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 1437ذى القعدة  17م ــ 2016/8/21االحد : 

الزال الحديث يف أجواء ظالمة بنت محّمد صّىل الله عليه وآله يف الوسط الشيعي، يف القسم األّول ِمن الوسط الشيعي (يف  ✤
 املؤسسة الدينية الشيعية الرسمية: ظالمة الزهراء ب� مراجعنا وعل�ئنا وُمفكّرينا وُمفّرسينا وُخطبائنا وزُع�ئنا الدينيّ�)!

ة اخرتُت �اذج من عل�ئنا ومراجعنا ِمن مقاطع تأريخية ُمختلفة، ووقفُت عندهم.. والحظتم ِمقدار اإلساءة يف الحلقات املتقّدم ✤
من قبل عل�ئنا ومراجعنا لسيدتنا الزهراء! وفقاً لِمستويات ُمختلفة ِمن اإلساءة والجهل والخطأ يف االعتقاد، وغ� ذلك مّ� تقّدم 

 الكالم بخصوصه.

 !الزهراء ك� جاءْت يف املكتبة الشيعيةحاول أن أعرض يف هذه الحلقة أ  ✤
الن�ذج األهم، والكتب التي ُ�كن أن ترسم لكم صورةً عن الزهراء صلوات الله عليها يف املكتبة  -ك� أزعم  -وقد اخرتُت بذكاٍء 

(ما ب� الحديث والتفس� وعلم الكالم الشيعية ِوِمن مختلف االتّجاهات واألزمنة، واألذواق وِمن مختلف األساليب العلمية أيضاً 
والس�ة والنقاش والجدل مبستوى البحث التأريخي، وما يرتبط بكتب العقائد واملعارف العميقة، وما يرتبط مبباحث األصول والرجال 

 والفقه، وسائر املطالب األدبية من الشعر والنظم والنرث.. إىل غ� ذلك).
 جميع االتّجاهات يك أستطيع أن أرسم لكم صورة عن الزهراء يف املكتبة الشيعية، وأنتم أحكموا.. حاولُت أن آيت بن�ذج ُمختلفة ِمن

ُ�كنني أن أقول بعبارة وجيزة: هذا الربنامج [الكتاب الناطق] ِمن أّول حلقة ِمن حلقاته وإىل آخر حلقة ينتهي عندها الربنامج،  ✤
 تها: لبيِّك يا فاطمة).وخصوصاً هذا املقطع (مجموعة الحلقات التي سّمي

إنّه دراسة ِسرتاتيجيّة وفقاً لفن الدراسات السرتاتيجية املُعارص (دراسة سرتاتيجية عن الزهراء يف الوسط الشيعي: عىل املستوى 
اسة أين هو القيادي، عىل مستوى األتباع والرعية، عىل املستوى الفكري، عىل املستوى الخطايب، عىل املستوى األديب.. تُبّ� هذه الدر 
 التقص� وأين هو الظلم، وأين هي الزهراء وكيف نعتقد بها ك� يجب علينا أن نعتقد بها وفقاً ملنطق الكتاب والعرتة).

 املجموعة األوىل من الكتب هي يف جّو حديث العرتة الطاهرة. ✤

ن أهّم الكتب للذين يُريدون أن يعرفوا .. وهو مِ [كتاب السقيفة] لُسليم بن قيس الهاليل) يف هذه املجموعة هو 1الكتاب ( ❂
أجزاء، ونّص الكتاب ال يعدو جزءاً واحداً.. أّما الجزء األّول  3حقيقة ما جرى بعد شهادة النبي األعظم صّىل الله عليه وآله! الكتاب يف 

 هو يف الجزء الثا�.فهو مبثابة مقّدمة تفصيلية للُمحّقق، والجزء الثالث مبثابة فهارس تفصيلية، وأّما نّص الكتاب ف
 عل�ً أّن الفهارس واملقّدمة مهّمة جّداً.. حيث بذل املحّقق الشيخ محّمد باقر األنصاري الزنجا� جهداً كب�اً جّداً جّداً.

ن مل يكن أكتفي يف الحديث عن هذا الكتاب مبا عرّف األمئة به هذه الكتاب، ح� قالوا عنه أنّه (أبجد الشيعة). وقالوا أيضاً أنّه مَ  ■
 يف بيته [كتاب ُسليم بن قيس] مل يكن عنده ِمن أرسار آل محّمٍد شيئاً! هذا التعريف كايف وال حاجة يل للخوض يف التفاصيل.

سأتناول يف  -والذي سيأتينا بعد أشهر  -فضالً عن أّ� يف الجزء الرابع من برنامج [ملف الكتاب والعرتة] والذي يحمل عنوان: الخامتة 
 زء بالدراسة والتحقيق كتاب� ُمهّم� ه�:هذا الج

 كتاب سليم بن قيس ●

 وكتاب تفس� اإلمام العسكري عليه السالم. ●
 وُمرادي ِمن التحقيق هو التحقيق يف مضام� قواعد ومنهج الكتاب والعرتة. (يعني سرب أغوار املعا� التي وردْت يف هذين الكتاب�).

