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 بِسُِْ اهلل اٌسَّحَِّْٓ اٌسَّحٍُِ

 
  ...األًٌٍََِْبء ٌَخٌَجَّوُ إٌٍَِوِ اٌَّرِيْ اهلل ًَجْو ٌَب عٍٍََه سٍََبٌَ

  ...اهلل بمٍَّتَ

 ...!فَمَدَن؟ َِْٓ ًَجَدَ اٌَّرِيْ ًََِب ًَجَدَن َِْٓ فَمَدَ َِبذَا
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 اٌِّْئت بَعد اٌعَبشِسَةُبَعْد  اٌسَّبدِستُ تُمٍََحَاٌْ

 اٌثَّالثًٌُْ ثٌِاٌثَّب اجلُصْءُــ  فَبطَِّت ٌَب ٌَبٍَّهِ

 7 ق اٌشٍعٍت املىخبت يف فبطّت ظالِت
 

  ... بَ َناِتْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلمٌ 
 ; أَْيِدْيُكم بَ ْيَ  تَ ت َْرى زَاَلت َوَل  بَ ْعَضَها تَ َقدَّم الَّيت احلََلَقاتِ  َىذهِ  رَلُْموَعةِ  ِفْ  الُعنوانُ  ىو العنوانُ 
 ..!!. فَاِطَمةِيَاِلَبَّيكِِ

 الصدِّيقة بي دارت الَّيت احملاورة إىل الكَلم ووصل الشِّيعيَّة، ادلكتبة أجواءِ  ف السَّابقة احللقات ف وحديثي
يقة ِمن صادرٌ  َتعنيفٌ  ُىناك احملاورة ىذهِ  ف األلفاظِ  حبسبِ  األوصياء، وسيِّد الُكربى  وتسطيحٌ  الُكربى الصدِّ

 .احلديث يتواصلُ  زَال ول األحناء ىذهِ  ف الكَلمُ  مرَّ  األوصياء، سيِّد ِقَبلِ  ِمن لؤلمرِ 
 اخلليل إبراىيم عن احلديثُ  فكان ومعصومّية، قُرآنيةٍ  ُصَورٍ  من مناذج أيديكم بي عرضتُ  ادلاضيةِ  احللقةِ  ف

 قالوُ  وما الزُّىرة، كوكب الزُّىرة ِمن ُمرادي الشَّمس، وُعبَّاد الَقَمر وُعبَّاد الزُّىرة ُعبَّاد وبي بينوُ  فيما جرى وما
 واقعة ف يتعلَّق فيما إليها اإلشارة مرَّت الَّيت األخرى التفاصيل وسائر األصناِم، َتكسيِ  عن سألوه حي لقوموِ 

 إىل رجع ُموسى أنَّ  وكيف السَّامري ِعجلَ  اإلسرائيليون َعَبدَ  أنْ  بعد جرى وما النَّيّب، يُوسف ِقصَّةِ  ف بنيامي
 .مرت الَّيت والتفاصيل أِسفاً، غضبانَ  قوِمو

 احلديثَ  وختمتُ  الوضوء، الكبي الشَّيخ ذلك لتعليم احَلسنان جاء حيثُ  ادلعروفة الواقعة إىل وأشرت
 الِكتاب من مثَلً  لوُ  بَ يَّ  وقد اهلل، عبد ولِدهِ  طريق عن ُزرارة إىل الصَّادق إماُمنا وجَّهها الَّيت الشفهّية بالّرسالة

 يأخَذىا لئَلَّ  السَلم عليو اخِلضرُ  عاهبا الَّيت السَّفينةِ  ِقصَّة ف موسى مع اخلضرِ  ِقصَّةِ  ف جرى ما وىو الكرًن
ا لُزرارة فقال اجلائر، الظَّلومُ  الُسلطانُ  ذلك  .سَلمتك ألجلِ  ِعبُتك إمنَّ
 أحداث، ُىناك ادلعصومة، العرتة أحاديث وف الكرًن الكتاب ف كثيٌ  ومثلوُ  تقدَّم الَّذي الكَلم ُكلُّ 

 بعض ف احِلكمةُ  َتقتضي اليومّية احلياة ف ذَبري وَتفاصيل وزُلاورات، وكَلم، ووقَائع، وأحاديث، وحوادث،
 ىذه نطلُبها، حَننُ  سليمةٍ  غاياتٍ  إىل تُوِصلُنا ادلخّططات وىذهِ  سُلّططات، ىناك تكون أن األحيان

 يتناسبُ  ل الكَلم ىذا فإنَّ  الَبحتة الظاىريّة بادلوازين نزنَوُ  أنْ  أردنا إذا ِبشيءٍ  نتكلَّم أن َتقتضي ادلخطَّطات
 وىذا زَبَفى، قد األحيان بعض ف احِلَكمُ  وىذهِ  ِحَكمٌ  ُىناك لكن ال ُمخاَطب، مقامِ  معَ  أو ادلتكلِّم مقامِ  معَ 
يقةُ  احملاورة، ىذهِ  ف َجرى الَّذي تفاصيِلو وبتمام بعينوِ  نفسوُ  ىو  إذا بكَلمٍ  ادلؤمني أميَ  رُباورُ  الطّاىرة فالصدِّ
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 أمي جواب ف احلال وكذاك مقامِو، من وانتقاصٌ  ُموِجعٌ  شديدٌ  وِعتابٌ  تعنيفٌ  فهو اللفظّية حدودهِ  إىل نظرنا
ثها كان إذْ  ادلعروفة، ُخطبَتها وخطبت ادلسجد إىل ذىبت حينما الزَّىراء موِقفَ  َسطَّح إذْ  ادلؤمني  عن ُُيدِّ

 ُىناك إذاً  البيت، ف ادلعاشِ  أمور لتمشية ادلعيشيَّة، احلياة نؤو لش اليومّية ادلصاريف إلَّ  الُبلغةُ  وما الُبلغةِ 
 !!باإلمجال إليها أشرتُ  وقد ِحكمةٌ 
يقةَ  أنّ  ىي باإلمجال إليها أشرتُ  الَّيت احِلكمة  إىل رسالةً  تُوصلَ  أنْ  احملاورة ىذهِ  خَللِ  من تُريد الُكربى الصدِّ

 ;ادلؤمني أمي أنَّ  من احلاكمي
 من جرى وما زلاورات من جرى وما ُخطبِتها وإلقاءِ  ادلسجد إىل ذىاهِبا ف الزَّىراء مع ُمتَّفقاً  يكن مل :أوَّلًِ

 ف احلاكمي إىل ادلعلوماتِ  ويوصلون بيِتها على يتجّسسون الَّذين إىل توصل أن تُريد فهي ذلك، تبعات
 إىل كَلموِ  ف بكر أبو أشار فقد الربنامج، ذلذا سُلطِّطاً  يكن ومل يد، لو يكن مل ادلؤمني أمي أنَّ  الوقت ذلك

 إىل وسأعود كَلَمو سأقرأ ادلفصَّلة، اخلطبة ىذه وراء وأنّو ادلسألة، ذلذه ادلخطِّط ىو ادلؤمني أمي أنَّ 
 .التفاصيل

 قد ادلؤمني أمي أنَّ  ىو أجاهبا وما ادلؤمني أمي زُلاورة خَلل من توصَلوُ  أن أرادت الَّذي :الثَّانيِواألمر
 .ادلعاش ف الُبلغةِ  عن فاطمةَ  ُُياور وىو بيتوِ  ف َجَلس أنّو حبيث اخلَلفةِ  ف حقِّو عن الطرفَ  غضَّ 

يقةُ  أرادت أمران فهناك  قبل ادلؤمني أمي يُريده كان ادلطلب وىذا إبَلَغهما، أيضاً  ادلؤمني أميُ  وأراد الصدِّ
يقة فاإلمام الزَّىراء، تُريَده أنْ   ;الرسالتي ىاتي احلاكمي إىل أوصَل الكربى والصدِّ

 رلموعةً  أخذت أنْ  عليها وسَلموُ  اهللِ  َصلواتُ  الزَّىراء برنامجِ  وراء يكن مل ادلؤمني أمي أنَّ  :األولىِالرسالة
 اخلليفة وناقشت وجادلت وادلهاجرين األنصار وحاورت خطاهَبا وألقت ادلسجد إىل ودخلت النِّساء من

يقة رللس ف جرت الَّيت التفاصيل وأفحمتُو،  .وآلو عليو اهلل صلَّى النَّيبّ  أبيها مسجد ف الكربى الصدِّ
 يُرتِّب أنْ  يُريد وىو اخلَلفة ف َحقِّو عن أعرض قد أنَّوُ  من ذلم يُوِصل أنْ  ادلؤمني أمي أراد :الثَّانيةِوالرِّسالة

 .يُرتِّبها أنْ  ميكن ما حبسبِ  بيتوِ  أمورَ 
ا; قائل يقول قد  تصديقهم عدمِ  احتمال مع حّتَّ  ولكن وارد، الحتمال ىذا نعم،! القوم؟ ُيصدِّقُ  ل ردبَّ

 ىناك أنّ  إذ أثَره، سيرتكُ  الكَلم ىذا فإنَّ  ُيصّدقوا مل لو حّتَّ  ِحدَّهتم، من سيكسرُ  الكَلم ىذا فإنَّ  لذلك
 التوعُّد منهما َظَهر احملاورة ىذهِ  ف عليها وسَلموُ  اهللِ  صلواتُ  والزَّىراء ادلؤمني أميَ  أنَّ  لو بشريّة، طبيعة

 ىذه مثلِ  ف وإثارهُتم سيُثيُىم، قطعاً  فهذا ذلؤلء ُمضاد   ُمباشرٍ  ِبشكلٍ  سيكون ألمرٍ  والتخطيط الشَّديد
 طويلة فالتفاصيلُ  التفاصيلِ  على نطَّلع أنْ  أردنا إذا وحننُ  أفضل، ستكون فالتهدئة فيها، فائدةَ  ل الظروف

 .لكم الكَلمَ  سُأمِجلُ  لكنَّين
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 لعناوين فهرست لكم أذكر سريع بشكلٍ  عريضة، طويلةٍ  خطَّةٍ  مواجهةِ  ف عليهما اهللِ  صلواتُ  والزَّىراءُ  األميُ 
 ..!! . الدّجالّ  ادلخطط ىذا اإلبليسّي، ادلخّطط ىذا ادلخّطط، ىذا
 ;ادلخّطط ىذا
 الِكَتاب، ُكِتبَ  يَومَ  قُِتلَ  احُلَسي أنَّ  من الصَّادق إماُمنا عنها قال الَّيت الصَّحيفة الصَّحيفة، بكتابة بدأ :أولًِ
 .ادلخطَّط ىذا فهرستِ  ف عنوانٌ  ىي الصحيفةِ  وكتابةُ  الصحيفة، ُكِتَبت يومَ 

 ِاغتيالو حاولوا العودة طريق ف تبوك، إىل النَّيبّ  خرج حينما الوقت نفسِ  ف واألمي النَّيبّ  ِاغتيال زُلاولةُ  :ثانياًِ
 كبيًة، حفيةً  لوُ  وحفروا ادلدينة ف ادلؤمني أميِ  اغتيالَ  وحاولوا ادلخالفي، ُكُتبِ  ف حّتَّ  موجودٌ  األمر وىذا
 َمَرضوِ  أيَّامِ  وف مُسِّم فالنَّيبّ  النَّيّب، مسَّموا ذلك بعد ُثَّ  العسكرّي، إماِمنا تفسيِ  ف ُمفصََّلً  جاء األمر وىذا

 وف البخاري صحيح ف ُكتُِبهم ف التسمية هبذه ومُسِّيت اخلميس، برزيَّةِ  مُسِّيت الَّيت الكبيةُ  الرزيَّةُ  كانت
 . ادلعروفة ال ُمفصَّلة القضيَّة وىي..!! يهجر إنَّوُ ; اهلل لرسول َسابَّاً  ُعمر قال حي ُمسلم، صحيحِ 

 من يَلعنُ  وسلَّم وآلوِ  عليو اهلل صلَّى النَّيبُّ  أسامة، جيش تعطيل إىل السَّعي سبام سعوا ذلك وبعد :ثالثاًِ
 على الصَّغي الشَّاب ذلك ُأسامةَ  أمَّر وقد تتحرَّك أنْ  العسكرية الُقوَّات ذلذهِ  ويُريد ُأسامة َجيش َعن يتخلَّف

 منصبَ  ادلنصب، ىذا يستحقّ  من فيهم ليس الصَّحابةَ  بأنَّ  لؤلُمَّة يقولَ  أنْ  بذلك يُريد الصحابة، مَجيع
 جيشِ  ف ادلؤمني أمي يكن ومل أحد، عليوِ  يُنصَّبْ  مل الَّذي الوحيدُ  فهو ادلؤمني أميُ  وأّما لؤلُمَّة، القيادة
 .األوامر وخالفوا اجليشَ  ىذا َعطَّلوا ولكّنهم أسامة، جيش ف فكانوا الصَّحابة بقيَّةُ  أّما ُأسامة،

 بذلك النَّيبُّ  مسَِعَ  وحي النَّيبّ  مكانَ  ُيصلِّي أنْ  بكر أبو حاول حيث الصَلة لُعبةُ  جاءت ذلك بعد :رابعاًِ
 وسلَّم وآلوِ  عليو اهلل صّلى النَّيبّ  وصلَّى الصََّلة زِلراب من بكرٍ  أبا وجذبَ  ادلؤمني أميُ  على يتوكَّأُ  خرج

 .بادلسلمي
ا مجُِعت ما إذا األجزاء ىذه أنّ  مَلحظة وميكن الكُتب، ف موجودة التفاصيل وىذه  سُلطَّطَاً  ُتشكِّل فإَّنَّ
نيا، روُحو وفارقت النَّيبُّ  اسُتشهد وحي !!كبياً   البيت أىلَ  وتركوا ادلؤمني، أميَ  وتركوا ىاشم، بين تركوا الدُّ

