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  الجزء الثالث الزال حديثي تحت هذا العنوان (التقص� أو اإلجرام العقائدي)
 (( التقص� او االجرام العقائدي بحق الصديقة الكربى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها ))

 أحاديث العل�ء واملراجع كيف يتحدثون عن الزهراء عليها السالم؟�اذج من 

.. وما جاء يف مقدمة الكتاب من تسط� ألقاب طويلة عريضة للشيخ أبو الحسن النجفيكتاب (مجمع النورين وملتقى البحرين)  ■
زة لتلميذه صاحب كتاب (مجمع تحمل تفخيم وتعظيم لَِمن أجاز هذا الكتاب، ولتلميذه صاحب الكتاب.. إذ يقول صاحب اإلجا

 النورين) :
(العامل العامل، والفاضل الكامل، نخبة العل�ء العامل� وصفوة الفضالء الكامل�... فإنه رصف أكرث عمره الرشيف يف تحصيل املسائل 

ما بلغ، فهو صاحب القوة األصولية، والقواعد الفرعية، وحرض لدى األساط�، وتلقى املسائل بالرباه�، وبلغ ِمن رتبة االجتهاد 
 القدسية التي يقتدر بها من رد الفروع إىل أصولها....)

وقفة عند ما يقوله (صاحب القوة القدسية) صاحب كتاب مجمع البحرين وهو يتحدث عن خصائص الصديقة الكربى عليها  -
 ً  يقول: ،السالم بشكل سطحي جدا

البحار عن عيل قال: كنا جلوساً عند رسول الله فقال أخربو� أّي يشء خ� للنساء؟ فعيينا (ومنها أنّها علمت ما مل يعلمه عيل، ك� يف 
 بذلك كلنا حتى تفرقنا، فرجعت إىل فاطمة فأخربتها الذي قال لنا رسول الله، وأن ليس أحد منا علمه وال عرفه، فقالت ولكني أعرفه،

رسول الله سألتنا أي يشء خ� للنساء، وخ� لهن  إىل رسول الله، فقلت: يا خ� النساء أن اليرين الرجال وال يراهن الرجال، فرجعت
أن اليرين الرجال وال يراهن الرجال، قال َمن أخربك فلم تعلَمه وأنَت عندي قلُت فاطمة فأعجَب ذلك رسول الله وقال: إّن فاطمة 

ّيل؟!! وهذه سذاجة منقطعة النظ�! فمثل هذه الروايات َمن هنا يستنبط هذا الَعلَم العالم أنّها علمت مامل يعلمه ع بضعة مني)
 كث� جداً.. لكن كيف تفهم بهذه الطريقة الساذجة؟

هذه الرواية  تتحدث يف الجو التعليمي، مثلها مثل  أّي إمام هذا الذي ال يعرف أّي يشء خ� للمرأة، واملرأة داخلة ضمن رعيته؟ -
فهذا السيناريو التعليمي يقع حتى تنتقل الصورة بشكل  لكب� الذي ال يُحسن الوضوء.رواية الحسن� عليه� السالم مع الشيخ ا

 رسيع إىل الناس فيتعلموا.
يعلق عىل رواية (لوال أّن الله خلق أم� املؤمن� لفاطمة ما كان لها كفو  مثال آخر عىل الفهم الساذج يف كتاب مجمع النورين: -

هذه  لخرب رصيح يف أن علة خلقة أم� املؤمن� ليست إّال وجود الصديقة الكربى فأفهم واغتنم)!!(أقول: أّن هذا ا عىل وجه األرض) :
 هي طريقة الشافعي يف فهم األحاديث.

 طريقة الشافعي يف فهم األحاديث هي: ✤
 يعتمد اللغة (الظهور العريف) -1
  مصاديق لهذا املوضوع).يعتمد األسلوب األوروسطي املنطقي. (وما قضية القياس واالستحسان إّال  -2
 يأخذ األحاديث عىل أنّها وحدات منفصلة، دون أن تكون هناك مجاميع مرتابطة يف شبكة واحدة متواصلة ومتسلسلة. -3

 وهذه هي طريقة عل�ئنا يف االستنباط والفهم لألحاديث.
يد الخميني يف العرفان، وأحد أقطاب املدرسة العرفانية ، وهو أستاذ السللم�زا جواد اغا املليك التربيزيما جاء يف كتاب (املراقبات) 

