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 بِسُِْ اهلل اٌسَّحَِّْٓ اٌسَّحٍُِ

 
  ...األًٌٍََِْاء ٌَخٌَجَّوُ إٌٍَِوِ اٌَّرِيْ اهلل ًَجْو ٌَا عٍٍََه سٍََاٌَ

  ...اهلل بمٍَّتَ

 ...!فَمَدَن؟ َِْٓ ًَجَدَ اٌَّرِيْ ًََِا ًَجَدَن َِْٓ فَمَدَ َِاذَا
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 ًاٌخُّسعٌُْ اٌثَّأٍَِتُ تُمٍََحَاٌْ

 اٌخَّاسِع اجلُصْءُــ  فَاطَِّت ٌَا بٍَّهٌَِ
 

 ...بَ َناِتْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلمٌ 
 ىذهِ  ُعنوان فَاِطمة يا لَبيك   ..!!. فَاِطَمةِياِلبَّيكِِ: الزَّىرائيُّون ضَلْنُ  قُلوبنا إىل ال ُمحبَّبُ  ُعنوانُنا ىو العنوانُ 

 ادلخالفٌن، وُكتبِ  النَّواصب أجواءِ  ح اجلرؽلةِ  آثار أيديكم بٌن عرضتُ  قد ُكنتُ  دلاضيةِ ا احللقةِ  وح احللقات،
 مذكوراً  جاء ما إىل يب الكَلمُ  ووصل وسّلم، وآلوِ  عليوِ  اُ  صلَّى زُلَمَّد بِنتِ  ُظَلمة من جانبٍ  على َمررتُ 
 والثَّامنِ  السَّابع القرنِ  أعَلم من راسا اخلُ  اجلويين إبراىيم الًكبًن للُمحد ث( السمطٌن فرائدُ ) كتابِ  ح

 سعيدٍ  عن بسندهِ  رواىا روايةٍ  من والثََّلثٌن اخلامسةِ  الصَّفحةِ  ح احلَبيب، دارُ  الثَّا ، اجلُزء ىو وىذا اذلجري،
 ما قراءةَ  أعيدُ  وال الكلمة ىذه إىل ُأشًن فقط وآلو، عليو ا صلَّى األعظم النَّب   عن عبَّاس ابن عن جبًن ابن
ِبيتيِأىلِِِمنِيلحُقنيِمنِأوَّلِفتكونُِ - الزَّىراء عن ػُلد ثُ  وىو وآلو عليو ا صّلى يقول أمس، يومَ  قرأتُوُ 

 عن ُجبًن ابنُ  سعيدُ  لنا يرويو صريحٌ  واضحٌ  نص   - َمقتولةًَِِمغصوبةًَِِمغمومةًِِمكروبةًِِمحزونةًَِِعَليَِِّفتقِدمُِ
ا وسّلم وآلوِ  عليوِ  اُ  صلَّى عظماأل النَّب   عن عبَّاس، ابنِ   !مقتولةً  ا رسول على َترِدُ  أَّنَّ
 وبعد الكلمة إىل ُأشًن فقط ذلك، إىل اإلشارةُ  مرَّت وقد( اجلنان مفاتيح) ح نقرأىا الَّيت زيارهتا ح وضلنُ 
 زيارهتا ح ادلاضية، احللقةِ  ح إليو وصلتُ  ما مع حديثي يرتابط أنْ  ألجل احلَلَقة، تفاصيلِ  ح أدخلُ  ذلك

يَقةُِِأَي َّتُ َهاَِعَليكِِِالسَََّلمُِ :طلاطبها اجلنان مفاتيح ح نقرأىا الَّيت عليها ا صلواتُ   العبارةُ  ؛الشَِّهيَدةِالصِّدِّ
 وال الز يارة، ىذه ح ذكُرىا جاء الَّيت األوصاف بقيَّةِ  عن رَبدَّثتُ  وقد بياٍن، إىل وال شرحٍ  إىل ربتاجُ  ال واضحة
 .الوقت لضيقِ  الكَلمَ  أعيدَ  أنْ  أُريد
 الر سالةُ  ىو ادلقنعة وكتابُ  للهجرة، 314 سنة ادلتوجّ  عليو اِ  رضبةُ  ادلفيد للشَّيخِ ( ادلقنعة) كتاب ىو ىذا

 زيارةٌ  ةادلقنع كتابِ  ح جاء ما صُبلةِ  وِمن ادلفيد، الشَّيخ مرجعيَّةِ  أيَّام هبا تعملُ  الش يعةُ  كانت الَّيت العمليةُ 
يقة يقة زيارةُ  ،359 صفحة ادلقدَّسة، ُقم اإلسَلمي، النَّشر مؤسَّسة طبعة الطبعة ىذه الطاىرة، للصد   الصد 
 مكانٌ  وىي معروفةٌ  والروضة - بالرَّوضةِِقفِثُمَِّ -:ىذا ادلفيد الشَّيخ كتاب ح جاء ما حبسبِ  الطَّاىرة
ِيَاَِعَليكَِِالسَََّلمُِ -:وقل الروضة ح القبلةِ  إىل فتوّجو وسّلم، ووآل عليوِ  اُ  صلَّى النَّبّ  مسجد ح خاص  
يْ َقةِِِاَبْ َنِتكََِِعَلىِالسََّلمُِِاهلل،َِرُسولَِ ِالسَََّلمُِِاهلل،َِرُسولِِِبِنتَِِفَاِطَمةُِِيَاَِعَليكِِِالسََُّلمُِِالطَّاِىَرة،ِالصِّدِّ
 الّزيارة غًن ُأخرى زيارةٌ  ىذه زياراهتا، ح وتتكرَّرُ  جّداً  وجليَّة واضحة الص فة - الشَِّهيَدةِالَبْتولِأَي َّتُ َهاَِعَليكِِ
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يَقةُِِأَي َّتُ َهاَِعَليكِِِالسَََّلمُِ: نفسوُ  التعبًن فيها ورد والَّيت اجلنان مفاتيح من عليكم قرأهُتا الَّيت  ؛الشَِّهيَدةِالصِّدِّ
َِحقَّكَِِِوَمنَ َعكِِِظََلَمكَِِِمنِاهللَُِِلَعنَِِالطَّاِىَرةِِهيَدةالشَِِّالَبْتولُِِأَي َّتُ َهاَِعَليكِِِالسَََّلمُِ -:الزيارة ىذه ح

ِاهللَُِِوَلَعنَِِبَ ْيَتِك،ِالُذلََِِّوَأْدَخلَِِِبرِيِقكَِِِوَغصََّصكَِِِوَأْعَنَتكَِِِكذََّبكَِِِمنِِْاهللَُِِلَعنَِِِإْرِثِك،َِعنَِوَدفَ َعكِِ
ِِبَدَركَِِِوأَْلَحَقُهم - القيامة يوم إىل اخلط طول على أشياعهم اُ  لعن اخلط، طُول على - َأْشَياَعُهم
ِاهللُِِوَلَعنَِِِإْرِثِك،َِعنَِوَدفَ َعكَِِِحقَّكَِِِوَمنَ َعكِِِظََلَمكَِِِمنِِْاهللَُِِلَعنَِ - الشريفة الز يارة آخر إىل - ال َجِحيم

َِوَأْعَنَتكِِ - فاطمة بواعذَّ  فقد والَعذاب، واألمل، التَّعب، ىو والَعَنت الَعَنت، من - َوَأْعَنَتكَِِِكذََّبكَِِِمنِْ
 :يسًنة وقفةً  عليها أقف أنْ  أُريد ،(ِبرِيِقكَِِِوَغصََّصكِِ: )ُمؤِلمة عبارة العبارة ىذه - ِبرِيِقكَِِِوَغصََّصكِِ
 الفم، لُعاب لوُ  يُقال الفم ماءُ  الفم، يُرط بُ  الَّذي السَّائلُ  الفم، ماءُ  ىو اللغة ح الريق ؛ِبرِيِقكَِِِوَغصََّصكِِ

 حالتوِ  ح اإلنسانُ  الر يق، ىذا ىو رائحتِو، على وػُلافظ الفم يُرط بُ  الَّذي السَّائلُ  الفم، ِرضابُ  لوُ  قاليُ  وقد
 ىذا بسببِ  الدَّاخل، من َرِطباً  َفُموُ  يكونُ  الطبيعية النَّفسيةِ  حالتوِ  وح الطبيعية الصحيَّةِ  حالتوِ  ح الطبيعية،
 بعضِ  وح اإلنسان، فم غلفُّ  قد ادلَرضّية احلاالت بعضِ  وح الفم، ءِ ما وبسببِ  اللُّعاب بسببِ  السَّائل،
 من أو الشديد، اخلوفِ  من أو الشديد، الرُّعبِ  من حالةٍ  ح ردبا اإلنسان، فمُ  غلفُّ  قد النَّفسية احلاالت
ا الَشديدة، احلسرةِ   .الر يق ىو ذاى اجلفاف، إىل بريقوِ  تؤد ي اإلنسان على تطرأُ  ُمعينة نفسية حاالت ردبَّ

 الدَّاخل من اإلنسان فم يعرتضُ  ما ىو للريق َقرينةً  تأت الَّيت والُغصَّة الُغصَّة من َغصَّصَ  ؛ِبرِيِقكَِِِوَغصََّصكِِ
 بسببِ  احلاجز، ىذا بسببِ  العارض، ىذا بسبب َجوفوِ  إىل شيئاً  يُدخل أنْ  يستطيع ال اإلنسان أنَّ  حبيث
 بسببِ  بداخل الطعام وال بداخل ادلاء فَل َشراباً، يشرب أنْ  أو طعاماً  دخليُ  أنْ  يستطيع ال الُغصَّة ىذه
 ال ُغصَّة ُدون من يعين بريقِك، َغصَّصك - ِبرِيِقكَِِِوَغصََّصكِِ - بالُغصَّة ُيسمَّى الَّذي ادلانع أو العائق
ا حاجز، أي ديوج ال داخلي، التهاب يوجد ال داخلي، ورم يوجد ال مثَلً  حاجز، يوجد ال مانع يوجد  وإظلَّ

 وإرادة الَلزم ذكرٌ  ىو األدب أىلُ  يقولُ  كما الكنائيّ  والتعبًن كنائّي، تعبًن التعبًن ىذا بريِقها، غصَّصوىا
 واإلجهادُ  الشَّديد واألملُ  الشَّديد واحلزنُ  الشَّديد فاخلوفُ  الَلزم، وإرادةُ  ادللزوم ذكر بالعكس أو ادللزوم
 والضَّغط والشَّتم، والرَّفس والرَّكل ادلؤدلة، واجلراحات الشَّديد، والَعْصرُ  لشَّديد،ا الضَّربُ  وكذلك الشَّديد
 فَلنٌ  يُقال َغصََّصِك، ،(َغصََّصكِِ: )وعبارة بريقِو، يتغصَّصُ  اإلنسان أنَّ  إىل تُؤد ي عوامل ىذهِ  النَّفسي،
 بالضَّبط جرَّعُو، يعين وَغصَّصوُ  داللة، ذلا صَّوُ غَ  َغصَُّو، وليس َغصَّصوُ  العبارة تأت حينما ولكن ُفَلناً، َغصَّ 
 التجرُّع رُلرَّع، ؛الرَِّماحِِبَكاَساتِِِال ُمَجرَّعَِِِعَلىِالسَََّلمُِ :ادلقدَّسة النَّاحية زيارة ح جاء الَّذي التعبًن نفسُ 
  .الرَِّماحِِبَكاَساتِِِال ُمَجرَّعَِِِعَلىِالسَََّلمُِ - التغصُّص ىو
 - ِبرِيِقكَِِِوَغصََّصكِِ - ِبريقها َغصَّصوىا معها؟ فعلوا ماذا أعداَءىا، ونَلعن الزَّىراء على لُّمنس ضلنُ  وىنا
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يقة أنَّ  ادلعىن، ىذا أتصوَّر كيف  لكم الصُّورة أُقر ب أنْ  ؽُلكنين رُلمل بشكلٍ  بريقها؟ تغصََّصت الطَّاىرة الصد 
  :عليها ا صلواتُ  بريقها الزَّىراء غصَّصوا كيف
 يُذك رُ  تذكاراً  أو لوحةً  الش يعة الرَّسامون يَرِسمُ  حٌن خاطئ َتصوُّر ىناك ِعلِمُكم ح ليكن ُسّجرت، نارٌ 

 لكن بذلك، بأسَ  وال رمزاً  ىذا ُيشك ل قد الباب، أمام احلطب من ورلموعةً  باباً  فًنمسون فاطمة ِبُظَلمة
 فاطمة بيتِ  إىل جاءوا الَّذين القوم عددُ  ددىم؟ع كان كم أتعلمون القوم الواقع، أرض على جرى الَّذي
 جاءوا لذلك الدَّار، ػُلرِقوا البيت، أىل على بكاملوِ  البيت ػُلرقوا أنْ  أرادوا ىم احلطب، ػلملون رجَلً  433
م ذلك بعد أوقدوه ما احلطب ىذا أنَّ  صحيحٌ  مكان، ُكلّ  من البيت منافذ َوسّدوا كثًن حبطبٍ   وجدوا ألَّنَّ
 ابن ذَكرهُ  بكر أبو قالوُ  كَلمٍ  من جاء ما أمس يوم علينا مرَّ  الزَّىراء، يقتلوا كي البيت إىل يدخلوا أنْ  َمنفذاً 
؟ ح - بأمرك؟ِفيوِِِتأمرُِِأال -:بكر أليب ُعمر قال حٌن والس ياسة اإلمامة ح الدينوري قُتيبة :َِفقال - عليٍّ
 ؼُلط طون بدأوا اللحظة تلك من القوم أنّ  يبدو ذاول - َجنبوِإلىِفَاطمةُِِدامتِماِفاعَلًِِلستُِِإنِّي

 ح النَّار سجَّروا النَّار تسجًن بدأوا وحٌن اجلهات، صبيع من فاطمة بيت على احلطب َفجمعوا لتصفيِتها،
 تركوه واألنصار ادلهاجرون وصحابتوُ  مسموماً، استشهد النَّبُّ  قاسية، ظروف الباب، عند كان الَّذي احلطب
 يعقدون وذىبوا الصَّحابة من قَلئل وأفراد ىاشم بين من وأفراد واحُلسٌن واحَلَسن وفاطمة عليٍّ  مع لوحدهِ 

