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 بِسْنِ اهلل السَّحْوَيِ السَّحٍِن
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  ...اهلل بمٍَّتَ
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 الْوِئت بَعد العَبشِسَةُبَعْد  تُلثالثَّب تُمَلَحَالْ

 الثَّالثٌُى اجلُصْءُــ  فَبطِوَت ٌَب لَبٍَّهِ

 4 ق الشٍعٍت املىخبت يف فبطوت ظالهت
 

  ... بَػَناِتْ  أَبْػَناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلـٌ 
 احللقاتِ  يف واحلديثُ  ..!!. فَاِطَمةِيَاِلَبَّيكِِ: قُػُلوبنا إىل زُلبَّبٌ  ُعنوافٌ  وىو بَينَػَنا يَتهادى العنوافُ  زاؿَ  ال

 رسالتوِ  ِمن كتابِو، من يُعَرؼُ  الرَُّجلِ  َعقلُ  أَمس، يَوـَ  بيَّنتُ  وكما الشِّيعيَّة، ادلكتبةِ  أجواءِ  يف ىو ادلتقدِّمةِ 
ينيَّةُ  وادلؤسَّسةُ  ُمؤلِّفاً، كاف إذا يُؤلِّفوُ  ِكتابٍ  ِمن أو الشَّخصية  َندخل الَّيت ادلنافذ أفضلِ  ِمن الرَّمسيَّة الشِّيعيَّةُ  الدَّ

 وادلفسِّرين والُفقهاءِ  ادلراجعِ  عقوؿ ُُجاعُ  فهي الشِّيعيَّة، ادلكتبةُ  ىو اجلمعّي، عقِلها دلعرفةِ  ِخَلذلا ِمن
  .اأُلخرى األصناؼِ  وسائرِ  وادلتكلِّمٌن

 احللقة ىذهِ  يف خبصوِصها يتواصلُ  الكَلـُ  زاؿ وال الشِّيعيَّة ادلكتبةِ  أجواءِ  يف كانت ادلتقدِّمة الثََّلثة احللقاتُ 
 ال، أـ غدٍ  يـو حلقةِ  يف الشِّيعيَّة ادلكتبةِ  خبصوصِ  كَلمي سيتم   ىل أدري وال أيضاً، القادمة احللقة ويف

ِياِلبَّيكِِ) :العنواف ىذا مفاصلِ  من جديدٍ  ِمفصلٍ  يف أشرع كي غد، يـو حلقةِ  يف الكَلـَ  أُِتَّ  أفْ  سُأحاوؿُ 
 .(فَاِطَمة

 ادلطالب ىذهِ  ُُجلة من ادلهّمة، دبضاميِنها وللتذكًنِ  ألعليَّتها إليها الر جوع من بُدَّ  وال ِذكُرىا مرَّ  الَّيت األمور من
يقة حبقِّ  أجرمت الَّيت الُكُتبَ  أُقلِّبُ  ُكنتُ  حٌن أمس، يوـِ  حلقةِ  يف إليو التطر ؽُ  مرَّ  ما  من الُكربى، الصدِّ

 سبزيق، شرَّ  الكايف كتاب مزَّؽ حيثُ  ،(الكايف بصحيح: )مسّاهُ  الَّذي البهبودي كتاب الُكُتب ىذهِ  ُُجلةِ 
 األمثلةِ  من مثاالً  وأخذتُ  الكايف، بصحيحِ  مَسَّاهُ  رُبعاً  وأبقى والتضييع، اإلعلاؿِ  زاوية يف أرباعوِ  بثَلثةِ  وألقى

يقة مولدُ : )ُعنوانوُ  الَّذي الفصلَ   الرِّوايات ُكلَّ  حذؼ البهبودي أفَّ  كيف الزَّىراء، مولدُ  ،(الكربى الصدِّ
 كَلـ أمَّا الُكلييّن، كتبهما سطرين الفصل ىذا يف جاء ما ُكلِّ  ِمن وأبقى والتضييِع، اإلعلاؿِ  زاويةِ  يف وألقاىا
 مراجُعنا يعتمدىا الَّيت القذاراتُ  نفسها وىي يعتمدىا كاف الَّيت القذارات حبسبِ  لُو، قيمةَ  فَل األِئمَّةِ 

ء،  على الكراـ مراجُعنا يلقيها الَّيت ِىيَ  ِىيَ  القذاراتُ !! الرِّجاؿ علم قذراتُ  واألحياء، منهم األموات األجَلَّ
 ويف الرِّجاؿ، بعلمِ  مَس وهُ  شيءٍ  يف وَغلَّفوىا َُجعوىا الَّيت وأوساُخهم النَّواصبِ  قذاراتُ  زُلَمَّد، وآؿِ  زُلَمَّدٍ  دينِ 

 مياهُ  ذلك، وأمثاؿ! الُقرآف وبُعُلوـِ ! الدِّرايةِ  وبعلم! الكَلـ وبعلمِ ! األصوؿ بعلمِ  مس وىا ُأخرى مزبلةٍ  صحيفةِ 
 نقرتب أفْ  وينهانا عليو وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  ادلؤمنٌن أمًن عنها يتحدَّثُ  الَّيت الكدرة العيوف من ُجعوىا رلاري
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 وبعد وَشرِبوا، وَشربوا وَشرِبوا وشرِبوا فيها، وكرعوا آبارِىا، يف غطسوا وُمفسِّرينا وُعلماَءنا مراجَعنا لكنَّ  منها،
 الشِّيعة أفَّ  حّتَّ  الشِّيعّي، الوسطَ  هبا مألوا حّتَّ  القذرة ادلياه بتلك اآلخرين على غلودوف بدأوا ارتووا أفْ 

 العيوف ومن النظيفة العيوف من النَّظيف ادلاء تستطعمُ  ال الَّذي احلدِّ  إىل ووصلت واَرتوت، وارتوت ارتوت
 وىو ادلسَتطَعمَ  ىو النَّواِصبِ  ِفكرُ  وصار َمذموماً، اآلؿِ  حديثُ  فصار احلّد، ىذا إىل األمرُ  وصل!! الصَّافية
م قلوهِبم وإىل الشِّيعةِ  نفوسِ  إىل األقربَ   الش عراءِ  ومن اخلُطباءِ  من احُلسٌِن، منابرِ  على من يسمعونوُ  ألَّنَّ

 الفضائّيات إىل يستمعوف حينما أو بيوِِتم، يف ادلراجع يزوروف حينما مراجعهم من وُيسمعونوُ  والرَّواديد،
ثوَّنم وادلراجعُ   الوسائط عرب أو الوكَلء، عرب أو الُكُتب، عرب أو اإلنرتنت، عرب أو الفضائّيات، ِعرب ػُلدِّ
ينيَّة، الشِّيعيَّةِ  الفضائّياتِ  خَلؿِ  من اآلسنةِ  ادلياه ىذه يف الشِّيعةُ  َكَرعت. األخرى  ادلباشرِ  البثِّ  ِخَلؿِ  من الدَّ

 الَّيت القذرة ادلياه ىذه يف تكرعُ  باآلالؼ ربضرُ  والنَّاسُ  وادلواكب، احُلسينيَّاتِ  سُلتلف يف احُلسينيَّةِ  للمجالس
 والدكاترةُ  احلوزة وأساتذةُ  ادلراجعِ  ووكَلءُ  واجلماعة اجُلمعةِ  وأِئمَّةُ  والرَّواديد والش عراءُ  اخلُطباءُ  هبا يفيضُ 

 جهَلً  يفيضوف الَّذين اإلسَلمّيوف الدكاترةُ  ىم ولكنْ !! شهاداِِتم صّحةِ  مدى ندري ال الذين اإلسَلمّيوف
  .والِعرتَة الكتابِ  َمنهج َعن َشديداً  وابتعاداً  وتقصًناً 

 من وَصوب، َحدبٍ  ُكلِّ  من عليهم فُِتَحت الَّيت القذرةِ  اآلسنةِ  ادلياه يف يرتعوف وىم الشِّيعةِ  حاؿُ  ىو ىذا
 جهة من ادلخالفٌن، من الشَّماؿِ  جهة من ادلخالفٌن، ِمن الغربِ  جهة من ادلخالفٌن، ِمن الشَّرؽِ  جهة

 الغريب، اجلنوب من الشَّرقي، اجلنوب من الغريب، الشِّماؿ من الشرقي، الشِّماؿ من ادلخالفٌن، من اجلنوبِ 
 من ِبُكم رُبيطُ  النَّاصبةُ  ادلخاِلفةُ  فالثَّقافةُ  لكم، ىنيئاً  لكم، ىنيئاً !! اجلهات ُكلِّ  من التَّحِت، من الفوِؽ، من
بوا إذاً ! ىذا؟ ترفضوف! شيعة بأنَُّكم أنفَسكم َتصفوفَ  الَّذين أنتم لكم، ىنيئاً  اجلهات، ُكلِّ   احلقائَق، ىذه َكذِّ
 ىذه كّذبوا تَػرْتى، احللقات زالت وال ُمتواصلة، واحللقاتُ  ادلئة بعد العاشرةِ  بعد الثَّالثةِ  احللقةِ  يف اآلف ضلنُ 

 الَّذي وادلعلومات والوثائقِ  احلقائقِ  من الطوفافِ  ىذا يف ودقِّقوا واحدة مرَّة ولو أنفسكم مع اصدقوا احلقائَق،
 .وراِجُعوىا ادلعلومات ىذه يف دقَّقوا الشَّاشة، ىذهِ  ِعربَ  رؤوِسكم على ُصبَّ 
 أساساً ! بقلموِ  الكليين كتبُهما سطرين ويُبقى البيتِ  أىلِ  أحاديثَ  ػلِذؼُ  البهبوديّ  قليل، قبل قُلتُ  كما
  الُكلييّن؟ قيمةُ  جاءت أين من: سؤاؿ يأت ىنا

 ال الُكليين يرويها الَّيت البيت أىل أحاديثُ  َكانت فإذا البيت، أىلِ  حبديثِ  ِعلموِ  من جاءت الكليينّ  قيمةُ 
 ِإعطاء يف َسبباً  كاف الَّذي اللِ  آؿِ  وكَلـُ  ِبو يؤَخذُ  الكليينّ  كَلـُ  دلاذا بعدئٍذ؟ الُكليينّ  قيمةُ  فما ذلا ِقيمةَ 

ِـّ  والَقدحِ  والتضييعِ  والنِّسيافِ  اإلعلاؿِ  زاوية يف ويُلَقى يُرَفضُ  قيمَتوُ  الُكليين  يدوسوفَ ! ؟..شئت ما وَسمِّ  والذَّ
 زُلَمَّد، آؿِ  حديثِ  من ُمتأتِّية قيمُتوُ  الُكليين! النَّواصب بقذارات قذَُّروىا الَّيت القذرة بأرجِلهم اللِ  آؿِ  حديثَ 
 تُقدِّموف ُمشكلتكم؟ ىي اآلف ىذهِ  أليست! الكليين كَلـُ  ويبقى جانباً  يُلقى زُلَمَّد آؿ حديثُ  ولكنْ 
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ينيََّة،ا وادلؤسَّسةَ  والُعلماءَ  ادلراجعَ   وآؿِ  لَفاِطَمة هبا ُيسيئوف الَّيت وُمعتقداِِتم وآرائِهم أقواذِلم يف تُقدُِّموَّنم لدَّ
 إبليسيَّةٌ  منهجيَّةٌ  إَّّنا القضيَّة؟ ىذه نفسَ  تعملوف أنتم اآلف أليس زُلَمَّد، وآؿِ  زُلَمَّدٍ  حديثِ  على فَاِطَمة

ينيَّة ادلؤسَّسة فيها تغورُ  سُلَلَصةٌ  خالصةٌ   َعن يُنَقلُ  شيئاً  َتسمعوف حٌن اآلف أنتم فيها، أيضاً  أنتم وتغوروف الدَّ
 عن والفضائلِ  وادلعجزاتِ  الكراماتِ  من شيءٌ  يُنَقلُ  حٌن ولكن فيو، ُتشكِّكوا أفْ  عّلموكم زُلَمٍَّد، آؿِ 

 اذلرـُ  بات قد أليس! ىنا؟ مقلوبة القضيَّة أليست دلاذا؟ فيو، ُيشكِّكُ  ِلمن والويلُ  تتلقَّفونَوُ  ادلراجع،
 ..!!مقلوباً 

 وأنُتم عيوَنكم تُغمضوف مّت إىل !؟..اإلماـ إىل تسًنوف أنَّكم تتصوروف وأنتم الوراء إىل تسًنوف مّتَّ  إىل
 الشَّهدَ  تشربوف أنَّكم أنفَسكم وتُوعلوف احلنظلَ  تشربوف مّت إىل! ؟..عيوَنكم فتحتم أنَّكم تتصوَّروف
 تتصّوروف وأنتم زُلَمَّدٍ  آؿِ  من تنتقصوف تبقوف مّت إىل! ؟..األحواؿ ىذهِ  على تبقوف مّت إىل! ؟..والعسلَ 

 ! ؟..احلاؿ ىذا على تبقوف مّت حّتَّ  زُلَمَّد؟ آؿَ  سُبجِّدوف أنَّكم أنفَسكم
ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  من جاءكم ذلك كل   ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  إىل جاء ذاؾ وكل   الرَّمسيَّة، الدَّ  يف ُعلماؤنا َجلَبوُ  شلَّا الرَّمسيَّةِ  الدَّ

