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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 اٌثَّاٌثَتُ تُمٍََحَاٌْ

 اٌعَاشِس اجلُصْءُــ  فَاطَِّت ٌَا ٌَبٍَّهِ
 

 ...بَ َناِتْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلمٌ 
 ىذهِ  ُعنوانُ  ىو >فَاط َمةِيَاِلَبَّيكِ  ..!!. فاط َمةِيَاِلَبَّيكِ > قُ ُلوِبكم وإىل قَلِب  إىل ال ُمحبَّبُ  الُعنوان ُىو الُعنوانُ 

 يَرتبطُ  فيما ادلسيحيَّةِ  اليهوديةِ  الثَّقافةِ  أجواءِ  ح الكَلمُ  ومرَّ  ،(النَّاطق الكتابُ ) برنامجِ  حلقاتِ  من اجملموعةِ 
 َعلى عرَّجتُ  ُثَّ  .الُكربى وَخدجَية ا رسولِ  معَ  قُريشٌ  فعلتوُ  وما اجلَاىلي بالَعصرِ  ُمروراً  السَّابقةِ  باألُمم

 ا صلَّى ا رسول بنتِ  َمع السَّقيفةُ  فَ َعلتوُ  وِلَما النَّواصبِ  جلرميةِ  وبَ َقايا آثارٍ  َعن وََبثتُ  النَّاصبيَّة األجواءِ 
 أخذتُ  ُكتبنا، وح رواياتِنا ح َوَرد شلَّا ظَلاذج ِح  َجولةٌ  يل َكانت ذلك بَعد ُثَّ  .ُكتُِبهم على وَمَررتُ  وآلو، عليو
 .اجلرمية ساحةِ  من سريعةٍ  ُصَورٍ  وعن واحُلَسٌن احَلَسنِ  أم   ُظَلمة عن تتحدَّثُ  لقطاتٍ  ِمنها

 األجواءِ  ح حديثي وسأُقس مُ  الش يعيَّة، األجواءِ  ح احلديثُ  سيكونُ  تليها الَّيت واحللقات احللقة ىذهِ  ح
 احلديث سيأت اآلخران والقسمان حديثاً، واألكثر األكربُ  الِقسمُ  ىو األوَّل الِقسمُ  أقسام، ثَلثة إىل الش يعيَّة
 .تِباعاً  عنهما

 ..!! الش يعيَّة األجواءِ  ح ضلنُ  إذاً 
ينيَّة ادلؤسَّسة عن أوَّلً  سأحتدَّثُ   ذاِِتا، َبد   شخصيةً  وليس بعيِنها، جهةً  ليس ذلك من وُمرادي> الرَّمسيَّة الد 

 ُرموزاً  سأتناول العرفانّيٌن، ومن الشَّيخيَّة، ادلدرسة ومن األصولّيٌن، ومن اإلخبارّيٌن، من رموزاً  سأتناولُ  ألنَّين
ثاً  فلستُ  اجلهات ُكل   من  من ومرادي. الرَّمسية ادلؤسَّسةِ  أجواءِ  ح سأحتدَّثُ  لكنَّين بعيِنها، جهةٍ  عن ُمتحد 

 إىل وتستمعُ  حوذَلم الش يعة تلتف   الَّذين وُرموُزىا قادُِتا مراجُعها، فُقهاؤىا، األُمَّة، علماءُ > ىو الرمسية ادلؤسَّسة
 عن أحتدَّثُ  ل فإّن   وإلَّ  .الرَّمسّية ادلؤسَّسةِ  من مرادي ىو ىذا ذلك، غًنِ  إىل توجيهاِِتم وتّتِبع يَقولون ما

اهٍ  عن أو بعينوِ  مرجعٍ  ٍ  اِّت   وعن ُأصولّيٌن، وعن إخبارّيٌن، عن سأحتدَّث عاّم، بشكلٍ  احلديثُ  بل بعينِو، ُمعٌنَّ
  .الِّّتاىات مجيع وعن شيخي ٌن، وعن عرفانّيٌن،

ينيَّة ادلؤسَّسة ح ىو الش يعيَّة األجواء ح أو الش يعيّ  الوسط ح حديثي من األوَّلِالق سمِ  إذاً   الرَّمسية، الد 
ثوا الش يعة، فقهاءُ  الش يعة، مراجعُ  الش يعة، ُعلماءُ  مقصودي أخرى، وبعبارةٍ   َسم   الشَّيعة، ُمفس روا الش يعة، زُلد 

 . شئت ما
 من يكونون قد الرَّمسيةِ  ادلؤسَّسةِ  وِشيعةُ  الرَّمسية، ادلؤسَّسة شيعةُ > يُتابعوهنم الَّذين الش يعةُ  ُىم الثَّانيِالق سم
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اىات ح الرَّمسية للمؤسَّسة شيعةً  أخرى جهةٍ  ومن البيت، ألىل شيعةً  جهةٍ   ادلؤسَّسةُ  فيها ُُتاِلفُ  الَّيت الِّت 
 ادلئة ح مئة بدرجةِ  يسًنون الش يعة والُفقهاء وادلراجع الُعلماء كثًنة مواطن ح الطاىرِة، العرتةِ  منهجَ  الرَّمسية
 .أمجعٌن عليهم وسَلموُ  ا صلواتُ  الطاىرة النَّب   عرتةِ  عن جاء ِلَما معاكسٍ  باِّتاهٍ 

 رلموعةٍ  عن أحتدَّث ل إنَّين الزَّىرائيٌن عن أحتدَّث وحٌن> الزَّىرائي ون فهم الش يعة من الثَّالثِالق سم أمَّا
ُ  َتشي عٍ  عن أحتدَّثُ  إنَّين أبداً، إليها، أنتمي  الزَّىراِئّي، ىذا ىو يوإل ينتمي وَمن رُلملٍ  بشكلٍ  تعريَفوُ  سأبٌن 
ا أنت، أكنتَ  أنا، أكنتُ   لتنظيمٍ  عنوانٌ  ىو ما فالزَّىرائي ون بالل سان، نُلقِلقُ  أنَّنا رُلرَّد بل زىرائي ٌن نكونُ  ل ورَّبَّ

  .ُمعٌنَّ  مرجعي   لِّتاهٍ  أو سياسي  
 ىو أكّرر، عشرّي، األربعةُ  الش يعي   ىو عشرّي، الثنا أقول ل الش يعي   ىو> الزىرائِّيِ  !؟الزَّىرائي ىو من

 ادلهدويّ  من ُمرادي احلياة، ادلهدوي   ىو عشريّ  األربعةُ  والش يعي   الش يعّي، ىذا ىو عشرّي، األربعةُ  الش يعي  
 ىو الزَّىرائي   زُلَمَّد، آلِ  مهدي   ىو حياتوِ  ح الوحيدة األولويّة األوىل، أقول ل األولويّة تكون الذي ىو احلياة
 الزَّىرائي، ىو ىذا وبراَءتِو، َوليتوِ  ح العقيدةِ  الزَّىرائي   ىو احلياة، ادلهدوي   ىو عشريّ  األربعةَ  الش يعي  ! ىذا

 ُىم الزَّىرائي ون والعرتة، الكتابِ  ومنهجيَّةِ  قواعدِ  على قائمتانِ  وبراءتُوُ  وليُتوُ  وبراَءتِو، َوليتوِ  ح العقيدة زىرائي  
م بعيِنِو، تنظيمٍ  عن أو بعيِنها، رلموعةٍ  عن أحتدَّث ل أنا ىؤلء، > القيامةِ  يومِ  ح عليهم يُناَدى الَّذين ُىم إهنَّ

 وسَلموُ  اِ  صلواتُ  فاِطَمة بركابِ  يلتحقون الَّذين أولئك ُىم الزَّىرائي ون، ُىم الفاطمّيون! ؟..الفاطمّيون أين
  .عليها

 >الثََّلثة األقسام َىذهِ  وَمضامٌنِ  وَساحةِ  ِفناءِ  ِح  سيكونُ  الش يعيَّةِ  األجواء ِح  َحديثي إذاً 
 أصولّيٌن، الش يعيَّة، الِّتاىات مجيع من وادلراجع، والفقهاء، العلماء، هبا وأعين :الرَّسميةِالمؤسَّسةِ 
 .الش يعيَّة ادلدرسيَّة الِّتاىات مجيع من عرفانّيٌن، شيخّيٌن، إخبارّيٌن،

ا الش يعة، علماءِ  شيعةُ  الرَّمسية، ادلؤسَّسةِ  شيعةُ  أتباُعهم ىم :الثَّانيةِوالمجموعة  اجلهة ىذه إىل أنظر وإظلَّ
 وتؤيُّدىم، تُناصُرىم والش يعةُ  الطاىرة، العرتة مع فيها خيتلفون الَّيت ادلواطنِ  ح ُعلماَءُىم الش يعةُ  يتابع حينما

 شيعةُ  الرَّمسيَّة، ادلؤسَّسة شيعةُ  ُىم ىؤلء البيت، أىلِ  بشيعةِ  ُىم ما احليثّية ىذهِ  ومن اجلهة ىذه ح فالش يعة
 حيثُ  ِمن وادلراجُع، الُعلماء كذاك ذلم، معاكسٍ  اِّتاهٍ  ح ويسًنون البيتِ  أىلِ  من ينتقصون وىم ادلراجع،
 الِنيَّة، ُحسنِ  على سلالفتهم ضَلمل ضَلنُ  زُلَمَّد، آلَ  خُيالفون حيثُ  ومن شيعُتهم، فُهم زُلَمَّدٍ  آللِ  ُيسل مون

 زُلَمَّدٍ  آل يُعاندون كانوا إذا وإلَّ  اشتباِىهم، وعلى معرفِتهم، وعدمِ  ال ُمركَّبِ  َجهلِهم على سلالفتهم ضَلمل
 وفقهاء، مراجع ُىم فهؤلء وُمطَلق، كاملٍ  بنحوٍ  التشي ع دائرة من سيخرجون فحينئذٍ  والتفاٍت، وتركيزٍ  بوعيٍ 

 بيتِ  أىلِ  عن األحاديث إنَّ  بل ُمستبَعداً، ليس ذلك كان وإنْ  بذلك، يقوموا أنْ  منهم نتوقَّع فكيف
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 من الش يعةِ  ُضعفاءِ  على أضر   ُىم شلَّن الش يعةِ  فقهاءِ  ومن الش يعةِ  مراجعِ  من كثًنٍ  عن تتحدَّثُ  العصمةِ 
 .وأصحاِبو احُلَسٌنِ  على يزيد َجيشِ 
 .الزَّىرائّية اجملموعة وىي :الثَّالثةِالمجموعة وىناك
يقةِ  ُظَلمة عن أحتدَّثُ  حٌن  لن قطعاً  الرَّمسية، ادلؤسَّسة أجواءِ  ح وبالذَّات الش يعيّ  الوسطِ  ح الُكربى الصد 

 الوسط ح أو اليهودّي، الوسط ح فاِطَمة ُظَلمة عليوِ  الَّذي النَّحو بنفس الُظَلمة ىذهِ  صورةُ  تكون
 مع يتناسب َشكَلً  تتَّخذَ  أنْ  لبُدَّ  النَّاصب، الوسط ح أو قُريش، وسطِ  ح اجلاىليّ  الوسط ح أو ادلسيحّي،

 وعن ُعلماء، وعن فُقهاء، وعن مراجع، عن أحتدَّثُ  وأنا ُخصوصاً ! الش يعيّ  الظامل ومع الش يعيّ  الواقع
  .ذلك على مصاديقَ  وسرتون النَّواصب، ظُلمِ  من أسوأُ  أسوأ، ىي وفعَلً  أسوأ احلالة تكون وقد زُلد ثٌن،

  ىذا؟ َبثي ح سأحترَّكُ  كيف لكنَّين
 الكتابِ  ملف  > )األوَّل وامسوُ  األصلي امسوُ  الربنامج ىذا ادللف، ىذا من األوَّل اجلزء ح الكَلمُ  مرَّ  كما

 ملف   أجزاءِ  من الثَّالث للجزء اسمٌ  ىو ىذا الربنامج اسم النَّاطق، الكتاب أجزاء، من يتألَّفُ  وىو ،(والعرتة
 على" زىرائي ون" موقع على موجودٌ  ،(الصَّامت الكتاب> )الثَّاّن اجلزء ُىناك اجلزء ىذا قبل والعرتة، الكتابِ 

 على أيضاً  موجودٌ  وىو ،(الش يعيّ  العقلُ > )األوَّل اجلزء الثَّاّن اجلزء وقبل أخرى، مواقع وعلى" اليوتيوب"
 . اإلنرتنت شبكة على" اليوتيوب" على ُأخرى مواضع وعلى" ي ونزىرائ" موقع

 عن ُمفصَّل وبشكلٍ  ُىناك حتدَّثتُ (> الش يعيّ  العقل - والعرتة الكتابِ  ملف  ) برنامج من األوَّل اجلزء ح
 الش يعّي، اجلمعي   العقلِ  بُنية ح تتلخَّص الش يعيّ  الواقع ُمشكلةُ  الش يعّي، الواقع ُمشكلة عن التشي ع، مشكلة
ينيَّة، ادلؤسَّسة من تأت وبنائِو؟ وتكوينوِ  ِّتهيزهِ  منابعُ  تأت أين من الش يعي   اجَلمعي   فالعقلُ   اجلمعي والعقلُ  الد 

