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 بِسُِْ اهلل اٌشَّحَِّْٓ اٌشَّحٍُِ

 
  ...األًٌٍََِْبء ٌَخٌَجَّوُ إٌٍَِوِ اٌَّزِيْ اهلل ًَجْو ٌَب عٍٍََه سٍََبٌَ

  ...اهلل بمٍَّتَ

 ...!فَمَذَن؟ َِْٓ ذًََجَ اٌَّزِيْ ًََِب ًَجَذَن َِْٓ فَمَذَ َِبرَا
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 اٌِّْئَت بَعذ ًَاٌثَّالثٌُْ تُعَسِبخَّاٌ تُمٍََحَاٌْ

 ٌُّْسًاخلَ طدبساٌ اجلُضْءُــ  فَبطَِّت ٌَب ٌَبٍَّهِ

  اٌثَّبًِْٔ سُاٌمِ - اٌمٍََِّّت فَبطَِّت
 

  ... بَػَناٌبْ  أَبْػَناِئيْ  َأَخَواٌبْ  ِإْخَوٌبْ  َعلْيُكم َسََلـٌ 
 ..!!( .فَاِطَمةِيَاِلَب َّْيكِِ)6 َوأَفْػَنائِوِ  َأْجَوائوِ  ُبْ  تَػَتَلَحقُ  احلََلَقاتُ  اَلزَاَلت والَِّذيْ  اْلُمتَػَقدِّـ ُعنواننا ُىوَ  الُعنوافُ 
 الوسط ُب األبرت ادلنهج مَلمحُ ) عنواف ربت كانت الَّيت احللقاتُ  كُمَلت أفْ  بعد احلديثُ  بنا ووصل

 الكَلـ ًبَّ  إفْ  الَقادمةُ  واحلَلقةُ  احلَلَقة وىِذه ادلاضية احللقةُ  ،(الَقيِّمة فَاِطمةُ ) 6الُعنواف ىذا إىل وصلنا( الشِّيعيّ 
 .الَقيَِّمة فَاِطَمةُ 6 الُعنواف ىذا ربت احللقات ىذهِ  كل   فيها

 بعد ىرائيَّة،الزَّ  الثَّقافة ُب األىمّ  الوثيقةُ  وأنَّوُ  الكساء حديث عن الكَلـُ  ادلاضية احلَلَقةِ  ُب تقدَّـ موجز بشكلٍ 
 فَاِطَمة، َمنزلةَ  أحَرؽَ  الشِّيعيّ  الوسط ُب األبرتُ  وادلنهجُ  فَاِطمة َمنزؿَ  أحرقت السَّقيفة أفَّ  عن ربدَّثتُ  أفْ 

 ادلنظومةُ  وىي الدِّين، بأصوؿِ  ُيسمَّى ما ذلك عن بديَلً  وَحلَّ  احلقَّة، الشِّيعّية العقائد منظومة من وأخرجها
 .وقناعيت فهمي حبسب األقلّ  على ىذا زُلَمَّد، آلؿِ  ادلخالفِ  الِفكر من هبا يءجِ  الَّيت العقائديّةُ 

 واضحةٍ  إبعادٍ  عمليةِ  من احلديث ىذا على جرى وما الَفاِطمي الَيَماين الِكَساء َحديث َعن احَلديثُ  كاف
 قَادرٌ  وإبليسُ  ذلك، وراءِ  من سُ إبلي يَقيناً  ولكنْ  َحَسٍن، ِبقصدٍ  أو َسيءٍ  ِبَقصدٍ  الشِّيعّية، الثَّقافةِ  ساحة عن

 وكاف األمر لوُ  زيَّن إذا خصوصاً  َسّيء، َعملٍ  ُب َتورَّط َقد أنَّوُ  إىل يلتفتَ  أفْ  دوف من اإلنساف ػُلرِّؾ أفْ  على
ينيَّة الصَّنميَّةُ  َتسوُدىا وتقاليد أعراؼ إىل ُمستنداً  التزيٌن ذلك  أيِّ  من بصلةٍ  احلقِّ  إىل سَبت   ال الَّيت الػَمقيتة الدِّ
 هبا لَللتزاـ النَّاس ويدفع والصَّواب الشَّرعية يُعطيها الَّذي ىو النَّاس على الغالب اجلوَّ  ولكن الوجوه، من وجوٍ 

 األمم لُكلِّ  الدِّيين الواقع ُب غلري الَّذي ىو وىذا سبيلها، ُب للتضحية بل عنها وللدفاع هبا وللتمس ك
 .نعيشها الَّيت اللحظة ىذه وإىل التأريخ طوؿ على والش عوب

 الشَّريف، الِكساءِ  حديثِ  على وغلري جرى دبا ترتبطُ  بقيَّة بقيت ولكن كَلـٍ  من تقدَّـ ما أكرِّر أفْ  أريدُ  ال
 ما السَّابقة احلََلَقة ُب لُكم َعرَضتُ  َما ِمثل َسريعة َنظرةً  عليها سأُلقي الشِّيعةِ  ُعلماءِ  ُكُتبِ  ِمن ظَلاذج ىذهِ 
 أجواء ُب كتِبهم ُب جاء ما عليكم وقرأتُ  األوَّؿ الطِّراز من ظلاذج وأخذتُ  الشِّيعّية رموزنا ُكُتبِ  ُب جاء

 ُمعاملةِ  على سأمر   أيضاً  احللقة ىذهِ  ُب. إشكاؿ دوف ومن رد   دوف ومن تفصيلٍ  دوف من الزَّىرائيَّة ادلعرفة
 . أيديكم بٌن اذجظل وأعرضُ  الشَّريفِ  الكساءِ  حلديثِ  الشِّيعّية الر موز
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 السيِّد الَعسكري، دلرتضى( البيت أىل ومدرسة اخللفاء مدرسة كتبِ  ُب الكساء حديثُ ) 6كتاب ىو ىذا
اد، مطبعة الثَّانية، الطَّبعة اإلسَلمي، العلمي اجملمع منشورات العسكري، مرتضى  2041 سنة طهراف، االربِّ

ِـّ  بيت ُب تفاصيلوُ  َجرت الَّذي الِكساء حلديث صادروادل واألحاديث الرِّوايات يُورد أفْ  بعد للهجرة،  َسَلمة ُأ
 ُب الكساء حديثُ 6 )الكتاب هناية ُب ُعنوانَاً  يضع العسكري ُمرتضى ىذا، كتابو من األخًنة الس طور ُب

 واقعة عن تتحدَّث الَّيت كتبنا وُب ادلخالفٌن ُكتب ُب وردت الَّيت الرِّوايات مجيع أورد قد ىو ،(أخرى روايةٍ 
ِأنَِِّعلىِالَفريقينُِكتبِفيِالسَّابقةِالرِّواياتِاتّفَقت:ِأخرىِروايةٍِِفيِالِكساءِحديثُِ - َسَلمة أـ بيت
 أيضاً، كتِبنا وُب ادلخالفٌن كتبِ  ُب جاء ما مثل - َسَلمةِأُمِِِّبَيتِفيِاهللِرسولِعلىِنَزلتِالتطهيرِآية
 ادلسلمٌن على احُلجَّةِ  لتشديد سلمة أـ بيت ُب عتوق احلادثة ىذه احلادثة، ىذه على أعرتض ال وأنا

  .ىاشم بين من وكذاؾ نسائوِ  من النَّيب عائلة على أيضاً  احُلجَّة ولتشديد
ِفيِالسَّابقةُِِالرِّواياتُِِاتَ َفَقت - اخلصوص هبذا يتحدَّث ىنا وىو الفاطميّ  الكساء حديث عن كَلمنا أمَّا

ِأىلَِِحوَلوُِِأجلسِوقدَِسَلمةِأُمِِِّبيتِِِفيِاهللِرسولِعلىِنزَلتِالتطهيرِآيةِأنَِِّعلىِالَفريقينُِكتب
 واقعةُ  بينما معاِرضة، رواية اعتربىا ىو - الرِّواياتِتلكمِوعارضتِبالكساء،ِوإيَّاىمِنفسوُِِوجلَّلِبيِتو
ِـّ  بيت وواقعة شيء، الزَّىراء بيت  زُلَمَّد، آؿ حلديثِ  الدقيق بالفهم نأٌب أين من ولكن آخر، شيء َسَلمة ُأ

ِتلكمِوَعارضت - (!!القولِلحنِيعرفَِِحتَّىِعاقلًِِلبيباًِِفقيهاًِِأصحابِناِمنِالرَُّجلِنعدِ ِالِوإنَّا)
ِأنََِِّغيرَُِِأخرىِبكيفيَّةٍِِالزَّىراءِدارِفيِوقعتِالقصةِأنَِِّتذُكرُِِالسَّندِمعروفةِغيرِواحدةٌِِروايةٌِِالرِّوايات

ِلذكرِىاِللتعر ضِحاجةًِِنَ رَِِولمِوَمتناً،َِسنداًِِالكثيرةِالرِّواياتِلكَِِتِِتُناىضِالِالواحدةِالرِّوايةَِىذه
 من 21 صفحة ُب ىذا - العسكريِمرتضىِالعالمين،ِربِِِّهللِالحمدُِِأنِِْدعواناِوآخرُِِومناقشِتها

 أىل على وسَلموُ  اِ  صلواتُ  البيت أىل ومدرسة اخللفاء مدرسة كتب ُب الكساء حديث6 )ىذا كتابوِ 
  .البيت
ِروايةٌِ) 6قاؿ معروؼ، غًنُ  سندىا إفَّ 6 فقاؿ سندىا عن وربدَّث بعيد، من وال قريبٍ  من ال ذكرىا ما الرِّواية
 ىناؾ إليها، أشرتُ  الَّيت ادلصادر تتبَّع العسكري مرتضى السيِّد أفَّ  ىل أدري ال ،(السَّندِمعروفةِغيرِواحدةٌِ

ا معروؼ، غًن سندٌ  أنَّوُ  من يقوؿ ىو الرِّواية، ذلذهِ  سندٌ   ليست أساساً  الرِّواية أفَّ  معروؼ غًن ُمرادهُ  ردبَّ
 مشكوؾٌ  ىو ،(العلـو عوامل6 )ِكتاب ُب ادلذكور السَّندُ  ُىنا ومن مشكوكةٌ  ىي وبالتايل الُكُتب، ُب مذكورةً 

 السَّند قراَءَتُو، أعيدو  عليكم قرأتوُ  وقد الرِّواية، ذلذهِ  سندٌ  ُىناؾ العلـو عوامل ففي وإالَّ  .معروؼ غًن وادلشكوؾ
 كتاب صاحب وىو معروفة شخصية البحراين ا عبد الشَّيخ - البحرانيِاهللِعبدِالشَّيخِأنَِّ - ىكذا ىو

 الشَّيخ من ُمراده - َىاشمِالسيِّدِالجليلِالشَّيخِبخطِرأيتُِ:ِيقول - اجمللسي الشَّيخ تَلمذة ومن العوامل
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 ويبدو - ىاشمِالسيِّدِالجليلِالشَّيخِبخطِِِّرأيتُِ - األستاذ يعين العلم، شيخ احلديث، شيخ يعين اجلليل
 ىاشم السيِّد ُكتب ُب احلديث ىذا نلحظ مل أنَّنا مع البحراين، ىاشم السيِّد ىاشم، بالسيِّد يقصد أنَّوُ 

 ىو ادلقصود كاف إذا ىذا.. . أو ... أو إلينا يصل مل كتابٍ  ُب أو كتُِبو من ُحِذؼ موطنٍ  ُب ردّبا البحراين،
 ىاشم السيِّد أنّو يبدو - ىاشمِالسيِّدِالجليّلوِالشَّيخِبخطِِِّرأيتُِ -6قاؿ ألنَّوُ  البحراين، ىاشم السيِّد

 فَل ادلعروؼ ادِّث ىو كاف إذا البحراين، ماجد السيِّد - البحرانيِماجدِالسيِّدِشيخوِِِعن - البحراين
  .بعيدة الزمنية وادلسافة البحراين، ماجد دوالسيِّ  البحراين ىاشم السيِّد بٌن صلة توجد
 أفْ  إالَّ  البحراين ماجد السيِّد عن روى قد البحراين ىاشم السيِّد أفَّ  يُعَقل ال وإالَّ  سقط، قد اسم ُىناؾ فردّبا

 ماجد السيِّد ولكن البحراين ىو ىاشم السيِّد أفَّ  أو البحراين ىاشم السيِّد ىو ليس ىاشم السيِّد ىذا يكوف
ِشيخوِِِعنِالثَّاني،ِالشَّهيدِالدينِزينِابنِالَحسنِعن - ادلعروفة الشَّخصية غًن آخر عالػِمٌ  لبحراينا

ِالجزائري،ِىللِابنِعليِِّالشَّيخِعنِالكركي،ِالعاليِعبدِابنِعليِِِّشيخوِِِعنِاألردبيلي،ِالمقدَّس
ِعليِِّالدينِضياءِالشَّيخِعنِ،الحائريِالخازنِابنِعليِِّالشَّيخِعنِالحّلي،ِفهدِابنِأحمدِالشَّيخِعن
 أبوه وىو - الحّليِالعّلمةِشيخوِِِعنِالمحّققينِفخرِِِعنِاألّول،ِالشَّهيدِِِأبيوِِِعنِاألّول،ِالشَّهيدِابن

ِابنِمحمَّدِشيخوِِِعنِالحّلي،ِنماِابنِشيخوِِِعن - أيضاً  خالو وىو - المحقِّقِشيخوِِِعن - أيضاً 
ِشهرِابنِمَحمَّدِالجليلِالشَّيخِعن - ادلناقب ثاقب صاحب - الطوسيِحمزةِابنِعنِالحّلي،ِإدريس
ِالحسنِالجليلِشيخوِِِعن - االحتجاج صاحب - الطبرسيِعن - ادلعروؼ ادلناقب صاحب - آشوب
ِالمفيد،ِشيخوِِِعنِالطائفة،ِشيخِأبيوِعن - الطائفة شيخ ابن يعين - الطوسيِالحسنِابنُِمَحمَّدِابن
ِمحمَّدِابنِأحمدِعنِىاشمِابنِإبراىيمِابنِعليِِّعنِالكلينيِشيخوِِِعنِ،الُقمِّيِقولويوِابنِشيخوِِِعن
 عن ادلوجودة الرِّوايات البزنطي، عن يروي ال إبراىيم ابن علي ادلعروؼ حبسب - البزنطيِنصرِأبيِابن