(وقد ورد يف صحيح األخبار أنّها سيدة نساء العامل�، ومريم سيدة نساء عاملها، فثبت بذلك  الشيعية، يقول يف حديثه عن الزهراء:
ِمن سائر األنبياء واملرسل�، ولعمري إّن  سيادتها ملريم الصديقة بتصديق القرآن العظيم، بل جزم جمٌع ِمن أعاظم العل�ء أنّها أرشف

 هذا لهو الفضل املب�).
 ولكن رغم ذلك فإن ما جاء يف كتاب (مجمع النورين) وكتاب (املراقبات) هو أفضل بكث� وكث�، مّ� جاء يف كتب غ�هم.

 العامل�) يقول:) اآلية: (واصطفاِك عىل نساء 3تفس� امليزان (الجزء: السيد الطباطبايئما يقوله  ■
وهذا رد رصيح عىل كالم رسول الله!! ولكنها العقول . (وأّما ما قيل: إنّها مصطفاة عىل نساء عامل عرصها فإطالق اآلية يدفعه)

 املشحونة بفكر ابن عريب، فهذا هو منطق ابن عريب.
 خالف�:األنىك من ذلك ما جاء يف البحث الروايئ فقد أورد هذه الروايات وهي من طرق امل -
 (قال رسول الله "صّىل الله عليه وآله": سيدة نساء أهل الجنة مريم بنت عمران ثُم فاطمة ثُم خديجة ثُم آسية امرأة فرعون) -
رواية أخرى: (أربع نسوة سادات عاملهن. مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد،  -

 وأفضلهّن عاملاً فاطمة)
مثل هذه الروايات املفروض أن ال تنقل، ألنّها من كتب املخالف�، وحتى لو فرضنا أّن بعض هذه الروايات موجودة يف كتبنا، فهي 

 مردودة بلسان املداراة، وبلسان املوافقة للخصم.



 (امللحة الحسينية) يقول:يف كتابه  -الذي يقول عنه السيد الخميني أنّه مثرة عمري-الشيخ مرتىض مطهري وقفة عند ما يقوله  ■
ّن (نحن إذا ما قرأنا وطالعنا الوجه النورا� للتأريخ الحسيني فإنّنا عند ذلك نتمكن من االستفادة من الوجه الرثايئ للواقعة، وإّال فإ

و العياذ بالله أّن الوجه الرثايئ لوحده ال فائدة تذكر منه، فهل تتصورون أّن الحس� بن عيل جالس بانتظار َمن يأيت ليشفق عليه، أ
فاطمة الزهراء وهي التي تسكن إىل جوار رحمة ربها تنتظر َمن يأتيها ِمن أمثالنا نحن صغار البرش ليواسيها ويخفف ِمن معاناتها 

 بعزاء الحس� بعد مرور أكرث من ألف وثالمثائة عام عىل تلك الفاجعة!!)
 ؟هل هذا الكالم يناسب أن يذكر بخصوص سيدة نساء العامل�

يقول عليه السالم: (وما ع� أحبُّ إىل الله وال عربة ِمن ع� بكت ودمعت عليه، وما ِمن باٍك يبكيه إّال وقد وصل فاطمة وأسعدها  ●
 عليه، ووصل رسول الله وأّدى حقنا)

� قدرت عىل النطق، وما رواية أخرى يف كامل الزيارات (يا أبا بص� أما تحبُّ أن تكون فيمن يُسعد فاطمة، فبكيت ح� قالها، ف ●
 قدر عىل كالمي من البكاء..)

 ) يقول السؤال:2يف كتاب (رصاط النجاة يف أجوبة االستفتاءات: جالسيد الخويئ سؤال يُوجه إىل  ■
 (هل الروايات التي يذكرها خطباء املنرب، وبعض الكتاب عن كرس (عمر) لضلع السيدة فاطمة "عليها السالم" صحيحة برأيكم؟

 السيد الخويئ: ذلك مشهور معروف، والله العامل)جواب 
كان يفرتض أن يجيب عىل السؤال بنعم أو ال. ولكن السيد الخويئ استخدم أسلوب التمويه يف اإلجابة، لتكون اإلجابة تجاري الذوق 

 العام (وهذا األسلوب من التمويه يف اإلجابات شائع ب� العل�ء).

