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 بِغُِْ اهلل اٌشَّحَِّْٓ اٌشَّحُِْ

 
  ...األًٌََِْْاء َّخٌَجَّوُ إٌَِْوِ اٌَّزُِْ اهلل ًَجْو َّا عٍََْه عٍََاٌَ

  ...اهلل بمَّْتَ

 ...!فَمَذَن؟ َِْٓ ًَجَذَ اٌَّزُِْ ًََِا ًَجَذَن َِْٓ فَمَذَ َِارَا
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 عًٌُْاٌخُّغ اٌخَّاععتُ تُمٍََحَاٌْ

 عَشَش اٌغَّادِط اجلُضْءُــ  فَاطَِّت َّا ٌَبَّْهِ
 

  ... بَػَناِتْ  أَبْػَناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسبَلـٌ 
 الوسطِ  يف فاطمة ُظبلمةِ  أجواءِ  يف اغبديثُ  زاؿ ال ..!!. فَاِطَمةِيَاِلبَّيكِِ: اؼبتقدِّـ العنواف ىو العنوافُ 

ينيَّةُ  اؼبؤسَّسةُ  الشِّيعّي، الوسطِ  من وَّؿاأل الِقسمِ  ويف الشِّيعّي، : ـبتصرة موجزةٍ  وبعبارةٍ  الرَّظبية، الشِّيعيَّةُ  الدِّ
 أحاوؿُ  وإّنِّ  ويتشعَّب، يتشعَّبُ  اغبديثُ  زاؿ ال !!... وُمفسِّريْػَنا َوُعلَمائَنا َوفُقَهائَنا َمرَاِجعَنا بَػٌْنَ  فَاِطَمة ُظبلَمةُ 

  .أسبكن ما حبسب أطرافوُ  أَلْمِلمَ  وأفْ  ُأصَبِّع أفْ  إمكاّن قدر
 : فاطمة ُظبلمة ِمن
 من أسبكَّن مل لكنَّين كبلموُ  مرَّ  عليو، ا رضبةُ  الُقمِّي القاسم أيب اؼبًنزا ىو كبًن مرجعٍ  كبلـ يف جاء ما

 ؼبطلبا ُمرتابطة، واؼبطالب إليو ُعدت أّنِّ  وىا اؼبطلب، ىذا إىل أعود أفْ  ووعدتكم عنده، الوقوؼ إطالةِ 
يقة منزلة عن سؤاؿٍ  على جواباً  كاف ،(الشَّتات جامعُ : )كتابوِ  يف الُقمِّي اؼبًنزا طرحوُ  الَّذي ! الُكربى؟ الصدِّ
يقة منزلة أفَّ  من بٌنَّ  وقد  ما صبلة ومن..!! . ولديها منزلة دوف أي اغُبسنٌن منزلة دوف ىي الُكربى الصدِّ
 قصًناً  كاف عمرىا فؤلفَّ  - والمعانَاةِالعبادةُِِِمدَّةِِِِقَصرِييعنِاألحمديةِالبضعةُِعْمرِوِقَصرُِ -:قاؿ

 َجرى وما ولديها ومعاناة ولديها عبادة إىل بالقياس معاناُتا وكذاؾ الزَّمانية اْلُمدَّة ِجهة من قليلةٌ  فعبادُُتا
 فهل والبطاطا، الطماطا نبيعُ  وكأنَّنا البقَّالٌن، َمنطقُ  َعطّار، دُكَّاف يف وكأنَّنا عطَّاري، منطقٌ  إنّو! عليهما
 فَاطمة وآؿَ  فَاطمة نَزِفَ  أفْ  أردنا إذا ىذا يقوؿ؟ ماذا ؿُبَمَّد آؿِ  ومنطقُ ! الشَّكل؟ هبذا ىي اإلؽبية اؼبوازينُ 

ِدالِعَباِيَُداؽِ ) يصنع؟ ماذا الِقياَمة يَوـِ  يف  (،اهللِإفَِّ) أحاديثهم؟ قالت ماذا أنفَسنا، هبا نَزفُ  الَّيت باؼبوازين
 اؼبداقَّة بالغرامات، وال بالباوند، وال بالكيلو، ليست الدقيقة ااسبة وىي اؼبداّقة إذاً  (،ُعُقوِلَهمَِقْدرَِِِعَلى
 حّتَّ  فاطمة يَزِف مل ىو لنا، موازينٌ  ىذه ،(ُعُقوِلَهمَِقْدرَِِِعَلىِالِعَبادِاهللِيَُداؽِ ِِإنَّما) عقلّية ُمداقَّة ىي

 على الِعبادَ  زُناسبوف الكاملة، العقوؿ وىم ااسبوف وىم اغباكموف ىم ؿُبَمَّدٍ  فآؿُ  ا،لن ىي الَّيت باؼبوازين
 النَّاقصة، العقوؿَ  رُباِسبُ  الكاملة الُعقوؿ ىي تلك ،(َعَليُكمَِوِحَسابُػُهمِِإلَيُكمِالػَخْلقِِِِإيَابُِ) عقوؽبم، قدر

 ال لكنَّين اظباً  عليو أطلق أفْ  فيعجبين اؼبنطق ىذا اأمَّ  ؿُبَمَّد، آؿ منطقُ  ىو ىذا حبسبو، عقلٍ  ُكلَّ  رُباِسبُ 
 الباعة منطق وواِ  اؼبتجولٌِّن، الباعة منطقُ  ىو ىذا بل العطَّارين، منطقُ  البقَّالٌن منطقُ  ىو ىذا أُريد،

 ..!!اؼبنطق ىذا من اتّزاناً  وأكثر حكمةً  وأكثر أفضل ىو اؼبتجولٌِّن
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يقة منزلة جعل أفْ !! اإلحسائي شَّيخال منطق ىو اؼبنطق ىذا من واألغرب  األِئمَّة منزلة دوف الطاىرة الصدِّ
 منطقُ  ىو الُقمِّي اؼبًنزا بو يتحدَّثُ  الَّذي اؼبنطق ىذا ومراجعنا، ُعلمائنا أذىاف يف كبًنة مشكلةٌ  صبيعاً،
 من أفضلُ  فاألِئمَّة اإلمامة، اسَ لب يُلِبسوهنا اليت الطريقة هبذه تُفكِّر الُعظمى الغالبية ومراجعنا، علمائنا غالبّية
 فاطمة أفَّ  يعين: اؼبنطق ىذا حقيقة .إماماً  ُجِعل حينما مّت؟ رُتبتوُ  َعلت إبراىيم ألفَّ  اإلمامة، بسببِ  فاطمة

 ،(االعتقاد تصحيحُ : )كتابوِ  يف علينا َمرَّ  الَّذي اؼبفيد، شيخنا كبلـِ  إىل بنا سيعود وىذا! ُمكتملة تكن مل
ِأكملُِمنذَُِِتعالىِهللُِحَججاًَِِكانواُِذريَّتوِِِِمنِواألَِئمَّةِاهللَِرُسوؿِبَِأفَِِّالَخبرَِجاءِوقد -:قوؿي قاؿ؟ فماذا

ِالِعلمِِِفيِالسَّبلـِعليُهمِكمالهمِعلىِنَقطعَِِأفِِْوالوجو -:يقوؿ أفْ  إىل - قَبَضُهمِأفِِْإلىُِعقولهم
!ِال؟ِأـِوإمامةِنُػبُػوَّةِأحواؿِكانتِوىلِذلكِقبلِفيماِونتوقَّفِواإلمامة،ِالُنبُػوَّةِأحواؿِفيِوالِعصمة

 وبعد ناقصة عقوؽبم يعين - قَبضهمِأفِِْإلىِعقولهمِتعالىِاهللِأكملِمنذُِِالزمةٌِِالعصمةِأفَِِّعلىِونقطع
  !!تكاملت ذلك

 ناقص، عقلٌ  فاطمة فعقلُ  ناقصة، ؿُبَمَّد آؿ ُعقوؿُ : اؼبفيد شيخنا كبلـ خبلصة: ىذه ىي الكبلـ وُخبلصة
ا ذلك، يُبٌنِّ  مل اؼبفيد فالشَّيخ أدري، ال اكتمل؟ ّتم  وعلي   نبيَّاً، بُِعث َلمَّا عقُلو اكتمل النَّبّ  أفَّ  بَػٌنَّ  وإدنَّ

يقةُ  الباقوف، األِئمَّة وىكذا األعظم النَّبّ  شهادة بعد إماماً  صار َلمَّا عقلو اكتمل  اكتمل مّت الكربى الصدِّ
 النَّبّ  مراتب دوف اؼبراتبِ  يف فهي اؼبراحل، من مرحلةٍ  يف عقُلها اكتمل لفلنَػقُ  ولكن! أدري ال عقلها؟

 حبسبِ  بإماـ ىي وال بنبّ  ىي ال وفاطمة واإلمامة، النُبُػوَّة مع يأت االكتماؿ ألفَّ  واضح والكبلـ واألَِئمَّة،
 .الشِّيعة ومراجع ُعلماء بقيَّة وعقيدة اؼبفيد عقيدة
ينيَّة، للمؤسَّسة َعقبلً  وُتكوِّف وترتاكم تتجمَّع ُمعطيات َىذهِ  التفكًن، ىذا أوجد الَّذي ىو اعبذر فهذا  الدِّ

 للزَّىراء كاملٍ  غًنِ  عقلٍ  َفمن النتائج، ىذهِ  يُعطيك يشتغل يبدأ حٌن العقل وىذا الشِّيعيَّة، للنُّخبة وعقبلً 
 األساس ىذا على عبادُتا وحنِسبُ  والشُّهور باأليَّاـ عمَرىا حنسبُ  ِصرنا! أدري ال مّت؟ ذلك بعد تكامل

 أـ باألشبار أدري ال ومنزلَتها رتبَتها ُنشخِّصُ  حننُ  وبالتَّايل األساس، ىذا على فاطمة معاناة وحنسبُ 
 الَّذي اؼبقياس بذاؾ أو ومراجعنا، علماؤنا هبا يتمسَّكُ  الَّيت التَّافهة اؼبقاييس ىذه من ِمقياسٍ  بأيّ  بالغرامات،

 على بناءً  عليها وسبلموُ  اِ  صلواتُ  فاطمة اإلحسائي الشَّيخ بوِ  قَاس الَّذي والِعرتة لكتابا منطق سُناِلف
ُـّ  قالتها كلمةٌ  ،(واألُٔثَ اٌزَّوش فٍْظ) :آية  عنها، الُقرآف وحكاىا ُمعٌنَّ  نفسي   ظرؼٍ  يف ُمعيَّنة حالةٍ  يف َمرمي أ
م إليو نصل الَّذي يعين؟ ماذا ىذا ُكلِّ  من  .َتعرتيهم نقصٍ  حاالت ىناؾ وأفّ  ُمكتملٌن، سوالي أهنَّ

 كاف بدايتها، من العقل كاملة تُكن مل اؼبفيد لشيخنا االعتقاد َتصحيحِ  يف َمذكوراً  جاء ما حبسبِ  ففاطمةُ 
 اؼبًنزا حبسبِ  عليهما ا صلواتُ  اغَبسنٌنِ  مرتبة دوف اؼبرتبة يف وىي ذلك، بعد تكاملت ُثَّ  ناقصاً  عقُلها
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 أسأؿ وأنا اغَبسنٌن، ُمعاناة إىل بالقياسِ  قليلة ومعاناُُتا قليلة َفِعبادُُتا َقصًن ُعمَرىا أفّ  ىو والسَّبب ي،الُقمِّ 
 معك ذىبتُ  لو وحّتَّ  فاطمة، معاناة مدى تعرؼُ  ُكنتَ  لو! فاطمة؟ ُمعاناة مدى تعرؼ ىل الُقمِّي اؼبًنزا

 مرجعنا يا فاطمة، ُمعاناة مدى تعرؼُ  ال فإنَّك األضبق، فيوالسَّ  اؼبكياؿ هبذا بالغرامات، ُمعاناَُتا أقيس أفْ 
 ليست. نَاقصة عقولنا حَننُ  أنتم، أنا، الُقمِّي، اؼبًنزا اؼبفيد، الشَّيخُ : نَاقصة ُعُقوؽبم ىم ىؤالء. ارـت الكبًن
 اِ  صلواتُ  باغَبسنٌنِ  اؼبقايسة َكانت لو حّتَّ  قليلة، معاناَُتا وبأفَّ  قليلة، عبادَُتا بأفَّ  عنها يُقاؿ الَّيت فَاطمة

 ىو ىذا اغُبَسٌن، آالـُ  فاطمة آالـُ  و فاطمة آالـُ  اغُبسٌنِ  آالـ واحدة، فُمعاناُُتم أصبعٌن عليهم وسبلموُ 
 ؽبذا نصنع ماذا ولكن ورموزِىم، وإشاراُِتم وعباراُِتم وأدعيِتهم وزياراُِتم كلماُِتم يف الواضح ا آؿِ  منطقُ 
 !ومراجعنا؟ علمائنا عقوؿَ  اخرتؽ الَّذي النَّاصبّ  اؼبنهج ؽبذا ج،األعو  اؼبنهج
 الزَّبيب فيوِ  يُطَبخُ  الَّذي الطَّعاـ أكل زُنرِّـُ  َفهو الزَّبيب، أو الِكشمش قصَّة صاحبُ  نفسوُ  ىو الُقمِّي اؼبًنزا

 يف وليمةٍ  إىل دعاهُ  ينماح الطباطبائي عليّ  السيِّد وىو كبًن مرجعٌ  فعلوُ  ما سلف فيما لكم وذكرتُ  ويُغلى،
 كاف الطباطبائي عليّ  مًن والسيِّد النَّجف، يف مرجعاً  كاف الُقمِّي القاسم أبو نُفَرة، بينهما فيما كانت بيتِو،

 َكرببلء إىل النَّجف من آتياً  الُقمِّي اؼبًنزا فكاف زماهِنم، يف األوىل الدرجة مراجع من وذنا كرببلء، يف مرجعاً 
 أفْ  وتعمَّد وليمة إىل دعاهُ  بذلك الطباطبائي عليّ  السيِّد َعِلم فلمَّا الشُّهداء، سيِّد لزيارة اسالنَّ  من صبعٍ  مع

 أكلَ  زُنرِّـ الُقمِّي اؼبًنزا بأفَّ  يعلموف وىم الزَّبيب أو الكشمش لوُ  طبخوا الطَّعاـ، يف اؼبغلي الزَّبيبُ  لوُ  يُطبخ
 وضع فَلمَّا اؼبغلي، الزَّبيب فيوِ  بالطعاـ وجاءوا السفرة مّدوا وفعبلً  ونُو،يُقلِّد معوُ  الَّذين والنَّاس الطعاـ، ىذا

 أكرب من الُقمِّي اؼبًنزا ىذا مراجع، ىم ىؤالء يغِسلها، كي وقاـ يَدهُ  رفع الزبيب ورأى الطعاـ يف يَدهُ  اؼبًنزا
 ومذكورة، موجودة الِقصَّة هِ وىذ كرببلء، مراجع أكرب ِمن الطباطبائي عليّ  مًن السيِّد وىذا النَّجف مراجع
 اؼبوسوي باقر ؿَبمَّد للمًنزا ،(والسَّادات الُعلماء أحواؿِ  يف اعبنَّات روضات) اػبامس اجمللَّد ىذا أمامي

 صفحة على مذكورة الِقصَّة ،543 الرتصبة رقم ،353 صفحة بًنوت، اإلسبلمية، الدَّار اػبوانساري،
 على حّتَّ  انعكس األمر ىذا وقطعاً  الطعاـ، من شيئاً  أكلي فلم[ الدّگة ىاي بيو دگ] ،353 ،353

  التصرُّفات؟ ىذهِ  مثلِ  عن تقولوف ماذا. يُقلِّدونو كانوا الُقمِّي اؼبًنزا ُمرافقي فإفَّ  ُمرافقيو،
 ّتَّ ح يفعلوُ  ال الفعل ىذا ؾبتمعنا ويف أعرافنا يف العربية، والقبائل الَعشائر أبناء من وأنا العراؽ، جنوب من أنا