 اآلن يُقال كما ادلدينة ح األوضاع وكانت كان، الَّذي وكان ساعدة، بين سقيفة ح ادلشؤمة سقيفَتهم
 تِلكم ح جرى ما رياتِ رلُ  َعن وأربدَّث التفاصيل ح أدخلُ  وقت عندي ما طوارئ، وحالة ُعرفّية أحكام
 هبذهِ  خاصٍّ  وثائقيٍّ  برنامجٍ  ح تعاىل ا شاء إنْ  ادلوضوع ىذا عن سأربدَّثُ  القليلة، والليايل القَلئل األيَّام
  .القضيَّة
 القوم وبٌن الزَّىراء بٌن دار الَّذي واحلوار طبيعي، شيء وىذا البيت داخل إىل سينُفذ والدخان النَّار سّجروا
 ُتكل مهم كي منهم تقرتب أنْ  أرادت الباب فتحت وكَلِمها، حبديِثها يتهكَّمون كانوا حيثُ  الباب ءورا من
 وجهها على سقطت واجلدار، البابِ  بٌن وعصرىا اخلطَّاب ابن دخل عليها، فهجموا وأوضح، أصرح بنحوٍ 
 َتسفعُ  ىي تقول كما ألرضا على وسقطت صدرىا من الدَّمُ  ونَبعَ  الشَّريف صدرىا ادلسمارُ  أصاب أنْ  بعد
 من َيسيلُ  الدَّمُ  البيت، داخل إىل دخلت حبيث كبًنة كانت النَّار أنَّ  ويبدو الدخان بٌن فما وجَهها، النَّارُ 

ثنا الر واياتُ ! بضرهِبا بدأوا والقومُ  وجَهها تسفعُ  والنَّارُ  البيت ح والدُّخانُ  ادلسمار جراحة أثرِ  من صدرِىا  رُبد 
 فإنَّوُ  الزَّىراءِ  مع ِقصَّةٌ  وخلالد ِغمده ح وىو بسيفوِ  ضرهبا الوليد ابن خالد وأنَّ ! أدماىا حّتَّ  ضرهَبا غًنةال مُ  أنَّ 
 وبٌن والتقلُّبات، اجلديدة األوضاع ىذهِ  وبٌن أبيها، على أحزاَِّنا بٌن فما! ِذكُرىا وسيأت بالسَّيف قتَلها أراد

 مكسور، وضلعٍ  الصَّدرِ  ح آالمٍ  وبٌن األعتاب، على زُلِسنٍ  وبٌن حلبال،با لبَّبوه وقد ادلؤمنٌن ألمًن أخذىم
 ىذهِ  البيت، َفضاء إىل َدخل وُدخانٍ  ُمسجَّرة نَارٍ  مع وشتمٍ  وإىانةٍ  ورفسٍ  رَكلٍ  وبٌن وبٌن، وبٌن، وبٌن،
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م ىو عنها تعبًنٍ  أفضلُ  الظروف  . بريِقها غصَّصوىا أَّنَّ
م إىل ُيشًن أيضاً  التعبًن وىذا بريقها، غصَّصوىا فقد - ِبرِيِقكَِِِوَغصََّصكِِِْعَنَتكَِِوأََِِكذََّبكَِِِمنِِْاهللَُِِلَعنَِ  أَّنَّ

م اخلنق، عملية إىل ُتشًن العبارة ىذهِ  الطريقة، هبذهِ  قتَلها حاولوا  والنَّار، الدُّخان طريق من خنقها حاولوا أَّنَّ
 مع( َغصََّصكِِ: )ِجداً  دقيقة وىي لعبارةا نَلحظ لذلك الضَّرب، طريق من الشَّديد، العصر طريق من

ا العبارة، ىذه تشرحُ  صورٌ  وستأتينا - ِبرِيِقكِِِوَغصََّصكِِ - الصَّاد حرف وتكرار التشديد  أن حاولتُ  إظلَّ
 أنْ  أستطيع ال زُلَمَّد بنتِ  على جرى فالَّذي وإالَّ  فقط، لفظياً  أُفك َكها أنْ  حاولتُ  رُلَمل، بنحوٍ  معناىا أُبٌن  
 ادلريضة، العليلة ادلضامٌن أذكرَ  أنْ  ؽُلكنين ادلضامٌن، وهبذه القاِصرة األلفاظ وهبذهِ  العاثر، البيان هبذا صفوُ أَ 

  .البيانات ىذه كل   من وأكرب أوسع القضيَّة ولكنّ 
يْ َقةُِِأَي َّتُ َهاَِعَليكِِِالسَََّلمُِ: اجلنان مفاتيح ح ادلذكورةِ  الز يارةِ  ح علينا مرَّ    .الشَِّهيَدةِالصِّدِّ
 أُم   وصفِ  ح فجاء ادلقنعة، العملية رسالتوِ  ح ادلفيد شيخنا ذكرىا الَّيت الز يارة ح جاء ما أيضاً  علينا ومرَّ 

 .الشَِّهيَدةِالَبُتولَِعَلىِالسَََّلمُِ :الشَّهيدة البتول: واحلسٌن احلسنِ 
 فيها العبارة وىذهِ  ؛ِبرِيِقكَِِِغصََّصكِِِوَمن: يِقهابر  غصَّصها من نلعنَ  أن واللعنِ  الرباءةِ  عباراتِ  ح وجاء
 اخلنق يكون أنْ  بالضَّرورة ليس اخلنق بطريقة القتلُ  أقول حٌن اخلنق، بطريقة قتِلها زلاولةِ  إىل واضحة إشارة

 اخلنق ار،واجلد البابِ  بٌن كالضَّغطِ  الشَّديد بالضَّغط يكون قد اخلَنق الرَّقبة، حول تُ َلفُّ  واألصابع باأليدي
 كانوا وىم البيت حول النَّار بتسجًن يكون قد اخلَنق للنَّار، العالية وباحلرارة الكثيف بالدُّخان يكون قد

 أنْ  تريدون ىكذا، أفهمها أنا أفهم، ما حبسبِ  الز يارة فلذلك أخرى، بوسائل اخلنق ذلك، يفعلوا أنْ  يُريدون
ا فقط، اللفظة نفسِ  من فِهمُتها ما أناو  إليكم، راجعٌ  األمرُ  فِهمُتها كما تفهموىا  اإلطَلعِ  خَللِ  من وإظلَّ
 وىذهِ  طريقة، من بأكثر قتَلها حاولوا القوم أنّ  يتبٌّن  األحداث تتبُّعِ  خَللِ  ِمن وألنَّوُ  التفاصيل، ُكل   على
 العصر بٌن ما اخلَنق،ب قتلها زلاولةِ  على يل بالن سبةِ  واضحة كناية ،(ِبرِيِقكِِِوَغصََّصكِِ: )الطرق من طريقةٌ 

 زُلسناً  إنَّ  َمصادرىم بعض ح ُىناك ادلخالفٌن، ُكتبِ  ح حّتَّ  صرػلة الر وايات بالرَّفس الشَّديد والضَّغط
  .وبالرَّكلة بالرَّفسة َسقط
 الطبعة العريب، الرُتاث إحياء دار طبعة ،(األنوار حبار) من والثَّمانون الثا  اجلزء ىو يديّ  بٌن الَّذي الكتابُ 
 الصََّلة، قنوتات ح الطويلة، الُقنوتات ح بابٌ  الصََّلة، كتابُ  ،063 صفحة ميَلدي، 1984 الثَّالثة،
 ح ادلؤمنٌن أمًن قُنوتُ  ىو ىذا ،(قريشِصنميِبدعاء) أو( الصَّنمينِبدعاءِِ) :ادلعروف ادلؤمنٌن أمًن قُنوتُ 
 قنوتُ  يقول أنْ  إىل - النُبُ وَّةِبَيتََِِأْخَربَاِفَ َقد -:العبارة ذهى الُقنوت ىذا ح الدُّعاء ىذا ح جاء شلَّا صَلتِو،
 العرتة صادق يقول كما مّت؟ احلسٌنُ  وقُِتل - َأْطَفاَلوَِوقَ َتََلِِأَْنَصارَهَِوأبَاَداَِأْىَلوَِواْسَتأَصََلِ -:ادلؤمنٌن أمًن
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 الَّذين ىم وىؤالء - الِكَتابُِكِتبََِِيومَِِالُحَسينِلقُتِِ -:الشَّريف الكاح كتاب من الثَّامن اجلزء ح والر وايةُ 
ِالُنبُ وَّةِبَيتََِِأْخَربَاِفَ َقد - ادلؤمنٌن؟ أمًن قال ماذا - َأْىَلوَِواْسَتأَصََلِ - الصَّحيفة َكَتبوا الكتاب، كتبوا

  .النُبُ وَّة بيتِ  أىلَ  استأصَل - َأْىَلوَِواْسَتأَصََلِ
 قطعُتها أي الشَّجرة استأصلتُ  األصل، من القطع ىو: االستئصال ؟َتأَصََلَِواسِْ: الكلمة ىذه من ادلراد ما
 قتلة، شرَّ  قتلهم يعين فَلن آلَ  استأصل فَلن النَّاس ح التعبًن ىذا تستعمل حٌن العرب لكن أصلها، من

 ويوم عاشوراء، يوم ح ترتدَّد كانت الَّيت العبارة بالضَّبط قُ وَّة، من أُوت ما بكل   عليهم يَقضي أنْ  حاول
 ؼلدعونكم كما ال ،الِكَتابُِكِتبَِيومَِِالُحَسينِقُِتلَِ: الصَّحيفة يوم من اليوم؟ ىذا جاء أين من عاشوراء
 يزيد ُمستشار سرجون البيزنطّية، الدولة الرومان، اليهود، لكم ويقولون عليكم يضحكون ال ادلنابر، على

ا اخلطباء بارُ ك يقول كما لكم يقولون ال ُمعاوية، ومستشار  ىذا كلُّ  اإلسَلمية، الوحدة لتفتيت زلاولة إَّنَّ
 ؼلدمُ  الَّذي ىو الكَلم ىذا الصهيوّ ، ادلشروع ؼلدمُ  الَّذي ىو وىذا كذب، ح كذب ح كذب ح كذب
 يوم قبلَ  فةالصَّحي بيوم االرتباط سبام مرتبطةٌ  فالقضيَّةُ  وإالَّ  عنو، ويتحدَّثون يتبجَّحون الَّذي الصهيو  ادلشروع
 كانوا !عاشوراء؟ يوم ح ينادون كانوا ماذا ..!!الصَّحيفة ليومِ  عملي   تطبيقٌ  إالَّ  السَّقيفةُ  وما السَّقيفة،
 ألىلِ  تُبقوا وال أبيدوىم، احرقوىم، استئصال، ..!!. باقيةِمنِالبيتِِِىذاِألىلِتُبقواِوالِأقتلوىم :ينادون
  .باقية من البيتِ  ىذا

 ادلؤمنٌن أمًنُ  عنهم يتحدَّثُ  الَّذين النبوَّة بيت أىلُ  ُىم َمن ىو، ىو بعينوِ  ادلضمون ىذا - َأْىَلوَِواْسَتأَصََلِ
 استؤصل الَّذي استؤصل؟ الَّذي من حيَّاً، زال ال ادلؤمنٌن فأمًنُ  فاطمة، ىو األوَّل االسمُ ! الدُّعاء؟ ىذا ح

 يدخل الر وايات بعض ح كما ال ُمَحسَّن أو ال ُمحِسنُ  كان وإنْ  زُلسن، الثَّا  واالسمُ  فاطمة، األوَّل االسم
 قتلوىم استأصلوىم، - َأْطَفاَلوَِوقَ َتَلِأَْنَصارَهَِوأَبَاَداَِأْىَلوَِواسَتأَصََلِ - َأْطَفاَلوَِوقَ َتََلِ -:العبارة ىذه ربت
 .باقية من البيت ىذا ألىلِ  تُبقوا ال: ىي مقولُتهم قَتلة، شرَّ 
 النَّاشر قولويو، البن الز يارات كامل الرَّابعة، الر وايةُ  والعشرون الثَّا  الباب ىو ىذا ،(ز ياراتال كامل) ح

 دخل إذا - الُحَسينَِدَخلِإَذاِاهللَِرُسولَُِِكانَِ:ِقَال -:الباقر إمامنا عن طهران، إيران، الصَّدوق، مكتبةُ 
 - ِإلَيوَِجَذبَوُِِالُحَسينَُِِدَخلِإَذاِاهللَِرُسولَُِِكانَِ - كانم أي   ح فاطمة، بيتِ  ح بيتِو، ح عليو احُلَسٌن
 عليٍّ  بيتِ  ح فاطمة، بيتِ  ح ىذا اجمللس أنَّ  يبدو - َأْمِسكوُِِاْلُمْؤِمِنينِأِلَِميرِِِيَ ُقولِثُمَِّ - منو قَ رَّبوُ  َجَذبوُ 
ِاْلُمْؤِمِنينِأِلَِميرِِِوليَ قُِِثُمَِِِّإلَيوَِجَذبَوُِِالُحَسينَُِِدَخلِإَذاِاهللَِرُسولَُِِكانَِ -  - َعَليوِيَ َقعُِِثُمََِِّأْمِسكوُِ:

 يقول احُلسٌن - فَ يَ ُقولَِويَ ْبِكيِفَ يُ َقب ُِّلوَِعَليوِيَ َقعُِِثُمَِّ - بو أمسك قد واألمًنُ  ُحَسٌنٍ  على يقع ا رسول
ِفَ يَ ُقولِتَ ْبِكي؟ِِلمََِِأبَِِيَا - ا لرسول ِفَ َقالَِوأَْبِكي،ِِمنكَُِِيوفِِالسِ َِموِضعَِِأُقَ بِّلُِِبُ َنيِِّيَا: َِأبَِِيَا:
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ِنَ َعم:ِقَالََِِشتَّى؟َِفَمَصارُِعَناِأَبَاِيَا:ِقَالَِ - تُقَتلون كلَُّكم - َوأَْنتَِوَأُخْوكَِوأَبُ ْوكَِواهللِِإي:ِقَالََِِوأُقْ َتل؟
اً  دقيقة العبارات - بُ َنيِِّيَا   الر واية؟ تقول ماذا وبليغة، ِجدَّ

 أُقب لُ  بين يا غُليب النَّبّ  تبكي، ملَِ  أبَ  يا يسأل احلسٌن ويبكي، يُقب لوُ  عليو يقعُ  النَّبّ  ٌن،باحُلسَ  ؽُلسك األمًن
 ُىنا الطَّاىر، َجسدهِ  من مكانٍ  كل   ح احُلسٌن َجسدِ  ح السُّيوف مواِضع وأبكي، ِمنك السيوفِ  موضعَ 
َِشتَّى؟َِفَمَصارُِعَناَِأبَِِيَا:ِقَالََِِوأَْنت،َِوَأُخْوكَِوأَبُ ْوكِاهللوَِِِإي:ِقَالََِِوأُقْ َتل؟َِأبَِِيَا -:الشُّهداء سي د يسأل
ِقَالَِ ِقَالَِِ،ِبُ َنيِِّيَاِنَ َعم: ِقَالِأُمَِّتك؟ِِمنِيَ ُزْورُنَاَِفَمن: ِِإالََِِّوأَْنتَِوَأَخاكِأَبَاكََِِويَ ُزْورِيَ ُزْورُِنيِاَلِ:

ِيُقون  عن تتحدَّث شيٍء؟ أي   عن تتحدَّث واضحة عبارة ؛َشتَّىَِناَمَصارِعُِ: العبارة ىذه - أُمَِّتيِِمنِالصِّدِّ
ِقَالََِِوأُقْ َتل؟َِأبَِِيَا - :صرػلة والعبارة ذَلُم، قَتلٍ  عملّيةِ  ِقَالََِِوأَْنت،َِوَأُخْوكَِوأَبُ ْوكَِواهللِِإي: َِأبَِِيَا:

 ىذه بنفسِ  يرتدَّد التعبًن ىذا ،قتلنا طُرقِ  وح األزمنة، ح األمكنة، ح شّتَّ  مصارعنا - َشتَّى؟َِفَمَصارُِعَنا
 ُتِشر مل الر واية ىذه صحيحٌ  التعابًن، ىذه ح داخلة فالزَّىراءُ  الزَّىراء، فيهم دبا ادلضمون ىذا وبنفسِ  اللَّفظة
 تتحدَّث فهي ادلضمون نفس ح أخرى رِوايات مع ادلضمون ىذا صلمع أنْ  أردنا إذا ولكن لفظاً، الزَّىراءِ  إىل
 .ِدمائِهم َسفكِ  وعن قتِلهم وعن مصارِعهم عن
 احلديث ،(الز يارات نوادر: )عنوان ربت وادلئة، الثَّامن الباب إىل ذىبنا إذا ،(الز يارات كامل) نفسِ  وح

 الصَّادق اإلمام عن احلديث - السََّلمِعليوِِِاهللَِعبدِِِأَبيَِعنُِعثَمان،ِابنَِِِحمَّادَِعن - عشر احلادي
ثنا واإلمام  يكفي ال الوقت ولكن عبائرىا، عند أَِقف وأنْ  أقرأىا أنْ  بود ي لقراءهتا رلال ال طويلة لر وايةا ػُلد 
ثنا الصَّادق اإلمام كثًنة، مطالب وعندي  اُ  صلَّى للنَّب   واخِلطابُ  السَّماء، إىل ِبوِ  ُأسري َلمَّا النَّب   عن ػُلد 
ِِمنِبَ ْعِدكَِِِمنِبَ ْيِتكََِِأْىلُِِيَ ْلَقىَِفَماِالثَّالَِثةِوَأمَّا - النَّب ؼُلاِطبُ  ا - الثَّالَِثةِوأمَّا - وسلَّم وآلوِ  عليو

ثوُ  النَّبّ  ؼُلاِطب ا - الَقْتل ِيَ ْلَقىَِفَماِالثَّالَِثةِوَأمَّا - وآلو عليو ا صّلى بوِ  َسَيِحلُّ  الَّذي البَلء عن وػُلد 
 َعِليِ َِأُخْوكََِِأمَّا - ِذكُرىا وسيأت فيها داخلة الزَّىراء ؛بيتكِأىل: عبارة - الَقْتلِِمنِبَ ْعِدكَِِِمنِبَ ْيِتكََِِأْىلُِ
ِالشَّْتمِأُمَِّتكَِِِمنِفَ يَ ْلَقىَِعِليِ َِأُخوكََِِأمَّا - ِلَعِليّ  شيءٍ  وآخر - الَقْتلَِذِلكََِِوآِخرُِ - الكَلم ويستمرّ  -

ِاَبْ َنُتكََِِوَأمَّاِالَقْتل،َِذِلكََِِوآِخرُِ - ماذا؟ ذلك وبعد - َوالظ ْلمِال َجْحدوََِِوالِحْرَمانَِوالت َّْوبِيخَِوالت َّْعِنيف
َهاَِويُْدَخلَُِِحاِملَِوِىيَِوُتْضَربَِلَهاَِتْجَعُلوُِِالَِّذيَِِْغْصَباًَِِحق َهاَِويُ ْؤَخذَُِِوُتْحَرمِفَ ُتْظَلم َِحرِْيِمَهاَِوَعَلىَِعَلي ْ
 نتحدَّثُ  ضَلنُ  لذلك فاطمة، ُمصيبةَ  يذكرُ ! فاطمة ُمصيبةَ  يقرأُ  ىنا وتعاىل سبحانو ا - ِإْذنِِبَغيرَِِِوَمْنزِِلَها
 - َيسمع كان اِ  رسولُ  َيسمع؟ الَّذي من َيسمُع، كان والَّذي فاطمة ُمصيبة ذَكرَ  ا! فاطمة ُمصيبة عن
َهاَِويُْدَخلَُِِحاِملَِوِىيَِوُتْضَربَِلَهاَِتْجَعُلوُِِلَِّذياَِغْصَباًَِِحق َهاَِويُ ْؤَخذَُِِوُتْحَرمِفَ ُتْظَلمِاَبْ َنُتكََِِوَأمَّا َِعَلي ْ

 صبيعاً، زُباطبنا زُباطبنا، ىي - َمانَِعاًَِِتِجدُِِاَلِِثُمََِِّوُذلَِِّىَوانٌَِِيَمس َهاِثُمَِِِّإْذنِِبَغيرَِِِوَمْنزِِلَهاَِحرِْيِمَهاَِوَعَلى
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  ؛َحقِّيِِفيِالَغِميَزةَُِِىِذهَِِِما: القيامة يوم وإىل اللَّحظة ىذه وإىل اليوم ذلك ُمنذُ  اخلطاب ىذا
َِوَتْطَرحَُِِمانَِعاًَِِتِجدُِِاَلِِثُمَِّ - ..!!ُظََلَمِتيَِعنَِِْوالسَِّنةَُِِحقِّيِِفيِالَغِميَزةَُِِىِذهَِِِما :لكم اخلطابُ  أنتم، أنُتم،

 ح ذُِكرت الَّيت الرَّفسة ىذه واحدة، رفسة فقط ليس وُتضرب، ُتضَرب، يعين - الضَّْربِِمنَِبْطِنَهاِِفيَِما
 رسولِ  عن والكَلمُ  الصَّادق، إماِمنا عن واحلديثُ  ُكتِبنا أوثق( الز يارات كامل) ىو ىذا عنوان، ىي الر وايات

 نم ؽلوت الَّذي سَبوت، - الضَّْربَِذِلكَِِِمنَِوَتموتُِِالضَّْربِِمنَِبْطِنَهاِِفيَِِْماَِوَتْطَرحُِ - ا عن اِ 
ِقَالَِ -:ىنا فالعبارة ولذلك مقتول، ىو ال؟ أم مقتول ىو الضَّرب  ادلصارع - !َشتَّى؟َِفَمَصارُِعَناَِأبَِِيَا:
 اإلنسان، فيو ُيصرَعُ  الَّذي ادلكان ادلصرع مرض، من ِفراشو على ؽلوتُ  للَّذي يُقال ال وادلصرع دلصرع، صبعٌ 
 ادلصارع، ىي ىذه دُمو، يسيلُ  يعين ُيضَرب، يعين غُلرَح، يعين ،يُقَتل يعين يُذَبح، يعين اإلنسان، فيو ُيصرعُ 

  .ادلوت ُيصارعُ  صاحُبو بَِأمٍل، ادلوت ىو ادلصرع شّّت، مصارُِعنا
 ُأكر ر أنا دائماً  الضَّرب، من ماتت فاطمة - الضَّْربَِذِلكَِِِمنَِوَتموتُِِالضَّْربِِمنَِبْطِنَهاِِفيَِماَِوَتْطَرحُِ
 ىذه دائماً  نسيُتها، ما وا وِإنَّين الر واية، ىذه أتذكَّرُ  حٌن أو الر واية ىذه على أمرّ  حٌن السؤالٌن ىذين
: الصَّادق اإلمام عن عثمان ابن ضبَّاد رواية من الكلمة ىذه أَذُكر الزَّىراء، تُذَكرُ  حٌن ِذىين ح الكلمة

 ىذه..!! ماتت حّتَّ  وُضرِبت وُضرَِبت رِبتضُ  لقد الضَّرب، من سبوت فاطمة ؛الضَّْربَِذِلكَِِِمنَِوَتموتُِ
 فاطمة، يضربون الصَّحابة أنَّ  يستبعدون الش يعة مراجع ِكبار من ىم الَّذين ادلراجع ىؤالء وأحاديثُنا، رواياتنا
ثُنا الصَّادقُ  اإلمام وىذا ذلم أقول ماذا  أكّرر دائماً و  ؛الضَّْربَِذِلكَِِِمنَِوَتموتُِ: اِ  عن اِ  رسولِ  عن ػُلد 
  :أقول السؤالٌن ىذين
 الر وايات ظَلَت، حٌن حّتَّ ! اخللقة َكَمالِ  أتّ  على كانت فاطمة! الصحَّة ُمكتملة كانت فاطمة فاطمة،
 ح تنمو وكانت األسبوع، ح األطفال ينمو كما اليوم ح تنمو كانت خدغلة أُمُّها أرضعتها َلمَّا: )تقول
 ح كانت شباهِبا، ريعان وح والسَلمة والعافية الصحَّةِ  أتَّ  على كانت ،(السنَّة ح األطفال ينمو كما الشَّهر
  :السؤالٌن ىذين أسأل لذلك عشر، الثامنة سن

 !الضرب؟ ىذا نوع ىو وما !موهتا؟ إىل وأدَّى بو ُضرِبت الَّذي الضَّرب مقدارُ  ىو كم: األول السؤال
 فاطمة قَتلِ  إىل أّدت قد تلك الضَّرب ونوعية الضَّرب كمية ولكنْ  ؽلوت، وال عادةً  الضرب يتحمَّل اإلنسان
 لقد ،!!الضَّْربَِذِلكَِِِمنَِوَتموتُِ: الز يارات كامل ح الر واية ح جاء كما عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ 
َِوَبْطنٍِ - الصَّنمٌن دعاء ح جاء ما لذا، قتِلها ح التسّبب إىل الضربُ  ذلك أّدى حّت وُضرِبت ُضرِبت
ا - َمزَُّقوهَِوَصكِ َِكَسُروهَِوِضْلعٍِِفَ تَ ُقوه  يُتبادر وقد! أيضاً  فاطمة عن احلديثُ  فتقوه الَّذي بالبطن يُراد ردبَّ
 حّتَّ  وَرَفسوُ  َرَفَسوُ  خَلفتِو، أيام عفان ابن عثمان َرَفَسوُ  حٌن ياسر ابن عمَّار بطنُ  ىو ادلراد أنَّ  الذىن إىل
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ا التأريخ، ُكتب ح مذكورة لقضيَّةوا بطَنو، فَ َتقَ   القضيَّة، ذلذهِ  فيوِ  ِذكرَ  ال الس ياق ولكن ادلعىن ىذا يُراد لردبَّ
َِوَصكِ َِكَسُروهَِوِضْلعٍِِفَ تَ ُقوهَِوَبْطنٍِ - َمزَُّقوهَِوَصكِ َِكَسُروهَِوِضْلعٍِِفَ تَ ُقوهَِوَبْطنٍِ - الصنمٌن دعاء ففي

 فلردبا فتقوه، وبطنٍ  فاطمة، ِضلعُ  ىو َكَسروه الَّذي والض لع فاطمة، َصكُّ  ىو َمزَّقوه الَّذي الصَّك   - َمزَُّقوه
 ىنا الدُّعاء جراحة، يعين فتق فتق، من البُدَّ  زُلِسن، يسقط حّتَّ  فتقٍ  من البُدَّ  زُلِسن، ِإسقاطِ  إىل اإلشارة
  .َمزَُّقوهَِوَصكِ َِكَسُروهَِوِضْلعٍِِفَ تَ ُقوهَِوَبْطنٍِ - الطبّية ال ُمصطلحات بلفظ وليس اللُّغة بلفظ يتحدَّث
 الورى ِإعَلم عن اجمللسي الشَّيخ ينقلها والر وايةُ  ،(األنوار حبار) من عشر الثَّامن اجلزء إىل ذىبنا ما وإذا

 جاء الر واية ح جاء ما ادلؤمنٌن، أمًن عن منقول ادلضمون ادلقطع، ىذا آخذ ،105 صفحة ح للطربسي،
 - الر واية تقول أنْ  إىل البيت، إىل َجاَءىم ا َرسول وأنَّ  عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  ؤمنٌنادل أمًن عن منقوالً 

َلةَِوْاْستَ ْقَبل َناِاْلَمَطرِِمثلَِغزِيَرةِِبُدُموعٍِِاأَلْرضِِإَلىَِأَكبَِِّثُمََِِّشاء،َِماِاهللَِفَدَعا - النَِّبُّ  أي - الِقب ْ َِفِهب ْ
َِتْصَنعِلَ مَِماَِتْصَنعُِِرَأَيُتكِأبَِِيَا:ِفَ َقالِاهلل،َِرُسولَِِِعَلىِفََأَكبَِِّالُحَسينُِِفَ َوَثبَِِ،َنْسأََلوُِِأنِِْاهللَِرُسول
َرائِيلَِحِبْيِبيَِوِإنَِِِّمثْ َلوِِبُكمُِأَسرَِِّلَ مُِسُرْورَاًِِاليَ ْومِِبُكمُِسِرْرتُِِبُ َنيِِّيَا:ِقَالََِِقطَّ،ِِمثْ َلوُِ َِوَأْخبَ َرِنيِأَتَاِنيَِجب ْ

َلىُِكمأَنَّ :ِالسَََّلمَِعَليوِِِالُحَسينُِِفَ َقالِبِالِخيَ َرة،َِلُكمِاهللَِفَدُعوتَُِِذِلك،َِوَأْحَزنَِنيَِشتَّىَِوَمَصارُِعُكمِقَ ت ْ
ِإَذاَِلِتي،َوصِِِِبرِّيِِّبوِِِيُرِْيُدونِأُمَِّتيِِمنِطَائَِفةٌِ:ِاهللَِرُسولُِِفَ َقالِقُ ُبورِنَا؟َِوتَ بَ ع دَِِِتَشت ِتَناَِعَلىِيَ ُزْورُنَاَِفَمن
ِفَأَْنَجيتُ َهاِبَِأْعَضاِدَىاَِوَأَخْذتُِ - تزوركم الَّيت الطائفة ىذه ُزرتُ  يعين - بِاْلَمْوِقفُِزْرتُهاِالِقَياَمةَِيومَُِِكانَِ
 .اِئدهَوَشدََِِأْىَواِلوِِِِمنِفَأَْنَجيتُ َهاِبَِأْعَضاِدَىاَِوَأَخْذتُِ - القيامة يوم أىوال من - َوَشَداِئدهَِأْىَواِلوِِِِمن