) يضعف كتاب سليم بن قيس الذي يُعد أهم وأقدم وثيقة فيها تفاصيل تتحدث عن 9السيد الخويئ يف (معجم رجال الحديث: ج ■
(وكيف ما كان فطريق الشيخ إىل كتاب سليم بن قيس بكال سنديه ضعيف). وإذا كان الكتاب ضعيف عنده،  ظالمة الزهراء، فيقول:

 أجاب عن السؤال بهذه اإلجابة التمويهية. فالروايات الواردة فيه ضعيفة، ولهذا

يقول فيه عن الجمع  لسيد الخويئ الذي كتبه ابنه السيد محّمد تقي الخويئ،لوقفة عند كتاب (املبا� يف رشح العروة الوثقى)  ■
(إذ لو كان  الخويئ فيقول: ب� الفاطميت�، وأن ذلك يؤذي الزهراء، ك� يف رواية اإلمام الصادق عليه السالم، التي يعلق عليها السيد

 )!!فمجرد تأذي فاطمة عليها السالم ال يقتيض حرمته….داالً عىل التحريم لكان الزمه القول بحرمة كل ما يلزم منه إيذاء سيدة النساء

 تي تقول:بغض النظر هل رواية اإلمام الصادق دالة عىل التحريم، أم ليست دالة (فهي تؤخذ يف سياقها)، ولكن هذه القاعدة ال ✤
 (أّن كل ما يؤذي فاطمة فهو حرام) فهي عبارة ال شك فيها، (من آذى فاطمة آذى رسول الله)..

 فهل أذيّة رسول الله يف حالة من الحاالت أو وجه من الوجه جائزة؟!!
 أي منطق هذا؟ وأي عقيدة هذه؟ فاطمة هي امليزان اإللهي، كيف �كن أن يقال عنها ذلك؟

 ما يؤذي فاطمة، وهي تعفو عنا بجودها.. ولكن َمن قال أن ارتكاب ما يُؤذيها ليس محرماً..؟!)(نعم .. نحن نرتكب 

) البحث املعنون بفقه الشيعة للسيد الخويئ، يف حديثه عن نجاسة الخوارج، وأنّه 3وقفة عند كتاب (مدارك العروة الوثقى: ج ■
ن حرض لقتال الحس� يف كربالء وال يُقال له ناصب! ورد السيد تقي ينفي وصف النصب عن قتلة الزهراء! وكذلك قوله أّن هناك ممّ 

وقد مرّت اإلشارة إىل ذلك يف  ) عىل أستاذه الخويئ بخصوص موقفه من األول والثا�،3الُقمي يف كتاب (مبا� منهاج الصالح�: ج
 الحلقات السابقة.
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 يف كتابه (فدك يف التأريخ) بشأن الزهراء عليها السالم.محّمد باقر الصدر السيد وقفة عند ما يقوله  ■

يقول والحديث بصيغة أدبية: (إّن عمر الذي هجم عليِك يف بيتك امليك الذي أقامه النبي مركزاً لدعوته، قد هجم عىل آل محّمد   ●
 يف دارهم وأشعل النار فيها أو كاد)

ثّم يقول عن لسان حال الزهراء: (يا روح أمي العظيمة إنّك ألقيِت عيل درساً خالداً يف حياة النضال اإلسالمي بجهادك الرائع يف  ●
فاطمة  صف سيد املرسل�، وسوف أجعل من نفيس خديجة عيل يف محنته القامئة) أّي مقارنة هذه ب� الزهراء وأمها خديجة..؟!

 برشي مطهر.. ومل يكن لخديجة هذه املنزلة إّال ألنّها أم الزهراء عليها السالم. وجود إلهي.. وخديجة وجود

هي التي  -يعني العرص الذي قتلت فيه فاطمة-ويقول يف موضع آخر وهو يتحدث عن نفسه: (ولكنّها الح�سة لذلك العرص  ●
ن يقول: (صحيح أّن اإلسالم يف أيام الخليفت� كان مهيمناً، إىل أ  دفعتني إىل ذلك، فهو بال ريب زين العصور يف الروحانية واالستقامة..)

