخَّرِإنِِْالِنيَّةِمنِقدَّمناِماِإمضاءِوعزَِِّجلَِِّاهللُُِِيسهِّلِأنِِْوأرجوُِكلَّهاِحظوظوُِ
! زَلقاً  زَلَُقوه الُعلماء ادلختصر الكتاب ىذا ىو - تعالىِاهللَِشاءِإنُِِْكلَّهاُِحُقوقوُِِنُوفِّيوِِِمنوِوأكَملِأوسع

 ! موسوعاً؟ ِكَتاباً  لنا ألَّف الكلين الشَّيخ أنَّ  لو فكيف
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 يف كتابَوُ  بأنَّ  الُكُتب يف ينَقلُ  ىكذا إلينا، يصل ول األحَلم يف كتاباً  ألَّف الكلين الشَّيخ أنَّ  أتعلمون
 لو فكيف احلجم هبذا األحَلم يف كتاباً  يُؤلِّف كان فإذا الكايف، كتاب من يَقُرب حجُموُ  كان األحَلم

 سيجمع أحاديثَ  وأي   رواياتٍ  فأي  ! حقَّو؟ الكتابَ  ذلكَ  سُيويفّ  بأنَّوُ  قال ما ومثل معرفِتهم يف كتاباً  ألَّف
 !! عليو تعاىل ا رضوانُ 

 الن سخة ىذه يف أيدينا بني موجود ىو ما حبسب الرِّوايات عددُ  الكايف من األوَّل اجلزء يف احُلجَّة كتاب يف
 من وىي رواية، 2222 الكايف، كتاب من األوَّل اجلزء من فقط احُلجَّة كتاب يف رواية، 2222: ىو

 يف الكتاب ونقَّع ماكينة يف أدخَلها أدري ال البهبودّي؟ فعل فماذا البيت، أىل معارف يف الرِّوايات أُمَّهاتِ 
  بُكلِّ  َجاء الرِّجال، ِعلمَ  عليها سلَّط واألقذر، األقذر ىو ما عليها سلَّط إنَّوُ  ماذا؟ أم الكلور القاصر ماّدة

 إالَّ  الرِّوايات من لنا َُيرِج فلم النظيف، الطّاىر الكتاب ىذا على فألقاىا النَّاصبّية والُقمامات القذارات
 عقائدية معانٍ  على تشتمل الَّيت الرِّوايات ىي أخرَجها الَّيت والرِّوايات! 2222 رلموع من رواية 222
 !! حذف َها الَّيت ادلهّمة الرِّوايات يف ىي وادلهمَّة العميقة ادلعاين السطحّية، ادلعاين من تقرتب
ا واضحة القضيَّة اقِّقني، ُعلمائِنا ديدنُ  ىو وىذا  بوِ  جاءوا ناصب   علمٌ  خواتيِمها، من األمورُ  ُتستبان وإَّنَّ

 البيت أىل أحاديثَ  سيمحق فهو البيت أىلِ  حديثِ  على ُيسلِّطونوُ  حني إهّنم يفعل؟ فماذا النَّواصب من
 وىذه ال ُمخالفني، إىل أقربُ  ىي الَّيت األحاديثُ  البيت أىلِ  أحاديثِ  من لنا وسيبقي إليهم، أقرب ىي الَّيت

اً، طبيعيَّة منطقيَّة قضيَّة  جيذبُ  فماذا ادلعنوية القضايا يف أو ادلادِّية القضايا يف شيءٍ  بأيِّ  تأت حينما أنت ِجدَّ
 أنَّ  َترى أال إليِو، ُمنجذبٌ  الشَّيء وَشبيوُ  جِبنسِو، الحقٌ  ِجنسٍ  وُكل   يقولون كما ُيشاهِبُو، ما إليو جيذب إليو؟
 الفيل أنَّ  ترى أال والتعانُق، للتَلقي َصعبة تكون التواصل ووسائل كبية احُلُجوم أنَّ  مع الفيَل؟ يألفُ  الفيل
 قطعاً  البيت، أىلِ  حديثِ  على النَّواصبِ  قواننيَ  ُنسلِّط وحينما إليو، ُمنجذبٌ  الشَّيء فشبيوُ  الفيَل؟ يألف

 حني األصول، علم وقذارات الرِّجال علم َقذارات بتعبيي ىي الَّيت النَّواصب قوانني أنَّ  ستكون النتيجةُ 
 يُريدهُ  ال الَّذي احلديثَ  لنا وستبقي الصحيحَ  احلديثَ  سَتعِدمُ  فإهّنا البيت أىل حديثِ  أنوارِ  على ُنسلِّطها

م يتصوَّرون ما مثل أعمااًل، األخسرون ىم فهؤالء ادلطلوب، عكس ىو بالضَّبط وىذا البيت، أىل  بأهنَّ
م يتصّورون ىم النّية، بسوءِ  علماَءنا أّّتم ال أنا ذلك، الحظتم وقد! إليها يسيئون وىم لَفاِطَمة ُُيسنون  أهنَّ
 الَّذين وىم الُقرآن، عنهم يتحدَّثُ  الَّذين أعماالً  األخسرون ىم وىؤالء إليها، يسيئون وىم لفاطمة ُُيسنون

 اخليبةِ  يف غطسوا قد وىم صنعاً  ُُيسنون أن َُّهم يتوقَّعون ىكذا، يظّنون!! الدنيا احلياة يف سعُيهم خاب
 ..!!اذلاوية يف يكون ما أبعدِ  إىل واخلذالنِ 
 هبا يَعبثُ  األطهار آذِلا ومعارف الُكربى الصدِّيقة معارف يف البيت أىل أحاديث عيون من رواية 2222

 أدري البهبودي، ىذا ىو! قّصتها شنو الرِّوايات بقّية! أدري ما أنا! ]فقط رواية 222 فيعطينا العابث ىذا
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 البهبودي حّبوبة من ىي الرِّوايات ىذه أنَّ  يبدو! الصَّادق؟ اإلمام يقلها ول حب وبتو قالتها الرِّوايات ىذه
 يبدو رواية 222 عندنا اآلن فهذي البيت، أىل أحاديثَ  فقط فيو يُثبِّت الكتاب أنَّ  باعتبار حذَفها، لذلك
 ![. البهبودي حّبوبة روايات ىذه
 عليها فَاِطَمة الزَّىراء مولد باب: العنوان ىذا َوَضع ىو ،(فَاِطَمة الزَّىراء مولد باب: )ادلوجودة الفصول أحد

 بقلم الكلين، كتبُهما سطران ىناك البداية يف ،(فَاِطَمة الزَّىراء مولد باب) الكايف إىل لنذىب!! السََّلم
 الكلين كتبهما سطران - سنينِبخمسِاهللِرسولِمبعثِبعدِفَاِطَمةِوِلَدت - :الكلين ومن الكلين،

اً، ُمهمَّة روايات وىي واحد، رقم رواية من الرِّوايات تبدأ ُثَّ  العنوان، مع  عن روايات عشر روايات، عشر ِجدَّ
 ىذه من ُيضيُك الَّذي ما[ األوادم ابن] الشَّريف، الكايف يف عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  فَاِطَمة مولد