ينيَّة للمؤسَّسة ينيَّة، ادلؤسَّسة معلومات مصادرِ  من تأت منابعُو؟ تأت أين من الد   البحثِ  مناىجِ  ومن الد 
 ادلؤسَّسةِ  فعقلُ  ىنا ومن النَّواصب، من ومراجعنا علماؤنا أخذهُ  منها وكثًنٌ  الستنتاج وقوانٌن التفكًن وقواعد
ينيَّة  ىذا وبسببِ  الطاىرة، للعرتةِ  وادلخالفِ  ال ُمعاِند بالفكر النَّاصّب، بالفكر سُلرتَقٌ  عقلٌ  ىو الرمسية الد 
 ..!!النَّاصبّ  بالفكرِ  وُمتشب عاً  سُلرتَقاً، عقَلً  صار اآلخر ىو الش يعة لعامَّة الش يعي   اجَلمعي   العقلُ  صار الوضع

 فإّنَّ  الش يعيّ  الوسط ح فاِطَمة ُظَلمة ادلسألة ىذه أتناولُ  حٌن لذا الواقع، أرض على احلقيقة ىي ىذه
 كبًنةٌ  ظَلمةٌ  ناكفهُ  تشكَّلت، وكيف بدأت، أين من منابِعها، وعن الُظَلمة، ىذه ُجذورِ  عن سأَبثُ 
 أكرب ىي وادلراجع العلماءِ  عند وخصوصاً  الش يعيّ  الوسطِ  ح فاِطَمة ُظَلمةُ  فإنّ  ُمعتقدي وَبسبِ  لفاِطَمة،

 وبالوثائق، ذلك وسأُريكم وكثًنٍ  بكثًنٍ  أكرب إهّنا! !... السَّقيفة أصحابِ  يد على فاِطَمة ُظَلمةِ  من بكثًن
ينيَّة الرَّمسية ادلؤسَّسةُ  ُأخرى بعبارة الش يعة، وفقهاء الش يعة وُعلماء الش يعة مراجع ِقَبلِ  ِمن فاطمة ظَلمةُ   الد 

! فاِطَمة وقتلت فاِطَمة عذَّبت فاِطَمة، قتلت السَّقيفةُ  السَّقيفة، ظلمتها شلَّا أكثر فاِطَمة ظََلمت الش يعيَّة
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 > الش يعيَّة الرَّمسيَّة ادلؤسَّسة ولكنَّ 
 !!...جهة من ىذا ميكن، ما أبعد إىل خفَّفتها السَّقيفة، جرميةَ  خفَّفت> أوَّلً 
ينيَّة العقائدية ادلنظومة من فاِطَمة أخرجت> ثانية جهةٍ  ومن   ...!!والد 

 الد ين؟ أصولِ  ح فاِطَمةُ  فأين الد ين، أصولَ  لنا حُتد د الَّيت والكَلم العقائدِ  ُكُتب إىل اذىبوا! كيف؟ تقولون
 اإلمامة، ىناك النبوَّة، ىناك العدل، ىناك التوحيد، ىناك الد ين، أصول ح ذلا وجودَ  ل فاِطَمة ذلا، وجودَ  ل

 الكَلم علم ُكُتبِ  َبسبِ  اإلمامة عنوان عليها ينطبقُ  ول النُبُ وَّة عنوان عليها ينطبق ل فاِطَمة ادلعاد، ىناك
ا وادلراجع، الُعلماء وَبسبِ  الش يعة، عند  ُكُتبُ ! الواقع؟ ىو ىذا أليس احلاشية، ح يُلحقها الُعلماء بعض رَّبَّ
 خليَّةٌ  والسلوك السًَّنِ  وكتب الُعرفاء كتب حّتَّ  فاِطَمة، ذكرِ  من خليَّةٌ  العقيدةِ  ُكتبُ  ىي الَّيت الكَلمِ  ِعلمِ 
 واطّلعتُ  العرفاء كبارِ  من والسلوك السًَّنِ  ح الُعرفاء ُكُتبِ  من والكثًن الكثًن قرأتُ  لقد فاِطَمة، ذكرِ  من

م فرأيُتهم وُسلوِكهم َسًنِىم برامج على  .فاِطَمة ِذكرِ  من خليَّةً  برارُلهم تكون أنْ  على يتَّفقون وكأهنَّ
ينيَّة ادلؤسَّسةُ   ىناك سأذكرُُه، الَّذي الشَّيطاّن   وبكَلِمها اجلرميةِ  وثائقِ  ح بِتشكيِكها السَّقيفةِ  َجرميةَ  خفَّفت الد 

ينيَّةِ  ادلنظومةِ  من فاِطَمة وإخراجِ  اجلرمية، ُتفيفِ  زُلاولةِ  ح ادلراجعِ  من العديدِ  عند واضحٌ  شيطاّني  كَلمٌ   الد 
 ىو ىذا !واضٌح؟ شيطاّني  ترتيبٌ  ىذا أليس فاِطَمة، فضل عن إنشائي بكَلمٍ  الش يعة ُخداع. كامَلً  إخراجاً 
ينيَّة ادلؤسَّسة موقف  على تُوضعُ  فهي العقائدية ادلنظومة من فاطمة إخراج ... اجلرمية ُتفيف...  !!الد 

، بكَلمٍ  وإسكاِِتم الش يعةِ  إقناع، احلاشية  ِمن رللسٍ  ح للُمصيبةِ  بذكرٍ  أو ىنا، شعريّةٍ  بقصيدةٍ  أو إنشائي 
 إىل وظُِلمت، تأذَّت وقد عنده، احلبيبة ا رسول بنتُ  ىي فَ َفاِطَمة اإلعَلم ح أمَّا !!التسطيحيَّة اجملالسِ 

 !!شيء كل   وينتهي احلدّ  ىذا
 اإلذلّي؟ الفيضِ  قوانٌنِ  ح فاِطَمةُ  أين
  الد ين؟ على القيمومةِ  ح فاِطَمةُ  أين
  زمانِنا؟ إمامِ  على ُحجيَِّتها ح فاِطَمةُ  أين
 نعم واحُلسٌن، احَلَسن على حّتَّ  قيمومة ذلا فاِطَمة زمانِنا، إمامِ  على حّتَّ  قيمومة ذلا فاِطَمة عليو، ُحجَّةٌ  ىي
 فاِطَمةُ  فأين اخلّط، ىذا نفس ح نعم فاِطَمة، عليي، زُلَمٌَّد،> اخلطّ  ىذا نفس ح ىي فاِطَمةُ  قيمومة، ذلا

 باِ  أُقِسمُ  فاطميٌن، شيعةً  لستم زىرائيٌن، شيعةً  لستم أنتم؟ فاطميون شيعة أنتم !ذلك؟ ُكل   من ِعنَدنا
 الِقسمُ  شيعةٌ  أنتم فاطمّيٌن، بشيعةٍ  أنتم ما كذلك، لستم أّنكم فاِطَمة بشرفِ  أُقِسمُ  كذلك، لستم أنَّكم

 دونِ  ومن وسذاجةٍ  بسطحيةٍ  األحوال أحسنِ  ح فاِطَمة مع تتعامل الَّيت الرَّمسية للمؤسَّسة شيعةٌ  فيكم الغالبُ 
 الغيبِ  حقائقِ  مع التعاملُ  نعم، ،(التكل ف عن هُنينا لقد) الُعَمريّة العقلّيةِ  بنفسِ  وذلك ُعمٍق، دونِ  ومن فهمٍ 

 !! وُسخف وسذاجةٍ  بسطحّيةٍ  الد ينِ  وحقائقِ 
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 ! ؟..والتكوين والتقديرِ  الفيضِ  وليةِ  من فاِطَمةُ  أين أقول
 !؟..الدين على القيمومةِ  ومن التشريعِ  وليةِ  من فاِطَمةُ  أين
 !؟..األولياء على الوليةِ  من احُلَججِ  على ُحجَّةٌ  وىي فاِطَمةُ  أين
 ! ؟..تثبُتها الَّيت الرمسّيةَ  وثائَقها وعلماؤنا مراجُعنا يُنكر الَّيت احلقيقّية ُظَلمُتها وأين فاِطَمةُ  أين

 وسرتون القبائح إليها وينسبون إليها وُيسيئون حقَّها يغمطوهنا ذلك وبعد مُيكن، ما أبعدِ  إىل اجلرميةَ  وخُيف فون
 واحللقاتِ  احللقةِ  ىذهِ  ح سأعرُضوُ  ُكل و ىذا األوىل، الدرجة من الكبارِ  وعلماِئكم مراجِعكم كتبِ  ح ذلك

 أَُقس مُ  فإّنّ  الش يعي، الوسط ح فاِطَمة ظَلمة َعن أحتدَّثُ  حٌن إنَّين حديثي بدايةِ  ُمنذُ  قلتُ  لذا .القادمة
  >األقسامِ  ىذهِ  إىل الش يعيَّ  الوسطَ 
ينيَّةِالمؤسَّسة:ِلاألوَِِّالقسم  بشخِصها، مرجعيَّةٍ  عن ول بعيِنها مدرسةٍ  عن أحتدَّثُ  ل وىنا :الرَّسميةِالدِّ

 ُمفس ري وعن الش يعةِ  ُعرفاءِ  وعن الش يعةِ  فقهاءِ  وعن الش يعة ُعلماءِ  وعن الش يعةِ  مراجع عن أحتدَّث إنَّين
  .الِّّتاىات مجيعِ  ومن عموماً  الش يعةِ  كَلميي   وعن الش يعةِ 

 ُىم بينما ويتابعوهنم ذلم ُيصف قون الَّذي والعرفاء والفقهاءِ  ادلراجع أشياع :أشياع ه مِوىوِ:الثَّانيِالقسمِ 
 فماذا النَّقائص، إليها وينسبون العقائديّة ادلنظومة من فاِطَمة وخُيرِجون اجلرمية وخُيف فون لفاِطَمة ُيسيئون
 .الش يعيّ  الوسط ح جيري الَّذي ىو ىذا! ذلك؟ من أكثر بفاِطَمة يفعلوا أنْ  تُريدون

 ىذا على َيسًنُ  زىرائيَّاً  ىناك أنَّ  أشك   إنَّين بوجوِدىم، أعتقدُ  ول! ُوِجُدوا إنْ  :الزَّىرائي ون:ِالثَّالثةِالمجموعة
 .نظريا   عنهم أحتدَّثُ  وإظّلا الرتاب،

ينيَّةِ  بادلؤسَّسةِ  أّدت الَّيت ادلكو نات عن سأَبثُ  فإّن   ىنا ومن  الكبًنة، الظَلمةَ  ىذهِ  الزَّىراء َتظلم أنْ  إىل الد 
 شيطانّيةٍ  بأساليب اجلرميةِ  بتخفيفِ  واضحٌ  ودفاعٌ  قَ تَ َلِتها، عن ُمستبَطنٌ  دفاعٌ  ىناك كبًنة، كبًنةٌ  ظَلمةٌ  ىناك

اً، خبيثةٍ  خبيثٍة،  الفقيو، ُُير ك ادلرجع، ُُير ك الشَّيطانُ . ذلك وأمثال الرجال علمِ  قذراتِ  على اعتماداً  جدَّ
 عقائديّةٍ  مسألةٍ  ح نتحدَّث ضَلنُ  مباشر، غًنِ  بشكلٍ  وأخرى مباشرٍ  بشكلٍ  تارةٍ  ال ُمفس ر، ُُير ك العال ِم، ُُير ك

اه ادلرجع ُُير ك األحيان بعض ح الشَّيطان خطًنة،  على فًنكب الشَّيطان يأت األحيان بعض وح مباشر، باِّت 
 َعقلِ  ح يبول الشَّيطان ىنا أمَّا ،(أُذنِو ح الشَّيطان يبول صَلتوِ  عن يَنام الَّذي> )تقول الر وايات ادلرجع،
اهٍ  فيحر كوُ  ذلك، من وأكثر ادلرجع  الطرحِ  ىذا لوازمُ  بطرحٍ  فيأتينا خبيثة، إبليسيَّةٍ  بلفَّةٍ  أو ُمباشرٍ  َشيطاّن   باِّت 

 ىذا كوَّنت الَّيت اجلذور ىذه عن أَبث سأبدأُ  ىنا ومن عليها، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  لفاِطَمة ُظَلمةٌ  ىو
ينيَّة ادلؤسَّسة ح ادلريض العقل   .الظ َلَمة ىذهِ  فاِطَمة ظلمَ  الَّذي الد 
ينيَّة ادلؤسَّسةِ  ح فاِطَمة ُظَلمةَ  تذكَّروا  >الد 
 الشَّيطان، على ا لعنةُ  أل خبيثة، شيطانّية بأساليب النَّاصبيَّةَ  اجلرميةَ  َخفَّفوا!!> النَّاصبيَّة اجلرمية ُتفيفُ  أوًَّل،
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 الش يعة من للنَّواصبِ  وللنَّواصب، للشَّيطان أذاهَنم فرشوا لكنَّهم الِنيَّة، بسوءِ  ومراجَعنا ُعلماَءنا أِّتم ل أنا
 ىذه البعضُ  يستغرب قد .صريحٍ  وبشكلٍ  َعَلناً  زُلَمَّدٍ  آلَ  دييُعا الَّذي النَّاصب   الِفكرِ  ح كرعوا الَّذين

 أنفي أرَغَمتْ  ما مثل احلقائقَ  لكم أعرضُ  حٌن قبوذِلها على آباِئكم وأنافَ  أناَفكم سأُرِغم ولكنَّين احلقائَق،
ينيَّة ادلؤسَّسة أنَّ  على أناَفكم هبا سأرغمُ  أيديكم بٌن أعرُضها حقائق قبل، من أنا  مع فعلت ىكذا الد 

 خبيثة، اِلتوائّية شيطانّية وبأساليب حّد، أبعد وإىل مُيكن، ما أقصى إىل اجلرميةَ  خفَّفت فقد..!! فاِطَمة
  !!العقائديّة ادلنظومةِ  من فاِطَمةَ  وأخرجت

 كيف تقولون قد احللقة، ىذه ح عنها أحتدَّث لن لكنَّين العبارة، لكم أخلص أنا !؟..كيف تقولون قد
  العقائديّة؟ ادلنظومةِ  من فاِطَمةُ  ُأخرَِجت

