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 بِسْنِ اهلل السَّحْوَيِ السَّحِين

 
  ...األَوْلِيَبء يَتَىجَّهُ إِلَيهِ الَّرِيْ اهلل وَجْه يَب عَلَيه سَلَبمٌ

  ...اهلل بميَّتَ

 ...!فَمَدَن؟ هَيْ وَجَدَ الَّرِيْ وَهَب وَجَدَن هَيْ فَمَدَ هَبذَا
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 الْوِئَت بَعد األَزْبَعُىىوَ تُلثالثَّب تُمَلَحَالْ

 ىىُتسال اجلُصْءُــ  فَبطِوَت يَب لَبَّيهِ

  !...فَبطِوَت؟ يَنْصُس ًَبصِس هِيْ هَل - المَيِّوَت فَبطِوَت
 

  ... بَػَناِتْ  أَبْػَناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلـٌ 
 احللقةُ  ىي فهذه ،(فاطمةِياِلبَّيكِِ) :حلقاتِ  رلموعة من حلقةٍ  آخرُ  وىي الستوف احللقة ىي احللقةُ  ىذهِ 

 ..!!فَاِطَمةِياِلبَّيكِِ: العنواف ىذا ربتَ  واألخًنةُ  السّتوف
 نعود، ا شاء وإفْ  غد يوـِ  ُمنذُ  الربنامج ويتوقَّف تُػَبثّ  حلقةٍ  آخرُ  ىذهِ  يعين األيَّاـ، ىذهِ  سيتوقَّفُ  الربنامجُ 
 من بَقي ما ،(النَّاطقِالكتابُِ) :برنامج حلقاتِ  من َكثًنٌ  َشيءٌ  يَبقَ  مل ادلناسب، الوقت يف وسُنعِلن
 ذلك وبعد، ردود: عنواف ربتَ  حلقاتٍ  وعدَّة ،الصَّالةِمعاني: عنواف ربت احللقات من رلموعةٌ  :حلقاتٍ 

 . األخًنة احللقةُ  تأت
 قد نكوف النَّاطق الكتاب برنامج تَّ  ما وإذا ،(النَّاطقِالكتابُِ) :برنامج حلقاتِ  من الكثًنُ  الشَّيءُ  يبقَ  فلم

 ملف   أجزاءِ  من األخًن اجلزءُ  وىو الرَّابع اجلزء عندنا ويبقى والِعرتَة، الكتابِ  ملف   من الثَّالث اجلزء أكملنا
 .تعاىل اُ  شاء إفْ  ادلناسب وقتوِ  يف عنوُ  نُعِلنُ  ،(الخاتمة: )عنوانوُ  سيكوف والَّذي والعرتة الكتاب

ِوسالُموِاللِِِصلواتُِِالقيِّمةِفاطمةُِ: )عنواف ربت كانت ادلتقد مة احللقات جديد، عنوافٍ  ربت احللقةُ  ىذه
ِيَ ْنصرُِِنَاصرٍِِِمنَِِْىلِْ: )ُعنواهنا( فاطمةِياِلبَّيكِِ) :حلقات رلموعةِ  من األخًنةُ  احللقةُ  وىذه ،(عليها

  .ىذه حلقِتنا عنوافُ  فاطمة يَنصرُ  نَاصرٍ  ِمن َىل ،(فَاِطَمة؟
 أكرب عليّ  بتصحيح إيراف، طهراف، الصَّدوؽ، مكتبةُ  الصَّدوؽ، لشيِخنا: األعماؿ ِعقابُ  كتابُ  ىو ىذا

 ثواب معاً، مطبوعاف الصدوؽ للشَّيخ الكتاباف وىذاف السَّادس، احلديث ،842 صفحة يف الغّفاري،
 َجابر عن السَّادس، احلديثُ  ،842 صفحة األعماؿ ِعقابُ  كتاب من أقرأُ  أنا األعماؿ، وعقابُ  األعماؿ
 ُيصطَلحُ  رواياتٌ  ىناؾ مركزيّة، روايةٌ  الر واية ىذهِ  ِمراراً، عليكم قرأُُتا الر وايةُ  وىذهِ  الباقر، إمامنا عن اجلُعفي،

 قُلت كما مركزيّة، روايةٌ  األبواب، أُمَّهات أُمَّهاتِ  من ىي الر واية ىذهِ  األبواب، بأُمَّهاتِ  اد ثٌن بٌن عليها
، باقر عن اجلُعفي َجابر لنا يرويها   عليو؟ اِ  صلواتُ  الباقر إمامنا يقوؿ ماذا العلـو

َِوَماَِحقَِّناَِوَذَىابِِِظُْلِمَناِِمنِِِْإلَيَناِأُِتيََِِماُِسْوءَِِيَ ْعِرفَِلمَِمنِِْ؛ ظُْلِمَناِِمنِِِْإلَيَناِأُِتيََِِماُِسْوءَِِيَ ْعِرفَِلمَِِْمنِْ
َنا اً، دقيقةٌ  الر وايةُ  - ِبوُِولِيَناِِفيَماِِإلَيَناِأََتىَِمنَِِْشرِيكُِِفَ ُهوَِِِبوُِنِكب ْ  بالظُّلمِ  معرفِتنا عن تتحدَّثُ  ال الر واية جدَّ



  06/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 413 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 6 - 
 

 الظُّلمِ  على الػُمرتتّبةِ  الَسي ئةِ  اآلثار عن تَتحدَّثُ  الر واية لكنَّ  منو، مفروغٌ  أمرٌ  ىذا زُلَمَّد، آؿِ  على َجرى الَّذي
 نتفهَّم وأف نتفكَّرَ  وأف ذلك يف نتدبَّر أفْ  وعلينا عليهم َجرى ما نعرؼَ  أفْ  علينا زُلَمَّد، آؿِ  على َجرى الَّذي

 .ذلك من واألسرارَ  احِلكمةَ  َنستنبط وأف
 عليو األوىل بالدرجة فهو - ظُْلِمَناِِمنِِِْإلَيَناِأُِتيَِماُِسْوءَِِيَ ْعِرفَِلمَِمنِْ - :الباقر إماُمنا يقوؿ ماذا الحظوا

 . إلينا ُأِت  ما سوءَ  يَعرؼ أف عليو الثَّانية بالدرجة ذلك وبعد ظُلٍم، من علينا جرى ما يعرؼَ  أف
 ذلك على ادلرتتّبة الَسي ئة باآلثار ومعرفةٌ ..!! عليهم جرى الَّذي بالظُّلم معرفةٌ : ادلعرفة من نوعاف ىناؾ يعين

 ..!!الظُّلم
َناَِوَماَِحقِّناَِوَذَىابِِِظُْلِمَناِِمنِِِْإلَيَناِأُِتيَِماُِسْوءَِِيَ ْعِرفَِلمَِمنِْ ُِولِيَناِِفيَماِِإلَيَناِأََتىَِمنَِِْشرِيكُِِفَ ُهوِِبوُِنِكب ْ
 اآلثارَ  يعرؼُ  ال لكنَّوُ  الظُّلم ذلك ألجلِ  زلزوناً  وَكاف عليهم َجرى الَّذي بالظُّلم عارفاً  كاف لو حّتَّ  - ِبو

اً، خطًنةٌ  كلمةٌ  ىذهِ  زُلَمَّد، آؿِ  لظاملِ  َشريكاً  يَعدُّهُ  اإلماـ الَسي ئة،  اجلعفي، جابرُ  يرويها الكلمةُ  ىذهِ  جدَّ
ا وجابر  ُعلماء من فقط ليسَ  زُلَمَّد، آؿِ  ُعلماء َخواص   من اجلعفي جابرُ  األَِئمَّة، أحاديثِ  جواىرَ  لنا ينقل إَّنَّ

 صلواتُ  زُلَمَّد آؿِ  ُعلماء خواص   من الش يعة، ُعلماء خواص   من ىو بل أعين، الش يعة علماء من زُلَمَّد آؿِ 
 يف اخلطورة بالغةُ  خطًنةٌ  قضيَّةٌ  ىذهِ  ادلفاىيم، وُدررَ  ادلعاين جواىرَ  لنا ينقلُ  فجابر عليهم، وسَلموُ  اِ 

  .البيت أىلِ  أجواءِ  يف العقائديّ  ادلعريفّ  ادلستوى
 هبواجسٍ  مسكوناً  َكاف ِلمن زمانِو، بإماـ مسكوناً  َكاف ِلمن الكَلـ ىذا األمر، يهمُّوُ  ِلمن الكَلـُ  ىذا قطعاً 
 ذلا عَلقةَ  ال ُأخرى بأمورٍ  مشغوؿٌ  ىو الَّذي ىذا وإالَّ  ومسائِو، صباحوِ  ويف وهناره ليلوِ  يف زُلَمَّدٍ  آؿ إىل تقودهُ 

 قبل قُلت كما الكلمة، ىذهِ  على ميرُّ  حٌن يُبايل ال زُلَمَّد، آلؿِ  ىكذا اد عاءاً  يَنسُبها كاف وإفْ  زُلَمَّد بآؿِ 
اً  واذلامَّة اذلامَّة الر وايات بعض ُيسّموف اد ثوف قليل ، عنواف لوُ  باب ُىناؾ يعين األبواب، بأُمَّهات جدَّ  ُمعٌنَّ
 من الباب، ذلك عنواف رَبت َتقعُ  الَّيت ادلعصومٌن عن والر وايات األحاديث اد ثوف جيمع العنواف ىذا ربت
 ،ُكلُّ  َشاملة َمانعة َجامعة تكوف الر واية ىذهِ  أكثر، أو رواية تكوف أفْ  ميكن جيمعوهنا الَّيت الر وايات ىذهِ  مجلة

 من َخِفي ِلما وُمبي نةً  شارحةً  وتكوفُ  الر واية ىذهِ  يف موجودةً  تكوفُ  الباب ذلك يف واألساسّية الضَّروريّة ادلعاين
 روايات ىناؾ ولكن األبواب، بأمَّهات وأشباُىها الر واية ىذهِ  ُتسمَّى األخرى، الر وايات وتفاصيل مضامٌن

ا األبواب، أمَّهات أُمَّهات روايات من ُأمس يها أنا الر واية ىذهِ  الر واية، ىذه مثل  غاية يف لقانوفٍ  تُؤس سُ  ألهنَّ
َناَِوَماَِحقَِّناَِوَذَىابِِِظُْلِمَناِِمنِِِْإلَيَناِأُِتيَِماُِسْوءَِِيَ ْعِرفَِلمَِمنِْ -:يقوؿ ىكذا إماُمنا اخلطورة، ِفَ ُهوِِبوُِنِكب ْ

