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 بِغُِْ اهلل اٌشَّحَِّْٓ اٌشَّحُِْ

 
  ...األًٌََِْْبء َّخٌَجَّوُ بٌَِْوِ اٌَّزُِْ اهلل ًَجْو َّب عٍََْه عٍََبٌَ

  ...اهلل بمَّْتَ

 ...!فَمَذَن؟ َِْٓ ًَجَذَ اٌَّزُِْ ًََِب ًَجَذَن َِْٓ فَمَذَ َِبرَا
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 ًاٌخُّغعٌُْ اخلَبِِغَتُ تُمٍََحَاٌْ

 عَشَش اٌثَّبِِٔ اجلُضْءُــ  فَبطَِّت َّب ٌَبَّْهِ
 

 ...بَ َناِتْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلمٌ 
 ..!!فَاِطَمةِيَاِلَبَّيكِِ; احلََلَقات َىِذهِ  ِفْ  ِظَللوِ  ِفْ  نَِعيشُ  الَِّذيْ  الُعنوانُ  ُىوَ  الُعنوانُ 

ينيَّة ادلؤسَّسة أجواءِ  ف حديثي زال ال  وفُقهائِنا وُعلمائِنا َمراجِعنا ُكُتبِ  بُت أتقلَّبُ  زِلتُ  وال الشِّيعيَّة، الدِّ
 كَلمٍ  ِمن تقدَّم ما أُعيد أنْ  أُريد ال .الباقُت أعمار ا وأطال ادلاضُت على تعاىل اِ  رضوان وُمفسِّرينا

 ومراجِعنا ُعلمائِنا بُت وُخصوصاً  الشِّيعيّ  الوسط ف عليها ا صلوات فاطمة ُظَلمةُ  بال ُمجمل، أقولُ  ولكنٍَّت
  ;التالية الثََّلثة اخلُطوط ف أوجَزىا أنْ  ؽُلكنٍت
 !القتل جرؽلةِ  من وقاتِليها ظاِلميها وتربئةُ  ؽُلكن، ما أقصى إىل اجلرؽلة زبفيفُ :ِاألوَّلِالخطِ 
 -;يقول وسلَّم؟ وآلو عليو ا صلَّى النَّبّ  يقول ماذا أتدرون العقائديّة، ادلنظومة من إخراُجها :الثانيِالخط
 الكلمة - اهللَِلْعَنةُِِفَ َعَليوَِِِذِلكَِغيرَِِقَالََِِفَمنَِوالُحَسينَِوالَحَسنَُِِوفَاِطَمةَِعليِ ِبَعِديِِمنِالَخْلقَِِِأْفَضلُِ
َِوفَاِطَمةَِعليِ ِبَعِديِِمنِالَخْلقَِِِأْفَضلُِ - االعتقاد منظومةِ  قائمةِ  رأسِ  ف ففاطمة وواضحة، سُلتصرة

 وآلوِ  عليو ا صلَّى األعظم النَّبّ  كَلمُ  ىذا - اهللَِلْعَنةُِِفَ َعَليوَِِِذِلكَِغيرَِِقَالََِِفَمنَِوالُحَسينَِوالَحَسنُِ
 ىذا احلاشية، على وجعلوىا الشِّيعيَّةِ  العقائديّةِ  ادلنظومةِ  من فاطمةَ  أخرجوا الكرام ومراجعنا وعلماؤنا وسلَّم،

  .الثَّاين اخلط ىو
 اِ  صلواتُ  الطاىرة شخصيَِّتها إىل النَّقائصِ  ونسبةُ  الشَّريف، مقاِمها إىل النقائصِ  نسبةُ  :الثَّالثِالخطُِ

 !عليها وسَلمو
ِ:ِتقدَّمِماُِخالصة
 زُلِسناً  وأنَّ  واجلدار الباب بُت ُعِصرت قد فاطمة أنَّ  لنا علمَ  وال! صَلهتا عن وتنام! صَلهتا ف تسهو فاطمة

 وال وريبةٍ  شك   حالةِ  ف فنحنُ ! ال؟ أم اسن امسوُ  ولدٍ  من لفاطمة ىل لنا علمَ  ال بل! ىناك ُأسِقط قد
 . عليو تعاىل ا رضوان ادلفيد شيِخنا حالُ  ىو نعلم،كما

 إمامِتو بعد واإلمامُ  بعثتِو، بعدَ  عقُلو يكتمل النَّبَّ  أنّ  عندهُ  ادلفيد فالشَّيخ عقُلها، يكتمل مىت ندري ال فاطمةُِ
 قبل لإلمام الزمةً  وليست البعثة قبل للنَّبّ  الزمةً  ليست والِعصمةُ  السَّابق، اإلمام شهادةِ  بعد أي الفعلّية
 .ندري ال العصمة؟ الزمتها ومىت عقلها؟ َكُمل فمىت بإماٍم، ىي وال بنب   ىي ال وفاطمة إمامتِو،
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 مضى ما وينسى ُمتصرَّفاتو من كثَتاً  ينسى فالنَّبّ  الطوسي، شيخنا يقول كما وتنسى وتنسى تنسى فاطمةُِ
ا األوىل باب من ففاطمةُ  السَّابق، الزَّمان ف عليوِ  جرى وما  وتنسى وشؤوناهِتا، ُمتصرَّفاهِتا من الَكثَتَ  تنسى أَّنَّ
 .عليها جرى ما

 احللِّي اقِّقُ  قال كما ظادلة، رُلحفةً  تكون أن ؽلكن ذُبِحف، أنْ  ؽلكن عليها وسَلموُ  ا صلواتُ  فاطمةُِ
 يُقالَ  ال أنْ  بعِضهم عندَ  واألوىل بعيد، حد   إىل سيِّئاً  ذلك غلدوا ومل اجلواىر كتابِ  ف كما وادلراجع والعلماء

 ال أنْ  واألوىل كذلك، رُلِحفة ظادلةٌ  تكون أنْ  ؽلكن ففاطمةُ  صحيحاً، يكون أنْ  ؽلكن أنّو يعٍت الكَلم، ىذا
 .احللي اققِّ  على اعًتضوا ما ادلراجع بقيَّةُ  وإالَّ  ادلدارك، صاحبُ  قال كما ىذا نقول

 ب ِ  غيبِتو عن فعربَّ  احُلجَّة اإلمام مع األدب احللي اقِّقُ  أساء مثلما إليها، األدبُ  ُيساءَ  أنْ  ؽُلكن فاطمةُ 
 (! عدموِ )

 النَّبّ  علمِ  عدمِ  ف اجلواىر صاحبُ  بذلك صرَّح كما والنَّجاسةِ  الطهارةِ  أحكامَ  ذبهل أنْ  ؽُلكن فاطمة
 !الشَّرعّية وشؤوََّنا أحكاَمها تُقدِّر ىكذا أيضاً  وفاطمةُ  قدَّروه، ىكذا وأَّّنم الُكرّ  دبقدارِ  واألَِئمَّة
 من األنصاري ُمرتضى الشَّيخ يقول كما احُلجَّة، كاإلمامِ  َضعيفة حافظُتها عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  فاطمةُ 

 قويةً  حافظُتها كانت وما بادلعٌت النَّبّ  أحاديث نقلت أيضاً  ففاطمةُ  بادلعٌت، احلديثَ  نقلَ  احُلجَّة اإلمام أنَّ 
 !عليو ا رمحةُ  األنصاريّ  الشَّيخ كحافظةِ  شديدةً 
 من بَ ُتَّ  األنصاريّ  فشيخ ُنا تُريد، ما حبسب نصرفها وأنْ  منها فدكاً  نأخذ أنْ  الضروري من ليست وفاطمة

 اخلُمس يصرف الَّذي وأنَّ  احُلجَّة، اإلمامِ  رضا حبسبِ  ُيصَرف أنْ  ُيشًتَطُ  ال الغيبةِ  زمانِ  ف اخلمس أنَّ 
 أخذ حُت بكر فأبو زلٍض، بإحسانٍ  يقومُ  ألنَّوُ  سبيل من عليو ليس احُلجَّة، اإلمامَ  فيها يُرضي ال بطريقةٍ 

 !سبيل من فاعلوِ  على ليس زلضٍ  بإحسانٍ  قام فإنَّوُ  ادلسلمُت شؤون ف وصرفها فدكاً 
 وادلراجعُ  العلماءُ !! فاطمة ىي ىذهِ  مقاماهِتم، ا أعلى الكرام ومراجِعنا ُعلمائَنا نظرِ  ف فاطمةُ  ىي ىذه إذاً 

 تُقدَّسوَّنم الَّذين وعلماؤكم مراجُعكم يقول ما وأُطبِّقُ  ُكتبهم من أقرأ فقط ىنا أنا أنا، ولستُ  يقولون ىكذا
 !أنتقَدىم أنْ  تقبلون وال

 جامعُ ( الشَّتات َجامعُ ) الفارسية اللغة ف كتابوِ  ف ذكرهُ  الكَلم ىذا الُقمِّي؟ القاسم أبو ادلَتزا يقول ماذا
 فقهية أحباث عن ِعبارة وىو الفارسية، باللغة الشَّتات جامعُ  ىو ىذا رُللَّدات، ِعدَّة عن عبارة الشَّتات
 للمَتزا ُوجِّو سؤالٌ  ادلعلومات، من كشكول ىو نقول أنْ  ؽلكن الفقو، غَت وف الفقوِ  ف سُلتلفة أجوبة وكذلك

 والكرامات، العاليةَ  ادلنازلَ  لوُ  يذكرون لوُ  ُيًتمجون وحُت الطائفة، مراجع كبار من وىو الُقمِّي، القاسم أيب
 ف العلمية احلوزة ف ُتدرَّس الَّيت الُكتب أحد كان( القوانُت) كتابوُ  عليو، ا رمحة الُقمِّي القاسم أبو ادلَتزا
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 احلوزاتِ  بعض ف إيران ف خصوصاً  الكتاب ىذا َيدُرس زال ال البعض أنَّ  وأعتقد قم، ف وكذلك النَّجف
 أبو عليو، ا رمحة الُقمِّي للمَتزا الفقو أصول علم ف القوانُت كتاب القدؽلة، بادلناىج تلتزم زالت ال الَّيت

 صاحبُ . عنو يقولون ىكذا وفُقهائِها وأصوليِّيها وزُلقِّقيها الطائفة مراجع كبارِ  من ىو الُقمِّي القاسم
 ف الفارسية باللغة ادلذكور الكَلم يًتجم ،675 ،675 صفحة األوَّل، اجمللَّد ىو وىذا الفاطمّية، اخلصائص

 اخلصائص كتابُ  أيضاً، الفارسية باللغة ىو أساساً  الكتاب وىذا الًتمجة، لكم أقرأُ  وأنا الكتاب ىذا
 اللغة إىل أشرف مجال علي سيِّد ترمَجَوُ  الكجَوري، باقر زُلَمَّد للشَّيخ الفارسية باللغة ىو باألساس الفاطمية
 ،675 صفحة الُقمِّي، القاسم أيب ادلَتزا كَلم من ُمًتمجاً  جاء ما فأقرأ الرَّضي، الشَّريف انتشارات العربية،
 فيما اختلفوا ما العوام وا - بينهمِفيماِالعوامِاختلفِلقد -;الُقمِّي ادلَتزا إىل ُموّجو السؤال ،675
َِشرِ ِالزََّمانِآِخرِفُ َقَهاء; )تقول روايات عندنا الرِّوايات، ف كما فهم اختلفوا وإذا ؼلتلفون ال العوام بينهم،
ُهمِالِفتَنةَِبَدأتِفُ َقَهاء  من تصدرُ  إظّلا فوا الشِّيعة عوامِّ  بُت مشكلةٍ  من ىناك كان فإذا ،(تَ ُعودَِوِإلَيِهمِِمن ْ

ِمنِأفضلِفاطمةِإنَِّ:ِقالِمنِفمنهمِبينهمِفيماِالعوامِاختلفِلقد:ِالسؤال - فقهائِهم ومن مراجِعهم
 المسألة؟ِفيِقولكمِىوِفماِفاطمةِمنِأفضلُِِالَحسنينِإنَِّ:ِقالِمنِومنهم - أوالدىا من - الَحسنين

 األعمِّ  الشِّيعة مراجع فإنَّ  الشِّيعة، مراجع نفسِ  من ىي العوام بُت الفتنة وىذهِ  ذلك يعرفون ال العوام -
يقة على األَِئمَّة يُفضِّلون فيهم األغلب يقة أنَّ  باعتبار الُكربى الصدِّ   .إماماً  ليست الُكربى الصدِّ

َِظواىرِإنَِّ:ِالجواب - !العظيم األصويل الفقيو ادلدقِّق اِقق الُقمِّي القاسم أيب للمَتزا ُموجَّو السؤال ىذا
 - تُفيد - !والفقهاء العلماء يعرفها الَّيت العامة القواعد - اإلمامّيةِلدىِالعامَّةِوالقواعدِواألخبارِاآليات

 على تدل   ال واألخبار ذلك، على تدل   ال اآليات! اآليات ظواىر إنَّ  - أفضلِالَحسنينِأنَِّ - تفيد؟ ماذا
 من هبا جاؤوا والَّيت العلماء عند العامة القواعد نعم تدّل، ال أيضاً  اإلمامية لدى العاّمة والقواعد ذلك،

 لكن نعم، النَّواصب من هبا جاؤوا الَّيت القواعد ادلئة، ف مئة صحيح الكَلم ىذا صحيح، ىذا نعم النَّواصب
 ادلوضوع ىذا عن وسأربدَّث ذلك، على تدل   ال والعًتة الكتاب فكرِ  عميقِ  من ُتسَتخرَجُ  الَّيت القواعد
  .فشيئاً  وشيئاً  متتالية احللقات لكن ُمفصَّل، بشكلٍ 
 تابعوا وللزَّىرائِيَّات للزَّىرائيُِّت; أقول ،(فَاِطمةِيَاِلَبَّيكِِ) العنوان ىذا ربت احللقات من وفَتٌ  عددٌ  أماَمنا الزال
 أيب ادلَتزا الكبَت العال ِم جواب مصيبَتكم، تعرفوا وحىتَّ  أقدامكم، تضعون أين تعرفوا حىتَّ  احللقات ىذه

ِأفضلِالَحَسنينِأنَِِّتُفيدِاإلماميةِلدىِالعامَّةِوالقواعدِواألخبارِاآلياتِظواىرِإنَِّ - الُقمِّي القاسم
 !والفقهاء ادلراجع بُت الشَّائع الرأي ىو وىذا - باإلمامةِويَفُضالنهاِالعصمةِفيِيشاركناىاِألن َُّهماِوذلك

ِكافَّةِعلىِالعامَّةِالرِّئاسةُِِلهماِإمامانِفُهماِباإلمامةِويَفُضالنهاِالعصمةِفيِيشاركناىاِألن َُّهما -
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 ىم اإلمامة، معٌت يعرفون ال ادلراجع ىؤالء ُىم - بأفضليَّتهماِللقولِكافيةٌِِوحدىاِواإلمامةُِِالخالئق
 دلعٌَت  ناصبي  فهمٌ  وىذا اخِلَلفة، َتعٍت الَّيت اإلمامة عن يتحدَّثون النَّاصبِّ، دبعناىا اإلمامة عن يتحدَّثون
 رئاسةٌ  اإلمامةُ ; النَّواصب بتعريف الكَلم علم كتب ف اإلمامة يُعرِّفون ومراجعنا ُعلماؤنا ولذلك اإلمامة،

  .آخره إىل.. . ودنيويَّة دينيَّةٌ 
 علماء من ىو ادلاوردي ادلخالفُت، عند الكَلم علماء من ادلاوردي وغَت ادلاوردي تعاريف ىي ىذه

 ىكذا، اإلمامة يُعرِّفون وفقهاؤنا فمراجُعنا البيت، ألىل ادلخالفُت الكَلم علماء تعاريف ىذه الشَّافعيَّة،
 َلُكمَِشيءٍُِِكلِ َِوَذلَِّ -;العبارة ىذه تُلخُِّصها الكبَتة، اجلامعة الزِّيارة ف تعريُفها زُلَمَّدٍ  آلِ  عندَ  اإلمامةُ  بينما

