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 .): الوثيقة الدخيّية33اليت أحتفنا هبا السّيد كمال احليدري الوثيقة (أبدأ معكم ِمن الُتحفة  ✤

الزال حديثي يتواصل يف هذه األجواء الدخيّية.. يف احللقة املاضية عرضُت بني أيديكم مقطعني 
الشيعّية على سبيل املِثال والنموذج ممّا جيري يف الساحة الشيعّية وما تقوم بِه املؤسّسة الدينّية 

الرمسّية وما تقوم بِه املرجعّية الشيعّية ِمن عملية تغييٍب لعقول الشيعة وتدمٍري للوعي الشيعي 
% ِلما ُيريده إمام زماننا "صلواُت هللا عليه".. 100وصناعة أصناٍم وتصنيم بنحٍو ُخمالف بدرجة 

هو الذي ُيريده إمام زماننا،  والطامة الكربى أّن هذا الذي يُرّىب عليه الشيعة، يُقال هلم أّن هذا
 .وأّن ِخالفُه يكون ِخالفاً إلمام زماننا.. وُكّل ذلك جهٌل وضالل

قتطَع ِمن ُخطبة صالة اجلمعة للشيخ عبد املهدي الكربالئي وكيل  ★
ُ
إعادة عرض الفيديو امل

 منرب اجلمعة املرجعّية املعروف الذي ُعِرض يف احللقة املاضية والذي ُحيّدثنا عن فنون التصنيم عرب
  "يف صحن سّيد الشهداء "صلواُت هللا عليه



حيث يقول يف الفيديو أّن على الشيعي الطاعة للمرجع يف ُكّل شيء وعدم ُمعارضة املرجع، 
حّىت لو صدر من املرجع رأي ُخيالف لقناعة الشيعي.. الُبّد من الطاعة، والذي ُخيالف املرجع 

 !فهو ليس بشيعي

آخره ُخمالٌف ِلمنهج الكتاب والِعرتة وُخمالٌف لِذوق آل حمّمد "صلواُت هللا  كالٌم ِمن أوله إىل
عليهم".. علمًا أّن القضّية ليسْت خاّصة ابلشيخ عبد املهدي الكربالئي.. هذِه الثقافة العمياء 

% مع الذي ُيريده آل حمّمد، هذه الثقافة هي 100اليت تنتشر يف الوسط الشيعي واليت تتناقض 
ألخواين الُقطيب.. هذه هي البيعُة مع حسن البّنا على السمع والطاعة.. هذا مصداق الذوق ا

 .واضح ِمن مصاديق السرطان الُقطيب اخلبيث الذي حّدثتكم عنه يف بر�مٍج طويل

إعادة عرض املقطع الثاين للشيخ عبد املهدي الكربالئي الذي ُعِرض يف احللقة املاضية  ★
 :والذي يقول فيه

الوالء واالنتماء لإلمام املهدي إّمنا يتمّثل يف عمومّية االهتداء مبنهج هؤالء املراجع يف  أّن ِصدق
ُكّل جماالت احلياة وعدم التبعيض يف ذلك! وأّما ُخمالفة املرجع يف بعض األمور فهو ليس من 

 !صدق الوالء لإلمام احلّجة

قيُف من املؤّسسة الدينّية الشيعيّة املقطع الثاين هو على نفس النغمة السابقة.. ويستمّر التث ●
 !الرمسية وِمن وكالء املرجعّية الشيعّية على هذا املنوال

هذا التثقيف هو مبثابة متهيد وإعداد الناس لرفض اإلمام احلّجة.. ُخصوصًا أّن الروا�ت 
عراق واألحاديث ُخترب� أّن قـُرّاء وفقهاء النجف سيخرجون حلرب اإلمام احلّجة، وخترج شيعة ال

  !معهم، وسيِقفون يف صّف الُسفياين



حبسب اّطالعي احملدود، ال ُتوجد روا�ت ُحتّدثنا عن موقف إجيايب لعلماء الشيعة يف النجف مع 
 !اإلمام احلّجة

أّ�ا ضعيفة وهي  -حبسب قواعد علم الرجال الناصيب  -ولو قال قائٌل أبّن هذه الروا�ت  •
قبلنا أّ�ا ضعيفة، فالرواية الضعيفة حبسب االصطالحات  ليست كذلك.. ولكن على فرض أنّنا

% 50% أّ�ا مل تصدر ِمن املعصوم.. هناك احتمال بدرجة 100ال يعين أنّنا ُمتأّكدون بدرجة 
% أّ�ا قد تكون صحيحة وصادرة 50أّ�ا غري صادرة ِمن املعصوم، ولكن هناك أيضاً احتمال 

يستطيع العلماء مهما فعلوا أن ينفوا هذا االحتمال، من املعصوم، وهذا االحتمال قائم وال 
خصوصاً وأّن هذه الروا�ت تتحّدث عن أمٍر ُمستقبلي، واحلكم فيها ِلُمستقبل األّ�م.. أمٌر غييب 

 .ال نستطيع أن نُثبته وال نستطيع أن ننفيه

ذا ُنرّيب الناس إذًا االحتمال األكرب هو أّن الواقع الشيعي سيقف بوجه اإلمام احلّجة.. فلما •
هبذا االّجتاه؟! هذا االّجتاه جيعل الناس يف حالٍة ِمن التصنيم الكامل للمرجع، وما هذا من منهج 

 .أهل البيت أبداً 

) أّن على الشيعي أن يكون ُمتابعاً للمرجع 2الشيخ عبد املهدي الكربالئي يقول يف املقطع ( •
 .الرتبويّة واالجتماعّيةيف املسائل الفقهّية والعقائديّة والسياسّية و 

لو فرضنا أّن املرجع ميتلك الكفاءة والناس تثُق به والشيعة يعتمدون على آرائه، فال أبس مبُتابعته 
وإن كان مراجعنا حبسب  -يف اجلانب الفقهي واجلانب السياسي واجلانب الرتبوي واالجتماعي 

عد احلدود.. خصوصاً أّن ِصلتهم ابلثقافة الواقع ال ِخربة هلم يف هذه األمور، وخربهتم ضعيفة إىل أب
 .العاملّية وابلَعصر ِصلة ُخمتّلة.. فهم ال عالقة هلم مبا جيري يف العامل



ُهم بعيدون عن واقع احلياة بكّل أبعادها.. هم يف حالة انكفاء.. وهذِه حقائق يعرفها ُكّل الذين 
 .يعيشون يف أجواء املؤّسسة الدينّية الشيعّية الرمسّية

لو فرضنا أّن املرجع ميتلك الكفاءة والناس تثُق به، فال أبس  -كما قُلت   -كن ُرغم ذلك ول
مبُتابعته يف اجلانب الفقهي واجلانب السياسي واجلانب الرتبوي واالجتماعي.. أّما يف املسائل 
 العقائديّة فالشيعي جيب عليه أن يبحث عن عقيدته بنفسه إذا كان قادراً على متييز املطالب،

ن املرجع فقط ألنّه مرجع من دون املرجع وإذا أخذ العقيدة مِ  ِمن وال جيوز له أن �خذ العقيدة
 .متييز ومن دون إدراك، فهذا ليس شيعّياً 

وابملناسبة.. هذا الكالم ليس اكتشافاً ِمّين أو اخرتاع.. الكتب الفقهية مشحونة هبذه البيا�ت، 
 !ب وكالء َجَهلة أبحكام أهل البيت؟ولكن ماذا نصنُع للمرجعّية اليت تُنصّ 

ستضعفون" ُهم وحدهم الذين حيّق هلم أن �خذوا  ●
ُ
ما ُيصطلح عليهم ابالصطالح الفقهي "امل

العقيدة ِمن مرجع التقليد أو ِمن أي جهة علمّية ُأخرى.. ابعتبار أّن هذا املصطلح يف اجلّو 
ى متييز احلّق ِمن الباطل (سواء كانوا من الفتوائي إّمنا ُيطلق على الذين ال ميتلكون القدرة عل

 .الرجال، من النساء، من الكبار، من الِصغار) هؤالء فقط حيّق هلم أن �خذوا العقيدة تقليداً 

نعم ُميكن للشيعي أن يسرتشد ابملرجع يف أن ُيرشده إىل كتاٍب يف العقيدة، أو أن ُحيّدثه مبطالب 
 ُيؤّلفه املرجع، أو من خالل دروٍس يعقدها ومن خالل العقيدة من خالل إجابٍة سريعة، أو كتابٍ 

أحاديث تُبّث ِعرب وسائل اإلعالم.. إبمكان املرجع أن يقوم هبذا الدور، والشيعة هنا يسرتشدون 
مبا يقول وليسوا ُملزمني أن يقبلوا كالمه، وعليهم أن يسمعوا غريه.. فباُب العقائد خيتلف فيه 

ُمالحظة أّن مراجعنا قليلو فهٍم يف ابب العقائد.. فما ُيدَرس يف العلماء يف الَفهم.. هذا مع 



ما يرتبط بفتاوى األحكام وعلى طريقة الشافعي! (يتناولون أحاديث أهل البيت،  احلوزات فقط
 وتُقّيم هذه األحاديث بطريقة الُبخاري، وتُفَهم بطريقة الشافعي!)

