
 101الكتاب الناطق الحلقة 
 18ج  -لبيك يا فاطمة 

 1437ذى القعدة  7م ــ 2016/8/11الخميس : 

الزال الحديث يتواصل تحت هذا العنوان (لبيِّك يا فاطمة) ويبدو أّن الحديث سيطول، فظالمة فاطمة يف املؤسسة الشيعية  ✤
 الرسمية ظالمة كب�ة جّداً !

حديثي يف الحلقة املاضية مل يكتمل.. عرضُت مقطع من فيديو يشتمل عىل حديث للشيخ حبيب الكاظمي، يتحّدث فيه عن  ✤
 لله بالحس�، والقسم عىل الله باإلسم األعظم.القسم عىل ا

 نّص كالم الشيخ الكاظمي:
(أنت تُقسم عىل الله عّز وجّل بالحس� عليه السالم، وهو مخلوق (َخلٌْق ِمن خلقِه)، وتارًة تقول: يارّب، أُقسم عليك باإلسم األعظم 

 أال يخرق الُحُجب، هذا الَقَسم أال يهتز له العرش؟!) -� يعني القسم الثا -الذي مل يخرج منك إىل أحد من خلقك، هذا الَقَسم 
 (إعادة ملقطع فيديو الشيخ حبيب الكاظمي الذي قال فيه هذا الكالم).

يبدو أّن الشيخ حبيب الكاظمي يعتقد أّن اإلسم األعظم ليس مخلوقاً! وهذا خالف ما جاء عن أهل بيت العصمة صلوات الله  ■
وق يف حديث أهل البيت عليهم السالم، ك� يف االدعية التي يُويص الشيخ حبيب الكاظمي بقراءتها دامئاً عليهم!! اإلسم األعظم مخل

 كدعاء ليلة املبعث، جاء فيه: (وباسمَك األعظم األعظم األعظم، األجّل األكرم الذي خلقته فاستقّر يف ظلّك، فال يخرج منك إىل غ�ك).
مل يخرج منك إىل أحد من خلقك) ك� يقول الشيخ الكاظمي.. وإّ�ا جاءت هذه الصيغة يف  مل يأِت يف الدعاء هذه العبارة (الذي

 حديث أهل البيت (الذي خلقته فاستقّر يف ظلّك، فال يخرج منك إىل غ�ك).
 فاإلسم األعظم اسٌم مخلوق.. وَمن غ�هم صلوات الله عليهم خلقه الله وجعله يف هذه املرتبة الخاّصة ؟!

: لو كان هناك أس�ء أفضل من أهل البيت عليهم السالم ألنزلها الله عىل آدم، يك يتوب عىل آدم لشيخ حبيب الكاظمي أنا أقول ●
 بتلك األس�ء.. ملاذا أنزل الله أس�ء أهل البيت عىل آدم؟!

بادته وال يستحرسون * وما بعدها من سورة األنبياء {وله َمن يف الس�وات واألرض وَمن عنده ال يستكربون عن ع 19اآلية  ✤
يُسبّحون الّليل والنهار ال يفُرتون}. إمامنا الصادق عليه السالم يقول للمفّضل {وله َمن يف الس�وات واألرض وَمن عنده} َمن يف 

ملضمون الس�وات واألرض: املالئكة، الجآن، اآلدميّون، وسائر املخلوقات األخرى، (وَمن عنده) قال : من غ�نا ؟! نحن. وهو نفس ا
 الوارد يف دعاء املبعث وسائر األدعية األخرى (فال يخرج منك إىل غ�ك)، (وَمن عنده) هذه العندية اإللهيّة، يعني عند الله فقط.

 ] وهو يُحّدثنا عن هذا اإلسم األعظم، ويُبّ� أنّه اسم (مخلوق) فيقول:1رواية اإلمام الصادق عليه السالم يف [الكايف الرشيف: ج ✤
د والتَّشبيه غ�َ موصوف وبالَّلون  (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، فجعله كلمة تاّمة عىل أربعة  غ�َ مصبوغ، منفٌي عنه االقطار، مبعَّ
اً ليس منها واحد قبل آخر، فأظهر منها ثالثة أس�ء لفاقة الخلق إليها، وحجب منها واحداً وهو اإلسم املكنون املخزون، أجزاء مع

 فهذه األس�ء التي ظهرْت، فالظاهر هو الله تبارك وتعاىل...)
فاألس�ء اإللهية مخلوقات. وهذا عل�ً أّن هذه الرواية قد وضعها الكليني تحت عنوان: باب حدوث األس�ء.. حدوث يعني (خلق). 

د...) هو أهل البيت عليهم  اإلسم الذي قالت عنه الرواية أنّه (بالحروف غ� متّصوت، وبالَّلفظ غ�َ ُمنْطق وبالشخص غ�َ ُمجسَّ
 السالم.

 هم صلوات الله عليهم اإلسم األعظم.
ملخلوق الذي خلقه الله بالحروف غ� متصّوت، فارجعوا إىل برنامج إذا أردتم أن تُتابعوا مضام� رواية اإلمام الصادق عن هذا اإلسم ا

 (يا عيل) فإّ� قد قرأتها هناك كاملة، ورشحت مضامينها ومعانيها. (الربنامج موجود عىل موقع زهرائيون، وعىل مواقع أخرى عديدة).