َلىِأَنَُّكمَِوَأْخبَ َرِني ، بيتِ  ح فهو ُعُموماً، بيتوِ  أىل عن يتحدَّثُ  - قَ ت ْ  كما للجميع، موجَّو واخلطاب عليٍّ
َلىِأَنَُّكمَِوَأْخبَ َرِني - الزيارات كامل كتابِ  من الشَّريفة كلماهِتم من عليكم قرأتُو فيما قليل، قبل مرَّ  ِقَ ت ْ

 .ِلفاطمة َمصرعٌ  وىو واجلدار، البابِ  بٌن مصرعٌ  ادلصارع ىذهِ  وأوَّل - َشتَّىَِوَمَصارُِعُكم
 ! ؟..قيس ابن ُسليم كتابُ : األىم والوثيقةُ  األخطر الوثيقةُ  ىي وىذه
 ا رضوان اذلَليلّ  قيسٍ  ابن ُسليم كتابُ  السَّقيفة، ِكتابُ  ىي واألَىمّ  األخطر الوثيقةُ  قليل قبل قلتُ  كما
 الز صلا ، األنصاري باقر زُلَمَّد الشيخ حقَّقها الَّيت اقَّقة الطبعة ىي يدي بٌن الَّيت الطبعةُ  هوىذ عليو، تعاىل
 ِعدَّة ح يكون أنْ  من أصغر يكون قد ُسليم كتاب ُسليم، كتاب من الثَّا  اجلزء ىو وىذا اذلادي، نشر
 كانت لذلك وادلقد مات الفهارس من والكثًن ب،ادلطال من الكثًن وفيها زُلقَّقة الطبعة ىذه ألنَّ  ولكن أجزاء
 صُبًََل، سأقتطفُ  ،673 صفحة ح للكتاب، األصليّ  النصُّ  فيو الَّذي الثَّا  اجلزء ىو وىذا أجزاء، ثَلثة ح
 وطويلة طويلة وقفةٌ  يل ستكون والعرتة الكتابِ  ملف   من الرَّابع اجلزء ح أِعدُكم ولكنَّين وقت عندي ما أنا

 اجلزء ىو ىذا النَّاطق، الكتاب ُنكِمل أنْ  بعد يعين الرَّابع اجلزء من ُمرادي قيس، ابن ُسليم كتابِ  مع ةوطويل
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 الرَّابع اجلُزء ح واخلاسبة، األخًن اجلزء وىو الرَّابع اجلُزءُ  برنامج عن سُنعلن زمنية بفرتةٍ  ذلك وبعد الثَّالث
 نواصل حال، أي   على. عليو ا صلواتُ  العسكريّ  امناإم تفسًنُ  ىو آخر وكتاباً  الكتاب ىذا سأتناولُ 
  ... الكَلم
ِقَال - األنصاري باقر زُلَمَّد الشيخ بتحقيق قيس، ابن ُسليم كتاب من الثَّا  اجلزء من ،673 صفحة
ُفذَِعنَِكفَِِِّلمََِِتدِريَِىل:َِفقالُِعَمر؟َِصنعََِِعمَّاَِفَسألُتوَِعَليو،ِاهللَِصَلواتَُِِعليَّاًِِفَ َلِقيتُِ:ُِسَليم  - قُ ن ْ
 ِقصَّة وىذه وغرَّمهم، األموال ػَلملوا أنْ  وأمرىم ُعّمالوِ  إىل ُعَمر أرسل حينما ادلؤمنٌن؟ أمًنَ  ُسليمٌ  سأل مّت

َِعنَِكفَِِِّلمََِِتدِريَِىل:َِفقالُِعَمر؟َِصَنعََِِعمَّاَِفَسألُتوَِعليَّاً،ِفَ َلِقيتُِ:ُِسَليمِقَال - التأريخ ح معروفة
فُِ  ىو يُغرَّم مل الَّذي الوحيد َغرَّمو، ما ولكنْ  ُعَمر ُعمَّال من كان أيضاً  قنفذ ألنَّ  - َشيئاًِِيُ َغرِّموَُِِوَلمِذقُ ن ْ
ُفذَِعنَِكفَِِِّلمََِِتدِريَِىل -:لُسليم يقول فاإلمام قنفذ، ُِىوِأِلَنَّوُِ:ِقَالِاَل،:ِقُلتَُِِشيئًا؟ِيُ َغرِّموَُِِوَلمِقُ ن ْ
ِالسَّوطِِِأَثَرِوِإنَِِّفماتتَِوبَينَ ُهمِبَينيِلَِتحولََِِجاَءتِِحينِبِالسَّوطِالسََّلمَِليَهاعَِِفَاِطَمةَِضَربِالَّذي
ْمُلجِِمثلَُِِعُضِدَىاَِلِفي  حسٌن زُلَمَّد للشَّيخ ،(الُقدسية األنوار منظومة) ح صبيل بيت ىناك - الد 

  .عليو اِ  رضبةُ  االصفها 
ْملَُِِكِمثلِِِالَباقيِواألَثَ رُِ ِ(ادلرأة زينةُ  ىو :الدُّملج)ِجِِالد 
ْمُلجَِِِكِمثلِِِالَباقيِواألَثَ رُِ ِالُحَججَِِِأقْ َوىِالزَّْىَراءَِِِعُضدِِِِفيِِِِالد 

مََِِدارُِ     والجِِِابُِ   والبَِ ِاءُِ     فَِ خَِِوِِ   ِبِِا   مَِِْدقٍِ     صِِِودُِ  هُِ     شُِِِِِاءُِ   والدِّ
 

َِعن - عليٍّ  أشياعِ  بال تشغلُ  م،باذلَ  تشغلُ  كانت القضيَّة ىذهِ  ألنَّ  الس ياق ىذا نفسِ  ح أيضاً  ُسليم عن
َِغيرََِِىاِشِميِ ِِإالَِِِّفيَهاِلَيسَِِوآِلوَِعَليوِِِاهللَُِِصلَّىِاهللَِرُسولَِمسجدِِِِفيَِحَلقةٍِِِإَلىِِانْ تَ َهيتُِ:ِقَالُِسَليم،
 أُمّ  ابن ىو سلمة أيب ابن رُعمَ  - َسَلَمةِأَِبيِابنَُِِوُعَمرَِبكرِأَِبيِاْبنَُِِوُمَحمَّدَِوال ِمْقَدادَِذرَِِّوأَِبيَِسْلَمان
 من رلموعة مع ىؤالء - ُعَباَدةِِابنَِسَعدِاِبنَِوقَيس - ا رسول قبل زوجها من النَّب زوجة سلمة

ُفَذاًِِيُ َغرِّمَِأنِِْْمنَِمنَ َعوُُِِعَمرِتَ َرىَِما:ِِلَعِليِ ِالَعبَّاسُِِفَ َقالَِ - لعليٍّ  بتشيُّعهم معروفون وىؤالء اذلامشيٌن، ِقُ ن ْ
ِاْغَرْوَرَقتِثُمََِِّحوَلوَِمنِِإَلىَِعِليِ ِفَ َنَظرَِ - أمواذِلم نصفَ  أخذ أي ناصفهم - ُعمَّاِلوَِجميعََِِأْغَرمِاَكمَِ

 - الد ْمُلجَِكأَنَّوُِِأَثَ ُرهَُِِعُضِدَىاَِوِفيَِفَماَتتِبِالسَّْوطِفَاِطَمةَِضَربَ َهاَِضْربَةًَِِلوَُِِشَكرَِ:ِقَالِثُمَِِّبِالد ُموعَِعيَناهُِ
ا بَقيت ُضربت أنْ  بعد الزَّىراء طويلة، زمنيةٍ  لفرتةٍ  بقيت الضَّربة ىذهِ  يعين! ؟..ىذه ضربةٍ  يُّ أ  رواية حبسب ردبَّ

 - نسبّياً  طويلة زمنية مّدة فهناك الر واية ىذه حبسب الثَّالثة بالفاطميَّة ُنسم يها ما الثَّانية، صبادى من الثَّالث
ْمُلجَِكأَنَّوُُِِرهُِأَث ََِِعُضِدَىاَِوِفيَِفَماَتت  أمًن فيها يقولُ  تكملة وللحديث ،675 صفحة ح ىذا - الد 
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ِِمنَِوَصاِحِبوِِِالرَُّجلَِىَذاُِحبِِِِّمنِاألُمَّةَِىِذهِِِقُ ُلوبُِأْشرَِبتِِممَّاِالَعَجبُِ - :676 صفحة ح ادلؤمنٌن
 .قَ ْبِلو
ُفَذاًِِالَولِيدِنَِابَِِْخاِلدِفَ َناَدىَِغْضَبانُِعَمرُِِفَ َوَثبَِ - 863 صفحة ح َِونَارَاً،َِحطََباًَِِيْحِمََلَِِأنِِْفََأَمَرُىماَِوقُ ن ْ
َِوَنُحلِرَأَسَهاَِعصََّبتَِقدِالَبابَِخلفَِِقَاِعدةٌَِِوفَاِطَمةِالسَََّلمَِعَليوَِِِعليِ ِبَابِِِِإَلىِِانْ تَ َهىَِحتَّىَِأقْ َبلِثُمَِّ

ِأَِبيِاْبنُِِيَاِنَاَدىِثُمَِِّالَبابَِضَربَِحتَّىُِعَمرِفََأقْ َبلَِِوآِلو،َِعَليوِِِاهللَِصلَّىِاهللَِرُسولَِِِوفَاةِِِِفيِِجْسُمها
ِفَاِطَمةِفَ َقاَلتِالَباب،ِِافْ َتحِطَاِلب :ِقَالِِفيو،َِنحنَُِِوَماَِتَدَعَناِاَلَِِوَلكِلََناَِماَِوَلك،ِلََناَِماُِعَمرِيَا:

َِوتهُجمِبَيِتيَِعَلىَِتْدُخلَِوَجلََِِّعزَِِاهللِتَ تَِّقيَِأَماُِعَمرِيَا:ِفَ َقاَلتَِعَليُكم،َِأْحَرقْ َناهَِوِإالَِِّالَبابِافْ َتِحي
ُِعَمرَِدَفعوُِِثُمَِِّالَباب،ِفََأْحَرقَِِالَبابِفيِفََأْضَرَمَهاِبِالنَّارُِعَمرَُِِدَعاِثُمَِِّيَ ْنَصِرف،َِأنِِْفَأََبىَِداِري؟َِعَلى

 َوَجأ - َجْنَبهاِِبوِِِفَ َوَجأِِغمِدهِِِِفيَِوُىوِالسَّيفَِِفَ َرَفعِاهلل،ُِسولَِرَِِيَاِأَبَ َتاهِيَاَِوَصاَحتِفَاِطَمةِفَاْستَ ْقبَ َلتوُِ
 مل وجأىا، أنَّو ادلراد ىو ىذا السَّيف، برأسِ  ضرهبا أي شديداً، نغزاً  نغزىا بقوَّة، بالسَّيف َضرهبا يعين جنبها بو

ا السَّيف بعرض ضرهَبا قد يكن ِِبوِِِفَ َوَجأِِغمِدهِِِِفيَِوُىوِالسَّيفََِِرَفعف َِ - السَّيف برأسِ  وجأىا بطولِو، وإظلَّ
 ادلعارك ح َسيفاً  ضَبَل اخلطَّاب ابن عمر أن التأريخ ُكُتب ح نقرأ مل وضَلنُ  سيفاً  ضَبَل أنّو ىنا الغريب - َجْنَبها
 ! األبطال؟ وجندل الفرسان إىل وبَرز
ِِغمِدهِِِِفيَِوُىوِالسَّيفَِِفَ َرَفع - حال أي   على! التأريخ؟ كتب ح ىذا يوجد ىل! ذلك؟ قرأت ىل أنتم

ِطَاِلبِأَِبيِابنَُِِعِليِ َِفوَثبَِِأَبَ َتاه،ِيَاَِفَصاَحتِِذرَاَعَهاِِبوَِِِفَضربَِِالسَّوطَِفرَفعَِفَصَرَختَِجْنَبهاِِبوِِِفَ َوَجأ
 ووَجأَ  - أَنْ َفوَِوَوَجأَِصَرَعوُِفََِِىزَّهُِِثُمَِّ - َصدرِه ِمن ثوِبو دبجامع يعين ُعَمر بتَلبيب - ُعَمرِبَِتََلبِيبِِِفََأَخذ
 بنعالِو، بقدِمو، أنفوُ  داسَ  أنّو ادلراد أو، الرتاب على وَضغطو األرض إىل وجهو أدار أنّو إمَّا :دبعنَ َيٌن تأت أنَفو
ِِمنِِبوَِِِأْوَصىَِوَماِوآِلوَِعَليوِِِاهللَِصلَّىِاهللَِرُسولَِقولَِفذََكرِِبَقْتِلوَِِِوَىمََِِّوَرَقبَتوِأَنْ َفوَُِِوَوَجأ - حبذائو
ِفَ َقالَِوالطَّاعة،ِالصَّْبرِِ ِاَلِِأَنَّكَِلَعِلمتََِِسَبقِِكَتابٌَِِلْواَلَِِصّهاكِاْبنَِِيَاِبِالُنبُ وَّةُِمَحمَّداًَِِكرَّمَِوالَِّذي:
 ىنا ادلهمُ  ُمهمَّاً، ليس ىذا كلُّ  - الدَّارَِدَخُلواَِحتَّىِالنَّاسُِِفََأقْ َبلَِيْسَتِغيثُِعَمرُِِفََأْرَسلِبَيِتي،َِتْدُخل
اً  ُمهمَّة عبارة وىي العبارة، ىذه  ألي   وذلك أخرجو، أي سلَّوُ  - السَّيفِالَولِيدِابنَُِِخالدَُِِوَسلَِّ - ِجدَّ

 ماذا ولكن - الَولِيدِابنَُِِخالدَُِِوَسلَِّ - بالسَّيف يقِتلها أنْ  أراد - السََّلمَِعَليَهاِفَاِطَمةَِِلَِيْضِربَِ - شيء؟
 وقذارات السَّخيفةِ  آرائِهم حبسبِ  ضعيفٌ  الكتاب فهذا الكتاب؟ ىذا يَضع فون الذين الِكرام دلراجعنا صنعن