اً  بأنَّ  ُعمر وأعلن النَّاس بي اضطراباً  أشاعوا البداية ف لوحِدىم،  فيما دار الَّذي النِّقاش قضّية مَيُت، مل زلمدَّ
 ساعدة، بين سقيفة ف جرى الَّذي وجرى ساعدة، بين سقيفةِ  إىل ذىبوا ذلك وبعد وعمر، بكرٍ  أيب بي

 وف التأريخ ُكتبِ  ف موجودة التفاصيل وىذه ادلدينة، إىل دخلوا األعراب من قبائل معَ  اتّفقوا قد وكانوا
 ُيضَرب كان يوافق ل والَّذي البيعة، على النَّاسَ  يُكرِىون وكانوا ادلدينة إىل األعراب ىؤلء دخل رواياتِنا،
 .بدأت قد والتعذيبِ  والعتداءِ  الضربِ  عملّيةَ  أنّ  إذ شديد، حد   إىل وُيضَرب

 لغتيال زُلاولت وعدَّة ادلؤمني، أمي اغتيال زُلاولت بينها ومن جرت الَّيت اأُلخرى التفاصيل سائر إىل
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يقة  وحاولوا بالسَّيف، قتَلها حاولوا لقد ادلاضية، احللقات من مرّ  فيما ذلك إىل أشرتُ  وقد الطاىرة الصدِّ
 ادلفيد الشَّيخُ  يذكرىا الَّيت الزِّيارة الشَّريفة، زيارهتا ف كما ؛(ِبرِيِقكَِِِغصََّصكَِِِمنِِْاهللَِوَلَعنَِ) ،خنقاً  قتلها
 باإلحراق، الزَّىراء قتل زلاولة ،(ِبرِيِقكَِِِغصََّصكَِِِمنِِْاهللَِوَلَعنَِ) (;ادلقنعة) العملية رسالتوِ  ف عليو اهللِ  رمحةُ 

 قتلوىا ذلك بعد ولكنَّهم بالسيف، قتَلها وحاولوا باخلَنق، قتَلها وحاولوا عائلِتها، وإحراقَ  إحراَقها حاولوا
  .عليها وسَلموُ  اهللِ  صلواتُ  قضت أنْ  إىل والَعصرِ  وبالضَّربِ  بالتعذيبِ 
 على رلموعاً  يكن مل بو جاءوا الَّذي احَلطب فإنّ  ولذلك سباماً، البيتِ  أىلِ  إحراقَ  كان األصل ال ُمخطَّط

ا ل دلاذا؟ عليها، تطّلع مل الشِّيعةَ  ولكنّ  موجودة تفاصيل ىناك الشِّيعّي، التصوُّر ف ىو كما فقط الباب  ألَّنَّ
ا إليها، تصل أنْ  الشِّيعة تستطيع ل أماكن ف ُأخِفَيت الَّيت األسرار من  وىذهِ  احلديث، ُكُتب ف ىي وإمنَّ

 ىذا أنَّ  رواياتنا ف الشِّيعيَّة، الثَّقافةِ  ساحةِ  من أخرجوىا ذلك وبعد ضعَّفوىا وُعلماؤنا مراجُعنا الُكتب
 ىذا موجودٌ  الزَّمان، صاحب عند وبالّذات األَِئمَّة، عند زلفوظ احَلطب ىذا اذلائلة، الكميات ىذه احَلطب،

 قدمية حفريّاتٍ  من هبا جئتُ  أنا ىل الشِّيعة، تعرفها ل الشِّيعة؟ تعرفها ىل ادلعلومة ىذه لكن الرِّوايات، ف
 الُعلماءُ  ول احلديث، كتبَ  يقرأون اخلطباءُ  ل ولكنْ  موجودة، احلديث ُكُتبِ  ف ُكتُِبنا، ف ىي أبداً، مثًَل؟

 قذاراتِ  وبسببِ  ل،الرِّجا علم قذاراتِ  وبسبب البيت، أىلِ  حبديثِ  يعبأون ادلراجعُ  ول الرِّوايات، يُتابعون
 حديثِ  من قرَُّضوه ما يفهموا أن يريدون ذلك بعد رجعوا ُثَّ  َطمُسها، وتّ  احلقائق، ضاعت األصول، علم
 حديثِ  َفهمِ  ف ادلهزلة ُتَلحظون لذلك ىؤلء، وأمثالِ  الرَّازي والفخرِ  والغزَّالّ  الشَّافعيّ  دبوازين البيت أىل
 مثالٌ  وىو ادلثال ىذا ف قالوا، وماذا ادلراجعُ  َكَتب ماذا لكم عرضتُ  أنا أعيِنكم أمامَ  وأماَمكم، البيت، أىل

 .اخَلط طولِ  على مستمرّة القضيَّة وىذه والكثي الكثي ىذا ومثلُ  سلتَصر،
 !؟..احلطب هبذا األمر صاحبُ  ُيتفظُ  دلاذا; سائلٌ  يسأل قد
 عامل ف يعمل القانون ىذا ،(ٌَسَه خٍَْسَاً ذَزَّةٍ ِِثْمَبيَ ٌَعًَّْ َِٓ; )واضح القانون بِو، سُيحَرقُون أيضاً  رواياتنا ف

 يعمل والَّذي ذلك، يرى سوف خيٍ  من ذرَّةٍ  مثقال يعملُ  الَّذي القيامة، يوم وف الرَّجعة، مرحلة وف الُدنيا،
 عند ُُيَفظُ  الَّذي احَلطب فهذا عمُلهم، ىو وىذا بأعماذلا ذُباَزى النَّاس ذلك، يَرى سوف َشر   من َذرَّةٍ  مثقال
 بيتِ  حولَ  ُوِضعت الَّيت احَلطب من اذلائلة الكميَّات تلك بل الباب، عند ُأحرِق الَّذي احلطبُ  ىو ما األَِئمَّة

 .احلطب من الكمّيات ىذه نقلوا رجل مئة ثَلث فاطمة،
يقة برنامجِ  إىل أعود  التعبي ىذا أستعمل وحي ادلدى، الطويل الثَّعاليبّ  ادلخطَّط ىذا ُمواجهة ف الطاىرة الصدِّ
 وما وبُزريق، باحلبرتِ  والثاين، األّول الزَّىراء، قتلةَ  وصفوا فقد التعابي، ىذهِ  أمثال استعملوا قد األَِئمَّة فؤلنّ 
اهَ  سُيولِّد الَّذي ىو احلبرتيّ  ادلخطَّط وىذا ادلاكر، للثَّعلبِ  اسمٌ  إلَّ  احلبرت  الوسط ف حّتَّ  األبرتيّ  الذبِّ
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 النَّجف، من النَّجف، من النَّجف، من! خيرجون النَّجف من السُّفياينَّ  سينصرون الَّذين فالبرتيّةُ  الشِّيعّي،
 اإلمامِ  بوجوِ  النَّجف أبوابَ  ويغلقون زُلَمَّد، آلِ  روايات حبسبِ  ويُنصرونوُ  للسُّفياين النَّجفِ  أبوابَ  وسيفتحون

 اإلنسان يُواجو فحينما احلبرتّي، ادلخطَّطِ  ذلك وتفّرعاتِ  لمتداداتِ  وليدٌ  ىو األبرتيّ  لذباها ىذا احُلجَّة،
 كيف ادلخطَّط؟ ىذا ف األساسَ  العروةَ  يفِصمَ  أنْ  يستطيع كيف وُمتشعِّباً  وُمتفرِّعاً  شُلتداً  ثعالبّياً  سُلطَّطاً 

 ادلخطَّط أصحابَ  ُُيرب  وحينما! ادلخطَّط أسرار يكشفُ  حينما ذلك يستطيع ادلركز؟ يضربَ  أنْ  يستطيع
 حينئذٍ  مُسومهم أفرغوا فإذا مُسوَمهم، يُفرُِغوا حّتَّ  فشيئاً  شيئاً  يستدرَجهم بأنْ  وذلك سُلطَِّطِهم، كشفِ  على

ُلون أنفَسُهم سُياجعون  ف ارتباِكهم إىل ذلك فسيؤدِّي وىلةٍ  آخرِ  ف ادلخطَّطُ  بُدِّل ما وإذا ادلخطَّط، وسيُبدِّ
 !! حدث ما ىو وىذا بيَنهم فيما اختَلِفهم إىل ويؤدِّي العمل

 وىناك!! وعمر بكرٍ  أيب بي فيما حدث اختَلفٌ  ىناك ;بأنّ  لوجدنا التأريخ ُكُتبَ  نتتبعَ  أنْ  أردنا وإذا
 وسائر وفَلن، وفَلن فَلن بي فيما اختَلفٌ  وىناك!! الوليد ابن وخالد عمر بي فيما حدث اختَلفٌ 
ا الَّيت التفاصيل  الربنامج، ىذا ف وكبيةٍ  صغيةٍ  ُكلِّ  ف أخوضَ  أنْ  أريد ل ألنَّين آخر، وقتٍ  ف سأتناوذلا ردبَّ
 . ادلطالب ىذه ُكلِّ  ف للتوغُّل سُلصَّصاً  يكن مل فالربنامج
يقةُ   قد يكنَّ  مل النِّساء من اجملموعة ىذهِ  وقطعاً  النِّساء، من رلموعةٍ  مع بيتها من َخَرجت الطاىرة فالصدِّ

 من رلموعةٍ  مع فخرجت األمر، ىذا ىيَّأت الَّيت ىي الزَّىراءُ  الشَّارع، ف أو مثَلً  الزُّقاق ف الزَّىراء صادفنَ 
 وبيَّنت العقائديّة، احلقائقِ  من الكثيَ  فبيَّنت ادلفصَّلة، اخلطبةَ  تلك وخطبت ادلسجد إىل ودخلت ِنسائها
 ُمعلَّمة، غي عاِلمةٌ  ىي ادلتكلِّمة ىذهِ  أنَّ  إىل اجملتمعي أنظارَ  تُلفتَ  أنْ  تُريد الُقرآنّية، ادلطالب من الكثي
يقةُ  بيَّنتها الَّيت ادلطالب. الُعلماء أعلمِ  زلضرِ  ف وأَّّنم  ادلنطق وذلك الواضحة، البَلغةِ  بتلكِ  الطاىرة الصدِّ
 نفس ف آلخر موضوعٍ  من وبالتفاهِتا مداليِلها، وبيانِ  لآلياتِ  ِذكرِىا ف السََّلسةِ  وبتلك يُقاوم، ل الَّذي

 ُكلُّ  ادلقال، من وسُلتصرٍ  احَلديث من ُمقتضبٍ  ف ِجهاتوِ  أىمِّ  إىل أشارت دبوضوعٍ  أمسكت وكلَّما الوقت،
 ُموجَّهاً  اخلطاب َكان األوىل بالدرجة أمثالِنا، من ادلباشر غي ادلتلّقي أو ادلباشر ادلتلّقي ادلتلّقي، يُفِهمُ  ذلك

ا ادلباشر، للمتلّقي م أفهمتُهم إَّنَّ  ُحكَماً  ذبهل أنْ  الُعلماءِ  لعال ِمةِ  فكيف وادلعرفِة، العلمِ  من طودٍ  أمامَ  بأَّنَّ
 قبل ادلخالفي ُكُتبِ  ف ُرِويت اخلُطبةُ  وىذهِ ! معقول؟ األمر ىذا ىل! اليومّية؟ حياهِتا بشؤونِ  يرتبطُ  شرعيَّاً 

 ُكتُِبهم، من إنَّوُ  شيعي، بكتابٍ  ىو ما طيفور لبن( النِّساء بَلغاتُ ) فكتاب الشِّيعة، ُكُتبِ  ف تُرَوى أنْ 
 .طيفور لبن( النِّساء بَلغاتُ ) ىو الزَّىرائيَّة اخلطبةِ  مصادرِ  وأىمُّ 

 ادلهاجرين جلموع بي ََّنتوُ  فيما إليها أشارت الَّيت ادلضامي وعن ُخطبِتها، خصائصِ  عن احلديث أريد ل ىنا أنا
 البيان هبذا اجلميع صعقت أنْ  بعد فهي وآلو، عليو اهلل صلَّى النَّيبّ  مسجد ف كانوا شلَّن ولغيِىم واألنصار

 وحي ادلسجد، ف ارتبكوا اجلميع اجلميع، ارتبك ال ُمذىلة البَلغة وهبذهِ  احلقائق وهبذه الوضوح وهبذا
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 ارتكبوىا، الَّيت اجلرميةَ  َعَرفوا اجلميع شفة، ببنتِ  ينبسَ  أنْ  منهم أحدٌ  استطاع ما احلديث ف وقرَّعتهم عنَّفتهم
م عَرفوا اجلميع نبيِّهم، ِعرتة على جّروا وماذا مهانَتهم، َعرفوا واجلميع  احلقائق ىذهِ  الغدير، ببيعةِ  غدروا قد أَّنَّ
 آخرين، إىل ستُنَقلُ  ادلدينة أىل ومن ادلدينة، أىل إىل ستُنَقلُ  ستُنَقل، قطعاً  وىي ادلسجد ف واضحةً  صارت

 !سينكِشف؟ ادلخطَّط كان فهل ذلك فعلت قد فاطمة تُكن مل ولو إلينا، نُقلت وكما إلينا وصلت كما
يقة ألنَّ  ادلخطَّط، من ُجزءٌ  اِنكشفَ  ىنا قطعاً   الَّيت وُخصوصاً  ادلضامي أىمَّ  خطبِتها ف بيَّنت الطَاِىرة الصدِّ
 ف بي ََّنتها ادلطالب ىذهِ  وادلواثيق، للعهود وخيانِتهم الصَّحابةِ  دبوقفِ  ترتبط والَّيت األوصياء، بسيِّد ترتبطُ 

 وواضح، جلي   بشكلٍ  احلقيقةَ  تكشفُ  القادمة، األجيال إىل إلينا، توجيهاً  وجَّهتْ  ُثَّ  واضح بشكلٍ  اخلطبة
 تكن مل فدكاً  فإنَّ  النَّظر دقَّقُتم لو وأنتم مثاًل، ادلياثِ  من فجعلت ادلياث مسألة على عرَّجت ذلك وبعد