 وبياهِنا شرِحها على وسآت سلتصرة بعبارة..!! بإمامِتها يعتقدون ل الش يعة وعلماءُ  األَِئمَّة، إمامُ  ىي فاِطَمة
 األَِئمَّة، أِئمَّة ُىم الثَلثة ىؤلء فاِطَمة، عليي، زُلَمٌَّد، اخلط، نفسِ  ح ُىم ،(األَئ مَّةِإ مامِ ِفاط َمة> )بالتفصيل
 إمامِ  وإىل اجملتَب  احلسنِ  إماِمنا ِمن األَِئمَّةِ  إمامُ  ىي وفاِطَمة األَِئمَّة، إمامُ  ىو وعليي  األَِئمَّة، إمامُ  ىو فُمَحمَّدٌ 

ينيَّة ادلؤسَّسةُ  بينما ادلهدّي، زمانِنا ( ائي ونالزَّىر ) ذكرتُ  حٌن قليل قبل ادلنظومة، ىذهِ  من فاِطَمةَ  أخرجت الد 
 عشري، اثنا ىو قطعاً  ىذا، بيان وسيأت َعَشرِيّ  األربعةُ  الش يعي   ىو الزىرائيّ  بأنّ  قلتُ ( الزَّىرائيَّة اجملموعة) أو

 األَِئمَّة، أم   ىي كما وفاِطَمةُ  الكَلم، ىذا تفصيلُ  وسيأت دنيويّة، إمامةٍ  عن حديثٌ  ىي عشريّةُ  الثنا
 ادلؤسَّسة أنَّ  ُمرادي ىذا ،(فاِطَمة عليي  زُلَمَّدٌ ) اخلطّ  نفس ح األَِئمَّة، وسي دةُ  األَِئمَّةِ  إمامُ  أيضاً  ىي ففاِطَمة
ينيَّة  أنتم فهل ادلئة، ح مئة سُلتَ ّلةٌ  العقائديّة فمنظومُتكم وبالتايل العقائديّة، ادلنظومةِ  من فاِطَمة أخرجت الد 
 !!ِعندَكم سُلتّلةً  احلقيقّيةُ  العقائديّةُ  ادلنظومةُ  كانت إذا بشيعةٍ  لسُتم شيعة؟

ينيَّة ادلؤسَّسة جرمية ىي ىذه  مباشرٍ  بشكلٍ  قَ َتلِتها عن ودافعوا النَّواصب، جرميةَ  َخفَّفوا فقد فاِطَمة مع الد 
 األمواتِ  من تُقل دوهنم، الَّذين من الطائفة مراجع كبار وىم خبيثة، شيطانّية بأساليب ُمباشٍر، وغًنِ 

 األمر وىذا األوصاف، أدىن حّتَّ  سلبوىا ذلك بعد ُثَّ  العقائدية، ادلنظومة من فاِطَمة أخرجوا ُثَّ  واألحياء،
 سي دتُنا، فاِطَمةُ  أُم نا، ىي ففاِطَمةُ  فاِطَمة، عن ىنا احلديث ألنَّ  لكن ادلعصومٌن، بقيَّةِ  مع حّتَّ  فعلوه قطعاً 

 ليس ذاتّياً، لفاِطَمة ثابتة الص فة وىذه ادلؤمنٌن، أُم   ىي فاِطَمةُ  وعلينا، الد ين لىع قَ ي مةٌ  ىي قَ ي َمتُنا، فاِطَمةُ 
 األوصاف من ألنَّو الوصف، ىذا منها ُسِلب النَّب   طلَّقها إذا فواحدُِتنّ  النَّّب، لنساءِ  الص فة ىذهِ  كثباتِ 

 فاِطَمة ألنَّ  األحوال، من حالٍ  ح منها ُتسَلبُ  ل ثابتةٌ  ذاتّيةٌ  صفةٌ  فهذهِ  لفاِطَمة الص فة ىذهِ  أمَّا العرضّية،
 >العنوان وىذا سي دتُنا، وفاِطَمةُ  أُم نا، فاِطَمة ُشؤوهِنا، مجلة من فهذهِ  شيٌء، منها ينقصَ  لن كاملةٌ  حقيقةٌ  ىي

 وسي دةُ  األنبياء سي دة وىي العاَلمٌن، رجال سي دةُ  أيضاً  فهي ذلا، ُجزئيي  عنوانٌ  ىو( العالمينِن ساءِسيِّدةِ )
 عن واحلديث القرون، ُكل   اخلالية، القرونُ  دارت زلبَّتها وعلى اجلان، وسي دةُ  ادلَلئكة، وسي دةُ  األوصياء،
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ا التعبًن ىذا! الوجود مراتبِ  ُكل   عن بل البشر، عن ليس ىنا القرون  رَلزوءٌ  تعبًنٌ  ىذا العادلٌن نساء سي دةُ  إهنَّ
 نتحدَّث أنْ  أردنا إذا لكن ىذا، صحيحٌ  أوصاِفها، من شؤوهِنا، من ىذا أمسائِها، من ىذا صحيح جزئّي، أو

 وىي واألرض، السَّماءِ  سي دةُ  وىي واجلاّن، ادلَلئكة سي دةُ  وىي والن ساء، الر جال سي دةُ  فهي احلقيقة بلسان
 أبوىا؟ ىو فمن أبيها، أم   فاِطَمة ىذه وىي، وىي، وىي، والن ًنان، اجلنان سي دة وىي واآلخرة، الدنيا سي دةُ 

 أنتم، مسخرة مضحكة، أنتم شيعة؟ أنُتم النَّحو؟ هبذا فاِطَمة َتعرفون فهل اجلَامعة، ال ُمَحمَّديَّة احلقيقة إنّو
 ووضعتها اّنادلع ىذه ُكل   من فاِطَمة أخرجت الرمسية وادلؤسَّسة الرَّمسية، ادلؤسَّسة شيعة ألنَّكم دلاذا؟ تقولون
ا ستجدون الُكُتب راجعوا جانباً،  فإنّ  ذلك كلّ  ومع يقولون يعودون ولكن الكَلم، ىذا مثلَ  كَلماً  رَّبَّ
 !!بإمام ليست فاِطَمة

 إّل  ادلعصومٌن من األرض على يوجد ل أنَّوُ  نظرية، قضية وىذه افرتاضاً، نفرتض لو> عليكم باِ  أسألكم أنا
 وين ادلرجع؟ ىذا الكيلو بيش! ]فاِطَمة؟ ونرتك السياسية الشؤون ح نسألوُ  ادلرجع إىل نذىب فهل فاِطَمة،

 الس ياسي الشَّأن ح نسأذلا فهل موجودة فاِطَمة كانت إذا خضرة؟ يبيع سوگ بيا گاعد؟ َعلَوة بيا
 ..!![بيو ومتسَّح اخذه دينك فهذا بذلك تعتقدُ  ل كنت إذا ل؟ أم شيء ُكل   وح والعسكري

ينيَّة ادلؤسَّسة  أيدي على جرت الَّيت الُظَلمةِ  ِمن أكرب ظَلمةٌ  وتلك العقائديّة ادلنظومة من فاِطَمة أخرَجت الد 
 >تذكَّروا ىذه، ىي الظَلمة ىذِه، ىي اجلرمية إذاً  الكربى، الص ّديقةِ  َبق   النَّواصب

 .كتبهم من لكم وسأقرأ السَّقيفة جرمية خفَّفوا ومراجعنا علماؤنا :أّولِا
 .احلاشية على ذكروىا ذكروىا وإذا العقائديّة ادلنظومة من فاِطَمة أخرجوا :ثانياِا
 اِ  صلواتُ  ُحُقوِقهم حواشي ح ىي الَّيت ُحقوَقها حّتَّ  وَسلبوىا النَّواقص، من العديد إليها نسبوا :ثالثاِا

 .أمجعٌن عليهم وَسَلموُ 
 الوسط ح وبالذَّات الش يعيّ  الوسط ح ارُتِكبت الَّيت اجلرمية ُخطوط الظَلمة، ُخطوطَ  عرفتم اآلن إذاً 

 ح أيديكم بٌن سأعرضها وصرُية واضحة وثائق ىي وغًنُىا الُكُتب وىذهِ ..!! ادلرجعيّ  الوسط وح الُعلمائيّ 
 .تعاىل ا شاء إنْ  القادمةِ  احللقاتِ  وح الوقت بوِ  َيسنحُ  ما َبسبِ  احللقة ىذهِ 

 والسم ،(الفقيو ُيضرُه ل َمن) أو( الفقيو) ب   ادلشهور، (الفقيو ُيَضرهُ  ل َمن فقيوُ > )كتابِ  ِمن معُكم سأبدأُ 
 ح كتابٍ  عنوانِ  من أخذهُ  قد وىو ،(الفقيو ُيضرهُ  ل من فقيوُ ) ىو الكتاب ذلذا األصل والعنوان األصل
 الشَّيخ الطبيب، ُيضره ل من طبيبُ  كتاب لوُ  الرَّازي ،(الطبيب ُيضرهُ  ل من طبيبُ ) وىو للرازي الطب  

 ىذه حال، أي   على( الفقيو ُيضرهُ  ل من فقيوُ > )كتابوُ  فسمَّى الرَّازي من الِكتاب عنوان أخذ الصَّدوق
ا معلومة  الشَّريفة، للهجرة 5:3 سنة ادلتوجّ  عليو ا رمحةُ  الصَّدوق الشَّيخ عليها، ُمطَّلعاً  ليس البعض رَّبَّ
 وُمشخَّصة، واضحة شيعيَّةٍ  علميَّةٍ  حلوزةٍ  كبًن، ِشيعي   علمي   ِلَمجَمعٍ  َموطناً  َكانت وُقم ُقم، مدينة ح ولدتوُ 
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 ىناك كان أيضاً  الصَّدوق الشَّيخ عصر وبعد الصَّدوق الشَّيخ عصر قبل وحّتَّ  الصدوق الشَّيخ عصر ح
اهٌ  ونشأ بغداد، مدينة وح قم، مدينة ح> للش يعة علمّيان ِّتم عان  ما ُقم، حوزة ح أقول ماذا ِفكرٌي، اِّت 
اه نشأ قم، ُعلماء بٌن آنذاك، ُقم حوزة ح آنذاك، معروفة التسمية ىذه كانت  ح التشكيك ح اِّت 

 قضيَّة إىل أّدى شلَّا وذلك ،ادلطلب ىذا تفاصيل ح أدخل أنْ  اآلن أريد ول ،والر واة والر وايات األحاديث
 الش يعي الد يينّ  العلمي الوَسط ح نشأت! الغلوّ  من اخلوف قضيَّة ىي الواضحة القضيَّة ىذهِ  واضحة،
 الُغُلّو، إشكالَ  عليو يُثًنون تراىم ُمعتَ َقد، أي حقيقة، أي رواية، أي كلمة، أي! الُغُلوّ  من اخَلوف الُقم ي،
  .الصَّدوق الشَّيخ ُأستاذ الكبار، مشاخيهم ومن رموزىم، مُجلة ومن للغلّو، قواعدَ  فوضعوا

ثنا ىنا  صحَّحوُ  الصَّدوق، لشيخنا الفقيو كتاب من األوَّل اجلُزء ىذا ،583 صفحة ح الصَّدوق الشَّيخ ُُيد 
 شيخ َُنا يقول ماذا ،583 صفحة ح ادلقدَّسة، ُقم اإلسَلمي، النَّشر مؤسَّسة الغفَّاري، أكرب عليّ  عليو وعلَّق

 هبذا معروف الوليد ابن زُلَمَّد - الوليدِابنِأحمدِابنِالحسنِابنِم َحمَّدِشيخناِوكان - الصَّدوق؟
ِالغ ل وِفيِدرجةِ ِأوَّلِ :ِيقولِاهللِرحموِ ِالوليدِابنِأحمدِابنِالحسنِابنِم َحمَّدِشيخناِوكان - السم

 ول قليل قبل ذكرتُ  ما بسبب نشأ التفكًن من اللون ىذا - وآلوِعليوِاهللِصلَّىِالنَّبيِِّعنِالسَّهوِنفيِ 
 ح سأدخل فإنَّين ادلطالب ذلذه مؤر خاً  ُكنتُ  ولو ىنا، مؤر خاً  لست ألّنين القضيَّة ىذهِ  ح اخلوض أُريد

 ىذا الوليدِ  فابنُ  اآلن، ادلطلب ىذا ح وارداً  لستُ  لكنَّين بالتفصيل، لُكم وأبي نها واحدة، واحدةً  تفاصيِلها
ِعنِالسَّهوِ ِنفيِ ِالغ ل وِفيِدرجةِ ِأوَّل ->قولتوُ  ىي وىذهِ  البارزين القُمي ٌن مشايخ ومن الصَّدوق شيخ ىو

 !! يسهو فالنَّب   - النَّبيِّ
 عن تتحدَّثُ  صَلتِو، وعن النَّبّ  نومِ  عن تتحدَّثُ  ُكتبنا ح وردت الَّيت الر وايات ح َجاء َّبا يلتزم أنْ  يُريد وىو

 صَلتِنا، إىل نَلتفت أنْ  يُطالبنا النَّب   أيضاً، غًنىا ح يسهو صَلتوِ  ح يسهو والَّذي صَلتِو، ح النَّبّ  سهو
 فإذا صَلتُو، ىو إليو يلتفت أنْ  لبُدَّ  َمكانٍ  فأىم   ،(َعَليوَِأقْ بَ ْلتََِِماَِصََلت كِم نَِلكَِ> )قانوناً  لنا وَيضع
 أساسها من صَلت! ؟أصنع ماذا أنا صَلتوِ  ح يسهو ىو كان إذا! أنا؟ أصنعُ  فماذا صَلتوِ  ح سهى