 ال الضَّيف ىذا أفَّ  ويعلم كاف، أيّاً  َضيف يأتيوِ  أفْ  الفعل، ىذا يفعلُ  ال أعرافنا يف السَّاقط!! عندنا السَّاقط
 اغُبسٌن لزيارة جائياً  وكاف مرافقوف ومعو مرجعاً  الضيف ىذا يكوف أف وليس الطعاـ، من معٌّن  نوع يعجبوُ 

 النِّساء أو اػبدـ وليس الُقمِّي، اؼبًنزا عن مشهور والرأي معروفة ةوالقضيَّ  النَّاس وأماـ مرجعٍ  بيتِ  يف ويُدعى
 ؟ أنتم تقولوف ماذا األمر، ىذا يُفَعل الطباطبائي عليّ  السيِّد اؼبرجع بأمرِ  بل بذلك، يعرفن ُكنَّ  ما البيت يف
 السَّاقط، حّتَّ  ؾبتمعنا ويف قبائلنا، ويف عشائرنا، يف يفعلوُ  ال األمر ىذا حننُ  أعرافنا يف ولكن بو، يل شأفَ  ال
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 ألنَّين أبعاَدىا وأعرؼ وأفهمها األحداث ىذه ُأصدِّؽ أنا طبعاً . ىذا يفعل ال ؾبتمعنا يف واحد أسقط
 ىذه ُأصدِّؽُ  لذلك..!! . ىذا من وحقارةً  ونذالةً  رذالةً  أكثر ىو ما اؼبراجع بٌن فيما األحداث من عايشت

 اؼبراجع بٌن فيما وحقارة ودناءة ونذالة رذالة األكثر ىو ما عايشتُ  قدف أبعاَدىا، وأفهم أصدِّقها اؼبضامٌن،
 ىذه وأمثاؿ ىذه ُيكذِّب أف أحد يستطيع وال اؼبراجع، كتب ىي ىذه ُكتُبهم، ىي ىذهِ  األوىل، الطبقة من
 .العلماء وِسًَن  تراجم ُكُتبُ  هبا تعجُّ  الَّيت اغبكاياتِ  من

  القبيحة؟ الفعلة ىذهِ  فعل الَّذي اؼبرجع ىذا عن يكتب ماذا
ِالمليِِّوالحبرُِِالجليِِّالنور -:333 صفحة الرَّابع، اجمللَّد ،(اعبنات روضات) الكتاب نفس ىو ىذا

 بعد ُثَّ  - مقاموِاهللُِِأعلى - آخرهِ  إىل - الطباطبائيِعليِِّسي دِميرِاألغاِموالناِاألصوليِِّوالمجتهدُِ
 ىو ىذا عايل، مقاـ لو سيِّد يعين - ِغطريفِفاضلٌِِوَفقيوٌِِر يفعِِِعالػِمٌِِثقةٌِ - :فيقوؿ عنو يتحدَّث ذلك

 صبعٌ  الغطارفة ،(األَْنَجِبينِالَغطَارَِفةِِِاْبنَِِيَا) :الندبة دعاء يف تقرأوف - ِعر يفَِعالػِمٌِِثقةٌِ - الغطريف
 أدري ال - ُلقالخُِِحسنُِِالعصرِوحيدُِِالَقدرِجليلُِِغطريف،ِفاضلٌِِوفقيوٌِِِعر يفِعالػِمٌِِثقةٌِ - لغطريف

 ُتذَكر الَّيت والكرامات األوصاؼ أفَّ  كيف تعرفوف حّتَّ ! اػبلق؟ َحَسن أنَّوُ  على تدؿُّ  فعلها الَّيت الفعلة ىذه
ِالقدرِجليلُِِغطريفِفاضلٌِِوفقيوٌِِِعر يفِعالػِمٌِِثِقةٌِ - تسطًن ؾبّرد وأهّنا ؽبا، حقيقةَ  ال واؼبراجع للُعلماء
ِيتُرؾِلمِقاؿِفإفِْ - !ىكذا؟ يفعلُ  اغبلم عظيمُ  ىو َمن ىل - الِحلمِعظيمُِِالُخُلقَِحَسنُِِالعصرِوحيدُِ
 عليّ  سيِّد اؼبًن الكبًن اؼبرجع ىو ىذا الكبلـ، آخر إىل - لصائلِِنصاالًِِيدعِلمِصاؿِوإفِِْلقائلِمقاالًِ

  أين؟ الشَّاىد موطن..!! الُقمِّي باؼبًنزا دقّػَتوُ  دؽَّ  وىكذا الرياض، صاحب الطباطبائي
 ىؤالء أبداً، عقٍل؟ كماؿِ  عن ىذا يكشفُ  ىل التصرُّفات ىذه دبثل يتصرَّفوف الَّذين ىؤالء: الشَّاىد وطنم

 الُعقوؿ أصحاب من تتوقَّع وماذا ؿُبَمَّد، آؿ وليس الزَّىراء وليست الُعُقوؿ، يف نقصٍ  من يعانوف الَّذين ىم
 فاطمة من ينتقصوف ىم ولذا ناقصة، نتائجو  ناقصة، أفكار منها سيصدر منها؟ سيصدر ماذا النَّاقصة؟
 شنكن لكاف ،(نُػْورَِكبَلُمُكم: )والعرتة الكتاب حقائق بنور عقوؽبم أكملوا لو عليها، وسبلمو ا صلواتُ 

 ُقولناعُ  ُنكِمل أفْ  شُنكن علي   بوالية ِدينُنا ُأكِمل ما مثل ،﴾دِّنَىُُْ ٌَىُُْ أَوٍَّْْجُ اٌٌَََْْْ: ﴿ُيَسدّ  أف النَّقص ؽبذا
 وإالَّ  ،(نُػْورَِكبَلُمُكم: )قانوف القانوف، هبذا العقوؿ تكتمل ،(نُػْورَِكبَلُمُكم: )القانوف هبذا شيٍء؟ بأيِّ 

 والية دوف من لنا دينَ  ال التأويل مرحلة ويف التنزيل، مرحلة يف ناقص ديننا ناقص، وديننا ناقصة، فعقولنا
 الدين فإفّ  التأويل مرحلة يف أمَّا التنزيل، مرحلة يف كانوا ذينالَّ  اؼبسلمٌن زُباطب كانت اآلية ىذه علّي،
 عليَّاً، سُناطب األعظم النَّبّ  ،(التػَّْنزِيلَِعَلىِقَاتَػْلتُػُهمَِكَماِالتَّْأِويلَِعَلىَِستُػَقاتُِلُهم: )وانتهينا الوالية ىو صار

 َكُمل الغدير وببيعةِ  بالغدير التأويل مرحلةُ  بدأت فلمَّا ناقصة، الدِّين من مرتبة ىناؾ كانت التَّنزيل مرحلة يف
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 بوالية ُنكِملو ناقص دينٌ  عندنا بأنّو ىذا بعد يُقاؿ ال التأويل مرحلة يف ودخلنا الدِّين َكُمل أفْ  بعد الدِّين،
، ، واليةُ  دينُنا! ديَننا علي   والية أصبحت ناقص، كبلـ الكبلـ ىذا علي   كما! زمانِنا إماـُ  الدِّين أصلُ  علي 
 : وفروع وقَػيِّم أصل لوُ  الدِّين: أمس يـو حلقة يف قُلت
o اغبسن ابن اغُبجَّة الدِّين أصل ...  
o  ُفاطمة الدِّين قَػيِّم  ... 
o  ُاغبسن ابن اغُبجَّة شؤوف ىي الدِّين فروع ...  
 يف تدخلُ  اتواألخبلقيّ  والسلوكّيات التصرُّفات وكلُّ  واؼبعامبلت العبادات كلُّ  والتمهيد، االنتظار شؤوف
 خدمة يف يكن مل وما الصَّحيح، ىو فهذا والتمهيد االنتظارِ  خدمة يف كاف فما والتمهيد، االنتظارِ  شؤوف

 .والفعل القوؿ من اػَبَطلُ  ىو فذاؾ والتمهيد االنتظارِ 
ِمنِكثيراًِِوينسوف -:قاؿ حٌن( التبياف) يف الطوسي الشَّيخ إليو ذىب ما النَّغمة ىذهِ  نفسِ  على
 الُقرآف، تفسًن يف التبياف من الرَّابع اعبزء ىو ىذا - الزَّمافِمنِمضىِفيماِلهمِجرىِوماِرَّفاتهممتص

ِيُؤدِ ِلمِما -:قاؿ الَّذي اغبد إىل الزَّماف من مضى فيما ؽبا جرى وما متصرَّفاُتا من كثًناً  تنسى ففاطمة
 ما فيما عليو جرى ما وينسى تصرَّفاتوِ مُ  من كثًناً  ينسى الَّذي ىو - العقلِبكماؿِِِاإلخبلؿِِِإلىِذلك
 العقل كماؿ عن ال العريفّ  العقل كماؿ عن يتحدَّث فهو كامبًل؟ عقبلً  شنتلك ىو ىل الزَّماف، من مضى

 يكوفُ  الَّذي ىذا وعندكم، عندي ىو الَّذي النَّاس عامَّة يف يُرى الَّذي العريف العقل كماؿ عن اغبقيقّي،
 ُىم يعين والسَّفيو، العاقلِ  بٌن فاصبلً  يكوفُ  واؼبعتوه، العاقل بٌن فاصبلً  يكوفُ  وف،واجملن العاقل بٌن فاصبلً 
 اغبدِّ  إىل معتوىوف، أهّنم عنهم يُقاؿ ال الذي اغبد إىل ُسفهاء، أهّنم عنهم يقاؿ ال الَّذي اغبدّ  إىل ينسوف
م عنهم يُقاؿ ال الَّذي م عنهم اؿيق ال الَّذي اغبدِّ  إىل الذَّاكرة، فقدوا بأهنَّ م عقلياً  ـبتّلوف بأهنَّ  ليسوا وبأهنَّ

 ُىم ىؤالء لكم، ىنيئاً  األوصاؼ، هبذه زمافٍ  وصاحبِ  وأِئمَّةٍ  ووصي   وبفاطمةٍ  بنب   لكم ىنيئاً  طبيعّيٌن،
 .هبم لكم ىنيئاً  زىراءَكم، لكم يصفوف وىكذا أئمَّتكم، لكم يصفوف ىكذا مراجعكم

 اإلحسائي، الشَّيخ تراث من عشر التاسع اجمللَّد ىذا الَكِلم جواِمع يف اإلحسائي الشَّيخ جند حٌن لذا
 ذبدَّد إذا فإنَّوُ  - تُكنِلمِبحادثةٍِِعلمٌِِتجدَّدِإذاِفإنَّوُِ - :333 صفحة اإلحسائي، الشَّيخِ  تُراث ؾبموعة

 تتفعَّل، مل الواقع، أرضِ  على َتُكن مل يعين َتُكن، مل ستقع، أو وقعت حادثة يعين تكن، مل حبادثةٍ  علمٌ 
َِعَلىِثُمَِِّاهللِرسوؿِعلىِينزؿُِِفإنَّوُِِتكنِلمِبحادثةٍِِعلمٌِِتجدَّدِإذاِفإنَّوُِ - !هبا ؽبم علمَ  ال فاؼبعصوموف

ِعلىِثُمَِِّاالبنِقَبلِاألبِالثَّمانيةِاألئمَّةِعلىِثُمَِِّالَقائمِعلىِثُمَِِّالُحَسينِعلىِثُمَِِّالَحَسنِعلىِثُمَِِّعليِ 
 يف وكأنَّنا الطريقة، هبذهِ  ينزؿُ  فإنَّوُ  العلم ينزؿُ  وحٌن! تتجدَّد الَّيت اغبوادث هبذهِ  يعلموف ال ىم يعين - فاطمة
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 !فاطمة على ينزؿ شيء وآخر الدانية، الرَُّتب إىل األعلى الرَُّتب ِمن الرَّظبي واألمر يتنزَّؿ الكتاب رظبّية، دائرةٍ 
 ما واِ  ال - فَافهمَِمراتبهمَِحَسبِعلىِونُزولوِِِالعلمِرظهِوَِترتُّبِألفَِِّالَخلقِفيِالحكمِيظهرِثُمَِّ -

 ماذا أوَّالً  أنت فافهم نفهم، حنن ذلك وبعد اإلحسائي شيَخنا يا افهم انت مرّة أوَّؿ فافهم، يقوؿ ىو! أفهم
  !ىذا؟ منطقٍ  أيُّ  تقوؿ،
  :عٌنواألربَ  الثَّالثة اآلية يف اغِبجر سورة يف يقوؿ الُقرآف يقوؿ؟ ماذا الُقرآف

 شيء ىناؾ فهل ،﴾اٌْىِخَابِ عٍُُِْ عِنذَهُ ًََِْٓ ًَبَْْنَىُُْ بَْْنِِ شَيِْذاً بِاٌٍّوِ وَفََ لًُْ ُِشْعَالً ٌَغْجَ وَفَشًُاْ اٌَّزَِّٓ ًََّمٌُيُ﴿
 حديث ومن الُقرآف، آيات من الكتاب، آيات من نفهم حَننُ  بِو؟ العلمُ  يتجدَّد حّتَّ  الكتاب علم خارج
 العلمُ  فهو علم، ُكلِّ  من وأكرب وأعظمُ  أوسعُ  الِكتاب وعلم ؿُبيٌط، علمٌ  ىو الكتاب علم أفَّ  ت،البي أىل

 واآلية الكتاب، علم ىو ايط، والعلم األنفذ، العلم ،(بِأَنْػَفِذهِِِِعْلِمكَِِِمنَِأْسأَُلكِِإن يِاللَُّهمَِّ) :األوسع

 يف واحداً  ِعلُمهم يكوف أفْ  البُدَّ  الشُّهود ﴾اٌْىِخَابِ عٍُُِْ عِنذَهُ ًََِْٓ بَْْنَىًَُُْ بَْْنِِ شَيِْذاً بِاٌٍّوِ وَفََ لًُْ﴿ :َصرزنة

 لًُْ ُِشْعاَلً ٌَغْجَ وَفَشًُاْ اٌَّزَِّٓ ًََّمٌُيُ﴿ :الػُمَحمَّديَّة اغبقيقة على ىي ىنا والشَّهادة عليها، يشهدوف الَّيت القضيَّة

  .شيء ُكلِّ  ِعلمُ  عنَده الكتاب، ِعلمُ  عنَده والَّذي ،﴾اٌْىِخَابِ عٍُُِْ عِنذَهُ ًََِْٓ نَىًَُُْبَْْ بَْْنِِ شَيِْذاً بِاٌٍّوِ وَفََ

 ﴾.شَِْءٍ ٌِّىًُِّ حِبَْْأاً اٌْىِخَابَ عٍََْْهَ ًََٔضٌَّْنَا: ﴿النَّحل سورة ويف

 ﴾.ُِبِنيٍ إَِِاٍَ فِِ أحْصَْْنَاهُ شَِْءٍ ًَوًَُّ: ﴿يس سورة ويف
 حّتَّ  وىكذا - !؟اهللِرسوؿِعلىِينزؿِفإنَّوِتكنِلمِبحادثةِعلمٌِِتجدَّدِإذاِفإنَّوُِ -:وؿالق ىذا معىن فما
م يعين الكبلـ ىذا! فاطمة على ينزؿ  يف خناطبهم حٌن حنن منطقّي؟ الكبلـ ىذا فهل كاملٌن، يكونوا مل أهنَّ

 !العزَّة؟ أعز شنتلكوف ال وىم َشيء لُّ كُ  ؽبم يذؿُّ  كيف ،(َلُكمَِشيءٍُِِكلَُِِّوَذؿَِّ) :الكبًنة اعبامعة الزِّيارة
 البُدَّ ! عزَُّتم؟ يف نقصٍ  من يُعانوف وىم شيء ُكلُّ  ؽبم يذؿُّ  كيف ،(بَِأَعز َىاِِعزَِّتكَِِِمنَِأْسأَُلكَِِِإن يِاللَُّهمَِّ)

ُِكلَُِِّوَذؿَِّ: )معةاعبا الزِّيارة قوؿ معىن ما وإالَّ  األشياء، صبيعُ  ؽبم تذؿّ  حّتَّ  مطلقةً  كاملةً  عزَُّتم تكوف أفْ 
 . ىراءٌ  ىراٌء، ىراٌء، القوؿ، من ُىراءٌ  ىو علماؤنا يقولو الذي ىذا إذاً  ؟(َلُكمَِشيءٍِ

