
 111الحلقة  -الكتاب الناطق 
 28ج  -لبيك يا فاطمة 

 1437ذى القعدة  18م ــ 2016/8/22االثن�: 

 يف حلقة يوم أمس كان الحديث عن صورة الزهراء صلوات الله عليها يف املكتبة الشيعية.. ومل أستكمْل الحديث يف هذا املوضوع. ✤
ب تناولُت يوم أمس جانباً عرضُت فيه �اذج ِمن الكتب التي أُلّفْت يف أجواء الصّديقة الزهراء عليها السالم.. أرشُت إىل �اذج ِمن كت

ت إىل �اذج من الكتب التي تدور موضوعاتها حول إثبات ظالمة فاطمة عليها السالم! (ما أجرمته السقيفة املشؤومة الحديث، وأرش 
بحّق الزهراء، وِمن ذلك ما جرى ب� الباب والجدار). وبعد ذلك عرضُت �اذج من الكتب التي تناولت ِس�ة الزهراء (ما يرتبط 

 كالم حتّى وصل الحديث يب إىل كتاب [منظومة األنوار القدسية].بخصائصها ومنازلها).. وتدرّجُت يف ال

 ] البعض يُسّميه [منظومة األنوار القدسية]، والبعض اآلخر يُسميّه [ديوان األنوار القدسية]األنوار القدسيةكتاب [ ❂
الشيخ محّمد طائف يف عرصه: منظومة شعرية طويلة نظمها مرجع ال -لكن التسمية األصيلة لهذا الكتاب هي [األنوار القدسية] 

 وهو ِمن أساتذة السيّد الخويئ.حس� األصفها� 

هناك فصل يف كتاب [األنوار القدسية] خاص بالصّديقة الزهراء، هذا الفصل يتناول ما يرتبط بأّم الحسن والحس� من ميالدها  ■
ا، وهي األبيات األخ�ة ِمن املقطع املُتعلّق بالصّديقة الكربى إىل ظالمتها وما جرى عليها إىل شهادتها صلوات الله عليها.. مّ� جاء فيه

 ِمن هذه املنظومة:
 أبضعَة الطُهْر العظيِم قدرُها * تُدفن ليالً ويُعفى قربُها
 ما ُدفنْت ليالً بسرتٍ وخفا * إّال لوجدها عىل أْهل الجفا

 ما سِمَع السامع في� سمعا * مجهولٌة بالقْدر والقرب معا
 ِمن غضب الجبّار * بظُلمهم ريحانَة املختارِ  يا ويلهم

، وهذا النّص ُ�كنني أن أقول أنّه ِمن أفضل النصوص التي 27إىل صفحة  20يبدأ الفصل الخاص بالصّديقة الكربى ِمن صفحة  ■
 نُسجْت وُكتبْت عن الصّديقة الطاهرة،

 عة أفضل ِمن هذا النّص.. مّ� جاء يف هذا النّص:يف الحقيقة مل أجد نّصاً شعرياً وال نرثياً في� كتبه عل�ء الشي
 جوهرُة الُقْدِس ِمَن الكَنِْز الَخِفي * بََدْت فَأَبَْدت َعاليَاِت األْحرُِف 

 وقد تجىلَّ ِمن س�ء الَعظَمة * ِمن عامِل األس�ِء أْسمى كَلِمة
 بل هي أّم الكل�ِت املُحكمة * يف غيِب ذاتها نِكاٌت ُمبهمة

 لعقول الغّر بل * أّم أبيها وهو علّة الِعلَلأّم أمئِة ا
 ُروح النبي يف عظيم املنزلة * ويف الكفاِء كُفو َمن ال كفَو له

 متثّلْت رقيقة الوجود * لطيفًة جلّْت عن الشهودِ 
 تطورْت يف أفضِل األطواِر * نتيجُة األدواِر واألكوارِ 

 تصورَت حقيقة الك�ِل * بصورٍة بديعِة الج�لِ 
 الحوراُء يف النزول * ويف الصعود محوُر العقولِ  فإنّها

 ُ�ثّل الوجوب يف اإلمكاِن * عيانُها بأحسن البيانِ 
 فإنّها قطُْب رحى الوجود * يف قويس النزول والصعود

 وليس يف محيط تلك الدائرة * مدارها األعظم إّال الطاهرة
 املُكرّمةمصونٌة عن كّل رَْسٍم وِسَمة * مرموزةٌ يف الُصُحف 