يف]: (عن معاوية بن ع�ر عن أيب عبد الله وقفة عند حديث اإلمام الصادق عليه السالم مع معاوية بن ع�ر يف [الكايف الرش ✤
عليه السالم يف قول الله عّز وجل {ولله األس�ء الحسنى فادعوه بها} قال: نحن والله األس�ء الحسنى التي ال يقبل الله ِمن العباد 

 عمالً إّال مبعرفتنا).
ذه األس�ء، واآلية مل تقل (توّسلوا بهذه األس�ء) بل قالت: اإلمام يف الرواية قال: نحن والله األس�ء الحسنى.. ومل يقْل توّسلوا به

 ادعوه بها. يعني إذا توّجهتم إليهم توّجهتم إىل الله، وإذا دعومتوهم دعوتم الله.

 نقرأ يف آخر السطور من دعاء املشلول: ✤
ا، وقلَت ادعو� استجْب لكم، وقلَت وإذا (وأسألك بأس�ئك الحسنى التي نعتّها يف كتابك فُقلَت وللِه األس�ء الُحسنى فادعوه به

 سألَك عبادي عنّي فإّ� قريب أُجيب دعوة الداعِ إذا دعان) هذه آيات الدعاء يف القرآن وقد ُربطت بهم صلوات الله عليهم.

 أنا أسأل شيخ حبيب الكاظمي واملراجع، وأقول: هذه العبارات من الدعاء ح� تقرؤونها، كيف تفهمونها؟! ■



تم تقرؤنها بال فهم فسيّد األوصياء يقول (أال ال خ� يف علم ليس فيه تفهّم، أال ال خ� يف قراءة ليس فيها تدبّر، أال ال خ� يف إذا كن
 عبادة ليس فيها تفكّر)! والدعاء عبادة، ك� أنّه علم، وك� أنّه قراءة أيضاً.

املخالف�؟ فتقصدون ِمن األس�ء الحسنى ألفاظ ليسها لها داللة سوى الداللة فكيف تفهمون هذه العبارات؟ هل تفهمونها بطريقة 
 الّلغوية، فتكونون من الذين يُلحدون بأس�ئه تعاىل!

 من سورة األعراف {ولله األس�ء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يُلحدون يف أس�ئه سيُجزون ما كانوا يعملون}. 180اآلية  ✤
العليم ....) هذه  -السميع  -القهّار  -يُلحدون يف أس�ئه هم الذين يقولون أّن األس�ء الحسنى هي هذه األلفاظ (الجبّار الذين 

 ليسْت األس�ء الحسنى، هذه إشارات.. األس�ء الحسنى هم محّمد وآل محّمد عليهم السالم.

أس�ئه) أي ُ�يلون بأس�ئه عن معناها الحقيقي. (امللحدون هم الذين اإللحاد يعني اإلمالة والتضييع.. فقوله تعاىل (يُلحدون يف  ●
 متيل عقولهم وتنحرف عن الحقيقة، هم الذين يطمرون الحقيقة)!

 ماذا تقول روايات أهل البيت عليهم السالم بشأن األس�ء الحسنى؟ ✤

 ب تفس� الربهان عن [تفس� العيّايش].] والتي ينقلها صاح3حديث اإلمام الرضا عليه السالم يف [تفس� الربهان :ج ■
(عن الرضا عليه السالم قال: إذا نزلْت بكم شّدة فاستعينوا بنا عىل الله، وهو قول الله {ولله األس�ء الحسنى فادعوه بها} قال: قال 

 أبو عبد الله: نحن والله األس�ء الحسنى الذي ال يقبل ِمن أحد إّال مبعرفتنا. قال {فادعوه بها}).

 -وهي رواية مهّمة جّداً جّداً  -وقفة عند مقطع من حديث اإلمام الصادق عليه السالم مع حنان بن سدير  ■
 (قال سألُت أبا عبدالله عن العرش والكريس..) وذكر الحديث، إىل أن قال: (فليس له ِشبْه وال ِمثل وال ِعدل، وله األس�ء الحسنى التي

ها يف الكتاب فقال {فادعوه بها وذروا الذين يُلحدون يف أس�ئه} قال : جهالً بغ� علم، فالذي ال يُسّمى بها غ�ه، وهي التي وصف
يُلحد يف أس�ئه بغ� علم ُيرشك وهو ال يعلم، ويكفر به وهو يظن أنّه يحسن، فلذلك قال {وما يؤمن أكرثهم بالله إال وهم مرشكون} 

 غ� مواضعها).فهم الذين يلحدون يف أس�ئه بغ� علم، فيضعونها 
 فاآلية بحسب كالم اإلمام الصادق عليه السالم ال تتحّدث عن كافرين.. وإّ�ا تتحّدث عن مؤمن� جهّال!!

