
 143الحلقة  -الكتاب الناطق 
 هل من نارص ينرص فاطمة ؟ – 60ج  -لبيك يا فاطمة 

 1437ذى الحجة  30م ــ 2/10/2016االحد: 

هذه الحلقة هي الحلقة الستّون وهي آخر حلقة من مجموعة حلقات (لبيِّك يا فاطمة) والربنامج سيتوقّف هذه األيّام، وسنعود الحقاً  ✤
ونعلن عن ذلك إن شاء الله. ما بقي من حلقات تحت عنوان (معا� الصالة) وعّدة حلقات تحت عنوان (ردود) وبعد ذلك تأيت الحلقة 

 األخ�ة.

تّم هذا الربنامج نكون قد أكملنا الجزء الثالث من ملف الكتاب والعرتة ويبقى الجزء الرابع وعنوانه (الخامتة) وسنُعلن عنه يف  إذا ما ●
 وقته املناسب إن شاء الله تعاىل.

 هذه الحلقة تحت عنوان جديد وهو: ((هل ِمن نارص ينرص فاطمة))؟! ✤

✤  ً  يف كتاب [عقاب األع�ل] للشيخ الصدوق.. يرويها جابر الجعفي عن إمامنا الباقر عليه وقفة عند رواية مركزية وخط�ة ومهّمة جّدا
ية دقيقة السالم، وهي: (َمن مل يعرف سوء ما أُويت إلينا ِمن ظلمنا وذهاب حّقنا وما نُكبنا به، فهو رشيك َمن أىت إلينا في� ولينا به) الروا

ذي جرى عىل آل محّمد، هذا أمر مفروغ منه.. الرواية تتحّدث عن اآلثار السيّئة املُرتتّبة عىل جّداً فهي ال تتحّدث عن معرفتنا بالظُلم ال
ذلك الظلم الذي جرى عىل آل محّمد! يعني علينا أن نعرف الظلم الذي جرى عىل آل محّمد، وعلينا أن نتدبّر يف ذلك وأن نتفكّر، وأن 

 نستنبط الحكمة واألرسار من ذلك.

 ن املعرفة:فهناك نوعان م ●
 معرفة بالظلم الذي جرى عليهم. -1
ولكنّه معرفة باآلثار السيئة املُرتتّبة عىل ذلك الظُلم. يعني حتّى لو كان عارفاً بالظُلم الذي جرى عليهم، وكان محزوناً ألجل ذلك الظُلم  -2

 ال يعرف اآلثار السيّئة، فاإلمام يعّده رشيكاً لظامل آل محّمد!

ها جابر الجعفي، وجابر دامئاً ما ينقل لنا جواهر حديث األمئة ودرر املفاهيم.. فجابر من خواّص عل�ء آل محّمد هذه الرواية روا ■
رة صلوات الله عليهم. هذه الرواية أنا أسّميها من روايات أّمهات األبواب ألنّها تؤّسس لقانون يف غاية الخطورة! هذه قضيّة بالغة الخطو 

ائدي يف أجواء أهل البيت، وقطعاً هذا الكالم الوارد يف رواية جابر هو لَِمن كان يُهّمه هذا األمر، وكان مسكوناً بإمام يف املستوى املعريف العق
زمانه، وكان مسكوناً بهواجس تقوده إىل آل محّمد يف ليله ونهاره ويف صباحه ومسائه.. وإّال هذا الذي هو مشغول بأمور أخرى ال عالقة 

 كان ينسبها هكذا اّدعاًء آلل محّمد فهو ال يُبايل ح� �ّر عىل هذه الرواية.لها بآل محّمد وإن 

الكربى يف  أوضح مثال ب� أيدينا لآلثار السيّئة املُرتتّبة عىل ظُلم آل محّمد عليهم السالم: هي اآلثار السيّئة املُرتتّبة عىل ظُلم الصّديقة ■
أحرقوا منزلتها! وأّما اآلثار املُرتّتبة عىل هذا الظلم فهو إخراجها صلوات الله عليها من الواقع الشيعي! ظالمتها صلوات الله عليها ح� 

أكرب من املنظومة العقائدية الشيعية، واإلتيان مبنظومة عقائدية ال عالقة لها بأهل البيت! وظُلم الصّديقة الكربى هو مثال.. وإّال فالقضيّة 
 ذلك!

