
 
 

 100الحلقة  -الكتاب الناطق 
 17ج  -لبيك يا فاطمة 

 1437ذى القعدة  6م ــ 2016/8/10االربعاء : 

الزال الحديث يف أجواء ظالمة فاطمة صلوات الله عليها يف الوسط الشيعي، وبنحو دقيق يف وسط املؤسسة الدينية الشيعية الرسمية  ✤
 (ظالمتها ب� املراجع والفقهاء والعل�ء واملُفّرسين).

 يرتبط بالصالة عىل محّمد وآل محّمد). وصل الكالم بنا يف الحلقة املاضية إىل نقطة تحّدث فيها من تحّدث، وسأعيد الكالم (في� ✤
 عل�ؤنا يقولون: أنّنا ح� نُصّيل عىل محّمد وآل محّمد فإّن ذلك يعود بالنفع والفائدة ورفع الدرجة ألهل البيت صلوات الله عليهم.

ّن صالة الشيعة عىل النبّي يتحّدث فيه عن الصالة عىل محّمد وآل محّمد، ويقول بأ : إعادة عرض فيديو للشيخ حبيب الكاظمي 1مقطع  ★
 وآله تؤثّر يف رفع درجة النبي وآله يف عامل الربزخ!!

يكتسبونها  (هنيئاً لرسول الله صّىل الله عليه وآله هذه الدرجات التي يكتسبها من صلواتنا، وهنيئاً ملحّمد وآل محّمد هذه املنازل العالية التي
 الله عليهم).بسبب صلواتنا وما اكتسبوها بسبب فضلهم صلوات 

يتكّرر فيه هراء القول هذا (أّن النبي واألمئة عليهم السالم ينتفعون من : تسجيل صويت للمرجع الراحل السيّد محّمد الش�ازي 2مقطع  ★
 صالتنا عليهم، وترتفع منزلتهم)!!

والّرس يف ذلك هي بُنية العقل الجمعي يف املؤسسة  املشكلة كب�ة يف عالقتنا بآل محّمد عليهم السالم وفقاً لهذا التفك� واملنطق األعوج.. ✤
 الدينية الرسمية، يف حوزاتنا العلمية.. العقل الجمعي بُني وتكّون ِمن منايشء ُمنافرة ومعاندة آلل محّمد!

األّمة الشيعية.. وأوضح والقضية ال تقف عند هذا الحد، فإّن العقل الجمعي املُخرتق عند عل�ئنا ومراجعنا وُمفكّرينا هو الذي سيكّون عقل 
األمثلة املحسوسة هو نفس مجلس الشيخ حبيب الكاظمي الذي ُعرِض يف الفيديو، وهو يتحّدث فيه عن الصالة عىل محّمد وآل محّمد. (فهو 

وطََرباً بهذه املضام� يتحّدث بحديث ِملؤه الجهالة والجهل.. والُجّالس يُطربهم هذا الجهل وهذه الح�قة الِفكرية، فُ�ّددون الصلوات فرحاً 
 التي تُلقى عليهم).

والعقل الجمعي يف املؤسسة الدينية هو اآلخر يُبنى بطريقة ُم�ثلة بسبب املنابع التي جاءتنا ِمن العيون الكدرة فاخرتقْت بناء عقل  ■
أنّها ستتوقف، فكّل عوامل االستمرارية الزالْت النخبة! (هذه املشكلة ُمستمرّة ِمن بدايات عرص الَغيبة الكربى وإىل هذه الّلحظة، وال أعتقد 

متدفّقة بفضل مراجعنا وعل�ئنا الكبار؛ ألنّهم يُّرصون عىل بقاء األمور عىل حالها ِمن دون إصالح أو تصحيح! وأّي صوت يرتفع يُطالب 
حسن، فكّل املعطيات تقول بأّن األمور ستذهب باالصالح والتصحيح يُخنق يف مهده)!! ولذا ليس ِمن أمل أو رجاء بأّن األمور ستتغّ� نحو األ 

 إىل األسوأ واألسوأ!!

 قد يقول قائل: إذا كانت املعطيات تُش� إىل أّن األمور ستذهب إىل األسوأ واألسوأ وأنّه ال أمل يف التغي�.. فل�ذا تتحّدث إذن؟! ■
 وأقول: الفائدة من حديثي هي:

 أوالً: إنّني أقوم بوظيفتي. ●

 : قد ال أترُك أثراً يف الوقت الحارض.. ولكن رمّبا يف األجيال القادمة قد يستمع أحد إىل هذا الحديث، أو يقرؤه فيتغّ� شخٌص هنا أووثانياً  ●
 شخص هناك.

 املشكلة قامئة.. وأصحاب املشكلة فرحون بها، فهذا الخطيب وذاك املرجع يتصوّر أنّه عىل الهُدى! بل قد يرى نفسه أنّه األعلم! ✤
ن مخالف (عل�ً أّن القضيّة ليست ُمنحرصة باملثال� الذين أُش� له�.. فالجميع هكذا: خطباء، ُمفّرسون، ُمفكّرون، عل�ء.. وإذا كان هناك مِ 

 فذلك شاذٌ ال يُعد!!)