 وصَلتنا الُعرفاء، وصَلة الفقهاء، وصَلة ادلراجع، صَلة أنتم، صَلتكم فقط صَلت وليست ،[ترلّلي]
 الَّذي ،[ترلّلي] صَلة صَلتُنا بعمائِمنا بفقهائنا َّبراجعنا ُنصّلي، ضلن[ ترلّلي] صَلة[! ترلّلي] ىي مجيعاً 

ُلها  الصَلةُ  ىي فصَلتُوُ  بصَلتِو، تُقَبل صلواتُنا ادلعصوم، بصَلةِ  ُتَكمَّلُ  صَلتُنا ادلعصوم، ىو لنا ُيَكم 
 . الكاملة

 ىذه معىن ما - اهللِع ب دََِِوب عَباَدت َناِاهللِع ب دََِِوب َناِاهللِع ر فَِِب َنا ->يقولون ىم ىكذا - اهللِع ر فَِِب َنا
 يقولون األَِئمَّة ىم الرتلّلي، وَحج نا الرتلّلي وصيامنا الرتلّلي صلواتنا معانيها، أحد ا؟ ُعِبدَ  َوِبعَباَدتَِنا> الكلمة
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 بيننا حاضراً  شاىداً  ادلهديّ  اإلمامُ  كان لو الغيبة، زمان ح ناقصٌ  إمياننا الغيبة، زمان ح ناقصٌ  إمياُنكم لنا
 أليس! ناقص؟ وإميانُنا نصنعُ  فماذا إمياننا، َكَمالِ  مع ناقصة أعمالُنا تبقى ولكن َبسبِو، ُكلي  َيكُمل فإميانُنا
اً؟ قاصرة[ ترلّلي] عبارة  بصَلِتم، تُقَبل صَلتُنا إذاً  ل؟ أم الكَلم ىذا صحيح يل قولوا أنتم، يل قولوا ِجدَّ

 فحج   عرفات ح اإلمام ُيضر مل إذا> )تقول الر وايات أليس َبج هم، يُقَبل وَحج نا بصياِمهم، يُقَبل وصياُمنا
 وعلى األقوى، وعلى األحوط، على مبيني  ألنّو[ ترلّلي] حجّ  ىو سُلتصرة بعبارةٍ  حجَّنا ألنَّ  ،(باطل النَّاس

 .براىٌن إىل ول أدلَّة إىل حتتاج ل صرُية واضحة قضيَّة وىذه األشبو،
 األسباب عن أَبث ىنا أنا أبداً، ادلعصوم سهو أُناقش أنْ  أريد ل ادلسألة، ىذه أناقش أنْ  أريد ل ىنا أنا

ينيَّة ادلؤسَّسة ح مجعي   عقلٍ  ُنشوءِ  إىل أدَّت الَّيت  األُمَّة ح سُلَتل   عقلٍ  ُنشوءِ  إىل أّدى سُلَتل   َعقلٍ  الرَّمسية، الد 
 ومَتامُ  اإلمام، لقاءُ  ىو َحج نا ومَتامُ  صَلتِنا، مَتامُ  ناقص، وصياُمنا ناقصة، صَلتُنا. الش يعيّ  الواقع وح الش يعيَّة

 .اإلمام عبادةُ  ىو عباداتِنا كل  

 وليس ضلنُ  لنا الفتح ىذا ﴾ُِّبٍِناً فَخْحاً ٌَهَ فَخَحْنَا إَِّٔا﴿ >وسلَّم وآلو عليو اُ  صلَّى زُلَمَّدٍ  قُرآن ح نقرأُ  ِحينما

 فَخَحْنَا إَِّٔا﴿ ولك يل وادلعىن ل ُمَحمَّد، لفظاً  اخلطابُ  ،(َجارَةِيَاَِواْسَمع يَِأعن يِب إيَّاكِ ِنَ َزلِالق رآنِ ) ل ُمَحمَّد،

 ألنَّ  ُمبٌن، لفتحٍ  زُلتاجاً  ليس زُلَمَّدٌ  ادلبٌن، الفتحُ  ىو َّبَُحمَّدٍ  واإلميان ادلبٌن، الفتحُ  ىو زُلَمَّدٌ  ﴾ُِّبٍِناً فَخْحاً ٌَهَ

 فَخْحاً ٌَهَ فَخَحْنَا إَِّٔا﴿ وآلو عليو اُ  صلَّى زُلَمَّدٌ  ىو احلقيقي ادلبٌن الفتحُ  وناتِو،ؤ ش حواشي ح ىو ادلبٌن الفتح

، شيعةِ  من ُكنَّا إذا ولك يل ادلبٌن الفتح ىذا ﴾ُِّبٍِناً  ىو ىذا ﴾اٌٍَّوُ ٌَهَ ٌٍَِغْفِسَ﴿ الفتح؟ سورة تقول ماذا علي 
 كما الُقرآن ولك، يل ىو ادلبٌن الفتح مغفرة، إىل َباجة وأنت أنا مغفرة؟ إىل َباجةٍ  ىو فهل ادلبٌن، الفتح
 (.َجارةِيَاَِواْسَمع يَِأعن يِب إيَّاكِ ِنَ َزل> )الباقر جعفرٍ  أبو يقول

 على ا لرسول ىذهِ  ادلغفرة> يقول كان يتحدَّث، وكان ادلراجع أحدَ  التلفزيون شاشة على مسعتُ  مرَّةٍ  ح أنا
 الُغش؟ الَنميمة؟ الَكذب؟ الَسرقة؟ الجتماعية؟ الذنوب ىي ما تُرى!! اجتماعّية ذنوب وىي ارتكبها ذنوبٍ 

؟ الُبهتان؟ الَتزوير؟  الذنوب؟ ىذهِ  ىي ما ارتم، ادلرجع ىذا أسأل أنا الجتماعية؟ الذنوب ىي ما الَتكرب 
 ..!!البيت أىل َبديثِ  وجهلٌ  غباءٌ  ىذا غباء، ىذا واِ  مجاعة، يا غباء غباء، ىذا
 صِسَاطاً ًٌََيْدٌَِهَ عٍٍََْه ِٔعَّْخَوُ ًٌَُخَُِّ حَأَخَّسَ ًََِا ذَٔبِهَ ِِٓ حَمَدَََّ َِا اٌٍَّوُ ٌَهَ ٌٍَِغْفِسَ ۞ ُِّبٍِناً فَخْحاً ٌَهَ فَخَحْنَا إَِّٔا﴿

! ذلك يعرفون ما واِ  بالُقرآن؟ الُقرآن نُفس ر ضَلنُ > يقولون أل ولك، يل ىذا وأنت، أنا ىذا ﴾ُِّسْخَمٍِّاً
 .ذلك يعرفون ما فاضل ابو والعّباس
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َِعل يِِّيَا> )ادلؤمنٌن ألمًن يقول النَّب   >تقول البيت أىل أحاديث ﴾حَأَخَّسَ ًََِا ذَٔبِهَ ِِٓ حَمَدَََّ َِا اٌٍَّوُ ٌَهَ ٌٍَِغْفِسَ﴿
يَعت كَِِذ ن وبََِِنَسبَِِاهللِإ نَِّ  للُقرآن، الصَّحيح التفسًن ىذا ىو البيان؟ ىذا تَلحظون أل ،(َوَغَفَرَىاِإ َليَِِّش 

ِب إ يَّاكِ ِالق ْرآنِنَ َزلَِ> )العلويَّة التفسًن قواعد انسجام تَلحظون وأنت، أنا اآلية ح ادلقصود إذاً  كَلُمهم، ىذا
 ولك، يل اخلطاب ﴾ُِّبٍِناً فَخْحاً ٌَهَ فَخَحْنَا إَِّٔا﴿ >والتطبيق العاّمة، القاعدة ىي ىذه ،(َجارَةِيَاَِواْسَمع يَِأْعن ي

 زُلَمَّدٌ  وادلتأّخر، ادلتقد م الذَّنب صاحب أنا ﴾حَأَخَّسَ ًََِا ذَٔبِهَ ِِٓ حَمَدَََّ َِا اٌٍَّوُ ٌَهَ ٌٍَِغْفِسَ﴿ الش يعيّ  أي ها أنت
 أنا أنا، أنا إذاً؟ وبينو بيين فيما الفارق فما ومتأّخرة ُمتقد مة ذنوب عندهُ  كان إذا وآلو عليو ا صلَّى

نَهاِتَ َقدَّمَِماِذ ن وبَناِلََناِاْغف رِاللَّه مَِّ> )نقول الَّذين نُ ضل وادلتأّخرة، ادلتقد مة الذنوب صاحب  ،(تَأخَّرَِوَماِم 

يَعت كَِِذ ن وبََِِنَسبَِِاهللِإ نََِِّعل يِِّيَا) وادلتأخ رة، ادلتقد مة الذنوب أصحاب ضَلنُ   ٌَهَ ٌٍَِغْفِسَ﴿ ،(َوَغَفَرَىاِإ َليَِِّش 

  .بصَلِِتم تُلَحق النَّاقصة صَلتنا ،﴾حَأَخَّسَ ًََِا ذَٔبِهَ ِِٓ حَمَدَََّ َِا اٌٍَّوُ
 ! وبيَنو؟ بيين الفارق ما إذاً  صَلتوِ  ح يسهو النب   كان إذا

 ُنِسبت ُذنويب ألنَّ  اآلية؟ ُتاطبين دلاذا ﴾اٌٍَّوُ ٌَهَ ٌٍَِغْفِسَ﴿ وأنت؟ أنا ىو الَّذي ال ُمخاَطب ذلذا اآلية تقول ماذا
 األمر صاحبُ  عدَّّن إذا شيعتِو، من يعد ّن  األمر صاحبُ  كان إذا قطعاً، علي   شيعة ِمن ُكنتُ  إذا زُلَمَّد إىل
، شيعة من فأنا شيعتوِ  من   >الُقرآن نص   ىو ىذا تُغَفر، وحينئذٍ  الزَّىراء أيب على حُتَسبُ  فذنويب علي 
 ًٌََيْدٌَِهَ عٍٍََْهَ ِٔعَّْخَوُ ًٌَُخَُِّ حَأَخَّسَ ًََِا ذَٔبِهَ ِِٓ حَمَدَََّ َِا اٌٍَّوُ ٌَهَ ٌٍَِغْفِسَ﴿ وألمثايل يل اخلطاب ﴾اٌٍَّوُ ٌَهَ ٌٍَِغْفِسَ﴿

 دٌِنَىُُْ ٌَىُُْ أَوٍَّْْجُ اٌٌٍَََْْ﴿ >الُقرآن خاطبين حٌن ادلائدة سورة ح َعَليَّ  مَتَّت النعمة ىذه ﴾ُِّسْخَمٍِّاً صِسَاطاً

 ًَزَضٍِجُ ِٔعَّْخًِ عٍٍََْىُُْ ًَأَحَّّْْجُ دٌِنَىُُْ ٌَىُُْ أَوٍَّْْجُ اٌٌٍَََْْ﴿ خم غديرِ  ح اليوم اليوم، ﴾ِٔعَّْخًِ عٍٍََْىُُْ ًَأَحَّّْْجُ

 ذنوُبك تُغَفر الَّذي أنت أنت ﴾عٍٍََْهَ ِٔعَّْخَوُ ًٌَُخَُِّ﴿ >ادلائدة سورة من الثَّالثة اآلية ،﴾دٌِناً اإلِسْالَََ ٌَىُُُ

 الص راط إىل يُهدى ادلستقيمُ  الص راطُ  فهل ادلستقيم، الص راط ىو زُلَمَّدٌ  ﴾ُِّسْخَمٍِّاً صِسَاطاً ًٌََيْدٌَِهَ﴿
 الص راط ىو وعليي  ادلستقيم، الص راط إىل اذلداية أطلبُ  صَلةٍ  ُكل   ح الَّذي أنا أُىَدى، الَّذي أنا! ادلستقيم؟
َِواَلهَِمنَِِْوالِ ِاللَّه مَِّ) ،﴾عَصٌِصاً َٔصْساً اٌٍَّوُ ًٌََنصُسَنَ﴿ الش يعيّ  أي ها أنت ﴾ُِّسْخَمٍِّاً صِسَاطاً ًٌََيْدٌَِهَ﴿ ادلستقيم
 >زماننا إمامِ  مع بداياتُو العزيز النَّصرُ  الرَّجعة، ح سيكون النَّصر وىذا ،(َنَصَرهَِمنَِواَْنص رَِعاَداهَِمنَِوَعادِ 

 النَّصرُ  ىذا يتحقَّقُ  والرَّجعة الَكرَّة ح سيعودون والَّذين يُدرُِكونو الَّذين ،(اأَلْعَداءَِوم ذ لِ ِاأَلْول َياءِم ع زِ ِأَْينَِ)
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 أنْ  ل وألحاديثهم، لرواياِتم ووفقاً  دلذاقهم وفقاً  بالُقرآن الُقرآن تفسًن مصاديق من مصداقٌ  ىذا آنذاك، ذلم
 ُمفس ري كبار من العديد يفعل كما وآرائِنا ألىوائِنا وفقاً  قطب سي د طريقةِ  على ىكذا بالُقرآن الُقرآن نُفس ر
 .الش يعة ومراجع ُعلماء

 ىناك صحيحٌ  ُىراء، القول من ُىراء ىذا يسهو؟ ادلعصوم اإلمام وأنَّ  النَّبَّ  أنَّ  ذلك بعد تتصوَّرون فهل
 عند ما غاية القضيَّة، ىذه أُناقش أنْ  أريد ل ُىنا وأنا الر وايات، مع التعامل ح فهمٍ  عدمُ  ىذا ولكن روايات،