 ُكُتبِ  ُأُصول أىمِّ  من كتابَو مَجَع الَّذي الكلين معقولة يعن! واحدة رواية وال أبقى، رواية وال! الرِّوايات؟
 الُصغرى، الغيبة زمان يف ،223 سنة تويفّ  الرجل ىذا مجاعة يا مباشر، بشكل األِئمَّة عن ادلنقولة احلديث

  .النَّص زمانِ  يف يعن الصغرى، الغيبة انتهاء قبل
 العلميّ  ادلركز بغداد، يف موجودة احلديث ُأُصول وكانت بغداد يف سنة 22 بقي الَّذي الرجل ىذا معقولة
 إيراين، الرَّجل قم، يف ادلوجودة وحّتَّ  بغداد، يف موجودة كانت احلديث أصول ُكلّ  بغداد، يف كان للشِّيعة
 اآلن، إيران يف موجودة تقع؟ أين ُكَلني تعرفون الرَّازي، الكلين يعقوب ابن زُلمَّد ىو قم، من قريب الرجل

 امسها صغية منطقة ىناك ورامني بعد ورامني، مدينة طهران من قريبة مدينة ىناك طهران إىل سافرت إذا
 من َقريب فهو ىذا، يوِمنا إىل عامرة منطقة وموجودة، حاضرة ُكَلني، ُتسمَّى اآلن إىل معروفة، وىي" ُكَلني"

 يف معارفوُ  فالرَُّجل الرَّي، إىل احَلسن العظيم عبد جاء ولذلك الشِّيعّي، التمرك ز نقاط كانتا وقم الرَّي قم،
 يعقد وىو الرَّجل ىذا معقولة لديِو، موجودة كانت احلديث ومصادر والرّي، ُقم يف إيران يف ومعارفوُ  بغداد
 عن ادلروية األصول تلك يف موجودة وليست صحيحة؟ ليست بروايات يأت أن فَاِطَمة والدة عن وباباً  فصَلً 

..!! ىذي حظ طيحة أي] واضحة عراقية بعبارةٍ  بل! البهبودي؟ فيو وقع الذي ىذا خذالنٍ  أي   األِئمَّة؟
 باب صحيح، الكلين كَلم يعن ُيذفُُو، األِئمَّة وكَلمَ  الكلين كَلم يُثِبت أنّو الغريب ،[حظ طيحة ىذي
 - سنينِبخمسِاهللِرسولِمبعثِبعدِالسَّالمِبعلهاِوعلىِعليهاِفَاِطَمةُِولدت - فَاِطَمة الزَّىراء مولد

 ليست األئمَّة عن ُمفصَّلة روايات وعشر صحيح الكلين كَلم الُكلين، كتبوُ  كَلم ىذا السطر، آخر إىل
 ماذا الرِّوايات، ىذهِ  من استخرجوُ  الكَلم ىذا الكَلم، ىذا تكلَّم الَّذي ىو الكلين ىو ما! صحيحة؟

 ال ىنا أنا بالبهبودي خاصَّاً  ليس ادلنطق ىذا وثِقوا! توفيق؟ سوء! حظ؟ طيحة! ثُ َول؟! غباء؟ ىذا؟ ُتسم ون
  .مجيعاً  مراجِعنا منطقُ  ىذا البهبودي، عن فقط أربدَّث

 أخذت وإذا النتيجة، بنفس ستخرج الرِّوايات ىذه وعرضت احلديث رجال معجم إىل ذىبتَ  إذا اآلن أنت
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 ىذه عليهم وعرضتَ  استثناء، دون من اجلميع األحياء، اآلن تُقلِّدىم الَّذين مراجعك إىل الرِّوايات ىذه
 ليسَ  األِئمَّة وكَلم صحيح الُكلين كَلم: لك سيقولون الرِّوايات؟ ىذه لنا قَ يِّموا ذلم وقلتَ  الرِّوايات
 يف أتكلَّم ال أنا! أنتم؟ تقولون ماذا! ىذا؟ ضَللٍ  وأيّ  ىذا؟ ُخذالنٍ  وأيّ  ىذا؟ توفيقٍ  سوءِ  أي  !! صحيحاً 

 أحياء، موجودون والقوم الُكتب، ىي وىذه ادلصادر، ىي وىذهِ  الصناعّية األقمار عرب أتكلم أنا مظلمة غرفةٍ 
بوا وكذِّبوين، بأنفِسكم، ربقَّقوا وأنتم  أعرفُ  وأنا كذِّبوه كذِّبوه، صحيحاً  ليس كَلمي كان إنْ  كَلمي، كذِّ

 ..!!سُأِجيُبكم كيف
 سُبيِّز حّتَّ  أنت من ىو الكايف، صحيحُ  الُبخاري، صحيح من أخذوىا التسمية ىذه حّتَّ  (الكايف صحيح)

 على ىو وَمن أنت! قدُرك؟ وما! قيمُتك؟ ما! أنت؟ من! ؟..صحيح غي وىذا صحيح وىذا األِئمَّة كَلم
 األمساء، من تُسمِّي ما سمِّ  األسفل، ادلرجع األعلى، ادلرجع مُسِّي الُعظمى، ا آية مُسِّي سواء شاكلتك،

 والضمائرَ  الصَّافيةَ  الُقُلوبَ  يقودون الَّذين وىم حديَثهم، ُيفظون الَّذين ىم زُلَمَّد آلُ  زُلَمَّد، آل حديثُ 
 ..!!الشَّريفة كلماِّتم يف أنوارِىم أسرارِ  معرفةِ  إىل احلُرَّةَ 

يقة حبقِّ  اإلجرام ُكُتب من أيضاً  آخر كتاب  زُلَمَّد الشَّيخ ا آلية(: األنوار حبار مشرعة) الطَّاىرة الصدِّ
 األنوار، حبار مشرعةُ  عليو، اِ  رمحةُ  اخلوئي سيِّدنا تَلمذة من وىو ادلعروف، األفغاين ادلرجعُ  زُلسن، آصف

مةِبحارِفيِأنَِّ - لشارهبا ُمضرَّة جراثيم فيوِ  األنوار حبار بأنَّ  ادلقدمة يف قال ىو ِكونهاِمعِالمجلسيِالعالَّ
 أيضاً  الرَُّجل يبدو - عنهماِاَلجتنابِِِمنَِلبُدَِِّصحّيةِغيرِوموادِلشاربهاُِمضرِّةِجراثيمِاألنوارِبحار
 عندنا ُكلَّنا حننُ  أيضاً، سلترب عندي قليل قبل لكم قلت أيضاً  أنا سُلترب عنده ىو ما مثل سُلترب، عنده

 لذلك! صحيَّة غي ومواد ُمضرَّة جراثيم فيو فوجد سُلتربه يف األنوار حبار حلَّل أنَّوُ  ىكذا،فيبدو يبدو سُلتربات،
 سيوفٌ  الكتاب ىذا احلقيقة ويف ادلشرعة، ىذه من يشربون النَّاس أنّ  حّتَّ  الكتاب ىذا ألَّفت أنا: يقول