 صّديقة ال ِمثلها صّديقة * تُفرُغ بالصدق عن الحقيقة
 بدا بذلك الوجود الزاهر* ّرس ظهور الحّق يف املظاهر
 هي البتول الطهُر والعذراُء * كمريم الطهِر وال سواءُ 

 فإنّها سيّدة النساء * ومريم الكربى بال خفاءِ 
 القرون الخاليةوُحبّها ِمن الصفات العالية * عليه دارْت 

 تبتّلْت عن دنس الطبيعة * فيا لها ِمن رُتبٍة رفيعة
 مرفوعُة الِهّمة والعز�ة * عن نشأِة الزخارف الذميمة

 يف أُفِق املْجد هي الزهراُء * للشمس ِمن زهرتها الضياءُ 

 أن أصف هذِه املنظومة إّال بالُعْمق. القصيدة عميقة يف معانيها.. كّل الكتب التي مرّت وصفتها بالسطحيّة، ولكنّني ال أستطيع ■
 أعمق نّص لحّد اآلن باملقايسة للنصوص األخرى التي مرّت إىل ما كتبه عل�ء ومراجع الشيعة عن الصّديقة الكربى.



 ولكن.. هذا النّص ُمعبّأ مبُصطلحات الصوفية (ُمصطلحات البن عريب عىل وجه الخصوص)!
 البّد أن نكون عارف� مبضام� ُمصطلحات ابن عريب حتّى نستطيع أن نرشحها!! يعني إذا أردنا أن نرشح هذه املنظومة

والذي اشتمل عىل مضام� الروايات واألحاديث..  -بحسب تتبعي  -هذا هو النص األعمق الذي كُتب عن الزهراء ب� كّل النصوص 
 ولكن العيب هنا هو أّن املُصطلحات والذوق صويف!

 ض املُصطلحات الصوفية الواردة يف هذا النّص).(وقفة قص�ة تُش� إىل بع

ما جرى ب� الحائط والباب نظمه الشيخ األصفها� بشكل مؤثّر.. ومن هنا يف مجالس العزاء، الكث�ون ح� يتناولون ُمصاب  ■
 الصّديقة بالذكر يستشهدون بأبيات منظومة األنوار القدسية.. مّ� جاء فيها:

 * حتّى توارى يف الِحجاب بْدرُها لهفي لها لقد أُضيَع قْدرها
 تجّرعْت ِمن ُغصص الزماِن * ما جاوز الحّد ِمن البيانِ 

 وما أصابها ِمن املُصاِب * مفتاُح بابه حديُث البابِ 
 إّن حديَث الباِب ذُو شجوِن * مّ� جنْت بِه يُد الَخؤونِ 

 أيهجم الِعدى عىل بيِت الهُدى * وَمهبَِط الوحي وُمنتدى الندى
 رضُم النار بباِب دارها * وآيُة النور عىل منارهاأيُ 

 وبابها باِب نبّي الرحمة * وباُب أبواِب نجاِة األُّمة
 بل بابها باُب العّيل األعىل * فثّم وْجه اللِه قد تجىل

راء املؤسسة الدينية الحديث عن منظومة األنوار القدسية للشيخ األصفها� أفتح ِمن خاللِه نافذًة أُطّل عىل رموز كب�ة ِمن شع ✤
 الشيعية الرسمية. والحديث عن الرموز الكبار يف املؤسسة الدينية!

 وقفة عند ديوان السيّد محّمد سعيد الحبويب. ❂
قصيدة خمرية (أي يف الخمر)!! وهي ِمن  27عنوان من العناوين الرئيسة للقصائد، منها  142ديوان كب� ُمفّصل، يشتمل عىل 

ن مراجع القصائد املُْغرقة إىل أبعد الحدود يف املعا� الَخَمرية! فضالً عن الغزل حتّى (باملُذكّر)!! وهو شاعٌر ُمَفلَّق يف باب ِشعره، مِ 
ليس فيه بيت واحد ر، وِمن زع�ء الشيعة ِمن الطراز األّول، وِمن أعالم العراق البارزين! ديوانه هذا ِمن أّوله إىل آخره النجف الكبا

 بل ليس فيه إشارة ِمن قريب أو ِمن بعيد إىل الزهراء!!عن الزهراء!! 