ستضعف" يف الكتاب  ✤
ُ
 .الكرميوقفة عند ُمصطلح "امل

ستضعون" مبعنيني
ُ
ستضعف" و"امل

ُ
 :ُمصطلح "امل

): االستضعاف السياسي، كما يف سورة القصص، قوله تعاىل: {وُنريد أن منُّن على 1املعىن ( ◈
ستضعفون 

ُ
ستضعفون هنا ُهم امل

ُ
الذين اسُتضعفوا يف األرض وجنعلهم أئمًة وجنعُلهم الوارثني} فامل

ستضعف" يف أجواء الفتوى.. وِلذا هذه ا
ُ
آلية ابالستضعاف السياسي، وال عالقة له مبُصطلح "امل

يف روا�ت أهل البيت ُفّسرت بشكٍل واضح وبداللٍة حقيقّية يف األئمة املعصومني.. فهذا 
صطلح (ُمصطلح األئمة) يف الكتاب الكرمي ال ُيطلق إّال عليهم، وإذا ما ُأطلق عليهم فهو 

ُ
امل

ساحمة.. فهذا العنوان (األئمة) خاٌص هبم "صلوات هللا عليهم" وهذا واض
ُ
ٌح من إطالٌق بنحو امل

خالل كلماهتم الشريفة.. وأيضًا ُفّسرت هذه اآلية بدرجٍة ُأخرى يف شيعتهم، فالقرآن له وجوه 
 .وله مراتب.. والقرآن تفسريه يف طبقات

 ]6وقفة عند حديث اإلمام الباقر يف [تفسري الربهان: ج ●

هللا "عليه السالم"  عن أيب الصباح الكناين قال: نظر أبو جعفر "الباقر عليه السالم" إىل أيب عبد(
فقال: ترى هذا؟ هذا ِمن الذين قال هللا عّز وجل {وًنريد أن منُّن على الذين استضعفوا يف 

 )األرض وجنعلهم أئمًة وجنعلهم الوارثني}



ويف رواية أخرى إلمامنا الصادق يقول فيها بشأن هذه اآلية: (فهذه اآلية فينا جاريٌة إىل يوم  •
إليه قبل قليل من أّن إطالق هذا االصطالح (األئمة) خاصٌّ أبهل  القيامة) وهذا ما أشرتُ 

 .البيت فقط

{وما لكم ال تقاتلون يف سبيل هللا واملستضعفني من الرجال والنساء  75يف سورة النساء اآلية  ●
 والولدان الذين يقولون ربّنا أخرجنا ِمن هذه القرية الظامل أهلها واجعل لنا من لدُنك ولّياً واجعلْ 

 لنا من لدُنك نصريا}

هؤالء أيضًا ُمستضعفون ابالستضعاف السياسي، فهم يعرفون احلّق ويعرفون الباطل، فهؤالء 
أيضًا ينطبق عليهم نفس الكالم السابق.. وال ُأريد احلديث هنا عن االستضعاف السياسي، 

 .وإّمنا احلديث عن االستضعاف العقائدي

وهذا هو االستضعاف املذكور يف املعىن الفقهي، وهذا ): االستضعاف العقائدي.. 2املعىن ( ◈
 .االستضعاف جاء يف ُسورة النساء أيضاً 

من سورة النساء هذه اآل�ت تتحّدث عن االستضعاف  99إىل اآلية  97اآل�ت من اآلية  ●
 :العقائدي

األرض قالوا أمل  إّن الذين توفّاهم املالئكة ظاملي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا ُكّنا ُمستضعفني يف{
ستضعفني من 

ُ
تكن أرض هللا واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهّنم وساءت مصريا* إّال امل

الرجال والنساء والولدان ال يستطيعون حيلةً وال يهتدون سبيال* فأولئَك عسى هللا أن يعفَو عنهم 
 }وكان هللا عفّواً غفورا



 األرض قالوا أمل تكن أرض هللا واسعة فتهاجروا فيها} قوله تعاىل: {قالوا ُكّنا ُمستضعفني يف •
هذا االستضعاف استضعاف سياسي، ولكّنهم مل يتحرّكوا حني توّفرْت هلم الُفرصة كي يتخّلصوا 

 .من االستضعاف السياسي

ستضعون ابإلستضعاف 
ُ
ستضعفني من الرجال والنساء والولدان} فهؤالء امل

ُ
أّما قوله تعاىل: {إّال امل

ئدي الذين ال ميلكون املقدرة على متييز احلّق من الباطل، هؤالء ُهم أيضًا داخلون يف العقا
ستضعفة ابإلستضعاف السياسي، ولكّنهم ال ُحيسبون حبساب اجملموعة األوىل 

ُ
اجملموعة األوىل امل

اليت هي ُمستضعفة ابالستضعاف السياسي وكان إبمكا�م أن يتخّلصوا من هذا االستضعاف 
 .وأن ُيهاجروا ولكّنهم مل يفعلوا.. فهم ُحماسبونالسياسي 

ستضعفني من الرجال والنساء والولدان} فهم الذين ال  •
ُ
أّما هؤالء يف اجملموعة الثانية {إّال امل

ميتلكون املقدرة على متييز عقيدهتم.. فهؤالء يف ُحكم أهل البيت ليسوا شيعة.. هؤالء ال ُحياسبون 
 .ملهم الرمحةيف يوم القيامة، وإّمنا تش

هؤالء حيّق هلم أن يُقّلدوا مرجع التقليد يف عقائدهم، ولكّنهم يبقون ليسوا بشيعة.. الشيعي هو 
الذي ُيدرُك عقيدته بنفسه.. أّما هذا التثقيف الذي مسعتموه من الشيخ عبد املهدي الكربالئي 

يخ عبد املهدي الكربالئي فال عالقة ألهل البيت به، وُخمالٌف ملنطق القرآن ومنطق العرتة.. فالش
يقول: عليَك أن تُتابع املرجع حّىت يف عقيدتك، وهذا املنطق يرفضُه أهل البيت "صلواُت هللا 

 ."عليهم

ابلرجال أخرجه  -أي يف عقيدة الوالء ألهل البيت  -األئمة يقولون: (َمن دخل يف هذا األمر  •
راد من الدخول ابلكتاب  منُه الرجال، وَمن دخل ابلكتاب والُسّنة زالت اجلبال

ُ
وال يزول) وامل



والُسّنة هو أن يطّلع على تفاصيل العقائد وأن يقبلها حبسب عقله.. أّما هذه الدعوة (دعوة 
 .ُمتابعة املرجع حّىت يف العقيدة) هذه دعوة لتجميد العقول وإىل تدمري العقل الشيعي

ن بشكٍل صحيح.. وأقول للشيعة: � أّيها وهلذا أقول دائمًا ألبنائي وبنايت: تعّلموا كيف تُفّكرو 
الشيعة احرتموا عقولكم.. اإلمام احلّجة ُيريد منكم أن حترتموا عقولكم وأن ترفضوا هذا اهلراء 

 .وهذا االستحمار

  ]2وقفة عند [تفسري الربهان: ج ●

ىل عن محزة بن الطيار قال: قال يل أبوعبد هللا: الناس على سّتة أصناف...) إىل أن وصل إ(
ستضعفني من الرجال والنساء والولدان} فقال: ال يستطيعون حيلةً إىل الُكفر، 

ُ
هذه اآلية {إّال امل

 )..وال يهتدون سبيًال إىل االميان، {فأولئك عسى هللا أن يعفو عنهم}

فهؤالء ما هم بكافرين، وما هم مبؤمنني.. وهذا العنوان "الشيعي" ال يُطلق إّال على املؤمن.. 
و الذي يستطيع أن ُيدرك عقيدته بنفسه، ال أن يُقّلد املرجع يف عقيدته.. إّال إذا اقتنع املؤمن ه

مبا يتبّناه املرجع من فكر عقائدي ألنّه اقتنع به بعد أن تدّبر وفّكر ال ألّن املرجع قال به.. 
 .فالعقيدة ال تقليد فيها.. هذا منطُق آل حمّمد

  :رواية أخرى وهي مهمة جّداً  ●

ستضعف العقائدي  -ارة قال: سألت أاب جعفر عليه السالم عن املستضعف عن زر (
ُ
 -أي امل

فقال: هو الذي ال يهتدي حيلًة إىل الكفر فيكُفر وال يهتدي سبيًال إىل االميان، ال يستطيع أن 
ُيؤمن وال يستطيع أن يكفر فهم الصبيان، وَمن كان ِمن الرجال والنساء على مثل عقول الصبيان 

 .)عنهم القلممرفوٌع 



رواية أخرى: (عن زرارة قال: سألت أاب جعفر "عليه السالم" عن املستضعف، فقال: هو  ●
الذي ال يستطيع حيلًة يدفع هبا عنه الُكفر وال يهتدي هبا إىل سبيل اإلميان، ال يستطيع أن 

 .ُيؤمن وال يكفر قال: والصبيان وَمن كان من الرجال والنساء على مثل عقول الصبيان)

ستضعف الذي ميتلُك 
ُ
ستضعف الذي جيوز له أن يُقّلد الفقيه يف العقائد.. أّما غري امل

ُ
هذا هو امل

ُقدرًة عقلّيًة على التمييز، ال جيوز له أن يُقّلد املرجع يف عقائده ِمن دون أن ُيدركها، فإذا قّلد 
ضبط عكس املنطق املرجع فقط ألنّه مرجع فهذا ليس بشيعي.. هذا هو منطق آل حمّمد، وهو ابل

 .الذي حتّدث به الشيخ عبد املهدي الكربالئي

حّىت يف املسائل الفقهّية.. أ� أحتّدى الشيخ عبد املهدي الكربالئي وأحتّدى احلوزة بكّلها أن 
أتيت بروايٍة أو بنّص أّن الشيعي إذا قّلد الفقيه ال حيّق له أن يُناقشه وال حيّق له أن يُعارضه يف 

ليت ال يقنع هبا حينما يسمُع تفسرياً أو حتليًال من عاٍمل آخر.. جيوز للشيعي يف بعض املسائل ا
املسائل الفتوائّية أن يُتابع املرجع الذي اعتقد بصالحه من دون أن يسأل.. ولكن ال يُوجد هناك 

 .أي إشكال يف أن يُناقش املرجع وأن يعرتض على بعض فتاواه وأن يُقّلد غريه يف تلك الفتاوى