 لكاملة في� جاء يف كتاب ُسليم بن قيس، وملاذا قال األمئة عن هذا الكتاب أنّه (أبجد الشيعة)!يف ذلك الح� ستتضح لكم الصورة ا
وستعرفون حينئٍذ أيضاً ملاذا بذل إبليس متام جهده حتّى جنّد مراجعنا وعل�ءنا الكبار لتسفيه هذا الكتاب، وللطعن فيه، وإلخراجه 

 ِمن ساحة الفكر الشيعي!

.. هذا املرشوع يُؤّدي إىل إنشاء شيعة (برتيّة).. وهؤالء البرتية هم الذين هناك مرشوع إبلييس كب� يف مواجهة اإلمام الحّجة ■
بحسب  -سيقفون يف وجه اإلمام الحّجة، وسينرصون السفيا�، وسيفتحون أبواب النجف للسفيا�، ويستقّر جيش السفيا� يف النجف 

غلقون أبواب النجف يف وجه اإلمام الحّجة، ويخرجون مع السفيا� لقتال إمام زماننا!! هؤالء هم (الشيعة ويُ  -روايات أهل البيت 
البرتية)! وهؤالء ينشؤون من خالل منهج يُعادي الزهراء! وعداوة الزهراء تبدأ ِمن خالل التشكيك يف الزهراء.. واملصدر األسايس الذي 

  سليم بن قيس!يُحّدثنا عن ظالمة الزهراء هو: كتاُب 
فاإلطالقة األوىل التي يُطلقها املرشوع اإلبلييس لقطع الطريق، وليخطو خطوته األوىل ألخذ الساحة الثقافية الشيعية بعيداً عن منطق 

 الزهراء وآل الزهراء عرب قذارات علم الرجال، بتسليط هذه القذارات عىل [كتاب ُسليم بن قيس] وعىل [تفس� اإلمام العسكري]!!
وهل هناك أفضل ِمن زعيم الحوزة العلميّة ليقوم بهذه املهّمة، فيقوم بالطعن والتضعيف لكتاب [ُسليم بن قيس] وكذلك للحكم 

 باإلعدام عىل [تفس� اإلمام العسكري]!! وهذا هو الذي فعله السيّد الخويئ يف كتابه (معجم رجال الحديث)!



 القاعدة تنشأ يف أحضانها الثقافة (البرتية) والتي ستقف يف وجه إمام زماننا عليه السالم.دوٌر إبليٌيس واضٌح جّداً إلنشاء قاعدة، هذه 

كتاب ُسيم بن قيس كتاٌب يُحّدثنا عن الظروف السياسية واالجت�عية واإلنسانية والدينية بكّل أبعادها التي حدثْت بعد شهادة  ■
نبيّنا األعظم صّىل الله عليه وآله! عل�ً أّن هذا الكتاب تعرّض إىل تحريف وحذف ولكن مع ذلك بقي فيه الكث� والكث� والكث� ِمن 

لة، واإلشارات التي يفهمها الّلبيب العاقل! فإذا رجعنا لكتاب [ُسليم بن قيس] سنجد التفصيل يف بعض جهاته، وسنجد الحقائق املُفصّ 
 اإلج�ل البليغ بلسان اإلشارة !

 .نّص الزيارة الجامعة الكب�ة): يف معرفة الزهراء هو : 2الكتاب ( ❂
تحّدث عن الزهراء صلوات الله عليها.. برغم أنّه يف الثقافة الشيعية هذه هذا أهّم نّص تفصييل عن أهل بيت العصمة إذا أردنا أن ن

قول الزيارة ال يعود إليها العل�ء واملراجع واملفكّرون والخطباء للحديث عن الصّديقة الكربى عليها السالم! هذه الزيارة التي مُتثّل ال
هذه الزيارة جاءت مروية يف أهم مصادر الحديث الشيعية (يف كتاب  البليغ الكامل، والتي جاءتنا ِمن إمامنا الهادي عليه السالم،

[الفقيه] للشيخ الصدوق، وكذلك يف كتاب [عيون أخبار الرضا] للشيخ الصدوق أيضاً.. وجاءت أيضاً يف كتاب [تهذيب األحكام] للشيخ 
 عية والزيارات، وجوامع كتب الحديث.الطويس) وهذه الكتب من أعرف وأشهر وأوثق مصادرنا. ثُّم تناقلتها جوامع كتب األد

للزيارة الجامعة الكب�ة رشوح كث�ة.. ِمن أفضل هذه الرشوح وأوسعها رشٌح للشيخ اإلحسايئ. (وقطعاً حين� �دح كتاباً فهذا ال  ■
صوماً حتّى لو كانت أدواته يعني أّن هذا الكتاب يخلو ِمن الَعرَثات..، وهذا يشء طبيعي، فغ� املعصوم ال ُ�كن أن يُعطيَك نتاجاً مع

معصومة وهي: الكتاب والعرتة)! فالكتاب والعرتة معصومان، ولكن املُتحرّك والفاعل واملُستنتج ليس معصوماً.. ولذا عرث الشيخ 
 اإلحسايئ يف رشحه للزيارة الجامعة الكب�ة عرثة كب�ة بخصوص الصّديقة الكربى عليها السالم، ومّر الكالم بهذا الخصوص.