إذا كان هذا التعب� يِرُِد يف ).. وتقبّل شفاعته يف أّمته وارفع درجتهيطرح نفسه: نحن نقرأ يف تشهّد الصالة الوسطي هذه العبارة (سؤال  ✤
 صلواتنا يومياً، فل�ذا أنت تعرتض؟!

 وأقول: نعم هذا التعب� ورد يف صلواتنا.. ولكن هل أنتم تعرفون معا� صالتكم؟
ن هل أنّكم .. وحينئٍذ ستعرفو معا� الصالة الزهرائيةإذا ما أكملُت حديثي تحت هذا العنوان (لبّيِك يا فاطمة) فإّن العنوان القادم هو: 

 تُصلّون صالة آل الله عليهم السالم، أم تُصلّون صالة أخرى!

هذا التشهّد بهذه الصيغة (وتقبّل شفاعته.. وارفع درجته) صحيح.. وقد ورد يف رواياتنا، ولكن هذا التشهّد ليس هو األفضل عند أهل  ✤
. (وسأرشح لكم هذا املطلب بشكل واضح يف الحلقات القامة، والتي التقيّةأجواء البيت.. وإّ�ا هو صيغة ِمن صيغ عديدة للتشهّد جاءت يف 

 ستكون حول عنوان[معا� الصالة الزهرائية] وسأثبُت لكم بشكل قاطع أّن هذا التشهّد ال يُريده أهل البيت!)
 الذي أقحم هذا التشهّد، واختار لنا هذه الصيغة يف الوسط الشيعي هو الشيخ الطويس!!



 
 

نجد الشيخ املفيد أورد صيغ للتشهّد هي غ� هذه  -مثالً  -ا إىل الرسائل العمليّة قبل الشيخ الطويس، كرسالة الشيخ املفيد إذا رجعن ■
 الصيغة!

: إذا ذهبنا إىل تفاصيل صيغة الصالة يف هذا الكتاب، ووصلنا إىل التشهّد نجد هذه العبارة [النهاية] للشيخ الطويسوقفة عند كتاب  ✤
أّن  (ويستحب أن يقول اإلنسان يف تشهده األّول: "بسم الله واألس�ء الحسنى كلّها لله، أشهد أن ال الله إال الله وحده ال رشيك له، وأشهد

درجته").  عُمحّمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بش�اً ونذيراً ب� يدي الساعة، الَّلهم صّل عىل ُمحّمد وآل ُمحّمد. وتقبل شفاعته يف أمته وارف
 فهذه الصيغة ال تُذكر.. وكذلك صيغة التسليم التي ذكرها الشيخ الطويس أيضاً ال تُذكر!

فهنا  -وبيّنت ذلك يف الحلقات األوىل من هذا الربنامج  -مثل� قام الشيخ الطويس بعملية تقطيع لِ� جاء يف رسالة الشيخ املفيد (املقنعة)  ■
يل: (السالم عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته. السالم عىل جميع أنبياء الله ومالئكته ورسله. السالم عىل األمئة أيضاً أورداً نّصاً للسالم كالتا

 الهادين املهدي�. السالم علينا وعىل عباد الله الصالح�).
 يح، مع أّن التقيّة قد رُفعت حينها!العل�ء الذين جاؤوا ِمن بعده ذهبوا فقطّعوا املوارد التي فيها ذكر أهل البيت بشكل واضح ورص

فهذه النصوص كانت يف زمان األمئة، يف زمن التقيّة.. النصوص التي أوردها الشيخ املفيد وفيها ذكر أهل البيت واضح يف عّدة مواطن،  ■
كر أهل البيت وعلّموكم تشهّداً الشيخ الطويس حذفها، وجاء بغ�ها!! وبقيت بقايا.. ولكن املراجع الذين جاؤوا بعد الشيخ الطويس رفعوا ذ 

ته) هو وتسلي�ً خلّياً ِمن ذكر أهل البيت عليهم السالم! فالذي فّضل لنا هذه الصيغة يف التشهّد التي فيها عبارة (وتقبّل شفاعته وارفع درج
 الشيخ الطويس! وصارْت ُمسلّمة عند املراجع والعل�ء!

 البيت عليهم السالم.عرض صيغة من صيغ التشهّد التي يُحبّها أهل  ✤
 مّ� جاء فيها: -وقفة عند كتاب: الفقه الرضوي 

 (أشهد أنّك نِْعَم الرَب، وأّن محّمداً نِْعَم الرسول وأَن عّيل أبن أيب طالب نِْعَم املوىل) وتستمّر العبارات إىل أن تقول:
 والحس�، وعىل األمئِة الراشدين من آِل طه وياس�) (الّلهم صلِّ عىل ُمحّمٍد املصطفى، وعّيل املرتىض، وفاطمة الزهراء، والحسن

 ثم بعد ذلك تتحوّل الصالة إىل إمام الزمان: ■
ىل (الّلهم صلِّ عىل نُورَك األنور، وعىل حبلك األطول، وعىل عروتِك األوثق، وعىل وجهك األكرم، وعىل جنبك األوجب وعىل بابك األد�، وع

 دين املهدي�، الراشدين الفاضل�، الطيب� الطاهرين، األخيار األبرار)مسلك الرصاط، الَّلهم صلِّ عىل الها

 إىل أن تستمر يف السالم، فتقول: ■
 (السالم عليك أيها النّبي ورحمة الله وبركاتُه، السالم عليك وعىل اهل بيتك الطيب�، السالم علينا وعىل عباد الله الصالح�)

 الجواب ألّن صالتنا التي نُصلّيها هي أقرب ما تكون لصالة الشافعي، وسأثبت لكم ذلك!ملاذا هذه العبائر رُفعت وال تُذكر؟! 