ن حّق الشيعي أن يُقّلد يف نفس الوقت أكثر ِمن مرجع، فإذا اقتنع بفتاوى مرجع من املراجع م •
يف ابب الصالة مثًال وقّلد ذلك املرجع، ولكن يف املسائل السياسّية اليت الُبّد ِمن التقليد فيها 

فال جيوز له إذا كان الشيعي يرى أّن املرجع ال ميتلك القدرة الكاملة على فهم الواقع السياسي، 
أن يُتابعه يف هذا األمر.. وإذا كان هناك مرجٌع آخر له خربة يف السياسة فيجب على الشيعي 
أن يذهب إىل ذلك املرجع الذي له خربة يف عامل السياسة يف هذه املسائل.. هذا هو معىن 

 .التبعيض يف التقليد



بقضّية (األعلمّية).. واحلال أّن قضّية قد يضعون لكم حاجزاً ملنعكم من التبعيض يف التقليد  •
األعلمّية هي ُلعبٌة ِمن ُلعب املؤّسسة الدينّية الشيعّية الرمسّية.. وإّال سلوهم عن دليلها.. إذ ال 

 .ُتوجد آية أو رواية عن أهل البيت ُتشري إىل مسألة األعلمّية

ع إليه، ولكن هذه القضّية إذا استطعنا أن ُنشّخص األعلم، فالوجدان والعقل كذلك حيكم ابلرجو 
ال ُميكن أن ُتشّخص يف أجوائنا الدينّية.. إذ ال ُيوجد تعريف لألعلم ُمّتفق عليه، وال ُتوجد 
موازيني، وال ُتوجد جهة واحدة هلا ِنظامها وهلا قوانينها يف تعيني األعلم.. املسألة كيفّية، وكل 

مائعة داخلة يف ُمجلة الرب�مج جمموعة تّدعي أن صنمها هو األعلم.. فالقضّية قضّية 
 .االستحماري

فيجوز للشيعي أن يُقّلد يف هذه املسألة املرجع (س) ويف تلك املسألة املرجع (ص) وال يستطيع 
 .أحد أن مينعه من ذلك

الشيعة كانوا يسألون األئمة عن األحكام الشرعّية وبعد ذلك يسألون عن أدلّتها ويُناقشون  •
عصومون يُعطون لشيعتهم احلّق يف أن يسألوا األئمة عن الدليل على اُحلكم، األئمة.. فاألئمة امل

ويفسحون هلم اجملال أن يُناقشوا.. فما قيمة املرجع حينئٍذ مع اإلمام املعصوم حّىت ال ُيسأل عن 
 !أدّلة الفتاوى

اهبم هناك الكثري من األحاديث والروا�ت عن ِسرية األئمة وعن أحواهلم تُبّني كيف كان أصح
يسألو�م عن املسائل الشرعّية وعن أدلّتها ويُناقشون يف تفاصيلها واألئمة كانوا ُيرّحبون بذلك 
بكّل رحابة صدر.. أّما هذه األخالق احلوزويّة ويف أجواء املرجعّية من أنّه ال حيّق لك أن تسأل 

 .انوال حيّق لك أن تعرتض، وأنَت ليس أفهم ِمن املرجع.. فهذه فرعونّية وطُغي



وقد ورد عند� يف الروا�ت أّن هناك من العلماء من هم طواغيت وهناك من العلماء جبابرة كما 
 .الرواية: (إّن للعلم طُغيا�ً كطُغيان املال) فهذه أخالق اجلبابرة والطواغيت

اش نعم من حّق العامل أن ال يتصّدى لِزعامة الناس، وحينئٍذ ال يكون ُملزماً أبن يفتح أبوابه للنق
وللسؤال ولالعرتاض ولإلشكال.. من حّقه أن يُغلق اببه على نفسِه ويقول إّنين لسُت مؤّهالً 
أن أتصّدى لزعامة األّمة.. أّما إذا تصّدى لزعامة األّمة فعليه أن يسري بسرية آل حمّمد ولو بدرجٍة 

 .يسرية

اجلبابرة وذوق الطواغيت.. هذه  هذا الذوق املوجود يف املؤّسسة الدينّية الشيعّية الرمسّية هذا ذوقُ 
  دكتاتوريّة دينّية

إذا كان املرجع يقول إّن اإلمامة ليسْت ِمن أصول الدين، وإّمنا هي ِمن فروع الدين.. فأنَت  •
أّيها الشيعي إذا اعتقدَت هبذه العقيدة بسبب أدلّته وحبثه وما طرحه من بيان فهذه مسألة ُأخرى، 

بغّض النظر هل كنت على صواب يف هذا اإلدراك أم ُكنت على فأنَت قد أدركت األمر بنفسك 
 .خطأ.. فهذا هو جهدك الذي وصلت إليه

أّما إذا قبلَت هذه العقيدة ِمن املرجع فقط ألنّه هو املرجع وأنت لسَت ُمقتنعاً هبا، فأنت بذلك 
ٍق أعوج، إىل خترج عن التشّيع، فالشيخ عبد املهدي الكربالئي ُيريد أن ُيوّجه الشيعة إىل طري

 .طريق ُخيرجهم ِمن التشّيع.. ألّن التشّيع هو أن تُدرك عقيدتك بنفسك

بل حّىت األحكام البُّد أن تُدركها بنفسك، ولكن ألّن قضّية األحكام قضّية ختصُّصية وشاقّة 
لذلك سّهل األئمة على شيعتهم أن فتحوا ابب التقليد.. علماً أّن ابب التقليد كان مفتوحاً يف 



اة األئمة، فكان األئمة يُرجعون الشيعة إىل خواّص أصحاهبم.. فهذه القضّية معروفة وال حنتاج حي
 .فيها إىل استدالل

 :أقول للشيعة: ال يستحمرونكم هبذا املقطع من حديث اإلمام الصادق مع ُعمر بن حنظلة ●

والرادُّ علينا الراد على هللا  فإذا حكم ُحبكمنا فلم يقبلُه منه فإّمنا استخفَّ ُحبكم هللا وعلينا ردّ (
 )..وهو على حّد الشرك ابهلل

علماء الشيعة أخذوا هذا املقطع من الرواية فحرّفوه، وقالوا: الراّد على الفقيه راٌد على هللا.. مع 
أّن الرواية قالت: (والرادُّ علينا الراد على هللا) وليس الراد على الفقيه.. ولكن قد يستحِمرونكم 

 :.. وأقولهبذا النصّ 

هذا النّص ورد يف ابب القضاء.. ويف ابب القضاء إذا ما حكم القاضي حبكم أهل البيت فال 
جمال للُمناقشة، ابعتبار أّن اُحلكم صادر عن اإلمام املعصوم.. والقاضي حكم بروايٍة ُمباشرة 

ا كانت وصلت من اإلمام املعصوم، ويف ابب القضاء البُّد أن يكون هناك فصل لألمور.. فإذ
 !األحكام أيضاً تُناقش، فكيف سيِصل احلّق إىل صاحب احلّق؟

ألّن القضاء هو فصُل اخلصومات وحّل النزاع.. وفصل اخلصومات وحلُّ النزاع حباجة إىل أمٍر 
قاطع وواحد غري قابل للمناقشة بشرط أن يكون قدر صدر على أساس العدل.. وإّمنا يصدر 

قد حكم حبكم آل حمّمد.. وبداية الرواية ُتشري إىل ذلك،  على أساس العدل إذا كان القاضي
 :حيث تقول



عن عمر بن حنظلة قال: سألُت أاب عبد هللا عليه السالم: عن رجلني ِمن أصحابنا بينهما (
ُمنازعة يف ديٍن أو مرياث فتحاكما إىل السلطان وإىل الًقضاة، أحيلُّ ذلك؟) فاإلمام يقول له ال 

 :قول الروايةحيّل ذلك.. إىل أن ت

قلُت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران إىل َمن كان منكم ِممّن قد روى حديثنا ونظر يف حاللنا (
وحرامنا وعرف أحكامنا فلريضوا به حكمًا فإّين قد جعلتُه عليكم حاكماً، فإذا حكم ُحبكمنا 

لى هللا وهو على حّد الشرك فلم يقبلُه منه فإّمنا استخفَّ ُحبكم هللا وعلينا رّد والرادُّ علينا الراد ع
 )..ابهلل

تنازعني 
ُ
علمًا أّن الرواية ُتشري إىل أّن هذا القاضي مل يكن ُمنّصبًا بشكٍل خاص، وإّمنا نفس امل

تخاصمني من الشيعة خيتارون فقهيًا من فقهاء الشيعة ويتحاكمون عنده.. فإذا حكم ُحبكم 
ُ
وامل

تخاصمني (سواء أهل البيت ال جيوز الرّد عليه، أّما إذا مل 
ُ
حيكم حبكم أهل البيت وكان أحد امل

الذي له احلّق أو عليه احلّق) كان عنده املعلومات اليت تُثبت أّن هذا احلُكم ليس حكم أهل 
 .البيت، فهنا ال جيب عليه أن يلتزم هبذا احلكم، وجيوز له أن يرد على هذا القاضي لبيان احلقائق

اضي إذا حكم ُحبكم أهل البيت.. وألّن املسألة يف ابب القضاء وإّمنا ال جيوز الرّد على هذا الق
 وابب القضاء ابٌب حلّل النزاعات، 

فإذا كان اُحلكم يف ابب القضاء أيضاً يُناقش ويكون جماًال للجدل، فحينئٍذ تكون فكرة القضاء 
 .أيضاً انتهت ال معىن هلا..! ألّن فكرة القضاء تعين أّن اُخلصومات ُحتلّ 

ّدل بشكٍل واضح أنّه يف ابب التقليد يف املسائل الفتوائّية والفقهّية ال ُيوجد هذا املنع.. وهذا يُ 
ابب النقاش هناك مفتوح.. ألنّه ال ُتوجد هناك روا�ت ُأخرى تتناول ابب الفتوى وابب الِفقه 