 آؿِ  دينِ  على الويَلت َجرَّ  لقد الطُوسي، الشَّيخُ  خصوصاً  خصوصاً، خصوصاً، الُكربى الغيبةِ  عصرِ  بداياتِ 
م كَلمي يرفضوف أعلم أنا زُلَمَّد،  أسيء أفْ  أُريدُ  ال ىنا أنا ادلنهج، ىذا أبناءُ  ىم ادلنهج، ىذا يتَّبعوف ألَّنَّ
 أخطأ لقد الصَّواب، جادَّة عن َضلَّ  لقد كبًناً، اشتباىا اشتبو قد بأنّو أقوؿ لكنَّين الطوسّي، بالشَّيخ الظَّنَّ 
 ىكذا زُلَمَّد، آؿِ  أبوابَ  وجوِىنا يف وأغلق اجَلهالةِ  وأبوابَ  الضَللةِ  أبوابَ  علينا وفتحَ  فعلوُ  فيما كبًناً  خطأً 
 وإىل اللحظة ىذهِ  إىل ىكذا األمورُ  وَجَرت األفضل، ىو ذلك أفَّ  ُمتصوِّراً  عليو الل رمحةُ  الطوسي الشَّيخُ  فعل
 ينطقوا أفْ  يُفكِّروف ال فإَّّنم احَلقيقة ىذهِ  يَعرفوف الَّذين حّتَّ ! الثَّانية ىذه من اجلُزءِ  ىذا إىل بل الثَّانية ىذه
ـِ  من وجيوهَبم بطوََّنم ؽلألوف ُخُرس شياطٌن!! ىؤالء أكثر وما ُخُرس شياطٌنٌ  هبا،  زُلَمَّد، آؿِ  باسمِ  احلرا

 لعقودٍ  أنا عشُتها احلقيقةُ  ىذه نعيُشها، الَّيت احلقيقةُ  ىي ىذهِ ! زُلَمَّد آلؿِ  وُمناِفراً  ُمعاِنداً  فكراً  النَّاس ويُعلِّموف
ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  من القريبةِ  األجواءِ  يف عشُتها الَّيت الفرتة تِلُكم من الرَّابعِ  العقد يف أّنَّ  وىا الزَّماف، من  الدَّ

 .وُمصنَّفاِِتم ُكتُِبهم يف جاء ماذا أيديكم بٌن أعرضُ  أّنِّ  وىا الرَّمسيَّة، الشِّيعيَّةِ 
 فَاِطَمة ُظَلمةِ  أجواءِ  يف الشِّيعيَّة ادلكتبةِ  يف ألِّفت ُكتبٍ  من ظَلاذج أمس يوـِ  حلقةِ  يف أيديكم بٌن عرضتُ 

 : الُكُتب ىذهِ  يف الواضحة والصِّفة فَاِطَمة، قَػتَػَلةِ  ِمن الرَباءةِ  أجواءِ  ويف
 . عالية جبودةٍ  ليست طباعتها :أوَّلِا

 . ُمستعارة أمساءً  بل حقيقيَّة، ليست أمساءً  كتبوا ادلؤّلفوف :وثانياِا
 وادلصادر ادلصادر، مع َكَتبوىا الُكُتب ىذه يف ثبَّتوىا الَّيت األشياء أبداً، صحيحاً؟ ليس شيئاً  َكتبوا ىم ىل

 يف وموجودة متوّفرة معروفة مصادر ُسنيَّة، مصادر ومنها شيعيَّة، مصادر منها ادلصادر موجودة، فعَلً 
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 أمنياً، خوفاً  أو سياسيَّاً  خوفاً  ؼلاؼ قد منهم البعض أنفِسهم، على ؼلافوف ادلؤلفٌن ىؤالء لكنَّ  ادلكتبات،
 ُتشوَّهَ  أفْ  إعَلمّياً  خوفاً  ؼلاؼ منهم البعض معاِشو، يف ػُلاربَ  أف اقتصاديا   خوفاً  ؼلاؼ قد منهم البعض
ا حياتيَّاً  خوفاً  ؼلاؼ منهم البعض مُسعُتو،  على ؼلاؼ حياتِو، برامجِ  على ؼلاؼ أو حياتوِ  على ؼلاؼ ردبَّ

 أيضاً  وآخروف أعرفها أنا تفاصيل عن أربدَّث أفْ  أُريد ال ىنا أنا أوالِدِه، على عائلِتو، على ؼلاؼ ُمستقبلِو،
 الشِّيعيَّة، ادلرجعيةِ  كواليس ويف الشِّيعيَّة، السياسة َكواليسِ  يف غلري عمَّا وذلك يعرفوَّنا، الشِّيعي الواقع يف

ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  كواليس ويف  ىذهِ  يف الربنامج ىذا ويف احللقة ىذهِ  يف أتوغَّل أفْ  أُريد ال الرَّمسيَّة، الشِّيعيَّةِ  الدَّ
 .األوىل اىتمامات من ليست ادلطالب ىذهِ  ألفَّ  ادلطالب

 ويطرحوف ُكتُباً  يكتبوف الَّذين ودلاذا! خائفٌن؟ يكونوف فَاِطَمة يوالوف الَّذين دلاذا: نفسوُ  يطرحُ  سؤاالً  لكنَّ 
 مراجع ِقَبل ومن السياسية، اجلهات ِقَبل من ُمقدَّمٌن زُلرتَمٌن آمنٌن يكونوف فَاِطَمة أعداءَ  فيها ؽلدحوف آراءً 

ينيَّة، العلمّيةِ  احلوزةِ  ِقَبل ومن ادلرجعيات، وبقّية األعلى ادلرجع ِقَبل ومن الدِّين،  !؟..الشِّيعة ِقبل من وحّتَّ  الدَّ
 َفاِطَمة يُوالوف الَّذين دلاذا ألنفسكم، السؤاؿَ  ىذا وّجهوا الشيعة، أنتم أنتم، ألنفسكم وجِّهوه سؤاؿ ىذا

 إليهم يصلُ  اجلهات، من جهةٍ  ومن األسباب من لسببٍ  اخلوؼ ىاجسَ  يعيشوف فَاِطَمة والءَ  ويُظِهروف
 يف وال! السَّقيفة زماف يف ولسنا اجلوّ  ىذا يَعيشوف ىؤالء دلاذا مباشر، غًن بشكلٍ  أو مباشر بشكلٍ  التهديد

، تبدَّؿ الزَّماف! األُموّيٌن زماف ينيَّة الزَّعامات لكنَّ  وتغًنَّ  الػُمشبع الشِّيعيّ  واجلو ِىَي، ِىيَ  تبدَّلت، ما الدَّ
 الشِّيعيَّة، العمائمِ  عربَ  ولكن فينا أظفاَرىا تُنِشبُ  الَّيت ىي النَّاصبّية الس لطة زالت ال ُىَو، ُىوَ  النَّاصيب بالفكر

  .الشِّيعيَّة ادلكتبة وعربَ  الشِّيعيَّة، ادلرجعيَّات وعربَ  الشِّيعيَّة، السِّياسية األحزاب وعربَ 
ا نعم اخلوؼ؟ بسببِ  ُمستعارة بأمساء إاّل  ُكتُباً  يكتبوا أفْ  يفّكروف ال اجلميع دلاذا الواقع، ىو ىذا  البعض ردبَّ

 أيّ  األذى، من اخلوؼ اخلوؼ، بسبب ُمستعارة بأمساء كتبوا ىؤالء ولكن مستعار، اسم لوُ  يكوف أف يعجبوُ 
ا األذى، أنوع من نوع  أربدَّث ال أنا ىذا، يكوف أفْ  ؽلكن الش هرة، يُريد ال ُمستعارة بأمساء يكتب البعض ردبَّ
اىات يف يكونوف ىؤالء وغالباً  ىؤالء عن  يُكُتبُ  الزمن من لفرتة والفنيَّة األدبية االذباىات يف األخرى، االذبِّ

 بٌن وجهوِ  عن يكشفُ  ذلك وبعد ناجحاً  ليس أو ناجح ىو ىل نِتاَجوُ  يَرى حّتَّ  مستعارة بأمساء البعض
يقة أجواءِ  يف أُلَِّفت ُكُتبٍ  عن أربدَّث ىنا أنا القناع، ىذا ويرفع ادلؤلِّفٌن،  الواليِة، أجواء يف الطّاىرة، الصدِّ

 رديئة، بأوراؽ رديئة، طباعة طُِبعت فإَّّنا طبعوىا وحٌن مؤلِّفوىا َكَتَبها فاطمة أجواء يف الرباءة، أجواء ويف
 رمزي   بسعرٍ  الشِّيعة على يبيعوىا أفْ  ُمؤلِّفوىا أراد لو وحّتَّ ! اخلفاء يف وُوزِّعت وبِيعت رديء، وبتغليف

ا يشرتوىا لن سوؼ  وقد جانباً، ِبو ويُلقي رّلاناً  الكتاب يأخذ الَّذي ىذا! ادلتفضِّلوف وىم رّلاناً  يأخذوىا وإظلَّ
 ؼلربش، الطفل ىذا ويبدأ أقَلماً  ويُعطيو الكتاب ىذا يُعطيو الطفل ىذا يبكي حينما أطفالِو، لبعض يُعطيو

 شيئاً  جيبوِ  من يدفع مل رّلاناً، إليو وصل ألنَّوُ  لوُ  قيمةَ  ال فهو ادلطبوع، الكتاب ىذا أوراؽ على يشخبط يبدأ
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 يف أو عاجي   عاملٍ  يف أعيشُ  ال أنا اخلياؿ، عامل من شيئاً  لكم أنقل ال أنا عملّية، ذَبارب ىذهِ  قيمتِو، من
 وِبسعيوِ  وِدمائِو وتعبوِ  وَعَرقوِ  بدموعوِ  الواقع ىذا أعيشُ  أنا الواقع، ىذا أعيشُ  معكم، أعيشُ  أنا أبلوسي   عاملٍ 

! دلاذا؟ خائفوف وىم يُؤلِّفوف فَاِطَمة أجواء يف يُؤلِّفوف الَّذين دلاذا! دلاذا؟ تفاصيلِو، ِبُكلِّ  وأحزانوِ  وفَػَرحوِ  وَحركتوِ 
 ! دلاذا؟ ... !!أنتم أسألكم أنا دلاذا

 أخرى، خليجّية مناطق يف أو لبناف، يف يعيشوف الَّذين العراؽ، يف يعيشوف الَّذين إيراف، يف يعيشوف الَّذين
 اخلفاءِ  يف! اخلوؼ؟ ويف اخلفاءِ  يف يُؤلِّفوف دلاذا دلاذا؟ فيها، وواضحوف ظاىروف الشِّيعةُ  مناطق يف يعيشوف

 األمافَ  يعيشوف فَاِطَمة قَػتَػَلةِ  عن يُدافعوف الَّذين أولئك ودلاذا! اخلوؼ؟ دلاذا لكن تربيراً، صلد أفْ  ؽلكن
 كتاباً  ألَّف الَّذي ادلؤلِّف ىذا نفس! ؟..أنتم ِقَبِلكم ومن بالتسهيَلت ويتمّتعوف ذلم ذُبَب  واألمواؿ واذلدوَء،

 بو تُرحب وف ال فإّنكم ُحسينيَّاِتُكم إىل جاء لو ُمستعارٍ  وباسمٍ  اخلوؼِ  ِظَلؿ ويف اخلفاء يف فَاِطَمة أجواءِ  يف
 يف األبوابَ  تفتحوف كما األبوابَ  لوُ  تفتحوف ال فإّنكم فضائيَّاتكم إىل جاء ولو بأولئك، تُرِحب وف كما

 َقَدر على خذوّن يل بالنِّسبةِ ! دلاذا؟ أنفسكم سألُتم ىل! دلاذا؟ فَاِطَمة، حقِّ  يف ادلقصِّرين ألولئك فضائيَّاتُكم
ا حقيقًة،!! الدودة إالَّ  سبباً  أجدُ  ال أنا عقلي،  نبشاً  ينِبُشها!! إبليس يُهيُِّجها الَّيت السَّقيفة دودةُ  إَّنَّ

ا فيهّيجها،  رجلٌ  أنا عقلي قدر على خذوّن األقّل، على يل بالنِّسبةِ  آخر، شيء يوجد وال السَّقيفة، دودةُ  إَّنَّ
 ادلهمّ ![ َجوَّه؟ ِمن فوگ ِمن أدري ما! ]والتدقيق والتحقيق الثَّقافةِ  أصحابُ  أنُتم أمَّا والفهم، العقلِ  قليلُ 
 األسئلة ىذه ألفَّ  عنها، وأجيبوا أنفَسكم سائلوا األسئلة ىذه عقلي، قدر على خذوّن لكم، أنتم ىذا،

 من البشر، عند القدؽلةِ  احِلَكم من ولكنَّها ادلعصومٌن، كلمات يف حّتَّ  الواقع، َسطح على وظاىرة واضحة
 : األنبياء ِحَكم

ا وجهٌن، على األسئلة مفاتيحها ،(األسئلةِمفاتيُحهاُِمقَفلةِ ِصناديقِ ِالرِّجالِإنَِّ)  ىو السؤاؿ يكوف ردبَّ
ا السَّائل، أسرارِ  على داالًَّ  بنفسو  أسرارِ  عن كاشفاً  اجلوابُ  فيأت اجلواب، بانتظار الس ؤاؿ يكوف وردبَّ

 والواقعُ  الػُمقفلة الصناديق تلك تفتحُ  الَّيت ىي األسئلةُ  األسئلة، َمفاتِيُحها ُمقفلة صناديقٌ  فالرِّجاؿُ  الػُمجيب،
 أولياءُ  دلاذا الواقع، من أسئلةٌ  ىذه الواقع، أسئلةُ  األسئلة، مفاتِيُحها الػُمقفلة الواقع صناديق كذلك، ىو

 من بُػَلهنّيةٍ  يف فَاِطَمة حقِّ  يف ادلقّصروف فَاِطَمة، أعداءُ  أقوؿ أفْ  أُريد ال الػُمقصِّروف، ودلاذا خوؼ يف فَاِطَمة
 أنتم أنتم، أنتم أنتم أنتم وأنتم،! ؟..دلاذا والت همةِ  الرِّيبةِ  من ىاجسٍ  يف وأولئك األمن، من َرخاءٍ  ويف الَعيش،