 عاتبوا املرجعية العليا يف النجف.. فهي التي تُشّجع الناس عىل االست�ع للشيخ الوائيل والشيخ حبيب الكاظمي وأرضاب هؤالء!! ■

السالم، والتي يُش� فيها رسول الله إىل املنزلة الخاّصة لفاطمة عليها السالم.. جاء فيها والحديث لجابر  حديث اإلمام الباقر عليه ■
األنصاري: (فقلُت: يا رسول الله ف� تقول يف عّيل بن أيب طالب عليه السالم؟ فقال: ذاك نفيس، قلُت: ف� تقول يف الحسن والحس� 

ة أمه� ابنتي، يسوؤ� ما ساءه� ويرس� ما رسها، أشهد الله أّ� حرٌب لَِمن حاربهم، سلٌْم عليه� السالم؟ قال: ه� روحي وفاطم
 ملَن ساملهم، يا جابر إذا أردَت أن تدعو الله فيستجيب لَك فادعه بأس�ئهم فإنّها أحبُّ األس�ء إىل الله عّز وجل).

رسول الله صّىل الله عليه وآله قال هذه العبارة (وفاطمة أمه�  عّيل وفاطمة والحسنان كلّهم نور واحد وحقيقة واحدة، ولكنّ  ●
 ابنتي، يسوؤ� ما ساءه� ويرس� ما رسها) فقط لفاطمة ألنّه ُيريد أن يُش� عىل قيمومة فاطمة عىل الدين!

 ة من املنظومة العقائدية!فاطمة صلوات الله عليها لها خصوصيّة، وهذه الخصوصيّة قامت املؤسسة الدينية بإزالتها! فأُخرجْت فاطم

رسول الله ذكر فاطمة ألّن جابر بن عبدالله األنصاري مل يذكرها صلوات الله عليها ألّن الذهن ينسبق إىل الرجال، وجابر رجل..  ●
 لذلك ذكرها النبي وأضاف لها هذه الخصوصية، يُريد أن يقول لجابر: امليزان فاطمة يا جابر.

عليه وآله (إذا أردَت أن تدعو الله فيستجيب لَك فادعه بأس�ئهم) يعني ح� تُنادي يا عيل، فإنّك تقول قول رسول الله صّىل الله  ●
 يا الله.

 إذن نحن ح� نقرأ يف أدعية الفرج (يا محمد يا عيل يا عيل يا محمد اكفيا� فإنك� كافياي وانرصا� فإنك� نارصاي) ●

 (يا فاطمة أغيثيني، يا فاطمة أدركيني). وح� نقرأ يف صالة االستغاثة يف السجود ●

 وح� نتوّجه إلمام زماننا عليه السالم (يا صاحب الزمان أدركني وال تهلكني). ●

 وح� نتوّجه لسيّد األوصياء (يا أبا الغيث أغثني) ●
أس�ئهم فإنّها أحبُّ األس�ء إىل هذا التوّجه إليهم صلوات الله عليهم هو توّجه لله. (إذا أردَت أن تدعو الله فيستجيب لَك فادعه ب

 الله عّز وجل)

يف دعاء الندبة (أين وجه الله الذي إليه يتوّجه األولياء)، يف التعاب� الوجه أعىل رتبة من اإلسم، الوجه أكرث تعريفاً بصاحبه ِمن  ■
يف التعاب� الّلفظية الوجه أعىل رتبة من  اإلسم.. (نعم يف مقام الحقيقة الوجه واإلسم يشٌء واحد وهو هم صلوات الله عليهم). ولكن

اإلسم، وأكرث تعب� بصاحبه من اإلسم (معرفة اإلنسان ِمن وجهه أكرث وأدق وأعمق).. فح� نُخاطب اإلمام الحّجة يف دعاء الندبة 
 من كونه اس�ً. -ة يف الجانب التعب�ي والرتاتبية الّلفظي -(أين وجه الله الذي إليه يتوّجه األولياء) هذا املعنى أعمق 



أعطيكم قاعدة مهّمة: أي كالم يُطلقه مرجع من املراجع أو خطيب من الخطباء أو إحدى الفضائيات.. أي كالم تستشعرون منه  ✤
تنقيص ولو بدرجة بعيدة جّداً من محّمد وآل محّمد، حارصوهم بحديث أهل البيت عليهم السالم، وسلوهم: ِمن أين أتيتم بهذا 

 كالم تسمعونه من مرجع، أو خطيب اعرضوه عىل الزيارة الجامعة الكب�ة (دستور آل محّمد عليهم السالم).  الكالم؟! أي
 .اقرؤوا الزيارة الجامعة الكب�ة بتدبّر أكرث ِمن مرّة .. حاولوا دامئاً أن تقرؤوها، ولو يف األسبوع مرّة.. ستحفظونها بسبب التكرار

 الطقس.. اقرؤوها بغرض االطّالع عىل عباراتها). (ليس بالرضورة أن تقرؤوها بعنوان

أنا قرأت عىل أكرث ِمن موقع: ح� يسألون املراجع هل أّن صالتنا عىل محّمد وآل محّمد تنفع أهل البيت عليهم السالم؟! يقولون:  ✤
هذا الجواب ُخذوه واعرضوه عىل الزيارة الجامعة الكب�ة يك تعرفوا أن هؤالء الذين يحملون لقب (آية نعم، إنّها ترفع درجتهم!! 