ة التقليد ومتنع الشيعة من مناقشة الفقيه واملرجع الذي يُقّلدونه.. ُخصوصًا إذا نظر� إىل رواي
الواردة عن إمامنا الصادق يف تفسري اإلمام العسكري (فأّما من كان من الفقهاء صائنًا لنفسه 
حافظًا لدينه خمالفًا هلواه مطيعًا ألمر مواله فللعوام أن يقلدوه، وذلك ال يكون إّال بعض فُقهاء 

 الشيعة ال مجيعهم)

سألة مسألة خترييّة.. يعين أّن الشيعة خيتارون (س) الرواية قالت (فللعواّم أن يُقّلدوه) يعين أّن امل
فقيهًا واحداً، أو إبمكا�م أن خيتاروا أكثر من فقيه.. وإذا نظر� إىل تتّمة الرواية واليت حيذفها 

 العلماء فهي تقول: (وذلك ال يكون إّال بعض فقهاء الشيعة ال مجيعهم)

هّمة، ومع إعطاء
ُ
الحظة امل

ُ
الشيعي احلُريّة يف االختيار، فهذا يدّلك على  فمع النظر إىل هذه امل

أّن ابب النقاش مفتوح.. ألّن الرواية إذا استمّرت، فهي تتحّدث عن مجع كبري من مراجع التقليد 
هم أضّر على ُضعفاء الشيعة ِمن جيش يزيد على احلُسني بن علّي وأصحابه! فهناك التهمة 

 الشيعي أن يسأل وِمن حّق الشيعي أن يُناقش، وِمن والُشبهة قائمة يف هؤالء املراجع.. فِمن حقّ 
 .حّق الشيعي أن خيتار هذه املسألة من الفقيه (س) وأن خيتار تلك املسألة ِمن الفقيه (ص)

مع ُمالحظة أّن أهل البيت "صلوات هللا عليهم" جعلوا يف الواقعة الواحدة أكثر ِمن ُحكم، وتركوا 
.. أّما هذه الطريقة اليت يعمل هبا فُقهاؤ� اآلن، فهذه ُخمالفة اخليار للشيعي يف أن خيتار اُحلكم

 .ملنهج أهل البيت.. هذه جيئ هبا ِمن الشافعي وهي أّن املسألة هلا ُحكٌم واحد

شّددة،  •
ُ
يّسرة وهناك األحكام امل

ُ
هناك عند أهل البيت نوعان ِمن األحكام: هناك األحكام امل

يّسرة بعبارة أخرى: هناك يف الواقعة الو 
ُ
احدة أكثر من ُحكم، والشيعي خيتار ما بني األحكام امل

شّددة حبسب الواقع وحسب الظروف.. يعين أنّه ُخمّري يف أن خيتار اُحلكم الذي يُناسبه حبسب 
ُ
وامل

 .ظروفه. (وقفة عند مثال لتوضيح هذا املعىن)



االحتياطات هي لُعبةٌ ِمن الّلعب.. وهذا علماً أّنين ال أحتّدث هنا عن االحتياطات.. فحّىت هذه 
املنهج الذي يقول أّن للواقعة ُحكم واحد فقط فهذا منهج الشافعي وليس منهج أهل البيت 

 .""صلوات هللا عليهم

 :االستحمار استحماران ✤

هناك استحماٌر دنيوٌي: ُميارسهُ اُحلّكام، السياسّيون، أصحاب رؤوس األموال الكبرية، أصحاب  •
الشركات العمالقة يف تسويق بضائعهم وُمنتجاهتم، أجواء اإلعالم، املؤّسسات اليت ُتسّوق برامج 

ؤانسة وأمثال ذلك.. فهناك استحمار دنيوي، على سبيل املِثال
ُ
 :اإلمتاع وامل

ّكام أو ُميكن لإلعالم أن ُيضّخم شيئاً صغرياً ال أمهّية له وجيعل الناس يعتقدون بضخامته ُميكن للحُ 
 .وأنّه يف غاية الضرورة.. وإبمكا�م أن يفعلوا العكس، وهذا جزٌء من االستحمار الدنيوي

وهناك استحماٌر ديين: واالستحمار الديين على مراتب وعلى درجات.. مثالً: ما جاء يف  •
 ]1لرواية يف [الكايف الشريف: جهذه ا

عن عبد هللا بن سنان قال: ذكرُت أليب عبد هللا "عليه السالم" رجًال ُمبتلًى ابلوضوء والصالة (
وقلت: هو رجل عاقل.  -أي ُمبتلًى ابلشّك يف الوضوء والصالة "حالة الوسواس القهري"  -

له: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال: فقال أبو عبد هللا: وأّي عقل له وهو يطيع الشيطان! فقلُت 
 )سلُه هذا الذي �تيه ِمن أّي شيٍء هو؟ فإنّه يقول لك: ِمن عمل الشيطان

هذا الشّكاك لو سأله سائل: هذه احلالة ِمن أين جاءتَك؟ سيقول حالة شيطانية.. هذِه بدا�ُت 
 .االستحمار



 
ُ
ؤمن؟ قال: أضحك على لذلك عند� يف الروا�ت أّن إبليس حني ُسئل: مىت تضحك على امل

املؤمن حينما ُيصّلي ويشك يف قراءته. (قطعًا هو الذي يعبُث به، ويبدأ ُيكّرر يف القراءة وُرّمبا 
 يقطع الصالة ويُنشيء صالًة جديدة.. وهكذا..)

هذه بدايُة االستحمار.. علمًا أّين أحتّدث عن االستحمار الديين، واالستحمار الديين إّمنا يبدأ 
اع إىل اجلهة الشيطانية.. إّما االستماع للشيطان نفسه؟ أو االستماع إىل �طٍق ينطُق ِمن االستم

عن الشيطان.. فهما �طقان، كما يف احلديث: (فَمن استمع إىل �طٍق فقد عبده، فإن كان 
 .الناطق ينطق عن هللا فقد عبد هللا، وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان)

لذي ينطق عن اهللا ُهم جهة واحدة، هم أهل البيت "صلوات هللا عليهم"؛ ألّن  الناطقون عن
هللا هو لسان هللا، ولسان هللا الناطق هو املعصوم.. هو وجه هللا الذي إليه نتوّجه.. فالناطق عن 

 .هللا هو املعصوم

ن هللا يُعطينا هناك من الشيعة َمن ينقُل عن الناطق عن هللا، وهناك �طٌق عن إبليس! فالناطق ع
 !الوعي والناطق عن إبليس يُعطينا االستحمار

اآلن هذا الذي يشّك يف صالته ووضوئه وقراءته وأمثال ذلك.. هل يستمع إىل الناطق الذي  •
ينطق عن هللا؟ أم أنّه ينساق وراء املنطق الشيطاين؟ هو يقول هذه حالٌة شيطانّية.. هذه بداية 

الدرجة من االستحمار إىل درجة أكرب حتّدث عنها تفسُري اإلمام  االستحمار.. مثّ تتسافل هذهِ 
 .العسكري

 وقفة عند حديث رسول هللا يف تفسري اإلمام العسكري ●



ُحيّدثنا رسول هللا يف  367عن االمام العسكري عن رسول هللا، واحلديث طويل.. يف صفحة 
 :يس وأعوانه، فيقولهذا املقطع من الرواية عن حالة الصراع بني املؤمن وبني إبل

ذكره والصالة على حمّمد وآلِه بقي على إبليس تلك و ؤمن على طاعة هللا فإْن بقي هذا امل(
اجلراحات، وإْن زال العبُد عن ذلك وا�مك يف ُخمالفة هللا عّز وجّل ومعاصيه، اندملْت جراحاُت 

 ه ويركبه، ّمث ينزل عنهعلى ذلك العبد حّىت يلجمُه ويسرج على ظهر  -إبليس  -إبليس ّمث قوَي 
ويقوُل ألصحابه: أما تذكرون ما  -هذا من وكالء إبليس  -وُيرِكب ظهرِه شيطا�ً ِمن شياطينه 

.. وانقاَد لنا اآلن حىتَّ صاَر يَركبُه هذا. ّمث قال رسول هللا "صّلى هللا  أصابنا ِمن شأن هذا؟ ذلَّ
موا على طاعة هللا او ُسْخنة عينه وأمل جراحاته فدليس عليه وآله": فإْن أردمت أن تُدميوا على إب

وذكره، والصالة على حمّمٍد وآله، وإْن كنتم على غري ذلك، كنتم ُأسراء إبليس فريكب أقفيتكم 
 !)بعض مردته

  :الدخيّيُة دخيّيتان

سّية ) ودخييٌّة إبلي25دخيّية مرجعّية وهي اليت ُحيّدثنا عنها السّيد كمال احليدري يف الوثيقة ( •
 .وهي اليت ذُكرت يف هذا املقطع ِمن حديث رسول هللا

ا على طاعة هللا اومو جراحاته فد قول النّيب (فإْن أردمت أن تُدميوا على إبليس ُسْخنة عينه وأمل •
وذكره) طاعة هللا هي طاعة اإلمام املعصوم كما نقرأ يف الز�رة اجلامعة الكبرية (َمن أطاعكم فقد 

صاكم فقد عصى هللا) واإلمام الباقر "عليه السالم" يقول: (ُذروة األمر وسنامه أطاع هللا، وَمن ع
 ومفتاحه وابُب األشياء ورضا الرمحن تبارك وتعاىل الطاعُة لإلمام بعد معرفته)



وذكر هللا هو ذكرهم، بل هم الذكر األكرب هلل "صلوات هللا عليهم" وهذا املعىن واضح يف 
 م آل حمّمدالروا�ت.. الذكُر األكرب ه