د األوصياء بعد أن دفن الصّديقة الكربى عليها السالم، يقول وهو يناجي رسول الله: (أّما حز� وقفة عند ُمقتطفات من كالم لسيّ  ✤
ؤال، فرسمد، وأّما لييل فُمسهّد، إىل أن يختار اللّه يل دارك التي أنت بها مقيم، وُستنبّئُك ابنتَك بتظافر أّمتك عىل هضمها، فأحفها السّ 

 ومل يخل منك الّذكر).واستخربها الحال، هذا ومل يطل العهد، 

أهل البيت ح� يتحّدثون عن أّمة النبي فهم بالدرجة األوىل يتحّدثون عن شيعة عّيل وآل عيل.. وحتّى إذا أعطينا ألّمة النبي املعنى  ●
 العام (كّل َمن اتّجه إىل القبلة) فالشيعة جزء من هذه األّمة.

هضم أكرث من الظُلم، الهضم: ظُلٌم ُمضاعف.. والتضافر: هو االتّفاق واالجت�ع أم� املؤمن� يقول (بتضافر أّمتك عىل هضمها) وال ●
والتواصل.. فكأّن األّمة بكاملها قد اتّفقت عىل هضم فاطمة (سواء حصل ذلك بوعي منهم أومن دون وعي) وهذا هو الذي أثبته هذا 

هل نحن من الذين تظافروا عىل هضم فاطمة أم ال؟! خصوصاً مع كّل الربنامج. فإذا كنّا نحن من هذه األّمة، فعلينا أن نتفّحص أحوالنا: 
تلك التفاصيل والوقائع والتفاصيل والكتب والوثائق الصوتية والفيديويّة واملخطوطات وغ�ها من الوثائق، التي تُثبت تظافر املؤسسة 

دب معها وإخراجها من موقعها يف منظومة العقائد الدينية الشيعية الرسمية عىل ظُلم فاطمة وهضمها والتقص� يف حّقها وإساءة األ 
 الشيعية، ووضعها عىل الحاشية! وكّل لك مّر بالحقائق والوثائق والدقائق! فعلينا أن نتفّحص أنفسنا:

 هل نحن اشرتكنا مع املؤسسة الدينية يف ظلمها لفاطمة أم ال.

 ] تقول عليها السالم:2[عوامل الزهراء: ج وقفة عند هذه الكلمة التي توّجهها الصّديقة الكربى إلينا يف ✤



(ما هذه الغميزة يف حّقي والِسنة عن ظالمتي؟) ملاذا تتغافلون عن الذي جرى عّيل؟ وملاذا تتناومون عن ظُالمتي؟ حين� تقولون أنّكم 
تعتقدون نقيصتي.. وإّال كيف تكونون مؤمنون وتسكتون عن حّقي، فأنتم تغمزو�: أي تطعنون يف طهاريت ويف ك�يل ويف رُتبتي، يعني أنّكم 

 شيعتي وأنتم تُشاركون َمن ظلمني يف ظُلمي!