اـِ  أصابعَ  ترفعوف الَّذين أنتم الفضائّيات، وأصحابُ  احلسينيَّات أصحابُ   أنتم، وأنتم أنتم، باذباِىهم، االِتِّ
 أسئلةُ  ىي ىذه أنفَسكم، سلوا دلاذا؟ السؤاؿ اجلرؽلة، ىذهِ  يف ُمشرتكوف اجلميعُ  أيضاً، الشِّيعة عامَّةُ  أنتم

 وىذهِ  األسئلة ىذه األسئلة، ىذه عن أجيبوا الشِّيعيَّة، الثَّقافةِ  ساحةِ  سطحِ  على تطفحُ  الَّيت الشِّيعي الواقع
 الشِّيعيَّة، الثَّقافة أجواء يف أربدَّثُ  وأنا العامَّة، الشِّيعيَّةِ  ثقافِتنا من يتجزَّأ ال جزءٌ  ىي اإلثارات وىذهِ  ادلضامٌن
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 والبحثِ  الكتابِ  جوِّ  يف اجلّو، ىذا يف عليها غُلاب أفْ  البُدَّ  األسئلةُ  ىذهِ  الشِّيعيَّة، ادلكتبة عن أربدَّثُ  إنَّين
 إصَلحٍ  حركةِ  إىل حباجةٍ  ضلنُ  الثَّقايف، اجلو يف اجلوّ  ىذا يف اإلعَلمّي، والربنامجِ  واخِلطابةِ  وادلقالةِ  والتأليفِ 

 .وبناتِنا أوالِدنا من الشِّيعيَّةِ  األجياؿِ  ذلذه ثقافّيةٍ  تربيةٍ  إىل حباجةٍ  ضلنُ  ثقافّية، ثورةٍ  إىل حباجةٍ  ضلنُ  ثقافّية،
 .احللقة ىذه مفاصلِ  من أخر ِمفصلٍ  إىل أنتقل كي الفاصل بعد إليكم وأعودُ  فاصل إىل نذىبُ 
 ُكُتب من وفًنة ظلاذج عليكم َعرضتُ  حيثُ  السَّابقة الثََّلثةِ  احللقاتِ  يف ادلتقدِّمةِ  البيانات بعد أنَّوُ  أعتقد
 أسئلةٍ  من طرحُتوُ  وما احللقة ىذهِ  إىل احَلديثُ  وصلَ  أفْ  إىل وُرموزنا، وُعلمائنا مراجعنا لكبارِ  الشِّيعيَّةِ  ادلكتبةِ 

 واضحة، باتت الشِّيعيَّةِ  ادلكتبةِ  يف عليها اللِ  صلواتُ  الزَّىراءِ  بصورةِ  يرتبطُ  فيما الص ورة أفَّ  وأعتقدُ  وإثاراٍت،
 عليكم عرضتُ  أنا! دّلوّن؟ مكاف أيِّ  يف! كاملة؟ للزَّىراء ُجيلةً  صورةً  رأيتم ىل مشوَّىة، صورة وىي

 ربتاجُ  احلديثِ  من رُكاـٌ  ىي احلديثِ  ُكُتبُ  أقوؿ احلديث، ُكُتبِ  يف قائل يقوؿ قد مكاف؟ أيِّ  يف الُكُتب،
ا احلديث ُكُتب عمل، إىل ـٌ، َمعِدفٌ  إَّنَّ  تصفيٍة، إىل وحباجةٍ  تنقيةٍ  إىل حباجةٍ  ادلعدف وىذا اخلاـ وىذا خا

 صورةً  وجدتُ  أين احلديث ُكُتبِ  غًن ِمن. بياَِّنا وإىل ربِطها وإىل تبويِبها وإىل األحاديثِ  شرحِ  إىل حباجةٍ 
 وأحرتُمها ُأحب ها الَّيت اجلميلة ادلواطن حّتَّ  أجد، مل أنا يل بالنِّسبة وجدت؟ أين! بيِّنًة؟ واضحةً  كاملةً  ُجيلةً 

 ُملطَّخة شيعيَّة، بأوساخٍ  ُملطَّخة!! ُملطَّخة فيها الزَّىراءِ  صورة!! ُمشوَّىة فيها الزَّىراءِ  صورةُ  الُكُتب ىذه من
 إليها وصلتُ  الَّيت اخُلَلصة ىي ىذه النَّاصيّب، الفكر من جاَءتنا القاذورات ىذه وجذورُ  شيعيَّة، بقاذوراتٍ 

 كَلـِ  من وظلوذجاً  مثاالً  آخذ أفْ  وعدُتكم وقد الشِّيعيَّة، ادلكتبةِ  أجواءِ  يف حديثي يف ُمستمرَّاً  زِلتُ  وال
يقةِ  ! ادلكتبة؟ ىذهِ  تقوؿُ  ماذا ألرى الشِّيعيَّة، ادلكتبة ُكُتبِ  يف الكَلـَ  ىذا أتتبَّعُ  ذلك بعد ُثَّ  الُكربى الصدِّ

 !والُعلماء؟ والُفقهاء ادلراجعُ  يقوؿُ  وماذا
 اخلُطبة ُخطبَتها، ألقت أفْ  بعد األوصياء َسيِّدَ  الزَّىراءُ  ِبو خاطبت الَّذي الكَلـُ  ىو قصدتُوُ  الَّذي النص  

 باخلطبةِ  ُيسمِّيها البعض الفاطميَّة، باخلطبةِ  ُيسمِّيها البعض كيَّة،الَفدَ  باخلُطبةِ  ُيسمِّيها البعض ادلعروفة،
 ألفَّ  األوىل اخلطبة ،(األوىل اخلطبةُ ) الوصف ىذا نُعطيها أفْ  ؽُلكننا ادلفّصلة الطويلة الزَّىراء خطبةُ  الزَّىرائيَّة،

 يف موجزة ُخطبة لكنَّها أيضاً، ُخطبةً  يُعدَّ  أف ؽُلكن الكَلـُ  وىذا وأوجز، أقصر لكنَّها أخرى ُخطباً  للزَّىراءِ 
يقةُ  ادلؤمنٌن، أمًن علي   بيتِ  عن أربدَّثُ  أنا البقَّالٌن، من بقَّاؿٍ  بيتِ  عن أربدَّثُ  ال وأنا بيِتها، داخلِ   فالصدِّ

 وبعد رُلَمل، بشكلٍ  الل غويّة ادلعاّن وأُبٌنِّ  ِخطاهبا عليكم سأقرأُ  اخلطاب، هبذا ادلؤمنٌن أمًنَ  خاطبت الُكربى
ثينا، ومراجِعنا، علمائِنا، ُكُتب يف الشِّيعيَّة، ادلكتبةِ  ُكُتب يف سأذبّوؿُ  ذلك  ماذا األجَلء، وُمؤلِّفينا وزُلدِّ
 ! ؟..ىذا الزَّىراء حديث مع تعاملوا وكيف! ؟..قالوا

 الرِّوايةُ  الزَّىراء، عواملِ  موسوعةِ  من الثَّاّن اجلُزء ىو وىذا الزَّىراء عواملُ (: العلـو عواملُ ) يديّ  بٌن الَّذي الكتابُ 
 عليها اللِ  صلواتُ  ادلسجد يف ادلعروفة ُخطبَتها ألقت أفْ  بعد للطربسّي، االحتجاج كتاب عن ينقلَها ُىنا
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َِوَأِميرُِِِاْنَكَفأتِثُمَِّ - بيِتها إىل وعادت رجعت يعين انكفأت - ِاْنَكَفأتِثُمَِّ - :ُىناؾ التفاصيل وَجرت
َِويَ َتطَلَّعُِِِإلَيهِرُجوَعَهاِيَ َتوقَّعُِِاْلُمْؤِمِنينَِوَأِميرُِِِاْنَكَفأتِثُمَِّ - ينتظرىا كاف - ِإلَيهِرُجوَعَهاِيَ َتوقَّعُِِاْلُمْؤِمِنين
ارِِبَهاِِاْستَ َقرَّتِفَ َلمَّاَِعَليهِطُُلوَعَها  طَاِلبِأَِبيِابنَِِيَا:ِاْلُمْؤِمِنينِأِلَِميرِِِقَاَلت - البيت إىل رجعت - الدَّ

 حديثُ  سيأتينا احَلسن، أبا يا ادلؤمنٌن أمًنَ  زُباطب عادةً  الزَّىراء غاضبة، صِّيغة ىي الصِّيغة ىذه حّتَّ  -
 يف اخلوضَ  أُريد ال ىنا أنا السََّلـ، َترد   وكيف عليها ُيسلِّمُ  الزَّىراء على ادلؤمنٌن أمًنُ  يدخلُ  وكيف الكساء

 بأفَّ  لكم أقوؿَ  أف أُريد إليها، احلديثَ  أسوؽَ  أفْ  أُريدُ  ِجهةٌ  ىناؾ يكفي، ال فالوقتُ  وكبًنة صغًنةٍ  ُكلِّ 
ُ  عاجزةٌ  ومراجِعها، ِبُعلمائِها وَقضيِضها، بقضِّها الشِّيعيَّةَ  ادلكتبةَ   َحديثِ  َفهمِ  عن وَفشَلها َعجَزىا وسأُبَػٌنِّ

ينيَّةُ  ادلؤسَّسةُ  كانت وإذا فَاِطَمة،  عن يكشفُ  فهذا فَاِطَمة حديثِ  فهم عن عاجزةً  وعلمائِها دبراجِعها الدَّ
 فَاِطَمة، إىل ُتسيءُ  ُكتُبهم كانت فمثلما بَفاِطَمة، عَلقِتِهم سوءِ  عن يكشف وىذا ِلَفاِطَمة، َمعرفتهم عدـِ 
م وىي أخرى ِجهةٍ  إىل يقودىم ىذا التوفيقِ  سوءَ  فإفّ   ىو فما!! حديَثها يفهموف وال فهَمها ُيسيئوف أَّنَّ

 يعرفوف ال قُرآنّية، آيات! يتحدَّثوف كيفَ  يعرفوف ال حديث، ،َسلوىم أنتم ؟!ُشغُلهم ىو ما! إذاً؟ ُشغُلهم
 على، َسُلوىم أنتم! يعرفوف؟ ماذا إذاً ! يعرفوََّنا ال ادلعصومٌن، َكَلـِ  معاّن! صحيحٍ  بشكلٍ  يقرأوََّنا كيفَ 

  .حاؿ أيِّ 
يقة َلـك يف جاءَ  ما إىل أعودُ   أكثر ىناؾ - اْلَجِنينَِشْمَلةَِِِاْشَتَمْلتَِِطَاِلبِأَِبيِابنَِِيَا - :الطاىرة الصدِّ
 بصددِ  لست أنا ،(الَجِنينَِمِشيَمةَِِِاْشَتَمْلتَِ) :نسخة ُىناؾ الن سخ، تتتب ع بصددِ  لست ىنا أنا ُنسخة، من

َـّ  ادلضموفَ  ادلتلقػّي يعرؼَ  كي العامَّة، اللغويّة ادلعاّن وبياف الزَّىراء، كَلـِ  ذكرِ  بصددِ  بل الن َسخ، تتب ع  العا
يقة خلطابِ  ِيَا - :األجَّلء ومراجِعنا علمائِنا ُكُتب إىل ذلك بعد أنتقل كي ادلؤمنٌن، أمًنِ  مع الُكربى الصدِّ

يَها أفْ  ؽلكن الثياب، أنواعِ  من نوعٌ  الشَّمَلة - اْلَجِنينَِشْمَلةَِِِاْشَتَمْلتَِِطَاِلبِأَِبيِابنَِ  قصًنة، عباءة ُنسمِّ
 وىي الشَّملة، ىذه ىي َبدنِو، من العلويَّ  اجلزءَ  هبا فيلف   اإلنساف هبا يشتمل كبًنة قماش ِقطعة ِملَفعة،
 الرَبد، أذى لدفعِ  النَّاسُ  يلبسها ما وعادةً  - اْلَجِنينَِشْمَلةَِِِاْشَتَمْلتَِِطَاِلبِأَِبيِابنَِِيَا - بالشَّرَشف شبيهة

ِِاْشَتَمْلتَِِطَاِلبِأَِبيِابنَِِيَا - الشَّملة ىذه ربت نفَسوُ  فيجمعُ  بشملتوِ  يشتملُ  بالربد اإلنسافُ  َيشعرُ  فحينما
 بعَضك ُجعتَ  ىكذا جنيناً  ِصرت فكأنَّك البطن، يف ىو الَّذي الكائنُ  واضح، اجلنٌنُ  - اْلَجِنينَِشْمَلةَِ

ا اخلارجي، الواقعِ  عن نفَسكَ  وأخفيتَ   وتركَتين البيت، خارجَ  غلري ما اعتزلتَ  إنَّك: لوُ  تقوؿ أف تُريد كأَّنَّ
ا الرِّجاؿ، بٌن خاطبةً  ذىبتُ  حٌن لوحدي   .ادلعىن ىذا لوُ  تقوؿ أف تريد كأَّنَّ

 وادلعاّن ،(الظَِّنينُِحْجَزةَِ) نسخةٍ  يف - الظَِّنينُِحْجَرةَِوقَ َعدتَِِاْلَجِنينَِشْمَلةَِِِاْشَتَمْلتَِِطَاِلبِأَِبيِابنَِِيَا
 خائفاً، سيكوفُ  أنّو طبيعي   وشيءٌ  اآلخرين ِقَبل من عليو االِتاماتُ  تكثُر الَّذي الػُمتَّهم ىو الظّنٌن متقاربة،
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امات تكوف حينما خصوصاً   يُنفِّذوا وأف يُريدوف، ما يفعلوا أفْ  يستطيعوف الَّذين األقوياء ِقَبل من االِتِّ
 كذاؾ سلتفياً  قعدتَ  - الظَِّنينُِحْجَرةَِوقَ َعدتَِِاْلَجِنينَِشْمَلةَِِِاْشَتَمْلتَِِطَاِلبِأَِبيِابنَِِيَا - ِتديَدىم