ِعن - ندالسَّ  من سقط أبيو اسم ىنا فلردّبا البزنطي، عن أبيو عن يروي إبراىيم ابن عليّ  أفَّ  إبراىيم ابن عليّ 
ِأحمدِعنِعلّي،ِوالدِوىو - ىاشم ابن إبراىيم عن معروؼ ىو ما حبسب ادلفروض - إبراىيمِابنِعليِّ
ِأبيِعن - معروؼ غًن االسم ىذا - الجّلءِيحيىِابنِقاسمِعنِالبزنطي،ِنصرِأبيِابنُِمَحمَّدِابن

 ذلك ؽلكن ولكن تغلب ابن بافأ عن يروي بصًن أبا أفّ  معروفاً  ليس - البكريِتغُلبِابنِأبانِعنِبصير،
 على تثار الَّيت اإلشكاالت ىذه - األنصاريِاهللِعبدِابنِجابرِعنِالجعفيِيزيدِابنِجابرِعن -

  .السَّند
 السَّند، على يطّلع مل أدري، ال السَّند، معروفة ليست الرِّواية ىذه أفَّ  من العسكري مرتضى السيِّد قالوُ  فما
ا ا سند، دوف من الطرػلي منتخب ُب قرأىا أو اجلناف مفاتيح كتاب ُب مثَلً  الرِّواية قرأ وإظلَّ  ذلا العوامل ُب ألهنَّ
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 إليها، أشرتُ  الَّيت اإلشكاالت ىذه بسبب السَّند ىذا يقبل ال ىو ردّبا سندىا، على يشكل أف ؽلكن سند،
 الرجالّيوف يعاِملوُ  ما حبسب السند أُعاملَ  أف أردتُ  لو لكنين أشكلها الَّذي أنا لست اإلشكاالت وىذه

 .عليو اإلشكاالت يثًنوف وىكذا السَّند مع يتعاملوف فهكذا ادلخالفٌن من هبا جاؤونا الَّيت والقوانٌن بالقواعد
 ذلذا أثرَ  ال الطوسي الشَّيخ ُكتب وُب الطوسي، الشَّيخ ذكرُ  جاء السَّند ُب6 نفَسو يطرح قد ىنا سؤاؿٌ 

 أيضاً  السَّند وُب احلديث، ذلذا أثرَ  ال ادلفيد الشَّيخ ُكتب وُب ادلفيد الشَّيخ جاء أيضاً  السَّند وُب احلديث،
 كتب لوُ  الكليين الكليين، ِذكرُ  أيضاً  وجاء قولويو، ابن صنَّف فيما للحديثِ  أثرَ  وال قولويو، ابن جاء

ا ندري ال ضاعت  حلديث وجودَ  ال الكليين حديثِ  من وصلنا ما لكن أخرى ُكتبٍ  ُب احلديث أورد ردبَّ
 ُكتب ُب إبراىيم ابن عليّ  عن كثًن حديثٌ  وورد إبراىيم ابن علي ذكر أيضاً  وجاء فيو، الفاطميّ  الكساء
 ُب ذكروه ولكنَّهم الكساء حديثَ  ذكروا ادِّثوف ىؤالء ردبا الكساء، حديثُ  فيو يُذَكر مل ادلعروفة احلديث

 توَجد وردّبا حذَفُو، َمن حذَفوُ  احلديث ولكن إلينا وصلت الَّيت الُكتب ُب ذكروه أو إلينا وصلت ما ُكتب
 . هبا لنا ِعلمَ  ال ضلنُ  أخرى تفاصيل

 ُب ىذا الكساِء، حلديث األعَلـ ىؤالء ذكر عدـ ُب سبباً  تكوف قد إليها أشًن أفْ  البُدَّ  مسألة ىناؾ ولكن
 فقط، ويكتب يسمعُ  كاف إذا للرَّاوي يقاؿ وال شفهّية، روايةٌ  أساساً  احلديث روايةُ ، إلينا وصلت الَّيت كتبهم

 وضبطِ  حفظِ  ألجلِ  األَِئمَّةُ  أوصى مثلما بالكتابةِ  الرَّاوي َيستعٌن نَعم الرِّواية، يكُتب إنَّوُ  كتابّية، روايةٌ  ىذه
 ِبشكلٍ  ِشفاىاً  تلوىاوي ذاكرتوِ  ُب سلزونَةً  الرِّوايةُ  وتبقى قلبِو، ُب الرِّوايةَ  ػلفظُ  أساساً  الرَّاوي ولكنَّ  الرِّوايات،
 ُب احلديثَ  ػلفظُ  الَّذي ىو احلديث فراوي للحديث، براوٍ  ىذا فما صحيحاً  ليس بشكلٍ  تَلىا إذا صحيح،

 أفْ  بشرط بادلضموف، أو األلفاظ بِنفسِ  كاف إفْ  صحيحاً  يرويو رواه وإذا ذاكرتِو، ُب سلزوناً  ويبقى قلِبو
تُنا ذلك اشرتط كما ادلعىن ُيصيب  ىو ىذا ِشفاىاً، احلديث ىذا ينقلَ  وأفْ  احلديث، رواية ُب ناعلي أئمَّ
 ىذا راوي، ُيسمَّى رلازاً  ىذا شفاىا ينقلها أف دوف ومن الرِّوايات ػلفظ أف دوف من يكتب الَّذي الرَّاوي،

 . وباللفظ بالكَلـِ  يروي أنَّوُ  تعين الرَّاوي كلمة ولكنَّ  بالكتابة، يروي
ا ُكتُبهم، ُب خطَّاً  يكتبوهنا ال األحاديث بعضُ 6 الُعرؼ ىذا مبيَنه كاف احَلديث ُعلماءُ   بعضهم ينقلها وإظلَّ

 ليس أو ىامشي ىو النَّظر ِبغضِّ  العالػِم احلديث، شيخُ  ىنا ادلراد الشَّيخ تَلمذتِو، إىل ينقل الشَّيخ بعض، إىل
 وال الرِّواية ىذهِ  ػلفظوف وىم شفاىاً  نوع الرَّاوين إىل أو تَلمذتوِ  إىل الرِّواية ينقلُ  احلديث شيخُ  ىامشياً،
 زُلدِّثٍ  من الص دور ُب تُػَتناَقلُ  ُخصوصيَّة ذلا الرِّوايات بعضُ  وتبقى ِشفاىاً، آخر جيلٍ  إىل وينقلوهنا يكتبوهنا

م الدقيق، بادلعىن احلديث رِواة وصفُ  عليهم ينطبق أفْ  ألجل شيٍء؟ ألي زُلِّدث إىل  احلديث يرووفَ  أهنَّ
 رواية أربعٌن أُمَّيت على حفظ من أفّ  باعتبار رواية أربعٌن ؼلتار البعض روايتٌن، رواية، فيختاروف ،شفاىاً 
 يوَجد ال ألنَّوُ  اآلف لوُ  وجودَ  وال احلديث، ُعلماء بٌن موجوداً  الُعرؼ ىذا وكاف عاِلماً، القيامة يوـَ  ا حشَرهُ 
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ا القدؽلة منةاألز  ُب انطوت أعراؼ وىذهِ  زُلدِّثوف، بيننا اآلف  كبار من حّتَّ  هبا مسع لو اآلف البعض وردبَّ
 أحدىم ػلفظُ  فقد احلديث، علماءِ  بٌن عليو وُمتعاَرفاً  موجوداً  َكاف الشيء ىذا يستغرهبا، فإنّو العلماء
ا ِكتاب ُب غلمعها وال حديثاً  أربعٌن ا وِشفاىا، ِحفظاً  وتُنَقل بعَده، الَّيت لألجياؿ ينقلها وإظلَّ  آخروف ردبَّ

 بشكلٍ  احلديث روايةِ  وصفُ  الوصف، ىذا عليهم ينطبق أفْ  ألجل ولكّنهم آخر، شيءٌ  ذلك يكتبوهنا
 وينقلوهنا روايةً  ػلفظوا أفْ  أرادوا إذا وعادةً  ِشفاىاً، وينقلوهنا الرِّوايات بعض ػلفظوف فإهّنم كامل، حقيقي  
ا، أقوؿ الِكساء، حديث مع ىكذا األمر كاف فلردّبا خصوصّية، ذلا روايةً  ؼلتاروف ِشفاىا  احتماؿ ىذا ردبَّ

  .ضعيف احتماؿٌ  وىو
ا  وعن احلديث جوامع عن بعيداً  احلديثُ  ىذا يبقى كي بعضهم أذىاف ُب الفكرة ىذهِ  وراء كاف إبليس وردبَّ

 وىو الطرػلي الدين خرُ فَ  زماف إىل األلسنة على يُػَتناَقلُ  وبقي العقائديّة، الثَّقافيَّة السَّاحة وعن العلمّية الُكُتب
ا ادلنتخب، كتابوِ  ُب وأثبتوُ  رلالسوِ  ُب يُردِّدهُ   َىذه بُكلِّ  يل شأفَ  ال يل بالنِّسبة احتماالت، ُكل ها ىذه ردبَّ

 من ينقص وال يُزيد ال ىذا يكن، مل أـ الُكليين السَّند ُب أكاف السَّند، هبذا يل عَلقة وال االحتماالت،
 احلديث هبذا جاء الَّذي أفَّ  أعترب فأنا ﴾فَبسِكٌ جَبءوُُْ إِْ﴿ 6واضحة الُقرآف قاعدةُ  يل، بالنِّسبة شيئاً  األمر

 هبذا الفاسق فجاءنا ﴾بِنَبَأٍ فَبسِكٌ جَبءوُُْ إِْ﴿ الُفسَّاؽ أفسق من مثَلً  ىو بالسَّند، يل شأفَ  وال فاسق

 بالرتيليوف، واحد وال احلديث ىذا ُب شكّ  عندي وما ادلنت إىل ُأصّوهبا فأنظاري ،﴾فَخَبٍََّنٌا﴿ احلديث
ا ىذِه، اذلزيلة السَّند لُعبة ُب كثًناً  الكَلـ أطيلَ  لنْ  ولذلك  ىذا عن سأربدَّثُ  ألنَّين السَّند عند وقفتُ  إظلَّ

 .احلديث ىذا معَ  َتعاملوا وكيفَ  الُعلماء أقواؿِ  عرضِ  باعتبار ُمضطَّراً  ادلوضوع
 على تقوى وال السَّند معروفة غًن الرِّواية ىذه6 العسكري مرتضى السيِّد كَلـ من إليها نصلُ  الَّيت فاخُلَلصة

 ُكتب ُب ىو ِلَما موافقةً  وجاءت كتِبنا ُب وردت الَّيت واألحاديث ادلخالفٌن، أحاديث ومعارضة ُمواجهة
 .كتابوِ  ُب الرِّواية يُورد مل الَّذي احلدِّ  إىل العسكري ُمرتضى السيِّد بوِ  ربدَّث الَّذي الذَّوؽ ىو ىذا ادلخالفٌن،

 ،2551 لسنة، والعشروف والثَّاين والعشروف الواحد العدد ىو ىذا فصلّية، رللَّة وىي ،(ادلوسم رللَّة) 6ىذه
 عليها، وأجاب ا فضلُ  حسٌن زَلمَّد السيِّد إىل ُوجِّهت ألسئلةٍ  ُخصِّص بالكامل بالكامل، العدد ىذا

 رسالة وفتاوى أسئلة ىذه واحدة، جلسة ُب حوار ليس قطعاً  ا، فضلُ  ٌنحس زَلمَّد السيِّد مع حوارٌ 
اً  كبًن وعدد العدد ىذا بالكامل، اجمللَّة ىذهِ  يعين وجواب، سؤاؿ أالؼ ثَلثة6 ىنا مكتوب عملّية،  جدَّ
 صفحة ُب جاء سؤاؿٌ  األسئلة ىذه مجلة من وأجوبة، أسئلة مسألة أالؼ ثَلثة على يشتمل صفحة، 332
 وال الفاطمي اليماين الكساء حديث عن يسأؿ قطعاً  السائل - الكساء؟ِأىلِروايةِِصحَّةِما - 3206
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ِـّ  بيت ُب الكساء حديث رواية عن يسأؿ  حديث الفاطمّي، اليماينّ  احلديث عن يسأؿ السائل سلمة، ُأ
 السؤاؿ ،62234 السؤاؿ رقم يليو، الَّذي السؤاؿ ُب سيأٌب ما ذلك على والدليل الفاطمّي، اليماينّ  الكساء

 حسٌن زَلمَّد غليب ماذا - الكساء؟ِأىلِروايةِِصحَّةِما - ا فضلُ  حسٌن زَلمَّد للسيِّد دلن؟ موجَّو
 أىل باصطَلحات يتكلَّم أفْ  البُدَّ  يتكلَّم أفْ  أراد إذا العالػِم أدري، ال أنا - مشهورةِالرِّواية - ا؟ فضل

 احلديث أىلُ  هبا يعملُ  الَّيت ادلصطلحات حبسبِ  مشهورة ادلشهورة؟ من دلرادا ما مشهورة، الرِّواية العلم،
 الكساء حديث عن الفاطمّي، احلديث عن الكَلـ ألفَّ  دبشهورة، ىي ما فالرِّوايةُ  والعلماء الرجالية والقواعد
ِـّ  بيت ُب الكساء حديث نعم اليمايّن،  ىذه لكن ح،االصطَل عليها ينطبقُ  مشهورة روايةٌ  تلك َسَلمة ُأ