  أثر؟ من عليو يَػرَتَتب ماذا القانوف ىذا - ِبوُِولِيَناِِفيَماِِإلَيَناِأََتىَِمنَِِْشرِيكُِ
 .الظلم ذلك على ادلرتتّبةِ  السّيئةِ  اآلثار دلعرفةِ  نندفعَ  وأف .أوَّالً  ظلِمهم دلعرفةِ  نندفع أفْ  :اآلت عليو يرتتب
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يقة ظُلمُ  ىو أيدينا بٌن مثاؿٍ  وأوضحُ   أحرقوا حٌن منزلَتها، أحرقوا حٌن الش يعي، الوَسطِ  يف الطاىرة الصد 
 ىو ىذا أخرى، عقائديّةٍ  دبنظومةٍ  وجيء عنها، احلديثُ  مرَّ  الَّيت الش يعيَّةُ  العقائديّةُ  ادلنظومةُ  أُزِيَلت منزلَتها
يقة ظُلمِ  على ادلرتّتبُ  السوءُ    .ذلك من أكرب والقضيَّة مثاؿ ىذا الكربى، الصد 
يقة وظلمُ   بعد ،(808: )ادلرّقم كَلموِ  من يقوؿ، البَلغةِ  هنج يف ادلؤمنٌن وأمًنُ  بغريبٍ  ىو ما الُكربى الصد 

يقة دفنَ  أفْ  ِِإَلىَِفُمَسهَّدِلَْيِليَِوَأمَّاَِفَسْرَمدُِحْزِنيَِأمَّا - :ا رسوؿ يُناجي قالوُ  ما مُجلةِ  فمن الطاىرة، الصد 
ِالسَُّؤالِفََأْحِفَهاَِىْضِمَهاَِعَلىِأُمَِّتكَِِبَِتَضاُفرِِِِابْ َنُتكََِِوَستُ َنبُِّئكَُِِمِقيمِِبَهاِأَْنتَِِالَِّتيَِداَركَِِِليِاللَُِِيْخَتارََِِأنِْ

 .وادلرسلٌن األنبياء لسي د ُموجَّو اخلطاب - الذِّْكرِمِّْنكََِِيْخلَُِِوَلمِالَعْهدَِيُطلَِوَلمَِىَذاِالَحالَِوَاْسَتْخِبرَىا
َِعَلىِأُمَِّتكَِِبَِتَضاُفرِِِِابْ َنُتكََِِوَستُ َنبُِّئكَِ: )ادلؤمنٌن أمًن قالوُ  ما إليها أنظاركم أُوج و أفْ  أريد الَّيت الكلمة

 علّي، وآؿ علي   شيعة عن يتحدَّثوف األوىل بالدرجة النَّبّ  أمَّة عن يتحدَّثوف حٌن البيت أىل ،(..!!َىْضِمَها
 من فهم األُمَّة، ىذهِ  من جزءٌ  فالش يعةُ  القبلة، إىل اذّبو من ِلُكل   العاـ ادلعىن النَّبّ  أُمَّة دلعىن أعطينا إذا وحّتَّ 

 ظُلمٌ  اذلضم الظُّلم، من أكثر واذلضم فاطمة، ىضمِ  على األُمَّة تَػَواُفق األُمَّة َتَضافُر أيضاً، القبلةِ  إىل ادلتوّجهٌن
  .ُمضاَعف
 األُمَّة فكأفَّ  والتواصل، واالجتماع االتّفاؽ التضافُر - َىْضِمَهاَِعَلىِأُمَِّتكَِِبَِتَضاُفرِِِِابْ َنُتكََِِوَستُ َنبُِّئكَِ

 الربنامج، ىذا أثبتوُ  الَّذي ىو وىذا!! فاطمة ىضمِ  على اتّفقت وعِيها، دوف من بوعِيها اتَّفقت، قد بكامِلها
يقة على جرى ما تتبَّعتُ  ِحٌن يانات يف حّتَّ  الُكربى الصد   ىذه عن يتحدَّث ُىنا األمًن ولكنَّ  األخرى، الد 
 نتفحَّص أفْ  علينا األُمَّة ىذهِ  من ضلنُ  ُكنَّا إذا - َىْضِمَهاَِعَلىِأُمَِّتكَِِبَِتَضاُفرِِِِابْ َنُتكََِِوَستُ َنبُِّئكَِ - :األُمَّة

 َكَلـُ  ىو ىذا أنفِسنا، عن نتفحَّص أفْ  علينا ال؟ أـ فاطمة ىضم على تضافروا الَّذين ِمن ضَلنُ  فهل أحوالَنا،
 من مؤرّخٍ  من أو مثَلً  الطربي من بوِ  جئتُ  الكَلـ ىذا وال حبديثي، ىو ما احلديث ىذا ادلؤمنٌن، أَمًن

ا األُمَّة ىذهِ  عن يتحدَّثُ  األوصياء، َسي د منطقُ  ىذا ادلؤّرخٌن،  أفْ  علينا فَاطمة، َىضمِ  على تَتضافرُ  وأهنَّ
 الوقائع تلك ُكل   معَ  ُخصوصاً  فَاطمة؟ َىضمِ  على َتضافروا الَّذين ىؤالء من ضَلنُ  ىل أحوالَنا، نتفحَّص

 ىذا قدَّمو ما ذلك وأمثاؿ اليد خبط   وادلخطوطة الصَّوتية والتسجيلية الفيديوية والوثائق والُكُتب والتفاصيل
ينيَّة ادلؤسَّسة أفَّ  وىي واضحةٍ  حلقيقةٍ  كبًنٍ  َحشدٍ  من الربنامج  وَىَضمت فَاِطمة ظََلمت الّرمسيَّة الش يعيَّة الد 
 ووضعتها الش يعيَّة العقائد منظومة يف موقِعها من وأخرجتها معها األدبَ  وأساءت حق ها يف وَقصَّرت فاطمة

 اشرتكنا ضَلنُ  َىل أنفَسنا نتفحَّص أفْ  َفعلينا!! والدقائق واحلقائقِ  والوثائقِ  باألدلَّة مرَّ  ىذا وكلُّ  احلاشية، على
 .أنفِسنا على نطرحو أفْ  علينا سؤاؿٌ  ىذا! ال؟ أـ لفاطمة ظلمها يف ادلؤسَّسة ىذهِ  مع

يقةُ   من الثَّاين اجلزء ىو وىذا الفدكّية، اخلطبة من ُخطبِتها من أقرأُ  أنا: إلينا الن داءَ  َىذا تُوج وُ  الُكربى الصد 
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 الن داء ىذا الكلمات، ىذه مسعت بعيِنها جملموعةٍ  ُموجَّهاً  يكن مل الن داء ىذا عليها، اِ  صلواتُ  الزَّىراء عوامل
يقةِ  خطبةُ  للجميع، ُموجَّوٌ   أشخاصٍ  أو معٌنَّ  مكافٍ  أو معٌّن  بزمافٍ  زلكومةً  ليست خطبةٌ  الطاىرةِ  الصد 

َِحقِّيِِفيِالَغِميَزةَُِِىِذهَِِِما) :البيت أىل شيعة وِلُكل   عوائِلنا أفراد وجلميع ولكم يل ُموجَّوٌ  الن داء ىذا ُمعيَّنٌن،
  (.ُظاَلَمِتيَِعنَِِْوالسَِّنةُِ

 تتناوموف؟ دلاذا عليَّ؟ جرى الَّذي عن تتغافلوف دلاذا - !؟..ُظاَلَمِتيَِعنَِِْوالسَِّنةَُِِحقِّيِِفيِالَغِميَزةَُِِىِذهَِِِما
 َتعرفوف َىل تسكتوف حٌن - َحقِّيِِفيِالَغِميَزةَُِِىِذهَِِِما - تَػَناُوـ تَػَغاُفل، الس َنة، - ُظاَلَمِتيَِعنَِِْوالسَِّنةُِ -
 صدقي، يف تطعنوف أنَّكم يعين تغمزونين؟ معىن ما تعرفوف! تغمزونين إنَّكم تسكتوف حٌن ذلك؟ معىن ما

 إنَّكم حق ي عن وتسكتوف ُمؤمنوف إنَّكم: تقولوف فحينما!! رُتَبيت ويف كمايل ويف طهارت يف تطعنوف إنَّكم
 شيعيت، من أنتم كيفَ  وإالَّ  نقيصيت، دوفتعتق تنتقصونين، أنَّكم يعين تغمزونين حق ي، تغمزوف تغمزونين،

َِىِذهَِِِما - :الكلمة ىذه من ادلراد ىو ىذا ظُلمي، يف ظََلمين َمن ُتشاركوف وأنتم بديين تُؤمنوف أنتم كيف
 ! ؟..بيَنكم أُظَلم فأنا تَػَتناوموف، دلاذا تَػَتغافلوف، دلاذا - ُظاَلَمِتيَِعنَِِْوالسَِّنةَُِِحقِّيِِفيِالَغِميَزةُِ

 احللقات ىذهِ  السّتوف، احللقة وىذه حلقة سّتوف الربنامج ىذا ىو فاطمة؟ لظلم وثائق عن تبحثوف ىل
 الش يعّي، الوَسطِ  يف خاصّ  وبنحوٍ  التأريخ، ِعرب فاطمة ُظَلمة عن تتحدَّثُ  الَّيت الوثائق لعرض سُلصَّصة
ينيَّة ادلؤسَّسة وسطِ  يف أخصّ  وبنحوٍ   ال الَّيت واحلقائق الوثائقِ  من َعرضتُ  ما َعرضتُ  وقد الّرمسيَّة، الش يعيَّة الد 

 .يُنِكَرىا أفْ  عن فضَلً  فيها ُيشك ك أفْ  أحدٌ  يستطيعُ 
ُِسوءَِِيَ ْعِرفَِِْلمَِمنِِْأَنَّوُِ): القانوف ىذا لنا َيضعُ  وُىوَ  العلـو بَاقر َمنطقِ  أماـ ؟!ادلنطق ىذا أماـ تقولوف ماذا

َناِأُِتيَِما  يف الرَّضي الشَّريف برواية ادلؤمنٌن أمًنُ  قَالوُ  ِلَما تقولوف ماذا(. ِلظَاِلَمَناَِشرِيكٌِِفَ ُهوِظُْلِمَناِِمنِِِْإلَي ْ
: زباطُبكم وىي ؟!لفاطمة تقولوف ماذا! ؟..(َىْضِمَهاَِعَلىِأُمَِّتكَِِبَِتَضاُفرِِِِابْ َنُتكَِوَستُ َنبُِّئكَِ): البَلغة هنجِ 

َزةَُِِىِذهَِما)  هبذا يعبأوف الَّذي أخاطب أنا !؟..تقولوف ماذا (،ُظاَلَمِتيَِعنَِِْوالسَِّنةَُِِحقِّيِِفيِالَغِمي ْ
 ادلنطق، ىذا عن بعيدوف غفلِتهم يف َساِدروف فالنَّاسُ  وإالَّ  ادلعاين، ذلذهِ  يهتّموف الَّذين أخاطبُ  أنا اخلطاب،
 .والفهم الثَّقافة من اللوف وىذا احلديثِ  من الذَّوؽِ  ىذا معَ  ويتعايشوفَ  يتفاعلوف الَّذين ُأخاطبُ 
 بًنوت، للمطبوعات، األعلمي مؤسَّسة الطربسي، للشَّيخ( االحتجاج) كتابُ  ىو يديّ  بٌن الَّذي الكتاب

 بكرٍ  أيب كَلـ ،304 صفحة ميَلدي، 3821 الثَّانية، الطبعة اخلرساف، باقر زَلمَّد السي د تعليقات لبناف،
يقةِ  مع  ُُياورُ  وىو كلماتوِ  من بعضٍ  على َسريعاً  ُمروراً  أمرُّ  ادلعروفة، خطبَتها ألقت أفْ  بعد الطّاىرة الصد 