وقفة مرور رسيع عىل بعض كل�ت أيب بكر مع الصّديقة الطاهرة بعد أن ألقت ُخطبتها املعروفة.. أقرؤه عليكم من كتاب [االحتجاج]  ✤
� ما تتحّدث به املؤسسة الدينية الشيعية الرسمية.. يقول أبو بكر: (يا بنت للطربيس، يك تقوموا بعدها مبقارنة ب� ما يتحّدث به أبو بكر وب

يعني إن أردنا أن  -رسول الله لقد كان أبوك باملؤمن� عطوفاً كر�اً، رؤوفاً رحي�ً، وعىل الكافرين عذاباً ألي�ً، وعقاباً عظي�، إْن عزوناه 
دون األخالء، آثره عىل كّل حميم، وساعده يف كّل أمر  -أي األليف يعني الزوج  -إلْفِك وجدناه أباِك دون النساء، وأخا  -ننسبه ونُعرّفه 

ىل الجنّة جسيم، ال يحبّكم إّال سعيد، وال يبغضكم إّال شقي بعيد، فأنتم عرتة رسول الله الطيّبون، الِخ�ة املُنتجبون، عىل الخ� أدلّتنا، وإ
� األنبياء، صادقٌة يف قولك، سابقٌة يف وفور عقلك، غ�ُ مردودٍة عن حّقك، وال مصدودة عن صدقك..) مسالكنا، وأنِت يا ِخ�ة النساء، وابنة خ

فهو تحّدث عن الزهراء بهذه الطريقة ألّن الكالم املناسب  -بغّض النظر عن اعتقاده بهذه املعا� التي ذكرها أو عدم اعتقاده بها  -أبو بكر 
حديث.. وهذا املستوى من الحديث ليس موجوداً يف جّو املؤسسة الدينية الشيعية الرسمية! (وأنا هنا مع الزهراء هو هذا املستوى من ال

أتحّدث عن كبار مراجعنا، وعن منهجية برتاء موجودة مّر الحديث عنها) وسألّخص ما مّر الحديث عنه يف هذه الحلقة.. سأعرض ب� 
وأنتم قارنوا ب� هذا املنطق الذي تحّدث به أيب بكر. وب� ما يقوله عل�ء ومراجع أيديكم خالصة لكّل ما تقّدم من حديث بشأن فاطمة، 

 الشيعة.

 إىل أن يقول أبو بكر وهو يُخاطب الصّديقة الكربى عليها السالم: ■
طيبة لبنيك، ال ندفع ما لِك (وهذه حايل ومايل هي لِك وب� يديِك. ال تُزوى عنِك وال تُّدخر دونِك وإنِّك وأنِت سيّدة أّمة أبيِك والشجرة ال

 من فضلِك وال يوضع يف فرعِك وأصلِك، حكمِك نافذ في� ملكت يداي..)

 قول أيب بكر (وإنِّك وأنِت سيّدة أّمة أبيِك) أي سيّدة الجميع: الرجال والنساء، وليس سيّدة النساء فقط. فهذا املعنى كان معهوداً يف ●
تحّدث به أبو بكر.. فهذا التصّور النايشء يف أذهان بعض كبار مراجع الشيعة وهم يُناقشون: أّن فاطمة أذهان املهاجرين واألنصار وإّال لَ� 

سيّدة نساء العامل� وليسْت سيّدة الرجال! وأّن فاطمة ليست لها اإلمامة السياسية! وأمثال هذه املطالب التافهة، من أين جاؤوا بهذا 
ّو الزهراء) هكذا يتحّدث عن الصّديقة الكربى! هذا املعنى الذي قاله أبو بكر للصّديقة الكربى لو التصّور السخيف وهذا كالم أبو بكر (عد

كون مناسباً مل يكن معهوداً يف أذهان الجميع لَ� قاله أبو بكر.. ألنّه ليس مضطرّاً أن يقول هذا الكالم وإّ�ا كان عليه أن يقول الكالم الذي ي
  جّو املهاجرين واألنصار.ملقامها بحسب ما هو متعارف يف

ينا من قول أيب بكر (والشجرُة الطيّبة لبنيِك) حتّى هذه العبارة عبارة دقيقة، فهو يتحّدث عن فضلها وعلّو رتبتها عىل بنيها.. بين� مّر عل ●
 مراجع الطائفة من قال مال ِمن سخيف الكالم.