 ىناؾ ولذا مصطلحاهتم، حبسب ادلصطلح ىذا عليو ينطبقُ  ال الفاطميّ  اليماينّ  الكساء حديث الرِّواية
  .أحاديثوِ  وُب أجوبتوِ  ُب واخللط اخلبط من الكثًن

 بادلصطَلح، إمَّا معرفةٍ  عدـ عن ينم   جوابٌ  ىذا ولكن يقوؿ ما ُكلِّ  لتفاصيل ىنا ُمنتقداً  لستُ  أنا
 مصدرٍ  أيِّ  ُب مشهورة، يقوؿ حٌنَ  ألنَّوُ  الِكساء، َحديث بشأفِ  معرفةٍ  عدـِ  عن ينم   وإمَّا َلحات،بادلصط
ِبعضِأنَِِّباعتبارِسندىاِفيِيُناقشِالُعلماءِبعضِولكنَِِّمشهورةِالرِّواية - أسانيدىا؟ ىي ما ذُِكرت؟
ا اّطَلع، عن يتكلَّم فعَلً  كاف إذا السَّند ُب ادلناقشة - ضعافِالسَّندِرجال  أفَّ  باعتبار ىكذا يتكلَّم وردبَّ

 على إشكاالً  يثًن من الُعلماء من ىناؾ فسيكوف اإلشكاالت أُثًنت وإذا الرِّواية على ُمثارة اإلشكاالت
 الشِّيعة؟ عاّمة عند مشهورة َمن؟ عند مشهورة مشهورة، الرِّواية6 يقوؿ حٌن دقيقاً، ليس اجلواب ألفَّ  السَّند،

ا ادلاضية العصور عرب هرُتشت مل فهي  اجلناف، مفاتيح كتاب انتشر أفْ  بعد األخًنة العقود ُب اشُتهرت وإظلَّ
 ادلطابع أصحاب ولكن اجلناف، دبفاتيح الكساء حديثَ  أحلق قد يكن مل القمِّي عبَّاس الشَّيخ ادلؤّلف وحّتَّ 

 ُيصحِّح الُعلماء من أحداً  أجد مل العامَّة، يعّيةالشِّ  األوساط ُب الرِّواية واشتهرت الرِّواية ىذه أحلقوا الَّذين ىم
ِفيِيناقشِالعلماءِبعضِولكنَِِّمشهورةِالرِّواية - السَّند على أثرهُتا الَّيت اإلشكاالت وواضح السَّند، ىذا

ا اإلشكاالت، هبذه أؤمن ال فإنَّين فهمي ادلشاىدوف يسيء ال - سندىا  يتكلَّموف حٌن ىؤالء6 أقوؿ وإظلَّ
ِيُناقشِالُعلماءِبعضِولكنَِِّمشهورةِالرِّوايةُِ -6فيقوؿ هبا، يؤمنوف ىم الَّيت القواعد حبسب يتكلَّموا أفْ  البُدَّ 
 .حاؿ أيِّ  على! يقصد؟ من أدري وال - ِضعافِالسَّندِرَِجالِبَعضِأنَِِّباعتبارِِِسندىاِفي

 ىذه عن األوَّؿ سؤاؿال اتضح - الزَّىراء؟ِعنِالمرويِالِكساءِحديثِمنِالهدفُِِما -22356 سؤاؿ
ِالرَّحمةِنزولِسببُِِمنوُِِالهدفُِِوىلِالزَّىراء؟ِعنِالمرويِالِكساءِحديثِمنِالهدفُِِما - الرِّواية

 من وأخرجوه الطقوس، من كطقسٍ  احلديث ىذا مع تعاملوا الشِّيعة ألفَّ  دلاذا؟ - يقرأُه؟ِمنِعلىِوالمغفرة
 من على وادلغفرة الرَّمحة نزوؿ سبب منوُ  اذلدؼ ىل السَّائل ىذا يسأؿ ولذلك والعقائديّة، ادلعرفّية قيمتوِ 
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ِىوِذلكِمنِالغرضِكانِربَّما:ِالجواب - ادلضموف؟ ىذا عن يتحدَّث احلديث نفس أفّ  باعتبار يقرأُه؟
ِأىلِمعرفةِمحاولةِىوِذلكِمنِالغرضِكانِربَّما - !!زلاولة أفهم ال أنا - البيتِأىلِمعرفةِمحاولة
 وليس قويّاً  ليس اجلواب ولكنَّ  صحيحاً  ليس اجلواب ىذا إفَّ  أقوؿ أف أستطيع ال حاؿ أيِّ  على - البيت
 قطعاً  ُمستوًى؟ أيِّ  ُب ولكن ادلعرُبّ  اجلانب ىو األوَّؿ الغرض بل الكساء حديث أغراضِ  من ىو نعم دقيقاً،

 فضلُ  حسٌن زُلَمَّد السيِّد قالوُ  ما ىذا ا، فضلُ  حسٌن زَلمَّد السيِّد عنوُ  يتحدَّث الَّذي ادلستوى ُب ليس
  .العاملي مرتضى َجعفر السيِّد عليو وأشكل .ا

 العاملي، مرتضى جعفر السيِّد اّقق للعَلمة( السََّلـ عليها الزَّىراء مأساة كتابِ  خلفّياتُ ) 6كتابوُ  ىذا
 ُيشًن أفْ  بعد ،242 حةصف ميَلدي، 2553 األوىل، الطبعة لبناف، بًنوت، السًنة، دار األوَّؿ، اجلزء

 ادلوسم رللة للكَلـ األصلي ادلصدر ادلوسم، رللة من الكَلـ نقل وىو ادلوسم رللة ُب جاء ما إىل بالضَّبط
 - 6يقوؿ مرتضى جعفر السيِّد يُعلِّق ا، فضلُ  حسٌن زَلمَّد السيِّد كَلـ يذكر أفْ  فبعد ىولندا، ُب الصَّادرة

 ىو ال الفاطميّ  الِكساء حديثُ !! غريب وىذا - فقطِمشهوراًِِوليسَِِترُمتواِالِكساءَِحديثِأنَِِّمعَِ
 الدِّراية قواعدِ  وحبسبِ  وادلصادر الُكُتب ُب ُوجودهِ  حبسب الفاطميّ  الكساء حديثُ ! متواتر وال مشهور
 مشهور ولكن العلميّ  بادلصطلح ال مشهور يُقاؿ أفْ  ؽُلكن ُمتواتر، وال مشهور ىو ال احلديث الرِّجاؿ وقواعد

 خَلؿ من الشِّيعيَّة العامة األوساط ُب مشهوراً  كاف إنَّوُ  نقوؿ أفْ  ؽلكن األخًنة، العقود ُب الشِّيعيّ  الوسط ُب
 أف ؽُلكن عاّمة، حسينية رلالس عن عبارة ادلنتخب وكتاب الطرػلي للشَّيخ ادلنتخب كتاب ُب وجوده قرينة
 ليس الَكَلـ ىذا ُمتواتر حديث بأنَّوُ  الفاطمي الكساء حديثُ  يُوَصف أفْ  لكن ذلك، على دليلَ  وال يقاؿ

 أفَّ  مع أيضاً، صحيحاً  ليس ا فضلُ  السيِّد وكَلـُ  ا، فضلُ  السيِّد قالوُ  ِلَما ُمعارضة رلرَّد ىذا منطقّياً،
 أو مجايلاإل ادلعنوي بالتواتر ادلعنوي؟ بالتواتر اللفظي؟ بالتواتر معىن؟ بأي متواتر ُمتواتر، الكساء حديث
  لفظي؟ تواتر أساساً  ىو تواتر يوجد أصَلً  التفصيلي؟ ادلعنوي بالتواتر

 اآلحاد، بروايات مُسّي ما إسقاط ألجل ادلخالفٌن من هبا جيء وقواعد ُمصطلحات رلّرد القضيَّة ىذهِ  ىي
 ُنطبِّق أفْ  أردنا اوإذ متواترة، عنها يقولوف الَّيت باألحاديث وسبّسكوا ادلصطلحات ىذه على ركضوا وُعلماؤنا
 من بوِ  ِجيء التواتر مصطلح ومزاجّية، كيفّية القضيَّة صارت ينطبُق، ال فإنّو عليها التواتر مصطلح

 ىكذا ادلخالفٌن، عند حّتَّ  توَجد، ال عندىم حّتَّ  عملياً  لفظاً؟ متواترة أحاديث توَجد ىل ادلخالفٌن،
 ادلعنوي بالتواتر وحّتَّ  ادلعنوي، بالتواتر مس وه آخر طريقاً  اوجدو  ولذلك متواترة، أحاديث ىذه قالوا بالتلصيق
 ىناؾ ىي؟ ما اللعبة ىذه غاية لعبة، وىذهِ  وتفصيلي، إمجايل معنوي متواتر فقسَّموه قليلة، ادلعنوية ادلتواترات

 وُب تادلعتقدا ُب دليَلً  تكوف ال حّتَّ  باآلحاد عليها اصطُِلح البيت أىل عن وردت األحاديث من آالؼ
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ا فيسقطوهنا التفسًن وُب ادلفاىيم  ال اآلحاد وأخبار اآلحاد، أخبار من فهو ادلتواتر غًن ألفَّ  آحاد، أخبار ألهنَّ
 ىي ادلتواترة، األخبار من البُدَّ  فيسقطوهنا، وال، وال، وال، التفسًن، ُب هبا يستَدؿ   وال العقائد ُب هبا ُيستَدؿ  

 متواتر، حديث ىذا6 قالوا شيء يعجبهم ما مّت ولكن!! الواقع أرض على ذلا دَ وجو  ال ادلتواترة؟ األخبار أين
 األلفاظ بنفس بألفاظوِ  احلديث نفس ادلتواتر احلديثُ  الدراية، علم ُب يكتبوف ىكذا ادلتواتر احلديث بينما
م نقوؿ حّتَّ  بينهم فيما عَلئق توجد ال الّرواة من كبًنة رلموعة تنقلوُ   الكذب، على تّفقواوا تواطأوا بأهنَّ

م منهم نتوقَّع أفْ  ؽلكن ال بعضاً، بعضهم يَعرؼُ  ال الّرواة من رلموعة  الكذب، على واتّفقوا تواطأوا أهنَّ
 كلِّ  وُب العصور ُكل   ُب وىكذا بعدىم، من يأٌب الَّذي اجليل ُب الرواة من رلموعة إىل ينقلوهنا وىؤالء

م فيهم نشكَّ  أفْ  ؽُلكن ال الّرواة من كثًنة رلاميع توجد الطبقات  القضية ىذهِ  ُب الكذب على تواطأوا أهنَّ
  .األلفاظ بنفس الكَلـ وينقلوف

 ىذهِ  ُب اخلوض أريد ال ىنا أنا التواتر، ىو ىذا! موجود غًن ىذا الواقع، أرض على ذلذا وجودَ  ال مجاعة يا
 بأحاديث ُيسمَّى ما إللغاء هبا جيء شيطانية أكذوبة التواتر أكذوبة التواتر، أكذوبة الكبًنة، األكذوبة
 وأُلغَيت سُتلَغى وبالتايل النَّاصيب، ادلصطلح ىذا حبسب آحاد أحاديث ُكل ها البيت أىل وأحاديث اآلحاد،
 لوُ  ليس أساساً  ىو ادلصطلح، ىذا عليو ينطبق ال الكساء حديثُ ! شيطانية أساليب الطريقة، هبذهِ  الرِّوايات
 منها نقل الَّيت والنسخة متأخِّر، العوامل وكتابُ  العلماء، بوِ  يعرتؼُ  ال الطرػلي منتخب ادلنتخب، مصدر،
 ُب وليس احلاشية ُب احلديث موجود ادلهديّ  اإلماـ مؤسَّسة منها نقلت الَّيت والن سخة موجودة، غًن البافُقي

 الُقمامة ىذه إىل الكساء حديثَ  أدخلنا وإذا واإلشكاالت، اإلشكاالت عليو تُثار أفْ  ؽلكن والسَّند ادلنت،
 .احلديث ىذا يثُبتَ  فلنْ 
 غًن مقصوده كاف إذا إالَّ  سند ذلا الرِّواية السَّند، معروفة غًن الرِّواية يقوؿ العسكري مرتضى كَلـ فَل

 اآلخر ىو العسكري مرتضى أفَّ  فيبدو وموجود، معروؼ السَّند ولكن ضعيف، السَّند أفَّ  السَّند معروفة
 دبصطلح ىو ما وىذا السَّند، معروفة غًن الرِّواية6 قاؿ العسكري مرتضى اّطَلع، دوف من ذاىك يتكلَّم
 السَّند معروفة غًن أمَّا ُموثَّقة، أو صحيحة أو السَّند ضعيفةُ  الرِّواية يقوؿ أفْ  إمَّا ،(السَّند معروفة غًن) علمي

 حبديثِ  لوُ  علمَ  ال الرَُّجل أفَّ  أستنتج يل لنِّسبةبا ُمبهمة، كلمة وىذه يوَجد، ال أو سند ذلا يوَجد إّما يعين
 يبدو الَّذي اجلناف، مفاتيح بكتاب وادللحق ادلوجود الشائع الكساء حديث قرأ الرجل دبصادرِه، وال الكساء

 إشكاالت ولديو سندىا على اطّلع قد كاف إذا! السَّند؟ معروفة غًن الرِّواية معىن ما وإالَّ  كَلمِو، من ىذا يل
ا فيقوؿ السَّند لىع  . علميَّاً  ليس الكَلـ فهذا السَّند معروفة غًن أمَّا السَّند، ضعيفةُ  إهنَّ

 ادلشهورة الرِّواية مشهورة؟ كيف مصطلح؟ بأي مشهورة مشهورة، الرِّواية6 يقوؿ ا فضل حسٌن زلمَّد
 حدّ  من أقلّ  الرَّواة من رلموعة ادِّثٌن، من رلموعة يرويها الَّيت الرِّواية ىي العلمي االصطَلح حبسب



  65/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 931 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 74 - 
 