 تتحدَّثُ  ما وبٌن بكر أبو بوِ  يتحدَّثُ  ما بٌن ادلقارنة هبذهِ  يقوموفَ  أيضاً  ادلشاىدين أفَّ  وأسبىنَّ  أقوـَ  كي الزَّىراء
ينيَّةُ  ادلؤسَّسةُ  بوِ   عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الزَّىراءِ  شأفِ  يف كَلَمها لكم سأذكر والَّيت الّرمسيَّة الش يعيَّةُ  الد 
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 .لكم وأختصرُهُ  سأوجزُه احللقات، عرب علينا مرَّ  والَّذي
َِوَعلىِرَحيماًِِرَُءوفاًَِِكريماَِعطوفاًِِبِاْلُمؤِمنينِأَبُوكَِِِكانََِِلَقدِاللَِرُسولِبِْنتَِِيَا - بكر؟ أبو يقوؿ فماذا

 أفْ  أردنا إفْ  يعين عزوناه، إفْ  - النِّساءُِدونَِِأَبَاكَِِِوَجدنَاهَِعزوناهُِِإنَِِْعظيَمًا،ِوِعَقاباًِِأَليَماًَِِعذابَاًِِالَكاِفرينَِ
ءُِدونِِإْلِفكِِِوأخاِالنِّساءِدونِأباكِِِوجدنَاهَُِِعزوناهُِِإنِْ - نُعر فوُ  وأفْ  نَنسبو  األَلِيف أي اإِلْلف - األخالَّ
ءُِدونَِِِإْلِفكِِِوأَخا - ادلؤمنٌن أمًن إىل ُيشًن زوجكِ  وأخا يعين الزَّوج، يعين َِحميمُِكلِِِّعلىِآثَ َرهُِِاألِخالَّ

ِاللَِرسولِِِِعترةُِِفَأنُتمِبَعيد،َِشقيِ ِإالَِِّيُبِغُضكمِوالَِسعيدِإالَُِِّيحبُّكمِالَِجِسيمِأمرٍُِِكلِِِّفيِوَساَعدهُِ
َِخيرِِِواَبنةَِِالنِّساءِِخيَ َرةِيَاِوأَْنتَِِِمَساِلُكنا،ِالجنَّةِوإلىِأدلُّتنا،ِالَخيرِِِعلىِالمنَتَجُبون،ِالِخَيرةُِِالطَيِّبون
 - صدقكَِعنَِمصُدوَدةٍِِوالِحقِّكِعنَِمرُدودةٍَِِغيرَُِِعقلكُِوفورِِِفيِسابقةٌِِقولكِِفيَِصادقةٌِِاألنبياء

 بغض   ادلعاين ىذه ألفَّ  دلعاين ىذا ذََكر بكرٍ  أبا لكنَّ  كَلمو، ُكلَّ  أذكر أفْ  أريد ال ىنا أنا كَلمو، آخر إىل
 حٌن السَّي ئ الكَلـ من يقوؿ ما سيقوؿ ذلك بعد ألنَّوُ  هبا، اعتقادهِ  عدـ عن أو هبا اعتقادهِ  عن النَّظر

 ىذا ىو الزَّىراء معَ  ادلناسب الَكَلـ ألفَّ  الَطريقة هبذهِ  ربدَّث لكنَّوُ !! مُسوموُ  فسُيخرج الزَّىراء عليو تضغطُ 
 . احلديث من ادلستوى

ينيَّة ادلؤسَّسة جو   يف موجوداً  ليس احلديث من ادلستوى ىذا  الكَلـ عن أربدَّث ال الّرمسيَّة، الش يعيَّة الد 
 وعن مراجعنا ِكبارِ  عن أربدَّثُ  إنَّين ِكتاباً، ألَّفَ  مؤل فٍ  وعن ىناؾ، أو ُىنا يتحدَّثُ  خطيبٍ  وعن االنشائي
 أيديكم بٌن سأعرضُ  احللقة، ىذه يف عنو احلديثُ  مرَّ  ما لكم وسأخل ص عنها، احلديثُ  مرَّ  موجودةٍ  منهجيَّةٍ 
 ىذا ادلنطق ىذا بٌن قَارنوا وأنتم عليها، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  فَاطمة بشأفِ  حديثٍ  من تقدَّـ ما لُكل   ُخَلصةً 

 معَ  ُمناسباً  يكوفُ  الكَلـ ىذا أفَّ  يَرى ولكنَّوُ  اعتقاده، عدـِ  أو اعتقاده عن النَّظر بغض   بكرٍ  أيب منطق ىو
 .ا رسوؿِ  بنتِ 
ُِتدََّخرُِِوالَِعنكِِِتُزَوىِالَِيَديكِوبَينِلكِِِِىيِوَماليَِحاليِوىذهِِ - :301 صفحة يف يقوؿ أفْ  إىل

اً  مهمَّة العبارة ىذه الحظوا - وإّنكُِِِدونكِِ ا عن يتحدَّث ال - أَبِيكِِِأُمَّةَِِِسيِّدةُِِوأَْنتِِِوإنَّكِِ - جدَّ  أهنَّ
 ادلهاجرين أذىاف يف معهوداً  َكاف ادلعىن فهذا والن ساء، الر جاؿ من أبيكِ  أُمَّة سي َدةُ  العادلٌن، نساء سي دةُ 

 ِكبار بعض أذىاف يف الناشئ التصوُّر ىذا إذاً  معهوداً، يكن مل لو بكر أبو بوِ  تكلَّم َلَما وإالَّ  واألنصار
 ذلا ليست فاطمة وأفَّ  الر جاؿ، بسي دةِ  ىي وما العادلٌن نساءِ  سي دةُ  فاطمة أفَّ  يناقشوف وىم الش يعة مراجع
 ادلعىن ىذا يكن مل ولو ا رسوؿ بِنتِ  مع بكرٍ  أيب َكَلـ ىذا التافهة، ادلطالب ىذهِ  وأمثاؿ الس ياسية اإلمامة
ا الكَلـ، ىذا يقوؿ أف ُمضطرَّاً  ليسَ  ألنَّو بكر، أبو قالوُ  َلَما اجلميع أذىافِ  يف معهوداً   يقوؿ أفْ  عليو كاف وإَّنَّ
  .واألنصار ادلهاجرين جو   يف ادلتعاَرؼ ىو ما حبسب دلقاِمها مناسباً  يكوف الَّذي الكَلـ
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ِالطيِّبةِوالشَّجرةُِ: )دقيقة عبارة العبارة ىذه حّتَّ  - لَِبنيكِِِالطيبةُِِوالشَّجرةُِِأَبِيكِِِأُمَّةِسيِّدةُِِوأنتِِِوإنَّكِِ
 قاؿ َمن الطائفة مراجع من علينا مرَّ  بينما!! بنيها على رتبِتها ُعُلو   وعن فضِلها عن يتحدَّث فهو ،(لَِبنيكِِ

ِِمنِماَلكِِِنُدفعُِِالِلَِبنيكِِِالطيِّبةِوالشَّجرةُِِأبيكِِِأُمَّةَِسيِّدةُِِوأنتَِِِوإنَّكِِ - الكَلـ سخيفِ  من قاؿ ما
 ومن إىانةٍ  من نقِص، ومن سوءٍ  من يُوَضع ال يعين يوَضع، ال - وأصِلكَِفرِعكِِِفيِيُوَضعُِِوالَِفضلكِِ

 .كَلموِ  آخر إىل - يدايَِمَلكتِفيماِنَافذٌُِِحكُمكِِِوأصِلِك،َِفرِعكِِِفيِيوَضعُِِوال - أدبّية إساءةٍ 
اً، وصريحٌ  واضحٌ  بكرٍ  أيب كَلـُ  ىذا تقولوف؟ ماذا  - الطَيِّبونِاللِرسولِعترةُِِفأنُتم - ذلا؟ قاؿ ماذا ِجدَّ

ِالخيرِعلىِالمنَتَجُبونِالِخَيرةُِِالطَيِّبونِاللِرسولِعترةُِِفأنُتم - لفاطمة واخلطابُ  األوَّؿ العنوافُ  وفاطمة
 الز يارةِ  يف ادلوجودة نفُسها ادلضامٌن ىي ادلضامٌن ىذه أفَّ  ُتَلحظوف أال - َمَسالُكناِالجنَّةِوإلىِأدلُّتنا

يقة زيارة ويف اجلامعة  كاف فما واألنصار، ادلهاجرين أجواء يف موجودةً  كانت ادلضامٌن ىذهِ  الكربى؟ الصد 
 ىو َمن النَّب صحابة يف وكاف الصَّحابة، عامَّة من َكاف بكر أبو الصَّحابة، بأعلم ادلوجودين، بأعلم بكرٍ  أبو

 يعرفوُ  حبيث واألنصار ادلهاجرين أجواء يف سائداً  منطقاً  كاف ادلنطق ىذا أف يعين ىذا أفقو، ىو وَمن أعلم،
 بَػٌنَّ  ما لكثرة احلقائق ىذهِ  يَعرفوف اجلميع ألفَّ  أحد، يتكلَّم ومل اجلميع، أماـَ  بكر أبو بوِ  نطق ولذا اجلميع
 .الطربسي احتجاج يف مذكوراً  جاء ما ىذا وسلَّم، وآلو عليو اُ  صلَّى ا رسوؿُ 

 طبعة الطبعة وىذهِ  ،338 صفحة - بكرِأبوِلهاِفقال -:الطربي للمحد ث ،(اإلمامة دالئل) يف أمَّا
ِأَنتِِِاللِرسولِبِْنتَِِيَا -:بكر أبو ذلا فقاؿ - قمري ىجري 3431 األوىل، الطبعة ُقم، البعثة، مؤسَّسة

ِعينُِِأْنتِِ - ذلا؟ يقوؿ ماذا - َصَوابكَِعنَِِْأدفَ ُعكِِِوالِِبجواِبكُِأدِليِالِالِحكمةِوَمْنِطقُِِالُحجَّةِعينُِ
 تَلحظوف أال احُلجَّة، مقاـِ  يف يكوف أفْ  مُيكن ما أعلى ىي يعين احُلجَّة، عٌنُ  - الحكمةِومنطقُِِالُحجَّة

 َىذهِ  معَ  تّتسقَ  أفْ  تكاد الكلمات ىذهِ  أليس احُلجج، على ُحجَّةٌ  فاطمة أفَّ  من قريبٌ  ادلعىن ىذا أفَّ 
  !ادلضامٌن؟

 للمحد ث اإلمامة دالئل ويف الطربسي، لشيِخنا االحتجاج كتابِ  يف جاء ما حبسبِ  بكرٍ  أيب كلماتُ  ىذه
 ىل النَّظر بغض   وشرحُتوُ  بكر أيب كَلـ مع طويَلً  لوقفتُ  الوقت من ُمتَّسع ىناؾ كاف لو اإلمامي، الطربي

 يف ربدَّثت فاطمة ألفَّ  فاطمة، عن اجلميعُ  يعرفوُ  كاف الَّذي بادلستوى تكلَّم ىو ال، أو بو يعتقد بكرٍ  أبا أفَّ 
 وىذا الكَلـُ  ىذا كاف قالت، ما قالت أفْ  وبعد واألنصار، ادلهاجرين مجعِ  يف خطبَتها خطبت عاـ، زلضرٍ 