عبي وهو يفتح ُدكّانه يف السوق.. الحديث عن عل�ً أّ� هنا ال أتحّدث عن شاعر ُمراهق، وال أتحّدث عن شاعر ينظم الشعر الش ■
 مرجع ِمن كبار مراجع الطائفة! عن السيّد محّمد سعيد الحبّويب!

 ف�ذا أقول وهو ِمن أوالد الزهراء؟! فالسادة أوالد الحبّويب من السادة األرشاف الذين ينتهي نسبهم إىل فاطمة!

 وقفة عند ديوان السيّد ُمصطفى ج�ل الدين. ❂
 عند كتابه: الديوان) وهو كتاب يف ُمجلّدين(وقفة 

 السيّد مصطفى ج�ل الدين شاعر ليس فقط ِمن الطراز األّول.. بل ما قبل الطراز األّول! من نوادر الشعراء يف العصور املتأخرة.
 الديوان.كان له يف البدايات ديوان قديم [عيناِك والّلحُن القديم].. هو أيضاً موجود ِضمن هذا 

 ديوانه هذا خٌيل ِمن ذكر فاطمة!!السيّد ُمصطفى ج�ل الدين معروف بأسلوبه الرومانيس املُغرق يف الرومانسية..  ●
) املُغنيّة الّلبنانية املعروفة! وهذا غريب.. (فهو معمٌم هاشمٌي نجفٌي عراقٌي تعود أصوله إىل ف�وزولكنّه يف هذا الديوان يذكر (

الشيوخ، وهو أحد أحفاد الشهيد امل�زا اإلخباري)!! فكيف ال يُوجد ذكر لفاطمة صلوات الله عليها يف ديوانه،  النارصية إىل سوق
 -السياسية  -الغرامية  -وديوانه ديواٌن كب� فيه العناوين املُختلفة ؟! فقد َسَرب جوانب الحياة يف ديوانه بكّل اتّجاهاتها (الوجدانية 

! إنّه سوء وال ذكر للزهراء عليها السالم يف هذا الديوانالدينية) َسَرب العناوين املُختلفة،  -الشيعية  -قائدية الع -الفكرية  -الثورية 
 التوفيق! (قراءة أبيات من ديوانه التي ذكر فيها ف�وز).

 فوق رضيحها الرشيف. هناك قصيدة قد تكون يتيمة، قالها يف السيّدة رقيّة عليها السالم، موجودة يف الديوان، وهي مكتوبة ■

 إذا كانت قلوبكم مع فاطمة، ونيّتكم أن تواصلوا خدمة فاطمة، إنّها النعمة األكرب (حافظوا عىل هذه النعمة). ■

 وقفة عند ديوان الشيخ الوائيل.  ❂
).. قصيدة الزهراءنها (القسم األّول ِمن الديوان (أشعاره يف أهل البيت عليهم السالم).. ِمن جملة قصائده هناك قصيدة واحدة عنوا

م يف أحد ُمستشفيات لندن. (خطيب ُحسيني وشيعي، جاء به املرض إىل ديار الُغربة فليس بغريب 1979وجدانية جميلة نظمت عام 
 أن يلجأ إىل الزهراء).

 مّ� جاء يف هذه القصيدة: ■
 كيف يدنو اىل حشاَي الداُء * وبقلبي الصديقة الزهراءُ 



 نُوها * صفوٌة ما لِمثلهم قُرناءَمن أبوها وبعلُها وب

 ثُم يستمّر يف القصيدة إىل أن يصل إىل أبيات يُش� فيها إىل ما جرى عىل الزهراء صلوات الله عليها، يقول: ■
 وانـطوي فوَق أضلْعٍ كََرسوها * فهي ِمن بعِد كْرسهم أنضاءُ 
 ءُ وتَـناَيس ذاك الـجنَ� املُدّمى * وإِن اسـتَوَحَشْت لـُه األحشا

 وجبيـٌن.. ُمحّمٌد كان يرتاح إليه، مبارٌك َوّضاءُ 
 لَطََمتُه كفٌّ عـن املجِد والنْخوِة فيها ـ َعِهْدتُها ـ َشالّءُ 
 وِسواٌر عىل ِذراَعيِك ِمن َسوٍط مَتَطَّت برضبِِه اللُّؤماءُ 