 هم هراء من القول!!الله العظمى) كالم

 أهل البيت عليهم السالم وضعوا لكم موازي�: ✤

 الزيارة الجامعة الكب�ة. ●

زيارة عاشوراء (هؤالء الذين يبدو من كالمهم ُمعارضة للرباءة وشككتم يف كالمهم، اعرضوا كالمهم عىل زيارة عاشوراء، لرتوا هل  ●
أّن كالمهم ينسجم مع زيارة عاشوراء أم ال؟! إذا مل ينسجم فاعرفوا أّن هؤالء مرىض.. هؤالء ُمصابون بدودة السقيفة ! وهذه الدودة 

خصوصاً  -إلنسان فهي دودة خبيثة تتوالد، ويصعب السيطرة عليها إذا مل تُعالج من البداية! وهي شديدة العدوى إذا أُصيب بها ا
 فإّن هذه الدودة ستنتقل إليهم جميعاً !!) -يف أولئك الذين لهم تأث� عىل الذين ِمن حولهم 

وكذلك الزيارة السادسة من زيارات أم� املؤمن�  -الزهراء و زيارة  -و حديث الكساء  -و دعاء العهد  -أيضاً عندنا دعاء الندبة  ●
 عليه السالم. هذه النصوص ُ�كن أ تُجعل أساساً لتقييم األشخاص (بعيداً عنّي وعن غ�ي).. واظبوا عىل قراءتها حتّى تحفظونها.

مه ومحارضاته مليئة بالخطأ واالشتباهات القضيّة بالنسبة للشيخ حبيب الكاظمي ليسْت مرتبطة فقط بهذا املقطع.. بل إّن كّل كال  ■
 !! فح� أراقب الربامج عىل قناة املعارف دامئاً أستمع لهذه األخطاء واالشتباهات!!

بالنسبة للفيديوات التي تّم نرشها يف هذه الحلقة والحلقات املُتقّدمة، مع املقاطع التسجيلية (ما نُرش للشيخ حبيب الكاظمي،  ✤
 جع السيّد محّمد الش�ازي). فإن الخالصة التي نخرج منها قي� يتعلّق بظالمة فاطمة عليها السالم:وكذلك ما نُرش للمر 

ً لرفع درجة فاطمة، ك� يقول الشيخ حبيب الكاظمي، والسيّد محّمد الش�ازي! أوًال :  ● الصالة عىل فاطمة ِمن قِبَلنا تكون سببا
 وهذا انتقاص من شأن فاطمة عليها السالم.

أّن التوّسل باإلسم األعظم أفضل بكث� ِمن التوّسل بالزهراء!! (الشيخ الكاظمي تحّدث عن اإلمام الحس�، وبحسب مراجع نياً : ثا ●
الشيعة فالحسنان واألمئة أعىل رتبة من الصّديقة الكربى) باعتبار أنّهم أمئة وفاطمة عليها السالم ليسْت بإمام! فِمن باب أوىل يكون 

 األعظم أفضل من القسم بالزهراء أيضاً!!القسم باإلسم 
 عل�ً أّن الشيخ الكاظمي يقول هذا الكالم ألنّه ال يفهم اإلسم األعظم بفهم أهل أهل البيت عليهم السالم، وال يعرف أّن اإلسم األعظم

 هم أهل البيت عليهم السالم، بل يرى اإلسم األعظم هو يشء ال نعرف معناه !!
ها الشيخ حبيب الكاظمي يف املقطع الذي تحّدث فيه عن القسم باإلسم األعظم.. هذه املعا� تعود بنا إىل وهذه املعا� التي ذكر 

 أولئك امللحدين الذين يُلحدون يف أس�ء الله {وذروا الذين يُلحدون يف أس�ئه}!!

لسيّد محّمد الش�ازي الذي كان يقول أّن الزهراء بحاجة إىل تصاعد يف اإل�ان مل يكتمل إ�انها (بحسب منطق املرجع اثالثاُ :  ●
 النبي يتكامل.. فكيف بالزهراء؟!)!

قلبها  -بنحو أوىل  -يحتاج إىل تثبيت القلب، ففاطمة عليها السالم أيضاً  -بحسب بيانات السيّد الش�ازي  -ك� أّن النبي رابعاً :  ●
ول أّن سبب التثبيت هو نزول القرآن.. وفاطمة بحسب منطق عل�ئنا مل ُمرتبك ويحتاج إىل تثبيت!! عل�ً أّن السيّد الش�ازي كان يق

 ينزل عليها القرآن! فرمّبا يتم تثبيُت قلبها شيئاً فشيئاً! هكذا هي فاطمة بحسب كالم الشيخ حبيب الكاظمي والسيّد محّمد الش�ازي!!

 )وقفة عند كتاب [العدل اإللهي] للشيخ مرتىض مطهّري( ✤

لقول يقول: إّن حّب عّيل عليه السالم ليسْت له خصوصيّة ذاتية! فإّن الذي يُحّب علياً وهو عايص ال يوجد فارق باملخترص من ا ■
 بينه وب� الذي ال يحّب علياً.. حّب عيل يكون نافعاً إذا كان اإلنسان طائعاً !!