 فاصل من قريباً  صرتُ  ألنَّين قصًنة لفرتةٍ  ولو ادلضامٌن هبذه ربتفظوا أفْ  أرجوه الَّذي .بكر أيب من احلديث
 أفْ  أسبىنَّ  حديثي، ُأكمل أفْ  أستطيع فَل األشرؼ، النَّجف دلدينة اّلي التوقيتِ  حبسبِ  والصََّلة األذافِ 
 والصََّلة األذاف فاصل بعد احللقة ىذهِ  من القادـ اجلُزء يف إليكم أعود حّتَّ  ادلعاين ىذهِ  ربفظوا أف رُباولوا
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  .الفاصل إىل نذىب النَّجف، توقيت حبسبِ 
 ... ِفَيها الػُمسَتودَعِ  والس ر   وبَِنيَها وبَػْعِلَها وأَبِيَها فَاِطَمة َعَلى َصل   اللَُّهمَّ 
 قرأتُ  أفْ  بوِ  ربدَّثتُ  ما آخرُ  األشرؼ النَّجف دلدينة اّلي التوقيت حبسبِ  والصََّلة األذافِ  فاصلِ  قبل

 اإلمامي للُمحد ث اإلمامة دالئلُ  كتاب ويف الطربسي للشَّيخ االحتجاج كتاب يف جاء شلا شيئاً  عليكم
 أفْ  أسبىّن  الكَلـ، أُعيدَ  أفْ  أريد ال عليها، وسَلمو اِ  صلواتُ  الزَّىراء زلاورة يف بكرٍ  أبو قالوُ  شلّا الطربي،

 بينها فيما تُقارنوا حّتَّ  أذىانكم يف باقيةً  تكوف أفْ  معانيها إىل وأشرتُ  بكر أبو قاذلا الَّيت الكلمات تكوف
 :الفيديو ىذا ُتشاىدوا أفْ  بعد لكم سأخّلصو والَّذي ادلتقد مة احللقات يف ذكرهُ  مرَّ  ما وبٌن

  :عنواف ربت السََّلـ عليو عليّ  شيعة موكب يف رللس من الَغز ي الشَّيخ لسماحة مرئي فيديو]
  (:بالزَّىراءِعالقتنا)
ِ...ِعبَّاسِيا..ِ.ِعبَّاسُِِيا..ِ.ِعبَّاسِيا

ِ..!!خائِفونِالخيامِفيِأطفالكم
ِ..عبَّاسِيا...ِِ..!!يرَتعبونُِعطاشى

ِ..عبَّاسِيا...ِ..!!جديدِمنِاليتامىِأكبادَِِتَأُكلِىندٌِِإنَّها
ِ..!!َخائُِفونِالخيامِفيِأطفالكم
ِ..عبَّاسِيا...ِِ..!!يرَتِعبونُِعطاشى

ِ..!!جديدِمنِاليتامىِأكبادِتأكلِىندٌِِإنَّها
ِ..والجموعِعسكرِورِغاءِوطلحةَِِزُبيرٍِِصوتُِ
ِ.عائشةِركبتوُِِالَّذيِالجملِاسمِعسكر
ِ..والجموعِعسكرِورِغاءُِِوطلحةَِِزُبيرٍِِصوتُِ

ِ..بعيدٍِِمنِبعي                                دٍِِمن
ِ..النَّاكثينِأعراسِِِوطُُبولِالحوأبِِِكالبِنبُاح

ِ..والجموعِعسَكرِورِغاءُِِوطلحةِزُبيرٍِِصوتُِ
ِ..بعيدِمنِبعي                     دٍِِمن

ِ..النَّاكثينِأعراسِِِوطُُبولِالحوأبِِِكالبِِِنُباحُِ
ِ..ُمريبُِسُكونٌِِالجوِفيِساد
ِ..ُمريبُِسُكونٌِِالجوِِِّفيِسادَِ
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ِ..بالضجيجِالمسامعِيصكُِِّعالِثُمَِّ
ِ..ُمريبُِسُكونٌِِالجوِِِّفيِسادَِ

ِ..بالضجيجِالمسامعِيصكُِِّعالِثُمَِّ
ِ..ُمؤِلمةٍِِشديدةٍِِسياطٍِِوْقعُِ

ِ..الطفوفِوسطِِِفيِعجيبٌِِخفيِ ِونشيجٌِ
ِ..ُمريبُِسُكونٌِِالجوِِِّفيِسادَِ

ِ..بالضَّجيجِالمسامعِيصكُِِّعالِثُمَِّ
ِ..مؤِلمةٍِِشديدةٍِِسياطٍِِوقعُِ

ِ..الطفوفِوسطِفيِعجيبٌَِِخفيِ ِونشيجٌِ
ِ!؟..ُحسينِياِىذيِسياطٍِِأيُِّ
ِ!؟..ُحَسينِياِىذاِعجيبٍِِخفيِ ِنشيجٍِِأيُِّ
ِ!؟..ُحسينِياِىذيِسياطٍِِأيُِّ
ِ!؟..ُحسينِياِىذاِعجيبٍِِخفيِ َِنشيجٍِِأيُِّ
ِ..الجراحُِسلطانِياِأجابتِجراحاتكُِكلُِّ
ِ..اآلالمِسيِّدِياِصاحتِأآلمكُِكلُِّ
ِ..الِجراحُِسلطانِياِأجابتُِجراحاتكُِكلُِّ
ِ..اآلالمَِسيِّدِياِصاحتِأآلمكُِكلُِّ

ِ..قنفذِسياطِالسِّياطُِ
ِ..فاطمةِنشيجُِِوالنَّشيجُِ

ِ..!!ُحسينٍُِِخدَّامِيا
ِ..َتسمعونِأنَّىِجميعاًِِإليكمِندائي
ِ..ُجراحتوِِِفيِويغرقِدموِفيِيسبحُُِِحسيناًِِدعوا

ِ...ِقادمِاللِِِبَقيَّةُِ..ِ.ِقادم..ِ.ِقادم..ِ.ِقادمِإنَّوُِ
ِ..الجناحِذاتُِضباحِأسمعُِِإنِّي

ِ..ُلهاتهاِالفرسُِِِضباح
ِ..الجناحِذاتُِِِضباحَِِأسمعُِِإنِّي
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ِ..الطويلِوالُحزنُِِالغيبةِِِأستارِيُمزِّقُِ
ِ...ِقادمِاللِبقيَّةُِ..ِ.ِقادم..ِ.ِقادم..ِ.ِقادمِإنَّوُِ
ِ..الجناحِذاتُِضباحِأسمعِإنِّي

ِ..الطويلِوالحزنِالغيبةِِِأستارِيمزِّقُِ
ِ..ُحسينٍُِِخدَّام
ِ..دماهِفيِدعوهُِ..ِدعوه..ِدماهِفيُِحسيناًِِدعوا

ِِ!؟..َدَىاُكمِماذاِ!؟..تُنصتونِأالِ!؟..تسمعونِأال
ِ!؟..َدَىاكمِماذاِ!؟..تُنِصتونِأالِ!؟..تسمعونِأال

ِ..يعلوِيعلوِيعلوِيعلوِالسِّياطِِِوْقعُِ
ِ..النَّشيجِىوِوالنَّشيجُِ

ِ!؟..ُظالَمتيِعنَِوالسَِّنةَُِِحقِّيِِفيِالَغِميَزةَُِِىِذهَِِِما
امَِ..ِالَحَسنِأُمَِِّأدرِكوا ِ..الُحسينُِِِخدَّ
ِ..جنينيِقتلواِوربِّيِفقد..ِأدركينيِفضةُِِياَِتصيحُِ

ِ..صدريِالمسمارُِِمزَّق
ِ..وجهيِتلفحُِِوالنَّار

ِ..َعينيِآَلمَِِوالسَّْطرُِ
ِ..صدريِالمسمارُِِمزَّق

ِ..وجهيِتلفحُِِوالنَّار
ِ..َعينيِآَلمَِِوالسَّْطرُِ

ِ..َجنبيَِشقَّقَِِالسيفِِِونَ ْعلُِ
ِ..َقلِبيِفَ تَّتَِِالمذبوحُِِوالُمحِسنُِ

ِ..ِضلِعيَِكسَّرِوالَعْصرُِ
ِ..يُؤِلُمنيِوالرَّْكلُِِوالرَّفسُِ

ِِ..!!يُؤِلُمنيِآآآآهٍِ
ِ..تُؤِلُمنيُِمْزرَقَّةٌِِرفسوِِِمنَِخاصرتي
ِ..يُؤِلُمنيِوالرَّْكلُِِوالرَّفسُِ
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ِِ..!!يُ ْؤِلُمنيِآآآآهٍِ
ِ..تُؤِلُمنيُِمْزرَقَّةٌِِرَْفسوِِِمنَِخاِصَرتي

ِ...ِوَتشُتُمني..ِ.ِمنِّيَِتْسَخرُِ..ِ.ِبيَِتهَزأُِِوالقومُِ
ِ..َيضربُنيِزالَِِالِبالسَّوطِِِوقُ ُنفذُِ

ِ...َِيضرِبُنيِزَالَِِالِ...ِيضرِبُنيِزالَِِال
ِ..!!ِشيعتيِياَِعماِئمُكمِمنِوكثيرٌِ
اًِِالكبيرةِالكبيرة،ِالعمائمِأعني ِ..ِالصَّغيرةِالِجدَّ
ِ..!!شيعتيِياِعمائمكمِمنِوكثيرٌِ

ِ..ِتصَفُعنيِوالتقصيرِِِالجهلِِِبلسانِِ
ِ..ِوتَلُطُمنيِوجهيِعلىِالصَّفعُِتشدِّدُِِيومٍُِِكلِِِّفي

ِ..القومَِِِصَفعةِِِمنِوأخزىِوأنكىِأقوىِوصفعتهم
ِ..!!تُؤرِّقُنيِتُؤذينيِتُؤِلُمنيِإنَّها

ِ..ِوالمنبرِِ..ِوالتقريراتِِ..ِالخارجِِِوبحثِِ..ِوالتأليفِِ..ِوالدَّرسِِ...ِبالفكرِِِالشِّيعيُِِّفالقنفذُِ
ِ..َيضرِبُنيِزالِال..ِوالتفاىاتِِِالسِّياسةِوأحزابِِ..ِالغريباتِِِالعجيباتِِِوالفتاوى..ِوالفضائيَّاتِِ

ِ..!!يضربنيِزالِالِيومٍُِِكلِِِّفيِالشِّيعيُِِّالقنفذ
امَِِيا ِ..ُحسينٍُِِخدَّ
ِ..ُظالَمِتيِعنِوالسَِّنةَُِِحقِّيِِفيِالَغِميَزةُِِىذهِِِما

ِ..غيرىاِأوِشيعةٍِِمنِالعصرِِِوقَنافذُِِالسَّقيفةِفقنفذُِ
ِ...َِتَضافروا..ِ.ِتحالفوا

يقة قربِ  على وقف حٌن عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  األوصياء سي د كلمة تنسوا وال  ُُياطب الُكربى الصد 
 .ُمتَِّفقة ُمتضافرة األُمَّة ،(َىضِمَهاَِعَلىِأُمَِّتكَِِبَِتَضاُفرِِِابَنُتكِوَستُ َنبُِّئك: )ا رسوؿ
ِ..غيرىاِأوِشيعةٍِِمنِالعصرِِِوقنافذُِِالسَّقيفةِفقنفذُِ