 ! ذلم؟ نصنعُ  ماذا ودرايِتهم، رِجاذلم ِعلمِ 
 أي - ِبَسيِفوَِعَليوَِِِفَحَملَِِفَاِطَمةِلَِيْضِربَِِالسَّيفِالَولِيدِابنَُِِخالدَُِِوَسلَِِّالدَّارَِدَخُلواَِحتَّىِالنَّاسِفََأقْ َبل
 ادلؤمنٌن أمًنُ  فكفَّ  أي - َفَكفَِِّبِالسَّيفَِيْضرِبَوُِِاَلِِأنِِْالسََّلمَِعَليوَِِِعِليِ َِعَلىِفََأْقَسم - ادلؤمنٌن أمًن
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  .عنو
ِالسَّيفِالَولِيدِابنَُِِخالدَُِِوَسلَِّ -:اجلملة ىذا ألجل السطور ىذه أقرأ أنا: ادلهمّ  وىو ىنا الشَّاىد موطن

 ِغمِده، ح والسَّيفُ  شديداً  ضرباً  بالسَّيف ضرهبا أخرى روايات ح الوليد ابن خالد - فَاِطَمةِْضِربَِلِيَِ
اً  ُمهمَّة الصورة ىذه لكن ذلك َفعلوا واجلميع ورد، ىذا( السَّيف بغمدِ  ضرهبا)و ِابنَُِِخالدَُِِوَسلَِّ - ِجدَّ

  .يقتَلها كي مسلول بسيفٍ  فاطمة ليضرب - فَاِطَمةِلَِيْضِربَِِالسَّيفِالَولِيد
 : فاطمة لقتلِ  العديدة ااوالت ىي ىذه
 ! للبيت الكامل اإلحراق اإلحراق، زُلاولة
 (!ِبرِيِقكَِِِوَغصََّصكِِ: )اخلنق زُلاولة
 يكون أنْ  ولوال - السََّلمَِعَليَهاِفَاِطَمةِلَِيْضِربَِِالسَّيفِالَولِيدِابنَُِِخالدَُِِوَسلَِّ) :بالسَّيف القتل وزلاولة
 .بسيفو عليو َعلي   ضَبَل (ِبَسيِفوَِعَليوَِِِفَحَمل - وقتَلها لضرهَبا حاضراً  ادلؤمنٌن أمًن
 معىن تعرفون الش يعة، بأجبد الكتاب ىذا ُيسّمون األِئمَّة الش يعة؟ بأجبد السَّقيفة كتاب أئمَّتنا ُيسم ي دلاذا
 لطالب ؽُلكن ىل األمر، ىذا أجبديَّةَ  يعرفُ  ال بأنَّوُ  قاليُ  بأمرٍ  جاىلٍ  إنسانٍ  عن يُ َتَحدَّثُ  حٌن أجبد؟

 ُيسّمون األَِئمَّة العربّية؟ اللغة حروف أي الَعربية، أجبديّة يتعلَّم ل م ما والكتابة الِقراءة يتعلَّم أنْ  االبتدائيةِ 
 ما ىؤالء يعين! الكتاب؟ ىذا يرفضون الَّذين للمراجع أقول ماذا ،الشِّيعةِأبجدُِ: قيس ابن ُسليم كتاب
! األشاعرة وأجبدُ ! الشَّافعي أجبدُ  ىو عندىم الَّذي أنّ  واضح عندىم؟ الَّذي ما إذاً  الش يعة، أجبدُ  عندىم
 وما الش يعة بأجبد الكتاب ىذا ُيسّمون األِئمَّة يرفضونُو، فهم لذا الش يعة أجبدُ  عندىم ما ىم! ادلعتزلة وأجبدُ 
 وادلراجع اخلوئي سي ُدنا ومراجعنا، الش يعة بأجبدِ  ُيسّمونوُ  األَِئمَّة قيس ابن ُسليم كتاب مَسَّيُتُو، الَّذي أنا

 الكتاب ىذا يرفضون الكبار، ادلراجع وبقيَّةُ  الصَّدر باقر زُلَمَّد سي ُدنا اخلوئي، السي د سبقوا الَّذين ادلعاصرون
 أجبدُ  إمَّا ىو عنده؟ يكونُ  الَّذي ما إذاً  الش يعة أجبدُ  دهُ عن يكون ال والَّذي الش يعة، أجبدَ  يرفضون وُيضع ُفونو،

 !!ىذا وإما ىذا إمَّا الشَّنيعة، أجبدُ  وإمَّا الش يعة
 ىذا من الرَّابعِ  اجلزء ح كثًناً  عنو سأربدَّثُ  ألنَّين قيس، ابن ُسليم كتابِ  عند طويَلً  أَقف أن أُريد ال

 ىذا أعليَّةِ  عن فُأحد ثُكم الربنامج ىذا أجزاء من الرَّابع اجلزء ح ألتقيكم أنْ  وأسبىنَّ  لذلك، ُوف قتُ  إذا الربنامج
 .الكتاب
 ُمفصَّلة طويلة روايةٌ  أوَّلوِ  وح اجمللسي، لشيخنا( األنوار حبار) كتابِ  من واخلمسون الثَّالث اجلزء ىو ىذا

 وقد فَاِطَمة، وآلِ  فَاِطَمةَ  ُظَلمة للعالَ م سَتعِرضُ  والَّيت ازمانن إمامُ  سيعِقُدىا الَّيت العاَلميَّةِ  ااكمةِ  عن تتحدَّثُ 
ثُتكم  أَقَتِطعُ  فقط احللقة ىذه وح الرَّجعة، عقيدة َحول َتدور كانت الَّيت احللقاتِ  ح الشَّيء بعضَ  عنها حدَّ
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 وما جرى الَّذي ما اسُ النَّ  َيسَمع كي سُيطرَح، وشلَّا ااكمة ىذه ح سُيعَرض شلَّا صورتٌن أقتطعُ  َلقطتٌن،
 الَّيت األشياء صبلة من األنوار، حبار من واخلمسٌن الثَّالث اجلزء من ،17 صفحة ح !؟..َحَدث الَّذي

ُِعَمرَِوَقول - سُتعرض  اآلية نزلت ِحٌن النَّبّ  - َلكَِِِكَتبَهاِأَبَاكِِِأنَِِّذَكرتِِِالَّتيَِصِحيَفتكَِِِىاِتي:

اً  ذلا َكَتب لفاطمة، فدكاً  وأعطى﴾ حَمَّوُ اٌْمُسْبَى ذَا ًَآثِ: ﴿اإلسراء سورة من والعشرون السَّادسة  بذلك َصكَّ
 الصَّّك، ىذا ىو - َمزَُّقوهَِوَصكِ َِكَسُروهَِوِضْلعٍِ -:الصَّنمٌن دعاء ح نقرأُ  ولذا الَصكَّ  ذلك سبتلكُ  وىي
  .َوزُي فت ُحر فت احلقائق لكن صكَّاً، ذلا كتبَ  النَّبُّ 

 ُعلمائِنا َكِذبُ  يظهر ىنا ومن احلقائق، تتجلَّى عنَدىا والز يارات واألدعية الر وايات صلمع حٌن نتَلحظو 
 ىذا يضع فون مراجعنا ِكبارُ  الز يارات، وىذه األدعية وىذهِ  الر وايات ىذهِ  ُيَضع فون حٌن َمراِجعنا وَكِذبُ 
 ادلراجع كبارُ  النَّواصب، من هبا جاءوا الَّيت الر جال علمِ  قذاراتِ  حبسبِ  األدعية ىذه ُيضع فون الدُّعاء،
 أاَل ! َمن؟ خدمةِ  ح فهم وإالَّ  الشَّيطان، خدمة ح يكونوا لكي دلاذا؟ الز يارات وىذه األدعية ىذه ُيضع فون
 ُىم ولكنْ  بذلك، أقبلُ  أنا الصهيو ، ادلشروع خدمة ح ىو الشخص وىذا الُعلماء أنتقدُ  بأنين عين   يقولون
 ُىم البيتِ  أىلِ  حديثِ  رواياتِ  ضَبَلةِ  إىل والتجريحِ  االنتقادِ  ِسهامَ  ويُوج هون البيتِ  أىلِ  أدعيةَ  ُيضع فون حٌن

 عمر، ابن ادلفضَّل أو مثَلً  سنان ابن دبَُحمَّد احلديث برواة لوُ  عَلقةَ  ال الصهيو ّ  ادلشروع َمن؟ ؼلدمون
 دلاذا وإالَّ  النَّاصّب، ادلشروع وخدمةِ  الشَّيطان خدمةِ  ألجلِ  بذلك ونيقوم فهم دخل، لوُ  الذي ىو الشَّيطان
 لوحةً  ُتشك لُ  ودبجموعها اآلخر، البعضَ  يشرحُ  بعَضها بأنَّ  ُتَلحظون وأنُتم! واألحاديث؟ الر وايات ُيضع فون
ا شيء ُكلَّ  قرأتُ  ما أنَّين مع كاملًة،  .الوقت لضيقِ  وذلك كىنا من وعبارةً  ىنا من صُبلةً  آُخذُ  وإظلَّ
َِوَصكِ َِكَسروهَِوِضْلعٍِِفَ تَ ُقوهَِوَبْطنٍِ - الصََّلة ح ادلؤمنٌنِ  أمًنِ  قنوتُ  وىو الصَّنمٌن دعاء ح جاء فهكذا
 ادلهدويَّة ال ُمحاكمةِ  ح ىنا فدك، ح لفاطمة ا رسول َكَتبوُ  الَّذي الصَّكُّ  ىو مزَّقوه الَّذي الصَّكُّ  - َمزَُّقوه
 الصَّحيَفةَِوِإْخَراُجَهاَِلكَِِِكَتبَهاِأَبَاكِِِأنَِِّذَكرتِِِالَّتيَِصِحيَفتكَِِِىاِتي:ُِعَمرَِوَقول - القضيَّة ىذه حسُتطرَ 
َهاِِإيَّاَىاَِوَأْخُذهُِ - الصَّحيفة لو أخرجت فاطمة - ُِرُؤوسَِِِعَلى - ا رسول لصحيفةِ  - َلَهاَِوَنْشُرهُِِِمن ْ

ِِإيَّاَىاَِوَتْمزِيُقوُِ - الصَّحيفة ح تَ َفل - ِفيَهاَِوتَ ْفُلوُِِالَعَربَِوَساِئرَِواألَْنَصارُِمَهاِجرِينَوالِِْقُ َريشِمنِاأَلْشَهادِِ
َِورُُجوعَهاَِوُبَكاَءىا - ويُطرَح سُيذَكر ىذا ُكلُّ  - َحزِيَنةِبَاِكَيةًِِاهللَِِِرُسولِِِأَبِيَهاِقَ ْبرِِِِإَلىَِورُُجوعَهاَِوُبَكاُؤَىا

 إذا العبارات، ترتيب حبسب؛ وُبكاُؤىا أو وُبكاَءىا: تُقرأ أنْ  ؽُلكن - َحزِيَنةًِِبَاِكَيةًِِاهللَِرُسولِِِبِيَهاَأِِقَ ْبرِِِِإَلى
َِوَتْمزيَقوُِ - الصَّحيفة ح تَ َفل - ِفيَهاَِوتَ ْفَلوُِ - (َوُبَكاَءَىا ُعُمر َوَقولَ ) قرأنا أو( َوُبُكاُؤَىا ُعَمر َوقَ ُولُ ) قرأنا
  .الصَّحيفة زَّقوم - ِإيَّاَىا
يقةِ  وفاةُ ) ِكتابوِ  ح ادلقرَّم السي دُ  ذكرىا مذكورةً  جاءت رواية ىناك ا ،(السََّلم عليها الزَّىراء الصد   َصلواتُ  أَّنَّ
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ا صكَّاً، ذَلَا وَكَتب بكر أبا جاَءت عليها وسَلموُ  اِ   إىل وُعَمر بكر أبو جاء أنْ  بعد احَلَدث ىذا كان فَلردبَّ
 الدينورّي، قتيبة البن والسياسة اإلمامةِ  كتاب من أمسٍ  يومَ  عليكم قرأهُتا الَّيت احلادثة وىي لطاىرةا الصديقة
 وُحزنَو، تأّذيو أبَدى بكرٍ  أبا وأنَّ  ُأصّليها، صَلةٍ  ُكل   بعد عليك سأدعو بأنَّين الُكربى الصديقةُ  لوُ  قالت حٌن
ا  الَّيت الر واية ح كما فيو وتفل ا رسولِ  كتابَ  ُعمر مزَّق أنَّ  بعد ِكتاباً  ذلا وَكَتب ذلك بعد إليو ذىبت فلردبَّ
  .قليل قبلَ  عليكم قرأهُتا

ِأَنَّهاَِوَعرفِالطَّرِيقِفيُِِِعَمرَُِِفَصاَدَفهاَِمَعَهاَِوالِكَتابُِ - بكر أيب ِعندِ  من خرجت - ِعْنِدهِِِِمنَِِْفَخَرَجت
 ِمنهاِالِكَتابََِِوطََلبَِعَليَها،َِفَدكٍِِِبَردَِِِّبكرٍِِأَِبيِِبِكَتابَةِِِفََأْخبَ َرتوُِِْأِنَهاشََِِعنَِفَسأََلهاَِبكٍر،ِأَِبيِِعندَِكاَنت

ا - فَاْمتَ نَ َعت - الكتاب طلب ُعمر -  الكتاب، ىذا َسُيمز ق فإنَّوُ  الكتاب ذاك مزَّق ما مثلَ  عرفت ألَّنَّ
ِِمنها،ِالِكَتابَِوطََلب - !بكر؟ أيب تابِ ك قيمةُ  فما فيو وتَ َفل اِ  رسولِ  كتابَ  مزَّق قد كان وإذا

َِيْشَهدُِِِلْلُمْسِلِمينَِفيءٌَِِىَذا:َِوقَالَِوَخرََّقوُِِِفيوَِِِوَبَصقَِِقَ ْهَراًِِِمنَهاِالِكَتابََِِوَأَخذِِبرْجِلوِِِفَ َرَفَسَهاِفَاْمتَ نَ َعت،
 على يبولُ  أعرايب   ىو َيصفونو كما احلدثان ابن أوس ىذا - الَحَدثَانِابنَُِِوَأوسَُِِوَحْفَصةَِعاِئَشةِِبَذِلك
 ادلؤمنٌن أمًن شهادةِ  ِقبال ح شهادتُو ُجِعَلت الَّذي ىو ىذا رجليو، على ؼلرُّ  بولُو رجليو، على يبول عقبيو،
ا :ا رسول عنها قال الَّيت ُعميس بنت أمساء وشهادةِ  واحُلسٌن احَلسنِ  وشهادةِ   - !اجلنَّة أىلِ  ِمن امرأةٌ  بأَّنَّ