  !وإن زلتم عن أجواء حمّمٍد وآل حمّمد ُكنتم ُأسراء إبليس

أال تالحظون أّن النّيب "صّلى هللا عليه وآله" حيّدثنا هنا عن االستحمار اإلبليسي.. وهذا هو 
يف  الذي قُلته ِحني حتّدثُت عن االستحمار، ِمن أّن االستحمار ظاهرٌة موجودٌة على طول اخلطّ 

بني الوعي واالستحمار.. الوعي عند آل حمّمد، واالستحمار عند  يّة.. هناك صراعاحلياة البشر 
 !غريهم

فهذه درجة ِمن درجات االستحمار.. إىل أن ننتهي إىل أخّس درجة ِمن درجات االستحمار 
وهو (االستحمار اجلهّنمي) وهو أسفل درجات االستحمار.. واالستحمار اجلهّنمي إّمنا هو 

ا عن ُصورٍة يف اآلخرة.. فما جيري هنا جيري هناك، وما جيري هناك جيري هنا.. صورٌة يف الُدني
 وقد حتّدث عن هذا االستحمار الكتاب الكرمي

 : {واْغضض ِمن صوتك إّن أنكر األصوات لصوُت احلمري}19يف سورة لقمان اآلية 

معىن هذه ] لنعرف ما يقول أهل البيت يف 6وقفة عند حديث اإلمام [تفسري الربهان: ج ●
 اآلية

سأل رجل أمري املؤمنني ما معىن هذه احلمري؟ قال أمري املؤمنني: هللا أكرم من أن خيلق شيئاً ُمثّ (
 -يف اتبوت من �ر يف صورة محارين  -عناوين ألعداء فاطمة  -يُنكره، إّمنا هو زريق وصاحبه 

 )خهماإذا شهقا يف النار انزعج أهل النار من شّدة ُصرا -محري جهّنمية 



احلمار اجلهّنمي غري احلمار الدنيوي، ألّن الروا�ت تقول أّن أعداء أهل البيت ُحيشرون على 
 .ُصوٍر حتسُن عندها القردُة واخلنازير.. فاحلديث هنا عن محري جهّنمية

هذا هو الذي قصدتُه ابالستحمار اجلهّنمي.. فاالستحمار األّول يقود إىل االستحمار الثاين، 
واالستحمار الثاين يتسافل ويتسافل إىل أن نِصل إىل أسوأ حالة ِمن حاالت االستحمار وهو 

 .االستحمار اجلهّنمي

وإّمنا كان ُزريق وصاحبه هبذا احلال وهبذه اهليئة يف جهّنم فذلك صورة ِلما كا� عليه يف احلياة 
زلزلة: {يومئٍذ يصدر الناس الُدنيا.. وهذا القانون واضح يف الكتاب الكرمي، كما يف ُسورة ال

أشتااتً لُريَوا أعماهلم* فَمن يعمل ِمثقال ذرّة خرياً يره * وَمن يعمل مثقال ذرّة شرّاً يره} أعماهلم 
هي هي.. فهذه العقوبة اجلهّنمية هي صورٌة جهّنمية تتناسب مع ذلك العامل ولكّنها انعكاٌس 

هي يف درجة االستحمار اجلهّنمي الذي عن حاهلم وعن عملهم يف الُدنيا.. فكانت حقيقتهم 
 .قادهم إىل جهّنم

 !فمن يعيش حالة االستحمار اجلهّنمي يف الدنيا سيعيش تلك احلالة هناك يف اآلخرة

 سؤال: مىت يِصل اإلنسان إىل درجة االستحمار اجلهّنمي؟ ✽

ناقض لل
ُ
وادي الفاطمي اجلواب: حينما يكوُن يف واٍد جهّنمي، والوادي اجلهّنمي هو الوادي امل

 .(فاطمة فطمت ُذرّيتها وشيعتها ِمن النار) فهناك الوادي الفاطمي املفطوم املقطوع عن النار

ما هي العالمة اليت ُتدخلك إىل الوادي الفاطمي، وال جتعلك بعيداً عن هذا الوادي؟ إّ�ا  ●
ُمفردات، هذه املفردات ذكرهتا لنا الوالء لفاطمة "صلوات هللا عليها" وهذا الوالء يتجّلى يف 

 .ز�رهتا الشريفة. (وقفة عند مثال لتقريب املعىن)



الوادي اجلهّنمي هو منبُع الفايروسات، فإذا أردَت أن حتمي نفسَك فعليك أن تعتمد بر�مج 
.. تستطيع أن تتواصل مع مؤّسسة يالرب�مج موجود يف الوادي الفاطممحاية ُمكّثف.. هذا 

اطمي وُحتّصل على هذا الرب�مج.. وهذا الرب�مج عنوانه: (لُنبّشر أنفسنا أبّ� قد طُهر� الوادي الف
قّدمات اليت أتخذ� 

ُ
بواليتِك) طهر� ِمن ُكّل تلك الفايروسات، وطهر� ِمن ُكّل تلك األسباب وامل

 .إىل الوادي اجلهّنمي

توّفر يف الوادي الفاطمي إذاً حنُن هنا نبحث عن ُمفردات بر�مج (احلماية الفائقة) •
ُ
 .وامل

بعبارة موجزة: الرب�مج الفاطمّي للحماية الفائقة ِمن فايروسات الوادي اجلّهنمي للخالص من 
 .االستحمار اجلهّنمي الذي هو أسفل مراتب االستحمار الديين

 .عنوان واسم هذا الرب�مج: (لُنبّشر أنفسنا أبّ� قد طهر� بواليتِك)

ذا الرب�مج واعتمد� هذا الرب�مج للحماية فالنتيجة هي هذه: (لُنبّشر أنفسنا أبّ� إذا ما رّكبنا ه
 .قد طهر� بواليتِك) فإّن فاطمة هنا تكون قد فطمتنا عن النار ومن النار

أّما مفردات هذا الرب�مج فهي ُمبّينة يف ز�رهتا الشريفة، وكذلك يف الز�رة اجلامعة الكبرية،  •
  :ز�رة الزهراء هنا كمثال.. فقد جاء يف ز�راهتا الشريفةولكّين أذكُر 

) ، ، وَمن آذاِك فقد آذى رسول اهللَّ ، وَمن جفاِك فقد جفا رسول اهللَّ وأّن َمن سّرِك فقد سّر اهللَّ
، ألّنِك بضعٌة منه وُروحه  ، وَمن قطعِك فقد قطع رسول اهللَّ وَمن وصلِك فقد وصل رسول اهللَّ

 )اّليت بني جنبيه

اطرح على نفسَك هذا السؤال: هل أنت ِمن جوقة الذين ُيدخلون الُسرور على فاطمة؟ أو يف 
 جوقِة الذين جيفون فاطمة؟ يف أّي جوقٍة أنت؟



هذا يرتبُط بنّيتَك وبعقيدتَك وأبفكارك وأبقوالك وأبعمالك وماذا تُقّدم لِفاطمة على حنو 
 يت تربطك بفاطمة؟اخلصوص؟ ما الذي عندك لِفاطمة؟ ما هي الِصلة ال

هذه مفردات بر�مج احلماية الفائقة.. فإذا أردت أن تتأّكد أّن هذا الرب�مج يشتغل عندك أو 
ال.. فادخل يف هذِه اجملموعة.. ليكن عندك ارتباط هبذا الطرف "وأّن َمن سّرِك فقد سّر رسول 

، وَمن آذاِك فقد آذى هللا" واقطع اّتصالك عن هذه اجملموعة (وَمن جفاِك فقد جفا رسول اهللَّ 
) وتواصل مع َمن وصل فاطمة، وفـُّر ِفرارًا عن الذي قطعها (وَمن قطعِك فقد قطع  رسول اهللَّ

(  رسول اهللَّ

الز�رة تقول: (ألّنِك بضعٌة منه وُروحه اّليت بني جنبيه) رسول هللا قلبه هو العرش، وُكّل شيٍء  •
سول هللا، وقلُب رسول هللا هو جتلٍّ ِمن العرش، وكّل يرتبُط هبذا العرش.. العرش جتلٍّ من قلب ر 
حّمدية

ُ
 .هذه التجّليات تعود إىل احلقيقة امل

نجي.. وعليك أيها الشيعي أن ُتدّقق يف املرجع الذي تُقّلده، ويف اخلطيب 
ُ
هذا هو الرب�مج امل

ع اإللكرتوين الذي الذي تسمعه، ويف الكتاب الذي تقرأه، ويف الفضائّية اليت تُتابعها، ويف املوق
  ..تتعامل مع

 عليَك أن ُتدّقق.. هل رّكبت هذه اجلهات بر�مج احلماية الفائقة أم ال؟

ُميكنك أن تستكشف ذلك ِمن خالل ِسريهتم، أقواهلم، أحاديثهم، مواقفهم، فما كان يف اجلنان 
أمونة.. أّما يظهر على فلتات الّلسان.. إذا كانت هذه اجلهات قد رّكبت هذا الرب�مج فهي م

إذا مل تكن قد رّكبت هذا الرب�مج ففّر منها وال ترتبط هبا ألّ�ا سُتدخلَك يف رُتبٍة ِمن رُتب 
 .االستحمار بدرجٍة وأبخرى



فهناك كثريون ِمن الشيعة يقفون بني الوادي الفاطمي وبني الوادي اجلهّنمي.. وحذاِر من هؤالء، 
ّ�م سُيزاحون ابّجتاه الوادي اجلهّنمي.. وهذه التفاصيل فعاقبة هؤالء على األغلب وعلى األعّم أ

حتّدثْت عنها املئات واملئات من نصوص الروا�ت والز�رات الشريفة، لكّنين أضعها بني أيديكم 
عاصر

