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 برنامج هالل فاطمية أستراليا

 

لجنة ثقافية إعالمية أسترالية تهتم بتقديمم ؤى  ببمرامم   

بمقترحات إلحياء الخطاب بالمعاؤف التي تتملمب بماللمديمقمة 

الشهيدة فاطمة الزهراء عليها السالم بالتعريف بمهما مم  

خالل حراك ممسسمممي تمنما عمنمساوس  المممسسمم الم ماطمممي  

إلمى  -ببالتعابو مع م  يممنم  المتمعمابو ممعمهمم  -يسعى 

تمنمقميمل  ممملمة مم  ا همداف فمي طملميممعمتمهما مما بؤ  فممي 
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 اإلخراج ال ني س الشيخ مهدي منلسؤي

http://helalfatimaitaustralia.com/ 
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 مدخل فاطمي:

م  شهر ؤبيع اآلخرإ بثالث أيام  أسبسع الهجسم  42في اليسم الم 

على  اؤ البتسل  أختاؤ  برنام  هالل فاطمية أستمرالميما  الموي همس 

نشاط طمسح في الرفد المعرفي للقضية ال اطمية بالمناسبات 

التي تتخللها ال ترة التي يتم إحياء  المسسم ال اطمممي  بشمنمب 

سنسي خاللهاإ ضممم  إامداـؤ لمم سملمسملمة  تمنمتمسي عملمى  أبمنما  

معرفية  تختزل الرىية حسل كب مناسبة م  مناسبات تلك النقبمة 

الزمنية بنيث يختلر الطريل على القاؤئ في معرفة أسماسميمات 

ما ينبغي معرفتهإ أو يقدم هوا المقالة لر  إحمد  اإلشمنمالميمات 

 التي تنابل كما اعتا  أانابها استهداف إحياء تلك المناسبات..

 آملي  للجميع االنت اع م  تلك ا بؤاق 

 

 مدير تحرير السلسلة باللغة العربية

 برنامج هالل فاطمية أستراليا
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 4صفحة 

اإللنتربنيةإ باحدة م  المدبنات اإللنتربنية التي يعممب أامنمابمهما عملمى   Ya zainab مدبنة 

تثبيا عقيدة الناس م  خالل معالجة الشبهات باإلثماؤات بملمغمة عملممميمة أاميملمةإ أب كممما عمبمر 

 ااحبها بم س مجابهة اإلننراف ال نري بالضالل العقائدي بهوا هس ؤابط المسقعس

httpس//khadeemm.blogspot.com/4696/ 

 

 صاحب المدونة:

 استعاؤ السمه بم خا م العقيلة  بذكر إو اهتماماته كب ترا  آل منمد
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 انكار الشيخ المفيد لمظلومية السيدة الزرهراء )ع(..دراسة وتحليل 

 بسم الله الرحمن الرحيم

  شبهة انكار الشيخ المفيد )قدس( لمظلومية السيدة الزهراء )ع(

 

بعد اثبات النقائل م  ملا ؤها الرئيسية حسل الهجسم على  اؤ اللديقة المزهمراء 

 ع  بكسر الضلع الشريف باسقط المنس  الشهيد إ يخرج علينا بعض القمسم لميمنمثمر 

ال نر المسمسم ع  طريل المضي ننس بسط التشنيك بنشـر إ عندما عجزبا ع  ؤ  

ذلك النم الهائب م  الربايات المست يضة حسل الهجسم اآلثم بحدب  تلمك المريايما 

   –التجأبا الى االستدالل بأقسال العلماء اب بإنناؤهم 
ً
إ  -بهس استدالل بماطمب عملممميما

 
ً
بم  خالل هوـ السلسلة نطرح تلك التشنينات االشناالت الساهية بنمر هما  ممميمعما

  بمشيئة الله تعالى .

عمسو–بأبل اشنال ير  هس االستدالل بقسل الشيخ الم يد الوي 
ع
انمه يمنمنمر تملمك  -يمد

  النسا   .