 حد يقوؿ من ادِّثٌن من ىناؾ تدري، ال التواتر؟ حدّ  ىو كم معروؼ، غًن أيضاً  التواتر حدّ  قطعاً  التواتر،
 فأين تواتر، حدّ  عنهم يقاؿ أف ؽلكن الثَلثة6 يقوؿ من وىناؾ راوي، سبعٌن إىل السبعٌن، إىل يصل التواتر
 وُقمامة الدراية علم وُقمامة الرجاؿ علم قمامة ىذه الُقمامة، ىذهِ  بُكلِّ  يل شأفَ  ال! السبعوف؟ وأين الثَلثة

  مصطَلح؟ بأيّ  مشهورة مشهورة، الرِّواية6 يقوؿ ا فضلُ  ولكنْ  احلديث، بعلم ُيسمَّى ما
 الكساء حديث عن نتحدَّث ضلن ُمصطَلح؟ بأي متواتر ُمتواتر، احلديث6 يقوؿ مرتضى جعفر السيِّد

ِـّ  بيت ُب الكساء حديث أفَّ  من ُمدَّعي يدَّعي أفْ  ؽلكن اطمّي،الف  ذلك، ؽلكن متواتر، حديث ىو َسَلمة ُأ
ِـّ  حديث على حّتَّ  ينطبق ال أيضاً  ادلتواتر ُمصطَلح كاف وإفْ  االّدعاء، ذلذا رلاؿ وىناؾ  بالدّقة، َسَلمة ُأ
ِوليسِمتواترِالكساءِحديثِأنَِِّمع - مشهور مستفيض حديث مشهور، حديث ىو يُقاؿ أفْ  ؽلكن

ِوىذا - مصادره؟ ىي ما مصدر؟ أي ُب متواتر العاملي مرتضى جعفر السيِّد أسأؿ أنا - فقطِمشهوراًِ
ِفإنَِِّالمشهورِأمَّاِالمتواتر،ِالحديثِسندِفيِيُبحثِألنِِْمعنىِوالِالُعلماءِمنِأحدٍِِعلىَِيخفىِالِِممَّا

 ال كل و النقاش وىذا متواتر، ىو وال مشهور ىو ال كساءال حديث أصَلً  ىو - مجالِسندهِِِفيِللبحث
  .لو معىن
 أين الكساء حديث مضموف ادلضموف، خارج نقاشٌ  وىو ادلوضوع ناقشوا وكيف علمائِنا ُكتبُ  ىي ىذهِ 
يقة تُريد ماذا ؼُلربَنا؟ أفْ  يريد ماذا الكساء حديث ىو؟  حديثِ  ُب بياهِنا ومن كَلِمها من الزَّىراء الصدِّ

 لكساء؟ا
 فيو الكَلـ ولكن الكَلـ، أعرضُ  إنَّين6 قُلت كما ادلسألة، َىذهِ  أُناِقشَ  أفْ  ناوياً  ُكنتُ  ما احلقيقةِ  ُب

 ىنا ومن شرِحها، من فَلبُدَّ  مضموهَنا يعرؼ وال معناىا يعرؼُ  ال الػُمشاِىد ادلصطلحات وىذه ُمصطلحات،
 وأكثر وأكثر أكثر القوؿ لبسطتُ  النِّقاش بصدد ُكنتُ  لو النِّقاش، بصدد لست أشرحُو، شرحٍ  إىل ػلتاج فما
 وقتُ  .األعَلـ ىؤالء كلماتِ  ُب اسُتعِملت الَّيت ادلصطلحات ىذه لكم أشرحَ  أف أردتُ  فقط ذلك، من

 أطوؿ وقتٍ  إىل ػلتاج قد مطلب عندي وأنا قريباً  صار األشرؼ النَّجف دلدينة اّلي التوقيت حبسب األذافِ 
  .احلديث ُأكمل كي إليكم أعود الفاصلِ  وبعد النَّجفي األذافِ  فاصل إىل سنذىب لذا تبّقية،ادل الدقائق من

  ... ِفيَها الػُمْستودَعِ  والسِّرِّ  َوبَِنيَها وبَػْعِلَها وأَبِيَها فَاِطَمة َعَلى َصلِّ  اللَُّهمَّ 
 قرأتُ  الشَّريف، الِكساءِ  َحديثِ  اءِ أجو  ُب ُعلمائِنا ُكُتبِ  ُب مذكوراً  َجاءَ  فيما الفاصل قبلَ  احلديثُ  كاف

 السيِّد عليها أجاب أسئلةٍ  على أجوبةٍ  ُب أيضاً  َجاء وما العسكري ُمرتضى للسيِّد كتابٍ  ُب جاء ما عليُكم
 .ا فضلُ  السيِّد ألجوبة العاملي ُمرتضى جعفر للسيِّد وُمناقشة ا، فضلُ  حسٌن زلمَّد
 مخسة من يتأّلف الَّذي الكتاب ىذا من األوَّؿ واجلزء الشًِّنازي، زلمَّد يِّدللس ،(الزَّىراء فقو من) 6كتاب ىذا
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 وبعد ادلاضية، احللقةِ  ُب منها شيئاً  قرأتُ  ُمقدِّمة ىناؾ الشَّريف، الكساء حلديثِ  شرحٌ  ىو األوَّؿ اجلزء أجزاء،
 الن صوص أىمّ  من رلموعةً  ازيالشًِّن  السيِّد فيها َحَشد ادلقدِّمة الكساء، حلديثِ  بشرحوِ  يبدأ ادلقدِّمة

يقةِ  وشوؤنات مقامات ُب أمجعٌن عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  عنهم وردت الَّيت والرِّوايات واألحاديث  الصدِّ
، دار ميَلدي، 1444 األوىل، الطبعة الطبعة ىذه الكربى،  من األوَّؿ اجلزء ىو وىذا لبناف، بًنوت، العلـو

َِسَندُِِأمَّا -6يقوؿ الشًِّنازي زَلمَّد السيِّد ،5 صفحة ُب الكساء، حديث شرح ُب( الزَّىراء فقوِ  من) كتاب
ِمنهمِواحدٌِِوُكلِ ِاإلسناد،ُِمتَّصلِصحيحِبسندٍِِمخطوطةٍِِرسالةٍِِفيِوالديِرواهُِِفقدِالِكساءَِحديثُِ

 ىذا يذكر ومل يبدو ماك شيئاً  منها ينقل ومل عنها ربدَّث الَّيت الرِّسالة ىذهِ  يذكر مل لكنَّوُ  - األعلمِمن
ِبعدِوسيأتي - !أدري؟ ال ىي أين - كثيرةِأسنادٌِِالحديثِولهذا - احلاشية ُب قاؿ بل الصَّحيح، السَّند

 إليها أشرتُ  الَّيت ادلصادر ىي - الهامشِفيِالمصادرِبعضِإلىِاإلشارةِاألولِالفصلِأوَّلِالمقدِّمة
 ادلقدَّسة، ُقم ُب ادلهديّ  اإلماـ مؤسَّسة أنتجتوُ  الَّذي تابُ الك ادلستدركات، مع العلـو عوامل عن ينقلها وىو
 الَّذي السَّند نفس يذكر ،21 صفحة ُب األوَّؿ الفصل أوَّؿ ىو ىذا األوؿ، الفصل أوَّؿ قاؿ ىكذا ىو

  .عليكم قرأتُوُ 
 يقوؿ وكما للرِّواية سندٍ  من ىناؾ كاف لو ألنَّوُ  السَّند، ىذا نفس ىو والدهُ  ذكرهُ  الَّذي السَّند أفَّ  فيبدو
ِفقدِالِكساءِحديثَِسَندُِِأمَّا - بعدىا والَّيت ،5 صفحة ُب قاؿ ىكذا ىو صحيح، سند الشًِّنازي السيِّد
ِوُكلِ ِاألسنادُِمتَّصلِأوِاإلسنادُِمتَّصلِِِصحيحِبسندٍِِلوُِِمخطوطةٍِِرسالةٍِِفيِاهللِرحموُِِوالديِرواهُِ
 ُيِشر ومل بالصَّحيح، وصفوُ  الَّذي السَّند ىذا ُب أمساؤىم جاءت ينالَّذ من يعين - األعلمِمنِمنهمِواحدٌِ

 احلديث ذلذا كثًنة أسناد ُىناؾ بأنَّوُ  احلاشية ُب قاؿ السَّند، لنا يذكر ومل شيئاً  منها نقل أفْ  والدهِ  رسالة إىل
، عوامل ُب مذكوراً  جاء الَّذي السَّند نفس فنقل رجعَ  ولكنَّوُ   زَلمَّد الشَّيخ نقلوُ  الَّذي ندالسَّ  نفس وىو العلـو

 .يزد مدينة ُب سليماف مًنزا مكتبة ُب عليها عثر الَّيت النسخة من اليزدي البافُقي تقي
 اإلشكاالت عليو تُثار أفْ  ؽلكن ادلهديّ  اإلماـ مؤسسة طبعة العوامل نسخة ُب جاء ما حبسب والسَّندُ 
 ادلصطلح وىذا صحيح، بسندٍ  السَّند ىذا مسَّى ًنازيالشِّ  السيِّد احلوزوي، الوسط ُب معروؼ ىو ما حبسب

 صحيح سندٍ  من ىناؾ كاف لو الصَّحيح، السَّند مصطلح ألفَّ  السَّند، ىذا على ينطبق ال صحيحاً، ليس
 يُوَصفوا أفْ  البُدَّ  الطبقات ُكلِّ  ُب مجيعاً  الر واة أفَّ  الصَّحيح السَّند مصطلح السَّند، ىذا فقط ذكر ىو لذكَره،

 إمامي   عن عادؿٌ  إمامي   يَرويو الَّذي ىو الصَّحيح احلديثُ  بالعدالة، يُوَصفوا أفْ  البُدَّ  والوثاقة، بالعدالة
 وإالَّ  البعض، قوؿ على أيضاً، بالتعديل يوَصف ولكن إمامي   غًن عن عادؿٌ  إمامي   األقلّ  على أو عادٍؿ،
 إمامي   يرويو أفْ  البُدَّ  الدراية، علم بقواعد ُيسمَّى ما واعدق حبسب الصَّحيح السَّند من ادلراد ادلعروؼ الرأي
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 بأنَّوُ  الرِّجاليوف ووصفوُ  الرجاؿ كتب ُب ذُِكر الَّذي الرَّاوي العادؿ اإلماميِّ  من وادلراد عادٍؿ، إمامي   عن عادؿٌ 
 ىناؾ يكوف أفْ  كنؽلُ  الثِّقة، صفة من َأخصّ  العادؿ ِصفة ألفَّ  طبيعي، بشكل ثقةً  سيكوف والعادؿ عدؿ،

 ال إليها أشرتُ  الَّيت األوصاؼ وىذهِ  موثوقاً، يكوف أفْ  البُدَّ  العادؿ ولكن عادالً  ليس ولكنَّوُ  ثِقة شخص
 بسندٍ  ُيسمِّيو أفْ  لوُ  ػللو فمن صحيح، بسندٍ  مسَّاهُ  الشًِّنازي السيِّد ولكن ادلذكور، السَّند رجاؿ على تَنطبقُ 

 كما علمي   دبصطلحٍ  ليس وىذا معروؼ غًن بسندٍ  يسمِّيوُ  أفْ  لوُ  ػللو ومن صحيح، بسندٍ  ُيسمِّيو صحيح
 من الرِّواية عن ربدَّث ومن ضعيف، بسندٍ  ُيسّميو أفْ  لوُ  ػللو ومن كذلك، يسّميو العسكري مرتضى قاؿ
ا ا من قاؿ من وىناؾ مشهورة، أهنَّ  . دقيقة وال بصحيحة ىي ما اإلصطَلحات ىذه وُكل   متواترة، أهنَّ

  شيٍء؟ أيّ  عن ىذا يكشفُ 
ا مصادره، وعلى احلديث ىذا تأريخ على وبالدّقة بالضَّبط األعَلـ ىؤالء ِاطََّلع عدـِ  عن6 أوَّالً  يكشفُ   وإظلَّ

م أو البعض، عن بعضهم ينقلُ  م بعيدٌ  بعيد، وىذا ادلصطلحات ىذه معاين يعرفوف ال أهنَّ  معاين يعرفوف ال أهنَّ
م يبدو الَّذي ولكنَّ  ادلصطلحات، ىذه  وعلى احلديث ىذا تأريخ على دقيقٍ  اطَلعٍ  على يكونوا مل أهنَّ

ا نقلوُ  الَّذي وَمن مصادره  الشَّخصية القناعة حبسب القضيَّة أفَّ  أو اآلخر، البعض على بعضهم اعتمد وإظلَّ
 انطلق ىنا من بِو، دُ يعتق وىو صحيح احلديث ىذا أفَّ  الوجدانية قناعتوِ  حبسب الشًِّنازي السيِّد أفَّ  فبما

 األسانيد نُوثِّقُ  أنَّنا من العلماء من البعض يقوؿ كما صحيح، سندٌ  بأنَّوُ  احلديث سندَ  ووصف فسمَّى
 من يقوؿ من الُعلماء من ُىناؾ لكن صحيحاً، ليس والرجاؿ الدراية قواعد حبسب الكَلـ ىذا ولكن بادلتوف

 األسانيد، وثاقة عن يكشفُ  فهذا بنفسها صحَّتها على تدؿ   ادلتوف كانت إذا بادلتوف، األسانيد نُوثِّق أنَّنا
 الدراية أىل لدى مقبوؿٌ  ىذا ىل ولكن الصحَّة، وجوهِ  من الوجوه، من وجوٍ  من ؼللو ال الكَلـ ىذا

 !!دبقبوؿ ىو ما والرجاؿ؟
 !! مزاجّية القضيَّة أفَّ  ُتَلحظوف أال

 ولكن مشهورة الرِّواية6 يقوؿ ا فضل حسٌن زَلمَّد! السَّند معروفة غًن الرِّواية6 يقوؿ العسكري مرتضى
 جعفر السيِّد! مشهورة لذلك كثًن ورواهتا ومشهورة سند ذلا الرِّواية يعين سندىا، على أشكل من ىناؾ