 - األخبارِجميعِ ِت ردَِِّأنِِْلجازِالمعنىِىذاِفيِالواردةِاألخبارِت ردَِِّأنَِِْجازِولو - قال؟ ماذا الوليد ابن
م األَِئمَّة يتحدَّث أمل وىذا؟ ىذا بٌن العَلقة ما دلاذا؟  ىم ادلدارة، بلسان وتكلَّموا التقّية، بلسان تكلَّموا بأهنَّ

 نعمل فنحنُ  ىذا كَلمكِ  على ومنسوخ، ناسخ فيو حديَثهم بأنَّ  يتحدَّثوا أمل لسان، من بأكثر تكلَّموا
 أنْ  دون من ادلتشابو أخذمت إذا بأنَّكم> )وقالوا وُمتشابو، زُلكمٍ  عن يتحدَّثوا أمل!! معاً  وادلنسوخ بالناسخ

 ال ُمحكمة، ادلعاّن إىل بالرجوع ادلتشاهبة ادلعاّن تركِ  من فَلبُدَّ  ،(حينئذٍ  ستضّلون فإنَُّكم ال ُمحكم إىل ترّدوه
 تُناَقشُ  ىكذا ىل واضحة، ضحالة الصَّدوق، شيِخنا من وكذاك الوليد ابنِ  من وسذاجة ضحالة ىذه

  دلاذا؟ للنَّب ، السَّهو يُثبتان! األمور؟
 وِقلَّةُ  ِفطنة، عدمُ  إهّنا - األخبارِجميعِ ِت ردِِّأنِِْلجازِالمعنىِىذاِفيِالواردةِاألخبارِت ردِِّأنِِْجازِولو

بِ ِوأنا ->الصَّدوق الشَّيخ يقول ذلك وبعد !!صحيح فهمٍ  وعدمُ  دّقة، وعدمُ  ذكاء، ِفيِاألجرِأحَتس 
 .تعالىِاهللِ ِشاءِإنِِْم نك ريوِعلىِوالردِِِّالنَّبيِِّسهوِ ِإثباتِ ِفيِم نفردِ ِك تابِ ِتصنيفِ 
 يُنِكرُ  الَّذي - النَّبيِِّسهوَِِي نكرونِاهللِلَعنه مِوالمفوِّضةِالغ َلةَِِإنَِّ - يقول؟ ماذا ;57 صفحة ح وأساساً 

 الُغَلةِ  من ألنَّنا الصَّدوق الشَّيخ َبسبِ  مجيعاً، يشملنا الّلعن وىذا! ا لعنهم وادلفو ضة الُغَلة من النَّب   سهو
ِي نك رونِاهللِلعنه مِوالمفوِّضةِالغ َلةِإنَِّ ->يقول رأساً  الدّقة؟ وعدم التسرّع ىذا تَلحظون أل وادلفوضة،

اً، واضحة واضحة محاقة! محاقة؟ ىذه أليس حكمة، وِقلَّة تسرّع، ىذا - النَّبيِِّسهوَِ  الشَّيخ ألنَّ  دلاذا؟ جدَّ
ينيَّة ادلؤسَّسة قوانٌن معَ  العام، اجلوّ  مع ذىب الصَّدوق  ىذا مشاخيُو، أنشأىا الَّيت األعراف مع ُقم، ح الد 

ا الن صوص، فهمِ  ح الدقَّة عدم من وناشئ ىنا من ناشئ سبقوه، الَّذين للعلماء الصَّنميَّة من ناشئ  أعذر ُرَّبَّ
ا البيت، أىل حديث لفهم واألصول القواعد استخرج قد يكن مل الصَّدوق الشَّيخ ألنَّ  الصَّدوق، الشَّيخ  وإظلَّ
 ُمشكلتهم ىذه، ىي ُمشكلُتهم واإلخباريّون إخباريي، زُلد ثٌ  فهو باجلملة، ىكذا الر وايات َفهمِ  على اعتمد

 اإلخبارّيٌن الُعلماء من العديد ىناك لذا النَّتائج، ىذهِ  مثلِ  إىل تقود الَّيت ىي والسَّطحية السَّطحية، ىي
 الر وايات الر واية، ىو ليس إماُمنا احُلجَّة، اإلمام ىو إماُمنا مجاعة يا باألحاديث، متس كاً  القول هبذا يلتزمون
 ا صلواتُ  األَِئمَّة لألَِئمَّة، نعود ضلن للعمل، الوسائل سبيل على تكون نصوص الر وايات أِئمَّة، ليست
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 ذلا، قيمةَ  ل الر وايةُ  الر واية، ح نقصاً  وجدنا وإذا كامٌل، أصلٌ  ىو اإلمام األصل، ُىم أمجعٌن عليهم وسَلموُ 
 الر واية ح نقصٌ  ىناك كان إذا فيو، نقصَ  ل الَّذي ال ُمكّملِ  الكاملِ  األصلِ  على نعرُضها الر واية ىذهِ  ألنَّ 

 ما الر وايات، ذلذهِ  قيمةَ  فَل الكاملِ  باألصلِ  نقصاً  يُلِحقُ  فيها الكَلمُ  كان وإذا األصل، على نعرُضها
تُنا الكاملة، احلقيقةُ  وىو احلسن ابن احُلجَّةُ  ىو إماُمنا لنا، بإمامٍ  ىي ما الر وايات قيمُتها؟  وآلُ  زُلَمَّدٌ  أئمَّ
تُنا، ىم عشر األربعة ادلعصومون زُلَمَّد،  وجدنا إذا فيها، نقصَ  ل الَّيت الكاملة الذوات ىذهِ  ساداتُنا، ىم أئمَّ

 وىذه الذَّوات، ىذهِ  كمالِ  أساسِ  على الكتاب نفهم أنْ  لبُدَّ  الكرمي الكتابِ  آياتِ  ح النقص منو َيظهر ما
 أعين ِإيَّاكِ ) معىنً  خُياطبُنا ولكّنو لفظاً  خياطُبهم جاء الكرمي الكتاب بأنَّ  لنا بَ يَّنت الَّيت ىي الكاملة الذوات
 ىذه ح الدخولِ  بصددِ  لستُ  وأنا فهِمها، ح ُمفصَّلة فقواعدىم األحاديث وأمَّا ،(جارة يا وامسعي

 .التفاصيل
 حتدَّث حٌن الصَّدوق شيخنا ذلك ومع يعيشها كان الَّيت للظروف عليو ا رمحةُ  الصَّدوق الشَّيخ أعُذر إنَّين
 من فهو النَّبّ  سهو أمَّا الشَّيطان من سهونا ألنَّ  كسهونا، ليس النَّبَّ  سهو إنَّ > قال قال؟ ماذا السَّهو عن
ِمنِسهوهِ ِألنَِِّكسهوناِالنَّبيِسهوِوليس - >583 صفحة ح يقول لذا أسهاُه، ا إنَّ  يقول كيف؟ ا،
ِوَسه ونا ->يقول أنْ  إىل - دونَوِمعبوداِاِربَّاِاِي  تََّخذِ ِفَلَِمخلوقِبشرِ ِأنَّوِ ِل ي عَلمِأسهاهِ ِوإنَّماِوَجلَّ،َِعزَِِّاهلل
 َعَليَّ  علينا، ُسلطان لوُ  - س لطانِعليهمِاهللِصلواتِ ِواألئ مَّةِ ِالنَّبيِِِّعلىِللشَّيطانِ ِوليسِالشَّيطانِمن

اً، واضح األمر ىذا والسَّطحية الشتباه ولكن وعليكم،  والغريب الَكبًنة، اجلامعة للز يارة سريعة وُمراجعة جدَّ
 ىذا وح الَكبًنة اجلامعة الز يارة لنا روى الَّذي ىو الصَّدوق الشَّيخ الصَّدوق، الشَّيخ ىو لنا يرويها الَّذي أنَّ 

 الز يارات باب ح أجزاء، أربعة من يتألَّف الفقيو كتاب ألنَّ  اجلُزء ىذا ح أقصد ل الفقيو، كتابِ  ح الكتاب
 اجلامعة الز يارة لنا روى الَّذي ىو الصَّدوق الشَّيخُ  يدّي، بٌن الَّذي األوَّل اجلُزء ىو ىذا األخرى، األجزاء ح

 فارق وىناك الر ضا، أخبار ُعُيونُ  ِكتابِ  ح أيضاً  لنا ورواىا الفقيو كتابِ  ح الِكتاب ىذا ح رواىا الكبًنة
 قد ُىنا النَّص أنَّ  ويبدو ،(ب ك مِتَ َوجَّوََِِقَصَدهِ َِوَمنِْ> )الفقيو ح فادلوجود لفظٍة، ح والفارق ٌن،الز يارت بٌن

 اجلامعة للز يارة األصلي النَّص ىو وىذا ،(إ لَيك مَِتوجَّوَِقَصَدهِ َِوَمنِْ> )الر ضا أخبار عيون ح بينما ُحر ف،
  .بيوتكم ح ادلوجودة الطبعات ح اجلنان، مفاتيح ح مطبوعاً  لَيس ىو والَّذي الكبًنة

 َتوجَّو> أيضاً  ومكتوب (إ لَيك مَِتوجَّوَِقَصَدهِ َِوَمنِْ> )سيجد اجلنان دلفاتيح قدمية طبعة عنده كانت َمن
 ،(إ لَيك م> )فوَقها ويكتبون األصلي السطر ح( ب ك مِتَ َوجَّوََِِقَصَدهِ َِوَمنِْ) يكتبون الطبعات بعض ح ،(ب ك م)

 الشَّيخ رجع فلو ،(ب ك م) فوَقها ويكتبون الصحيح وىو ،(إ لَيك مَِتوجَّوَِقَصَدهِ َِوَمنِْ) الطبعات، بعض وح
ا عباراِتا من عبارة أي   إىل الكبًنة اجلامعة الز يارة إىل الصَّدوق  وعن ادلطلقة، الِعصمة عن تتحدَّثُ  فإهنَّ
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 التصوير هبذا حّتَّ  السَّهو، إليوِ  يتسرَّب أنْ  ميكن ل ادلطلق والَكَمالُ  ادلطلقة والعصمةُ  ادلطلق، الكمالِ 
> اجلامعة الز يارة ح كما إليهم اخللق وإياب عليهم اخللق حسابُ  َكان إذا ،(أسهاىم ا إنَّ > )السَّاذج

َساب  ه مِإ لَيك مِالَخْلقِ ِإ يَابِ )  إيابُ  النَّاس، عن وليس القيامة يوم عن ليس ىنا واحلديث ،(َعَليك مَِوح 
 اجلنّ  من واحليوان، الطًن من واألموات، األحياء من البشر، من يُ َرى، ل وما يُ َرى ما بكل و، اخللق اخللق،

ثنا وقد شيئاً، عنها نُعلمُ  ل الَّيت العوامل ُكل   ح ادلوجودة ادلخلوقات وسائر ادلَلئكة من واإلنس،  أىلُ  حدَّ
ثونا مل الَّيت العوامل ولكن بعِضها، عن البيت ِإ ياب هم) عبارة تشملو اخللق ىذا ُكل   هبا، أعلمُ  ىم عنها ُُيد 
 ادلراد ما تقول قد اآلخرة، بعد وما اآلخرة ح ىذا الدنيا، قبل وما الدنيا ح ىذا ،(عليكمِوحساب همِإليكم

 ح نعم القيامة، يوم إىل مباشرةً  يذىبون فإهّنم اآلخرةُ  ُتذَكر حٌن النَّاس أنَّ  باعتبار ىذا اآلخرة؟ بعدَ  ما ِمن
 حسابُ  التقدير، حسابُ  األرزاق، حسابُ  حساب، ىناك أيضاً  القيامةِ  بعدَ  ولكنْ  حساب، القيامة يوم

 أنواع من واحد نوع ىذا والسّيئات، احلسنات على والعقاب بالثَّواب فقط زلصوراً  ليس احلساب الفيض،
، مقدار وذلا جهةٍ  عن تصُدر أنْ  لبُدَّ  أليس األنفاس ىذهِ  احلساب،  شيءٍ  من ما شيء، كلّ  األعمار، ُمعٌنَّ

 ىذا ح يدخلُ  ِحسابٌ  ىو ىذا كل   ُمعيَّنة، صَلحّية ولوُ  إلَّ  ُعمر، ولوُ  إلَّ  معٌّن، َقَدر ولوُ  إلَّ  ِمقدار، ولوُ  إلَّ 
َساب  ه مِإلَيك مِالخلقِ ِإيابِ > )ادلعىن  السَّهوُ  يتطرَّق أن مُيكن فكيف ىكذا القضيَّة كانت وإذا ،(َعَليك مِوح 
 ىنا أنا للعقل، وخَلفاً  للمنطق، وخَلفاً  للحكمة، خَلفاً  وستكون عبثّية، حينئذٍ  القضيَّة ستكون! ؟إليهم
 ال ُمشاِىد بأنَّ  أشعرُ  ولكنَّين التفاصيل، ىذه ح اخلوض أُريدُ  ول الكبًنة اجلامعة الز يارة شرحِ  بصدد لستُ 

  .ال َمطالب ىذه أُورِدْ  لَ مْ  ما كاملةً  الصورةَ  يفهمَ  لن وال ُمتلق ي
 إىل بكم وصلتُ  قد أكون ول احللقة فستنتهي التفاصيل ىذه ح أدخل بقيت إذا أنا ىي؟ ما اخلَلصةُ 

 ىي؟ ما ىذا كل   من اخُلَلصةُ  .شاطئ
 السَّهوِ  نفيَ  يَعتربون ادلراجع، وكبارُ  الش يعة َمشايخ ِكبارُ  وفيها آنذاك الُقميَّة احلوزة وكانت الصَّدوقُ  كان إذا
 بفهمِ  السَّهو ىذا كان سواء صَلتِِو، ح يسهو صَلتِو، عن يَنامُ  َيسهو، فادلعصوم الُغُلّو، من ادلعصوم عن

