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 بِسُِْ اهلل اٌسَّحَِّْٓ اٌسَّحُِْ
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 اٌِّْئَت بَعد ًَاٌثَّالثٌُْ تُنَِِبثَّاٌ تُمٍََحَاٌْ

 ٌُّْسًاخلَ ِسباخل اجلُصْءُــ  فَبطَِّت َّب ٌَبَّْهِ

  األًَّي اٌمسُ - اٌمََِّّْت فَبطَِّت
 

  ... بَػَناِتْ  أَبْػَناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسبَلـٌ 
 من واٝنمسوف اٝناِمسةُ  اٜنلقةُ  ىي وىذهِ ..!! . فَاِطَمةِيَاِلب َّْيك5ِِ وأَفْػَنائو أفيائوِ  ِح  يشُ نَع زِلنا ال الُعنوافُ 
 (.فَاِطَمةِياِلبَّيكِِ) حلقاتِ  ٠نموعةِ 

 ُأكرِّر أفْ  أُريدُ  ال الشِّيعّي، الوسط ح( األبرت اٞننهج مبلمحُ 5 )اٞنتقدِّـ العنواف ح الكبلـ تم  أمس يوـِ  حلقةِ  ح
 اٜنلقاتِ  معَ  اٜنلقةِ  ىذهِ  ح كبلمي يرتابط كي اٜنديث هنايةِ  إىل ُأشًن َفقط ولكنمين كبلـٍ  من ـتقدم  ما

 أسرد أفْ  وقبل األبرت، اٞننهج عاقبة عن ٓندمثتُ  عنده اٜنلقة وانتهت عنو ٓندمثتُ  َشيءٍ  آخرُ  اٞنتقدِّمة،
 5أقساـ ثبلثة إىل الشِّيعي الواقع قسممتُ  التفاصيل
o ينيمة ةاٞنؤسمس  .األومؿ القسم ىذا الرمٚنيمة الشِّيعيمة الدِّ
o اٞنؤسمسة ىذه أتباعُ  األتباع،5 الثماين والقسم. 
o الواقع أرض على ٟنم وجودَ  ال نظري، افرتاضي وجودٌ  ىذا وقلتُ  الزمىرائيُّوف،5 الثمالث والقسم. 
 ىو ىذا الزمىراء، إىل ينتمي شيعي   ىو الزمىرائي الزمىراء، ِشيعة يعين (زىرائيُّوف) العنواف ىذا من اٞنراد أفم  وبيمنتُ 

 يُنادي حٌن العصمة بيت أىل كلماتِ  ح جاء المذي الوصف نفس الوصف، ىذا من ُمرادي ىذا الزمىرائي،
 الزمىراء، ِشيعةُ  فالزمىرائيُّو  الزمىرائيُّوف، ُىم الفاطميُّوف الفاِطميُّوف، أين الفاطميُّوف، القيامة يـو ح الػُمنادي
 ُِنسبِ  الزمىراء، ذوؽ ُنسبِ  الزمىرائيُّوف ُىم ىؤالءِ  َمهدوّي، ُحسيين   َحسين   فَاطمي   علوي   ِشيعي   والزمىرائيُّ 

 اٞنذاؽ ُنسبِ  الزمىرائية، اٞننهجيمة ُنسبِ  الزمىرائيمة، الثمقافة ُنسبِ  الزمىراء، ثَقافة ُنسبِ  الزمىراء، منهج
م اٞنعىن ىذا يتحقمقُ  وال زىرائّيٌن يكونوا ولنْ  الزمىرائيُّوف، ُىم ىؤالءِ  ىرائي،الزم   يعرفوا مل ما الزمىراء شيعةُ  أهنم

  !!يعرفوىا مل ما ٟنا شيعةً  يكونوف كيف الزمىراء،
 اٞننظومة ح زمىراءال موقع الزمىرائي يعرؼ أفْ 5 عليها وسبلموُ  اِ  صلواتُ  الزمىراءِ  معرفة ح ُخطوةٍ  وأومؿُ 

 عقائد منظومةُ  الطماىرة، العرتة عقائدِ  منظومةُ  الشِّيعيمة، العقائد منظومةُ  ُنسمِّيها؟ أفْ  نُريد ماذا العقائدية،
 فلن واحدة، داللُتها العناوين ىذهِ  ُكلُّ  العلويمة، اممديمة العقائد منظومةُ  الثمقلٌن، منهج والعرتة الكتاب منهج
 الشِّيعيمة، العقائد منظومةِ  ح الزمىراءِ  موقعَ  يعرؼَ  أفْ  خطوةٍ  وأومؿُ  الزمىراء، يَعرؼ مل ما زىرائيماً  شِّيعيُّ ال يكوف
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5 الشمريفة كلماهتم ح جاء ما لوُ  عنوافٍ  أفضلُ  ،(الشِّيعيمة العقائد منظومة ح الزمىراءِ  موقعُ 5 )وجيزة وبكلمةٍ 
 (..!!القيِّمةِالزَّىراء5ُِ )الشِّيعيمة العقائد منظومة ح الزمىراءِ  موقع ىو ىذا ،(القيِّمةِالزَّىراءُِ)

 صاحبةُ  وىي والتكوين، التشريعِ  ح القيُّوِميمة وٟنا ا، دينُ  هبا يقوـُ  الميت القاِئممةُ  ىي ىنا القيِّمة من واٞنراد
 ،(األَِئممة أَِئممةُ ) الثمبلثة األَِئممةِ  أحدُ  فهي ُولِدىا، من اُٜنجج على اجوجٌن، وعلى اُٜنججِ  على القيمومة

 االثنا األَِئممةُ  الشِّيعيمة ثقافتنا ح الشمائعُ  األَِئممة، أَِئممةُ  ىم ىؤالء ،(فَاِطَمة علي ، ١ُنَممٌد،5 )ىم األَِئممة أَِئممةُ 
 5اإلمامة منظومة ائفِ صح من وصفحةٌ  جدولٌة، وىذهِ  تنظيٌم، وىذا لوحٌة، ىذه ظهوٌر، ىذا عشر،
o من األَِئممةِ  على إماـٌ  فاطمة! األوصياء إماـ علي  ! اٛنميع إماـ ١ُنَممدٌ 5 الواحد اإلماـ صفحةُ  فُهناؾ 

 !األوصياء َخاتُ  اَٜنَسن ابنُ  اُٜنجمةُ ! الِعرتة سيِّدُ  ُحسٌنٌ ! ُولِدىا
o اإلماماف واُٜنسٌن اَٜنسنُ ! الُكفئاف مةوفاط علي  ! األصبلف وعلي   ١ُنَممدٌ 5 اإلمامٌن منظومةُ  وىناؾ 

 !القاعداف القائماف
o وفاطمة وعلي   ١ُنَممدٌ 5 الثمبلثة األَِئممةُ  وُىناؾ! 
o الكساء أصحابُ 5 اٝنمسة األَِئممةُ  وُىناؾ! 
o اُٜنسينيمة العرتة5 التسعة األَِئممةُ  وُىناؾ! 
o وأوالد٨نا وفاطمة علي   الػُمَحممديمة العرتةُ 5 عشر الثبلثة األَِئممةُ  وىناؾ! 
o األرضيّ  والنظم والسلطنةِ  واٜنكومةِ  التشريعِ  أَِئممةُ 5 َعشر االثنا األَِئممةُ  وىناؾ! 
 َترتبطُ  ألغراضٍ  عشر االثين األَِئممةِ  على5 اٜنيثية ىذه وعلى اِٛنهة ىذهِ  وعلى الصمفحة ىذه على صار الرتكيزُ 
 واإلرشاد والتبليغِ  التعليمِ  ح الدينِ  أمرِ  وُمتابعةِ  الّرعيمة شؤوف وترتيبِ  أُمورِىا دارةِ وإ األُممةِ  وهبداية النماسِ  ّنصالِ 

 اٜنديثِ  لتفصيل ُِناجةٍ  ىي اللوحات ىذهِ  من لوحةٍ  كل   .اٞننظومة هبذه اٞنرتبطةِ  التفاصيلِ  من ذلك غًن إىل
 نتتبمع أفْ  أردنا إذا الَكر٬نة، الُقرآنية اآليات ح حّتم  بل الشمريفة الزِّيارات ح والتلويحُ  والتلميحُ  والتمصريحُ  عنها،

 َسنجدُ  فإنمنا الُقرآف مضامٌن وبيافِ  وَتفسًنِ  َشرحِ  ح التفسًنيةِ  األحاديث من العصمة بيت أىلِ  عن َجاء ما
 الزِّياراتِ  عن فضبلً  قليل لقب إليو أشرتُ  المذي ٟنذا تلويح أو تلميحٌ  فيو ٣نما أو تصريحٌ  فيو ٣نما والَكثًن الَكثًن

 .أٗنعٌن عليهم وَسبلموُ  اِ  صلواتُ  كلماهتم وِقصار ورواياهتم ُخطَبهم من اٟنائلة واُٜنَشود واألدعيةِ 
 الزمىراءَ  يعرفوا ولنْ  الزمىراء، يعرفوا حّتم  كذلك يكونوا ولنْ  الزمىراء، ِشيعةُ  الزمىرائيُّوف5 قليل قبل قلتُ  فكما
 على القيممةُ  القيِّمة، الزمىراءُ  ىو عنو تعبًنٍ  أفضلُ  اٞنوقعُ  وىذا الشِّيعيمة العقائد منظومة ح موقَعها ايعرفو  حّتم 

نيا، الدِّينِ  نيا، الدِّينِ  على قيِّمةٌ  فهي الدين على قيِّمةً  كانت إذا والدُّ  قُلتُ  كما والقيِّمةُ  القيِّمة، الزمىراءُ  والدُّ
 ح بيانُوُ  يأت ما وىذا الَقيُمومة وٟنا القيِّوميمة ٟنا أفم  أيضاً  وَتعين الدين، هبا يَقوـُ  الميت القاِئمة تعين5 قليل قبل

 التفاصيل تتشعمب ال حّتم  أيديكم بٌن اٞنطالب أحصر أفْ  ألجلِ  ُموَجز ِبشكلٍ  َكاف وإفْ  اٜنَلقات ىذهِ  طوايا
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 لػمحدودية وذلك الػُمتابعة أَثناء تَتسرمب ُمرادي أيديكم، بٌن اأعرَضه أفْ  أُريدُ  الميت األساسّية اٞنعاين وتتسرمب
 تستطيع ال البشريّة فاألذىافُ  الَبشر، طَبيعة ِىي وتِلك أذىانكم و١ندوديّة ذىين لػمحدوديّة البشري، الذِّىن

 .كثًنة بتفاصيل علماً  ُٓنيطَ  أف أو تتذّكر أف ١ندود زميني  مقطعٍ  ح أو واحدة ٜنظةٍ  ح
 ىل اٞننظومة، ىذه ح القيِّمةُ  ىي والزمىراءُ  الشِّيعيمة العقائد منظومةُ  هبذا؟ نسمع مل أنمنا البعض ساءؿُ يت قد

ا ىكذا، يتساءؿُ  المذي ٟنذا وراجعٌ  إليكم راجعٌ  األمرُ  بدعٌة؟ ىذه ىل جديد؟ دينٌ  ىذا  عذراً، لوُ  أجدُ  رّنم
ا، ا، ورّنم اً  ُمهممةً  مسألةً  أُبٌنِّ  أفْ  َعَليم  ِلزاماً  أرى لكنمين ،األبرت الثمقاح الواقع ٟنذا ورّنم  ح أدخل أفْ  قبل جدم

 ٣نما أجدُ  المذي..!! الشِّيعيمة العقائد منظومةِ  ح عليها وسبلموُ  اِ  صلواتُ  الزمىراءِ  موقع مضموفِ  تفاصيلِ 
 ح اإلبليسيُّ  اٞنشروعُ  ،..!!(فاطمة ضدم  يسٍ إبل حربُ 5 )عنو الطرؼَ  أغضم  أفْ  ٬ُنكنين وال أذكَرهُ  أفْ  البُدم 

 ِحٌْنَ ( فَاِطَمة يَا لبميكِ ) حلقاتِ  ٠نموعة أعين اجملموعة، َىذهِ  ِبداياتِ  ح تتذكمروف وإذا فَاِطَمة، ُمواَجهة
 تِلكِ  عن يُوحنا رؤيا ح َجاء ما عليكم َقرأتوُ  ما ٗنلة ومن اٞنسيحّيٌن، أجواءِ  ح فَاِطَمة ُظبلمةِ  َعن َٓندمثتُ 

 الكبلـ ُأكرِّر أفْ  أُريد ال معها، حربوِ  ح واستمرم  ُمواجهتها ح اٟنائل التّنٌنُ  ذلك وقف الميت العظيمةِ  اٞنرأة
 أفْ  أحببت فقط ىذا، برنا٠ننا من اٞنتبقيمة اٜنلقاتِ  ح حديثي جهاتِ  من ُأخرى جهةٍ  ح إليوِ  أعودُ  قد ألنمين

يانات ح ذُِكرَ  َقد راألم ىذا أفم  إىل أَذَكِّركم   .أيضاً  السمابقة الدِّ
 إماـ عصرُ  يبدأُ  حينما ىي إبليس فنهايةُ  اٞنهدوّي، اٞنشروع على اٜنربُ  ىي فَاِطَمة على اإلبليسية اٜنربُ 
 إبليس َحاَوؿ لقد قد٬نٌة، طويلةٌ  ِقصمةٌ  إبليس فقصمةُ  الشمريف، ظهورهِ  بعصر َزماننا إماـِ  بعصرِ  وأعين زماننا،

 حضر ولقد طُفولتو، زماف ح حّتم  وآلو عليو ا صلمى ١ُنَممدٍ  لقتلِ  هبم َيدفع وأفْ  اليهود ٪ُنرِّؾ أفْ  البعثةِ  قَبل
 والمذين ١ُنَممدٍ  لقتلِ  يهبُّوا كي قُريشاً  ٪ُنرِّضُ  العقبة بيعة ليلةِ  ِح  قُػَبيس َأِب  َجبلِ  على ووقف مّكة ح بنفسوِ 
 على واستغاثاتوُ  وصياحوُ  وُصراخوُ  الَعقبة ليلةِ  ح إبليس ِقصمةُ  والسًَِّن، التأريخِ  ُكُتب ح مذكورةٌ  والِقصمةُ  معو،
 وىو النمدوة دار ح معهم واجتمع النمجدي الشميخ ذلك بصورةِ  قُريشٍ  إىل َجاء ولقد قُبيس، أب جبلِ 

 ومن قريشٍ  بُطُوف من بطنٍ  ُكلِّ  ِمن قبيلةٍ  لِّ كُ  من ينتخبوا أفْ  َجسديّة، تصفيةً  ١ُنَممدٍ  لتصفية االقرتاح صاحبُ 
 ِبشكلٍ  ٟنُم ْنسمد وقد بو يُطالبوا أفْ  اٟنامشيوف َيستطيع وال النماس بٌن ١ُنَممدٍ  دـُ  يتفرمؽ كي األخرى القبائل
 ىذا اصيُلها،وتف والقصمةُ  مالك، ابنِ  ُسراقة بُصورة بدرٍ  ح َحَضر المذي ىو وىو طبيعّي، فيزيائيٍ  ماديي  حسِّي

 َحَضر إنموُ  أيضاً  ُكتُبنا ح وجاء ١ُنَممد، آلؿِ  اٞنخالفٌن ُكتب ح حّتم  والسًِّن التأريخ ُكتب ح مذكوراً  َجاء ما
 ُمبايعٍ  وأومؿُ  السمقيفة، بيعة ح وَحضر ُخم، غدير ح َحَضر ُىناؾ، شديداً  نشاطاً  وَماَرس الَغدير بيعة ح

 إبليس، كاف ُمبايعٍ  أومؿُ  الرجاؿ، علم قذارات ُنسبِ  الضمعيف قيس ابن سليم كتابِ  ح الرِّواية ُنسبِ 
 قوةٍ  من عندىا ما ِبُكلِّ  السمقيفةُ  وٓنرمكت فَاطمة َمنزؿِ  إلحراؽِ  السمقيفةِ  رَِجاؿ َدفع المذي ُىوَ  ُىوَ  وإبليس
 .كاف المذي وكاف فاطمة منزؿ إلحراؽِ 
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 ظُلمةِ  وح اٝنفاءِ  ح يُؤسِّس كي اُٛنموع وٗنع اٞنقدِّمات فهيمأ الشِّيعيّ  لوسطا ح إبليس ٓنرمؾ ذلك بعد ُثم 
 نشأ الزمماف من القروف وعبَ  والظُّلم التقيمةِ  وأجواءِ  والشُّبهات الِفَتِ  وَتراُكم اٞنركمب اٛنهل ِستارِ  وٓنتَ  اللميل

 األبرت؟ اٞننهجُ  إليها وصل الميت النتيجةُ  ىي ما الشِّيعي، سطالو  ح وفَاعليةٍ  بِنشاطٍ  يَتحرمؾُ  المذي األبرت اٞننهجُ 
 وتم  فاطمة، منزلةَ  أحرؽَ  َقد األبرت فاٞننهجُ  فاطمة َمنزؿ أحرقت قد السمقيفةُ  كانت إذا! فَاطمة منزلة أحرؽ أفْ 

 األحياف بعض ح وِعنادٍ  َنهلٍ  ولكن الشِّيعي الوسط داخل نيمةٍ  بسوء أقوؿ ال ٢ُنتلفة، بأساليب إحراقها
 ١ُنَممد آؿِ  َتعاليمِ  على وُخروجٍ  ألشخاصٍ  وتصنيمٍ  ٟنا، صّحةَ  ال ألعراؼٍ  وتقديسِ  لآلراء وَتعصُّبٍ  وصنميمةٍ 

 إليهم، النماس وتدعوف يقولوف ما ُكلِّ  ح فُتصدّقوىم اُٜنجمة دوف رجاالً  تنصبوا أفْ  إيماكم5 لنا يقولوف وىم
 . إيماُكم إيماُكم

 ! !فاطمة ٞننزلةِ  إحراؽٌ  وىناؾ! !فاطمة ٞننزؿِ  إحراؽٌ  ىناؾ 5إحراقاف ناعند إذاً 
 ! السمقيفة بو تبمعت فقد5 فاطمة منزؿ إحراؽ أمما

 وُخطباء وُشعراء وُعلماء وفُقهاء َمراجع فيهم ّنا األبرت اٞننهج ٤نوـُ  بو تبمع فقد5 فاطمة منزلة إحراؽُ  وأمما
 . شئت ما وسمِّ 

 ٩ندوف ال الشِّيعةُ  الشِّيعّي، الواقع ح كذاؾ فاطمة، لُظبلمة قيمةً  ٩ندوف ال البيت ألىل الفوفاٞنخ فمثلما
ليل! الشِّيعيمة العقائد منظومة ح فاطمة ٞننزلةِ  قيمةً   أصوؿ على تبتين الشِّيعيمة العقائد منظومة5 واضح والدم

 ُأُصوؿ ىو الػَمت اٜناشية، ح موجودةٌ  فاطمة ،ٟنا وجودَ  ال اٞننظومة؟ ىذه ح أين فاطمة اٝنمسة، الدِّين
 رٚنها لقد اٝنمسة، األصوؿ ىذهِ  حاشيةِ  ح اٜناشية، على ستكوف األخرى والتفاصيل اٝنمسة، الدِّين
 أذىاهنم ح لصمنميمةٍ  َسيء َقصدٍ  دوفِ  ِمن واضح، بشكلٍ  ذلك على ُعلماؤنا أعانوُ  وقد! ُمتناىية بدقمةٍ  إبليس
 َسبقوىم المذين العلم طََلبة أجياؿُ  وصنممت اٜنّق، إالم  يقولوف ال ىؤالء بأفم  واعتقدوا ُمعيمنةً  أٚناءً  صنمموا حٌن

 َتسبقها، الميت األجياؿ ُتصنِّم أجياؿٌ  ىذا، يوِمكَ  وإىل وىكذا سبقوىم المذين صنمموا سبقوىم والمذين
 ح وإالم  واألوصاؼ، األلقابِ  من ُأسِبغ ما عليها ُأسِبغ يتالم  اإلبليسية اللُّعبة ىذه ح فاطمة منزلةُ  وضاعت

 للعقائد التبويب ىذا ٗنيعاً  واٞنعصومٌن األعظم النمبّ  عن َحديثٍ  أيِّ  ح أو الَكرًن الكتاب آيات من آيةٍ  أيِّ 
 !!الكبلـ ُعلماء ٟنا أصمل الميت األصوؿ وىذهِ 

 على تكوف اٞنطالب وبقيمةُ  الشميعيمة؟ العقائد ٞننظومة اساً أس َصارت الميت األصوؿ ىذه وضعوا المذين َمن
 وواضحٌ  واٞنعتزلة، األشاعرة ِمن جاءتنا األصوؿُ  ىذه !!العقائد ح فروعاً  شئت، ما سمِّ  فُروعاً  تكوفُ  اٜناشية،

 ُىم األشاعرة فإفم . واٞنتكلِّمٌن الكبلـ علم وبتأريخ واٞنعتزلة األشاعرةِ  بتأريخ معرفة أدىن لوُ  كاف ٞنن ىذا
ينيمة، العقائدِ  منظومةَ  وجعلوىا األصوؿ ىذهِ  وضعوا ،(اٞنعاد النُبُػومة، التوحيد،5 )األصوؿ ىذهِ  وضعوا المذين  الدِّ
 .اإلسبلـ ُأصوؿ الدين، ُأصوؿ ىذهِ 
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 نهمع أنفسهم ٬ُنيِّزوا كي لذلك العدؿ، لصفة بياهنم وح شرحهم وح فهمهم ح َمعهم اختلفوا واٞنعتزلةُ 
 واٞنعتزلة األشاعرة أصوؿ ىذه ،(واٞنعاد والنُبُػومة، والعدؿ، التوحيد،5 )عندنا فصار رابعاً، أصبلً  العدؿ أضافوا

 . والِعرتة الِكتاب َمنهج بثقافةِ  ٟنا عبلقةَ  وال بامتياز،
 بالتوحيد ُقرآفُ ال اىتمم  اٞنعصومية، األحاديث وال الطريقة هبذهِ  األصوؿ ىذهِ  أصملت الُقرآنية اآليات فبل

 فكرىم وح َحديثهم ح اٞنعصوموف اىتمم  آخر، شيءٌ  التقنٌن ىذا ولكن شيء، ىذا وباٞنعاد وبالنُبُػومةِ 
اً  كثًنة وموضوعات ّنطالب اىتّموا أيضاً  ىم شيء، ىذا واٞنعاد والنُبُػومة بالتوحيد وثقافتهم  ىذهِ  غًن جدم

ين ُأصوؿَ  العرتة تُنظِّم ومل القرآف يُنظِّم مل آخر، شيءٌ  ذلك والتنظيم التقنٌن أمما اٞنوضوعات،  هبذهِ  الدِّ
 ! إبليسيمة طريقةٌ  ىي ىذهِ  التنظيم طريقةُ  الطمريقة،
 ىذه إبليس أذىاهنم ح فَنفثَ  كاف، شكلٍ  بأي ١ُنَممد آؿ إخراج يُريدوف ىم5 واٞنعتزلة لؤلشاعرةِ  بالنِّسبةِ 
اً  كثًنةٌ  الُقرآف وآياتُ  األساس ىو توحيدال أفم  باعتبار العقائدية، اٞننظومة  ىي وكذاؾ اٞنوضوع ىذا تتناوؿ جدم
 مسألة وح النُبُػومة، مسألةِ  وح التوحيد، مسألة ح للبحثِ  قواعد وضعوا ذلك بعد ُثم  اٞنعاد، وكذاؾ النُُبوة،
 وأخذتو للعقائد علماً  صارو  الكبلـ علمُ  ونشأ ُمصطلحات واصطلحوا ُأُسساً  وأسمسوا حدوداً  ووضعوا اٞنعاد،
 يل وأنا قناعتو لو ىو حّر، ىو الكبلـ ىذا البعض يرفض أفْ  يريد اٞنقشمرة، اٜنقيقةُ  ىي ىذه منهم، الشِّيعةُ 
ا قناعيت  ما الواقع، أرض على وجدتوُ  َما أيديكم بٌن أعرضُ  أنا القناعة، ىذه ح معي يّتفق من فيكم ورّنم
 ألجل اٞننظومة ىذهِ  واٞنعتزلة األشاعرة أذىافِ  ح نَػَفثَ  إبليسُ  اٜنقائق، هِ َىذ ىي الواقع أرض على وجدتوُ 
 َعصر بداياتِ  ح الشِّيعة ُعلماء أقنعَ  إبليسُ  ذلك بعد ُثم  الشِّيعيمة، العقائد منظومة من ١ُنَممد آؿِ  إخراج
 والفقيوُ  الشِّيعي والعالػِمُ  ٗنيعاً  اأذىانن ح ينفث إبليس طبيعي، الشميء وىذا أذىاهنم ح ونَػَفث الُكبى الغيبة

 وح روعي ح ينفثُ  كما روعو ح ينفث أفْ  إلبليس و٬نكن ُيصيب، أفْ  و٬نكن ٫ُنطئ أفْ  ٬نكن الشِّيعي
اً، طبيعية قضيمةٌ  وىذه روعكم، فاع أدلمةً  يصنعُ  ذلك بعد ُثم  يقتنع، ُروعوِ  ح إبليس ينفثُ  كبًنٌ  عالػِمٌ  جدم  للدِّ