 ندالسَّ  6يقوؿ الشًِّنازي السيِّد! أسانيدهِ  ُب للبحث حاجةَ  ال ادلتواتر واحلديث متواترة6 يقوؿ العاملي مرتضى
  !ىو؟ ما الواقع أرض على ادلوجود !صحيح
 الرِّواية وال السَّند معروفة غًن الرِّواية وال مشهورة الرِّواية وال متواترة، الرِّواية ال6 الواقع أرض على ادلوجود

 دأُري ال أنا الواقع، أرض على موجوداً  ليس األعَلـ ىؤالء قالوُ  الَّذي الكَلـ ىذا كلّ  يعين السَّند، صحيحة
 كذلك، ادلنت مع تعاملوا التخب ط وهبذا الطريقة هبذهِ  السَّند مع تعاملوا مثلما6 أقوؿ ولكن كثًناً  أُناقش أفْ 

 .الطقوس من طقسٍ  إىل ادلنت ربوَّؿ ولذلك
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ا  ُب تدخل ال دلاذا الكَلـ، ىذا بُكلِّ  لنا حاجة ال ضَلنُ 6 يقولوف ادلتابعٌن بعض ادلشاىدين، بعض ردبَّ
 على اجلِنايةَ  تعرفوا مل وما زُلَمَّد، آؿ حديثِ  ُظَلمةَ  تعرفوا مل ما دقيقاً، ليس الكَلـ ىذا ث؟احلدي مضموف
 حٌن ادلعىن عظمةَ  تستشعروا فلن ادلرير تأرؼلوِ  جهة من أو ادلنت جهة من أو السَّند جهة من الكساء حديثِ 

 جرى وما ُظَلمَتنا يعرؼُ  ال الَّذي بأفَّ  أخربونا ٌنح قالوا ما األَِئمَّةُ  قاؿ ولذا!! عنو أربدَّثُ  حٌن أو أُبيِّنوُ 
م دلاذا؟ ظلمنا، دلن َشريكٌ  فهو ظُلم من علينا  ظَلمَتهم نعرؼُ  وحينما ظَلمَتهم، نعرؼَ  أف منَّا يُريدوف ألهنَّ

 لٍ وبشك آخر بنحوٍ  أمجعٌن عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  معرفَتهم نتذوَّؽ أفْ  إىل ُمؤدِّياً  سبباً  ذلك سيكوف
 معاين حَلوةُ  ستتجلَّى ذلك وبعد األمور، ىذهِ  معرفة من البُدَّ  ولذا حولنا، غلري ماذا نعرؼ وحينئذٍ  آخر،

 .حديِثهم
 من تبدأ ادلقدِّمة ادلقدِّمة، استثنينا إذا الشَّريف الكساء حلديث شرحو ُب الكتاب ىذا ُب الشًِّنازي السيِّد
 ،33 صفحة إىل تقريباً  ادلقدِّمة تبدأ ،22 صفحة من لسَّند،ا عن يتحدَّث ،24 صفحة إىل الكتاب بداية

 إىل ،22 صفحة من ،10 صفحة إىل فلنُقل قليل ِبشيءٍ  بعدىا وما ،33 صفحة إىل ،22 صفحة من
 ذلك وبعد الزَّىراء، وشؤونات مقامات ُب ادلهمَّةَ  النصوصَ  الشًِّنازي زَلمَّد السيِّد وَحَشد مَجَع ،10 صفحة

 حد   إىل وسطحيةٍ  ساذجة بطريقةٍ  بل السَّطحية، وإىل السذاجة إىل أقرب بطريقةٍ  الكساء ديثح بشرحِ  يبدأ
 الفقهّية، الدراسات ُب ادلستعَملة اآللّيات ونَفس الوسائل ونَفس األسلوب نَفس يستعمل ألنَّوُ  دلاذا؟ بعيد،

 الن صوص مع ما حد   إىل تتناسب أفْ  ؽُلكن ناومراجعُ  ُعلماؤنا عليها الَّيت الفتوائّية والطريقة الفقهّية الدراسات
 ُتسَتعملَ  أفْ  لكن ما، حد   إىل ولكن تُناَقش أفْ  ؽُلكن ىذهِ  حّتَّ  كانت وإفْ  األحكاـ، تتناوؿ الَّيت الشَّرعّية

 ال حد   إىل ادلعاين ؼُلرِج وتبسيطٍ  وسطحيةٍ  سذاجةٍ  إىل سيؤّدي ذلك فإفَّ  ادلعارؼ أحاديث مع الطريقةِ  نفسُ 
 6ادلثاؿ سبيل على عليكم سأقرأ. مقبوالً  يكوف

ِلوَُِِمجموعةٍِِفيِالِكساءَِحديثَِِوالديَِروىِفَ َقد -6الشًِّنازي السيِّد ُيشًن أيضاً  ىو ،21 صفحة ُب
 صفحة ُب أيضاً، الصَّحيح السَّند ىذا إىل ُيِشر ومل - غيرهُِِرواهُِِكماِالزَّىراءِفاطمةِإلىِصحيحِبسندٍِ
ا ،21   .الُعلـو عوامل كتاب ُب ادلوجودَ  السَّندَ  احلاشية ُب أثبت وإظلَّ
يقة على وُيسلِّم ا رسوؿ يدُخلَ  أفْ  بعد6 ادلثاؿ سبيل على ِالزَّىراء - 426 صفحة ُب الطاىرة الصدِّ
 زَلمَّد السيِّد َشرَح كيف عليكم سأقرأ - ُضعَفاًَِِبَدِنيِِفيَِأِجدُِِِإنِّي:ِقَالَِِالسََّلم،َِعَليكَِِفَ ُقْلتُِ:ِتقول

 - قالت الزَّىراء - فَ ُقْلتُِ - ىذا على ُأحكموا وأنتم شرح دوف ومن تعليق دوف من الكَلـ ىذا الشًِّنازي
ِقَالَِِالسََّلم،َِعَليكَِ :ِمسألةٌِِالسَّلم،ِردِ  - يشرح الشًِّنازي السيِّد يبدأ - ُضعَفاًَِِبَدِنيِِفيَِأِجدُِِِإنِّي:
ِالسَّلمِاعليهِقالتِولذاِالسَّلمِردِ ِيجبُِ ِاستفادةِأنَِِّإالَِِّأعمِِّكانِوإنِِْوالفعلِالسَّلم،َِعَليكَِ:
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ِىذا - السََّلـ ردِّ  وجوب خبصوصِ  وردت الَّيت اأُلخرى األدّلة - األخرىِاألدلَّةِمنِىيِإنَّماِالوجوب
يقةِسلمِردِِّمعنى ِردِ ِيجبُِ:ِمسألةٌِِالسَّلم،ِردِ  - عليكم ثانية مرَّة أقرأهُ  - النَّبيِِّعلىِالُكبرىِالصدِّ

ِإنَّماِالوجوبِاستفادةِأنَِِّإالَِِّأعمِِّكانِوإنِِْوالفعلِالسَّلم،ِعليك:ِالسَّلمِعليهاِقالتِولذاِالسَّلم
يقة رد   يعين - األخرىِاألدّلةِمنِىي  ىنا والفعل ،(ِفعل) باعتباره الوجوبُ  منو ُيستفادُ  ال الكربى الصدِّ

  .الكَلـ آخر وإىل أعّم،
ِالحالةِعنِواإلخبارِالتشّكيِيجوز:ِمسألةٌِِوالنَّفسية،ِالجسديةِالحالةِعنِاإلخبار -6عنواف ذلك بعد

ِاهللِصلَّىِقالِحيثِذلك،ِشبوِأوِالتوّىمِدفعِِِأوِكالتعليمِلفائدةٍِِكانِإنِِْويُرجَّحِوالنَّفسيةِالجسدية
ِيُقالِوربَّماِاإلخبارِجوازِفيِإشكالِوالِبالملكفِالنَّفسيَّةِأمَّاِ،(ُضْعَفاًَِِبَدِنيِِفيَِأِجدُِِِإنِّي:ِ)وآلوِعليوِِ

ِبالراجح،ِيأتيِأنَّوُِِوآلوِعليوِاهللُِِصلَّىِمثلوِِِمنِوالمنصرفِأسوةِوآلوِعليوِاهللِصلَّىِألنَّوُِِباالستحباب
ِ)وآلوِعليوِصلَّىِقولوُِِولعلَِّ ِشركونالمِبوِِِيقومُِِممَّاِتألماًِِالنَّفسِفيِأنَّوُِِتوّىمٍِِلدفعِِِ،(َبَدِنيِِفي:

ِأوِإشكالِعلىِ،{سَمٍُِ إًِِّٔ}:ِقالِحيثِالسَّلمِعليوِإبراىيمِأرادِماِبوِالمرادِفيكونِواألعداء
ِعليوِاهللِصلَّىِقولوُِِأنَِِّويحتملِأشبو،ِوماِواألذنِكالعينِالجسدِِِمنِجزءٍِِفيِالضَّعفِِقبالِِِفيِأنَّوُِ
ِإنسانٍِِمنِتوى مٍِِلدفعِوكأنَّوُِِإليوِبالكساءِالسَّلمِعليهاِبإتيانهاِألمرهِتمهيداًِِكان(َِأِجدُِِِإنِّي:ِ)وآلو
ِدفعِرجحانِعلىِدليلًِِكانِكذلكِكانتِوإذاِالنَّهار؟ِفيِالمنامِيُريدِلماذاِإنَّوُِِالسَّلمِعليهاِغيرىا
ِلَّمُِيتكِكانِأنَّوِوآلوِعليوِاهللِصلَّىِعنوُِِرويِماِويؤّيدهِنفسو،ِعنِالِغيبةََِِجبَِِّمنِاهللُِِورَِحمِالتوّىم

ِزوجتيِىذهُِفلنِيا:ِلوُِِوآلوِعليوِاهللِصلَّىِقالِإنسانِبهماِمرَِِّفلمَّاِالطريقِفيِزوجاتوِِِمنِزوجةٍِِمع
ِاهللِصلَّىِفقالِمثلو،ِعنِيُتوىَّمُِِالِأنَّوُِِيُريدِاهلل،ِرسولَِِياِأومنك:ِالصَّحابيِفقالِلتوّىمِو،ِدفعاًِِفلنة
ِقولِأنَِِّيخفىِوالِالعروق،ِفيِالدمِمجرىِآدمِابنِمنِجرييِاهللِعدوِِّإبليسِإنَِِّنعم،:ِوآلوِعليو

ِالسَّلمِعليوِِِإبراىيم ُِسقمَِِأرادِبلِالواقع،ِخلفَِِيكونِحتَّىِالمرضِبوِيُِردِلمِ،{سَمٍُِ إًِِّٔ}:
 الرِّوايات حبسب - دينيِِّغيرِمجتمعٍِِفيِمتديِّنٍُِِكلِِِّفيِكذلكِىوِكماِوشرِكهمِكفرِىمِمنِالنَّفسِِ

 وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الش هداء سيِّد على سيجري دبا الن جـو علم من َعِلم ِلَما {سَمٍُِ إًِِّٔ} 6قاؿ ىو
  .عليو

 الدعاء عنواف ربت - الض ْعفِِمنِأَبَ َتاهُِِيَاِبِاهللُِأِعيُذكَِ - الكساء حديث ُب تقوؿ الزَّىراء - َلوُِِفَ ُقْلتُِ
ِمسألةٌِ - للمريض ِ)عليهاِاهللِسلمِالتقِحيثِللمريضِالدعاءِيستحبِ : ِ،(أَبَ َتاهُِِيَاِبِاهللُِأِعيُذكَِ:
ِأمِبحضرتوَِِِكانَِسواءًِِالرِّواياتِمنُِجملةٍِِفيِوردِقدِواستحبابوُِِالسَّلمِعليهاِدعاؤىاِكانِولذلك
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 إىل - الِأمُِمؤِلماًِِالمرضِكانِوسواءِآخرِبلفظٍِِأمِالخبرِىذاِفيِالواردةِاللفظةِبهذهِوسواءًِِغائباًِ
 ُب شرحها الطاىرة الصديقة ُخطبة وحّتَّ  الشَّريف، الكساء حديث شرح الطريقة هبذه وحديثِو، موِ كَل آخر
 .الطريقة هبذه أجزاء أربعة
اً، وسطحي   ساذجٌ  شرحٌ  ىذا  عن يقولوف الشًِّنازي السيِّد زُليبِّ  أفَّ  مع احلدود، أبعد إىل الفائدةِ  وقليلُ  جدَّ
 ادلقدِّمة ادلقدِّمة، عدا! كيف؟ أدري ال الكربى، الغيبة تأريخ طوؿ على لوُ مث يُكَتب مل بأنَّوُ  الكتاب ىذا

اً، سطحيّ  كَلـ الكَلـ باقي ولكن جيِّدة كانت  الشًِّنازي، السيِّد كَلـَ  انتقدَ  أفْ  أريد ال ىنا وأنا جدَّ
 جرى ما مجلةِ  من أيضاً  ىذهِ  العميق، ادلعرُبّ  اتوى من الكساء حديثَ  تُفرِّغ الطريقة ىذه6 أقوؿ ولكن
 حديث إفَّ  ٍُبَّ  سندِه، ُب للتجريح تعرَّض الكساء حديث ٍُبَّ  ُغيِّب، الِكساء حديثُ  الكساء، حديث على

 قُلت وكما احلديث، ذلذا العقائديّةُ  والقيمةُ  ادلعرفّيةُ  القيمةُ  تُػَغيَّبُ  الطريقة هبذه وُيشرح ُيشرَح حٌن الكساء
 إذْ  رلمل بشكلٍ  كاف وإفْ  ذلك بياف وسيأٌب الزَّىرائيَّة، بادلعرفة َترتبطُ  يّةعقائد وثيقة أقوى ىو احلديث ىذا