 بإسهاءٍ  ليس يسهو النَّبّ  أنَّ  الوليد ابن كَلم من يبدو والَّذي الوليد، ابنِ  شيِخو بفهمِ  أو الصدوق الشَّيخ
 من بإسهاءٍ  يسهو النَّبَّ  أنَّ  الصَّدوق ُمعتقدُ  ُمعتقُدُه، ىو فهذا الصَّدوق أمَّا يسهو، ُىوَ  يسهو بل ا، من

 أدري ل النَّبَّ، عند السَّهوِ  من حالةٌ  ىناك أي يسهو، ىو يسهو، النَّبَّ  أنَّ  فيبدو الوليد ابن ُمعتقد أمَّا ا،
 الشَّيطان، من النَّبّ  سهو أنَّ  الوليد ابن يعتقد أنْ  ُمستبعدٌ ! ؟الشَّيطان من ليست أو الشَّيطان من ىي ىل

اً، مستبعدٌ  > يقول والصَّدوق يسهو، أنْ  طبيعتوِ  من النَّبّ  أنَّ  أي النَّبَّ  بسهو يعتقد أنَّو يبدو الَّذي ِجدَّ
ا النَّب ُيسهي الَّذي ىو ليس الشَّيطان  . ُيسِهيو ا وإظلَّ
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 ح تسهو فهي يقولون، كما األوىل بابِ  ومن الشَّيء نفسُ  أيضاً، تسهو ففاِطَمة يسهو النَّبّ  كان وإذا
ا يقولون حٌن ولذا أخرى، أمورٍ  ح سهت صَلِِتا ح َسَهت وإذا صَلِتا، عن وتنامُ  صَلِتا  تكن مل بأهنَّ
ا صدقة، تركناه ما نُوَرث ل ءاألنبيا َمعاِشرَ  إنَّنا> قال وآلو عليو ا صلَّى النَّبّ  بأنَّ  عارفةً   بذلك مَسعت ورَّبَّ

 ح احلديث فبقي قويةً  ذاكرةً  ميتلكُ  كان بكر وأبو السَّهو، وأصاهبا أبيها من ىذا مسَِعت َسَهت، أو وَنِسيت
 !!َسَهت وفاِطَمة ذاكرتِو

 العقلُ  ىذا ينُضج حّتَّ  تتشكَّل األمور تبدأ كيف لحظوا! يسهو ا ورسول! تسهو فاِطَمة أنَّ > اخُلَلصة
 األسلوب هبذا فاِطَمة مع ونتعامل زُلَمَّد وآلِ  زُلَمَّدٍ  مع نتعامل حٌن العقل ح الختَلل يبدأ ىنا من ادلختل ،

 !إدراِكها وح فاطمةَ  عقلِ  ح للسَّهو أسَّسنا قد ضلن البداية فمن الطريقة، وهبذه
 قُلت وقد النَّتيجة يعرف أنْ  على حريص وىو يُتابعين شلَّن وأرجو عندَكم، ثَ ب توىا وىذهِ > هبا طلرج الَّيت النتيجة
 َسُأعر ُفهم بأنَّين الزَّىرائيٌن وبَنات ألبنائي قُلت الزىرائيَّة، احللقات من اجملموعة ىذهِ  ابتداء قبل وبنات ألبنائي

 واآلتيةُ  السَّابقةُ  احللقاتُ  وكذلك ُمهمًَّة، ركيزةً  ُتشكَّلُ  بَعَدىا الَّيت واحللقات احللقة وىذهِ  ،(زىرائي ون) معىن ما
 >ولِنسج ل وَُتص ُكم، ُتص يِن  فهذه الش يعيّ  الوسط ح فاِطَمة ِبُظَلمةِ  يرتبط ما ولكن

 قليًَل، ليس مجعٍ  عند الش يعة، ُعلماء من قليَلً  ليس مَجعٍ  عند ثابتة القضيَّة ىذه ألنَّ ! تسهو فاِطَمة> أوَّلً 
اً  كبًنة رموز ىناك اً  ِجدَّ  إىل يذىب منهم والبعض ادلعصوم، وبسهوِ  النَّّب، بسهوِ  تقول الش يعة مراجع من جدَّ
اً  قبيحٍ  سهوٍ  اً  القبيح السَّهو من نوعاً  ينِسبُ  ِذكرُه، سيأت ِجدَّ  ثَ ب توه ىذا تسهو، فاِطَمة إذاً  ادلعصوم، إىل ِجدَّ

  !"..!ساىية فاِطَمة" عندكم
 (> العباد على ا ُحجج معرفة ح اإلرشاد) كتاب ىو يدي بٌن الَّذي الكتاب
 الطبعة ُجبًن، ابن سعيد النَّاشر يدّي، بٌن الَّيت الطبعة وىذه ،635 سنة ادلتوجّ  عليو ا رمحةُ  ادلفيد للشَّيخ
 ذكر باب) ،493 صفحة ح ،493 صفحة ح ادلقدَّسة، ُقم، قلم، ادلطبعة قمري، ىجري :364 األوىل،

 ُكلّ  ليس - الشِّيعةِوفي - 493 صفحة ح ،(أخبارىم من وسُلتصر وأمسائهم وعددىم ادلؤمنٌن أمًن أولد
ِسّماهِ ِكانِذكراِاِولداِاِالنبيِبعدَِِأسقطتِعليهاِاهللِصلواتِفاط َمةِأنَِِّيذكرَِمنِالشِّيعةِ ِوفي - الش يعة
ناِاِحملِوىوِاهللِرسولِ   ىذا - فاط َمةَِِأنَِِّيذكرِمنِالشِّيعةِوفي - الش يعة ُكل   ليس الش يعة، وح - م حس 

 عليكم أقرأ التعبًن؟ هبذا يُعرب   فهل بذلك يعتقد كان ولو بذلك، يعتقدُ  ل ادلفيد الشَّيخ أي أنّو يعين الكَلم
ِكانِذكراِاَِولداِاِالنَّبيِبعدِأسقطتِعليهاِاهللِصلواتِ ِفاط َمةِأنَِِّيذكرِ ِمنِالشِّيعةِوفي ->َكَتب ما

ناِاَِحملِوىوِاهللِرسولَِسمَّاهِ   العقيدة هبذه يعتقد ل أنَّوُ  على يدلّ  ىذا - الطائفةِىذهِ ِقولِ ِفعلىِم حس 
 - أعلمِواهللِ ِولداِاِوعشرونِثمانيةِوالسََّلمِالصََّلةِعليوِ ِالمؤمنينِأميرِأولدِالطائ فةِىذهِقولِفعلى -
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ِفاط َمةِأنَِِّيذكرِمنِالشِّيعةِ ِوفي - زُلِسن ِامسوُ  فاِطَمة عند وبسقطٍ  وبولدٍ  َِبْملٍ  يعتقدُ  ل ادلفيد فالشَّيخُ 
 يشتبهون الُعلماء! !إليها التفتوا ُمهمَّة قضيَّة ىذهِ  - ذكراِاِولداِاِالنَّبيِِّبعدِأسقطتِعليهاِاهللِ ِصلواتِ 

 ىو ىذا احلقائق، ستضيعُ  وإلَّ  ننتقدىم أنْ  علينا جيب جيب؟ ل أم ننتقدىم أنْ  علينا جيب فهل وخُيطئون،
 ادلفيد، الشَّيخ إخَلصِ  ح أشك   ل وا! ادلفيد؟ الشَّيخ إخَلصِ  ح َأشك   أّنَّ  تعتقدون ىل ادلفيد، الشَّيخ
 وأنا العقائدّي، اخلطأ ح ويقع ويهتدي وَيِضلّ  وينسى ويشتبو وُيصيب خُيطئ مثلي عادي بشرٌ  لكنَّوُ 

 أذىاننا ح خاطئة معلومة خطأىا، نكتشف ُثَّ  الزَّمن من لفرتةٍ  خاطئة بعقيدةٍ  نعتقدُ  كذلك، وأنتم كذلك،
 العلماء، أنتقد حٌن ادلعصوم، لإلمامِ  ِاحتياجنا سرّ  ىو وىذا صحيحة، ليست ادلعلومة ىذه أنَّ  نَعرفُ  ُثَّ 

 وح الُعلماء أنَتِقدُ  حٌن واِ  آخرِكم، إىل أوَِّلكم من بكم أعبأ ل ُتصدقونين ل أو ُتصدقونين واِ، واِ،
 احلاجة ادلراجع، ول الُعلماء ضلتاجُ  ل بأنَّنا يُتابعين من ُأِشعر أنْ  أُريد قاسية عباراتٍ  أستعملُ  األحيان بعض

 وىم زلدودة، َعَرضّية استثنائّية وقتّية حاجة ومراجعنا لُعلمائنا وحاجتُنا زمانِنا، إلمامِ  ىي احلقيقّيةُ  الوحيدةُ 
 الشَّيخو  عاديّون، أُناسٌ  فهم واحلكمة، واخلََرف واجلهل والِعلم واذلُدى والضََّلل والصَّواب للخطأ قابلون
  .األمثلة من مثال ىو ادلفيد

 !ىذا؟ بقولوِ  فعل ماذا ىنا ادلفيد الشَّيخُ 
 !ادل ُحِسن قتلِ  من الزَّىراءِ  قَ َتلةَ  برَّأ :أوَّلِا
 احلادثة قبل كثًنة أحاديث فهناك ادلؤمنٌن، أمًنِ  وعن ا رسولِ  عن َوَرَدت كثًنةٍ  أحاديثَ  على ردَّ  :وثانياِا
 ردَّ  وقد روايات، وعندنا زيارات، وعندنا أدعية، بذلك وعندنا اسن، عن تتحدَّث األَِئمَّة عن احلادثة وبعد
 !ُكلَّو ىذا
 !األسلوب ىذا يستعملوا كي آلخرين الباب فتح :وثالثاِا

 الكتاب وىذا!! اسن قضيَّة ح ُيشك ك تراهُ ! وكذا بكذا احُلجَّة اإلمام َخاطَبوُ  الَّذي ادلفيد الشَّيخُ  ىو ىذا
 ىذا نسبة على َشكَّاً  الش يعة ُعلماء من أحدٌ  يُِثرْ  مل الكتاب ىذا ادلفيد، للشَّيخ اإلرشاد كتاب معروف،
 الشَّيخ عليو، اِ  رمحةُ  البغدادي ادلفيد للشَّيخِ  كتابٌ  ىو الكتاب ىذا أنَّ  صحَّةِ  وعلى ادلفيد للشَّيخ الكتاب

 تكون أنَّ  فُيمكن( زُلِسن) ىناك يوجد ل كان فإذا ِبُرمَّتها، القضيَّة على كبًناً  َشكَّاً  أثار الكَلم هبذا ادلفيد
> الش يعة مراجع من وكثًن ُىم يقولون كما ىي القضيَّة إذاً ! أصَلً  ذلا ُوجودَ  ل ادلخالفون يقول كما القضيَّة

 الكَلم وىذا ،(شيئاً  فعل وما!! وإن> فقال فاِطَمة، الدار ح إنَّ > فقالوا باإلحراق، َىدَّد فقط عمر بأنَّ )
 فاِطَمة، صدرِ  ح نَ َبت ادلسمار بأنَّ  عقيدتكم مع شُلاشاةً  بذلك ُيصر حون ل ُىم بو، يعتقد مراجِعكم كبارُ 
 هبا يعتقدون ول منها يسخرون واِ  ادلسمار، فكرة من الفكرة، ىذهِ  من يسخرون أنفِسهم داخل ح وىم
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 وأمثال ادلفيد الشَّيخ كَلم من أنُتم، تُقل ُدوهنم الَّذين مراجعكم ىؤلء الر وايات، ىذهِ  بصحَّة يعتقدون ول
 خّففوا صنعوا؟ ماذا الُعلماء بأنّ  قُلت أنَّين تذكَّروا اجلرمية، فخ ُف   َفت األبواب، ىذه فُِتَحت ادلفيد الشَّيخ
 ِنسبة الواقع ح ىي ىذهِ  السَّهو فِنسبة النَّواِقص، إليها نسبوا العقائدية، ادلنظومة من الزَّىراء أخرجوا اجلرمية،
 األبواب فتح وقد الَقَتلة، عن ودفاعٌ  للجرمية تضعيفٌ  ىذا اسن وجودِ  ح والتشكيك! لفاِطَمة النقص
 قانوناً  لنا وضعوا األَِئمَّة! الزَّىراء ُظَلمةِ  ح صريحٌ  اشرتاكٌ  وىذا فاِطَمة، ُظَلمةَ  يُثبتوا أنْ  يُريدون ل للَّذين

 ىذه َكَبا ادلفيد الشَّيخ القانون، ىذا لنا وضعوا ظُْلِمنا، ح َشريَكاً  َكان ِبو ظُِلمَنا َما يعِرف لَ م َمنْ > مضمونُو
 للنَّاس ذلك يُبي نون ول ُكتَُبهم، ُيصح حون ول أخطائهم، من يعتذرون ل الُعلماء أنَّ  ىي ادلشكلة الَكبوة،

 !!ادلفيد الشَّيخ من َصدر الكَلم ىذا كبًن، خطأ ىذا كبًنة، مشكلة وىذه
 السي د يُقل د َمن ىناك احلدود، أبعد إىل وجُيل و ويُقد سوُ  اخلميين السي د يُقل د َمن مثَلً  وىناك> با أسألكم أنا

 السي د يُقل د من وُىناك الصَّدر، باقر زَلمَّد السي د يُقل د من وىناك احلدود، أبعد إىل وجُيل و ويُقد سوُ  اخلوئي
 ىذا ح أنا اآلن ويُقد سوهنم، جُيلوهنم َمن ىناك ىؤلء الش ًنازي، زَلمَّد السي د يُقل د من وُىناك الصَّدر، زَلمَّد