 امرأةٍ  بَلغةُ  ىذه ىل! ىذِه؟ بَلغةٍ  أي   - اأَلْعَزلِرِيشَُِِفَخاَنكَِِاأَلْجَدلِقَاِدَمةَِِنَ َقْضتَِ - اخلائفِ  ادلتَّهمِ 
 على! التعبًن؟ يف وِدقَّةٍ  وبَلغةٍ  بأناقةٍ  سلتارةٌ  ِعباراتٌ  ىي أـ زوِجها؟ على غضِبها جاـَ  تصبَّ  أفْ  تُريد غاضبة

  .حاؿ أيّ 
 ىو األجدؿ، - اأَلْجَدلِقَاِدَمةِنَ َقْضتَِِالظَِّنينُِحْجَرةَِوقَ َعدتَِِاْلَجِنينَِشْمَلةَِِِاْشَتَمْلتَِِطَاِلبِأَِبيِابنَِِيَا

 الطيور، بٌن من ادلسافاتِ  أعلى إىل يطًنَ  أفْ  يستطيع الَّذي ىو الػُمحلِّق النِّسر إفَّ  وتعرفوف الػُمحلِّق، النِّسرُ 
ِقَاِدَمةِنَ َقْضتَِ - الػُمحلِّق النِّسرُ  الن سور، أنواعِ  من نوعٌ  وىذا أنواع الن سور الػُمحلِّق، النِّسرُ  ىو فاألجدؿ
 يف تكوفُ  القوادـ الرَِّيشُ  القوادـ، ُتسمَّى الرَِّيشِ  من رلموعةٌ  وىناؾ الػُمحلِّق النِّسر ىو األجدؿ - اأَلْجَدل

ـِ   ال الطًنَ  فإفَّ  وأزلَتها نتفَتها ما وإذا الطًناف، على الطًنَ  ُتساعدُ  الَّيت ىي القوادـ وىذه الطيور، أجنحة ُمقدَّ
 تَلحظوف أال القوادـ، من ُأخِذت ىذه الطائرات، أجنحةِ  يف باجلُنيحاتِ  ُتسمَّى ما اجلُنيحاِت، وفكرةُ  يطًن،
 فتتفّتحُ  ُجنيحاِِتا رُبرِّؾ تبدأ الطائرة أفَّ  ُتَلحظوف أاَل  ِتبط، حٌن حّتَّ  أو تُقلعُ  حٌن الطائرة، َتطًن حٌن

ِنَ َقْضتَِ - اذلبوط وعلى الطًناف على الطائرة ُتساعد الَّيت ىي القوادـ الرَِّيشُ  القوادـ، ىذه ألفَّ  اجلنيحات،
 النِّسر كهذا أصبح أمره أفَّ  أي أمَرُه، ؽُلثِّل ِنسراً  أفَّ  ُتشبِّو أَّّنا أو بالنِّسر، ُتشبػُِّهوُ  أَُّنا فإمَّا - اأَلْجَدلِقَاِدَمة
 ىو األعزؿ - اأَلْعَزلِرِيشَُِِفَخاَنكَِِاأَلْجَدلِقَاِدَمةِنَ َقْضتَِ - يطًن أف يستطيع ال فهو قوادموُ  أزاؿَ  الَّذي
 أخذت قد ألنَّك باألعزؿ، حينئذٍ  الطائرُ  فُيسمَّى الباقي والريشُ  الزَّغبُ  فيبقى قوادمُو، تَنتفُ  حٌن الطائرُ 

ِنَ َقْضتَِ - سَلح دوفِ  ِمن أعزالً  صار بأنّو وأزلتها قوادمو نَتفتَ  الَّذي األجدؿ النِّسر ذلذا فُيقاؿُ  ِسَلحُو،
 ! ىذه؟ بَلغةٍ  أي   - اأَلْعَزلِرِيشَُِِفَخاَنكَِِاأَلْجَدلِقَاِدَمة
 حديثاً  زوِجها وبٌن بينها فيما زوِجها بيتِ  يف تتحدَّثُ  حزينةٍ  امرأةٍ  بَلغةُ  ىذهِ  ىل: قليل قبل قُلتُ  كما
ا أـ خاصَّاً، ُأَسريِّاً   تصلَ  حّتَّ ! ؟..أنتم ولكم أنا يل تصلَ  حّتَّ  االنتقاء غايةَ  ُمنتقاة وعبائر وكلمات ُُجلٌ  أَّنَّ

 علي   بٌن فيما السريّةُ  األحاديثُ  إلينا، وصلَ  َلَما سريَّاً  احلديثُ  كاف ولو إلينا، وصلت ولذلك اجلميع، إىل
 اخلاطبةُ  ىذه َنسَجُتو، الَّيت َنَسجتوُ  احلديثُ  ىذا! يعرؼ؟ الَّذي ذا من شيئاً؟ عنها أحدٌ  يعرؼُ  ىل وفَاِطَمة
ِنَ َقْضتَِ - لنا َنَسجتوُ  ولك، يل َنَسَجتوُ  منطِقها يف زُلَمَّدٍ  عن تُفرِغُ  الَّيت ىذهِ  الَفصيحة، البليغةُ  ادلِنطيقةُ 
ِيَ ْبتَ زُِّني - تعرفونو أنتم قحافة أيب وابن - ُقَحاَفةِأَِبيِِاْبنَُِِهذاِ،اأَلْعَزلِرِيشَُِِفَخاَنكَِِاأَلْجَدلِقَاِدَمة
َلةَِ َلةَِِيَ ْبتَ زُِّنيُِقَحاَفةِأَِبيِِاْبنَُِِهذا - ُجيعاً  العبائر ينُظم ُموسيقياً  إيقاعاً  تَلحظوف أال - أَِبيُِِْنَحي ْ  - أَِبيُِِْنَحي ْ
ا اذلديّة وىي النِّحلة ُتصغِّرُ  ُِقَحاَفةِأَِبيِِاْبنَُِِهذا - مين ويأخذىا إيَّاىا يبتز ّن إنَّوُ  أيب، ُىَديَّةُ  تقوؿ وكأَّنَّ
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َلةَِِيَ ْبتَ زُِّني ِِاْبنَُِِهذا - شؤوَّنما يف ُيصرؼُ  الَّذي ادلختصر ادلقدار ىذا يعين بُلغة، - ِابْ َنيََِِّوبُ ْلَغةِأَِبيُِِْنَحي ْ
َلةَِِيَ ْبتَ زُِّنيُِقَحاَفةِأَِبيِْ َِلَقد - سُلاصميت يف اجُلهدَ  بذؿ - ِخَصاِميِِفيَِأْجَهدَِلَقدِِابْ َنيََِِّوبُ ْلَغةِأَِبيُِنَحي ْ

ِِفيَِأْجَهدَِلَقد - وادلعاندة وبالعداوة بالػُمنافرة الػُمشَبعة الػُمناقشة ىي الػُمخاصمة - ِخَصاِميِِفيَِأْجَهد
 ُمعادياً  وكاف ُلدوداً، كاف أنّو أي العدو، وىو اللَُّدود من وألدّ  اللَّدد، من - َكََلِميِِفيِأََلدََِِّوأَْلَفْيُتهُِِِخَصاِمي

َلةَُِِحَبَسْتِنيَِحتَّىَِكََلِميِِفيِأََلدََِِّوأَْلَفْيُتهُِِِخَصاِميِِفيَِأْجَهدَِلَقد - كَلِمو يف يل َلة، - َنْصَرَهاِقَ ي ْ  اسم قَػيػْ
ـ    تفّرقوا عمومةٍ  أبناءُ  فهم واحدة، قبيلةٍ  من أساساً  ىم واخلزرجُ  فاألوسُ  واخلزرج، لألوسِ  التأريخ يف قدؽلةٍ  ُأ

ـ   ىي وقَيَلةُ  اخلزرج، وكانت األوس فكانت بينهم، فيما والّدماءُ  السيوؼُ  ووقعت واختلفوا ذلك بعد  االثنٌن ُأ
َلةَُِِحَبَسْتِنيَِحتَّى - قدؽلاً   - شأَِّنم من لَلستصغارِ  شيٍء؟ أليِّ  ُتستعملُ  الكلمةُ  َىذه وكانت - َنْصَرَهاِقَ ي ْ
َلةَُِِحَبَسْتِنيَِحتَّى  ىاشم بين بٌن وفيما قريش، من ادلهاِجرة أفَّ  باعتبار - َوْصَلَهاَِواْلُمَهاِجَرةَُِِنْصَرَهاِقَ ي ْ

َلةَُِِحَبَسْتِنيَِحتَّى - َرحم صلةُ  ىناؾ وقريش  َطْرفَ َهاُِدْوِنيِالَجَماَعةَُِِوَغضَّتَِوْصَلَهاَِواْلُمَهاِجَرةَُِِنْصَرَهاِقَ ي ْ
  .اجلميع بل األنصار، من وال ادلهاجرين من ىم ال الَّذين الباقوف -

 كاِظمة، خرجتُ  - رَاِغَمةَِوُعْدتَُِِكاِظَمةَِخَرْجتَُِِماِنع،َِوَلَِِداِفعَِفََلَِِطْرفَ َهاُِدْوِنيِالَجَماَعةَُِِوَغضَّت
ا َغضيب أبرزتُ  وما فرَّجتُ  ما لكنَّين غاضبًة، ُكنتُ  يعين غيظي، أكظمُ  وأنا بييت من خرجت  ربدَّثتُ  وإظلَّ
 - رَاِغَمةَِوُعْدتَُِِكاِظَمةَِخَرْجتُِ - وآلو عليو اللُ  صلَّى زُلَمَّدٍ  حبديثِ  والكتاِب، وادلنطقِ  العقلِ  حبديثِ 
 - ادلهانة موضع يف خّدؾ وضعت أي خّدؾ، أضرعتَ  - َخدَّكَِأْضَرْعتَِ - لوُ  تقوؿ ُثَّ  ذليلة، عدت

 ِخَلفتِو، إىل ُتشًن ىنا وىي حدوِدؾ، على يدوسوف القـو تركتَ  يوـَ  - َحدَّكَِأَضْعتََِِيومََِِخدَّكَِأْضَرْعتَِ
 وبذاؾ حدوَدؾ أضعتَ  فإنَّك الل رسوؿ فيوِ  َوَضَعك الَّذي َمنِصبك عن ِخَلفتك عن َسَكتَّ  يـو إنَّك

ئَابِِافْ تَ َرْستََِِحدَّكَِأَضْعتََِِيومََِِخدَّكَِأْضَرْعتَِ - خدَّؾ أضرعتَ   - الُفرساف فارس فأنت - الذِّ
ئَابِِافْ تَ َرْستَِ ئَابِِافْ تَ َرْستَِ - (ُذْؤبَانَ ُهمَِونَاَوشَِ: )الشريف الُندبة دعاء يف - الذِّ  دقيقة العبارة - الذِّ

يقة جداً،  - َغادرة ذئابٌ  ىم بل بأسود، ىم ما زُلَمَّداً  يُعادوف فالَّذين األسود، افرتست قالت ما الصدِّ
ئَابِِافْ تَ َرْستَِ  - وادلذلَّة ادلهانة إىل ُتشًنُ  الرتاب؟ تفرتشُ  فلماذا القدرة سبتلك أنت - الت َُّرابَِواَفْ تَ َرْشتَِِالذِّ

َِما - وادلنطق اللِّساف صاحبُ  وأنتَ  يقوؿ الَّذي قائِلهم على رددتَ  ما أنك حّتَّ  - قَاِئَلِاَِكَفْفتََِِما
 الطَّْوؿ، يطلبُ  الَّذي الطائلُ  - طَاِئََلِاَِأْغَنيتََِِوَلِ - أحداً  نفعت وال - طَاِئََلِاَِأْغَنيتََِِوَلِِقَاِئََلِاَِكَفْفتَِ
ِلَْيَتِنيِِلي،َِخَيارََِِوَلِِطَاِئََلِاَِأْغَنيتََِِوَلِِقَاِئََلِاَِكَفْفتََِِما - أصنع ماذا - ِليَِخَيارََِِوَلِ - الفضل ويطلب

 فيها دخلتُ  الَّيت اللحظة تلك قبل أو اللحظة، ىذه قبل ِمت   ليتين: تقوؿ ىنا الزَّىراء - ُهنَ َيَئِتيِقَ ْبلِِمتُِّ
  .بالذؿّ  ُأصابَ  أو أَذؿَّ  أفْ  وقبل يعين - ِذلَِّتيَِوُدونُِهنَ َيَئِتيِقَ ْبلِِمتُِِّلَْيَتِني - ادلسجد يف بكرٍ  أيب على
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َِعاِديَاِاِِمْنهُِِاللَُِِعِذيِري - الن سخة ىذه على ،(َعاِديَاً  ِمْنكَ ) النسخ بعض ويف - َعاِديَاِاِِمْنهُِِاللَُِِعِذيِري
 يف قُلت ما فيوِ  قُلتُ  إفْ  عاذري، اللُ  الل، عند ُعذري أي الل َعِذيري الل، عند ُعذري - َحاِمَياِاَِوِمْنكَِ