 كانت فدكاً  إنَّ  ِمياثاً، تكن مل فدكاً  إنَّ  احلديث، ىذا َفَكَذب يقول، ماذا حار بكرٍ  أبا فإنّ  ولذا ِمياثاً،
 إنَّ  نعم فيو، وتَ َفل ومزَّقوُ  عمر فأخذهُ  بيِدىا، اهلل رسول ِمن الصَّكُّ  الِكتابُ  وكان لفاطمة، اهللِ  من أُعِطيةً 
 حّتَّ  بأّنكم قالت فالزَّىراءُ  ادلياث، قضيَّة ف احلديث ىذا فافرتَى ِارتَبك بكرٍ  أبا لكنَّ  ِمياثاً، تُكن مل فدكاً 

 ف الزَّىراءِ  بيدِ  كانت فدك دبياث، ىي ما ففدك وإلَّ  وكذا، وكذا كذا ادلياث مسألةَ  فإنَّ  ىكذا قُلتم لو
 بيتُ  ىو ادلياثُ  ادلياث، من ىي فليست اهلل رسول زمانِ  ف سبلَّكتها وآلو، عليو اهلل صلَّى اهلل رسول زمانِ 
 ىو ادلياثُ . البيتِ  ىذا ف ادلتحكِّمةُ  ىي عائشةُ  وبقيت النَّيّب، بيت من النَّيبّ  نساء أخرج ما بكر وأبو النَّيّب،
! النَّيّب؟ بيت ف النَّيبّ  نساءُ  بَقيت فلماذا يوَرث، ل النَّيبَّ  وأنَّ  صحيحاً  احلديثُ  ىذا كان وإذا النَّيّب، بيتُ 

 ُيشارُ  ول تُثار ل النُّقطة وىذه وكشفتُهم، فضحُتهم الزَّىراء ولكنَّ  ادلياث، من فدكٌ  كانت وما ىنا، ادلياثُ 
 من ىي ما َفدك ولكنْ  ادلياث، من أَّّنا على فدكاً  يُناقشون فهم ادلسألة ىذه عن كتبوا الَّذين حّتَّ  إليها،

 أبو الكَلم؟ ىذا بكرٍ  أبو أثار فلماذا األمر، وانتهى اهلل رسول زمان ف فاطمة ملكتها أُعطَية فدك ادلياث،
 أنْ  لبُدَّ ! يصنع؟ فماذا وبياَِّنا، بَلغِتها ومن فاطمة حديثِ  من اذلادر السَّيلُ  ىذا واجو َلمَّا ارتبك بكر

 شيءٍ  وبأيِّ  يعتذر، بدأ حينئذٍ  الكرًن، الكتابِ  آياتِ  من السَّاطعة باحُلججِ  َصكَّتوُ  وحي ِِبواب، ُيُِيبَ 
  ذلا؟ قال ماذا اعتذاراتوِ  مُجلةِ  من يعتذر؟

ِبكرٍِِأبوِلهاِفقاؿ - ;للطربي اإلمامة دلئل ىو ىذا ِوَمنطقُِِالُحجَّةِعينُِِأنتِِِاهللَِرسوؿِِِبنتَِِيا:
ِولِبجوابكُِأدِليِلِالحكمةِوَمنطقُِِالُحجَّةِعينُِِأنتِِ - ;ذلا قال عليها، يردُّ  أنْ  استطاع ما - الِحكمة
 - يقول؟ أنْ  يستطيع ماذا احلكم، ف أخطأتِ  ول الكَلم ف أخطأتِ  إنَّكِ  أقول ل - َصَوابكِعنِأدفُعكِِ
ِماِوآتونيِتقلَّدتُِِماِقَػلَّدونيِىم - ادلسلمي رقاب ف األمر ألقى - وبينكِبينيِالمسلموفِولكنِِ

 ادل ُقِبل ىذا على أتّتفقون - بِالَباِطلِالػُمقِبلِِِإلىِأتجتمعوفِالنَّاسِأيُّها:ِفاطمةِفقالتِوتركُت،ِأخذتُِ
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 ُكلَّ  أقرأَ  أنْ  أريد ل ىنا أنا كَلمها، آخر إىل - المبطلوفَِاعَتاضََِِماِلَِبئسِالَخاِسرِوالفعلِِ - بالباطل
 .يكفي ل فالوقت شيءٍ 
 عمر ولكن بفدك َصكَّاً  ذلا كتب ذلك بعد إنَّوُ  األخبار بعض ف ولذا ألمرِىا، سلَّم باحُلجج صكَّتوُ  فحي
 صكِّ  سبزيقِ  بعد بكر أيب لصكِّ  سبزيقٌ  وىذا الصّك، ومزَّق خاصرهِتا ف ورفَسها بالُقوَّة فاطمة من الصَّكَّ  أخذ

 اإلمامِ  معَ  ادلفضَّلِ  حديثِ  ف ذُِكرَ  قد وىذا رواياتِنا، ف كما ومزَّقُو، النَّيبّ  َصكِّ  ف تَفل أنْ  بعد النَّيّب،
 .وموجود ُمفصَّلٌ  حديثٌ  وىو الصَّادق،

 ىناك ادلسجد، ف َجرى والَّذي - ُخطبَتهاِبكرٍِِأبوَِسِمعَِِفلَّما - ;احلديد أيب لبن البَلغة َّنج شرحُ  ىذا
 عندنا ما وِبُكلِّ  فيها َوَرد ما بكلِّ  التفاصيل لكم سأذكر آخر برنامجٍ  ف الفرصة سنحت إذا كثية، تفاصيل

 بيوت، احلياة، مكتبة دار الرَّابع، اجمللَّد وىذا احلديد، أيب لبن البَلغة ََّنج شرح ىو ىذا معطيات، من
 أتصوَّر عشر، السَّادس اجلُزء ف أعتقد ال ُمنفردة، األجزاء ذات اجلديدة الطبعات ف أعتقد ،3:91 لبنان،
 على عشر، السَّادس أو عشر اخلامس اجلُزء ف أتذّكر ما على أعتقد ولكنَّين األجزاء تلك أراجع مل ذلك،

 لبنان، بيوت، احلياة، مكتبة دار الرابع، اجمللَّد من قلت كما ،928 صفحة الطبعة ىذه حبسب حال، أيِّ 
ِالنَّاسِأيُّها:َِوقاؿِالمنبرَِفصعدَِمقالُتهاِعليوِِِشقَُِِّخطبَتهاِبكرٍِِأبوَِسِمعِفلمَّا - ;3:91 الطبعة تاريخ

َِشِهدِومنِفليُقلِسمعِمنِألِاهلل،ِرسوؿِعهدِِِفيِاألمانيَِىذهَِكانتِأينِقَالة،ُِكلِِِّإلىِالرِّعةِىذهِما
ِ...ِذنبوُِِشهيدهُِِثُعالةٌِِىوِإنَّماِفليتكّلم

 الطربيّ  للمحّدث اإلمامّي، الطربيّ  جرير ابن ل ُمَحمَّد ،(اإلمامة دلئل) ىو وىذا اإلمامة، دلئل ف
 من فأوَّل ادلؤمني، أمي إىل (ثعالة) ب  يشي - اهللَِلَعنوَُِِوَقدِاهللَِلَعنوَُِِذنَبوَُِِشهيدهُِِثُعالةٌِِىوِبل - ;اإلماميّ 

 استَّ  فقد معاوية أّما معاوية، وليس اإلمامة دلئلِ  حبسبِ  بكر أبو ىو ادلنابر على ادلؤمني أميَ  سبَّ 
 3131 األوىل، الطبعة ادلقدَّسة، قم البعثة، مؤسَّسة الطبعة ىذهِ  ،321 صفحة الطربي حبسب. ِبسنَّتهم
 َلَعنوُ  َوَقد للتأكيد، (قد)و اهلل، َلَعنوُ  - اهللَِلَعنوُِِوقدِاهللَِلَعنوُِِذنَبوِشهيدهُِِثُعالةٌِِىوِبل - قمري ىجري

 .اهلل
َِجَذعةُِكرُّوىاِيقوؿِالَّذيِىوِفتنة،ِِلُكلُِِِّمِربِ ِذنبُو،ِشهيُدهُِِثُعالةٌِِىوِإنَّما - ;احلديد ايب ابن إىل أعود

ِِـِّبالنِّساءِوَيسَتنِصروفِبالضََّعَفةِيستعينوفِىرمتِبعدما  آخر إىل - البغيِإليهاِأىلهاِأحبِِِِّطَحاؿِكُأ
 فاطمة دبحضر كان الكَلم ىذا يعين - منزلهاِإلىِالسَّالـِعليهاِفاِطَمةُِِفانصرفتِنزؿِثُمَِّ - الكَلم

 ىذا عن ينقل وىو ،(التأريخ ف فدكٌ ) كتابوِ  ف الصَّدر باقر زلمَّد السيِّد يقول كما ل عليها، اهللِ  صلواتُ 
  !!احلديد أيب ابن كتابِ  عن ينقل ول الغريب، الكتاب
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ِمنِفاطمةِخروجِبعدِتندلعُُِِمتأجِّجةٍِِنارٍِِعلىِنفسوَُِِيطويِبوِِِوإذا - 9: صفحة ف التأريخ، ف فدكٌ 
ِأكبرِفيِالمسجدِمنِفاطمةِخروجِبعد)ِقَالةُِكلِِِّإلىِالرِّعةُِِىذهِِِما:ِفيقوؿِالظَّنِأكبرِِِفيِالمسجد

 ىذا قال أن بعد - نزؿِثُمَِّ - ادلصدر ف ادلوجود !!أدري ل! ىذا؟ جاء أين من (الظَّن أكربِ  ف) - (الظنِّ
 باقر زَلمَّد السيِّد كان ولو ىذا، ىو ادلصدر - منزلهاِإلىِالسَّالـِعليهاِفاطمةُِِفانصرفت - الكَلم
 ! ادلصدر ىذا من نَ َقلَ  ولكنَّوُ  مُيكن، فهذا آخر، مصدرٍ  من نقل قد الصَّدر

ُِكرُّوىاِيقوؿِالَّذيِىوِفتنةِِلُكلُِِِّمِربِ ِذنبوُِِشهيُدهُِِثعالةٌِِىوِإنَّما - قال؟ ماذا الكَلم، ىو ىذا إذاً 
ِِـِّبالنِّساءِِِوَيسَتنِصروفِبالضََّعَفةِيستعينوفَِىرِمتِبعدماَِجَذعة  إىل - الَبغيِإليهاِأىِلهاِأحبُِِِّطَحاؿٍِِكُأ

 أفهم ما وحبسبِ  عليو، وسَلموُ  اهللِ  صلواتُ  ادلؤمني أمي بثُعالة ويعين ثُعالة، عن يتحدَّث فهنا كَلمِو، آخر
 . فاطمة (ِطحال أمِّ ) ب ِ  يعين فإنَّوُ 
ِزيدِأبيِابنِيحيىِابنِجعفرِيحيىِأبيِالنقيبِعلىِالكالـِىذاِقرأتُِ - احلديد؟ أيب ابن يقول ماذا

 أيب النقيب على الكَلم ىذا قرأتُ  يقول الكتاب، ىذا صاحب الشَّرح، صاحب احلديد أيب ابنُ  - البصري
 وعن (ثُعالة) عن ربدَّث حي امساً  ذََكر ما بكر أبا أنَّ  باعتبار - يُعرِّض؟ِبمن:ِلوُِِوقُلتُِ - البصري ُيىي

 - ُيصرِّحِبل:ِقاؿ - البصري؟ ُيىي أبو النقيب ىذا قال فماذا - يُعرِّض؟ِبمنِلوُِِوقُلتُِ - (ِطحال أُمِّ )
 النَّظرِ  أصحابِ  على إلَّ  خيفى فُمراُدك ُمراَدك، وزُبفي شيئاً  تذكر أنَّك التعريض ألنْ  واضح، الكَلم أنّ  أي

 ُمرادك يعرف أن أحدٍ  أيُّ  َيستطيع ل شيئاً  تذكرُ  أنَّك التعريض التعريض، ىذا من ادلراد يعرفون الذين الدَّقيق
 أيب وابن يفهم، مل احلديد ايب فابنُ  النَّظر، ف ِدقَّةً  ميتلكون والذين الكَلم، ف طريقَتك يعرفون الَّذين إّل 

 وِشعرُه كتابُوُ  ىذا ىو ذلك على والدليل وبليغ، أديبٌ  ورجل عامل، رجلٌ  ىو بل جاىل برجلٍ  ىو ما احلديد
 - !أسألك؟ِلمِصرَّحِلو:ِقُلتُِيصرِّح،ِبل:ِفقاؿ - َمن؟ يُريدُ  ىو أي - يُعرِّض؟ِبمن:ِلوُِِوقلت -

ِوقاؿَِفَضِحك - سألتك ما وصرُياً  واضحاً  الكَلم كان لو أي  يُعرِّض يعين - طالبِأبيِابنِبعليِِّ:
؟ُِكلُّوِالكالـِىذا:ِقلت - طالب أيب ابن بعليِّ   - !والبقية؟ ِطحال وأمّ  ثُعالة الكَلم؟ ىذا ُكلُّ  - لعليٍّ
ِقُلتِبُنّي،ِياِالمػػُْلكُِِإنَّوُِِنعم،:ِقاؿ ِقاؿِاألنصار؟ِمقالةِفما:  خطبة بعد مّت؟ - عليٍِِّبذكرِِِىتفوا:

ِقلتُِ - األنصار وىّيجت النِّساء من اليوم دبصطلحات مظاىرة أخرجت ففاطمة فاطمة، ِمقالةِفما:
 .الكَلم آخر إىل - عليهمِاألمرِِاضطرابِِِمنِفخاؼِعليٍِِّبذكرِىتفوا:ِقاؿِاألنصار؟

 مواجهة ف ىي ىنا الزَّىراء ُجزافّياً، أمراً  يكن مل عليها وسَلموُ  اهللِ  صلواتُ  فاطمة بوِ  قامت الَّذي ىذا إذاً 
 .احلقائق تبيَّنتِ  السمومُ  َخرجتِ  حي ولذلك مسوَمهم، أخرجت قد ُىنا والزَّىراء سلّطط،