 يف البيت أىلِ  حديثِ  لذبحِ  ُمشَرعة سيوفٌ  إنّو األنوار، حبارُ  مشرعةُ  ىو فما..!! األنوار حبارِ  لذبحِ  ُمشرَعة
 الشَّيخُ  نقلها كثية وأحباث أحاديث توجد األنوار حبار يف ادلخالفني، أحاديثَ  يذبح ل ىو..!! األنوار حبار

 ..!!وذحَبها مباشرةً  البيت أىل أحاديث إىل ذىب ىو ىذا، إىل يتطرَّق ل ىو ادلخالفني،  عن اجمللسي
يقة عن عنده ماذا  !؟..الُكربى الصدِّ
 سيِّدة عن يتحدَّث وىو الثَّاين، اجلُزء من ،221 صفحة يف األنوار، حبار مشرعة من الثَّاين اجلزء ىو ىذا

يقة عن العادلني نساء ِعاَلمهاِِنساءِِِسيِّدةُِِعليهاِاهللِسالمَُِِمريمِأنَِِّوأمَّا - :قال ما مجلة من الُكربى، الصدِّ
ِيحتاجَُِِلِالزَّىراءِحقِِِّفيِفالكالمُِِواآلخرينِاألوَّلينِمنِالعالمينِِنساءِسيِّدةُِِعليهاِاهللِسالمُِِوفَاِطَمة

 موجودة عندنا، موجودة الرِّوايات - ُمعتبرِبدليلٍِِثابتٍِِغيرُِِبعاَلِمهاِسياَدتهاِفتقييدُِِمريمِوأمَّاِبحثِإلى
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 علينا مرَّ  وقد ادليزان، تفسي يف اشتغلت الَّيت الدودة نفس للدودة، نصنع ماذا ولكن البحار، وغي البحار يف
ِعليهاِاهللِسالمُِِمريمِأنَِِّوأمَّا - الدود أنواع مجيع من وإيَّاكم ا أعاذنا الدودة، ىي الدودة الكَلم، ىذا

ِفيِفالكالمُِِواآلخرينِاألوَّلِينِمنِالعاَلمينِِنساءِِِسيِّدةُِِعليهاِاهللَِِِسالمُِِوفَاِطَمةِعالمهاِِنساءِِِسيِّدةُِ
ِوقضيَّةُِمعتبر،ِبدليلِثابتِغيرِبعالمهاِسيادتهاِفتقييدَِمريمِوأمَّاِبحثِإلىِيحتاجَِلِالزَّىراءِحقِِّ

ِالعالمينِنساءِسيِّدةُِِأنَّها ،﴾الْعَبلَوِنيَ ًِسَبء عَلَى ًَاصْطَفَبنِ ًَطَيَّسَنِ اصْطَفَبنِ اللّوَ إِىَّ﴿ :تعالىِقولوِِِإطالق
ِتعالىِاهللِلكالمِتقييداًِِنهوضهاِعنِفضالًِِنفسهاِحدِِِّفيُِحجَّةِغيرِالضَّعيفةِوالرِّواياتِمريم،ُِمطلقاًِ
ِالمقامِفيِالتنافيِرفعِويُمكنِاألخرىِعلىِالسيِّدتينِىاتينِإحدىِأفضليَّةِتعيينِفيِالبحثِفيقعُِ

ِسيادةٌِِمنهماِفلكلِ ِآخر،ِشيءٌِِفَاِطَمةِوفيِشيءِمريمِفيِوىيِواَلصطفاءِالسِّيادةِِِجهةِباختالف
 من[ اخلرط] ىذا على أُعلِّقَ  أنْ  أريد ال القضيَّة ىذه يف لكم، أتركوُ  أنا التعليق - شيءِباعتبارِواصطفاء

  .اسنّ  آصف الشَّيخ ادلرجع جناب
ِوحزنهاِوبكاؤىاِالظ لمِمنِعليهاِوقعِما - [:اخلرط] صفحات من أيضاً  أخرى صفحة ،222 صفحة

 الثالث اجلُزء يف ظَلمتها، باب يف - روايةِخمسينِمنِأكثرِفيوِشهادتهاِإلىِمرضهاِفيِوِشكايُتها
 222 األنوار حبار الكتاب، ُكلِّ  عن يتحدَّث وال اجلزء، ىذا عن يتحدَّث ىو األنوار، حبار من واألربعني

 كتاب صدر اآلن ولكن النصوص، ُكلَّ  يذكر ل ىو باألرقام قطعاً  ُجزأين، يف اختصره األغا جناب ُجزء،
 أنَّ  أعتقد األنوار، حبار من الصَّحيح ىو ىذا وقالوا ِحدة على وطبعوىا بأرقامها الرِّوايات ىذهِ  استخرجوا

 ال القضيَّة ىذه حديث، ألف مئة من أكثر على يشتمل والكتاب أالف، ثَلثة إىل يصل الرِّوايات عدد
ِماِمنهاِوالمعتبرةِروايةِخمسينِمنِأكثرِفيو - :222 صفحة يف يقول ىنا ىو!! تعليق إىل ربتاج

  .فَاِطَمة ُظَلمة أي ،(الظُلم من عليها وقع ما) ىو؟ ما الباب عنوان  - 21ِ،22ِ،41ِبأرقامِذُكرت
 احلديث فَاِطَمة، ظَلمة عن شيء فيها يوجد ال 21 رواية ،21 رواية: األغا جناب بنظر ادلعتربة الرِّوايات

َهدِ َِقِليلٍِِفَ َعنِْ: )فيو الَّذي  عن ،22 رقم حديث !فاطمة ُظَلمةِ  عن شيءٌ  فيو ما وىذا ،(رُْكَناكِيَ ن ْ
 قبور تزور كانت فَاِطَمة أنَّ  عن ،21 رقم حديث !فَاِطَمة ُظَلمة عن شيء فيو ما أيضاً  فَاِطَمة، مصحف
 !أحد شهداء الش هداء،

 غيُ  عنَده الظَلمةَ  أنّ  يعن! فَاِطَمة ُظَلمة عن ربدَّثت الَّيت الرِّوايات مجيع من ادلعتربة الروِّايات ىي ىذه
 الَّيت األخرى والرِّوايات ادلنهجيَّة، نفسِ  وعلى تلميذهُ  ىو اخلوئي، السيِّد منهجُ  ُىوَ  ُىوَ  فادلنهج وىكذا ثابتة،

ِوَجزِعهاُِحزنِهاِِشدَّةُِِوأمَّا - :األغا جناب يُعلِّق ُثَّ  ثابتة، غي ُسليم كتاب وغي ُسليم كتاب يف جاءت
 ألنَّ  ظُلمت ما فاطمة[ افتهمنا أدري إي] - بحثِففيهاِرواياتِفيِكماِاهللِرسولِعلىِوُبكائِها
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  تچب  ما ىم فَاِطَمة زين ادلوضوع، ىذا افتهمنا] ،[يسّووهنا وما] وأطهار وأخيار[ أوادم خوش] اجلماعة
 - بحثٌِِففيهاِرواياتِفيِكماِاهللِرسولِعلىِوبكاِئهاِوجزعهاِحزنهاِِشدَّةِوأمَّا - ![أبوىا؟ على