:ِالسََّلمَِعَليَهاِفَ َقاَلتِالَحَدثَان،ِابنَُِِوَأوسَُِِوَحْفَصةَِعاِئَشةِِبَذِلكَِيْشَهدُِِِلْلُمْسِلِمينَِفيءٌَِِىَذا:َِوقَال
: الكلمة ىذه ِمن ىو ومنشأُه البقر، بيومِ  ربيع من التاسع يوم يسّمى لذلك - َبْطَنكِاهللُِِبَ َقرَِِِكَتاِبيِبَ َقْرتَِ

 إماِمنا حديث على ويدوسون ذلك يرفضون األجَّلء الكرام مراجَعنا لكنّ  ،(َبْطَنكِهللاِبَ َقرَِِِكَتاِبيِبَ َقْرتَِ)
 على ويُقد مونو النَّاصبَّ  الطَّربيّ  كَلمَ  ويأخذون النواصبِ  إىل ويركضون الشَّريفة، وِمداساهِتم بأرجِلهم اذلادي
 !!الوالء هبذا لألُمَّةِ  فهنيئاً  سبقوىم، والَّذين رونادلعاصِ  الكبارُ  وادلراجعُ  اخلوئي سي ُدنا اذلادّي، اإلمامِ  كَلمِ 
 ال ُمحاكمة أجواءِ  ح الكَلمُ  زال وال ،(األنوار حبار) من واخلمسٌن الثَّالث اجلزء من ،19 الصَّفحة ح

 - مسموماً  ووآل عليو ا صلَّى النَّب   شهادةِ  بعدَ  ادلدينةِ  ح َجرت الَّيت األحداثِ  ِمن تُعَرضُ  صورةٌ  ادلهدويَّة،
ُِعَمرَِلَهاِفَ َقال َِوالِخََلَفةِالُنبُ وَّةَِلُكمِلَِيْجَمعِاهللَِيُكنِفَ َلمِِْالنَِّساء،َِحَمَقاتِِِفَاِطَمةِيَاَِعنكَِِِدَعي:

ُفذَِوِإْدَخال - الباب خلف تقف فاطمة وكانت ِاحرتق، الباب - الَبابَِخَشبِِِِفيِالنَّارَُِِوأَخَذت َِيَدهُِِقُ ن ْ
ْمُلجَِصارََِِحتَّىَِعُضِدَىاَِعَلىِبِالسَّوطَِلهاُِعَمرَِوَضربِالَباب،ِفَتحَِِيَ ُرومُِِاهللَِلَعَنوُِ  - اأَلْسودَِكالد 
َِوِىيَِبْطنَ َهاَِأَصابََِِحتَّىِِبرْجِلوِِِالَبابََِِورََكلَِ - َعُضِدىا على ِلُعمر ضرب وىناك لقنفذ ضرب فهناك
ُفذُِعَمرَِوُىُجومِِإيّاه،َِوِإْسَقاَطَهاَِأْشُهرِةِلِستَِّبِال ُمْحِسنِأوِبِال ُمَحسَّنَِحاِمَلةٌِ ِالَولِيدِاْبنَِوَخاِلدَِوقُ ن ْ

َِواِأبَ َتاهَِوا:َِوتَ ُقول - عايل ُبكاء - بِالُبَكاءَِتْجَهرَُِِوِىيِِخَمارَِىاَِتحتَِِقُ ْرطَاَىاَِبَداَِحتَّىَِخدِّىاَِوَصفَقة
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 ىذهِ  األخرى، التَّفاصيل سائر إىل - َبْطِنَهاِِفيَِجِنينٌَِِويُ ْقَتلَُِِوُتْضَربُُِِتَكذَّبُِِفَاِطَمةِِابْ َنُتكِاهللَِرُسول
 .ادلهدويَّة ااكمةِ  حديثِ  ِمن األنوار، حبار ِمن واخلمسٌن الثَّالث اجلزء من أخذهُتا وعبائر صُبَل
 السي د ُتطَبع، أن الش يعيَّةُ  عيَّةُ ادلرج حرَّمتها الَّيت الِستَّة األجزاء أحدُ  ،(األنوار حبار) من الثََّلثٌن اجلزء ح أمَّا

 تُ َرى ذلك، ح وأيَّدوهُ  ادلراجع من الكثًنُ  ِلذلك ِارتاح وقد األجزاء ىذه طباعة َحرَّم عليو ا رضبة الربوجردي
ا واإلحلاد؟ والزَّندقة الُكفر أحاديث مثَلً  فيها يوجد ىل األجزاء؟ ىذهِ  ح يوجد ماذا  تتحدَّث أحاديث إَّنَّ
 ح اآلن ادلكتبات وأكثر الطباعة، من ُحِذفت أجزاء ستة آخر، شيءٌ  يوَجدُ  وال وفاطمة، عليٍّ  َلمةِ ظُ  عن

 عن ُغي َبت الَّيت وادلعلومات ادلطاِلب من والكثًن الكثًن وفيها الِستَّة األجزاء ىذه فيها توَجد ال العلماء بُ ُيوت
 ذلك وبعدَ  والسَّبعينات، الست ينات عصرُ  ىو يُطاِلُعون فيو النَّاس كان الَّذي الَعصر بأنّ  تنسوا ال الش يعة،
ثُتكم تتذكَّرون وإذا الش يعّي، الواقع ح وقّلت ادلطالعة ِاضلسرتُ   ىذه ح السَّبعٌن، إىل اخلمسٌنِ  بٌن ما حدَّ
 اخلمسينات ح اذروهتُ  كانت الربوجردي السي د مرجعيَّة األجزاء، ىذه طباعةَ  الربوجردي السي د َحرَّم الفرتة
  .الثَّمانينات إىل قائماً  بقي التحرمي ولكن ،1963 سنة ح توحّ  قد وىو
 أنَّ  مع خائفاً، كان باعين والَّذي خُبفيةٍ  اشرتيُتو احلجرّي، الثَّامن اجمللَّد اشرتيتُ  وحيَنها إيران ح ُكنتُ  أنا

 كانت اجلِلد، على وال األوىل الصَّفحة على ال عنوانٌ  ُيكَتب أنْ  دون من وُغل ف رديئة طباعة طُِبعَ  الكتاب
اً  رديئة ِطباعة طباعتو  َمطاعنُ  وفيو البيت أىل حديثُ  ىذا؟ فلماذا ادلكرّبة، العدسة بواسطة أقرأُهُ  وكنت جدَّ
 أواسط ح الطباعة، سُبَنع الثَّمانينات إىل اخَلمسينات من ولكنْ  وفاطمة، عليٍّ  ُظَلمةُ  وفيو أعدائِهم
 من البحار كتابَ  ؽللكون ادلكتبات ؽللكون الَّذين وأكثر طويلة زمانية فرتة األجزاء، ىذهِ  طُِبعت ناتالثَّماني
 بينما الش يعيَّة، الثَّقافةِ  ساحة عن وُمِنعت ثقافُتها ُحِسرت األجزاء ىذه فإنّ  ولذلك األجزاء، ىذه دونِ 

 تُنَشر، والطربيّ  الشَّافعيّ  وآراءُ  ُتدرَُّس، قطب سي د وُكُتب قطب، سي د ُكُتبِ  ِبقراءةِ  اخلُطباء يُوصون مراجعنا
  !!نشرُهُ  ؽُلَنعُ  مقاماهتم ا أعلى الكرام مراجعنا بفضلِ  البيت أىل وحديثُ 
 :البيت أىلِ  حديثِ  مع تعاملوا ىكذا الِكرام مراجُعنا ضلُن،
o طباعَتو َحرَّموا أَّّنم إمَّا. 
o ضعَّفوه أَّّنم وإمَّا. 
o  َّالعسكريّ  اإلمام تفسًن ومثل قيس، ابن سليم كتاب مثل موضوعة، الكتب ىذه: قالوا أَّّنم اوإم 

 .ذلك وأمثال
o غلوّ  أحاديثُ  بأَّّنا ادلقامات أحاديث عن قالوا وإمَّا. 
 ادلخالفٌن، ذوقَ  يوافق ما البيت أىل حديث من أبقوا فقط البيت، أىل حديث من شيئاً  يُبقوا مل إَّّنم
 شركاؤىم وأنتم أصبعٌن، عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  أِئمَّتنا يريده الَّذي وادلنهج الطريقة عكس بطبالضَّ  وذلك
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ِمنَِشريكُِِفَ ُهوِظُْلمٍِِِمنِِإلَيَناِأُِتيََِِماِيَعِرفَِلمِمنِإنَِّ :تقول الر وايات ألنَّ  دلاذا؟ لكم، وىنيئاً  ذلك ح
 فهم ذلم، ُتصف قون وأنتم ظُلم، من البيت أىل على جرى ما تعرفوا أنْ  عنكم ؽلنعون العلماء وىؤالء ؛ظََلَمنا
 .رلامَلت دون ومن ادلقشَّرة احلقيقة ىي ىذه معهم، وأنتم البيت أىل ظلم ح شركاءُ 
 وذلذهِ  وتُنَشر، ُتطَبع أنْ  الُكُتب ذلذهِ  يُريدون ال الَّذين الكرام دلراجعنا ِعناداً  الثَلثٌن اجلزء إىل أذىب
 الكتب، ىذهِ  من نقرأُ  أُنُوِفهم ورغم الِكرام دلراجعنا ِعناداً  الش يعيَّة، الثَّقافة ساحة ح تُوَضع أنْ  ثاألحادي
 حبار من الثََّلثٌن اجلُزء من ،013 صفحة ح عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زمانِنا إمامِ  إىل َتقرُّباً  الر وايات ونقرأ

 تتحدَّث ُمفصَّلة طويلة رِواية ال ُمسيَّب، ابن سعيد عن اجلُعفي، جابر عن ُعَمر ابن ادلفضَّل عن رواية األنوار،
 من ىذهِ  السطور، ىذهِ  منها آخذُ  طويلة رسالة ِخَلفتِو، أيَّامَ  ُمعاوية إىل اخلطاب ابن عمرُ  َكَتبها رسالةٍ  عن
 َزمانِنا إمام إىل فتقرُّباً  اعَتها،ِطب ادلرجعيَّةُ  َحرَّمت الَّيت األجزاء ىذه ح ادلوجودة وادلعلومات ادلطالب صبلة

 نقرأُ  أنوِفهم رغمَ  البيت، أىلِ  حديثِ  نشرَ  وؽلنعون الُكتب ىذهِ  ِطباعةَ  ػُلر مون الَّذين الكرامِ  مراجِعنا دبُعاندةِ 
 ..التربُّك ألجل سطوراً 
ِقُنفذَِسوطَِِوَأَخذتُِ - سفيان أيب ابن معاوية إىل اخلطاب ابن عمر رسالةِ  من سطور ،016 صفحة

ِالوليدِابنِلخالدِِِوقلتُِ - الزَّىراء َضَرب َمن؟ َضَرب - َفَضرِبتُِ َِجمعِِِفيِىلم واَِورِجالُناِأنت:
ِفَ ُقلتُِِالَحَطب، ِفَ َقاَلتُِمْضرُِمها،ِِإنِّي:  َفَضرَبت - اْلُمْؤِمِنينَِأِميرَِِِوَعُدوََِِّرُسولوَِِِوَعدوَِِّاهللَِعدوِِّيَا:
 - الَبابِِمنَِيَديَهاِفَاِطَمةَِفَضَرْبتُِِاْلُمْؤِمِنين،َِأِميرَِِِوَعُدوََِِّرُسولوَِِِوَعدوَِِّاهللَِعدوِِّيَاِفَ َقاَلت - فَاِطمةُ 
 ادلعىن يتَّسق حّتَّ  أوَّذلا من العبارات أقرأ احلديث، أقرأ ،(الَبابِِمنَِيَديَهاِفَاِطَمةَُِِفَضَرَبت: )ادلراد أنَّ  يبدو
ِالوليدِابنِلخالدِِِلتُِوقَِفَضَرْبتُِِقُنفذَِسوطَِِوَأَخذتُِ - ِالَحَطب،َِجمعِِِفيِىلم واَِورِجالُناِأَنتَِ:

ِِمنَِيَديَهاِفَاِطَمةَُِِفَضَرَبتُِِاْلُمْؤِمِنينَِأِميرَِِِوَعُدوََِِّرُسولوَِِِوَعدوَِِّاهللَِعدوِِّيَا:ِفَ َقاَلتُِمْضرُِمها،ِِإنِّي:ِفَ ُقلتُِ
ِبِالسَّوطَِكفَّيَهاَِفَضَرْبتُِ - الباب فَتحُ  َعَليَّ  َتصعَّبَ  - يََِّعلَِِفَتَصعَّبِفَ ُرْمُتوُِِفَتِحوِِمنَِتمنَ ُعنيِالَباب
 ؛فآَلَمها بِالسَّوط َكفَّيَها َفَضَرْبتُ  - الَبابَِعنَِوأَنْ َقِلبِأَلِينِأنَِِْفِكدتَُِِوُبَكاءًِِزَِفيراًَِِلهاَِفَسِمعتُِِفآَلَمها
ا َِأحَقادََِِفذََكرتُِِالَبابَِعنَِوأَنْ َقِلبِأَلِينِأنَِِْفِكدتَُِِوُبَكاءًِِزَِفيراًَِِلهاَِفَسِمعتُِ - الباب تدفع كانت ألَّنَّ
ُِمَحمَّدٍِِوََكيدَِِالَعَربَِصَناِديدِِِِدَماءِِِِفي - َوُوُلوَغو أو َوُوُلوَعو - الَعَربَِصَناِديدِِِِدَماءِِِفيَِوُوُلوَعوَُِِعليِ 

َِصَرَختَِوَقدَِوَسمعُتها - ترساً  ذبعلو - رَِّسوتُ ت َِِبِالَبابَِِِأْحَشاَئهاِأَْلَصَقتَِوَقدِالَبابِفَ رَكلتَُِِوِسحَرهُِ
َِوقَاَلتَِأْسَفَلَهاِاْلَمِديَنةَِِِأْعَلىَِجَعَلتَِقدَِحَسْبُتهاَِصرَخةًِ ِيُ ْفَعلَُِِكانَِىَكذاِاهللَِرُسولِيَاِأَبَ َتاهِيَا:

 قَ َتل أو قُِتل إمَّا - َحْملِِمنَِأْحَشاِئيِِفيَِماِقُِتلِواهللِِِفَ َقدَِفُخِذيِنيِِإليكِِِِفضَّةِيَاِآهٍَِِوابْ َنِتكِِبَحِبيَبِتك
ِِإَلىُِمْسَتِنَدةٌَِِوِىي - سلاض حالة ح - َتمُخضَِوَسمعُتها - ضَبل من أحشائي ح ما قَ َتل ُعمر يعين
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ِنمَِِِخّديَهاَِعَلىَِصفَقةًَِِفَصَفقتَُِِبَصريَِأْغَشىِِبَوجوٍِِِإليَِِّفََأقْ بَ َلتَِوَدَخلتِالَبابَِفَدَفعتُِِالِجَدار
 يعين أذنيها، ح ادلرأةُ  تلبسها الَّيت الز ينة ىي األقراط - اأَلرضِِإلىَِوتَ َناثَرتُِقرطَُهاِفَانْ َقَطعِالِخَمارِظَاِىرِِ
 لذلك كبًنة، يدهُ  فتكون اجلثة ضخم القامة طويل بأنّو معروفاً  كان ُعَمر ألنَّ  كبًنة ضربة كانت الضربة
ِالِخَمارِظَاِىرِِِِمنَِخّديَهاَِعَلىَِصفَقةًَِِفَصَفقتُِ - األقراط قطعتفان األذن إىل اخلدّ  من امتدت الضربة

َِوقُلتِالدَّارَِخارِجِِِِإَلىَِأْسَرْعتُِِبوَِِِأْحَسستُِِفَ َلمَّاَِعِليِ َِوَخَرجِاأَلرضِِإلىَِوتَ َناثَرتُِقرطَُهاِفَانْ َقَطع
ُفذِِلَخالد  الُعَمريّة الر سالةِ  ىذه ح التفاصيلِ  من جاء ما خرآ إىل - َعِظيمَِأمرٍِِِمنَِنجوتُِ:ِمَعُهماَِوَمنَِوقُ ن ْ
 لوُ  فبَ ٌنَّ  احُلَسٌن، قتلِ  ح يزيد يلوم عمر ابن ا عبد جاء بعدما عمر ابن ا لعبد يزيد أخرجها معاوية، إىل
 .شيء ُكل   راءةلق رلال وال تفاصيِلها بكل   الر واية ىذه تقول ىكذا الر سالة، لوُ  وأخرج ُمرَبرلة القضيَّة أنَّ 
 ومراجِعنا علمائِنا نظرِ  ح الضَّعيفة الُكتب من أيضاً  وىو الطربسي لشيخنا ،(االحتجاج) كتابِ  وح

 صفحة للمطبوعات، األعلمي مؤسَّسة الطَّبعة ىذهِ  مقاماهتم، ا أعلى شيئاً  لنا أبقوا ما فهم األجَلء،
 ابنُ  ادلغًنةُ  مع احلسن إماِمنا كَلم صبلةِ  من دلغًنة،وا ُمعاوية وبٌن احَلسن اإلمام بٌن طويل حوار ،078
  لُو؟ يقول ماذا ُشعبة،
ِاهللَِرُسولِِِبِْنتَِِفَاِطَمةَِضَرَبتِالَِّذيَِوأَْنتَِ - للمغًنة يقول احَلسن اإلمام - فَاِطَمةَِضَرَبتَِِالَِّذيَِوأَْنتَِ
 فاطمة، يضربون كانوا اجلميع مشرتكٌن، كانوا اجلميع أنّ  يبدو - َبْطِنَهاِِفيَِماَِوأَْلَقتَِأْدَميتَ َهاَِحتَّى
ِالَِّذيَِوأَْنتَِ - :الز يارات كامل ح الر واية علينا مرَّت كما الضَّرب من سبوت حّتَّ  وُتضَرب ُتضَرب ولذلك
 - دلاذا؟ - َبْطِنَهاِِفيَِماَِوأَْلَقت - اإلدماء حد   إىل َضربٌ  - َأْدَميتَ َهاَِحتَّىِاهللَِرُسولِِِبِنتَِِفَاِطَمةَِضَرَبت

ِأَْنتِِِفَاِطَمةُِِيَا:ِاهللَِرُسولَِلَهاِقَالَِوَقدِِلُحْرَمِتوَِوانِْتَهاَكاًِِأِلَْمرهِِِِمنكََِِوُمَخاَلَفةًِِاهللِِلَرُسولِِِِمْنكَِِِاْسِتْذاَلاَلًِ
 فَاِطَمة َضَربَ  ادلغًنة - النَّارِِإَلىَِصّيركُِمَُِِواهللُِ - للُمغًنة احَلسن إماُمنا يَ ُقول ُثَّ  - الجنَّةَِأْىلِِِِنساءَِِِسيِّدةُِ
 دلاذا؟ - َبْطِنَهاِِفيَِماَِوأَْلَقتَِأْدَميتَ َهاَِحتَّىِاهللَِرُسولِِِبِنتَِِفَاِطَمةَِضَرَبتِالَِّذيَِوأَْنتَِ - أَدَماىا حّتَّ 
 ىو ىذا - ِلُحْرَمِتوَِوانِْتَهاَكاًِِأِلَْمرهِِِكَِِمنَِوُمَخاَلَفةًِِاهللِِلَرُسولِِِِمْنكَِِِاْسِتْذاَلاَلًِ - السَّقيفة ىدفُ  ىو ىذا

 أمًنُ  وقُِتل احلسن اإلمامُ  وقُِتل فاِطَمةُ  َوقُِتلت احُلَسٌنُ  قُِتل فقد الصَّحيفة، برنامج ىو ىذا بل السَّقيفة، برنامج
 الكرام مراجُعنا يأتيكو  الصَّحيفة، ُكِتَبت يومَ  الِكتاب، ُكِتبَ  يومَ  زُلَمَّدٍ  آلِ  على جرى الَّذي وجرى ادلؤمنٌن
 مراجعنا واآلن! حاشية؟ زُلَمَّد آل ِفقو النَّواصب، حديثِ  على حاشية ىو زُلَمَّدٍ  آلِ  حديثَ  بأنَّ : ويقولون
 ىذه كلّ  مع األفكار، ىذه فهل األفكار، ىذهِ  يتبّنون صلُدىم األموات، مراجعنا وحّّت  النَّجف، ح األحياء
 !؟..تقولون ماذا شيطانّية؟ أم انّيةرضب أفكار الوقائع، وىذه احلقائق
 باقر زلمَّد السي د أضافها الَّيت ادلستدركات مع الزَّىراء عوامل من الثَّا  اجلُزء ىو ىذا ،(العلوم عوامل) وح
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يقة كَلمٍ  ح جاء شلَّا ،573 صفحة الثَّا ، اجلزء ح قُلت االصفها ،كما األبطحي  منو آخذُ  الكربى للصد 
يقةُ  تقول فماذا التفاصيل، ُكل   لقراءةِ  يكفي ال فالوقت صُبََلً  ِاَلِ - بوصاياىا؟ تُوصي وىي الطَّاىرة الصد 

ا مسلم وصحيح البخاري صحيحِ  ح أمس يوم تتذّكرون - اهللَِعهدَِِنَ َقَضتِأُمَّةٌَِِعَليَُِِّتَصلِّي  لَيَلً  ُدِفنت أَّنَّ
ِِفيِاهللَِرُسولِأَِبيَِوَعهدَِِاهللَِعهدَِِنَ َقَضتِأُمَّةٌَِِعَليَُِِّتَصلِّيِاَلِ - خرب لوُ  يُعطَ  مل أي بكر أبو هبا يُؤَذن ومل

َِفَدكِِبِمْلكِِِأَِبيِِليَِكَتبَ َهاِالَِّتيَِصِحيَفِتيَِوَخرَُّقواِِإْرِثيَِوَأَخُذواَِحقِّيَِوظََلُموِنيَِعِليِِّال ُمْؤِمِنينَِأِميرِِ
بُوا ِأَِبيِِليَِكَتبَ َهاِالَِّتيَِصِحيَفِتيَِوَخرَُّقوا - اجلملة ىذهِ  على دوأؤك   فاطمة كلماتُ  ىذهِ  - ُشُهوِديِوََكذَّ
ا مع ُتذَكر ال القضيَّة ىذهِ  - َفَدكِِبِمْلكِِ  ثقافتكم ألنَّ  يذكرىا، مل الطربيّ  ألنَّ  دلاذا؟ بكثرة، موجودة أَّنَّ
  .ناصبيَّة ثقافةٌ  فتكمثقا ألنَّ  ذكروىا، ما النَّواصب ألنَّ ! ال؟ أم هبذا أتعلمون طربيّة، ثقافة

 ُدعاء ح ذُِكر الصكّ  وىذا ا رسول كتبوُ  صكٍّ  عن تتحدَّث أخرى ونصوص النُّصوص، من كم تَلحظون
 من النَّاس سبنع الُعليا ادلرجعيَّة اآلن ادلراجع ألنَّ  الدُّعاء، ىذا ُيَضع ُفون الِكرام ادلراجع ألنَّ  ولكن الصَّنمٌن،

 أقول حٌن نعيشُو، الَّذي ادلوجود الواقع ىو ىذا النَّاس، ؽلنعون الدعاء، ىذا شاعةِ إ ومن الدعاء ىذا قراءةِ 
 أي   ح عامّ  بشكل الش يعيّ  الوسط ح الُعليا ادلرجعيَّة أقصدُ  وإظّلا بعينِو، شخصاً  أقصدُ  ال الُعليا ادلرجعيَّةِ  عن

 .مكان
 ىو اجَلزل، احَلطب - بَابَِناَِعَلىِالَجْزلِلَحَطباَِفَجَمُعوا -:عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  تقول أنْ  إىل

 صبر صبر، اجلزل، احلطب ىو ىذا احلرارة، وشديد االشتعال، وشديد االشتعال، سريع يكون الَّذي احلطب
َِوأَتُواِبَابَِناَِعَلىِالَجْزلِالَحَطبَِفَجَمُعوا - احلرارة شديد بشدَّة، يشتعل بسرعة، يشتعل ُمتجم راً، يكون

  .قَتِلها طُرق من طريقة عن تتحدَّث الزَّىراء ىنا - َوُيْحرُِقونَاِلُِيْحرُِقوه - شيٍء؟ ألي - النَّارِِبِِ
 عذَّبوىا ،بالتعذيب هبا قُِتلت الَّيت والطريقة اإلحراق، ِبريقِك، وَغصََّصكِ  اخلنق، بالسَّيف، القتل :علينا مرَّت
ِالَبابِبُِعَضاَدةِِِفَ َوقَ ْفتَُِِوُيْحرُِقونَا،ِلُِيْحرُِقوهِبِالنَّارَِِِوأَتُواِبَابَِناَِلىعَِِالَجْزلِالَحَطبَِفَجَمُعوا - قتلوىا حّتَّ 

ُفذَِيدِِِِمنِالسَّوطُِعَمرُِِفََأَخذََِِويَ ْنُصُرونَا،َِعنَّاَِيكف واَِأنَِِْوبِأَِبيِبِاهللَِونَاَشْدتُهم َِفَضَربَِبَكرِأَِبيَِموَلىِقُ ن ْ
ْمُلجَِصارَِحتَّىَِعُضِديَِعَلىِوطُِالسَِِّفَاْلتَ َوىَِعُضِديِِبوِِ َِحاِملَِوأَنَاَِعَليَِِّفَ َردَّهُِِِبرِْجِلوِالَبابَِورََكلََِِكالد 

ِاَنْ َتَثرَِحتَّىِبَِيِدهَِِِفَضَربَِني - وجهي تضرب يعين تسفع - َوِجِهيَِوَتْسَفعَُِِتْسَعرَُِِوالنَّارُِِِلَوْجِهيَِفَسَقطتُِ
ِتَ بَ رَّأَِوَقدَِعَليَُِِّتَصلِّيِأُمَّةٌِِفَ َهِذهُِجرم،ِِبَغيرِِِقَِتيََلًُِِمحِسَناًِِفََأْسَقطتُِِاْلَمَخاضَِوَجاَءِنيُِأُذِنيِِمنِقُ ْرِطي

ُهمَِوَرُسولُوُِِاهللُِ  ِ.ِمنُهمَِوتَبرَّأتُِِِمن ْ
ِِلَمنُِمِحبِ َِعاَديِت،ِنِلمَُِِمَعادٍَِِوالَيِت،ِِلَمنُِمَوالٍِِمِّنو،ِتَبرَّأتِِِِممَّنُِِْمَتبَ رِّئٌِ: الز يارة ح طُلاطبها ضلنُ  لذلك

 .مِّنوِتَبرَّأتِِِِممَّنُِِْمَتبَ رِّئٌِ.ِأَبْ َغْضتِِِِلَمنُِمْبِغضٌَِِأْحَبْبِت،
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ُهمَِوَرُسولُوُِِاهللُِِتَ بَ رَّأَِوَقدَِعَليَُِِّتَصلِّيِأُمَّةٌِِفَ َهِذه بُوىا قتلوىا ُدِفنت أنْ  بعد حّتَّ  - ِمنُهمَِوتَبرَّأتُِِِمن ْ  عذَّ
 ُىناك قربىا، َتضييع ح رسالة ُىناك البقيع، ح عديدة قبوراً  وصنع ِسرَّاً  َدفنها بوصيَِّتها لتزاماً اِ  ادلؤمنٌن وأَمًنُ 
 يسألون أما سنة ُكل   ح ادلدينة إىل يذىبون حٌن احلجاج من األعداد ىذه! أُمَّة؟ أيَّة األُمَّة، ذلذه رسالة

 علي ،: )بيتو أىلُ  الصَّغًنة؟ ُأسرتوِ  من بقي ماذا موماً مس شهادتوِ  بعد وآلو عليو ا صلَّى زُلَمَّدٌ  أنُفسهم
 لفاطمة يُوجد أال فاطمة، إالَّ  بقي ماذا خدغلة اجلليلة زوجتو ومن منو أسرتِو، من ،(ُحَسٌن َحَسٌن، فَاِطَمة،
 منها ُسِلَبت ضالَّة ةأُمَّ  ىذهِ  ولكنْ  الضالَّة، األُمَّة ىذهِ  احلمقاء، األُمَّة ىذه تسألُ  ال دلاذا!! ىذا غريبٌ ! قرب؟