 أفْ  أردنا وإذا ٟنا، أصلَ  ال وىي اٛنميع من ُتصنممُ  ُمقدمسةٍ  فكرةٍ  إىل وتتحومؿ النماس بٌن تشيعُ  فكرةال ىذهِ  عن
 . إبليس من فأصُلها أصلها عن نبحث
 هبذا؟ نطق المذي من ىذه؟ ىي الدين أصوؿ إفم  وقالوا نطقوا ىل ١ُنَممد، وآؿُ  ١ُنَممدٌ  نطق ىل5 ناطقاف ىناؾ
 وأضافوا الشميطاين، النماطق عن ىذا أخذوا الشِّيعةِ  علماء شيطاين، ناطقٌ  ىو اآلخر اطقُ النم  آخر، ناطقٌ 

 أضاؼ ما ِمثل ومعاد، وإمامةٌ  ونبوةٌ  وعدؿٌ  توحيدٌ  الدين أصوؿ إفم 5 فقالوا اٞننظومة، ىذهِ  ٩ُنمِّلوا كي اإلمامة
5 األشاعرة منظومة ىي األصلية اٞننظومة وإالم  بُػومة،النُ  بعد اإلمامة أضافوا الشِّيعةُ  التوحيد، بعد العدؿ اٞنعتزلة

 الغيبة عصر أوائل ح الشِّيعةِ  ُعلماءُ  َجاء ُثم  التوحيد، بعد العدؿ فأضافوا اٞنعتزلةُ  جاء ،(معاد نُػبُػومة، توحيد،)
 . العقائدية اٞننظومة ىذهِ  عندنا فصارت النُبُػومة، بعد اإلمامة فأضافوا الكبى
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  اإلمامة؟ ىذه ىي فما تعريِفها، إىل ِجئنا مامةاإل وضعنا حٌن
5 لكم أقوؿ أنا ذلك؟ كيف تقولوف قد البيت، أىل أعداء أنغاـ على نشأت البدايات من الشِّيعيمة ثقافتُنا

 إىل اذىبوا الفضائيات، راقبوا عليهما، اِ  صلواتُ  جعفر ابن موسى شهادة ليلة اللميلة ىذه أفم  لنفرتض
 ِمن َمن اٝنُطباء؟ ِمن َمن الفضائيات، ِمن َمنْ  إحصاءاً  تكتبوا أفْ  وحاولوا ادِّثٌن إىل استمعوا ت،اُٜنسينيما

 يريد كما جعفر ابن موسى عن فيها يتحدمثوف التجمعات أيُّ  اٞنراكز؟ أيُّ  اٜنسينيات؟ أيُّ  اٞنتحدِّثٌن؟
 العباسي ىاروف وذكر العبماسيٌن ذكر ليوع يغلب حديثٍ  إىل ستستمعوف ألنمكم ٞناذا؟ ذلك، ْندوا لن! ىو؟
 من جانباً  يأخذ ىاروف ولكن الكاظم، اإلماـ ظََلم المذي ىو ىاروف صحيحٌ  العباسي، ٟناروف اٞنناسبة وكأفم 

 وكأفم  الدوانيقي اٞننصور عن اٜنديث فيكوف الصمادؽ اإلماـ شهادةُ  تأت! أين؟ التفاصيل بقيمة اٞنوضوع،
 الشِّيعةُ  الطريقة، هبذهِ  تؤلمف اٞنؤلفات حّتم  .اٞنناسبات سائر وىكذا الدوانيقي، صورللمن ىي اٞنناسبة

 . أٗنعٌن عليهم وسبلموُ  اِ  صلواتُ  ١ُنَممد آلؿ اٞنخالِفةِ  لؤلنغاـِ  وفقاً  أفكارىم يضبطوف
 من والكثًن العديد فم إ بل اإلمامة، عن اٞنخالفوف يقوؿ ماذا مبلحظةِ  مع فعرمفوىا اإلمامة إىل جاءوا فحينما
ا اٞنخالفٌن، عند اإلمامةِ  تعريفَ  نقلوا ُعلمائنا  نفس نقلوا ولكنمهم كلمة، أضافوا كلمة، من حذفوا رّنم

م الَبدوي، باٞنعىن إمامةٌ  اٞنخالفٌن عند اإلمامةُ  اٞنضموف،  ح العربيةُ  القبائلُ  تتحدمثُ  كما يتحدمثوف إهنم
 ُيضيفوف اإلضافات بعض مع اٞنسألة ىذه يناقشوف الشِّيعةُ  للقبائل، شيوخ عن للقبائل، أُمراء عن اٛناىلية

 الوجود ح يقوؿ وىو أمس يـو حلقة ح عليكم عرضتوُ  الوائلي للشميخِ  حديثاً  تتذكمروف اإلضافات، بعض
، سًنةُ  سًنهتم عندنا شخصيات ىناؾ  زينموا عندىا العربية القبائل البدوي، الَفهمُ  ىو ىذا اٞنعصـو

 أنفسهم َنصمبوا نَفسُهم ىم ىؤالء قياساهتم، ضمن للمجموعة، زعيم للقبيلة، شيخ للقبيلة، أمًن لتشخيص
 الشِّيعةُ  جديدة، ثقافةٍ  بلحاظ بِو، اعتقدوا قد جديد دينٍ  بلحاظِ  القليلة، اإلضافات بعض أضافوا أَِئممًة،
 َفجاء الطاىرة، الِعرتة لثقافةِ  العاممة اٝنُطوط مع تتناسب أشياء إليها وأضافوا اٞنضامٌن ىذهِ  نفس أخذوا
 بإضافاتٍ  اٞنخالف الذموؽ مع ويَنسجمُ  والِعرتة، الكتابِ  َمنطقِ  معَ  ينسجمُ  ال نَاقصاً  َتعريفاً  اإلمامةِ  تعريفُ 

 . اٜنقائق تفاصيل ح الدخوؿ دوف من الشِّيعيمة للثمقافة العاـ اٛنوِّ  مع تتماشى
 وُأضيفت قبائل، زعماء عن اٜنديث ألفم  ُأخرِجت، اإلمامةِ  أصلِ  من خرِجت،أُ  فاطمة، خرجت وىنا

 ح فقط اإلمامة منظومة ُجِعلت الطبيعي الشميء الشِّيعيمة، النمظر وجهة من اإلماـ مقاـ مع تتناسب أوصاؼ
 ال ١ُنَممد آؿ عند مامةاإل منظومةُ  بينما اٜنكم، كراسي على ٩نلسوف ٪نكموف المذين األَِئممةُ  اٝنُلفاء، مواجهة

 وأكبُ  أوسعُ  اإلمامةُ  اإلمامة، شؤونات من شأفٌ  ىذا اللحاظات، من ٜناظٌ  ىذا فقط، اللحاظ هبذا تؤخذُ 
 .واألحاديث اآليات وستأتينا العظيم، بالػُملك الُقرآفُ  عنها َعبم  الميت ىي غًنىا، ومن اٞنعاين ىذهِ  من وأعظمُ 

  اٜنّد؟ ىذا عند القضيمةُ  وقفت ىل
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 البيت، ألىل اٞنخاِلف اإليقاع ُنسب تعريَفوُ  ضبطوا المذي اإلماـ ىذا بأوصاؼ يُقطِّعوف بدأوا ذلك بعد
 ُثم . تقطيعوِ  ح دخلوا! األوىل يرتؾ ال األوىل يرتؾ! ينسى ال ينسى! يسهو ال يسهو5 أنّو ح حينئذٍ  دخلوا

 من اإلمامةَ  فأخرجوا اٞنذىب، أصوؿ وىناؾ ين،الد أصوؿ فهناؾ5 جديدة ببدعةٍ  جاؤنا ماذا؟ ذلك بعد
 ما يعرفوف للمذين أُوجِّهوُ  السؤاؿ ىذا األقلّ  على ال؟ أـ الواقع أرض على موجودة اٜنقائق ىذهِ  !الدين أصوؿِ 
  ىذا؟ من تفهموف ماذا ال؟ أـ اٞنوجود ىو ىذا الشِّيعيمة، الثمقافة أجواء ح ٩نري

ينيمةُ  العلميمةُ  اٞنؤسمسةُ  تُنفِّذهُ  متكاِمل إبليسي برنامج ذاى أفم  أفهم أنا يل بالنِّسبة  ِعب ونُػفِّذ الشِّيعيمة، الدِّ
 خامساً  أصبلً  أضفنا ُثم  اٞنعتزلة، من رابعاً  أصبلً  إليها وأضفنا األشاعرة، من الدِّين بأصوؿ جئنا القروف،
 اإلمامة حدودَ  ضبطنا نُعرِّفها وأفْ  اإلمامة ٥ُندِّد أفْ  أردنا وحٌن ،(اإلمامة5 )العاممة الشِّيعيمة والثمقافة يتناسب

 بعض أضفنا األربعة األصوؿ إىل اإلمامة أضفنا ما ِمثل إضافات إليها أضفنا ولكنمنا اٞنخالفٌن إيقاع على
 ؤوناتوش ونُقطِّع شؤونو ح نُناقش ذلك بعد رجعنا ُثم  العاـ، اٛنوِّ  مع اٞنعىن ينسجم ُنيث لئلماـ األوصاؼ

 ما ويقولوف اجتهادات ٟنم الشِّيعة ُعلماء حقِّ  من وأنّو شيعيمة عقائد منظومة ىذهِ  صارت فشيئاً، شيئاً 
 !! اٞنذىب وأصوؿ الدين بأصوؿ ُيسممى ما مرحلة إىل انتقلنا ُثم  يقولوف،

 أعداءَ  أفم  يعين ىذا اٞنذىب؟ وأصوؿ الدين أصوؿ معىن ما إبليس، من ىذه الُعلماء؟ هبا جاء أين من ىذه
 التقصًن ىو5 النِّهائية النمتيجة ىي؟ ما النهائية النمتيجة !!الكبلـ؟ ىذا معىن ما دين؟ أصحابُ  ُىم ١ُنَممد آؿِ 
 البنامج ىو ىذا الشِّيعيمة، العقائد منظومة من فاطمة ِإخراج ىو اٛنوىر اٛنوىر، ولكن باألَِئممة ااِلعتقاد ح

 .الشِّيعيمة العقائد منظومة من فاطمة بوِ  جتُأخرِ  المذي اإلبليسي
 ح واضح وشيء كلماتِو، ُعمـو ح واضح شيء ىذا وسلمم وآلوِ  عليو اُ  صّلى النمبّ  كلمات إىل نعود حٌن

 ٚناءاأل ٟنذهِ  ىو الفضل أفم  ،(فاطمة علي ، ١ُنَممٌد،5 )الثمبلثة لؤلٚناء ىي الُعليا اٞننزلة أفم  اٞنعصومٌن، أحاديث
 . النمب كلمات ح واضح َىذا الثمبلثة، األٚناء هبذهِ  ىو أصلها ح الكائنات وارتباط الوالية، فلها الثمبلثة،

 منظومةِ  من وأخرجها فاطمة منزلة بَػرَت  المذي ىو األبرت واٞننهج األبرت باٞننهج جاء إبليس فاطمة؟ ُبرتت ٞناذا
 .الشِّيعيمة العقائد

 اإلحراؽ ىذا فاطمة، ٞننزلة إحراؽٌ  وُىناؾ !السمقيفة بو قامت فاطمة ٞننزؿ إحراؽٌ  ىناؾ 5قافإحرا ىناؾ إذاً 
 !الشِّيعي الواقع ح األبرت اٞننهج رجاؿُ  نّفذهُ 

 وأُذَكِّركم، أعود لكنمين سيطوؿ، تفاصيلوِ  ح أخوضَ  أفْ  أَردمتُ  إذا الكبلـ وإالم  ٠ُنملة، صورةٍ  من بيمنُتوُ  ما
. اإلمامة فأضفنا ٥ننُ  وجئنا العدؿ،5 فأضافوا اٞنعتزلة جاء ،(معاد نبوة، توحيد،5 )ثبلثة أصوٟنم األشاعرة

 أشياء وأضفنا يقولوف ما أخذنا أضدادنا؟ يقوؿ ماذا! ألضداِدنا وفقاً  حدمدناىا اإلمامة؟ حدمدنا كيف
 الشِّيعي الكبلـ ُكُتب ح اإلمامةُ  فلذا! الشِّيعي الفهم ومن الواقع من قريبة النُّسخة ىذهِ  تكوف حّتم  تكميلية
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 ! اٞنخالفٌن فهمُ  ىو الفهم وىذا الفهم، ىذا تتعدمى وال دنيويةٌ  دينيةٌ  رئاسةٌ  ىي
 الوصف ىذا! التفاصيل تلك ِبُكلِّ  اإلمامة، ىي تلك الكبًنة، اٛنامعةُ  الزِّيارةُ  ىي5 ١ُنَممد آؿ عند اإلمامةُ 
 المذي ىو ىذا ولكنم  الكبًنة، اٛنامعة الزِّيارة من نأخذىا واحدةٍ  كلمةٍ  أماـ لوُ  قيمةَ  ال دنيويةٌ  دينيمةٌ  رئاسةٌ 
 بعد جاؤنا ُثم . يُقطِّعوف ما ويُقطِّعوا اٞنقدار هبذا حّتم  يعبثوا كي والُعلماء اٞنراجع جاء ذلك وبعد َحَدث
 الدين أصوؿ من اإلمامةُ  جتفُأخرِ  اٞنذىب، أصوؿ وىناؾ الدين أصوؿ ىناؾ5 الّشيطانية الفكرة هبذه ذلك

! البداية من أساساً  اإلمامة من أخرِجت مرمة5 مرّتٌن ُأخرِجت فاطمة فإفّ  الدين أصوؿ من اإلمامة وبإخراج
 وأصوؿ شيء الدين فأصوؿ! اٞنذىب أصوؿ من اإلمامةُ  ُجِعلت حٌن بالكامل أخرِجت5 الثمانية واٞنرة

 الكعبة وإىل الِقبلة إىل يتوجمهوف المذين اٞنسلمٌن ألفم  ٞناذا؟ خلدوف، ابن كلمة تصدؽ وىنا شيء، اٞنذىب
 طوؿ على الشِّيعة من أكثر عدُدىم الُسنة، اٞنسلموف أنفسهم على يُطِلقوف المذين القبلة أىلُ  صبلهِتم ح

 أصوؿُ  فلهم ،اٞنسلمٌن بٌن األقليمة ىم الشِّيعةُ  ىكذا يومك، إىل ِقلمةٌ  والشِّيعةُ  ىذا، يومك وإىل التأريخ
5 خلدوف ابن قالوُ  فما الُسنة، مذاىب أصوؿِ  عن ٔنتلف هبم اٝناصمة مذىِبهم وأصوؿُ  هبم خاصمةٌ  مذىبٍ 

!! الشميطاف يعمل كيف تبلحظوف أال !!مذىِبهم أصوؿِ  ح فعبلً  البيت أىل شذم  إذاً  ،(البيت أىلُ  وشذم )
 ىذا ٟنا؟ تفسًنكم ما الواقع، أرض على موجودة اٜنقائق ىذهِ  أنتم؟ تقولوف ماذا األَبرت، اٞننهج يَتحرمؾُ  وكيفَ 

 أنتم فسِّروىا ٟنا، بتفسًني لكم شأفَ  ال ألنفِسكم فسِّروىا تُفّسروهنا؟ كيف أنتم اٞناسويّن، ىذا تفسًن ىو
 .الواقع أرض على موجودة وحقائق وقائع ىذه ألنفسكم،

 ماذا اٜناشية، على وصارت الشِّيعيمة العقائد منظومة من عليها وسبلموُ  اِ  صلواتُ  فاطمةُ  ُأخرجت فحٌن
 وسبلموُ  اِ  صلواتُ  لفاطمةَ  الشِّيعةِ  َمعرفةُ  ىي ما! ؟..فاطمة منزلةِ  ح ذلك بعد الشِّيعةُ  يعتقدُ  وكيف يعتقدُ 
 يعتقدوف المذين ىؤالء اٛنميع، ىذا، ح مشرتكوف ٗنيعاً  والشِّيعةُ  الناجح؟ اإلبليسي اٞنشروع ىذا بعد عليها

م الشِّيعيمة، العقائد منظومة من فاطمة و٫ُنرِجوف بذلك ويتمسمكوف ٙنسة الدين أصوؿ بأفم   ال أساساً  ألهنم
 وقّيمةٍ ! اٞنعصـو اإلماـ ىو5 للدِّين أصلٍ  على تقوـُ  الشِّيعيمة العقائد منظومةُ  شيعيمة، عقائد منظومة ٬نتلكوف

نيا للدِّينِ   إمما أنتم ٟنا؟ تقولوف فماذا فاطمة زيارة تقرأوف وحٌن اٞنوجود، ىو ىذا! فاطمة ىي أيضاً  والدُّ
  ُٔناِطُبوهنا؟ فماذا..!! عليها وسبلموُ  اِ  صلواتُ  معها َتصدقوف وإمما عليها َتكِذبوف

ِفَِإنَّاَِوِصيُّوِِبوَِِِوأََتىِوآِلوَِعَليوِِِاللُِِىَصلَِّأَبُوكِِِِبوِِِأَتَانَاَِماِِلُكلَِِِّوَصاِبُرونِوُمَصدُِّقونَِأْولَِياءَِِْلكِِِأَنَّاَِوَزَعْمَنا)
قْ َناكُِِِكّناِِإنَِِْنْسأَُلكِِ ا ،(َلُهَماِبَِتْصِديِقَناِأَْلَحْقِتَناِِإّلََِِّصدَّ  على َتكِذبوف أنتم تُلِحُقنا، الميت ىي القيِّمة، ألهنم
 وٓنملوف كبلميةً  عقيدةً  تعتقدوف أو معناه تفهموف ال شيئاً  تقولوف أو أنفسكم على َتكِذبوف أو فاطمة
 ما أنفسكم؟ تعرفوف! لفاطمة؟ معرفتكم ما! موقفكم؟ ما! عقيدتكم؟ ىي ما! أنتم؟ من! أخرى؟ عقيدةً 

 صحيحاً  ليس كاف إذا صحيحاً؟ ليس أـ صحيح الكبلـ ىذا فاطمة، بوِ  ُٔناطبوف الكبلـ ىذا! دينكم؟ ىو
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 تفهموا مل إذا ال؟ أـ معناه تفهموف صحيحاً  كاف إذا! صحيحاً؟ ليس ماً كبل تُردِّدوف ٞناذا! تُردِّدونو؟ إذاً  ٞناذا
ِِفيَهاِلَيسَِِِقَراءةٍِِِفيَِخيرََِِّلَِِأَّلِ) فهمِو؟ عن تبحثوف ال ٞناذا! معناه؟ تفهموف ال كبلماً  تُردِّدوا ٞناذا معناه
 ُكنُتم إذا وَتفكُّر، َتدبُّر إىل ُِناجة وِعبادةٌ  ِقراءةٌ  والزِّيارةُ  ،(تَ َفكُّرِِفيَهاِلَيسَِِِعَباَدةٍِِِفيَِخيرََِِّلَِِأَّلَِِتَدبُّر،

 !واٞنعتزلة؟ األشاعرة من هبا ِجيء عقائديةٍ  ّننظومةٍ  فتعتقدوف أنفسكم، تُناقضوف ِلَما إذاً  اٞنعاين ىذهِ  تفهموف
 يكوف؟ ماذا واليتها دوف من يعين - ِبَوَّليَِتكِِِاَطُهْرنََِِقدِِْبِأَنَّاِأَنْ ُفَسناِلُِنَبشِّرَِلُهَماِبَِتْصِديقَناِأَْلَحْقِتَناِِإّلَِّ -

 ٥ننُ  ما واليتك دوف من يعين - ِبَوَّليَِتكَِِِطُهْرنَاَِقدِِْبِأَنَّاِأَنْ ُفَسناِلُِنَبشِّر - طهارة؟ ىناؾ تكوف ىل
  .بطاىرين

 ىي واٞنعتزلة ةاألشاعر  عقائد ْنعلوف ٞناذا أنتم؟ تقولوف ماذا األصل ح أو اٜناشية على تكوف العقيدة ىذهِ 
 األذاف وقتُ  .فَاِطَمة منزؿِ  إحراؽِ  من بكثًن أسوأُ  ىو فاطمة َمنزلة إحراؽُ ! ١ُنَممد؟ آؿِ  عقائدَ  وترتكوف األصل
 فاطمة، ُمصاب على تلطموف المذين أنتم أُذَكِّرُكم أخرى مرمة وسأعود أُذَكِّركم ولكنمين قريباً  صار النمجفي
 يوميماً  منزلَتها وُٓنرقوف!! منزلَتها أحرقتم أنتم أنتم، منزلَتها، أحرقتم أنتم لكنمكمو  منزٟنا إحراؽ على تلطموف

 ال آثاره اٞناضي ح َكاف َحَدثٌ  َمنزٟنا ِإحراؽُ  منزٟنا، إحراؽِ  على ُبكائُكم قيمةُ  ما!! األبرت للمنهجِ  باتِّباعكم
5 لو وتقولوف اَٜنَسن ابن اُٜنجمة وجوِ  ح تقفوا فْ أ إىل سيقودُكم منزلِتها إحراؽُ  ولكنْ  ىذا، صحيحٌ  باقية زالت
! خًن من فيكم وجدنا فما وخبناكم جرمبناكم فلقد ،نريدؾ وال نريدىا ال فاطمة ىذه ،فاطمة ابن يا ارجع
 عليهم وسبلموُ  اِ  صلواتُ  ١ُنَممد آؿ كلماتُ  ىذهِ  أقوؿ، المذي أنا ولستُ  تقوؿ ىكذا الرِّوايات ىي

  .أٗنعٌن
 .إليكم أعود ذلك وبعد النمجفي األذاف فاصل إىل ىبنذ

 ... ِفيَػَها الػُمْستودَعِ  والسِّرِّ  وبَِنيَها وبَػْعِلَها وأَبِيَها فَاِطَمة َعَلى َصلِّ  اللمُهمم 
يقة زيارة ح تقرأوف ّنا وذكمرُتكم عليكم قرأتُ  قد كنتُ  الفاصلِ  قبل ِْولَِياءَأَِِلكِِِأَنَّاَِوَزَعْمَنا) 5الكبى الصدِّ

 اإلماَمٌن، منظومةِ  عن تتحدمث ىنا الزِّيارة (،َوِصيُّوِِبوَِِِوأََتىِأَبُوكِِِِبوِِِأَتَانَاَِماِِلُكلَِِِّوَصاِبُرونِوُمَصدُِّقون
 ما سمِّ ! جداوؿ ٟنا! صحائف ٟنا! ْنلِّيات ٟنا األَِئممة منظومة أفم  من اٜنلقة ىذه من األومؿ اٛنزء ح ذكرتُ 
 وفاطمة، علي  5 الُكفئاف اإلماماف وعلّي، ١ُنَممدٌ 5 األصبلف اإلماماف اإلمامٌن، نظومةُ م وُىناؾ شئت،

 صّلى النمب حديث ح ورد ما القاعدين القائمٌن من وُمرادي واٜنسٌن، اٜنسنُ 5 القاعداف القائماف اإلماماف
 5األصلٌن اإلمامٌن إىل ُتشًنُ  الزِّيارةُ  فهنا غًن، ال اللفظية اٛنهة من فقط التمييز ألجل وسلمم وآلو عليو اُ 
ُِكّناِِإنَِِْنْسأَُلكِِِفَِإنَّاَِوِصيُّوِِبوَِِِوأََتىِأَبُوكِِِِبوِِِأَتَانَاَِماِِلُكلَِِِّوَصاِبُرونِوُمَصدُِّقونَِأْولَِياءَِلكِِِأَنَّاَِوَزَعْمَنا)

قْ َناكِِ قْػَناِؾ، ُكنما إفْ  - َصدَّ َِأْولَِياءَِلكِِِأَنَّاَِوَزَعْمَنا - وللوصيّ  لنمبِّ ل تصديقنا بعد ىو التصديق ىذا َصدم
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ُِكّناِِإنَِِْنْسأَُلكِِِفَِإنَّاَِوِصيُّوِِبوَِِِوأََتىِوآِلوَِعَليوِِِاللَِصلَّىِأَبُوكِِِِبوِِِأَتَانَاَِماِِلُكلَِِِّوَصاِبُرونِوُمَصدُِّقون
قْ َناكِِ قنا لو أنمنا يعين ،(َلُهَماِبَِتْصِديِقَناِأَْلَحْقِتَناِِإّلََِِّصدَّ  وأف فاطمة تُلحقنا أفْ  ُدوف من والوصي بالنمبّ  َصدم

 اٞنصطفى بو أتى ما بُكلِّ  لتصديقنا قيمةَ  فبل التصديق ىذا على ُتصدِّؽ وأفْ  التصديق ىذا منا تقبل
 .فاطمة تصديق دوف من بوِ  نأت ما لكلِّ  حينئذٍ  قيمة ال القيِّمة، معىن ىو ىذا واٞنرتضى،