ِومنافاتهاِأوََّلًِِالرِّواياتِتلكِأسنادِلضعف - ![صفحة؟ يا ِمن دودة يا ِمن البحث ىذا جاي منني]
 على واجباً  بل شلدوحاً  اجلزعُ  َيُكن ل وإذا مجيٍل؟ َصربٍ  من ا رسول على وىل - ثانياًِِالجميلِللصَّبرِِ
ِرسولِفوتِعلىِبلِأبيهاِعلىِتجزعِلمِإنَّهاِيُقالَِل - !؟..شلدوحاً  اجلزعُ  يكونُ  َمن فعلى اِ  رسولِ 

 واحلركة والرِّسالّيون، الرِّسالة! الرِّسالة عندنا شيء أىمّ [ احنا! ]الرِّسالة ىو ادلهم! الرِّسالة - الوحيِوقطعِاهلل
 !! عندنا ادلهمّ  ىذا ىو! واالنفتاحّيون واالنفتاح واحلركّيون،

 صاحب وحبقِّ  فَاِطَمة حبقِّ  اجملرمة الُكُتب ىذهِ  عن تقولون ماذا الكَلم، إىل واستمعُتم الربنامج تابعُتم أنتم
 ما ُيشيَّدُ  الَّيت ىي الُكُتب ىذهِ  سُبجَّد، الَّيت ىي الُكُتب ىذه! ؟..اجملرمة الكتب ىذه عن تقولون ماذا األمر؟
 ُُيرتَمون وأصحاهُبا مكان، ُكلّ  يف وتوجد جوائز، ُُيَنح منها والعديدُ  واالحرتاِم، واالعتبارِ  الذكرِ  من ذلا ُيشيَّدُ 

 ُعَمَلء ُنصبحُ  احلقائقِ  حبديث نتحدَّث وحني! الفاضلون والُعلماء وادلدقِّقون اققِّون وىم! ويُبجَّلون
 الَّذي ىو إبليس..!! إلبليس ُعمَلءُ  ىؤالء ادلاضية احللقات يف قلت أنا! دلن؟ ُعَمَلء وىؤالء! للماسونّية

 بيد أداةً  صاروا مراجعنا..!! الُكتب ىذهِ  فيكتبون أقَلَمهم ُُيرِّك الَّذي ىو إبليس..!! ىؤالء بألسنةِ  ينطقُ 
 ومراجِعهم الطائفةِ  كبارِ  ُكُتبُ  أمس، يومَ  عليكم عرضُتها الَّيت الُكُتب ُكتُبهم، ىي ىذه هبم، يعبثُ  إبليس

  !ادلنهجيَّة نفسِ  وعلى الطريقة، نفسِ  على وأتباُعهم تَلمذُّتم وىؤالء األوَّل، الطِّراز من
 :عليكم أطرُحها أسئلةٌ 

 الَّذي ما والفقهاء؟ ادلراجع ىؤالء أصاب الَّذي ما الُعلماء؟ ىؤالء أصاب الَّذي ما :األولِالسؤال
 ومؤلَّفاُّتم، وموسوعاُّتم ُكتُُبهم ىي ىذه تعتقدون؟ ماذا أنفِسكم، وبني بيَنكم فيما أجيبوا أنتم !أصاهبم؟

 الرَّمحاينّ  ُتشخِّصوا أنْ  عليكم جَيبُ  وىنا والشَّيطانّيِة؟ الرَّمحانيَّةِ  بني خليطٌ  ىي أم شيطانّية؟ أم رمحانّية ىي ىل
 احلقائقَ  لكم أعرضُ  وأنا تسب وين دلاذا أيديكم بني وأعرضوُ  الدَّور هبذا أنا أقومُ  حني إذاً  الشَّيطايّن، من منها
 بينكم ِفيما َُيول يل وبُغضُكم وشتيمتكم ُسبابكم لكنَّ  ذلك، يؤذين ال! تسب وين؟ دلاذا! مصادرِىا؟ من

 أنا اجمللس، ىذا جلستُ  َلَما يؤذين ىذا كان لو تقولون، ما تقولوا أنْ  يؤذين ال أنا احلقيقة، معرفةِ  وبني
 أستلم ل أحد، ُيكرىن ل أحد، َيدعن ل بإرادت، اجمللس ىذا جلستُ  باختياري، اجمللس ىذا جلستُ 

 وىذا أموت أنْ  أريد العقيدة، ىذهِ  أمحلُ  وأنا أموت أنْ  أريد أنا ُمعتقدي، وىذا دين ىذا أحد، من أجراً 
 أسأُلكم هبا، وأسبسَّكُ  أراىا الَّيت احلقيقة ىي ىذه رأسي، من اخلروجَ  لوُ  أريد ال رأسي، يف يُعشِعشُ  الفكر
 .أنفَسكم أجيبوا وأنتم أنتم،
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 ! ُُيرتَمون؟ الَّذين ىم ىؤالء دلاذا :الثانيِالسؤال
 ! أخطائهم؟ ظهور مع حّتَّ  ىؤالء عن تدافعون وغيكم أنتم اجلميع دلاذا :الثالثِالسؤال
 !اخلطأ؟ يف تُتابعوهنم دلاذا ولكنْ  الصَّواب يف تابعوىم أخطائهم؟ يف حّتَّ  تتابعوهنم دلاذا :الرابعِالسؤال
 واضح، أنَّوُ  مع كَلمي على اإلشكالَ  تُثيوا أنْ  رُباولون نقطةٍ  أيِّ  عن تبحثون دلاذا :الخامسِالسؤال
 ! دلاذا؟ ىؤالء، عن بو تدافعوا كي ُىراءٍ  أيِّ  عن وتبحثون
 !لكم؟ منفعةٍ  من ىؤالء جلَبوُ  الَّذي وما! معكم؟ أنا جنيُتو الَّذي ما :السادسِالسؤال

ذكم قد الشَّيطان أنَّ  على دليلٍ  أدل   ىو ىذا  يتخذُ  الشَّيطانَ  بأنّ  تقول ىكذا، تقول الرِّوايات محياً، ازبَّ
 وبني بيَنكم فيما عليها أجيبوا األسئلةُ  ىذه وإالَّ  يُريد، جهةٍ  أيِّ  إىل ويسوقُو يقوُده وحينئذٍ  محاراً، اإلنسانَ 

 بو تتعلَّقُ  األسئلة ىذه أنَّ  نفسوِ  يف جيد دلن األسئلة أوجِّو أنا للجميع، األسئلةَ  أُوجِّو ال أنا قطعاً  أنفِسكم،
 أردتُ  ما إذا تنتهي لن األسئلةُ  فهذه األسئلة، ىذه يف كثياً  والتوغ ل اإليغالَ  أريد ال منها، ينتفعَ  أنْ  وُيكنو