نا، وإىل الجنّة مسالكنا) هذه املضام� هي نفسها املوجودة قول أيب بكر (فأنتم عرتة رسول الله الطيّبون، الِخ�ة املُنتجبون، عىل الخ� أدلّت ●
يف الزيارة الجامعة ويف زيارة الصّديقة الكربى.. هذه املضام� كانت موجودة يف أجواء املهاجرين واألنصار، وما كان أبو بكر هو أعلم 

أّن هذا املنطق الذي تحّدث به أبو بكر كان منطقاً  الصحابة، بل كان من عاّمة الصحابة، وكان فيهم َمن هو أعلم وأفق منه. وهذا يعني
سائداً يف أجواء املهاجرين واألنصار بحيث يعرفه الجميع، ولذا نطق به أبو بكر أمام الجميع ومل يتكلّم أحد ألّن الجميع يعرفون هذه 

 الحقائق لكرثة ما بّ� رسول الله صّىل الله عليه وآله.

 ّديقة الكربى يف كتاب [دالئل اإلمامة] للمحّدث الطربي اإلمامي.. يقول:وقفة عند كالم أيب بكر مع الص ✤
 (فقال لها أبو بكر: يا بنَت رسول الله، أنِت ع� الُحّجة، ومنطُق الحكمة، ال أُديل بجوابك، وال أدفعِك عن صوابك)

هذا املعنى قريٌب ِمن أّن فاطمة هي حّجة عىل قول أيب بكر (ع� الحّجة) يعني هي أعىل ما ُ�كن أن يكون يف مقام الحّجة.. أليس  ●
 الُحجج؟

 (عرض مقطع فيديو: مقطوعة أدبية للشيخ الغزّي تتحّدث عن "القنفذ الشيعي" الذي ال يزال يرضب فاطمة إىل يومنا هذا) ✤

يا فاطمة) املاضية..  مالحظة، كنت أّدونها بشكل تدريجي بعد كّل حلقة من حلقات (لبيّكِ  60مجموعة من املالحظات وصلت إىل  ✤
وجمعت هذه املالحظات فصارت مبجموعها تقرير أعرضه عليكم هو خالصة لِ� تقّدم ذكره يف مجموعة حلقات (لبيِّك يا فاطمة) عن 

ادر ظالمة الصّديقة الكربى يف املؤسسة الدينية الشيعة الرسمية والواقع الشيعي! سأعرض التقرير بشكل موجز من دون أس�ء الكتب واملص
 وأس�ء األشخاص.. فقد مّر التفصيل يف الحلقات السابقة.. فهو تذك� إج�يل وتلخيص لِ� تّم ذكره وبالوثائق واملصادر .



ىل ثّقة املفروض أن يُرفع هذا التقرير إىل جهة، والجهة التي يُفرتض أن أُقّدم لها التقرير هي املؤسسة الدينية، املرجعية العليا.. ولكنّي ع ■
يعة لو قّدمت لهم هذا التقرير سيضحكون عّيل ويسخرون منّي وِمن التقرير.. ولذا فإّ� أُقّدم هذا التقرير إىل كّل َمن يُهّمه األمر من ش أّ� 

 أهل البيت، ألّ� ال أجد جهة رسميّة أو جهة فاعلة يف الواقع الشيعي ُ�كن أن تعبأ مبثل هذا الطرح ومبثل هذا الكالم.

 ه أم فاطمة.: تقرير ُموجز تحت عنوان: هل من نارص ينرص فاطمة؟!إىل َمن يُهمّ  ✤
 التقرير يُبّ� كيف هي عقيدة املؤسسة الدينية الشيعية الرسمية بفاطمة، خصوصاً املراجع الكبار ومن الطراز األّول. (وقد قرأت كالمهم