 من عشر الثَّالث اعبُزء الَكِلم، َجوامع من الثَّالث اعبزء يف عليو اِ  رضبةُ  اإلحسائي الشَّيخ نفسُو، والكبلـ
ِعنديِيترجَّحِوالَّذي - :313 صفحة - عنديِيترجَّحِيوالَّذ -:يقوؿ اإلحسائي، الشَّيخ آثار ؾبموعة

 ىذا مرَّ  وقد - ﴾وَاألُٔثََ اٌزَّوَشُ ًٌََْْظَ﴿ :آيةِلعمـوِاألخيرِالقوؿِوىوِعشرِاالثنيِاألَِئمَّةِبعدِفضلهاِأفَِّ
ا الكبلـ،  اؼبعطيات ىذه أفَّ  كيف واضح بشكلٍ  الصُّورةُ  وتتضَّح الِفكرةُ  تَػرَتابط كي اؼبطالب ىذهِ  أُعيد ِإدنَّ



  16/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 99 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج ْتَرةَوالعِ  الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 77 - 
 

 العقل وىذا للنُّخبة، صبعي   عقلٌ  ىو واحد عقلٌ  فيتكوَّف! فشيئاً؟ شيئاً  النُّخبةِ  عقلَ  ُتكوِّف فإهّنا تتجمَّع حينما
ـُ  نِتاجاً  يُنِتجُ   الكتاب منطق عن بعيداً  فيذىبُ  اؼبعطيات، ىذه من الشِّيعيّ  العقلُ  ويتكوَّف للشِّيعة، يُقدَّ

 إماـ: اؼبتقدِّمة اغبلقات يف التفصيل من بشيءٍ  عنو ربدَّثتُ  الَّذي العنواف لنفس آخر بيافٌ  وىذا والِعرتَة،
 ..!!اؼبعطيات وهبذه العقل هبذا ُمغرِّبوف حنن وإدّنا..!! ُمغرِّبوف وحنن ُمشرِّؽ زماننا

 اعبُزء ىو ىذا ،(ىالكرب  الغيبة تأريخ: )عليو ا رضبة الصَّدر ؿَبمَّد الشَّهيد للسيِّد اؼبهديّ  اإلماـ موسوعة
 ولكنَّين الكبلـ ىذا ِذكرُ  السَّابقة اغبلقات يف مرَّ  ميبلدي، 2003 األوىل، الطبعة الزَّىراء، دارُ  النَّاشر الثَّاّن،
 لئلماـ ضروريةٍ  غفلةٍ  عن يتحدَّث وىو ،433 صفحة يف الصورة، وتّتضح الفكرة ترتابط كي ىنا أورده

 ِعلموُ  يكوف وال ناقصاً  ِعلموُ  يكوف حبيث غفلة تصيبوُ  غفلة؟ أيَّة الغفلة، َبوتصي أفْ  البُدَّ  أنّو أي اؼبعصـو
ِضروريّةِالمعنىِبهذاِفالغفلةُِِإذاًِ - :433 صفحة يف سُيعِلُمو، ا فإفَّ  يعلم أف أراد ما مّت ولكن كامبًل،
 - بكونوِِِااللتزاـِيُمكنِال -:يقوؿ يقوؿ، ىكذا ىو شيء أيِّ  عن الغفلة - إشكاؿِببلِلئلماـِالثُّبوت

 وحنن! الكبلـ؟ ىذا ؼباذا أقوؿ - واحدةِدفعةًِِالَكوفِفيِاألمورُِكلِ ِإلىُِملتِفتاًِ - اؼبعصـو اإلماـ بكوف
  :عندنا

 ! الوقت نفس يف؛ (َلُكمَِشيءٍُِِكلَُِِّوَذؿَِّ)

 !الوقت نفس يف؛ ﴾ُِبِنيٍ إَِِاٍَ فِِ أحْصَْْنَاهُ شَِْءٍ ًَوًَُّ﴿

 !الوقت نفس يف؛ ﴾اٌْىِخَابِ ٍُُْعِ عِنذَهُ ًََِْٓ﴿

 !الوقت نفس يف؛ ﴾شَِْءٍ ٌِّىًُِّ حِبَْْأاً﴿
 !الوقت نفس يف؛ (بِأَنْػَفِذهِِِِعْلِمكَِِِمنَِأْسأَُلكِِإن يِاللَُّهمَِّ)
 !الوقت نفس يف؛ (َوبَينَػَهاِبَيَنكَِِفَػْرؽَِِاَلِ)
 !الوقت نفس يف؛ (َوَخْلُقكِِعَباُدؾَِِأَنػَُّهمِِإالَِّ)

 !الوقت نفسِ  يف؛ ﴾ًَاٌُّْؤِِْنٌَُْ ًَسَعٌٌُُوُ عٍَََّىُُْ اٌٍّوُ فَغََْشٍَ عٌٍَُّْاْا ًَلًُِ﴿
ِمنِذلكِفإفَِّ - ؼباذا؟ - واحدةُِدفعةًِِالكوفِفيِاألمورِكلِ ِإلىِملتفتاًِِبكونوِِِااللتزاـِيمكنِال -:يقوؿ

ِببلِلئلماـِالثُّبوتِيةضروِرِالمعنىِبهذاِفالغفلةِإذاًِ -:يقوؿ أفْ  إىل - وحدهِوجلِعزَِِّاهللِخصائص
 حينئذٍ  ا فإفَّ  بشيءٍ  العلم إىل حباجةٍ  وىو انتبو إذا إاّل  - يعلمِأفِيُريدِأفِِْيُمكنِالِالغفلةِومعِإشكاؿ،

 يف يتكرَّر الَّذي اؼبعىن ىذا األعوج؟ اؼبنطق ىذا ما شيء، ُكلِّ  إىل متوجِّهاً  يكوف ال الغفلة مع ولكن يُعلِّمو
َِوَتردَِِّكبَلِميَِتْسَمعُِِأَنَّكََِِأْشَهدُِ: )األَِئمَّة زِيارات يف تطبيقوُ  ،(اأَلْصَواتَِعَليوَِِِتْشَتِبوُِِاَلَِِمنِِْيَا: )األدعية
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 بيين فيما خافت بصوت أو عاؿٍ  بصوت بعيد، ومن قريب من ُمشرَّعة والزِّيارات ،(َمَقاِميَِوَتْشَهدَُِِسبَلِمي
 ماذا نفسي، وبيٌن بيين فيما أزوره الشُّهداء، سيِّد أزور دف،لن يف ىنا وأنا اإلماـ أزور حٌن نفسي، وبٌن

 قطار استقلّ  اآلف أنا مثبلً  تعتقدوف؟ فماذا شيعة كنتم إذا حاؿ، أيِّ  على! ال؟ أـ شيعة أنتم أنتم؟ تعتقدوف
 الشُّهداء دسيِّ  أزور نيَّيت يف صار القطار، يف االندرجراوند يف النَّاس بٌن جالس وأنا( االندرجراوند) األنفاؽ

 أزورَ  أفْ  أريد اغُبَسٌن، عن شيئاً  يعرفوف وال اغبقيقة عن غافلٌن أناسٍ  بٌن أّنَّ  يُعجبين اؼبكاف، ىذا من
! يسمعين؟ ال أو يسمعين تقولوف ماذا نفسي، وبٌن بيين فيما سأزوره عاٍؿ، بصوتٍ  أزوَره لن قطعاً  اغُبسٌن،

 ذلك غًن تقولوف إذا! أنتم؟ تقولوف ماذا! ال؟ أـ مقامي يشهدُ ! ؟ال أـ السَّبلـ َعَليَّ  يردُّ  عليو أسلِّم حٌن
اً  سيِّئة ستكوف فالقضيَّة  ..!!ِجدَّ

 ثابتة كانت إذا الغفلة، لفاطمة نثبت نُثِبت؟ ماذا حنن ىنا إذاً  - الثُّبوتِضروريّةِالمعنىِبهذاِفالغفلةِإذاًِ
 ألمًن يثبتُ  اؼبعىن ىذا يعين إماماً، ليست مةفاط فإفَّ  فاطمة من أفضل اؼبعصـو واإلماـ اؼبعصـو لئلماـ

 عند فإذاً ..!! فاطمة يا ِ !! أيضاً  غافلة فاطمة فإذاً  غفلة، من ؽبما البُدَّ  أنّو ا لرسوؿ ويثبت اؼبؤمنٌن
  :القـو

 ..!! العقل ناقصة فاطمة
 ..!! العبادة قليلة فاطمة
 ..!! اؼبعاناة قليلة فاطمة
 ..!! أوالدىا مراتبِ  دوف اؼبراتب، دوف فاطمة
 ..!! ُمتصرَّفاُتا من كثًناً  تنسى فاطمة
 ..!! الطائفة شيخ يقوؿ كما الزَّماف يف مضى فيما عليها جرى ما تنسى فاطمة
 ..!! كاألنثى الذكر وليس أنثى فاطمة
ينيَّة اؼبؤسَّسة تبقى مّت إىل ... فاطمة ... فاطمة  طويلة طويلة ةاغبكاي..!! أدري ال! بفاطمة؟ تُقطِّعُ  الدِّ
 ىو الكبلـ وىذا اؼبتقدِّـ، الكبلـ مع ينسجم الكبلـ ىذا ..!!اغبكاية آخر إىل معكم ولكنَّين طويلة، طويلة
 اِ  رضبةُ  اػبوئي سيِّدنا عند األسوأ الكبلـ سيأتينا القوؿ، من ِبدعاً  ليس الكبلـ ىذا طويلٍة، ؼبسًنةٍ  نِتاجٌ 

 . الصَّدر باقر ؿُبمَّد السيِّد ومدرسة اػبوئي دالسيِّ  مدرسة أبناء ىم وىؤالء عليو،
 األوَّؿ، اعبزء ىذا ،(الصَّاغبة اعبماعة بناء يف البيت أىل دورُ ) كتابو ىذا: اغبكيم باقر ؿبمَّد السيِّد الشَّهيد
 :203 صفحة يف ميبلدي، 2003 األشرؼ، النَّجف الرَّابعة، الطبعة اغبكيم الشَّهيد تُراث مؤسَّسة الناشر

ِأفِِْىوِالشَّريفِوجودهِِِبعد - اإلماـ غيبة طوؿ - الغيبةِطوؿِتفسيرِِِمنِجانباًِِفإفَُِِّأخرىِناحيةٍِِومن -



  16/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 99 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج ْتَرةَوالعِ  الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 74 - 
 

 - والببلءِالمحنةِِِبسببِِِذاتياًِِيتكاملِأفِِْىو - !النَّقص من يُعاّن اإلماـ أفَّ  يبدو ألنَّوُ  - ذاتيَّاًِِيتكامل
األ ؼباذا؟ فاطمة مرتبة قلَّة القضيَّة، نفس تبلحظوف  - :ُىوَ  ُىوَ  اؼبنطق ىذا ىو ىو اؼبعاناة، قليلة كانت هنَّ

ِبسببِِِذاتيَّاًِِيتكاملِأفِِْىوِالشَّريفِوجودهِِِبعدِالغيبةِطوؿِتفسيرِمنِجانباًِِفإفَُِِّأخرىِناحيةٍِِومن
 يف ذكرهُ  الكبلـ وىذا - بهاِيمرُِِّالَّتيِوالمعاناةِالتجاربِِخبلؿِِِمنِالمسيرةُِِوتتكاملِوالببلءِالمحنةِِ

ت إحدى نشرتوُ  َمقاؿٍ   اؼبقاؿ ىذا نفس ىنا، الكبلـ يف ربريف حصلَ  ،(الثػََّقلٌن رسالة) وىي إيراف يف اجملبلَّ
 ىناؾ الثَّقلٌن، رسالة ؾبلة يف مقاالت بصيغة تُنشر كانت الكتاب ىذا يف اؼبوضوعات ىذه نفس ُنِشر،

ِالمسيرةِوتتكامل - الكبلـ رِّؼحُ  ىنا ولكن - والمعاناةِالتجاربِخبلؿِمنِمسيرتوِوتتكامل -:قاؿ
 حالِو، على بقي اؼبعىن أفَّ  إىل الكبلـ َحرَّؼ الَّذي يلتفت مل - بهاِيمرِِّالَّتيِوالمعاناةِالتجاربِخبلؿِمن

ِالغيبةِطوؿِتفسيرِِِمنِجانباًِِفإفَِّ - ىنا واؼبوجود حنن حاؿ، أيِّ  على األلفاظ، بعض يف التحريف حدث
 انة بسببِ  نَقص من يُعاّن ىو - والببلءِالمحنةِِِبسببِِِذاتياًِِيتكاملِأفِىوِالش ريفِوجودهِِِبعد

!! يكتمل حّتَّ  النَّقص من يُعاّن زاؿ ال إماَمنا أفَّ  عن لنا يكشفُ  فهذا الغيبة طالت كلَّما أنّو ويبدو والببلء،
  !صنع؟أ ماذا اؼبوجود اؼبنطق ىو ىذا لكن لنا، الويل ىكذا، نفّكر ُكنَّا إذا لنا الويلُ 
 ُمتصرَّفاتوِ  من كثًناً  ينسى غفلة، من البُدَّ  كاف إذا بغريب ليس ىو - الغيبةِطوؿِتفسيرِمنِجانباًِِفإفَِّ
 ليس القضيَّة أفَّ  يبدو ينسى؟ كاف إذا ذبربتوُ  تتكامل فمّت عليو، َمرَّ  ما ينسى الطوسي، الشَّيخ يقوؿ كما
 مضى فيما عليوِ  جرى ما أيضاً  وينسى..!! متصرَّفاتوِ  من كثًناً  ينسى اإلماـ ألفَّ  الظهور يف أملٍ  من ىناؾ

 اِ  صلواتُ  منو يعاّن الَّذي النَّقص بسبب تكاملٍ  إىل حباجة وىو ضروريّة، غفلةٍ  من والبُدَّ  الزَّماف، من
 مراجِعكم ُكتبُ  ىذه ىي ىذه واغباؿ! ؟..ننتظرهُ  الَّذي إماُمنا ىو ىذا ىل عليكم باِ  عليو، وسبلموُ 

 من واخرجوا الضبلؿ، وىذا اؽبُراء ىذا أصلحوا أصلحوا، صباعة يا ونقوؿ ننتقدىم حٌن ؼباذا!! وعلماِئكم
 ؼباذا والعرتة، الكتابِ  منهجِ  إىل عودوا الضالَّة، النتائج ىذه إىل يوصلكم الَّذي األعوج النَّاصب اؼبنهج ىذا

ِذاتياًِِيتكاملِأفِِْىوِالشَّريفِوجودهِِِبعدِيبةالغِطوؿَِتفسيرِمنَِجانباًِِفإفَِّ - !ؼباذا؟ ذلك، ترفضوف
 - اإلماـ هبا شنرُّ  - بهاِيمرُِِّالَّتيِوالمعاناةِالتَّجاُربِِِِخبلؿِِمنِالمسيرةُِِوتتكاملِوالببلءِالمحنةِِِبسببِِ
ـِِِعلىِقادراًُِِيصِبحِبحيث  ىو يعين! قادراً  يصبح اإلماـ - اإلنسانيِالتأريخِفيِالفريدِالدَّورِبهذاِالقيا

 ..!! الظهور سيكوف حينئذٍ  الدور هبذا القياـ على قادراً  اإلماـ صار ما ومّت! بقادر ليس آلفا
 ! ؟..اإلماـ وفؤ بش ىذه معرفةٍ  وأيُّ ! ؟..باإلماـ ىذه معرفةٍ  أيُّ 
ينَ  بأفّ  قلت قليل قبل  والتمهيد، االنتظار شؤوف ىي اإلماـ شؤوف بأفّ  وقُلت وشؤوٌف، وقَػيٌِّم، أصٌل، ىو الدِّ