 العنوان وىذا - َلُكمَِشيءٍُِِكلِ َِوَذلَِّ - العربية اجلزيرة ف البدو قبائل على خبَلفةٍ  مرتبطة ليست القضيَّة -
 - الكبَتة اجلامعة الزِّيارة ف العبارة ىذه ذلا، ثابتةٌ  فاإلمامةُ  األَِئمَّة، على ينطبق أنْ  قبل فاطمة على ينطبقُ 

 النَّواصب، يفهُمها كما اإلمامةَ  يفهمون ادلراجع ىؤالء لكن إماَمُتهم، ىي ىذه - َلُكمَِشيءٍُِِكلِ َِوَذلَِّ
 علي   بُت ادلفاضلة دبستوى اإلمامة عن دائماً  النِّقاش مستوى نرى ولذلك السَّقيفة، أىل بفهمِ  اإلمامةَ  َفِهموا
ا سخيف، الكَلم وىذا السَّقيفة، ُخلفاء وبُت  عقيدةٍ  إىل يتحوَّل أنْ  لكن النَّواصب، دلناقشة ضلتاجوُ  ردبَّ

 هبذه فاطمةَ  ويقيسون العقائد مع يتعاملون ىكذا ىؤالء والعًتة، الكتابِ  منهجِ  عن خروجٌ  فهذا نعتنق ُها
ِللقولِكافيةٌِِوحدىاِواإلمامةِالخالئقِكافةِعلىِالعامةِالرِّئاسةَِلُهماِإمامانِفَ ُهما - !النَّاصبّية ادلقاييس

ِأنَّهماِإلىِإَضافةًِ - !باألفضلية؟ العمرِ  طولِ  عَلقةُ  وما - ُعمراًِِأطولِكاناِأنَّهماِإلىِإضافةًِِبأفضلّيتهما،
ِالشَّدائدِتحم لِيلزمُِِالعمرِوطولِالعمر،ِطُولِبسببِِِوعبادةًَِِعمالًِِأكثرِوبالتَّاليُِعمراًِِأطولِكانا

 - عليو ا صلوات احُلسُت يعٍت - الجنةِأىلِشبابِسيِّديِثانيِِسيَّماِأكثرِواالبتالءاتِوالمحن
 من اخلرط ىذا..!! اخلرط ىذا شنو] - والمعاناةِالعبادةُِمدَّةِقصرِيعنيِاألحمديةِالبضعةُِعمرِوقصر

 ! يُوضع؟ ميزان أي ف ىذا![ ىذا؟ وين
 هبذهِ  فاطمة أقيسَ  أن أريد ال أنا ،(الثَّقلينِعبادةََِِتعُدلِالخندقِيومِعليِ ِضربةُِ; )ادليزان ىي واحدة كلمة

 بأنَّ ; قلت حُت كَلمي، يرفضون وقطعاً  أمس، يوم قُلتُ  حُت َخرِبة، ُعقولٍ  مقاييسُ  ىذه لكن ادلقاييس
 هبذه الزَّىراءَ  تقيس الَّيت العقول ىذه ف ذلك من أكثر فعلَ  لقد وواِ  العقول، ىذه ف وتغوَّط بال الشَّيطان
 ىذا الكشمش، أبو ىو وىذا ،[الشغلة؟ ىاي على اشجابك إنت] القاسم أبا مَتزا يا موالنا يا ادلقاييس،

 صاحب الكبَت كربَلء مرجع عن حكايةً  لكم ذكرتُ  أينّ  تتذكَّرون بالكشمش، طُِبخ إذا الطعامَ  ػُلَرِّم الَّذي
 كربَلء، ف األول ادلرجع كان الطباطبائي، عليّ  للسيِّد ادلعروفة الفقهية ادلوسوعة ادلسائل رياضُ  الرِّياض،

 لوُ  ووضع وليمة لوُ  صنع الش هداء، سيِّد لزيارةِ  جاء وحُت النَّجف، ف البارز ادلرجع كان الُقمِّي وادلَتزا
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 علينا مّرت الكشمش، فيوِ  يُطَبخ الَّذي الطعام بنجاسة ػلكم الُقمِّي ادلَتزا أنَّ  يعلم ألنَّوُ  ُمتعمِّداً  الكشمش
ا إليها، سأعود الواقعة، ىذه  !الضَّحلةِ  العقولِ  ىذهِ  مستوى نرى أنْ  ألجلِ  إليها أعود ردبَّ
 وتوزن واحلم ص بالكشمش تشتغل تروح لو وا] الُقمِّي للمَتزا أقول أنا نفسُو، ىذا ىو الُقمِّي ادلَتزا

 - ![بالكيلوات الشغلة الكشمش، صاحب نظرية حبسب! اخلرط ىذا من أحسن وباألطنان بالكيلوات
ِيلزمِالُعمرِوطولِالعمر،ِطولِبسببِِِوعبادةًَِِعَمالًِِأكثرِوبالتاليُِعمراًِِأطولِكاناِأنَّهماِإلىِإضافةًِ
ِالبضعةِعمرِوُقصرِالجنَّةِأىلِشبابِسيِّديِثانيِسيَّماِأكثرِواالبتالءاتِوالمحنِالشَّدائدِتحم ل

ِيَقتضيِالِوالمقامِوصعوبتوُِِالعملَِكثرةِتتبعُِِواألفضليةِوالمعاناةِالعبادةِمدَّةِقصرِيعنيِاألحمدية
[ اخلرط ىذا وعلى! األخ القسطنطينية لنا فتح يعٍت ىو] باعتبار - يسعِالِوالوقتِالبيانِىذاِمنِأكثر

 احُلجَّة اإلمامَ  بأنَّ  تقولون! الكرامات؟ ىذهِ  ىي! كرامات أصحاب! أبرار ُعلماء! وُمدقِّقون زلّققون ويقال
 مل إذا!! عقائُدىم ىي ىذه واحلال اإلمام؟ يسدُِّدىم شيء أيِّ  ففي عقائِدىم ف يسدِّْدىم مل إذا ُيسدُِّدىم؟
 وىذهِ [ يسدِّدىم؟ وين تگولولنا ما وين؟ الكشمش؟ ف وين؟ يسدِّدىم] عقائِدىم ف احُلجَّة اإلمام ُيسدِّدىم
 وبعد! الليايل العلماء عليها سهر وأحباث موسوعات ىذه ويقال ُكُتب ف وُتطَبع للنَّاس يُقدِّموَّنا الًتىات

 دماء من أفضلُ  العلماء ِمدادُ  ىو ىذا ىذا، ىو الش هداء، دماء من أفضل الُعلماء ِمداد بأنَّ  لنا يقولون ذلك
 !!خ َرِفة وعقول خ َرِبة عقول! الشهداء

ُِسليَمانِابنُِمَحمَّدَِعنِْ -;األوَّل اجلزء ىو وىذا الشَّريف، الكاف ىو ىذا الرِّواية، ىذه عليكم أقرأ
يَلمي  َمَدح - َوَفْضِلوَِِِوِدينوِِِِعَباَدتِوِِِِمنُِِْفالنٌِ - الصَّادق لإلمام - اهللَِعبدِِِأِلِبيِقُ ْلتُِ:ِقَالِأَبيو،َِعنِالدَّ
 - ;لو قال اإلمام؟ لوُ  قال فماذا وفضِلو، وديِنو عبادتِو ِجهةِ  من شخصاً  مدح األشخاص، من شخصاً 
ِيَ ْعُبدَِكانِِإْسَرائِيلِبَِنيِِمنِرَُجالًِِِإنَِِّالَعْقل،َِقْدرَِِِعَلىِالثَّوابِإنَِّ:ِفَ َقالَِأْدِري،ِال:ِقُ ْلتَُِِعْقُلو؟ِوَكيفَِ

ِِبوَِِِمرَِِّاْلَماَلِئَكةِِمنَِِْمَلَكاًَِِوِإنَِِّاْلَماءِظَاِىَرةِالشََّجرَِكِثيَرةَِنِضَرةَِخْضراءِالَبْحرَِجَزائِرِِِِمنَِجزيرةٍِِفيِاهلل
َِأنَِِِّإلَيوِتَ َعالىِاهللِفََأْوَحىِاْلَمَلك،ِفَاْستَ َقلَّوَُِِذِلكِتَ َعاَلىِاهللِفََأرَاهَُِِىَذا،َِعْبِدكَِِثَ َوابََِِأرِِنيِرَبيِيَا:ِفَ َقال

َِلوُِِفَ َقالِِإْنِسٍي،ُِصورَةِِِِفيِاْلَمَلكِفَأَتَاهُِِِاْصَحَبُو، ِقَالِأَْنت؟َِمن: َِمَكاُنكَِِبَ َلَغِنيَِعاِبدٌِِرَُجلٌِِأَنَا:
ِاْلَمَلكَِلوُِِقَالََِِأصَبحِفَ َلمَّاَِذِلك،َِيوَموَُِِمَعوَُِِفَكانَِمَعك،ِاهللِأِلَْعُبدِفَأَتَيُتكِال َمَكانَِىذاِِفيِوِعَباَدُتك

َِىذاَِلَمَكانِناِإنَِّ:ِالَعاِبدَِلوُِِفَ َقالِِللِعَبادة،ِِإالََِِّيْصُلحِوما - سلضرَّة وأرض مجيل مكان - لََنزِهَِمَكاَنكَِِِإنَِّ
َِىَذاِفَإنَِِّال َموِضعَِىَذاِِفيَِرَعيَناهَُِِحَمارَِلوَُِِكانِفَ َلوِبَِهيَمة،ِِلَربِّناِلَيسَِ:ِقَالِىو؟ِوما:َِلوُِِفَ َقالَِعيَباً،

ِِمثلَُِِيِضيعَِكانَِماِِحَمارَِلوَُِِكانَِلو:ِفَ َقالِِحَمار؟ِِلَربِّكَِوَما:ِال َمَلكَِذِلكَِلوُِِفَ َقالَِيِضيع،ِالَحِشيش
 ىذا؟ تتمٌتَّ  كيف أنت محار، ِلرَِّبك وما لو يقول ادلَلك القضيَّة، ىذه على ُيصرِّ  ىو يعٍت - الَحِشيشَِىَذا
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َِعَلىِأُثِيبوُِِِإنَّماِاْلَمَلكِإَلىِاهللِفَأْوحى - !احلشيش ىذا مثلُ  يضيع كان ما محار لوُ  كان لو فيقول يعود
 َّنار ليل ليعبَدين النَّاس اعتزل العابد ىذا صحيح العابد، ىذا ثوابَ  استقللتَ  ادلَلك أي ها أنت - َعْقِلوَِقْدرِِ

 العابد؟ ىذا يُفكِّر كان كيف صغَت، عقُلوُ  قليل، عقُلوُ  العابد ىذا لكن اخللق، عن منقطعاً  اجلزيرة ىذهِ  ف
 َلَما محارٍ  من  كان لو ادلكان، ىذا ف عيباً  أنَّ  فَتى كثَت احلشيش أنَّ  يرى بالكيلوات، األمورَ  يزنُ  كان
 ىو ادلنطق ىذا احلشيش، ىذا كان كيلو كم احَلشيش، ىذا كان طّناً  كم ندري ال احلشيش، ىذا ضاع
 ىذا على يوافقونو ادلراجع وأكثر يوافقونو، الَّذين ادلراجع من والكثَت الُقمِّي القاسم أيب ادلَتزا منطق نفس

  .ادلنطق ىذا نفسُ  ىو ادلنطق فهذا القول،
 السَّابقة الرِّواية واجلهل، العقل كتاب وىذا األوَّل اجلزء الكاف كتاب من أقرأ زِلتُ  ال الصَّادق إمامنا عن
ِوآِلوَِعَليوِِِاهللَُِِصلَّىِاهللَِرُسولَِِِعنِالصَّادق،ِِإَماِمَناَِعن - ;التاسعة الرِّواية وىذه الثَّامنة الرِّواية ىي

 أقول ولذلك - ِبَعْقِلوُِيَجاَزىِفَِإنَّماَِعْقِلوُِحْسنِِِِفيِفَاْنظُُرواَِحالٍُِِحْسنُِِرَُجلٍَِِعنِبَ َلَغُكمِإَذا:ِوَسلَّم
 عقول كانت َسواء ترللي، عقول ىذه الشِّرب بطريقة أو الكيلو بطريقة الطريقة هبذهِ  تُفكِّر الَّيت الُعقول ىذهِ 

 .ترللي عقول ىذه الطريقة هبذه الكربى الصديقة مع تتعامل الَّيت العقول آخر، شيء أي بطيخ مراجع
ِالعبادةُِمدَّةِِقَصرَِِيعنيِاألحمديةِالبضعةُِعمرِوِقَصرُِ - عليو؟ ا رمحة الُقمِّي مرجعنا يقول فماذا

 بالقياس ُمرادهُ  قطعاً  قليلة، كانت ُمعاناهتا فاطمة قليلة، كانت وُمعاناهتا قليلة كانت فعبادهتا - وال ُمعاناة
ِالعبادةُِمدَّةِِقَصرِيعنيِاألحمديةِالبضعةُِعمرِوِقَصرُِ - مجيعاً  عليهم ا صلوات احَلسنُت بولديها

 قليلة وادلعاناة قليلة كانت فاطمة عبادة أنَّ ; اجلديدة ادلعلومة جديدة، معلومة نضيف إذاً  - وال ُمعاناة
 .معلوماتكم ُجعبة إىل أضيفوىا ادلعلومات ىذه احلسنُت، دون الفضلِ  ف وىي واحلسُت، للحسن بالقياس

 مراجعنا عام بشكل ادلراجع أو الُقمِّي ادلَتزا أمثال األصوليون إليوِ  َذىب إذا أستغرب ال ادلضمون ىذا
 ادلدرسة فإنَّ  ذلك أستغربُ  ال فإّنٍت ىذا إىل ذىبوا لو األصولية ادلدرسة علماء الكَلم، ىذا إىل يذىبون

 الشَّافعي منهجيَّة إىل الشِّيعيَّة ادلدارس وأقرب والعًتة الكتاب منهجِ  عن الشِّيعيَّة ادلدارس أبعد ىي األصولية
 ادلدرسةُ  احلقيقة، ىذه يُثِبتُ  سيأت وما الربنامج ىذا ف تقدَّم ما وُكل حقيقة ىذهِ  النَّواصب، منهجيَّة وإىل

 ادلدرسة فهي العرفانية، الشيخيَّة، اإلخبارية،; األخرى بادلدارس ِقيست لو لكنَّها شيعيَّة، مدرسةٌ  األصولية
 ادلدرسة األصولية ادلدرسة من وُمرادي الشَّافعي، منهج إىل ادلدارس بقيَّة من واألقرب البيت أىل عن األبعد

 .ادلعاصرون مراجعنا إليها ينتمي الَّيت اآلن احلاكمة
 اِ  َصلواتُ  الزَّىراء مرتبة فيجعل!! ادلطبّ  ىذا نفسِ  ف يقع أنْ  اإلحسائي الشَّيخ صلد أنْ  الغريب لكن

; ُكتُبوِ  أفضلُ ! دلاذا؟ أدري ال عجيباً، إصراراً  ُيصرّ  ذلك، على ُيصرّ  وىو األَِئمَّة، مراتب دون عليها وسَلموُ 
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 من اخللل، من ؼللو أنَّوُ  يعٍت ال لكن الكبَتة اجلامعة الزِّيارة شروح أفضل من وىو ،(اجلامعة الزِّيارة شرح)
  يقول؟ فماذا الزَّىراء، فاطمة ف عليو ا رمحةُ  اإلحسائي الشَّيخ اعتقاد ىو الكتاب ىذا ف اخللل مواطن

 الشَّيخ آثار رلموعة من الثَّاين اجلزء أيضاً  وىو ،(الكبَتة اجلامعة الزِّيارة شرح) من الثَّاين اجلزء ىو ىذا
 ف اإلحقاقي مؤسَّسة طباعتها على أشرفت اإلحقاقي، مؤسَّسة أنتجتها الَّيت اإلحقاقي مؤسَّسة اإلحسائي،