 .للتفصيل يسع ال ادلقاـ
 شرح من الطبعة ىذهِ  ،10 صفحة ُب سلوين، دار البَلغ، مؤسَّسة ،(الوائلي الشَّيخ ديواف) 6ىو وىذا

 صلَّى الكرمي الرَّسوؿ دعن دعاء) ،14 صفحة ُب ابتدأت قصيدة ،10 صفحة األرض، شيخ مسًن وتدقيق
 القصيدة من مقطعٍ  ُب ،(ىجري 2044 ُأكِملت ٍُبَّ  الكرمي، الرَّسوؿ مسجد ُب أوائلها نظمت وآلو عليو ا

 الشَّيخ ىو، كما نظموه ولكن عديدوف َنَظموُ  الكساء حديث الِكساء، حديث عن الوائلي الشَّيخ يتحدَّث
  6فيقوؿ الوقت نفس ُب وػُلرِّفو احلديثَ  ُيسطِّح نَّوُ ولك الكساء حديث عن يتحدَّث ىنا الوائلي

ِكس    اًءِببي    ِتِف    اطٍمِض    مَِّا ل ِي    ا
ِ

ِف             يِي             وِمِموق             ٍفِمع             دودِِِ
ِ ِوالبت       وُلِالزَّى       راءِتع       د ِلطفليه       ا

ِ
َِس        َخاباًِف        يِخيط        ِوِالمش        دودِِِ
ِ  عبارة ىو ابالسخ السخاب؟ من ادلراد ما السخابة؟ من ادلراد ما الكساء، حديث ُب َترِد مل الصورة ىذه

  .اذلند بَلد ُب مثَلً  شائعٌ  ىو كما الورود، من ُتصَنع قَلدة عن
ِكس     اًءِبِبي     ِتِف     اطٍمِض     مَِّا ل ِي     ا

ِ
ِف             يِي             وِمِموق             ٍفِمع             دودِِِ

ِ ِوالبت        وُلِالزَّى        راءِتع        د ِلطفليه        ا
ِ

َِس        خاباًِف        يِخيط        ِوِالمش        دودِِِ
ِ ِوبقاي    اِالن ع    اسِف    يِأع    ينِاألطف    ال

ِ
ِن           امواِعل           ىِس           ريرِالجري           دِِِ

ِ  الكساء حديث قّصة من يبدو والَّذي الكساء، عن يتحدَّث ىو الكساء؟ حديث قّصة ُب ىذا موجودٌ  اين
  .ذلك بعد ويدخَلف ادلنزؿ خارج كانا واحُلسٌن احَلسن أفَّ 

ِكس     اًءِببي     ِتِف     اطٍمِض     مَِّا ل ِي     ا
ِ

ِف             يِي             وِمِموق             ٍفِمع             دودِِِ
ِ
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ِوالبت        وُلِالزَّى        راءِتع        د ِلطفليه        ا
ِ

ِدودَِِس        خاباًِف        يِخيط        ِوِالمش        ِ
ِ ِوبقاي    اِالن ع    اسِف    يِأع    ينِاألطف    ال

ِ
ِن           امواِعل           ىِس           ريرِالجري           دِِِ

ِ ِوي  داِفض  ةِتُلمل  مِف  يِجن  ِبِالرَّح  ى
ِ

ِحفن                    ةِال                    دقيقِالبدي                    دِِِ
ِ   .الكساء حديث ُب لفضة وجود ال

ِوعل           يتِس           قىِبُع           يلِتِنخ           لٍِ
ِ

ِوأت              ىِأىل              ُوِب              أجٍرِزىي              دٍِِ
ِ   .الكساء حديث ُب أيضاً  موجوداً  ليس وىذا

ِببض          ِعُِتمي          راتٍِِبي          ٍدُِممِس          كٍِ
ِ

ِوأخ                  رىِبحزم                  ٍةِللوق                  ودِِِ
ِ  ! زىيِد؟ بأجرٍ  أىَلوُ  وأتى طلل بُعيَلت سقى ادلؤمنٌن أمًن! الكساء؟ حديث ُب موجودة الصور ىذه

ِبي          ٍدُِممِس          ٍكِببض          ِعُِتمي          راتٍِ
ِ

ِوُأخ                  رىِبحزم                  ٍةِللوق                  ودِِِ
ِ ِوتع        د ِالزَّى        راءِم        نُِأدِمِالط        ائفِِ

ِ
ِفرش                   اًِوخيش                   ًةِللُقُع                   ودِِِ

ِ   !الطائف؟ جلد من فراشاً  تصنع وىي الزَّىراء بيت ُب الوائلي الشَّيخ كاف لى أدري ال
ِوتع        د ِالزَّى        راءِم        نُِأُدِمِالط        ائفِِ

ِ
ِفرش                   اًِوخيش                   ًةِللُقُع                   ودِِِ

ِ ِوتع      د ِالطع      امِف      يِطب      قِالخ      و ِِ
ِ

ِرغيف            اًِوبُرم            ًةِم            نِعص            يدِِِ
ِ   !!الكساء؟ حديث ُب أكلوا مّت6 أكلوا

ِف            يِدع            واتٍِ ِأكل            واِوالنَّب            ي 
ِ

ِارعاٍتِبخش             عٍةِوُىُج             ودِِض             ِ
ِ  !! صار؟ أين الكساء يدعوف، كانوا يأكلوف وىم يعين6 فطهِّرىمِأىليِأوالئيِربِِّ

ِأوالئ              يِأىل              يِفطهِّ              رىم ِربِّ
ِ

ِوى          بهمِرض          اَكِي          ومِالُخلُ          ودِ
ِ ِإي         ِوِآلِالنَّب         ّيِم         اِِمث         ُلِى         ذا

ِ
ِأي ِمج         ٍدِم         نِط         ارٍفِوتلي         دِِِ

ِ ِأي    نِكس    رىِوأي    نِقيص    ٌرِم    نِى    ذا
ِ

ُِك      ّلِم      اِِ ِله      مِم      نِرص      يدِِعل      ى
ِ  !ىذا؟ ىو أين! ؟..العتيد الكساء حديثُ  أين الوائلي شيخنا يا وأين

 الكَلـ ىو ىذا يعتربوف يسمعوف حٌن الشِّيعة قطعاً  الوقت، نفس ُب وربريف الكساء حلديث تسطيح ىذا
 على مثلوُ  ُيكَتب مل أنَّوُ ( الزَّىراء فقو من) الكتاب ىذا عن مثَلً  يقاؿ ما مثل! نفعل؟ ماذا اجلميل، الصَّحيح

 .موجود والكتابُ  الكتابَ  اقرأوا واضٌح، سطحي   كَلـٌ  وىو الغيبة عصر طوؿ
ـ  ) 6كتاب ىذا  زَلمَّد الشَّيخ ادلعاصر ادلرجع أحباث تقرير ،(والُسنَّة الكتاب ُب الزَّىراء فاطمة مقامات أ

 ،104 صفحة إيراف، طاىر، طبعةادل ميَلدي، 1421 األوىل، الطبعة الطبعة وىذه ،104 صفحة السَّند،
ا ،104 صفحة عمق، من ؼللو ال السَّند الشَّيخ ذكره كَلـٌ  سطوراً، أقرأُ   ما ُكلِّ  بٌن الوحيد الكَلـ ىو ردبَّ
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 طبقات لكلِّ  الوالية تدبًن ُب ِنرباسٌ  البيت أىلُ 6 )عنواف ربت الُعمق، من مِساتٌ  عليو تبدو الَّذي تقدَّـ
ِوالِغايَتهاِالبالغةِالسَّلمِعليُهمِالكساءِأصحابِِِأركانِِِبينِاإللفةُِِفهِذهِِ - (كالػُمل وطبقات ادللكوت
ِال ُملكِعاَلمِفيِأيضاًِِغايَتهاِبالغةٌِِىيِبلِاألعلىِالملكوتِعلىِتتقتصرِلمِاإللفةِىذهِِِوأنَِِِّسّيما
ِوأصحابوُِِالبيتِذلكِفيكونِيمكن،ِماِأشدِِِّعلىِوالتناقضِوالتضادِالتزاحمَِمثارِىوِالَّذيِاألدنى
ِعنِفضلًِِال ُملكِوطبقاتِالملكوتِطبقاتِلُكلِِِّوالواليةِوالتدبيرِاإلدارةِفيِوقدوةًِِعظيماًِِنِبراساًِ
ِلَبنةِىيِالَّتيِالمعيشيةِاأُلسرةِنظامِعنِوفضلًِِاإلدارة،ِنظامِفيِللبشرِِِالسِّياسيةِاالجتماعيةِالحياة

ِالبيتِكينونةِوتكوينهمِالكساءِأصحابِمنِالكساءِتحتِالجلوسِعظمةِفيِفاألصلُِِالمجتمع،
ِالمقرَّبينِللملئكةِأوِاألمريّةِاألرواحِعالمِفيَِسواءٌِِاإللهيةِللوالياتِِنظامٌِِواليتهمِأنَِِّأساسوُِِالنَّبوي

ِأصحابِبينِفيماِالواليةِنظمِوأنَِِّالسَّلمِعليهمِوالمصطَفينِواألوصياءِوالمرسلينِلألنبياءِأو
 يدور لكنَّو ىذا كل   - والملكِالملكوتِِِفيِاإللهيةِالوالياتِأصحابِوتزاحمِقةفِرِمنِأمانٌِِالِكساء

 الكَلـ ُكلَّ  وادلعتزلة، األشاعرة من أساساً  هبا ِجيء والَّيت اخلمسة األصوؿ اعتمدت عقائديّة منظومة جوِّ  ُب
  .ادلاضية احللقة ُب أيضاً  ذكرهُ  مرَّ  والَّذي احللقة ىذه ُب ذكرُهُ  مرَّ  الَّذي

 أيديكم بٌن عرضتُ  قد أكوف أيضاً، احللقة ىذه وُب ادلاضية احللقة ُب كَلـٍ  من تقدَّـ ما6 أقوؿ أفْ  ؽُلكنين
 .اليماينّ  الكساءِ  حديثِ  ِقصَّةَ  رُلمل بشكلٍ 
 الشَّريف اءالكس حلديث ورفيقةٌ  قرينةٌ  وىي الزَّىرائيَّة ادلعرفة ساحة من أُبِعَدت أيضاً  الَّيت ادلهمَّة الثَّانية الوثيقة

 لكنَّ  استطاعوا، لو ألزالوىا وإالَّ  ادلصحف من ِإزالَتها يستطيعوف ال لفظاً  القدر سورة(..!! القدرِسورة)
 بعض عن وسأربدَّث الشَّريف، الكساء حديث دبضموف وثيقاً  ِارتباطاً  يرتبطُ  القدر سورة معىن أُزيل، معناىا
 ادلعرفةِ  مساحةِ  من القدر سورةُ  ُأخرِجت كيف أيضاً  ُكمل سأستعرضُ  لكنَّين غد، يـو حلقة ُب ذلك جهات

اً  مهمةٍ  نقطةٍ  إىل أشًن فقط الشَّريف، الكساء حديثُ  ُأخرِجَ  كما الزَّىرائيَّة،  ُب ادلركز ُأمسِّيها؟ ماذا 6جدَّ
 ما َسمِّ ! احلديث عٌن! احلديث ُب القَلدة عٌن! احلديث مركز! احلديث ُصرَّة! الشَّريف الكساء حديث
 اآلف موجود فن   وىو الشَّريف الكساء حلديث ىندسي بشكلٍ  زبطيطية صورةً  نرسم أفْ  أردنا إذا حّتَّ  .شئت
  يكوف؟ أين ادلركز احلديث مضموف يعرؼ من وتُرَسم، النصوصُ  تؤخذ
ا الشَّريف الكساء حديث ىو وىذا ،(اجلناف مفاتيح) 6ىو ىذا  ادرادلص ألفَّ  اجلِناف َمفاتيح ِمن أقرأ وإظلَّ

 ىذا العلـو عوامل ىو ىذا منو، يُنَقل الَّذي ادلصدرُ  العلـو عوامل ىذا ىو وإالَّ  لديكم متوّفرة ليست األخرى
 من عليكم أقرأ لكنَّين ،532 ،534 صفحة ُب موجودٌ  الكساء حديث وىذا الزَّىراء، عوامل من الثَّاين اجلزء

ُِسكَّانََِِويَاَِمَلِئَكِتيِيَاَِوَجلََِِّعزَِِّاهللُِِفَ َقالَِ) 6بُػُيوِتكم ُب متوفػِّرٌ  الكتاب ىذا أفَّ  باعتبار اجلناف مفاتيح
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َرائِيلِاأَلِمينُِِفَ َقال - سأؿ وجربائيل قاؿ، ما آخر إىل - َسَماَواِتي ِفَ َقالَِِالِكَساء؟َِتْحتََِِوَمنَِربِِِّيَاَِجب ْ
 ادلركز ىذا السنرت، ىذا ؛(َوبَ ُنوَىاَِوبَ ْعُلَهاَِوأَبُوَىاِفَاِطَمةُِِمِْىُِِالرَِّساَلةَِوَمْعِدنُِِالنُبُ وَّةِبَيتَِِِأْىلُُِِىمِْ:َِوَجلََِِّعزَِّ
 ما سمِّ  احلديث، جوىرُ  احلديث، أساسُ  احلديث، قلبُ  ىنا، احلديث عٌنُ  ىنا، القَلدة عٌنُ  احلديث، ُب

ـ   شئت،  ُكلّ  اجُلملة، ىذه حوؿ تدور لالتفاصي بقية - َوبَ ُنوَىاَِوبَ ْعُلَهاَِوأَبُوَىاِفَاِطَمةُُِِىمِْ - ُىنا احلديث ُأ
َِوبَ ْعُلَهاَِوأَبُوَىاِفَاِطَمةُُِِىمِْ - اجلملة ىذا عند أين؟ ادلركز احلديث، آخر إىل احلديث أوَّؿ من التفاصيل،
 وأبوىا فاطمة ُىم فاطمة، إىل االنتساب ألفَّ  ،(فاطمة) 6ىو واضح أين؟ اجلملة ىذه ُب ادلركز - َوبَ ُنوَىا