 

  االشنال س

الشيخ الم يد هس احد كباؤ علماء الطائ ة بعد الغيبة النبر  إ بال يمممنم  او يمنمسو 

معمد المنمقمطمة 
ُ
 بهوـ المسألة  هميتها فمي كمثميمر مم  اممسؤ االسمالم إ بمب بت

ً
 اهال

ال االة التي بينا المؤم  م  المنافل إ هوا اذا اح ب مس  المهمجمسم عملمى المداؤ 

بكسر الضلع باسقاط الجني  إ بلننه لم يلح لمعمدم ذكمر الشميمخ الممم ميمد ذلمك بمب 

بذكر تضعيف هوا القسل ب معملمه لمجمزء امغميمر مم  الشميمعمة فمال امنمة لشمهمرتمه إ 

  كتاب االؤشا  للشيخ الم يد حيث قال س بنلتمس ذلك كله م  عباؤة في 

 الشيعة م  يوكر أو فاطمة السات الله عليها أسقطا بعد " بفي

 النبي الى الله عليه بآله بلدا ذكرا كاو سماـ ؤسسل الله عليه السالم

 فعلى قسل هوـ الطائ ة أبال  أمير المؤمني  عليه منسنا  -بهس حمب  -

  السالم ثمانية بعشربو إ بالله أعلم "

   122إ ص 9 االؤشا  للم يد إ ج

بعليه فانه ال يعترف بالهجسم بال بنسر بال باإلسقاط بال بالمنمسم  بيضمعمف هموا 

   القسل .
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  الجساب س

 إ 
ً
 للشمك فميمهما ابمدا

ً
ا اب النثير م  المنققي  على هوـ الشبهة بلم يبقسا مجاال

 بهم ملتمسي  ؤضمى سميمدة نسماء المعمالممميم  املمسات الملمه 
ً
بنقسم بالجساب تأسيا

  عليها .

  س بالجساب على قسمي  

  القسم االبل   ساب عام   س

 س       ·
ً
 أبال

قبب كب شيء البد م  التسليم بقاعدة ي رضها العقب بهي او عدم ذكر الشميء 

ال يعني ن يه إ فاذا كاو الشيخ الم يد في كتابه لم يوكر مسألة معينه فال يعمنمي 

بال يلح االستدالل على انناؤ الشيخ الم يمد بمعمدم   ذلك انه يننرها أب ال يقبب بها إ

عاء  –ذكر الت اايب اب بتضعيف قسل القائلي  بولك 
ع
  . -كما يعم ااناب هوا اال 

 س       ·
ً
  ثانيا

انما يلح االستدالل على انناؤ الشيخ الم يد ل ا عة الهجسم ب المنسم  الشمهميمد 

 بمنمب كمتمبمه عم  االشماؤة المى تملمك المنمسا   بشمهما ة السميمدة 
ً
بنالة اعراضه كملميما

 ع  على اثرها إ لن  المل ا او الشيخ الم يمد اشماؤ المى شمهما ة السميمدة   الزهراء

الزهراء  ع  بمساضع عديدة إ بال يمن  او تمنمسو الشمهما ة نماتمجمة عم  ممجمر   لم  

فدك اب  ل  الخالفة م  امير المؤمني   ع  اذ هوا يتمنمافمى ممع انمطمبماق ممعمنمى 

  الشها ة إ كما يقسل المايندؤاني بشرحه  حد أحا يث النافي س

 إ ثم اتسمع 
ً
" بالشهيد م  قتب م  المسلمي  في معركة القتال المأمسؤ به شرعا

 ك اطمة عليمهما السمالم إ إذ قمتملمسهما بضمرب 
ً
فاطلل على كب م  قتب منهم ظلما

  الباب على بطنها بهي حامب فسقط حملها فماتا لولك "

   ٧٠٧ص  ٧شرح النافي للمسلى منمد االح المايندؤاني ج  

  بهنا نسؤ  احد  تلك المساضع التي ذكرها الشيخ الم يد س

  ابؤ  يياؤة السيدة الزهراء  ع  التي تشهد بظلمها بشها تها س

الشهيدة الطاهرة إ لع  الله مم  ظملمممك إ بممنمعمك   " ..السالم عليك أيتها البتسل

لع  الله م  كوبك إ بأعنتك إ ب للك بريقك إ بأ خب   حقك إ ب فعك ع  إؤثك إ ب

  الول بيتك إ بلع  الله أشياعهم إ بألنقهم بدؤك الجنيم.."