 ال؟ أـ الكبلـ هبذا ُمقتنعوف أنتم الكبلـ هبذا فَاطمة معَ  تتحدمثوف حٌن فاطمة شيعةَ  يا5 ىذا ىو وأقول المذي
 تقولوف حينما كوميدي؟ كبلـ ِمزاح؟ الكبلـ ىذا فاطمة؟ على تكذبوف ال؟ أـ الكبلـ ىذا معىن تفهموف
 عندكم!! أنتم انٌن٠ن! معىن؟ دوف من تتكلمموف ىكذا بذلك؟ تقصدوف ماذا الكلمات ىذهِ  لفاطمة
 ضعيفة روايات ىذهِ  ال، أو ال؟ أـ بو تقبلوف تقولونوُ  حينما الكبلـ ىذا عقوؿ عندكم كاف إذا! ُعُقوؿ؟
 تثقوف أنتم ضعيفة، الرجاؿ، علم قذارات ُنسب ضعيفة روايات ىذه ىي فعبلً  الرِّجاؿ، علم قواعد ُنسب

 قليل، قبل عنها ٓندمثتُ  الميت اٜنقيقة إىل ُيشًن المذي وى الكبلـ ىذا ال؟ أـ بو تعتقدوف ال؟ أـ الكبلـ هبذا
 أعلى ىو التصديق ىو؟ ما التصديق معىن َتعرفوف ىل ُمصدِّقٌن ُكنتم إذا العقائد؟ منظومة ح فاطمة أين إذاً 

 َحممدٍ ّنُِ  التصديق بدرجة ُكنما إذا التصديق، درجات دوف ٥ننُ  ُمصدِّقٌن، لسنا ٥ننُ  أساساً  االعتقاد، درجات
 ىذهِ  قَِبلنا لو حّتم  الشِّيعيمة؟ العقائد منظومة ح فاطمة أين إذاً  فاطمة، بتصديق إالم  منما ذلك يُقَبلُ  ال وعليي 

قنا لو حّتم  اٝنمسة، الدين بأصوؿ ُتسممى ما اٞنوجودة اٞننظومة  االعتقاد درجات أعلى ىو والتصديق هبا صدم
 العقائد منظومة ح فاطمة ىي أين إذاً  !!فاطمة بتصديقِ  إالم  منما ذلك يُقَبلُ  فبل اإل٬ناف درجات وأعلى

  اٜناشية؟ على موجودة الشِّيعيمة؟
 اٞننظومة هبذهِ  جاءونا المذين منزلَتها؟ أحرقوا المذين من منزلَتها، أحرقوا المذين أخرَجها؟ المذي من ُأخرِجت؟
م فاطمة؟ منزلة أحرقت الميت اٞننظومة هبذهِ  جاءوا ٞناذا ،الشِّيعة ُعلماءُ  ىؤالء؟ ُىم من العقائدية،  ٓنرمكوا ألهنم

 ذلك؟ على أعاهنم المذي من ١ُنَممد، آؿِ  أعداءِ  من األبرت؟ باٞننهج جاءوا أين من األبرت، اٞننهج َضوء ح
 وناطقٌ  ا عن قينط ناطقٌ 5 ناطقاف فهناؾ نقولُو، المذي ىذا ىو إبليس، إبليس، أـ األمريكية اٞنخابرات

 بٌن اٜنقائق أعرض أنا تُفّكروف، كيف تتدبمروف، كيف تفهموف، كيف إليكم راجع األمر إبليس، عن ينطق
  .إليكم موكولة والنتائج أيديكم
قْ َناكُِِِكّناِِإنَِِْنْسأَُلكِِِفَِإنَّا ، لػُمَحممدٍ  قنابتصدي فاطمة أٜنقتنا فإذا - َلُهَماِبَِتْصِديِقَناِأَْلَحْقِتَناِِإّلََِِّصدَّ  وعليي

ِبَِتْصِديِقَناِأَْلَحْقِتَناِِإّلَِّ - طهارة على ُكنما ما اٜنالة ىذهِ  قبل يعين سنطُهر، أنمنا5 النمتيجة ىي؟ ما النمتيجة
 وىذا هور،الط ىي فاطمة واليةُ  يعين - ِبَوَّليَِتكَِِِطُهْرنَاَِقدِِْبِأَنَّاِأَنْ ُفَسناِلُِنَبشِّر - يأت؟ فماذا - َلُهَما

 . القيِّمة معىن ىو ىذا الَقيِّمة، ىي ولذلك بتصديِقها، إالم  بإجازهِتا، إالم  يتفعمل ال الطهور
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 صاحب ىو واٞننع، العطاء صاحب ىو والعزؿ، التمنصيب صاحب ىو والنمهي، األمر صاحب ىو5 القيِّم
 أىل أفم  من مرادي ىذا تُغّلق، أو األبواب ٗنيعُ  حتُفتم  كي األوامر ُيصدرُ  المذي ىو والرمفض، واإِلذف اإلجازةِ 
 أصلُ  ىو أيماموِ  ح الصمادؽ اإلماـُ  زماٍف، ُكلم  أُممةٍ  ُكلِّ  إماـُ ! الزمماف إماـُ  ىو واحداً  أصبلً  للدِّين جعلوا البيت
تُنا ىم الدين، أصل ىو زمانو ح اٟنادي اإلماـ الدين،  األمر ٩نري ىكذا ولكن الدين، ىم الدين، أصوؿ أِئمم

 الدِّين أصوؿ يعرؼ مل من الرِّوايات قالت ما زمانوِ  إماـ يعرؼ مل َمن ولذلك الشِّيعيمة، العقائد منظومة ح
 أنِّوُ  بعنواف أخرجوه النواصب أصوؿ إىل أضيف المذي اإلمامة اٝنامس األصل ىذا حّتم  والغريب اٝنمسة،

 مل من الرواية قالت ما الكفر، على ميتة ،(َجاِىِليَّةِِميتةًَِِماتََِِزَمانِوِمِإَماِيَ ْعِرفَِلمَِمن5ِْ )اٞنذىب أصوؿ من
 ىذا دوف من األصل، ىذا ح ُمنطوية العقائد وُكلّ  واٞنعاد، والنبوة التوحيد اٝنمسة، الدين أصوؿ يعرؼ
 . شيء ألي معىن ال األصل

، اإلماـ ىو واحداً  أصبلً  للدِّين جعلوا البيت أىلُ   شئت، ما عبِّ  زماهنا ح زمانوِ  ح أُممةٍ  ُكلِّ  ـُ إما اٞنعصـو
 أصوؿُ  ىذه! فاطمة ىي الدِّين على قَػيِّمةٌ  وىناؾ! اَٜنَسن ابنُ  اُٜنجمة ىو واحد ديننا أصلُ  الدِّين، أصلُ 

 اإلمامٌن عن ٓندمثت اٜنقيقة، ىذهِ  عن تتحدمث ىنا الزِّيارةُ  ١ُنَممد، آؿ عند الشِّيعيمة العقائد منظومة وُأُسس
 ىكذا اآلف فاطمة ٦ُناِطبَ  أفْ  أردنا إذا اٜنقيقة، ىذهِ  بنفسِ  يكوف أيضاً  زماننا ح اٞنعىن ىذا األصلٌن،
ِأمَِِّياَِوَزَعْمَنا) 5الشِّيعيمة العقائد منظومة بلحاظِ ! العقيدة بلحاظ! اٜنقيقة بلحاظ الزِّيارة، بلحاظ ال ٦ُناطبها
َِنْسألكِِِفَِإنَّاِاأَلْمر،َِصاِحبَُِِوَلُدكِِِِبوََِِأتَانَاَِماِِلُكلَِِِّوَصاِبُرونَِوُمَصدُِّقونِْولَِياءَأَِِلكِِِأَنَّاِوالُحَسينِالَحَسنِِ

قْ َناكُِِِكنَّاِِإنِْ  أفم  من ُمرادي ىو ىذا ،(ِبَوَّليَِتكَِِِطُهْرنَاَِقدِِْبِأَنَّاِأَنْ ُفَسناِلِنَُبشِّرَِلوُِِبَِتْصِديِقَناِأَْلَحْقِتَناِِإّلََِِّصدَّ
 ىو ىذا لديكم، الفكرة أُقرِّب كي باجململ ولكن ستأت، التفاصيل باجململ الدِّين على الَقيِّمةُ  ىي فاطمة
 على تشتمل زياراهتا من العديد زياراهتا، ح الكبلـ ىذا تُردِّدوف وأنتم قَػيِّم، ولوُ  أصل لوُ  الدِّين أفم  من ُمرادي

  .الشمريفة لزياراهتا األخرى النُّصوص ح تتكرمر التعابًن ىذهِ  نفس التعابًن، ىذهِ 
 خًن ال أال! زيارِتكم ح الخًنَ  أال تقرأوف؟ فلماذا تفهموا مل إذا ال؟ أـ تقرأوف ما تفهموف5 سؤايل أرّدد لذا
 تتحدمثوف الميت تِلك عقيدتكم اٜنقمة، العقيدة َىذهِ  ىي تطّبقوف؟ ال ٞناذ تقرأوف؟ ما تفهموف! قراءِتكم ح

 رواية أو واحدة بآية جيئوين ال، تقولوف إذا واٞنعتزلة، األشاعرة من جاءتكم جاءتكم؟ أين من رفوفتع عنها
 بابَ  أحرقوا الزمىراء ألفم  الزمىراء ٠نالس ح تلطموف موقفكم؟ ىو فما يوَجد، ال كبلَمكم، تُثِبتُ  واحدة
 منزلَتها، ٓنرقوف أنتم منزِٟنا، إحراؽ من بكثًنٍ  بكثًنٍ  بكثًنٍ  أسوأ اٞننزلةِ  وإحراؽُ !! منزلَتها ُٓنرقوف وأنتم منزِٟنا،

 الشِّيعيمة؟ عقائدكم منظومة ح فاطمة منزلةُ  أين
ُقونَِأْولَِياءَِلكِِِأَنَّاَِزْىَراءِِْيَاَِوَزَعمَنا) 5ىكذا الشِّيعيمة العقيدة منظومة أفم  اٞنراد5 الكبلـ أعيد َِوُمَصدِّ
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قْ َناكُِِِكنَّاِِإنَِِْنْسألكِِِفَِإنَّاِالَحَسنِابنُِِالُحجَّةَِوَلُدكِِِِبوِِِاأَتَانََِِماِِلُكلَِِِّوَصاِبُرونَِ ِبَِتْصِديِقَناِأَْلَحْقِتَناِِإّلََِِّصدَّ
 عن بَعيد َحاؿٍ  ح نَبقى لُو، معىن ال زىراء يا تصديقكِ  دوف من ولوِ  بوِ  تصديقنا ألفم  ٞناذا؟ زماننا إلماـ ،(لوُِ

قْ َناكُِِِكنَّاِِإنَِِْنْسألكِِِفَِإنَّا) 5طهارة على سنكوفُ  فإنمنا اءزىر  يَا َتصديقك بَعد الطهارة، ِأَْلَحْقِتَناِِإّلََِِّصدَّ
 العقيدة ىذه تقبلوف ،(زَْىَراءِيَاِِبَوَّليَِتكَِِِطُهْرنَاَِقدِِْبِأَنَّاِأَنْ ُفَسناِلُِنَبشِّر - اَٜنَسن اِْبنَ  للُحجمة - لوُِِبَِتْصِديِقَنا

ا ال؟ أـ  الرِّجاؿ علم قذارات ُنسب السمند ضعيفةُ  الزِّيارات ىذه النماصب، الكبلـِ  علمِ  قواعدَ  ُٔناِلفُ  إهنم
 الشِّيعيمة الثمقافة ساحة عن أجنبيمةٌ  الثمقافةُ  ىذهِ  النماصب، الكبلـ علم ُكُتبِ  على غريبٌ  الكبلـُ  ىذا النماصب،
 من َتشربوف ستبقوف مّت حّتم  الَكوثر، اٞننهجُ  ىو وىذا األبرت، جباٞننه اٞنتمسِّكٌن من ألنمكم ٞناذا؟ النماصبيمة،

 .١ُنَممد وآؿ ١ُنَممدٍ  منهجُ  ىو ىذا الكوثر ىو ىذا الكوثر، من َتشربوف وال الَقذرة الكدرة العيوف
 فيها مذكوراً  جاء ما منها عليكم أقرأ أفْ  ألجل الكبلـ علم كتبِ  من معي جلبتُ  قد ُكنت اٜنقيقةِ  ح

 ُنشوءِ  كيفيمة عن اٜنلقة ىذه أجزاء من السمابق اٛنزء ح ٓندمثتُ  قد ُكنتُ  ألنمين اإلمامة، تعريف وصِ ِنص
 ُأصوؿ إىل اإلمامة أضافوا الُكبى الغيبة عصر بدايات ح الشِّيعة ُعلماء أفم  وكيف الشِّيعيمة العقائد منظومة
 اٞنصادر ىذهِ  إىل ُأشًن سريع بشكلٍ  فقط لذلك وقتاً  وجدتُ  وَما َتعريفاً  ٟنا ووضعوا واٞنعتزلية األشعرية الدِّين

 .عليكم أقرأه أفْ  أردتُ  ما لقراءة وقتاً  أجدُ  ال ألنمين راجعوىا، تُراجعوىا أف أنتم أردت إذا
اً  واٞنهم اٞنهم اٞنصدر ىذا5 اٞنصادر ىذه من مة ،(االعتقاد َْنريد َشرحِ  ح اٞنراد كشفُ ) جدم  من ،اٜنلِّي للعبلم

اً  اٞنهممة الكبلميةِ  الكتب ا الشِّيعة، َمراجع عند واٞنعتَمدةِ  جدم  ح يُدرمس فعبلً  كبلميي  كتابٍ  أىمُّ  ىو ورّنم
ا الكتب أىمّ  من الدراسي منهجها ح العلمية اٜنوزة ح الشِّيعيمة، العلميمة اٜنوزات  دراسة ح األىم ىو ورّنم
مة االعتقاد يدِ ْنر  شرح ح اٞنراد كشفُ  العقائد،  قم اإلسبلمي، النمشر مؤسمسة الطبعة ىذه اٜنّلي، للعبلم
 صفحة إىل نذىب إذا قمري، ىجري 2341 لسنة عشرة الثمالثة الطبعة عشرة، الثمالثة الطبعة وىي اٞنقدمسة،

 حةصف إىل يستمر ،(اإلمامة ح اٝنامس اٞنقصد5 )عنواف ٓنت ويستمر، اإلمامة عن البحث يبدأ ،344
 .ودنيوية دينيةٍ  رئاسةٍ  عن ىو اٞنوضوع ىذا ح اٜنديث ومدار ،034 صفحة إىل 344 صفحة من ،034

 عشر اٜنَادي والباب ،(َعشر اٜنادي الباب شرح5 )كتاب ح مذكوراً  جاء المذي التعريف نفس ىو بالضمبط
مةُ  َكتبوُ  َمتٌ  ىو  الطوسي الشميخ ِكتاب من اختصرىا عشرة أبوابٍ  إىل أضافوُ  بابٌ  ىو أساساً  اٜنلِّي، العبلم
مةُ  أضاؼ اٞنتعبد، وسبلح اٞنتهجد مصباح والزِّيارات، األدعيةِ  ح  عشرة إىل عشر اٜنادي الباب اٜنلي العبلم

 اٜنادي الباب شرح ىو فهذا الباب، ىذا وشرح السيوري اٞنقداد فجاء الكتاب، ذلك من اختصرىا أبواب
 الطبعة يديّ  بٌن الميت الطبعة ىذهِ  ُنسب العلمية، اٜنوزة ح ُتدرمسُ  الميت كبلميةال الُكتب من أيضاً  وىو عشر

 صفحة ح األشرؼ، النمجف والتوزيع، والنمشر للطباعة عقيل ابن مسلم مؤسمسة ميبلدي، 1442 األوىل،
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نيِالدِّينِِِأمورِِِفيِعامَّةِرئاسةٌِِاإلمامةُِ - قاؿ؟ فماذا اإلمامة عرمؼ ،44 ِاألشخاصِمنِلشخصٍِِاوالدُّ
 الثمقافة نفس من مستوحى التعريف وىذا اإلمامة، تعريفُ  ىو ىذا - وآلوِعليوِاللُِِصلَّىِالنَّبيِِّعنِنِيابةًِ

 . اٞنخالفة
مةُ  َكَتب الذوؽ ىذا نفس وعلى  اٞنراد كشف5 )كتابوِ  ح اإلمامة ح اٝنامس اٞنقصد ح كتبوُ  ما اٜنلي العبلم

 .التعريف َىذا ضوءِ  ح وشؤوهنا اإلمامةِ  عن يتحدمث السيوري اٞنقداد وكذاؾ ،(داالعتقا ْنريد شرح ح
 يتحدمث األفق ىذا نفسِ  ح ،(اإلمامية عقائد5 )كتاب ىو ىذا اٞنظفر، رضا ١نممد الشميخ الشميء ونفسُ 
 مكتبة التوزيع ركزم يدي، بٌن الميت الطبعة ىذه من 32 صفحة ح فيقوؿ اإلمامة تعريف ح اٞنظفمر الشميخ
ِأنَّهمِالخالصةُِِعقيدتنا -5(األَِئممة ح عقيدتنا) ،13 رقم ،32 صفحة النمجف، العراؽ، السعدي، كرار
ِوحباىمِبكرامتوِتعالىِاللِاختصَُّهمُِمكَرمونِعبادٌِِىمِوإنَّماِعلينا،ِماِوعليهمِلناِماِلهمِمثلناِبشرٌِ

ِوالكرمِوالشجاعةِِِوالتقوىِالعلمِمنِالَبشرِِِفيِالئقةالِالكمالِدرجاتِأعلىِفيِكانواِإذِبوّليتو
ِوبهذاِبوِاختصواِفيماِالبشرِمنِأحدٌِِيُدانيهاِّلِالحميدة،ِوالصِّفاتِالفاضلةِاألخالقِوجميعِوالِعفَّة

ِعَُِيرجِِِوماِوُحكمِأحكامٍِِمنِللنَّاسِيَعودُِِماُِكلِِِّفيِالنَّبيِبعدِوَمرجعاًِِوىداةِأَِئمَّةِيكونواِأنِِْاستحّقوا
 عنوُ  ٓندمث المذي اٞنضموف نفس - وتأويلِتفسيرٍِِمنِبالُقرآنِيختصُِِّوماِوتشريعِبيانٍِِمنِللدِّين

 . شيعيمة إضافات من شيءٍ  مع ولكن اٞنخالفوف
 اإلمامةُ  حواشيها، ح ستكوف اٞنعاين ىذه ُكلّ  الكامل البليغ القوؿ ىي الميت الكبًنة اٛنامعة الزِّيارة ح اإلمامةُ 

 ح الكبلـ علماء عنها ٓندمث الميت التفاصيل ىذه ُكلِّ  من وأكب وأكب أكب ومعناىا داللتها ١ُنَممد آؿ عند
 حّتم  ذلك وبعد اإلمامة من فاطمة أخرجوا اٜندّ  هبذا اإلمامة معىن الشِّيعةُ  تصومر فحٌن العقائدية، كتبهم
 باٞننهج بسبب ذلك ُكلّ  اٞنذىب، بأصوؿ أٚنوىا مىُ  زِنزانة ح وحبسوىا الدين أصوؿ من ُأخرجوىا اإلمامة
ينيمة اٞنؤسمسة وسط ح شديدة بفاعليةٍ  يتحرمؾُ  المذي األبرت  أنتقل .ُعموماً  الشِّيعةِ  واقع وح الرمٚنيمة الشِّيعيمة الدِّ
 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىب اٛنهة ىذه أتناوؿ أفْ  قبل ولكن أخرى، جهةٍ  إىل بكم
 وصلتُ  الميت النتيجة اٞنقدمة ىذه بعد الفاصل، ىذا قبلِ  ما إىل اٜنلقة بداية من بدأت والميت اٞنقدِّمة ىذه بعد
 على اٞنوجودة اٜنقيقة ىي وىذهِ ! الشِّيعيمة العقائد منظومة ِمن ُأخرَِجت َوفَاطمةُ ! ُأْحرَِقت فَاِطمة منزلةُ 5 إليها
  حدث؟ ماذا ذلك بعد. اٞنخالفٌن من عقائديمةٍ  ّننظومةٍ  يءوج نُػحَِّيت ففاطمة الواقع، أرضِ 
 عليكم سأقرأ عليها، وسبلموُ  اِ  صلواتُ  فاطمة عن وٓندمثوا وقالوا كتبوا الشِّيعة أفم  ذلك بعد َحدث المذي
يقة عن الشِّيعة مراجع ِكبار َكَتبوُ  ٣نما ٧ناذج  الكبلـ َىذا َمرم  دقَ  ألنموُ  أُناقشهم، أفْ  دوفِ  من الطاىرة الصدِّ

 اٞنعتقدات، ىذهِ  بٌن ميِّزوا وأنتم معتقدي لكم أُبَػٌنِّ  ذلك وبَعد قالوا ما عليكم سأقرأ منها، جوانبَ  وناقشتُ 
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 لكم أُبَػٌنِّ  فقط أوّضحها، توضيح إىل ٓنتاج ُٗنَل أو عبارت ىناؾ كانت إذا فقط قالوا، ما أُناقشَ  لن
اه  فهذا وكبًنة صغًنةٍ  ُكلم  أُناقش أفْ  أُريد ال ألنمين إليكم راجعة القضية ىذهِ  يِّزوا،م وأنتم لكبلِمهم العاـّ  االْنِّ
 وبعد بفاطمة، الشِّيعة َمراجع َمعرفةُ 5 أٚنّيوُ  أفْ  ٬ُنكن ٣نما ٧ناذج أيديكم بٌن سأعرضُ . طويل زماف إىل ٪نتاج
 !؟..القادمة لقاتاٜن ح أو اٜنلقة ىذه ح الوقت بو يسنحُ  ما ُنسب عقيدت سأعرضُ  ذلك
 5 الصمدر باقر ١نممد السيِّد ىو كتاِبوِ  من سأقرأُ  مرجعٍ  وأومؿُ  عاملٍ  أومؿ

 للمؤٕنر التابعة التحقيق ٛننة وٓنقيق إعداد ىي الميت النُّسخة ىي النُّسخة وىذهِ 5 التأريخ ح فدؾٌ  كتابوُ 
 َكَتب ماذا لكم سأقرأ ،21 صفحة قمري، ريىج 2312 الثمالثة، الطبعة الصمدر، الشمهيد لئلماـ العاٞني
 سأعرضُ  ألنمين الطاىرة، بالصدِّيقة معرفتهم وبٌن العلماء بٌن وقارنوا عقوَلكم َحكِّموا وأنتم الصمدر السيِّد
 لكبلمِو، مناقشة دوف ومن الصمدر؟ باقر ١نممد السيِّد يقوؿ ماذا ٢نتلفة، وأذواؽ ومدارس اّْناىات من ٧ناذج
 ،(الثورة مستمسكات5 )عنواف وٓنت ،21 صفحة توضيح، إىل ٓنتاج ٗنل أو عبارات كانت إذا فقط

يقة حاالت عن يتحدمثُ    5فيقوؿ الطاىرة الصدِّ
ِالَّتيِالعظيمِأبيهاِودنياِالماضيةِحياتهاِأفاقِِِإلىِالمطهَّرَِخيالهاِمنِبأجنحةٍِِالزَّىراءُِِارتفعت

ُِكلِِِّفيِالزَّىراءِتمدُِِّبالنورِمتألقةٍِِالحوراءِنفسِفيِذكرىِىإلِبربِّوِالبشرِسيِّدُِِلحقِحينِاستحالت
ِوإنِِْفهيِوالنَّعيم،ِالبهجةِمنِضروباًِِنفسهاِفيِوتشيعِوالتوجيوِوالعاطفةِِِالشعورِِِمنِبألوانٍِِحين
ِالروحِِحسابِفيِعنوُِِتنفصلِلمِولكنَّهاِشهوراًِِأوِأيَّاماًِِالزَّمنِحسابِفيِأبيهاِعنِتأخَّرتِقدِكانت

ِتخمدِّلِكاسحةٍَِِثورةٍِِعلىِوطَاقةٌِِيَنضبِّلِالقوَّةِمنَِمعينٌِِجنبيهاِففيِوإذاًِِواحدة،ِلحظةًِِلذكرىوا
ِفيِالزَّىراءُِِوتجرَّدتِالسَّبيل،ِسواءِوتهديهاِالطريقِلهاِتُنيرُِمَحمَّدِونفسُِمَحمَّدِنُبوَّةِِِمنِوأضواء
ِفيِالحيَّةِالذكرىِتِلكِإلىِبمشاعرىاِواتَّجهتِالنَّاسِدنياِعنِنَفسهاِثورةُِِفيهاِاختمرتِالَّتيِاللحظة
ِأَفقتُِِالَّتيِالسعادةُِِِصورِياِِإليَِِّتناديِوصارتِالعصيبِموقفهاِفيِنورٍِِمنِقبساًِِمنهاِلتستمدَِِّنفسها
يثنيِإليِوأحبِّهاَِعَليَِِّروحٍِِأعزَِِّياِِإليَِِّعليو،ُِيصطَبرُِِّلِشقاءٍِِعلىِمنها ِنوركِمنَِعَليَِِّوأفيضيِحدِّ
 وىنا مناجاهتا ح الزمىراء زالت ال ،24 صفحة ح يقوؿ أفْ  إىل - دائماًِِمعيِتصنعينِكنتِِِكماِلهياإل