 يف حشايا الظَّالم، يف َمخدعِ الزهراء.. آٌه، ولوعٌة، وبكاءُ 
  ِمن األسقام، كالُغْصِن َجـّف عنه املاءُ وهي فوق الِفراش نِْضوٌ 

 وكس�ٌ ِمن الضلوع تَحاَمْت أن يَراه ابُن َعّمها فيُساءُ 

قصيدة جميلة تحّدث فيها عن ظالمة الصّديقة الطاهرة، وهذا هو شأن الشيعة ح� يحتاجون آل محّمد صلوات الله عليهم  ●
الً .. حينئٍذ يتحّدث الوجدان الشيعي! فالحالة الزمانية واملكانية هي التي تُنطقه، فهو يلجؤون إليهم، وتنفجر عواطفهم ُحزناً أملاً توسُّ

ولكنّه ح� بنفسه يعرتف يف هذه القصيدة أّن الكّف التي َرضبْت فاطمة صلوات الله عليها هي كٌف َشّالء عن املجد والنخوة.. 
 ضحة يف شعر شعراء الشيعة السطحية!يتحّدث عىل املنرب يتحّدث عن القوم بشكٍل آخر!!هذه الظاهرة وا

 ومثال عىل ذلك القصيدة التي كتبها الشيخ الوائيل تحت عنوان (يف رحاب الرسول) يُخاطب فيها رسول الله صّىل الله عليه وآله،
 م.. مّ� جاء فيها:1976والتي نظمها يف املدينة املنّورة عام 
 َسناك.. وأستهدي الجالَل وأطلُب س�حاً أبا الزهراِء أن جئُت أجتيل* 

 إىل أن يقول:
 وعّفرت خّدي يف ثرًى مّس َعْفرَه * لجربيَل ِمن جنَحيِه ريٌش ُمزَغَُّب 

 وآثاُر أقداٍم صغاٍر وَمهَْجٌع * إىل الحسنَِ� الزاكيِ� وَملعُب 
 وصوُت رَحى الزهراء تَطحُن قُوتَها * إىل ِجلِْد كبٍْش حيث تجلُس زينُب 

 سوف يبقى الدهر يروي جاللَها * وتبقى عىل رغم البساطة تأشُب ُرؤًى 

 معا� تُغرق يف السطحية يف الحديث عن الصّديقة الطاهرة عليها السالم يف هذا الشعر أو يف بقيّة شعر الشعراء! ●

 أوائلها يف مسجد الرسول وقفة عند أبيات ِمن قصيدة أخرى للشيخ الوائيل تحت عنوان (دعاء عند الرسول الكريم) قصيدة نُظمتْ  ■
 هـ. يُش� فيها إىل حديث الكساء الرشيف، ولكنّه يُفّرغه ِمن محتواه وِمن معناه. 1408الكريم، ثّم أُكملت عام 

 (قراءة سطور ِمن هذه القصيدة).

ن أن نتلّمس ِمن خالله ما الشيخ الوائيل وإْن كان الذي كتبه هو قصيدة واحدة يف الزهراء عليها السالم، ولكنّه مثال واضح ُ�ك ■
 كتبه الشعراء اآلخرون.

 النََفس الغالب يف ِشْعر شعراء الشيعة عن الزهراء عليها السالم هو ظاهرة الظالمة واألحزان، وسطحية الَفهْم عن مقام الزهراء.. أّما
 ر وال يف نرث!! الذي تحّدث عنها القرآن والِعرتة.موقعيّة الزهراء يف منظومة العقيدة الشيعية، فإّ� مل أجد أحداً يتحّدث عنها، ال يف شع

ا أّما كل الكتب التي مرّت (كل النرث وكل الشعر) سواء كان ُمقّرصاً مع فاطمة أو ذاكراً لفاطمة، سواء كان جافياً لها أو باكياً ألجله
بعُض إشارات، فتلك إشاراٌت عابرة مل يُرتّب وعليها.. فالجميع اتّفقوا أن يُخرجوا فاطمة من منظومة العقيدة الشيعية! وإذا أشار ال

 أحد عليها أثراً ِمن اآلثار!