    221ص – المقنعة للشيخ الم يد 

 الحظسا هنا عباؤة الشها ة إ بم  ثم اكثر م  اشاؤة الى او الوي  ر  على 
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السيدة الزهراء  ع  لم ين  مجر   ل   ؤض ممسهمسبمة مم  ؤسمسل الملمه  ص  إ بمب  

اعظم باشد إ يتجلى ذلك م  كملمممة  أعمنمتمك  ب   لملمك بمريمقمك   ب  أ خمب المول 

 الممقملمد همس االضمراؤ بشمدة 
ً
بيتك   بالشرح يطسل في المعنى الدقيل لن  ا ماال

 مم  
ً
بالم سدة النبيرة إ بيمن  لنا بالتأمب فهم عباؤة " بأ خب المول بميمتمك"  ميمدا

  حديث ؤسسل الله   ص   س

} .. كأني بها إ بقد  خب الول بيتها إ بانتهنا حرمتها ب لبا حقها إ بمنعا إؤثها 

  إ بكسر  نبها إ بأسقطا  نينها ..{

  كولك في مسضع آخر ابؤ  الشيخ الم يد ؤباية تدل على الهجسم اآلثم فقال س

لما بايع الناس أبا بنر  خب علي  ع  بالزبيرإ بالمقدا إ بيا فاطمة  ع إ بأبمسا أو  } ..

فانطلمقما  ممميمعما حمتمى  فقال عمر ب  الخطابس أضرمسا عليهم البيا ناؤا... يخر سا إ 

 عا ا إلى المدينة بإذا فاطمة عليها السالم باق ة

على بابها إ بقد خلا  اؤها م  أحد م  القسم بهمي تمقمسل س ال عمهمد لمي بمقمسم 

أسسا منضرا مننم إ تركتم ؤسمسل الملمه  ص   منماية بميم  أيمديمنما بقمطمعمتمم أممركمم 

  { بانعتم بنا ما انعتم بلم تربا لنا حقا  لم تستأمربنا بيننم

    26 االمالي للشيخ الم يد ص 

 االمر بإضرام الناؤ إ ثالثا كلمة السميمدة المزهمراء " اسمسأ 
ً
 هجسم على الداؤ إ ثانيا

ً
ابال

 هم م  هوا كلمه انمنماؤ 
ُ
منضر مننم" ب " بانعتم بنا ما انعتم " ب يرها إ فهب ي

 لشيء ؟!!!

  كولك نشاهد قضية الهجسم على الداؤ ابؤ ها الشيخ الم يد في مسضع آخر س

بلما ا تمع م  ا تمع في  اؤ فاطمة م  بني هاشم ب يرهم للتنيز عم  أبمي  }..

بنر بإظهاؤ الخالف أن و عمر ب  الخطاب قن وا بقال له اخرج مم  فمي المبميما فمإو 

 ..{ خر سا بإال فا مع ا حطاب على بابه

    20  الجمب للشيخ الم يد ص

  بكولك ابؤ  الهجسم اآلثم في ؤبايات عدة بنتاب آخر س

فخمر ما بالمنمتماب  برباية ع  االمام اللا ق  ع  يلف احسال السيدة الزهراء  ع  س }..

معها إ فلقيها عمر فقال س يا بنا منمد ما هوا النتاب الوي معك إ فقالا س كتماب 

كت  لي أبس بنر بر  فدك إ فقال س هلميه إلي إ فمأبما أو تمدفمعمه إلميمه إ فمرفسمهما 

بر له بكانا حامملمة بمابم  اسمممه المممنمسم  فمأسمقمطما المممنمسم  مم  بمطمنمهما ثمم 

  لطمها..{

    942 االختلاص للم يد إ ص
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بهنوا في مساضع اخر  بن س النتاب إ بكب ذلك يسالنا لنقيقة ال  بماؤ عملميمهما إ 

بهي او الشيخ الم يد  قدس  لم يننر بب بذكر بأشاؤ في مساضمع ممتمعمد ة مم  

 كتبه النثيرة بهوا ما ال يخ ى على كب م  طالع ببنث فيها .