ِالنِّضالِحياةِفيِخالداًِِدرساًَِِعَليَِِّالقيتِإنَّكِِِالعظيمةِأمِّيِروحَِِيا - أممها فتُناجي مناجاهتا ح تنتقل
ِمحنتوِِِفيِعليِ ِخديجةَِِنفسيِمنِأجعلُِِوسوفَِِالمرسلينِسيِّدَِصفِِِّفيِالرائعِبجهادكِِِاإلسالمي
 نشأت ىنا من اٞنصطلحات، ىذهِ  وأمثاؿ العصر، زينب العصر، ُحسٌن الَبرتاء الِفكرة نفس ىذهِ  - القاِئمة

 أفْ  ٬نكن الكبلـ ىذا - القاِئمةِمحنتوِِِفيِعليِ ِخديجةِنفسيِمنِأجعلُِِوسوف - البرتاء األفكار ىذهِ 
 ١ُنَممد آؿ لكن ىذا، ٞنثل وجودَ  ال كاف وإف ٬نكن، العصر سلماف يُقاؿ أفْ  ٬نكن ١ُنَممد، آؿ غًن على ينطبق
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ِمقاومةِإلىِيدفعنيِروحيِأعماقِفيِصوَتكِِِاسمعُِِإنِّيِأُمَّاهِياِلَبَّيكِِِلَبَّيكِِ - أحد هبم يقاسُ  ال
ِخديجةِروحِوُِمَحمَّدِمبادئِنفسهاِوفيِالعملِميدانِإلىِاندفعتِثُمَِّ -5يقوؿ أفْ  إىل - الحاكمين
 فاطمة ُروحُ  وىذهِ  فاطمة أحواؿُ  ىذهِ  - ُمظلمُِمستقبلٍِِِمنِاألُمَّةِىذهِِِعلىِعظيمِوإشفاقٌِِعليِوبطولة
 إذا عليكم، قرأتُ  فقط أعلِّق ال عليو، ا ر٘نةُ  الصمدر باقر ١نممد السيِّد ىو كبًن مرجعٍ  تصّور ُنسبِ 

  .إيّاه فدوَنكم اٜنديث ىذا أعجبكم
 دار(5 القدوة الزمىراء) كتابوُ  ا فضل حسٌن ١نممد السيِّد ىو الصمدر باقر ١نممد السيِّد أجواء نم آخر مرجعٌ 

 ُكلم  ٬ُنثِّلُ 5 )1 صفحة ح الكتاب ىذا بأفم 5 كتابو بداية ح قاؿ وىو ميبلدي، 1443 الثمالثة الطبعة اٞنبلؾ،
ِعليِِّعظمةِألنَِّ - يقوؿ؟ ماذا ،401 صفحة ح فكري، ُكلم  ٬ُنثِّلُ  ،(العاٞنٌن نساء سيِّدة ح فكري

ِسبحانوِاللِأفاضهاِالَّتيِاإللهيةِاأللطافِإلىُِمضافاًِِاللِرسولِيديِعلىِتتلمذاِأنَّهماِوالزَّىراء
ِالزَّىراءِالسيِّدةُِمميِّزاتِبينِِِمنِإنَِّ - 5يقوؿ ذلك بعد ُثم  - ورسولوِاللِعندِالُعلياِالمرتبةِفبلغاِعليهما

ِالطُفولةِِسنِِِّفيِوىيِأُمِّهاِوفاةِِِبعدِأبيهاِعنِلةًِؤِومسِفكاَنتِطفولتهاُِمنذِليةؤِوالمسِعاشتِهاأنَّ
ِرأىِاألمِحنانِافتقدِالَّذيِاللِرسولِأنَِِّحتَّىِوعاطفة،ِحنانٍِِبُكلِِِّكاملةِرعايةًِِأباىاَِترعىِفكانت

ِعنهاِيقولِفكانِقلبو،ِبهاِمألتِالَّتيِوالعاطفةِالحنانِحيثُِِمنِأُمَّاًِِالزَّىراءِِِفي  - أبيهاِأُمُِِّأنَّها:
ِزوجهاِاتِّجاهَِِِكاملةًِِليَّتهاؤِومسِتحمَّلتِوىكذا - اٜنناف نقص مشكلة من مشكلة، من يُعاين فالنمبُّ 

ِيعيشِكانَِِعليَّاًِِأنَِِّحتَّىِِقَيموِوبُكلِِِّاإلسالمَِمعانيِبُكلِِِّإسالميِبيتٍِِإلىِبيَتهاِفحوَّلتِوأوّلدىا
ِاإلسالمُِتجسِّدَِكانتِالزَّىراءِألنَِِّاللِرسولِمسجدِفيِاإلسالمَِِيعيشِكانِكماِبيتوِِِفيِاإلسالم
ِكانتِِممَّاِجلساتهاِفيِتُ َعلِّمهنِكانتِبماِالمسلماتِتثقيفِفيِليَّتهاؤِومسِتحمَّلتِوىكذاُِكلَّو،
 مراجع من ُمعاصرٍ  عٍ ٞنرج أيضاً  أخرى صورةٌ  ىذهِ  وحديثِو، كبلموِ  آخر إىل - دروسِمنِعليهنَِِّتلقي

  .الكبار الشِّيعة
 شرح سلوين، دار الببلغ مؤسمسة الطبعة ىذه ديوانو، ح الوائلي شيخنا5 ديوانوِ  ح الوائلي شيُخنا وىذا

5 اٚنها الزمىراء عن واحدة َقصيدة لوُ  ميبلدي، 1442 األوىل، الطبعة وىذهِ  األرض، شيخ ٚنًن وتدقيق
  5 أومٟنا ،لندف مستشفيات أحد ح ،2424 عاـ نُِظمت ،(السمبلـ عليها الزمىراء)

اءُِ ِكي      َفِيَ      دنوِإل      ىَِحش      ايِال      دَّ
ِ

ِوِبقلب                  َيِالص                  ّديقُةِالزَّى                  راءُِِ
ِ  شيء فيها يوجد فبل عليها، واالعتداء بظبلمتها يتعلمقُ  ما إالم  فاطمة عن شيء من فيها ليس القصيدة ىذه

 .مقاِمها عن وال لِتهامنز  عن حديث ال اٞنوضوع، هبذا يرتبط ما إىل
 عن فيها يتحدمثُ  أبيات ،(الكرًن الرمسوؿ عند دعاءٌ ) عنواهنا قصيدةٍ  من أبيات ىناؾ 00 ،03 صفحة ح
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ا اآلف أقرأىا ال الكساء، حديثِ  مضموفِ   أجواءِ  ح سيكوف حديثنا أفم  باعتبار غد يـو حلقةِ  ح أقرأىا رّنم
 ،(الرمسوؿ رحاب ح5 )عنواهنا قصيدة ُىناؾ ولكن .حيِنها ح األبيات ىذه إىل فأعود الكساء، حديث
 حينما األبيات ىذه ُيكرِّر ِمراراً  الوائلي الشميخ أبياٍت، من فيها جاء ما ،2421 عاـ اٞننّورة باٞندينة نُِظمت

اً  سطحية صورةٌ  الزمىراء عن قالوُ  ما ،04و 03 صفحة ح البيت، أىل يذكرُ    5جدم
َِعف  رهُِوعفَّ  رُتِخ  دِّيِف   ِيِثَ  رًىِم  سَّ

ِ
ِلجبري     لِِم     نِِجنحي     ِوِرِي     ٌشُِمز َّ      بُِِ

ِ ِوفي              ِوِمحاري              ٌبِ ِلُِمَحمَّ              دٍِ
ِ

ِِبه        نََِّض         راعاٌتِإل        ىِالِلِتُنص         بُِِ
ِ ِوآث          اُرَِأق          داٍمِِص          َغاٍرِوَمهَج          عٌِ

ِ
ِإل        ىِالَحس        نينِال        زَّاكيينِوَملَع        بُِِ

ِ
ِ

ِ

ِوص  وُتِرَح  ىِالزَّى  راُءَِتطح  ُنِقوته  ا
ِ

ِك   بٍشِحي   ُثَِتجل   ِ ُِسِزين   بُِإل   ىِِجل   ِد
ِ رؤًىِس       وفِيبق       ىِال       دَّىرِي       رويِ

ِجالله                                                                                                                                            ا
ِ

ِوتبق     ىِعل     ىِر      مِالبس     اطةِتأش     بُِِ
ِ اً  سطحية صورة  أحد ح وىو نظمها الميت تلك فاطمة، ُظبلمة عن تتحدمث قصيدة ديوانو ح ذكره فما جدم

 حينما سنقرأىا دبعي حدي  إىل وحرمَفوُ  سطمَحوُ  الكساء حديث مضموف تتناوؿ وأبيات لندف، ح اٞنستشفيات
 صورةً  َترسمُ  األبيات ىذهِ  ا، رسوؿ فيها يُناجي َقصيدةٍ  ح وأبيات الكساء، حديث إىل الكبلـ يصل

 .اٜندود أبعد إىل وسطحيمةً  ساذجةً 
 من ىو الوائلي الشميخ ذكرهُ  وما ا، فضلُ  حسٌن ١نممد السيِّد ذكره وما الصمدر، باقر ١نممد السيِّد ذكرهُ  ما
اهٌ  وىذا الثقافة، نفس ومن األجواء، نفس ومن األفق، فسن  .ومعروؼ واضحٌ  اْنِّ

 اٛنامعةِ  الزيارةِ  شرح من الثماين اٛنزء ىو ىذا5 عليو ا ر٘نةُ  اإلحسائي الشميخ ُكُتب ِمن ىي األجزاء ىذهِ 
 مؤسمسة وإنتاجها بطباعتها قامت الميت اإلحسائي الشميخ آثار ٠نموعة من الثماين اٛنزء أيضاً  وىو الكبًنة،

 الشميخ آثار ٠نموعة من أيضاً  الثماين واٛنزء اٛنامعة، الزِّيارة أجزاء من الثماين اٛنزء ىو وىذا اإلحقاقي
يقةِ  عن فيهما ٓندمث موضعاف ُىناؾ ،321 وصفحة ،413 صفحة اإلحسائي،  ما أومالً  أقرأ الطماىرة، الصدِّ

  5يقوؿ اإلحسائي، للشميخ الكبًنة اٛنامعة الزِّيارة شرح أجزاء من الثماين اٛنزء من ،321 صفحة ح جاء
ِحالتينِلهمِألنَِّ - ١ُنَممد وآؿِ  ِلُمَحممدٍ  يعين - حالتينِلهمِألنَِّ ِحالةٌِ: َِعشرِاألربعةِفيهاِيجتمعون:

ِأحدِعلىِمنهمِأحدٌِِيزيدُِِّلِسواءِفيوِِِفإنَّهمِالخلقَِجميعِإليوِيحتاجُِِماِوىيِالسَّالمِعليُهمَِمعصوم
ِعلىِبعضهمِيزيد:ِوحالةٌِِ.فقراتهاِجميعِفيِالزِّيارةِىذهِِِفيِإليهاِالمشارِىيِالحالةِوىذهِيَنُقص،ِوّل

ِعليهماِاللُِِصلَّىِوعليِ ِبالنَّبيِاّلستثناءِيختصِِّّلِالحالةِىذهِوفيِبعض،ِعنِبعضهمِوينقصِبعض
َِمقاَموِمنهمِأحدٌِِيبلغُِِوّلَِسبقهمِآلوِعليوِاللِصلَّىِنَّبيُِّفالِكتفاوتِهم،ُِمتفاوتةِمقاماتهمِألنَِِّوآلهما،
،ِبعدِالحسنُِِوكذلكِمقاَمو،ِالنَّبيِبعدِمنهمِأحدٌِِيبلغُِِوّلَِسبقهمِالنَّبيِبَعدِالسَّالمِعليوِوعليِ  ِعلي 
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 ما ىذا - وسالموُِِاللِِِواتَُِصلِأجمعينِعليهمِفاطمةِثُمَِِّالثَّمانية،ِاألَِئمَّةُِِثُمَِِّالقائُم،ِثُمَِِّالحسيُن،ِثُمَِّ
 .321 صفحة ح جاء

ِثُمَِِّعليِ ِثُمَِِّأجمعينِالَخلقِِِأفضلُِمَحمَّداًَِِجعلِمن - العلماء من - ومنهم - 5يقوؿ 413 صفحة ح
 عنديِيترجَّحُِِالَّذيِىوِوىذاِالسَّالمِعليُهمِفاطمةِثُمَِِّالثَّمانيةِاألَِئمَّةِثُمَِِّالقائمِثُمَِِّالحسينِثُمَِِّالَحَسن

 فقد تعليق دوف من اإلحسائي، للشميخِ  الكبًنة اٛنامعة الزيارة شرح كتاب من الثماين اٛنزء ح جاء ما ىذا -
5 عنواف ٓنت الشِّيعة ومفكِّروا الشِّيعة ومراجع الشِّيعة علماء قاؿ ماذا أعرض فقط ىنا أنا الكبلـ، ىذا مرم 

يقةِ  الشِّيعة وعلماء مراجع معرفةُ    .طّاىرةال بالصدِّ
 الشميخ آثار ٠نموعة من الثمالث اٛنزء أيضاً  وىو الكبًنة اٛنامعة الزِّيارة شرح أجزاء من الثالث اٛنزء ىو ىذا

ِإلىِاإلشارةِفيِفائدةٌُِِىنا - اإلحسائي؟ الشميخُ  يقوؿ ماذا ،434 صفحة اإلحقاقي، مؤسمسة اإلحسائي،
ِالذَّواتَِتقدُّمِِفيَِفهوِالحرفِأمَّاُِمدَّتوِوَقدرُِ - صومٌناٞنع بٌن التفاضل - بوِِِيتفاضلونِالَّذيِالحرف
ِالُحسينِعلىِوالحسنُِِالحسنِعلىِوعليِ ِعليِ ِعلىِاللِرسولُِِتقدَّمِكماِبعضِعلىِبَعضها

 وكذلك الثممانية األَِئممة يعين وىم - فاطمةِعلىِوىمِالثَّمانيةِاألَِئمَّةِعلىِوالقائمُِِالقائمِعلىِوالحسينُِ
 - أجمعينِعليهمِاللُِِصلَّىِليِظهرِماِعلىِفاطمةِعلىِوىم - عليهم ا َصلواتُ  ذكُرىم سبق ذينالم 

 ىذا يعين الشِّيعة، ومراجع وفقهاء علماء أكثر إليو يذىبُ  الكبلـ وىذا اٞنراتب ح األدوف ىي ففاطمة
  .فقط اإلحسائي بالشميخ خاصماً  ليس الكبلـ

 صفحة ح اإلحسائي، الشميخ آثار ٠نموعة من عشر التاسع وىو الَكِلم، معجوا من التاسع اٛنزء ىو ىذا
ِفإنَّوَِتُكنِلم - الكوف حوادث من - بحادثةٍِِعلمٌِِتجدَّدِإذاِفإنَّو - 5اإلحسائي الشميخ يقوؿ ماذا ،423
ِعلمٌِِتجّددِإذاِفإنَّوُِ - الُعليا العوامل ح افوظ، اللوح ح يتجدمد العلم ىذا - اللِرسولِعلىِينزلُِ

ِعلىِثُمَِِّالُحسينِعلىِثُمَِِّالُحسنِعلىِثُمَِِّعليِ ِعلىِثُمَِِّاللِرسولِعلىِينزلُِِفإنَّوُِِتكنِلمِبحادثةٍِ
ِيظهرِثُمَِِّجميعاً،ِعليهمِاللِصلواتُِِفاطمةِعلىِثُمَِِّاّلبنِقبلِاألبِالثَّمانيةِاألَِئمَّةِعلىِثُمَِِّالقائم
ِونُزوِلِو،ِأوِونُزوَلوُِِالعلمِظهورِترتُّبِألنَِّ - اٝنلق ح فعلي بشكل لعلما ىذا يتجلمى - الخلقِفيِالحكم
 عشر التاسع اٛنُزء ح جاء ما ىذا - فافهمِمراتِبهمِحسبِعلىِعليهمِونزوِلوِِِالعلمِظهورَِترتُّبِألنَِّ
 .عليو اِ  ر٘نةُ  اإلحسائي الشميخ آثار ٠نموعةِ  من

 صفحة ح اإلحسائي، الشميخ آثار ٠نموعةِ  من عشر الثمالث وىو م،الكل جوامع من الثالث اٛنزء ىو وىذا
يقة منزلةِ  عن حديثٌ  بعَدىا والميت ،421 ُِكلَّهمِعشرِاّلثنيِاألَِئمَّةِإنَِّ:ِآخرونِوقال - 5الطاىرة الصدِّ
 عند - عنديِيترجَّحُِِوالَّذيِالرِّواياتِاختالفُِِاّلختالفِوسببُِ - فاطمة من أفضل - منهاِأفضل
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ِلعمومِاألخيرِالقولُِِوىو - منها أفضلُ  فهم - َعشرِاّلثنيِاألَِئمَّةِبعدَِفضلهاِأنَِّ - اإلحسائي الشميخ
ِأفضلُِِأنَّهاِأجمعينِعليهمِاللُِِصلَّىِوبنيهاِوبعلهاِأبيهاِعنَِوَردِوِلَماِ،﴾وَبألُْٔثََ اٌرَّوَسُ ًٌََْسَ﴿ :آية

ُِمَحمَّدٌِِأوصىِفيماِالفقيوِفيِالصَّدوقِرواهُِِوِلَماِلعالمين،اِمنِالرِّجالِأفضلُِِيَردِولمِالعالمينِنساءِِ
ِالسَّالمِوآلهماِعليهماِعليَّاًِ نياِعلىِأشرفِوجلِعزِاللِإنَِِّعليِِّيا: ِرجالِعلىِمنهاِفاختارنيِالدُّ

ِعلىِلدكِوِمنِاألَِئمَّةِفاختارِثالثةًِِاطّلعِثُمَِِّالعالمين،ِرجالِعلىِفاختاركِثانيةًِِاطّلعِثُمَِِّالعالمين،
ِعليهاِبتفضيِلهمُِيشِعرُِِوىوِانتهى،ِالعالمين،ِنساءِعلىِفاطمةِفاختارِرابعةًِِاطّلعِثُمَِِّالعالمين،ِرجال
ِولدتِفلمَّاِمراتِثالثِيومُِكلِِِّفيِلعليِ ِبهاِتزىرِالَّتيِاألنوارِحديثِومثلِالسَّالم،ِوعليهاِعليهم

 اُٜنسٌن منزلة دوف منزلتها أفم  يعين - ظاىرٌِِوىذا - منها النور ذلك ارتفع يعين - ذلكِارتفعِالُحسين
ِألقىِأوِقلبٌِِلوُِِكانِلمنِظاىرٌِِوىذا - للُحسٌن ٘نِلها بسبب ىو فيها يزىر كاف المذي النور وأفم 

 اٛنامعةِ  الزِّيارةِ  شرح ح وكذلك الَكِلم، جوامع ح اإلحسائي الشميخ ذكره ما ىذا - شهيدِوىوِالسَّمع
  .الكبًنة
 أيضاً  جاء وما. عليو اِ  ر٘نةُ  الصمدر باقر ١نممد للسيِّد ،(التأريخ ح فدؾٌ 5 )كتاب ح جاء ما عليكم قرأتُ 

 للشميخ شعرٍ  من أيضاً  جاء وما. عليو اِ  ر٘نةُ  ا فضل حسٌن ١نممد للسيِّد ،(القدوة الزمىراء) كتاب ح
 عليو، اِ  ر٘نةُ  اإلحسائي أ٘ند الشميح ذكرىا وتفصيبلت بياناتٍ  من جاء وما. عليو اِ  ر٘نةُ  الوائلي أ٘ند

 ح جاء ما أو الثالث اٛنزء وح الثاين اٛنزء ح ،(الكبًنة اٛنامعةِ  الزِّيارةِ  شرح5 )كتابوِ  ح ذلك كاف إفْ 
  .التاسع اٛنزء وح الثمالث اٛنزء ح ،(الكلم جوامع5 )كتابو

 الواليةُ ) 5عنواف ٓنت 01 صفحة ،اٝنميين للسيِّد( اإلسبلمية اٜنكومةُ )5 ىو يديّ  بٌن المذي الكتاب
ِفإنَِّ - اٞنعصـو اإلماـ عن يتحدمث -ِمحموداًِِمقاماًِِلإلمامِفإنَِّ - اٝنميين؟ السيِّد يقوؿ فماذا ،(التكوينية
ِىذاِتِِذرَّاِجميعُِِوَسيطرتِهاِلوّليِتهاِتخضعِتكوينيَّةًِِوخالفةًِِساميةًِِودرجةًِِمحموداًِِمقاماًِِلإلمام
ِماِوبموجبُِِِمرَسلِنبيِ ِوّلُِمقرَّبَِمَلكٌِِيبلغوُِِّلِمقاماًِِألِئمَّتناِأنَِِّمذىِبناَِضروريّاتِمنِوإنَِِّالكون،
ِاللِفجعلهمِأنواراًِِالعالمِىذاِقبلَِِكانواِواألَِئمَّةِاألعظمِالرسولِفإنَِِّواألحاديثِالرِّواياتِمنِلدينا
ِفيِوردِكماِجبرائيلِقالِوقدِاللِإّلَِِّيعلموُِِّلِماِوالزلَفىِالمنزلةِِِمنِلهمِوجعلِمحدقين،ِبعرشوِِ
َِمَلكٌَِِيَسُعهاَِّلَِِحاَّلتِاللَِمعِلََناِإنَِّ:ِ)عنهمِوردِوقدِ،(ّلحتَ َرقتِأَنُمَلةَِدنوتَُِِلو:ِ)المعراجِروايات
ِخليفةٌِِأنَّهاِبمعنىِّلِالمالسَِِّعليهاِالزَّىراءِلفاطمةِموجودةٌِِالمنزلةِىذهِِِومثلُِِ،(ُمْرَسلِنَبيِ ِوَّلُِِمقرَّب

 الطاىرة الصّديقةِ  عن السياسّيةِ  اإلمامةِ  نَفيُ  وىو الكتب ُكلِّ  ح موجود األمر ىذا - قاضيةٌِِأوِحاكمةٌِِأو
ِواإلمرة،ِوالخالفةِالوّليةِوراءَِِآخرِشيءٌِِالمنزلةُِِفهذهِِِقاضيةٌِِأوِحاكمةٌِِأوِخليفةٌِِأنَّهاِبمعنىِّل -
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ِالمنزلةِتلكِعنِتجرُّدىاِذلكِيعنيِفليسِخليفةِأوِحاكمةِأوِقاضيةِتكنِلمِفاطمةِإنَِّ:ِنقولِوحين
 ،04 ،01 صفحة ح كبلموُ  ىو ىذا - عندناِماِأمثالِمنِعاديةِامرأةٌِِأنَّهاِذلكِيعنيِّلِكماِالقريبة،

 بصددِ  تُ لس ألنمين إليكم، واالختيارُ  عليكم أقرأ فقط ىنا، األقواؿَ  أعرضُ  ِإنمين قلت كما تعليق دوف من
 .اإلسبلمية اٜنكومة ح ا ر٘نة اٝنميين السيِّد كبلـ ىذا األعاظم، ىؤالء يقولوُ  ما مناقشةِ 

 الثمانية، الطبعة للمطبوعات، األعلمي مؤسمسة الطبعة ىذهِ  ،(للصمبلة اٞنعنوية اآلداب) 5كتابو ح أمما
مة َترٗنة ،2431  أحد فرتٗنوُ  الفارسية باللغة اٝنُميين السيِّد كتبوُ  لوِ أص ح الِكتاب ألفم  الِفهري، أ٘ند العبلم
:ِعنوانوُِِوموضوعٍَِِفصلٍُِِجملةِِِِمن - 3445 صفحة ح العربية، إىل الفهري أ٘ند السيِّد وىو تبلمذتو

 - القدر سورةِ  تَفسًنَ  فيوِ  يتناوؿ اٝنُميين السيِّد ىنا موجود باب ىو - (القدرِليلةِحقيقةِفيِالثانيِاألمر)
 لكنمين السورة ىذهِ  تفسًن ح طويلٌ  والكبلـ - القدرِالمباركةِالسورةِتفسيرِفيِنبذةٍِِفيِالسَّابعِفصلُِال

 السيِّد يقوؿ ماذا ،344 صفحة ح البنامج، وىذا يتناسب وكشاىدٍ  كمثاؿٍ  اٜناجة موطن إىل أذىب
  اٝنُميين؟
ِعنِنقلوُِِالبرىانِتفسيرِفيِالمطوَّلِريفالشَِِّالحديثِالقدرِليلةِِِحقيقةِمنِذكرناِماِىذاِعلىِويدلُِّ

 باطنِتفسيرُِِما:ِالسَّالمِعليوِجعفرِابنِلموسىِقالِنصرانياًِِأنَِِّالحديثِذلكِوفيِالشَّريفِالكافي