 والفتوحات متصلة، والحياُة متدفقة مبعا� الخ�، وجميع نواحيها مزدهرة باالنبعاث الروحي الشامل، واللون القرآ� املُشع)
القرآن املشع وهم قد عزلوا القرآن عىل  إذا كانت األمور هكذا فل�ذا مل يوافق سيد األوصياء عىل العمل بس�ة الشيخ�؟ وأين هذا

 العرتة؟



يف و  قول السيد الصدر يف أكرث ِمن َموطن يف كتابه بفشل الزهراء عليها السالم يف مرشوعها! وهذا كالم ينم فشل يف املعرفة ●
لذي فشل يف مرشوعه هو فليس الزهراء التي هي حّجة الله يُقال لها فشلت يف مرشوعها الفاطمي.. وإّ�ا ا العقيدة، وسوء أدب.

 السيد الصدر نفسه، وهو الذي يقول بذلك يف كتاب (الشهيد الصدر سنوات املحنة وأيام الحصار) بقلم الشيخ محّمد رضا النع��.

(س�ة الخليفة وأصحابه مع عيل، التي  أيضاً يقول وهو ينسف كل تفاصيل ظالمة الزهراء ويثبت التهديد فقط بحرق دارها: ●
 الشدة: أنَّ ُعمر هدد بحرق بيته، وإن كانت فاطمة فيه..) بلغت من

 األسلوب القطبي يف التعاب� يف كالم الشهيد الصدر: ●
ىل (إّن عليّاً الذي ربّاه رسول الله ورىّب اإلسالم معه، فكانا ولديه العزيزين، كان يشعر بإخوته لهذا اإلسالم، وقد دفعه هذا الشعور إ

 ى أنه اشرتك يف حروب الردة..)افتداء أخيه بكل يشء حت
 يف حديث أهل البيت ال توجد رواية واحدة تقول أّن أم� املؤمن� اشرتك يف حروب الردة.

وقفة عند البيانات األخ�ة التي صدرت من الشهيد الصدر والتي يذكرها الشيخ محّمد رضا النع�� يف كتاب (الشهيد الصدر  ●
 سنوات املحنة وأيام الحصار)

 يُعتَرب النموذج املثايل للتطبيق العميل ملنهج�:السيد محّمد حس� فضل الله  ✤
 محّمد باقر الصدرومنهج السيد  ، منهج السيد الخويئ

) وهو يتحدث عن طهارة 1وقفة عند ما نقله السيد جعفر مرتىض العاميل من كالم للسيد فضل الله يف كتاب (مأساة الزهراء: ج ■
(إّن عدم رؤية السيدة الزهراء للعادة الشهرية يعترب حالة َمرَضية تحتاج إىل العالج؟  الصديقة الكربى عن ما يطرأ عىل النساء، يقول:

أو هي عىل األقل حالة نقص يف أنوثتها ويف شخصيتها كامرأة، وال �كن عدها ِمن كراماتها وفضائلها، وكذا الحال بالنسبة للنفاس. بل 
 يصف هذا البعض القول بتنزه الزهراء عن الطمث والنفاس بأنّه من السخافات)

ً بالقرآن عنده يشء من فهم، فإّن القرآن الكريم يقول:كالم خاٍل من الفهم والعلم.. ولو كان السيد فضل الله الذي يتبجح د  وما
(ويسألونك عن املحيض قل هو أذًى فاعتزلوا النساء يف املَحيض وال تقربوهّن حتى يطهرن) فالعادة الشهرية هي مرض، وهي أذًى.. 

 فعدم وجودها هي إنتفاُء مرض.

كالماً للسيد فضل الله يف معنى أّن الزهراء عليها السالم أّم أبيها،  ) وهو ينقل6وقفة عند كتاب (خلفيات كتاب مأساة الزهراء: ج ■
(لقد سمعتم أن النبي كان يناديها بأنّها (أم أبيها). ملاذا هذه الكلمة؟.. ألّن النبي كان يعا� جوعاً ِمن حنان األم كأّي إنسان  يقول:

ة أمها خديجة أم املؤمن� أن تشعر مبسؤوليتها تجاه أبيها، وأن يفتقد يف طفولته، واستطاعت الزهراء وهي الطفلة الواعية بعد وفا
تشعر مبسؤوليتها تجاهه كأب، وأن تشعر مبسؤوليتها تجاهه كرسول، يحتاج إىل هذه الحالة الروحية العاطفية التي يستطيع ِمن 

حيطه بهذه العاطفة يف كّل املجاالت لتطوقه ولهذا حاولت أن تث� كّل عاطفتها الروحية لتُ  خاللها أن ينطلق يف الحياة بقوة كإنسان،
بالعاطفة، فيشعر بنفسه يعيش العاطفة يف كل�تها، يف ابتسامتها، يف ملحاتها، يف رعايتها له، يف كل ما تريد أن تواجه به م� تواجه 

