
 112الحلقة  -برنامج [ الكتاب الناطق ] 
  29ج  -لبيك يا فاطمة 

 1437ذى القعدة  19م ــ 2016/8/23الثالثاء : 

(لبيِّك يا فاطمة) حلقاتنا التي تقّدمْت والتي ستأيت دراسة اسرتاتيجية ُمفصلّة يك نعرف موقعية الصّديقة الكربى عليها السالم يف  ✤
 منظومتنا الشيعية. هل وضعنا فاطمة يف املوضع الذي يجب أن نضعها فيه ِمن الوجهة االعتقادية؟!

 ضيت� (عن صورة الزهراء يف املكتبة الشيعية)حديثي يتواصل مع ما تقّدم يف الحلقت� املا ✤

قد قول قائل: ولَِم هذا الرتكيز عىل املكتبة الشيعية؟! وأقول: يف الدراسات السرتاتيجية البّد ِمن تشخيص مراكز وبُؤر تكون  ■
 ّدة أشياء، منهـا:املعطيات فيها ُمكثّفة بشكٍل عال وُمركّز.. أهل البيت عليهم السالم يقولون: يُعرف عقل الرجل ِمن ع

يُعرف عقل الرجل ِمن سجع خامته. (ما يكتبه ِمن سجع يف خامته الذي يلبس، أو ما يكتبه ِمن سجع يف ختْمه الذي يختم به  ●
 املعامالت والعقود واألوراق الرسمية والرسائل).

 يُعرف عقل الرجل ِمن كُنيته. (قطعاً الكُنية التي يختارها هو). ●

ل ِمن طول لحيتِه. (هل طول لحيته يُناسب عمره ومقاييس هندامه وشكله، هل يُناسب منزلته الدينية أو يُعرف عقل الرج ●
 اإلجت�عية أو السياسية وهكذا) بعبارة موجزة : مظهر اإلنسان، ُ�كن أن يكشف عن مضمونه يف كث� ِمن األحيان.

 ا، طريقة تقد�ها، هل أرسل معها رسالة؟...)يُعرف عقل الرجل ِمن هديّته. (نوعها، مكانها، زمانها، شكله ●

 يُعرف عقل الرجل ِمن رسوله (ح� يُرسل شخصاً ويجعل وسيطاً في� بينه وب� اآلخرين). ●

 يُعرف عقل الرجل ِمن كتابه. (أي الرسالة التي يُرسلها، أو الكتاب الذي يُؤلّفه). ●
 سنة الحك�ء.. أو أّن التجارب دلّت عىل نتائجها الصحيحة.وهناك أشياء أخرى جاءْت يف الروايات، أو جاءْت عىل أل

أنا أقول بعبارة موجزة: املكتبة الشيعية مُتثّل عقل املؤسسة الدينية الرسمية، وِمن جهة أخرى مُتثّل املصادر واملنابع التي يتشكّل  ■
ك� يُقال (املكتوب يُقرأ ِمن عنوانه).. والعنوان الفسيح  منها العقل الشيعي الجمعي، ومُتثّل أساساً بُنيْت عليه ساحة الثقافة الشيعية!

 الوسيع والكب� والواضح والجيل للمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية هو (املكتبة الشيعية)!

 أخطر هذه الكتب هو وصلنا يف الحلقة املاضية إىل عرض �اذج ِمن الكتب التي أجرمْت بحّق فاطمة عليها السالم.. وقلُت بأنّ  ✤
، والسبب يف ذلك: ألنّه يُؤسس لِمنهجيّة تأخذ الشيعة بعيداً عن الزهراء ] للسيّد الخويئ1كتاب [التنقيح يف رشح العروة الوثقى: ج

صلوات الله عليها! ح� كتب السيّد الخويئ منهجيّة واضحة ِمن أنّه ال يشرتط يف مرجع التقليد أن يكون شديد الحّب ألهل البيت 
 وال أن يكون ممن له ثباٌت تام يف أمرهم!! هذا يف مرجع التقليد، ف� بالَك بعاّمة الشيعة؟!عليهم السالم!! 

هذه منهجيّة ضالّة، ُمنحرفة، بعيدة عن الرصاط املُستقيم، تقود الشيعة إىل هاوية الضاللة، وإىل ظالم دامس ِمن الجهل ومن القطيعة 
 مع آل محّمد عليهم السالم!!