هناك رشح آخر للزيارة الجامعة الكب�ة يف برنامج يل عىل موقع زهرائيون تحت عنوان [الزيارة الجامعة الكب�ة] والربنامج موجود  ■
ساعة أو يزيد بقليل.. جمعُت يف هذِه الساعات بقدر ما  60عىل مواقع أخرى وعىل قنوات ُمختلفة يف اليوتيوب. الربنامج يُقارب 

ديث وأعمق الكل�ت التي قالها املعصومون عن منازلهم وعن مراتبهم.. ولكنّي مل أرشح الزيارة يف أعمق معانيها، أمتكّن أهّم األحا
 وإّ�ا تناولتها يف ُمستوى ِمن املستويات قد يبدو عميقاً ولكن هناك دالالت ومعاٍن أعمق لهذه الزيارة تتجّىل يف رموز الكتاب الكريم

 طائف أقوالهم وحقائق بيّناتهم عليهم السالم.ويف إشارات املعصوم� ويف ل

فنّص الزيارة الجامعة الكب�ة ُ�كن أن يكون ُمكّمالً لِ� جاء يف كتاب [ُسليم بن قيس].. فيه الحديث عن أّمهات العناوين يف  ●
هو الحذف والتحريف  املعتقد الشيعي.. والحديث عن جانب من ظالمة أّم الحسن�! صحيح هناك جوانب مل نعرث عليها، والسبب

املتعّمد الذي طال هذا الكتاب! وبحسب ظنّي هذا الحذف وهذا التحريف حصل بأيٍد شيعية ومن الوسط الديني والعلمي! وهذا 
 االستنتاج وصلُت إليه من خالل تجربة طويلة يف البحث والتحقيق واملطالعة، والتقلّب ب� ما هو املطبوع من الكتب واملخطوط!

 .الكايف الرشيف): هو الجزء األّول من 3الكتاب ( ❂
 هذا الكتاب ِمن أّوله إىل آخره ُ�ثّل ينبوع املعرفة. (وأتحّدث عن الكتاب من أّوله إىل آخره، وليس فقط باب الحّجة).

العرتة الطاهرة.. صحيح أّن كتاب الحّجة هو الكتاب األكرب يف هذا الجزء، وصحيح أّن كتاب الحّجة عناوينه تتناول مبارشة ما يرتبط ب
ولكن ما تقّدم يف األبواب السابقة (يف باب العقل والجهل، يف باب العلم وفضل العلم، يف باب التوحيد) هذه األبواب ال تنفّك أبداً 

 يف كث� ِمن جهاتها عن كتاب الحّجة.. فكتاب التوحيد هو فرٌع ِمن كتاب الحّجة.
 توحيد هو األصل، فكيف يكون فرعاً ِمن كتاب الحّجة؟! وأقول:وقد يستغرب البعض هذا الكالم فيقول: أّن ال

يف مرحلة التنزيل كان التوحيد هو األصل هو يف مرحلة التنزيل، أّما يف مرحلة التأويل فالتوحيد يعني اإلمامة (يعني معرفة اإلمام).. 
 ا التوحيد يف مرحلة التأويل فهو معرفة اإلمام.التوحيد عن وجود الخالق، عن وحدانيّته عن أس�ئه عن صفاته.. إىل غ� ذلك. أمّ 

) هو مجمع معارف أهل البيت.. وقد قلُت مراراً أّن هذا الجزء بالذات ِمن كتاب الكايف الرشيف 1كتاب الكايف الرشيف (الجزء  ■
اب يفوح عبق ُمحّمد وآل هو مبثابة رشح ملُصطلحات وعناوين وإشارات ورموز ما جاء يف الزيارة الجامعة الكب�ة.. ِمن هذا الكت

 محّمد صلوات الله عليهم.. إذا أردَت أن تعرف الزهراء فهي يف الجزء األّول من هذا الكتاب [الكايف الرشيف].
َمن أراد أن يبحث عن إمام زمانه، فإمام زمانه هنا يف هذا الكتاب.. ولهذا سلّط إبليس لعنه الله عل�ئنا ومراجعنا فمزّقوا أحاديث 

 اب تضعيفاً وتسخيفاً وتسقيطاً !! وِمن هنا تعرفون خطورة ما يُسّمى بـ (علم الرجال)!هذا الكت

) من [الكايف الرشيف] ُعرفا بأصول الكايف، والجزء الثا� جزء مهم أيضاً، وكث�ٌ ِمن أحاديثه يرتبط بالجزء األّول.. قد 1،2الجزءان ( ■
شتمل عىل أحاديث أخالقية وسلوكية وعبادات وأوراد وأذكار وهذا صحيح.. ولكن يتصّور البعض أّن الجزء الثا� ِمن كتاب الكايف ي

 التفاصيل واملضام� الحقيقية لكّل تلك العناوين ترتبط إرتباطاً مفصلياً أساسياً بعناوين كتاب الحّجة.