اً، ُمهمَّة قضّية وىذه الكَلم دلعاين عارفاً  يكن مل احلديد أيب ابنُ ; األوىل النقطة ;نقاط عدَّة ىنا  أيب ابنُ  ِجدَّ
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 وابن الكَلم، ُعلماء من ىو احلديد أيب وابن ُمفلَّق، شاعرٌ  ىو احلديد أيب وابنُ  اللغة، ُعلماء من ىو احلديد
 مراَدُه، َفِهم ما ذلك ومع ذلك، عن يكشفُ  وكتابوُ  ُمؤرِّخٌ  أيضاً  وىو األوَّل، الطِّرازِ  من أديبٌ  ىو احلديد أيب

ِبل:ِقاؿِيُعرِّض؟ِبمن:ِلوُِِفقاؿ - النقيب البصري ُيىي أبا سأل لذلك كاملة، ليست ادلعطيات ألنَّ  دلاذا؟
ِقاؿُِيصرِّح، ِفقاؿِأسألك،ِلمِصرَّحِلو: ِقاؿِطالب،ِأبيِابنِبعليِِِّيُعرِّضِإنَّوُِ: ُِكّلوِالكالـِىذا:
؟ ، إليها أىِلها أحبُّ  ِطحال أُمُّ  وعلي   َذنَ ُبو َشهيُدهُ  ثُعالة فعلي   - لعليٍّ ِنعم،:ِقاؿ - !!الكَلم وبقيَّة الَبِغيُّ

 .قالوا ما لعلي   قالوا ذلك وبسبب ال ُمْلك، ىو وىذا الّدنيا، ىي ىذه - بُنيِِّياِالػُمْلكُِِإنَّو
 مل بكر؟ أيب زمانِ  ف كان ىل ُحجًَّة؟ أعتربه دلاذا ُحجًَّة، البصريّ  ُيىي أيب كَلمَ  أعترب ل أنا ل، بالنِّسبة

 دلن؟ احلديد أيب ابن أىداه الكتاب ىذا ادلتأخِّر، العباسيِّ  العصرِ  عن نتحدَّث حننُ  بكر، أيب زمانِ  ف يكن
 للمستعصم عبَّاسي، خليفةٍ  آلِخرِ  وزيراً  كان العلقمي ابن الدين مؤيّد العلقمي، ابن الدين دلؤيّد أىداه

 سنة توفّ  احلديد أيب ابن معروفة، والِقصَّة بغداد إىل ودخلَ  العراق إىل ىولكو جاء زمانو ف الَّذي العبَّاسي،
 اذلجري، السَّابع القرن ف يعين احلديد، أيب لبنِ  ُمعاِصراً  كان النقيب البصري ُيىي أبو فهذا للهجرة، 959

 كَلَموُ  أعَتربُ  فلماذا احلديد، أيب ابن أساتذة من وكان ُمعتزّل، ىو بل بشيعيّ  ىو ما ادلعتزلة، من أيضاً  وىو
 من أستغرب لكنَّين ذلك، على دليلٍ  أيُّ  يوجد ل دلاذا؟ كَلمِو، بكلِّ  عليَّاً  قصدَ  بكر أبا أنّ  ف ُحجَّةً 

 !ادلعتزلّ  ىذا النقيُب، البصريُّ  ذكَرىا الَّيت بادلعاين ويأخذ ُحجًَّة، كَلَموُ  يعَترب  أن األنوار حبار صاحبِ 
 الشِّيعيَّةُ  ادلرجعيَّةُ  حرَّمت الَّيت األجزاء رلموعة من وىو األنوار، حبار من والعشرون التاسع اجمللَّد ىو ىذا

 وُظَلمةَ  الزَّىراِء، ُظَلمةَ  تتناول الَّيت األجزاء ىذه والعشرون، التاسع اجلزء األجزاء، أوَّل ىو ىذا طباعَتها،
،  تأريخُ  عنَدهُ  يكن مل فمن األنوار، حبار من اأُلخرى األجزاء ف مذكورةً  ليست ادلضامي ىذهِ  وللِعلم، علي 

 لن سوف ادلعلومات ىذه فإنّ  لديو، متوفِّرة تكن مل األجزاء وىذه البَلغة، لنهجِ  شرُحوُ  وىو احلديد، أيب ابن
 طباعَتها، الشِّيعيَّة ادلرجعيَّةُ  حرَّمت الَّيت األجزاء أوَّل والعشرون، التاسع اجمللَّد ىو ىذا قُلتُ  وكما. عليها يطّلعَ 
 ،209 صفحة ف يدّي، بي والكتاب ُتَلحظون كما موجودة األجزاء وىذهِ  طُِبعت، ذلك بعد ولكن

 زيد أيب ابن ُيىي النقيب عن احلديد أيب ابنِ  كَلمَ  ينقل عليو اهلل رمحةُ  اجمللسي الشَّيخُ  ،:20 وصفحة
 ثُعالة خبصوصِ  بكر أبو ذََكَرهُ  الَّذي الكَلم أنَّ  من ادلضمون ىذا يعين معُو، يتَّفق أنَّوُ  كَلِمو من ويبدو

 احلديد أيب ابن مع يتَّفقُ  اجمللسي الشَّيخ أنَّ  يبدو عليو وسَلموُ  اهللِ  صلواتُ  علي   ف طحال أمِّ  وخبصوص
 وىي واحدة بكلمةٍ  يتعلَّق فيما إلَّ  الكَلم ىذا على يُعلِّق مل ألنَّوُ  واضحٌ  وىذا ىذا، البصري النَّقيب ومع

 .ِبو وأخذَ  قَِبَلوُ  الكَلم وباقي عليها، علَّق الكلمة ىذه فقط( الرِّّعة; )كلمة
 احلديد أيب ابن على معتِمداً  اجمللسي حبسب ِطحال وأمِّ  ثُعالة خبصوصِ  بكر أبو ذكره الذي الكَلم ىذا فإذاً 
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 وىذه عليو، وسَلموُ  اهللِ  صلواتُ  ادلؤمني أمي ف ىو البصريّ  النقيب ُيىي أيب على بدورِه اعتمد الَّذي
 ىذا ف ذىبوا القضّية ىذه عن ربّدثوا الذين أيضاً  اآلخرين العلماءِ  وكلُّ  اخلّط، طولِ  على بقيت القضّيةُ 
اه،  من مثالً  الصَّدر باقر زُلمَّد بالسيِّد وجئتُ  اإلخباريّة، ادلدرسةِ  من مثالً  اجمللسيِّ  بالشَّيخِ  جئتُ  وأنا الذبَّ
 ادلكتبة زالت ل ذلك ومع اّتضح، قد والتحقيقَ  َكثُرت الُكتب أنَّ  باعتبار ادلعاِصرة، األصولّية ادلدرسةِ 
م! البيت أىلِ  حديثِ  ُمراجعةِ  عدمُ  وى ىو؟ ما والسَّبب التفكي، من ادلستوى نفسِ  على الشِّيعيَّة  ل ألَّنَّ

ا باعتبارِ  البيت، أىل وأحاديث روايات يراجعون  ُكتبِ  وإىل الدينّية ادلخالفي ُكُتبِ  إىل ويرجعون ضعيفة، أَّنَّ
 ;يقول ىو ادلعتزلُّ  ىذا البيت، ألىلِ  سلالفٌ  ىو ادلعتزلّ  احلديد ابنُ  وىذا تأرخِيهم،

ِيتشيَّعُِِمنُِكلَِِّألجِلكِأىوىِِِوإنَّنيِاإلعتزاؿِدينَِِورأيت
 ف كرعوا قد ومراجعنا علماؤنا كان وإنْ  البيت، ألىلِ  سلالفٌ  دينٌ  ىو اإلعتزالِ  دينُ  اِلعتزال، دينَ  ورأيت
 !أيضاً  ُكتُِبهم
 - ;قم شريعة ادلطبعة الثَّالثة، الطبعة الصَّدر، باقر زُلَمَّد السيِّد ،(التأريخ ف فدكٌ ) ،51 صفحة ف الكَلم
ِعليٍَِِّعنِإلَِِّيتكلَّمِفلم - ;يقول أنْ  إىل - الخليفةِشخصّيةِمنِجانبٍِِعنِلناِيكشفُِِالكالـِوىذا

ِِـِّوأنَّوُِِفتنةِلُكلُِِِّمِربِ ِوأنَّوُِِثُعالةِبأنَّوُِِفوصفوُِ  باقر زُلَمَّد فالسيِّد - لوِالتابعَُِِذنبوُِِفاطمةِوأفَِِّطحاؿِكأ
 الطريقة نفس على ىو اجمللسي والشَّيخُ  اجمللسي، الشَّيخُ  عليها كان الَّيت الطريقة نفس على ىو أيضاً  الصَّدر

  .ادلعتزلّ  ُأستاذهِ  على اعتماداً  احلديد أيب ابن عليها كان الَّيت
ِبعدماَِجَذعةُِكرُّوىاِيقوؿِالَّذيِىوِفتنةِِلُكلُِِِّمِربِ َِذنَبوَُِِشهيدهُِِثُعالةٌِِىوِِإنَّما - ;النص لكم أقرأُ 

ِِـِّبالنِّساءِويستنصروفِبالضَّعفةَِِِيستعينوفِىرَِمت  النقيب ىو فهذا - الّبغيِإليهاِأىِلهاِأحبُِِِّطحاؿٍِِكُأ
 نفسُ  ُكثُ رٌ  وىم واآلخرون البحار ف اجمللسي الشَّيخ وكذلك كَلَمُو، يعتمدُ  احلديد أيب وابنُ  البصري،
 علي   ف أنَّوُ  على الكَلمَ  ىذا يعتمدون ىؤلء ،(التأريخ ف فدكٌ ) ف الصدر باقر زُلَمَّد السيِّد وأيضاً  الشيء،
 !!عليو وسَلُموُ  اهللِ  صلواتُ 

 ; الكلمات ىذه من بعضاً  لكم أشرح دعوين أوَّلً 
 اسمٌ  فثُعالة لؤلسد، اسمٌ  ُأسامة ;يقال كما للذئب، اسمٌ  ذؤالة ;يُقالُ  كما للثعلب، اسمٌ  ىو :ثُعالة

 .الثعلب ىو ثُعالة إذاً  لؤلسد، اسمُ  وأسامة للذئب، اسمٌ  وذؤالة للثَّعلب،
 بابِ  ف رُبَكى ِقصَّةٌ  ىي َذنَ ُبو شهيدهُ  ثُعالةٌ  َمَثل، ىذا َذنَ ُبو؟ شهيدهُ  ادلراد ما - َذنَػُبوُِِشهيُدهُِِثُعالةِىوِإنَّما

 وِدمَنة، كليلة كتاب قرأ من منكم أنَّ  أعتقد القدمية، اآلداب ف كثيةٌ  احليوانات وقصصُ  احليوانات، قصصِ 
 احليوانات، عامل ف واألقاصيص احلكايات من رلموعة ،(بيدبا) اذلندي الفيلسوف كتبوُ  الَّذي الكتابُ 
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 قصََّتوُ  إنَّ  يقولون ادلثل ىذا السَّابقة، األُمم عند األساطي وف القدمية الثَّقافات ف شائعةٌ  احليوانات وقصصُ 
 فسأل الشَّاة، ُيد مل طعاموِ  عن يتفّحصُ  جاء وَلمَّا يأُكَلها، أنْ  يُريد شاةً  لطعاموِ  ىيَّأ قد كان األسدُ ; ىكذا

 الثَّعلبِ  بي ُخُصومة ُىناك وكانت وأكلها، الشَّاة سرق الَّذي ىو الذئب إنَّ ; لوُ  قال الثَّعلب احليوانات،
 سرق قد رأيتو أنا; قال الشَّاة؟ أكل قد الذئب أنَّ  على دليُلك وما ُحجَُّتك ما الثَّعلب سأل األسد والذئب،

 دليلٌ  الدم ىذا إن; فقال بالدَّم، ُملطَّخاً  وكان ذنبو فرفع ىذا، بذنيب دِمها من جزءٌ  تلطَّخ وقد وأكَلها، الشاة
 أكلَ  قد الذئب أنَّ  على ذلك ف دليلَ  ول الذئب، فقتل األسد فغضب الشَّاة أكل قد الذِّئب أنَّ  على

 (.َذنَػُبوِشهيدهُِِثعالةٌِ; )ادلثل ىذا فسار! الثَّعلب َذَنبِ  ف دمٌ  ىناك كان أنْ  الشَّاةَ 
 بدائها رمتين) باب من ىو الكَلم وىذا - َذنَػُبوِشهيدهُِِثُعالةٌِِىوِإنَّما -;ادلؤمني أمي عن يتحدَّث ىنا فهو

اً  ادلاكرُ  الثَّعلبُ  ىو واحلبرت باحلبرت، بكر، أبا أي يسّمونُو، رواياهِتم ف األَِئمَّةُ  فإنّ  وِلذا ،(وانسلَّت ِإنَّما - ِجدَّ
ِِـّ -;يقول أنْ  إىل - َذنَػُبوِشهيدهُِِثُعالةٌِِىو  البصري النقيبُ  وىذا احلديد أيب ابن ىؤلء، - ِطحاؿِكُأ

 ِطحال بأُمِّ  يعين إنَّو ل، أقول وأنا عليَّاً، طحال بأمِّ  يعين بكرٍ  أبا بأنَّ  قالوا الشِّيعة، ُعلماءُ  ذلك ف وتَِبعُهم
  ..!!. فاطمة

:ِقاؿ - الطربي جرير ابن ل ُمَحمَّد اإلمامة دلئل وحبسب - َذنَػُبوِشهيدهُِِثُعالةٌِِىوِإنَّماِقاؿ - النص لنقرأ
ُِمربِ ِاهلل،َِلَعنوُِِوقدِاهللَِلعنوَُِِذنبوِشهيدهُِِثُعالةٌِِىوِإنَّما - ادلؤمني أمي إىل ُيشي - اهللَِلَعنوُِِوَقدِاهللَِلَعنوُِ
ُِكّروىاِيقوؿِالَّذيِىو - الِفت عن يبحث ىو أي ذلا، ومَلصق مَلزم يعين فتنة، لُكل ُمرب   - فتنةِلكلِِّ