 من كُتبهم يف الحلقات املاضية).. ملّخص التقرير يف النقاط التالية:
 اطمة تسهو يف صالتها!ف -1
 فاطمة تنام عن صالتها! -2
 فاطمة عقلها ليس ُمكتمالً من البداية! -3
 العصمة ليست الزمة لها من البداية، أي ليست معصومة من أّول حياتها! -4
 ليس معلوماً أّن لها ولد اسمه: املحسن، ولذا ليس معلوماً أنّها أسقطت املُحسن أم ال! -5
يف ظالمة فاطمة وهي (كتاب ُسليم بن قيس) وثيقة ضعيفة إىل أبعد الحدود، وبالتايل ما جرى عىل الصّديقة الطاهرة الوثيقة األهم  -6

 من قتل ومن ظالمة شديدة ال يُوجد دليل عىل تحّققها، هو األمر املشهور أنّهم هّددوا بإحراق البيت وكفى!
 تبليغ! وال ندري هل الزهراء أساساً من أهل التبليغ أم ال!الزهراء ُ�كن أن تنىس أي يشء ما دام خارج دائرة ال -7
 الزهراء تنىس كث�اً ِمن متّرصفاتها وُشؤونها! -8
الزهراء تنىس ما جرى عليها في� مىض من الزمان، ونسيانها يكون إىل الحّد الذي ال يكون عّقلها مختّالً.. ومن يعتقد خالف ذلك فتلك  -9

 ظّن أّن الزهراء عىل خالف ذلك!عقيدة فاسدة، وآثٌم الذي ي
 الزهراء ُ�كن أن تكون ُمجحفة يف مقام تعاملها مع األموال وأخذها وتقسيمها! -10
 أن نرصفها حسب رضاها! -إذا ما تّرصفنا بها  -ُخمس الزهراء وأموالها ال يُشرتط  -11
 الزهراء ال تحفظ النصوص كاملة، فإنّها تحفظ األحاديث باملعا�! -12
 الزهراء ال تعرف مقدار الكّر من املاء (يعني ال تعرف أحكام الطهارة والنجاسة)! -13
ً !فعبادتها -14 قليلة وبالؤها وآالمها وأحزانها كانت قليلة  منزلة الزهراء هي دون منزلة ولديها الحسن والحس�؛ ألّن عمرها كان قص�ا

 بسبب قلّة عمرها بالقياس إىل عمر الحسن والحس�!
 منزلتها دون منزلة جميع املعصوم� فهي يف آخر املراتب، إذ ليس الذكر كاألنثى! -15
 السيّدة مريم هي سيّدة نساء العامل� وهي أفضل من الزهراء والزهراء تأيت بعدها! -16
 !ا وأنتم ُ�كننا أن نكون مبرتبة الزهراء يف املستوى العقيل ويف العمل! فبإمكاننا أن نُدرك ك� يُدرك آل محّمد وأن نعمل ك� يعملونأن -17
 الزهراء البّد لها من غفلة تُصيبها، فال تعلم كّل يشء وال تتوّجه لكّل يشء! -18
إذا  -الحياة حتّى تتكامل، ومن دون التجارب واملعاناة ال تتكامل وال تستطيع أن تُدير األمور الزهراء بحاجة إىل التجارب واملعاناة يف  -19

 أرادت أن تُدير األمور!
 الزهراء بحاجة إىل إعداد نفيس وإعداد فكري يك تتمكّن من مواكبة مرشوع محّمد وآل محّمد صلوات الله عليهم! -20
فقدانه ألّمه وهو صغ�، فمن املمكن أن تُعا� الزهراء من فراغ عاطفي ونقص يف الحنان  مثل� النبي عا� من فراغ عاطفي بسبب -21