زة ب� أجزاء كتاب [الكايف إذا كان عندنا معجزة ب� ُكتب الحديث الشيعية فهو كتاب [الكايف الرشيف]، وإذا كان من معج ●
 الرشيف] فهو الجزء األّول من هذا الكتاب، لذلك دامئاً تسمعونني أقرأ عليكم من هذا الكتاب. (إنّه عبق العرتة الطاهرة).



ظّهم قاعدة مهّمة جّداً: املراجع والعل�ء الذين يبحثون يف أسانيد كتاب الكايف خصوصا الجزء األّول منه، هذا أدّل دليل عىل ح ■
العاثر، وعىل ُخذالنهم، إنّني أعرف خذالن الفقيه والعامل من هنا، ح� أراه يبحث يف أسانيد روايات معارف أهل البيت عليهم السالم 

 ويُشكّك فيها فإّ� أعرف مبارشة أّن هذا الرجل عاثر الحّظ، ومسلوب التوفيق، وأّن هذا الشخص يعبث بدينه ويُفسد يف عقيدته!

ملوجودة يف هذا الجزء من الكايف الرشيف معارف عميقة.. كّل أحاديث املقامات واملنازل والغيبيّات والدرجات، أحاديث املعارف ا ●
.. األرسار، أحاديث األنوار، أحاديث املعارف، سّموا ما ِشئتم أن تُسّموا.. كّل هذه األحاديث العنوان األّول فيها: [محّمد عٌيل فاطمة]

 عهم، فهم كلّهم طينة واحدةٌ ونوٌر واحد وحقيقة واحدة (ما ألّولهم آلخرهم، وما آلخرهم ألّولهم).وهكذا تتجّىل يف جمي

 ح� يقول القرآن الكريم {الله نور الس�وات واألرض} هل يوجد أحد يستطيع أن يعرف معنى هذه العبارة؟! ■
عليهم.. وهذا تفس� األرسار باألرسار، فحتّى املثل نحن ال ندركه، وإّ�ا الداللة الحقيقية لهذه اآلية هم محّمد وآل محّمد صلوات الله 

 نطوف حوله.. وكعبتنا التي نطوف حولها يف هذا املثل هي (الشجرة)، هي(الزيتونة)، هي (الّالرشقية والّالغربية) إنّها فاطمة.

 للشيخ املجليس.من كتاب [بحار األنوار]  43الجزء ): 4الكتاب ( ❂
 ينتهي ما عنونه الشيخ املجليس [تأريخ سيّدة النساء فاطمة الزهراء] 236ء يبدأ من صفحاته األوىل إىل صفحة هذا الجز 

هذا الكتاب من أفضل املصادر ومن أهم املصادر الحديثية التي حاول أن يجمع فيه الشيخ املجليس أّمهات األحاديث التي استخلصها 
والدتها صلوات الله عليها إىل آخر شأن ِمن شؤونات شهادتها وُمتعلّقاتها املختلفة) هذا من مصادر الحديث املختلفة (ابتداًء من 

 املصدر من املصادر التي ال ُ�كن أن يُستغنى عنها إذا أردنا أن نعرف شيئاً عن الصّديقة الكربى عليها السالم.

 ضّعفون روايات وأحاديث بحار األنوار!!هذا الكتاب يتعرّض إىل حملة شعواء ِمن قبل عل�ئنا ومراجعنا، دامئا يُ  ■

الشيخ املجليس اعتمد عىل مجموعة ِمن العل�ء يف جمع كتاب [بحار األنوار] ِمن بينهم الشيخ عبدالله البحرا�، الذي كان له  ■
السيّد نعمة الله  الفضل الكب� يف جمع أحاديث كتاب [بحار األنوار] وتنسيقها وكذلك املوىل عبد الله أفندي األصفها�، وكذلك

 الجزائري.. ومجموعة أخرى ِمن األعالم الذين اعتمد عليهم الشيخ املجليس وأعانوه يف انتاج هذه املوسوعة الكب�ة بحار األنوار.

بعد  الشيخ عبدالله البحرا� بعد أن تمَّ العمل يف موسوعة بحار األنوار، انتفع ِمن الخربة السابقة وِمن املصادر التي استجّدتْ  ●
 ذلك، وِمن عمله الطويل املُضني، فجمع موسوعة أكرب من بحار األنوار وهي [عوامل العلوم].

) ِمن هذا الكتاب املُرتبط بالصّديقة الكربى 1،2الجزء ( -] وهو كتاب أوسع ِمن [بحار األنوار]عوامل العلوم): كتاب [5الكتاب ( ❂
ر بكاملها، إضافة إىل ما استدركه صاحب العوامل عىل شيخه املجليس.. وُمؤسسة عليها السالم، يف هذا الكتاب أحاديث بحار األنوا

 اإلمام املهدي هي أيضاً استدركْت عىل الشيخ عبد الله البحرا�، فجاءْت هذِه املوسوعة الحديثية.
لالطالع عليها  -يف الحاشية  إذا كان هناك ِمن عيب يف هذه املوسوعة هو ما أُضيف إليها ِمن أحاديث املخالف�! لو أنّهم وضعوها

لكان أفضل، ولكنّها اختلطْت بحديث أهل البيت عليهم السالم! وَمن ال �تلك الخربة ستلتبس عليه األمور، وسيأخذ ِمن  -فقط 
 أحاديث املُخالف� ك� يأخذ ِمن أحاديث أهل البيت!