 %!100وهذا الكالم ُمخالف ملنطق أهل البيت عليهم السالم 
التي ترتّدد يف الزيارات والروايات (َمن أحبّكم فقد أحّب الله) هذه الِعبارة وحدها تكفي ألن تجعل هذا الكالم فقط هذه الكلمة 

جهالً وسخافة وح�قة. فهل هناك ِمن عاقل يقول أّن حب الله تعاىل ليس له أثر؟! (مسألة أن يكون اإلنسان ُمطيعاً وليس عاصياً 
هو أفضل ِمن  -وإن كان عاصياً  -ايت، وأثره الَعرَيض.. حّب عيل بحّد ذاته هو قيمة.. محّب عّيل هذا يشء آخر). حّب عيل له أثره الذ

 ُمبغض عّيل وإن كان يأيت بأفعال الخ�.



الله الله يف دينكم، ألّن السيئة فيه ) وإىل هذا يُش� إمامنا السجاد عليه السالم ح� يقول (حّب عيل حسنة ال تّرض معها سيئة( ●
 من الحسنة يف غ�ه.. وح� ُسئل: ملاذا يابن رسول الله؟ قال عليه السالم: ألّن السيّئة فيه تُغفر والحسنة فيه ال تنفع!)خ�ٌ 

 حّب عّيل املدار األكرب، فإذا مل تكن له قيمة ذاتية، فحّب فاطمة أيضاً ليست له قيمة! سيكون أقل يف نظر الشيخ املطهّري!!

هّري يف كتابه [العدل اإللهي] من أجل أن يُثبت أنّه ال توجد خصوصية ذاتية يف حّب عّيل عليه السالم!! مثال يأيت به الشيخ املط ■
يقول: (وهذه الحالة شبيهٌة مبا إذا راجع مريضان طبيب� وقد ذهب أحده� إىل طبيب حاذق واآلخر إىل طبيب غ� حاذق، ولكنه� 

امر الطبيب فيه..). هذا مثال فاشل..هل الذي يُوايل عليّاً كالذي يُوايل معاوية؟! هل الذي عندما استل� الدواء مل يُنّفذ أيٌّ منه� أو 
 يُحّب الزهراء كالذي يُحب قَتَلة الزهراء وأعداء الزهراء؟! هذا ُسْخف ِمن القول، وُهراء من القول!

لفاطمة ليسْت له قيمة ذاتية!! وبذلك فإّن هذا  فخالصة الحديث من كالم الشيخ املطهّري يف كتابه العدل اإللهي، هي: أّن حبّنا ■
: املعنى الذي ورد يف الروايات أنّها عليها السالم تأيت فتلتقط شيعتها ك� يلتقط الط� الحّب الجيّد من الحّب الرديء، وبعد ذلك تقول

 يمة ذاتية بنفسه!يارّب شيعة شيعتي... تكون هذه الروايات ال معنى لها وغ� صحيحة إذا مل يكن لحّب فاطمة ق

 وقفة عند كتاب [امللحمة الحسينية] للشيخ مرتىض مطهّري ✤

(نحن إذا ما قرأنا وطالعنا الوجه النورا� للتأريخ الحسيني فإنّنا عند ذلك نتمكن من االستفادة ِمن الوجه الرثايئ للواقعة، وإّال  ■
ّن الحس� بن عيل جالس بانتظار َمن يأيت ليُشفق عليه، أو الِعياذ بالله فإّن الوجه الرثايئ لوحده ال فائدة تُذكر منه، فهل تتصّورون أ 

 أّن فاطمة الزهراء وهي التي تسكن إىل جوار رحمة ربّها تنتظر َمن يأتيها ِمن أمثالنا نحن صغار البرش ليواسيها ويُخّفف ِمن معاناتها
 عة!!).بعزاء الحس� بعد مرور أكرث من ألف وثالمثائة عام عىل تلك الفاج

فخالصة كالمه هنا أّن فاطمة ماتْت وانقطعت عن الواقع، فال صلة لها مبا جرى يف كربالء!! وفاطمة بعيدة عن الذي جرى يف كربالء 
 وبعيدة عن املرشوع الحسيني املُمتد عىل طول الحياة!! هكذا يفهم فاطمة الشيخ املطهّري!

 اإلمام الصادق عليه السالم؟! أنا ال أدري هل نتعلّم الدين ِمن مطهّري أم ِمن ●

 وقفة عند مقطع من حديث اإلمام الصادق عليه السالم مع زرارة يف كتاب [كامل الزيارات] يقول عليه السالم ُمخاطباً ُزرارة: ■
ووصل رسول وما ع� أحبُّ إىل الله وال عربٌة ِمن ع� بكت ودمعت عليه، وما ِمن باٍك يبكيه إّال وقد وصل فاطمة وأسعدها عليه، (

ً بالشيّخ املطهّري، 100). كالم الشيخ مرتىض مطهّري يتناقض الله وأّدى حّقنا % مع هذا املنطق!! (عل�ً أّن هذا الكالم ليس خاّصا
 وإّ�ا هو الخّط العام يف املؤسسة الدينية!!).