ات نحن ُمخرتقون يف فقهنا، يف عقائدنا، يف كّل يشء.. الشيخ الطويس فّضل هذه الصيغة للتشهّد التي فيها الشهادة األوىل والثانية والصلو  ✤
 ألنّها هي الصيغة التي يُفّضلها الشافعي!!

لبيان هذه الحقيقة : أّن صيغة التشهّد التي نأيت بها صلواتنا هي أقرب ما تكون لصيغة التشهد عند ] للشافعي 1عند كتاب [األم : ج وقفة(
 الشافعي)!

دكم تشهّد وقطعاً األمئة ال يحبّون لشيعتهم أن يتشهّدوا تشهّد الشافعي.. فيجب عليكم أن تُضيفوا الشهادة الثالثة يف تشهّدكم، وإّال فإّن تشهّ 
 %!!100شافعي 

 يف قوله تعاىل {إّن الله ومالئكته يصلون عىل النبي...} يقول: ] وما يقوله يف الصالة عىل النبي 2وقفة عند [تفس� ابن عريب :ج ✤
ً وتفصيالً بواسطة ({إّن الله ومالئكته يُصلّون عىل النبي} باإلمداد والتأييدات واإلفاضة للك�الت، فاملُصيل يف الحقيقة هو الله تعاىل  جمعا

 وغ� واسطة،
ذاته وِمن ذلك تُعلَم صالة املؤمن� عليه وتسليمهم له، فإنّها ِمن حيّز التفصيل، وحقيقة صالتهم عليه قبولهم لهدايته وك�له، ومحبّتهم ل

ومل يُوصف بالهداية والتكميل فاإلمداد أعم  وصفاته، فإنّها إمداد له منهم وتكميل وتعميم للفيض، إذ لو مل ُ�كن قبولهم لك�الته ملا ظهرت،
 ِمن أن يكون ِمن فوق بالتأث� أو ِمن تحت بالتأثّر...).

طرحه  فهو يقول أّن صالة املصلّ� عىل النبي تعود بالنفع عىل املُصلّ� ال عىل رسول الله.. (وهذا الكالم أعمق وأفضل وأدق من الكالم الذي
 م الذي طرحه السيّد الش�ازي!).الشيخ حبيب الكاظمي، ومن الكال 

ه خطباؤنا عل�ً أّن هذا الكتاب ُ�ثّل أحد املصادر التي كان لها تأث� كب� يف تشويه عقل النخبة الشيعية، ومع ذلك كالمه هنا أفضل مّ� يقول
 ومراجعنا!!

 قوله تعاىل {إّن الله ومالئكته يصلون عىل النبي...} وما يقوله يف الصالة عىل النبي يف] لسيّد قطب 5وقفة عند كتاب [يف ظالل القرآن : ج ✤
ية حيث يقول: (وصالة الله عىل النبي ذكره بالثناء يف املأل األعىل، وصالة مالئكته دعاؤهم له عند الله سبحانه وتعاىل، ويالها ِمن مرتبة سن

أرجاؤه، ويثبُت يف كيان الوجود ذلك الثناء األزيل القديم األبدي ترّدد جنبات الوجود ثناء الله عىل نبيه، ويُرشق به الكون كلّه، وتتجاوب به 



 
 

الباقي. وما ِمن نعمة وال تكريم بعد هذه النعمة وهذا التكريم، وأين تذهب صالة البرش وتسليمهم بعد صالة الله العيل وتسليمه، وصالة 
يقرن صالتهم إىل صالته وتسليمهم إىل تسليمه، وأن يِصلهم عن هذا  املالئكة يف املأل األعىل وتسليمهم، إّ�ا يشاء الله ترشيف املؤمن� بأن

 الطريق باألفق العلوي الكريم األزيل القديم).
ب فهو يقول بأّن صالة املؤمن� هي ترشيف لهم ال لرسول الله.. فكالمه أيضاً أفضل من كالم عل�ئنا ومراجعنا، مع أّن ابن عريب وسيّد قط

 ألهل الببت عليهم السالم!ِمن رموز العداء والنصب 

 من سورة األحزاب {هو الذي يُصّيل عليكم ومالئكته ليُخرجكم ِمن الظل�ت إىل النور وكان باملُؤمن� رحي�ً} 43اآلية  ✤
 وخ�ها أوعاها).هذه صالة الله وصالة املالئكة علينا يف دائرة الرحمة املُختّصة بنا.. وقطعاً العطاء عىل قدر القابل (فالقلوب أوعية 

 نا.أّن إخراجنا ِمن الظل�ت إىل النور مبدد يأتينا، هو بسبب صالة الله واملالئكة علينا، وهذا املدد يتناسب والقدرة االستيعابية لقلوب
 نفع رسول الله؟!الحظوا أّن اآلية مل تأمر أحداً ِمن املؤمن� أن يُصّىل عىل البعض اآلخر، ألّن صالتهم ناقصة ال تنفع أنفسهم، فكيف ت