 العذراء، مكتبة طبعة الكبَتة، اجلامعة الزِّيارة لشرح طبعة ىناك ،475 صفحة الثَّاين، اجلزء ف الكويت،
 ف ،463 صفحة العذراء، مكتبة طبعة ف زبتلف، الصَّفحات أرقام ،463 صفحة موجود الكَلم نفس
 الشَّيخ يقول فماذا ،475 صفحة الثَّاين اجلزء ف الكاملة، اجملموعة اإلحسائي الشَّيخ آثار رلموعة طبعة

ِاهللُِِصلَّىِالنَّبيِِّفضلِعلىِفأجمعواِالُعلماءِمنِأقوالهمِالمعتبرةُِِوأمَّا - 475 صفحة ف اإلحسائي
ِالباقينِعلىِالسَّالمِعليهاِفاطمةَِقدَّمِمنِفمنهمِاختلفواِثُمَِِّالباقينِعلىِوبَعدهُِِالُكل،ِعلىِوآِلوِعليو
ِالُحسينُِذريَّةِمنِالتسعةِوعلىِعليهاِالسَّالمِعليُهماِالَحسنينِفضَّلِمنِومنهمِالذِّكر،ِفيِىوِكما

ِفإنَّوُِِعليِ ِإالَِِّسواءِوىمِالسَّالمِعليُهمِاألَِئمَّةِبعدِالسَّالمِعليهاِفاطمةِجعلِمنِومنهمِسواء،ِوالتسعةُِ
ِثُمَِِّالسَّالم،ِعليوِعليِ ِثُمَِِّأجمعين،ِالخلقِأفضلِوآلوِعليوِاهللِصلَّىُِمَحمَّداًِِجعلِمنِومنهمِأفضل،

ِيترجَّحُِِالَّذيِىوِوىذاِالسَّالمِعليهمِفاطمةِثُمَِِّالثَّمانيةِاألَِئمَّةِثُمَِِّالقاِئم،ِثُمَِِّالُحَسين،ِثُمَِِّالَحَسن،
  ىو؟ ما اإلحسائي الشَّيخ عند يًتجَّح الَّذي - عندي
 ىنا مكتوبة - السَّالمَِعَليوِِِعليَّاًِِثُمَِِّأجمعينِالخلقِأفضلِوآلوِعليوِاهللِصلَّىُِمَحمَّداًِِجعلِمنِومنهم

ِثُمَِِّالقاِئم،ِثُمَِِّالُحَسين،ِثُمَِِّالَحَسن،ِثُمَِِّالسَّالم،ِعليوِعليَّاًِِثمَِّ - َعليَّاً  ُثَّ  تكون أنْ  ادلفروض عليّ  ثُ 
 ف مجيعاً  األَِئمَّة دون ففاطمة - عنديِيترجَّحُِِالَّذيِىوِوىذاِالسَّالمِعليهمِفاطمةِثُمَِِّالثَّمانية،ِاألَِئمَّة
 اإلحسائي للشَّيخ الكبَتة اجلامعة الزيارة شرح من الثَّاين، اجلزء من ،475 صفحة ف جاء ما ىذا ادلرتبة،

 .عليو ا رمحةُ 
 - النَّبّ  يعٍت - َمقاَموُِِمنهمِأحدٌِِيبلغُِِوال - ُيكرِّرهُ  يُعيدهُ  الكَلم نفس ،553 صفحة ف اجلزء، نفسِ  وف

ِعليوِاهللُِِصلَّىِالنَّبيِبعدِمنهمِأحدٌِِيبلغِوالِسبقهمِوآلوِعليوِاهللُِِصلَّىِالنَّبيِِّبَعدِالسَّالمِعليوِِِوعليِ 
ِعليهمِفاطمةِثُمَِِّالثَّمانية،ِاألَِئمَّةِثُمَِِّالقائمِثُمَِِّالُحَسينِثُمَِِّعليِ ِبعدِالَحَسنِوكذلكِمقاموِوآلو

 الكَلم ىذا العذراء، مكتبة طبعة ف ،553 صفحة ف يًتدَّد الكَلم نفس - وسالموِاهللِِِصلواتِأجمعين
 .الثَّاين اجلُزء ف ،4:7 صفحة ف موجود

 واضح بشكل موطنُت وف الكبَتة اجلامعة الزِّيارة شرح من الثَّاين اجلزء ف صريح بشكل اإلحسائي الشِّيخ إذاً 
 يعٍت الُقمِّي، القاسم أيب ادلَتزا كَلم من أسوأ فكَلُمو مجيعاً، األَِئمَّة منزلة ُدون الُكربى الصديقة منزلة غلعل
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 ىو ما إىل ذىب اإلحسائي الشَّيخ َعليها، احَلسنُت فضَّل الُقمِّي القاسم أيب ادلَتزا وأقل، الًتللي العقل نفس
 !!مجيعاً  األَِئمَّة بعد من جعلها أسوأ
 اجلامعة الزِّيارة شرح من الثَّالث اجلزء ىذا 455 صفحة اإلحسائي، الشَّيخ رلموعة من الثَّالث اجلزء ىو ىذا

 الطبعة العذراء مكتبة طبعة ف ،455 صفحة اإلحسائي، الشَّيخ رلموعة من أيضاً  الثَّالث اجلزء وىو الكبَتة
 ،435 صفحة الثَّالث، اجلُزء ف ىي الكتاب ف ادلذكورة الرِّوايات مُجاع فيوِ  خامس جبزءٍ  ُأحلِقت الَّيت ادلنفردة

 نفس ،455 صفحة ،اإلحسائي الشَّيخ رلموعة من الثَّالث اجلزء ىذا معي وأنا اآلن العذراء، مكتبة طبعة
ِعلىِوعليِ ِالسَّالمِعليوِعليِ ِعلىِوآلوِعليوِاهللِصلَّىِاهللِرسولُِِتقدَّمِكما - إليو وُيشَتُ  يُردِّدهُ  الكَلم

ِفاطمةِعلىِوىمِالثَّمانيةِاألَِئمَّةِعلىِوالقاِئمِالقاِئمِعلىِوالُحَسينِالُحَسينِعلىِوالَحَسنِالَحَسن
اً، ىزيلٌ  كَلمٌ  - أجمعينِعليهمِاهللِصلَّى -;اإلحسائي الشَّيخ يعتقدهُ  ما يعٍت - ليَِظَهرِماِىذا  جدَّ

اً  قويَّة وَكبوة  كما عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  فاطمةُ  اإلحسائي، للشَّيخ تُغتفر ال عثرةٌ  اإلحسائي، للشَّيخِ  جدَّ
ُ  األساس، ىي ادليزان، ىي القادمة احللقات ف لنا سيتبُتَّ   لكم وأُبُتِّ  فاطمة منزلة من جانباً  لكم سأُبُتِّ
ُثكم فاطمة، مع ا أدبِ  من جانباً   وأنَّ  ُعلماءنا أنَّ  لكم سيتَّضحُ  وبذلك فاطمة، مع ا أدبِ  عن سأحدِّ

 طامَّة وىذهِ  ُمعتقداهتم، ف الشَّيطانُ  وَعَبث عقوذلم، ف الشَّيطانُ  َعَبث قد مشارهبم اختَلف على مراجعنا
 ..!!اإلحسائي الشَّيخ أمثال من خصوصاً  كبَتة،
 بسببِ  أيضاً  أخرى َمطبَّاتٍ  ف ووَقعَ  الَكبَتة العقائدية الطامَّة ىذهِ  ف َوَقعَ  اإلحسائي الشَّيخ أنَّ  ظنَّاً  أعتقدُ 
 وهبذه ادلناىج هبذهِ  سبس كو االستنباطي، والفتوائي الفقهي اجلانب ف األصولية ادلدرسة دبنهجية سبس كوِ 

 .الشَّافعي بالفكر ال ُمشبعةِ  األصولية ادلنهجية من يتحرَّر مل العقائدي، تفكَتهِ  ف خلَلً  أوجد ادلنهجيَّة
 جوامعُ  الَكِلم، جواِمع من التاسع اجلزء وىو اإلحسائي، الشَّيخ رلموعة من عشر التاسع اجمللد ىو ىذا

 التاسع اجلُزء وىو الَكِلم جوامع من التاسع اجلزء ىو ىذا اإلحسائي، للشَّيخ فكرية ثقافية موسوعة الَكِلم
ِلمِبحادثةٍِِِعلمٌِِتجدَّدِإذاِفإنَّوُِ - 489 صفحة اإلحقاقي، مؤسَّسة اإلحسائي، الشَّيخ رلموعة من عشر
ِعلىِثُمَِِّالقائمِعلىِثُمَِِّالُحَسينِعلىِثُمَِِّالَحَسنِعلىِثُمَِِّعليِ ِعلىِثُمَِِّاهللِرسولِعلىِينزلِفإنَّوَُِِتُكن

ِحسبِعلىِونزولوُِِالعلمِظهورَِترت بِألنَِِّالخلقِفيِالُحكمِيظهرِثُمَِِّفاِطَمة،ِعلىِثُمَِِّالثَّمانَيةِاألَِئمَّة
 الشَّيخ رلموعة من عشر التاسع اجلزء من ،489 صفحة ف ىذا الكَلم، نفسُ  ىو ىو - فافهمِمراتبِهم

  .الكَلم جوامع من التاسع اجلُزء اإلحسائي،
 صفحة ف الكَلم، جوامع من الثَّالث اجلُزء وىو اإلحسائي الشَّيخ رلموعة من عشر الثَّالث اجلزء ىو ىذا

 اإلحسائي، الشَّيخ عند من؟ عند - ِعنديِيترجَّحُِِوالَِّذي -;يقول 458 صفحة ف بعدىا، وما 457
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 السلطانية الرِّسالةُ  ،(السلطانية الرِّسالةُ ; )امسها الرِّسالة وىذهِ  القاجاري، للس لطان َكَتبوُ  جواب ىو وىذا
 زُلَمَّدٍ  بُت فاطمة منزلة عن األسئلة وأحد اإلحسائي للشَّيخ القاجاري شاه عليّ  فتح الس لطان َكتبها أسئلة
ِوىوِعشر،ِاالثنيِاألَِئمَّةِبعدِفضلهاِأنَِِّعنديِيترجَّحُِِوالَّذي -;اإلحسائي الشَّيخ فأجاب زُلَمَّد وآل

 وسَلموُ  اِ  صلواتُ  فاطمة بفضيلة ىذا عَلقة وما - !؟﴾وَبألُٔثََ اٌزَّوَشُ ًٌََْْظَ﴿ :آيةِلُعمومِاألخيرِالقولُِ
 اآلية عَلقة ما ادلرجع، وبعقلِ  العال ِم، بعقل الشَّيطان يستخف   حُت ُىنا، الشَّيطاين النَّفث ىو ىذا عليها؟

يقة دبنزلة ادلوضوع ىذا عَلقة وما ِأنَِِّعنديِيترجَّحُِِوالَّذي - عليها؟ وسَلموُ  ا صلواتُ  الُكربى الصدِّ
ِعنَِوَردَِوِلَما﴾ وَبألُٔثََ اٌزَّوَشُ ًٌََْْظَ﴿ :آيةِلُعمومِاألخيرِالقولُِِوىوِعشر،ِاالثنيِاألَِئمَّةِبعدِفضلها

ِمنِالرِّجالِأفضلُِِيردِولمِالعاَلمينِِنساءِأفضلُِِأنَّهاِأجمعينِعليهمِاهللُِِصلَّىِوبنيهاَِوبعِلهاِأبيها
اً  واضحة سخافة! التفكَت؟ ف السخافة ىذه ما - العاَلمين  !!احلدود أبعد إىل وسطحّية التفكَت ف ِجدَّ

نْ َياَِعَلىَِأْشَرفََِِوَجلََِِّعزَِِّاهللِِإنََِِّعِليِِّيَا) -;رِوايتُت أورد ذلك بعد ُثَّ  َهاِفَاْخَتارَِنيِالد  ِرَِجالَِِِعَلىِِمن ْ
ِعلىُِوْلِدكَِِِمنِاألَِئمَّةِفَاْخَتارَِِثَالَِثةًِِِاطََّلعِثُمَِِّالَعاَلِمين،ِرَِجالَِِِعَلىِفَاْخَتاَركِثَانَِيةًِِِاطََّلعِثُمَِِّالَعاَلِمين،

ِعليهمِعليهاِبتفضيلهمُِيشِعرَِوُىو( الَعاَلِمينِِنَساءَِِِعَلىِفَاِطَمةِفَاْخَتارِرَاِبَعةًِِِاطََّلعَِِثُمَِِّالَعاَلِمين،ِرَِجالِِ
ِفلمَّاِمرَّاتِثالثِيومُِكلِِّفيِالسَّالمِعليوِلعليِ ِبهاَِتزىرِالَّتيِاألنوارِحديثِومثلِالسَّالم،ِوعليها
ِألقىِأوِقلبِلوُِِكانِِلمنِظاىرٌِِوىذا - النور ذلك ارتفع - ذلكِارتفعِالسَّالمِعليوِِِالُحَسينَِولدت
 ترك مع الرِّوايات من أجزاء أخذ..!! قلَبو الشَّيطانُ  َطَمس ِلَمن ظاىرٌ  ىذا وا ال - شهيدِوىوِالسَّمع
 التعامل ف الشَّافعي طريقة إىل رجعنا وإاّل  ىكذا، تُفَهم ال األمور! البيت أىل أحاديث من واسعة مساحة

 بقيَّة ف اإلحسائي الشَّيخ طريقة بينما األحاديث، بقيَّةَ  ونًتك حديثُت أو حديثاً  نأخذ أنْ  األحاديث، مع
 ػُلاول احلديث، ف دبوسوعيَّةٍ  يتمتَّع فالرَُّجل شُلكن َقدرٍ  أكرب غلمع أنْ  ػُلاول إنَّو ىكذا، ليست ادلوضوعات

 وردت الَّيت األحاديث ُكلَّ  مَجَع لو اإلحسائي الشَّيخ ادلطلب، لفهم األحاديث من شُلِكن قدرٍ  أكرب غلمع أنْ 
َِمَناِزلَِِِاْعرُِفوا; )قالوا األَِئمَّة ولذلك ادلطب، ىذا ف وقع َلَما بأفضليَّتها صرَّحت والَّيت فاطمة فضل ف

  .موسوعّية إىل ضلتاج ضلن ،(عنَّاِِرَوايِتِهمِِمنُِيحِسُنونَِماِِبَقْدرِِِِعْنَدنَاِالرَِّجال
 كبَتةإساءةً  وأساء كبَتًة، كبوةً  كبوًة، كبا ولكنَّوُ  ادلوسوعية ىذهِ  إىل يفتقر اإلحسائي الشَّيخ إنَّ  أقول ال أنا
يقة إىل  عقيدةُ  كانت إذا! العقائديّ  اجلانبِ  ف كبَتٌ  ُخذالنٌ  ىذا كبَت، توفيق سوءُ  وىذا الُكربى، الصدِّ

 أساسُ  ىي فاطمةَ  ألنَّ  سلتلَّة عقيدةٌ  فهذهِ  األساس ىذا على عقيدَتوُ  ويبٍت الًتتيب هبذا اإلحسائي الشَّيخ
 .سيأت فيما لكم سأبيِّنو ما وىذا العقائديّةِ  ادلنظومةِ 
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 ًٌََْْظَ﴿ :آيةِلُعمومِاألخيرِالقولُِِوىو - ;يقول اآلية هبذهِ  يستدلّ  اإلحسائي الشَّيخ ىنا ىو الغريب

 نقَلها كلمةٌ  ىي اآلية ىذه ولكن الكرمي الُقرآنِ  ف ىي صحيحٌ  قاذَلا؟ الَّذي َمن اآليةُ  ىذه - ﴾وَبألُٔثََ اٌزَّوَشُ
 حكاية، من جزءٌ  ىي اآلية ىذهِ  يعٍت ا، وليس الكلمة ىذه قالت الَّيت ىي مرمي أم   مرمي، أمِّ  عن الُقرآن لنا