(يا أبا بص� إّن فاطمة لتبكيه وتشهق  مقطع آخر من حديث لإلمام الصادق يف [كامل الزيارات] يُخاطب فيه أبا بص�، فيقول: ■
فتزفر جهنم زفرة لوال أن الخزنة يسمعون بكاءها وقد استعّدوا لذلك مخافة أن يَخرج منها ُعنق أو يُرشر دُخانها فيحرق أهل األرض 

 وت فاطمة).فيكبحونها ما دامت باكية، ويزجرونها ويستوثقون ِمن أبوابها مخافة عىل أهل األرض، فال تسكن حتّى يسكن ص

قول اإلمام عليه السالم (إّن فاطمة لتبكيه وتشهق فتزفر جهنم زفرة) تزفر جهنّم ألّن فاطمة يغضب الله لغضبها، ويرىض لرضاها،  ●
وجهنّم هي املظهر الخلقي لغضب الله... إىل أن يقول عليه السالم: (يا أبا بص� أما تحبُّ أن تكون فيمن يُسعد فاطمة، فبكيت ح� 

 ا، ف� قدرت عىل النطق، وما قدر عىل كالمي من البكاء..).قاله

أيضاً يف كتاب [امللحمة الحسينية] يقول الشيخ املطهّري: (لقد فكّرت مرّة بدرجة وحجم الجر�ة املُرتكبة يف عاشوراء، فرأيُت أّن  ■
قعة، وال أعتقد أّن هناك واقعة أخرى يف الدنيا �كن واحداً وعرشين نوعاً ِمن أنواع الرذالة والّلؤم قد ارتُكب كحٍد أد� يف هذه الوا

 لها أن توازي مثل هذه الواقعة يف حجم تنوعها.
بالطبع يوجد هناك يف تاريخنا الحروب الصليبية التي مل يرتك فيها األوروبيون مجاالً للتعجب عندما يُنظر إىل سواها ِمن حوادث 

إلّدعاء بعدم وجود شبيه لحادثة كربالء من ناحية حجم الجر�ة، فالّسبب إّ�ا يعود التأريخ اإلجرامي. وإذا كنُت قد ترّددُت يف ا
سالمية لحجم الجر�ة الّتي ارتكبها الغربيون يف املعارك الّصليبيّة، وكذلك الجرائم الّتي ارتكبها هؤالء األوروبيّون أنفسهم يف األندلس اإل 

 وهي عجيبة للغاية...)!!
املطهّري مرتّدد هل أّن فاجعة كربالء هي أعظم جر�ة يف الوجود أم ال .. بسبب ما حصل يف الحروب الصليبية وما حصل يف الّشيخ 

ت، األندلس!! هذا الكالم ينّم عن جهل الشيخ املطهّري مبا ارتُكب ِمن جرائم يف عاشوراء! لو كان الشيخ املطهّري يقرأ األدعيّة والزيارا
لعرف ِعظَم الجر�ة، وأنّه ال وجه للُمقايسة ب� الذي جرى يف الحروب  -التي ال يعتقد هو فيها  -ية املقّدسة ويقرأ زيارة الناح

 الصليبة وب� الذي جرى يف كربالء!

روب ثُّم ملاذا مل ينسبق ذهن الشيخ املطهّري فيُقارن ب� ما جرى يف عاشوراء وب� ما جرى عىل الزهراء؟! ملاذا ذهب ذهنه إىل الح ●
الصليبية وحروب األندلس؟! الذي �تلك الَغ�ة والوضوح العقائدي هل ينسبق ذهنه فيقارن ب� عاشوراء وب� الحروب الصليبية 
وحروب األنلدس؟! أم يُقارن ب� ما جرى يف عاشوراء وما جرى ب� الحائط والباب؟! الذي جرى يف عاشوراء هو تفس� وتفصيل ورشح 



الجدار! (آالم فاطمة كانت ُمركّزة.. فعاشوراء بقّضها وقضيضها جرْت يف ظالمة فاطمة، لكنّها عاشوراء مخترصة للذي جرى ب� الباب و 
 موجزة مضغوطة!).

، إذا كان ِمثْل الشيخ املطهّري يُفكّر بهذه الطريقة، ف�ذا نقول لعاّمة الشيعة؟! ألّن الشيخ املطهّري أحد بُناة العقل الشيعي بكتبه ●
 بآرائه، وأحد بُناة العقل الحوزوي يف زمانه!!بأفكاره، 

ولذلك اإلمام الحّجة عليه السالم أّول ما يظهر يقوم أوالً بتفكيك هذا العقل، وإعادة بنائه من جديد، وتطوير عقولهم! ولذلك قالت 
 الروايات أنّه عليه السالم إذا ظهر وضع يده عىل رؤوس العباد فتكتمل عقولهم.

رج بها هنا من كالم الشيخ املطهّري هي: أّن مصيبة الزهراء ال ذكر لها هنا، ألنّها ال تُعّد بيشء بالقياس إىل الخالصة التي نخ ■
عاشوراء، وبالتايل فإّن اليشء الطبيعي واملنطقي أّن الحروب الصليبة كانت أعظم من الجر�ة التي جرت عىل فاطمة، ألّن فاطمة ما 

هذا هو الثابت يف أذهان عل�ء الشيعة!! حتّى أولئك الذين يخرجون ويبكون لو سألتهم عن صّحة قُتلْت.. فقط هّددوا باإلحراق!! 
 الروايات، لقالوا لك أّن الروايات غ� ثابتة وإّ�ا شائعة يف الوسط الشيعي!!