 من سورة األحزاب {إّن الله ومالئكته يُصلّون عىل النبي يا أيّها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسلي�} 56اآلية  ✤
النور عىل اآلية هنا مل تقل (ليُخرجه من الظل�ت إىل النور) فال يوجد حديث هنا عن ظُلمة ؛ ألّن النبي صّىل الله عليه وآله هو النور، هو 

ورِه.. (يعني النور، وهو أصل األنوار ونور األنوار ك� جاء يف كل�ت أهل البيت عليهم السالم. بل إّن الروايات تقول أّن نور األنوار تنّور ِمن ن
 إذا كان هناك ِمن نور، فقد تنّور من نوره صّىل الله عليه وآله).

 ا محّمد صّىل الله عليه وآله.يف قولِه تعاىل {الله نور الس�وات واألرض} هذ ●

فع يف الزيارة الجامعة الكب�ة نقرأ (خلقكم الله أنواراً فجعلكم بعرشه ُمحدق�، حتّى َمن علينا بكم، فجعلكم يف بيوٍت أذن الله أن تُر  ✤
زكية لنا، وكّفارة لُذنوبنا، فكنّا عنده ويُذكر فيها اسمه، وجعل صلواتنا عليكم، وما خّصنا به ِمن واليتكم، ِطيباً لخلْقنا وطهارة ألنفسنا، وت

 ُمسلّم� بفضلكم، ومعروف� بتصديقنا إيّاكم.).

معنى (ُمحدق�) أي ُمحيط� بالعرش.. يعني لوالهم ال وجود للعرش! ولهذا ُسميّت حدقة الع� بهذه التسمية ألنّها محيطة بالصورة. ويف  ●
عليك يا ع� الله الناظرة، ويده الباسطة) ع� الله يكون يف َحَدقتِها كّل يشء.. وكّل يشء هو يف زيارة سيّد األوصياء عليه السالم نقرأ (السالم 

 العرش.

) يعني من دونكم نحن نجاسة.. وجعل صلواتنا عليكم، وما خّصنا به ِمن واليتكم، ِطيباً لخلْقنا وطهارة ألنفسنا، وتزكية لناقول الزيارة ( ●
رفع درجة أصل الطهر؟! (أشهد أنّك طهر طاهٌر ُمطهّر، من طهر طاهر مطهّر، طهرَت وطهرْت بك البالد وطهُر فكيف تُريد هذه النجاسة أن ت
 حرمك وطهُرت أرٌض أنت فيها)

ه وأىت به وآل ويف زيارة الصّديقة الطاهرة عليها السالم نقرأ: (وزعمنا أنّا لِك أولياء وُمصّدقون وصابرون لكّل ما أتانا به أبوِك صّىل الله عليه ●
 وصيّه، فإنّا نسألَك إْن كنّا صّدقناِك إّال ألحقتِنا بتصديقنا له� لنبّرش أنفسنا بأنّا قد طهرنا بواليتِك).

هو أنّهم يعتقدون أّن  -باعتبار الحديث عن فاطمة  -صار واضحاً أّن ِمن جملة سيّئات املؤسسة الدينية، ومن جملة ظالماتها لفاطمة  ●
 تكون سبباً يف رفعة درجتها صلوات الله عليها !! صالتنا عىل فاطمة

 من عوامل الزهراء] يقول: 2وقفة عند حديث سيّد األوصياء، وهو يُحّدثنا عن فاطمة يف [عوامل العلوم :ج ✤
 )قالت، قال يل رسول الله: يا فاطمة من صىل عليك غفر الله له وألحقه يب حيث كنت من الجنة(

ً مع العقل، ُمتسقاً مع هذه الصالة ترفع درجة العب د، ال أّن العبد يرفع درجة فاطمة، ودرجة محّمد !! (هذا هو املنطق الذي يأيت ُمتّفقا
ً مع حقائق الكتاب والعرتة). هذا املستوى من التفك� أنّنا نرفع درجة محّمد وآل محّمد بالصال  ة الفطرة، ُمستوسقاً مع الوجدان، ُمنطبقا

 �ءنا ومراجعنا وخطباءنا إىل مطبّات!!عليهم هو هذا الذي يقود عل

!! وقطعاً إذا كان : تسجيل للمرجع السيّد محّمد الش�ازي يقول فيه أّن النبي صّىل الله عليه وآله يتكامل ويتصاعد يف إ�انه3مقطع  ★
ذي تحّدث به السيّد الش�ازي ليس خاّصاً به.. إ�ان النبّي يتكامل، فقطعاً إ�ان الزهراء من باب أوالً يتكامل أيضاً!! عل�ً أّن هذا املنطق ال

 هذا هو منطق املؤسسة الدينية!!