 .واضحةٌ  شيطانّيةٌ  نفثةٌ  ىذهِ  اإلعراب، من لوُ  زَللَّ  ال ادلوطن ىذا ف هبا واالستدالل ا، من قانوناً  وليست
 وضعت مرمي أم   ﴾ًَضَعَخْيَب فٍَََّّب﴿ أُمِّها؟ وِقصَّة مرمي ِقصَّةِ  ف نقرأ فماذا عمران آل ُسورةِ  إىل ذىبنا إذا ضلنُ 

 أمِّ  كَلمُ  ويستمرّ  توضيحية، اعًتاضية مجلة ىذه ﴾ًَضَعَجْ بَِّب ؤَعٍَُُْ ًَاٌٍّوُ ؤُٔثََ ًَضَعْخُيَب بِِِّٔ سَةِّ لَبٌَجْ﴿ مرمي

ْطَبِْ َِِٓ ًَرُسَِّّّخَيَب بِهَ ؤُعِْزُىَب ًِبِِِّٔ َِشََُّْ عََّّْْخُيَب ًَبِِِّٔ وَبألُٔثََ اٌزَّوَشُ ًٌََْْظَ﴿ ;(َحّنة) مرمي  ف وىذا ،﴾اٌشَّجُِِْ اٌشَّْ

ا باعتبار ،﴾وَبألُٔثََ اٌزَّوَشُ ًٌََْْظَ; ﴿قالت الَّيت ىي مرمي، أمِّ  كَلمُ  ىذا أنَّ  حديِثهم وف البيت أىل روايات  أَّنَّ

ا تعتقد كانت  ُِحَشَّساً بَطْنِِ فِِ َِب ٌَهَ َٔزَسْثُ بِِِّٔ سَةِّ عِّْشَاَْ اِْشَؤَةُ لَبٌَجِ بِرْ﴿ للمعبد نذرتوُ  وقد ذكراً  ستلدُ  أَّنَّ

 أم   (َحّنة) فقالت مرمي، فجاءت عيسى، منو ادلرادُ  والولد بولٍد، َسَُتَزق أنَّوُ  أنبأىا عمران ألنَّ  ﴾ِِنِِّ فَخَمَبًَّْ

 ُجزءٌ  فهذا للَمعَبد، زُلرَّراً  يكون أنَّ  الذَّكر نذرت قد فإينِّ  ﴾وَبألُٔثََ اٌزَّوَشُ ًٌََْْظَ ؤُٔثََ، ًَضَعْخُيَب بِِِّٔ سَةِّ﴿ ;مرمي
 ..!!بو ػُلَكم حىتَّ  قانوناً  يكون وال قصَّة، من وجزءٌ  حكاية من
 ُكتب ف حىتَّ  األلسنة وعلى ادلنابر على تًتدَّد دائماً  ىذه يوسف، سورة ف جاء ما مثل بالضبط ىذا

 النِّساء كيد عن يقول وتعاىل سُبحانو ا العامَّة، والثَّقافةِ  العامّ  اجلوِّ  ف الفضائّيات، وف ومراجِعنا علمائِنا
 على يًتدَّد كبَت اشتباه ىذا مصر، عزيز قالوُ  الَّذي ذلك، قال ما ا ﴾عَظٌُِْ وَْْذَوَُّٓ بَِّْ وَْْذِوَُّٓ ِِٓ بَِّٔوُ﴿

 ىذا مثل بالضَّبط ا، على افًتاءٌ  ىذا الُعلماء، كُتبِ  ف دائماً  وأقرأُه اخلُطباء، ألسنة على أمسعوُ  أنا األلسنة،
 ﴾وَبألُٔثََ اٌزَّوَشُ ًٌََْْظَ﴿ ;اآلية معٌت إىل أشارَ  حُت وغفلةً  جهَلً  ىنا اإلحسائيّ  الشَّيخُ  بو قام الَّذي االفًتاء

 ىذا ﴾عَظٌُِْ وَْْذَوَُّٓ بَِّْ وَْْذِوَُّٓ ِِٓ بَِّٔوُ﴿ ;آية وكذلك مرمي، أمِّ  لكَلمِ  اِ  حكايةُ  ىذه ا، بكَلمِ  ىو ما ىذا
 دخل َلمَّا مصر عزيز ا، إىل كَلُموُ  يُنَسبُ  فكيف األصنام يعبد كان رجلٌ  وىذا مصر، عزيزِ  كَلمُ 

 َمن ﴾ًَاعُخَبَمَب﴿ ;وشكت بكت مصر، بعزيز بزوِجها، اصطدمت َلمَّا فزُليخة زُليخة، من يفرّ  كان ويُوسف

 تقول أنْ  إىل ﴾اٌْبَبةِ ٌَذٍَ عَِّْذَىَب ًَؤٌَْفََْب دُبُشٍ ِِٓ لَِّْصَوُ ًَلَذَّثْ اٌْبَبةَ ًَاعُخَبَمَب﴿ وزليخة يوسف استبقا؟ اللَذْينِ 
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 فٍَََّّب﴿ زليخة زوجُ  مصر عزيزُ  رأى؟ الَّذي من ﴾لَِّْصَوُ سَؤٍَ فٍَََّّب﴿ ;يوسف سورة من والعشرون الثَّامنة اآلية

 كان الَّذي الرجل ذلك مصر، عزيز كَلم ىذا ﴾عَظٌُِْ وَْْذَوَُّٓ بَِّْ وَْْذِوَُّٓ ِِٓ بَِّٔوُ لَبيَ دُبُشٍ ِِٓ لُذَّ لَِّْصَوُ سَؤٍَ
 إىل رجعنا لو الُقرآن، ف كثَتٌ  ىذا ومثل قُرآنِو، ف ا حكاىا ِحكايةٌ  ىذهِ  ا، بقول ىو وما األصنام يعُبدُ 

 والِعًتة، الكتاب بُت اخلطّ  طول على ادلستمرَّةِ  ادلوائمةِ  سر   ىو ىذا الصورة، تتَّضحُ  حينئذٍ  البيت أىل حديثِ 
 اٌزَّوَشُ ًٌََْْظَ﴿ ;اآلية ىذهِ  فبالضَّبط ادلطبَّات، ىذهِ  ف نقعَ  لن فسوف البيت أىل حديث إىل رجعنا وإذا

 .مرمي أمِّ  (َحّنة) كَلمِ  من مقطعٌ  ىي ﴾وَبألُٔثََ
 ا؟ يقول ماذا احُلُجرات سورة ف احُلُجرات، سورة إىل لنذىب ا؟ كَلم ىو ما ا، كَلم إىل رجعنا إذا

 ِِّٓ خٍََمْنَبوُُ بَِّٔب اٌنَّبطُ ؤَُّّيَب َّب﴿ ;العاشرة بعد الثَّالثة اآلية احلجرات سورة ف ،﴾اٌنَّبطُ ؤَُّّيَب َّب﴿ ;ا كَلم ىذا

 ﴾اٌنَّبطُ ؤَُّّيَب َّب﴿ ;اخلطاب سواء، حد   على وأنثى ذكرٍ  من ﴾ٌِخَعَبسَفٌُا ًَلَبَبئًَِ شُعٌُببً ًَجَعٍَْنَبوُُْ ًَؤُٔثََ رَوَشٍ

 الذكور يعٍت ﴾اٌنَّبطُ ؤَُّّيَب َّب﴿ ;عبارة من اإلناثَ  طُلرِجَ  أن لنا فهل واإلناث، الذكور مجيعاً  للنَّاس اخلطاب

 وأنثى ذََكرٍ  من تأت األنثى ﴾ًَؤُٔثََ رَوَشٍ ِِّٓ خٍََمْنَبوُُ بَِّٔب﴿ واإلناث الذكور مجيعاً  ﴾خٍََمْنَبوُُ بَِّٔب﴿ واإلناث؟

 واإلناث الذكور مجيعاً  ﴾ًَجَعٍَْنَبوُُْ ًَؤُٔثََ رَوَشٍ ِِّٓ خٍََمْنَبوُُ بَِّٔب اٌنَّبطُ ؤَُّّيَب َّب﴿ وأنثى ذََكرٍ  من يأت والذََّكرُ 

 ًَلَبَبئًَِ شُعٌُببً ًَجَعٍَْنَبوُُْ﴿ واحد االجتماعيّ  اجلانب وف واحد، اخللقة أصلِ  ف ُىم يعٍت ﴾ًَلَبَبئًَِ شُعٌُببً﴿

 جاء ُثَّ  واإلناث، الذكور فيو يتساوى األمر ىذا لتعارفوا وقبائل شعوباً  جعلناكم واحدة والغاية ﴾ٌِخَعَبسَفٌُا

 من أكرم األكرم، فهي األنثى ىو األتقى يكون قد ﴾ؤَحْمَبوُُْ اٌٍَّوِ عِنذَ ؤَوْشََِىُُْ بَِّْ﴿ ;للجميع شامَلً  القانون

 ﴾ؤَحْمَبوُُْ اٌٍَّوِ عِنذَ ؤَوْشََِىُُْ بَِّْ﴿ األكرم ىو فيكون الذكر ىو األتقى يكون وقد والذكور، اإلناثِ  من غَتِىا
  .ا قانونُ  ىو ىذا
ا مرمي، أم   كَلم ىذا ﴾وَبألُٔثََ اٌزَّوَشُ ًٌََْْظَ﴿  بوِ  سبر   الَّذي الظرفَ  ولكنّ  االعتقاد ىذا تعتقد ال أيضاً  ىي وردبَّ

 لوُ  الذَّكر فقطعاً  أنثى، فولدت ذكراً  نذرت قد كانت حياهِتا، من خاصَّةٍ  حبالةٍ  يتعّلقُ  خاّصاً  كَلماً  يقتضي
 .ادلعبد ف اخلدمةِ  مسألة خبصوصِ  وىذا ،﴾وَبألُٔثََ اٌزَّوَشُ ًٌََْْظَ; ﴿فقالت أحكام ذلا واألنثى أحكام
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 الشَّيخ يقول كما وال بالكيلو، األمورَ  يزِنُ  وىو الُقمِّي القاسم أبو ادلَتزا يقول كما ال ىذا ىو القانون أمَّا
 حالة ف مرمي أمِّ  كَلم ىذا ﴾وَبألُٔثََ اٌزَّوَشُ ًٌََْْظَ﴿ ;ا على واالفًتاء الكبَت االشتباه هبذا اإلحسائي

 ; ىذا ىو ا منطق خاصَّة،
  ﴾.ؤَحْمَبوُُْ اٌٍَّوِ عِنذَ ؤَوْشََِىُُْ بَِّْ ٌِخَعَبسَفٌُا ًَلَبَبئًَِ شُعٌُببً ًَجَعٍَْنَبوُُْ ًَؤُٔثََ رَوَشٍ ِِّٓ خٍََمْنَبوُُ بَِّٔب اٌنَّبطُ ؤَُّّيَب َّب﴿

 ;اآليات بعد ادلئة، بعد والتسعُت اخلامسةِ  اآليةِ  ف عمران آل ُسورةِ  إىل ذىبنا ما إذا نفسوُ  ىو ادلضمون ىذا
 الَ بِِّٔ سَبُّيُُْ ٌَيُُْ فَبعْخَجَبةَ﴿ ;الُقرآن يقول أنْ  إىل ﴾فَأَِنَّب بِشَبِّىُُْ آِِنٌُاْ ؤَْْ ٌِإلِميَبِْ ُّنَبدُِ ُِنَبدِّبً عَِّعْنَب بَِّٔنَب سَّبَّنَب﴿

 ِِٓ ًَؤُخْشِجٌُاْ ىَبجَشًُاْ فَبٌَّزَِّٓ بَعْضٍ ِِّٓ بَعْضُىُُ﴿ ;َسواء حد   على ﴾ؤُٔثََ ؤًَْ رَوَشٍ ِِّٓ ِِّنىُُ عَبًٍِِ عًَََّ ؤُضِْعُ

 ِِّٓ ثٌََاببً األَْٔيَبسُ حَحْخِيَب ِِٓ حَجْشُِ جَنَّبثٍ ًَألُدْخٍَِنَّيُُْ عَِّْئَبحِيُِْ عَنْيُُْ ألُوَفِّشََّْ ًَلُخٌٍُِاْ ًَلَبحٌٍَُاْ عَبٍِِِْ فِِ ًَؤًُرًُاْ دَِّبسِىُِْ

 ِِّٓ ِِّنىُُ عَبًٍِِ عًَََّ ؤُضِْعُ الَ ؤَِِّٔ; ﴿سواء حد   على واضح، الكَلم الكرؽلة، اآليات آخر إىل ... ﴾اٌٍّوِ عِنذِ

 .اآليات عند طويَلً  أقف وقت عندي ما وأنا واضحة اآليات ،﴾بَعْضٍ ِِّٓ بَعْضُىُُ ؤُٔثََ ؤًَْ رَوَشٍ

 بِبٌَّْعْشًُفِ َّإُِْشًَُْ﴿ سواء حدٍ  على ﴾بَعْضٍ ؤًٌََِْْبء بَعْضُيُُْ ًَاٌُّْاِِْنَبثُ ًَاٌُّْاِِْنٌَُْ﴿ ;التوبة سورة إىل ذىبنا إذا

 احلقيقة ضلو على ىو ادلنطق وىذا واإلناث، الذكور بُت تفريق يوجد ال ﴾اٌصَّالَةَ ًَُّمٌَُِّْْ اٌُّْنىَشِ عَِٓ ًََّنْيٌََْْ
 ضلن أخرى، قضيَّة ىذه واألحوال، وادلكان الزَّمان يقتضيو أمرٌ  ىذا الشئون بعض ف والتفريق الُقرآنّية،
 اٌُّْنىَشِ عَِٓ ًََّنْيٌََْْ بِبٌَّْعْشًُفِ َّإُِْشًَُْ بَعْضٍ ؤًٌََِْْبء بَعْضُيُُْ ًَاٌُّْاِِْنَبثُ ًَاٌُّْاِِْنٌَُْ﴿ ;احلقائق حقيقةِ  عن نتحدَّث

 اٌُّْاِِْنِنيَ اٌٍّوُ ًَعَذَ﴿ ;بعدىا الَّيت اآلية تأت أن إىل ﴾ًَسَعٌٌَُوُ اٌٍّوَ ًَُّطِْعٌَُْ اٌضَّوَبةَ ًَُّاْحٌَُْ اٌصَّالَةَ ًَُّمٌَُِّْْ

 على، الكرؽلة اآليات آخر إىل ... ﴾األَْٔيَبسُ حَحْخِيَب ِِٓ حَجْشُِ جَنَّبثٍ﴿ سواء حدٍ  على اجلميع ﴾ًَاٌُّْاِِْنَبثِ
 أنْ  أمَّا الُقرآن، منطق ىو ىذا واضحة، اآليات ىذه سواء، َحد   على التكاليف العمل، ادلنازل، سواء، حدٍ 

 بعد و ُعرف   ولفهمٍ  قبائلي   ولفهمٍ  بدوي   لفهمٍ  وفقاً  ادلضمون ىذا ونُعمِّم احلكاية بلسان جاءت آيةً  نأخذ
 من وُسخفٌ  القول من ُىراءٌ  فهذا عليها وسَلموُ  اِ  َصلواتُ  لفاطمة منزلةً  نُؤسِّس أساسو على ذلك

اً  كبَتٌ  واختَللٌ  العقل، ف وضحالةٌ  احلديث   .العقائديّة البُنيةِ  ف ِجدَّ
 ؤَوْشََِىُُْ بَِّْ; ﴿آية أنّ  واحلال الرِّجال، أفضلُ  يَرِد ومل العاَلمُت نساء أفضلُ  ىي بأَّّنا قال النَّبّ  بأنَّ  قولوُ  وحىتَّ 
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ا ىنا، هبا ُيستَدل   الَّيت اآلية ىذه ىي ،﴾ؤَحْمَبوُُْ اٌٍَّوِ عِنذَ  وىذا سواء، حد   على واإلناث الذكور خاطبت ألَّنَّ
 إاّل  ىي ما احلقيقة ف ادلعاين وىذه ادلعاين ىذه فوق فاطمة نعم ادلعاين، ىذه فوق وفاطمةُ  للجدل، ُكل و