ِ...ِتهافتوا..ِ.ِتوافقوا..ِ.ِتضافروا..ِ.ِتحالفوا
ِ..وُظالمتيِوحقِّيِفضليِوإنكارِِِوإىانتيِوَصفعيَِضربيِعلى

ِ..قَ تَ َلتيِعنِللدِّفاعِِِجميعاًِِوىّبواِأعدائيِوعانقوا
ِ!؟..وواليتيُِحبِّيِفأين
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ِ..ومهجتيِولديُِحسينٍُِِخدَّامِيا
ينيَّةِوالرِّئاسةِوالسِّياسةِوالدَّرسِبالفكرُِِِحسينٍُِِخدَّامِياِالشيعيِالقنفذُِ نيويةِأوِالدِّ ِ..!!الدُّ

ِ..!!يضربنيِزالِالِأوليائيِوحربِوالفتاوىِواالجتهادِِِوالمنابرِِِوالخطابةِِِواإلعالمِِ
ِ..!!يضربنيِزالَِِالِبالسَّوطِالسَّقيفةِوقنفذُِ

ِ..يرُفسنيِبرجلوِِ..ِيشُتُمني..ِيُؤِلُمني..ِيُوِجُعنيِإنَّوُِ
ِ..يلَسُعنيِالسَّوطُِ

ِ..َيضربنيِزالِالِقنفذُِ
ِ...ِاللِبقيَّةَِ..ِ.ِاللِبقيَّةَِ

ِ..ِالموتُورُِِأيُّهاِبَ ُتوَلكِأدِركَِأدِرك
ِ..ِالموتُورُِِأيُّهاِبَ ُتوَلكَِأدِرك

ِ..يؤِلُمهاِالسَّوط
ِ..أَنْ َهَكهاِالضَّربُِ

ِ..المنصورُِِأيُّهاِيا
ِ..وأوقعهاِأرضاًِ..ِأسقطهاِوالرَّفسِالرَّكل
ِ..يجرحهاِوالسَّبُِِّالشَّتمُِ

ِ..ِلمذخورُِاِأيُّهاِيا..ِتلفحهاِالنَّارُِ
ِ..ِالموتُورُِِأيُّهاِبَ ُتوَلكِأدِركَِأدِرك

ِ..الدُّمُلجَِِِكِمثلِِِالباقيِواألثرُِ
ِ..الُحَججِِِأقوىِالزَّىراءَِعُضدِِِِفي

ِ..ِ.َِزْىرَّاءِياِ...ِالفضاِاسودََِِّمتِنهاَِسوادَِِِوِمن
 [.  (!؟..فَاِطمةِيَنُصرُِِنَاِصرٍِِِمنَِىل)

 إىل أذىبُ  حينما كتبتها ُمَلحظاتٌ  يدي بٌن الطاولةِ  على الَّيت األوراؽُ  ىذهِ  أوراؽٍ  رلموعةَ  أمامي ُتَلحظوف
 (،فاطمةِياِلبَّيكِِ) :حلقات رلموعةِ  من حلقةٍ  ُكل   تقدًنِ  وبعد القناة يف ىنا عملي ُأكمل أفْ  بعد البيت
يقة ِبظَلمةِ  يَرتبطُ  فيما احللقة تِلك يف َطرحتوُ  الَّذي ادلوضوع حبسبِ  ُمَلحظتٌن أو ُمَلحظةً  أكتبُ   الصد 

 فسجَّلتُ !! ذلك كل   على أثراً  يرتّبوف ال الكبار ومراجُعنا ُعلمائنا بٌن ُخصوصاً  الش يعيّ  الوسط يف الطاىرة
ا حلقة ُكل   عن مَلحظة ُىناؾ ليس َقطعاً  مَلحظة، سّتٌن إىل وصلت ادلَلحظات من رلموعةً   احللقات وإَّنَّ
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 وحقائق وثائق من قدَّمتوُ  وما ومراجعنا ُعلمائنا ُكُتبِ  يف مذكوراً  جاء عمَّا خاص وبشكلٍ  فيها ربدَّثتُ  الَّيت
 ُخَلصة التقرير ىذا التقرير، ىذا فتكوَّف ذلك، وغًن والتسجيَلت الفيديوات عرب أو وادلصادر الُكُتب ِعرب
يقة ُظَلمة يتناوؿُ  ،(فاطمةِياِلبَّيكِِ) :حلقات رلموعة يف ذكرُهُ  تقدَّـ ِلَما  ..!! الطاىرة الصد 

 األقواؿ ىذهِ  أصحاب ِذكر دوفِ  ومن وادلصادر الُكتب أمساء ذكرِ  دوف من موجز بشكلٍ  لكم أذكرهُ  سوؼ
 سأعِرُضها الَّيت ادلَلحظات هبذهِ  العناوين، هبذهِ  َعَلقةٌ  لوُ  ما بُكل   ادلتقد مة احللقاتِ  يف القوؿ تفصيلُ  مرَّ  َفقد
 .وبادلصادر وبالوثائق وباألمساء ُمفصَّل بشكلٍ  ِذكره تقدَّـ ِلّما وتَلخيصٌ  إمجايلٌ  َتذكًنٌ  ىو أيديكم، بٌن

 ،(فاطمةِياِلبَّيكِِ) :حلقات رلموعة يف ادلقدَّـ اجلهد ىذا بعد جهةٍ  إىل يُرَفع أفْ  التقرير ىذا مثل ادلفروض
 يُقدَّـ أفْ  فَلبُدَّ  ُخَلصة، وىذهِ  الصَّفحات، من مئات إىل ُيتاج ومئات، مئات إىل سيحتاج فإنَّوُ  طُِبع لو

ينيَّة ادلؤسَّسةُ  ىي التقرير ىذا ذلا أُقد ـ أفْ  يُفرَتض الَّيت اجلهة: جهة إىل التقرير ىذا  الرَّمسيَّة، الش يعيَّةُ  الد 
 َعَليّ  سيضحكوف ذلم التقرير ىذا قدَّمتُ  أنَّين لو يقٌنٍ  على لكنَّين الكراـ، مراجعنا العليا، ادلرجعيَّةُ 

يقة ُظَلمة عن التقرير ىذا أُقد ـ فإين   لذا تقريري، ومن مين يسخروفوس  الش يعّي، الوسط يف الطَّاىرة الصد 
ينيَّة ادلؤسَّسة وسط يف وبالذَّات  يَهمُّوُ  من ُكل   إىل سأَُقد موُ  الكبار، ادلراجع رأِسها وعلى الّرمسيَّة الش يعيَّة الد 

 جهةً  احلقيقة يف أجد ال ألنَّين الكبار، من الص غار من الن ساء من الر جاؿ من البيت أىل شيعةِ  من األمر
 . الكَلـ ىذا ودبثل الطرح ىذا دبثلِ  تعَبأ أف ميكن الش يعي الواقع يف فاعلةً  جهةً  أو رمسيَّةً 

 من الن ساء، من الر جاؿ، من! ُىم؟ َمن أدري ال األمر، ىذا يهّمهم الَّذين يدي بٌن التقرير ىذا أعرض لذا
 عقيدةُ  ىي كيف: وسُلتصر موجز بشكل :التقرير ىذا فاطمة أمرُ  يهمُّو من إىل الِكبار، من الص غار،
ينيَّة ادلؤسَّسةِ   :واحلقائق بالوثائق ذلك ُكلَّ  بيَّنتُ  وقد الكبار؟ ادلراجع خصوصاً  بفاطمة الّرمسيَّة الش يعيَّة الد 

o صَلُتا يف تسهو فاطمة! 
o صَلُتا عن تناـ فاطمة! 
o لنْ  األَِئمَّة إفَّ  قاؿ َمن ُعلمائِنا من ولكن عقُلها يكتمل مّت أدري ال! البداية من مكتمَلً  ليس عقلها 

ا أَِئمَّة، يكونوا حّتَّ  ُعقوذلم تكتملَ   لن النَّبّ  وكذاؾ السَّابق، اإلماـِ  شهادةِ  بعد إماماً  اإلماـُ  يكوف وإَّنَّ
 ليس عقُلها قالوا ما حبسب ولكن! أدري ال عقلها؟ يكتمل مّت فاطمة يُبَعث، حّتَّ  عقُلو يكتملَ 
 !البداية من ُمكتِمَلً 

o  ُمنها تبدأ نقطة ىناؾ ولكن حياُتا أوَّؿ من معصومةً  ليست يعين! البداية من ذلا الزمةً  ليست العصمة 
 بدايةِ  من األَِئمَّة وكذاؾ البعثة، من لوُ  الزمةً  وتكوف تبدأ عصمُتو النب أفَّ  باعتبار! أدري ال مّت؟ العصمة
 .الفعلّية إمامِتهم

o ا معلوماً  ليس وبالتايل! االسم هبذا ولد ذلا أفَّ  معلوماً  ليسَ  اسن  .اسن أسقطت قد أهنَّ
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o  ُيقة على جرى ما وبالتايل! احلدود أبعد إىل ضعيفة وثيقة ُسليم كتاب األىمّ  الوثيقة  من الطاىرة الصد 
م ادلشهور األمر ىو رَبقُِّقها، على دليل يوجد ال شديدةٍ  ُظَلمةٍ  ومن قتلٍ   وكفى، البيت بإحراؽ ىدَّدوا أهنَّ
 .سادساً  ىذا

o  ًىل أدري ال ولكنَّين التبليغ دائرة خارج زاؿ ما شيء أيَّ  تنسى أفْ  ميكن! شيء كلَّ  تنسى ىي سابعا 
 أصحاب من الزَّىراء أفَّ  على علمائِنا كَلـَ  محلتُ  أنا ال، أـ التبليغ أصحاب من تُعترَب  الزَّىراء أفَّ 

 .الد ين تُبل غ التبليغ،
o ثامناً  ىذا شؤوهنا ومن ُمتصرَّفاُتا من كثًناً  تنسى! 
o يعين فاسٌد، واعتقادٌ  ظن   فذلك ذلك خَلؼ يعتقدُ  وَمن! الزَّماف من مضى فيما عليها جرى ما تنسى 

 تنسى فهي فاسدة، عقيدةٌ  فهذهِ  الزَّماف من مضى فيما عليها جرى ما تنسى ال الزَّىراء أفَّ  يعتقد من
 .الزَّماف من مضى فيما عليها جرى ما وتنسى متصرَّفاُتا من كثًناً 

o الَّذي وآثٌ  فاسدة عقيدةٌ  فتلك ذلك خَلؼ يعتقد ومن! سُلتَلًَّ  عقُلها يكوفُ  ال الَّذي احلد   إىل تنسى 
ا ذلك، ِخَلؼِ  على عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الزَّىراء أفَّ  من يظنّ   إىل التبليغ دارة خارج تَنسى ىي وإَّنَّ
 .سلتَلًَّ  عقلها يكوف ال الَّذي احلد  

o يف أو تعاملها يف أجحفت ردبا األمواؿ مع التعامل يف! األمواؿ قضّية يف رُلِحفةً  تكوف أفْ  ميكن 
 .لألمواؿ أخذىا يف أو تقسيمها

o وقد األوَّؿ الطراز من الطائفة مراجع كَلـ ُكلُّو الكَلـ ىذا! رضاىا حبسب نصرَفو أفْ  يشرَتط ال ُُخُسها 
 موجودة واألمساء الكتب أمساء، دوف ومن كتب دوف من أختصر اآلف أنا كتِبهم، من كَلَمهم قرأتُ 