ِيستعينوف - يستعي ثُعالةُ  أي - يستعينوف - جديد من الفتنة أعادوا يعين - َىرِمتِبعدماَِجَذَعة
 إىل بذلك ُيشي - بالضََّعفةِيستعينوف - والغلمان بالعبيد أو والنِّساء باألطفال يعين بالضََّعفة - بالضََّعفة

 حال أيّ  على واحلسي، واحلسن عميس، بنت وأمساء أمين، أمُّ  وىم َحقِّها، على الزَّىراء هبم استشهدت من
ِِـِّبالنِّساءِويستنصروفِبالضََّعفةِيستعينوف - ِويستنصروف - النِّساء على بوِ  جاء مثال ىذا - ِطحاؿِكأ

ِِـِّبالنِّساء ِِـّ) أنَّ  على دليل يُوجد ول - طحاؿِكأ  ُوِضعت صحيح علي ، ىنا منها ادلقصود( ِطحاؿِكُأ
 الَّذي أنّ  يعين احلديد، أيب ابن َفهمِ  أساس على ُوِضعت الفارزة وىذه احلديثة، الطباعة ف ىذه ولكن فارزة
 البصري، النَّقيبِ  فهم على فهموِ  ف اعتمد الَّذي احلديد أيب ابن َفهمِ  أساس على فارزة وضع الكتاب حقَّق

ِِـّ) أنَّ  إىل ُتشي فالفارزة فارزة، فوضع  - الفارزة رفعنا إذا ادلؤمني، أمي إىل فيها اإلشارة( ِطحاؿِكُأ
ِِـِّبالنِّساءِويستنصروف  - عليها وسَلموُ  اهلل صلواتُ  الزَّىراءُ  منها ادلرادَ  أنّ  يتبّي  ىنا - ِطحاؿِكُأ
ِِـِّبالنِّساءِويستنصروف   ىي؟ من ِطحال أُمّ  - الَبغيِإليهاِأىلهاِأحبِِِّطحاؿِكأ

 الباب ىذا ف العرب عند معروفة أمثلة ىناك طحال، أمِّ  من أزىن األمثال ف جاء حّتَّ  معروفة، زانيةٌ 
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 من أزىن شعبة، ابن ادلغية ىو ادلغية ادلغية، من وأزىن قردة، من أزىن ِقرد، من أزىن أو قردة من أزىن; أتذّكرىا
 - يقول ىو لذلك فاعلة، فاجرة، باغية، زانية، أمرأة ِطحال أمُّ  طحال، أمِّ  من وأزىن قردة، من أزىن ادلغية،

ِِـّ  شيءٍ  أحبُّ  الزنا، إليها شيءٍ  أحبُّ  الفساد، إليها شيءٍ  أحبُّ  يعين - البغيِإليهاِأىلهاِأحبِِِّطحاؿٍِِكأ
ِِـّ - الفاحشة إليها  َسَلَمة، أُمّ  اعرتاض ىو؟ ما ذلك يؤيّد والَّذي - البغيِإليهاِأىلهاِأحبِِّطحاؿٍِِكأ

 ! بادلوضوع؟ عَلقتو ما احلديد ايب ابن التفاصيل، ىذهِ  يذكر مل احلديد أيب ابن أنّ  صحيح
 على اعرتضت َسَلمة أُمُّ  ،321 صفحة ف إليها أشرت الَّيت الطبعة حبسب ،(اإلمامة دلئل) إىل ذىبنا إذا
ُِـِّفَاطََّلعت:ِ)قاؿ - بكر أيب ِقاؿِ،(فَأْطَلعتِأوَِسَلمةُِأ ُِـِّفََأْطَلعت: :ِوقَالتِبابهاِمنِرَأسهاَِسَلمةِأ

 كَلمٍ  أقبحِ  على شيٍء؟ أيِّ  على َسَلمة أمِّ  من كان العرتاض - !ىذا؟ِيقاؿِاهللَِرُسوؿِبنتِِِفَاِطَمةَِِأَِلمثلِِ
ِبنتِِِفَاِطَمةِأَِلمثلِِ - َسَلمة أمُّ  اعرتضت ىنا من( ِطحال َكأُمِّ ; )ادلثال ىذا ف ىو كَلم أقبح موجود،
 تَلحظون - األَنِْبَياءُِحُجورِِِِفيِرُبػَِّيتِللنَّفسِواألُْنسُِِاإِلْنسِبَينَِِالَحوراءَِوىي!ِىذا؟ِيُػَقاؿُِِاهللَِرُسوؿ
! تفهمون؟ ماذا الكَلم ىذا تقرأون حي أنتم ِطحال، بأمِّ  فاطمة َوَصفِ  على ردّ  ىذا َسَلمة، أُمِّ  كَلم

ينيَّة ادلؤسَّسة  وعَّلن، وفَلن الصَّدر باقر وزُلَمَّد اجمللسي كَلم من دعوين ،![الستكان بصفّ  زبوط] الدِّ
ُِـِّفََأْطَلعتِقاؿ - ادلعتزلة كَلم على اعتمدوا وىؤلء وصرُية، واضحة الرِّوايات ىذه ِمنِرَأَسهاَِسَلمةِأ
ِرُبػَِّيتِللنَّفسِواألُْنسُِِاإِلْنسِبَينَِِالَحوراءَُِِوىيِىذاِيُػَقاؿُِِاهللَِرُسوؿِبنتِِِفَاِطَمةِأَِلمثلِِ:ِوقَالتِبابها
َِورُبِّيتَِمْنَشأَِخيرَِوَنَشأتِالطَّاِىَراتُِحُجورِِِِفيَِوَنَمتِالمالِئَكةِأَيِديَِوَتداولَتهاِاألَنِْبَياءُِحُجورِِِِفي

ُِـَِّفُحرِمت - كَلمها آخر إىل - ُمرّبىَِخير  دبحضرِ  كان الكَلم وىذا - َعطَاَءىاِالسََّنةِتِلكَِسَلَمةُِأ
 وأََلَمها، شكواىا أبدت أي تشّكت - فَػَتَشّكتَِمنزِِلهاِإلىِفَاِطَمةَُِِورََجعت - الرِّواية وتستمر فاطمة،

 أنا تأت، والتفاصيل ذلك، بعد زرَّنا الَلت النِّساء مع كَلِمها وف ادلؤمني، أميِ  مع كَلِمها ف َظَهرَ  وىذا
اً  الكثيةَ  األشياءَ  ألريُتكم وإلَّ  والكبية، الصَّغيةِ  ادلسائل كلِّ  ذكر بصدد لست ىنا   .جدَّ
َِوىيِىذاِيُػَقاؿُِِاهللَِرُسوؿِبنتِِِفَاِطَمةِأَِلمثلِِ - فيو النظرَ  ودقَّقوا سلمة أم كَلم ثانية مرَّة عليكم أقرأ

ِِفيَِوَنَمتِالمالِئَكةِأَيِديَِوَتداولَتهاِاألَنِْبَياءُِحُجورِِِِفيِرُبػَِّيتِللنَّفسِواألُْنسُِِاإِلْنسِبَينَِِالَحوراءُِ
 ف ِقيلَ  كَلمٍ  على ردَّاً  يقال ل الكَلم ىذا - ُمرّبىَِخيرَِورُبِّيتَِمْنَشأَِخيرَِوَنَشأتِالطَّاِىَراتُِحُجورِِ

ِِـّ; )العبارة ىذه كانت لو!! علي   ، ف( البغيِإليهاِأىلهاَِأحبِِِّطحاؿٍَِِكُأ  هبذه الردّ  ىذا يكون ل علي 
ِِـّ; )العبارة ىذه على رد   ىو بالضَّبط الرَّد ىذا الصِّيغة،  (.البغيِإليهاِأىلهاِأحبِِِّطحاؿٍِِكأ

ينيَّة ادلؤسَّسة الرِّوايات؟ ف نقرأ ماذا  ىم البيت، أىل حبديثِ  ذلا شأن ول البيت، أىل حديث عن ُمغيَّبة الدِّ
 آلل الظََّلَمة شرِّ  وِمن ظََلَمةٌ  أنتم! ُشركاء أنتم! معهم ُشركاء وأنتم األشاعرة، وعند ادلعتزلة عند يكرعون
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 الظلم ىذا ،(ظََلَمَناَِمنَِِْشرِيكُِِفَػُهوِظُْلمٍِِِمنِِِْإلَيَناِأُِتيَِماِيَػْعِرؼَِلمَِمنِْ; )ىكذا تقول الرِّوايات!! زُلَمَّد
ينيَّة؟ ادلؤسَّسةُ  تعرفوُ  ل دلاذا  ىكذا بكر أبو بكٍر، أيب عن ِدفاع ىذا أليس الظََّلمة، ذلؤلء شريكةٌ  ىي إذاً  الدِّ

 وأمي ادلؤمني، أمي عن الكَلم ىذا يقولون ىم صحيح أخرى، جهةٍ  إىل بالكَلم يذىبون وىم لفاطمة يقول
 فاطمة عن يقال حي خيتلف، األمرَ  فإنّ  لفاطمة يقال حي الكَلم ىذا ولكن واحد، شيء وفاطمة ادلؤمني

ِِـِّمنِأزَنى; )يقول العريبّ  وادلثل ِطحال، كأمِّ    (!!طحاؿُِأ
 صفحة ادلقدَّسة، قم اإلسَلمي النشر مؤسَّسة ادلقنعة، ىي وىذه ادلفيد، للشَّيخِ  ،(ادلقنعة) ف الرِّواية ىذه

اً  ُمهمَّة رواية إليها، والتفتوا الرِّواية عليكم أقرأ ،2:0  سلف، فيما عليكم قرأهُتا وقد الصَّادق إماِمنا عن ِجدَّ
َعةِالَكَبائِرَِأْكبَػرُِ - ادلئة ف مئة أيدينا بي الَّذي الواقع على تنطبقُ  ولكّنها  - ;يقول الصَّادق اإلمام - َسبػْ

َنا  ُمرتبطة بنا، ُمتعلِّقة ىي الكبائر أكربُ  ىي الَّيت الكبائر ىذه يعين نزلت فينا - ِاسُتِحلَّتَِوبَِناِنَػَزَلتِِفيػْ
َنا - بِنا األُمَّة بعَلقة َِوَجلَّ،َِعزَِِّبِاهللِالشِّْرؾَُِِأوَُّلَها - استحلَّتها األُمَّة ولكن - اسُتِحلَّتَِوبَِناِنَػَزَلتِِفيػْ

َِوالَخاِمَسةُِِاْلُمْحَصَنات،َِقْذؼَُِِوالرَّاِبَعةُِِالَواِلَدين،ُِعُقوؽَُِِوالثَّالَِثةُِِاهلل،َِحرَّـِالَِّتيِالنػَّْفسِقَػْتلَُِِوالثَّانَِية
ِباهللِالشِّرؾُِِفََأمَّاِالبَػْيت،َِأْىلَِِِحقَِّناِِإْنَكارَُِِوالسَّاِبَعةُِِالزَّْحف،ِِمنِالِفَرارَُِِوالسَّاِدَسةُِِالَيِتيم،َِماؿَُِِأْكلُِ

بُواِاهلل،َِرُسوؿَِذِلكَِوبَػيَّنِأَنْػَزؿَِماِِفيَناَِوأَنْػَزؿَِِقَاؿََِِماِِفيَناَِوَجلََِِعزَِِّاهللُِِقَاؿَِِفَػَقدِِْتَػَعالى َِوَرُسوَلوِاهللَِفَكذَّ
ِقَاؿَِِفَػَقدِِْتَػَعالىِباهللِالشِّرؾُِِفََأمَّا - شيء ُكلَّ  وردَّت الغديرَ  كذَّبت السَّقيفُة، ىم؟ َمن - َعَليِهَماَِوَردُّوا

بُواِاهلل،َِرُسوؿَِذِلكَِوبَػيَّنِأَنْػَزؿَِماِِفيَناَِوأَنْػَزؿَِِقَاؿََِِماِِفيَناَِوَجلََِِعزَِِّاهللُِ َِعَليِهَما،َِوَردُّواَِوَرُسوَلوِاهللَِفَكذَّ
 الَّذين احُلَسي؟ قَ َتل الَّذي من - بَػْيِتوَِأْىلِِِِفيِظُْلَماًِِالُحَسينُِِقُِتلَِِفَػَقدِاهللَِحرَّـِالَِّتيِالنػَّْفسِِِقَػْتلَُِِوَأمَّا

ُِعُقوؽَُِِوَأمَّا - فاطمة قتلوا الَّذين وىم السَّقيفة، عقدوا الَّذين وىم الغدير، رّدوا الَّذين ىم الكتابَ  كتبوا
 ادلؤمني وألمي اهلل لرسول أكرب عقوقٍ  وأيُّ  - ُذرِّيَِّتِهَماِِفيِاْلُمْؤِمِنينِوَأِميرِاهللَِرُسوؿََِِعقُّواِفَػَقدِالَواِلَدين

ُِقِذَفتِفَػَقد - الصَّادق اإلمام كلمة إىل انتبهوا - اْلُمْحَصَناتَِِْقْذؼَُِِوَأمَّا - السَّقيفة ف جرى الَّذي من
 موطن لكن هبا، قاموا ىم أيضاً  األخرى التفاصيل وبقية مّت؟ - َمَناِبرِِىمَِعَلىِالسَّاَلـَِوآِلَهاَِعَليَهاِالزَّْىَراءُِ
َِوآِلَهاَِعَليَهاِالزَّْىَراءُُِِقِذَفتِفَػَقدِاْلُمْحَصَناتَِِْقْذؼَُِِوَأمَّا - شيء كلَّ  أتناول وقت عندي ما ىنا الشَّاىد
 ىذه ألنَّ  السَّقيفة؟ منابر على منابرِىم؟ على ادلنابر؟ على تُقَذف مرَّة أوَّل مّت - َمَناِبرِِىمَِعَلىِالسَّاَلـ
 الَّذين ىم قرأهُتا ما الَّيت الباقية البقيَّة وحّتَّ  ارتكبوىا، الَّذين ىم الصَّادق اإلمام عنها ربدَّث الَّيت الكبائر