 إنّها أم أبيها)..!!!البنت أباها. ولهذا شعر النبي بهذا الشبع العاطفي، وشعر بأّن الفراغ قد امتأل. ولهذا قال عنها 

ما نقله السيد جعفر مرتىض العاميل من كالم للسيد فضل الله يف كتاب (خلفيات كتاب مأساة الزهراء) عىل خلفية تسجيل انترش  ■
 (أنا ليست القضية من امله�ت التي تهمني سواء قال القائلون أّن ضلعها كُرس للسيد فضل الله كان ينكر فيه ظالمة الزهراء، يقول:

هي قضية تأريخية تحدثُت عنها يف دائرة خاصة، ومل  أم مل يقل القائلون ذلك، هذا ال �ثل بالنسبة يل أيّة سلبية أو أية إيجابية،
وإّال فهذه القضية ليست .. أتحدث عنها يف الهواء الطلق، ولكن الذين يصطادون يف املاء العكر حاولوا أن يجعلوا منها قضية للتشه�

 التي أهتمُّ بإثباتها ونفيها ال ِمن ناحية علمية وال ِمن ناحية سياسية)!!! ِمن امله�ت

 وجهها أو ما إىل ذلك)!!! عىلأيضاً كان يقول: (وأنا ال أتفاعل مع كث� من األحاديث التي تقول بأّن القوم كرسوا ضلعها أو رضبوها  ■

إّ�ا أوصاه أن ال يفتح معركة ِمن أجل الخالفة، ومل يقل  ة النبي قلنا:يقول: (إن قلتم: إّن عليّاً مل يدافع عن الزهراء، بسبب وصي ■
له: ال تدافع عن زوجتك. ألن رضب الزهراء ال عالقة له بالخالفة، ألنّها مسألة شخصية، ك� أن الزهراء نفسها ال عالقة لها بالخالفة، 

 أما مسألة الخالفة فهي تتعلق بالواقع اإلسالمي كله)!!

(ولكّن قضية رضب الزهراء، ولطم  :)جنّة املأوى(، يف كتابه السيد محّمد حس� كاشف الغطاءهذه النغمة يتحدث وعىل نفس  ■
 خدها مّ� ال يكاد يقبله وجدا�، ويتقبله عقيل، ويقتنع به مشاعري)!!

كتب الطائفة (كامل الزيارات) أّن اذهبوا إىل الجحيم أنتم ومشاعركم.. َمن أنتم؟ وما قيمتكم أمام حديث آل محّمد؟ (يف أوثق 
 الزهراء تطرح ما يف بطنها من الرضب، ومتوت من ذلك الرضب).

ما يقوله السيد محّمد حس� كاشف الغطاء يف كتابه (أصل الشيعة وأصولها) وهو ينفي وجود مبغض� لسيد األوصياء يف أوساط  ■
ع أن ينكر ظهور تلك األحاديث وأمثالها يف إرادة ج�عة خاصة من (إّ� ال أحسب أّن املنصف يستطي املسلم� يف زمان عّيل!!



املسلم�، ولهم نسبة خاصة بعيل �تازون بها عن سائر املسلم� الذين مل يكن فيهم يف ذلك اليوم َمن ال يحب عليّاً، فضالً عن وجود 
 َمن يبغضه)!!!

ول والثا� ـ بذال أقىص الجهد يف نرش كلمة التوحيد، وتجهيز الجنود، يقول يف نفس الكتاب: (وح� رأى أنَّ املتخلف� ـ الخليفة األ  ■
ع� يراه حقاً له، حافظة عىل اإلسالم أن تتصدع وحدته، وتتفرق  واغمضوتوسيع الفتوح، ومل يستأثروا ومل يستبدوا، بايع وسامل، 

 .كلمته، ويعود الناس إىل جاهليتهم األوىل..)