ِفقالِ،﴾حَىٍُِْ أَِْسٍ ًُّوُ ُّفْسَقُ فِْيَب ۞ ُِنرِزَِّٓ وُنَّب إَِّٔب ُِّبَبزَوَتٍ ٌٍََْْتٍ فِِ أَٔصٌَْنَبهُ إَِّٔب ۞ اٌُّْبِنيِ ًَاٌْىِخَبةِ ۞ حُ﴿
ِالسَّالم،َِعَليَهاِفَاِطَمةِاللَّيلةَُِِوَأمَّاِعليِِِّالمؤمنينِأميرُِِالمبينِالكتابِوأمَّاُِمَحمَّد،ِحمِأمَّا:ِالسَّالمِعليو
ِليلةِمراتبِِاحدىِوىذهِِِالَحسن،ِإلىِالَحسنِمنِالطاىرينِباألَِئمَّة ﴾عَشْس ٌََْبيٍ﴿ِفسَّرتِروايةِوفي
ِال ُمَحمَّديَّةِالدورةِتمامِالقدرِليلةِبأنَِِّيشهدِوِممَّاِالسَّالمِعليوِجعفرِابنِموسىِذكرىاِقدِالقدر
ِإلىِوتشيرُِِشريفةِروايةِأنَّهاِحيثُِِالرِّوايةُِِوىذهِِِالسَّالمِعليوِالباقرِعنِالبرىانِتفسيرِفيِالَّتيِالرِّوايةُِ
ِ)مُّناًِتيِنصَّاًِِنُنقلهاُِمهمَّةِأسراراًِِوتكشفُِِعديدةِمعارف  ىاشم السيِّد إىل يشًن - اللِرحموُِِقال:
ِابنِاللِعبدِعنِرجالوِِِعنِالطوسيِجعفرٍِِأبيِالشَّيخِوعنِاللِرحموُِِقال - البىاف تفسًنه ح البحراين
ِقالِالسَّكونيِعجالن ِيَقولِالسَّالمَِعَليوَِجعفرٍِِأَبَاَِسِمعتُِ: ِاللَِرسولُِِِحجرةُِِوفَاِطَمةَِعليِ ِبَيتُِ:
ِالَعرشِِإَلىَِمْكُشوَطةٌُِِفرَجةٌِِبُ ُيوتِهمَِقعرِِِوِفيِالَعاَلمينَِربَِِِّعرشُِِبَيتِهمِوَسقفُِِوآلوِعليوِاللُِِصلَّى
ِتَنَقِطعِّلَِواْلَماَلِئَكةَُِِعينَِوَطرَفةَِِِساعةٍِِوَُكلَِِّوَمساءَِصباَحاًِِبِالَوحيِعليِهمِتَنِزلُِِواْلَماَلِئكةُِِالَوحيِِمعَراجُِ

ِالسََّماواتِعنِالسَّالمَِعَليوِِِإِلبَراِىيمَِكَشفَِِوتَ َعالىِتَ َباَركَِِاللِوإنََِِّيصَعدَِوَفوجٌِِيَنِزلِوجٌِفََِِأفَواجهم
ةِِِفيِاللَِوزَادِالَعرشِأَْبَصرِحتَّى َِوالَحَسنَِِِوفَاِطَمةِوَعليِ ُِمَحمَّدٍِِنَاِظرِقُ وَّةِفيِزادِاللِوإنَِِّنَاِظرهِقُ وَّ
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ُِمْسقََّفةٌِِفَ بُ ُيوتُهمِالَعرشَِ يرَُِِسُقَفاًِِلِبُ ُيوتِهمَِيِجُدونَِوَّلِِالَعَرشِيُ ْبِصُرونِوََكانُواِمالسَّالَِعَليُهمِوالُحَسين
َِأمرٍُِِكلِِِِّمن:ِقُلتُِ:ِقَالَِساَلم،َِأمرٍُِِكلِِِِّمنِربِّهمِبِإذنِِِِفيَهاَِوالرُّوحِاْلَمالِئكةَِوَمَعارِجُِِالرَّْحَمنِِبَعرشِِ
ِقَالَِساَلم؟ ِفَ ُقلتَُِِمر،َأِِِبُكلِِّ: ِقَالَِِالتَّنزِيل؟َِىذا: ِيفتحُِِالشَّريفِالحديثِىذاِفيِوالتدب ُّرُِِ،(نَ َعم:
 كتاب ح جاء ما ىذا - القدرِليلةِوباطنِِِالوّليةِحقيقةِمنِنُبذةٌِِلوُِِفتنكشفِألىلهاِالمعرفةِمنِأبواباًِ

 .عليو اِ  ر٘نةُ  اٝنميين للسيِّد للصمبلة اٞنعنوية اآلداب
 حسٌن ١نممد الشيخ الشِّيعة، مراجع كبار من ٞنرجعٍ  أيضاً  ،(القدسية األنوار) 5ديواف أو كتابُ  وىذا

 إىل ذىبنا إذا ،2312 األوىل الطبعة الكوثر، انتشارات طبعة الطبعة ىذهِ  عليو، اِ  ر٘نةُ  الغروي االصفهاين
 الصدِّيقة األكب ا وناموس ومةالنُبػُ  بقيمة مولد ح5 )عنواف ٓنت القدسية، األنوار منظومة من ،14 صفحة
ا االصفهاين، حسٌن ١نممد الشميخ نظمها ٣نما أبياتاً  أقرأُ  ،(فاطمة النِّساء سيِّدة الطاىرة  هبذه جئتُ  وإ٧نم
ا اٞننظومة  شعر بٌن تُقايسوا أفْ  و٬ُنكنكم عليها، وسبلموُ  اِ  صلواتُ  فاطمة معرفةِ  ح نُِظم ما أعمق من ألهنم
 والسيِّد اإلحسائي والشميخ اٝنُميين السيِّد قالوُ  ما بٌن تُقايسوا أفْ  ٬نكنكم اٞننظومة، ىذه وبٌن الوائلي شيخنا
 ح ثبمتوا وما كتبوا ما ذكر على سنأت المذين والباقوف ا فضلُ  حسٌن ١نممد والسيِّد الصمدر باقر ١نممد

  5األبيات من بعضاً  أقرأ كتبهم،
ِِم    نِالَكن    ِزِالَخف    يَِج    وَىرُةِالُق    دسِِ

ِ
ِبَ     َدتِفَأبْ     َدتَِعالِي     اِتِاأَلْح     ُرفِِِ

ِ ِوقَ      دَِتجلّ      ىِم      نَِس      ماِءِالَعَظم      ة
ِ

َِكِلَم    ةِ ِم    نَِع    اَلمِاألس    ماِءَِأْس    َمى
ِ ِبَ      ْلِِى      يِأمُِّالَكلم      اِتِالُمحَكم      ة

ِ
ِف     يَِ ي     بَِذاتِه     اُِنَك     اٌتُِمبَهم     ةِ

ِ ِبَ             ل ِأّمِأَِئمَّ             ةِالُعُق             وِلِالغُ             رِّ
ِ

ِِعلَّ            ُةِالِعلَ            لِأُمُِّأَبيه            اِوُى            وَِِ
ِ ِف         يَِعظ         يِمِالمنزِلَ         ة ُِروُحِالنَّب         يِّ

ِ
ُِك  فَءِل  وِ ُِك  فُءَِم  نِّل ِوف  يِالَكف  اِء

ِ ِتمثَّل                    تِرَقيَق                    ةِالُوُج                    ودِِ
ِ

َِلطيف          ًةَِجلَّ          تَِع          نِالشُّ          ُهودِِِ
ِ َِتط          وَّرتِف          يَِأْفَض          ِلِاأَلطْ          َوارِِ

ِ
ِنَتيج                       ُةِاأَلْدَواِرَِواألك                       َوارِِِ

ِ
ِ

ََِِ

ِتص                 وَّرتَِحقيق                 َةِالَكَم                 الِِ
ِ

ُِص                  ورٍةَِبديع                  ِةِالَجَم                  الِِبِِِ
ِ ِفَإنَّه           اِاَلح           ورَاُءِف           يِالن ُّ           ُزولِِ

ِ
ِوف        يِالصُّ        ُعوِدِِمح        وُرِالُعُق        ولِِِ

ِ
ِ

ِ

ِيُمثِّ         لِالُوُج         وُبِف         يِاإلمك         انِِ
ِ

ِعَياَنُه                  اِبِأحَس                  ِنِالبَ يَ                  انِِِ
ِ ِفَإنَّه           اُِقط           ُبِرََح           ىِالُوُج            ودِِ

ِ
ِِف        يَِقوَس        يِالن ُّ        ُزوِلِوالصُّ        ُعودِِِ

ِ ِائِرةولَ      يسِف      يُِمح      يِ ِتِل      كِال      دَِّ
ِ

ِالطَّ           اِىَرةِ َِم           َدارُىاِاألعظَ           ُمِِإّلَّ
ِ  على إالم  عليكم عرضت ما ألنمين القدر هبذا أكتفي العميقة، الرائقة اٛنميلة اٞننظومة ىذه أبيات آخرِ  إىل
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 .والنماذج األمثلة سبيل
، دار طبعة لطبعةا وىذهِ  ،عليو اِ  ر٘نةُ  الشًِّنازي ١نممد للسيِّد( الزمىراء فقو من) 5كتاب ىو ىذا  العلـو

 فيو يتناوؿُ  وىو الزمىراء فقو من كتابو من األومؿ اٛنزء األوؿ، اٛنزء ىو ىذا ميبلدي، 1443 األوىل، الطبعة
 صفحة اٞنقدِّمة، ح جاء ٣نما لكم أقرأُ  الكساء، حديثِ  بشرحِ  يبدأ ذلك وبعد ُمقدِّمة ويضع الكساء حديثَ 

 الشًِّنازي ١نممد للسيِّد الكتاب قلتُ  كما الكتاب، ىذا ح جاء ٣نا عضاً ب عليكم سأقرا بعدىا، وما ،21
  5عليو اِ  ر٘نةُ 
ِاألنبياءِمنِأفضلِفإنَّهاِالشريفِالحديثِفيِكماِمعرفتهاِعنُِفِطمواِالخلقِألنَِِّفاطمةِسمِّيتِوقد
ِوالسَّالمِالصَّالةِعليهاِىيِوِذلك،ِوسيأتيُِمتعدِّدةِأدلَّةٌِِذلكِعلىِدّلتِكماِالرَّسولِباستثناءِكاّفة
ِاإلمامِقالِولذاِكافَّة،ِوالمالئكةِاألنبياءِمنِأفضلُِِوىمِالطاىرينِاألَِئمَّةِأوّلدىاِكلِِِّعلىُِحّجةٌِ

َِوِفي:ِ)الشَّريفِفرجوِتعالىِاللِعجَّلِالُحجَّةِاإلمامِوقالِفاطمة،ِأيِ،(َعَليَناُِحجَّةٌَِِوِىي:ِ)العسكري
 رواية من مقتطع ىذا - (مِّنِّيَِخيرٌِِأُمِّي:ِ)الُحسينِاإلمامِقالِوقدِ،(َحَسَنةُِأْسَوةٌِِيِلِِاللَِرُسولِِِِابْ َنةِِ
ِأُمِّي:ِ)الُحسينِاإلمامُِِقالِوقد - َزينب الُكبى والعقيلة الشُّهداء سيِّد بٌن فيما ١نادثةٍ  من تفصيل فيها
ِالتكوينيةُِِالوّليةِولها - الشُّهداء سيِّد كبلـُ  هىانت الشًِّنازي للسيِّد الكبلـ ىذا ؛وٟنا - ولهاِ،(مِّنِّيَِخيرٌِ

ِوفعلهاِقولهاُِحجيَّةِفيِكسائرىمِكونُهاِأمَّا - لؤلَِئممة - لهمِالوّليةِكتفويضوِِِلهاِسبحانوُِِاللِبتفويض
 خراألُِِالثالثةِاألدلَّةِإلىِباإلضافةِِ - الشِّيعي الوَسط داخل اإلٗناع - اّلجماعِعليوِقامِفمّماِوتقريرىا

  .والعقل والسّنة الكتاب يعين الثبلثة األدلمة -
يقةِإنَِّ -245 صفحة ح يقوؿ أف إىل ِالتكوينيةِالوّليةِلهاِالمعصومينِكسائرِالطاىرةِالصدِّ

ِالعالمِخلقِفيِالوسائ ِاللَِجعلهمِقدِالبيتِأىلِسائرُِِوكذلكِعليهاِاللِصلواتُِِوىيِوالتشريعية،
ِبهاِالعالمِقيامِواستمرارِِِالعالمِعلىِوإفاضتوِِِتعالىِاللِلطفَِسببُِِوأنَّهمِأنَّهاِكماِلو،ِالغائيَّةِوالعلَّة
ِلساختِفلوّلىم - األحاديث ح يعين الشمرعية األدلمة ح - الشَّرعيةِاألدلَّةِفيِبذلكُِصرِّحِوقدِوبهم

 - هبم الوجود ىذا قياـ يأ القياـ سبب وكوهنم - والُقوَّةِالجاذبيةِأنَِِّكماِالقيامِسببِوكونهمِاألرض
ِاألرضِلساختِلوّلىاِبحيثِالماّديِالقيامِسببُِِاألربعةِالعناصرِأوِالطَّاردةِوالقوَّةِالجاذبيةِأنَِِّكما

ِاللِفيضُِِيجرِِِلمِلوّلىمِوأنَّوُِِو يرهِِِالكساءِحديثِفيِكماِالفيضِواسطةِوكونهمِالعالم،ِوانهدم
ِمشيئتوَِِِحْسبَِِالمعصومينِكسائرِالغيبَِِتعلمُِِأنَّهاِماكِفرضاً،ِالقاِئمِالعالمِىذاِعلىِسبحانوُِ
َِحْسبَِِفاطمةِومنهمِبأيديهمِالعالمِزِمامِإنَِِّومعناىاِومعناىا،ِالتكوينّيةِالوّلياتِولهمِولهاِسبحانو،
ِوإعداماًِِإيجاداًِ - العامل ح - فيوِالتصرُّفِفلهمِعزرائيلِبيدِاإلماتةِزِمامِأنَِِّكماِسبحانوِاللَِجْعلِِ
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ِعلىِلإلنسانِالُقدرةِسبحانوُِِاللِمنحِفكماِتعالىِاللِمشيئةِأوعيةُِِقُلوبهمِأنَِِّالواضحِمنِلكن
ُِكلَِِّفإنَِِّالمعصومينُِكلََِِّيشُملَُِِنذكرهُِِوماِالكونِفيِالتصرُّفِِِعلىِالُقدرةِمنحهمِاّلختياريةِاألفعال

ِجميعِمنِأفضلُِِوفاطمةُِِِمنهمِأفضلِنَّهمألِأيضاًِِللمعصومينِثابتةٌِِلألنبياءِكانتِالَّتيِالصَّالحيات
ِالماّديةِالبضعةِّلِمنوَِبضعةٌِِألنَّهاِالرَّسولِِإّلَِّ - وآلو عليو ا صلمى ١ُنَممداً  يعين - الرَّسولِإّلَِِّاألنبياء
 - َكانِإذاِوِعليها،ِالرَّسولِرتَّبهاِالَّتيِا ثارِتِلكَِِالماّديةِعلىِيَترتَّبُِِّلِإذِأيضاً،ِالمعنويّةِبلِفق 
 .فتأمَّلِاألنبياءِجميعِمنِأفضلِفهيِكذلك،ِفبضعتوُِِاألنبياءِجميعِأفضل - النمب يعين
يقة يعين - َكاَنتَِوَلَقد:ِ)الباقرَِجعفرٍِِأَِبيِفَ َعن -205 صفحة ح يقوؿ أفْ  إىل َِمْفُروضةَِ - الُكبى الصدِّ

 .(َواْلَماَلِئَكةَِواألَنِْبَياءَِِِوالَوَحشَِِِوالطَّيرِِِْنسِِواإلِِِالجنِِِِّمنِاللَِخَلقَِمنَِجميعَِِِعَلىِالطَّاَعةِِ
ِالنُبُ وَّةَِتَكاَمَلتَِما:ِ)وآلوِاللِصلَّىِقولوُِِمثالًِِاألفضلّيةِِِعلىِبالصراحةِِِدلَِِّماِومنها -215 صفحة وح
ِعلىِالداّلةِاألحاديثِوكذلكِل،فتأمَِّ - فاطمة و١نبمة فاطمة بفضل - (َوَمحبَِّتَهاِِبَفْضِلَهاَِأقَ رََِِّحتَّىِلَِنِبيِ 
ِوىيِدونوِفمنِآدمِاألرض،ِوجوِِِعلىِكفؤٌِِلفاطمةِيكنِلمِالمؤمنينِأميرَِخلقِتعالىِاللِأنَِِّلوّلِأنَّوُِ

  .والرِّوايات األحاديث يعين عديدة وىي - عديدة
 فقو من كتابوِ  من كمعلي أقرأ وأنا الشًِّنازي، ١نممد السيِّد يقوؿ؟ المذي من 225 صفحة ح يقوؿ أفْ  إىل

ِفيُِكنَّاِوالُحَسينَِوالَحَسنُِِوفَاِطَمةِوَعليِ ِأَنَا:ِ)وآلوِعليوِاللُِِصلَّىِوقال -225 صفحة ح الزمىراء،
اَِعامِبِأَلفيِآَدمِوَجلَِِّعزَِِّاللَِيخُلقِأنِِْقَبلِبِتسبيحَناِال َمالِئكةَُِِفَسبَّحتِاللُِنَسبِّحِالَعرشُِِْسراِدق ِفَ َلمَّ

 ىو فالسجود - (ألْجِلناِِإّلَِِّبالسُُّجودِيُؤَمرواَِوَلمَِلوِيسُجُدواِأنِِْاْلَمالِئكةَِأَمرِآَدمَِوَجلَِِّعزَِِّاللُِِقَخلَِ
ِالَعرشَِجاِنبِِِفيِفَ َنَظرَِبَصرهَِعنَِِْكَشفِِإبَراِىيمِاللَِخَلقَِلمَّا:ِ)وآلوَِعَليوِاللَِصلَّىَِوقَال - ألجِلهم

َِوسيِّديِِإَلهي:ِقَالَِصْفَوتي،ُِمَحمَّدٍِِنُورَُِِىذاِِإبَراِىيمِيَا:ِقَالِالنُّور؟َِىذاَِماَِوسيِّديِِإَلهي:ِفَ َقالِنُوراًِ
ِثَالِثَاًِِنُورَاًِِوَأَرىِوسيِّديِِإَلهي:ِقَالَِِِديني،ِنَاِصرَِِِعليِ ِنُورٌَِِىَذاِِإبْ َراِىيمِيَا:ِقَالَِجانِبو؟ِِإلىِنُوراًَِِوَأَرى
  .(َوبَ ْعَلَهاِأَبَاَىاِتَِليِفَاِطَمةِنُورَُِِىذاِِإبَراِىيمِيَاِ:قَالِالنُّورَين؟ِيَِلي

 ...  ِفيَها اْلُمسَتودَعِ  َوالسِّرِّ  َوبَِنيَها َوبَػْعِلَها َوأَبِيَها فَاِطَمة َعَلى َصلِّ  اللمُهمم 
. التأريخ ح فدؾٌ  كتابوِ  ح الصمدر باقر ١نممد السيِّد ذكرهُ  ما5 عليكم قرأتُ  وباألحرى أيديكم بٌن عرضتُ 

 الشميخ ديواف من أبياتاً  عليكم وقرأتُ . القدوة الزمىراءُ  كتابو ح ا فضلُ  حسٌن ١نممد السيِّد ذكره وما
 الكبًنة اٛنامعة الزِّيارة شرح كتابوِ  ح جاء ٣نا شيئاً  عليكم فقرأت اإلحسائي الشميخ على عرمجت ث. الوائلي

يقة ِنصوص اٝنصوص، بنفس أيضاً  جاء وما لثمالث،ا اٛنزء وح الثماين اٛنزء ح  الثمالث اٛنزء ح الكبى الصدِّ
 . الكلم جوامع كتابوِ  من التاسع اٛنزء وح
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 .اٝنميين للسيِّد للصمبلة اٞنعنوية اآلداب كتاب وح اإلسبلمية اٜنكومة كتابِ  ح جاء ٣نما عليكم قرأتُ  ُثم 
 حسٌن ١نممد الشميخ اٞنعروؼ للمرجع أيضاً  القدسية األنوار نظومةم من أبياتاً  أيضاً  عليكم وقرأتُ 

 األومؿ اٛنزء من قرأتُ ( الزمىراء فقوِ  من) 5اٞنعنَوف الشًِّنازي ١نممد السيِّد كتاب على عرمجتُ  ُثم . االصفهاين
 . اٞنقدِّمة من قرأتُ  الكساء، ُنديث اٞنرتبط
 حديث ح يشرُع أفْ  قبل الكساء، ُنديث يرتبط األومؿ اٛنزء أجزاء ٙنسة من يتألمف الزمىراء فقو من كتاب

 ٩نمعُ  أفْ  حاوؿ األحاديث، وأىم الرِّوايات أىم ٩نمع أفْ  فيها الشًِّنازي السيِّد حاوؿ ُمقدِّمة، َكَتب الكساء
 واحد َنَسقٍ  ح دواح موضعٍ  ح وٗنعها اٜنديثية كتبنا ح وردت الميت األحاديث وأىمم  الرِّوايات أىمم  فيها

يقة ّنقامات يرتبطُ  فيما وصر٪نةً  واضحةً  ُمقدِّمةً  اٞنقدِّمة تلك كانت حيث  التكوينية وواليتها الطاىرة الصدِّ
 ر٘نةُ  الشًِّنازي السيِّد عنها ٓندمث الميت األخرى الشوؤنات وسائر التشريعية وواليتها شيء ُكلِّ  على اٞنبسوطة

 .عليو ا
 ومراجعها الطائفة علماء كتبوُ  ٣نا و٧ناذج آراء عرض ِنصوص منو عليكم أقرأُ  المذي األخًن الكتابُ  ىو ىذا

ُـّ ) 5الكتاب ىو ىذا ومفّكروىا  الشميخ اٞنعاصر اٞنرجع أُناث ،(والسنة الكتاب ح الزمىراء فاطمة مقامات أ
 يقوؿ ماذا ،102 صفحة النشر،و  للطباعةِ  الصمادؽ مؤسمسة ميبلدي، 1420 األوىل الطبعة السمند، ١نممد

 اإلمامة مشكلة اٞنشكلة ىذه ىي ،(لفاطمة السياسية اإلمامة وراء ما ثبوت5 )عنواف ٓنت السمند؟ الشميخ
 ىو ما أقرأ أنا حاؿ، أيِّ  على خصوصاً، الشِّيعة وُعلماء ومراجع ُعموماً  الشِّيعةُ  فيها داخ الميت ىي السياسية،

  1025 صفحة ح الكبلـ ىذا لفاطمة، السياسية امةِ اإلم وراء ما ثبوت موجود،
ِثَ َبتِلألَِئمَّة،ِثَ َبتَِماُِكلَُِِّمتينةِروائيةٍِِوأدلَّةٍُِِمحكمةُِقرآنيةِبأدلَّةٍِِالسَّالمِعليهاِلفاطمةِثَ َبتِلقد

ِعداِمقاماتِمنِمالسَّالَِعَليُهمِلألَِئمَّةِثَ َبتِماُِكلُِِّمتينةِروائيةٍِِوأدلَّةٍِِمحكمة،ُِقرآنيةِبأدلَّةِلفاطمة
 لؤلَِئممةِ  ما فكلُّ  - التنفيذيةِالمناصبِمنِذلكِمعنىِفيِوماِالرِّجالِأمورِوُمباشرةِالسياسيةِاإلمامة

 السياسية اإلمامةَ  منها ُيستثىن ولكن اٞنتينة الروائية واألدلة الػُمحكمة الُقرآنية األدلمة ُنسب لفاطمة ثابتٌ 
ِمقاماتٍِِمنِالسِّياسيةِاإلمامةِماوراءِوأمَّا - التنفيذيّة اٞنناصب من ذلك عىنم ح وما الرِّجاؿ أمور وُمباشرةَ 
 ًَأًٌُِِْ اٌسَّسٌُيَ ًَأَطِْعٌُاْ اٌٍّوَ أَطِْعٌُاْ آَِنٌُاْ اٌَّرَِّٓ أَُّّيَب َّب﴿ :تعالىِقولوِفيِإليوِالمشارِاألمرِوّليةِكمقامِخطيرة

 مرتبطة القضية ىذه ﴾ًَاألَِْسُ اٌْخٍَْكُ ٌَوُ أَالَ﴿ ؛السياسي األمر نهام يقصد ال ىنا األمر أويل - ﴾ِِنىُُْ األَِْسِ
ِخطيرةِمقاماتٍِِمنِالسياسيةِاإلمامةِوراءِماِوأمَّا - القضية ىذ إىل يشًن والشميخ وبالكائنات بالوجود
 األَِْسِ ًَأًٌُِِْ اٌسَّسٌُيَ ًَأَطِْعٌُاْ اٌٍّوَ عٌُاْأَطِْ آَِنٌُاْ اٌَّرَِّٓ أَُّّيَب َّب﴿ :تعالىِقولوِِِفيِإليهاِال ُمشارِاألمرِوّليةِكمقام
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ِالرصينةِالعلميةِوالمعادّلتِالنبويةِالُسنَّةِومعاّلدتِالُقرآنُِمعادّلتُِكلِِِِّبحسبِِِثَابتةٌَِِفهيِ،﴾ِِنىُُْ
يقة، ِلتسعةاِواألَِئمَّةِللحسنينِثُبوتوِعلىُِمقدَّمٌِِالدليلِبحسبِلهاِاألمرِوّليةِمقامِثبوتَِبلِللصدِّ
 أَىًِْ ِِْٓ زَسٌٌُِوِ عٍَََ اٌٍَّوُ أَفَبء َِّب﴿ :تعالىِقولوُِِذلكِعلىِالشَّواىدِأوضحِومنِجميعاً،ِعليهمِاللِصلواتُِ