!! امرأة بأزىن شب ََّهها القذف، من أشرُّ  وىذا منابرِىم، على الزَّىراء قذفوا فقد ارتكبتها، السَّقيفةُ  ارتكبوىا،
ِِـّ; )امرأة بأقبح  ..!!. (البغيِإليهاِأىلهاِأحبِِِِّطحاؿٍِِكأ

 كانوا ما وأخرجت مسوَمهم، أخرجت عليها وسَلُموُ  اهللِ  صلواتُ  الزَّىراءُ  أنّ  ىي; النتيجة ىي؟ ما النتيجةُ 
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 اآلن أنتم اخلّط، طول على ُمغفَّلون النَّاس النَّاس، عرَّفت جهةٍ  من; جهات عدَّة من فائدة فيو وىذا خُيفونَو،
ينيَّة ادلؤسَّسة أساساً  تعرفوَّنا؟ احلقائق ىذه  على لكم ذُِكرت قبل؟ من هبا مسعتم يعرفوَّنا؟ ُعلماؤكم الدِّ

 ألنَّ  دلاذا؟ اجلهل؟ عن ناتجٌ  طمسٌ  فاطمة؟ لُظَلمةِ  الطَّمس ىو ىذا أليس الفضائّيات؟ هبا ربدَّثت ادلنابر؟
ينيَّة ادلؤسَّسة ، ُردُّوا ل؟ أم الواقع ىو ىذا ادلخالفي، بُكُتبِ  وسبسَّكت البيتِ  أىلِ  حديثَ  تركت الدِّ  ىذا َعَليَّ

 ل؟ أم الواقع ىو
 أنتم فاطمة، ظلم ف شرُكاء حننُ  أبداً، أبرياء، أنَُّكم تتصوَّروا ل شركاء، أنتم فاطمة، ظُلمِ  ف شركاء أنتم

 ف شركاء أنتم فاطمة، ظُلم ف ُشركاء أنتم البيت أىل عن البعيد األعوج ادلنهج عن تدافعون حي شركاء،
 وجوِ  ف وتُغلُقها للسُّفياين النَّجف أبواب ستفتحُ  الَّيت ىي البرتيّة اجملموعات ىذهِ  أنَّ  أتعلمون فاطمة، قذفِ 
 ول أنتم، تعلمونوُ  ل وىذا..!! أيضاً  احُلجَّة اإلمامَ  ستقذفُ  اجملموعات ىذهِ  أنَّ  أتعلمون احُلجَّة؟ اإلمام

 عن سأحدِّثكم مصادرِنا، أُمَّهاتِ  ومن الكرًن الكتاب من ادلصادر، ومن بالتفصيل عنو سأحدِّثكم تعرفونو،
 ِعرب الربنامج ىذا سأبدأ فُرصة أقرب ف ،"زىرائيُّون" برنامج ف ادلوضوع ىذا عن سُأحدِّثكم ادلوضوع، ىذا
 احُلجَّة اإلمام على ستعرتضُ  الَّيت البرتيّة اجملموعات ىذه القناة، ذلذهِ  ادلركزيّ  الربنامج وىو الشَّاشة، ىذه

ينيَّة ادلؤسَّسة احُلجَّة، اإلمامَ  ستقذفُ   احُلجَّة، اإلمامَ  ستقذفُ  الَّيت ىي الظهور وقت ف الوقت لكذ ف الدِّ
 عن البعيد ادلنهج ىذا على األعوج، ادلنهج ىذا على ألنَّنا معهم، قطعاً  وأحفادي أحفادِكم من والشِّيعةُ 

 ف مصادر ومن ُكُتب ِمن أربدَّث ل أنا أعرضها، أنا أيديكم َبي احَلقائق ىذهِ  والِعرتة، الكتاب منطق
 ىو ادلفيد، للشَّيخ العملية الرسالة ادلقنعة ىذهِ  واضحة، احلقائق وىذه أيدينا بي موجودة الكتب ىذهِ  ادلرّيخ،
ثنا  عن تتحدَّث كثية روايات منوذج، ىذا كثية، وروايات موجودة الرِّواية وىذه الصَّادق، اإلمام عن ُُيدِّ
 عند ُكُتب أُلِّفت فاطمة، قذفِ  ف ُكُتب أُلِّفت بل استمرَّت، القضيَّة وىذهِ !! ادلنابر على لفاطمة قذفهم

 فاطمة قذفِ  ف أُلِّف كتابٍ  بسبب كانت العباسيي َزمن ف العلويّة اذلامشية الثورات وإحدى النواصب،
 .عليها وسَلموُ  اهللِ  صلواتُ 

 عقلُ  ىي الَّيت الشِّيعيَّة ادلكتبة تتعامل كيف دبثالٍ  جئت أنا ولكن فاطمة قذف عن اآلن حديثي ليس
ينيَّة، ادلؤسَّسةِ   من دبثال وجئتكم يفهمون، كيف وفُقهائِنا مراجِعنا ِلسانُ  ىي الَّيت الشِّيعيَّة ادلكتبة الدِّ
 ل الَّذي األوَّل النَّابغة تعتربونو حيث الصَّدر، باقر زُلَمَّد السيِّد األصوليي، ومن اجمللسي، الشَّيخ احملدِّثي،

 أتتبع أنْ  أريد ل لكنَّين كذلك، والبقيَّةُ  اإلخباريّة، ادلدرسة ف األعظم احملدِّثُ  اجمللسي الشَّيخ وىذا لو، مثيلَ 
 والختصارَ  اإلُيازَ  أحاول وأنا الربنامج ىذا حلقات وتطول فستطول وإّل  احللقات، طول على كتابٍ  ُكلَّ 

 .أسبكَّن ما بقدرِ 
 قبل قلتُ  وكما ضمائرِىم، مضمونِ  باطنِ  عن يكشفوا أنْ  على أجربهتم عليها وسَلموُ  اهللِ  صلواتُ  الزَّىراءُ 
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 ;األمر ىذا على ترتتَّب الفوائد من العديد ىناك قليل،
 باطن دبضمونِ  الشَّأن أصحابُ  ينطقُ  حينما جهلٍ  ف غفلٍة، ف يغّطون الَّذين النَّاس للنَّاس، تعريفٌ  :أولًِ

 إنَّ  قَالت لو الزَّىراء ألنَّ  واضحة، تكون الصُّورة فإنّ  الكَلم، خيرج أفواِىهم ومن ألسنِتهم، ومن ضمائرىم
 ىو وىذا كَلِمها، ف يناقشون وسوف ُيصدِّقوَّنا، ل الناسُ  البيت، أىل عن وكذا كذا جوفوِ  ف ُيملُ  ُفَلناً 
 عن نتحدَّث حي الشِّيعّي، الوسط عن قطعاً  أربدَّث وأنا الشِّيعي الوسط ف حّتَّ  دائماً  نواجُهو الَّذي

 يسمعُ  اإلنسانَ  ذبعلُ  الصَّنميةُ  األذان، وُتِصمّ  األبصارَ  تُعمي الصَّنمية فإنّ  ذلك ومع باألدلَّة ونأت احلقائق
 بعينوِ  الصَّواب ويرى صَّواب، بأنَّوُ  نفسوُ  يُوِىمُ  ولكنَّوُ  اخَلطأ بعينوِ  يَرى صواباً، اخلطأَ  ويسمعُ  خطأً  الصَّواب

 بشريّةٌ  قضيَّةٌ  وىي الشِّيعّي، الدِّيينّ  وَسِطنا ف نُعايشها حننُ  القضيَّةُ  وىذه خطأ، ىذا بأنَّ  نفسوُ  يُوىم ولكنَّوُ 
اىات ُكلِّ  ف موجودة  أمَرىم يكشف مُسوم من بُطوَّنم ف ما فإخراج واألذواق، ادلشارب ُكلِّ  وف اِلذبِّ

 .أوَّلً  ىذا للنَّاس
م سُلططاهِتم، يُرِبكُ  :وثانياًِ  تكون أنْ  لبُدَّ  ادلاكرة ادلخططات ألنَّ  سُلّططاهِتم، ف النَّظر يُعيدوا أن عليهم فإَّنَّ

 إىل ربتاج ل الربيئة العاديّةُ  ادلخّططاتُ !! ماكرةٌ  سلّططاتٌ  ىناك تكون لن غطاءٍ  دون فمن!! خلفّية ذلا
، ِغطاءٍ  إىل ربتاج ل خلفّية، ا عن النَّظرِ  بغضِّ  العميقة، ادلخّططات ادلاِكرة، ال ُمخطَّطات لكن خلفي   أَّنَّ
 إىل إليها، تستندُ  قاعدةٍ  إىل حباجةٍ  خلفّيٍة، إىل حباجةٍ  الغور والبعيدة العميقة ادلخّططات سيِّئة، أو َحَسنة
 ادلخّططات ىذهِ  َخلفَ  قاِبعةً  تكونَ  أنْ  لبُدَّ  وادلدد، ادلئونةِ  من قاعدةٍ  إىل نَفسّيٍة، قاعدةٍ  إىل فكريٍّة، قاعدةٍ 
 والعملِ  الجتماعّي، العملِ  وطبيعةُ  الّسياسّي، العملِ  وطبيعةُ  الدنيا، طبيعةُ  ىي وىذهِ  ستار، ووراءَ 

 حينئذٍ  استدراجاً، أنوِفهم رغمَ  َمراِمهم عن يُفِصحون فحينما شئت، ما سمِّ  اإلعَلمّي، الثقاّف، السُّلَطوّي،
 .ادلخّططات ترتبكُ 
 لدفعِ  يتحرَّك أن ألجلِ  فسحةً  ُيدُ  سوف الشَّرُّ  بوِ  ويُرادُ  الكيد بوِ  يُرادُ  الَّذي الطرفُ  :ثالثةِجهةٍِِومن

يقة ربرّكت ىنا فمن الّشرور، اه هبذا الطاىرة الصدِّ  السيِّد يقول كما ل دقيٍق، مرسومٍ  برنامجٍ  ِضمنَ  الذبِّ
ا من الصَّدر باقر زلمَّد  فاشٌل، ربليلٌ  ىذا ربليُلك الصَّدر سيِّدنا يا أقول أنا اخلليفة، ذكاءِ  بسببِ  فشلت أَّنَّ
 فاشلة، ىي ما الزَّىراءُ  ربليِلك، ف فشلتَ  الَّذي أنت فاشٌل، كتابٌ  ىذا وكتابك التحليل، ف فاشلٌ  أنت
 ;لسببي وذلك بكامِلها، حلقيقةَ  أدرك ل ألنَّين احلقيقةِ  من ُجزءٌ  ىو أقولوُ  الَّذي وىذا

 ذلك ف أعيش ُكنتُ  وما جرى، وبالَّذي الوقت بذلك ترتبط الَّيت ادلعطَيات ُكلَّ  أمتلك ل ;األوَّل السَّببُ 
 الَّيت ادلعطيات ادلعطيات، ُكلَّ  أمتلك ل الوقائع، من ورُكامٍ  األحاديث، من رُكامٍ  ف أحبث إنَّين العصر،
 .جهة من ىذا أيضاً، جزئّياً  إدراكي فسيكون جزئّية، ُمعطياتٌ  ىي يديّ  بي أمتلكها

 !ادلعصوم؟ خيّططوُ  لّلذي العميقَ  الغورَ  يعرفَ  أن يستطيع الَّذي ىذا َمن ;أخرى جهةٍ  ومن
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ا أُدركوُ  ما لذلك  ل والَّيت بُكلِّها ادلعطيات حبسبِ  ل ثانياً، وحبسيب أّوًل، اجملزوءة ادلعطيات حبسبِ  ىو إمنَّ
 أُدرُكها إنَّين ادلعصوم؟ حبسبِ  ادلخطَّطاتِ  يُدركَ  أن يستطيع الَّذي ىذا فَمن ادلعصوم، حبسبِ  ول أمتلُكها،

 باقر زُلَمَّد سيِّدنا فيو يتحدَّثُ  الَّذي الكَلم ىذا أمَّا احملدودة، خربت وحبسبِ  اجملزوَءة، ادلعطيات حبسبِ 
يقة فشلِ  عن الصَّدر  ف فشلوِ  عن الوقائع، ربليلِ  ف فشلوِ  عن ىو، فشلوِ  عن يتحدَّثُ  ىذا الطاىرة، الصدِّ

 ىذا فشلت، قد فاطمة إنَّ  ويقول يتجرَّأ حبيث الصَّحيح، بالشَّكل عقيدتوِ  معرفة ف فشلوِ  عن الكتاب، ىذا
 قد عليو اهللِ  رمحةُ  السيِّد أنَّ  كيف ولحظتم التحقيق، ف وفشلٌ  وادلعرفة، العلمِ  ف وَفَشلٌ  العقيدة، ف فشلٌ 

 يكن مل أنَّوُ  ل ويبدو بصدِدىا، حننُ  الَّيت احملاورة ىذهِ  عن ُخصوصاً  بعِضها، عن وأغمضَ  الوقائعَ  حرَّف
 ف بنفسوِ  فألَقى فذىب عنها، أغمضَ  لذلك يتجاوزَه، أن يستطيع ل قوي   إشكالٌ  فواجَهوُ  بتفاصيِلها عارفاً 

 .ادلضامي َفهمِ  ف كَلِمو على واعتمد احلديد أيب ابن كتابِ 
يقةُ  بوِ  قامت فالَّذي ا ىو الطّاىرةُ  الصدِّ  ف ما خُيرِجوا وأنْ  داخِلهم، ف ما يتقيَّأوا أنْ  على أرغمتهم أَّنَّ

، باسم األنصار َىَتفَ  لذا يتكلَّموا، أنْ  لآلخرين اجملال وتركت شيئاً، قالت وما وسكتت داخِلهم،  علي 
 قرأتوُ  كما احلديد أيب ابن مع حديثوِ  ف ُيىي أبو البصريّ  النقيبُ  بيَّ  كما علي   باسم َىتفوا ادلسلمون

 دفعت وقد َسَلَمة أُمِّ  صوتُ  إنَّوُ  بكر، أيب مسامع يصكُّ  بصوتٍ  وإذا أخرى جهةٍ  ومن قليل، قبلَ  عليكم
 سهَلً  يكن مل األمر لكنَّ  لقتلوىا، قتَلها يستطيعون كانوا ولو كاملة، سنةٍ  دلدَّة عنها العطاء ُمِنعَ  أنْ  الضريبةَ 