ُ
 .يف قوالب ِمن التعبري امل

 وقفة عند جذور هذا االستحمار الدخيي الذي يتحّدث عنُه هؤالء املراجع ✤

مقطع للسّيد كمال احليدري يقول فيه أنّنا بلطائف احلَِيل والتدليس نُثبت  ):34الوثيقة ( ❂
كسر ضلع الزهراء وإسقاط جنينها.. فالرواية املوجودة يف حبار األنوار نقلت الظالمة الفاطمية 
عن (ابن سنان) وحنُن ال نعلم هل ابن سنان هذا هو عبدهللا بن سنان املمدوح وفقاً لقواعد علم 

 .م هو حمّمد بن سنان املذموم؟! ولذلك ُيسقط الروايةالرجال، أ

 :أكثر من نقطة أريد أن أشري إليها ●

أشار السّيد احليدري إىل أن السّيد اخلوئي يُنكر هذه التفاصيل اليت نعرفها عن ظالمة فاطمة  •
 ."صلوات هللا عليها" وهو صادٌق يف قوله

ا جبرمية السقيفة وابلذي جرى على فاطمة، وتلك حنن عند� وثيقٌة ُمهّمة جّداً هي اليت أخربتن
الوثيقة هي [كتاب ُسليم بن قيس] الذي مسّاه إمامنا الصادق بـ(أجبد الشيعة) وقال عنه: (َمن 
مل يكن عنده من شيعتنا كتاب ُسليم بن قيس اهلاليل فليس عنده ِمن أسرار� شيء) فكتاب 

وئي ألغى هذه الوثيقة مثلما ألغى أكثر حديث ُسليم بن قيس هو الوثيقة األهّم.. والسّيد اخل
 .أهل البيت



] وهو يتحّدث 9وقفة عند ما يقوله السيد اخلوئي يف كتابه [معجم رجال احلديث: ج ●
  :يتحّدث عن ُسليم بن قيس يقول

أّن ُسليم بن قيس يف نفسه ثِقةٌ، جليُل القدر، عظيم الشأن...) فالسّيد اخلوئي ليس عنده (
 .مع ُسليم بن قيسمشكلة 

وهذه من أساليب االستحمار الشيطاين الذي ُميارسه علماؤ� مع حديث أهل البيت ِمن ُدون 
 !ِكتابه فُيضّعفونه  أن يلتفتوا إىل ما يقوموا به.. �تون إىل الراوي فيمدحونه، و�تون إىل

 :يقول السّيد اخلوئي 237يف صفحة  •

وكيف ما كان فطريق الشيخ إىل كتاب سليم بن قيس بكال سنديه ضعيف) وابلتايل، فالكتاب (
ضعيف ال يُعتمد عليه.. وِمن هنا السّيد اخلوئي ال ُيؤمن ابلذي جرى على فاطمة.. ُيرّقع له 

اطمة من طريق آخر أو أبسلوٍب آخر واّجتاٍه آخر.. ولكن أتباعه أبنّه ُيصّدق ابلذي جرى على ف
 .هذا كالمه واضح جّداً 

وأشار السّيد كمال احليدري إىل روايٍة عن عبد هللا بن سنان، أو عن حمّمد بن سنان (كما هو 
 .ُمرتّدد) وترّدد قبله السّيد اخلوئي

 .ماميوهذه الرواية وردت يف كتاب [دالئل اإلمامة] للمحّدث الطربي اإل

الرواية اليت حتّدث عنها السّيد احليدري وقال أبنّنا نُعمل لطائف احلَِيل كي نُثبت صّحة هذه  •
] وقد ورد يف سندها عن (ابن سنان) 43الرواية، ألّن هذه الرواية وردت يف [حبار األنوار: ج

رات علم الرجال، وهناك اثنان ابُن ِسنان.. األّول: هو عبد هللا بن سنان وهو ممدوٌح وفقًا لقذا
 .والثاين هو حمّمد بن سنان وهو مذموٌم وفقاً لقذارات علم الرجال



ومبا أنّه يف سند الرواية يف كتاب حبار األنوار جاء فقط (ابن سنان) يعين ُجممل.. فنحن ال ندري 
ايل هل هو ابُن سنان املمدوح أم املذموم؟ ومن هنا السّيد اخلوئي أيضاً طرح هذه الرواية.. وابلت

 !مل يبَق أدّلة أو واثئق ُتشري إىل ُظالمة فاطمة

مع أّن هذه الرواية ليسْت ُمهّمًة إىل تلك الغاية، ولكّنها حتّدثْت عن سبب شهادهتا "صلوات 
 .هللا عليها" من أّن قُنفذ كان سبباً يف إسقاط جنينها

هذه الرواية عن عبد هللا بن فكان السّيد احليدري يقول: يُعِملون لطائف احلَِيل حّىت يُثبتون أّن 
 .سنان املمدوح وليست عن حمّمد بن سنان

 :أ� أقول للسّيد اخلوئي وللسّيد احليدري ●

مع عدم اعتقادي بعلم الرجال،  -إذا ُكّنا نّدعي التحقيق فعلينا أن نذهب إىل أصل املسألة 
  - ولكّنين ُأجاري ما يقولون

 : بن سنان، وعندي أدّلة على ذلكأ� أقول: هذه الرواية ورادة عن عبد هللا

حّقق  ✦
ُ
أوالً: هذه الرواية مصدرها األصلي هو [دالئل اإلمامة] وليس حبار األنوار.. فعلى امل

 .وعلى العامل الذي يُقال عنه كذا وكذا.. عليه أن يذهب إىل املصدر األصل للرواية

موجودة يف مشهد، يف كتاب دالئل اإلمامة موجود.. هناك ُنسخة خطّية من هذا الكتاب 
املكتبة الرضويّة.. وهناك ُنسخة خطّية موجودة يف مكتبات ُقّم أيضاً.. هذه الرواية املوجودة يف 
الُنسخة اخلطّية لكتاب [دالئل اإلمامة] الرواية فيها عن عبد هللا بن سنان.. وهناك أكثر من 

ذه الُنسخ املخطوطة، وقد نسخة مطبوعة هلذا الكتاب، وهذه الُنَسخ ُحّققْت وطُّبقْت مع ه



اطّلعُت على هذه النسخ املخطوطة بنفسي.. وكذلك هذه النسخ اخلطية لكتاب دالئل اإلمامة 
 .الرواية املوجودة فيها هي عن عبد هللا بن سنان

ولكن صاحب البحار مل ينقل الرواية بشكٍل دقيق. (وقفة قصرية تُبّني كيف مجع الشيخ اجمللسي 
 .ف ملاذا السبب يف عدم نقل اجمللسي للرواية بشكٍل دقيق)كتاب البحار.. لنعر 

) من 43أ� أقول للسّيد احليدري: لو يقوم بنفسِه بتطبيق الرواية اليت يتحّدث عنها يف اجلزء ( •
كتاب حبار األنوار مع الُنَسخ املطبوعة من كتاب [دالئل اإلمامة] سيجد خلالً يف منت الرواية.. 

لل يف متنها، ُوجد هذا اخللل يف سندها.. وهذا ُيؤّكد أّن الذي نقل الرواية فِمثلما ُوِجد هذا اخل
 .من كتاب دالئل اإلمامة مل ينقلها ابلنّص، وإّمنا حذف جزءاً منها

وإّنين أيضاً أُنّبه السّيد احليدري: أّن هذا السند ذُِكر مرّتني يف حبار األنوار، مرّة ذُكر يف والدة  •
يف شهادهتا.. ألّن الرواية اليت ذكرها عبد هللا بن سنان أّرخت لوالدة الصّديقة  ذُكرالزهراء ومرًّة 

 .الطاهرة، وأّرخت لشهادهتا أيضاً 

فالذين مجعوا حبار األنوار اقتطعوا ُجزءًا منها بنفس السند، ووضعوه يف ابب الوالدة، وذكروا 
 .املنت والسند الرواية كاملًة يف ابب الشهادة.. ويف املوضعني هناك اختالٌل يف

خطوط أو املطبوع لكتاب [دالئل 
َ
فلو راجع السّيد اخلوئي والسّيد احليدري املصدر األصل امل

اإلمامة] فإّن مجيع الُنسخ املخطوطة واملطبوعة جاء يف السند عبد هللا بن سنان.. وسيجد أيضاً 
 .أّن الرواية يف دالئل اإلمامة كاملة وليست �قصة كما يف البحار



يُقال عنه حتقيق عند املراجع هذه ُأكذوبة.. هؤالء ليسوا ُحمّققني وال ُمدقّقني.. وسآتيكم ما  •
أبمثلة كثرية يف بر�مج [خامتة امللف] من ُكتب السّيد اخلوئي ومن ُكتب غريه ممّن يُقال عنهم 

 .ُحمّققني

عامل ُيريد أن فهذا الذي عليه مراجعنا ليس حتقيق كما يقولون.. هذا مرض نفسي موجود عند ال
 .ُيضّعف هذه احلادثة أبّي طريٍق كان

 .وإّال فالتحقيق يلزم منه أن يعود إىل املصدر األصل الذي جاءت يف هذه الرواية

اثنياً: كتاب عوامل العلوم للشيخ عبد هللا البحراين الذي اعتمد عليه الشيُخ اجمللسي يف ْمجع  ✦
 .حبار األنوار.. نقل الرواية يف كتابه العوامل عن عبد هللا بن سنان

وكتاب عوامل العلوم يُعّد ُمستدرك على حبار األنوار، فقد مجع فيه الشيخ عبد هللا البحراين ُكل 
األنوار وأضاف إليها الروا�ت األخرى اليت عثر عليها ومل ُتدرج يف كتاب البحار..  روا�ت حبار

ستدرك ُمصّحح وُمكّمل ألخطاء الكتب السابقة
ُ
 .فكتاب عوامل العلوم ُمستدرك على البحار، وامل

اخلالصة هي: أّن السّيد اخلوئي ال يؤمن ابلروا�ت اليت جاءت يف كتاب [ُسليم بن قيس] وال  •
 .يف الرواية اليت جاءْت يف كتاب دالئل اإلمامة.. والسّيد حمّمد حسني فضل هللا نفس الشيء