 مراجعُ  يكتبوُ  شيعيٍَّة، ُكُتبٍ  يف ُيكَتب ولكّنو ؿُبَمَّد، آؿِ  ؼبنطق وُمضاد   وُمناىضٌ  وـُبالفٌ  ُمناقضٌ  الكبلـُ  ىذاو 
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 ،(الصَّاغبة اعبماعة بناء يف البيت أىل دورُ  اغبكيم، باقر ؿُبَمَّد السيِّد العظمى ا آيةُ  اراب شهيدُ ! )شيعة
ينيَّة اؼبؤسَّسة نِتاج ىو ىذا األشرؼ، النَّجف ِسرُّه، ُقدِّس يماغبك الشَّهيد تراث مؤسَّسة طبع  كاف فإذا !الدِّ
 يف وىي قُِتلت الَّيت بفاطمة بالك فما قروناً، اآلف فبلغ عمره طاؿ والَّذي اغبسن ابن اغُبجَّة مع األمر ىذا

 ال لذا! التجربة ِقلَّة من أيضاً  تُعاّن فاطمةُ  إذاً ! تتكامل مل ومعاناُتا! تتكامل مل ذبربُتها قطعاً  عشر، الثَّامنة
 فشلت، فاطمة أفَّ  من الصَّدر باقر ؿُبَمَّد السيِّد وىو اغبكيم باقر ؿُبَمَّد السيِّد أستاذ عند نقرأ حٌن تستغربوا

 ثورُتا ويف مشروعها يف فشلت فاطمة: يقوؿ! بكر أيب ذكاءُ  وىو فشِلها سببَ  لنا يُػبَػٌنِّ  ذلك بعد ُثَّ 
 موقف عن وسأربدَّث علمائنا، وعند مراجعنا عند اؼبوجود اؼبنطق ىو ىذا بكر، أيب ذكاءُ  ىو والسَّبب

 .القادمة اغبلقات يف فاطمة يف وعقيدتوِ  الصَّدر باقر ؿُبَمَّد السيِّد
 يف ائرياغب كاظم السيِّد ا آية اؼبعاصر اؼبرجع الصَّدر، باقر ؿُبَمَّد والسيِّد اػبوئي السيِّد تبلمذة من أيضاً 
 1995 األوىل، الطبعة اغبائري، كاظم السيِّد ا آية مكتب النَّاشر ،(اجملتمع وقيادةُ  اإلمامة: )كتابوِ 

 ىذا ويتبىنَّ  ُىنا، يُبٌنِّ  كما الصَّدر باقر ؿُبَمَّد السيِّد أستاذه رأيَ  ينقلُ  ،140 صفحة اؼبقدَّسة، ُقم ميبلدي،
ِحوؿَِِبحثٌِِكتابوِِِفيِالصَّدرِباقرُِمَحمَّدِالشَّهيدِالسي دِتاذناُأسَِتساءؿِلقد - :عنو ويدافع الرَّأي

 اؼبهديّ  اإلماـ ؼبوسوعة الصَّدر باقر ؿبمَّد السيِّد كتبها ُمقدِّمةً  كاف كتاباً، يكن لػم ىو للعلم - المهديِّ
َِتساءؿِلقد - ِحَدة على طُِبع ولكنَّو حاؿ، أيِّ  على برأسو، قائماً  كتابا يكن ومل الصَّدر، ؿُبَمَّد للسيِّد

ِوماِاإلماـِوجودِفائدةِعنِالمهديِحوؿِبحثٌِِكتابوِِِفيِالصَّدرِباقرُِمَحمَّدِالشَّهيدِالسي دُِأستاذنا
ِإنجاحِفيِتصبِِّاجتماعيةِفوائدِثبلثِوجودُِمفترضاًِِفأجاب!ِالس تار؟ِتحتُِفِرضِأفِِْبعدِالػُمبر ر
 الُكبرىِالتغييرِلعمليةِالنَّفسيِاإلعدادُِ:ِاألولىِالفائدة:ِرأكبِبدرجةٍِِقيادتوِِِممارسةِمنِاإلماـِوتمكُّن

ِأفَِِّبمعنىِالُكبرىِالتغييرِلعمليةِالنَّفسيِاإلعداد - !نفسي إعداد إىل حباجة اغُبجَّة اإلماـ أفّ  يعين -
ِتفّوؽبالِبالشعورِمشحوناًِِلهاِالمماِرسِالقائدِفيِفريداًِِنفسيَّاًِِوضعاًِِتتطلَّبُِِالكبرىِالتغييرِعملية

 حّتَّ  الشعور ىذا شنتلك ال اإلماـ يعين - عليهاِللقضاءُِِِأِعدَِِّالَّتيِالشَّامخةِالكياناتِبضآلةِواإلحساس
 !! الشعور ىذا سيمتلك ذلك وبعد الغيبة، وتطوؿ يغيب

 إىل ودوفيع ال ولكن شيء بأيِّ  يُفكِّروف ىم إليها، يعودوف ال الَّيت الكبًنة اعبامعة الزِّيارة قوؿ من ىذا أين
ِالتغييرِعمليةِأفَِِّبمعنىِالُكبرىِالتغييرِلعمليةِالنَّفسيِاإلعدادُِ - (َلُكمَِشيءٍُِِكلُِِّوَذؿَِّ: )البيت أىل

ِواإلحساسِبالتفّوؽِبالشعورِمشحوناًِِلهاِالػُممارسِالقائدِفيِفريداًِِنفسيَّاًِِوضعاًِِتتطلَّبُِِالكبرى
ِيَعمرُِِماِفبقدرِِِجديدِعاَلمٍِِإلىِحضارياًِِولتحويلهاِعليهاِءِِللقضاُِأِعدَِِّالَّتيِالشَّامخةِالكياناتِبضآلة
ِعلىِنُقطةُِمجرَّدِبأنَّهاِواضحِوإحساسٍُِِيصارُعهاِالَّتيِالحضارةِبتفاىةِشعورٍِِمنِالػُمغي رِالقائدِقلبَِ
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ِفيِوالصمودِمواجهتهاِعلىِالنفسيةِالنَّاحيةِمنِقدرةًِِأكثرُِيصِبحُِِاإلنسافِلحضارةِِِالطويلِالخطِ 
 أيّ  من! نقص من يُعاّن النَّفسية اعبهة من اإلماـ أفّ  يعين - النَّصرِحتَّىِضدَّىاِالعملِومواصلةِوجهها
  ..!!إليكم التعليقَ  أترؾ أنا!! بالتفّوؽ الشُّعور عدـ من نقص؟

ِىبمعنِالقياديةِالِخبرةِوتعميق - !فكريّ  إعداد إىل حباجة اإلماـ - الِفكريِِّاإلعدادُِ -:142 صفحة يف
ِأفَِِّبمعنىِلحركتهاِالمباشرةِوالمواجهةِالمتعاقبةِالحضاراتِتِلكِمواكبةِتُِتيُحهاِالَّتيِالتجريةِأفَِّ

ِأثرٌِِلهاِوتطوُّرىاِلحركتهاِالمباشرةِوالمواجهةِالمتعاقبةِالحضاراتِتلكِمواكبةِتُتيحهاِالَّتيِالتجربة
ِأماـِالمدََّخرِالشَّخصِتضعُِِألنَّهاِموعود،الِلليـوِالقياديةِالِخبرةِوتعميقِالفكريِاإلعدادِِِفيِكبير

ِوتُعطيِوالصَّوابِالخطأِألوافِومنِوالُقوَّةِالضَّعفِنقاطِمنِفيهاِماِبكلِ ِلآلخرينِكثيرةِممارسات
ُِمبلبساتهاِوُكلِ ِأسبابهاِعلىِالكاملِبالوعيِاالجتماعيةِالظَّواىرِتقييمِعلىِأكبرُِقدرةٌِِالشَّخصيةِلهذا

 وال والفكري، النَّفسي اإلعداد إىل اإلماـ حاجة عن ذلك بعد اغبائري كاظم السيِّد يُدافع ُثَّ  - التأريخية
 األِئمَّة، أفّ  يعين!! الزَّىراء ىي وكذاؾ فكري، وإعدادٍ  نفسي إعدادٍ  إىل حباجةٍ  فإماُمنا .شيء ُكلَّ  أقرأ أفْ  أريد
ِتنا من إماـ أيّ   موجودة كانت لو كذلك الزَّىراء القضيَّة، ىذه إىل حباجة فهو الغيبة زماف يف كاف لو أئمَّ

 !!فكريّ  إعدادٍ  إىل وحباجة نفسيّ  إعدادٍ  إىل حباجة فهي
 اجملرَّد الرُّوح يف الطهراّن حسٌن ؿبمَّد السيِّد نقلو الَّذي الكبلـ القاضي، عليّ  السيِّد قالوُ  ما علينا مرَّ  وقد

َِبشرِفهؤالءِتتعدَّاىمِالِالمعصومينِباألئمَّةُِمختصَّةِاهللِمعرفةِأفَِِّعلىِقائمِدليلٍِِأيُِّ -:قاؿ حٌن
 بعقوؽِبم يدركوف ىم ما فمثل - !!أيضاًِِلغيرىمِممكنٌَِِعقبلًِِلهؤالءِأمكنِوماِأيضاًِِبشرٌِِالنَّاسِِِوسائرُِ
ِينبغيِكما - الكبلـ يف وَيستمرّ  ُىم، كذلك وتتدرَّج، ناقصة ُعُقولنا حنن كذلك، أيضاً  حننُ  ا، معرفةَ 

 إىل نصل أف من نتمكَّن أفْ  أي - والوصوؿِالعملِفيِإدراكهمِللمأمـوِيكوفِأفِِْأَِئمَّةِباعتبارىمِرعاًِشَِ
 كاف فإذا اؼبعرفة، على تتفرَّع والنيَّة النيَّة على يتفرَّع العمل قطعاً  كعمِلهم، عملُنا يكوف وأفْ  إليو وصلوا الَّذي
 كانت وإذا كمعرفِتهم، معرفيت أفَّ  يعين ىذا كنيَّتهم نِيَّيت كانت ذاوإ كنيَِّتهم، نِيَّيت أفَّ  يعين كعملهم عملي
 تتكامل ولكنَّها أيضاً  ناقصة فعقوؽبم ناقص، عقلي وأنا كعقِلهم، عقلي أفَّ  يعين ىذا كمعرفتهم معرفيت
 : يقولوف ىم كما عقلي، تكاملِ  من أعلى بدرجةٍ  قطعاً 
 ! سيّ نف إعدادٍ  وإىل فكرّي، إعدادٍ  إىل حباجة فُهم

 ! وُمعاناة ذبارب إىل حباجة فُهم غفلة ىناؾ
 ىذه وُكلّ  الشِّيعة، كتب ىي ىذه ىيكتبهم، ىذه واإلخباريٌن، واألصوليٌن والشَّيخيَّة العرفاء ُكُتب ىي ىذه

ا أنا..!! فاطمة على تنطبقُ  يذكروهنا اليت اؼبعاّن  ىي فاطمة ألفَّ  ؼباذا؟ أتعلموف فاطمة، على حديثي أركِّزُ  إدنَّ
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، ِميزافُ   ومن علي   والية من اؼبراد ما لنا بَػيَّنت الَّيت ىي وفاطمة لسخطها، ويسخط لرضاىا ا يرضى اغبقَّ
 ومل ينجُ  ومل ارتدَّت، األُمَّة بأفَّ  عندنا األحاديث جاءت حّتَّ  األُمَّة، كشفت الَّيت ىي فاطمة غًنِه، والية
 ارتّدوا الصَّحابة أفَّ  مسلم وصحيح البحاري صحيح يف وىم منٌن،اؼبؤ  أمًن مع ثبلثة إالَّ  اإلشناف على يبقى

 البخاري صحيح يف النَّص هبذا األحاديث ىذهِ  القهقرى، أدبارىم على ارتّدوا جاىليَّتهم، إىل القهقرى
 يقوؿ وحٌن النَّار، إىل جهنَّم، إىل يذىبوف فهم أدبارىم على القهقرى ارتدوا الصَّحابة مسلم، وصحيح

 على القهقرى ارتدوا بعدؾ، أحدثوا لقد: يقولوف ُأصيحايب، ُأصيحايب أو أصحايب، أصحايب: ا رسوؿ
 اؼبضموف نفس وىو..!! النِّعم ذنل َكمثلِ  إالَّ  منهم ينجو ال بأنَّوُ  ُيصرِّح النَّبّ  البخاري صحيح ويف أدبارىم،
 . سبعة إالَّ  أو أربعة، إالَّ  أو ثبلثة، إالَّ  ارتّدت األُمَّة بأفّ  رواياتنا يف اؼبوجود
 نضع ىل أقداَمنا، نضع أين نعرؼ أف نُريد أيضاً  اآلف وحَننُ  ذلك، يف وفيصبلً  ميزاناً  كانت الَّيت ىي وفاطمة
ينيَّة اؼبؤسَّسة وضعت الَّيت اؼبوضع يف أقداَمنا  فاطمة، ىو اؼبيزاف بفاطمة، سنزهنا لذا ال، أـ فيو أقداَمها الدِّ

 فاطمة عن ىو عنهم والكبلـ صبيعاً  عنهم ىو فاطمة عن فالكبلـ وإالَّ  فاطمة على قويل تركيزُ  يأت ىنا ومن
 . أصبعٌن وعليهم عليها وسبلمو اِ  صلواتُ 

 اقَّقة الطبعة ىي الطبعة وىذهِ  عليو، ا رضبة الصَّدر باقر ؿبمَّد للسيِّد(: التأريخ يف فدؾٌ ) كتاب ىو ىذا
 السيِّد ،19 صفحة ُقم، شريعة اؼبطبعة ،1423 الصَّدر، للشَّهيد التخصُّصية والدِّراسات األحباث مركز
 أريد فقط ولكن ذلك، بعد آرائوِ  عن اغبديث فسيأتينا آلرائو أتعرَّض أفْ  أريد ال ىنا وأنا الصَّدر، باقر ؿبمَّد

ِأُم يِروحِيا -:تقوؿ ىكذا فاطمة وكأفَّ  فاطمة بلساف يتحدَّث ىو ،19 صفحة يف اعبمل ىذه أقتِطفَ  أفْ 
ِحياةِفيِخالداًِِدرساًَِِعَليَِِّألقيتيِإنَّكِالعظيمةِأُم يِروحِيا - الُكربى خدرنةَ  تناجي فاطمة - العظيمة
ِفيِعليِ ِخديجةَِِنفسيِمنِأجعلُِِوسوؼِالمرسلينِسي دَِصفِ ِفيِالرَّائعِبجهادؾِِِاإلسبلميِالن ضاؿ
 مؤمنة شابَّةٍ  عن اؼبدرسة؟ يف طالبةٍ  عن نتحدَّث حنن؟ حدَّثنت عمَّن! ىذا؟ كبلـٍ  أيُّ  - القائمةِمحنتوِِ

 أدبّياً  كبلماً  كاف ولو! فاطمة على افرتاء ىذا ورد؟ مكافٍ  أيّ  ويف الكبلـ ىذا أين ُثَّ  أُمِّها؟ عن تتحدَّثُ 
ا فاطمة، مع يتناسب ال الكبلـ ىذا ولكن بذلك، بأس فبل فاطمة مع ويتناسب اغباؿ بلساف  يتناسب إدنَّ

 - العظيمةِأُم يِروحِيا - !والِعرتَة الِكتاب ؼبنطق ـُبالفةٍ  دبنهجيَّةٍ  ُمشبعٍ  ُقطب   عقلٍ  مع الكاتب، عقلِ  مع
ِيا - !األعوج؟ اؼبنطق ىذا ما للجميع، األسوة ىي فاطمة أفَّ  أـ لفاطمة؟ ُأسوةً  تكوف خدرنة أفَّ  ىل يعين
َِصفِ ِفيِالرَّائعِبجهادؾِِِاإلسبلميِالن ضاؿِحياةِفيِخالداًِِدرساًَِِعَليَِِّألقيتيِإنَّكِالعظيمةِأُم يِروح
ِأسمعُِِإن يِأُمَّاهِيَاِلَبَّيكِِِلَبَّيكِِِالقائمة،ِمحنتوِِِفيِعليِ ِخديجةِنفسيِمنِأجعلُِِوسوؼِالػُمرسلينِسي د