اِىها أذىب أنْ    .باذبِّ
ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  عقلَ  نعرفَ  أنْ  نُريد الشِّيعيَّة، ادلكتبة يف احلديثُ  زال ال  عقلَ  نعرف أن نُريد الشِّيعيَِّة، الدِّ

 إذا احللقة ىذه يف جديد مفصلٍ  إىل أربوَّل ذلك وبعد إليهما أشي نُقطتان ىناك! يّتجو؟ أين إىل مراجِعنا
 . غد يومِ  حلقةِ  إىل احلديث سأتركُ  أنَّن أو الوقت من شيءٌ  بقي
 الُكُتب أفضلِ  من( اإلحسائي للشَّيخ الكبية اجلامعة الزيارة شرحُ : )أمامي ترونوُ  الَّذي الكتاب ىذا

 مبسوٌط، شرحٌ  وىو الشرُح، ىذا شروِحها أفضلِ  ومن كثيةٍ  بشروحٍ  حظيت الكبية اجلامعة الزِّيارة العقائديّة،
 شرحَ  لكنَّ  الكبية اجلامعة للزِّيارة كثية شروح ُىناك ومفيدة، نافعة أخرى شروحٌ  توجد ال أنَّوُ  يعن ال ىذا

 .الش روح بقيَّة عن فيها يتميَّز شليِّزات فيو اإلحسائي الشَّيخ
يقة مع تعاملت الكبية اجلامعةِ  الزِّيارةِ  ُشروح مجيع: إليها نظركم أُلفت أنْ  البُدَّ  ُمهمَّة مَلحظة ىناك  الصدِّ

 الشِّيعيَّةِ  العقيدةِ  منظومةِ  يف األساسِ  موقِعها من الزَّىراء أخرجوا أيضاً  الُشرَّاح وىؤالء! جانبّ  بشكلٍ  الكربى
 ..!!شليَّزة إساءة ىذا شرحوِ  يف اءللزَّىر  أساء اإلحسائي الشَّيخ إنَّ  بل اإلحسائي، الشَّيخُ  فيهم دبا

َلة اللجنة اخلامس اجلُزء ىذا اخلامس، اجلزء وىذا رللَّدات، أربع العذراء، مكتبة طبعة الطبعة ىذه  اْلُمشكَّ
 ىذا يف ادلوجودة األحاديث باستخراج قاموا الكبية اجلامعة للزِّيارة اإلحسائي الشَّيخ شرح وربقيق لطبع

 والعرتة النَّبَّ  عن األحاديث فيو اجلُزء ىذا اخلامس، اجلُزء وىو اجلُزء ىذا واحد، ُجزءٍ  يف ومجعوىا الكتاب
 ومن األحاديث، من كبية كمية شرحو، يف اإلحسائي الشَّيخُ  أوردىا الَّيت ادلعصومّية األحاديث الطاىرة،

 أىلِ  حديثِ  يف الرَُّجل موسوعية بسبب غيهِ  يف توجد ال شلّيزات فيو اإلحسائي الشَّيخ شرح أقول ىنا
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 صفحة، 2772: األربعة األجزاء يف الكتاب صفحات عدد الكتاب، صفحاتِ  عددَ  أحصيتُ  أنا البيت،
 الشَّيخ كَلم صفحة، 2772: األربعة األجزاء فهذه العذراء، مكتبة طبعة العذراء، مكتبة حبسب

 عدد يعن صفحة، 313: لوحدهِ  الكتاب ىذا العصمة، بيت أىل أحاديث مع الرِّوايات مع اإلحسائي
 كم النِّصف صفحة، 2772: األربعة األجزاء األربعة، األجزاء صفحات عدد ِنصف من أكثر الصَّفحات

 الزِّيارة شرح يف أورد عليو اِ  رمحةُ  اإلحسائي الشَّيخ يعن ،313: الكتاب ىذا صفحة، 327 يكون؟
 ويُبنيِّ  ويشرح يُعلِّق ذلك بعد وىو الشَّريف، وحديثُهم رواياُّتم ىو الكَلم من األكرب النِّصف الكبية اجلامعة
 ادلأخوذة الشريفة بادلعارف ادلشحون الشَّريف ادلهمّ  العقائدي الكتاب ىذا ذلك ومع األحاديث، بني ويربط

يقة أخرجَ  الكتاب ىذا البيت، أىل عن  األصولَ  يعتمدُ  أساساً  ألنَّوُ  الشِّيعيَّة العقائد منظومة من الُكربى الصدِّ
 ..!! وادلعتزلة األشاعرة من هبا ِجيء الَّيت ادلعروفة اخلمسة الدِّين أصول اخلمسة،
يقة إىل أساء أنَّوُ  ذلك من واألكثر  ،252 صفحة العذراء، مكتبة حبسب الثَّاين اجلزء يف الطاىرة الصدِّ
 يف أيضاً  الكاملة اجملموعة الكويت، يف اإلحقاقيّ  مؤسَّسة الكاملة، اإلحسائي الشَّيخ رلموعة عندىم والَّذين

 يف وكذلك فَاِطَمة، منزلة من انتقص ،252 صفحة العذراء، مكتبة حبسب ىنا ،271 صفحة الثَّاين، اجلزء
 .122 صفحة الثاين، اجلزء اجملموعة من العذراء مكتبة من ،227 صفحة

 رلموعة وحبسب ،222 صفحة العذراء، مكتبة حبسب الزَّىراء منزلة من انتقص أيضاً  الثَّالث اجلزء ويف
 الثَّالث اجلزء اجملموعة، من ُأخرى وأجزاء أخرى ُكُتب ىناك قطعاً  .212 صفحة الثَّالث، اجلزء اإلحقاقي

 عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  فَاِطَمة منزلة عن اإلحسائي الشَّيخ فيها ربدَّث أيضاً  عشر، التاسع اجلزء عشر،
ا  يف تعاىل اُ  شاء إنْ  البيانات وستأتينا فَاِطَمة، دلنزلةِ  واضح انتقاصٌ  وىو الطاىرين، األَِئمَّةِ  منزلة دون وأهنَّ

 فَاِطَمة فَاِطَمة، منزلة عن الِعرتة وحديث الكتابِ  يف جاء ما حولَ  الفكرةُ  تتضَّح كي القادمة احللقات
 ..!!أعداؤىا وظلَمها حننُ  ظلمناىا الَّيت ادلظلومة

 لشرحٍ  مثاالً  أذكر حني دائماً  أنا اجلامعة، الزِّيارة شروح من أيضاً  ىو(: الطالعة الشموس) الكتاب ىذا
 الزِّيارة لشرح سُلتصراً  شرحاً  أذكرُ  وحني اإلحسائي، الشَّيخ شرح فهو الكبية اجلامعة للزِّيارة موّسعٍ  مبسوطٍ 
 ادلدرسة علماء من وىو عليو، ا رمحةُ  آبادي الدرود اذلمداين حسني للسيِّد الطالعة الشموس فهو اجلامعة