ثنا أال الربكة، ِاألُمَّةُِِأَي َّتُ َهاِيَاِأنِْ :احُلسٌن رأسَ  احتّزوا أنْ  بعد العرش بطنان من جاء الن داء أنَّ  الر وايات رُبد 
ِِفيَِواَلِِِصَياِمكِِِِفيِاَلُِِوفِّقتِِِاَلِِِفطر،َِواَلَِِأْضَحىِِفيِاَلَِِلكِِِاهللُِِبَاَركَِِاَلِِنَِبي َِّهاِبَعدِال ُمَتَحي َِّرةِالَضالَّة
 وىذا العامل، على َوَجَنت نَفِسها على َجَنت أسوأ، إىل سيئٍ  من تسًن ظّلت األُمَّة ىذه ولذلك .َحجِّكِِ
 واإلخوانّيٌن، القطبّيٌن شبار من وشبرة أميَّة، بين شبار من وشبرة السَّقيفة، شبارات من واضحة شبرة ىو اإلرىاب
 ..!!ِىيَ  ىيَ  والقضّية لقوم،ا أبناءُ  ُىم والَقومُ 
 - نَبِشها إىل ذىبوا القبور حّتَّ  يعين - الُقُبورَِىِذهِيَ ْنِبشَِمنِاْلُمْسِلِمينِثَِقاتِِِِمنَِىاتُوا:َِبكرِأَبُوِفَ َقال
 فاطمة ألنَّ  فاطمة، َجَسدِ  إىل َيِصل حّتَّ  الُقُبور ينِبش أنْ  يريد - َونَ ُزورىاَِعَليَهاِفَ ُنَصلِّيِقَبَرىاَِتجِدواِحتَّى
 األُمَّة ذلذهِ  تُوصَلها أنْ  أرادت الَّيت الر سالة ىذه! أيب أُمَّةِ  ِمن ُىم ما أُناسٌ  ىؤالء إنَّ  رسالة تُعطي أنْ  أرادت
َناهَِوقَاَمتَِوْجُهوِِاْحَمرََِِّوَقدُِمْغِضَباًَِِدارِهِِمنَِفَخرجَِِاْلُمْؤِمِنينَِأِميرَِذِلكِفَ بَ َلغ - الَعمياء ِتَوَدرََِّعي ْ
ِالِفَقارِِذيَِسيِفوَِِِعَلىِيتوّكأِِكرِيَهةٍَِِيومِِِِفيِإالَِِّيَلَبُسوَُِِيُكنِل مِالَِّذيِِْاأَلْصَفرِِقباهَُِِيِدهَِوَعَلىَِأْوَداُجو

ُِبِحثَِِِئنَلِِبِاهللِيُ ْقِسمُِِتَ َرونَِكَماَِأقْ َبلَِقدَِعِليِ َِىَذا:َِلُهمِفَ َقالَِِالنَّذيرِالنَّاسَِفَسَبقَِِالَبِقيعَِوَردََِِحتَّى
 - ِقَطَعاًِِِقَطَعاًَِِىارِبِينِالَقومَِفولَّىِاألُمَّة،َِىِذهَِِِغاِبرَِِِعَلىِالسَّيفَِِأَلََضَعنََِِّواِحدَِحَجرٌِِالُقُبورِِىِذهِِِِمن
 ..!!. ينبشوه أنْ  أرادوا فاطمة إىل يُنَسب ألنَّوُ  الرتاب حّتَّ  الُقُبور، حّتَّ  يعين
اً  ُمهمَّة رواية  رُلَملة ولو تشكَّلت صورةً  أنَّ  وأعتقد احلديث، هبا أخِتمُ  ،(ادلقنعة) ح ادلفيد يخالشَّ  ينقلها ِجدَّ
 إمامنا عن الر وايةُ  فَاِطَمة، ُظَلمةِ  على ىؤالء ُيشايعون النَّواصبُ  زال وال النَّاصّب، اجلو   ح فاطمة ُظَلمةِ  عن

َعة،ِالَكَبائِرَِِِأْكبَ رُِ - الصَّادق  - واحد وادلعىن( ِاسُتِحلَّت َوِمنَّا) ُنسَخةٍ  وح - ِاْسُتِحلَّتِبَِناوَِِنَ َزَلتِِفيَناَِسب ْ
َعة،ِالَكَبائِرَِِِأْكبَ رُِ ِالَِّتيِالنَّفسِِِقَ ْتلَُِِوالثَّانِيةَُِِوَجلَّ،َِعزَِِّبِاهللِالشِّْركَُِِأوَّلَُهاِِاْسُتِحلَّتَِوبَِناِنَ َزَلتِِفيَناَِسب ْ
َِوالسَّاِدَسةُِِالَيِتيم،َِمالَِِِأْكلَُِِوالَخاِمَسةُِِال ُمْحَصَنات،َِقْذفُِِوالرَّاِبَعةُِِاِلَدين،الوَُِِعُقوقَِوالثَّالِثةُِِاهلل،َِحرَّم

ِِفيَناَِوَجلََِِّعزَِِّاهللُِِقَالَِِفَ َقدِتَ َعاَلىِبِاهللِالشِّركُِِفََأمَّاِالبَ ْيت،َِأْىلَِِِحقَِّناِِإْنَكارَُِِوالسَّاِبَعةُِِالزَّْحفِِمنِالِفَرارُِ
بُواَِوآِلوَِعَليوِِِاهللَُِِصلَّىِاهللَِرُسولَُِِذِلكََِِوبَ يَّنِأَنْ َزلَِماِفَيَناِنْ َزلََِوأَِِقَالَِما  َعَليِهَماَِوَرد واَِوَرُسوَلوُِِاهللَِفَكذَّ
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َِأْىلِِِِفيِْلَماًِظُِِالسَََّلمَِعَليوِِِالُحَسينُِِقُِتلِفَ َقدِاهللَِحرَّمِالَِّتيِالن َّْفسِِِقَ ْتلَُِِوَأمَّا - ِبَعينوِ  الش ركُ  ُىو َوَىَذا -
 - قُِتلوا واجلميع قُِتلت وفاطمة أوَّاًل، قُِتل الَّذي ىو ا فرسولُ  وإالَّ  العناوين عن يتحدَّث اإلمام قطعاً  - بَ ْيِتو
 ُذرِيَِّتِهَماِِفيِالسَََّلمَِعَليوِِِالمؤِمنينَِوَأِميرَِِوآِلوِعليوِاهللَِصلَّىِاهللَِرُسولََِِعق واِفَ َقدِالَواِلَدينُِعُقوقَِوَأمَّا
 معىن تعرفون - اْلُمْحَصَناتَِقْذفَُِِوَأمَّا - وآذلما عليهما ا صلواتُ  وعلي   النَّبّ  األُمَّة، ىذهِ  والدا عُلا -

اُمها ىو ال ُمحصنة وقذفُ  ادلتزوجات، ُىنّ  ال ُمحصنات ال ُمحصنات؟ قذف َِقْذفَُِِوَأمَّا - بالز نا اهت 
 - َمَناِبرِِىمَِعَلىِالسَََّلمَِوآِلَهاَِعَليَهاِالزَّْىَراءُُِِقِذَفتِفَ َقد - الصَّادق اإلمام ليقو  ماذا - اْلُمْحَصَنات

 حينما األسبوعي ادلركزي القناة برنامجِ  ح تعاىل ا شاء إنْ  لكم سأشرحوُ  شرح، إىل حباجة ادلقطع ىذا
 أؤّجُلو لذلك زماننا بإمام يرتبطُ  ادلوضوع ىذا ي،ادلركز  األسبوعي برنارلنا وىو ،(زىرائي ون: )وعنوانو فيو نشرعُ 
  .الظُّلم ألوانِ  ِبُكل   ظُِلمت فاِطَمة أنَّ  إليو، ُأشًن أنْ  أردتُ  فقط ولكنَّين ،(زىرائي ونِبرنامجِِ) إىل

َِوَأمَّا - عليهم ا لعنةُ  - مَمَناِبرِىَِِِعَلىِالسَََّلمَِوآِلَهاَِعَليَهاِالزَّْىَراءُُِِقِذَفتِفَ َقدِاْلُمْحَصَناتَِقْذفَُِِوَأمَّا
َِوَأَحلَِِِّلإِلَمامِبَعِدهِِِِمنَِوِىيِاألَنْ َفالِوآِلوَِعَليوِِِاهللَُِِصلَّىِلَِنِبيِّوَِِِجَعلَِِتَ َعالىِاهللِفَِإنَِِّالَيِتيمَِمالََِِأْكلُِ

ِبَايَ ُعواَِواهللِِِفَ َقدِالزَّْحفِِمنِالِفَرارَُِِوَأمَّاِِمنو،ُِحُقوَقهمَِوَمنَ ُعوُىمِفََأَخُذوهَِعَليوِِِفَ َعَدوِالُخُمسِِلذرِيَِّتوِِ
 يعين يتعاَجمُ  ما - َأَحدَِىَذاِِفيِيَ تَ َعاَجمَُِِماَِفواهللِالَبيتَِأْىلَِِِحقَِّناِِإْنَكارَُِِوَأمَّاَِعنو،ِفَ ر واِثُمَِِّطَائِِعينَِِْعِليَّاًِ
َِماَِفواهللِالَبيتَِأْىلَِِِحقَِّناِِإْنَكارُِِاَوَأمَِّ - البيت أىل َحقَّنا غَلهل أنْ  أحد يستطيع ال أي يَتجاىل، ما

 قد البيتِ  أىلِ  حقَّ  أنَّ  يعرفون واجلميع حقَّاً  البيتِ  ألىل أنَّ  يعرفون اجلميع - َأَحدَِىَذاِِفيِيَ تَ َعاَجمُِ
 . الظلم درجاتِ  أقَصى إىل ظُِلموا قد البيتِ  أىلَ  وأنّ  ُغِصَب،
 ! ؟... الزَّْىَراءُُِِقِذَفتِفَ َقدِاْلُمْحَصَناتَِقْذفَُِِوَأمَّا :طويَلً  ىاعند نَِقف أنْ  إىل حباجة العبارة ىذه لكن

 ىم الكرام مراجعنا أنَّ  وسيأتينا الَقذف، ألوان سائر إىل بالزنا ادلرأةِ  وصف من ابتداءً  درجات، على والَقذفُ 
اب: ويقول الزَّىراء عن كبًن مرجعٌ  يتحدَّث حينما الزَّىراء، قذفوا الَّذين من  اآلداب حدودِ  من خرجت أَّنَّ

 نقد يقبلون ال أيضاً  والش يعة ىؤالء، نقدي، ويرفضون عنو للد فاع اآلخرون ادلراجع يتسابق أنتِقُدهُ  وحينما
ا الزَّىراء عن قال الَّذي ادلرجع ىذا  .العملية ح ُشركاء أيضاً  وىؤالء اآلداب، حدودِ  عن خرجت بأَّنَّ
 ظََلمَ  ظَال ِمٍ  أَوَّلَ  اِْلَعن اللَُّهمَّ  كانوا، فرقةٍ  أي   من زُلُمَّد وآل زُلَمَّد آل ظلموا الَّذين ٌنالظَّادل على ا لعنةُ  أال
 َلوُ  تَابعٍ  وآِخرَ  إيلَّ، النَّاس وأقرب وأىلي أنا ُكنتُ  لو حّتَّ  ذلك، على لو تَاِبعٍ  وآِخرَ  زُلَمَّد وآلِ  زُلَمَّدٍ  َحقَّ 
 اِلَعن ُْهم اللَُّهمَّ  قَ ْتِلو َعَلى وتَابَ َعت وبَايَ َعت َوَشايَ َعت احُلَسٌن َجاَىدت الَّيِت  الِعَصابَة اِْلعن اللَُّهمَّ  َذِلك، على
يَعا  .صبَِ
 من الَّذي اذلدف احللقات، ىذه ألجلوِ  ُعِقدت الَّذي اذلدف من فشيئاً  شيئاً  تقرتب بدأت الصورة أنَّ  أعتقد
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 الزىرائيُّون الزىرائيُّون؟ ُىم َمن ،(زىرائيُّون) العنوان ىذا من رادادل ما تعرفوا كي احللقات ىذه ُعِقدت أجلوِ 
ينُ  فاطمة، منزلةَ  ويعرفون فاطمة ُظَلمةَ  يعرفون منها، ويتربّأون احلقائق ىذه يعرفون الَّذين ىم  واليةٌ  ىو فالد 

 ال وأنت زىرائيَّةً  الرباءةُ  كونت وكيف! الزَّىراء؟ مقاماتِ  تعرفُ  ال وأنت زىرائيَّةً  الواليةُ  تكون فكيف وبراءٌة،
 أبنائي أنتم تعرفوا كي واألخًن األوَّل َىدفوُ  الربنامج فهذا ظَلَمها، وَمن أعداءىا تعرف وال مظلومّيَتها تعرف
 .الزَّىرائيّ  ىو وَمن( زىرائيُّون) معىن تعرفوا وبنات
 ... الَقَمر رَِعايَةِ  ِح  أَْترُكُكم

 اإلْٔخَسِْٔج عٍََى ًَُِخَابِعٍِنَا ُِشَاىِدٌِنَا ًًَُجٌُهِ اًُجٌُىِنَ عَْٓ اٌىَسْبَ إوْشِف احلُسَني أَخٍِهَ ًَجْوِ عَْٓ اٌىَسْبِ وَاشِفَ ٌَا

 ...احلُسَني أَخٍِهَ بِحَكِّ

 اٌمََّس، شَاشَتِ عٍَى ٍُِخَمَأا اٌمََّس، َِالذُٔا ،اٌمََّس غَري عِندَٔا َِا َٔحُٓ ،اٌمََّس ًََِالذُٔا ،اٌمََّس شَاشَت عٍَى غَداً ٍُِخَمَأا

 ..!!. فَاطَِّت ٌَا ٌَبٍَّهِ فَاطَِّت، ٌَا ٌَبٍَّه0ِ ُٔسدِّد ًََٔحُٓ ٍَٔخَمًِ

  ... اهلل أَِاِْ يف. ..جٍَّعاً اٌدُّعاء َسْأٌُىُ
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ِ:وفيِالختام
رن  امجِكم  اِى  يِوى  ذاِالمطب  وعِالِالِبُ  ّدِم  نِالتنبي  وِال  ىِأنّن  اِحاولن  اِنق  لِنص  و ِالب

يخل  وِم  نِأخط  اءِوىف  واتِفم  نِأرادِالدقّ  ةِالكامل  ةِعلي  وِمراجع  ةِتس  جيلِالبرن  امجِ
ِبصورةِالفيديوِأوِاألوديوِعلىِموقعِزىرائيون.

 
 
ِ

ِمعِالتحيات
ِال ُمتابَعة
ِزىرائيون
ِى 3417ِ
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