 على وُحجَّة األنبياء، على ُحجَّة فاطمة - الحاكمينِمقاومةِإلىِيدفعنيِروحيِأعماؽِفيِصوتكِِ
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 ما! اغباكمٌن؟ مقاومة إىل يدفعين روحي أعماؽ يف صوتكِ  أظبع إّنِّ  أُمَّاه يا لَبَّيك لَبَّيكِ  معىن ما اػببلئق،
ا النػََّفس، هبذا أُلِّف آخرهِ  إىل أوَّلوِ  من الكتاب الرتّىات، ىذه  إذاً !! شبابوِ  أيَّاـ يف َكَتبوُ  لقد قائل يقوؿ ردبَّ
 ألنَّنا البيت، أىلِ  عن ُمنحرفاً  شيعيَّاً  عقبلً  ستنشئ الُكتب ىذه قولوا وألمثالِو، الكتاب ؽبذا التعظيم ىذا ؼباذا
نا إذا  بعبارات ىو صحيح ناصب ، منطقٌ  اؼبنطق ىذا ؿُبَمَّد، آؿِ  عن ُمنحرفاً  ِفكراً  فسنضخُّ  الُكتب ىذه ؾبدَّ

يقةال مقامات ومع ؿُبَمَّد آؿ منطقِ  مع يتنافر اؼبنطق ىذا ولكن صبيلة أدبية ِثُمَِّ - !كامبلً  تنافراً  الكربى صدِّ
 يقاؿ الكبلـ ىذا - عليِِّوبطولةِخديجةِوروحُِمَحمَّدِمبادئِنفسهاِوفيِالعملِميدافِإلىِاندفعت

 ..!!فاطمة حبقِّ  كبًنة جرشنة فهذه لفاطمة يُقاؿ أفْ  أمَّا نعم، الشِّيعة لعامَّة
 اختمرت - السَّاعةِأوضاعِلُتصح حِاندفعتِةفاطمِِذىنِِِفيِالِفكرةُِِاختمرتِوَلمَّا - 93 صفحة يف

 األَِئمَّة أليس ؿُبَمَّد، آؿ عند واضحة األمور فاطمة، وليست ذىين يف الفكرة زبتمر الَّذي أنا!! الفكرة
 ذىن يف الفكرة اختمرت وَلمَّا: اؼبنطق ىذا فما اليد، كراحة ،يدنا كراحة حولنا من الَعاملَ  نرى بأنَّنا يقولوف
 السياسّية التنظيمات يف العامبلت إحدى عن يتحدَّث الصَّدر السيِّد كأفَّ ! نتحدَّث؟ عمَّن حننُ ! فاطمة؟

 ولو ُمتناسباً  يكوف أف البُدَّ  فاطمة عن اغبديث ىذا؟ منطقٍ  أيُّ  اغبركّيات، اؼبتديّنات من واحدة الشِّيعيَّة،
 الثَّقافة ساحة يف تضخّ  الَّيت الفكر عمناب ىي ىذه كانت إذا ولكن فاطمة، منزلة مع الدرجات من بدرجةٍ 

 اؼبسَتدِبرة الثَّقافة ىي ىذه ُمسَتدِبرة، وثقافة ُمسَتدِبر، شيعي   عقلٌ  ىو سينتج الَّذي سينتج؟ فماذا الشِّيعيَّة
  !!الشَّيطاّنّ  اؼبنطقُ  ىو وىذا
يقة عن التعبًن يف العاطفي اللوف ىذا  من بأُمِّها، العاطفّية العبلقة ذهى على حركَتها تبين وكيف الطَّاىرة الصدِّ

ثنا ا، فضل حسٌن ؿبمَّد السيِّد إلينا خرج اؼبدرسة ىذه نفسِ  ُـّ  فاطمة أفَّ  من النَّبّ  قولة معىن يف زُندِّ  ُأ
ِالنَّبيُِِّبدأ - !الرتّىات؟ ىذه ما - األـِحنافَِفقدََِِيشكوِوىوَِحياتوُِِالنَّبيِِّبدأ - يقوؿ؟ فماذا أبيها،
ـِِّحنافِألفَِِّاألـِحنافِفقدَِِيشكوِىوِوِحياَتوُِ  أفْ  إىل - مربّيةِأوُِمرضعةِتتكفَُّلوِأفِِْيمكنِشيئاًِِليسِاأُل

 جعفر للسيِّد ،(وردود ُشُبهات السَّبلـ عليها الزَّىراء مأساة) كتاب من الكبلـ ىذا أنقل أنا كبلمِو، يف قاؿ
 :يقوؿ 53 صفحة ا فضل حسٌن ؿبمَّد يِّدللس ،(النَّدوة) كتاب عن نقلو الكبلـ وىذا العاملي، مرتضى

ِأفَِِّيشعرِوىوِاهللِرسوؿِوقالهاِلُو،ِباحتضانِهاِأُمومَتهاِأعطتوُِ - النَّبّ  أعطت الزَّىراء - أعطتوُِِولذلك -
 يتحدَّث يتحدَّث؟ عمَّن ىذا - ابنِتوِخبلؿِمنِيمؤلهِأفِاستطاعِأُم وِبفقدافِفَػَقدهِالَّذيِالفراغِذلك

 يُفسِّرىا ُكنَهَها، تعي أف عقولنا تستطيع ال أسرار كلُّها كلمةٍ  عن ويتحدَّث وآلو عليو ا صلَّى دٍ ؿُبَمَّ  عن
 النتائج نفس ومن مرَّت الَّيت اؼبقدِّمات ىذه من إلينا خرج السُّخف ىذا أفّ  واغباؿ! السَّخيف التفسًن هبذا

 ما وأنتج ُسخفاً  أنتج ُسخفٌ  وىكذا، وتبلمذة تذةأسا ُتبلحظوف؟ بعضاً، أنتج بعضوُ  السُّخف ىذا السَّابقة،
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 عليكم أقرأُ ! عاطفّي؟ فراغ من ويُعاّن حناف إىل حباجة ا رسوؿ! ؟..الكبلـ ىذا ما منو، أسخف ىو
ـِِّحنافِفقدِيشكوِوىوِحياتوُِِالنَّبيُِِّبدأ - ثانية مرَّة كبلَموُ   وجدت مكاف أيِّ  يف إليك؟ شكا ىل - اأُل

 وأف معكم دنيل أفْ  نريد دنيل، ماؿ أينما الدليل أبناءُ  حننُ  وتقولوف بالدليل ُتطالبوف دائماً  نُتمأ يشكو؟ النَّبّ 
 من يشكو كاف وآلو عليو اُ  صلَّى النَّبَّ  أفَّ  َوَجْدتَ  مكاف أيّ  يف! ارـت الدليل ىذا مع ويسرةً  شننةً  نتمايل

ـّ، حنافِ  فقدِ   تأت! فيو ُتشكِّكُ  وأنت إالَّ  ا فضلَ  يا حديثٍ  من ما ا،تُنِكُرى أنت البيت أىل أحاديث اأُل
ِبدأ - األـّ؟ غبنافِ  فقَدهُ  ا رسوؿ إليك َشكا مّت! وسلَّم؟ وآلوِ  عليو ا صّلى ا رسوؿ على وَتكذب ىنا

 - ُمرب يةِأوُِمرضعةِتتكفََّلوُِِأفِِْيُمكنِشيئاًِِليسِاألـِحنافِألفَِِّاألـِحنافِفقدِيشكوِوىوِحياتوُِِالنَّبيِّ
 احتضنت الزَّىراء - لوِباحتضانِهاِأُمومَتها - الزَّىراء - أعطتوُِِولذلك - حديثوِ  بقيَّة يف يقوؿ أفْ  إىل

ُِـِّفَاِطَمة: )الكلمة ىذهِ  قاؿ - اهللِرسوؿِوقالها - ا رسوؿَ  ِالَّذيِالفراغِذلكِأفَِِّيشعرِوىو - (أَبِيَهاُِأ
 ىو ىل سليٌم؟ منطقٌ  اؼبنطقُ  ىذا ىل تقولوف؟ ماذا - ابنتوِِخبلؿِمنِيمؤلهُِِأفِِْاستطاعِأُّموِبفقدافِفقدهُِ
  !شيطاّن ؟ منطقٌ  أـ رضباّن ؟ منطقٌ 
 الشَّعبية، أمثلتنا يف يقاؿ كما![ الظاىر الثَّاّن حبلگ تافل واحد ُىمَّ  أدري ما.. ]. النَّغمة ىذه نفس على

 دبناسبة ؿُباضرة يف يتحدَّث وىو النَّجف يف الكبار األربعة مراجعنا أحد وُنشاىد اؼبعاصر مرجعنا إىل نستمع
يقة ِاستشهاد  موقعوِ  على موجودة ؿباضرة من مأخوذ اؼبقطع وىذا عليها، وسبلموُ  اِ  صلواتُ  الكربى الصدِّ

 .ونستمع نشاىد النَّجفي بشًن الشَّيخ العظمى ا آية اإلنرتنت، على الرَّظبي
 :النَّجفي بشًن الشَّيخ لعظمىا ا آلية مرئي فيديو 
 أبيها،كانت بيت يف كبنت اؼبرأة وظائف ذبسيد من سبكَّنت اؼبختصرة حياُتا يف عليها ا سبلـ الزَّىراء]

ا رغم وأمها، أبيها على حنونةً  ىّيو حنونة وفيةً  ىذا بنتاً  عليها ا سبلـ  خدرنة اؼبؤمنٌن أـ أمها فقدت أهنَّ
 عليو ا صّلى للرسوؿ حقيقيةً  بنتاً  تكوف ألفْ  ُتيأت ىذا قد كانت ولكنَّها لتهاطفو  يف عليها ا سبلـ

 وآلو عليو ا صلى للنَّب وفرَّت حبيث وإطاعتو وسلم عليو ا صّلى النَّبّ  خبدمة ىذا تقـو وكانت وسلم،
 قد وعليها عليو ا سبلـ موأ ألفّ  األـ، عطف وسّلم عليو ا صلَّى النَّبّ  منوُ  ُحرِـ الَّذي العطف ذلك

 دبوت فقده ما للنَّب وفَّرت عليها ا سبلـ الزىراء ىذه إذاً  أمو، أحضاف فيو ىذا الرضيع ىذا وىو توفّيت
ِـّ  وسلم عليو ا صّلى النَّب لقّبها ولذلك األـ حناف أّمو  ..!!. [أبيها بأ

 بالشَّيخ خاصَّاً  وليس ا، فضل بالسيِّد خاصَّاً  ليسو  اعبميع عند يتكرَّر الكبلـ وىذا واحد، الكبلـ أعتقد
 واحد، اؼبنهج ألفَّ  اعبميع، عند يتكرَّر الكبلـ ىذا الصَّدر، باقر ؿُبَمَّد بالسيِّد خاصَّاً  وليس النَّجفي، بشًن
 عقل يف درةالكَ  عيوهَنا َتصبُّ  الَّيت اعبهة ىي اعبهة وىذه واحدة، جهةٍ  من منابعوُ  أخذ اعبمعيّ  العقل ألفَّ 
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ينيَّة اؼبؤسَّسة  .الشِّيعيَّة الدِّ
 ،(االحنراؼ ُتدين العلمية اغبوزة: )الكتاب ىذا ا، فضل ِضدَّ  فتوىً  أصدر قد نفسوُ  ىو بشًن الشَّيخ
 ،433 صفحة لبناف، بًنوت، للمطبوعات، اغُبسٌن دار الثَّالثة، الطبعة اؼبشهدّي، اؽبامشي عليّ  ؿُبَمَّد تأليف
ُِـِّالقتوُِِماِإلىِتعرَّضتِالَّتيِالر واياتِفيِنظركمِىوِما -:النَّجفي بشًن للشَّيخ ويُوجَّ  سؤاؿ ِاألَِئمَّةُِأ

ِالمسمَّىِجنينهاِوإسقاطِِضلِعهاِكسرِِِمثلِالحاكمينِأيديِعلىِتعسُّفيةِممارساتِمنِالزَّىراءِفاطمة
ِفقدِبعدِونهارىاِليلهاِفيِعليهاِاشتدَِِّالَّذيِالبكاءِمنِومنعهاِخد ىاِعلىِولطمهاِعليِِّابنِبمحسن

ِفيهاِوالػُمرتابِالمذكورةِاألمورُِمنِكرُِِسبحانوِباسمو - :أجاب ىو - ذلك؟ِإلىِوماِاهللِرسوؿِأبيها
ِتصرُّفاتهمِتَبعاتِالمؤمنينِاهللِوقىُِمعاندِناصبِأوِمتحامقِمتجاىلِأوُِمستعمشِجاىلِإمَّا

 يف نشرت الفتوى وىذه ا فضل حسٌن ؿُبَمَّد السيِّد عن حدَّثيت ىو - الَصالحينِوليُِِّإنَّوُِِوُمعتقداتهم
 ىو ا فضلُ  طرحوُ  الَّذي الطرح مرَّت، الَّيت واألحداث ا فضل فيو ربدَّث اّلذي الوقت يف الوقت، ذلك
 ،فيو ا فضل سُناِلف النَّجفي بشًن الشَّيخ أفَّ  يبدو اعبانب ىذا لكن واحد، مصدر من ينبع واحد طرح

 .آخرهِ  إىل معاند، ناصب متحامق، متجاىل ُمستعمش، جاىل: األوصاؼ هبذهِ  وصفو لذلك
 أفّ  ىو السَّبب ىو؟ ما السَّبب واحدة، اؼبنابع ألفَّ  ىذا عن ينفكّ  ال وىو ا فضل حديث من الثَّاّن الشق
ينيَّة، التجربة سَّابقة،ال الرتبية األحياف، بعض يف ولكن الطريقة، بنفس يُفكِّروف اعبميع واحد، اؼبنهج  الدِّ
 فاؼبنهج اؼبنهج إىل رجعنا إذا ولكن الرَّأي، ذلك ِضدَّ  أو الرَّأي ىذا مع يكوف اإلنساف ذبعل الروحّية، اؼبعاناة
 النَّبّ  شخصية يف الفراغ ىذا مؤلت فاطمة وأفَّ  حناف وإىل عاطفةٍ  إىل النَّبّ  حاجة عن اغبديث ألفَّ  واحد،

 هبذا يكوف لن اؼبتكامل العقل صاحب!! العقليّ  التكامل عدـ حالة يُؤيِّد!! اؼبطالب لكت ُكلَّ  يُؤيِّد
 من لوف ىذا أليس والفكري، النَّفسي اإلعداد إىل اغباجة حالة ويُؤيِّد الضرورية، الغفلة حالة ويُؤيِّد الوصف،

 النَّفسي اإلعداد ألواف من فلو  ىذا! الفراغ؟ وسبؤل فاطمة تأت حينما والعاطفي النَّفسي اإلعداد ألواف
ا آخر، شيءٍ  يف وافَقوُ  فقد شيئاً  أنكر إفْ  فهو شئت، ما َسمِّ  العاطفي الوجداّن  األمر هبذا ااِلعتقاد ولردبَّ

 منها يُنِقصُ  وال ألعدائِها تربئة ىو فاطمة ُظبلمة إنكار ألفَّ  فاطمة، ُظبلمة إنكار قضيَّة من بكثًن أسوأ
 االعتقاد وعن فاطمة منزلة إنقاص عن اػبارجة األمور من أمراف عليو يرتّتبُ  فاطمة ةُظبلم إنكار..!! شيئاً 

 :بفاطمة
 .حقِّها يف اعبرشنة من ألعدائها تربئة :األوَّؿِاألمر

 .مظلومّيتها يف اؼبعصومٌن عن جاء ِلَما تكذيب :الثَّانيِواألمر
 كاف النَّبّ  أفَّ  من القوؿ أمَّا ..!!. فاطمة لنداء استجابة عدـ ىو فاطمة، منزلة على يؤثِّر ال ذلك لكن
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 وىي ناقصة، ستكوف األوىل باب من ففاطمة ناقصاً  النَّبّ  كاف فإذا فيِو، نقص فهذا عاطفيّ  فراغ من يُعاّن
 الكبلـ، ىو فالكبلـ صغًنة، وىي أُّمها فقدت فقد ألُمِّها، فقدىا بسببِ  عاطفي فراغٍ  ملء إىل حباجة أيضاً 

 العلماء، بٌن فيما اختبلؼ زندث قد التطبيقات ويف اعبُزئّيات يف ىناؾ األمر يف ما غاية د،واح واؼبنهج
 كثًناً  عنو سنتلفوف ال ىم ا فضل ضدَّ  فاطمة عن دفاعاً  أصواُتم رفعوا الَّذين واؼبراجع الُعلماء ىؤالء ولذا
 إخراج قضيِّة إىل واحدة، ضيَّةٍ ق إىل سينتهوف اؼبنهج يف لكن اعبزئيات، بعض يف معو سنتلفوف ىم عنو،