 الكربى عليها السالم نقرأ: (وَمن جفاِك فقد جفا رسول الله) يف زيارة الصّديقة ■
ح� يأيت السيّد الخويئ ويقول: ال يُشرتط يف مرجع التقليد أن يكون شديد الحّب لفاطمة عليها السالم! فهل هذا املضمون فيه جفاء 

 لفاطمة أو ال؟! هل هذا املضمون يُفرح رسول الله؟!

ْل ال أسألكم عليه أجراً إّال املودّة يف القرىب} هذه اآلية تتحّدث عن أجر رسول الله، عن (املوّدة).. ِمن سورة الشورى {ق 23اآلية  ■
فهل املوّدة التي ذُكرت يف هذه اآلية يُراد منها أن ال تكون يف أعىل درجات الحّب واإلنشداد إىل أهل البيت؟ هل املراد أن تكون 

ا االستثناء الوارد يف اآلية (إّال املوّدة يف القرىب) يُش� إىل املوّدة يف أعىل الدرجات.. والعنوان املوّدة ضعيفة.. وتصدُق اآلية هنا؟! هذ
 األّول يف قرىب نبيّنا األعظم فاطمة.

نساءنا،  قد يقول قائل: وأين عٌيل يف القرىب؟ وأقول: عٌيل هو نفس محّمد برصيح القرآن يف آية املُباهلة.. فآية املُباهلة فرّقت (أبناءنا،
 أنُفسنا). فهذا األجر يف الحقيقة هو لعّيل ك� هو ملحّمد صّىل الله عليه� وآله�.

أنَت أيّها الشيعي، وأنِت أيّتها الشيعية: ح� مترّون عىل هذه اآلية ِمن سورة الشورى، هل تستشعرون أّن املوّدة ُهنا ُ�كن أن  ■
 حّمد عليهم السالم قد سّددنا أجر محّمد صّىل الله عليه وآله؟!تكون ضعيفة! ونكون بهذه املوّدة الضعيفة آلل م

 هذا القرآن ب� أيديكم.. تدبّروا هذه اآلية يف ُسورة الشورى. إذا مل تُسّددوا أجر محّمد، فأنتم ملعونون عىل لسان أيب الزهراء صّىل 
 فيقول: (لعَن الله َمن منع األج� أجره، ثُّم يقول: وأنا أج�كم).الله عليه وآله، فقد كان صّىل الله عليه وآله يُعلنها رصاحة عىل املنرب، 

محّمد صّىل الله عليه وآله هو أج�نا.. فكيف نُقّدم له األجر؟ بأّي طريقة؟ بأّي أسلوب؟ املفروض أن نُعطي كّل ما عندنا، ونحن 
ع ِمن أساتذتِه وتالمذته، كيف يقبل وجدانهم أن نشعُر بالتقص�. ال أدري كيف يقبل وجدان السيّد الخويئ ووجدان هؤالء املراج

 يقولوا هذا الكالم (أنّه ال يُشرتط يف مرجع التقليد أن يكون شديد الحّب لفاطمة وآل فاطمة أو مّمن له ثبات تام يف أمرهم)!!



 هذا املنهج الذي ثبّته السيّد الخويئ!لذلك قُلت بأّن أكرث املناهج إجراماً يف الجانب العقائدي بحّق الصّديقة الطاهرة عليها السالم هو 

 إذا أردتم التوفيق يف دينكم، ولدينكم متّسكوا بفاطمة، والجؤوا إىل فاطمة. ✤

 (عرض �اذج أخرى ِمن الكتب التي أجرمت بحّق فاطمة صلوات الله عليها) ✤

الذي صار عاملاً ُمحّققاً لكرثة ما يُشكّك به [املوضوعات يف اآلثار واألخبار عرض ودراسة] للسيّد هاشم معروف الحسني كتاب  ❂
ِمن االحاديث! هذا شأن مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية! كلّ� أكرثت من التشكيك يف حديث آل محّمد، وكلّ� قرضَت العقائد 

 فَت منازل أهل البيت، وكلّ� رفسَت أحاديثهم التفس�ية بحذائك، كلّ� رصَت عاملاً ُمحّققاً جليالً!!الشيعية الحّقة، وكلّ� استسخ

يف هذا الكتاب [املوضوعات يف اآلثار واألخبار عرض ودراسة] تحت عنوان: ِمن مرويّات الغالة.. يُدرج املؤّلف الرواية التالية عن  ■
 يعتربها ِمن مرويات الغالة!مولد الصّديقة الكربى عليها السالم، و