ِمن بحار األنوار] هذه  43ة، الجزء األّول ِمن الكايف، والجزء هذه املجموعة املُتقّدمة كتاب [ُسليم بن قيس، نّص الزيارة الجامع ■
 املجموعة تُعّد ِمن أهم املصادر للذي يُريد أن يقرأ بنت محّمد صّىل الله عليه وآله، يف جّو حديث العرتة الطاهرة.

املجموعة الثانية ِمن كتب املكتبة الشيعية هي مجموعة الكتب التي تُدافع عن فاطمة عليها السالم بحدود ما جرى يوم الدار،  ✤
 وما جرى ب� الحائط والباب.. بحدود جرائم السقيفة، والويالت الت جرّتها السقيفة عىل بنت رسول الله صّىل الله عليه وآله!

كرثة النصوص والروايات املوجودة يف كتبنا ويف كتب املخالف� هم ُمتربّعون ِمن عند أنفسهم أّن القوم  مراجع وعل�ء الشيعة مع ●
 مل يفعلوا شيئاً للزهراء، فقط هّددوا بإحراق الدار، وقال عمر (وإن) ومل يفعلوا للزهراء شيئاً!!

م! يُربّئون قَتَلَة فاطمة، وينفون جر�ة القتل، ويُهّونون عل�ؤنا يطربون عىل هذا املضمون، ويسحقون ما جاء عن املعصوم� بأقدامه
ظالمات فاطمة إىل أقىص حّد بسبب قذارات علم الرجال الناصبي، وبعد ذلك يُسطّرون عبارات إنشائية جوفاء كعقولهم يُقنعون 

 ة كب�ة!!: إّن كلمة (وإْن) جر�-مثالً  -بها الحم�، بل يقنعون بها َمن هم أسوأ من الحم�! كقولهم 

َمن يطّلع عىل ظالمة بنت محّمد صّىل الله عليه وآله، وما جرى عليها، فكّل التصّورات التي نختزنها يف ذاكرتنا املُعبّأة باألحزان  ●
 الفاطمية هي دون الذي جرى عىل فاطمة بكث� وكث�!! ألنّني ح� أقف عىل رواية اإلمام الصادق التي ينقلها عن رسول الله، ورسول
 الله ينقلها عن الله تعاىل أرى اإلمام الصادق عليه السالم يقول: أّن فاطمة ماتت ِمن الرضب!! فأنا ال أستطيع أن أتصّور مقدار الرضب

 ونوع الرضب الذي نزل عىل فاطمة ف�تت.. ولذلك كّل املعا� وكّل التصّورات هي دون الحقيقة بكث� وكث� وكث�.

[مالحظات عىل منهج السيّد محّمد حس� فضل موعة هو كتاب مخترص للسيّد ياس� املوسوي عنوانه ) يف هذه املج1الكتاب ( ❂
! كتاب يُعّد ِمن أوائل الكُتب التي أُلّفْت للرد عىل السيّد محّمد حس� فضل الله ح� أثار ما أثار بخصوص الزهراء! ح� طُبع الله]

 دت أصحاب املكتبات بخطف بناتهم إذا ما باعوا هذا الكتاب يف مكتباتهم!هذا الكتاب كانْت هناك جهات سياسية معروفة هدّ 
 ولهذا بيع هذا الكتاب عىل أيدي أصحاب العربات الذين يتجّولون يف األزقّة والطرقات؛ ألنّه دفاع عن ظالمة فاطمة!



العاميل، وهو كتاب مكّون ِمن  للسيّد جعفر مرتىض[مأساة الزهراء شبهات وردود] ) يف هذه املجموعة هو كتاب 2الكتاب ( ❂
 ]خلفيات كتاب مأساة الزهراءأجزاء تحَت عنوان [ 6جزئ�.. وقد أتبع السيّد جعفر مرتىض العاميل هذا الكتاب بكتاب آخر من 

) للشيخ ظالمات فاطمة الزهراء يف السنة واآلراء) ِمن هذه املجموعة هو كتاب آخر يف نفس السياق تحتو عنوان (3الكتاب ( ❂
 عبد الكريم العقييل.. وهو كتاب أيضاً يدور يف أجواء ظالمة فاطمة.

] لعبد الزهراء مهدي وهو كتاب مفّصل أيضاً يف الدفاع الهجوم عىل بيت فاطمة) من هذه املجموعة تحت عنوان [4الكتاب ( ❂
 عن ظالمة فاطمة عليها السالمة (جر�ة السقيفة).