 قذفِ  عن ودفاِعها لردِّىا عقوبةً  عنها ادلالَ  فقطعوا عنها، ادلالِ  بقطعِ  يؤذوىا أنْ  فاستطاعوا احلّد، ىذا إىل
 .لفاطمة بكرٍ  أيب
 أفسدت بيِتها، إىل عليها وسَلموُ  اهللِ  صلواتُ  الزَّىراء رجعت ادلخطَّط، ُكلَّ  أفسدت أنْ  وبعد ذلك بعد

 اجلديدة، التشكيلةِ  هبذهِ  الَفرحَ  يعيشون كانوا الَّذين واألنصار ادلهاجرين أربكت وأربكتهم، بكامِلو ادلخطَّطَ 
 على صفعتهم البَلغة، وهبذه ادلعرفةِ  وهبذه العلمِ  هبذا عقوذَلم َصَعقت ربدَّثت، حينما جهَلهم فكشفت
م كيف ذلم بيَّنت حي حبقيقِتهم وجوِىهم  بعلِمها قتهمصع وادلواثيق، العهودَ  ونقضوا األمانةَ  خانوا أَّنَّ
 وجاء َكذَّب حّتَّ  فأربكتو احلاكمَ  أخرست ُثَّ  حبقائِقهم، وجوِىهم على وصفعتهم وبَلغِتها، ومعرفِتها

 وربدَّثت علي   باسم األصواتَ  اجُلُموع فرفعت جوِفو، ف ما تقيَّأ أنْ  إىل عليو وضغطت الكاذبة، باألحاديث
 الصورة، من أجزاء ىذهِ  التفاصيل، ُكلَّ  منتلك ل فنحنُ  الصُّورة، من أجزاء وىذه كان، الَّذي وكان َسَلمة أُمُّ 

م ادلسجد، من ُجزءٌ  ىو وبيُتها بيِتها، إىل ورجعت  بذلك عليَّاً  فخاطبت!! ويتابعوَّنا عليها ليتجسَّسون وإَّنَّ
  .اخلطاب
 تفكيَىم تُربكَ  أنْ  األخرى؟ اخلطوة ىي ما أخرى، خبطوةٍ  تقومَ  أن لبُدَّ  أنّو ىو والبديهيُّ  ادلنطقيُّ  الشيءُ 

ا عليَّاً  ستخرب فاطمة أنَّ  يتوقَّع ويُتابع يتجسَّس وىو ادلرتبك فاإلنسان سُلّططاهِتم، أربكت ما مثلَ   فعلت بأَّنَّ
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 بأنَّ  يستنتجُ  يستنتج؟ ماذا يتجسَّس الَّذي فهنا وتُعن ُِّفُو، علي   على غضبها َجامَ  ُتظِهرُ  هبا وإذا وكذا، كذا
 أدبّية بعباراتٍ  خُياطبها وجِدِك، عن َّننهي َّننهي،; ذلا يقول ادلؤمني بأمي وإذا باألمر، لوُ  عَلقةَ  ل عليَّاً 

 يُرام، ما على ستسي األمورَ  وأنَّ  مضمون، معاَشها بأنَّ  ويطمئُنها الغضب عن والكفَّ  الرتياح منها يطُلبُ 
 وبآخر، بشكلٍ  سيُنَقل الكَلم وىذا اإلرباك، من آخرُ  لونٌ  ىذا آخر، إرباكٌ  ىذا يربكهم؟ أل الكَلم ىذا

 ألىلِ  يرتصَّدون الَّذين من الكثيين تفكيَ  سيبك وىذا سيُنقل إلينا، ووصل القرون عرب إلينا نُِقل مثلما
 يتجسَّسون، الَّذين لؤلشخاص إرباك للقادة، إرباك إرباك، عملية أَّّنا األنصار، ومن ادلهاجرين من البيت
 ل بقَّالي، بي كَلماً  وليس األوصياء، سيِّد وبي فاطمة بي يدور ىنا الكَلم عاّم، بشكلٍ  للواقعِ  وإرباك
 . ذلم بالنِّسبة ول لنا بالنِّسبة

يقة بو قامت نفُسو الشَّيء ىذا نفُسُو، الشَّيء وىذا  ىؤلء من الكثي الباب، فتحت حي الطاىرة الصدِّ
 قامت دلاذا يتساءلون ذلك، وغي ادلرجعيَّة بصفةِ  يوَصفون الَّذين أولئك من حّتَّ  يتحدَّثون، شلَّن اجلّهال
 خرجت حي وفاطمة بكاملِو، البيت إلحراق جاؤوا القوم علي ؟ خيرج مل دلاذا الباب؟ وفتحت فاطمة

ا ادلخطَّط، ىذا أفشلت  الوليد ابن وخالد عمر مع جاءوا الَّذين ادلسلمون صوهَتا، ورفعت تكلَّمت حي ألَّنَّ
 عمر أنَّ  صحيح تراجع، البعضُ  وآلو عليو اهلل صلَّى دبَُحمَّدٍ  ذكَّرهتُم حي فاطمة، فهذهِ  تراجع، منهم البعضُ 
 ولكنّ  الباب، دفعَ  فقط يريدون ول! بكاملوِ  البيت إحراقَ  يُريدون كانوا ولكّنهم الباب، دفعِ  ف أسرع

 عليها البابِ  بإلصاق عمر أسرع لذلك األمر، انقَلبِ  من خافوا وربدَّثت الباب إىل وصلت حي فاطمة
اً  واضحة واضحة، قضيَّة القضّية. واجلدار البابِ  بي قتَلها وحاول َصدرِىا ف ادلسمارُ  ونَ َبت  أردتَ  إذا جدَّ

 هبذا جئتُ  لكنَّين الواقعة، تفاصيلِ  عن احلديثِ  بصددِ  لستُ  اآلن أنا التفاصيل، ُكلِّ  ف النَّظرَ  ُتدقِّقَ  أنْ 
 وإىل النتائجِ  ىذهِ  إىل ستصلون فإّنكم عليكم، وعرضُتها بدقَّةٍ  النصوصَ  تتّبعتُ  لو وإلَّ  إمجاّل، بشكلٍ  مثالً 
 .غيِىا

 خالد وأراد األعلى احلدِّ  إىل وصل غضَبهم فإنّ  لذلك برنارِلهم، وإلفشالِ  إلبطالِ  ىو الفاطميُّ  ادلخّططُ  إذاً 
ِِابنَُِِخاِلدُِِوَسلَِِّالدَّارَِدَخُلواَِحتَّىِالنَّاسُِِفَأقَبلَِ - (قيس ابن سليم) كتاب ىو ىذا بالسَّيف، يقتَلها أنْ 

َِعِليٍَِِّعلىِفََأْقَسم - ادلؤمني أميُ  - ِبَسيِفوَِِِعَليوَِِِفحَملِالسَّالـَِعَليَهاِفَاِطَمةِلَِيْضِربِالسَّيفِالَولِيد
ِالَولِيدِِابنَُِِخاِلدُِِوَسلَِِّالدَّارَِدَخُلواَِحتَّىِالنَّاسُِِفَأقَبلَِ - يضربَو ل أنْ  بعلي   ويتوّسل يُقِسم بدأ - َفكفِّ

 موجودة الرِّواية - َفكفَِِّعِليٍَِِّعلىِفََأْقَسمِِبَسيِفوَِِِعَليوَِِِفحَملِالسَّالـَِعَليَهاِفَاِطَمةِلَِيْضِربِالسَّيف
 اذلادي، نشرُ  الثَّاين، اجلزء األنصاري، باقر زُلَمَّد الشَّيخ بتحقيق قيس، ابن ُسليم كتاب ،995 صفحة
 ىي ىذه قمري، ىجري 3139 الثَّانية، الطبعة وكذلك ادلقدَّسة، قم قمري، ىجري 3135 األوىل، الطبعة
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  .قمري ىجري 3139 الثَّانية، الطبعة
 الكتاب ىذا ف جاء ما لكم أقرأُ  دعوين ،983 صفحة تعاىل اهلل رضوان قيس ابن ُسليم كتاب ف وأيضاً 

ِىذاَِداـَِماَِأَمرِلََناَِيْسَتِقيمَُِِلِ - السَّقيفة أصحابُ  - فَػَقالواِوَتَذاَكرواِتَآُمرواِِإنػَُّهمِثُمَِّ:َِعبَّاسِابنُِِقاؿَِ -
ِالَولِيد،ِابنَُِِخاِلدُِ:ُِعَمرِفَػَقاؿِِبَقتِلو؟ِلََناَِمنِْ:َِبكرِأَبُوِفَػَقاؿ - ادلؤمني أمي إىل يشيون - َحيَّاًِِالرَُّجلُِ
ِإفِِْفواهللِِشئُتماَِماَِعَلىِِاحِمالِني:ِقَاؿَِعَليو؟َِنحِمُلكَِأمرٍِِِفيِرأيُّكَِِماَِخاِلدِيا:ِفَػَقالِِإلَيو،ِفَأرَسال

:َِبكرِأَبُوِفَػَقاؿَِلُو،ِفَإنِّي:ِقَاؿَِغيَره،ِنُريدَُِِماِواهللِِ:ِفَػَقالَِلَفَعلت،ِطَاِلبِأَِبيِِابنِِِقَتلَِِِعَلىَِحملُتَماِني
 ف ُيسلِّم بكر أبو يعين - َسلَّْمتُِِفَِإَذاِالسَّيفَِوَمَعكََِِجانِِبوِِإَلىِفَػُقمِالَفجرَِصاَلةِالصَّالةِِفيُِقْمَناِإذا

َِأَمرِِفيَماِتَػَفكَّرَِبكرٍِِأَبَاِأفَِِّثُمََِِّذِلك،َِعَلىِفَافْػتَػَرُقواِنَػَعم،:ِقاؿَُِِعنُػَقو،ِفَاْضِربَِسلَّمتُِِفَإَذا - الصََّلة
ِماَِعَلىِفَػَنِدـَِطويلِوَباَلءٌَِِشِديدةَِحربٌَِِوقَػَعتَِذِلكِفَػَعلَِِْإفِِْأنَّوُِِوَعَرؼِالسَّالـَِعَليوَِِِعليٍِِّقَػْتلِِِِمنِِبو

ِبِالنَّاسَِفَصلَّىِفَػتَػَقدَّـِالصَّاَلةِأُِقيَمتَِوقدِاْلَمْسِجدِأََتىِثُمََِِّأْصَبح،َِحتَّىِتِْلكِلَيَلَتوُِِيَػَنمِفَػَلمِِبوَِأَمره
ـََِِحتَّىِبالسَّيفُِمتَقلَِّداًِِالَولِيدِابنُِِخالدَُِِوَأقْػَبلِيَػُقوؿَِماَِيدِريِلُِمَفكِّراًِ ِالسَّالـَِعَليوَِِِعِليٍَِِّجاِنبِِِِإَلىِقَا

َِخاِلدِيَاَِسلِّمُيِِأفِِْقَػْبلَِصاحَِتشهُِّدهِِمنَِبكرِأَبُوَِفرِغَِِفَػَلمَّاَِذِلك،ِبَِبعضِِِالسَّالـَِعَليوَِِِعِليِ َِفَطنَِوَقد
َِخاِلدِبَِتالبِيبَِِِفَأَخذَِعِليِ ِفَػَوَثبَِِِوشَمالوَِِِيِمينوَِِِعنَِسلَّمِثُمَِِّقَػَتلُتك،ِفَػَعلتَِِِفإفَِِْأَمرُتكََِِماِتَػْفَعلَِلِ

ِاْلَمْسِجدَِأْىلَُِِعَليوِوَاْجَتَمعَِِلَيَػْقتُػَلوَِسيَفوُِِوَأَخذََِِصْدرِهَِعَلىِوَجَلسََِِصَرَعوُِِثُمََِِّيِدهَِمنِالسَّيفََِِواَنْػتَػَزع
 يعين - بِالَقْبرَِفَحلَُّفوهَِكَفْفَت،َِلمَّاِالَقْبرِِبَحقَِِِّحلُِّفوه:ِالَعبَّاسِفَػَقاؿَِعَليو،َِقدرواَِفَماَِخاِلداًِِلَُيَخلُِّصوا

َِىاِشمَِوبَػُنوِواْلِمْقَدادَِذرَِِّوأَبوَِوالَعبَّاسُِِالزُّبَيرَِوَجاءََِِمْنزِِلو،ِِإَلىِفَاْنطََلقَِوقَاـِفَػتَػرََكوُِ - النَّيبّ  بقرب
ِوقَاُلواِالسُُّيوؼِواَختَرطُوا ِواَضْطَربُواَِوَماجواِالنَّاسَِوَاْختَػَلفَِويَػْفَعل،ِيَػَتَكلَّمَِحتَّىِتَػْنتَػُهوفَِلِِواهللِِ:
َِوَأْىلِِِاهللِِلَرُسوؿِالَعَداوةِأَْبَديُتمَِماَِأْسَرعَِماِاهللَِأَعداءِيَا:َِوقُلنََِِفَصَرخنَِىاِشمِبَِنيُِنُسوةَِوَخَرَجت

ِِمنَِىَذاَِأَردُتمَِلطَاَلَما - قتَلوُ  أردت أي اهلل رسول من ىذا أردت - اهللَِرُسوؿِِمنَِىَذاَِأَردُتمَِلطَاَلَماِبَِيتو،
 - بِاأَلْمسِِابْػَنَتوُِِفَػَقتَػْلُتم - اجلملة ىذه إىل انتبهوا - َعَليوِتَػْقِدرواِفَػَلمَِوآِلوَِعَليوِاهللَِصلَّىِاهللَِرُسوؿ
 اجلميع النَّص ىذا حبسب الكتاب، ىذا ُيضعِّفون الَّذين الكرام دلراجِعنا نصنع ماذا لكن مقتولة، فاطمة
 أنَّ  يعرفون اجلميع ألنَّ  رد   من ىناك يكن ومل الكَلم ىذا قُلن ىاشم بين نسوة أنَّ  حبيث ذلك، يعرفون كانوا