(وجاء يف معامل األخبار عن سدير الص�يف، أّن اإلمام الصادق روى عن رسول الله أنّه قال: خلق الله نور فاطمة قبل أن يخلق األرض 
يخلق آدم  والس�ء، فقال له بعض الناس: يا رسول الله أليسْت هي إنسية؟ فقال: فاطمة حوراء إنسية خلقها الله ِمن نور قبل أن

 إذ كانْت األرواح، فلّ� خلق الله آدم ُعرضْت عىل آدم. قيل له: يا نبّي الله وأين كانْت فاطمة؟ قال: كانْت يف ُحّقة تحت ساق العرش
الله ، قيل: يا رسول الله ف� كان طعاُمها؟ قال: التسبيح والتهليل والتمجيد، فلّ� خلق -الحّقة موضع تُحفظ فيه األشياء العزيزة  -

 آدم وأخرجني ِمن ُصلبه، وأحّب الله أن يخرجها ِمن صلبي جعلها تفاحة يف الجنّة وأتا� بها جربئيل، فقال يل:
ّن السالم عليَك ورحمة الله وبركاته، قلُت: وعليك السالم.  فقال: إّن ربّك يُقرئك السالم قلُت: منُه السالم وإليه يعود السالم قال: إ

له عّز وجّل إليك ِمن الجنة. فأخذتُها وضممتُها إىل صدري، قال: إّن ربّك يقول لك: كُلها، ففلقتها فرأيُت نوراً هذِه تفاحة أهداها ال
ساطعاً فزعُت منه، فقال: كُلّها وال تخف فإّن ذلك النور للمنصورة يف الس�ء وهي يف األرض فاطمة، قلُت: ومل ُسّميْت يف األرض 

فاطمة ألنّها فطمْت شيعتها ِمن النار، وفُِطم أعداؤها عن ُحبّها، وُسّميت يف الس�ء املنصورة لقوله فاطمة؟ قال: ُسّميْت يف األرض 
 تعاىل {ويومئٍذ يفرح املؤمنون بنرص الله ينرص َمن يشاء} يعني نرص فاطمة ملُحبّيها).

 أنا أسألكم: أين هي معا� الغلو يف هذه الرواية؟!

ا واآلخرة وهي املنصورة، ولكن من أس�ء فاطمة املُحبّبة للمالئكة (املنصورة).. ولذا اسم صاحب فاطمة هي النارصة لنا يف الدني ●
 األمر صلوات عليه ُمشتٌق من اسمها (أين املنصور عىل َمن اعتدى عليه وافرتى؟) إنّه صورة تتجّىل من (املنصورة).

 ل أّن األّول والثا� ما كانوا نواصب، وما كانوا يُبغضون فاطمة!!الرواية تقول (وفُِطم أعداؤها عن ُحبّها) والسيّد الخويئ يقو  ●

ثُّم يُكمل السيّد هاشم معروف الحسني فيقول: (وروى الّسد هاشم البحرا� يف كتابه "نزهة األبصار" ُجملة ِمن األساط� حول  ■
واإلسالم بدافع التشنيع عليهم والتشويه آلثارهم الخّ�ة)!!  مولد النبي وعّيل والزهراء واألمئة الكرام، كلّها من صنع الغالة وأعداء األمئة

 والكالم يف هذا الكتاب عىل هذا الوزن، وكّل هذا بسبب دودة السقيفة (وسأتحّدث عن هذه الدودة بشكل ُمفّصل).

اطن والرمز، فهي فاطمة الزهراء، أيضاً مّ� جاء يف هذا الكتاب وهو ينقل كالماً للحافظ رجب الربيس، ثُّم يعلّق عليه: (وأّما يف الب ■
 ألّن الصلوات الخمس يف الحقيقة هم: السادة الخمسة الذين إذا مل يُعرفوا ومل يُذكروا، فال صالة، فالظهر هي رسول الله، وِمن ثّم بدا

والّلوح والقلم عٌيل وفاطمة، وإليه  النور أّول ما خلق الله نوره، وأّول ما خلق الله الّلوح، وأّول ما خلق الله القلم، فالعقل نُور ُمحّمد،
اإلشارة بقوله تعاىل: ﴿ن * والقلم وما يسطرون﴾ وفريضة العرص أم� املؤمن�، واملغرب الزهراء، أمر الله باملحافظة عىل حبّها وحّب 