 كان اخلُميين السي د بأنَّ  يقول من ُىناك بأنَّ > وأقول تأرخيوِ  وعن اخلميين السي د عن مثَلً  أحتدَّث لو الربنامج
 السَّافاك النَّجف، ح مُس م يقولون والبعض النَّجف، ح مات بأنَّو يقولون ُمصطفى، السي د امسو ولد عندهُ 

 ىذا ويقولون َعَليّ  يعرتضون أل اخلُميين السي د دوُمقل  !! يقولون البعض يقولون، حال، أي   على مَسَّموه،
 السي د بأنَّ  يقول من ُىناك> وأقول اخلوئي السي د عن أحتدَّث وأنا أقول لو الشَّيء ونفس للحقائق، تشويو
 ىناك، وتوحّ  ادلتحدة الوليات إىل ذىب بأنَّو يقولون البعض اخلوئي، رليد السي د امسو ولد عنده كان اخلوئي
 ىؤلء قول على ثابتاً، ليس الكَلم وىذا وقُِتل، ُمشكلة حدثت بأنَّوُ  يقولون والبعض وتوح، جبلطة أصيب

 السي د مع نفسو األمر وىذا الكَلم؟ هبذا يقبلون ىل! رليد السي د ِامسوُ  ولد عندهُ  اخلوئي السي د أنَّ  يبدو
 من اثنان كان يقول البعض اغتيل، الصَّدر زَلمَّد السي د> أقول الصَّدر، زَلمَّد السي د ومع الصَّدر، باقر زَلمَّد
 السي د الصَّدر، زُلَمَّد السي د مقلَّدو الكَلم؟ هبذا يقبلون ىل بذلك؟ يقبلون ىل الصَّدريون! معو أولده

 معلوماً  وليس رضا، زَلمَّد السي د امسو ولد عندهُ  الش ًنازي زَلمَّد السي د بأنَّ  يقال بأنَّوُ > أقول لو أيضاً  الش ًنازي
  عيّن؟ سيقولون ماذا يقبلون؟ ىل ذلك،

 السي د اخلُميين، السي د! ىؤلء؟ ىم وَمن يُفرتَى، ما َعَليَّ  ويُفرتَى وُأشَتمُ  وُأَسب   ىي كما احلقائق أنقل أنا ىو
 َبق هم أخطأت لو عاديّون أُناسٌ  ىؤلء؟ ىم من الش ًنازي، زُلَمَّد الصَّدر، زُلَمَّد الصَّدر، باقر زُلَمَّد اخلُوئي،

 أخطأ، ادلفيد الشَّيخ صحيح كبًنة، جرمية جرمية، يُعترَب  الكَلم ىذا لكن ادلعصوم، َبق   أخطأتُ  ما فإنَّين
ينيَّة ادلؤسَّسة بأنَّ  أقول أنْ  أريد أنا أحداً، ُأحاكم أنْ  أريد ل ىنا أنا كبًن، خطأ ىذا ولكن  َِبق   أجرمت الد 
 ارُتِكَبت الَّيت الكربى اجلرمية صورة لكم سُتشك لُ  الَّيت ادلعطيات ىذه لكم أمجعُ  وأنا!! ُكربى جرمية فاِطَمة
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 أسوأ، حالُتهم واألحياء واألحياء، األموات من الش يعة مراجع ِكبار الش يعة، علماءِ  ِكبار ِقَبل من فاِطَمة َبق  
 بداية ح الش يعة أنَّ  باعبتار ُعذراً، لوُ  صلد أن ميكن الصَّدوق الشَّيخ أو دلفيدا الشَّيخ كان إذا بكثًن، وأسوأ
 فيو عصرٍ  إىل وانتقلنا شديدةٍ  تقيَّةٍ  عصر ح ُكنَّا بالكامل، تبدَّلت الش يعيَّة وادلنظومة الُكربى الغيبة عصر

ت انفراجةٌ   ما بعكسِ  وتواصل اتصال وسائل توجد تكن مل ادلصادر، ح شحَّة ىناك بالكامل، األمور وتغًنَّ
 قد وبياهِنا، ذكرِىا ح التوغ ل بصدد ولستُ  الكثًنة، ادلوجودة التفاصيل من ذلك إىل وما يوِمنا، ح احلال ىو
 ولكنْ  ولغًنِىم، الطوسي، للشَّيخِ  ُعذراً  صلدُ  وقد ادلفيد، للشَّيخِ  ُعذراً  صلد وقد الصَّدوق، للشَّيخِ  عذراً  صلد

 عذراً، ذلم صلد ماذا ىذا ُكل   بعد األحياء ولكنْ  ماتوا، للَّذين عذراً  صلد قد! ذلم؟ نصنع ماذا ادلتأّخرون
 !؟..عذرُىم ىو ما األحياء

ِوفي ->بأنفِسكم تتأكَّدوا حّتَّ  ثانية مرَّةً  الكَلم عليكم أقرأ! ؟493 صفحة ح ادلفيد شيخنا يقول ماذا
ِعليهاِاهللِصلواتِ ِفاط َمةَِِأنَِِّيذكرِ ِمنِالشِّيعةِ ِوفي - !يقولون الش يعة يقول، ادلفيد ليس - الشِّيعةِ 
ِأولدِ ِالطائفةِىذهِ ِقولِ ِفعلىِم حسَناا،َِحملِوىوِاهللِرسولِ َِسمَّاهِ ِكانِذكراِاِولداِاِالنَّبيِبعدِأسقطت

 بعض قول على ىي القضية - أعلمِواهللِ ِولداِاِوعشرونِثمانيةِوالسََّلمِالصََّلةِ ِعليوِالمؤمنينِأمير
 قيس ابن ُسليم كتاب ُيضع ف ادلفيد الشَّيخ أنَّ  وادلشكلة ذلك؟ ح الكثًنة باألحاديث نصنع فماذا! النَّاس

  .حدّ  أبعد إىل
 ح الُعلماء، من أحدٌ  فيوِ  ُيشك ك مل الكتاب ىذا قلتُ  وكما اإلرشاد، كتابِ  نفس ح ىذا، من واألنكى

 ؟766 صفحة ح يقول ماذا ىذا، وغريبٌ  تفاصيِلها، ِبُكل   الرَّجعة يَنفي ادلفيد الشَّيخُ  الكتاب، آخر
 البيت أىلِ  حديثَ  أنَّ  مع احُلجَّة، اإلمام دولة بعد أي - دولةِألحدِ ِالقائمِدولةِبعدِوليس ->يقول

ِأنَّوِ ِالرِّواياتِوأكثرِ  ->يقول الرَّجعة، لدولة أي ادلديدة، البعيدة للدولة ُمقد مة ىي القائم دولة أنَّ  ح واضحٌ 
 ىو الذي احُلجَّة اإلمام شهادة بٌن ما ح يعين - يوماِاِبأربعينِالقيامةِ ِقبلِإلَِِّاأل مَّةِىذهِ ِمهديِ ِيمضيِلن

 لفاِطَمة أخرى ُظَلمةٌ  وىذهِ  ُيزنون، ىم ول رجعةٌ  توجد فَل يوماً، أربعون القيامة وبٌن ادلهدويّ  العصر انتهاء
ثنا الرَّجعة موضوع. عريضةٌ  لةٌ طوي كبًنةٌ  ظَلمةٌ  أيضاً،  ... اسن إىل ونعود جانباً، نضعوُ  واآلن عنو حَتدَّ

اً  كثًنةٍ  ُكتبٍ  ح ادلخالفٌن أنَّ  الغريب  من لعلي   َولداً  أنَّ  ذكروا منهم الكثًن ال ُمحِسن، قضيَّة ذكروا ِجدَّ
 مكتبيت، من جلئُتكم وإلَّ  التفصيل، ىذا يتحمَّل ل والربنامج كثًنة، مصادر ىناك ال ُمحِسن، امسو فاِطَمة

 لعلي   أنَّ  يُثِبت ادلخالفٌن ُكتب من مصدراً  43 من أكثر ادلخالفٌن ُكتب من زلدودة، وىي مكتبيت، ففي
 كان بأنَّوُ  صرَّح والبعض ُيصر ح، مل والبعض ِسْقطاً  كان بأنَّوُ  صرَّح منهم البعض زُلِسن، امسوُ  فاِطَمة من َوَلداً 

  !!ادلخالفٌن ُكتبِ  ح ذلك كلّ  دارِىا، على اذلجوم بسببِ  سقطاً 
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 ربيعٍ  من التاسع قضيَّة ح أيضاً  ادلفيد الشَّيخ أنَّ  والغريب الطربي، تأريخ ىو ىذا ،(الطربيّ > )بنموذج وآتيكم
ا احِلجَّة، ذي شهر ح ىو الطربيّ  َبسب الثَّاّن اخلليفة مقتل بأنَّ > ويقول الطربي، قولَ  يعتمد األوَّل  ورَّبَّ
 أمَّا الطربي، رأيَ  يتبىنَّ  ادلفيد الشَّيخ لكن أدري، ل إليو، وصلت ما عليو ا صلواتُ  اذلادي اإلمام رواية

 أي   على! أيديهم؟ بٌن موجودة اذلادي اإلمامِ  وروايةُ  الطربي رأي يتبّنون دلاذا ادلعاصرون وادلراجع الُعلماء
 بًنوت، صادر، دار!! ومراجِعنا علمائِنا حبيبُ  ىو الطربي تأريخُ  عليها، سنأت أيضاً  القضيَّة ىذه حال،
 أمًن أزواج عن يعين - أزواجوِ ِعنِالخبرِذ كرِ  - ;5; صفحة الثالث، اجلزء ىذا اجلراح، نواف مقد مة

ِعندهِتوفِّيتِحتَّىِعليهاِيتزوَّجِولمِاهللِرسولِبنتِ ِفاط َمةِتزوَّجهاِزوجةِ ِفأوَّلِوأولدهِ  - >علي   ادلؤمنٌن
ِابنِ ِمنوِ ِلهاَِكانِأنَّوِ ِوي ذَكرِوالح َسينِالَحَسنِالو ْلدِمن - علي   ِمن لفاِطَمة أي ذلا وكان - منوِ ِلهاِوكان
َناِاِي سمَّىِآخر ِآخرِابنِ ِمنوِ ِلهاِكانِأنَّوِ ِي ذكر - أثبت ىو يعين التعريف طريقة على - َصغيراِاِتوّفيِم حس 
َناِاِي سمَّى  طريقة من أقوى ىي الِقصَّة ذلذه الطربيّ  عرض طريقة أنَّ  ُتَلحظون أل -ِراِاَصغيِتوفيِم حس 
  .للهجرة 533 سنة ادلتوجّ  الطربي تأريخ ىو ىذا! ادلفيد؟ الشَّيخ عرض

 الكتب دار الثَّالث، اجمللَّد ىو ىذا اجلزري، األثًن لبن> التأريخ ح الكامل ... التأريخ ح الكاملُ  أّما
َفتوِ َِنَسبوِ ِذ كرِ  - 484 صفحة ميَلدي، 4338 الرَّابعة الطبعة لبنان، بًنوت، العلمية،  َنَسبَ  يعين - وص 

ِيتزوَّجِلمِاهللِرسولِبنتِ ِفاط َمةِ َِتزوَّجهاَِزوجةِ ِفأوَّلِ ِأزواجوِ ِوأمَّاِوأولد ه،ِونسائ و - علي   ادلؤمنٌن أمًن
ِلوِ ِي قالِآخرِابنِ ِمنهاِلوِ ِكانِأنَّوِ ِذ ك رِوقدِوالحسينِالحسنِمنهاِلوِ ِوكانِعندهِتوفّيتِحتَّىِعليها
 .التأريخ ح الكامل ىو ىذا وزُلَسَّن، زُلِسن الر وايات ح َوَردَ  زُلس ن، ليس ىو - صغيراِاِتوّفيِوأنَّوِ ِم حسِّن

 عن يكون ما أبعد وىو الل غة، معاجم من ُمعَجم ىو اللغة، ح كتاب ىذا> منظور لبن العرب لسانُ  أمَّا
ا دلاذا؟ القضيَّة، ىذهِ  ذكر ذلك ومع واألمساء، األنسابِ  ذكر  لغوّي، كتاب ىذا وإلَّ  ومعروفة، واضحة ألهنَّ
 مكتوباً  ليس ألنَّوُ  للهجرة، 939 سنة تُوحّ  أنَّو أتذكَّر ما على منظور، لبن العرب لسان لغوّي، ُمعَجم ىذا

 - >يقول( َشبَ رَ ) مادة ح ِمصر، ح توح   للهجرة، 939 سنة أتذكَّر ما على الكتاب، على وفاتوِ  تأريخ
ِفقالِشرَحه ماِذََكرِقدِخالويوِابنَِوَوجدتِ  َِوَعليوِنَ بِّيناِعلىِىارونِأولدِىمِوم َشبِّرَِوَشب يرِش بَّر:
ِقالِم َحسَّن،ِأوَِوم َحسِّنِوح َسينَِحَسنِبالعربيةِومعناىاِوالسََّلمِالصََّلة ِعليوِعليِ َِسمَّىِوبها:
 مَسَّى - أجمعينِعليهمِاهللِرضوانَِوم حسِّناِاِوح َسيناِ َِحَسناِاِيعنيَِوم َشبِّراِاَِوَشب يَراِاَِشبَّراِاِأولدهِ ِالسََّلم
 لُغويّة معاجم وُىناك ُمعَجم، لغوّي، مصدر لغوّي، كتاب ىذا وواضحة، ثابتة القضيَّة أنّ  يعين> أولدهُ 