 .رضاىا حبسب َنصرِفها أفْ  هبا تصرَّفنا ما إذا ُيشرَتط ال وأمواذُلا َفُخمُسها أمامي،
o ا كاملةً  النُّصوص ربفظُ  ال وىي  !بادلعاين األحاديث ربفظ فإهنَّ
o أحكاـ من أيضاً  ُأخرى أشياءً  يعرؼ ال أفْ  ميكن الُكرّ  مقدار يعرؼُ  ال والَّذي! الكرّ  ِمقدار تعرؼُ  وال 

 أحكاـ تعرؼُ  ال يعين الُكّر، مقدار تعرؼُ  ال فهي مراجعنا من كبًنٍ  َمرجعٍ  َنص   حبسبِ  لكن الشَّرع،
 .والنجاسة الطهارة

o قليلة َكانت وآالُمها قليلة فِعَبادُتا قصًناً، كاف ُعمرىا ألفَّ  دلاذا؟ واحلسٌن احلسن منزلة دوف منزلُتها 
 من قليًَل، كاف وبَلؤىا وأحزاهنا وآالمها قليلة فعبادُُتا واحُلسٌن، احَلسنِ  إىل بالقياس عمرىا ِقلَّة بسبب

 ىو ىذا ُكلُّ  واِ  أمجعٌن، عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  واحُلسٌن احَلسنِ  منزلة دوف منزلُتها َكانت ىنا
 .األوَّؿ الطراز من الطائفة مراجع كبار كَلـ

o كاألُنثى الذَّكر ليس إذ ادلراتب آخر يف فهي ادلعصومٌن مجيع منزلة دوف منزلتها! 
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o  ُبعَدىا تأت والزَّىراء الزَّىراء من أفضل وىي العادلٌن نساء َسي دةُ  ىي مرًن السي دة! 
o ما نُدرِؾ أف فبإمكاننا! العمل ويف العقلي ادلستوى يف كالزَّىراء الزَّىراء، دبرتبة نكوف أفْ  ميكننا وأنتم أنا 

 .يعملوف كما نعمل وأفْ  يدركوف
o ىي نعم غفلة، من ذلا البُدَّ  شيء، ِلُكل   تتوجَّو وال شيء ُكلَّ  تعلم فَل! ُتصيبها غفلةٍ  من ذلا البُدَّ  الزَّىراء 

 قطعاً  للزَّىراء، بالنسبة ضروريٌ  أمرٌ  ذلك ُتصيُبها، غفلةٍ  من البُدَّ  ولكن تعلم أفْ  ميكن تعلم أف أرادت إذا
ثوا ادلراجع ىم أساساً  الكَلـ ىذا  .الزَّىراء عن أربدَّث أنا ىنا لكنَّين ادلعصومٌن، عمـو عن بو ربدَّ

o وال تتكامل ال وادلعاناة التجارب دوف ومن! تتكامل حّتَّ  احلياة يف وادلعاناة التجارب إىل حباجة الزَّىراء 
 وُمعاناة كثًنة بتجارب ادلرور إىل زلتاجةٌ  فهي األمور، ُتدير أف أرادت إذا األمور ُتدير أفْ  تستطيع

 .احلياة ىذهِ  يف تواجهها واِبتَلءات
o زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  مشروعِ  مواكبة من تتمكَّن كي! فكري وإعدادٍ  نفسي إعدادٍ  إىل حباجةٍ  أيضاً  وىي 

 .أمجعٌن عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ 
o من عاىن النَّب! عاطفي فراغ من تُعاين أفْ  ميكن أيضاً  األخرى فهي عاطفي فراغ من عاىن النَّب ما مثل 

 بسببِ  احلناف يف ونقصٍ  عاطفي فراغٍ  من تُعاين أفْ  ميكن أيضاً  ىي ألُم و فقدانوِ  بسبب عاطفي فراغٍ 
 .ألُم ها فقداهنا

o  ُإىل بيت من يومياً  تنُقلها ادلَلئكة أفَّ  حبيث! درجَتها يرفع ذلك فإفَّ  عليها ُنصل ي حٌن منَّا عليها الصََّلة 
 القصر، ىذا من البيت، ىذا من زبرجي أفْ  عليكِ  بأنَّو زبربىا وادلَلئكة عليها، ادلصّلوف صلَّى كلَّما بيت
 رفعِ  إىل ذلك فيؤّدي الز ىراء على صلَّى منكم واحد أيّ  جناب أو جنايب أنا مثَلً  ألنَّين آخر قصرٍ  إىل

 .درجَتها ترفع عليها فصَلتُنا درجتها
o ا عليها صليت أنا إذا دار مليار سبتلك الزَّىراء كانت إذا حبيث! تنفعها صَلتُنا  جديدة داراً  ستمتلك فإهنَّ

 !دار ادلليار فوؽ
o تكامل إىل حباجةٍ  فهو ولذلك ناقصٌ  إميافٌ  أساساً  إمياهَنا ألفَّ ! إمياهُنا يتكامل! 
o دائم تثبيتٍ  إىل وحباجةٍ  واالستقرار الثَّبات من حالةٍ  يف ليس فقلُبها! قلِبها تثبيتِ  إىل حباجةٍ  ىي. 
o ليست الزَّىراء ألفَّ  األفضل، ىو األعظم باالسم فالتوّسل هبا نتوسَّل ال أف األفضل نتوسَّل أفْ  أردنا إذا 

 .األعظم االسم ىي
o  ُّوبٌن بينوُ  فيما فارؽ ُىناؾ يكوف ال الزَّىراء ُيبُّ  الَّذي أفَّ  حبيث! ذاتّية ِقيمة لوُ  ليست الزَّىراء حب 

 .ذاتّية قيمة لوُ  ليست فُحبُّها العمل يف ُمتساويٌن كانا إذا الزَّىراء ُُيبُّ  ال الَّذي
o وال اآلخر العامل يف وىي ادلهدوي ادلشروع وعن احلسيين ادلشروع عن سنة 3100 منذ انقطعت الزَّىراء 
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 !فيو ضلن الَّذي بالواقعِ  ذلا عَلقةَ 
o  ُكبار يتكلَّموُ  الكَلـ ىذا! األندلس وسقوط الصليبّية احلروب يف جرى ما دوف ىي الزَّىراء ُمصيبة 

 .الربنامج حلقات يف مرَّ  ىذا وُكلُّ  ادلفك رين، وكبار العلماء وكبار ادلراجع
o ا تكتب وال تقرأ ال أُميَّةٌ  الزَّىراء  بأنّو ا رسوؿِ  عن الكَلـ ىذا قالوا فقد! ادلدرسة إىل تذىب مل ألهنَّ

 تكتب وال تقرأ ال أم يةٌ  الزىراءُ  َدَرست؟ مدرسة أي   يف فالزَّىراء ادلدرسة، إىل يذىب مل ألنَّوُ  أُميَّاً  كاف
ا  تعلَّمت قد تكوف أف ميكن ادلدرسة إىل ذلك بعد ذىبت قد كانت إذا نعم ادلدرسة، إىل تذىب مل ألهنَّ

 .والكتابة القراءة
o ادلؤمنٌن أمًن مع اآلداب حدود عن خرجت وقد! األحياف بعض يف اآلداب حدود عن زبرج الزَّىراء. 
o ا عنها ويقوؿ النَّب تُغِضبُ  الزَّىراء  !اجلبابرة لباس تلبسُ  إهنَّ
o حٌن تنسوا وال وأحياء، أموات مراجع ادلراجع كَلـ ىذا! دكتاتورياً  كاف فأبوىا كأبيها دكتاتورية الزَّىراء 

 .ادلفاسد ُكلَّ  مَجَعَ  أنّو يعين دكتاتور فَلف نقوؿ
o تُراب ىي احلقيقة يف وإالَّ  موقفاً  نزورُ  فإنَّنا نزورىا أفْ  أردنا إذا لذلك! بالية وعظاـ تُراب قربىا يف الزَّىراء 

 .بالية وعظاـ
o  ُىذا من ذلك غًن إىل الُقرآف مَحَلة وُىم ِسَلح رِفاؽ مَجيعاً  وُىم ادلؤمنٌن أمًن َعم   أبناءُ  ُىم الزَّىراء قَػتَػَلة 

 !اذلراء
o ُمنزَّىةً  فعَلً  كانت فإذا! عَلج إىل حباجةٍ  ومرضاً  عيباً  ُيشك ل ىذا ألفَّ  الطَّمث عن ُمنزَّىة ليست الزَّىراء 

 ىو األمر ىذا دبثل االعتقاد فإفَّ  ذلك ومع الطبيب مراجعة وإىل عَلج إىل حباجةٍ  فهي الطمث عن
 .والفكر القوؿ من سخافةٌ 

o الش يعة ومراجع الش يعة ُعلماء كَلـ ىذا! صلسة فدماؤىا شهادُتا بعد وحّتَّ  حياُتا يف صلس َدُمها الزَّىراء 
 األمساء لكم قرأت أنا اثنٌن، أو بواحد خاصَّاً  ليس الكَلـُ  وىذا الش يعة، وفقهاءُ  الش يعة وُخطباءُ 

 .بالعشرات
o واألنانّية البهيمّية لذبحِ  رمزيّةٌ  الزَّىراء قتل يف قتلها، يف! 
o ينيَّة شؤوهنا ُكل   يف َحج ها يف صيامها يف صَلُتا يف يعين! اخلارجية ادلوضوعات يف تسهو الزَّىراء  الد 

 .حياُتا شؤوف سُلتلف يف اخلارجية، ادلوضوعات يف تسهو الزَّىراء والدنيوية،
o تدعو كانت فهي أُميَّة، لبين الثغور أىل بدعاء يدعو كاف السَّجاد اإلماـُ  لذلك! ألعدائِها تدعو 

 الزَّىراء َسَخطِ  وَعن ألعدائها الزَّىراء لعنِ  عن تتحدَّثُ  الَّيت الر وايات من جاء ما ىذا فعلى ألعدائِها،
 مثلما ألعدائِها تدعو فهي صحيحة، ليست ادلعاين ىذه تكوف عليهم رضاىا لعدـِ  بياهنا وَعن عليهم
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 .أُميَّة لبين الثغور أىل بدعاء السَّجاد اإلماـُ  يدعو
o ا نواصب ىم ما الزَّىراء قتلوا الَّذين  ما أيضاً  كربَلء حضروا الَّذين بعض كحاؿ! اخلَلفة غصبوا وإَّنَّ

 اخلَلفة غصبوا ولكنَّهم قدرىا يعرفوف وكانوا يبغضوهنا كانوا ما الزَّىراء قتلوا فالَّذين نواصب، كانوا
 .اآلثار ذلك على نُرت ب وال الوصف ىذا عليهم نُطلق وال بنواصب ىم فما دنيويّة، أمور فدكاً، وغصبوا

o مراجعنا، من كبًن َمرجعٌ  يُقر رهُ  ادلعىن وىذا! ادلؤمنٌن أمًن ِبشهادةِ  للزَّىراء تثبتُ  الطاغوت زلكمة يف فدؾ 
 السياسي اخلارجي الواقع حبسب ذلا َشِهد ادلؤمنٌن أمًن! ادلؤمنٌن؟ أمًن شهادة إىل حباجةٍ  الزَّىراء أفَّ  فهل