 عرتتها، فصّغروا قدرها، وحّقروا عظيم أمرها ملّا غُربْت عنها شمس النبّوة...).
 إىل غ� ذلك ِمن الُسخف الذي اشتمل عليه هذا الفصل..)!!!حسني عىل كالم الحافظ رجب الربيس فيقول: (فيُعلّق هاشم معروف ال

أين الُسخف يف كالم الحافظ رجب الُربيس؟! املعا� التي ذكرها معا� جميلة جّداً استخرجها ِمن خالل تدبّره يف اآليات والروايات، 
 ما يعضد هذه املعا�. وهناك يف أحاديث أهل البيت عليهم السالم

[حديث الكساء يف مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت كتاب آخر من الكتب التي أجرمْت بحّق فاطمة عليها السالم، وهو كتاب  ❂
 عليهم السالم] للسيّد ُمرتىض العسكري!

ديث الكساء يف بيت فاطمة أصابه ذكر كّل األحاديث التي جاءت يف كتب املخالف� في� يتعلّق بحديث الكساء، وح� وصل إىل ح
 الشلل، فقال يف آخر كتابه: (إتّفقت الرّوايات الّسابقة يف كتب الفريق� عىل أّن آية التّطه� نزلْت عىل رسول الله يف بيت أم سلمة،

ند تذكر أّن القّصة وقد أجلس حوله أهل بيته وجلّل نفسه وإيّاهم بالكساء، وعارضْت تلكم الرّوايات رواية واحدة غ� معروفة السّ 
تّعرض وقعت يف دار الزّهراء بكيفية أخرى، غ� أّن هذه الرّواية الواحدة ال تُناهض تلك الرّوايات الكث�َة سنداً ومتناً، ومل نَر حاجة لل

ت فاطمة عليها السالم، لذكرها ومناقشتها.)!! نزول آية التطه� يف بيت أم سلمة هذا نزول ثا�.. النزول األّول آلية التطه� كان يف بي
 ولكن ماذا نصنع للعقول املُشبعة بالفكر الناصبي؟!

حديث الكساء يف بيت فاطمة حديث ساقط من جهة السند عند عل�ئنا! (هذه هي منهجية السيّد الخويئ يف كتابه معجم رجال 
 ة له عندهم.الحديث، ومنهجيّة بقيّة املراجع)!! حديث الكساء يف بيت الزهراء يُسقطونه، ال قيم



ويُثبتون األحاديث ِمن كتب املُخالف� التي ذكرْت أّن الواقعة حدثْت يف بيت أّم سلمة، والتي تقول فقط أّن النبي جمعهم تحت 
 الكساء ونزلْت آية التطه� ِمن دون كّل التفاصيل املعروفة يف حديث الكساء الي��!!

قدار مناقشة تصل إىل حّد الرفض) حتّى النقاش مل يُناقشه أصالً!! مع أنّه وبقيّة مرتىض العسكري مل يُعِط قيمة للحديث حتّى (مب ●
 املراجع والعل�ء يُناقشون كّل يشء.. حتّى ق�مات املُخالف� يأتون بها ويُناقشونها!!

 م ذلك.حديث الكساء وحديث الغدير بنفس الدرجة ونفس املُستوى.. وإنكارُه كإنكار حديث الَغدير، وسأُبّ� لك ●
حديث الكساء أُسّميِه بغدير الس�ء.. مثل� كان حديث الغدير يف األرض، كان هناك حديث غدير يف الس�ء لفاطمة هو حديث 

 الكساء، ألّن فاطمة هي كفٌؤ لعّيل، وكُفئيّة فاطمة لعّيل يف حديث الغدير هي يف حديث الكساء.
يث الكساء: الله! وقال: إّ� ما خلقُت س�ًء مبنية.. إىل أن قال : فاطمة. الذي خطب يف حديث الَغدير: محّمد، والذي خطب يف حد

 (سأجري لكم ُمقارنة ب� حديث الكساء األريض وحديث الكساء الس�يئ يف الحلقات القادمة ح� أقف عند حديث الكساء طويالً).