 هبا؟ وآت أمحلها وكيف ها؟أضع فأين الُكُتب، بكل   جئتُ  ما أنا أخرى،
 أنَّ  ذكرت أخرى لغويّة معاجم ىناك العروس، تاج وغًن ادلعروفة، اللغوية ادلعاجم من أيضاً > العروس تاجُ 
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 وُكُتب تراجم، كُوُتب ِسًَن، وُكُتب رجال، ُكَتب وىناك عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  علي   أبناءِ  من ىو زُلِسناً 
 بٌن ما ادلخالفٌن ُكُتبِ  من كتاباً  مخسٌن من تقرتب قائمة لكم أكُتب أن بإمكاّن تأريخ، وُكُتب حديث،

ا ووا زُلِسن، امسو ولداً  لعلي   أنَّ  ذََكَرت وِسًَن  ورِجال وتأريخ وأدب لُغة ُكُتب  اخلمسٌن، العدد يتجاوز رَّبَّ
 قد ورقة ح كتبُتها ما إذا األمساء تصل قد تتوارد الُكتب أمساء بدأت ذاكرت ح اآلن ولكن دقيقاً  ُأحِصها مل

 نقرأ وضلنُ  زلُِسن، امسوُ  ولداً  لعلي   أنَّ  ذكرت والَّيت ادلخالفٌن عند ادلعروفة الكتب من امساً  اخلمسٌن إىل تصل
 ل أو يثِبتونوُ  بادلخالفٌن يل شأنَ  ل!! الواضح التشكيك ىذا ادلفيد لشيخنا اإلرشاد كتاب الكتاب ىذا ح

 يل شأنَ  ل أسقطوه، قد القوم أنّ  أو طبيعة، بأسباب ِسْقطاً  كان طبيعّية، بأسباب توحّ  بأنَّوُ  يقولون يُثِبُتونو،
 ومراجِعنا الكبار ُعلمائِنا بٌن فاطمة َبق   ارُتِكبت الَّيت الكربى اجلرمية وعن الُظَلمةِ  عن ُىنا أحتدَّث أنا هبم،

 .الِعظَام
ا  بًنوت صادر، دار طبعة ىي الطبعة ىذهِ  ،(منظور لبن العرب لسان) من اجلزء رقم إىل أشرت ما رَّبَّ

 مادة من الكَلم استخرجت أنا والثَّامن، السَّاِبع اجمللَّد ىو اجمللَّد وىذا ميَلدي، 4337 الرَّابعة الطبعة لبنان،
 ،35 صفحة الثَّامن اجمللَّد ىو وىذا معو، يتعاملون كيف يعرفون ادلعجم يُراجعون الَّذين أنّ  وأعتقد ،(َشبَ رَ )

 ذكرِ  خبصوص منظور ابن ذكرهُ  ما عليكم قرأتُ  ،(َشربََقة) ادلعنون الصَّفحة من الثَّاّن اجلانب ح َشبَ رَ  مادة
 .زُلِسن بينهم من الَّذين ادلؤمنٌن أمًن أولد

ا! ال ُمحِسن ُوجودِ  ح شكَّك( اإلرشاد) كتاب ح ادلفيد فشيخنا ادلفيد شيخنا مع زِلنا ل  من يبدو ورَّبَّ
 القضيَّة، ح َشكَّك ىو فنقول الوجوه أفضلِ  على الكَلمَ  ضلمل لكنَّنا أساساً، بوجوِده يعتقد ل أنَّوُ  كَلموِ 

 !!التشكيك باب فَ َتح بذلك وأنّو
 ا رمحة اّنالشهرست الد ين ىبةُ  السي د ُمقد مة يدي بٌن الَّيت النسخة وىذه(> العتقاد تصحيح) كتابوِ  ح

 ح والرَّئيسة األساسية الوثيقة ،(قيس ابن ُسليمٍ ) كتابِ  عن يتحدَّث ادلفيد والشَّيخ ،469 صفحة ح عليو
يقة ُظَلمة ِبيتوِ ِفيَِيك نِلمِمن> )الصَّادق إماُمنا يقول الش يعة، بأجبد مَس وه البيت وأىلُ  الطَّاىرة، الصد 
ِىذاِأنَِِّغير ->يقول ادلفيد؟ شيُخنا يقول فماذا ،(م َحمَّدِآلِ َِأْسَرارِ ِم نَِشيئاِاَِيملكِ ِلِفإنَّوِ ِس َليمِك تابِ 
ِوقدِأكثرهِ ِعلىِالَعملِ ِيجوزِولِبوِ ِموثوقِ ِغيرِ ِالكتابَِىذاِأنَِِّغير - ُسَليم كتاب يعين - الكتاب
ا - فيوِماِبك لِِِّالَعملَِِيجَتن بِأنِِْللم تديِّنِفينبغيِوتدليسِتخليطِ ِفيوِ ِحصل  ما وأنت أحد يقول رَّبَّ
ا ،635 سنة توح ادلفيد والشَّيخ ،3659 سنة تعيش اآلن أنت أدراك؟  وحقائق معلومات عنده كان فلرَّبَّ

 سبقوه الَّذين الُعلماء من ىناك ولكنْ  ذلك، مُيكن أقول لديك، متوّفرة ليست ىي واآلن الوقت ذلك ح
 ومن فيو، ما وأخذوا ومدحوه اإلسَلم أصول من أصلٌ  بأنَّوُ  الكتاب ىذا عن قالوا شلَّن الُعلماء أجلَّة ومن
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 ىنا أنا آخرون، وىناك الكاح، ح عليو تعاىل ا رضوان الكليين ىو الكتاب ىذا على اعتمد َمن مُجلةِ 
 شيُخنا يقول فماذا فاِطَمة، ُظَلمةِ  عن أحتدَّث أنا كَلمِو، على الردّ  أو ادلفيد الشَّيخِ  مناقشة بصدد لستُ 
ِعلىِالَعملِ ِيجوزِولِبوِ ِموثوقِ َِغيرِ ِالك تابَِىذاِأنََِِّغير - >469 صفحة ُسَليم؟ كتاب عن ادلفيد
ِعلىِي عوِّلِولِفيوِماِبك لِِِّالَعملَِِيجَتن بِأنِِْللم تديِّنِفينبغيِوتدليسِتخليطِ ِفيوِ ِحصلِوقدِأكثرهِ 
ِمنهاِالصَّحيحِعلىِلي وق ف وهِاألحاديثِمنِتضمَّنوِ ِفيماِالع لماءِإلىِوليفزعِلروايتوِ ِوالتقليدِجملتوِ 
 خربة عنده أنّ  باعتبار اخلوئي السي د مثَلً  أمثال الُعلماء إىل وليفزع - للصَّوابِالموف قِ ِواهللِ ِوالفاسد
 فالشَّيخ صحيحاً، ليس الكتاب ىذا سيقولون إليهم فزعنا إذا وىؤلء ادلعاصرين، ادلراجع أمثال من بالر جال

 فهم الُعلماء إىل رجعوا إذا والشيعةُ  الُعلماء، إىل بالرجوع الش يعة أمر ُثَّ  الكتاب، َضعَّف ىو أساساً  ادلفيد
 ما يعين بالكامل، موضوع الكتاب ىذا بأنَّ  قال َمن منهم الش يعة ُعلماء ألنَّ  الكتاب، ىذا سينفون أيضاً 

اً  قليل جزء فقط صحيحاً، ليس الكتاب ىذا ح ما أكثر بأنَّ  قال منهم والبعض صحيح، شيء ول فيو  جدَّ
 اآلخر من! اآلخر من وانتهينا حولو يدورون الَّذي ىذا ىو تُثُبت، ل فاِطَمة ُظَلمة أنَّ  ادلهم صحيح، فيو
  .الزَّىراء قَ تَ َلةَ  ُيرب ئوا أنْ  يريدون وانتهينا، القضيَّة ىذه ىي
 ألنَّنا بعقوذِلم، يعبث الشَّيطان بعقوذِلم، يعبث الشَّيطان عليهم، َيضحك الشَّيطان> أقول! كيف؟ تقول قد

 بدايات من بدأت وأنا الكبار مراجعنا كَلم رلموع من إليها نصلُ  الَّيت النَّتيجة النتيجة، ىذه إىل سنصل
 الص غرى؟ الغيبة ح موجوداً  كان الصَّدوق الشَّيخ ،;54 انتهت؟ مّت الص غرى الغيبة الكربى، الغيبة عصر
 ح يعيشون كانوا ُعلماء من بدأت فأنا ،5:3 توّح؟ مّت الصغرى، الغيبة علماء من الصَّدوق الشَّيخ نعم،
 ابن احُلسٌن أيَّام ُوِلد الص غرى، الغيبة عصر ح ُوِلد الصدوق الشَّيخ ألنَّ  الكربى، الغيبة عصر من يومٍ  أوَّل

 ادلفيد، الشَّيخ أساتذة من وىو الُكربى الغيبة عصر ومراجع ُعلماء أوائل من فهو الثَّالث، السَّفًن أيَّام روح،
 ضلرتمهم الَّذين األجَّلء الكبار الطبقة ىم ىؤلء ادلفيد، الشَّيخِ  إىل ادلرجعّية انتقلت الصَّدوق الشَّيخِ  وبعد

 ىذه على العقول فَتحّجرت أحد، ينتقدىم مل الصَّنميَّة وبسبب وَيشتبهون، خُيطئون ولكنَّهم وصُلل هم
ِتَ ْنص بِأنِِْإيَّاكَِ> )قالوا حٌن البيتِ  أىلِ  بأقوالِ  والتزمنا صنميَّة ىناك تكن مل لو وإلَّ  اخلاطئة، ادلقد مات
َقوِ ِالح جَّةِد ونَِِرَج َلِا  الشَّيخِ  مع هبذه َعِملوا الش يعة أنَّ  لو ،(َقول وِإ َلىِالنَّاسَِوَتْدع وِقَالَِماِك لِِِّف يَِوت َصدِّ
 الفكر ىذا من ولنجونا صحيحةً  عقيدتُنا ألصبحت ادلوجودين اآلن ادلراجع ومع الصَّدوق الشَّيخِ  ومع ادلفيد

  .الش يعة ُعقولِ  ح عشعش الَّذي النَّاصب  
 أصناماً  منهم وصنعوا الُعلماء َصنَّموا الَّذين أنُفِسِهم الش يعة وبسبب الش يعة ومراجع الش يعة ُعلماء بسببِ 

 مثلما وعقوذِلم أذاهِنم ح وبَالَ  ومراجِعنا علمائِنا على فركب ساضلة فرصة وجدىا ىنا والشَّيطانُ  بدوهنا،يع
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 أجرمنا أنَّنا ىي والنتيجة النَّاصّب، اإلنتاجَ  ىذا لنا وأنتجوا الفجر، صَلةِ  الصََّلةِ  عن ظلنا ما إذا أذاننا ح يبول
 أنُفسنا، َبق   أجرمنا ضَلنُ  الُكربَى، الصّديقةِ  َبق   وليس أنفِسنا َبق   أجرمنا أنّنا والواقع الكربى، الصديقةِ  َبق  
 > عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  فاِطَمةَ  إىل ُنسيءَ  أنّنا حظ نا سوء ومن طالِعنا سوءِ  من فهذا
 ومن! العقائديّة ادلنظومةَ  من طُلرُِجها جهة ومن! وقاتليها ظادليها ونربّئ والُظَلمةَ  اجلرميةَ  طُلّفف ِجهة فمن
 ! إليها النقائصَ  نَنسبُ  جهة
 فاِطَمة ُظَلمةِ  من تُقل ل الَّيت العقيدة وىذه ،[!!حظها طايح] عقيدةٌ  ذلي ىكذا تفعل الَّيت العقيدةُ  ىذه وواِ 

 ىذه حظ ا طيَّح] فاِطَمة إىل النقائصَ  وتَنِسب العقائديّةِ  ادلنظومةِ  من فاِطَمةَ  وُترج فاِطَمة أعداءَ  وتربّئ
 [..!!بيها يعتقد اللي حظ ا وطيَّح العقيدة
 وصلت ألنَّين غد، يوم حلقة ح تعاىل ا شاء إنْ  معكم احلديث وُأكِمل ىنا سأتوقَّف طويل، طويلٌ  الكَلمُ 

اً  خطًنٍ  مكانٍ  إىل  إحلاق ىناك ألنّ  توّقف، إىل ُيتاج ادلكان ىذا بسرعة، عليو أمرَّ  أنْ  أريد ل لذا جدَّ
اً  كبًنة َمنقصة  !.!..عليها ا صلواتُ  بفاِطَمة جدَّ
 الَغًنةَ  منو ونستمد  ! عقيدتِنا على الَغًنَةَ  منو نستمد  .. اذلامشيٌن َقمر إنَّوُ .. القمر شاشةِ  على غداً  موعدنا
ا فاِطَمة ألجل ُعُقولِنا وح قُ ُلوبِنا ح َغًنةٍ  من ىناك كان وإذا! فاِطَمة ألجلِ   َقَمر!! الَقَمر َغًنَةِ  أذيالِ  من فإهنَّ

 ... ىاشم بين
 عٍََى ًَُِخَابِعٍِنَا ُِشَاىِدٌِنَا ًًَُجٌُهِ ًُجٌُىِنَا عَْٓ اٌىَسْبَ إوْشِف لََّس، ٌا ،احلُسَني أَخٍِهَ ًَجْوِ عَْٓ اٌىَسْبِ وَاشِفَ ٌَا

 ...احلُسَني أَخٍِهَ بِحَكِّ اإلْٔخَسِْٔج

  ... اهلل أَِاِْ يف. .. حعاىل اهلل شاء إْْ غَداً املٍخمى.. . جٍَّعاً اٌدُّعاء َسْأٌُىُ
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ِ:وفيِالختام
ى  يِوى  ذاِالمطب  وعِلِلِب   ّدِم  نِالتنبي  وِال  ىِأنّن  اِحاولن  اِنق  لِنص  و ِالبرن  ام ِكم  اِ

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