 من ادلستوى ىذا من أعلى ىي ففاطمة وإالَّ  الفكرة، أُوضِّحَ  كي ادلعاين ىذهِ  أتناول أنْ  البُدَّ  لكنٍَّت تُ رَّىات،
 اآلن أقوم أنا بِو، أقوم أنا الَّذي النقاش ىذا سخيف، نِقاش ىذا احلديث، من ضحل مستوى ىذا احلديث،

 الكَلم منوُ  وأسخف سخيف، كَلم ىو ىذا ىنا،كَلمي ادلذكور الكَلم ىذا منو وأسخف سخيف، بنقاشٍ 
 !!عليو ا رمحة اإلحسائي شيخنا عند ىنا ادلوجود
 اجلزء، ىذا نفس ف العقائديّة، ادلنظومة من فاطمةَ  أخرج قد أنَّو صلد ىذا بسببِ  اإلحسائي فالشَّيخ ولذلك

 حياة رسالة; )رسالتوُ  الكلم، جوامع من الثَّالث اجلزء وىو اإلحسائي الشَّيخ رلموعة من عشر الثَّالث اجلُزء
 الَّيت احللقات ف إليها اإلشارة ومرَّت الدِّين، أصول معرفة من ادلكلَّفُت على غلب ما بعض ف ،(النَّفس

ِتجبُِِالَّذينِاإلخوانِبعضِمنيِالتمسِقدِإنَّوُِ - اإلحسائي؟ الشَّيخ يقول ماذا الرَّجعة، عن فيها ربدَّثتُ 
ِالتوحيدِأعنيِالدينُِأصولِمعرفةِِِمنِالمكلَّفينِعلىِيجبُِِماِبعضِفيِرسالةًِِلهمِأكتبِأنِِْطاعتهم
 فهو ادلقدِّمة، ف قال ما آخر إىل - إجماالًِِولوِبالدليلِبهاِيَلحقِوماِوالمعادِواإلمامةِوالنُبُ وَّةِوالعدل

 األشاعرة لتقسيم وفقاً  الدين أصول َقسَّم ىو قطعاً  هبا، االعتقاد غلبُ  الَّيت الدين أصول عن يتحدَّث ىنا
 ىو اإلحسائي الشَّيخ مشكلة بأنَّ  قُلت قليل وقبل األصولية، ادلدرسة ف الشائع التقسيم حبسب وادلعتزلة،

 طول على العقائديّ  تقسيموِ  ف بقي لذلك منها، يُفِلتَ  أنْ  استطاع وما األصولّية، ادلنهجيَّة على بقي أنَّوُ 
 أصيلة، وليست ىجينة أصول وىذه ،(وادلعاد واإلمامة والنُبوَّة والعدل التوحيد; )الطريقة هِبذهِ  وُكتُِبو رسائِِلو
; ثَلثة أصوالً  وضعوا األشاعرة ىجينة، أصول فهي ىذه أّما أصيلًة؟ تكون األصولَ  أنَّ  ادلفروض أليس

 فأضافوا الكربى الغيبة عصر أوائل ف اإلمامية علماءُ  فجاء رابعاً، أصَلً  ادلعتزلة وأضاف ادلعاد، النبوة التوحيد
 ىي وما ىجينًة، ُأصوالً  األصولُ  ىذه جاءت األصول، ىذه فجاءت الطوسي، الشَّيخ يدِ  على اإلمامةَ 
 أنْ  أردنا وإذا اذلجينة، األصول ىذه مع اخلطّ  ىذا طول على مشى اإلحسائي والشَّيخ أصيلة، بأصولٍ 
يقة ذكراً  صلد لن فإنَّنا رسالَتو نتصفَّح  قامت ما ىو وىذا العقائديِّة، ادلنظومةِ  من ُأخرَِجت فقد الطاىرة للصدِّ

ينيَّةُ  ادلؤسَّسةُ  بوِ   . الدِّ
 واحلسُت، احَلَسن عن ُثَّ  فاِطمة، وعن علي   وعن نفسوِ  عن يتحدَّثُ  دائماً  صلُده النَّبّ  أحاديث قرأنا إذا ضلنُ 

 فاطمةَ  زُبرجون الُعلماء كبارَ  ويا الشِّيعة مراجعَ  يا أنتم دلاذا العقائدية، ادلنظومة ىي ىذه األَِئمَّة، باقي عن ُثَّ 
 من وىي فرعّية منظومة ىذه نعم عشر، االثٍت األَِئمَّة عن تتحدَّثوا أن تُريدون العقائديّة؟ ادلنظومةِ  ىذه من

 . اإلمامة منظومةِ  مجلةِ 
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o  ُعشر األربعة األَِئمَّة عندنا ضلن . 
o عشر االثنا األَِئمَّة وعندنا . 
o الِكساء أصحابُ  اخلمسة األَِئمَّة وعندنا . 
o احُلسُت، عًتة وىناك زُلَمَّد عًتةُ  ُىناك الطاىرة، احُلسينيَّة العًتة الطاىرة، العًتة التسعة األَِئمَّة وعندنا 

 . التسعة األِئمَّة وىم العًتة والد فهو
o وفاطمة وعليي  زُلَمَّدٌ ; الثََّلثة األَِئمَّة منظومة وعندنا . 
o وعليّ  زُلَمَّد; اإلمامُت منظومة وعندنا . 
o وفاطمة عليّ ; اإلمامُت منظومة وعندنا . 

 ىذه التنظيمات وىذه الًتتيبات ىذه البيت، أىل حديثِ  من ُمستخرجٌ  ىذا كل   اإلمامة فمنظومة
 وحىتَّ  الكثَتة بالرِّوايات وآتيكم منها واحدةٍ  ُكلَّ  آخذ أنْ  وبإمكاين البيت، أىلِ  أحاديثِ  من ُمستخرَجة
 فقط، اإلمامُت عن ربدَّثت آيات وُىناك! وعليّ  زُلَمَّد فقط، اإلمامُت عن ربدَّثت آيات ىناك باآليات،

 بل عندي من ليس وىذا! وفَاِطمة وعليي  زُلَمَّدٌ  فقط، الثََّلثة األَِئمَّة عن ربدَّثت آيات وىناك! وفاطمة عليي 
 أصحابِ  عن اخلمسة األَِئمَّة عن ربدَّثت آياتٌ  وىناك الكرمي، الكتاب من التفسَتية األحاديث خَلل من

 االثٍت عن ربدَّثت آيات وىناك! احُلسينيَّة العًتةِ  عن التسعة، األَِئمَّةِ  عن ربدَّثت آيات وىناك! الكساء
 الكرمي، الكتاب آيات ف واضحة عقائديّة منظومة ىذه! عشر األربعة عن ربدَّثت آيات وىناك! عشر
 الُقرآن فهموا وما التفسَتيّة األحاديث ف وشكَّكوا الكرمي الُقرآن تركوا الشِّيعة ومراجع الشِّيعة علماء ولكن
 على الكَلمَ  وركَّزوا عشر، االثٍت األَِئمَّةِ  منظومةُ  ىي واحدةً  منظومةً  لنا فوضعوا البيت، أىلِ  حلديثِ  وفقاً 
 ِخَلفة اإلمامة َفهموا وىم وباخلَلفة، الدنيويّة باإلمامة ُمرتبطة ادلنظومة ىذه أنَّ  باعتبار دلاذا؟ ادلوضوع، ىذا
 أراد دلن واضحٍ  بشكلٍ  َخاطئٌ  فهمٌ  وىذا ادلنظومة، ىذهِ  ف األَِئمَّة فحصروا السَّقيفة، أصحابُ  َفِهمها كما

 ; عندنا وىناك الكرمي، الكتابِ  تفسَتِ  ف البيت أىل حديثَ  يُراجع أنْ  أراد وِلمن الكرمي، الكتابَ  يُراجعَ  أنْ 
 . قعدا أو قاما إمامان وعلا واحُلسُت، احلسن اإلمامُت، منظومة عندنا ىناك
o الواحد اإلمام منظومة وعندنا ! 
o إمام وفاطمة األَِئمَّة، إمامُ  وعليي  األَِئمَّة، إمام زُلَمَّدٌ  األَِئمَّة، وأِئمَّة األَِئمَّة، إمام منظومة وعندنا 

 . األَِئمَّة أَِئمَّةُ  ىم ىؤالءِ  األَِئمَّة،
o زماَِّنا، ف ِشيعةٍ  ِلُكلِّ  الزَّمان إمامُ  الواحد اإلمام منظومة ال َمَدار، عليي  الواحد، اإلمامِ  منظومةُ  وعندنا 

 . زمانوِ  علي   فهو
ٍ  واضحٍ  وبشكلٍ  النتائج هبذهِ  ؼَلرج فإنّو البيت أىل أحاديث يُراجع أنْ  أراد من اً، وبَ ُتِّ  نصنع ماذا ولكن جدَّ
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 أصولٌ  ىذهِ  األصول، هبذهِ  فجاءونا النَّواصب ُكُتبِ  ف يكرعون وراحوا البيت أىل منهجَ  تركوا لعلمائِنا؟
 احلسناء ادلرأةُ  وىي الدِّمن، وَخَضراء إيَّاكم احلديث وف الدِّمن، خضراء قبيلِ  من ىي األصول ىذه ىجينٌة،

 ادلزابل، ف تنبتُ  ولكّنها مجيلة وردة ىي معناىا؟ ما تعرفون العربية اللغة ف الدِّمن خضراء السوء، َمنبتِ  ف
 احليوانية الفضَلت وردة، فيوِ  وتنبت ُخرءٌ  ُكل و مكانٍ  ف ادلِخَرأة، ف تنُبت تنُبت؟ أين ولكن مجيلة وردة ىي

 ىناك أليس األخرى، احليوانات سائر أو اإلنسان فضَلت معروف، شيء وىذا األرض ف اخلصوبة ُتسبِّب
 خضراءُ  بالزِّراعة، يشتغلون الَّذين يعرفها قضيَّة ىذه اإلنسان، بغائطِ  بتسميدىا إالَّ  تُزرع ال اخلضروات بعض
 ;يسألون - الدَِّمنَِوَخْضَراءُِِِإيَّاُكم -;يقول النَّبّ  عن نسمع فلذلك القذرة، األماكن ف تنُبت وردةٌ  الدِّمن

ِقَالِالدِّمن؟َِخْضَراءَِمن -  الدِّمن كخضراءِ  ىي األصول ىذه - الُسوءَِمنَبتِِِِفيِِْالَحْسَناءِالمرأةُِ:
 ادلزابل من جاءتنا ىذه قاذورات، ىذه الدِّمن، خضراءُ  ىذهِ  ولكن إمامة، فيها الدِّين أصول مجيل، ظاىُرىا

 فاطمة فإنّ  القواعد ىذه وبسببِ  لذلك َكِدرة، عيونٌ  وىناك صافية عيونٌ  ىناك الَكِدرة، العيون ومن
  .العقيدة منظومة من ُأخرَِجت

 على يذكرىا فإنَّوُ  فاطمةَ  يذكر أحداً  وجدمت وإذا التأريخ، طول على مراجعنا مجيع عند العقائد ُكُتب راجعوا
 وفاطمة، وعليي  زُلَمَّدٌ  ثَلثة، األَِئمَّة وأِئمَّةُ  األَِئمَّة، أِئمَّةِ  منظومةِ  ف ىي األصول، أصلُ  ىي بينما احلاشية،

 سوءِ  من فهذا وعمر بكرٍ  أيب كخَلفةِ  ِخَلفةٌ  بأَّّنا اإلمامة تفهموا أنْ  أمَّا النَّّب، أحاديث ف واضح وىذا
 احلكم ُسلطان على اجللوس وىي وُعَمر بكرٍ  أيب ف تتمثَّل الَّيت اخِلَلفةُ  كبٌَت، موضوعٌ  اإلمامةُ  توفيِقكم،
 حلاجة وىي اإلمامة، شؤوناتِ  من ىذه إمامة، ليست ىذه والسلطة وادلال والسَّيف بالسوط واإلمساك

 نعلوِ  بشسعِ  اخلَلفةَ  يزن مرَّةً  اخلَلفة؟ ىذه يَزِنُ  دباذا اإلمام لذلك ذلا، ػلتاجون ال واألَِئمَّةُ  إليها، اخللق
 ىذه على ال َمعيب نعلوِ  شسعَ  يُقدِّم بنعلِو، ؼلصفُ  كان ألنَّوُ  ال َمعيب نعلوِ  ِشسعَ  يُقدِّم إنَّوُ  بل ال َمِعيب،
 عظمُ  ىو اخلنزير ِعراق ىو؟ ما أتعلمون اخلنزير عراقُ  رلذوم، َيدِ  ف خنزيرٍ  بِعراقِ  الدنيا يَزِنُ  إنَّوُ  اخِلَلفة،

 أوساخ يعٍت اخلنزير، بطن جوفِ  زلتويات وىو اخلنزير، لِعراق آخر معٌت وىناك اللحم، من اخلايل اخلنزير
 من ىذه كانت لو رلذوم، يد ف وىي بقذارهتا خنزير كرشة الكرشة، األمعاء، ادلصارين، يعٍت وقاذورات،

اتية والشَّريفة ادلهمَّة ادلقامات  والُعلماء ادلراجع! األوصاف؟ هبذه يصُفها ادلؤمنُت أمَتُ  كان فهل لألئمَّة والذَّ
 األصول ىذه ووضعوا ادلنظومة ىذه ف الكَلمَ  وجعلوا السَّقيفة بتعريف عرَّفوىا ىكذا، اإلمامة جعلوا

 .ىجينةٌ  أصولٌ  ىذه السوء، منابت ف نبتت ولكنَّها يلٌ مج ظاىُرىا الدَِّمن خضراءِ  أصولُ  ىي ىذهِ  اذلجينة،
 ادلدرسة دبنهجّية التصاقوِ  من ناذبة عليو اِ  رمحةُ  اإلحسائي الشَّيخ ُمشكلة أنَّ  اآلن لديكم واضحاً  صار

 أصولِ  ف األصولّيةُ  ادلدرسةُ  عليو بنت الَّذي البناء نَفسِ  على بٌَت  ولذا منها، ينفلت أنْ  استطاع ما األصولّية،
 الزَّماين الظَّرف حبسبِ  ففاطمة اخلَلفة، حبدودِ  اإلمامةَ  وعرَّفوا وادلعتزلة، األشاعرة من هبا جاءوا الَّيت العقائد
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 ألنَّ  اخلَلفة، دلوضوع تصدَّت ما فاطمةُ  احلياتيَّة، الوظائف وحبسبِ  االجتماعي الواقع وحبسبِ  وادلكاين
 العاملَ  ف واحلكومية السِّياسية ادلناصب أكثر ىذا يومنا إىل ىذا، يوِمنا وإىل الرِّجال لوُ  تصدَّى أمرٌ  اخلَلفة

 سبتلكُ  ال فاطمة أنَّ  ذلك يعٍت وال الظروف، وطبيعة احلياة، طبيعة ىي ىذه قليل، النِّساءِ  وعددُ  للرِّجال، ىي
 ما الوجود، على إمامٌ  ىي فاطمةُ  نعم الكاملة، األىليَّة سبتلك وىي إمام، ىي الواقع ف فاطمةُ  بل األىليَّة،

! السخافات؟ ىذه ما! القول؟ من ال ُهراء ىذا ما!! ُتديَرىا أنْ  تستطيع ال فاطمةُ  البدو قبائل! النَّاس؟ قيمةُ 
 منوُ  َيصدر ال كان حُت وسلَّم وآلو عليو ا صلَّى ا رسول كحال ىو احلال وىذا زمانّية، ظروف ىناك
 ذلك، قال ما ىو والكتابة، القراءة أعرف ال بأينِّ  يقول ال ىو والكتابة، الِقراءة يَعِرفُ  أنَّوُ  على يدلّ  فعلٌ 