.. قام البهبودي بعملية قرص.. كايف] للبهبودي[صحيح الكتاب آخر ِمن الكتب التي أجرمت بحّق فاطمة عليها السالم، كتاب  ❂
 فقرص كتاب الكايف للشيخ الكليني إىل (الربع)!! وقد تحّدثت يف حلقة سابقة عن أهميّة الجزء األّول ِمن كتاب الكايف لِمعرفة الصّديقة

 الكربى، خصوصاً ما جاء يف كتاب الحّجة.
لكايف من أّمهات الروايات وأّمهات العناوين يف معرفة آل الله يف كتاب الحّجة ) من ا1عدد الروايات التي جمعها الكليني يف (الجزء 

 رواية يف كتاب الحّجة فقط!! وقد اعتذر الشيخ الكليني عن ذلك يف كتاب الحّجة: 1012هو  
أن ُيسهّل الله جّل وعّز إمضاء  (ووّسعنا قليالً كتاب الحّجة وإْن مل نُكّملُه عىل استحقاقه، ألنّا كرهنا أن نبخَس ُحظوظه كلّها. وأرجو

 ما قّدمنا ِمن النيّة، إن تأّخر األجل صنّفنا كتاباً أوسع وأكمل منه، نُوفيه حقوقه كلّها إْن شاء الله تعاىل)
ألّف إذا كان كتاب [الكايف الرشيف] للشيخ الكليني وهو كتاب ُمخترص، عل�ء الشيعة محقوه محقاً.. فكيف لو أّن الشيخ الكليني 

 إليناً كتاباً موسوعاً يف معرفتهم صلوات الله عليهم ويُوفيه حّقه ك� كتب يف االعتذار؟! فأّي الروايات كان سيجمع؟!

رواية يف كتاب الحّجة ِمن أّمهات الروايات يف معارف أهل البيت عليهم السالم، مل يُبِق البهبودي منها سوى  1012من مجموعة  ●
ط قذارات وأوساخ علم الرجال الناصبي!! الروايات التي حذفها هي الروايات األهم واألعمق واألدق يف رواية!!! بسبب تسلي 101

 معرفة أهل البيت عليهم السالم، وأّما التي أبقاها فهي الروايات ذات املعا� السطحية!! وهذا هو ديدن عل�ئنا ومراجعنا!!

 الزهراء فاطمة عليها السالم. أحد الفصول املوجود يف [صحيح الكايف] : باب مولد ■
مل يُدرج البهبودي يف هذا الفصل سوى سطرين كتبه� الشيخ الكليني بنفسه يف مع العنوان يف باب مولد الزهراء يف الكايف الرشيف.. 

ت عليها السالم كتب فيه�: (ُولدْت فاطمة عليها وعىل بعلها السالم بعد مبعث رسول الله صّىل الله عليه وآله بخمس سن�، وتُوفيّ 
ولها مثان عرشة سنة وخمسة وسبعون يوماً، وبقيْت بعد أبيها صّىل الله عليه وآله خمسة وسبع� يوماً). وحذف البهبودي كّل 

 روايات هّمة جّداً يف ميالد الصّديقة الكربى عليها السالم! 10الروايات التي أوردها الشيخ الكليني بعد هذين السطرين وهي 

أيُعقل أّن الكليني الذي جمع كتابه ِمن أهّم أصول كتب الحديث املنقولة عن األمئة بشكل ُمبارش.. يعني مصادر الحديث األصول  ■
كانت لديه، والذي عاش يف عهد الَغيبة الصغرى، يعني يف زمان النص، وكان ُمعارصاً لنّواب اإلمام، وتوّيف قبل وفاة السف� الرابع.. 

 ال توجد وال رواية واحدة صحيحة نقلها الشيخ الكليني عن ميالد الزهراء من كتب األصول التي كانت عنده؟ فهل يُعقل أنّه
سنة هم الذين استطاعوا أن يعرفوا أّن هذه الروايات ضعيفة وليسْت  1000والبهبودي وبقية املراجع الذين جاؤوا بعد أكرث من 

 صحيحة!! أي خذالٍن هذا؟ وأّي عرثة حظ ؟!

، وهو [مرشعة بحار األنوار] للشيخ محّمد آصف محسنياب آخر ِمن الكتب التي أجرمت بحّق الزهراء عليها السالم، كتاب كت ❂
ونها مرجع من تالمذة السيّد الخويئ.. الذي يقول يف ُمقّدمة كتابه ُمتحّدثاً عن بحار األنوار يقول: (..أّن يف بحار العالمة املجليس مع ك

 م مّرضة لشاربها ومواد غ� صحيّة البّد من االجتناب عنه�، وأشياء مشكوكة ومشتبهة وجب التّوقف فيها..)!بحار األنوار جراثي
 هذا الكتاب هو سيوف ُمرشعة لذبح حديث أهل البيت عليهم السالم يف [بحار األنوار].