  .وقفة عند مثال ومنوذج من استحمار السّيد اخلوئي للشيعة ✤

ّسيد اخلوئي يف كتاب [صراط الّنجاة يف أجوبة االستفتاءات: وقفة عند سؤال ُيوّجه إىل ال ●
 ]2ج

: (هل الروا�ت اّليت يذكرها خطباء 1607رقم السؤال  - 1468يقول السؤال يف صفحة 
 املنرب وبعض الُكّتاب عن كسر (عمر) لضلع السيدة فاطمة "عليها السالم" صحيحة برأيكم؟)



 وهللا العامل)جواب الّسيد اخلوئي: (ذلك مشهور معروف، 

املفروض أّن السّيد اخلوئي يقول: أّن الروا�ت ليسْت صحيحة، ألّن كتاب ُسليم بن قيس ضعيف 
 .عند السّيد اخلوئي، ألّن السائل يسأل السّيد اخلوئي عن رأيه هو وليس رأي عواّم الشيعة

 .ولكّن السّيد اخلوئي أجاب بطريق تدليسي، واستحمر السائل

من األجوبة عن املسائل العقائديّة املوجودة اآلن على املواقع الكثري منها إجاابت وثقوا أّن الكثري 
 .من هذا الّلون (إجاابت استحماريّة)

 460] يف صفحة 2أيضًا يف نفس هذا السؤال [صراط الّنجاة يف أجوبة االستفتاءات: ج ●
 1579رقم السؤال:  -

 .داء زّوجه يف الطفوفالسائل يسأل عن قّصة عرس القاسم، وأّن سّيد الشه

وألّن هذه القضّية إذا أراد السّيد اخلوئي أن يُنكرها فهي ال ُتؤثّر كثريًا على مرجعّيته.. لذلك 
 أنكرها فقال: (مل يثبت لدينا القضّية املذكورة وهللا العامل)

ألّن قضّية فاطمة وقضّية كسر ضلعها هذه القضّية متّس الوجدان العقائدي الشيعي بشكل 
.. فالسّيد اخلوئي استحمر السائل.. أّما يف مسألة عرس القاسم ألّن إنكار هذه القضّية لن عام

قّلدين، ولن تنخفض قيمة األمخاس)
ُ
 ُيؤّثر كثرياً على مرجعّية السّيد اخلوئي (لن يقل عدد امل

قّلدين وُميكن أن ُتؤثر يف مقادير األمخ
ُ
اس.. وهذا هو أّما قضّية الزهراء ُميكن أن ُتؤّثر يف عدد امل

 .ديدن املراجع، وديدن املؤّسسة الدينّية الشيعّية الرمسّية



الزلنا بصدد البحث يف جذور هذا االستحمار الدخيي الذي حتّدث عنه السّيد كمال  ●
 .احليدري

): مقطع للسّيد كمال احليدري يقول فيه: من ُهنا عندما جاؤوا إىل مسألة 35الوثيقة ( ❂
يتعّلق ابلطمث واحليض قالوا أبّ�ا أّن الزهراء بتول، ُمطّهرة ال ترى الدم..  �قصات اإلميان فيما

 .ألّن القول أبّ�ا كبقّية النساء ترى الدم، فهناك نقٌص يف إميا�ا

نعتقد أّن الساّدة احليدريّة ُهم من أوالد فاطمة.. فهذِه كرامة ألّمك  -على الظاهر  -حنن هكذا 
 لماذا تُنكرها؟الزهراء أّيها احليدري.. ف

ُمثّ ما العالقة بني الروا�ت واألحاديث اليت تتحّدث عن أوصاف النساء يف مسألة نقص العقول 
 ونقص اإلميان.. ما العالقة بني هذا وهذا؟

عند� روا�ت كثرية تتحّدث عن نقٍص يف الرجال، وتتحّدث عن نقٍص يف الشيعة.. هذه 
 .ات ُمعّينةالروا�ت ُتؤخذ بِلحاظات معّينة وحيثيّ 

هذا املقطع مأخوذ من دروس السّيد احليدري اليت عنوا�ا: فقه املرأة حماولة لعرض رؤية أخرى  ●
 هـ1439حمرّم احلرام  19التأريخ:  3الدرس:  -

عملية تلصيق.. ألنّه هنا ُحياول أن ُيضّعف ُكّل األحاديث اليت وردْت خبصوص املرأة وهذه 
ة وهلا ُخصوصّياهتا.. ُميكنين أن ُأ�قشها وأن أخرج بنتائج أفضل األحاديث هلا ظروفها املوضوعيّ 

من النتائج اليت يزعم أنّه خرج هبا ِلصاحل املرأة.. مع احلفاظ على اإلطار العام لذوق الكتاب 
 .والعرتة



هذا الكالم الذي تفّوه به احليدري كالم ُيؤمل.. فهو إساءُة أدٍب حبّق فاطمة.. شأٌن نسائٌي  •
 !ا.. ُمثّ أنَت ِمن أبنائها.. ُمثّ ملاذا تُقّلل من شأ�ا يف أذهان شيعتها؟خاٌص هب

فس الشيء يقولون من الكبار علماً أّن هذا الكالم ليس خاّصاً ابلسّيد احليدري، البقّية الباقية ن
 .راوالصغ

] وما قاله السّيد حمّمد حسني فضل 6وقفة عند كتاب [خلفيات كتاب مأساة الزهراء: ج ●
  :هللا وهو يتحّدث فيه عن طهارة الصديقة الكربى عن ما يطرأ على النساء، فيقول

إّن عدم رؤية السيدة الزهراء للعادة الشهرية يُعترب حالة َمَرضية حتتاج إىل العالج؟ أو هي على (
األقل حالة نقص يف أنوثتها ويف شخصيتها كامرأة، وال ميكن عدها ِمن كراماهتا وفضائلها، وكذا 

حلال ابلنسبة للُنفاس. بل يصف هذا البعض القول بتنزه الزهراء عن الطمث والنفاس أبنّه من ا
 !)السخافات

 !!علماً أّن هذا الكالم أخذه فضل هللا من مراجع درس عندهم

 وقفة عند كتاب [الزهراء القدوة] للسّيد حمّمد حسني فضل هللا ●

الكتاب [الزهراء القدوة] ميثّل كّل فكري يف سّيدة نساء يف املقّدمة يقول: (حبيث أصبح هذا 
العاملني..) فهذا الكتاب ُميثّل ُكّل فكره.. وهذا الكتاب أصدرُه بعدما اثرْت الثائرة عليه وأراد أن 

 .ُيرّقع ما َمّزق وَشّقق ولكّنها جاءْت رقعة خائبة كعقيدته اخلائبة السابقة

يعين الذي ال يقبلون تـُّرهاته  -لذين ال تقوى هلم أمام الغوغاء إىل أن يقول: (بدًال ممّا يثريه ا •
 مبا هو العكس يف ذلك..) -



أ� ُأريد أن أعرف: هل التقوى موجودة عند السّيد فضل هللا؟ أم عند الذين يُثريون احلقائق 
 .وُيدافعون عن الزهراء

تدليس وتزوير من الدرجة  يُزّور وُيدّلس.. هناك 85السّيد فضل هللا يف نفس كتابه هذا صفحة 
 :األوىل يف كتابه.. حتت عنوان: الصّديقة الشهيدة يقول

ورد يف احلديث عن اإلمام موسى الكاظم: (إّن فاطمة صّديقة شهيدة) الكايف (
 )2رواية 458ص1ج

فالسّيد فضل هللا دّلس يف نقله للرواية ِمن الكايف وبرتها.. فإّن الرواية اليت وردت يف [الكايف 
] هي هبذه الصيغة: (إّن فاطمة صّديقة شهيدة وإّن بنات األنبياء ال يطمثن) فهل 1ريف: جالش

  !هذا من التقوى أن يبرت الرواية يف نقله؟

إّما أن تُؤمن ابلرواية كاملة أو أن ترفضها كاملة.. ال أن تُؤمن ببعضها وترفض اآلخر.. هذا 
 .ر الشيعةحتريف لفظٌي للرواية.. هذا الكتاب أُّلف الستحما

مقطع ُمسّجل للشيخ للوائلي يتحّدث فيه بنفس منطق السّيد فضل هللا، ويقول فيه: أّن  ★
الزهراء كبقّية النساء، وأّن مسألة طهارهتا ِمن الطمث ال تُعّد فضيلة، فكمال فاطمة أن تكون 

 !طمثكبقّية النساء يف احلالة الطبيعية! وأّن كمال اخللقة اإلنسانية هو بوجود حالة ال

 )من بر�مج الكتاب الناطق 134) يف احللقة 42هذا املقطع هو (الوثيقة رقم (

): مقطع للسّيد احليدري يتحّدث عن تلقني املّيت.. ويقول بلهجة خالية من 36الوثيقة ( ❂
 .األدب: وال يسألونك يف القرب عن كسر ضلع الزهراء

 :أ� أخاطب الشيعي



 لكبرية: (إ�ُب اخللِق إليكم وحساهبم عليكم)ماذا تقرأون يف الز�رة اجلامعة ا

حاكمة يف عامل الربزخ أو يف مواقف 
ُ
ساءلة ويف امل

ُ
أصًال القضّية أكرب من أّن للزهراء حضور يف امل

يوم القيامة.. وتعبري (إليكم) يشمل ُكّل املعصومني.. وما جاء ِمن الروا�ت الشريفة اليت ُخترب� 
 .يوم القيامة شيٌء كثري ال جمال إليراده هنا عن شأن فاطمة وعن حكومتها يف

 :وإذا قرأ� ز�رهتا يف ُمقّدمة الز�رة

وَزعمنا أّ� لِك أولياٌء وُمصّدقوَن وصابروَن ِلكّل ما أات� به أبوِك صّلى هللا عليه وآله وأتى به (
 (سنا أبّ� قد طُهر� بواليتكِ وصّيه فإّ� نسألِك إن كّنا صّدقناِك إّال أحلقِتنا بتصديقنا هلما لُنبّشر أنف