 النغمة، وهو يتحدث عن أم� املؤمن� وعن رفقاء الدرب والسالح.نفس : الشيخ الوائيل 1فيديو  ◀

 .يقارن ب� مجموعت� مروان وأوالده، وب� أم� املؤمن� وبقية الخلفاء: الشيخ الوائيل 2فيديو◀

رفة َمن ، نقالً عن كتاب (جامع الشتات) بخصوص معللم�زا القّميوقفة عند كتاب (الخصائص الفاطمية) والسؤال الذي ُوجه  ■
األفضل الزهراء أم الحسن� عليه� السالم، وجواب امل�زا القمي الخائب وذهابه إىل أفضلية الحسن� عىل الزهراء صلوات الله عليهم 

 أجمع�!!
بو بكر اإلمامة الكونية مقام ذايت، فهو مقام ثابت للزهراء، أّما اإلمامة الدنيوية مقام عريض، ولو مل تكن مقام عريض ملا استطاع أ 

 وعمر سلبها من عّيل .. والَعرَيض ال يكون سبباً يف الفضيلة عىل املقام الذايت،

منهجيته يف معرفة أهل البيت تختلف عن كل هؤالء العل�ء، فهو �تلك اطالع واسع جداً يف حديث أهل الشيخ اإلحسايئ  ✤
ما يقوله الشيخ اإلحسايئ عن  ومع ذلك هو أيضاً وقع يف مطب.البيت، و�تلك فهم دقيق وذكاء يف التعامل مع حديث أهل البيت، 

) وذهابه إىل أّن مقامها وأفضليتها تأيت بعد 19، ج13، ج3، ج2الزيارة الجامعة الكب�ة: ج رشحمقام الزهراء عليها السالم يف كتابه (
 األمئة اإلثني عرش..!

 م ال يُرصحون به).(وهذا القول يتبناه الكث� من مراجع وعل�ء الشيعة، ولكنه

 إذا أردتم أن أن تقيموا املرجع والعامل الديني وتزنوه، فانظروا إىل أربعة أشياء: ✤
 .موقفه من الشهادة الثالثة - 1
 موقفه من الزهراء يف الجانب�: جانب مقاماتها وأرسارها، وكذلك جانب ظالمتها وما جرى عليها. - 2
 الحسينية (هل يذوب يف هذا الجو فعالً)؟موقفه من الجو الحسيني، والشعائر  - 3
وَمن مل .....   موقفه من القضية األكرب واألهم: موقفه ِمن إمام زمانه (ما عالقته بإمام زمانه؟ كم يأخذ إمام زمانِه ِمن حياته؟) - 4

 يكن كذلك هو قطعة من الجحيم، ِفـروا منه.

هذه  العقيلة: (وأيب خ�ٌ منّي، وأمّي خ�ٌ منّي، وأخي خ� منّي) كلمة سيد الشهداء يف قصة املقتل الحسيني وهو يُخاطب ✤
الخ�ية ليست يف مقاماتهم الذاتية، فإنّهم صلوات الله عليهم يف مقاماتهم الذاتية نوٌر واحد. (خلقكم الله أنواراً فجعلكم بعرشه 

 محدق�).
يف (إّن الله تبارك وتعاىل مل يزل متفرداً بوحدانيته، ثُّم خلق محّمداً وقد ُخلق نور الزهراء قبل أنوار األمئة ك� يف رواية الكايف الرش

 وعلياً وفاطمة فمكثوا ألف دهر..)

ملاذا تُعامل فاطمة هكذا يف املؤسسة الدينية..؟ أال يدل هذا عىل سوء توفيق عل�ء ومراجع الشيعة وهم ينتقصون من مقام ✤
 عليها..؟الزهراء ويُسيؤن األدب معها صلوات الله 

 (املشكلة يف هذا االخرتاق الناصبي لساحة الثقافة الشيعية)

رسائل الس� والسلوك التي كتبها أمئة املدرسة العرفانية (عرض رسيع لهذه الرسائل ومؤلفيها).. وكل هذه الرسائل ال ذكر فيها  ✤
 لفاطمة صلوات الله عليها..!!

(أول محبوب بعد  مؤسس املدرسة العرفانية املعارصة، يقول فيها:الشيخ حس� قيل الهمدا� رسالة الس� والسلوك التي كتبها  ■
األوصياء، ثُّم واجب الوجود هو الوجود املقدس: خاتم األنبياء، ثُّم بعده أم� املؤمن�، ثُمَّ األمئة املعصومون، ثُمَّ األنبياء واملالئكة، ثُّم 

 ملاذا ال تكون الزهراء هي املحور يف السلوك العرفا�..؟! فاطمة يف برامج الس� والسلوك لدى العرفاء؟ال يوجد ذكٌر ل العل�ء واألولياء)
 هذا يدلك عىل أّن هذا السلوك ليس سلوكاً صحيح، ألّن البوابة النورانية هي بوابة فاطمة عليها السالم.