 يأتيو أو رسالة تأتيو حينما األحيان بعضِ  وف والكتابة، القراءة يعرف أنَّوُ  على يدل   فعل منوُ  يصدرُ  ال ولكن
 والكتابة، الِقراءةَ  يعرف ال أنَّوُ  يعٍت ال وىذا عليو، يقرأونوُ  الصَّحابة لبعض أو ادلؤمنُت ألمَت يُعطيو كتاب

 اللغات، بُكلَّ  ويكتب يقرأ النَّبّ  أنّ  عندنا واضحة فالرِّوايات وإالَّ  ىكذا، يتصرَّف ذبعُلو بوِ  ايطة الظروف
  .السَّماء وبلغات األرض بلغات
َِماَِويَ ْقَرأَُِِمْكُتوبُِىوَِماِيَ ْقَرأَُِِوَسلَّمِوآِلوَِعَليوِِِاهللَِصلَّىِالنَّبيِِّإنَِّ -;يقول الصَّادق إمامنا عن رواية عندنا
!! اجُلهَّال أي ها! تتحدَّثون؟ َعمَّن أنُتم وآلو، عليو ا صلَّى يقرأهُ  ادلكتوب وغَت ادلكتوب - ِبَمْكُتوبِلَيسَِ

 الكثَت اآلن، ادلسألة ىذه أُثَت أن أريد ال أنا يكتب، وال يقرأ ال كان النَّبّ  بأنَّ  يعتقدون مراجعنا من الكثَت
 بأنَّ  يقول الَّذي لعنوا لعنوىم، األِئمَّة يستحون، وما ذلك ف الُكُتبَ  ويُؤلِّفون عقيدهُتم ىذه مراجعنا من

 يكن مل وسلَّم وآلو عليو اُ  صلَّى وزُلَمَّد ويكتبون يقرأون قُريش ُجهَّال يعٍت يكُتب، وال يقرأ ال كان النَّبّ 
 ا صلَّى النَّبّ  كان فكما ،[ىذا ىالتفكَت على عقولكم حظ ا طّيح ِمن] والكتابة، الِقراءة على قادراً 
يقةُ  كذلك البدو، أولئك أمام الكفاءة ىذه يُظِهرُ  ال وآلو عليو  كانت ما عليها وسَلموُ  ا صلواتُ  الصدِّ

 شؤوَِّنا، حواشي حاشية ف ىي للزَّىراء، بالنِّسبة بكفاءةٍ  ىي ما الَّيت الكفاءة ىذهِ  ُترِبز ألنْ  ضرورة ىناك
 والِعًتة، الكتاب طريق من اإلمامة يفهموا ومل النَّواصب طريق من اإلمامة َفِهموا الشِّيعة ُعلماء الُعلماء فألنَّ 
م دلاذا؟  أحاديثِ  إىل وجاءوا التفسَتيّة، األحاديث ف وشكَّكوا أيضاً، النَّواصب بطريقة الُقرآن فسَّروا ألَّنَّ

نيويّةَ  اجلُزئّيةَ  اإلمامة يُثِبتوا أنْ  اإلمامة ف غايُتهم الشِّيعة ُعلماءُ  فيها، فشكَّكوا اإلمامةِ   علّي، وآلِ  لعلي   الد 
 ىذا اإلمامة، شأنِ  عن خارجٌ  الكَلم ىذا وُكل   اجلُزئّية، ىذهِ  ف وعمر بكرٍ  أيب على علي   أفضليَّة يُثِبتوا وأنْ 
 ! ؟الزَّىراء وإمامةَ  الزَّىراء مقامَ  حينئذٍ  يعرفون وكيف اإلمامة معٌت حينئذٍ  يعرفون فكيف اإلمامة، حواشي ف
اً  والضيِّقة التافهة احلدود َىذه ىي ِعلمهم غايةُ  كان إذا  معرفةِ  ف ضلتاجها ال والَّيت اإلمامة َمعرفة ف جدَّ

ا أئمَّتنا،  زمانِنا إمامِ  معرفةُ  أمَّا لإلمامة، ومعرفِتهم ُعُقوذِلم حبسبِ  النَّواصب نُناقش أنْ  أردنا إذا ضلتاُجها وإظلَّ
 ِمن الرويَّة مناىَلوُ  نَرِد أنْ  علينا آخر، شأنٌ  فذلك عليها وسَلمو ا صلوات الزَّىراء األَِئمَّة إمامِ  ومعرفةُ 
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 ال أنا وطبيعي، أوتوماتيكي بشكل اذلجينة األصول هبذه نفَسوُ  َرَبط اإلحسائي الشَّيخ فألنَّ  .والعًتة الكتاب
 ال واِ  أقول، فيما ؼلالفٍت الوجدانيَّة الشِّيعيَّة عقيدتو وف الشِّيعيَّة فطرتو ف اإلحسائي الشَّيخ أنَّ  أعتقد
 أنْ  مطبَّات ىذهِ  مطبَّات، ىذهِ  ولكن البيت، أىلِ  حديثِ  خدمةِ  ف حياَتوُ  بذلَ  الرَُّجل ىذا ذلك، أعتقدُ 

 األنابيب ُكل   فيو َتصب   حوض عن عبارة ىي الَّيت األصولّية ادلدرسة مع الَكِدرة، الُعُيون بِتلك نفَسوُ  َرَبط
 ادلعتزلة، من األشاعرة، من الغزَّايل، من الرَّازّي، من الطَّربّي، من الشَّافعّي، من الكدرة، الُعيون من القادمة

 الَكِدرة العيون ىذه ُكل فيو ومُجعت حوض اآلن، عصرِنا ف األخطرُ  وىو قطب سيِّد من عريّب، ابن من
 وعلمِ  األصولِ  وعلمِ  الرِّجال بعلمِ  سّدوىا شيء؟ بأيِّ  سد وىا سّدوىا، فقد الصَّافية العيون وأمَّا والَقِذرة،
 السَّخيفةِ  العقيدة هبذه لكم ىنيئاً  لكم، ىنيئاً  عقيدهُتم، ىذه ىي فصارت النَّاصبِّ، التفسَتِ  وقواعدِ  الكَلمِ 

 .زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  دلنطقِ  ادلخالفةِ 
 فكر مؤسَّسة الفوائد، شرحُ  األوَّل، اجلُزء ىو ىذا ،(الفوائد َشرحُ ) كتابوِ  ف اإلحسائي الشَّيخ أنَّ  الغريب

َِلمَّاِوأنا - نفسوِ  عن يتحدَّث اإلحسائي الشَّيخ - وأنا -;يقول األوَّل، اجلزء من 5:3 صفحة األوحد،
ِلمَِلمَّاِوأنا - البيت أىل حديثَ  يتَّبعوا مل الَّذين اآلخرين الُعلماء طريق طريق؟ أيّ  - طريَقهمِأسلكِلم

 غريبٌ  - الخطأِكلماتيِعلىِيتطرَّقِلمِالهدىِأَِئمَّةِعنَِعِلمتُِِماِتحقيقاتِِِوأخذتُِِطريقهمِأسلك
 أيّ  فقيو، أيّ  مرجع، أيّ  عال ِم، أيّ  اذلاوية، ف سقط قد فإنَّوُ  ِبعَملوِ  َوَوِثقَ  بنفسوِ  َوِثق إذا العامل! ىذا؟

 وال الرياضة، أبطال عن أربدَّث وال الدِّيٍتّ  اجلوِّ  ف أربدَّث أنا بنفسو، َوِثقَ  إذا واحد، أيّ  أنا، أنت، إنسان،
 عن أربدَّث زُلَمَّد، آلِ  شيعةِ  عن أربدَّث العقائدّي، الدِّيٍتِّ  اجلوِّ  عن أربدَّث األجسام كمال عن أربدَّث

 َعَلت إذا كانوا الَّذين ىؤالء ىؤالء، عن أربدَّث الزَّىرائيُِّت، عن أربدَّث احُلسينيُِّت، عن أربدَّث ادلهدوّيُت،
 أيّ  واحد، أيّ  - الت َّْقِصيرَِحدِِِِّمنِاهللَِأْخَرَجُكمِاَلِ -;الدعاء هبذا ذلم يدعون فهم األَِئمَّة عند منازذلُم
  .اذلاوية إىل ذىبَ  بعملوِ  َوَوِثق بنفسوِ  َوِثق إذا واحد
 عملي ألنَّ  دلاذا؟ - اأَلْعَمالِتُ ْقَبلُِِِبَواَليَِتكََِِأنََِِّأْشَهدُِ - طلاطُبو؟ كيف احُلجَّة، اإلمامَ  طُلاطب ىكذا ضَلنُ 

ِتُ ْقَبلُِِِبَواَليَِتكََِِأنََِِّأْشَهدُِ - عملي يُقَبلَ  حىتَّ  ا رسول ابن يا واليِتك إىل أحتاج وأنا ومردوٌد، باطلٌ 
َِأنََِِّأْشَهدُِ - عندك والتطهَت تطهَت، إىل وربتاج ووسخة صلسة أفعايل ألنَّ  - اأَلفْ َعالِوتُ زَكَّىِاأَلْعَمال
 فهي حسنات من عندي كان إذا - الَحَسَناتِوُتَضاَعفُِِاأَلفْ َعالِوتُ زَكَّىِاأَلْعَمالِتُ ْقَبلُِِِبَواَليَِتكَِ

 وىي بدوِنكَ  احلسنات ىذه سبوت السّيئات، تُقاومَ  أنْ  تستطيع وال ضعيفةٌ  إيَلَّ  ادلنسوبةُ  اجلهةُ  بتوفيقك،
 وما كثَتة سيِّئات - الَسيَِّئاتَِوُتْمَحىِالَحَسَناتَِوُتَضاَعفُِ - تشحُنها الَّذي وأنت شحنٍ  قوةِ  إىل ربتاج

َِأنََِِّأْشَهدُِ - السّيئات سبحو الذي أنت أنت، أنت السيئات، سبحوَ  أنْ  على القدرة سبتلك حسنات عندي
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 رسول ابن يا باطل فهو عملي جهة من كان إذا عملي مقبواًل، عملي ذبعلُ  الَّيت ىي َواليتك - ِبَواَليَِتكَِ
ِاأَلفْ َعالِوتُ زَكَّىِاأَلْعَمالِتُ ْقَبلُِِِبَواَليَِتكََِِأنََِِّأْشَهدُِ - ذلك أعرفُ  واِ  ذلك أعِرفُ  أنا باطل، عملي ا،

  .الَسيَِّئاتَِوُتْمَحىِالَحَسَناتِوُتَضاَعفُِ
 إىل يقودكم ىذا واِ  منو، فِفرَّوا بعملو َوَوثق بنفسوِ  َوِثق ذبدونو واحد أيّ ; أذىانكم ف ضعوىا قاعدة

 حىتَّ  رلموعة رئيس السياسّي، القائد ادلتديّنُت، بغَتِ  يل شأن وال ُمتديِّن سياسي   قائدٍ  أيّ  مرجع، أيّ  اذلاوية،
 ِبَعملو ووِثق بِنفِسو َوِثق إذا العقائدي جوِّنا وف الدِّيٍت اجلوِّ  ف بنفسوِ  َوِثق إذا رياضي فريق رئيس كان لو

 َوِثق إذا زمانوِ  بإمام ادلرتبط ادلتديِّن الشِّيعيّ  آخر، حبسابٍ  ػُلاَسبُ  بل ادلتدّين، حسابِ  غَتُ  حسابُو فهذا
 .اذلاوية مصاديق من مصداق وىذا اذلاوية، إىل يقودُكم ىذا واِ  الفرار، الفرار منو، ِفرَّوا بعملو ووثق بنفسوِ 

ِأَِئمَّةِعنَِعِلمتُِِماِتحقيقاتِِِوأخذتُِِطريَقهمِأسلكِلمَِلمَّاِوأنَا - اإلحسائي؟ الشَّيخ يقول ماذا
! اإلحسائي؟ أمحد شيخ يا اخلطأ كلماتك على يتطرَّق مل كيف - الخطأِكلماتيِعلىِيتطرَّقِلمِالُهدى

 وليس ِمنك الفهمَ  ولكنَّ  نصوص، من شيخ يا أثبتَّ  ما - عنهمِفهوُِكُتبيِفيِأثبتِ ِماِألنِّي -;يقول
 ما ِصحَّة على ضماناً  أعطيكم ال أنا صحَّتِو، من تأّكدوا كَلمي، ف َدقِّقوا لكم أقول دائماً  لذلك ِمنهم،
 ويستطيع علينا ُسلطاناً  للشَّيطان إنّ  سديدة؟ قناعة ىي قناعيت بأنَّ  قال َمن ولكن أنا مقتنعاً  أكون قد أقول،
 الُعلماء أقوال ف اذلُراء ىذا علينا ُسلطان للشَّيطان يُكن مل ولو نشعر، ال حيث ومن نشعر حيث من ؼلًتقَنا

 وساوسُ  ىذهِ  ادلَلئكة؟ ِقَبلِ  ِمن أو الزَّمان صاحب ِقَبلِ  ِمن جاء أو ىكذا وحدهِ  من جاء جاء؟ أين من
ِعنِمعصومونِوىمِعنهمِفهوُِكُتبيِفيِأَثبتِ ِماِألنَّي -;يقول ونفُخُو، إبليس نفثُ  ىذا الشَّياطُت،

 - تاِبعِىوِحيثِمنُِيخطئِالِعنهمِأخذِومن -;يقول نعم، معصومون ىم - والزَّللِوالغفلةِِِالخطأ
  ذلك؟ يكون كيف وعمليا   نظريا   تابع، ىو حيث من ؼلطئ ال عنهم أخذ من! ىذا؟ كَلم أي  
َِوُتَضاَعفُِِاأَلفْ َعالَِوتُ زَكَّىِاأَلْعَمالِتُ ْقَبلُِِِبَواَليَِتكََِِأنََِِّأْشَهدُِ -;إماَمنا طلاطب ودائماً  للخطأ ُمعرَّضون ضلن

 ف ليست العاليةَ  الثَّقةَ  ىذه فإنّ  لذلك زُلَمَّد، آلِ  منطقُ  ىو ادلنطقُ  ىذا - الَسيَِّئاتَِوتُمَحىِالَحَسَنات
 حول الَّذين النَّاس األتباع، ِقبل من تنشأ العالية الثِّقة ىذه تنشأ؟ أين من العالية الثِّقة ىذهِ  !!أبداً  زللَّها
 الواقعِ  ف غلري الَّذي ىو وىذا حقيقَتو، تُنِسيو بطريقةٍ  ويُعاملونو ُيصنِّمونُو، ىؤالءِ  ادلرجع، وحول العال ِم

 ىذا إغلاد ف ُشركاءُ  أنفُسنا الشِّيعةُ  ضَلنُ  وضلُن، فيو، شركاءُ  ادلراجعُ  البيت، أىلِ  عن ااِلبتعادُ  ىذا الشِّيعّي،
 .ادلريض الواقع
 الشَّيخ لفكر ادلدرسي الوعي اإلحسائي الشَّيخ اِقراء; )وعنوانو الُكتيِّب ىذا ف لكم أقرأ ادلثال سبيل على

ِأحدِعنِالعوامِبعضِنَقلَِ - يقول :5 صفحة الُقريشي، زُلَمَّد سعيد األوَّل، العددُ  ،(الرِّسايل اإلحسائي
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 - سرهِقدسِحسنِالميرزاِالمولىِسوىِأظن وُِِوال:ِيقولِاإلمام،ِيسألِوىوِالمنامِفيِرأىِأنَّوُُِِعلمائنا
 ف رأى العال ِم ىذا يعٍت - المنامِفيِرأىِأنَّوُُِِعلمائناِأحدِعنِالعوامِبعضِنَقلَِ - اإلحقاقي حسن ادلَتزا

ِاإلحسائيِعنِاإلمامِيسألِسره،ُِقدِّسِحسنِالميرزاِالمولىِسوىِأظنوُِِوال - يقول الكاتب ادلنام،
 قل أي - َتخفِوالِأحمدُِقل - ادلعصوم اإلمام أي - اإلمامِلوُِِفقال - الفارسي سلمان - وسلمان