 ها السالم:) من كتابه هذا [مرشعة بحار األنوار] يقول وهو يتحّدث عن الزهراء علي2يف (الجزء ■
حّق  (وأّما أّن مريم سالم الله عليها سيّدة نساء عاملها، وفاطمة سالم الله عليها سيّدة نساء العامل� من األّول� واآلخرين فالكالم يف

له اصطفاِك الزهراء ال يحتاج إىل بحث، وأّما مريم فتقييد سيادتها بعاملها غ� ثابت بطريٍق ُمعترب. وقضيّة إطالق قوله تعاىل {إّن ال
ها وطهّرِك واصطفاِك عىل نساء العامل�} أنّها سيّدة نساء العامل� ُمطلقاً، والروايات الضعيفة غ� حّجة يف حّد نفسها، فضالً عن نهوض

اختالف جهة تقييداً لكالم الله تعاىل، فيقع البحث يف تعي� أفضليّة إحدى هات� السيّدت� عىل األخرى، وُ�كن رفع التنايف يف املقام ب
 السيادة واالصطفاء، وهي يف مريم يشء، ويف فاطمة يشٌء آخر، فلكّل منه� سيادة واصطفاء باعتبار يشء... )!!



تحت عنوان: ما وقع عليها ِم الظلم وبكاؤها وحزنها وِشكايتها يف مرضها إىل شهادتها.. هذا الباب فيه  43يف بحار األنوار الجزء  ■
ث عن ظالمات الزهراء صلوات الله عليها! من هذه الروايات الخمس� املرقّمة، مل يوثّق محّمد آصف محسني رواية تتحدّ  50أكرث من 

 روايات فقط!! وهذه الروايات الثالث التي ثبّتها مل تتحّدث عن يشء مّ� جرى عىل الصّديقة الكربى صلوات الله عليها!! 3إّال 

ّما شّدة حزنها وجزعها وبُكائها عىل رسول الله ففيها بحث، لضعف أسناد تلك الرّوايات ثُّم يُعلّق محّمد آصف ُمحسني فيقول: (وأ  ■
مالمئته  أوالً، وُمنافاتها للصرب الجميل ثانياً، ال يُقال أنّها مل تجزع عىل أبيها، بل عىل فوت رسول الله وقطع الوحي، فإنّه يُقال إىل عدم

 ل أنّه مل يجزع ومل يبِك مثلها، لعن الله ظاملي آل محّمد)!لبعض الرّوايات أّن علياً أفضل منها، والحا
آصف ُمحسني يقول أّن الروايات التي تحّدثت عن حزنها وجزعها وبُكائها عىل أبيها رسول الله صّىل الله عليها وآله تُنايف الصرب 

 الجميل!! وأقول: وهل عىل رسول الله ِمن صربٍ جميل؟!
 باً عىل رسول الله، فعىل َمن يكون الجزع ممدوحاً؟!إذا مل يكن الجزع ممدوحاً وواج

 وأنتم أجيبوا عليها بينكم وب� أنفسكم: -أسألة أطرحها عليكم  ✤

ما الذي أصاب هؤالء العل�ء وهؤالء املراجع والفقهاء؟ هل كُتبهم وموسوعاتهم ومؤلّفاتهم هذه رح�نية أم شيطانية؟ أم خليٌط  ●
ح� أقوم أنا بها الدور يف تشخيص املنطق الرح�� يف هذه الكتب ِمن املنطق الشيطا�، ملاذا تسبّو�، ب� الرح�نية والشيطانية؟! 

 وأنا أعرض لكم الحقائق ِمن مصادرها؟! عل�ً أنّه ال يُؤذيني ُسبابكم وبُغضكم يل.. ولكن ذلك يحول في� بينكم وب� معرفة الحقيقة!
 هذا املجلس.. أنا جلسُت هذا املجلس باختياري، وإراديت، مل يخدعني أحد ومل يُكرهني أحد، لو كان يُؤذيني ُسبابكم يل لَ� جلسُت 

 ومل أستلم أجراً ِمن أحد.. هذا ديني وهذا ُمعتقدي. أنا أريد أن أموت عىل هذه العقيدة.

فعون عن هؤالء حتّى مع ظهور أخطائهم؟! أيضاً أسألكم وأقول: لِ�ذا هؤالء هم الذين يُحرتمون؟! لِ�ذا الجميع (أنتم وغ�كم) تُدا ■
 لِ�ذا تُتابعونهم حتّى يف أخطائهم؟!