 - ِمْنهُِِاللَُِِعِذيِري - محاييت عن َقصَّرتَ  ولكنَّك ربميين الَّذي أنت ألنَّك قُلت، ما ِفيك قُلتُ  وإفْ  عدّوي،
 أو ادلتقدِّـ الكَلـ من الكَلـ، من قلتُ  ما قُلتُ  إفْ  يعين -َِحاِمَياِاَِوِمْنكَِ - عدواً  - َعاِديَاِا - بكرٍ  أيب من

 - عداوت يف فعلَ  ما فعلَ  قد الرَُّجل وذاؾ مِحاييت، يف َقصَّرتَ  ألنَّك الَعاِذرُ  وىو الل عند فُعذري اآلت
ِِفيَِوْيََليَِ - صباح ُكلِّ  عند الويلُ  يل يعين - َشاِرقُِكلِِِِّفيَِوْيََليََِِحاِمَياا،َِوِمْنكََِِعاِديَاِاِِمْنهُِِاللَُِِعِذيِري

َِغاِربُِكلِِِِّفيَِوْيََليََِِشاِرقُِكلِِِِّفيَِوْيََليَِ - وَغارب َشارؽ ُغُروب، ُكلِّ  عند الويلُ  ويل - َغاِربُِكلِِّ
 ألمًن كلمةٌ  ىناؾ - الَعُضدَِوَوُهنَِ - علي   إىل ُتشًن - الَعُضدَِوَوُهنَِ - النَّيبّ  إىل ُتشًن - الَعَمدَُِِماتَِ

ُِكلِِِِّفيَِوْيََليَِ - (الضَّوءِِمنََِِكالضَّوءِِ) نسخةٍ  ويف (الَعُضدِِمنََِِكالَعُضدِِِاللِِلَرُسولِِِوَُكْنتُِ: )ادلؤمنٌن
 عدواي -ِرَبِّيِِإلىَِوَعْدَوايَِِأَْبيِِإلىَِشْكَوايَِِالَعُضدَِوَوَهنَِِالَعَمدَِماتََِِغاِربُِكلِِِِّفيَِوْيََليََِِشاِرق

 شكوى ىي الشكوى بينما باالنتقاـ، بالػُمطالبةِ  مصحوبة ولكنَّها الشكوى ىي ىنا العدوى ريب، إىل
، أخذ معىن تتضمَّنُ    .شكوى من أكثر فهي العدوى أمَّا احلقَّ
ُهمَِأَشدُِِِّإنَّكِاللَُّهمَِِّرَبِّي،ِِإلىَِوَعْدَوايَِِأَْبيِِإلىَِشْكَوايَِ ةِاِمِّن ْ َِأِميرُِِفَ َقالََِِوتَ ْنِكيََلا،ِبَأَساِاَِوَأَشدَُِِّوَحْولِاِقُ وَّ
ِنَ ْهِنِهيِنَ ْهِنِهيِثُمَِِِّلَشانِِئكِِِالَوْيلَُِِبل - الكوثر سورة تذكروا - ِلَشانِِئكِِِالَوْيلَُِِبلَِلكَِِِوْيلََِِلِ:ِاْلُمْؤِمِنين

 اخلطابات تكوف ىكذا الزوجية؟ بيت يف وزوجةٍ  لزوجٍ  خطابات ىذه َّننهي، - الصَّْفَوةِاَبْ َنةَِِيَاَِوْجِدكَِِِعنِْ
 ىذهِ  ولكن وفَاِطَمة، لعلي   بيتٍ  على ىذا عجيبٌ  ما جّداً؟ العايل األديب الرَّصف وهبذا البَلغة هبذهِ 

ِثُمَِِِّلَشانِِئكِِِالَوْيلَُِِبلَِلكَِِِوْيلََِِلِ:ِاْلُمْؤِمِنينَِأِميرُِِفَ َقالَِ - لنا ىي اخلطابات ىذهِ  ولَك، يل ىي اخِلطاباتُ 
 عن وجدؾ، عن َّننهي تباعدي، أتركي، ذباوزي، يعين َّننهي، - الصَّْفَوةِاَبْ َنةَِِيَاَِوْجِدكَِِِعنِِْنَ ْهِنِهيِنَ ْهِنِهي

اً  دقيقة العبارة ىذه - الُنبُ وَّةَِوبَِقيَّةَِِالصَّْفَوةِاَبْ َنةَِِيَا - أذاؾِ  عن غضبِك،   .ِجدَّ
ِنَ ْهِنِهيِثُمَِّ - البقّيتٌن بٌن تواصلٌ  وىناؾ الل، بقيَّةُ  وعندنا فَاِطَمة، َمْن؟ النُبُػوَّة بقيَّةُ  عندنا بقيَّتاف، عندنا ضلن
 العاـّ  ادلضموف أُبَػٌنِّ  أف أُريد فقط والتفصيل، الشَّرحِ  صدد يف لستُ  أنا - الصَّْفَوةِاَبْ َنةَِِيَاَِوْجِدكَِِِعنِْ

َِوبَِقيَّةَِِالصَّْفَوةِاَبْ َنةَِِيَاَِوْجِدكَِِِعنِِْنَ ْهِنِهيِثُمَِّ - احَلديث من األخرى ادلفاصلَ  أتناوؿ ذلك وبعد للخطاب،
ةِِ  الَّذي مقدوري أخطأت وال - َمْقُدوِريَِأْخطَأتَُِِوَلِ - ديين عن ضعفتُ  َما - ِديِنيَِعنَِِْونَيتَُِِفَماِالنُبُ وَّ

ِفَ ْرْزُقكِِ - اليومية احلياتية اْلَمَصاِرؼ - البُ ْلَغةِتُرِيِدينُِكْنتِِِفَإنِْ - النَّيبّ  ِقَبل من يل ُخطِّط والَّذي يل، ُقدرِّ 
ِفَ َقاَلتِالل،ِفَاْحَتِسِبيَِعْنكُِِِقِطعَِِِممَّاَِأْفَضلَُِِلكُِِِأِعدََِِّوَماَِمْأُمونِوَكِفيُلكَِِِمْضُمون ِالل،َِحْسِبي:

 .الكَلـ وانتهى - َوَأْمَسَكت
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يقة بٌنَ  دار الَّذي ىو ىذا  ِإلقاءِ  ِمن َرجعت أفْ  بعد الشَّريف البيتِ  يف األوصياء سيِّد وبٌن الطاىرة الصدِّ
 دارت الَّيت احملاورةِ  إىل استمعتم، اإلُجالّية الل غويّة ادلعاّن ىي وىذهِ  النَّص ىو ىذا أَبيها، مسجدِ  يف ُخْطبِتها

 األدبّية اجلهات يف التوغ ل دوف من ِإُجاالً  الل غويّ  ادلعىن لكم شرحتُ  وقد النِّساء، وسّيدة األوصياء سيِّد بٌنَ 
  .احملاورة ذلذه العاـّ  اإلُجايلَّ  ادلضموفَ  أُبٌنِّ  أفْ  أردتُ  فقط التأرؼلّية، والػُمَلبساتِ  والبَلغّية

 :أساسيتٌن نقطتٌنِ  على تشتملُ  احملاورة
يقة حديث يف: األوىل النقطة  وتقريع ِعتاب إنّو ِعتاب، من أكثر ىو بل واضح شديد ِعتاب الطاىرة الصدِّ

يقةُ  وتعنيف، وتقريع ِعتاب فهو شخصٍ  أليِّ  يُوّجوُ  كاف إذا الكَلـ ىذا وتعنيف،  ألمًنِ  وجَّهتوُ  والصدِّ
 طريقةِ  وحبسب اللفظّي، البناء حبسبِ  فِخطاهُبا ادلعاّن، بنفس ادلضامٌن، بنفسِ  األلفاظ، بنفسِ  ادلؤمنٌن،

 أمًن وِخطابُ  وتعنيف، وتقريع شديد ِعتابٍ  على يشتملُ  ِخطاهُبا مسامِعكم، على تلوُِتا الَّيت واحملادثةِ  احلوارِ 
 يف عنها ربدَّثتْ  الَّيت التفاصيل بُكلِّ  الزَّىراء للموضوع، تسطيحٍ  وإىل للوضعِ  ِتدئةٍ  على يشتملُ  ادلؤمنٌن
 عن( َوْجِدكَِِِعنِِْنَ ْهِنِهي: )ذلا يقوؿ حٌن ادلوضوع ُيسطِّح ىنا ادلؤمنٌن أمًنُ  النَّيّب، مسجد يف ُخطبِتها

 أفَّ  فهل واضح، َتسطيح ىذا أليس مضموف، فرزُقكِ  اليومّية، ادلصارؼ أي الُبلغَة، تُريدين أنتِ  غضبِك،
 ىذه يف َجاء الَّذي ىو ادلضموف ىذا اليومّية؟ احلياة لشؤوفِ  مصارؼ عن تبحثُ  ادلسجد إىل ذىبت الزَّىراءَ 

 احللقة يف لكن يكفي، ال احللقة فوقت احللقة ىذه يف ليس قطعاً  فشيئاً، شيئاً  لكم ستّتضحُ  وادلعاّن احملاورة،
ا القادمة  اإلُجايل   ادلضموفُ  ىو ىذا ولكن فشيئاً، شيئاً  ادلعاّن لكم ستّتضحُ  ُأخرى، حلقة إىل ضَلتاج قد وردبَّ

 ُمعتِمداً  احملاورةَ  لكم شرحتُ  قد فأنا فقط، اللغويّةِ  البياناتِ  على ُمعتمداً  احملاورةَ  يقرأ من لُكلِّ  احملاورة ذلذه
اىات ادلقاصد عن بعيداً  السَّاذجة، اللغة لُغة، ىي دبا الل غةِ  على اللغة، وعلى الل غويّة القواميس على  واالذبِّ

َِحتَّىَِفقِيَهاِاَِيُكونَُِِلِِمِّْنُكمِالرَُّجلَِِِإنَِّ: )يقولوف األِئمَّة أفليس األِئمَّة، ـِ كَل معاريضِ  عن وبعيداً  األدبّية
اىات عن بعيداً  باللغة فقط الكَلـ شرحتُ  أنا ،(َكََلِمناَِمَعارِيضَِِيَ ْعِرفَِ  عن وبعيداً  العميقة األدبّية االذبِّ

  .أُجعٌن عليهم وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  كَلِمهم معاريضِ 
 ويذىبُ  ادلسألة ُيَسطِّحُ  ادلؤمنٌن وأمًنُ  شديداً، تعنيفاً  ادلؤمنٌن أمًنَ  تُػَعنِّفُ  فَاِطَمة: ىذه ىي اخلَلصة لذلك،

يقة وكأفَّ  التسطيح، يف بعيداً  هبا  ىذهِ  اليوميَّة، احلَياة ُشؤوفِ  لتمريرِ  مالّيةٍ  مصارؼَ  عن تبحثُ  الطّاىرة الصدِّ
 منو تصرؼَ  كي لزوجتوِ  فُيعطيو الزَّوجُ  يُهيُِّئو الَّذي ادلصروؼُ  ىي البُػْلغة اىا،معن ىذا ىو الُبلغة البُػْلغة، ىي
 ىذهِ  عند ادلعاّن تكوف أفْ  ؽُلكن ال وقطعاً  أطفاذِلا، شؤوفِ  على أو نفِسها شؤوفِ  على أو بَيِتها شؤوف على

 أتتبَّعَ  كي مثاالً  احملاورة ىذهِ  أخذتُ  أنا َفشيئاً، َشيئاً  الُصورةُ  وستتَّضح ادلعاّن، َىذه وراء ما ىناؾ احُلدود،
 عن فيبحثُ  الكَلـ، ىذا يقرأُ  الشِّيعي   القارئُ ! الشِّيعيَُّة؟ ادلكتبةُ  قالت ماذا قالوا، ماذا وأرى ُعلمائِنا ُكُتبَ 
 ُيسطِّحُ  األوصياءِ  وسيِّدُ  األوصياءِ  سيِّدَ  تُعنِّف الزَّىراء ىذا؟ ىو ادلقصود ىل ادلقصود؟ ىو ما شرٍح، وعن بيافٍ 
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 وفقاً  البياف سيأت ذلك، بعد لكم سأبيػُِّنو أعتقدهُ  ما! آخر؟ شيءٌ  ىناؾ أـ ىكذا القضيَّةُ  ىل الزَّىراء، ِفكرَ 
 أستعرضُ  البدايةِ  يف ولكن ذلك، بيافُ  سيأت الَعَلوّي، الكَلـِ  معاريضِ  ألسلوبِ  وفقاً  القوؿ، حلن دلنهجيَّةِ 

 .الكبار علمائِنا ُكُتبِ  يف الشِّيعيَّةِ  ادلكتبةِ  يف جاء ماذا
 وعن َعجزِىم عن يكِشفُ  وُمهيَّأٍ  جاىزٍ  جبوابٍ  سُيجيبونك احملاورة هبذهِ  واجهتَػُهم لو كبًنةٌ  رلموعةٌ  ُىناؾ

 التفصيلّي، سنَدىا نعرؼُ  ال ُمرَسلة، السَّند ضعيفةُ  احملاورة ىذهِ  فيقوُلوف سُيسرِعوف الوقت، نفس يف َجهِلِهم
 نعتقدُ  ال ألنَّنا احملاورة ىذهِ  مع ُمشكلة عندنا ما فنحنُ  ضعيفة، فالرِّوايةُ  ىنا ومن السَّند، يف ادلشكلةُ 

 ىذا لكن أىِلها، عند من إالَّ  تصدرُ  ال واضحة والكلمات العبارات سهل، جوابٌ  اجلوابُ  وىذا بصحَِّتها،
 !!العاجز جوابُ  ىو اجلواب

 ُمعَجم) ِكتابوِ  من األوَّؿ اجلزء يف الرِّجاؿ علم ُمقدِّمات يف عليو اللِ  رمحةُ  اخلوئي السيِّد ينقُلها كلمة ىناؾ
 للسيِّد احلديث رجاؿ ُمعجم من األوَّؿ اجلزء الكايف، كتابَ  فيوِ  ناقش الَّذي الفصل يف ،(احلديث رجاؿ