فإو قيب " او كتاب االختلاص هس اارح كتاب ذكر النا ثة بالت اايمب االخمر  بلمنم  

  نسبته الى الشيخ الم يد  ير انينة بب ب لغيـر أاح "

 ليب عليه إ بكب منابالت اسقاط نسبة النتاب للشميمخ الممم ميمد   نقسل س هوا كالم ال

  بائا بال شب بلم تنجح بسب  ؤكاكة اال لة المزعسمة .

بنقسل م  ناحية س سساء كاو النتاب للشيخ الم يد اب تلخيص منه فمانمه يمدل عملمى 

 قبسله بعدم ؤفضه لتلك الربايات

بم  ناحية اخر  سعندما نلب الى او النر العاملي ب يـر النثير اكدبا على النتاب 

للشيخ الم يد في نسخته الخطيمة بمتمساؤثمهمم لمهماإ كمولمك اماحم  المبمنماؤ المعمالممة 

بفمي كمتماب  المجلسمي حميمث اسمتمدل بمقمسل لملممم ميمد فمي االخمتملماص فمقمال س " ..

 .." االختلاص للم يد بإو ؤبحهما م  ؤبح الله بهس أظهر بالمرا  بالربح الساحدة

بأما كتاب االختلاص فهس كتاب لطيمف مشمتمممب  بقال في تلنيف كت  الم يد س "..

على أحسال أاناب النبي   ص   با ئمة   ع   بفيه أخباؤ  ريبة إ بنقلته مم  نسمخمة 

 عتيقة إ بكاو منتسبا على

عنسانه س كتاب مستخرج م  كتاب االختلاص تلنيف أبي علي أحمد ب  المنمسميم  بم  

أحمد ب  عمراو ؤحمه الله . لن  كاو بعد الخطبة هنوا س قمال ممنمممد بم  ممنمممد بم  

حدثني أبس  ال  أحمد ب  منمد الزؤاؤي ب ع مر بم  ممنمممد بم  قمسلمسيمه  النعماو س

إلى آخر السند إ بكوا إلى آخر النتاب يبتدئ م  مشائخ الشيخ الممم ميمد إ فمالمظماهمر 

 أنه م  مؤل ات الم يد ؤحمه الله إ بسائر كتبه لالشتهاؤ  نية ع  البياو.."

   40ص 9 البناؤ إ ج

بكولك المنقل البنراني عندما يقسل يستدل بنديث م  كتاب االخمتملماص فميمقمسل 

في حمديمث طمسيمب عم    ما ؤباـ الشيخ الم يد   قدس سـر   في كتاب االختلاص "

الناظم عليه السالم مع الرشيد أيضا قال فيه س " بأني أؤيد أو أسألمك عم  مسمألمة 

  .." فإو أ بتني أعلم أنك قد ادقتني بخليا عنك

   269إ ص 94 الندائل الناظرة للمنقل البنراني إ ج 

بيرب  ؤباية اخر  بيلرح بانها م  كمتماب االخمتملماص لملممم ميمد  لمنمدائمل المنماظمرة 

   426ص44إج
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 -استاذ الشيخ مرتضى االنلماؤي ب ميمـر–كولك استدالل الشيخ علي كاشف الغطاء 

بع  الشيخ الم يد فمي  بنديث ع  الشيخ الم يد م  كتابه االختلاص حيث قال " ..

كتاب االختلاص ع  يعقسب ب  ييد ع  أبي عميمر قمال س قمال ممؤمم  المطماق فميممما 

ناظر به أبا حني ة او عمر كاو ال يعرف أحنام الدي  أتاـ ؤ ب فقال يا أمير المؤمني  

 إني  با فقدما بقد تزب ا امرأتي.."