  .اجُلملة ىذهِ  ىو الِكساء حديث ُب إذاً  ادلركز وبنوىا، إليها، منسوب هاوبعلُ  إليها، منسوب
 ادلعنوّي، اجلانبُ  فيها يُراَعى ىندسّية رباليل ىناؾ اللفظّية، للرتاكيب ىندسي بتحليلٍ  نقـو أفْ  أردنا إذا اآلف
، وتتطّور زبتلف العامل ُب النصوص ربليل طرؽ بدأت اآلف  إذا ىندسّية، بطرؽٍ  وصُ النص تُػَفّكك اآلف وتتغًنَّ
 اجُلملة ىذهِ  ومركز اجلملة، ىذهِ  ىي النَّص ىذا مركز دلضامينِو، وفقاً  ىندسيا   النصَّ  ىذا نُفكِّك أف أردنا

 فاطمة، بيت إىل يأٌب وآلو عليو ا صلى زُلَمَّدٌ  اجلملة، ىذه حوؿ يدور آخره إىل أوَّلوِ  من فاحلديث فاطمة،
 ابُنها يأٌب ٍُبَّ  فاطمة، فُيحادث األكرب فاطمة ابنُ  ويأٌب اليماين بالكساء وتُغطّي فاطمة، كساء يطلب

ثنا ٍُبَّ  فاطمة، تأٌب ٍُبَّ  فاطمة، زوجُ  يأٌب ٍُبَّ  األصغر،  إفَّ  ٍُبَّ  دلَلئكِتو، اُ  قاؿ وما جرى الَّذي عن فاطمةُ  ربدِّ
 هبذا مرتبطة واألوصاؼ التفاصيل بقيَّة ،(َوبَ ُنوَىاِبَ ْعُلَهاوََِِوأَبُوَىاِفَاِطَمةُُِِىمِْ)6 جربائيل وؼُلرب  ؼُلربىم ا

 (،َوبَ ُنوَىاَِوبَ ْعُلَهاَِوأَبُوَىاِفَاِطَمةُُِِىمِْ) 6اجلملة ىذه ىي النصّ  ُب ادلركز الفاطمّي، التكوين هبذا التكوين،
  .فاطمة اجلملة ىذه ُب وادلركز
 ترسمَ  أفْ  أردتَ  إذا (،َوبَ ُنوَىاَِوبَ ْعُلَهاَِوأَبُوَىاِفَاِطَمةُِ) 6اجلملة ىذه بسيطاً، سُلطِّطاً  نرسم أفْ  أردنا لو حّت

 إىل تشًن أخرى نقطة َتضع ذلك وبعد فاطمة إىل ُتشًن فاطمة ىذه ىي نقطة فتضع أّوليَّاً، بسيطاً  سُلطَّطاً 
 أفْ  البُدَّ  والرَّابعة لثةوالثَّا الثَّانية الن قطة بنيها، إىل تشًن أخرى ونُقطة بعلها، إىل تشًن أخرى ونقطة أبيها،
 وُنِسب إليها، أبوىا ُنِسب ىنا صرػلةٍ  واضحةٍ  لُغويّةٍ  بعبارةٍ  فاطمة، ىي الَّيت األوىل بالنقطة ارتباطٍ  على تكوف
 .إليها بنوىا وُنِسب إليها، بعُلها
 ُب لقدرا سوة أفَّ  من قليل قبل قُلتُ  ألنَّين القدر؟ سورة عن العصمة بيت أىل أحاديث ُب جاء ماذا

 اجلزء ،(الشَّرائع عللُ ) 6كتاب ىو ىذا الشَّريف، الِكساء حديث معَ  متكامَلً  معنويّاً  اقرتاناً  تقرتفُ  حقيقتها
 اجلُزء ُب رواية أوَّؿ األوىل، الرِّواية الثَّاين، اجلزء ُب األوَّؿ الباب معاً، طُِبعا واجلزآف الشَّرائع، علل من الثَّاين
 طويلة، رواية ،(والصََّلة واألذاف الوضوء علل6 )عنوانو الباب الصَّدوؽ، للشَّيخ الشَّرائع لِعلَ  كتاب من الثَّاين
 ا الصََّلة، تشريع الُعليا العوامل ُب التشريع وِقصَّة األنبياء، خاًب ادلعراج ُب األعلى ادلأل إىل َصَعد حٌن
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 - أُنزِلت كما إقرأىا - أُْنزَِلتَِكَماَِأَحدِِْاهللُُِِىوُِقلِِْإقْ َرأ:َِلوُِِفَ َقالَِ -6زُلَمَّد حلبيبوِ  يقوؿ وتعاىل سبحانو
 الصَّادؽ إمامنا عن ىذه الرِّواية الرِّواية، ىذه حبسب يقوؿ ا َأَحْد، اُ  ُىو ُقلْ  - َونَ ْعِتيِِنْسَبِتيِفَِإن ََّها

 النعماف ابن زُلَمَّد الصًَّنُب، سدير الػُمزين، الصَّباح) اإلماـ أصحاب من رلموعة عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ 
 الصَّادؽ، إمامنا عن ادلفصَّلة الرِّواية ىذهِ  يرووف مجيعاً  ىؤالء ،(أذينة ابن وعمر الطاؽ، مؤمن ىذا األحَوؿ،

  لو؟ يقوؿ ماذا النور عوامل ُب وىو ِلُمَحمَّدٍ  يقوؿ وتعاىل ُسبحانوُ  ا الرِّواية، تقوؿ أف إىل
 اليـو نقوؿ كما نسبة ا، نسبةُ  أحد ا ىو ُقل - َونَ ْعِتيِِنْسَبِتيِفَِإن ََّهاِأُْنزَِلتَِكَماَِحدَِْأِِاهللُُِِىوُِقلِِْإقْ َرأ

 ماذا ٍُبَّ  الرَّمسيَّة، القانونّية اذلويّة الفلسفّية، اذلوية عن أربدَّث ال اذلُويَّة، صاحب عن تتحدَّثُ  الَّيت اذلوية ُىويَّة،
ِفَِإن ََّها - القدر سورة يعين - أَنْ َزْلَناهُِِِإنَّاِإقْ َرأ - 6لو قاؿ ا يقوؿ، ا َرسوؿُ  - ِليِقَالَِِثُمَِّ - لو؟ قاؿ

ثنا الرِّوايات - الِقَياَمةَِيومِِِِإَلىِبَ ْيِتكَِأْىلَِوِنْسَبةُِِِنْسَبُتكَِ  يعين القدر سورة فاطمة، ىي القدر ليلة بأفّ  رُبدِّ
ِوبَعُلهاَِوأَبُوَىاِفَاِطَمةُُِِىم6ِْ )فاطمة إىل انتساهُبم ىو اليماين ءالكسا حديث ُب ادلركز ما مثل فاطمة، سورة

 أين؟ كاف التجّلي ىذا القدر سورة األرض، على فاطمة بيت ُب كاف أين؟ كاف التجّلي ىذا ،(َوبَ ُنوَىا
 همنسبتُ  القدر وسورة األرضّي، العامل وُب فاطمة بيت ُب نسبُتهم الكساء فحديثُ  األعلى، ادلأل ُب كاف

 ادلأل ُب الصََّلة تشريع عن ىنا احلديث الصََّلة ُب - أَنْ َزْلَناهُِِِإنَّاِإقْ َرأ:ِِليِقَالَِِثُمَِّ - واحدة وادلعاين ىناؾ،
 أفَّ  من ُمرادي ىذا وبنوىا وبعلها - الِقَياَمةَِيومِِِِإَلىِبَ ْيِتكَِأْىلَِوِنْسَبةُِ - وأبوىا - ِنْسَبُتكَِِفَِإن ََّها - األعلى

  .إشارة ىذه واحدة، الكساء حديث ومضامٌن القدر سورة مضامٌن
 تتفرَّع النصوص ُكل   النصوص، وبقيَّةُ  الزَّىرائيَّة، ادلعرفة ُب األىمّ  الوثيقتاف علا القدر وسورة الكساء حديث

 القدر، سورة وعلى الكساء حديثِ  على ُصبَّت أين؟ ُصبَّت اإلبليسية احلرب ولذلك الوثيقتٌن، ىاتٌن على
 أفْ  ؽُلكن ال معروفة سورةٌ  فهي القدر سورةُ  أمَّا الكتب، ُب يكوف ال وأفْ  يُزَوى أفْ  باإلمكاف الكساء ديثُ ح

 إبعاد أي ،(ا كتاب حسبنا6 )واضح إبليس برنامج الُقرآف لكن ادلصحف، ِمن زُبرَج أفْ  ؽلكن وال تُزَوى
 عليها، جرى ما جرى القدر وسورةُ  اخلط، وؿط على الُقرآف على جرى الَّذي ىو وىذا الُقرآف، عن العرتة
 سورة أفَّ  كيف احللقة ىذه ُب سأتناولوُ  ما وىذا القدر سورة على جرى الكساء حديث على جرى ما مثل

 فاطمة أفَّ  من العقيدة، ىذه بابَ  تفتحاف اللتاف األساسّيتاف الوثيقتاف ىاتاف عليها، جرى ما جرى القدر
 . الَقيِّمة ىي

 لوُ  الدِّينُ 6 أعتقد ما حبسبِ  تريدوف، دبا يل شأفَ  وال تقولوف دبا يل حاجةَ  ال أعتقد ما سبحب6 قُلت كما
 ُب اخلط طوؿ على الدين قَػيِّمةُ  وفاطمة فاطمة، ىي قَػيِّمة الدِّين وذلذا احلسن ابنُ  احُلجَّةُ  ىو واحد أصلٌ 
 إماـُ  الزَّماف، إماـ ىو أصلٌ  لوُ  الدِّينُ 6 سائل يسأؿ قد وىنا .بزمانِنا خاصَّةً  ليست القضيَّةُ  األَِئمَّة، ُكلِّ  زماف
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 أيضاً  األِئمَّة6 قائل يقوؿ قد أيضاً، حيَّةٌ  فاطمةُ  اجلواب أين؟ فاطمةُ  األرض، على الظاىرة باحلياة حي   الزَّماف
 أيضاً، أحياء األِئمَّة بادلئة، مئة صحيح كَلـٌ  الكَلـ ىذا يُقَتل، مل قتيَلهم وإفَّ  ؽَلُت مل ميِّتَػُهم فإفَّ  أحياء،
 ىذا ذبّلي زماننا، غًن وُب زماننا ُب اخلطّ  طوؿ على حيَّةٌ  العقائدية ادلنظومة ُب فاطمةُ  نظاـ، ىناؾ ولكن
 وصحيح قُِتَلت، ىي صحيحٌ  خصوصّيُتُو، لوُ  فاطمة ُب( يُ ْقَتلَِلمِقَِتيَلَناَِوِإنََِِّيُمتَِلمَِميِّتَ َناِِإن6َِّ )ادلعىن
 ظهورُ  ظهورات، لوُ ( يُ ْقَتلَِلمِقَِتيَلَناَِوِإنََِِّيُمتَِلمَِميِّتَ َناِِإن6َِّ )ادلعىن ىذا ولكن الظَّاىر، تُ ادلو  عليها جرى
 أو احللقة ىذه ُب الوقت من ُمتَّسع ىناؾ كاف إفْ  بيانُوُ  سيأٌب ما وىذا خصوصّيُتوُ  لوُ  فاطمة ُب ادلعىن ىذا
  .تعاىل اُ  شاء إفْ  غدٍ  يـو حلقة ُب

 .أوَّالًِ ىذا( الَقيِّمةِفاطمة) احللقات ىذه ُعنواف6 اخلَلصةُ 6 صةُ اخُلَل
 .فاطمة ىي قَػيِّمةٌ  ولو احلسن، ابنُ  احُلجَّةُ  زمانِنا إماـُ  ىو واحد أصلٌ  لوُ  الدين :وثانياًِ
 .القدر وسورة الفاطمي الكساء حديثُ  علا الزَّىرائيَّة ادلعرفةِ  أجواء ُب والعقائديّة ادلعرفّية الوثائق أىم :وثالثاًِ
 .الزَّىرائيَّة ادلعرفةِ  ساحةِ  من الوثيقتٌن ىاتٌن أخرجت الَّيت ىي اإلبليسّيةُ  احلربُ  :ورابعاًِ

 وأنتم فاطمة منزلةَ  أحرؽَ  الشِّيعيّ  الوسط ُب األبرتُ  ادلنهجُ  فاطمة، منزؿَ  السَّقيفةُ  أحرقت مثلما :وخامساًِ
 دبنظومةٍ  سبّسكنا حٌن فاطمة، منزلةَ  أحرقنا مجيعاً  ضلنُ  نفسي، ىءُ أبرِّ  ال أيضاً  معكم وأنا ذلك ُب ُشركاءُ  مجيعاً 

 منزؿَ  أحرقوا الَّذين من زُلَمَّد آؿ أعداءِ  من األبرت ادلنهج هبا جاءنا بصلة، زُلَمَّدٍ  آؿِ  إىل سبت   ال عقائديةٍ 
 منزلةِ  إحراؽ ُب مشروَعو يُنفِّذ فْ أ استطاع ما إبليس إلينا، األمر فأوكلوا منزلَتها ػُلرِقوا أفْ  استطاعوا وما فاطمة
 وأسَّس الشِّيعة، إىل فيها األمرَ  فأوكل فاطمة منزلةُ  أمَّا فحسب، منزذَلا ػُلرؽ أفْ  استطاع السَّقيفة، عربَ  فاطمة

 !! لّيةؤو ادلس ىذهِ  ربّمل الَّذي وىو األبرتَ  ادلنهجَ  ذلم
 جلي   بشكلٍ  واقعنا ىو ىذا إضافات، دوف من رتوش، دوف من رلامَلت، دوف من الشِّيعي واقعنا ىو ىذا