 . قُِتلت قد فاطمة
َِوَربَِِِّكَذبْػُتمُِوْلِدهَِوأبَاَِوَوِصيِّوَُِِعمِّوَِواْبنََِِأَخاهِتَػْقتُػَلواَِأفِِْالَيـوِتُرِيُدوفِأَنْػُتمِثُمَِِّبِاأَلْمس،ِِابْػَنَتوُِِفَػَقتَػْلُتم
َنةٌِِتَػَقعِأفِِْالنَّاسَِتَخوَّؼَِحتَّىِقَػْتِلو،ِِإَلىَِتِصُلوفُِكْنُتمَِماِالَكعَبة  وجرت قُِتلت، ففاطمة - َعِظيَمةِِفتػْ

 َمنَعت الَّيت األجزاء نفس ف واضحة صرُية موجودة نصوص وعندنا ادلؤمني، أمي لقتلِ  وزلاولت زلاولت



  33/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 116 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 23 - 
 

 وسَلموُ  اهللِ  صلواتُ  ادلؤمني أميِ  عن كَلمٌ  ىناك البحار أجزاء نفس وف طبَعها، الشِّيعيَّةُ  ادلرجعّيةُ  وحّرمت
 ألجلِ  إلَّ  العمريّة، الشوَرى الشوَرى، عقد ما طاباخل ابن عمر أنَّ  من ُيصرِّح واضح صريح بشكلٍ  عليو

 ول ُتطرَح ل الرِّوايات ىذه لكن ادلؤمني، أميِ  قولُ  ىو ىذا أُقَتل، أن ألجل ُمربَمجٌ  ُكلُّو ىذا الربنامج قتلي،
 ل ُكتُِبهم ف الِكرام علماَءنا ألنَّ  دلاذا؟ الشِّيعيَّة، الثَّقافة من جزءاً  ُتشكِّل ول الشِّيعّي، الوَسط ف ُتذَكر

 أيب ابن وعن الطربيّ  عن ينقلون حي ولكن الرِّجال، علم قذارات حبسب السَّند ضعيفةُ  أَّّنا حبّجةِ  يذكروَّنا
 ابن وبرواياتِ  الطربيّ  برواياتِ  مشحونةٌ  احُلسينّيةُ  ادلنابرُ  اآلن! السَّند بضعيفةِ  ىي ما الرِّوايات فهذه احلديد
 على فموضوعةٌ  البيت أىل أحاديثُ  أمَّا الكتب، ىذهِ  وأمثالِ  واليعقويب وادلسعودي احلديد أيب وابنِ  األثي

م دلاذا؟ عليها، اّطَلعٍ  أدىن ميلكون ول يعرفوََّنا، ل اخلطباء ونفسُ  جانبٍ   اِلعتمادَ  ادلراجع من يتعلَّمون ألَّنَّ
 وللخطباء، لطَّلهِبم ادلراجعُ  يُعلِّموُ  الَّذي ىو ىذا البيت، أىلِ  حديثِ  ُكُتبَ  ويرتكون ادلخالفي ُكُتبِ  على
 .الشِّيعيَّة ادلكتبة ف ادلوجودة ُكتُِبهم ف والُعلماءُ  ادلراجعُ  يكتبوُ  الَّذي ىو وىذا
 أىلِ  أحاديثِ  عن أربدَّثُ  ل فإنَّين الشِّيعيَّة ادلكتبة عن أربدَّث وحي أماَمكم، الشِّيعيَّة ادلكتبة ىي ىذه

ا والفقهاءُ  والُعلماءُ  ادلراجعُ  يصُفها الَّيت البيتِ   بالطهارات يتعلَّق يسياً  ُجزءاً  ويأخذون السند، ضعيفةُ  بأَّنَّ
 وَيْذُروََّنا ُيضعِّفوَّنا، فهم األحاديث بقيَّةُ  أمَّا قّوهِتا، وعلى صّحِتها على يؤكِّدون اخلُمس وأحكام والنجاسات

 أيب ابنِ  بكتابِ  ِجئتُ  قد كنتُ  وإذا ادلخالفي، ُكُتب من كتابٍ  من لكم نقلتُ  ما وأنا اذلشيم، الرّيحِ  َذْروَ 
َ  أنْ  فأردت عليو، واعتمدوا منو نقلوا الُعلماء ألنَّ  فذلك احلديد  ويكتبون يؤلِّفون كيف علماَءنا أنَّ  لكم أُبيِّ

 .الشِّيعيَّة الثقافةِ  ساحةَ  نؤو يُنشِ  وكيف ويفّكرون،
 ادلكتبة لُبابِ  من أيديكم بي وضعُتها الَّيت والنَّماذج األمثلة ىذه بعد واضحة صارت الصورة أنّ  اآلن أعتقد

 الكتب من بالنَّماذج وجئتكم الشِّيعيَّة، ادلكتبة مركز إىل دخلتُ  بل احلاشية، إىل ذىبتُ  ما وإنَّين الشِّيعيَّة،
 واألصوّل، اإلخبارّي، الذباه من الذباىات، سلتلف ومن الطائفة ىذه لعيون الطائفة، مراجع لكبار

 ومن والسياسّيي، احلركّيي من ، ادلعاصرة الذباىات ومن القدمية، الذباىات من والشَّيخّي، والعرفايّن،
 ومراجع ُعلماء من بنماذج وجئتُ  إلَّ  اذّباىاً  تركتُ  ما وىكذا والسياسّي، احلركيّ  بالعمل يؤمنون ل الَّذين
 .الشِّيعيَّةِ  ادلكتبةِ  ف الزَّىراء صورةَ  أيديكم بي أعرضَ  لكي ادلختلفة الذباىات تلك وخطباء ورموز

 إليها؟ وصلنا الَّيت النتيجة ىي ما
ا; إليها وصلنا الَّيت النتيجة اىات، مجيع ف برتاء صورةٌ  برتاء، صورةٌ  إَّنَّ  صورةُ  العقائديّ  ادلستوى على الذبِّ
ا; )تكفي واحدة كلمة!! مبتورة برتاءُ  الزَّىراءِ   على وُمزِّقت، الصورةُ  ُبرتِت ،!!(اآلداب حدود من خرجت إَّنَّ

!! الشِّيعيَّة ادلكتبة ف مبتورة الزَّىراءِ  ظَلمةُ  الظَُّلمة، مستوى على!! مبتورة الزَّىراءِ  صورةُ  العقائديّ  ادلستوى
ا; يقولون اجلميع ا بقتِلها، ُيصرِّح من الُعلماء من ذبد نادراً  قُِتلت، ما إَّنَّ  على ُىِجم اىُتِضمت، ظُلمت، إَّنَّ
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 مراجعِ  كبارِ  كبارِ  قول ىذا السَّند، ضعيفُ  فهو بقي ما أّما مقبول، احلدّ  ىذا إىل باحلرق، ُىدِّدت دارِىا،
 الزَّىراء فصورة ديِنكم، ف إليهم وترجعون تُقلِّدوَّنم الَّذين ادلعاصرين اآلن األحياءِ  وحّّت  األمواِت، الطائفةِ 

!! وُمشوَّهٌ  مبتورٌ  الزَّىراءِ  وكَلمِ  الزَّىراءِ  منطقِ  وفَ ْهمُ !! وُمشوَّىة مبتورة الزَّىراءِ  ظَلمةِ  وصورةُ !! مبتورة العقائديّة
 لُبابِ  لُباب من الشِّيعيَّة، ادلكتبة وسطِ  ِمن أيديكم بي عرضُتها كلُّها احلقائق ىذه! ل؟ أم ىذا لحظتم

 الطامَّة األصولّيي، عند ىي والطامَّةُ  األصولّيي، من احملدِّثي، من علمائِنا، كبارِ  بِ ُكت من الشِّيعيَّة، ادلكتبة
 اآلن، ادلوجودةُ  ادلدرسةُ  وىي األصولّية، ادلدرسةُ  ىي الزَّىراءَ  ذحبت الَّيت ادلدرسة األصولّيي، عند ىي الكبية
 ف إجراماً  ادلدارس أكثر ولكن كذلك، ادلدارس وبقيَّة الزَّىراء، ذحبت الَّيت ىي األصولّيةُ  ادلدرسةُ  اآلن، حوزتُنا

م الربنامج َّناية ففي ذلك ومع الُكُتب ومرَّت احلقائق مرَّت وقد!! األصولّية ادلدرسة ىي الزَّىراء حقِّ   سأُقدِّ
 تَ ت َْرى احلقائق زالت ل! تقولون؟ ماذا[ بعد؟  ولونگشت  أشوف أريد] مّر، ما لكلِّ  ملخَّصاً  تقريراً  أيديكم بي

 أين!! تقولون ماذا أرى كي وبادلصادر تقدَّم ما ُكلِّ  عن شامَلً  تقريراً  لكم سأُقدِّم الربنامج َّناية ف ولكن
  ؟!الزَّىراء تنصرون أم الزَّىراءَ  يظلم من ُتشاركون أنُتم ىل األكاذيب، ىي

 - ُظاَلَمِتيَِعنِِْوالسَِّنةَُِِحقِّيِِفيِالَغِميَزةَُِِىِذهَِِِما - فاطمة صوتُ  ىو ىذا - َحقِّيِِفيِالَغِميَزةَُِِىِذهَِِِما)
 (!!ُظاَلَمِتيَِعنِوالسَِّنةُِِِشيَعِتيِياَِحقِّيِفيِالَغِميَزةَُِِىِذهَِِِما - شيعيت؟ يا مّت إىل مّت؟ إىل

 كَلُمها!! مبتورة ُظَلمِتها صورةُ !! مبتورة العقائديّة الزَّىراء صورةُ  برتاء، صورةٌ ; النتيجةُ  ىي؟ ما النَّتيجة
 إذا!! صورهَتا تبرتون إنَّكم! كَلَمها؟ برتتَ  قد ألستَ  الصَّحيحِ  بالشَّكلِ  كَلَمها تفهمُ  ل حي أنتَ !! مبتور
 بالسِّياط لفَّعها قنفذ كان إذا!! وتبرتوََّنا الصورةَ  تقطعون أنتم بيِده، خدِّىا على صَفعها قد ُعَمر كان

 ل شأنَ  ل الشِّيعُة، أنتم أخاطبكم أنا!! تقطيعاً  تقطِّعوَّنا أنتم عضِدىا، وعلى متِنها على اآلثارُ  وبقيت
ينيَّة، بادلؤسَّسةِ  ينيَّة، ادلؤسَّسةِ  أنصارُ  أنتم أنتم، أنتم الدِّ ِيَعِرؼَِلمَِمن) ;يقولون األِئمَّةَ  أنّ  دائماً  وتذكَّروا الدِّ

 ل ،(يَعِرؼَِلمَِمن) ;أعيِنكم أمامَ  ضعوىا القاعدة ىذه ،(ظََلَمناَِمنَِشرِيكُِِفَػُهوِظُْلمٍِِِمنِإَلَيَناِأُِتيَِما
 ىي ما الظَلمةِ  أحاديثُ  وراَءىم، تركضون دلاذا الظَُّلمة، أحاديثَ  ُيضعِّفون ادلراجع بادلراجع، لكم شأن

 الظَُّلمةِ  أحاديثُ  أمَّا نعم، النَّجاسات، وف الطهارات ف تُقلِّدوَّنم أنتم فيها، الُعلماء تُقلِّدون تقليديّة مسألة
 دونِ  ومن يعلموا أنْ  دون من الناصيبِّ  الِفكر ف كرعوا ادلراجع أحرار، ادلراجع! ادلراجع؟ وراءَ  تركضون دلاذا
 دلاذا أنتم الواقع، ىو ىذا فاطمة، ُظَلمةِ  ف ُيشكِّكون فأخذوا ناصبيَّة، بطريقةٍ  يفّكرون فصاروا نيَّة، سوء

 ىذا تابعوا وقت؟ عندكم ما فاطمة، ظَلمةِ  عن امسعوا فاطمة، ظَلمةَ  اقرأوا! فاطمة؟ مةِ ظَل ف ُتشكِّكون
 الطريق، عليكم زبتصر( فاطمةِياِلَبَّيكِِ) حلقات رلموعة ،(فاطمةِياِلَبَّيكِِ) حلقات تابعوا فقط الربنامج،
 ..!!. الزُّبدة وتُعطيكم
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 دلاذا؟ غيَه، طويتُ  مثلما احلديث ىذا أطوي أطويو، لكنَّين كثي، كثي حديثٌ  وعندي انتهى الربنامج وقت
 ; أمواتاً  أخاطبُ  أمواتاً، أخاطب ألنَّين

  ... حيَّاِناديتَِِلوِأسمعتَِِلقد
ا  ;ومعروف مشهور بيت وىو البيت ىذا ُيفظ منكم الكثي ردبَّ

ِتُناديِلػَِمنِحياةَِِلِلكنِِْوِِِحيَّاًِِناديتَِِلوِأسمعتَِِلقد
م يتصوَّرون -َِكِثيرَِكِثيرٍِِعلىَِأفْػَتُحَهاِِحينََِِعيِنيِأَلَفْػَتحُِِِإنِّي) ;يقول السَلم عليو ادلؤمني وأميُ   رجالٌ  أَّنَّ
  (.رَاَحةَِلَِِوَلِكنَِكِثيرَِكِثيرٍَِِعَلى - برجال ُىم وما

  ... الَقَمر رَِعايَةِ  ِف  أَْترُكُكم
 اإلْٔخَسِْٔج عٍََى ًَُِخَببِعٍِنَب ُِشَبىِدٌِنَب ًًَُجٌُهِ ًُجٌُىِنَب عَْٓ اٌىَسْةَ إوْشِف احلُسَني أَخٍِهَ ًَجْوِ عَْٓ اٌىَسْةِ وَبشِفَ ٌَب

 .. . احلُسَني أَخٍِهَ بِحَكِّ

هِ َِع ٌخجدَّدُ غداً املٍخمى ... جٍَّعبً اٌدُّعَبء أَسأٌَُىُ ... لََّس ٌب   ... اهلل أَِبِْ يف ... فَبطَِّت ٌَب ٌبٍَّ
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