 قطعاً  ،102 صفحة ح جاء ما ىذا - فاطمةِىيِالقربىِأوَّلِأنَِِّإذِ،﴾اٌْمُسْبََ ًٌَِرُِ ًٌٍَِسَّسٌُيِ فٍٍََِّوِ اٌْمُسٍَ
ا شيء ُكلم  رأأق أفْ  أُريد ال أنا  ذلك ورؤيةَ  ، اٞنرجع ىذا رؤيةَ  لكم تُبٌنِّ  أفْ  ٬نكن المذي بالقدر ٧ناذج أقرأ وإ٧نم

  .وىكذا الفقيو ذلك ورؤيةَ  الشاعر، ىذا ورؤيةَ  العالػِم،
 ح ُمغيمبةٌ  السمبلـ عليها الزمىراء مقامات5 )عنواف وٓنت السمند؟ ١نممد الشميخ يقوؿ ماذا ،411 صفحة ح

ِالزَّىراءِمقامِبأنَِِّالقولِفيِنُباِلغِّل - 5العلمية األوساط غًن وح العلمية األوساط ح ،(العلمية األوساط
ِالعلمية،ِ يرِاألوساطِعنِفضالًِِوثقافةًِِوِخطابةًِِتدويناًِِالعلميةِاألوساطِفيُِمغيَّبٌِِالسَّالمِعليها
ِمقاماتِوتعلوِوالوصيِالنَّبيِمقاماتِتتلوِشيءٍُِِكلِِِّفيِمقاماتهاِكونُِِىيِالمغيَّبةِشؤونهاِوأعظم
ِلكنَّهاِشيئاً،ِوواقعهاِنفسهاِفيِبالحقيقةَِِِتضرُِِّّلِمقاماتهاِإدراكِعنِالعلميةِالغفلةِوىذهِِِأوّلدىا،

 عرضتُ  مثلما أُعلِّق أفْ  أُريد ال ولكنمين أُعلِّق أفْ  بودي أنا - الحقيقةِإدراكِعنِتقصيرناَِتماديَِتعني
ِإدراكِعنِالعلمّيةُِِالغفلةُِِوىذهِِ - تعليق دوف من السند الشميخ قوؿَ  أعرض السمابقٌن ـاألعبل أقواؿ

ِالحقيقةِإدراكِعنَِتقصيرناِتماديَِتعنيِلكنَّهاِشيئاًِِوواقِعهاِنفِسهاِفيِبالحقيقةِتضرُِِّّلِمقاماتها
ِ:مهمَّتينِسلبيَّتينِيولِّدُِِبالمعارفِالَجهلِِِفيِوالَتمادي
ِوبالتاليِالنَّاس،ِعقولِفيِ امضةَِنظريةٍِِإلىِواضحةِبديهيَّةٍِِمنِالحقيقةِعلىِاألدلَّةِانقالبُِ:ِاألولى
ِموقعِيؤخِّرِّلِوىذاِالنظرية،ِباألدلَّةِالبصيرونِإّلَِِّفوائدِمنِعليهاِيترتَّبُِِوماِالحقيقةِِِعلىِيقفُِِفال

ِبلزومِالنَّاسِعاتقِعلىِلمّيةُِالعِليةُِؤِوالمسِوتبقىِموقِعهاِفيِتظلِِّبلِالمعارف،ُِسلَّمِفيِالحقيقة
ِ.دليلِعنِبهاِاّلعتقاد
ِالثَّانيةُِ - باٞنعارؼ اٛنهل ح التمادي من الثمانية السلبية يعين - :الثانيةُِ ُِتصيبِوضبابّيةِجهلٍِِأيَِِّإنَِّ:
ينيَّةِالمعارفِحلقاتِمنِحلقةٍِِبأيِالعقولَِ ِالحلقاتِسواءِاألخرىِالحلقاتِعلىِبتأثيرىاِتُلقيِالدِّ

ِعلماًِِبلغِأنَّوُِِالوّليةِويجهلِوالنبوةِبالتوحيدِيؤمنِمنَِيظُّنِفالِتحتهاِالَّتيِوالحلقاتِفوقهاِتيالَّ
ِمقاماتِِِيجهلُِِمنِأنَِِّكماِالوّلية،ِتَليِالَّتيِالحلقاتِفيِحقَّوُِِاّلعتقادِأعطىِأنَّوُِِأوِوالنبوةِبالتوحيد

ِالوصيِمعرفةِفيِعلماًِِبَ َلغِأنَّوُِِيتوقَّعِّل - والوصي النمبّ  بعد تأت الميت يعين - والوصيِالنَّبيِتالية
َِكونِالمبحثِوىذاِبشأنِها،ِالمناسبِحقَّهاِعشرِباألحدِِِالعقيدةَِِأعطىِأنَّوُِِأوِوالتوحيدِوالنَّبي
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ِمنِالَكثيرِكتاباتِفيِكذلكُِمغيَّبٌِِمعصوماًَِِعشرَِِاألحدِوتعلوِوالوصيِللنَّبيِتاليةًِِفاطمة
ثين،ِاباتوكتِالمتكلِّمين ِعندِالمرتكزةِاألدلَّةِسيَّماِوّلِعليهاِوالمدارُِِاألدلَّةِبحسبِِِلكّنوُِِالمحدِّ

ِالتسعةِعنِفضالًِِالَحسنينِاإلمامينِمقامِعلىِالزَّىراءِمقامِىيمنةِأنَِِّأيِبديهي ،ِالمذاىبِعلماء
ِسلسلةِفيِحثالمباِأُّمهاتِمنِالمبحثِىذاِبلِبمكان،ِالبداىةِمنِالُحسينِولدِِِمنِالمعصومين
 األَِئممة يعين - عشرِاألحدِمقاماتِلُكلِِِّواجدةًِِستكونِفإنَّهاِالمبحثِىذاِقُ رِّرِوإذاِفَاِطمةِمقامات

ِقلَّةٌِِبلِعليوُِمجَمعٍِِ يرُِِأنَّوُِِور مِالمبحثِىذاِأنَِِّإلىِالنَّظرِإلفاتِمنِوّلبُدَِِّوزيادة - األمًن دوف من
ِوىيِزائدةِدعوىِندَّعيِبلِقطعيَّةِأدلَّةٌِِىيِبلُِمتكاثرةِعليوِِِاألدلَّةِنَِّأِإّلَِِّإليوِتنبَّوَِمنِاألعالمِمن

ِأنَّهاِمعناهِليسِالمقامِفيِعليِ ِتاليةِكونهاِأنَِِّإلىِنلتفتِأنِِّْلبُدَِِّكماِىيمنِتها،ِعلىِاألدلَّةِبداىةُِ
ِأوّلدىاِعلىِىيمنتهاِمِّاألِالمقامِأنَِِّكماِتتلوه،ِجانبٍِِومنِكفؤيّةِجانبٍِِمنِبلِشيء،ُِكلِِِّفيِدونوُِ
ِعشرِاألحدِاألَِئمَّةِِِعلىِوّليتهاِبلحاظِبل - النماس على العاممة الوالية - العامَّةِالوّليةِبلحاظِليس
  .كبلمو آخرِ  إىل - السَّالمِعليُهم
 ُكِتَبت يتالم  الكتابات أىم ح جاء ٣نما أقوؿ أفْ  ٬نكنين جاء، ٣نما واضحة ٧ناذج لكم عرضتُ  قد أنمين أعتقد
 5 الشِّيعي الواقع ح تأثًنُىا وٟنا الزمىراء حوؿ
 السيِّد إىل، اإلحسائي الشميخ إىل، الوائلي الشميخِ  إىل، ا فضل حسٌن ١نممد إىل، الصمدر باقر ١نممد فمن

 ١نممد الشميخ اٞنعاصر العامل وإىل، الشًِّنازي ١نممد السيِّد وإىل، االصفهاين حسٌن ١نممد الشِّيخ إىل، اٝنميين
 . السمند

 على بوِ  تستعينوف ما التفاصيل ومن اٞنعلومات من أيديكم َبٌن يكوف أفْ  ألجل الصور ىذه عليكم عرضتُ 
 .القادمة اٜنلقات ح أو اٜنلقة ىذهِ  ح كاف إف حديثٍ  من يأت فيما أقوؿ ما فهمِ  على أو أقوؿ ما ُمناقشة

 يرتبطُ  فيما ذكروه ما ِنصوصِ  الَكبلـُ  َتقدمـ المذين األعبلـ َىؤالءِ  ُكُتب ح اءج ٣نما أيديكم بٌن عرضتوُ  ما
يقة ّنعرفة  ح بعضهم مع اتمفقُ  قد أُناقشو، أفْ  أُريدُ  ال َعرضتوُ  ما عليها، وسبلموُ  اِ  َصلواتُ  الُكبى الصدِّ
 ّننظومةِ  أعتقدُ  ال ألنمين أقواَٟنم، ذكرتُ  المذين ُكلِّ  مع أتمفق ال أساساً  ولكنمين اختلف وقد اٛنهات، بعض

 بأبواهبا العقائديّة اٞننظومةَ  ىذهِ  أرفضُ  فأنا للدين، اٝنمسة األصوؿ أي ٗنيعاً  هبا يُؤمنوف الميت الشِّيعيمة العقائد
 . عنها يتحدمثوف الميت وُندودىا وبتفاصيلها

 الزِّيارةُ  ىو اإلمامةِ  وتعريف اإلماـ، ىو اٜنسن، ابن اُٜنجمة ىو واحد أصلٌ  لو الدين أفم 5 بوِ  أؤمن المذي
 الكرًن الُقرآف عنها ٓندمث ما فذلك فاطمة منزلةُ  أمما فاطمة، والَقيِّمةُ  قَػيِّمة الدِّين ٟنذا وأفم  الكبًنة، اٛنامعةُ 

ا أٗنعٌن عليهم وسبلموُ  اِ  صلواتُ  اٞنعصومٌن وأحاديثُ   طيماتِ  ح ذلك من جانبٍ  عن ٓندثتُ  ورّنم
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 .تعاىل اُ  شاء إفْ  تليها والميت غد يـو حلقةِ  ح أو اٜنلقة، ىذه ح وقتٍ  من بقي فيما كاف إف حديثي
 منزٟنا عن أٓندمث ال! ؟..ُأحرِقت الميت فاطمة منزلةِ  عن تتحدمثُ  وثيقةٍ  أىمُّ  منها أبدأ أفْ  أُريد الميت النُّقطةُ 
 منظومة من وأخرجتموىا أحرقتموىا الشِّيعة أنتم أنتم، الميت منزلِتها عن أٓندمثُ  النمواصب، أحرقو المذي

 (..!! الكساءِحديث5ُِ )ىو وثيقة وأىمُّ  دليل أىمُّ . اٜنقمة العقائد
 ٜنديث ُمكافئٌ  أقوؿ حٌن مقصودي وسيتمضحُ  الغدير، ٜنديث ُمكافئٌ  ىو الِكساء حديثُ 5 عقيدت ح

 اٛنهة من الغدير، حديث من بكثًنٍ  أعمق الكساء حديث اٞنعرفّية اٛنهة من ،اٞنعرفّية اٛنهة من ال الغدير
 عن أٓندمثُ  وحٌن اٛنهة، ىذه من العقائديّة أدلمِتنا مستوى ح الرتاتبّية اٛنهة عن أٓندمثُ  ولكنمين اٞنعرفية،
 ح وأحاديث روايات ح عنو يتحدمثوف المذي الِكساء حديث عن أٓندمثُ  ال إنمين الشمريف الكساء حديث
 اٞنعىن، ىذا أنكرُ  ال سلمة، أـ بيت ح جرى قد ذلك بأفم  كتبنا ح وأحاديث روايات وح اٞنخالفٌن ُكُتبِ 
ـّ  بيتِ  ح جرى ما لكنم   حديث عن ُىنا أٓندمث إنمين!! آخر شيءٌ  فاطمة بيت ح جرى وما شيء َسَلمة أ

يقةِ ا بَيتِ  ح َجرى المذي وعن الشريف الكساء   .الطماِىرة لصدِّ
 الشِّيعة إفم  بل اآلف البنامج يتابعوف ٣نمن الكثًن أفم  أظن اٜنديث، ىذا عن ُأحدِّثكم دعوين5 شيءٍ  أومؿُ 

 المذي الِكساء حديث أفم  َٟنم ٫ُنَّيلُ  والزِّيارات، األدعية ِقراءة على يُواظبوف ٣نمن اٜنسينيات رّواد من عموماً 
 ح اٜنديث ىذا فيها طبعوا طبعات ُىناؾ اآلف َكاف وإفْ  اٞنفاتيح آخر ح اٞنوجود اٛنِناف تيحمفا ح يقرأونوُ 
 التأريخ، طوؿ على الشِّيعةِ  لدى معروفاً  كاف اٜنديث ىذا أفّ  يتصومروف اٜنديثة، الطبعات اٞنفاتيح، وسط

 ..!! كذلك ليست والقضيمةُ  يقبلونُو، الُعلماء وأفم 
 حديث5 فاطمة بيت ح الكساء حديث عن أٓنّدث الشمريف، الكساء حديث حكاية مينِّ  اٚنعوا إذاً 

ا الشِّيعة كتب ح وموجودٌ  اٞنخالفٌن كتب ح موجودٌ  معروؼ حديثٌ  َسَلمة أـ بيت ح الكساء  يصل ورّنم
ا اٜنديث، ذلك عن أٓندمث ال وأنا معروؼ، حديث رّّنا، التواتر، حدِّ  إىل حّتم   حديث عن أٓندمث وإ٧نم

يقة بيت ح حدثت الميت الواقعة الشمريف الكساء  َسَلمة أـّ  ِنصوص اٞنذكور اٜنديث ألفم  الطاىرة، الصدِّ
 اٜنديث ح الزمىرائي، اٜنديث ح اٞنوجودة التفاصيل ُكلِّ  دوف من التطهًن آية ونزلت الكساء ٓنت ٗنعهم
 بيتِ  ح جرت الميت الواقعة الكساء ُنديث يل شأفَ  ال ذاً إ الُكبى، الصدِّيقة عن األنصاري جابر يرويو المذي

ِـّ   المذي اٜنديث ىذا فاطمة، بيت ح َجرت الميت الواقعة الشمريف الِكساء حديث عن ىنا حديثي َسَلمة، ُأ
  .وزماف مكافٍ  ُكلِّ  ح الشِّيعةِ  ٠نالس ح قراءتوُ  ُتستحبُّ 

 الواقعة ىذهِ  ح نزلت التطهًن آية أفم  باعتبار التطهًن، آية تفسًنِ  أجواء ح يكوف أفْ  اٞنفروض اٜنديث ىذا
 التطهًن آية إىل يأت ِحٌنَ  الشِّيعي الػُمفسِّر اٞنفروض الفاطمّي، الِكساء ٓنت بيتوِ  أىلَ  النمبُّ  ٗنع حينما

 يُوردَ  أفْ  َسَلمة أـّ  ديثح من يُورِد ما مع يُورِدَ  أفْ  األقلّ  على أو اٜنديث ىذا يُورِدَ  أفْ  تفسًنِىا ح ويتحدمث
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 التفاسًن، ُكلم  راجعوا راجعوىا، الشِّيعة مراجع كتبها الميت الشِّيعيمة التفاسًنِ  ُكلم  راجعوا اٜنديث، ىذا
 البياف ٠نمع عن أٓندمث! الطوسي الطائفة لشيخ التبياف عن أٓندمث5 األومؿ الطِّراز من التفاسًن عن وأٓندمث
 !اٞنيزاف عن أٓندمث! الطبسي للشميخ للشِّيعة اٞنركزي التفسًن

 الشِّيعة ُعلماء تفاسًن من األومؿ األفق ح ىي الميت التفاسًن ىذه التفاسًن، ىذه وأضراب التفاسًن، ىذه عن
 يوردوا أفْ  أرادوا إذا التطهًن آيةِ  إىل الكبلـُ  يصلُ  وحينما الشريف، الكساء حديث من باٞنطلق خليمةٌ 

م وروايات أحاديث ِـّ  بيتِ  ح َجرت الميت الواقعةَ  تنقل الميت األحاديثَ  يوردوف فإهنِّ  سائل يسأؿ قد .َسَلمة ُأ
 نزوالً  كاف فاطمة بيت ح النزوؿ مرمة، من أكثر نزلت التطهًن آية سلمة؟ أـ بيت ح اٜنادثة جرت ٞناذا

 المذي النزوؿ كعاّمة عاّماً  نزوالً  كاف َلمةسَ  أـ بيت ح والنزوؿ اٝنصوصّيات، بتلك اجمللس، بذلك خاصماً 
 مكة ح نزلت مرمة، من أكثر نَزلت َعديدة وسورٌ  عديدة آياتٌ  وعندنا اٞنسلمٌن، لعمـو اآليات بو تنزؿ

 ح اٝنوض أُريد ال كذلك، السَُّور وبعض مرمة من أكثر اٞندينة ح نزلت اآليات وبعض اٞندينة، ح ونزلت
 . أبداً  مهممة ليست نظري ح ىي والميت التأر٫نية بساتواٞنبل التفاصيل ىذه

 .التفسًن ُكتب من دعونا الفاطمي، الِكساء حديثِ  من خليمةٌ  مراجعنا لكبار الشِّيعيمة التفسًن فكُتب
 !سيالطو ! اٞنفيد ُكتب! الصمدوؽ الشميخ وغًن الصمدوؽ الشميخ ُكتب! الكاح وغًن الكاح5 اٜنديثية اٛنوامع

 كتب! الشمريف الكساءِ  حديثِ  من خلي   اٟنائل اٜنديثيُّ  اٛنامعُ  وىذا الكبًنة اٞنوسوعة ىذه البحار حّتم 
 سًنة ح الشِّيعة ُعلماءُ  كتبها الميت الُكتب أيضاً، السًنة كتب خليمة، اٜنديث كتب خليمة، التفسًن

 .!! .الشمريف الكساء حديث من خلّيةٌ  األخرى ىي اٞنعصومٌن
 الَكثًن اإلبليسي، النمشاط من جزءٌ  وىذا معروفاً، اٜنديث ىذا يكن مل! ؟..معروفاً  اٜنديثُ  ىذا كاف ىل

 الُقمِّي ادِّث أبداً، اٞنفاتيح، ح الشمريف الكساء حديثَ  ذكر المذي ىو الُقمِّي ادِّث أفم  يتوقمع مِّنكم
ا ف،الشمري الكساء حديثَ  أٜنقَ  المذي ىو ليس  َترٗنةَ  وأعادوا اٛنناف مفاتيح كتاب طباعةَ  أعادوا المذين وإ٧نم

 ..!! اٜنديث ىذا أٜنقوا المذين ىم ىؤالء اٛنناف مفاتيح كتاب
 ىو الُقمِّي، للُمحدِّث الزمىراء من ىديةً  كاف اٛنناف ّنفاتيح الشمريف الكساء حديث إٜناؽ5 عقيدت ح

 ادِّث نيمة نيمتُو، ىي ىذه للزمىراء َتقرُّباً  اٛنناف مفاتيح كتاب ألمف إنموُ 5 ُقمِّيال ادِّث يقوؿ ما ُنسب يقوؿ،
 أسباب أحد ىو وىذا للزمىراء، تقرُّباً  اٛنناف مفاتيح كتابَ  ألمف أنّو عنو معروؼ ىو وكما يقوؿ كما الُقمِّي

اً، كثًنة والزِّيارات األدعية فكتب وإالم  انتشاره،  غريب وبشكلٍ  للنمظر ُملفتٍ  بشكلٍ  انتشر لكتابا ىذا جدم
 ستجد فإنمك األجناس ُكلِّ  ومن اللُّغات كل من الشِّيعة يقطنها الميت البلداف كلّ  إىل إذىب مكاف، ُكلِّ  ح

 ىذا ُأِٜنق أفْ  الزمىراء من ىديمة ىذه أعتقد أنا الشمريف، الكساء حديثُ  بو وملحقٌ  اٛنناف، مفاتيح كتابَ 
 قد الشمريف الكساء حديث أفم  يتوقمعوف النماس أكثر ولذا الُقمِّي، ادِّث لكتاب توفيق بكتابِو، يثاٜند
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ا بكتابو الُقمِّي ادِّث يلحقوُ  مل بكتابو، الُقمِّي ادِّث أٜنقوُ   مفاتيح بكتاب ذلك بعد أٜنقوُ  من أٜنقوُ  وإ٧نم
 .اٛنناف

 كتب ح ال اٜنديثية، اٛنوامع ح ال التفسًن، كتب ح ال !؟..ىذا الكساء حديث مصادرُ  ىي ما إذاً 
 األدعية كتب من عندنا كتاب وال أبداً، والزِّيارت؟ األدعيةِ  كتب ح مثبلً  موجود اٜنديث ىذا ىل السًِّن،

 عن ثأٓندم  ذلك، بعد بوِ  ُأٜنق وإ٧نا فيو الكساء ٜنديث وجودَ  ال اٞنفاتيح حّتم  اٞنفاتيح، حّتم  والزِّيارت
5 كتاب مثبلً  اٞنثاؿ سبيل على اٞنتأّخرة العصور ح اآلف ٗنُِعت الميت األدعية كتب ليس الكبار العلماء ُكُتب

 األدعية ح واٞنراجع واٞنصادر األصلّية الكتب األصلّية، اٜنديثية اٛنوامع عن أٓندمث إنمين ،(الصاٜنٌن ضياءُ )
 .ىذا عصرنا ح وزيارات أدعية فيها ٗنُِعت كتب عنو  صغًنة جوامع عن أٓندمث ال والزِّيارات،

 كامبًل، ليس ناقصاً  وجاء اٜنديث ىذا فيو جاء مصدر أقدـ أيضاً، اآلخروف ويعرفو أعرفوُ  مصدر أقدـ
َرر الُغَرر) اٚنو كتاب  كاملة، اٞنؤلِّف عن تفاصيل أيضاً  عندنا وما الديلمي، اٜنسن أب ابن للحسن ،(والدُّ

 الديلمي للديلمي، القلوب إرشاد القلوب، إرشاد5 معروؼ كتاب عنده اٟنجري، الثمامن قرفال ُعلماء من ىو
 حديث نصفَ  تقريباً  فيو ذََكر والدَُّرر، الُغَرر اٚنو كتاب وعندهُ  الديلمي، اٜنسن أب ابنُ  اٜنسن ىو ىذا

  .اٜنديث ٟنذا واضحاً  كامبلً  مصدراً  نَعدمهُ  أفْ  ٬نكن ال ولذا كامبًل، وليس الكساء،
 ،(للطر٪ني اٞننتخب5 )اٞنعروؼ الكتاب الكتاب، ىذ ىو الشمريف اٜنديث ٟنذا أيدينا بٌن مصدر أقدـ

 الرمضي، الشمريف منشورات الطبعة ىذه الطُّر٪ني، الدين فخر اٚنو اٞنؤلِّف ألف أيضاً، بالفخري وُيسممى
 فيو يوَجد ،104 صفحة ح الطبعة ىذه ُنسبِ  اٜنديث وذََكر ىجري، 2430 سنة ُمتوجّ  الطر٪ني الشميخ
 بعض توجد واُٜنسٌن اَٜنسن وبٌن الزمىراء بٌن فيما السمبلـ ِصيغ مثل الكلمات، بعض النمقص، بعض

 أقدـ ىو فهذا اٛنناف، مفاتيح بكتاب أُِٜنق حينما ويُقَرأ اآلف موجود ىو كما اٜنديث وإالم  ٢نتلفة الكلمات
 - 5اٜنديث ويبدأ الِكَساء، حديثُ  ُعنوانوُ  الثماين، اٛنزء من التاسع لساجمل ،104 صفحة موجود، مصدر
 أقدـ ىو تقريباً  ىذا -ِالزَّىراءِفَاِطمةِعنَِوُروي - مذكور غًن جابر اسم - الزَّىراءِفاطمةِعنَِوُروي
  .أيدينا بٌن مصدر

 معروفاً  كاف الكتاب ىذا الطر٪ني يخللشم  اٞننتخب كتاب وزف، أيم  لوُ  يُقيموف ال5 الكتاب ٟنذا الُعلماء نظرُ 
 انقرض، اآلف القدًن واألسلوب القدًن، لؤلسلوب وفقاً  اِٝنطابة ٬ُنارسوف المذين اٞننب ُخطباء بٌن ومتداوالً 
 علي ١نممد والشميخ اٜنلِّي صال السيِّد يد على5 األوىل اٞنرة5 مرمتٌن تطورمت اٞنتأّخرة العصور ح اٞننبيّة اٝنطابة

 فرتة األربعينات، فرتة إىل بنا يعود الكبلـ ىذا اٜنسينيمة، اٞننبيّة اٝنطابة ٠نالس طّورا اٝنطيباف ىذاف اليعقوب،
 طريقة تغًّنت الوائلي الشميخ يد على كانت5 الواضحة الثمانية والنمقلة الثماين التطور. تطور حدث األربعينات

 ٬ُنسكوف اٞننب ُخطباء كاف ىذا قبل .اٝنمسينات بعد وما مسيناتاٝن من أقوؿ أفْ  ٬نكن اٜنسيين، اٞننب
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  .الكتاب نفسِ  ح ويقرأوف ٣ُناثلة أخرى بكتب أو الكتاب هبذا
م الكبلـ ىذا أقوؿ وحٌن العلماء، بٌن لوُ  قيمةَ  ال الطر٪ني للشميخ اٞننتخب فكتاب  يعين ال يقولوف، ىم ألهنم