 حسني سيِّد وأمَّا الشَّيخيَّة، بادلدرسة ذلك بعد ُعِرف الَّذي لذوقوِ  وفقاً  اإلحسائي الشَّيخ شرح العرفانّية،
 معرفّية مطالب على ويشتمل ،(الطالعة الش موس) وجيد موفَّق شرحٌ  العرفايّن، للذَّوقِ  فوفقاً  اذلمداين

اً، مجيلة وعقائديّة يقة منزلة من ينتقص ل جدَّ  مع يشرتكُ  ولكنَّوُ  اإلحسائي الشَّيخ فعل كما الطاىرة الصدِّ
م يف الكبية اجلامعة الزِّيارة ُشرّاح بقيَّة ومع اإلحسائي الشَّيخ  يف موقِعها من الزَّىراءَ  فَاِطَمةَ  َيرِجون أهنَّ

 ذكروىا الزَّىراء فَاِطَمة ذكروا ما إذا الكبية اجلامعة الزيارة شرحِ  يف يتحدَّثون وىم..!! الشِّيعيَّة العقيدة منظومة
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 ليست الزِّيارة وكأنَّ  الزِّيارة، لشرحِ  إيراَدىا ُيتاجون رواياتٍ  مُجلةِ  يف ورد امسها ألنَّ  قسراً  أو احلاشية على إمَّا
 حني اخلط، طول على واضحة الظَّاىرة ىذهِ . الكبية اجلامعة الزِّيارةِ  سيِّدةُ  ىي فَاِطَمةَ  أنّ  مع لَفاِطَمة،
ينيَّة ادلؤسَّسة ألنَّ  دلاذا؟ احلاشية على تكون فَاِطَمة الكبية اجلامعة الزِّيارة يشرحون  على اتَّفقت الشِّيعيَّة الدِّ

 الدين أصول مسألةِ  يف وادلعتزلة األشاعرة عقيدةَ  تبنَّت حني الشِّيعيَّة العقيدة منظومة من فَاِطَمة إخراجِ 
 النقطة، ىذه من ُمركَّزٍ  بشكلٍ  بدأت فَاِطَمة وُظَلمةُ  بدأت، ىنا من مشكلتُنا الَعشرة، الدين وفروع اخلمسة

 ىذه يف نعيشوُ  الَّذي الشِّيعيّ  واقعنا عن اآلن نتحدَّثُ  ولكنَّنا ذلك، قبل ىي فَاِطَمة ظَلمةُ  كانت وإنْ 
 .اللحظة

 ال أنا!! أمس يوم عنها ربدَّثت لقد قائل يقول قد أمس، يوم عنها ربدَّثتُ  الَّيت ادلنظومة(: القدسية األنوار)
 اّطَلعي، حبسب شعري ، نص   وأعمقُ  منظوم، نص   أعمقُ  ىو ىذا أُذكِّرُكم، فقط احلديث، أُعيدَ  أنْ  أريد
 حيات، يف حلظةٍ  آخرِ  حّتَّ  وادلعرفةَ  العلمَ  أطلبُ  فأنا دبعلوماتكم، أفيدوين أكثر معلومات عندكم كان وإذا

يقةِ  معرفةِ  يف منظومٍ  عقائدي   نص   أعمقَ  فإنّ  معلومات وحبسب اطَلعي حبسب  األنوار) ىو الطاىرةِ  الصدِّ
 وبيانِ  وتفصيلِ  شرحِ  إىل حباجةٍ  فنحنُ  النَّص ىذا نشرحَ  أنْ  أردنا إذا بأنّنا لكم بيَّنتُ  ولكنَّن ،(القدسّية

 اشتماذِلا مع الروحّية هبذه ونُِظَمت ُنِسَجت فهي الص ويّف، الفهم يف عربّ  ابن وقواعد عربّ  ابن ُمصطلحاتِ 
 ىو وىذا واقُعنا، ىو ىذا نصنع؟ ماذا والعرتة، الكتابِ  منطقِ  إىل ادلستندةِ  العميقةِ  العقائديّةِ  ادلطالبِ  على

 .عنَدنا منظومٍ  نص   أعمقُ 
 للشَّيخ الكبية اجلامعة الزِّيارة وشرح ،العرفاين الذَّوق حبسب( الطالعة الشموس: )الكتب أعمقُ  ىي وىذه

 النصوص أعمق من ىو الذي الكبية اجلامعة الزِّيارة وشرح ادلنثورة، النصوص أعمق ىي ىذه اإلحسائي،
 آبادي الدرود اذلمداين حسني للسيِّد( الطالعة الشموس)و!! فَاِطَمة من ينتقصُ  البيت أىل معرفةِ  يف ادلنثورة
 وال واحداً، شرحاً  وال أجد ل الكبية، اجلامعة الزِّيارة شروح كبقيةِ  الشِّيعيَّةِ  العقيدةِ  منظومةِ  من فَاِطَمةَ  َُيرِجُ 

 يُثِبت الكبيةِ  اجلامعةِ  الزِّيارة شروحِ  من واحداً  شرحاً  وال أجد ل واحداً، وال واحداً، وال واحداً، وال واحداً،
 ..!!الشِّيعيَّة العقائدِ  منظومةِ  يف العقائديَّ  وموِقَعها منزلَتها لَفاِطَمةَ 

 يف موجود ىو ما أعمقُ  ىذا..!! منظوِمها يف فلحت وال منثورِىا يف فلحت ال الشِّيعيَّة ادلكتبة أنّ  يعن
 عربّ  ابن إىل نعود أنْ  البُدَّ  فنحن منظوِمها، يف فلحت وال فَاِطَمة مع منثورِىا يف فلحت ال الشِّيعيَّة، ادلكتبة

 .إليها اإلشارةَ  أحببتُ  الَّيت األوىل النقطة ىذه! القدسّية األنوارِ  منظومةَ  نفهمَ  كي
 أجواءِ  ويف فَاِطَمة، أجواءِ  يف ُكِتَبت منها وأمثلة َّناذج وىذه الشِّيعيَّة ادلكتبة يف كتبٌ  ىناك: الثَّانية النقطة
 إثباتِ  ويف فَاِطَمة، أعداءِ  من الرباءةِ  أجواءِ  يف سُلتصرة موجزةٍ  بعبارةٍ  فَاِطَمة، أعداءِ  وعن فَاِطَمة، ُظَلمةِ 
 جبودةٍ  وليس قليلةٍ  جبودةٍ  طُِبَعت الُكُتب ىذه فَاِطَمة، قَ َتل َمن ومطاعن مناقصِ  إثباتِ  ويف فَاِطَمة، ُظَلمةِ 
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 ففي ُوِجَدت لو أو ادلكتبات، يف متوفِّرة غي وىي فَاِطَمة، من تنتقصُ  الَّيت الُكُتب طُِبَعت ما مثل عالية
 ألومُ  ال أنا حَنُن؟ عصرٍ  أيِّ  يف دلاذا؟ مستعارًة، أمساءً  كتبوا ومؤلِّفوىا اخلفاء، يف تُوزَّع وىي ادلكتبات، حواشي
 مستعارة، بأمساء ُتكَتبُ  احلقيقةَ  تتحدَّثُ  الَّيت الُكُتب دلاذا ولكن أوضاَعهم، يعرفون ىم أبداً، ادلؤلِّفني،
 !!الشِّيعيَّة ادلكتبةُ  ىي ىذه! دلاذا؟ الّرفوف، أعلى يف وتوضعُ  سُبجَّدُ  فَاِطَمةَ  من تنتقصُ  الَّيت والكتب