 ينِقلُ  اخلوئي السيِّد األوىل السطور يف الكايف، بكتاب اخلاصّ  الفصل يف الرِّجاؿ، علم ُمقدِّمات يف اخلوئي
 ُأستاذهِ  عن ينقلُ  اخلوئي السيِّد عليو، اللِ  رمحةُ  النَّائيين حسٌن مًنزا ادلعروؼ ادلرجع النَّائيين، ادلًنزا ُأستاذهِ  عن
 ِحرَفةُ  الَكايف أسانيدِ  يف الَبحث إفَّ : )يقوؿ النائيين؟ ادلًنزا يقوؿ كاف ماذا منو، ىذا مسعت يقوؿ ىذا

اً، ُجيلة كلمة ،(الَعاِجز  فهذا الرِّوايات ؽُليِّز أفْ  ألجل الكايف أسانيد يف فيبحث يأت الَّذي ىذا أفّ  يعين جدَّ
 قطعاً  فيها، للبحثِ  حاجة ال واضحة، الكايف وروايات واضحة، الكايف أسانيد ألفَّ  دلاذا؟ عاجٌز، ِإنسافٌ 
 كتاب أسانيدِ  َضعفِ  عن باحلديثِ  يبدأ الكلمة ىذه ينقل أفْ  بعد ومباشرةً  الكلمة، ىذه ينقلُ  اخلُوئي السيِّد
 أفْ  يُريد ىل! نقَلها؟ دلاذا أدري وال! الكايف ضعف عن باحلديث يبدأ ُثَّ  الكلمة ىذهِ  ينُقل مباشرًة،! الكايف

 يف البحثُ  يقوؿ النائيين ادلًنزا فكلمةُ  الشَّاىد، سبيل على الكلمة هبذه جئتُ  أنا حاؿ، أيِّ  على! يناقَشها؟
 ِبُكلِّ  عليها أبصمُ  بل بالعشرة، عليها أبصمُ  فقط ليس أنا الكلمةُ  وىذهِ  الَعاجز، حرفةُ  الكايف أسانيد

 !!الَعاِجز ِحرفةُ  ىو الكايف أسانيدِ  يف البحثُ  ُوجودي،
 يُريد بالعلم، يتظاىر أف فًُنيد لوُ  علمَ  ال جاىَلً  يكوف أفْ  إمَّا ىو ىذا العاجز العاجز؟ ىذا ىو من تقوؿ قد
 اإلحساف يَقُصد الَّذي ىو األمحق! ُيسيء ولكنَّوُ  ُصنعاً  ػُلسنَ  أفْ  يُريد أمحقاً  يكوف أفْ  وإمَّا يتمشَدؽ، أفْ 

ينيَّةُ  ادلؤسَّسةُ  بوِ  تقوـُ  ما ىو ىذا وفعَلً ! ُيسيء احلقيقةِ  يف ولكنَّوُ   حلديثِ  رُبِسن أفْ  تُريد الرَّمسيَّة، الشِّيعيَّة الدِّ
 الشَّيعيَّة العقائدِ  تأسيسِ  يف رُبسنَ  أفْ  تُريد! فتسيء الُقرآف تفسًنِ  يف رُبسن أف تُريد! فُتسيء البيت أىلِ 

ا دلاذا؟! فُتسيء  احُلُمق أو احُلْمق فيها يتجلَّى الَّيت اجلهةُ  الصَّواب، عن البعيدةِ  الضالَّةِ  اجلهةِ  إىل تذىب ألَّنَّ
ينيَّةُ  ادلؤسَّسةُ  خَلِفهم، يف الصَّواب أفَّ  من ادلعصوموف عنها يتحدَّثُ  الَّيت اجلهةُ  معانيها، ِبُكلِّ   الرَّمسيَّةُ  الدِّ
 يف ندخلَ  أفْ  أردنا إذا لكنَّنا ،!!(خَلفهم يف الصَّواب: )باأللسنة ىذا يقولوف ىؤالء، عند نفِسها بُكلِّ  تُلقي
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!! ِخَلفهم يف وليس معهم الصَّواب بأفَّ  يعتقدوف ذلك، خبَلؼ يعتقدوف القـو إفَّ  سنجد فإنَّنا الكواليس
 أردنا ما إذا كبًنةٌ  فمجموعةٌ  احلقيقة، ىذه مصاديقِ  من والكثًن الكثًن لكم أثبت الربنامج ىذا أفَّ  وأعتقد

! السَّند ضعيفةُ  ألَّّنا دلاذا؟ هبا، لنا شأفَ  ال سيقولوف والبتوؿ الوصيِّ  بٌنَ  احملاورة احملاورة، هبذهِ  نُواجَههم أفْ 
 إىل ُيسرعوف فإَّّنم احملاورة هبذهِ  واجهناىم ما إذا ىؤالء الكبار، ادلراجعُ  األوَّؿ، الطِّرازُ  ىم قطعاً  وىؤالء
 مزاج وأي   مزاُجهم، وذلم ذوُقهم، ذلم ىؤالء هبؤالء، يل شأفَ  ال سنِدىا، قضيَّة يف ُعذراً  وغلدوف إنكارِىا

 !! العاجز ِحرفةُ : النَّائيين كلمةُ  الكلمُة، ىذه عليهم تنطبقُ  ىؤالء! ىذا؟
 من يفر وا أف يُريدوف زُلَمَّد، آؿِ  كَلـِ  ودبعاريضِ  الزَّىراء، حبديثِ  معرفِتهم عدـِ  ومن َعجزىم، من ىؤالء

 احملاورة ىذه على النَّاصبّيةَ  قذاراِِتم فُيسقطوف الرِّجاؿِ  علمِ  قذاراتِ  إىل يلجأوف! الطريقة هبذه فيفّروف احلقيقةِ 
 الُقرآف، تفسًنِ  يف اخلطِّ، طوؿِ  على تتكرَّرُ  العملية وىذهِ ..!! ادلشكلة من الطريقة هبذه أنفَسهم وؼلّلصوف

 الرِّجاؿِ  علمِ  بقذاراتِ  يأتوف حياِِتم، وشؤوفِ  سًنِِتم تفاصيل من الكثًنِ  ويف زُلَمَّد، آلؿِ  الغيبيَّةِ  ادلقامات ويف
 ادلهمَّة اخلُطب ِمن الكثًن األحاديث، وتنتهي األحاديثَ  فيطمسوف واألحاديثِ  الرِّواياتِ  ىذهِ  على يُلقوََّنا

 علمِ  بقذاراتِ  سبس ِكها حبسبِ  ادلرجعية ألفَّ  دلاذا؟ الشِّيعيَّة، الثَّقافةِ  ساحةِ  من نُِفَيت الرئيسة واألحاديث
 وبذلك فطمستها الرِّوايات ىذه وعلى األحاديث ىذهِ  وعلى اخلُُطب ىذهِ  على القذارات ىذهِ  ألقت الرِّجاؿ
 الَكبًنة، العمائم أصحاب حّتَّ  شيئاً  عنها عرفوا وال هبا مسعوا ال الشِّيعةُ ! الشِّيعيَّة الثَّقافة ساحةِ  من أُزيلت

 العمائم، أصحابُ  ُىم البيت أىلِ  حبسبِ  الُقرآفِ  بتفسًن النَّاسِ  أجهلُ  النَّاس، أجهلُ  ذبربيت، حبسبِ 
 ىم البيت أىل حديث حبسبِ  الُقرآفِ  بتفسًن النَّاس أجهلُ  ذلا، قيمةَ  ال الصَّغًنةُ  الكبًنة، العمائم خصوصاً 
 من أربدَّاىم مظلمٍة، غرفةٍ  يف أربدَّث ال أنا ىنا، وأربدَّاُىم النَّاس، أجهلُ  ىم ىؤالء احلوزويّوف، ادلعمَّموف

 البيت أىلِ  حبديثِ  اجلاىلةِ  التفسًنيّةِ  ادلوسوعاتِ  خَلؿِ  ومن تفسًنِىم، ُكُتبِ  خَلؿِ  ومن منابرِىم، ِخَلؿِ 
 !! البيت أىلِ  حلديثِ  والػُمحارِبة

 كلَّما العمائم َكرُبت وكلَّما ادلعمَّموف، احلوزويّوف، ىم البيت أىلِ  دلنهجِ  وفقاً  الُقرآفِ  بتفسًنِ  النَّاس أجهلُ 
ا َجهًَل، أكثرَ  كانت  بتفاصيلِ  النَّاس أجهلُ  النَّاس، أجهلُ  الرِّجاؿ، ِعلم بقذاراتِ  سبس كاً  أكثرَ  تكوف ألَّنَّ
 يف َوَردَ  الَّذي ِمن تأرؼِلهم من شيئاً  يعرفوف ىؤالء احلوزويّوف، ادلعمَّموف ىم وشؤوناِِتم األِئمَّةِ  ِسًَنِ  أسرارِ 
قيقة التَّفاصيل أمَّا ادلخالفٌن، ُكُتبِ   هبا، وغلهلوف يعرفوََّنا ال واللِ  البيت، أىلِ  حديثِ  يف ِسًَنِىم، يف الدَّ
 ُىم واللِ  األصولّيوف، احلوزويّوف ادلعمَُّموف ىم ومعارِفها وأدعيِتهم البيت أىلِ  زِياراتِ  حبقائقِ  النَّاس أجهلُ 
 فإنّنا الربامجُ  ىذهِ  زالت وما الشَّاشةُ  ىذه زالت وما نتنفَّسُ  زِلنا ما وظلاذج، بأمثلةٍ  وسآتيكم!! النَّاس أجهلُ 
 زماننا إماـ بأحاديثِ  النَّاسِ  أجهلُ  احلقائق، من والكثًنَ  الكثًنَ  عليكم وسأعرضُ  والكثًِن، ًنِ بالكث سنأت

 أجهلُ  بل اجلُهَلء، أجهلُ  احلسييّن، ادلنربِ  ُخطباءُ  ُخصوَصاً  ادلعمَّموف، ُىم وُمتعلَّقاتوِ  ومعارفوِ  وأسرارهِ  وشؤونوِ 
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 النَّاس أجهلُ  ىذِه، ادلعرفةِ  دبصادر لكم ىنيئاً  لكم، ىنيئاً !! زمانِنا إماـِ  شؤوفِ  يف اجلُهَلءِ  أجهلِ  من
بوَنين؟ النَّاس، أجهلُ  ىم ىؤالء األصولّيوف، احلوزويّوف، ادلعمَّموف، ُىم وادلعارؼِ  األسرارِ  بأحاديثِ   أنا ُتكذِّ

 موقع مليء، اإلنرتنت اإلنرتنت، وعرب الشَّاشة ىذه عرب السَّاعات، من وِمئات ِمئات ِعرب احلقائقَ  عرضتُ 
 ُكل ها (زىرائي وف) دبوقع عَلقة ذلا الَّيت األخرى وادلواقع الفيسبوؾ وصفحات اليوتيوب وقنوات زىرائي وف
  .والرباىٌن واألدلَّةِ  والدقائقِ  والوثائقِ  احلقائقِ  هبذه مشحونةٌ 

 من كتابٍ  أيَّ  خذوا موجودة احلديث ُكُتب وَسُلوىم، العمائمُ  دوَنكم بأنفِسكم؟ األمرَ  تعرفوا أف تُريدوف
 وانظروا اآليات معاّن عن َسُلوىم الكباَر، ادلراجعَ  أنفَسهم، ادلراجعَ  وسلوا للُقرآفِ  البيتِ  أىلِ  تفسًنِ  ُكُتبِ 
 أربدَّث ال ىنا أنا" آراء" أقوؿ حٌن البيت؟ أىلِ  أقواؿِ  عن البيت؟ أىلِ  آراءِ  عن َسُلوىم سُيجيبوف، كيف

 ىو البيت أىل رأيُ  يعلمونَو، وما يرونَو ما يعين ادلطلقة، احلقيقةُ  ىو البيتِ  أىلِ  رأيُ  الُعلماء، كآراءِ  آراءٍ  عن
 أنا كرأيٍ  آراءٍ  عن أربدَّث ال أنا ِلعلِمكم، تَػَبعٌ  أي ؛تَػَبع ِلَرأِيُكم َورَأَِيي ،(تَ َبعَِلُكمَِورَأَِيي) :اإلذليّ  ِعلُمُهم

 حبثتم لو كَلماً  لكم سيقولوف البيت، أىلُ  يقولوُ  عمَّا ادلراجع تسألوف فحٌن والتحقيق، البحثِ  بعدَ  أرتأيو
 أىلِ  حديثِ  ُكتبِ  يف دبا غليبونكم وال النَّواصِب، ُكتبِ  يف موجودٌ  الكَلـ ىذا أفَّ  لوجدت أصولِو عن

 الواحدة ادلرَّة احلقيقة، تكتشفوا حّتَّ  بكثرةٍ  سلوا واحدة، لػمرَّة ليس لكن وامتحنوا، واختربوا سلوا! البيت
 الطريق يُواصلَ  وأف البحثَ  يُديَ  أفْ  عليو بل احلقائق، يعرؼ أفْ  أراد ِلمن يكفي ال ذلك والثََّلثة وادلرَّتاف

  .وإليها ذلا يطمئنَّ  أفْ  يستطيعُ  نتائجَ  إىل يصل حّتَّ 
اهِ  هبذا سيذىبوف فإَّّنم احملاورة هبذه نُواجُههم حٌن ومراجِعنا ُعلمائِنا من األوىل اجملموعة إذاً   عن العاجزِ  االذبِّ