 ومشوا عمائَمهم، وخلعوا اؼبراجع، من رؤوسهم على لطموا الَّذين ىؤالء..!! العقائديّة اؼبنظومة من فاطمة
 يَػتَّبعوف وىؤالء األعوج، النِّتاج ىذا عن يُدافعوف ىؤالء العزاء، ؾبالس وأقاموا اؼبسًنات، إىل ودعوا ُحفاًة،
 الشِّيعيّ  الواقع يف فاطمة ُظبلمة ظبلمِتها، من ُجزء ىذا أعدائِها، تربئة يف ليست فاطمة ُظبلمةُ  اؼبنهج، نفسَ 
 ُظبلمة ىي لنا، ُظبلمة ىي لفاطمة، بُظبلمة ىي ما اغبقيقة ويف العقائديّة، اؼبنظومة من فاطمة إخراجُ  ىي

 جنعلها، مل أـ الشِّيعيَّة العقائدية ومةللمنظ أساساً  جعلناىا أفْ  ينقصها ال فاطمة للتشيُّع، ُظبلمةٌ  ىي للشِّيعة،
 أمَّا نظلمها، حنن حنن، حيث من ؽبا ظُلماً  سُيشكِّل الباِئس االعتقاد ىذا بالنَّتيجةِ  ولكن فاطمة، ىي فاطمة

 ..مستمرَّة والقضيَّة اؼبعاّن، ىذه كلِّ  فوؽ فهي عليها وسبلمو اِ  صلوات ىي
 صاحب فضائية، قناة صاحب للشِّيعة، ُمربِّياً  نفسو جعل الَّذي فٌناؼبعرو  اؼبتحدِّثٌن أحد إىل اآلف نستمع

 للرتبية الشِّيعيّ  الوسط يف رمزاً  صار واإلرشاد، الوعظ ؾبالس يف دائماً  يتواجد اإلنرتنت، على معروؼ موقع
ثنا الكاظمي حبيب الشيخ إىل نستمع والذِّكر، والعبادة  ىذه ولكن مَّد،ؿبَُ  وآؿ ؿُبَمَّدٍ  على الصَّبلة عن زُندِّ
 كما ال أنا أعتقدُ  كما ؿُبَمَّد وآؿ ؿُبَمَّدٍ  على أُردِّدىا صبلةٌ  ىذه حبيب، الشيخ يقوؿ كما ليست الصَّبلة
 :حبيب الشيخ إىل نستمع. الكاظمي حبيب الشيخ يعتقدُ 

 وآلو النَّبّ  على بلةبالصَّ  صوتوُ  يرفعُ  اإلنساف رأيُتم إذا اإلشناف دواعي من ىذه حقيقةً  اؼبؤمنٌن يف ا بارؾ]
 القوؿ عن وغين   ؿُبَمَّد، وآؿ ؿُبَمَّد على صلوا إشنانو، يف مبارؾٌ  اإلنساف ىذا أفَّ  فاعلم اؼبصطفى ذُِكر ُكلَّما

 يديك ارفع اؼبصطفى اغببيب لزيارة ذىبت إذا الدعاء، أفضل من دعاءٌ  دعاٌء، وآلو النَّبّ  على الصَّبلة قلنا
 النَّبّ  درجة ِارفع ربِّ  يا طلباً  َقدِّـ ولكن ،(ؿُبَمَّد وآؿ ؿُبَمَّدٍ  على َصلِّ  اللَُّهمَّ : )واحدة ةَمرَّ  وقل السَّماء، إىل

 صلوات ضبلة بالضَّرورة نريد ال مرّة، مليوف أقوال ال العمر يف واحدة مرَّة وآلوِ  النَّبَ  على صلَّيت أنَّوُ  لو وآلو،
 سيحصل؟ ماذا سيحدث؟ ماذا مقبولة واحدة صبلةً  النَّب على صلَّيت إفْ  ولكن جيد، شيء ىذا مليونية،

 من اػبطاب يأت السَّبلـ عليوِ  العسكريّ  لئلماـ إماـ احدعش السَّبلـ عليهم األَِئمَّة مع الربزخ عامل يف النَّبّ 
 وفاطمة لعلي   لك ال وأصبل وأرحب أوسع قصراً  لك ىيَّأنا القصر، ىذا من ترقَّى اؼبصطفى أيُّها: العاؼبٌن ربِّ 

 الصَّلوات ىذهِ  منو قَبلنا صبلة عليك صلَّى األرض وجو على يف عبد ُفبلف النداء يأت وِلَما؟ ربِّ  يا وُذرِّيتها،
 منو أثرى ُىنالك اإلنساف ىذا واألبد، األزؿِ  رابحُ  ىو أليس اإلنساف ىذا الدرجات، لك رفعنا ا رسوؿ يا
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 القيامة، يـو اؼبصطفى اغببيب معوُ  سيتعامل ماذا..!! النَّبّ  درجة َرفع توِ بصبل بدعائوِ  الَّذي الوجود عامل يف
  .[اؼبهم والتفكًن التصور خارج القضايا القيامة، يـو الزَّىراء فاطمةُ  معوُ  ستتعامل ماذا
 هبذا وفتقبل أنُتم عندنا، اؼبوازين ضاعت!! أدري ال!! ِجديَّاً  كبلماً  يتكلَّم!! شنزح الرجل ىذا أدري ال أنا

 أنت؟[ كيلو بيش] أنت؟ من ا، رسوؿ درجة فرتفع وآلو النَّبّ  على واحدة َصبلةً  ُتصلِّي أنَّك! اؼبنطق؟
 مل إذا يعين درجَتو؟ أرفع أفْ  مينِّ  ينتظر النَّبّ  وىل! النَّّب؟ درجة وأرفع وآلوِ  النَّبّ  على أصلِّي أنا ؟[كيلو بيش]

 ػواچواحػ أعوج اگعدوا] صباعة يا! درجات؟ من ا رسوؿ سُيحـر وآلو عليو ا صلى ا رسوؿ على ُأصلِّ 
 أيُّ ! ؟..ىذا منطقٍ  أيُّ  االذباه، ىذا يف أذىب أفْ  أريد ال لكنَّين وتشقيق تعليق إىل حباجة اؼبوضوع[!! عدؿ

 يقولوف اعبميع ،أبداً  الكاظمي، حبيب بالشَّيخ خاص الكبلـ أفَّ  تتصوَّروا ال وباؼبناسبة! القوؿ؟ من ُسخفٍ 
اً، الَكبًنة العمائم عن أربدَّث الكبًنة، الرموز عن أربدَّث اعبميع عن أربدَّث حٌن اعبميع، ىذا،  ىذا جدَّ

 الزِّيارة ؼبنطق صرزنة وـُبالفة ا رسوؿ من واضح انتقاص ىو الكاظمي حبيب الشيخ قالوُ  الَّذي الكبلـ
 . ذلك لُكم وسأُبٌنِّ  الكرمي، للكتاب صريح وِخبلؼ الكامل، البليغ القوؿ ىي الَّيت الكبًنة اعبامعة

 ِلَما َطرباً  وآلوِ  النَّبّ  على ُتصّلوف وأنتم الضَّبلؿ يُعلِّمونكم الَّذين اؼبتحدِّثٌن ىؤالء موازين ىي؟ ما موازينهم
ؿ، أيُّها يا ضبلؿ من يُعلِّمونكم  رسوؿ درجة ترفعوا أفْ  يدوفتر  وآلو النَّبّ  على ُتصلُّوف أنتم؟ َفرِحوف الُضبلَّ

 أنَّكم تتصوَّروف كنتم إذا!! ا برسوؿ تستهزئوف ألنَّكم أجر وال ثواب ال بذلك لكم ُيكَتب لنْ  ا؟
 أنا، درجيت ترفعُ  الصَّبلة ىذه!! ىكذا ا برسوؿ تستهزئوف إنَّكم درجَتو، ترفعوف وآلو النَّبّ  على بصبلتكم

 نازلة درجتوُ  فهل درجتو؟ رفع إىل ذلك فُيؤدِّي وآلوِ  النَّبّ  على ُأصلِّي أفْ  أنتم، درجاتكم ترفعُ  الصَّبلة ىذهِ 
 أدبٍ  سوء أيُّ  وآلو؟ عليو ا صلَّى ا رسوؿ درجة أرفع ألف سبباً  أكوف حّتَّ  !أنا؟ وَمن أنا، أكوف حّتَّ 
 الكلمات ىذه صحيحٌ ! ىذه؟ اقةٍ ضب أيُّ  ىذا؟ جهلٍ  أيُّ  ىذا؟ ُىراءٍ  أيُّ ! ىذه؟ عقلٍ  ِقلَّة أيُّ ! ؟..ىذا

ينيَّة اؼبؤسَّسة ضباقاتُ  ىي ىذهِ  ولكن واؼبراجع العلماء يُردِّدىا  صلواتُ  فاطمة على ُأصلِّي حٌن يعين..!! الدِّ
 أضيفوىا الصُّورة، إىل أضيفوىا أيضاً  ىذه!! درجتها؟؟ أرفع أنا! فاطمة؟ درجة أرفعُ  فإّنّ  عليها وسبلمو اِ 
 ..!!درجَتها يرفعوا كي عليها ُيصلُّوف للشِّيعة وحباجةٍ  يل، حباجةٍ  طمةفا اؼبلّف، إىل

ثنا ماذا ، عوامل اؼبؤمنٌن؟ أمًنُ  زُندِّ  اؼبؤمنٌن أمًن الثَّاّن، اعبزء عليها، وسبلموُ  اِ  صلواتُ  الزَّىراء عوامل العلـو
ثُنا ثُنا الَّذي ىو اؼبؤمنٌن أمًن - اهللَِرُسوؿُِِِليِقَاؿَِ:ِقَاَلت - :فاطمة عن زُندِّ ِقَاؿَِ:ِقَاَلت - فاطمة عن زُندِّ

 يرفعَ  أفْ  ال - الَجنَّةِِمنُِكْنتَُِِحيثُِِِبيَِوأَْلَحَقوَُِِلوِاهللَُِِغَفرََِِعَليكَِِِصلَّىَِمنِفَاِطَمةِيَا:ِاهللَِرُسوؿُِِِلي
َِمن - التفكًن يف القباحة ىذه على وجوَىكم ا سوَّد وا إي وجوَىكم، ا سوَّد ا، لرسوؿ درجاتٍ 

 الصَّبلة ىذهِ  - ِبيَِوأَْلَحَقوُِ - أنا يل يعود األثر - َلوِاهللَُِِغَفرَِ - فاطمة على صلَّى من - َعَليكَِِِصلَّى
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 اعُبهَّاؿ أيُّها! حنن؟ ومن! ا؟ رسوؿِ  درجةَ  أرفعَ  حّتَّ  أنا فمن درجَتُو، أرفعَ  أفْ  ال ِبوِ  أَلتحق أِلَف درجيت ترفع
 ىذا مع نتكلَّم؟ من مع! وضَبَِقكم؟ جبهاالِتكم النَّاس تأخذوف أين إىل النَّاس؟ تأخذوف ينأ إىل اغبمقى
 حبيب، الشيخ وغًن حبيب الشيخ بالّذات، حبيب الشيخ أقصد وال اؼبنرب، على يتكلَّم الَّذي األضبق

 ترفعوف أنتم ،[أغبياء ثوالف، ِوْلُكم..!! ]وطرباً  فرحاً  ُيصلُّوف الَّذين اغبمقى ىؤالء مع نتكلَّم أو اعبميع،
 يف إساءةٍ  أيُّ ! ا؟ رسوؿِ  درجاتِ  ترفعوف وحقارِتكم وذنوِبكم بسّيئاِتكم! أنتم؟ من ا؟ رسوؿ درجات
ينيَّة اؼبؤسَّسة دينُ  اؼبرجعيَّة، دينُ  ىو ىذا ىذا؟ دينٍ  أيُّ ! ىذه؟ األدبِ    ..!!الرَّشيدة الدِّ
 عليو ا رضبة الشًِّنازي ؿُبَمَّد السيِّد الُعظمى ا آية إىل نستمع أيضاً، الِكراـ مراجعنا من مرجعٍ  إىل نستمع

ثنا وىو   :معاً  نستمع اغبديث بنفس زُندِّ
 ينفعو، نعم: اعبواب ينفعو؟ ىل عليو؟ نصلي ؼباذا وسلم عليو ا صلَّى النَّبّ  أنَّو مشهوراً  كاف اإلسبلـ يف]

 ؿُبَمَّدٍ  على َصلِّ  اللَُّهمَّ  قوؿ دار، مليار لنفرض اآلخرة يف لوُ  النَّبّ  صبلت، ينفعو النَّبّ  نعم صبلت؟ ينفعوُ  النَّبّ 
 الغرفة ىذه يف آخر، نوراً  عليها أضاؼ ا األنوار، من مليارات لو أخرى، داراً  عليوِ  أضاؼ ا ؿُبَمَّد، وآؿِ 
 إىل زنتاج النَّبّ  حّتَّ  للتساؤؿ، قابلةٌ  ياتواؼبعنو  اؼباديات مصباحاً، عليو أضفنا كهربائي مصباح بلوؾ مئة

 اآلف حنن ،﴾حَشْحِْالً ًَسَحٍَّْنَاهُ فُؤَادَنَ بِوِ ٌِنُثَبِّجَ وَزٌَِهَ ًَاحِذَةً جٍَُّْتً اٌْمُشْآُْ عٍََْْوِ ُٔضِّيَ ٌٌٌََْا وَفَشًُا اٌَّزَِّٓ ًَلَايَ﴿ التثبيت
 . [احنا احنا، اإلشناف، من اؼبتصاعد النوع ىذا أنفسنا يف نسكب أف إىل حباجة
 ىو، ىو الكبلـ قم، ومراجع كرببلء ومراجع النَّجف، مراجع بٌن فارؽ يوجد ال تبلحظوف ىو، ىو الكبلـ

 والتطبيقات واحدة، والنتيجة والِعرتة، الكتاب ؼبنطق ـبالف منهج اؼبنهج واحد، اؼبنهج ألفَّ  ذىبتم ما أين
ينيَّة سَّسةُ اؼبؤ  عليو الَّذي الواقع ىو ىذا واحدة،  الشًِّنازي للسيِّد ؿباضرة من مأخوذ اؼبقطع ىذا الشِّيعيَّة، الدِّ

( اإلشناف حقيقة) عنواهنا أفَّ  وأعتقد shiavoice  موقع على موجودة االنرتنت على موجودة عليو ا رضبة
 من كثًنين من ظبعُتوُ  وأنا موجود الكبلـ وىذا الكاظمي، حبيب الشَّيخ كبلـ مثل وىو واضح كبلمو
 يف شيءٍ  بكلِّ  آتيكم أفْ  استطيع ال أنا الكتب، من كثًنٍ  يف وقرأتُوُ  اؼبراجع، ومن اػبُطباء ومن الُعلماء
ا ؿبدود، برنامج  !! بنماذج آتيكم وإدنَّ
 وجئتكم!! فيو تعتقد ىكذا والنَّاس ومرشداً  ُمربِّياً  نفسو جعل الَّذي الكاظمي حبيب الشيخ بنموذج جئتكم
 اؼبنطق نفسُ  ُىَو، ُىوَ  اؼبنطق ىو وىذا !!وللُحسينيٌِّن للوالية رمزاً  ُجِعل الَّذي الشًِّنازي السيِّد خر،آ بنموذج
ينيَّة اؼبؤسَّسة يف اغباكم  .الدِّ

 عٍََْْىُُْ ُّصٍَِِّ اٌَّزُِ ىٌَُ﴿ :واألربعٌن الثَّالثة اآلية يف األحزاب، سورة يف، الكرمي الكتاب إىل ذىبنا ما إذا حننُ 
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 بشكل ولكم يل اػبطاب ﴾عٍََْْىُُْ ُّصٍَِِّ اٌَّزُِ ىٌَُ﴿ وتعاىل سبحانو ا على تعود (:ىو) ،﴾ٍََِائِىَخُوًَُ