 .آنذاؾ
o حبسب احلديث ُكتب يف األخرى الوثائق وحّتَّ  قيس ابن ُسليم كتاب مثل اجلرمية تثبت الَّيت الوثائق 

 إذاً  منتفية اجلرمية تكوف وحينما! منتفية اجلرمية وبالتايل صحيحة ليست الوثائق ىذه الر جاؿ علم قواعد
م نعرفهم ضلن الَّذين ىؤالء  .ظُلماً  نتَّهُمهم وضلن أبرياء أُناس ىؤالء الزَّىراء قَػتَػَلة بأهنَّ

o اإلذلي السَّخط دائرة يف أو احلراـ دائرة يف داخلٌ  يؤذيها ما ُكلّ  ليس! 
o التقليد مرجع أفَّ  التقليد، مرجع شرائط يف ذكروه الكَلـ ىذا أساساً ! شديداً  ُحبَّاً  ضُلبَّها أفْ  علينا جيبُ  ال 

ـ   ثباتٌ  لوُ  وليس الزَّىراء، وآؿ للزَّىراء احلبّ  شديد يكوف أفْ  عليو جيبُ  ال  على جيب فَل معرفِتهم، يف تا
ـ   ثباتٌ  لوُ  يكوف وال شديداً  ُحبَّاً  الزَّىراء ُيبَّ  أفْ  الش يعي  .ُيشتَػَرط ال ىذا معرفِتها، ويف أمرِىا يف تا

o عن الناذبة واألوضاع النفسيَّة الظروؼ وحرَّكتها أُم ها من اإلسَلمي الن ضاؿ دروس تعّلمت شابَّةٌ  الزَّىراء 
 فيما وغًنُتن الن ساء بشؤوف يرتبط ما يعين! وآلو عليو اُ  صلَّى للنَّبّ  الَكبًنة الَعائلة داخل ادلنافسات

 وقد للمواجهة، خرجت ذلك بعد ذىنها، يف الفكرة اختمرت حّتَّ  الظادلٌن دلواجهة فكَّرت وقد بينهن،
 ىّدد فقط عمر وإفَّ  بكر، أيب ذكاء بسبب حركُتها فشلت فاشلةٌ  فالزَّىراء! بكر أيب ذكاءِ  بسببِ  فشلت

 ادلشّع، الُقرآين واللوف اإلمياين واحلماس بالروحانّية ادلفعم العصر يف جرى ذلك وكلُّ  يفعل ومل باإلحراؽ
  .كتِبهم من أخذُُتا أنا عبارات ىذهِ 

 ومن للطربسي االحتجاج كتاب من عليكم قرأُُتا الَّيت ادلضامٌن ربفظوا أفْ  حاولوا: لكم قلت أنا قليل قبل
يقة مع بكرٍ  أيب زلاورةِ  من أخذُُتا كلمات اإلمامة، دالئل  بغض   الكلمات تلك بٌن قارنوا الطاىرة، الصد 
 العاـ اجلو   يف شائعة كانت الَّيت الكلمات ىي الكلمات تلك ولكن ال، أـ هبا يعتقد كاف ىل النَّظر

 مراجع كَلـ ُكلُّو الكَلـ ىذا الفاسدة، الكلمات ىذهِ  وبٌن الكلمات تلك بٌن قارنوا واألنصار، للمهاجرين
 بعض األحياء من اآلف وحّتَّ  زماهِنم، يف األوىل األرقاـ ىم كانوا مراجع كَلـ الكَلـ ىذا األوَّؿ، الط راز من
 َطرحت وقد العقائد ىذهِ  بنفس يعتقدوف ىم يتكلَّموا مل الَّذين والباقوف أحياء، مراجع كَلـ الكَلـ ىذا
 .42 النقطة إىل وصلنا. يهّمكم األمر ىذا كاف إذا احللقات راجعوا واحلقائق، بالوثائق ذلك ُكلَّ 
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o إقامة َّننع الَّذي الوقت يف! الزَّىراء أمرِ  إلحياءِ  األمواؿ ربصيل ألجل والغناء الرَّقص رلالس نقيم أفْ  جيوز 
 ضليي ذلك بعد حّتَّ  األمواؿ، صَلمع والغناء للرَّقص رلالس نُقيم أفْ  ألجلِ  شهادُِتا ُمناسبةِ  يف اجملالس
ا العليا، للمرجعيَّة التابعة الكوثر مؤسَّسة حبسب عليها وسَلمو اِ  صلواتُ  الزَّىراء رَلالس  إىل أشرتُ  وإَّنَّ

 والوثائق باألدلَّةِ  أثبتُّوُ  أيضاً  ادلوضوع وىذا يستغرهُبا، قد البعض غريبة القضية ىذه ألفَّ  االسم ىذا
 :48 نقطة إىل نذىب. الواضحة الصَّرُية

o يف ا فضلُ  حسٌن زَلمَّد مثَلً  فعل ما مثل! إليها ادلعاصي بإضافة وإليها معها األدب ُنسيء أف جيوز 
 أقر ب كيف ولكن األمساء إىل أشرتُ  ما أنا االسم، إىل ُأشًنَ  أف مضطرّ  ىنا الدعاء، رحاب يف كتابو

 إليها األدب نسيء أف جيوز ادلؤمنٌن، أمًن إىل الظهر تقصم الَّيت اذلائلة الذُّنوبَ  َنَسب ما مثل الفكرة،
 ذلك أفَّ  أساس على ا فضلُ  حسٌن َمَّد الدُّعاء رحاب يف كتاب يف كما إليها ادلعاصي بإضافة
 .األشكاؿ من شكلٍ  بأيّ  أدب إساءة ىو وبالنتيجة للمتلّقي، وتوضيح للقارئ، توضيح

o غًن أخطاء فهذه ،﴾عَنهَ اللّهُ عَفَب: ﴿اآلية معىن يف كما! ادلقصودة غًن األخطاء يف تقع أف ميكن 
 .مقصودة غًن أخطاء يف الزَّىراء تقع أف فيمكن مقصودة

o واضطراب وارتباؾ وتضييعو الوقت تنظيم يف األمر عليها ويشتبو ادلؤمنٌن وجوه يف عبوسةً  تكوف أفْ  ميكن 
 األولويّات، ترتيب تعرؼ ال ىي يعين! الكبًنة حساب على الصَّغًنة النتائج ربصيل جهة من األولويّات

 .األىمّ  على ادلهمّ  تُقد ـ حبيث
o ذلك وما! ادلعرفة وسائل وضوح وعدـ عنها زلجوبٌ  الغيب أفَّ  بسبب األمور تقييم يف زبطئ أف ميكن 

 .!!العائَلت أحسن يف ُيدث أف ميكن فهذا بعيب
o أيضاً  والُظَلمة ُظَلمِتها، حوؿ ُمثارة والشكوؾ تُقَتل مل ىي! حركيّ  رسايل   وزوجها رسالّية امرأةٌ  الزَّىراء 

 وإَّّنا ادلوقف، يف لنا بالن سبة الزَّىراء إثارة عدـ من ناشيءٌ  الزَّىراء شخصية غموضُ  وغموُضها، ثابتة، غًن
 ادلهم، جاّيٌن؟ شيسّووف بعد] الدار، دلهامجة عمر هبم جاء الَّذين حّتَّ  ُُيب وهنا والصَّحابة دمعًة، نُثًنىا

 دلهامجةِ  عمر هبم جاء الَّذين حّتَّ [ ُيّبوهنا والصحابة بالليل، يناموف كانوا ما أصَلً  ُيّبوهنا، والصحابة
 .الدار

 الش يعيَّة ادلكتبة الش يعيَّة، ادلكتبة يف الزَّىراء عن ُكِتب ما لكم عرضت وقد أحواذلا، أحسن يف الش يعيَّة ادلكتبة
! الش يعيَّة العقيدة منظومة يف دلوقِعها سلبٍ  معَ  بسطحّيةٍ  فضائلها من شيءٍ  عن تتحدَّثُ  أحواذِلا أحسنِ  يف

 من ىناؾ نعم اإلساءات، أنواع دبختلف إليها فئو ُيسي والبقيَّة الكتاب على امِسو إظهارَ  ُياؼ من وىناؾ
 إحراؽ يف احلقيقيَّة ادلظلومية أمَّا واجلدار، الباب بٌن جرى ما يعين التأرُيية، احلسيَّة مظلومّيتها عن يُدافع



  06/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 413 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 22 - 
 

 .ادلوضوع ىذا عن يتحدَّث أحداً  ذبدوا فلن منزلِتها
o ا امو ادلؤمنٌن أمًن مع أدهبا سوء عن تعتذرُ  إهنَّ  الكَلـ عليكم وقرأتُ ! ومحايِتها إعانِتها يف قّصر أنَّوُ  باُت 

ا الطائفة، علماء كبار أحد، ذلك على يعرتض ومل ذََكرُه، وَمن  ادلؤمنٌن أمًن مع أدهِبا سوء عن تعتذرُ  إهنَّ
امو  .ومحايِتها إعانِتها يف قصَّر أنَّوُ  باُت 

o يُػَقيَّم حٌن عقلٍ  وقلَّةِ  ومحاقةٍ  أدبٍ  سوءِ  أكربُ  ىو وىذا الزَّىراء معرفة يف ادلخالفٌن روايات على االعتماد 
  !أعدائِو كَلـِ  طريقِ  من اإلنسافُ 

 : الش يعيَّة ادلكتبة نِتاج ُخَلصة
 الكَلـ ىذا ومرَّ  مبتورة العقائدية الزَّىراء ُصورة ! 
 مبتورة ظَلمتها صورة ! 
 مبتورة قَػتَػَلِتها جرائم صورة ! 
 مبتورة كَلِمها َفهمِ  صورة ! 