 ] ليحيى عبد الحسن الدوخي.ظالمة الزهراء يف روايات أهل السنة) تحت عنوان [5الكتاب ( ❂

] ملحّمد عيل الهاشمي املشهدي.. وهذا الكتاب هو ردّ عىل السيّد الحوزة العلمية تُدين اإلنحراف) تحت عنوان [6الكتاب ( ❂
إذا خالفوه يف جانب وافقوه يف جوانب أُخرى!! لكنّه باملجمل رّد عىل  محّمد حس� فضل الله.. وال أريد أن أُناقش الذين رّدوا، ألنّهم

إنكار ظالمة فاطمة ومجموعة كب�ة ِمن بيانات وفتاوى وإجابات كتبها مراجع الشيعة منهم يف قم ومنهم يف مشهد ومنهم يف النجف 
الدفاع عن ظالمة فاطمة، واملؤلّفون فيها يُحاولون  يف مناطق مختلفة ِمن أنحاء العامل الشيعي. هذه املجموعة ِمن الكتب كُتبْت يف

 بقدر ما يتمكّنون أن يثبتوا تفاصيل الجر�ة التي ارتكبْت بحّق الزهراء من بدايتها إىل نهايتها بحسب ما جاء يف الكتب.

وعة كتب كتبها (عل�ء، والتي هي يف جّو الصّديقة الكربى عليها السالم هي مجماملجموعة الثالثة ِمن كتب املكتبة الشيعية  ✤
مراجع، مؤرّخون، خطباء).. وكلّها تدور يف شأن فاطمة عليها السالم، ولكن الجامع االشرتايك الذي يجمعها هو أّن هذه الكتب تتحّدث 

 شيعية.عن فضل فاطمة عليها السالم باملُجمل.. ومل تتطرّق ال ِمن قريب وال ِمن بعيد إىل موقع فاطمة يف املنظومة العقائدية ال

] لِمحّمد باقر الكجَوري.. وهو كتاب بالفارسية (من جزئ�).. الخصائص الفاطمية) من هذه املجموعة تحت عنوان [1الكتاب ( ❂
ترجمه السيّد عيل ج�ل أرشف.. يتتبّع فيه املؤلّف ما يعتقده هو من الخصائص لفاطمة عليها السالم ِمن خالل آيات الكتاب الكريم 

يث العرتة الطاهرة.. ويُبّوب الكتاب عىل هذا األساس، عىل أساس تبويب وتصنيف وتقسيم الخصائص الفاطمية إىل وما جاء يف أحاد
موضوعات، ثُّم يرشع يف بيانها ورشحها.. حاول املؤلّف أن يجمع فيه أكرب قدر من املعلومات املرتبطة بالصّديقة الطاهرة عليها 

 ة ولكنّه يبقى يف حدود املعارف السطحية!السالم.. وهو من الكتب الجميلة والنافع

] أليب الحسن املَرندي. وهو كتاب عىل نفس الذوق مجمع النورين وُملتقى البحرين) من هذه املجموعة كتاب [2الكتاب ( ❂
اهرة في� املوجود يف كتاب [الخصائص الفاطمية] يحاول فيه املؤلّف أن يجمع ما جاء يف آيات الكتاب الكريم وأحاديث العرتة الط

 يرتبط مبميزات مُتيّز فاطمة حتّى عن املعصوم�، ومُتيّز فاطمة عن سائر املخلوقات.. وهو أيضاً ال يتجاوز املعا� السطحية!

] للسيّد عبد الحس� رشف الدين املوسوي.. الكلمة الغرّاء يف تفضيل الزهراء) من هذه املجموعة كتاب صغ� عنوانه [3الكتاب ( ❂
 خترص، وهو يف االحتجاج عىل املخالف� يف إثبات خصوصية الزهراء وأّن لها فضيلة عىل األّمة.. ال يوجد فيه اليشء الكث�.وهو كتاب مُ 

] للسيّد عبد الرزّاق املُقرّم.. وهو كتاب جميل حاول أن يخترص فيه س�ة الزهراء وفاة الصّديقة الزهراء) تحت عنوان [4الكتاب ( ❂
يتمكّن، وهو أيضاً كتاب ال يتجاوز املعا� السطحية! ولكنّه من جهة األسلوب الكتاب والتعب�ي أفضل من بقية  عليها السالم بقدر ما

 الكتب األخرى.

] للشيخ أحمد الرح�� الهمدا�.. حاول فيه املؤلّف أن يجمع فاطمة الزهراء بهجة قلب املُصطفى) تحت عنوان [5الكتاب ( ❂
جميع الكتب عن الصّديقة الطاهرة.. بّوبه وجعله يف هذا الكتاب الجميل.. وحتّى العنوان مأخوذ  كّل يشء استطاع أن يجمعه من

 ِمن حديث النبي األعظم الذي يقول (فاطمة بهجة قلبي) وهو أيضاً ال يتجاوز املعا� السطحية!