كتاب كشف املراد يف رشح تجريد  -اإلمامية للشيخ املظفر الكتب الثالثة األساس يف تكوين العقيدة الدينية الشيعية (عقائد ✤
وكتاب النافع يوم الحرش يف رشح الباب الحادي عرش) هذه الكتب أيضاً خلية من ذكر فاطمة! (فالزهراء ال متثل املركزية  -االعتقاد

 يف هذه الكتب).

قولون بأّن الذي يُذكَر لظالمة فاطمة عىل املنابر املراجع املعارصين يف جلساتهم الخاصة، ولطالبهم، وألوالدهم وخواصهم ي ✤
 مبالغ فيه إىل حّد كب�!!



 لوحة من واقع املؤسسة الدينية (تتشكل اللوحة يف الوقفات التالية) : ✤

(وهو أول كتاب يدرسه الدارسون يف حوزة النجف) للمحقق الحّيل وقفة عند كتاب (رشائع االسالم يف مسائل الحالل والحرام)  ■
 ول وهو يتحدث عن املعصوم يف قضية األنفال:يق

 شاء ِمن فرس أو ثوب أو جارية أو غ� ذلك ما مل يجحف)!! (وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما
ما الفارق ب� املحقق الحيل، وب� أولئك الذين اتهموا رسول الله أنّه رسق قطيفة حمراء يوم بدر؟!! واألنىك أّن العل�ء مل يعرتضوا 

 ذا التعب� ويُنكروه!!عىل ه
 وهو يتحدث عن اإلمام الحجة: (ما يجب ِمن الخمس يجب رصفه إليه مع وجوده ومع عدمه)!! -

 رمبا تكون هذه هي الحقيقة أّن العل�ء يتعاملون مع اإلمام الحّجة أنّه معدوم وليس غائب!!
رتىّب فيه عىل أّن اإلمام املعصوم �كن أن يُتحدث عنه واملشكلة أّن هذا الكتاب هو أول كتاب يدرسه طالب الحوزة، وأول كتاب ي

 بهذه الطريقة ِمن سوء األدب واإلساءة واالنتقاص..!!

سادة الرتقيع هم املخالفون، والرتقيع بدأ منذ قتل رسول الله صّىل الله عليه وآله بالسم، والشيعة أخذوا فن الرتقيع من املخالف�  ✤
 ألوىل).(فاملرقعون شياط� من الدرجة ا

يف مباحث الشبهة الوجوبية بخصوص التوقيع الصادر من الناحية  وما يقولهللشيخ األنصاري ) 2وقفة عند كتاب (فرائد األصول:ج ■
 املقدسة، واعرتاضه عىل جواب اإلمام الحّجة عليه السالم، وإساءة األدب يف الحديث عن اإلمام.

ما يقوله السيد الخويئ يف (التنقيح يف رشح العروة الوثقى) باب االجتهاد والتقليد ِمن عدم اشرتاط أن يكون مرجع التقليد شديد  ■
 الحّب ألهل البيت عليهم السالم، أو شديد الثبات يف أمرهم!!

 وما يرتتب عىل هذا الكالم من آثار يف املؤسسة الدينية.

شيخ مرتىض األنصاري، وما يقوله يف كيفية رصف األخ�س، وأنّها ترصف يف املواطن التي يتوقع أن وقفة عند كتاب (الخمس) لل ■
، اإلمام يرىض برصفها فيها، ولكنه ال يشرتط ذلك، فيقول أنّه حتى لو خالفنا إرادة اإلمام ورصفنا األموال يف أماكن اإلمام ال يرىض بها

 ال بأس يف ذلك!!!