 !!!: تسجيل آخر للمرجع السيّد محّمد الش�ازي وهو يُحّدثنا أّن قلب رسول الله بحاجة إىل تثبيت 4مقطع  ★
الكريم، ألنّهم فهموا الكتاب الكريم وفقاً للمنهجية  هذا الكالم أخذه املرجع السيّد محّمد الش�ازي وبقيّة املراجع أيضاً، أخذوه من القرآن

كالم التي العمرية!! فهذا الرأي ليس خاّصاً بالسيّد الش�ازي، وإّ�ا هو رأي بقيّة العل�ء واملراجع أيضاً. (راجعوا كّل كتب التفس� وكتب ال
الشيعة، وراجعوا كتب الِس�) املكتبة الشيعية ُعَمرية الذوق، ال كتبها عل�ء الشيعة، راجعوا كتب العرفاء الشيعة، وراجعوا كتب األخالقي� 

 عالقة لها بأهل البيت!



 
 

ي ح� نعود إىل أحاديث أهل البيت عليهم السالم التي تُبّ� منهجيّة التفس�، نجد أّن هذه املنهجية تقول: أّن القرآن نزل بإيّاِك أعن ✤
عىل قلب رسول الله صّىل الله عليه وآله.. ولكن إظهاره للنّاس صار نجوماً، وهذا ال يتعارض واسمعي يا جارة، وأّن القرآن نزل جملة واحدة 

 مع نزوله عىل رسول الله جملة واحدة.. هذه املعا� وردت يف روايات أهل البيت عليهم السالم بشكل واضح!
ألّن اآلية كاملة هكذا {وقال الذين كفروا لوال نُزّل عليه القران  أّما هذه اآلية {لوال نُزّل عليه القران جملة واحدة} فهي قول الذين كفروا، -

 جملة واحدة كذلك لنُثبّت به فُؤادك ورتّلناه ترتيال} فهو قول الذين كفروا وليس قول الله تعاىل.

قدر} وك� يف سورة الدخان {إنّا فالقرآن نزل عىل رسول الله جملة واحدة بنّص الكتاب الكريم ك� يف سورة القدر {إنّا أنزلناه يف ليلة ال ●
ه عليه أنزلناه يف ليلة ُمباركة}، وأحاديث أهل البيت عليهم السالم أيضاً تؤكّد ذلك. ولكن الذين كفروا ال يعلمون أرسار رسول الله صّىل الل

 وآله، لذلك قالوا {لوال نُزّل عليه القران جملة واحدة}!

يتكلّمون.. قوله تعاىل {كذلك لنُثبّت به فُؤادك ورتّلناه ترتيال} تعب� اآلية بـ(كذلك) جاء ألّن اآلية تتحّدث بحسب عقول هؤالء الكّفار الذين  ✤
النجوم بأنّها متاماً كقول نبي الله إبراهيم ح� رأى الكوكب قال (هذا ريّب) آخذاً بنظر االعتبار الناس الذين كانوا يقولون عن الكواكب وعن 

 آلهة وأرباب لهم! فكان هذا الكالم وفقاً للُمخاطَب�.

جارة). أّما قوله تعاىل {لنُثبّت به فُؤادك} فهذا الخطاب هو لفظاً فقط للنبي، وهو معنًى موّجه لألّمة (نزل القرآن بإياِك أعني واسمعي يا  ■
النبي صّىل الله عليه وآله لو جاءهم بكتاب دفعة واحدة، فإّن وهج القرآن من فرسول الله يُظهر القرآن نجوماً لتثبيت قلوب األّمة؛ ألّن 

نفوس الناس سيذهب! البّد من تشويق، والبّد من إخبارات غيبية قبل حصولها، والبّد من تفاعل مع حياة الذين آمنوا.. وهذه القضيّة ليس 
 النبي هو َمن يحتاجها، وإّ�ا الناس هم َمن يحتاجها!

 قوله تعاىل {وكُّالً نقصُّ عليك من أنباء الرُسل ما نُثبّت بِه فؤادك وجاءك يف هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمن�}.أيضاً  ■
؟ هل ِذكْر قّصة نوح مثالً تُثبّت قلب رسول الله؟! -الذين هم شيعته  -هل اآلية هنا تعني أّن النبي يأخذ األسوة والِعربة ِمن الرسل السابق� 

 األنبياء لسيّد الكائنات أسوة؟!هل تكون قصص 
: ال. وإّ�ا هي كاآلية السابقة التي تتحّدث عن نزول القرآن (يعني بلسان إيّاِك أعني واسمعي يا جارة.. فالخطاب فيها لألّمة).. قطعاً الجواب

 لقرآن.يعني أّن ذكر قصص األنبياء السابق� هي لتثبيت قلوب املؤمن� (أتباع رسول الله).. هكذا يُفهم ا

من سورة إبراهيم، قوله تعاىل {يُثبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يف الحياة الدنيا ويف اآلخرة  27وقفة عند هذا القانون العام يف اآلية  ✤
يهم السالم هو : والية ويُضّل الله الظامل� ويفعُل الله ما يشاء}. التثبيت يكون للُمؤمن� بنّص اآلية. والقول الثابت يف كل�ت أهل البيت عل

م عّيل. ووالية أهل البيت عليهم السالم هي من شؤونهم.. يعني: أّن شؤون أهل البيت عليهم السالم ثابتة، ف� بالك بذواتهم وقلوبهم عليه
بتوفيق ِمن عّيل.. ف� بالك  هذه العقيدة الناقّصة يف عّيل تُثبّتنا -التي هي بحسب عقولنا ومعرفتنا  -السالم؟ وعقيدتنا الناقصة بوالية عّيل 

 بعّيل وآل عّيل صلوات الله عليهم.. هل تكون قلوبهم غ� ثابتة؟!