ِأيضاًِِونُقلت ؛ رؤيةِليستِأنَّهاِعلىِأيضاًِِونُِقلت -;يقول احلاشية ف يُعلِّق وىو سلمان، من أفضل أمحد
 الشَّيخ عن حسن ادلَتزا ا آية نقلوُ  َخرباً  بل رؤيا ليست - رؤيةِليستِأوِرؤياِليستِأنَّهاِعلى

 أم أفضل اإلحسائي ىل نفسو، ُيكلِّمُ  وىو األفراد أحدِ  على مرَّ  نفَسوُ  اإلحسائي الشَّيخ بأنَّ  اإلحسائي
 ادلَتزا ادلوىل زلاضرات أحد ف اادثة ىذه نُِقلت زبف، وال أمحد قل; اإلحسائي لوُ  فقال امَّدي؟ سلمان
 عن نُِقلت ولكنَّها أجد، ومل حبثتُ  أنا; يقول الكتاب صاحب ىو اإلحقاقي، حسن ادلَتزا - ادلسجلة حسن
 بشخصٍ  مرَّ  الطريق، ف مارَّاً  كان اإلحسائي الشَّيخ أنَّ  من اإلحقاقي حسن للمَتزا ادلسجَّلة األشرطة أحد

 وال أمحد ُقل; فقال سلمان؟ أم اإلحسائيّ  األفضل َمن نفَسو ػُلدِّث أنَّوُ  وَعِلم الطريق غَت أو الطريق ف
  .األفضل ىو اإلحسائي أمحد أنّ  أي زبف،
 حياهِتم ف العلماء حولَ  يُنَسجُ  ىذا ومثل األحاديث، من وتّرىات الكَلم من ُخزعبَلت إاّل  ىي ما وىذهِ 

 !!وحاجَتهم وجهَلهم نقَصهم وينسون الُعلماء عند الثِّقة ىذه فتحصل مسامِعهم إىل ويصل
 اجلزء اإلحسائي، الشَّيخ رلموعة من العشرون اجمللَّد ىو وىذا اإلحسائي الشَّيخ يذىب الَّذي احلدِّ  إىل

 ىذا - اهللَِسلَّموُِِقالِ،(طاىرُِمَحمَّدِالمالَِِّجوابِفيِالطاىريةِالرِّسالة) - الَكِلم جوامع من العاشر
ِالمئةِوماِاإلنساِن؟ِوفيِاألُمَّةِىذهِفيِالسَّالمِعليوِيونسِِمثالُِِوما -;اإلحسائي الشَّيخ يسأل السائل

ِوماِالبحر؟ِفيِإلقاؤهِوماِلها؟ِركوبوُِِوماِسفينتوُِِوماِالقوم؟ِمنِِفرارهُِِوماِقومِو؟ِمنِيَزيدونِأوِألف
 لقارون؟ُِمالقاتوُِِوماِاأليَّام؟ِمنِاألربعينِفيِوقوفوُِِوماِبطنِو؟ِفيِتسبيحوُِِوماِلو؟ِابتالعوُِِوماِالحوت؟

ِسيرهِِِأثناءِفيِلقارونِمالقاتوُِِوما - البحار بواطنِ  ف قارون َلقي يونس بأنَّ  الرِّواية ف قد أنّو باعتبار -
ِوماِالحوت؟ِبطنِِِمنِالسَّالمِعليوِيونسِخروجِوماِقامتو؟ِقدرِيومٍُِِكلَِِّقارونِانغمارِوماِالبحر؟ِفي

 ىذه رموز عن يسأل السَّائل كأنَّ  - ذلك؟ِبعدِبوِِِإيمانُهمِوماِقومِو؟ِإلىِرجوُعوِوماِيقطين؟ِشجرةُِ
 قال ماذا اإلحسائي الشِّيخ جبواب شأين مهمَّة، ليست أو مهّمة أسئلة ىي وىل بأسئلتوِ  يل شأن ال األمور،
ِأقول - ;اإلحسائي؟ الشَّيخ  ؼلاطب - بهاِسألتِلوِالمسائلِىذهِأنَِِّأعَلمُِ - ُيصرِّح ىو - أعلمُِ:
ِفرجوِاهللَِعجَّلِالَحسنِابنُِمَحمَّدِواألولىِواآلخرةِالدنياِأىلِِِعلىِاهللُِحجَّةِبهاِسألتِلو - السائل
 عن ولؤ مس أنت وىل! دلاذا؟ - !!أعلمِفيماِعنهاِأجابكَِلَماِوِرضاهِطاعتوِِِعلىِوأعانَناِمخرجوِوَسهَّل
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 اإلمام عن تتحدَّث حىتَّ  أنت من أدراك؟ ما أعلمك؟ ما[ انت؟ شنهو! سكرتَت؟ امعّينك] احُلجَّة؟ اإلمام
 وىذه بالنفس، الثِّقةِ  من يتأتَّى يتأتَّى؟ أين من ادلنطق ىذا! أمحد؟ شيخ يا أنتَ  قيمُتك ما الثِّقة؟ هبذه احُلجَّة
 الشَّخص حولَ  يدور الَّذي الكَلم ومن احُلجَّة، باإلمامِ  الوثيقِ  االلتصاقِ  عدم ِمن تتأتَّى؟ أين من الثِّقة

  .نفخوِ  إىل يؤدِّي والَّذي
َِعن - األوَّل اجلزء ىو ىذا الشَّريف، الكاف ف الرِّواية، ىذه لكم أقرأ دعوين نقرأ؟ ماذا الشَّريف الكاف ف

:ِفَ َقالَِ ؟﴾حَعٌٍََُّْْ الَ وُنخُُْ بِْ اٌزِّوْشِ ؤَىًَْ فَبعْإٌٌَُاْ﴿ ِفَداك،ُِجِعْلتُِ:َِلوُِِفَ ُقلتُِِالرَِّضا،َِسأَْلتُِ:ِقَالَِِالَوشَّاء،
ِالرَِّضا،َِسأَْلتُِ:ِقَالَِِالَوشَّاء،َِعن - اآلية ىذه عن يسأل الوشَّاء - وُلونؤُِاْلَمسَِِْوَنحنُِِالذِّْكرَِأْىلَُِِنحنُِ

َِلوُِِفَ ُقلتُِ ِفَ َقالَِ ؟﴾حَعٌٍََُّْْ الَ وُنخُُْ بِْ اٌزِّوْشِ ؤَىًَْ فَبعْإٌٌَُاْ﴿ :ِفَداكُِجِعْلتُِ: َِوَنحنُِِالذِّْكرَِأْىلَُِِنحنُِ:
:ِقَالَِنَسأََلُكم؟َِأنَِِْعَليَناَِحقَّاًِ:ِقُ ْلتُِِنَ َعم،:ِقَالَِِالسَّائُِلون؟َِوَنحنُِِوُلونؤُِاْلَمسِِْفَأَنْ ُتم:ِقُ ْلتُِِوُلون،ؤُِاْلَمسِْ
َِتْسَمعِأَماِنَ ْفَعل،ِلَ مِِشئَناَِوِإنِِْفَ َعلَناَِشِئَناِِإنِِِْإلَيَناَِذلكَِِال،:ِقَالُِتِجيُبونَا؟ِأنَِِْعَليُكمَِحقَّاًِ:ِقُ ْلتُِِنَ َعم،
 فهل نسأل، أنْ  علينا غلب ضلنُ  - ﴾حِغَبةٍ بِغَْْشِ ؤَِْغِهْ ؤًَْ فَبِْنُْٓ عَطَبئَُٔب ىَزَا﴿ :وتَ َعاَلىِتَ َباَركِاهللَِِِقولَِ

 يا أدراك فما ،إليهم راجعٌ  األمرُ  ،﴾حِغَبةٍ بِغَْْشِ ؤَِْغِهْ ؤًَْ فَبِْنُْٓ عَطَبئَُٔب ىَزَا﴿ ،كَّل  غُليبوا؟ أنْ  عليهم غلبُ 
 أم رمحايني  منطقٌ  ىذا! األسئلة؟ ىذه على السائل ىذا غُليبُ  ال احُلجَّة اإلمام أنَّ  اإلحسائي أمحد شيخ

  !أنتم؟ تقولون ماذا شيطايني؟ منطقٌ 
 وسَلموُ  اِ  صلواتُ  اإلمام اسم ذكر عن َّنت الروايات أنَّ  مع اإلمام، باسم فجاء ُأخرى عثرة َعثَ رَ  ولذلك
ِالمساِئلِىذهِأنَِِّاعَلم - قال؟ فماذا الشَّيطايّن؟ ادلنطق من تتوقَّع وماذا شيطايني، منطقٌ  ادلنطقَ  ألنَّ  عليو،

نياِأىلِعلىِاهللُِحجَّةَِِبهاِسألتَِِلو ِوَسهَّلَِفرَجوِاهللَِعجَّلِالَحَسنِابنُِمَحمَّدِواألولىِواآلخرةِالد 
ِمعِِبمثليِفكيفِبها،ِعاِلماًِِكانِوإنِِْأعَلمِفيماِعنهاِأجابكَِلَماِورضاهِطاعتوِِِعلىِوأعانناِمخرجو

ِمنِفيوِِلَماِالعلمِمنِالنوعِىذاِبابِفتحِيجوزِوالِالجوابِفيِصالحِالِبأكثرىا،ِعلميِعدم
[ الزايدة اللغوة ىذه! إدلن؟ الزايدة اللغوة ىذي] واسكت، أعرف ال قل - السترِوىتكِالعظيمةِالمفاسد

 ما! جاىلُت؟ نكونَ  أنْ  عيبٍ  من ىناك وىل جهلِهم، حالةَ  يسًتوا أنْ  يُريدون األحيان بعضِ  ف الُعلماء عند
َِفَكيف - ;قال؟ ماذا ولذلك موتِنا، إىل والدتنا ِمن َّنار، ليلَ  اجلهل من نُعاين ضلنُ  قليل، شيءٌ  نعلُموُ 
 .ادلوضوع وينتهي بالقضيَّةِ  جاىلٌ  بأينِّ  يَقل مل ىو - بأكثرىاِعلميِعدمِمعِبمثلي

 مع األدب أساء جهلوِ  بسبب ادلراجع من مرجع كبَتة، ُمشكلة على سنأت ألنَّنا القضيَّة ىذه ذكرت أنا
 عليو، اإلجابة عن عاجزاً  وكان سؤاالً  سألوه الغطاء كاشف الشَّيخ الكَلم، وسيأتينا كبَتة إساءة الزَّىراء
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 وىذا جاىل إينِّ  ُقل..!! اآلداب حدودِ  عن خرجت الزَّىراء; قال جاىل بأنَّوُ  يُقرّ  ال حىتَّ  أجاب؟ فماذا
 وىو اجلذر نفسُ  جذرُه ادلنطقُ  ىذا!! اآلداب حدود عن خرجت الزَّىراء إنَّ  تقول أن من مرّة مليون أشرف

 ال اإلحسائي الشَّيخ أتباع قطعاً  اخلّط، طولِ  على اجلهل حالةَ  نعيش ضلنُ  صلهل، ُكلَّنا وضلنُ  اجلهل، حالةُ 
 اإلبليسيَّة واألوساخ القذارات ُأشخِّص أنْ  أريد ىنا أنا هبم، يل شأنَ  وال هبم أعبأُ  ال وأنا الكَلم هبذا يقبلون

 األمر، ىذا بسببِ  ِدينُنا وُدمِّر العقائديّة، ادلنظومة من الزَّىراء إخراج إىل وأدَّت الشِّيعيّ  العقلِ  بُنية دمَّرت الَّيت
 عقولِ  ف ادلوجودة القذارات ىذه ىو والسَّبب العقائديِّة، ادلنظومةِ  من ُأخرَِجت الزَّىراء ألنَّ  ُمدمَّرٌ  ِدينُنا

 .وادلراجع العلماءِ 
 صفحة ف الَكِلم، جوامع من السَّابع اجلزء اإلحسائي، الشَّيخ رلموعة من َعشر السَّابع اجلزء ىو ىذا

ِيُعَملُِِفالِاألذانِفيِالبريةِخيرُِمَحمَّدِوآلُِمَحمَّدٌِِاهللِوليِ ِعليَّاًِِأنََِِّأْشَهدِقولِوأمَّا - 388 ،387
 ىذا - المفوِّضةِموضوعاتِمنِإنَّوُِ:ِبابويوِابنِقالِبلَِحقَّاً،ِكانِوإنِِْاألذانِفصولِمنِوليسِعليو
 ما صحيح؟ كَلم أيضاً  ىذا البيت، أىل بلسان يتحدَّث اإلحسائي الشَّيخ أنَّ  باعتبار صحيح؟ كَلم أيضاً 
 يأت ىنا من والكثَت، والكثَت الكثَت فهناك السَّفاسف ىذه مثل عن نبحث أنْ  أردنا وإذا الًُتىات؟ ىذه
 واألكيد الشَّديد اإلصرار ىذا فُيصرّ  اإلحسائي، الشَّيخ عقائدِ  دلنظومةِ  اإلبليسيّ  العقائديّ  االخًتاق ىذا
 العقائديّة ادلنظومة إىل مرد ه الكَلم شيٍء؟ أليِّ  َمرد هُ  والكَلم األَِئمَّة، منزلة ُدونَ  ىي فاطمة منزلةَ  أنَّ  على
 ف فوقعنا واإلمامة اخلَلفة دلفهوم والنَّاصبّ  البدويّ  الفهم وعلى وادلعتزيلّ  األشعريّ  الفكر على ابتُِنَيت الَّيت
 احلسنُت، دون ادلنزلة ف غلعَلها الَّذي الُقمِّي القاسم أيب ادلَتزا من ُظَلمة َكبَتة، ُظَلمة وىذه ادلرتكز، ىذا

 منزلة دون غلعُلها اإلحسائي والشَّيخ!! ىذا منطق أيّ  قليلة، وُمصيبتها قليلة وعبادهتا قصَت ُعمَرىا ألنَّ  دلاذا؟
 على اعتداءٌ  ىذا السَّفاىات؟ ىذه وما التُ رَّىات ىذه ما ،(كاألنثى الذكر وليس) آليةِ  دلاذا؟ مجيعاً، األَِئمَّة
 !رمحايني؟ أم شيطايني  منطق ىذا أنتم؟ تقولون ماذا ال؟ أم لفاطمة وظُلمٌ  ال؟ أم فاطمة

مة ادليزان تفسَت من الثَّالث اجلُزء ىو يديّ  بُت الَّذي الكتابُ   الُكتب دار عليو، ا رمحةُ  الطباطبائي للعَلَّ
 ًَطَيَّشَنِ اصْطَفَبنِ اٌٍّوَ بَِّْ َِشَُُّْ َّب اٌّْاَلَئِىَتُ لَبٌَجِ ًَبِرْ﴿ ;اآلية معٌت بيان ف ،356 صفحة ف اإلسَلمية،

 ;الطباطبائي؟ السيِّد يقول ماذا عمران، آل سورة من واألربعون الثَّانية اآلية ،﴾اٌْعَبٌَِّنيَ ِٔغَبء عٍَََ ًَاصْطَفَبنِ
 زُلَمَّد قال؟ الَّذي من - يدفعوُِِاآليةِفإطالقُِِفقطِعصرىاِعالمِِِنساءِعلىُِمصطفاةِإنَّهاِِقيلِماِوأمَّا -

 نساء سيِّدة مرمي بأنَّ  قال الَّذي ىو وسلَّم آلو عليو ا صلَّى زُلَمَّد قال، الَّذي ىو آلو و عليو ا صلَّى
 صحيحاً، ليس الكَلم ىذا ال،; يقول عليو ا رمحةُ  الطباطبائي السيِّد العادلُت، نساء سيِّدةُ  وفاطمةُ  عاَلم ِها

 وىذا الشِّيعيّ  ال ُمفسِّر وىذا الشِّيعيّ  ادلرجع ذلذا تقولون ماذا العادلُت، نساء سيِّدة ىي مرمي بأنَّ  تقول اآلية
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 الكتاب راجعوا رجاءً  وراجعوه، موجود الكتاب ىذا ىذا؟ قلت الَّذي أنا! تقولون؟ ماذا ادليزان، تفسَت ىو
 وامسحوا اقرأوىا[ اخلرابيط] ىذه وذبدون الكتاب تقرأون ما بعد ،[والديكم على رمحة] ُسب وين، ذلك وبعد