ء يف مدحها ِمن آيات الكتاب أو ِمن كل�ت فهذه املجموعة تتحّدث عن فضل الصّديقة الكربى، وعن كراماتها، عن منازلها، عّ� جا ■
املعصوم�.. ولكنّها ال تُشّخص هذه الحقيقة وهي (موقعيّة الزهراء عليها السالم يف املنظومة العقائدية).. والذي يبدو يل أّن الذين 

 ي األشعري املعتزيل.ألّفوا هذه الكتب ال يعتقدون بهذه الحقيقة؛ ألّن عقولهم قد بُرمجْت وفقاً للذوق الكالمي الشافع

) هذه القضية طمسْت عىل عقول مراجعنا، وعل�ئنا، وُخطبائنا، وُمفكّرينا، وعىل عيون كُتّابنا أّن أصول الدين خمسةقضية ( ●
وُمؤلّفينا.. فصاروا يقيسون العقائد إىل هذه القاعدة: أّن أصول الدين خمسة!!! ومل يسألوا أنفسهم عن أّي من املعصوم� عليهم 

 لسالم نُقلْت هذه األصول؟! وبسبب هذه األصول التي جاءت ِمن األشاعرة واملُعتزلة صارْت تُؤلّف الكتب بهذه الطريقة!!ا

 أجزاء. 5وهو موسوعة من [ِمن فقه الزهراء] للمرجع السيّد محّمد الش�ازي، ) تحت عنوان 6الكتاب ( ❂
) فيرشح 5، ج4، ج3، ج2ي حديث الكساء الرشيف.. وأّما األجزاء املُتبّقية (جالجزء األّول ِمن هذا الكتاب يرشح فيه السيّد الش�از 

فيها السيّد الش�ازي الخطبة الفدكية وفروع الخطبة.. وهو أيضاً ال يخرج عن الطريقة التي كتب بها َمن سبقوه.. ال يتعّدى الفكر 



ال تخلو ِمن إيراد روايات وأحاديث جمعها السيّد  هذه الصفحات 48إىل صفحة  11السطحي! رمّبا يف الجزء األّول من صفحة 
 الش�ازي وعنونها بعنوان: [ملحة عن عظمة الزهراء عليها السالم]

وهي أحاديث عميقة.. وإْن كان هو يف تعليقه عليها ال يبتعد عن األفق السطحي! وهذه القضية واضحة عند عل�ء املدرسة 
أّن عل�ء األصول هم أصحاب ُعمق، فهم سطحيون إىل أبعد حد! بحيث تصل سطحيّتهم يف األصولية.. بقدر ما يُحاولون أن يُشيعوا 
 بعض األحيان إىل حّد السخافة املُقرفة! 

 (وقفة قص�ة تُبّ� سبب السطحية املُقرفة عند عل�ء املدرسة األصولية).

ِمن هذا الكتاب [ِمن فقه الزهراء] ح� وصل السيّد الش�ازي إىل اآلية  الكر�ة {وَمن يبتغِ غ� اإلسالم ديناً فلن يُقبل  3يف الجزء  ■
 منه} والتي جاءْت يف معرض خطبة الزهراء وضع عنواناً: أصول الدين.. فقال:

أصول املذهب خمسة بإضافة العدل واإلمامة، واملُستفاد ِمن استداللها (عّد ج�عة أصول الدين ثالثة وهي التوحيد والنبوة واملعاد، و 
ً فلْن يُقبل منه وهو يف اآلخرة ِمن الخارسين} أنَّ اإلمامة ِمن  صلوات الله عليها بهذه اآلية الرشيفة {وَمن يبتغي غ� االسالم دينا

مة ِمن أصول الدين، باعتبار أّن املعروف عن الكث� ِمن عل�ئنا أُصول الدين). فاليشء الذي أضافه السيّد الش�ازي هو أنّه جعل اإلما
 أّن اإلمامة من أصول املذهب! وأصول األشاعرة واملعتزلة (التوحيد والعدل والنبّوة واملعاد) هي أصول الدين!

من محارضات املرجع الديني  ] بقلم الشيخ حس� الكورا�.. بحوث ُمستفادةالحّق املُب� يف معرفة املعصوم�) كتاب [7الكتاب ( ❂
 الشيخ الوحيد الخراسا�.. هذا الكتاب مبثابة تقرير ملحارضات املرجع املعروف الشيخ حس� الوحيد الخراسا�.

 الفصل الخامس: يف مقام الصّديقة الكربى الزهراء عليها السالم.

ومحتوى هذا الكتاب عبارة عن مجموعة محارضات الشيخ الوحيد الخراسا� ُعرف عنه الدفاع عن ظالمة الصّديقة الكربى..  ■
 للشيخ الوحيد الخراسا� أُلقيْت يف تواريخ ُمختلفة وقّررها الشيخ الكورا� هنا.. العنوان العام يف هذه املحارضات هو دفاع بالعنوان

: هو أّن الشيخ الوحيد الخراسا� كان العام عن منزلة الزهراء ومقام الزهراء.. ويغلب عىل الكالم الطابع اإلنشايئ الخطايب.. والسبب
خطيباً منربياً ُمحرتفاً، فهذا هو السبب الذي يجعل الشيخ الوحيد الخراسا� يتحّدث بهذا األسلوب الخطايب اإلنشايئ.. وقطعاً اآلثار 

 .العلمية ملنزلتِه، ودرجتِه الفقهية والتدريسية يف الوسط الحوزوي قطعاً تعكس آثارها يف طوايا الحديث

 املميزات الواضحة يف أحاديث الشيخ الوحيد الخراسا�: ✤

األسلوب الخطايب واضح (وأعني باألسلوب الخطايب أّن املتحّدث يبتعد يف أسلوبه عن الرباه�، ويذهب للجانب الوجدا�، : 1امليزة  ●
محارضات الشيخ الوحيد الخراسا� ال تخلو ِمن هذه طبيعة الخطابة.. أّما التدريس فيذهب املدرّس إىل جهة الربهان). عل�ً أّن 

 براه�، ولكن امليزة األوىل: هي امليزة الخطابية.