ّدنيا واإلمام الصادق عليه السالم ح� يتحّدث عن الرصاط يقول (ه� رصاطان: رصاط يف الّدنيا، ورصاط يف اآلخرة، فأّما الّرصاط الّذي يف ال ■
فه يف الّدنيا واقتدى بهداه، مّر عىل الّرصاط الّذي هو جرس جهنّم يف اآلخرة، وَمن مل يعرفه يف الّدنيا زلّت فهو اإلمام املفرتض الطّاعة، َمن عر 

 قدمه عن الّرصاط يف اآلخرة فرتّدى يف نار جهنم). 
 وهو املعنى الذي يرتّدد عىل ألسنة الشيعة (ال يجوز أحد عىل الرصاط إّال بصّك من عيل).

 هاية عند عّيل، وما ب� البداية والنهاية املعيّة مع عّيل، وكّل يشء مرّده إىل عّيل، والقول الثابت هو والية عّيل.فالبداية من عّيل والن

كر والثناء، وآميف الزيارة الجامعة ألمئة املؤمن� نقرأ: (أّ� ولكُم القلوُب الَّتي توّىل اللُه رياضتها بالخوِف والرَّجاء، وَجَعلَها أوعيًة لل ■ نها من شُّ
اها من سوء الفرتة...). فهل هذه القلوب التي بهذا الوصف تحتاج إىل تثبيت؟! عل�ً أّن حتّى هذه العبارات هي دون  عوارض الغفلة، وصفَّ

 منازلهم صلوات الله عليهم بحسب ما أفهم من نصوصهم الرشيفة.

دالء عىل مرضات الله، واملستقرين يف أمر الله والتام� يف محبّة الله). يف الزيارة الجامعة الكب�ة نقرأ (السالم عىل الدعاة إىل الله، واأل  ■
الله..  العبارة عميقة جّداً ولكنّني سأقف عند املعنى الّلغوي فقط.. أليست املحبّة تكون يف القلب؟ والزيارة تتحّدث عن ذوات تاّمة يف محبّة

 جة إىل تثبيت؟!يعني هذه القلوب قلوب إلهيّة.. فهل القلوب اإللهيّة بحا

 الزهراء هي وديعة الله ووديعة رسوله بيننا.. فهل الزهراء منزلتها ناقصة، وتحتاج إىل أن نرفع درجتها بالصالة عليها؟! ✤
فاطمة يحتاج إىل تثبيت، فقلب  -الذي يتنزّل عليه القرآن  -وهل الزهراء تحمل قلباً ُمضطرباً يحتاج إىل تثبيت؟! إذا كان قلب رسول الله 

 بحسب منطق عل�ئنا ومراجعنا) -سيكون أسوأ (ألّن القرآن مل يتنزّل عىل قلب فاطمة 
 وإّال ففاطمة هي حقيقة القرآن.

يتحّدث فيه الشيخ الكاظمي عن اإلسم األعظم، عن سيّد الشهداء  -هو يف نفس هذا الجو  -: فيديو آخر للشيخ حبيب الكاظمي 5مقطع  ★
 الحديث تخبيصاً غريباً!! عليه السالم ويُخبّص يف

 الشيخ الكاظمي يقول يف املقطع: هنيئاً لِمَن عرف هذه املعا�، وهي عبارة صحيحة.. ولكن هل الشيخ الكاظمي عرف هذه املعا�؟!



 
 

ديثه هذا الذي ألقاه عىل املنرب إنّه يُلقي عليكم جهالً كامالً ُمطبقاً.. فالرجل ال يدري ماذا يقول؟! رمّبا غرّه أّن الناس تتابعُه، ومتدحه.. ولكّن ح
 جهالة يف جهالة!

 حديث الشيخ الكاظمي فيه إساءة أدب مع سيّد الشهداء! ●

 وفيه جهل مبعارف أهل بيت العصمة! ●

 وحديثه تضليل لهؤالء الجّالس! ●
 وسفاهة أيضاً تُضاف إىل سفاهة الشيعة الذين ينرشون هذه املقاطع عىل االنرتنت!!

ؤملني يشء كهذا اليشء (أن أجد هذا الكالم الغارق يف الجهل للشيخ حبيب الكاظمي أجدُه َمكتوباً عىل يافطة كب�ة ب� الحرم� وإّ� والله ال ي
 )! كتب الكالم بخّط واضح بحيث يقرؤه جميع الزّوار!-أنا قرأتُها بنفيس ح� كنت يف زيارة لسيّد الشهداء  -يف كربالء 

 أعتب عىل الشيخ الكاظمي؟ أم عىل القسم اإلعالمي والتبليغي يف العتبة الحسينية؟ال أدري عىل َمن أعتب: هل  ■
ربالء، فلنقل أّن شيخ حبيب اشتبه وقال هذا الكالم، فالرجل ال علم له بهذه املطالب فتكلّم.. فل�ذا أنتم تكتبون هذا الكالم عىل يافطة يف ك

 تؤكّدون هذه اإلهانة لسيّد الشهداء يف محرض سيّد الشهداء؟! -رةبسبب جهلكم وح�قتكم وثقافتكم املُستدب -وتؤكّدون 

 وقفة عند كالم الشيخ الكاظمي لبيان بعض املطالب املُقتضبة الرسيعة ✤

ّب، ر  نّص كالم الشيخ الكاظمي، يقول: (أنت تُقسم عىل الله عّز وجّل بالحس� عليه السالم، وهو مخلوق (َخْلٌق ِمن خلقِه)، وتارًة تقول: يا ■
أال يخرق الُحُجب، هذا الَقَسم أال يهتز  -يعني القسم الثا�  -أُقسم عليك باإلسم األعظم الذي مل يخرج منك إىل أحد من خلقك، هذا الَقَسم 

 له العرش؟!)