 قطب   منهجٍ  وتأسيس قطب ّسي د عن والد فاع وات باع مواالة ..!!األبرت ادلنهجِ  يف ومرحباً  بكم أىَلً  أقوؿ ماذا
 ادلختلفة ادلرجعيات بتأييد! بادلئة مئة للزَّىراء ُمعادٍ  منهجٌ  وىو الس ياسي والعمل والفكر التفسًن مستوى على

 الوثائق لُكلّ  رفض أو اىتماـ عدـ أو واضح تدمًن .وقم للنَّجف تبعاً  الش يعة مناطق وسائر والعراؽ إيراف يف
 إحراؽِ  إىل يقود شيٍء؟ أي   إىل يقود ذلك ُكلُّ ! الش يعيَّة العقيدة يف احلقيقي موقِعها إىل فاطمة تعيد الَّيت

 أسلوب بنفس! عنها باحلديث األدب وسوء السََّلـ عليها الزَّىراء إىانة .عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  منزلِتها
 عليهم األَِئمَّةُ  يستعملها ومل النَّواصب استعملها الَّيت األساليب من ذلك وغًن الفرج إحصاف عن النَّواصب

 .السََّلـ
 يشاىدىا حلقة أوَّؿ ىذهِ  ادلشاىدين من البعض ىناؾ كاف إذا :تقدَّـ ما كل   من اخلَلصة ىي؟ ما اخلَلصة

 بالوثائق، فيها الكَلـ فصَّلتُ  حلقة، سّتٌن إىل يرجع أف عليو الكَلـ ىذا دبثلِ  يسمع مرَّة أوَّؿ وىذهِ  مثًَل،
  :اخلَلصة اخُلَلصة الدَّامغة، واألدلَّةِ  بالوثائقِ  إالَّ  مرّ  الَّذي ىذا كل   من كلمةً  ذكرتُ  ما

 األشاعرة من الد ين بأصوؿ فجاؤنا منزلِتها إحراؽ ِعرب الش يعيَّة العقائد منظومة من الزَّىراء إخراجُ  :أوالًِ
 بنفس اإلمامة عرَّفوا ادلذىب، أصوؿ من اإلمامة إفَّ : قالوا ُثَّ  خامساً، أصَلً  اإلمامة وأضافوا وادلعتزلة،
 ىي ما عقيدُِتم يف وفاطمة ما، ربسيناً  إليها أضافوا ادلخالفٌن، عند الكَلـِ  ُعلماءُ  هبا يُػَعر ؼ الَّيت الطريقة
 فُأخرَِجت عشر، االثنا األَِئمَّة اإلمامة، تشكيَلتِ  من واحدةٍ  تشكيلةٍ  عن ىو اإلمامة عن واحلديثُ  بإماـ،
 .الش يعيَّة العقيدة منظومة من بالكامل فاطمةُ 

 .شلكن حد   أقصى إىل الظَلمة زبفيف :ثانياًِ
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 .شلكن حد   أقصى إىل وظادليها قاتليها تربئةُ  :ثالثاًِ
 .معها األدبِ  وإساءةُ  مقاِمها من االنتقاص :رابعاًِ
 يهّمو من إىل التقرير ىذا أرفعُ  إين   قلت وكما ىنا إىل انتهى التقرير..!! التقرير ىامش على مَلحظتاف ىناؾ

 أحداً  أفَّ  أعتقد وال الكبار، من الص غار، من النساء، من الرجاؿ، من البيت، أىل شيعة من فاطمة أمرُ 
 ىامش على مَلحظتاف ىناؾ .التقرير ىذا رفعتُ  بالنتيجة ولكنَّين ذلك، أتصوَّرُ  ال فاطمة، أمرُ  يهمُّو

 :تقدَّـ ما إىل ُأضيفُ  التقرير،
 من والرباءةِ  ُظَلمِتها أجواء يف ويكتب حقيقي   بنحوٍ  عنها يُدافع من وحرب وإخافة وإرعاب إرىاب 

 .صريح بنحوٍ  أعدائِها
 ا شاء ما والش يعة لفاطمة، الظُّلم مصاديق أوضح مُيث ل األبرت للمنهج الش يعة ُنصرة: األخًنة النُّقطة 

 .األبرت ادلنهج لُنصرة ُموفَّقوف اخلط طوؿ على
 لقلقةِ  على ال حقيقي جوابٍ  على ُأحص ل لنْ  يقٌن، على ولكنَّين احللقة عنواف أُعيد! ذلك؟ بعد أقوؿ ماذا

 ناصرٍ  من ىل: التقرير عنواف ىو ىذا ،(!؟..فاطمةِينصرُِِناصرٍِِمنِىل: )حقيقي جوابٍ  على لساف،
 .لسانّيةٌ  لقلقةٌ  ىناؾ نعم كَل،: اجلواب !؟..فاطمة ينصرُ 

ا  فَيلسوؼٍ  عن تُنقلُ  قصَّةٌ  احللقة؟ ىذه يف جبانب الطاولة على فانوسٍ  وجود عن ادلشاىدين بعضُ  يتساءؿُ  ردبَّ
 ُيرج كاف (اديوجٌن) اليوناين الفيلسوؼ ىذا أفَّ  من غًنِه، عن أو (اديوجٌن) عن تُنقل اليوناف فَلسفة من

 والشَّمس الظهًنة وقت الشَّمس، ترتفعُ  حينما الزُّحاـ وقت ُيرج بالنَّاس، ُمزدمحاً  وكاف أثينا سوؽِ  يف يومّياً 
اً، واضحة  وأثينا والش راء، البيعِ  على السوؽ، على ُمقِبلة والنَّاس منًنة، مشرقة السَّماء كبدِ  يف الشَّمسُ  جدَّ

 عن فيسألونوُ  شيء، عن يُفت شُ  وكأنَّوُ  بطريقةٍ  ويتحرَّؾ فانوساً  ُيملُ  النَّاس بٌن يأت وىذا ازدحامها، ِقمَّة يف
 وقت ُيرج ىذا يومّياً  اذلائل الزحاـ ىذا وسط يف! إنساف عن أُفت شُ  إين  : قاؿ ؟(اديوجٌن) يا تُفت ش شيءٍ  أي

 وىنا، ىنا ويُفت ش الفانوس بيدهِ  بطريقةٍ  ُيرج وىذا مزدمحة والشوارع قائم، والسوؽ االزدحاـ وقت الظهًنة،
 ..!!إنساف عن أُفت شُ  إين  : يقوؿ يسألونو، فحٌن

 مييناً  ويسرة، مُينةً  أُفت شُ  ىذا فانوسي محلتُ  لقد القدًن، صديقي ىو ىذا ِسنٌن، منذُ  ىذا فانوسي محلتُ  لقد
 احلسينّيات يف ُخصوصاً !! احُلسيين الوسطُ  لوُ  يُقاؿُ  وسطٍ  يف أفتشُ  ُكنت إنَّين أُفت ش؟ أين أتعلموف ويساراً،
 احلسينّيات، ىذهِ  يف خصوصاً  الكبًنة، الصُّورُ  واجهاُِتا يف تُعلَّقُ  الَّيت الكبًنة احلسينيات تنسوا، ال الكبًنة،

 ينصرُ  ناصرٍ  عن أُفت شُّ  الكبًنة، الصورُ  واجهاُتا يف تُعلَّق الَّيت الكبًنة احُلسينيات ىذهِ  يف أُفت شُ  كنتُ 
!! وَجَبهوين طردوين أفْ  :عليو حصلتُ  الَّذي اجلواب ... وأُفَػت ش ... وأُفَػت ش ... أُفت شُ  ُكنتُ ! ؟..فاطمة
ا فيزيائّية تأرُييةٍ  حادثةٍ  عن أربدَّث ال ىنا أنا قطعاً   وَجَبهوين وشتموين طرُدوين مضموف، عن أربدَّثُ  وإَّنَّ
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 فما بيِننا من فاخرُج وىنداِمك، ىذا بشكِلكَ  وأقَرفَتنا كَلِمك، بكثرةِ  أبرمَتنا لقد ُوجوِىنا عن اغرب: وقالوا
 . وَمقامك دبكانك ىذا

 لكنَّين رُليب، وال! ؟..فاطمة ينصر ناصرٍ  من ىل: نفسي وبٌن بيين مافي وأسبتم فانوسي أمحلُ  وأنا وخرجتُ 
 أفْ  من خوفاً  ىنا ومن ىنا من تلفَّت ويسرة، مينةً  وتلفَّتُ ..!! فَاِطَمة يا لبَّيكِ : قُلتُ  وهبمسةٍ  نفسي أجبتُ 

 الَّذين ىؤالء! مين ويسخروا َعَليَّ  يضحكوا! مين   فيضحكوا باحلسينّيٌن ُيسمَّوف الَّذين من أحدٌ  يسمعين
 ويُِدميوف منزلَتها ُُيرِقوف نفسوِ  الوقت يف وىم منزذَلا، أحرقت السَّقيفة ألفَّ  فاطمة على معدودةً  أيَّاماً  يلطموف

ا مهزلة، احلياة نعم!! مهزلة؟ .أعمارِىم آخرِ  إىل ومساء صباحٍ  ُكل   يف هنار ليلَ  ذلك على ويُداوموف  إَّنَّ
نيا احلياةُ   عن بديَلً  إماـٍ  إىل والشعائر الطقوس عندىم ربوَّلت قوـٌ  أوالئي األمور، ذبري ىكذا وذلو، لعبٌ  الدُّ
 زمانِنا إماـِ  عن بديَلً  إماـٍ  إىل تتحوَّؿ أف ال زمانِنا إماـِ  خلدمةِ  وسائل ىي والشَّعائر الطقوس..!! زماهِنم إماـِ 

 !!كبًنة مشكلةٌ  عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ 
 الز يارة تقولوُ  دبا العزيز الفانوس أيُّها تُذك ُرين ألنَّك معك وسأبقى معي ستبقى القدًن صديقي يا أنت وأما

 طريقي يل تُنًنُ  فأنتَ  حيات، يل يُنًن وكَلُمهم طريقي يل تُِنًنُ  أنت ،(نُورَِكاَلُمُكم: )الكبًنة اجلامعةُ 
 الزَّىراء إىل أتوّجو! حديثي؟ خاسبة يف أقوؿ ماذا ..!!وفطرت ووجداين وقلب وعقلي حيات يل يُنًنُ  وكَلُمهم
 : وأقوؿ عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ 

 ...َِزْىرَّاءِيَاَِمنُصورَةُِِيَاِنَاِصَرةُِِيَاِفَانْ َتِصِريَِمْغُلوبٌِِِإنِّيَِوالسََّماءِاأَلْرضَِِِمْنُصورَةِيَاِاأَلْولِياءِنَاِصرةِيَا
 الَّذي السَّابق الش عار عن بديَلً  الش عار ىذا ستَلحظوف ،(أصيلةِزىرائيَّةٍِِثقافةٍِِأجلِمن: )أقوؿ وختاماً 

 وشيعةُ  الزَّىراء، شيعةُ  ُىم الزىرائيُّوف ،(أصيلةِزىرائيَّةٍِِثقافةٍِِأجلِمن) أصيلة، شيعيَّةٍ  ثقافةٍ  أجل من نرفعوُ 
ِمهدويِ ِوعيٍِِأجلِمنِأصيلة،ِزىرائيَّةٍِِثقافةٍِِأجلِمن) زىرائية، ثقافةً  ثقافتهم تكوف أفْ  البُدَّ  الزَّىراء
 : أقوؿ احلديث؟ وأختمُ  عبارات من عبارةٍ  آخر يف أقوؿ فماذا ،(راقٍِِزىرائيِ 

ِ!؟..فَاِطَمةِيَ ْنصرُِِنَاِصرٍِِِمنَِِْىل
 ... فَبطِوَت يَب لبَّيهِ.. . أًب شَهْسَائيٌّ ،أًب المِيُّ عَبْدُنِ

 ...وداعبً ... تَعَبىل اهللُ شبء إىْ لسيببً سنلتمي أًتن أهَّب
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ِ:وفيِالختام
الِبُ  ّدِم  نِالتنبي  وِال  ىِأنّن  اِحاولن  اِنق  لِنص  ويِالبرن  امجِكم  اِى  يِوى  ذاِالمطب  وعِالِ
يخل  وِم  نِأخط  اءِوىف  واتِفم  نِأرادِالدقّ  ةِالكامل  ةِعلي  وِمراجع  ةِتس  جيلِالبرن  امجِ

ِبصورةِالفيديوِأوِاألوديوِعلىِموقعِزىرائيون.
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ِمعِالتحيات
ِال ُمتابَعة
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