احلكومة بيدها "صلواُت هللا عليها" هي اليت تُلحقنا مبحّمٍد وعلّي يف مجيع الطبقات (يف طبقتنا 
 يف الُدنيا، ويف طبقتنا يف قبور�، ويف طبقتنا يف اآلخرة وتلك املواقف املهولة)

احليدري أنّه يف بعض األحيان ): واليت جاء فيها ِضمن كالم السّيد 25إعادة عرض الوثيقة ( ❂
يُعاتب نفسه، وبقول لنفسه: أنت سّيد من أبناء رسول هللا؟ فلماذا تنتقص من الزهراء وتقول ما 

 .تقول عن الزهراء

انتشر على اإلنرتنت من أّن السّيد كمال احليدري نقًال عن تالمذته يتحّدث عن الصّديقة  ●
 :الطاهرة، ويقول أّن الزهراء قبيحة الوجه.. هذا املوضوع أ� تتّبعته بنفسي وأتّكدت منه.. وأقول

ّق هذه اإلساءة يف حّق الصّديقة الكربى هي يف سلسلة طويلة من إساءات مراجعنا العظام يف ح
الزهراء.. ولرّمبا قد ال تكون هي األسوأ وال هي األخرية.. السّيد كمال احليدري حاله حال 
البقّية.. فمثلما حتّدث يف املقاطع السابقة عن شؤون الصّديقة الُكربى اخلاّصة.. فهو أيضاً 

 !يتحّدث عن وصف وجهها ابلُقبح ويقول: الزهراء قبيحة الوجه، ال كما يتصّور الشيعة



ول: هذ القول ال ُيوجد له عٌني وال أثر يف ُكتبنا الشيعّية وال حّىت يف الُكتب الُسنّية اليت نعرفها وأق
 (الصحاح، كتب التأريخ والِسري، والكتب اليت أُّلفت يف حّق فاطمة..)

هناك كالم يف جّو االستشراق عن هذا املوضوع.. وال أريد أن أقف طويالً عند هذه النقطة اليت 
 .ا ابلنسبة لشيعة أهل البيت من أوضح الواضحاتُبطال�

ولكّين أقول للسّيد كمال احليدري الذي يتبّجح مبشروعه (ِمن إسالم احلديث إىل إسالم القرآن) 
أنّه يف ُسورة الكوثر {إّ� أعطيناك الكوثر} فإّن الكوثر الذي ُأعطي لرسول هللا هو يف ُمقابل ما 

 .هو األبرت} وشانئه هو عمر بن العاّص وأبوهكان يقول ذاك الشانئ {إّن شانئك 

هللا تعاىل أعطى حمّمدًا الكوثر، والكوثر فاطمة.. وال ُتوجد يف لُغة العرب كلمة تتحّدث عن 
 .الكثرة اليت ال �اية هلا ككلمة (الكوثر)

عطاء فعطاءٌ من هللا حبسبه إىل حمّمٍد حبسب حمّمد ابستعمال أقصى ما يف الّلغة من بيان، وكان ال
يف بنت وهي فاطمة، وأّول كماٍل من كماالت املرأة مجاهلا.. فهل أّن هللا تعاىل حبسبه يُعطى 
حملّمٍد حبسبه يف ُمقابل أولئك الشانئني عطّية وُحتفًة ُميكن أن تكون قبيحة؟! أليس احليدري 

 .يتحّدث عن إسالم القرآن؟! هذا هو إسالم القرآن

كان يف ُكتبنا أو يف ُكتب الُسّنة) وأّن املراد من الكوثر هو احلوض أّما ما جاء يف الروا�ت (إن   •
الذي له هذه املواصفات.. فإنّنا إذا دّققنا يف هذه املواصفات.. سنجد أّن أهّم شيء اهتّمْت به 
هذه الروا�ت هو مجال هذا احلوض ومجال خصائص شرابه، ومجال ما ُحييط به.. وما ذلك إّال 

الفاطمي، فالكون ُبين على الظهورات وعلى تعّدد املظاهر.. ولذا قال انعكاٌس عن اجلمال 



"صّلى هللا عليه وآله": (لو كان احلُسن شخصاً لكان فاطمة) وفاطمة روح حمّمد اليت بني جنبيه، 
 .فهي روح اجلمال اإلهلي

 ]29وقفة عند كتاب [حبار األنوار: ج ●

املرتضى الذي كان مرجعًا للشيعة بعد الشيخ املفيد.. الشيخ اجمللسي ينقل ما جاء عن السّيد 
حاورة بني الوصّي والبتول عليهما السالم.. فِمن مجلة األشياء اليت 

ُ
ينقل كالمه فيما يتعّلق ابمل

عاد�ً ومنك حامياً) قال  كلى عبارة الزهراء (عذيري هللا منذكرها السّيد املرتضى حني عّلق ع
 :203يف صفحة 

يف إساءيت إليَك حال صرفك املكاره ودفعك الظلم عّين، أو حال  يلبَ م الُعذر ِمن قِ أي هللا يُقي(
جتاوزك احلّد يف القعود عن نصري.. أي عذري يف ُسوء األدب أّنك قّصرت يف إعانيت والذب 

 !)عّين، واحلماية عن الرجل: الدفع عنه

نصرها.. والزهراء ُتسيء األدب!! أّي يعين أّن أمري املؤمنني ُمقّصر فقد جتاوز احلّد يف القعود عن 
 !عقيدٍة هذه؟

ابه [جّنة املأوى] خبصوص هذه وقفة عند ما قاله الشيخ حمّمد حسني كاشف الغطاء يف كت ●
 :اورة.. يقولاحمل

وكلماهتا مع أمري املؤمنني ألقتها بعد رجوعها من املسجد، وكانْت اثئرة ُمتأثرة أشّد الّتأثر حّىت (
آلداب اّليت مل خترج ِمن حظريهتا ُمّدة عمرها..)! أنت الذي خرجت عن خرجْت عن حدود ا

 .حدود اآلداب � كاشف الغطاء وليس الزهراء



وقفة عند كتاب [فدك يف التأريخ] للسّيد حمّمد ابقر الصدر ُأشري ِمن خالهلا إىل جوانب من  ●
 .عقيدة السّيد الصدر يف الزهراء

 :يقول

 !)..ذهن فاطمة اندفعْت لُتصّحح أوضاع الساعةا اختمرْت الفكرة يف ومل(

هل فاطمة هكذا؟ حنن الذين ختتمر الفكرة يف أذهاننا ومع ذلك نشتبه ونُلقي أبنفسنا يف 
 املهالك.. أّما آل حمّمد عليهم السالم فاألمور واضحة عندهم

 :وهو يتحّدث عن اثئرتني 48أيضاً يقول يف صفحة  ●

ني أن تفشال مع فارٍق بينهما..) وهو يعين ابلثائرتني: الصّديقة وقد شاء القدر لكلتا الثائرت(
الزهراء صلوات هللا عليها، وعائشة! فهو يصف الصّديقة الكربى ابلفشل! ويف موطن آخر يُعّرب 

 أبّن احلركة الفاطمية قد فشلْت بسبب ذكاء اخلليفة األّول السياسي!! فيقول

مبعًىن آخر..) إىل أن يقول: (و ال نستطيع أن نتبّني  وقد فشلت احلركة الفاطمية مبعًىن وجنحت(
األمور اليت جعلْت الزهراء ختسر املعركة، غري أّن األمر الذي ال ريب فيه أّن شخصية اخلليفة 

 رضي هللا عنه من أهّم األسباب اليت أّدت إىل فشلها، ألنّه ِمن أصحاب املواهب السياسية..)

] بشأن ما جاء يف قّصة 3باطبائي يف كتاب [تفسري امليزان: جوقفة عند ما يقوله الّسيد الطّ  ●
مرمي، قوله تعاىل: {و اصطفاِك على نساء العاملني} يقول وهو يتحّدث عن الزهراء بطريقة غري 

  :مؤّدبة

 !)وأّما ما قيل: إّ�ا مصطفاة على نساء عامل عصرها فقط فإطالق اآلية يدفعه(



له" هو الذي قال أّن مرمي سّيدة نساء عصرها، وأّن الزهراء نبّينا األعظم "صّلى هللا عليه وآ
 .صلوات هللا عليها سّيدة نساء العاملني من األّولني واآلخرين

واألنكى من هذا حني يُورد الطباطبائي، يف نفس هذا البحث من سورة مرمي، يورد روا�ت من 
 !املخالفني تُفّضل مرمي وسائر النساء األخرى على فاطمة

 :بيل املثالعلى س

وفيه، أخرج ابن أيب شيبة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال: قال رسول هللا: فاطمة سّيدة نساء (
العاملني بْعد مرمي ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون، وخدجية ابنة خويلد) يعين األقل رتبة هي فاطمة 

 !صلوات هللا عليها

 
ُ
خالفني وهي تنتقُص من فاطمة وتفرتي على أليس هذا سوء أدب أن ينقل هذه الروا�ت ِمن امل

 !رسول هللا "صّلى هللا عليه وآله"؟

والقضّية ال تقف عند هذا احلّد.. ففاطمة الزهراء حبسب كبار مراجعنا دمها جنس.. كم مّر  ●
الكالم يف هذا املوضوع من أّن مراجع الشيعة يقولون بنجاسة دم املعصوم كما يف العروة الوثقى.. 

 .عليكم أمساء املراجع الذين أيّدوا هذه الفتوى من األموات واألحياءوسأقرأ 

 :أختم احلديث حبكايتان ✤

 )...حكايٌة من اجلّو املرجعي.. وحكايٌة من جّو احلسـچة العراقّية(