ظالمة فاطمة الحقيقية هي أنّنا تابعنا السقيفة.. فالسقيفة فعلْت ما فعلْت ونحن بعد ذلك واصلنا ظالمة فاطمة فأخرجنا  ●
لدين وُجعلْت حواجز وحصون وموانع يك �نع فاطمة الصّديقة الكربى ِمن منظومة العقيدة الشيعية، وِجئنا بأصوٍل ُسّميْت بأصول ا

ِمن الدخول إىل منظومة العقيدة مثل� َمنعْت السقيفة فدكاً عن فاطمة عليها السالم! إذا كانت السقيفة منعْت عن فاطمة هذا 
لعقيدة الحّقة ح� أخرجنا منها الرمز املادي املحدود (فدك).. فنحن منعنا فاطمة عن العقيدة! وحقيقة األمر أنّنا منعنا أنفسنا عن ا

 فاطمة! ففاطمة هي أصل الدين، وهي حقيقة الدين.

 ).للكتب العقائديةوقفة عند مجموعة أخرى من كتبنا املهّمة يف مكتبتنا الشيعية (وهي �اذج  ✤

لغطاء.. وهو ِمن ] للشيخ محّمد حس� كاشف اأصل الشيعة وأصولها) يف مجموعة هذه الكتب العقائدية: كتاب [1الكتاب ( ❂
أكرث الكتب انتشاراً يف املراكز الشيعية واألوساط الشيعية، ومن أكرث الكتب طباعة وترجمة (فقد تُرجم إىل عّدة لغات). هذا الكتاب 

له أّن الشيخ كاشف الغطاء يف هذا الكتاب سيذكر كيف نشأ التشيّع وما هي أصو  -بحسب املُفرتض ِمن العنوان وحتّى ِمن املقّدمة  -
 وال ملوقعيّتها يف العقيدة!ِمن أّوله إىل آخره ال وجود فيه لذكر الصّديقة الطاهرة العقائدية. يف ح� أّن هذا الكتاب 



عل�ً أّن هذا الكتاب دامئاً املراجع والعل�ء ينصحون الشباب بقراءته، ح� يسألونهم عن كتاب يُعرّف لهم التشيّع!! هؤالء الذين  ●
راءة هذا الكتاب، وكأنّهم يأخذونهم بأيديهم إىل نقطة ُمظلمة تُعلّمهم أّن التشيّع ال عالقة له بفاطمة!! وإذا ينصحون الشباب بق

 كان لفاطمة ِمن عالقة بالتشيّع فهي عالقة عاطفية بحكم أنّها ابنة النبي صّىل الله عليه وآله!

 ا املُظّفر.] للشيخ محّمد رضالسقيفة) ِمن كتب العقائد هو كتاب [2الكتاب ( ❂
كتاٌب جميل يف مناقشة موضوع السقيفة، ولكّن الغريب أنّه ال يُوجد أّي ذكْر ملوضوع فاطمة بخصوص موضوع السقيفة!! مع أنّه 
ال ُ�كن التفكيك أساساً ب� عنوان (السقيفة) و(فاطمة). فح� يُثّقف طَلَبة الحوزة عىل هذا الكتاب، وكذا شباب الشيعة (أوالد 

 يعة) فهذا الكتاب يُعلّمهم أن ال موقعيّة لفاطمة يف التشيّع!!وبنات الش

] للشيخ املظّفر هو عىل هذا الحال أيضاً.. وقد تحّدثت عنه يف حلقات سابقة ِمن هذا الربنامج، عقائد اإلماميةعل�ً أّن كتاب [ ■
 ح� قلُت عنه أنّه عقائد األموية وليس عقائد اإلمامية.

 كتاب نفيس ك� يصفه السيّد الخويئ وامل�زا جواد التربيزي يف كتاب [رصاط النجاة يف أجوبة االستفتاءات].وأنّه كتاب تنفيس وليس 

النافع ) من كتب العقائد وهو من الكتب التي تُّدرس لَطَلبة الحوزة وتبني العقيدة يف املؤسسة الدينية هو كتاب [3الكتاب ( ❂
الكتاب للعالّمة الحّيل، والرشح للمقداد السيوري! وهذا الكتاب هو اآلخر خٌيل ِمن ذكر ] نّص يوم الحرش يف رشح الباب الحادي عرش

 فاطمة عليها السالم!! (وهذه الكتب صادرة عن رموز املؤسسة الدينية الرسمية).