 :السيستا�للسيد ائل االستفتاءات يف كتاب (فقه املغرتب�) وقفة عند جواب إحدى مس ■
(إذا تزعزعت ثقة املكلف بوكيل املرجع نتيجة ملا تنسب اليه من ترصفات خاطئة يف الحقوق الرشعية: فهل يجوز له التحدث عن 

 ذلك ب� الناس ، وإن مل يكن متأكداً من صحة ما ينسب إىل الوكيل، وماذا لو تأكد من صحتها؟
تام الجواب: ال يجوز له ذلك يف الحالت� ، ولكن يف الحالة الثانية بإمكانه إعالم املرجع مبارشًة بواقع الحال مع املحافظة عىل السرت ال

 ليتخذ ما يراه مناسباً من اإلجراءات)

 ختام الحلقة: اقرتاح يقرتحه الشيخ الغزّي يتضمن النقاط التالية: ✱
إلمام زماننا عليه السالم وتبدي ندمها وأسفها عىل ما ضيعته عرب القرون، وبنحٍو تفصييل عرب اإلعالم  أن تعتذر املؤسسة الدينية -1

واملهرجانات واملؤمترات، والندوات املخصصة لذلك ومن خالل الفضائيات واالنرتنت واملساجد والحسينيات واملراكز املختلفة، وأن 
ائق، فضالً عن البيانات الرسمية من أعىل الجهات يف املؤسسة الدينية، كل ذلك يتناول تصدر كتاباً تفصيلياً مدع�ً بالوثائق والحق

 هذه الهفوة الكب�ة والجفوة مع منهج الكتاب والعرتة.
أن تتعهد املؤسسة الدينية أمام جمهورها بعدم تكرار ذلك وتضع قانوناً يلغي االعرتاف الرشعي بأي مرجع أو عامل يحاول النكوص  -2

 إذا كان متصدياً لقيادة األمة. -بعد تصحيح حال املؤسسة -لوراء إىل ا
االعتذار الرسمي والعلني للشيعة األموات واألحياء، وأن تُوقِف مؤسسات للعمل الخ�ي تكف�اً ع� سببته لهم ِمن ابتعاد عن  -3

 والخطابة الحسينية.منهج الكتاب والعرتة، ويكون ذلك عرب االعالم، ومنابر الجمعة والج�عة، 
ً عن املنهج  -4 أن تتحول منظومة املرجعية الشيعية إىل مؤسسة لها قوانينها الواضحة، التي يعرفها الجميع ِمن دون إلتواء بعيدا

 األعوج الذي تس� عليه األوضاع اآلن عرب العوائل واملحسوبيات وما يجري يف الدهاليز والكواليس.
توضع فيه الكتب الضارة املشحونة بالفكر الناصبي، والتعريف مبؤلفيها وأخطائهم بحّق آل محّمد صلوات أن يكون هناك متحف  -5

 الله عليهم، حتى ال تُعلس وتضيع وتضيع الحقائق.
تكوين مؤسسة تجمع الكتب املسيئة، وتصححها بحذف تلك األخطاء، وتصحيح مواضعها، وترك الخطأ يف الحاشية، والتنبيه عليه  -6

 ىل أسبابها ليك تعرف األجيال القادمة.وع
وضع مرشوع عميل لتنقية املنهج العلمي من الفكر الناصبي عرب خطة خمسية، بحذف الكتب واملصادر املشحونة بالفكر الناصبي.  -7

 بالدراسة.وإحالل كتب حديث آل محّمد لدراستها شيئاً فشيئاً بنحو تدريجي، عىل األقل لألجيال الجديدة، امللتحقة حديثاً 
 إيجاد مدرسة للخطابة والتبليغ، وفقاً ملنهج الكتاب والعرتة، لخطباء املستقبل. -8



فتح دورات مكثفة ورسيعة للخطباء والشعراء، والرواديد، ومسؤيل الهيئات واملواكب، والعامل� يف الحقل اإلعالمي بكل أشكاله  -9
 لوضع أقدامهم عىل املنهج الصحيح

 ي املهدوي األصيل عرب وسائل اإلعالم، والطباعة والرتجمة، واملؤمترات البحثية واإلعالمية.ضخ الفكر الشيع -10
 إجراء مسابقات فعالة يف التأليف والتحقيق بهذا االتجاه. -11
منها، تجفيف املنابع الداعية لكل ما يسمح باخرتاق الفكر املخالف للثقافة الشيعية، أو عىل األقل تشخيصها وتحذير الشيعة  -12

 عرب الوسائل الرشعية واإلعالمية.
 إيجاد نشاط سين�يئ، وإقامة مهرجانات فنية، وأدبية يف خدمة هذا التوجه العقائدي ونرشه عىل أوسع نطاق. -13
الوقوف بوجه األحزاب والتنظي�ت السائرة باتجاه ُمخالف ملنهج الكتاب والعرتة، وعدم دعمها وترويج أمرها، وكشف  -14
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