 أقول للشيخ حبيب الكاظمي: أنَت قرأت الروايات أم ال؟! ■

 بكاء اليتيم يهتّز له العرش.. ف�ذا تتوقّع بشأن بكاء يتامى الحس�؟ هل اهتّز له العرش أم ال ؟! ●

 تتحّدث عن قََسم يخرق الُحُجب.. أما قرأَت الروايات أّن السجود عىل تربة الحس� (يخرق الُحُجب).. تراب داستها ذات الجناج بحوافرها ●
 أنتم؟! تخرق الُحُجب، فعن أّي يشء تتحّدثون

 أقول للشيخ الكاظمي: ■

سم أوالً: الحس� هو اإلسم األعظم (اإلسم األعظم ُمحّمد وآل ُمحّمد) وإذا كان لإلسم األعظم قالدة، فع� قالدته (حس�).. وإذا كان لإل  ●
حس� مهجة فاطمة، وفاطمة روح األعظم ع�، فحسٌ� إنسانها وَحَدقَتُها.. وإذا كان لإلسم األعظم جسم، فُحس� قلبه وفؤاده، وروحه.. 
 محّمد التي ب� جنبيه.. ومحّمد خالصة الوجود، ومجمع صفات املعبود. (هذا محّمدنا األحمد املحمود).

 ثانياً: تراٌب داسته حوافر خيول أنصار الحس� يخرق الُحُجب السبع، ألنّه يُنَسب إىل الحس�. ●

 يا رّب، أُقسم عليك باإلسم األعظم الذي مل يخرج منك إىل أحد من خلقك) وأقول له: ثالثاً: الشيخ الكاظمي يقول (وتارًة تقول:  ●
ة؟! يا شيخنا الكاظمي.. هذه العبارات خاطئة، فال يوجد هذا الرتكيب يف األدعية؟ فهل أنت فقط تويص الناس بقراءة األدعية وال تقرأ األدعي

 البيت.. نعم هي موجودة يف بعض أدعية الصوفية! فهذه املضام� التي ذكرتها غ� موجودة يف أدعية أهل
 فهل أنت تقرأ أدعية أهل البيت أم ال؟! وهل تقرؤها دامئاً أم ال؟!

 وإذا فرضنا أن حافظتك عرثْت هنا.. فهل ح� تقرأ األدعية تتدبّر معانيها أو ال؟! 
 أال ال خ� يف عبادة ليس فيها تفكّر).(أال ال خ� يف علم ليس فيه تفهّم، أال ال خ� يف قراءة ليس فيها تدبّر، 

 وقفة عند بعض األدعية الواردة يف شهر رجب: ✤

يف دعاء ليلة السابع والعرشين من شهر رجب ودعاء يوم السابع والعرشين أيضاً هذا التعب� (وباسمَك األعظم األعظم األعظم، األجّل  ■
غ�ك) يعني هذا اإلسم مخلوق خلٌق ِمن خلقه أيضاً.. والذي يقول عن اإلسم األعظم األكرم الذي خلقته فاستقّر يف ظلّك، فال يخرج منك إىل 

 أنّه ليس مخلوق هم الصوفية، هم النواصب.. مع مالحظة أّن بعض الصوفية يقولون أيضاً أّن اإلسم األعظم مخلوق.
 ي مل يخرج منك إىل أحد من خلقك!)هذا هو التعب� الصحيح (فال يخرج منك إىل غ�ك) وليس ك� قال الشيخ الكاظمي (الذ

ة الله). ويف الزيارة الجامعة الكب�ة نقرأ (السالم عىل الدعاة إىل الله، واألدالء عىل مرضات الله، واملستقرين يف أمر الله والتام� يف محبّ  ■
رج منك موطن الشاهد هذا التعب� [واملستقرين يف أمر الله] فهو نفس الوصف الوارد يف اإلسم األعظم [الذي خلقته فاستقّر يف ظلّك، ال يخ

 إىل غ�ك]

 أيضاً يف دعاء إمام زماننا يف شهر رجب (ال فرق بينك وبينها إّال أنّهم عبادك وخلُقك) فهم األقرب إليك، وهم مخلوقون أيضاً. ■

ظم الذي خلقته يف دعاء السحر (الّلهم إّ� أسألَك ِمن أس�ئك بأكربها، وكّل أس�ئك كب�ة) أكرب األس�ء هو هذا اإلسم األعظم األعظم األع ■
 فاستقّر يف ظلّك، ال يخرج منك إىل غ�ك 

 يف زيارة سيّد األوصياء ح� نُخاطبه ونقول: (السالُم عىل اسم الله الريض، ووجهه املُيض، وجنبه العّيل ورحمة الله وبركاته). ■



 
 

 فاإلسم األعظم هو عّيل.