ر اإلسالمي). أّول تحت عنوان (رؤى جديدة للفك -وقفة عند كتاب للشيخ املطهّري عبارة عن مجموعة أبحاث للشيخ املطهّري  ✤
 وهو مطبوع بشكل مستقل. -] النبّي األميّ بحث فيه تحت عنوان [

 .. بحيث يقول يف نهاية الكتاب:الشيخ املطهّري يُثبت يف هذا الكتاب أّن النبي صّىل الله عليه وآله كان أُميّاً ال يقرأ وال يكتب
آن أكرث فأكرث أنزلْت هذا القرآن عىل عبٍد يتيم راعٍ يجوب الصحراء، أمّي (نعم .. إّن العناية اإللهية الّتي شاءت أن تثبت إعجاز القر 

 مل يدخل مكتب تعليم أبداً).
املطهّري يُريد ِمن رسول الله أن يذهب إىل مكتب تعليم يُعلّمه شخص القراءة والكتابة!! فألّن النبي ما ذهب ألحد يُعلّمه القراءة 

ّىل الله عليه وآله ال يعرف القراءة والكتابة!! وهذا الكالم أيضاً يُنقل إىل الزهراء عليها السالم والكتابة فهذا يدّل عىل أّن محّمداً ص
له ال أيضاً، ألّن التأريخ أيضاً مل يذكر لنا أنّها صلوات الله عليها ذهبت إىل مكتب تعليم لتتعلّم القراءة والكتابة، فهي أيضاً كرسول ال

 لفكرة ليست خاّصة بالشيخ املطهّري، وإّ�ا موجودة عند عل�ئنا ومراجعنا! وهي فكرة ناصبية بامتياز!تقرأ وال تكتب!!عل�ً أّن هذه ا

ولعن أهل البيت ملَن يقول عن رسول الله صّىل الله عليه  -وقفة عند ما يقوله أهل البيت عليهم الّسالم يف معنى (النّبي األمي)  ✤
 وآله أنّه أّمي (ال يقرأ وال يكتب).

 رواية اإلمام الباقر عليه السالم يف [تفس� الربهان] وهي منقولة عن كتاب [علل الرشائع للشيخ الصدوق]. ■
، لعنهم اللهعن عيل بن أسباط عن أيب جعفر عليه الّسالم: (قلت إّن النّاس يزعمون أّن رسول الله مل يكتب وال يقرأ ! فقال: كذبوا 

ة أّ� يكون ذلك، وقد قال الله عزَّ وجل: {وهو الّذي بعث يف األميّ� رسوالً منهم يتلو عليهم آياته ويزكّيهم ويعلّمهم الكتاب والحكم
وا ِمن قبل لفي ضالٍل مب�}. فكيف يُعلّمهم الكتاب والحكمة وليس يُحسن أن يقرأ ويكتب؟! قلت: فلم ُسّمي النّبي األمي؟ وإن كان

 قال: ألنّه نُسب إىل مكّة، وذلك قوُل الله عّز وجل {لتنذر أّم القرى وَمن حولها} وأّم القرى مكة، فقيل أمي لذلك).
 ّرسون القرآن بالطريقة الُعمرية، فيقولون بأّن معنى النّبي األّمي هو الذي ال يقرأ وال يكتب!!أّما الشيخ املطهّري واملراجع فيُف

يُبّ� فيها معنى النبّي األّمي، ويلعن أيضاً َمن يقول أّن  -رواية اإلمام الجواد عليه السالم أيضاً يف علل الرشائع للشيخ الصدوق  ■
بن محمد الّصويف قال: سألُت أبا جعفر محمد بن عيل الرّضا عليه� الّسالم فقلت: يا بن رسول الله ال يقرأ وال يكتب!. (عن جعفر 

 رسول الله مل ُسّمي النّبي األمي؟ فقال: ما يقول النّاس؟ قلت: يزعمون أنّه إّ�ا ُسّمي األمي ألنّه مل يُحسن أن يكتب. فقال: كذبوا
به: {هو الّذي بعث يف األميّ� رسوالً منهم يتلو عليهم آياته ويزكّيهم ويعلّمهم عليهم لعنة الله. أّ� ذلك والله يقول يف محكم كتا

الكتاب والحكمة} فكيف كان يعلّمهم ما ال يُحسن؟ والله لقد كان رسول الله يقرأ ويكتب باثنت� وسبع� أو قال بثالثة وسبع� 
 مهات القرى، وذلك قول الله عّز وجل {لتنذر أّم القرى وَمن حولها})لساناً، وإّ�ا ُسّمي األمي؛ ألنّه كان ِمن أهل مكّة، ومكّة من أ 

حديث اإلمام الصادق عليه السالم مع معاوية بن عّ�ر يف [تفس� عّيل بن إبراهيم]: (عن معاوية بن ع�ر، عن أيب عبد الله عليه  ■
ولكن مل يكن معهم كتاب من عند الله، وال بعث إليهم السالم يف قوله: {هو الذي بعث يف األمي� رسوال منهم} قال: كانوا يكتبون، 

 ).-هذا اصطالح آخر غ� املعنى الّلغوي  -رسوالً فنسبهم إىل األميّة 
 إذا مل يكونوا يكتبون.. كيف كتبوا املعلّقات وعلّقوها عىل ظهر الكعبة؟! إذا مل تكن الناس تقرأ.. فلَِمن علّقوا املُعلّقات؟!