 وىو البيت، أىل ورثاء مدح ح وأشعار وأحاديث روايات إالم  فيوِ  ما تابالك لو، قيمةَ  ال فعبلً  الكتاب أفم 
 الطر٪ني الدِّين فخر الشميخ والرِّجاؿ، واٜنديث اللغة علماء من العلماء، كبار من عامل الطر٪ني الشميخ نفسوُ 
 آؿِ  وعلى الشُّهداء دسيِّ  على العزاء ٠نالس يُقيم كاف الرمجل ولكن الشِّيعة، ُعلماء كبار من معروؼ عالػِم
 الصغًن، اٞننتخب ىناؾ5 كتاب من أكثر لوُ  وىو الكتاب، ىذا ح ىذهِ  ٠نالَسوُ  ٗنع وقد بنفسِو، ١ُنَممدٍ 

 اٜنديث ىذا ذكر اٞننتخب الكتاب ىذا ح ٠نالسو ح الطر٪ني فالشميخ الكبًن، واٞننتخب الوسيط، واٞننتخب
 ُعرس رواية الرِّواية ىذهِ  لذلك اعتبار، أيم  يُعطونوُ  وال الكتاب ٟنذا وزناً  قلت كما يُقيموف ال الُعلماء ولكنم 

 روايةَ  أخذت الشِّيعة ويسقطوهنا، وزناً  ٟنا يُقيموف ال العلماء ىنا ومن الكتاب ىذا ىو مصدرُىا القاسم
 تابك من الكتاب ىذا من ُأِخذت اٞنراسم ىذهِ  وتُقيم، اٞنراسم ىذهِ  وأقامت كرببلء ح القاسم عرس

 ُيسِقطوف العلماء ىنا ومن القضية، ىذهِ  ح وواضح صريح آخر مصدر عندنا يوجد وال للطر٪ني، اٞننتخب
 . القضيمة ىذهِ 

 ُنسب أو الدراية بعلم ُيسممى ما الدراية قواعد ُنسب وُعلمائنا مراجعنا نظر ح الكساء حديث ولذلك
 ٪نضروف ىم نعم عليو، يُعتَمد ال ىنا ومن نظرِىم، ح راعتبا وال لوُ  وزفَ  ال اٜنديث ىذا الرجاؿ علم قواعد

 اٜنديث؟ بصّحة يعتقدف ىل لكنمهم عاّمة، ٠نالس ىذه باعتبار الكساء حديثُ  فيها يُقرأ الميت اجملالس ح
ِـّ  بيتِ  ح َجرى المذي اٜنديث نَعم ُمعَتباً، ليس اَٜنديث ىذا الرِّجاؿ علم وقواعد الدرايةِ  قواعدِ  ُنسب  أ
 الشِّيعة مراجع من ومرجعاً  الشِّيعة علماء من عاِلماً  َتسمع فحينما عندىم، اٞنعتَب  اٜنديث ىو ذلك َسَلمة

 فحديثُ  الزمىراء، حديثِ  عن ال َسَلمة أـ حديث عن يتحدمث إنموُ  الكساء حديث اعتبار عن يتحدمث
 .أيدينا بٌن مصدرٍ  أقدـُ  ىو اٞنصدر فهذا الرِّجاؿ، علم قذاراتِ  ُنسبِ  لوُ  اعتبارَ  ال ىذا الزمىراء
 مصدرُه؟ ىو ما النمص ىذا اٛنناف مفاتيح كتاب من يُقَرأ والمذي اٞنتأّخرة العصور ح اٞنعروؼ اٞنوجود النمص

 اإلماـ مؤسمسة طبعة ىي الطبعة ىذه ،(واألحواؿ واٞنعارؼ العلـو عوامل5 )كتاب ىو النمص ىذا مصدر
 أيدينا، بٌن ليس األصل فاٞنصدر استدراكات، وعليها مزيدة طبعة اٞنهديّ  اإلماـ مؤسمسة وطبعة اٞنهدّي،

 وىذا االصفهاين، البحراين ا عبد للشميخ واألحواؿ واٞنعارؼ العلـو عوامل األصل، اٞنصدر عن صورة ىذه
يقة عوامل من الثماين اٛنزء ىو  وىو اجمللسي للشميخ اصرُمع البحراين ادِّث فاطمة، عوامل من الُكبى الصدِّ
 بصورتوِ  األنوار ُنار كتاب إخراج ح كثًناً  اجمللسي الشميخُ  عليو اعتمد وقد اجمللسي الشميخ تبلمذة من

 البحار من أكب وىي الكبًنة اٜنديثّية اٞنوسوعة ىذهِ  بكتابة البحراين ا عبد الشميخ قاـ ذلك وبعد النِّهائية،
 ٗنع عملية ح وُمهممة وواسعة كبًنة ْنربة على ٓنصمل أفْ  بعد آخر، بشكلٍ  حاديثاأل وتنظيم ترتيب وإعادة



  55/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 831 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة بالِكَتا َمَمف  برنامج: 

- 43 - 
 

 صورة قليل بعد عليكم وسأعرضها صورة ىناؾ ،414 صفحة ،413 صفحة ح األنوار، ُنار وإخراج
 .الشمريف الكساء حديثُ  وفيها العلـو عوامل كتاب لنسخة
 مّت اجمللسي الشميخ اجمللسي، للشميخ ُمعاصراً  كافَ  البحراين ا عبدُ  الشميخ اٞنؤلف قُلت5 قصمة ُىنا ولكن
 القرف علماء من يعين اجمللسي، الشميخ ،2222 سنة توح ،2224 يقوؿ والبعض ،2222 سنة توحّ  توّح؟
 يخالشم  عشر، الثماين القرف وبدايات عشر اٜنادي القرف علماء فمن عشر، الثماين القرف بدايات عشر، الثماين
 النماس بأيدي ُمتوفِّراً  يكن مل العوامل كتاب ولكن الفرتة، تلك علماء من عليو، اِ  ر٘نةُ  البحراين ا عبد
 أٓندمث أفْ  أُريد ال ىنا أنا اٞنخطوطات، على ٓنتوي الميت العاممة اٞنكتبات ح كاملة نسخة منو تكن مل حّتم 
 .موضوعنا عن نخرجُ س وحينئذٍ  يطوؿ قد فذلك العوامل كتاب عن

 للهجرة، 2412 سنة توح توّح؟ مّت قم، ُعلماء من البافقي تقي ١نممد الشميخ5 البافقي تقي ١نممد الشميخ
 سنة 21 اآلف إىل وفاتوِ  تأريخ من يعين ،2412 سنة توح ىو ،2342 اآلف ٥ننُ  بعيدة، اٞندمة ليست يعين
 ىو البافقي تقي ١نممد الشيخ سنة، 21 اآلف وإىل البافقي تقي ١نممد الشيخ وفاة من بالقدًن، ىو فما

 ووجد العوامل كتاب من ُنسخةً  فيها وجد اٞنكتبة ىذهِ  إىل دخل ،مكتبة ىناؾ (يزد) مدينتوِ  وح يزدي،
 بعد ُثم  يزد، مدينة ح مكتبةٍ  ح اٞنوجودة العوامل كتاب نسخةِ  عن فنقلوُ  النُّسخة ىذه ح الكساء حديثَ 

 وليس أوماًل، إيراف ح وُعرؼ اٜنديث نشر فالمذي اٜنديث، ونشر ٢ُنتصرة رسالة ح اٜنديث ىذا طبع ذلك
 كتاب من نقلوُ  اٜنديث َنشر المذي ىذا ىو عليو، اِ  ر٘نةُ  البافقي تقي ١نممد الشميخ ىو العربية الببلد ح

 وانتشر الفارسية باللغة رسالة ح اٜنديث وطبع (يزد) مدينة ح مكتبةٍ  ح عليها عثر الميت النُّسخة العوامل،
 الكساء حديث بو أٜنقوا وقد العربية الببلد ح اٛنناف مفاتيح كتاب انتشر َلمما ذلك بعد إيراف، ح اٜنديث

 أولئك إالم  العرب، الشِّيعي الوسط ح ُمنتشراً  يكن مل ذلك قبل وإالم  العربية الببلد ح الكساء حديثُ  انتشر
  .ضّيق نطاؽٍ  على ذلك وكاف اٞننتخب كتاب ح يقرأوف ينالمذ

 وكتاب اٛنناف، مفاتيح كتاب تُرِجم ما بعد كاف العرب الشِّيعي الوسط ح الشمريف الِكساء حديث انتشار
 تقي ١نممد للشميخ معاصراً  كاف الُقمِّي عباس الشيخ وباٞنناسبة الفارسية، باللغة أساساً  اٛنناف مفاتيح
 توح اٞنفاتيح صاحب الُقمِّي عباس الشميخ للهجرة، 2412 سنة توحّ  البافقي تقي ١نممد الشميخ ،البافقي

 مل الُقمِّي عباس الشيخ أيماـ اٞنفاتيح طُِبع وحٌن لو، معاِصراً  فكاف بسنتٌن، وفاتو قبل يعين ،2404 سنة
 حياة ح طُبعت الميت النُّسخ لُقّمي،ا عباس الشيخ وفاة بعد ذلك، بعد ُأِٜنق ىذا الكساء، حديث فيو يكن

ا الشمريف، الكساء حديث من خليمةٌ  الُقمِّي عباس الشميخ  ادِّث وفاة بعد اٛنناف مفاتيح بكتاب ُأِٜنق وإ٧نم
 حاشيتوِ  ح كاف ما األوىل الطبعة األوىل، الطبعة اٞنفاتيح طبع َلمما حياتو ح الُقمِّي ادِّث وإالم  الُقمِّي،

 مفاتيح ملحقات إليو أضاؼ ذلك وبعد الصاٜنات، الباقيات أِٜنقت ذلك بعد الصماٜنات، الباقيات
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 الكساء حديث أمما الُقمِّي، ادِّث أضافها ىذهِ  ملحقات، ىناؾ اٞنفاتيح آخر إىل تذىبوف إذا اٛنناف،
 ىو البافقي، تقي ١نممد الشميخ رسالةِ  عن ونُِقل الُقمِّي، ادِّث وفاةِ  بعد باٞنفاتيح ُأِٜنق فهذا الشمريف
 ُٗنلة من كاف األيدي، ح متوّفراً  كاف ما العوامل كتاب ولكن العوامل، كتاب عن مأخوذ صحيح

ا كامبلً  يكن ومل اٞنكتبات بعض ح اٞنخطوطات  .البافقي تقي ١نممد الشميخ رسالة من نُِقل وإ٧نم
 الميت اٞنلحقات مع ،(الباطل وإزىاؽ اٜنقّ  إحقاؽُ 5 )كتاب من الثاين اٛنزء ح ىنا طُبعت الرِّسالة ىذه

  .النمجفي اٞنرعشي الدِّين شهاب السيِّد أضافها
 وبعد فاصل إىل نذىب .لندف ٞندينة الي التوقيت ُنسب والصمبلة األذاف وقت من اقرتبنا أنمنا يبدو

 ٩نري ٣نّا شيئاً  تعرفوف ال أنكم تعرفوا كي الشمريف الِكساء حديث حكاية ُأكمل كي إليكم أعود الفاصلِ 
  ..!!حوَلكم

  ... ِفيَػَها الػُمْستودَعِ  والسِّرِّ  وبَِنيَها وبَػْعِلَها وأَبِيَها فَاِطَمة َعَلى َصلِّ  اللمُهمم 
 ألذافِ ا فاصل قبل النماطق، الكتابُ  برنامج من اٞنئة بعد والثمبلثٌن الثمامنةِ  اٜنلقةِ  من األخًن اٛنزء ىو ىذا

. إلينا وصل وكيف الِكساء حديثِ  ِقصمة عن أحدِّثكم ُكنتُ  لندف ٞندينة الي التوقيت ُنسب والصمبلة
 5اٜنديث ُأكملَ  كي مرم  ما أعيد وموجز سريع بشكلٍ 

ِـّ  بيتِ  ح الكساء حديث واقعة عن أٓندمث ال الفاطمي، الِكساء حديث إفم  قُلت  واقعةٌ  تلك َسَلمة، أ
 الفاطمي، الكساء حديث اليماين، الِكَساء حديث عن أٓندمث ىنا، عنها أٓندمث ال لكنمينو  صحيحة،
 أعين السًنة كتب اٜنديث، ىذا من خليمةٌ  اٞنعروفة التفسًن ُكتب اٜنديث، ىذا من خليمةٌ  اٜنديثية واٛنوامعُ 

 والزِّيارات األدعية جوامع واٞنعصومٌن، لنمبا سًنة ح و١ُندِّثونا ومراجعنا علماؤنا كتبو ما الشِّيعيمة السًنة كتب
اً  بقد٬نة ىي وما القد٬نة اٞنصادر من بأيدينا المذي الوحيد اٞنصدر  اَٜنسن أب ابن اَٜنسن الديلمي، ىو جدم

َرر الُغَرر5 )كتابوِ  ح الديلمي عن كثًنة تفاصيل عندنا وما اٟنجري، الثمامن القرف علماء من الديلمي  ،(والدُّ
 أساسية ليست قليلة فوارؽ ىناؾ ،(الطر٪ني ُمنتخبُ 5 )فهو أيدينا بٌن مصدر أقدـ أمما اٜنديث، ِنصفَ  لنق
 بٌن اآلف اٞنتداوؿ اٞنعروؼ النمص وبٌن اٞننتخب ح الطر٪ني نقلوُ  المذي النمص بٌن فيما الكلمات بعض ح

 كتاب ألفم  اٜنسينيمة اجملالس ح يُقَرأ وكاف عيالشِّي الوَسط ح َمعروفاً  َكاف اٜنديث أفم  يعين ىذا أيدينا،
 يُقيُمها كاف مناسباهتم، ح البيت أىل أمرُ  فيها ٪ُنٍَن  ٠نالس و٠نموعة ُحسينيمة ٠نالس ٠نموعة ىو اٞننتخب

  .الكتاب ىذا ح ٗنَعها الطر٪ني الدين فخر الشميخ
! منو؟ اٜنديثّية اٛنوامعُ  خلت ٞناذا وإالم  ما، حدي  إىل قطعاً  الشِّيعي، الوسط ح ُمتداوالً  موجوداً  كاف فاٜنديث

 للحرب وتطبيق نِتاج ىو ىذا أحد، على أفرضها ال الميت قناعات وُنسب َأعرفوُ  ما وُنسب تَتّبعي ُنسب
 لٍ بشك أعواناً  ٪ُنرِّؾ مباشر، بشكلٍ  ُكتُباً  يُتِلف رّنا ُمباشر، بشكل إبليس ٬ُنارسها..!! الزمىراء على اإلبليسية
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م يعرفوف مباشر، ا أو بوعي العمل هبذا يقوموف إهنم  اٜنقل ح اٞنشتغلٌن على إبليس تسلُّط طريق من رّنم
 اٜنديث َىذا إلخفاء ١ناولة ىناؾ واضح ذلك، وغًن الُكتب، استنساخ حقل ح اٜنديث، حقل ح العلمي،

 . اآلف شائع ىو ما مثل الطقوس من طقس بشكل يبقى موجوداً  كاف لو حّتم !! إلماتتوِ  األقلّ  على أو
 لقضاء الرجالّية اجملالس ح يُقَرأ ٣نما أكثر النِّسائية اجملالس ح يُقَرأ الشِّيعي الوسط ح الِكساء حديث اآلف

 ىذا للطقوس، ُمؤسمساً  يُكن مل اٜنديث ىذا ولكنم  ذلك، على أعرتضُ  ال األمراض، لشفاء اٜنوائج،
 سيأت فهذا اٜنديث لنفس استجابةً  نقرأه أفْ  أردنا إذا األوىل، بالدرجة عقائديّةو  معرفّية وثيقة ىو اٜنديث
ا عقائديمٌة، معرفيمةٌ  وثيقةٌ  الكساء حديث األوىل بالدرجة الثمانية، بالدرجة  ح األىم النمص ىو النمص ىذا ورّنم

 ح حبيساً  اٜنديث ىذا بقي حاؿ أيّ  على. اطمّيةالف وبالعقيدةِ  الزمىرائيمة باٞنعرفةِ  تتعلمق الميت النصوص ُكلِّ 
 ..!!أ٨نيمة أيمة واليعطونو العلماء بو يعبأ ال الكتاب وىذا الطر٪ني الدين لفخر اٞننتخب كتاب
 ١نممد الشميخ ىو اٜنديث ىذا إىل التفت والمذي العوامل، كتاب ىو5 اٜنديث فيو ُوِجد المذي اآلخر اٞنصدر

 النمجفي اٞنرعشي السيِّد أٜنقها الرسالة ىذهِ  ذلك، ح رسالة كتب وقد ىو ينقل كما ي،اليزد البافقي تقي
 صفحة اإلسبلمية، اٞنكتبة منشورات من الثماين اٛنزء ىو ىذا ،(الباطل وإزىاؽ اٜنقّ  إحقاؽ5 )كتاب ح

 باللغة اٜنديث ثبمت قطعاً  ةالفارسي وباللغة اليزدي البافقي تقي ١نممد الشيخ كتبها الميت الرِّسالة ىذه ،003
ِالنساءِسيدةِحضرتِاحواّلتِدرِآنِيازدىمِوجلد - 5وينقل( العوامل5 )كتاب عن يتحدمث العربية
ِتقيِمحمَّدِاللِعبادِوحقيرِاست،ِوبنيهاِوبعلهاِأبيهاِوعلىِعليهاِوسالموُِِاللِِِصلواتُِِالزىراءِفاطمة
 - نمودمِنقلِمباركِكتابِازِراِشريفِحديثِاينِجفيالنَِّالقّميِاليزديِالبافقيِباقرِمحمَّدِابن

 للفائدة اٜنديث سندَ  يثبِّت ُثم  عشر، اٜنادي اٛنلد من اٜنديث ىذا نقل وأنمو العلـو عوامل كتاب إىل يشًن
  5السمند أقرأ
ِالجليلِالشَّيخِ ِِّبخِرأيتُِ:ِالعوالمِصاحبُِِالبحرانيِاللِعبدِالشَّيخِقالِالرَِّحْيم،ِالرَّْحَمنِاللِِِِبْسمِِ)

ِالدِّينِزينِابنِالَحسنِالشَّيخِعنِالبحراني،ِماجدِالسيِّدِالجليلِشيخوِِِعنِالبحراني،ِىاشمِالسيِّد
ِالشَّيخِعنِالكركي،ِالعاليِعبدِابنِعليِِّشيخوِِِعنِاألردبيلي،ِالمقدَّسِشيخوِِِعنِالثَّاني،ِالشَّهيد
ِالحائري،ِالخازنِابنِعليِِّالشيَّخِعنِالحّلي،ِهدفِابنِأحمدِالشَّيخِعنِالجزائري،ِىاللِابنِعليِّ
ِفخرِعن - األومؿ الشمهيد عن يعين - أبيوِعنِاألوَّلِالشَّهيدِابنِعليِِّالدينِضياءِالشيَّخِعن

 - المحّققِشيخوِِِعن - اٜنّلي العبلممة - ووالدهِشيخوِِِعن - اٜنّلي العبلمة ابن ىو ىذا - المحقِّقين
ِإدريسِابنِمحمَّدِشيخوِِِعنِالحلي،ِنماِابنِشيخوِعن - اٜنّلي العبّلمة خاؿ ىو ذيالم  اٜنّلي اقِّق

ِشهرِابنِمحمَّدِالجليلِالشَّيخِعن - اٞنناقب ثاقب صاحب - الطوسيِحمزةِابنِعنِالحّلي،
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ِالحسنِابنِمحمَّدِابنِالحسنِالجليلِشيخوِعن - ااِلحتجاج صاحب - الطبرسيِعنِآشوب،
ِقولويوِابنِشيخوِِِعنِالمفيد،ِشيخوِِِعن - الطوسي الشميخ - الحقَّةِالطائفةِشيخِأبيوِعنِالطوسي،
 الُقمِّي إبراىيم ابن عليّ  - ىاشمِابنِإبراىيمِأبيوِعنِإبراىيم،ِابنِعليِِّعنِالكليني،ِشيخوِِِعنِالُقمِّي،

ِحيىيِابنِقاسمِعنِالبزنطي،ِنصرِأبيِابنِمحمَّدِابنِأحمدِعنِىاشم،ِابنِإبراىيمِأبيوِعن -
ِعبدِابنِجابرِعنِالجعفي،ِيزيدِابنِجابرِعنِتغلب،ِابنِأبانِعنِبصير،ِأبيِعنِالكوفي،ِالجاّلء

ِقالِأنَّوُِِأجمعين،ِعليهمِاللِرحمةُِِاألنصاريِالل ِالزَّىراءِفَاِطَمةََِِسمعتُِِالرَِّحْيمِالرَّْحَمنِاللِِِبسمِِ:
 .الشمريف الكساء حديث آخر إىل ،(...ِالسَّالمِعليَها
 ح بعد انتشر قد يكن ومل إيراف ح اٜنديث فانتشر إيراف، ح الفارسية األوساط ح انتشرت لرِّسالةا ىذه

 الشميخ كتبها الميت الصمغًنة الرِّسالة ىذه انتشار ُُنكم ضّيق نطاؽٍ  على انتشر ولكن الشِّيعيمة، العربية األجواء
ا البافقي، تقي ١نممد  اٛنناف مفاتيح كتاب طََبع المذي اٞنطبعة صاحبُ  َأٜنق أفْ  دبع الواسع االنتشار جاء وإ٧نم

 الكساء، حديث انتشر وبانتشارهِ  انتشر اٞنفاتيح كتاب الكساء، حديث بوِ  فأٜنق إيراف ح الفارسية بنسختوِ 
 لوُ  وجودَ  ال أبداً  الشِّيعيمة، األوساط ُكلِّ  ح وُمنتشر العلماء، بٌن ُمنتشر اٜنديث ىذا أفم  يتصوروف الشِّيعة

 أفْ  يريدوف المذين أولئك عند اٜنديث شأف من يُقلِّل ىذا اٜنديث، شأف من يُقلِّل ال وىذا اٞنصادر، ح
 ح ُيشرَتط ال السمقيمة، القواعد هبذهِ  لنا شأفَ  ال ٥َننُ  اٜنديث، تقييم ح النمواصب من تعلمموه ما يُطبِّقوا
 ح تكوف أفم  يشرتَط ال والرِّوايةٌ  رواية، ىو اٜنديث أساساً  تب،الكُ  ح موجوداً  يكوف أفْ  اٜنديث صحمةِ 

 ح ُيشرتَطُ  ال (،َأَحاِديِثَناِِرَواةِِِِإَلىِفيهاِفَارَِجُعَواِاَلَواِقَعةِالَحَواِدثِوأمَّا) 5زماننا إماـ يقوؿ وحٌن الكتب،
 والفقهاء العلماء ألفم  ولكن اٜنديث، ينقل يالمذ يروي، المذي ىو الرماوي الرِّوايات، يكتبوا أفْ  الرِّواة ىؤالء
  .األحاديث يكتبوف المذين ىم الّرواة5 قالوا الرِّوايات حفظ عن عجزوا
 ح يكتب المذي وليس الرماوي ىو ىذا ألسنِتهم، ِعب اٜنديث وينقلوف اٜنديث ٪نفظوف أساساً  الّرواة

 وسائل من وسيلة ىي نعم الكتب، ح تثبمت أفْ  األحاديث ح ُيشرتط فبل ثانية، درجة راوي فهذا الكتب،
 وتنَقل الصدور ح ٓنَفظ الرِّواية أفم  الرِّواية ح األصل لكن اٜنديث، حفظ وسائل من وسيلة اٜنديث، نقل
 ح اٜنديث ىذا ووجود اٜنديث، كتب ح اٜنديث وجود عدـ ح قدحاً  ذلك ُيشكِّلُ  فبل األلسنة، عب

 ح وُمنتشراً  معروفاً  كاف اٜنديث أفم  إىل ُيشًن الشِّيعة لعاممة عاممة ٠نالس ىيو  للطر٪ني اٞننتخب كتاب
 ىذا ِعب جاءت وىي الشِّيعي، الوسط ح ُمنتشرة اآلف القاسم ُعرس قضيمة ما مثل الشِّيعي، الوسط

 أ٨نيمة الكتاب ذاٟن ٩نعلوف ال العلماء ألفم  ولكن أيضاً، منتشراً  اٜنديث كاف اٞننتخب، كتاب ِعب الكتاب،
 . زماننا ح انتشر كما واسعاً  انتشاراً  ينتشر فلم
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 من نقلو حٌن اليزدي البافقي تقي ١نممد الشميخ ىو5 األوىل بالدرجة اٜنديث ىذا انتشار ح األكب السمبب
 كتابُ  شرانت حينما5 األكب الثماين والسبب .الرِّسالة ىذه وَنَشر ِحدة على رسالة ح ،(العوامل) كتاب
 انتشرت أيضاً  الفرتة تلك وح 2404 سنة بعد الُقمِّي عباس الشميخ وفاة بعد ذلك بعد اٛنناف مفاتيح
 للتبُّؾ اٜنديث ىذا أٜنق اٞنطبعة صاحب بسنتٌن الُقمِّي وفاة وبعد 2412 سنة توحّ  المذي البافقي رسالة

 .اإليراين الوَسط ح فانتشر اٛنناف، ّنفاتيح وللتيمُّن
 يُطَبع مل طُِبع حينما النمجفي، النُّوري رضا ١نممد السيِّد َترَٗنوُ  وقد العربية اللُّغة إىل اٛنناف مفاتيح تُرِجم حينما