 أنا ﴾سَحِّْاً بِاٌُّْؤِِْننِيَ ًَوَاَْ اٌنٌُّسِ إٌََِ اٌظٍَُُّّاثِ َِِّٓ ٌُِْخْشِجَىُُ ًٍَََِائِىَخُوُ عٍََْْىُُْ ُّصٍَِِّ اٌَّزُِ ىٌَُ﴿ :وواضح مباشر

 عٍََْْىُُْ ُّصٍَِِّ اٌَّزُِ ىٌَُ﴿ :الصَّبلة هبذهِ  النُّور إىل الظُّلمات من زبرجوف أنتم النُّور، إىل الظُّلمات من أخرج

 ﴾.ًٍَََِائِىَخُوُ

َْ ًٍَََِائِىَخَوُ اٌٍَّوَ إَِّْ﴿ :األحزاب سورة نفس ويف ا آَِنٌُا اٌَّزَِّٓ أَُّّيَا َّا اٌنَّبِِِّ عٍَََ ُّصٌٍَُّ  ا ﴾حَغٍِّْْاً ًَعٌٍَُِّّا عٍََْْوِ صٌٍَُّ
  .ا خلق أفضلِ  على ا من تكوف صبلةٌ  فهنا نَبيِِّو، على ُيصلِّي ىنا

 الثَّالثة اآلية يف ُجزافاً، األمر ىذا يأتِ  مل السورة نفس يف ىذا علينا الصَّبلة يف فارؽ، ىناؾ تبلحظوف
 الصَّبلة ىنا أمَّا ،﴾اٌنٌُّسِ إٌََِ اٌظٍَُُّّاثِ َِِّٓ ٌُِْخْشِجَىُُ﴿ ؟!شيءٍ  أليِّ  ﴾عٍََْْىُُْ ُّصٍَِِّ اٌَّزُِ ىٌَُ﴿ :واألربعٌن

 واضح ،﴾حَغٍِّْْاً ًَعٌٍَُِّّا عٍََْْوِ صٌٍَُّا آَِنٌُا اٌَّزَِّٓ أَُّّيَا َّا﴿ :أيضاً  ُمطلق وؿُبَمَّدٌ  ُمطلق ا ألفَّ  مفتوحة ُمطلقة
  :اآلية يف وتدبّرمت النَّظر َدقَّقُتم ما إذا واضح َعَلّي، ا ُيصلِّي كما فصلُّوا الصَّبلة ىذهِ  إىل حباجةٍ  أنَّكم

 ا وصبلةُ  اػبلق، أفضل ىذا مطلق، والنَّبّ  مطلق ا مفتوحة، صبلة ﴾اٌنَّبِِِّ عٍَََ ُّصٌٍََُّْ ًٍَََِائِىَخَوُ اٌٍَّوَ إَِّْ﴿
 صلُّوا األرض يف الَّذين وأنُتم ا، لصبلةِ  ُيصلُّوف العلوية العوامل ُسكَّاف ىؤالء واؼببلئكةُ  ؽبا، حدودَ  ال مفتوحة

 على صبلتُنا نعم الشًِّنازي السيِّد يقوؿ كما ال ينفعُكم، ىذا فإفَّ  َصلُّوا ا، لصبلةِ  اؼببلئكة َصلَّت كما
 النَّبّ  على ُيصلِّي والَّذي النَّّب، تنفعُ  ال الشًِّنازي، السيِّد تنفعُ  حنُن، تنفعنا النَّبّ  على صبلتُنا! النَّبّ  تنفعُ  النَّب
 وإالَّ  اؼبعصـو اإلماـ من برضبةٍ  إالَّ  لو، أجرَ  وال ثوابَ  وال ا، رسوؿِ  مع األدبَ  ُيسيء فإنّو العقيدة هبذهِ 
 أـ ا، وؿَ رس تنفعُ  أنَّك ؿُبَمَّد وآؿِ  ؿُبَمَّدٍ  على َصلِّ  اللَُّهمَّ  تقوؿ حٌن تتصوَّر أنَّك أدب، إساءةُ  ىي فهذه
 ماذا ،(ا َعْبدِ  أَبَا يَا َعَليك اُ  َصلَّى: )تقوؿ حٌن للُحسٌن تعطي أف تُريد ماذا اؼبؤمنٌن، أمًنَ  تنفعُ  أنَّك
 حقيقيت ىذه (َضرَّاًَِِواَلِِنُػْفَعاًِِلِنَػْفِسيَِأْمِلكُِِاَلِِِإن ي! )عندؾ؟ ماذا أنت؟ من أنت؟ للُحَسٌن تُعطي أفْ  تريد

 (. ُنُشورَاًَِِواَلَِِحَياةًَِِواَلَِِمْوتَاًَِِواَلَِِضرَّاًَِِواَلِِنُػْفَعاًِِلِنَػْفِسيِْمِلكَُِأِِاَلِِِإن ي)
َِعَلىِثِْقِليَِحاِمبلًَِِذلِْيبَلًُِِعْريَانَاًِِقَػْبِريِِمنِِلُخُرْوِجيِأَْبِكيِأَْبِكي،ِاَلِِِليَِوَما) :الثُّمايل ضبزة أيب دعاء ويف

ُهمِِاْمِرئٍِِِلُكلِ َِشْأِنيَِغيرَِشْأفٍِِِفيِالػَخبَلِئقُِِِإذِِِْشَماِليَِعنَِِْوُأْخَرىِِنيَيِميَِِْعنَِِْمرَّةًِِأَْنظُرَُِِظْهِري، ِِمنػْ
 بوؿ جاف أتباع يقرأه يقرأه؟ الذي َمن الثُّمايل ضبزة أيب ُدعاء اؼبؤمن، حاؿُ  ىو ىذا (يُػْغِنيوَِشْأفٌِِيَػْوَمِئذٍِ
 قليلة ؾبموعة كبّل، الدعاء؟ تقرأ الشِّيعة كلّ  الثُّمايل؟ زةضب أيب دعاء يقرأوف الَّذين من اؼباركسيوف، أـ سارتر،
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 يف اؼبؤمن يقوؿ فماذا ؽبم، ىو الدعاء وىذا الدعاء، ىذا يقرأوف والذِّكر بالدُّعاء اؼبلتزمٌن اؼبتديّنٌن الشِّيعة من
 ُمكشَّفة عورُتك ُمكشَّفة، عورتك العرياف، ىذا أنت (َذلِْيبَلًُِِعْريَانَاًِِقَػْبِريِِمنِِلُخُرْوِجيِأَْبِكي) الدعاء؟ ىذا
 فالقضيَّة وإالَّ  ذلك من أكثر أقوؿ أفْ  أريد ال أنت؟ من ا؟ رسوؿ تنفعُ  أنت الوراء، ومن األماـ من

 السيِّد حاؿ ىو ىذا وحاؽبم، أنا حايل ىو ىذا أقوؿ لكن..!! . وا سبزيقٍ  شرَّ  أُمزَِّقهم أفْ  تستحق
ء ُعراة قبورىم من سنرجوف اؼبراجع، بقيَّة وحاؿ الكاظمي، حبيب وحاؿ الشًنازي،  من خنرج ىكذا!! أذالَّ

َِوُأْخَرىَِيِمْيِنيَِعنَِِْمرَّةًِِأَْنظُرَُِِظْهِري،َِعَلىِثِْقِليَِحاِمبلًَِِذلِْيبَلًُِِعْريَانَاًِِقَػْبِريِِمنِِلُخُرْوِجيِأَْبِكي) :قبورنا
ُهمِِاْمِرئٍِِِلُكلِ ِِنيَشأَِِْغيرَِشْأفٍِِِفيِالػَخبَلِئقُِِِإذِِِْشَماِليَِعنِْ  وبذلِّيت بعورت خارجٌ  (يُػْغِنيوَِشْأفٌِِيَػْوَمِئذٍِِِمنػْ

نيا، يف حايل ىذا ىو! أنا؟ َمن ا؟ رسوؿ أنفعُ  أنا ومهانيت،  أماـَ  لكنَّين ثوباً  ألبس أنا الدنيا يف صحيحٌ  الدُّ
ثنا الرِّوايات أليس عاري، ا  أحدٌ  دنا َلما بعِضها روائحَ  مَشَّت لو النَّاس وأفَّ  كريهة روائح للذنوب بأفَّ  رُبدِّ
 ُمطّلعوف ىم ىل النَّوايا؟ يعرفوف كيف الُكتَّاب اؼببلئكة ا رسوؿ ابن يا الصَّادؽ اإلماـ يسألوف! أحد؟ من

 كريهة، رائحةً  يشّموف كريهة، رائحة ؽبا السَّيئة النيَّة ال،: مضمونو ما يقوؿ اإلماـ القلوب؟ يف ما على
 أفَّ  اعبميل من ىل يصاحبونكم، ىؤالء الكريهة، ُذنوِبكم بروائحِ  اؼببلئكةَ  تُؤذوا ال أنَّوُ  روايات عندنا كلذل

 أقبح ىي الذُّنوب من زَبرج الَّيت الرَّائحة ىذه النَّاس؟ وسط يف وُأخرى غبظةٍ  بٌن منك زبرج كريهةً  رائحةً 
 ىؤالء فهل حاؽبم، ىو ىذا وأنتم، وأنا اؼبراجع ىم ءىؤال اإلنساف، ربت من زبرج الَّيت الرَّوائح من بكثًن

َِوتُػزَكَّىِاأَلْعَماؿِتُػْقَبلُِِِبَواَليَِتكََِِأفََِِّأْشَهدُِ: )اغُبجَّة اإلماـ خناطبُ  ىكذا حنن حنُن؟ من! ا؟ رسوؿ ينفعوف
 (.الَسي َئاتَِوُتْمَحىِالَحَسَناتَِوُتَضاَعفُِِاأَلفْػَعاؿ

 ًٍَََِائِىَخَوُ اٌٍَّوَ إَِّْ﴿ :ا رسوؿِ  على الصَّبلةِ  إىل حنتاج الَّذين حَننُ  واضحًة، اغبقيقةَ  لنا تبٌّن  لآلية دقيقة نظرة

ا آَِنٌُا اٌَّزَِّٓ أَُّّيَا َّا﴿ ؿُبَمَّد وشأفُ  مبلئكتوِ  وشأفُ  ا شأفُ  ىذا ﴾اٌنَّبِِِّ عٍَََ ُّصٌٍََُّْ  ﴾حَغٍِّْْاً ًَعٌٍَُِّّا عٍََْْوِ صٌٍَُّ

 ًَعٌٍَُِّّا: ﴿معىن ما إذا ا، رسوؿ على ىنا ُيسلِّم مل اُ  صلَّى، قد ا فإفَّ  ا، كصبلةِ  عليو صلُّوا

 واآلية ا، رسوؿِ  على صلَّى فقط ىنا ا ناقصة، عقوُلكم عقوَلكم، َسلِّموا َتسليماً، سلِّموا! ؟﴾حَغٍِّْْاً

 عليهم، ا صلوات اِ  آؿِ  حديثُ  ىو ىذا عندي، من ىو ما ىذا ﴾حَغٍِّْْاً ًَعٌٍَُِّّا عٍََْْوِ صٌٍَُّا﴿ :قالت
 .عندي من بشيءٍ  أحدِّثكم ال أنا يقولوف، ُىم
َِعن - للربقي ااسن عن ينقلها والرِّواية بصًنٍ  أيب عن ،305 صفحة السَّادس، اعبزء الربىاف، تفسًنُ  ىذا
 اٌَّزَِّٓ أَُّّيَا َّا اٌنَّبِِِّ عٍَََ ُّصٌٍََُّْ ًٍَََِائِىَخَوُ اٌٍَّوَ إَِّْ﴿ :َوَجلََِِّعزَِِّاهللَِقوؿَِِِعنِِْاهللَِعبدِِِأَبَاَِسأَلتُِ:ِقَاؿََِِبصيرٍِِأَِبي
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 عليو، الصَّبلةُ  - ِبوَِجاءََِِشيءٍُِِكلِ ِِفيَِلوَُِِوالتَّسَليمَُِِعَليوِالصَّبَلةُِ:ِقَاؿ ،﴾حَغٍِّْْاً ًَعٌٍَُِّّا عٍََْْوِ صٌٍَُّا آَِنٌُا
 - ِبوَِجاءََِِشيءٍُِِكلِ ِِفيَِلوَِوالتَّسَليمُِ - التَّسليم أمَّا ؿُبَمَّد، وآؿِ  ؿُبَمَّدٍ  على َصلِّ  اللَُّهمَّ  ُقولوا َعَليو، ُتصلُّوف

 كامل ؿُبَمَّدٌ  الكامل، على كماالً  ُيضيف أفْ  يستطيع ال والنَّاقص ناقصوف، أنَّنا يعين ىذا ذلك؟ يعين ماذا
 من اػبارجة الصَّبلة ىذه! بنقصي؟ ُأكِمُلو وكيف ناقص، وأنا ملالكا ُأِكَمل أفْ  أستطيع ال ناقص وأنا

ِإلىُِملَحنِأوِملحوفِدعاءٌِِيرتفعِال: )تقوؿ الرِّوايات أليس يل، ُيكِمُلها الذي وىو ُملَحَنة ىي عندي
 اإلماـ النّية، يف اؼبعىن، يف اإلعراب، يف اللَّفظ، يف الصَّوت، يف النَّقص، ىو الدُّعاء يف اللَّحن ،(العرش
 أعرؼُ  ال فإّنّ  ؿُبَمَّد وآؿِ  ؿُبَمَّدٍ  على َصلِّ  اللَُّهمَّ : أقوؿ حٌن أنا النَّقص، ذلك ُتكِمل اؼببلئكةَ  رنعل اؼبعصـو
 لكماؿِ  ال لكمايل سبباً  تكوف وحّتَّ  تُقَبل، حّتَّ  نقَصها ُيكملُ  الَّذي َمن ناقصة، ىي إذاً  معناىا، حقيقةَ 
 حقيقةَ  أعرؼ ال ألّنّ  ناقصة؟ ىي كيف ناقصة، ميّن  تصدر الَّيت الصَّبلة ىذهِ  األغبياء، أيُّها اِ  رسوؿِ 
 : معناىا

 ! اللَُّهمَّ  أقوؿ وأنا أعرفوُ  ال ا، ىو َمن ا أعرؼ ال: أوَّالً 
  حقيقُتو؟ ما أعرفُو، ال ؿُبَمَّد؟ ىو من ؿُبَمَّداً، أعرؼ ال: ثانياً 
 ! همأعرف ال ؿُبَمَّد، آؿَ  أعرؼ ال: ثالثاً 

 العبلقة، ىذه أعرؼ ال وأنا ؿُبَمَّد، وآؿ ؿُبَمَّدٍ  وبٌن ا بٌن عبلقةٌ  ىذه ؿُبَمَّد، وآؿ ؿُبَمَّدٍ  على َصلِّ  اللَُّهمَّ 
 صبلةٌ  فهذه علمي، ونقصِ  فهمي ونقصِ  عقلي نقصِ  إىل مردُّه ناقص، معىنً  فهو أعطيو أنا معىن وأيّ 

 هبذا ىكذا، األسود بوجهي ويضرهبا اؼبلك يأخَذىا أفْ  ضاؼبفرو  معيبة، صبلةٌ  عندي، من زبرج ملحونة
 أخلقتها الذُّنوب؟ من سوداء وجوىنا أفَّ  من األدعية يف نقرأُ  ىكذا أليس الذنوب، أخَلَقتوُ  الَّذي الوجو

 اؼبراجعِ  وجوهُ  ىذه ىي األمر؟ صاحب على نكذبُ  أـ األدعية؟ ىذه نقرأُ  حٌن ا على نكذبُ  الذنوب؟
 ..!!اغبقيقة ىي ىذه الذنوب، أخَلقتها وجوُىنا اؼبشاىدين، ووجوهُ  ووجهي يعةِ الشِّ  ووجوهُ 

ـَ  إذا اؼبصلِّي: تقوؿ تقوؿ؟ ماذا الرِّوايات  يف األوَّؿ الشَّرط َصحيح، بشكلٍ  هِبا يَأتِ  ومل الَفريضة ِلَصبلة قَا
 بالشَّكل صبلَتك أدَّيت ما صبلِتك، على أقبلتَ  وما صلَّيتَ  ،(َعَليوَِأقْػَبلتََِِماَِصبَلِتكِِمنَِلكَِ: )الصَّبلة