 ق عليه السالم يف بصائر الدرجاترواية لإلمام الّصاد ■
 (عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السالم: إن النبي صىل الله عليه وآله كان يقرأ ويكتب ويقرأ ما مل يكتب)

بي األّمي القريش الهاشمي يف دعاء أيب حمزة الث�يل نقرأ: (الّلهم بذّمة اإلسالم أتوّسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد إليك، وبحّب الن ■
العريب التهامي امليّك املد� أرجو الزلفة لديك) هذه نسبة إىل القبائل وإىل املناطق، اليوجد وصف من هذه األوصاف النسبة فيه إىل 

 أوصافِه الشخصيّة صّىل الله عليه وآله. ( وإّ�ا نَِسب ُعرفية إىل الوطن وإىل القبائل).
  البيوت (يف القرآن ويف أدعية أهل البيت عليهم السالم وزياراتهم يف مفاتح الجنان)..فاألجوبة موجودة عندكم يف



 مثالً يف القرآن، قوله تعاىل يف سورة الجمعة {هو الذي بعث يف األُميّ� رسوالً منهم يتلو عليهم آياتِه ويُزكّيهم ويُعلّمهم الكتاب
 آلية دالّة بوضوح عىل أنّه صّىل الله عليه وآله كان يعلم القراءة والكتابة.والحكمة وإْن كانوا ِمن قبل لفي ضالل مب�}. هذه ا

 الخّط العام يف املؤسسة الدينية هو االنتقاص من محّمد وآل محّمد، ولكن يُلبّسون لكم أّن هذا االنتقاص كرامة!! ✤
 أهم وعيوبهم حكمة وصواباً !!وهذه الحالة نقلها الشيطان إليكم، فرصتم ترون نقائص املراجع كرامات!! وترون خط

 فالعل�ء يقولون لكم: النبّي ليس بحاجة للقراءة والكتابة؛ ألّن القراءة والكتابة وسائل للوصول إىل العلم، والنبّي علمه أكمل، يأيت
أن يكون حاكم دولة  ِمن الله مبارشة بدون وسائل!! وقد غاب عنهم أّن القراءة والكتابة ِمن ك�الت الحياة السياسية.. فكيف ُ�كن

 ! ال يقرأ وال يكتب! الذي ال يُحسن القراءة والكتابة أال ُ�كن أن يُخدع، فيُؤىت له بوثيقة مزّورة وهو ال يعرف املضمون املوجود فيها

قرأ ما النبّي صّىل الله عليه وآله يكتب ويقرأ ليس بلغات األرض فقط.. بل بكّل لغات الوجود.. فح� صعد إىل العرش، كان ي ✤
 كُتب عىل العرش. (فهل الذي كُتب عىل العرش كُتب بالطريقة التي نكتب بها؟!)

 ليستشهد بها عىل أميّة النبي صّىل الله عليه وآلهرواية اإلمام الرّضا عليه الّسالم التي أىت بها الشيخ املطهّري وقفة عند  ✤
 يقول فيها اإلمام عليه السالم مخاطباً رأس الجالوت:

ثّم أمر محّمد وما جاء به كّل رسول بعثه الله، ومن آياته أنّه كان يتي�ً فق�اً راعياً أج�اً مل يتعلّم كتاباً ومل يختلف إىل معلم، (وكذلك 
 جاء بالقرآن الذي فيه قصص األنبياء وأخبارهم َحرْفاً َحرْفاً وأخبار َمن مىض وَمن بقي إىل يوم القيامة).

اإلمام الرضا مع أهل األديان يف إثبات نبوة النّبي صّىل الله عليه وآله جاء يف سياق الجدل، والجدل له هذا الكالم كان ِمن  -1
 خصوصياته. (وهذا يدلّك عىل عدم فهم العل�ء لحديث أهل البيت عليهم السالم)!

علّم كتاباً ومل يختلف إىل معلم). فالناس هم اإلمام الرضا عليه السالم مل يقل أّن النبي مل يعرف القراءة والكتابة.. بل قال (مل يت -2
 الذين قالوا عن رسول الله أنّه أّمي ال يعرف القراءة والكتابة؛ ألنّه مل يذهب إىل معلّم، والناس ال تعرف أرسار رسول الله، فهل نحن

فعْت النبي أن يفعل هذا يك يدفع شبهة نأخذ بقول الناس؟! وألّن النبي مل ُ�ارس القراءة والكتابة أمام الناس، بسبب ظروف معيّنة د
 التأليف للقرآن الكريم.. فالناس قالوا عنه أنّه ال يعرف القراءة والكتابة.

الشيخ املطهّري أخذ كالمه الذي كتبه يف كتابه إلثبات أّمية النبي األعظم (عىل عبٍد يتيم راعٍ يجوب الصحراء، أمّي مل يدخل مكتب  -3
م اإلمام الرضا عليه السالم، ولكن الشيخ املطهّري أساء فيه ح� أضاف كلمة عبد، فاإلمام الرضا مل يقل كلمة تعليم أبداً) أخذه من كال 

 عبد يف حديثه عن أوصاف رسول الله، ألّن هذه أوصاف دنيوية.
 (نعم رسول الله عبد باملعنى األلوهي ال باملعنى الدنيوي).

 