يقةِ  كَلـِ  معرفةِ   النَّاصيبِّ  الرِّجاؿِ  علمِ  بقذاراتِ  فيأتوننا عجيب، أو غريبٍ  بشيءٍ  ذلك وما الُكربى، الصدِّ
 يسألوف حٌن الشِّيعةِ  وجوهِ  يف أو دروِسهم يف الّتفاىات هبذهِ  ويُلقوف البيت، أىلِ  أحاديثِ  على بوِ  فُيلقوف

يقةِ  كَلـِ  مواجهةِ  يف حاذِلم وصفُ  ىو ىذا احلقيقة، من احلمقػَى ِفرارُ  ىو وىذا وانتهينا،  الُكربى الصدِّ
 .العصمة بيتِ  أىلِ  حديثِ  ِمن ذلك وأمثاؿِ 
 فيوِ  حاوؿ الكتاب ىذا عليو، الل رمحة الصَّدر باقر زلمَّد للسيِّد( التأريخ يف فدؾٌ ) الكتاب ىذا آخر، ظلوذجٌ 

( التأريخ يف فدؾٌ ) كتابَ  يَقرأ وَمن تأرؼلّياً، ِاجتماعّياً  سياسّياً  ربليَلً  َنظرهِ  وجهةِ  من ادلوضوعَ  ػُللِّل أف ادلؤلف
، لتحليلٍ  نُزوعٌ  ُىناؾ واضحة، ادلعالِػم ىذهِ  غلد  بتحليلٍ  ُمبطَّنٍ  تأرؼلي   لتحليلٍ  اِندِفاع ُيصاحبوُ  سياسي 

، ذوؽٍ  يف ذلك ُكل   وُيصب   الوقت، نفسِ  يف ِاجتماعي   ، احلركيِّ  الذَّوؽ يف ِحزيب ، ذوؽٍ  يف َحركي   اإلسَلميِّ
 تلك يف ولكن الكتاب، ألَّف حٌن ِحزبٍ  إىل ُمنتمياً  الصَّدر باقر زلمَّد السيِّد يكوف أفْ  بالضَّرورةِ  وليس
 باقر زَلمَّد السيِّد وكاف الدَّعوة حزبُ  تأسَّس حٌن إخوانّيًة، ثقافةً  الشِّيعي الوسط يف الثَّقافة كانت الفرتة

 كانت اإلخوانية الثَّقافةُ  اإلخوانّية، بالثَّقافة جاءنا الَّذي ىو الدَّعوة حزب ليس مؤسِّسيو، من الصَّدر
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ا موجودةً   اإلخوانّيةِ  بالثَّقافة تأثَّروا قد كانوا فالشِّيعةُ  اإلخوانّية، الثَّقافة تلك داخل من الدَّعوةِ  حزبُ  نَػَبع وإظلَّ
 يف أُلِّفَ  فالكتابُ  التأرؼلّية، ادلرحلةِ  تلكم تفاصيلِ  يف أدخػُلَ  أفْ  أُريد ال ىنا وأنا الدَّعوة، حزبِ  تأسيسِ  قبل

 ذلك يف ُمنتشراً  كاف ادلصري   والكتابُ  والطريقة، واألسلوب التعابًن يف واضح وىذا إخواّّن، َحركي   ذوؽٍ 
 أجيالنا أحد، على ؼلَفى ال األمر وىذا العربّية، الثَّقافةِ  يف األوَّؿُ  التأثًنُ  ذلم ادلصريّوف ىذا، يوِمنا وإىل الوقت

 ادلصرّيٌن، ثقافةِ  من والكثًن الكثًن أخذت التعبًنيّة ثقافتها ويف األدبّية ثقافتها يف سبقتنا الَّيت واألجياؿ ضلنُ 
 الكتاب، ثقافةُ  أيضاً، ادلصرّيٌن من أخذت العربية البَلدِ  يف تفاصيِلها ِبُكلِّ  والفنيَّة السِّينمائيَّة الثَّقافة مثلما
 وذلك وأكثر، وأكثر أكثر اإلخواف عن أخذوا والشِّيعةُ  كثًناً، ادلصرّيٌن عن أخذت األخرى ىي القلم ثقافةُ 
 فهذه اأُلخرى، التنظيمات وسائر الَعمل وُمنّظمةِ  الدَّعوة حزبِ  تأسيسِ  وبعدَ  الدعوة حزبِ  تأسيسِ  قبلَ 

 وثقافُتها! عشرة ُأس بإمتياز إخوانّيةٌ  ُمنّظمةٌ  ىي اإلسَلميّ  العملِ  ُمنّظمةُ  وبادلناسبة إخوانّية، تنظيمات كل ها
ا بقايا، ذلا واآلف موجودةً  كانت حينما صراعٍ  على ىي صحيحٌ ! الن خاع إىل إخوانّيةٌ   البقايا ىذهِ  حّتَّ  ردبَّ

 يف العربّية، الشِّيعيَّةِ  السَّاحةِ  يف الدَّعوة حلزبِ  ُمضاد   ُمستميتٍ  عٍ صرا  يف وىي ِعزِّىا زماف يف لكن ُمثلَّمة، بقايا
 أو الشرقية ادلنطقة يف أو مثَلً  البحرين يف مثًَل، اخلليجيّ  كالوَسطِ  العراقيّ  الوَسط خارج أو العراقيّ  الوَسطِ 

ِـّ  إىل غارقةً  كانت الدعوة حزب مع ادلستميتِ  صراِعها وقتِ  يف حّتَّ  الكويت، يف ُأخرى مناطق يف  رأِسها ُأ
 قد اإلخواف رائحةَ  فإفّ  اإلسَلمي العمل ُمنظمة أدبّيات قرأنا ما إذا: أقوؿ أفْ  ؽُلكنين بل اإلخواّّن، الفكرِ  يف

 قد وطُلاعوِ  وِعظاموِ  َخَلياه بُكلِّ  الدَّعوةِ  حزبَ  أفَّ  مع الدعوة، حزبِ  أدبّياتِ  يف ىي شلَّا أقوى بنحوٍ  ُتشم  
 ! نصنع؟ ماذا! الشِّيعي واقُعنا ىو ىذا وأمثاذِلما، البنَّا َحسن وِمن ُقطب َسيِّد ِمن ُأِخذ

 اخلليج ويف لبناف، ويف أيضاً، قم يف بل فقط، النَّجفِ  يف ليست ىذهِ  وادلشكلةُ  ىكذا، ىو الشِّيعي   الواقع
 االبتعادِ  يف ىي دائماً  ُمشكلتنا ادلشكلة، ىي وادلشكلةُ  ادلرض، ىو ادلرضُ  الشِّيعيَّة، ادلناطق سائر ويف العريّب،

 مكنوزةٌ  الكنوز! بُػُيوتِنا يف وىي الُكُنوزَ  ونرتؾُ  ادلتاىات يف نبحثُ  دلاذا! أدري وال والِعرتة، الكتابِ  منطقِ  عن
ـٌ  ُىناؾ بيتنا عن بعيداً  ادلزابل، إىل راكضٌن وطلرجُ  نرتُكها ىذه وُجيلة، ُمزيَّنة نظيفة صناديق يف بُػُيوتِنا يف  أكوا

! عليها ؽلوتوف! الروائح ىذه يستطيبوف ذلم، ىنيئاً ! يستطيبوَّنا الشِّيعةَ  لكنَّ  األنوؼَ  تُزِكمُ  رائحُتها ادلزابلِ 
 الثَّقافةُ  الدليل، الشِّيعيَّة، ادلكتبةُ  الدليل، الشِّيعيَّة، ادلنابرُ  الدليل، الشِّيعيَّة، الفضائّيات الفضائّيات، والدليل،
اماتُ  ىذه الدليل، البيت، أىلِ  حلديثِ  السَّافر العداء ىذا الدليل، احلوزوية،  أف للنَّاسِ  يريد من لُكلِّ  االِتِّ

 األدّلة، ىي ىذه احُلجَّة، باإلماـِ  يُرَبطوا أفْ  دوفَ  بالُعلماءِ  النَّاس ربطُ  الدليل، البيت، أىلِ  حديثِ  إىل يعودوا
 ىذه ولكن األثر، يطلب فإنّو العٌن فقدَ  إذا اإلنساف آثار، ىي ما عيوف، ىذهِ ! ىذا؟ من أكثر تريدوف ماذا

 الَّذي ىو األمحق ىذا احَلَمق، ىو ذلك نعم، عٌن؟ بعد أثراً  تطلبوف فهل آثارا، وليست عيوفٌ  ىي األدّلة
 األدلَّة! بينكم فيما واضحة العيوف ىي ما..!! األمر على هبا يستدؿَّ  كي اآلثارَ  يطلب ويذىب العيوفَ  يرتؾ
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 !!حاؿٍ  أيِّ  على! اآلثار؟ يف تنقػّبوف تذىبوف! واضحة
اهٍ  قُلتُ  كما الواقعة ػُللِّلَ  أف حاوؿ عليو الل رمحةُ  ادلؤلِّف ،(التأريخ يف فدؾٌ ) الكتاب إىل أعود  سياسي   باذبِّ

، وتأرؼلي    ووضع البوَتقة، عن دائماً  يتحدَّثوا أفْ  لإلسَلمّيٌن ػللو كما وَعاءٍ  يف َمَزَجوُ  ذلك وُكل   واجتماعي 
 فهذا عنها، يتحدَّثوف اإلخوانّيٌن ألفَّ  البوَتقة عن يتحدَّثوا أف يُعجُبهم إسَلمّيٍة، حركيَّةٍ  بوتقةٍ  يف ذلك

 أف ال، أـ لذلك ُوفِّق ىل النَّظرِ  وِبغضِّ  ادلعطيات، ُجيعَ  يرتصَّد أفْ  ادلؤلِّفُ  حاوؿ ىذه، بوتقتوِ  يف الكتابُ 
 ىناؾ ُكتُبنا يف بينما التفاصيل، من والكثًنَ  الكثًنَ  الشِّيعيَّة غًن الُكُتبِ  عن ينقلُ  وىو ادلعطيات ُجيعَ  يرتصَّدَ 

 ال ادلؤلِّف أفّ  يعين احملاججة، ألجلِ  إنَّوُ  لِنَػُقل ولكن كذلك، ىو وما احملاججةِ  ألجلِ  إنَّوُ  فلنقل ؼلاِلُفها، ما
 مع بعيد من وال قريب من ال احملاورة ىذه إىل ُيِشر مل فلماذا كتاب، ُكلِّ  عن نقلَ  لذلك باألسانيد، يعبأ
ا  ُيِشر مل فهو احملاورة، ىذهِ  من بكثًن أبعد تكوف قد قضايا وإىل نصوص إىل أشار! ادلوضوع؟ ُصْلبِ  يف أَّنَّ
 منذُ  قرأتوُ  فالكتابُ  أتذكَّر، ما وحبسب اطَلعي حبسب بعيد، من وال قريب من ال كتابوِ  يف احملاورة ىذه إىل

 أفْ  يب يُفرتضُ  وقتاً، أمتلك ال ُأخرى، مرَّةً  الُكُتب ِقراءةَ  أُعيدُ  وقت عندي وما األيَّاـ ىذه يف ليس بعيد، زمنٍ 
 ويف الُكُتب، من والعشرات بالعشرات آتيكم أّنَّ  ُتَلحظوف وأنتم كافياً، وقتاً  أمتلكُ  ال ولكنَّين قراءَِتا أُعيدَ 

 أغمض ىنا فادلؤلِّفُ  وىناؾ، ىنا أخفيها عليكم، لعرِضها وقتاً  أجدُ  ال ولكنَّين بُكُتب آت أنا األحياف بعضِ 
 كيف إذاً  ذكروىا فإذا بذكرِىا، يتورَّطوا لئَل احملاورة عن أغمضوا ذلك، فعلوا كثًنوف وىناؾ احملاورة، ىذه عن

 من انتقاصٌ  فيها! للطرفٌن؟ انتقاصٌ  وفيها اللغويّة الداللةِ  حبسب يشرحوَّنا ىل! يقولوف؟ ماذا! يشرحوَّنا؟
!! الِفرار ىو شيء أفضلُ ! يفعلوف؟ فماذا العصمة، يف يقدحُ  واضحٌ  إشكاؿٌ  فَاِطَمة، من انتقاصٌ  وفيها علي  
 ىذه من ادلوضوع عن أبعد وىي ادلخالفٌن ُكُتب من أشياء نقل أنَّوُ  مع احملاورة ىذه من ادلؤلِّفُ  فرَّ  فلقد

، بيت داخل يف ادلوضوع، ُصلب يف ىي الَّيت احملاورة  فدؾ، عن والكتاب ُخطبتها من َرجعت أفْ  بعد علي 
 ادلسجد، يف جَرى الَّذي وخبصوصِ  فدؾ، خبصوصِ  ادلؤمنٌن أمًن مع وربدَّثت ُخطبِتها من َرَجعت أفْ  بعد

! الَقضية؟ ىذهِ  يتناوؿ مل ادلؤلِّف فلماذا القضيَّة، ىذه حوؿَ  فدؾ، حوؿَ  دائراً  كَلُمو كاف أيضاً  ادلؤمنٌن وأمًنُ 
 ُيِشر ومل كتابوِ  يف إليها يتطرَّؽ مل لذلك احملاورة، ىذه مضامٌنِ  معرفةِ  عن الَعجز! الَعجز ىو يل يبدو الَّذي
 الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد الصَّدر، باقر زُلَمَّد السيِّد من ذلك أستغربُ  ال أنا بعيد، من وال قريبٍ  من ال إليها
 عن الكَلـُ  يكوف حينما ولكنْ  األوَّؿ، الطِّرازِ  من ادلثّقفٌن ومن النَّجف، يف احلوزةِ  أساتذة نوابغِ  من ىو