ِعصرىاِعالمِِِنساءِعلىُِمصطفاةِإنَّهاِِقيلِماِوأمَّا - [والديكم على رمحة] ذلك بعد وُسب وين هبا أعيَنكم
 لكن إطَلق، ذلا فليس البيت، أىلِ  حبديثِ  ُفسِّرت إذا اآلية! يدفعوُ  اآلية إطَلق - يدفعوُِِاآليةِفإطالق

 البيت، أىلِ  حبديثِ  اآليةَ  يربط كان لو(! ا كتابُ  حسبُنا) ىي الشِّيعة ُعلماءِ  عند التفسَت منهجّية ألنَّ 
 حسبُنا) الُعَمريّةِ  الذِّىنية بنفسِ  الُقرآن يُفسِّرون الشِّيعة ُعلماء لكنَّ  اآلية، ف إطَلق ىناك يقول ال فإنّو

 .يدفعوُِِاآليةِفإطالقِفقطِعصرىاِعالمِِِنساءِعلىُِمصطفاةِإنَّهاِقيلِماِوأمَّا - (!ا كتابُ 
 النِّساءَ  تُفضِّل ادلخالفُت ُكُتب من روايات يُورِد ،345 ،344 صفحة إىل يذىب حُت ىذا من واألنكى

ِابنِعنِعساكر،ِابنِعن -;الرِّوايات ىذه من لكم أقرأ األخرى، النِّساء وسائر مرمي تُفضِّل فاطمة، على
 - ُمقدَّمة مرمي يعٍت - فاطمةِثُمَِِِّعمرانِبنتُِِمريمِالجنَّةِأىلِِنساءِسيِّدةُِ:ِاهللَِرُسولِقال:ِقالَِِعبَّاس
 .ِفرعونِِامرأةِآسيةِثُمَِِّخديجةِثُمَِِّفاطمةِثُمَِِّمريم
 يعٍت - عاَلِمهنَِِّساداتُُِِنسوةِأربع - عساكر ابن عن أيضاً  النَّبّ  عن عبَّاس، ابن عن أيضاً  ثانية رواية

ِخويلدِبنتِوخديجةُِمزاحمِبنتُِِوآسيةِعمرانِبنتِمريم - عاَلِمها ف سيِّدةٌ  واحدة كل   متساويات
  .فاطمةِعاَلماًِِوأفضَله نَُِِّمَحمَّدِبنتُِِوفاِطَمةُِ

ِسيِّدةِفاطمةُِ:ِاهللِرسولِقال:ِقالِليلى،ِأبيِابنِالرحمنِعبدِعنَِشيبة،ِأبيِابنِأخرج - أخرى رواية
 ىي رُتبةً  األقل أنّ  يعٍت - خويلدِابنةُِِوخديجةِفرعونِامرأةِوآسيةِِعمرانِابنةِِِمريمِبعدِالعاَلمينِِنساءِِ

 ال؟ أم لفاطمة ُظَلمة ىذهِ  ُتسم وَّنا؟ ماذا وادلزبلة التُ رَّىات َىذهِ  ُتسم ونُو؟ ماذا القول من ال ُهراء ىذا! فاطمة
 !!ادليزان ف يقول ىكذا الطباطبائي ىو ىذا مراجُعكم، ىم ىؤالء
 والعشرون الثَّاين اجلزء ،595 صفحة والعشرون، الثَّاين اجلزء ىو ىذا وسلَّم، وآلو عليو ا صلَّى زُلَمَّد وىذا

 - َعَليوَِوَأَكب وا - حياتوِ  حلظات من حلظة آخر ف النَّبّ  ،45 حديث ،595 صفحة األنوار، حبار من
َِيدِِِِفيِفَ َوَضَعَهاَِيِدهِِِِفي - فاطمة َيدُ  - َوَيُدَىاِِإلَيِهمِرَأَسوُِِفَ َرَفع - احُلَسُت احَلَسن فَاِطَمة عليي  بيتوِ  أىل
 ىذه مع الشِّيعة ومراجع ُعلماء َفعل ماذا - َرُسوِلوَِوَوِديَعةُِِاهللَِوِديَعةَُِِىِذهِِِالَحَسنِأبَاِيَا:َِلوَُِِوقَالََِِعِليِ 

، عند ا رسول وديعة ىذه فعلوا؟ ماذا الوديعة؟  من كنَّا إذا ىذا عندنا، وديعةُ  ىي علي   عند والوديعةُ  علي 
َِعليِ َِيدِِِِفيِفَ َوَضَعَهاَِيِدهِِفي - فاِطَمة يدُ  - َوَيُدَىاِِإلَيهمِرَأَسوُِِاهللَِرُسولِفَ َرَفعَِ - الشَّرط هبذا شيعتِو،

َِوِإنَّكَِِِفيَهاَِواْحَفِظِنيِاهللِفَاْحَفظِِعنَدكُِمَحمَّدٍَِِرُسولوَِِِوَوِديَعةُِِاهللَِوِديَعةَُِِىِذهِالَحَسنِأبَاِيَا:َِلوَِوقَالَِ
،ِياَِلَفاِعلوُِ ِالَجنَّةَِأْىلِِنَساءَِِِسيِّدةُِِواهللَِىِذهِِ -;يقول وآلو عليو ا صلَّى زُلَمَّد - واهللَِىذهِِ:ِقَالَِِثُمََِِّعليِّ
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َرىَِمرَيمَُِِواهللَِىِذهَِِِواآلِخرِينِاأَلوَّلِينِِمن  أىل أحاديث وإىل النَّبّ  حديثِ  إىل الطباطبائي رجع لو - الُكب ْ
 وسلَّم وآلو عليو ا صلَّى وزُلَمَّدُ  يقول الطباطبائيّ  ىكذا، ضلنُ  اآلن صحيح، بشكلٍ  الُقرآنَ  لفهم البيت
 ادلنهج حبسب الُقرآن فسَّرنا والعًتة، الكتاب بُت فكَّكنا النَّواصب، طريق ف مشينا ألنَّنا دلاذا؟ يقول،

 ُمستعدي  وأنا ىذا كَلمي وأقول الُعَمرّي، بادلنهج الُقرآن فسَّروا فعلوا، ىكذا الشِّيعة ُعلماء ُكل   واِ  الُعمرّي،
 البيت، أىل حديثَ  ادِّثون فيها مجع الَّيت التفاسَت عن أربدَّث ال قطعاً  واحداً، واحداً  بتفاسَتِىم آت أن

 .وبأقَلمهم بأنُفسِهم وادلراجع العلماء كتَبها الَّيت التفاسَت عن أربدَّث
َِواهللَِىِذهَِِِواآلِخرِينِاأَلوَّلِينِِمنِالَجنَّةَِأْىلِِِِنَساءَِِِسيِّدةُِِواهللَِىِذهِِ -;يقول وآلو عليو ا صلَّى زُلَمَّدٌ  ىذا

َرىَِمرَيمُِ  ويُفسِّر عليها، يبٍت أنّو ىي ادلشكلة! عليها ويبٍت ادلخالفُت أحاديثَ  يل ينقل والطباطبائي - الُكب ْ
 وآسية مرمي بعد من العاَلمُت ِنساء سيِّدةُ  وفاطمة العاَلمُت، ِنساءِ  سيِّدة ىي مرمي أنَّ  من عليها، الُقرآن

ا أيضاً  وخدغلة وخدغلة،  الَّيت الرِّواية !ال؟ أم الرِّوايةَ  الحظتم! آسية وبعد مرمي بعد جاءت لذا فاطمة أمّ  ألَّنَّ
ِابنِأخرج - عليكم؟ قرأهتا الَّيت الرِّواية كانت ماذا الطباطبائي، السيِّد كتاب من قليل قبل عليكم قرأهُتا
ِابنةِِِمريمِبعدِالعاَلمينِِنساءِِِسيِّدةِفاطمةُِ:ِاهللِرسولِقالِليلى،ِأبيِابنِالرحمنِعبدِعنَِشيبة،ِأبي

ا ُأخرِّت أيضاً  خدغلة ُثَّ  آسية، ُثَّ  مرمي،; أوَّالً  يعٍت - خويلدِابنةِِِوخديجةِفرعونِامرأةِوآسيةِِعمران  ألَّنَّ
 .أيضاً  أمِّها عن ُأخِّرت فاطمة ذلك وبعد فاطمة، أم  

مة انتقدت ألنٍَّت دلاذا؟! كفرت قد أنا اآلن طبعاً  الزَّمان؟ صاحب عند مرضيي  ادلنطق ىذا ىل  العَلَّ
 ولكن منو، أصغر أو أكرب ىو دبن وال الطباطبائي بالعَّلمة ال أعبأ وال بتكفَتِىم، أعبأ ال أنا الطباطبائي،

 شيعة أنتم أنفسكم من تأكَّدوا تأكَّدوا، شيعة؟ أنُتم أنُتم، أسألكم أنا!! فاطمة ُظَلمة ىذه الواقع، ىو ىذا
 لسُتم أنتم قطعاً  شيعة تكونوا مل إذا ال، أم شيعة أنتم النَّظر ودقَّقوا أنفسكم مع اجلسوا الربنامج بعد ال، أم

 مضحكة، أنُتم أقول! ضلُن؟ ماذا إذاً  تقولون قد لكن فاطمة، رُبب ون أنُتم بنواصب، لسُتم قطعاً  بنواصب،
 مضحكة، أنتم شيعة، لسُتم لكّنكم نواصب، لسُتم أنتم أنتم، مسخرة مضحكة، أنتم النتيجة، ىي ىذهِ 
 !!أنتم مهزلة َمسخرة، أنتم

  تقول؟ فماذا ولكم، يل وادلهزلة وادلسخرة ادلضحكة ضلنُ  لنا خطاهبا توجِّو منكم، وأنا لنا، تُوجِّوُ  الزَّىراء
 ال أنا لكم؟ فعلتوُ  الَّذي ما ىكذا؟ معي تفعلون دلاذا ؛ُظاَلَمِتيَِعنَِوالسَِّنةَُِِحقِّيِِفيِالَغِميَزةَُِِىِذهَِِِما

ينيَّة ادلؤسَّسة أخاطب ينيَّة ادلؤسَّسة أنَّ  أعرف ألينّ  الدِّ  على وُيصّرون سُيعاِندون باإلث، الِعزَّةُ  تأخذىا الدِّ
 أنا بآثاِمهم، الِعزَّةُ  أخذهتم قومٌ  أولئك أخاطبهم، ال ولذلك ىذه يدي أعرف كما أعرفهم أنا أخطائِهم،
َِوالسَِّنةَُِِحقِّيِِفيِالَغِميَزةَُِِىِذهَِِِما ;لكم تقول وزباطبكم زباطبٍت فاطمة; أقول وبنات أبنائي أنتم أخاطبكم



  21/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 59 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 17 - 
 

 وَمن ظُِلمتُ  كيف اعرفوين ظَلميت، إعرفوا إعرفوىا، األقلّ  على ُظَلميت؟ عن تنامون دلاذ ؛ُظاَلَمِتيَِعن
 !!كبَت وادلوضوع كبَتة، القضيَّة ،ُظاَلَمِتيَِعنَِوالسَِّنةَُِِحقِّيِِفيِالَغِميَزةَُِِىِذهَِِِما! ؟ظلمٍت الذي
 َشْرقِ  ِمنْ  َسََلمٌ  َجعَفر، ابنِ  ُموَسى بِنتِ  َعلى َسَلمٌ ; عليها وسَلموُ  اِ  صلوات ادلعصومة السيِّدة والدة اليوم

 وسَلمو ا صلوات الرِّضا إماِمنا عن الشِّريفة الرِّوايات ف األحاديث ف نقرأ ضلنُ  ،َغْرهِبَا َوِمن اأَلْرضِ 
ِ؛ِِلِشيَعِتناِأَبْ َوابَِخْمَسةُِ -;تقول الرِّوايات - أَبْ َوابَِثمانِيةِلِلَجنَّةِِِإنَِِّ؛ِأَبْ َوابَِثمانِيةِِللَجنَّةِِِإنَِّ -;عليو

 اجلنِّ  من واألجيال القرون ِعرب الشِّيعة ادلنزلة، من ذلم كم - ُقمِأِلَْىلَِِِواِحدِبَابٌِِأَبْ َوابَِثمانَِيةِِلْلَجنَّةِإنَِّ
 إمامنا - أَبْ َوابَِثمانَِيةِِلْلَجنَّةِإنَِّ - قم ألىل اخلمسة األبواب ىذه من وواحد أبواب، مخسة ذلم واإلنس

ِثُمََِِّلُهمَِفطُوَبى -;الرِّضا إمامنا يقول ُثَّ  واحد، بابٌ  منها قم وألىل - ُقمَِِأِلَْىلَِِِواِحدِبَابٌِ -;يقول الرِّضا
 ىذا - َلُكمِطُوَبىِثُمََِِّلُكمِطُوَبىِثُمََِِّلُكمِطُْوَبى -;قم أىل يا لكم أقول وأنا - َلُهمِطُوَبىِثُمََِِّلُهمِطُوَبى
ِيَا -;زيارهتا ف زباطبوَّنا أنتم أليس..!! . جعفر ابن موسى بنتُ  فاطمةُ  ىو وصرػلة واضحةٍ  بعبارةٍ  الباب
 ادلفتوح البابُ  ىو ىذا الباب، ىذا ىو - الشَّأنِِمنَِشأنَاًِِاهللِِعندََِِلكِِِفَِإنَِِّالَجنَّةِِفيِِليِِاْشَفِعيِفَاِطَمةُِ

  .احلوائج بابِ  بنتُ  َفاِطمةُ ; اجلِنان إىل ُقم مدينةِ  ِمن
  .َأْجَمِعينَِعَليِهمَِوَساَلُموُِِاهللَِِِصَلَواتَُِِأِخيَها،َِعَلىَِساَلمٌِِأَبِيَها،َِعَلىَِساَلمٌِِفَاِطَمة،َِعَلىَِساَلمٌِ

 ... الَقَمر رَِعايَة ِف  َوأَتْ رُُكُكم
 اإلْٔخَشِْٔج عٍَََ ًَُِخَببِعِْنَب ُِشَبىِذِّنَب ًًَُجٌُهِ ًُجٌُىِنَب عَْٓ اٌىَشْةَ بوْشِف احلُغَني ؤَخِْهَ ًَجْوِ عَْٓ اٌىَشْةِ وَبشِفَ َّب

 ...احلُغَني ؤَخِْهَ بِحَكِّ

 ًَاٌغِّنَتُ حَمِِّ فِِ اٌغَِّْضَةُ ىَزِهِ َِب0 ؤٔفُغَىُ عٍَ وَشِّسًا حنغٌا ال فبطّت، ظُالِت ؤجٌاءِ يف صٌِنب ًال ّخجذَّد غَذاً ٍِخمبٔب

 .. فَبطَِّت َّب ٌَبَّْهِ احلٍمبث ىزهِ يف َّخجذَّد ًٌِمَبئٔب..  !ًحُخبطِبُىُ؟ حُخبطِبُين فَبطَِّت بَّٔيب .. !ظٍَُبَِخِِ؟ عَٓ

  ... اهلل ؤَِبِْ يف. ..جَّْعبً اٌذُّعبء َعْإٌُىُ
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ِ:وفيِالختام
الِبُ  ّدِم  نِالتنبي  وِال  ىِأنّن  اِحاولن  اِنق  لِنص  ويِالبرن  امبِكم  اِى  يِوى  ذاِالمطب  وعِالِ
يخل  وِم  نِأخط  اءِوىف  واتِفم  نِأرادِالدقّ  ةِالكامل  ةِعلي  وِمراجع  ةِتس  جيلِالبرن  امبِ

ِبصورةِالفيديوِأوِاألوديوِعلىِموقعِزىرائيون.
 
 
ِ

ِمعِالتحيات
ِال ُمتابَعة
ِزىرائيون
ِى 3417ِ
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