 اٛنناف مفاتيح كتاب ترجم فحٌن الكتاب، أصل من ليس الكساء حديث ألفم  ٞناذا؟ الكساء، حديث معو
 مثبلً  فُأِٜنق، الكساء حديث طلبوا النامس ذلك بعد الكساء، ديثُ ح بوِ  يُلَحق ومل العربية باللغة تُرِجم وطُِبع،

 الكساء حديث أٜنقوا حٌن العربية، للرتٗنة األصلّية الطبعة ىي الطبعة ىذه الطبعة، ىذه اٞنثاؿ سبيل على
ِالمؤمنينِمنِكثيرٍِِلطلباتِاستجابةًِِوُكِتب - اٛنناف ٞنفاتيح فارسيمة ُنسخةٍ  من ُمصّوراً  ُأِٜنق الطبعة هبذهِ 

ِاللِعبدِللشَّيخِ،(العلومِعوالم)ِكتابِعنِنقالًِِالشَّريفِالكساءِحديثِبذكرِارتأيناِللكتابِوإتماًما
ِعنِبصورةٍِِالحديثُِِوأُثِبتِاألنصاريِاللِعبدِابنِجابرِعنِصحيحِبسندٍِِالبحرانيِاللِنورِابن

 حديث سطور من سطرٍ  ُكلِّ  ٓنت رسيةفا ترٗنة توجد ألنموُ  - الفارسيةِباللغةِالجنانِلمفاتيحِنسخةٍِ
 .فارسي شيء فيها يوجد وال ُمعّربة النُّسخة ىذه بينما الشمريف، الكساء
 وفاتو بعد ولكن الكساء، حديث فيها كاف ما الُقمِّي عباس الشميخ زماف ح طُِبعت الميت األوىل فالنُّسخ
 وكما فَػَعل، وحسناً  الشمريف، الكساء حديثَ  اؼأض الفائدة ىذه وإلضافة وللتيُّمن للتبُّؾ اٞنطبعة صاحب

 الزمىراء من ىديمة ىو الكتاب هناية ح ُملحقاً  الشمريف الكساء حديث إضافة أفم  أعتقد قليل قبل قلت
 تقي ١نممد الشميخ حّتم !! اإلبليسّية للحرب الزمىرائيمة اٞنواجهة ات من ة وىذه الُقمِّي، عباس للشميخ

 الكساء حديث على عينوُ  ووقعت ،(العوامل) كتاب على وَعَثر يزد ح اٞنكتبة تلك إىل ذىب حٌن افقيالب
ا ُجزافاً  ىكذا األمر ىذا يكن مل عقيدت ح وطبعُو، اٜنديث ونقل  الرمُجل ىذا الرمُجل، ٟنذا التوفيقُ  ىو وإ٧نم

 األشخاص لتأريخ برنا٠ناً  البنامجُ  فليس حياتو عن أٓندمث أفْ  ىنا أُريد ال أنا البافقي، تقي ١نممد الشميخ
 . الفاطمي اإلبليسي الصِّراع ىذا فكرة لكم أُقرِّب كي اٛنهة ىذهِ  آخذ أفْ  أُريد لكنمين
 كاف ٗنكراف مسجد ٗنكراف، مسجد إحياء ح كبًن وفضل كبًن دور لوُ  كاف البافقي تقي ١نممد الشميخ
ا أحد، بوِ  ٬نرّ  ال َخرِبَة اً  وقبلئل قبلئل رّنم  وأحياه إعمارَهُ  وأعاد بناَءه أعاد المذي َخرِبَة، كاف النماس، من جدم

 مثلما عليو، اِ  ر٘نةُ  البافقي تقي ١نممد الشميخ ىو ُقم ح إليو اٜنوزة طََلبة أنظارَ  ووجمو فيو كثًناً  بالتواجد
ينيمة اٞندارس كانت  ح قد٬نة مدارس ىناؾ كانت الرمضوية، اٞندرسة ثلوم الفيضية، اٞندرسة مثل َخرِبة، الدِّ
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 ومسجد قم، مدينة إىل آراؾ مدينة من اٜنوزة ونقل اٜنائري الكرًن عبد الشميخ جاء َلمما َخرِبة، وكانت قم
 بَعض َحثم  المذي ىو البافقي َتقي ١نممد الشميخ ِنسبّياً، ناءٍ  يُعتب مكاف ح قم، مدينة خارج ىو ٗنكراف

 مسجد القد٬نة، خارطتوِ  على بناَءه أعاد ٗنكراف، مسجد بناء وأعاد األمواؿ وٗنع اٞنتمّولٌن وبعض ارالتج
اً، صغًنٌ  القد٬نة ِنارطتو ٗنكراف  اِ  صلواتُ  األمر صاحبِ  ٢ُنطمط على يعين القد٬نة، خارطتو على جدم
  .كرافٗن مسجد إىل النماس ووجمو أمَره وأحيا بناَءه أعاد عليو، وسبلموُ 
 مسجد إفم  بل السمهلة، مسجد ىو ما مثل اٞنهدويّ  البنامج ح مهممة أساسية نقطة ٗنكراف ومسجد
 ح كبًنة مدخلّية قم ٞندينة ألفم  ٞناذا؟ السمهلة، مسجد أ٨نيمة على تعلو قد أ٨نيمتوُ  الغيبة عصر ح ٗنكراف

 صلواتُ  اُٜنجمة لئلماـ داراً  سيكوف ألنموُ  اإلماـ ظهورِ  دبع أ٨نيمُتوُ  ستّتضح السمهلة مسجد اإلماـ، ظهور قضية
 على تعلو الغيبة زماف ح خصوصّيُتوُ  ٗنكراف َمسجد أمما اُٜنجمة، لئلماـ مركزاً  سيكوف عليو، وسبلموُ  اِ 

ا واألجر الثواب عن أٓندمث ال السمهلة، مسجد خصوصّية  لظهور دِ التمهي ح اٞنكاف فاعلّية عن أٓندمث وإ٧نم
 أكثر، أٓندمث أفْ  ٬ُنكن كاف القضيمة ىذهِ  عن اٜنديث كاف ولو عليو، وسبلموُ  اِ  صلواتُ  اُٜنجمة اإلماـ

 ال، أـ األمر ىذا إىل ُملتفتاً  كاف النظر بغضِّ  النقطة، ىذهِ  إحياء ح طوىَل  ويدٌ  كبًن فضلٌ  البافقي فللشميخ
 .توفيق ىذا بالنمتيجة

 ح ُىناؾ ولبنة ىنا لبنةٍ  بوضع يقوموا لكي كثًنة أحياف ح َخفيي  بلطفٍ  اٞنخلصٌن أشياَعو ؾ٪ُنرِّ  زماننا إماـ
 اللُّطف مصاديق من مصداؽ ىو ىذا التأريخ، ِعب اٞنقدِّمات هتيئة وح التمهيد وح اٞنهدويّ  اٞنشروع بناء

 ذلك ولكنم  بوجدانو اٞنعىن َيستشعر َقد كو،٪ُنرِّ  المذي ىو التوفيق ولكنم  علم دوفِ  من يتحرمؾ الشِّيعيّ  اٝنفي،
 إنشاء إعادة مرادي إنشاء، ح فضل لوُ  كاف البافقي تقي ١نمد الشميخ .حاؿ أيِّ  على قوياً، دليبلً  يُعدّ  ال

 أخرجتو ُنيث حياتو من غالياً  ٖنَنوُ  َدَفع اٞنعصومة السيِّدة ُحرمة عن للدفاع موقف لوُ  وكاف ٗنكراف مسجد
 الميت قم مدينة عن بعيداً  وبقي عليو، وضيمقوا الرمي مدينة إىل ونفاه قم من الشماه أخرجو اإليرانية، السُّلطة

 الُعلماء حّتم  قسرّي، بشكل ولكن اَٜنسين العظيم عبد للسيِّد ٠ُناوراً  كاف الرمي، مدينة ح توحّ  أفْ  إىل ٪ُنبِّها
ا أ٨نلوه،  ُقم، إىل يأت أفْ  يستطيع ال ألنموُ  ىناؾ ويزورونو معو يتواصلوف انواك المذين القبلئل الُعلماء من رّنم

 .عليو اِ  ر٘نةُ  اٝنُميين السيمد ىو
 اَٜنضرة ُحرمة انتهكوا وفعبلً  اٜنضرة، انتهاؾ أرادوا حينما الشماه عائلة مع قّصة لوُ  البافقي تقي ١نممد الشميخ

 وجههم ح عبل المذي الوحيد الصموت ىنا، مؤرِّخاً  لست بأينّ  قلتُ  تفصيل، ٟنا والِقصمة الشمريفة اٞنعصومية
 .ذلك بعد غالياً  موقِفو ٖننَ  ودفع البافقي، تقي ١نممد الشميخ ىو ُقم ح عليهم الدنيا وقَػَلب مشروَعهم وأفسد

 من ٞنكتبات،ا ظُلمات من وإخراجوِ  الِكساء حديث نشرِ  ح موّفقاً  الرمجل ىذا كاف ىذا لُكلِّ  أقوؿ لذا
 ذلك وبعد وَنشرهُ  اٜنديث ىذا البافقي الشميخ أخرج اٞنخطوطات، ظُلمات ومن القد٬نة اٞنكتبات ظُلمات
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 مهدوّي، ُلطفٌ  فاطمّي، لطفٌ  وراَءهُ  اٜنديث ىذا انتشار إفم 5 أقوؿ لذا اٛنناف، مفاتيح كتاب ِعب انتشر
 صلواتُ  الزمىراءِ  إىل َتقرُّباً  الُقمِّي ادِّث كتبوُ  المذي نافاٛن مفاتيح كتاب إىل البافقي تقي ١نممد الشميخ فمن
 اٜنديثُ  َصار الشِّيعي اٛنو ح اٞنعرحّ  الوعي لقلمة لؤلسف يا ولكن اٜنديث، ىذا انتشر عليها وسبلموُ  اِ 

 حديثٍ  أىمُّ  الكساء ديثُ ح العقائديّة، الوثائقّية وقيمُتوُ  اٞنعرفّية قيمُتوُ  وغابت فقط الطقوس من طقساً  ٬ُنثِّل
 شاء إفْ  غدٍ  يـو حلقةِ  ح عنها اٜنديثُ  سيأت اٛنهة وىذه الزمىرائّية، العقيدة وح الفاطمّية اٞنعرفة ح معرحي 

 .تعاىل ا
 مرحـو خانو كتاب) مكتبة ح يقوؿ كما عليها عثر عليو ا ر٘نة البافقي الشميخ عليها عثر الميت النُّسخة

 من يبدو المذي يزد، مدينة ح سليماف مًنزا مكتبة ح ،(سره قّدس سليماف مًنزا آغا آغايا إلسبلـا ُحجمة
 .البافقي كبلـ من ىذا، كبلموِ  من واضح الكتاب، مت ح اٜنديث على َعَثر قد أنموُ  كبلموِ 

 الشميخ عنها ٓندمث الميت النُّسخة ىذه عن َُنثوا العوامل كتاب تطبع أفْ  أرادت حٌن اٞنهديّ  اإلماـ مؤسمسة
 أين النُّسخة، ىذهِ  على يعثروا مل معروفة، اٞنكتبة وىذه اٞنكتبة، ىذه وح يزد مدينة ح البافقي تقي ١نممد

 كتاب أفم  مع النسخة ذىبت النسخة؟ ىذه ذىبت أين واضحة، إبليسية حرب ىناؾ ُعِلست، ذىبت؟
اً، كبًن كتاب العوامل  على عثرت حّتم  تبحث اٞنؤسمسة فبقيت البحار، كتاب من أكب العوامل كتاب جدم
 اٞنت ح مكتوباً  يكن مل النُّسخة ىذهِ  ح اٜنديث ولكن طهراف، جامعة مكتبة ح العوامل كتاب من نسخة
 هبذهِ  يتمسمكوف المذين أولئك نظر ح اٜنديث شأف من ُيضِعف أيضاً  وىذا اٜناشية، ح مكتوباً  كاف

 .البيت أىل أعداء من هبا جاؤونا يتالم  القذارات
  5الصورة لنا اعرضوا رجاءاً 

 
 ح كتابة ىناؾ تبلحظوف طهراف، جامعة مكتبة ح اٞنوجود العوامل كتاب ُنسخة صورة ىي الصورة ىذه
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 ىذهِ  اٜناشية، ح مكتوب الكساء حديثُ  ىو ىذا اٜناشية ح كتابة ىناؾ الكتاب، مت ىو ىذا الوسط
 مع اٞنهديّ  اإلماـ مؤسمسة طبعة البحراين، ا عبد للشميخ ،(العلـو عوامل) كتاب من مأخوذة الصورة

5 كتاب نصّ  ىو ىذا الصمفحتٌن وسط ح اٞنوجودة الكتابة فهذه ،414 ،413 صفحة ح اٞنستدركات
 الكساء حديث نصّ  ىو ىذا اٜناشية على اٞنوجودة الكتابة البحراين، ا عبد للشميخ ،(العلـو عوامل)

م البافقي، رسالة من عليكم قليلٍ  قبل قرأتُوُ  المذي بالسمند ومتناً، سنداً  الشمريف  حاولوا حينما حّتم  ألهنم
 البافقي فرسالة البافقي، رسالة إىل يرجعوا أفْ  اضطّروا لذلك واضح غًن الكتابة ح خلبلً  وجدوا استنساَخو

اً، واضحة اً  واضحة كانت سليماف مًنزا مكتبة ح البافقي الشميخ عليها عثر الميت النسخة أفم  يبدو جدم  جدم
 .اٜناشية ح وليس اٞنت ح اٜنديث وكاف

 كتاباً  ٧نتلك ال الُكتب، مستوى وعلى الطباعة مستوى على مريرٍ  بتأريخٍ  مرم  اٜنديث ىذا أفم  ُتبلحظوف أال
 ُكتب من الفقهاء، ُكتب من السًِّن، ُكتب من ،التفسًن ُكتب من اٜنديثية، اٛنوامع من اٞنعروفة كتبنا من

 . اٜنديث ىذا ثبمتَ  الُقدماء ُكُتب من كتاباً  ٧نتلك ال اٞنراجع،
 ُىناؾ يُعاين، اٜنديث أفم  من ُيشِعرنا أيضاً  وىذا اٜنديث، نصفَ  ذكر وقد الثمامنة اٞنئة ح كتاب أقدـ

 الُعلماء الكتاب وىذا ،(الطر٪ني ُمنتخب) ىو تابك أقدـ..!! اٜنديث ىذا ضدّ  إبليسّية مواجهة مواجهة،
 عليها َعَثر الميت النُّسخة حّتم  ،(العلـو عوامل) اآلخر الكتاب ..!!الكتاب اسقطوا وقد سهاَمهم إليو ُيصّوبوف
 جامعة مكتبة ح اٜناشية ح مكتوب واٜنديث عليها عثر عليها، عثر الميت النُّسخة فُِقَدت، البافقي
 ذات بالنُّسخة واٞنلَحق أٜنَقو، المذي الُقمِّي ادِّث ىو ما اٛنناف ّنفاتيح اٞنلحق اٜنديث حّتم  ..!!طهراف
 ..!!الفارسّية اٞنفاتيحِ  نسخةِ  من صورةً  ُأِخذ العربّية الرتٗنة

 ح إشكاؿَ  وال واألجر الثواب لتحصيل الطقوس من طقس إىل اٜنديث ٓنّوؿ العاـّ  الشِّيعي الوَسط ح
 ٤نعلوُ  أفْ  منما يُريد اٜنديث ولكنم  ذلك، ح إشكاؿَ  وال بذلك بنفسو نفسوِ  عن يتحدمثُ  اٜنديث ىو ،ذلك

 وال الصملوات معىن نعرؼُ  ال فقط، بالصملوات األصوات نرفع أفْ  ألجل اٜنديث نقرأ أفْ  ال معرفّياً، طقساً 
 ُظبلمَتهم يعرؼ مل ومن ١ُنَممد، آؿِ  مةِ ُظبل من جزء وىذا اٜنديث، ظبلمةَ  نعرؼُ  وال اٜنديث معىن نعرؼ
 ُظبلمةِ  من ُجزءٌ  ىي الكساء حديثِ  ُظبلمةُ  فاطمة، ُظبلمةِ  من جزء ىذا!! ظلموىم المذين مع شريكاً  كاف

 . فاطمة
 اآلف ،(اٜنديث؟ ىذا مع الُعلماء تعامل كيف5 )غد يـو إىل أتركو الكساء حديث ظبلمة من آخر جزء
 يكفي ال قطعاً  ٧ناذج، لكم سأذكر معو؟ الُعلماء تعامل كيف تأر٫نِو، قصمة ٜنديث،ا ىذا حياة قصمةُ  ىذه

 الشِّيعيمة الرُّموز من الكثًن هبا تعامل الميت الطريقة من ٧ناذج لكم أذكر ولكنمين وكبًنة صغًنةٍ  ُكلِّ  لتتبُّع الوقت
 أنا أدركها ال الميت األسرار من ففيو مضاميُنوُ  أمما الفاطمّي، الكساء حديث مع فاطمة، حديث مع بقسوةٍ 
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 .وُعقوُلكم عقلي إليو يصلَ  أفْ  ٬ُنكن ٣نما منها شيءٍ  عن سُأحدِّثكم ولكنمين غًني يدركها وال
 ىذا ٩نري ٞناذا وإالم ..!! منزَٟنا أحرقوا كما فاطمة منزلةَ  أحرقوا لقد5 أقوؿ حينما حقي  على إينم  تبلحظوف أال

 ٟنذا إبليس من توظيف وُىناؾ أبرت منهجٌ  وُىناؾ إبليسية حربٌ  ىناؾ الكساء؟ يثِ حد على ٩نري المذي
 األلطاؼ الدين، َترَعى أفْ  البُدم  قيِّمة، الدين، على القيِّمةُ  فهي الفاطمّية األلطاؼ لكن األبرت، اٞننهج

 الفاطميمة األلطاؼ الفاطميمة، ىي واٞنهدويمة اٞنهدويمة ىي الفاطميمة واأللطاؼ اٞنهدويمة، األلطاؼ الفاطميمة،
 البافقي، ِنصوص إليو أشرتُ  ما ألطالِفها، من ٧ناذج وىذهِ  الدين أىلَ  وترعى الدين َترعى الميت ىي

 .الُقمِّي ادِّث وِنصوص
قْ َناكُِِِكنَّاِِإنَِِْنَسأُلكِِِفَإنَّا) 5نقوؿ فحينما الشمريفة، زيارهتا إىل أعود  ىذه - َلُهَماِبَِتْصِدِيِقَناِِتَناأَْلَحقِِِْإّلََِِّصدَّ
 إىل اٝنطابُ  ىذا يُوجموُ  ال ٞناذا - ِبَوَّليَِتكَِِِطُهَرنَاَِقدِِْبِأَنَّاِأُنْ ُفَسَناِلِنَُبشِّرَِ - ال؟ أـ ووالية ومتابعة رعاية
 ىي ىكذا، ىي ةُ العقائديّ  اٞننظومةُ ! ىم ُنصدِّقهم ٥ننُ  اٞنؤمنٌن؟ أمًن إىل اٝنطاب ىذا يُوجموُ  وال ا؟ رسوؿِ 
 أبرأُ  إينِّ  واٞنعتزلة، األشاعرة من هبا جاُءوا الميت تلك ليست عنها، أٓندمثُ  الميت الشِّيعيمةُ  العقائديةُ  اٞننظومةُ  ىذه
 أو فاطمة على أكذب إمما أنا ىي، ىذه العقائديّة اٞننظومة هبا، يل عبلقةَ  وال منها اَٜنَسن ابن اُٜنجمة إىل

 الشِّيعيمةُ  العقائديةُ  اٞننظومةُ  ىي ىذهِ  الكبلـ؟ ىذا يعين فماذا فاطمة مع أصدؽ كنتُ  إذا ،فاطمة مع أصدؽ
قُ ْونََِِأْولَِياءََِِلكِِِأَنَّاَِوَزَعْمَنا - الدِّين على قَػيِّمةٌ  وىناؾ األصل ىو إماـ ىناؾ الكاملة، َِوَصاِبُرونَِِوُمَصدِّ
قْ َناكُِِِكنَّاِِإنَِِْنَسأُلكِِِفَإنَّاَِوِصيُّو،ِوِبَِِوأََتىِأَبُ ْوكِِِِبوِِِأتَانَاَِماِِلُكلِِّ ِلُِنَبشِّرََِِلُهَماِبَِتْصِدِيِقَناِأَْلَحْقِتَناِِإّلََِِّصدَّ

  .(ِبَوَّليَِتكَِِِطُهَرنَاَِقدِِْبِأَنَّاِأُنْ ُفَسَنا
 ح وكذاؾ فاطمة معرفةِ  ح اٜنديث يتواصل غداً، ألقاكم غد، يـو حلقة ح تعاىل ا شاء إفْ  يتجدمدُ  لقاؤنا
 .. . فاطمة معرفة ُظبلمةِ 
 !منزلَتها أحرقوا5 الشِّيعي الوسط ح بيننا اٞنستد٬نةُ  الظبلمةُ  أمما !منزَٟنا أحرقوا5 األوىل فاطمة ظبلمةُ 
ا( َزْىرَّاءِيَا5 )وأقوؿ ١ناضرات، قبل ٠نالسي، قبل أحاديثي، قبل البنامج، قبل النِّداء ىذا أرفعُ  حٌن  ىي فؤلهنم
 بوِ  أرتبطُ  المذي األصلُ  الدِّين، على الَقيِّمةُ  ىي القيِّمة، ىذه يدي بٌن حديثي أعرضُ  وأنا الدِّين، على ةُ القيِّم
5 أقوؿُ  لذا الدِّين، على القيِّمةُ  ىي ولكنمها اٜنسن، ابن اُٜنجمة إمامي ىو هناييت وإليو َمبدأي ومنوُ  إليو وأعود

 حديثي أعرضُ  الدِّين، قيِّمةُ  ىي ىذه الَقيِّمة، ىذه على حديثي أعرضُ  ينألنم  اٜنديثَ  وأبدأُ  ،(َزْىرَّاءِيَا)
 ...( َزْىرَّاءِيا)5 عقيدت ىذه الزِّيارة، تقوؿ كما وأقوؿ عليها

 َطهِّريين َطهِّرِيين َطهِّريين صادقاً  أُكنْ  مل وإفْ  هبم، ُأصدِّؽُ  ّنن أٜنقيين العقيدة، هبذهِ  فَأٜنقيين َصادقاً  ُكنتُ  إفْ 
ِلِنَُبشِّرَِ) 5الزيارة تقوؿ كما الزمىراء من الطهارة أطلبُ  فإنمين (َزىرَّاءِيا)5 أقوؿ حٌن صادقاً، واجعليين
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 ىذا ،(َزىراءِيا)5 أقوؿ حٌن ،(ِبَوَّليَِتكَِِِطُهَرنَاَِقدِِْبِأَنَّاِأُنْ ُفَسَناِلُِنَبشِّرَِ) ،نفسي أَُبشِّر أفْ  أُريد ،(أُنْ ُفَسَنا
 من غًنِه، وح البنامج ىذا ح ُتطرَحُ  الميت للعقائد وطهورٌ  للبنامج، وطهورٌ  أوماًل، يل طهورٌ  للبنامج، طهورٌ 

 سُأعرِّفُكم ولكنمين طويلة اٜنلقات معي، ِاصبوا ؟(زىرائيُّون) معىن تعرفوا أفْ  تُريدوف الشِّعار، ىذا جاء ىنا
 .(زىرائيُّون) 5معىن

ـم  يَا َواٟنََوى واٟنََوى، ،َواٟنََوى ا بَِقيمة يَا ٥ننُ  زىرائيُّوف  ... َزْىَراِئيْ  اُٜنَسٌن ُأ
 ... َزْىرَاِئيْ  َواٟنَوى ٥َنْنُ  َزْىرَائِيُّوفَ 
  ... الَقَمر رَِعايَةِ  ِح  أَْترُكُكم

 اإلْٔخَسِْٔج عٍَََ ْنَبًَُِخَببِعِ ُِشَبىِدِّنَب ًًَُجٌُهِ ًُجٌُىِنَب عَْٓ اٌىَسْةَ إوْشِف احلُسَني أَخِْهَ ًَجْوِ عَْٓ اٌىَسْةِ وَبشِفَ َّب

 ... لََّس َّب ... احلُسَني أَخِْهَ بِحَكِّ

 شَىسائَِّْني وُنَّب إْْ فعالً، وُنَّب إِْْ ،اٌصَّىسائِّْني شَبشَت عٍَ ،اٌمََّس شَبشتِ عٍَ غَداً اٌـٍّخمَ ... جَّْعبً اٌدُّعَبء أَسأٌَُىُ

  ... اهلل أَِبِْ يف ...
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ِ:وفيِالختام
م  نِالتنبي  وِال  ىِأنّن  اِحاولن  اِنق  لِنص  وصِالبرن  اممِكم  اِى  يِوى  ذاِالمطب  وعِّلِِّلِبُ  دِّ

يخل  وِم  نِأخط  اءِوىف  واتِفم  نِأرادِالدقّ  ةِالكامل  ةِعلي  وِمراجع  ةِتس  جيلِالبرن  اممِ
ِبصورةِالفيديوِأوِاألوديوِعلىِموقعِزىرائيون.

 
 
ِ

ِمعِالتحيات
ِال ُمتابَعة
ِزىرائيون
ِى 3417ِ
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