إ بؤباية اخر  ع  ن س النتاب فمي  264إ ص 9  النسؤ الساطع في ال قه النافع إ ج

   201ص  4الجزء 

 اخو الشيخ الجساهري م  ن س النتاب بنسبه للشيخ الم يد فقالس
ً
  ايضا

" .. بإلى ما يشعر به ما بؤ  في استنباب الغسب لرىيا أحدهم في المنام إ كخمبمر 

أبي المعز  ع  مسسى اب   ع ر   عليهما السالم   المربي ع  كتاب االختملماص 

للم يد إ قال س " م  كمانما لمه إلمى الملمه حما مة بأؤا  أو يمرانما بأو يمعمرف ممسضمعمه 

 فليغتسب ثال  ليال ينا ي بنا فإنه يرانا بيغ ر له بنا "

    26ص  2   ساهر النالم للشيخ الجساهري ج

 446ص 4كولك بمسضع اخر ذكر النتاب بنسبته للم يد فرا ع  ساهر النالم ج

 ج
ً
  294ص  29إ ب ج 12ص 90بايضا

عم  الممم ميمد  بالشيخ االنلاؤي في كتاب الطهاؤة كولك ابؤ  ع  المنمتماب فمقمال " ..

  في كتاب االختلاص ع  أبي المغراء ع  الناظم عليه السالم .. "

ب ميمرهما مم   111  ب المجمزء المثمانمي ص 16ص 1 كتاب الطهاؤة للشيخ االنلاؤي إ ج

  المساضع

بؤباـ أيضما الممم ميمد فمي كمتماب  ".. 202ص  9بالقاضي النعماو في شرح االخبماؤ ج

  بسندي  .." 924مننة أمير المؤمني  عليه السالم ضم  كتاب االختلاص ص 

بهنوا العشرات م  النت  التي اسمتمدلما بمربايمات باحما يمث مم  كمتماب االخمتملماص 

   بكلهم نسبسـ للم يد بعدبا النتاب م  تألي ه .

 كب ذلك ندؤك عدم قبسل التشنينات بنسبة النتاب فتلح ؤباياته 
ً
عندما ندؤك تماما

  ع  الشيخ الم يد بيرت ع تشنيك االنناؤ المللل اليه .

كولك ال يخ ى او النتاب ب او لمم يموكمـر الشميمخ المطمسسمي اب الشميمخ المنمجماشمي 

ب يرهم في تلني ات الشميمخ الممم ميمد فمال يمدل ذلمك عملمى عمدم ب مس  المنمتماب إ 

  فهناك كت  اخر  لم يوكربها للشيخ الم يد بهي له .

الشيخ الممم ميمد لمه أكمثمر مم  ممئمة ممؤلمف بميم  ؤسمائمب بكمتم  فمهمب ذكمرهما الشميمخ 

  الطسسي كلها ؟
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كت  بعلسم النمديمث بالمدؤايمة بالم ملمسم مة بالمنمالم بالم مقمه با امسل بالمتم مسميمر 

بالتأؤيخ باال ب ب يرها إ بال نجد كب ممؤلم ماتمه ملمنم مة عمنمد الشميمخ المطمسسمي اب 

  الشيخ النجاشي إ بعليه فال تلح هوـ الدعس  م  االساس .

  القسم الثاني   ساب خاص  س

نتند  في هوا القسم حسل خلسص الجساب عملمى الشمبمهمة الممملمقماة بماالسمتمدالل 

على كالم الشيخ الم يد في كتاب االؤشا  بمنللتها انناؤ الشميمخ الممم ميمد لمنمسمر 

  الضلع ب المنس  السقط إ بنقسل س

 س       ·
ً
  أبال

في أبل كلمة قال س   بفي الشيعة م  يموكمر   إ السمؤال يمطمرح نم مسمه س مما همس 

  مقلس  الشيخ الم يد م  ااطالح الشيعة ؟

ق بإحد  هوـ ال رق االمامميمة 
َ
هب االمامية فقط هم الشيعة عندـ ام انهم ِفر

  ؟

ل  نشرق اب نغرب في هوا البياو انما ننت ي بقسل الشيخ الممم ميمد نم مسمه ببمرأيمه 

 س 12حسل معنى الشيعة إ فقد قال بنتاب "أبائب المقاالت " الل نة 

 إذا أ خب فيه عالمة التعريف فهس على التخليص ال منالة ال تباع فأما   ..