 صدق الرجل يف والئه لفاطمة.. واضح هناك حرارة ولوعة يف حديثه يف صدق والئه لفاطمة عليها السالم. :2امليزة  ●

مة يف املنزلة، يف املقام.. وظالمة يف الذي جرى عليها صلوات الله حديثه عن ظالمة فاطمة عليها السالم بشكل عام. (ظال  :3امليزة  ●
مل يُثبت  -بحسب أحاديثه  -عليها). ولكن املرجع الوحيد الخراسا� هو أيضاً مل يخرج عن املشكلة املوجودة يف الواقع الشيعي! ألنّه 

 أّن فاطمة هي أصل األصول وهي األساس يف منظومة العقائد الشيعية!

أنّه يقتل نفسه كث�اً عىل روايات املُخالف�.. ف� ِمن صفحة ِمن هذه الصفحات إّال والحديث فيها يقود إىل املخالف�  :4ة امليز  ●
(الرازي والزمخرشي وأمثاله�)! وهذه مشكلة عل�ئنا؟! هل يُريد الشيخ الوحيد أن يُثبت الحقائق للُمخالف�؟! والحال ال أحد يسمع 

وال وزن له وال لغ�ه يف سوق املخالف�. أم أنّه يُريد إثبات الحقائق للشيعة ِمن خالل طرق املُخالف�؟! إذا كان الوحيد الخراسا� 
كذلك فهذه سفاهة.. وأنَت أيّها الشيخ الوحيد تنتقد السفاهة يف الواقع الشيعي وتُطالب بالفقاهة! أليس من الفقاهة أن نرتك 

ألحيان أن تُثبت فضل فاطمة عليها السالم ِمن خالل ح�ة الفخر الرازي أو الزمخرشي؟! َمن هؤالء املخالف�؟! ملاذا تحاول يف بعض ا
 حتّى تُعطي لهم وزناً؟!

ال أرى فيها فارقاً كب�اً عّ� طُرح يف الكتب السابقة..  -بالنسبة يل  -: ما جاء يف هذه املحارضات للشيخ الوحيد الخراسا� الخالصة ■
ء من الُعمق يف مستوى التعب�، ال يف ُمستوى الَغور يف الحقائق.. وإّال فإننا نذهب ونذهب ونعود إىل نفس الذوق قد يبدو فيها يش

 األصويل والحوزوي السطحي! مع اإلغراق يف االعت�د عىل أحاديث املخالف� ومحاولة إثبات أي قضيّة من خالل ما جاء عند املخالف�!

] تقريرات أبحاث الشيخ السند، املؤلّف: 3أّم مقامات فاطمة الزهراء يف الكتاب والسنة :جنوان [) كتاب جديد تحت ع8الكتاب ( ❂
 إعداد الشيخ: ممدوح العايل. رمّبا هذا الكتاب ِمن جهة عناوينه، تبويبه بالقياس إىل الكتب السابقة أفضل منها.. مع أنّه ال يفّر ِمن

يث املخالف�! ولكنّه يطرح عناوين جديدة يُحاول أن يسرب أحاديث مقامات الزهراء حديث املخالف�، فهو اآلخر يقع يف أحضان حد
 بأسلوب جديد يتميّز به الشيخ محّمد السند.

 الكتاب جميل ومفيد ولكن إشكايل الدائم عىل الشيخ السند يبقى مع هذا الكتاب ومع سائر كتبه األخرى.



ت التي طمرتها املؤسسة الدينية، يحاول أن يُخرجها إىل الحياة يف ُمؤلّفاته، يُحاول الشيخ السند يُحاول أن يُخرج أحاديث أهل البي ●
أن يُبّوبها وأن يُعطيها عناوين جديدة، ولكنّه يف الوقت الذي ينجح يف إخراج هذه الروايات، يفشل ح� يُغطّس هذه الروايات مّرة 

 تي تجعل الشيخ السند ينهج هذا األسلوب).ثانية يف الق�مة الحوزوية.(وقفة قص�ة تُبّ� األسباب ال

] للمرجع الشيعي املعروف الشيخ محّمد ح� األصفها�.. منظومة عقائدية رائعة األنوار القدسية) كتاب منظومة [ 9الكتاب ( ❂
 هذا البيت:جّداً. وهذا الكتاب هو األفضل من ب� كّل هذه الكتب، يف أحد فصولها: فصٌل عن الصّديقة الكربى، التي تبدأ ب

 جوهرة القدس من الكنز الخفي *** بدت فأبدت عالياُت األحرِف 

 بقية الحديث يف حلقة يوم غد. ✤
 