 !!آخر بشكلٍ  الكَلـُ  يكوف حينئذٍ  والِعرتَة، الكتابِ  معارؼِ 
 ومن احلزب، ىذا قادةِ  ومن الدعوة، حزب مؤسَّسي من ىو: عليو َتعاىل الل رضوافُ  حياتوِ  من دبثاؿٍ  آتيكم
 يف اشرتؾ فقد ِقصَّة، األمر وذلذا البدايات، منذُ  احلزب ىذا وترؾ التنظيم ترؾ ولكنَّوُ  احلزب، ىذا فقهاء

 الُشورى، نظريّة ُمتبّنياً  العناوين هبذه احلزب ذلذا فقيهاً  وصار قيادتوِ  يف ودخل احلزب ذلذا ونظَّر التنظيم
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 أىلِ  ذوؽِ  فهمِ  يف كبًنٍ  خللٍ  وجودِ  على دليلٍ  أدؿ   وىذا البيت، أىلِ  بفكرِ  ذلا عَلقةَ  ال الشورى ونظريّةُ 
 السيِّد عن معروفةٌ  القضيَّةُ  وىذه األساس، ىذا على وعمل الُشورى نظرية تبىنَّ  الرَُّجل، ىذا عند البيت

 وكثًنة، عديدة عديدة عديدة دبصادر آتيكم أفْ  وبإمكاّن لُو، أّرخت الَّيت الُكُتب ُكلِّ  يف وُمثبَّتة الصَّدر
 الرِّفاعي، طالب السيِّد ُمذكَّرات يف الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد عن الِعمَلؽ، ىذا عن برنامج لنا وسيكوف

 عن فيها يتحدَّثُ  الفضائّيات على عديدة وبرامج ِلقاءات ولوُ  مطبوعة ُمذكَّرات لوُ  الرِّفاعي طالب السيِّد
 أحد يعرتض ومل موجودوف، ورفاقوُ  موجودوف، وتَلمذتوُ  موجودة، الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد وعائلةُ  ِذكرياتِو،

 لذلك صحيحة، ادلعلومات أفَّ  يعين وىذا معروفة، وشخصيَّةٌ  موجود حي   وىو الرِّفاعي، طالب السيِّد على
 السيِّد وبرامج ولقاءات ومذكرات َتصرػلات عرب الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد فيو نتناوؿ برنامج للقناة سيكوف
 التفاصيل، بقيَّة إىل بِو، وُمتأثِّراً  لديو أميناً  وُمستشاراً  الصَّدر باقر زُلَمَّد للسيِّد رفيقاً  كاف الَّذي الرِّفاعي طالب

 .ادلوضوع ىذا عن للحديثِ  احللقةُ  فليست
 ولكنَّوُ  الُشورى، رؤيةِ  الرؤية، ذلذهِ  وفقاً  الدَّعوة حزبِ  تنظيم يف فدخل الصَّدر، باقر زُلَمَّد السيِّد إىل أعود
 ذىب أنَّوُ  ويبدو سامرّاء، إىل ذىب الصَّدر السيِّد بأفَّ  يذكر الرِّفاعي طالب السيِّد ونفس رأيَُو، غًنَّ  ذلك بعد

 دوف ورجع جوابٍ  على ػُلصِّل مل فإنّو الرِّفاعي طالب السيِّد ينقل ما حبسب لكن احُلجَّة، باإلماـِ  ُمستجًناً 
 ادلعروؼ، الكاتب اخلّيوف رشيد العراقي الكاتب على أمَلىا الَّيت ُمذكَّراتوِ  يف ىذا مكتوبٌ  يريد، ما يبلغَ  أف

ِالَواِقَعةِالَحَواِدثِِِفيَِوَأمَّا) :التوقيع بصّحة أعتقد أنّو ىو النظر؟ ىذا ىو ما َنظر، لوُ  ذبدَّد رجع أفْ  وبعد
 والية نظرية فتبىنَّ  التوقيع، بصّحةِ  فاعتقد بصحَّتِو، يعتقدُ  كاف ما سابقاً  ألنَّوُ  ،(َأَحاِديِثَناِِرَواةِِإلىِفَارِجُعوا
 أخرى ظروؼ ىناؾ وقطعاً  الدعوة، حزبِ  من خرجَ  ذلك وبسبب عنها، ودافعَ  النظرية ىذه تبىنَّ  الفقيو،

 ادلرحلة، تلك تأريخ بصدد لستُ  ىنا وأنا الدَّعوة، حزبِ  من احلكيم زُلسن السيِّد موقف مثل وُمَلبسات،
  ؟!ال أـ البيت أىلِ  حديثَ  يفهموف مراجَعنا أفَّ  ىل نعرؼَ  حّتَّ  الكتاب وعن ادلؤلِّف عن أربدَّث أنا

ا مع كتابو يف احملاورة ىذه أورد ما ادلؤلِّف بأفَّ  قُلت حٌن لذلك  خاصَّاً  فصَلً  ووضع مباشرة، ُعلقة ذلا أَّنَّ
يقة بكَلـ  ،101 صفحة ،(الفاطمي الكَلـ من قبساتٌ : )عنواف ربت خاص فصل ىناؾ الطاىرة، الصدِّ

 ُيِشر مل الصَّفحات ىذه ُكلِّ  يف ،120 صفحة إىل 101 صفحة من يستمر الفاطمي، الكَلـ من قبساتٌ 
 أشرحُ  وحٌن ادلهمَّة، احملاورة ىذه من فَاِطَمة حديث من شيءٍ  إىل عليو اللِ  رمحةُ  الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد
 بنفسِ  فهي الكبًنة الزَّىراء خطبة من أىمّ  تكن مل إفْ  احملاورة ىذهِ  احملاورة، ىذه أعليَّةَ  ستعرفوف معناىا لكم

 يف الػُمتكلِّم الػُمخاَطب، وجبهةِ  الػُمتكلِّم جبهةِ  تتشخػَّصُ  تتشخػَّص؟ كيف الكَلـ أعليَّة ألفَّ  األعليَّة،
 اخلطبةِ  يف الػُمخاَطب لكن واحدة، جهة وىذه فَاِطَمة ىي الصغًنة اخلطبة وىذه الكبًنة اخلطبة اخلُطبتٌن

 دلسلمٌن، لكلِّ  ُجيعاً، لنا ىو اخلطاب ولكنّ  بكر، أليب ىو ادلباِشر اخلطاب أفّ  صحيح ىو؟ َمن الكبًنةِ 
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 جارة، يا وامسعي أعين ِإيَّاؾِ  بقاعدة يكوف الكَلـ صحيح!! علي   ىو الصغًنة اخلطبةِ  يف الػُمخاطب بينما
، ُوّجو ادلباِشر اخلطاب لكنَّ   اخلُطبة دبستوى فهي األوىل األعليَّة ذلا تُكن مل إفْ  الَقصًنة اخلُطبة فهذهِ  لعلي 

 وبأعليَّةِ  اخلُطبةِ  ىذهِ  بأعليَّةِ  معرفِتهم ولعدـِ  البيت، أىلِ  كَلـِ  دبعاريضِ  جلهِلهم الشِّيعة علماء لكنَّ  الَكبًنة،
ا قالوا وإمَّا وتركوىا، أعللوىا وإمَّا فهَمها، وأساءوا خطأً  فهموىا إمَّا فهم مضموَِّنا،  فألقوا السَّند ضعيفة بأَّنَّ
 زُلَمَّد السيِّد فعل كما منها فّروا أَّّنم وإمَّا أذىاََّنم، بذلك فأراحوا الرِّجاؿ، ِعلمِ  قذاراتِ  عليها، بقذاراِِتم

 .الصَّدر باقر
 عن يُدافعُ  وأخذ الفقيو، بوالية وقاؿ ،(الَواِقَعةِالَحَواِدثِِِفيَِوَأمَّا) :التوقيع بصّحةِ  فاعتقدَ  السيِّد، إىل أعود
 نظريةٍ  إىل فذىب النَّظرية ىذه عن أيضاً  تراجع عمره من األخًنةِ  السَّنوات يف ولكنَّوُ  ولسنوات، النَّظرية ىذه

 إيراف، يف اإلسَلمّية الثورة انتصار بعد اإلسَلمية اجلمهوريّة دستورِ  ُمسوََّدةَ  هبا كتب الَّيت النظريّةُ  وىي ثالثة،
 اإلسَلمية الثَّورة انتصار بعد اإلسَلمية اجلمهورية إىل ووجَّهها كتبها الَّيت الكتابات الكتابات، بعض َكَتب
 على وال السّتينات، وبداية اخلمسينات َّناية يف هبا يعتقدُ  كاف الَّيت الشَّورى نظريّةِ  أساسِ  على ال ُكِتبت
 األخًنة اللحظات يف السبعينات، إىل السّتينات بداية من ذلك بعد هبا اعتقد الَّيت الفقيو والية نظريَّة أساس

 ،(والشورى الفقيو والية بٌن ادلزواجةِ  نظرية: )وىي ثالثة نظرية إىل ذىب حياتو من ادلتأّخرة الزَّمانية الفرتةِ  يف
 أقوؿ األوَِّؿ، للحبيبِ  ِإالَّ  احُلب   فما ىذا، بغريب وليس الدعوة، حبزبِ  والوثيق األكيد ارتباَطوُ  عاود ولذلك
ت مثلما  ىناؾ كاف ولو! رابعة بنظريةٍ  جلاءنا عليو تعاىل الل رضواف ُيسَتشَهد ومل بقي لو فإنّو آراؤُه، تغًنَّ

 الطِّراز من ُمثقَّفاً  كاف الرَُّجل أفّ  ومع الكبًن، التنّقل ىذا إىل احتاج َلَما الِعرتة دلنهج الفقيو ىذا عند وضوح
 نقصٌ  ىناؾ اجلهة ىذه يف لكن التصنيف، ويف التأليف يف بارعاً  وكاف حوزويّاً، أستاذاً  كاف فقد األوَّؿ،
اً، أساسيةٍ  مسألةٍ  من موقِفو يف عليوِ  كاف الَّذي احلاؿ ىذا ىو ذلك على دليل وأدؿّ  جّداً، واضحٌ   كيف ِجدَّ
 بقي لو ندري وال حياتُو، وانتهت بينهما ادلزاوجةِ  إىل رجع ُثَّ  الفقيو، واليةِ  إىل رجع ُثَّ  الُشورى، إىل ذىب

اهٍ  أيِّ  فإىل  أنتم لكنَّكم حقائق، ىذه افرتاء، ىو ما الكَلـ ىذا ُكتُِبو، يف موجودٌ  ىذا ُكل  ! سيذىب؟ اذبِّ
ا كَلمي، من يتعجَّبوف الَّذين ذبهلوف، أنُتم ذبهلوف،  الَّذين ولكن ادلعلومات، ىذه يعرؼ منكم البعض ردبَّ

 لذلك بادلصادر، وموجودة وموثَّقة ُمثبَّتة احلقائق ىذهِ  ذنيب، ىو ما وىذا احلقائق، ذبهلوف أنتم يتعّجبوف،
 !!ادلعصومٌن أقواؿِ  دبعاريضِ  خربتوِ  لعدـِ  فرَّ  قد عليو اللِ  رمحةُ  السيِّد بأفَّ  قُلت
 الصَّدر، باقر زُلَمَّد السيِّد أستاذهِ  عن اإلسَلمية احلكومة عن كتابوِ  يف احلائري كاظم السيِّد ينقلوُ  ما ولذا

 وبشكل الكَلـ ذلك عليكم قرأتُ  وقد النفسّي، واإلعداد الفكريّ  لإلعدادِ  زمانِنا إماـِ  حاجةِ  من ينقلوُ  ما
 أخذ ذلك وبعد أستاِذه، ِفكرُ  ىو الفكر ىذا أفَّ  من ادلعاِصر احليِّ  ادلرجعُ  احلائري كاظم السيِّد بٌنَّ  صريح
 يف قادهُ  الَّذي ىو نفسوُ  ىو ادلنطق ىذا لذلك الِعصمة، مع يتعارض ال أنَّوُ  ومن ىذا أستاذه ِفكر عن يُدافع



  33/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 113 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 04 - 
 

 من أكثر فتحدَّث ثورِِتا، يف فشلت قد فَاِطَمة أفَّ  إىل( التأريخ يف فدؾٌ : )كتابوِ  يف إليها وصل الَّيت اخلَلصةِ 
 ىذه يف يعيشُ  كاف من فإفّ  لذا بكر، أيب اخلليفةِ  ذكاءُ  ىو السَّبب أفَّ  وبَػٌنَّ  الفاطمّية الثورة فشلِ  عن مرَّة

اً  الطبيعيّ  من األجواء  كاف أنّو ولو عليهم، اللِ  صلواتُ  قوذِلم دلعاريضِ  كبًنةٍ  وبدرجةٍ  ُمدرِكاً  يكوف ال أنَّوُ  ِجدَّ
 .إليها أشرتُ  الَّيت الرتّىات ىذه مثل منوُ  صدرت َلَما كَلِمهم دلعاريضِ  مدركاً 

 كثًنة واألمثلة والبتوؿ، الوصيّ  بٌن فيما احملاورة ىذه من فّروا الَّذين من الكبار الِعظاـ مراجعنا من مثاؿ ىذا
  .انتهى قد الربنامج ووقت طويل واحلديث

 ... 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 ... جَوٍعبً الدُّعَبء أَسأَلُىن
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ِ:وفيِالختام
التنبي  هِال  ىِأنّن  اِحاولن  اِنق  لِنص  ومِالبرن  اماِكم  اِه  يِوه  ذاِالمطب  و ِلِلِبُ  ّدِم  نِ

يخل  وِم  نِأخط  اءِوهف  واتِفم  نِأرادِالدقّ  ةِالكامل  ةِعلي  هِمراجع  ةِتس  جيلِالبرن  اماِ
ِبصورةِالفيديوِأوِاألوديوِعلىِموقعِزهرائيون.
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