عملمى سمبميمب المسالء باالعمتمقما  إلمماممتمه بمعمد  -السات الله علميمه  -أمير المؤمني  

 الرسسل

 بال فلب بن ي اإلمامة عم  تقدمه في مقام الخالفة -السات الله عليه بآله  -

ب عله في االعتقا  متبسعا لهم  ير تابع  حد منهم على ب مه االقمتمداء...  هموـ 

  بعد بياو ممعمنمى الشميمعمة فميمقمسل س  بإذا ثمبما مما بميمنماـ 
ع
عالمة الشيعة إ ثم يبي

بالزيمديمة المجماؤب يمة مم  بميم  سمائمر  لإلمامية بالسمة بالتشيع كما با ناـ ب با 

  على مس بها..  فرق ا مة النتظامهم بمعناها بحلسلهم

  بم  بيانه نقسل س

 إ فمبمرأيمه او 
ً
 بليس االممامميمة خلمساما

ً
او الشيخ الم يد انما قلد بالشيعة عمسما

هوا االاطالح يدل على عمسم م  قال بخالفة امير المؤمني  عليه السالم بتبعمه 

إ فعد منهم الزيدية اشاؤة على انهم باو كانسا  ير امامية إال انهم م  الشميمعمة 

. 
ً
  عمسما

بعليه .. فإو كالم الشيخ الممم ميمد فمي االؤشما  يمدبؤ حمسل االخمتمالف بميم  طمسائمف 

 إ فدخب بولك الزيدية باالسماعيلية ب النيسانية ب يرهم .
ً
  موه  الشيعة عمسما
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مم   فلم يلزم الجممميمع بمهموا المقمسل إال أنمه أشماؤ المى قمسل طمائم مة 

 الشيعة بهم الطائ ة االمامية إ بهس قسل مشهسؤ ال مرية فيه بال شك .

  بلس ؤ عنا الى كت  المؤؤخي  لس دنا بنب بضسح هوا النالم ثابا عبر التأؤيخ .

  بلوا كاو لق  الشيخ الطسسي  شيخ الطائ ة  اشاؤة الى طائ ة االثني عشرية .

  ثانيا ً س       ·

 عملمى االممامميمة 
ً
يم  تأليف كتاب االؤشا  في اباخر حياته بهي حقبة قماسميمة  مدا

 إ حيث او القتب بالس ك كاو منتشر إ بيرب  بالمتمأؤيمخ انمه بمممجمزؤة باحمدة 
ً
خلساا

  بالنرخ ذه  أكثر م  ثمانية عشر ألف شيعي بي  نساء باط ال بؤ ال .

كاو مرا ـ االبتعا  ع  االمسؤ التي تثير النعرات الموهبية   -االؤشا   -لوا فإو النتاب

 أو الشيخ الم يد كاو معربف بمأنمه ؤأس المطمائم مة 
ً
بينسو مقبسل للجميع إ خلساا

 م  الجميع .
ً
  بيعيمها بكاو مستهدفا

 بعد التعرض اليه في مسجدـ مما اثاؤ الشيعة بحلملما فمتمنمة حمتمى  خمب 
ً
خلساا

عميد الجيسش بعلمى اثمر ذلمك اخمر مسا الشميمخ الممم ميمد مم  المبملمد باممربـ بمعمدم 

 مساكنتها ..الخ

   114إفياحدا  سنة 410ص0  ؤا ع ت ليب القضية في كتاب المنتظم ج

فهوا كله يعطينا سب  ب يه لسب  استعراض الشميمخ الممم ميمد لمممجمممب اآلؤاء بلمم 

 يبي  ؤأيه بلراحة .

 س       ·
ً
  ثالثا

الشيخ الم يد بعد عرض ؤأي الطائم مة االثمنمي عشمريمة بمنمى عملمى عمد  ابمنماء امميمر 

 المنس  منهم بلم يشير بلس ببساطة الى عمدم قمبمسلمه لمرأي 
،
المؤمني   ع  بعد

فعلى قسل هوـ الطائ ة أبال  أمير المممؤممنميم   الشيعة إ بهوا باضح م  عباؤته  

     ع  ثمانية بعشربو. بالله أعلم

  بهس باضح بظاهر بال مجال للشك فيه .