عقائدي يُدرّس يف الوسط ] وهو أكرب كتاب كشف املراد يف رشح تجريد االعتقاد) أيضاً ِمن الكتب العقائدية: كتاب [4الكتاب ( ❂
 الحوزوي، رمّبا بعض الطَلَبة يدرسه يف ثالث سنوات.. أيضاً ال يوجد فيه أي ذكر ملوقعيّة فاطمة يف العقيدة الشيعية!

 ] جمع وتحقيق الشيخ محّمد رضا األنصاري القّمي.. وهو كتاب مؤلّف ِمن جزئ�،عقيدة الشيعة) كتاب [5الكتاب ( ❂
 كتبه عل�ء الشيعة ِمن رسائل عقائدية وفقاً ألسلوب عل�ء الكالم ِمن القرن الثا� إىل القرن العارش الهجري.هذا الكتاب يجمع ما 

نّص لعدد هائل وكب� جّداً ِمن كبار مراجع الطائفة!  70وقد تحّدثت عن هذا الكتاب يف الحلقات السابقة. هذا الكتاب يشتمل عىل 
  خٌيل من أي ذكر ملوقعيّة الزهراء عليها السالم يف العقيدة الشيعية!هذا الكتاب بجزأيه وبرسائله السبع�

هذه الكتب هي التي تُشكّل املصدر االعتقادي والعقائدي يف املؤسسة الشيعية الدينية الرسمية.. وهي التي تُغّذي ساحة الثقافة  ✤
 والرباءة الحّقة!% لعقيدة الوالية الحّقة 100الشيعة بهذا الفكر الكالمي الناصبي املنافر 

؟! (سواء يف الحلقة املاضية أو هذه الحلقة؟ باستثناء كتب سؤاٌل أسألكم إيّاه: هل وجدتم شيئاً يشفي غليلكم يف هذه الكتب ✤
رمّبا قبل است�عكم ملجموعة حلقات (لبيِّك يا فاطمة) كنتم تستأنسون ببعض الكتب.. ولكن أنتم يف غفلة، ومضحوٌك  الحديث).

 ن� ُ�زّق هذه األستار ونتوّغل بحثاً عن الحقائق يتبّ� أّن الكث� ِمن هذه األمور مهازل، وهي يف غاية البُْعد عن الحقيقة!حي عليكم!

وقفة عند مجموعة أخرى ِمن الكتب التي أجرمت بحّق فاطمة عليها السالم.. وقد تحّدثْت عنها في� سبق من حلقات هذا  ✤
  تكتمل الصورة يف هذا املوضوع (الزهراء يف املكتبة الشيعية).الربنامج، وإّ�ا جئُت بها يك

يف العلم والعصمة يف أحوال النبّوة  -عليهم السالم  -] للشيخ املفيد: (والوجه أن نقطَع عىل ك�لهم تصحيح االعتقادكتاب [ ❂
عىل أّن العصمة الزمة منذ أكمل الله تعاىل عقولهم واإلمامة، ونتوقّف في� قبل ذلك، وهل كانْت أحوال نبّوة وإمامة أم ال؟ ونقطع 

 إىل أن قبضهم). يعني أّن فاطمة عقلها ليس كامالً يف مرحلة ِمن املراحل، والِعصمة ليسْت الزمة لها يف مرحلة من مراحل حياتها!!

 في� مىض من الزمان)! ] للشيخ الطويس: (وينسون كث�اً ِمن ُمتّرصفاتهم وما جرى لهم4تفس� التبيان : جيف كتاب [ ❂
 فالزهراء تنىس كث�اً من ُمتّرصفاتها، وكذلك تنىس كث�اً مّ� جرى في� مىض من الزمان!!

 ] للشيخ الطربيس: (فهم ينسون ويسهون ما مل يؤّدي ذلك إىل إخالل بالعقل)!4مجمع البيان : جكتاب [ ❂
  يُقال عن عقلها أنّه عقل ُمختل!يعني أّن فاطمة عليها السالم تسهو وتنىس إىل الحّد الذي ال

] للم�زا القّمي.. يتحّدث فيه عن قرص عمر الزهراء عليها السالم، ويقول أّن قرص ُعمرها يعني قلّة عبادتها جامع الشتاتكتاب [ ❂
، وقلّة آالمها وما قياساً إىل الحسن والحس� عليه� السالم! ولذلك هي دون الحسن والحس� يف املنزلة لقرص عمرها وقلّة عبادتها

 جرى عليها!