 فارسّية، كتبٌ  وتوجد عربّية، ُكتبٌ  وىذهِ  احلصر، سبيلِ  على ال أمثلة ىذه قطعاً  :الُكتب َىذهِ  من أمثلة
 وتكون ُمستعارة بأمساء ُتكَتب أيضاً  وىذه فَاِطَمة، أجواءِ  يف اأُلردو بلغةِ  أُلَِّفت ُكتبٍ  عن البعض وحدَّثن

 !ادلكتبات يف احلاشية على
 الَّذي ما الكتاب، مؤلِّف ىو ىذا ،(الزَّىراء خادم: )ِامسوُ  ادلؤلف ،(الزَّىراء فرحة: )اخلفاء يف ُوزِّع كتابٌ  ىذا
 ادلكتبات، يف موجودة ومصادرُىا موجودة حقائق البيت، أىل عن وأحاديث روايات الكتاب؟ ىذا يف

 ادلخالفني، كتب يف موجودة ادلطالب ىذه بعض ادلخالفني، كتبِ  يف حّّت  موجودة ادلصادر ىذه وبعض
 ألنّ  دلاذا؟ يرفضونُو، ادلكتبات أصحابُ ..!! ادلكتبات يف يباع ال ادلكتبات؟ يف يُباع ىل الكتاب ىذا لكن

 وأحاديث روايات سوى شيء يوجد ال الكتاب؟ ىذا يف ماذا! ادلرجعّية على ا صلوات ترفضُو، ادلرجعيَّةَ 
  !!البيت أىل عن

 ُكتب من منقولة الكتاب ىذا يف ادلوجودة ادلضامني أكثر أصَلً  ،(عمر ذللك علي   لوال: )آخر كتابٌ 
 ُمستعارة بأمساء تكون فَاِطَمة أجواءِ  يف ىي الَّيت الكتب دلاذا!! ُمستعارة أمساء علّي، أبو تأليف ادلخالفني،

 ! ؟..الُظَلمة ىذهِ  دلاذا! دلاذا؟
 ادلصادر عدد كثياً، عليو نفَسو ادلؤلِّف أتعب كتاب وىو ،(اخلطاب ابن قتل تأريخِ  يف اخلطاب فصل)

 مدى يعرفون التأليف حقل يف ادلشتغلون ادلصادر، من ىائل عدد مصدر 222 مصدر، 222 ادلئة، ذباوز
 أبو: )مستعار باسم ادلؤلف وأيضاً  رديء، الورق رديئة، طباعة مصدر، 222 دلراجعة يُبَذل الَّذي اجلهد

ا واضحة، وادلسألة مستعار اسم ،(اخلوئين احلسني  باسم السوق يف موجود الكتاب ولكن ادلؤلِّف أعرفُ  ردبَّ
 .مستعارة أمساء ىذه مستعار،

اً  مهمُ  كتاب  فَاِطَمة بيت على اذلجوم ادلتقدِّمتني، احللقتني يف ذكرُهُ  مرَّ  ،(فَاِطَمة بيت على اذلجوم: )ِجدَّ
اً، ومهمّ  ُمعترَب  كتاب  وادلؤّلف ومهّم، كبي كتاب ،525 صفحة آخر صفحاتوِ  عددُ  الكتاب ىذا جدَّ
 ادلؤلِّف مصدر، 122 من يقرب ما ىي؟ كم ادلصادر عدد تعرفون الكتاب، ىذا يف كثياً  نفسوُ  أتعب
 .ُمسَتعار اسمٌ  وىذا ،(مهدي الزَّىراء عبد: )ادلؤلِّف! ُمستعاراً  ِامساً  َكَتب ولكنَّو كثياً  نفسو أتعب
 .االسم ىذا واخلطابّية والفكريّة العلمّية األجواء ويف التأليف أجواء يف نعرف ال حنن :أوََّلًِ

 ىو وادلؤلِّف الكاتب يقيناً  واضحًة، الُعجمة عليو تبدو الكاتب لكنّ  عرّب، تركيب ىو الرتكيب ىذا :وثانياًِ
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 قطعاً  واضحة، فيو والُعجمةُ  اإليرانيني ادلؤلِّفني وأسلوبُ  اإليرانية الكتابة أسلوبُ  ىو األسلوب ألنَّ  إيراين،
 الكتب يف واسعة خربة لوُ  رجلٍ  عن يكشفُ  والكتابُ  ِامسو، عن يُفِصحَ  أنْ  يُريد ال ولكنَّوُ  إيراين ادلؤلف

 .والتأريخ وادلصادر وادلكتبات
 الَّذين الُزوَّار على يُوزَّع أنْ  وُيكن احلسينّيات، يف يوزَّع أنْ  ُيكن صغي كتاب( الزَّىراء فرحةُ ) كتاب كان إذا

 موضوعاً  تَ َناول مهم   كتابٌ  وىو ادلكتبة، ُكُتب من كتاب ىذا الكتاب، ىذا أمَّا ادلقدَّسة، احلضرات يزورون
 ىذا بالذات الكتب، ُكلَّ  تتبَّع الرَّجل الُسِنيَّة، الُكُتبِ  ُكلِّ  ويف الشِّيعيَّة الُكُتبِ  ُكلِّ  يف تتبَّعوُ  وقد ُمهمَّاً 

 بيت على اذلجوم: )ادلسألة ىذه فقط يتناول بُكلِّوِ  الكتاب وىذا" فَاِطَمة بيت على اذلجوم" العنوان
 !!ُمستعاراً  امساً  َكَتب وادلؤلف ،(فَاِطَمة
 أو( فَاِطَمة بيت على اذلجوم) الكتاب ىذا مثل مهّمة كتب وىي ةفَاِطمَ  عن الكتب دلاذا دلاذا؟ السؤال
 ُجهداً، فيها بذلوا قد أصحاهُبا مهّمة كتب( اخلطاب ابن قتل تأريخ يف اخلطاب فصل) قبلو الَّذي الكتاب

 . إنتاِجها يف تعبوا وقد
 تنتقص الَّيت الكتب دلاذا! قيمَتها؟ تُعَطى ال دلاذا! احلاشية؟ على توضع دلاذا! مستعارة؟ بأمساء ُتكتب دلاذا
 تفعلون أنفسكم أنتم الشِّيعة، أنتم أنتم، أسألكم أنا! زلرتمون؟ وأصحاهُبا ارتمة الكتبُ  ىي فَاِطَمة من

ا! مكتباتكم واجهة يف تضعوهنا فَاِطَمة من تنتقص الَّيت الكتب ذلك،  كانت لو الكتب ىذه أمثال من وردبَّ
ا جانبٍ  على تضعوهنا عندكم  ىذا دلاذا حقيقّية، وليست مستعارة ادلؤلِّفني أمساء وألنَّ ! رّلاناً  إليكم تصلُ  ألهنَّ

ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  عقلَ  نقرأُ  أن خَلذِلا من ُيكننا الشِّيعيَّةَ  ادلكتبةَ  أنّ  واحلال الشِّيعيَّة؟ ادلكتبة يف جيري  الشِّيعيَّةِ  الدِّ
 ... ذلك الحظتم قد وأنتم الرَّمسيَّة،

 ..القليل إالَّ  لندن يف ىنا العشاءين لصَلة الوقت من يبقَ  ول سريعاً  جيري الربنامج وقتُ 
 تناولتُ  الَّيت احللقات قبَلها، والَّيت قبَلها والَّيت احللقة ىذه احللقات، ىذه إىل ومرَّة ومرَّةً  مرَّةً  تعودوا أنْ  أسبنَّ 
 ىذه قالوا، وىكذا كتبوا ىكذا مراجعنا وأنَّ  ُعلماَءنا أنَّ  تعرفوا كي الشِّيعيَّة، ادلكتبةِ  يف الزَّىراء صورةَ  فيها
 ىي ىذهِ  كتاِبو، من الرجل عقلُ  يُعَرف يقولون واألِئمَّة وجلّي، واضحٍ  بشكلٍ  أيديكم بني احلقائق ىي

ينيَّة ادلؤسَّسة مكتبة ىي ىذه الشِّيعة، مكتبة  العقلَ  ىذا عقَلها، نعرف حنن ىنا من إذاً  الرَّمسيَّة، الشِّيعيَّةِ  الدِّ
 تتحدَّث ُكُتبٍ  أمامَ  الطريقَ  وَيسد  ! ُكتُِبهم شأنِ  من ويُعِلي! فَاِطَمة ينتقصون الَّذين األشخاصَ  يُعِلي الَّذي

ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  شرورِ  ومن ادلرجعيَّة شرورِ  من يتخلَّص كي امسو يطمسَ  أنْ  ُياول بنفسو ادلؤلِّف! احلقيقة  الدِّ
 !!الشِّيعيَّة واألحزاب السياسّية اجلهات أو احلاكمةِ  اجلهاتِ  شرورِ  ومن الرَّمسيَّة، الشِّيعيَّةِ 

ن أحدٍ  عن مسعت ما أنا  احلقَّ  أنَّ  فيو أثبتَ  الَّذي كتابُوُ  ُمِنع ادلنتظري، الشَّيخ قضية يف إالَّ  فَاِطَمة إىل أساءَ  شلَّ
 وأمثال منها، ادلنفعةَ  سبتلكُ  كانت وأهّنا فدكاً، سبتلك أنْ  يف احلقَّ  ذلا ليس فَاِطَمة وأنَّ  فدك أخذِ  يف بكرٍ  ألب
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اً  كثية بأعداد احُلجَّاجِ  بني السعودية يف الوىابّيون نشَرهُ  أن بعد وُمِنع ُمِنع الكتاب ىذا فقط اذلُراء، ىذا  ِجدَّ
 تُؤلِّف أنْ  وأرادت وألَّفت َكَتبت لشخصياتٍ  وأمنّيةٍ  سياسّيةٍ  ُمضايقاتٍ  عن مثَلً  مسعت لكنَّن لُغات، وِبعدَّة

 ! ؟..جيري ىذا دلاذا فيها، أخوض أنْ  أريد ال تفاصيلَ  وأعرف مسعُتو، ىذا فَاِطَمة، ُظَلمة عن الدفاعِ  يف
 عقوِلكم، إثارةِ  ألجل ىو سؤايل اعرتاضّياً، ليس سؤايل فإنّ  جيري ىذا دلاذا أقول حني ىنا أنا: واضح اجلواب
ينيَّةَ  ادلؤسَّسةَ  ألنّ  جيري ىذا جيري؟ ىذا دلاذا عقوِلكم، يف التفكيَ  أُثيَ  أنْ  أريد تفكيِكم، إثارةِ  وألجل  الدِّ
: عنوان ربت الَّيت احللقات ىذه تابعوا: لكم قلتُ  لذلك! زىرائيّ  بعقلٍ  ىو ما عقُلها! سُلتلَّة الرَّمسيَّةَ  الشِّيعيَّةَ 

 ُكل ها احلقائق ىذهِ ! ؟..الزَّىرائي ىو ومن الزَّىرائي ون ىم َمن ،(زىرائي ون) معن تعرفوا كي..!! فَاِطَمة يا لَبَّيكِ 
ينيَّة ادلؤسَّسة عقل أنَّ  إىل تشي  أنْ  بإمكانوِ !! للزَّىرائيَّة ُمنافرٌ  عقلٌ  إنَّو زىرائي، بعقل ىو ما الرَّمسيَّة الشِّيعيَّةِ  الدِّ
 ابنَ  احُلجَّةَ  وسُتحاربُ  الس فياينَّ  ستنصرُ  الَّيت ىي الَبرتِيَّةُ  والثَّقافةُ  أنشأىا، قد يكن ل إنْ  َبرتيَّةً  ثقافةً  يُنشئ

 ..!!بذلك تنطقُ  الَّيت ىي العصمةِ  بيتِ  أىلِ  أحاديثُ  أنا، ولستُ  الرِّوايات تقول كما احَلسن
يقة حديث من مقطعاً  سآخذ عملي كتطبيقٍ   أنْ  بعد ادلؤمنني أميَ  بوِ  خاطبت الَّذي الكَلمُ  الطاىرة، الصدِّ
 ادلكتبة ُكُتبِ  يف وأذبوَّل عليها وسَلمو ا صلوات كَلِمها من ادلقطع ىذا سآخذ ادلسجد، من رجعت
 قد الربنامج فوقت احللقة ىذه يف ليس قطعاً  ذلك، حولَ  الشِّيعةَ  الشِّيعيَّةُ  ادلكتبةُ  ثَ قَّفت ماذا ألرى الشِّيعيَّة
 .فَاِطَمة َمودَّة على نلتقي مهم ، حديثٌ  اخلصوص، هبذا سيكونُ  غدٍ  يوم حلقة يف وحديثنا انتهى،
 ... الَقَمر رَِعايَةِ  يف  أَْترُكُكم

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

 .. . احلُسَني أَخٍِهَ بِحَكِّ

  ... اهلل أهَبىِ يف ... فَبطِوَت ٌَب لبٍَّهِ ... المَوَس شَبشَتِ على غَداً الْوُلْخَمَى ... جَوٍعبً الدُّعَبء أَسأَلُىن
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ِ:وفيِالختام
َلِبُ  ّدِم  نِالتنبي  وِال  ىِأنّن  اِحاولن  اِنق  لِنص  وصِالبرن  امبِكم  اِى  يِوى  ذاِالمطب  وعَِلِ

أخط  اءِوىف  واتِفم  نِأرادِالدقّ  ةِالكامل  ةِعلي  وِمراجع  ةِتس  جيلِالبرن  امبِيخل  وِم  نِ
ِبصورةِالفيديوِأوِاألوديوِعلىِموقعِزىرائيون.
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