لِ�ذا تبحثون عن أّي نقطة تُحاولون أن تُث�وا اإلشكال عىل كالمي مع أنّه واضح؟! وتبحثون عن أّي هراء حتّى تدافعون عنهم؟!  ●
 ما الذي جنيتُه أنا معكم؟! وما الذي فعله هؤالء ِمن منفعٍة لكم؟!

 ك� أخربت بذلك الروايات !! -كّل ذلك أدّل دليل عىل أّن الشيطان قد اتّخذكم حم�اً له 

 إن اتّسع الوقت -نقطتان أش� إليها وبعد ذلك أتحوّل إىل ِمفصل جديد يف هذه الحلقة  ✤

(نرثاً أو ِشعراً) هي كتب تنتقص  هي أّن أعمق النصوص العقائدية التي كُتبْت يف معرفة أهل البيت عليهم السالمالنقطة األوىل:  ✱
 من فاطمة!! وِمن أمثلة هذه الكُتب (عىل املستوى النرثي) هذان الكتابان:

 الكتاب األّول: كتاب [رشح الزيارة الجامعة الكب�ة] للشيخ اإلحسايئ. ❂
يُوجد ُرشوح أخرى، ولكن رشح  -ومفيدة وهذا ال يعني أنّه ال يوجد هناك رشوح أخرى نافعة  -وهو من أفضل الكُتب العقائدية 

الشيخ اإلحسايئ فيه مميزات يتميّز بها عن بقية الرشوح. املالحظة التي أريد أن أُلفت نظركم إليها هي أّن جميع رشوح الزيارة 
األساس يف منظومة الجامعة الكب�ة تعاملْت مع الصّديقة الكربى بشكل جانبي.. فهؤالء الّرشاح أيضاً أخرجوا الزهراء من موقعها 

 العقيدة الشيعية، بل إّن الشيخ اإلحسايئ أساء للزهراء يف رشحه هذا!!

كتاب [رشح الزيارة الجامعة الكب�ة] للشيخ اإلحسايئ مكّون من أربعة أجزاء. الّلجنة املُشكلّة لطبع وتحقيق رشح الشيخ اإلحسايئ  ●
 املوجودة يف كتاب الشيخ اإلحسايئ وجمعوها يف جزء واحد. للزيارة الجامعة، قاموا باستخراج األحاديث املعصومية

وهي كمية كب�ة ِمن األحاديث تُشكّل أكرث ِمن نصف الكتاب قياساً لرشح وتعليقات الشيخ اإلحسايئ عىل الروايات! ِمن هنا أقول 
 البيت عليهم السالم.أّن رشح الشيخ اإلحسايئ فيه مميزات ال تُوجد يف غ�ه.. بسبب موسوعية الرجل يف حديث أهل 

ولكن رُغم ذلك فإّن هذا الكتاب العقائدي املهم امليلء باملعارف الرشيفة املأخوذة عن أهل البيت، أخرج الصّديقة الكربى من  ●
ذلك أنّه منظومة العقائد الشيعية!! ألنّه أساساً يعتمد أصول الدين الخمسة املعروفة التي جيئ بها األشاعرة واملُعتزلة!! واألنىك ِمن 

 انتقص من الصّديقة الطاهرة عليها السالم يف الجزء الثا� والثالث من هذا الكتاب.

 املثال الثا� للكتب العقائدية العميقة التي كُتبْت (نرثاً) : كتاب [الشموس الطالعة]. ❂
 �ء املدرسة العرفانية.وهو أيضاً ِمن رشوح الزيارة الجامعة الكب�ة، للسيّد حس� الهمدا� الدرودآبادي. ِمن عل

وهو رشح ُمخترص، موفّق، وجيّد ويشتمل عىل مطالب معرفية وعقائدية جميلة جّداً.. مل ينتقص ِمن منزلة الصّديقة الكربى ك� 
ن موقعها الشيخ اإلحسايئ.. ولكنّه يشرتك مع الشيخ اإلحسايئ ومع بقيّة ُرشّاح الزيارة الجامعة الكب�ة أنّهم يُخرجون فاطمة الزهراء م

 يف منظومة العقيدة الشيعية!! وإذا ذكروا الزهراء يف رشحهم للزيارة الجامعة الكب�ة فهم إّما ذكروها عىل الحاشية! أو ذكروها قْرساً 
 ألّن اسمها ورد يف جملة روايات يحتاجونها لرشح الزيارة!! وكأّن الزيارة ليسْت لفاطمة !!