 بسبب فقدانها ألّمها!
 الصالة عليها منّا فإّن ذلك يرفع منزلتها ودرجتها! -22
 صالتنا تنفعها بحيث إذا كانت الزهراء متتلك مليار دار، فإنّه بصالتنا عليها قد متتلك داراً جديدة! -23
 الزهراء يتكامل إ�انها ألّن إ�انها أساساً إ�ان ناقص، فهو بحاجة إىل تكامل! -24
 الزهراء بحاجة إىل تثبيت قلبها فقلبها ليس يف حالة من الثبات واالستقرار فبحاجة إىل تثبيت دائم! -25
 فضل! ألّن الزهراء ليست هي اإلسم األعظم!إذا أردنا أن نتوّسل، فاألفضل أن ال نتوّسل بها، فالتوّسل باإلسم األعظم هو األ  -26
حّب الزهراء ليست له قيمة ذاتية، بحيث أّن الذي يُحّب الزهراء ال يكون هناك فارق في� بينه وب� الذي ال يُحّب الزهراء إذا كانا  -27

 ُمتساوي� يف العمل.
املهدوي وهي يف العامل اآلخر وال عالقة لها بالواقع الذي  سنة عن املرشوع الحسيني واملرشوع 1300الزهراء انقطعت ُمنذ أكرث من  -28

 نحن فيه.
 مصيبة الزهراء هي دون ما جرى يف الحروب الصليبية وسقوط األندلس! -29
 الزهراء أميّة ال تقرأ وال تكتب ألنّها مل تذهب إىل املدرسة! (فقد قالوا هذا الكالم عن أبيها رسول الله)! -30



 حدود اآلداب يف بعض األحيان.. وقد خرجت عن حدود اآلداب مع أم� املؤمن�! الزهراء تخرج عن -31
 الزهراء تُغضب النبي، ويقول عنها أنّها تلبس لباس الجبابرة. -32
 الزهراء دكتاتوريّة كأبيها، فأبوها كان دكتاتورياً. (وال تنسوا ح� نقول عن شخص أنّه دكتاتور: يعني أنّه جمع كّل املفاسد)! -33
 الزهراء يف قربها تراب وعظام بالية، لذلك إذا أردنا أن نزورها فإنّنا نزور موقفاً، فهي يف قربها (املُضيّع) عظام بالية! -34
 قَتَلة الزهراء هم أبناء عّم أم� املؤمن� وهم جميعاً رفاق سالح، وهم حملة القرآن! إىل غ� ذلك من هذا الهراء! -35
ة عن الطمث، ألّن هذا يُشكّل عيباً ومرضاً بحاجة إىل عالج! ومع ذلك فإّن اإلعتقاد بنزاهة الزهراء عن الطمث الزهراء ليست ُمنزّه -36

 هو سخافة من القول والفكر!
 الزهراء دمها نجس يف حياتها، وحتّى بعد شهادتها! -37
 يف قتل الزهراء رمزية لذبح البهيمية واألنانية! -38
 عات الخارجية (يعني يف صالتها يف صيامها يف حّجها، يف كّل شؤونها الدينية والدنيوية)!الزهراء تسهو يف املوضو -39
 الزهراء تدعو ألعدائها، لذلك اإلمام السجاد كان يدعو بدعاء أهل الثغور لبني أميّة! فهي كانت تدعو ألعدائها! -40
أمور دنيوية! كحال بعض الذين حرضوا كربالء لقتال الحس� فهم الذين قتلوا الزهراء ما هم نواصب! وإّ�ا غصبوا الخالفة، وفدك و  -41

 ليسوا نواصب!
 فدك يف محكمة الطاغوت تثبت للزهراء بشهادة أم� املؤمن�! -42
الوثائق التي تُثبت الجر�ة مثل كتاب ُسليم بن قيس، وكذلك الوثائق األخرى.. هذه الوثائق ليسْت صحيحة، وبالتايل تكون الجر�ة  -43
 نتفية، فهؤالء الذين نحن نعرفهم أنّهم قَتَلة الزهراء هم أبرياء ونحن نتّهمهم ظُل�ً!مُ 

 ليس كّل ما يُؤذي الزهراء داخٌل يف دائرة الحرام وداخل يف دائرة السخط اإللهي! -44
(وهذا الكالم أساساً ذكروه يف رشائط مرجع التقليد، وأّن مرجع التقليد ال يجب عليه أن  ال يجب علينا أن نُحّب الزهراء حبّاً شديداً ! -45