يقول: (والذي يرتّجح عندي أّن فضلها بعد األمئة االثني عرش، وهو القول األخ� ) من جوامع الكَلِم  3الشيخ اإلحسايئ يف (الجزء ❂
 } ك� يفهمها!!لعموم آية {وليس الذكر كاألنثى})!! يعتقد أّن فاطمة عليها السالم دون األمئة، لعموم آية {وليس الذكر كاألنثى

.. اعرفوا دينكم واعرفوا عقيدتكم، ال شأن لكم يب.. تتبّعوا الحقائق وهذه هذا الربنامج ُ�ثّل دراسة سرتاتيجية عميقة ودقيقة ✤
و مل الوثائق بأنفسكم، وزِنوا األمر: هل هو ِمن املنطق الرح�� أو املنطق الشيطا�.. أنتم تستطيعون أن مُتيّزوا بأنفسكم، ألنّكم ل



أنصفوا أنفسكم قبل أن  -ك� ورد ذلك يف أحاديث أهل البيت عليهم السالم  -تستطيعوا أن مُتيّزوا لسقطْت حّجة الله عىل العباد 
 تُنصفوا آل محّمد عليهم السالم!

ف الغطاء ] للشيخ محّمد حس� كاشجنّة املأوىكتاب آخر من الكتب التي أجرمْت بحّق فاطمة عليها السالم.. وهو كتاب [ ❂
حتّى خرجْت عن حدود يقول: (وكل�تها مع أم� املؤمن� عليه الّسالم ألقتها بعد رجوعها من املسجد، وكانت ثائرة متأثرة أشّد التّأثر 

 الّتي مل تخرج من حظ�تها مدة عمرها..)!! فاطمة ليست مؤّدبة يف مقطع ِمن مقاطع حياتها!!اآلداب 

] يقول السيّد الطباطبايئ أّن سيّدة نساء العامل� هي مريم.. وفاطمة سيّدة نساء العامل� 3: جتفس� القرآنامليزان يف يف كتاب [ ❂
 بعد مريم وآسيا وخديجة!!! يعني هي ليسْت سيّدة لنساء العامل� عىل االطالق!!

 أنا أسألكم: ✤
 اب يف مكتبتكم؟! هل ترتكون الكتاب يُطبع ويُبّجل؟!لو أّن كتاباً فيه إساءة ملرجعكم الذي تُقلّدونه، هل تُبقون ذلك الكت

ق أكرث العل�ء إساءة إىل فاطمة هو السيّد الخويئ!! عل�ً أنّه ال توجد عندي ُمشكلة خاّصة مع السيّد الخويئ.. أنا فقط أُبّ� الحقائ ❂
نت ذلك تفصيالً يف حلقات سابقة. السيّد الخويئ وقّد بيّ األسوء يف التأريخ الشيعي يف موقفه من فاطمة هو السيّد الخويئ، بالوثائق! 

 ] ح� قال:9ِمن البداية نسف ظالمة فاطمة يف كتابه [معجم رجال الحديث :ج
 (وكيف� كان فطريق الشيخ إىل كتاب ُسليم بكال سنديه ضعيف)

 باب االجتهاد والتقليد، يقول: -] للسيد الخويئ 1: جالتنقيح يف رشح العروة الوثقىكتاب [ ✤
ن له ثباٌت تام يف أمرهم..) ال يُشرتط أن يكون شديد الحّب لهم(للَجزم بأنَّ َمن يُرجع إليه يف األحكام الرشعية   أو يكون ممَّ

فهو ال يشرتط يف زع�ء الدين ومراجع التقليد أن يكونوا شديدي الحّب لفاطمة وآل فاطمة!! يعني يُسلّم أعناق الشيعة بيد أُناس 
شديداً لفاطمة!! أّي خيانة هذه؟! ِمن خالل س�ة رسول الله التي تعرفونها، وكيف كان يتعامل صّىل الله عليه وآله  ال يحملون ُحبّاً 

 مع الزهراء صلوات الله عليها؟! هل هذا الكالم الذي يقوله السيّد الخويئ يُريض رسول الله؟!
مع فاطمة، بل سأحّدثكم عن أدب الله تعاىل مع فاطمة عليها  (عل�ً أنّني يف الحلقات القادمة سأحّدثكم ليس عن أدب رسول الله

 السالم.. وِمن عميق فكْر الكتاب والعرتة).