 الزيارة الجامعة الكب�ة.فاطمة الزهراء عليها السالم هي سيّدة 



 وأّما املثال الثالث فهو مثال للنصوص العقائدية العميقة التي كُتبْت (شعراً) والتي تحّدثْت عن الزهراء صلوات الله عليها ❂
الصّديقة يف معرفة  -بحسب اطّالعي  -، وهو أعمق نّص شعري عقائدي [األنوار القدسية] للشيخ محّمد حس� األصفها�كتاب 

الطاهرة.. ورغم ذلك فقد بيّنُت لكم أنّنا إذا أردنا أن نرشح هذا النّص فنحن بحاجة إىل رشح وتفصيل وبيان ُمصطلحات وقواعد 
ابن عريب يف الفهْم الصويف!! فهي قد نُسجْت بهذه الروحية مع اشت�لها عىل املطالب العقائدية العميقة املُستندة ملنطق الكتاب 

 والعرتة.

هناك مجموعة ِمن الكُتب يف املكتبة الشيعية كُتبت يف أجواء الرباءة من أعداء فاطمة ويف إثبات ظالمة فاطمة، النقطة الثانية:  ✱
ويف إثبات مناقص ومطاعن َمن قتل فاطمة ولكن هذه الكتب طُبعْت بجودة قليلة، تُوزّع يف الخفاء! وغ� متوفّرة يف املكتبات! ولو 

  املكتبات!! والذين كتبوها بأس�ء ُمستعارة!! ملاذا ؟!وجدْت فهي يف حوايش
أنا ال ألوم املؤلّف� أبداً، فهم يعرفون أوضاعهم.. ولكن ملاذا الكتب التي تتحّدث الحقيقة تُكتب بأس�ء ُمستعارة؟! والكتب التي 

 تنتقص ِمن فاطمة مُتّجد وتُوضع يف أعىل الرفوف؟!

 من أمثلة هذه الكتب: ■

، الكتاب فيه حقائق عن أهل البيت عليهم السالم ومصادرها موجودة [فرحة الزهراء] اسم املؤّلف: خادم الزهراءانه كتاب عنو  ●
يف املكتبات، وبعض املصادر موجودة يف كتب املخالف�.. ولكن رغم ذلك هذا الكتاب ُوزّع يف الخفاء، وال يُباع يف املكتبات! ملاذا؟! 

 ألّن املرجعية ترفضه!!

 .. أكرث مضام� هذا الكتاب مأخوذة ِمن كُتب املُخالف�.[لوال عٌيل لهلك عمر] تأليف : أبو عيل ب كتا ●

املؤلّف أتعب نفسه كث�اً عىل هذا الكتاب.. [فصل الخطاب يف تأريخ قتل ابن الخطّاب] اسم املؤلّف: أبو الحس� الخوئيني كتاب  ●
 ئة، والورق رديء، وأيضاً املؤلّف بإسم ُمستعار!!مصدر! طباعة الكتاب ردي 122عدد مصادره تجاوز 

وقد تحّدثْت عنه يف الحلقات املاضية.. وقد أتعب  [الهجوم عىل بيت فاطمة] لعبد الزهراء مهديكتاب مهم جّداً ومعترب عنوانه   ●
 ف أيضاً كتب الكتاب بإسم ُمستعار!!مصدر! ولكن ُرغم ذلك املؤّل 400املؤّلف نفسه يف هذا الكتاب كث�اً فعدد املصادر التي تتبّعها 

 السؤال ملاذا هذه الكتب املهّمة التي تحّدثْت ظالمة فاطمة تُكتب بإسم ُمستعار، وال تُباع يف املكتبات، وتكون عىل الحاشية؟! ■
 ملاذا الكتب التي تنتقص ِمن فاطمة هي الكتب املُحرتمة وأصحابها ُمحرتمون؟!

يف حلقة يوم غد حديٌث مهم، هو عبارة عن تطبيق عميل يُبّ� أّن عقل املؤسسة الدينية عقٌل ُمنافر للزهرائية! وبإمكانه أن  ✤
 يُنيشء ثقافة برتية يف الوسط الشيعي إْن مل يكن قد أنشأها!!

الذي خاطبْت به سيّد األوصياء بعد هذا التطبيق عبارة عن وقفة تُسلّط الضوء عىل مقطع ِمن حديث الصّديقة الطاهرة (الكالم 
 عودتها من املسجد) 

 سنأخذ هذا املقطع ونتجوّل يف املكتبة الشيعية ل�ى ماذا ثّقفْت املكتبة الشيعية الشيعة حول هذا املوضوع؟
 