 يكون شديد الحّب للزهراء وآل الزهراء وال يجب عليه أن يكون ذا ثبات تام يف أمر آل محّمد!
اع الناتجة عن املنافسات داخل العائلة الكب�ة الزهراء شابّة تعلّمت دروس النضال اإلسالمي من أّمها، وحرّكتها الظروف النفسيّة واألوض -46

يف  للنبي صّىل الله عليه وآله. (يعني ما يرتبط بشؤون النساء وغ�تهّن في� بينهن)! وقد فكرّت يف مواجهة الظامل� حتّى اختمرْت الفكرة
 ذهنها، وبعد ذلك خرجت للمواجهة، وقد فشلْت حركتها بسبب ذكاء أيب بكر!

 د باإلحراق ومل يفعل، وكّل ذلك جرى يف العرص املفعم بالروحانية والح�س اإل�ا� والّلون القرآ� املُشع!أّن عّمر هدّ  -47
يجوز أن نقوم مبجالس الرقص والغناء ألجل تحصيل األموال إلحياء أمر الزهراء، يف الوقت الذي �نع إقامة املجالس يف مناسبة شهادتها  -48

وهذا  -بحسب مؤسسة الكوثر التابعة للمرجعية الشيعية  -والغناء حتّى بعد ذلك نُحيي مجالس الزهراء ألجل أن نقيم مجالس الرقص 
 املوضوع أيضاً أثبتّه بالوثائق.

يجوز أن نُيسء األدب مع الزهراء وإليها بإضافة املعايص إليها (ك� صنع السيّد محّمد حس� فضل الله يف كتابه: يف رحاب الدعاء)  -49
 مبربر أّن ذلك توضيح للقارئ واملتلّقي! -ّدث عن أم� املؤمن� عليه السالم ونسب الذنوب التي تقصم الظهر إىل أم� املؤمن� وهو يتح

 ُ�كن أن تقع الزهراء يف األخطاء غ� املقصودة ك� يف معنى آية {عفا الله عنك }! -50
ه عليها األمر يف تنظيم الوقت وتضييعه، وارتباك واضطراب األولويات من جهة ُ�كن أن تكون الزهراء عبوسة يف وجوه املؤمن�، ويشتب -51

 تحصيل النتائج الصغ�ة عىل حساب الكب�ة! (يعني أنّها ال تعرف أن تُرتّب األّولويات بحيث تقّدم املهم عىل األهم)!
 ئل املعرفة، وما ذلك بعيب!ُ�كن أن تُخطئ يف تقييم األمور بسبب أّن الَغيب محجوب عنها وعدم وضوح وسا -52
الزهراء امرأة رساليّة وزوجها رسايل حريك! وهي مل تُقتل، والشكوك مثارة حول ظالمتها، وغموض شخصيتها ناتج من عدم إثارة الزهراء  -53

 دارها كانوا يُحبّونها !بالنسبة لنا يف املوقف، وإّ�ا نُث�ها دمعة! والصحابة يُحبّون الزهراء حتّى الذين جاء بهم ُعمر وهجموا عىل 
املكتبة الشيعية يف أحسن أحوالها تتحّدث عن يشء من فضائل الزهراء بسطحيّة، مع سلب ملوقعها يف منظومة العقيدة الشيعية،  -54

مظلوميّتها  وهناك َمن يخاف إظهار اسمه عىل الكتاب!.. أّما البقيّة فيُسيئُون إليها مبختلف أنواع اإلساءات! نعم هناك َمن يُدافع عن
 ضوع!الحسيّة التأريخية (يعني ما جرى ب� الباب والجدار) أّما املظلومية الحقيقية يف إحراق منزلتها فلن تجدوا أحداً يتحّدث عن هذا املو 