 إليه يتوّجه األولياء)، وهو الحس� نفسه.وهو أيضاً الذي نُخاطبه يف دعاء الندبة (أين وجه الله الذي  ■

] وهو يُحّدثنا عن هذا اإلسم األعظم، ويُبّ� أنّه اسم (مخلوق) فيقول: 1وقفة عند رواية اإلمام الصادق عليه السالم يف [الكايف الرشيف: ج ✤
د والتَّشبيه غ�ُ موصوف وبالَّلون غَ�  (إنَّ الله تبارك وتعاىل خلق اْس�ً بالحروف غ� متّصوت، وبالَّلفظ غ�َ ُمنْطق وبالشخص غ�ُ ُمجسَّ

د عنُه الحدود، محجوٌب عنه حّس كّل متوهم، مسترتٌ غ�ُ مستور...)  مصبوغ، منفٌي عنه االقطار، مبعَّ

د والتَّشبيه غ�ُ موصو  ■ خص غ�ُ ُمجسَّ ف وبالَّلون غ�َ مصبوغ... ح� يقول الحديث (اْس�ً بالحروف غ� متّصوت، وبالَّلفظ غ�َ ُمنْطق وبالشَّ
 إلخ). هذا هو الذي نقوله ِمن أنّنا ال نعرف كُنه محّمد وآل محّمد. (الكُنه الذي ال توجد عبارات تُش� إليه).

الكب�ة فهذا اإلسم األعظم هو اسٌم مخلوق، وال يُوجد أرشف من محّمد وآل محّمد ليكونوا هم اإلسم األعظم املخلوق.. والزيارة الجامعة 
، فبحقهم الذي الّلهم إّ� لو وجدُت شفعاء أقرب إليك ِمن ُمحّمد وأهل بيته األخيار األمئة األبرار لجعلتهم شفعايئتُش� إىل ذلك، فتقول: (

الله عليهم.. يعني  أوجبَت لهم عليك). فالزيارة تُبّ� أنّهم أرشف الخلق، وأنّنا إذا أردنا أن نُقسم عىل الله بيشء فال نُقسم إّال بهم صلوات
فالزيارة  ح� نُقسم عىل الله بالحس�، فنحن أقسمنا بكّل يشء. عل�ً أّن هذه التعاب� الواردة يف الزيارة الجامعة الكب�ة تعاب� ُمداراتية،

 الجامعة الكب�ة مُتثّل القول البليغ الكامل بحسبنا نحن ال بحسبهم صلوات الله عليهم.

 اء يف يوم عرفة نقول:يف دعاء سيّد الشهد ■
(إلهي ترّددي يف اآلثار يُوجب بعد املزار، فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك، كيف يستدل عليك مبا هو يف وجوده مفتقر إليك؟! أيكون 

اآلثار هي  لغ�ك من الظهور ما ليس لك، حتّى يكون هو املظهر لك؟! متى غبَت حتّى تحتاج إىل دليل يدل عليك؟! ومتى بعدُت حتّى تكون
 التي توصل إليك، عميت عٌ� ال تراك عليها رقيباً، وخرست صفقة عبد مل تجعل له من حبّك نصيباً...)

اعتقادي اآلثار هي هذه األلفاظ والكل�ت، واألشياء من حولنا، واألفاعيل واملوجودات، الهواجس واألفكار.. ألنّني إذا بقيُت يف مستوى فِكري و 
 ّ  ني أسبح يف ظل�ت املخلوق.يف هذه األجواء فإن

قول الدعاء (فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك) هذه هي الخدمة التي تحّدث عنها إمامنا الصادق عليه السالم فقال وهو يتحّدث  ●
 ).لو أدركته لخدمته أيّام حيايتعن إمام زماننا (

يف نقصنا ويف مخلوقيّتنا، ك� نحن ُمغيّبون عن إمام زماننا! نحُن  قول الدعاء (متى غبَت حتّى تحتاج إىل دليل يدل عليك) نحن ُمغيّبون ●
 ُمغيّبون يف نقص خلقتنا عن األلوهية.. وُمغيّبون يف نقص أع�لنا ونقص عقائدنا عن وجه األلوهية (عن إمام زماننا عليه السالم)!

له (َمن أحبّهم فقد أحّب الله)، طريقنا إىل الله هم، وال قول الدعاء (وخرست صفقة عبد مل تجعل له من حبّك نصيباً) حبّهم هو حّب ال ●
ت نستطيع أن نُحب الله ِمن دونهم.. الحّب الذي يكون من دونهم ال يُريده الله.. الحّب الذي يُريده الله البّد أن يكون من خاللهم صلوا

 الله عليهم.
اء الندبة (أين باب الله الذي منه يُؤىت).. وكلّنا أبواب النجاة، وباُب هم السبيل الذي َمن سلك غ�ه هلك.. ونحن نخاطب إمام زماننا يف دع

 الحس� أوسع.. وكلّنا سفن النجاة وسفينة الحس� أرسع.
 