أي شخص يكون شديد الحب لجهة وضعيف الحب لجهة أخرى.. إذا مل يكن شديد الحّب ألهل البيت، فلَِمن اّدخر شّدة الحّب  ●
 . هل يكون ذا عقيدة صحيحة؟!!إذن؟! ثُّم إّن الذي ال يكون ذا ثبات تام يف أمرهم.

 السيّد الخويئ يتحّدث هنا عن نفسه وعن أساتذته وعن تالمذته!!

أيضاً بحسب هذه الفتوى، السيّد الخويئ ال يشرتط فيكم أنتم أيّها الشيعة أن تكونوا شديدي الحّب آلل محّمد عليهم السالم!!  ●
وِمن هنا قلت أّن السيّد الخويئ ! هل يُريض صاحب األمر صلوات الله عليه؟! فهل هذا املنطق يُريض رسول الله صّىل الله عليه وآله؟

عل�ً أّن هذا املنهج ليس خاصاً بالسيّد الخويئ.. بل موجود عند أساتذة السيّد الخويئ، وعند تالمذته  هو األكرث إجراماً بحّق الزهراء!
 تمّسك� بهذا املنهج وِمن املُدافع� عنه!!أيضاً من املراجع املعارصين الذين تُقلّدونهم!! فهم ِمن املُ 

] للسيّد محّمد باقر الصدر، الخالصة التي نخرج بها ِمن هذا الكتاب هي: أّن فاطمة كانت شابًّة مؤمنة فدك يف التأريخكتاب [ ❂
اء الخليفة أيب بكر يف تلك داعية رسالية.. فكّرْت يف مواجهة الظامل� ُمستوحيّة ذلك ِمن روح أّمها العظيمة، ولكنّها فشلْت لذك

 املواجهة، وانطوت عىل آالمها بسبب غصب فدك، وبسبب اإلهانة التي وجهها ُعمر ح� هّدد بإحراق البيت..! وانتهينا!
 مل يعتِد عىل فاطمة، وفاطمة ليسْت لها تلك املنازل الَغيبية.. وإّ�ا كانت شابة مؤمنة رسالية تحنو عىل -بنظر السيد الصدر -فُعمر 

أبيها بالعاطفة والحنان، وواجهت الظامل� وفشلْت يف املواجهة لذكاء الخليفة أيب بكر!! فاملرشوع الفاطمي مرشوع فاشل وإْن كان 
 قد نجح يف بعض الجهات الجزئية!!

.. وقد تحّدثُت ] للسيّد محّمد حس� فضل الله وهو من تالمذة السيّد الخويئ والسيّد محّمد باقر الصدرالزهراء القدوةكتاب [ ❂
عن كتابه هذا بشكل تفصييل يف حلقة سابقة. واملضام� التي جاءْت يف هذا الكتاب هي نفس املضام� التي جاءْت يف كتاب [فدك 

 يف التأريخ] للسيّد محّمد باقر الصدر!

ية في� ب� الشيعي وإمامه، وما دون اإلسالم ليس نصوص أكمل َمن يُطبّقها املُعصوم.. اإلسالم حقيقة ُمتجّسدة يف العالقة املَعنو ✤
ذلك حوايش لإلسالم.. أصل اإلسالم العالقة الحقيقة الصادقة املبنية عىل املعرفة السليمة وهذه املعرفة نأخذها ِمن حوايش اإلسالم 

 املُظلمة. من (النصوص). اإلمام املعصوم هو شمُس العقيدة، وهِذه النصوص مبثابة األشعة الصادرة التي تُن� املساحات

 اإلسالم هو التسليم.. ونحُن نسلّم لله إذا سلّمنا إلمام زماننا عليه السالم ! ●
 سيّد األوصياء هو اإلسالم.. وليس أخاً لإلسالم ك� يقول مراجعنا!! (برز اإل�اُن كلّه إىل الرشك كلّه).

 عٌيل هو القرآن، وليس ابناً للقرآن ك� يقول عل�ؤنا!



بقيْت عندي بقيّة من الكتب أتركها لحلقة يوم غد.. وأختم الحلقة بقراءة أبيات من قصيدة عينية معروفة لعبد الباقي الُعَمري  ✤
 (الشاعر العراقي السني املوصيل).

 