 الزهراء تعتذر عن سوء أدبها مع أم� املؤمن� باتّهامه أنّه قّرص يف إعانتها وح�يتها! -55
 خالف� يف معرفة الزهراء وهذا هو أكرب سوء أدب وح�قة وقلّة عقل ح� يُقيّم اإلنسان من كالم أعدائه!االعت�د عىل روايات امل -56
خالصة نتاج املكتبة الشيعية: صورة الزهراء العقائدية مبتورة، صورة ظالمتها مبتورة، صورة جرائم قتَلَتها مبتورة، صورة فهم كالمها  -57

 مبتورة!
دفاع عن سيّد قطب، وتأسيس منهج قطبي عىل مستوى (التفس�، والفكر، والعمل السيايس) وهو منهج معادي مواالة واتّباع وال -58

 % بتأييد املرجعيّات املختلفة، يف إيران والعراق وسائر مناطق الشيعة تبعاً للنجف وقم!100للزهراء 



وقعها الحقيقي يف العقيدة الشيعية! وكّل ذلك يقود إىل إحراق تدم� واضح أو عدم اهت�م، أو رفض لكّل الوثائق التي تُعيد فاطمة مل -59
 منزلتها صلوات الله عليها!

إهانة الزهراء عليها السالم وسوء األدب بالحديث عنها بنفس أسلوب النواصب (عن إحصان الفرج وغ� ذلك من األساليب التي  -60
 استعملها النواصب ومل يستعملها األمئة عليهم السالم)!

 لخالصة من كّل ما تقّدم:ا ✤

 أوالً: إخراج الزهراء من منظومة العقائد الشيعية ِعرب إحراق منزلتها! ●

 ثانياً: تخفيف الظالمة إىل أقىص حّد ممكن! ●

 ثالثاً: تربئة قاتليها وظامليها إىل أقىص حّد ممكن. ●

 ا.. وهناك مالحظتان عىل هامش التقرير، وه�:رابعاً: االنتقاص من مقامها وإساءة األدب معها. التقرير انتهى إىل هن ●
 إرهاب وإرعاب وإخافة من يُدافع عن فاطمة بنحو حقيقي، ويكتب يف أجواء ظالمتها والرباءة من أعدائها بنحٍو رصيح! -1
 نرصة الشيعة للمنهج األبرت ُ�ثّل أوضح مصاديق الظلم لفاطمة! -2

رمّبا يتساءل بعض املشاهدين عن وجود فانوس بجانبي يف هذه الحلقة.. وقبل أن أبّ� سبب وجوده أذكر لكم هذه القّصة التي تُنقل  ✤
عن فيلسوف من فالسفة اليونان (اديوج�) كان يحمل أيضاً فانوساً معه ح� يخرج للسوق يف وقت الظه�ة، وسبب حمله لهذا الفانوس 

ً وش�الً يف وسط يُقال له (الوسط الحسيني) خصوصاً يف تلك يف وضح النهار)! و  أنا أقول: لقد حملُت فانويس هذا منذ سن� أُفتّش �ينا
الُحسينيّات التي تُعلّق يف واجهاتها الصور الكب�ة، أفتّش فيها عن نارص ينرص فاطمة ف� وجدت!! كنُت أفتّش وأفتّش.. والجواب الذي 

و� وجبهو� وشتمو�، وقالوا اغرب عن وجوهنا لقد أبرمتنا بكرثة كالمك، وأقرفتنا بشكلك هذا وهندامك، حصلُت عليه هو أنّهم طرد
 فاخرج من بيننا ف� هذا مبكانك ومقامك! (عل�ً أّ� هنا ال أتحّدث عن حادثة تأريخية فيزيائية، وإّ�ا أتحّدث عن مضمون) وخرجت وأنا

 نفيس: هل من نارص ينرص فاطمة؟! أحمل فانويس وأمُتتم في� بيني وب�
 وقد أجبت نفيس، وقلت: (لبيِك يا فاطمة).

 

 