 الصَّبلة تنقل للصَّبلة خاصَّة مبلئكة ىناؾ ينتظر، اؼبلك الصَّبلة، ُتكِمل أفْ  بعد: تقوؿ الرِّوايات الصَّحيح،
 وجَهو، هبا يضرب ُثَّ  جيِّداً  لفاً  يلّفها اؼبلك الصَّبلة، اؼبصلِّي أكمل اؼبصلِّي، ينتظر اؼبلك ىذا العرش، إىل
 ُكنَّا إذا لكن أقوؿ، الَّذي أنا ولستُ  تقوؿ ىكذا الرِّوايات..!! لنا فهنيئاً  بصبلتِنا، وجوُىنا ُتضَرب ذاىك
 يصّليها الَّيت[ الرتلّلي] الصَّبلة ىذه يف النَّقص ىذا اإلماـ، فيضُ  يتدخَّل فهنا األمر بصاحب ارتباطٍ  على

 مناسباً  يكوف ال حّتَّ  ،[الرتلّلي] صبلتنا ىذه الشِّيعة، وتصليها اغُبسٌن َخَدَمة وُيصلِّيها حننُ  ونصّليها اؼبراجع
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ا أقوؿ أفْ   اغُبجَّة اإلماـ الناقصة،[ الرتلّلي] الصَّبلة ىذه عليها، كثًن[رِِدف ُنص] ،[رِِدف ُنص] صبلة إهنَّ
ا يتدخل ىو ليس قطعاً  العرش، إىل تصعد أف لصبلتِنا أراد إذا يتدخَّل  عبيده بأمره، تتدّخل اؼببلئكة وإدنَّ

 العرش، إىل ترتفع فإهّنا الصَّبلة نقص أكملوا إذا النَّقص، إلكماؿ يتدّخلوف عبيُدهُ  اؼببلئكةِ  كبارُ  اؼببلئكة،
 يلفها] أف عنده من ُمكلَّف ىو فاؼبلك تُرَفع أفْ  الصَّبلة ؽبذه يُريد ال اإلماـ كاف إذا أمَّا مقبولة، صبلة ىذه

 اؼبصلٌِّن يدري ألنّو عليو، متعّود وىو شغُلو ىذا ىو ،[ىالشكل مكلَّف ىو! بوجهك ػعهاگوير للصَّبلة
 عناية ؽبم الَّذين وىم قلَّة، ىؤالء بوجوِىهم يضَربوف ال الَّذين وىؤالء بوجوِىهم، ُيضَربوا أف البُدّ  كلُّهم
 ناقصة صبلُتم حصحي وفبلف، وفبلف فبلف ىؤالء، للمبلئكة صادرة أوامر فهناؾ اغُبجَّة، اإلماـ من خاصَّة

َِشْيَئاًِِاْلُمْؤِمُنوفِنَػَقصِإَذاَِماَِكي) :ىذه ىي اإلماـ وجود من اغبكمة أليس نقَصها، َكمِّلوا أنا بلطفي لكن
َِكي) :اإلماـ وجودِ  من اغبكمة عن ُيسأَلوف حٌن والصَّادؽ الباقر كبلـ ىذا (َردَُّىمَِشْيئاًِِزَاُدواِوإَذاِأَتمَّوُِ

  (.أَتمَّوُِِاْلُمْؤِمنينِعندَِشيءِنَػَقصِإَذاَِما
 صباعة يا ناقصة ىذه ،(ُمَحمَّدَِوآؿُِِِمَحمَّدٍَِِعَلىَِصلِ ِاللَُّهمَِّ: )وأقوؿ ؿُبَمَّد وآؿ ؿُبَمَّدٍ  على ُأصلِّي فحٌن

 أربدَّث أف أستطيع ال أنَّين يعين ال معناىا نعرؼ ال: أقوؿ حٌن معناىا، نعرؼ ال ألنَّنا ناقصة، ىذه والعبَّاس
 برنامج عندي زىرائيُّوف، موقع على تدخلوا أفْ  شُنكنكم ناقصة، اؼبعاّن ىذه ولكن الصَّبلة معاّن عن لكم

 وآؿ ؿُبَمَّد على َصلِّ  اللَُّهمَّ : معىن يف ُمباشر بثّ  ىناؾ كاف األنوار، قناة يف كامل رمضاف شهر طيلة ُمفصَّل
 وآؿِ  ؿُبَمَّدٍ  على صلِّ  اللَُّهمَّ  دبعىن ىو وما ناقص ىنمع ىذا ولكن كاملة سنة ؼبّدة أربدَّث وبإمكاّن ؿُبَمَّد،
 يف حّتَّ  نعرفُو، ال حننُ  وا ؿُبَمَّد، وآؿ ؿُبَمَّد ويعرفو ا يعرفو السِّر وىذا وِسّر، لُغز، ىي العبارة ىذه ؿُبَمَّد،

 أف نستطيع ؿُبَمَّد وآؿ مَّدؿبَُ  فاسكتوا، ا إىل الكبلـ بلغ إذا أسرار، ىذهِ  سّر، ىذا نعرفُو، ال القيامة يـو
 اغباالت ىي ىذه (َحااَلتِاهللَِمعَِِلََناِِإفَِّ) ُىم، بيَنهم فيما ىذه عليهم ا ِمن الصَّبلة ال، ُكنَهُهم؟ نعرؼ

 لِّيُنص فحينما معناىا، نعرؼ ال ا وبٌن بينهم فيما صلةٌ  ىذه ،(ُمَقرَّبَِمَلكٌَِِواَلُِِمْرَسلِنَِبيِ ِاَلَِِيَسُعهاِاَلِ)
 الشَّيخ يقوؿ حّتَّ  العرش إىل تصعد أفْ  تستحقّ  ال ناقصة ملحونة صبلة الصَّبلة ىذهِ  كاف، معىنً  بأيِّ 

 القصر ىذا من اخرج: لوُ  ويقولوف! معهم؟ جالساً  كاف ىو أدري ال ا، رسوؿ إىل يأتوف الكاظمي حبيب
 اللَُّهمَّ  مكانو، من ا رسوؿ أزعزع سوؼ فواآل لو، وبعثُتو ا لرسوؿ قصر اشرتيت أنا يعين أكرب، قصر إىل

 اؽبُراء؟ ىذا ما أكرب، بيتاً  وأعطوه بيتوِ  من ا رسوؿَ  أخرجوا ركضوا اؼببلئكة اآلف ؿُبَمَّد، وآؿِ  ؿُبَمَّدٍ  على َصلِّ 
  .ِبو َجاءَ  َشيءٍ  ُكلِّ  يف  َلو َوالتَّْسِليمُ  َعَليو الصَّبَلةُ : قَاؿ اإلماـ القوؿ؟ من اؽبُراء ىذا ما

 ًٍَََِائِىَخَوُ اٌٍَّوَ إَِّْ﴿ :َوَجلََِِّعزَِِّاهللَِقوؿَِعنِاهللَِعبدِأَبَاَِسأَلتُِ:ِقَاؿَِحْمَزة،ِأَِبيِِابنَِعنِْ - أخرى رواية

َِوِمنِرََحَمةَِوَجلََِِّعزَِِّاهللِنمِِِالصَّبَلة:ِفَػَقاؿ ،﴾حَغٍِّْْاً ًَعٌٍَُِّّا عٍََْْوِ صٌٍَُّا آَِنٌُا اٌَّزَِّٓ أَُّّيَا َّا اٌنَّبِِِّ عٍَََ ُّصٌٍََُّْ
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ِِفيَماَِلوُِِالتَّْسِليمِيَعنيِفَِإنَّوُِِ،﴾حَغٍِّْْاً ًَعٌٍَُِّّا﴿ :َوَجلََِِّعزََِِّقولُوَِوَأمَّاُِدَعاءِالنَّاسَِِِوِمنِتَػزِْكَيةِاْلَمبَلِئَكةِِ
  .َعَنوَِوَردَِ

 وسلَّم، دوف من ،(وآلوِعليوِِِاهللِصلَّى): يقولوف األَِئمَّة األحاديث، من اآلالؼ عشرات عندنا حنن ولذلك
 األغلب األعمِّ  يف ولكن ،(وسّلمِوآلوِعليوِِِاهللِصلَّى: )عنهم ورد فقد عنهم، َترِد مل أهّنا يعين ال ىذا

م ،(وآلوِعليوِاهللِصلَّى: )يقولوف ا التحّية، دبعىن السَّبلـ ليس تسليماً  وسلِّموا يقولوف ألهنَّ  التَّسليم ىو وإدنَّ
 .التَّسليم ىو ىذا ،(َغيرُِكمَِمعَِِاَلَِِمَعُكمَِمَعُكم) :قالوه ما ميّن  القوؿُ  بالوجداف، التَّسليم لعقوؿ،با

 عليو فصّلوا - ِبوَِجاءََِِوِبَماِبِالَواَليَةَِلوَُِِسل ُمواِيَعِنيِ،﴾حَغٍِّْْاً ًَعٌٍَُِّّا﴿ -:إبراىيم ابن علي تفسًن يف

 ىو ىذا بو، جاء ودبا بالوالية لو ُنسلِّم .بِو َجاءَ  َودبَا بِالَواَليَة َلوُ  َسلُِّموا﴾ ّْاًحَغٍِْ ًَعٌٍَُِّّا﴿ باللفظ، صبلةً 
يقة زيارة يف يأت الَّذي اؼبعىن ِوَصاِبَروفَِوُمَصد قوف) ؿُبَمَّد بنت يا (َأْولَِياءَِلكِِِأَنَّاَِوَزَعْمَنا) :الطَّاىرة الصدِّ
قْػَناؾُِِِكنَّاِِإفَِِْنْسأَُلكِِِفَِإنَّاَِوِصيُّوِِبوَِِِوأََتىَِوآِلوَِعَليوِِِاهللُِِلَّىصَِِأَبُوؾِِِِبوِِِأَتَانَاَِماِِلُكلِ  ِأَْلَحْقِتَناِِإالََِِّصدَّ

 زىراء يا واليتكِ  دوف من أجناس أجناس، حننُ  (ِبَواَليَِتكَِِِطُهْرنَاَِقدِِْبِأَنَّاِأَنْػُفَسَناِلُِنَبش رََِِلُهَماِبَِتْصِديِقَنا
 يقولوف اعبماعة ويأتوف ،(ِبَواَليَِتكَِِِطُهْرنَاَِقدِِْبِأَنَّاِأَنْػُفَسَناِلُِنَبش رَِِِبَواَليَِتِك،َِطُهْرنَاَِقدِِْبِأَنَّاِأَنْػُفَسَناِلُِنَبش رَِ)

 !!عليها أصّلي حٌن ترتفعُ  الزَّىراءِ  ودرجاتُ !! درجاتُوُ  ترتفع النَّبّ  وأفَّ  عليها، الصَّبلةِ  من تنتفع الزَّىراء بأفَّ 
نيا يف وجهي اُ  ّودس ! ىذا؟ ضبلؿٍ  أيُّ  حيات، يف ثواّن من ثانيةٍ  يف العقيدة هبذه اعتقدتُ  إذا واآلخرة الدُّ

.. الكلمات وىذه ُأظبّيو، ماذا أدري ال[ تَػَنك] دين أو[ َوَرؽ] دين ىذا! ديُنكم؟ ىذا ىو ىذا؟ ُىراءٍ  أيُّ 
، عند عريضة ةطويل عقائديّة منظومة عن تكشف تَػَنك ودين َوَرؽ دين  .تفاصيِلها عن اغبديثُ  وسيأت القـو

 تكامل عن يتحدَّث وىو عليو ا رضبة الرَّاحل اؼبرجع الشًِّنازي السيِّد حديث من آخر مقطع إىل نستمع
 :حديثوِ  إىل نستمع وسلَّم وآلوِ  عليو ا صلَّى ا رسوؿ عند اإلشناف

 كل يقوؿ الغربيوف ىؤالء قبل كشفوُ  والَّذي اؼبنظومة يف ريالسبزوا حديث قوؿ على درجة مليار لو اليـو]
، اإلشناف باؼبراد، استنار أنواعا االشتداد يف اؼبراتب  عشرة، طبسة، شبانية، دينار، ألف كاؼباؿ اإلشناف كالنـو
 واسبش اؼباديات أخذوا عجيباً  ليس ىذا يعين فيو، شك ال يتصاعد الرسوؿ حّتَّ  الشيء، نفس اإلشناف مليار،

 [.يتصاعد الرسوؿ الشيء نفس اؼبعنويات على هبا
 صلةٌ  وللحديث ااِلنتهاء على قارب الربنامج وقت السَّابقة، اؼبضامٌن نفس ىو إشنانوِ  يف يتصاعد الرسوؿُ 
 العظمى ا آية الرَّاحل اؼبرجع عند توقَّفنا حيثُ  من تعاىل ا شاء إف غدٍ  يـو تأتينا اغبديث بقية وبقيَّة،

 ظُِلمت فاطمة بأفّ  تذّكروا ولكن غد، يـو حلقة يف اغبديث نكمل عليو، ا رضبةُ  الشًِّنازي ؿُبَمَّد دالسيِّ 
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ينيَّة واؼبؤسَّسةُ  وظُِلمت، وظُِلمت  باؼبؤسَّسة يل شأف ال يظلموهنا، زالوا وال ظلموىا الشِّيعةِ  ومراجعُ  الدِّ
ينيَّة،  !! النَّاس ىعل حاكماً  فلستُ  باؼبراجع، يل شأف وال الدِّ

 شأفَ  ال بالسياسّيٌن، يل شأفَ  وال العمائم بأصحاب أيضاً  يل شأفَ  ال: وبنات أبنائي أنتم لكم أقوؿ لكنَّين
: أقوؿ الشباب، أنتم وبنات، أبنائي أنتم معكم ىو حديثي رؤوَسهم، الصَّنمية أكلت الَّذين السن بكبار يل
 إىل يقودكم فاطمة ظلمُ  حذاري، حذاري فاطمة، تظلموا أفْ  وأحّذركم والوقائع اغبقائق ىذه لكم أعرض أنا

 أيضاً  أنتم متاىة، يف ىم الكبار ىؤالء أفَّ  كيف ُتبلحظوف متاىة، إىل الكبار ىؤالء قاد كما متاىة
 وليس حقيقةً  وقولوا فاطمة إىل اعبأوا فاطمة، ظلم من حذاري حذاري، متاىة، إىل فاطمة ظلمُ  سيقودكم
  ..!!. فَاِطَمةِيَاِلَبَّيكِِ: حقيقةً  لواقو  فقط، باأللسنة

 خبليا من خليةٍ  ُكلَّ  أفَّ  الصورة ىذه استحضروا ىكذا أنفسكم وبٌن بينكم فيما اؼبعىن ىذا استحضروا
 ..!! . فَاِطَمةِيَاِلَبَّيكِِ :تقوؿ أبداِنكم

 مع نَػَفس، ُكلِّ  َمع اؽبواء تتنفَّسُ  الَّيت هىذ الرئات الرِّئتٌن، وأفَّ  قُػُلوَبكم وأفّ  عقوَلكم أفَّ  الِنيَّة ىذه استحضروا
 ..!! . فَاِطَمةِيَاِلَبَّيكِِ: واحدة لدقيقة ولو النية ىذه استحضروا َزفًن، ُكلِّ  مع شهيق، ُكلِّ 

  ... غداً  ملتقانا.. . القمر شاشة ِعرب فَاِطَمة يَا لَبَّيكِ  مع اغبديث وُنِكملُ 
  ... الَقَمر رَِعايَة يف  َوأَتْػرُُكُكم

 اإلْٔخَشِْٔج عٍَََ ًَُِخَابِعِْنَا ُِشَاىِذِّنَا ًًَُجٌُهِ ًُجٌُىِنَا عَْٓ اٌىَشْبَ إوْشِف احلُغَني أَخِْهَ ًَجْوِ عَْٓ اٌىَشْبِ وَاشِفَ َّا

 ... احلُغَني أَخِْهَ بِحَكِّ

  ... اهلل أَِاِْ يف ... جَّْعاً اٌذُّعاء َعْأٌُىُ
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