 س       ·
ً
  ؤابعا

يمنننا م  خالل استعراض كلمات طالب الشيخ الم يد بآؤائهم معرفمة ؤأي الشميمخ 

الم يد بولك إ بهنا نعرض كالم علمي  م  اعالم المطمائم مة المممتمتملمممويم  عملمى يمد 

  الشيخ الم يد س

  الشيخ الطسسي س   -9

شيخ الطائ ة بعظيم م  عظمائها إ عندما تعرض الى مسألة كسمر ضملمع السميمدة 

  الزهراء  ع  باسقاط  نينها قال س
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 عمممر ضمرب عملمى بمطمنمهما حمتمى 
ع
 بالمشهسؤ الوي ال خمالف فميمه بميم  الشميمعمةر أو

ي السقط منسنار بالرباية بولك مشهسؤة عندهمر بمما أؤا با مم  
ع
م
ُ
أسقطا فس

احراق البيا عليها حي  التجأ اليها القسم بامتنعسا م  بيعته؛ بليس  حد أو يمنمنمر 

الرباية بولك  نا قد بينا الرباية الساؤ ة م   هة العامة م  طريل البالذؤي ب يـر 

  ..  بؤباية الشيعة مست يضة به ال يختل سو فيه

الحظسا قال س "المشهسؤ" بكرؤها ثم قال "بليمس  حمد او يمنمنمر المربايمة " بقمال " 

 قال " ال يختل سو فيه " .
ً
  بؤباية الشيعة مست يضة " ثم اخيرا

  فهب يمن  او ينسو الشيخ الم يد قد أننر ذلك بالشيخ الطسسي ال يعلم ؟

بهب يمن  او يتجاهب الشيخ الم يد ؤأي الشيخ الطسسي ؟ بهس المعمربف بمأكمبمر 

  فقيه في يمانه ..!!

 همنموا 
ً
إما او نقدح بالشيخ الطسسي بنقسل بجهلمه إ بهموا  ميمر ممقمبمسل خلمساما

  مسألة حساسة .

 ممرفمسض 
ً
بإما او نقسل بأو الشيخ الطسسي تجاهب ؤأي استاذـ الم يد بهوا أيضا

 و التجاهب لس كاو لشخص بسيط منتمب أما لزعيٍم كالم ميمد فمال يلمح بال يمرضمى 

عاء بإنناؤ الشيخ الم يد بتجاهب الشيخ الطسسي له .
ع
  العلماء بولك لس اح اال 

 أبي ال تح النرا ني س   -4

بهس عالم بفقيه بمند  بثقة بالموه  إ بقد تمتملمممو عملمى يمد الشميمخ الممم ميمد 

بالشيخ الطسسي بالسيد المرتضى ب ميمرهمم إ نمراـ عمنمدمما يمتمعمرض لمممظملمسمميمة 

  السيدة الزهراء  ع  يوكر ؤأيه الخاص بنديث ع  االمام اللا ق  ع  بهس س

} ..يا يسنس قال  دي ؤسسل الله الى الله عليه بآله ملعسو مملمعمسو مم  يمظملمم 

 بعدي

  61 كنز ال سائد  بي ال تح النرا نيإص فاطمة ابنتي بيغلبها حقها بيقتلها ..{

بالمعربف بهوا الشيخ النبير أو  أبه بطرح اآلؤاء همس طمرح آؤاء ممخمالم مة لمس كمانما 

  بنقاشها إ فهب خ ي عليه ؤأي استاذـ ؟

 على هموا االنمنماؤ 
ً
 باحدا

ً
لمس –بهنوا كب العلماء في تلك ا يمنة لم يعلقسا تعليقا

 . -اح

بم  ذلك كله يمتمبميم  لمنما ببمسضمسح عمدم امنمة المتمشمنميمك بمإنمنماؤ الشميمخ الممم ميمد 

  لمظلسمية السيدة الزهراء اؤباحنا لها ال داء .

  بالنمد لله ؤب العالمي 

  خا م العقيلة  السات الله عليها  
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