 الشَّريف، الكساء حديث على جرى ما جرى لذا واقعنا، ىو ىذا ثياب، دوف من عاٍر، بشكلٍ  أقوؿ وبعبارةٍ 
 الواقع إىل وأعاده الفاطمي   اللطفُ  تدخَّل وحٌن لفظّي، بشكلٍ  ُأخرِج الكساء حديثُ  ذلك، الحظتم وقد

 طقسٍ  إىل ذلك بعد وربوَّؿ كاف، الَّذي وَكاف ادلنت على واشتغلوا قالوا، ماذا ظتموالح السََّند، على اشتغلوا
 النَّاس يهز   الطقوس من طقس العقيدة، من وشيئاً  ادلعرفة من شيئاً  فيها الشِّيعةُ  يستشعرُ  ال الَّيت الطقوس من

 ما معىن ادلص لوف يعرؼ أفْ  دوف من الصَّلوات وترتفع تأرؼلي َحَدث التأرؼلي، احلَدث هبذا إعجاباً  رؤوَسهم
 أين ادلعرفّية؟ الِقيمةُ  أين ولكن ذلك، ُب إشكاؿَ  وال احلاجات قضاءِ  وبرجاءِ  والثواب األجر برجاء يتلفَّظوف،

 األساسّية؟ الفاطمّيةِ  الوثيقةِ  ىذه ُب العقائديّة الِقيمةُ  أين الوثائقّية؟ الِقيَمة
 حديث هبا ُشرِح الَّيت والشروح عديدوف َشرحوُ  وَقد الِكساء ديثَ ح ونشرحُ  الكساء حبديث فنهتمّ  نأٌب حٌن



  65/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 931 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 23 - 
 

 ُب موقعها ىو وىذا الدِّين على الَقيِّمةُ  ىي فاطمةَ  أفَّ  وىو الواقعيّ  معناهُ  الكساء حلديث تُعطي ال الكساء
 إطارِ  ُب الكَلـ بقي لكن وقالوا، وقالوا فاطمة رلَّدوا الكساء حديث شرحوا الَّذين الشِّيعّية، العقيدة منظومة
 .اخلمسة األصوؿ منظومة ادلخالفٌن، من هبا ِجيء الَّيت الشِّيعّية العقيدة منظومة

ا ألفاِظها ُب ال الَقدر، ُسورة معَ  األبرت ادلنهجُ  فعل ماذا  زُلَمَّد آؿ حبسب القدر سورةُ  معناىا؟ حقيقةِ  ُب وإظلَّ
 ادلنهجُ  فعلَ  ماذا لنرى ُعلمائِنا ُكُتبَ  نتصفَّحُ  معي لواتعا فاطمة، ُعنوافُ  ىي القدر وليلةُ  فاطمة، سورة ىي

 الرتتيب حبسبِ  القدر سورة وىذهِ  الكرمي الكتاب ىو ىذا، ُعلمائِنا ُكُتبَ  نتصفَّح أفْ  قبل ولكن األبرت
 اخلامس اجًلزء ُب ىي ُأخرى سورةٌ  ىناؾ الثََّلثٌن، اجلزء ُب فهي أيدينا بٌن ادلوجود ادلصحف ُب والتبويب

  6األوىل اآليات الدخاف، سورة وىي العشرينو 
 فٍِيَب ۞ ُِنزِسٌَِٓ وُنَّب إَِّٔب ُِّبَبسَوَتٍ ٌٍٍََْتٍ فًِ أَٔضٌَْنَبهُ إَِّٔب ۞ اٌُّْبِنيِ ًَاٌْىِخَبةِ ۞ حُ ۞ اٌشَّحٍُِ اٌشَّحَِّْٓ اهللِ بِسُِْ﴿

 وعند الُسنَّةِ  عند ادلفسِّرين حبسبِ  ىنا احلديثُ  ،﴾ُِشْسٍِِنيَ بوُنَّ إَِّٔب عِنذَِٔب ِِّْٓ أَِْشاً ۞ حَىٍٍُِ أَِْشٍ وًُُّ ٌُفْشَقُ
 ُب حّتَّ  تشابو ىناؾ القدر، ليلة ىي ىنا ادلباركة الليلة من ادلراد أفَّ  القضية ىذهِ  على اتّفاؽ ُىناؾ الشِّيعة،
 سورة ُب ﴾حَىٍٍُِ أَِْشٍ وًُُّ ٌُفْشَقُ فٍِيَب﴿ ،﴾اٌْمَذْسِ ٌٍٍََْتِ فًِ أَٔضٌَْنَبهُ إَِّٔب﴿ ،﴾ُِّبَبسَوَتٍ ٌٍٍََْتٍ فًِ أَٔضٌَْنَبهُ إَِّٔب﴿6 األلفاظ

ْ أَِْشاً ۞ حَىٍٍُِ أَِْشٍ وًُُّ ٌُفْشَقُ فٍِيَب﴿ ،﴾أَِْشٍ وًُِّ ِِّٓ سَبِّيُِ بِئِرِْْ فٍِيَب ًَاٌشًُّحُ اٌٍََّْبئِىَتُ حَنَضَّيُ﴿ الدخاف،  وُنَّب إَِّٔب عِنذَِٔب ِِّٓ

 القدر، سورة ُب ذُِكرت الَّيت الليلة نفسها ىي القدر، ليلةُ  ىي الدخاف ُسورة ُب ادلباركة ةُ فالليل ،﴾ُِشْسٍِِنيَ
 فاطمة ىي الدخاف سورة ُب ادلباركة والليلة فاطمة، ىي القدر سورة ُب القدر ليلةُ  الِعصمة بيت أىلِ  حبسبِ 

 . أيضاً 
 ٌٍٍََْتٍ فًِ أَٔضٌَْنَبهُ إَِّٔب﴿. ادلؤمنٌن ألمًن اسمٌ  ؛﴾اٌُّْبنِيِ ًَاٌْىِخَبةِ﴿. وآلو عليو اُ  صلَّى لػُمَحمَّد اسمٌ  ؛﴾حُ﴿

  .الشَّريف الكاُب ُب جعفر ابن موسى إماِمنا عن مفصَّلةٍ  روايةٍ  ُب ورد ادلعىن وىذا لفاطمة، اسمٌ  ؛﴾ُِّبَبسَوَتٍ
 الَّيت األوىل ادلصادر ّية،قُرآن سورةٍ  عن احلديث األجَّلء، علمائِنا كتب ُب جبولةٍ  سأقـو ادلقدِّمة ىذهِ  بعد

  .التفاسًن ىي؟ ما قُرآنية سورةٍ  عن تتحدَّثُ 
 التفسًن وىذا تفاسًننا أوَّؿ ىذا الطوسي، الطائفة لشيخ ،(الُقرآف تفسًن ُب التبياف6 )التبياف تفسًنُ  ىو ىذا
 ُنضجوِ  بعد ينيع الطوسي، الشَّيخ كتب ما أواخر من وىو الشِّيعّية، التفسًن دلدرسة أسَّس الَّذي ىو

 ُب التبياف) العاشر اجلُزء ُىو ىذا النَّجف، ُب ذلك بَعدَ  وٍُبَّ  بغداد، ُب وزعامِتو رئاسِتو اكتماؿ وبعد العلمّي،
 إىل نذىب ادلقدَّسة، ُقم قمري، ىجري 2032 األوىل، الطبعة وىذه القرىب، ذوي منشورات( الُقرآف تفسًن
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 مل ،342 ،341 ،340 صفحة القدر، سورةَ  فسَّر ،340 ةصفح ُب الطوسي الشَّيخ عند القدر سورة
اً، بعيدةٍ  ناحيةٍ  وُب جهةٍ  ُب يتكلَّم ىو الكَلـ قرأًبُ  إذا أصَلً !! بعيد من وال قريبٍ  من ال الزَّىراء إىل ُيِشر  جدَّ

 .البيت ألىلِ  ادلخالفوف يتكلَّم كما بالضَّبط
ا6 قائل يقوؿ قد  ىو ىذا الدخاف، سورة ُب ذُِكرت الَّيت ادلباركة الليلة عن ربدَّث حينما الزَّىراء إىل أشار ردبَّ

 الدخاف سورة إىل نذىب إذا قليل، قبل إليها أشرتُ  الَّيت الطبعة نفس التبياف تفسًن من التاسع اجلُزء أيضاً 
 للسورةِاسمٌِِالوجوهِأقوى -6قاؿ ﴾حُ﴿ ،ِلُمَحمَّد اسمٌ  البيت أىل حديث ُب ؛﴾حُ﴿ ،113 صفحة

! الدخاف؟ مُسّيت دلاذا للسورة اسمٌ  ىو كاف إذا! الدخاف؟ مُسّيت دلاذا إذاً  حم، امسُها السورة ىذه يعين -
ِقال ،﴾اٌُّْبِنيِ ًَاٌْىِخَبةِ﴿ - حاؿ أيِّ  على  من ال بادلوضوع لعلي   عَلقة ال - الُقرآنِبالكتابِالمراد:

 شيخُ  ىو ىذا ذلك، وراء شيء وال - الَقدرِليلةُِِىي ،﴾بَبسَوَتٍُِّ ٌٍٍََْتٍ فًِ أَٔضٌَْنَبهُ إَِّٔب﴿ - بعيد من وال قريبٍ 
ا البيت أىل أحاديث ُب وردت الَّيت اآليات بقيَّة وبادلناسبة بادلوضوع، لفاطمة عَلقةَ  ال الطوسي، الطائفة  أهنَّ

 وصل الربنامج أفَّ  باعتبار القدر سورة عن أربدَّث اآلف لكنَّين الُكتب، ىذه ُب ذلا ِذكرَ  ال أيضاً  فاطمة ُب
 وأفْ  الزىرائيَّة ادلعرفة ُنشكِّل أفْ  نستطيع خَلذلا من الَّيت الرئيسة الوثائق عن أربدَّث وألنَّين اجلهة ىذهِ  إىل

 عن شيء أي يوجد ال الطائفة، شيخُ  ىو ىذا التبياف، تفسًنُ  ىو ىذا الشِّيعّية، العقيدةِ  منظومةَ  ُنشكِّل
 ! تقولوف؟ ماذا! ذلك بعد تلومونين التفاسًن ىذهِ  أنتقدُ  وحٌن الد خاف، سورة ُب وال القدر ُسورة ُب ال الزَّىراء

 الشِّيعيَّة، التفاسًن أىمّ  الطربسي، للشَّيخ ،(الُقرآف تفسًن ُب البياف رلمع) 6ادلركزي الثَّاين التفسًن ىو ىذا
 العاملي األميين زلسن السيِّد لوُ  قدَّـ لبناف، بًنوت، للمطبوعات، األعلمي مؤسَّسة العاشر، اجمللَّد ىذا

 سورةَ  تفسًن يبدأ القدر، سورة ُب الطربسي شيُخنا يقوؿ ماذا لنرى نذىب ميَلدي، 2551 األوىل، الطبعة
 شيءٍ  أيّ  إىل فيو ُيِشر مل الكَلـ من كثًن مقدار ،024 صفحة ُب وينتهي 043 صفحة من القدر

يقة خبصوص  يوجد ال مراجِعكم، تفاسًنُ  ىي ىذه!! الشِّيعيَّة التفاسًن وىذه شيعيّ  َتفسًن!! الُكربى الصدِّ
 القدر ليلة فاطمة، سورة القدر سورة يقولوف زُلَمَّد آؿ القدر، سورة وتفسًن العاشر اجمللَّد ىو ىذا شيء، وال
 ؼلوط] العراقّية األمثاؿ ُب يُقاؿ شلَّا أبعد ىي مطالب عن يتحدَّثوف آخر، شيئاً  يقولوف وىؤالء فاطمة، ىي

م ،[االستكاف بصفّ  اً  بعيداً [ ؼلوطوف] إهنَّ  عن يتحدَّثوف ،[االستكاف بصفّ ] وليس ،[االستكاف] عن جدَّ
  .بعيد من وال قريبٍ  من ال الزَّىراء إىل ُيشًنوف وال الزَّىراء أعداءِ  كتب ُب جاء ما وينقلوف شيء، ُكلِّ 
 الَّذين ال؟ أـ فاطمة دلنزلةِ  إحراؽ ىذا! فاطمة؟ حربِ  ُب اإلبليسي للمشروع تطبيق ىذا أليس تقولوف؟ ماذا

 ػُلرقوا كي احلطبَ  غلمعوف ىكذا أليس يفعلوف؟ ماذا منزلَتها أحرقوا الَّذين منزذَلا، أحرقوا احلطب مَجعوا
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 .ُشركاء معهم أنتم وا شركاء، معهم وأنتم بالفعل، أحرقوىا وأحرقوىا،! منزلَتها؟
ا لبناف، بًنوت، للمطبوعات، األعلمي مؤسَّسة الطربسي، للشَّيخ لبيافا رلمع من التاسع اجلزء وىذا  ذكر ردبَّ
 بيانوُِِمرَِِّ،﴾حُ﴿ -6الطوسي الشَّيخُ  قالوُ  الَّذي الكَلـ نفس شيئاً، يذكر مل واِ !! الدخاف سورة ُب شيئاً 

ِأقسمِ،﴾اٌُّْبْني ًَاٌىِخَبةِ﴿ - ادلقطّعة احلروؼ عن ادلتقدِّمة األجزاء ُب ربدَّث أنّو باعتبار بيانوُ  مرَّ  -
ِأبيِعنِالمرويِِّوىوِزيدِوابنِوقُتادةِعبَّاسِابنِعنِالقدر،ِليلةُِِىيِالمباركةِوالليلةِبالُقرآن،ِسبحانوُِ
 رلمعُ  ىو ىذا الكَلـ، آخر إىل - عكرمةِعنِشعبانِمنِالنِّصفِليلةِىيَِوِقيلِاهلل،ِعبدِوأبيِجعفرٍِ
  .واضح طمسٌ  واضٌح، طمسٌ  البياف
 نذىب وأيضاً  العشروف، اجلُزء ىو وىذا اإلسَلمية، الُكتب دار6 الطباطبائي للعَّلمة( ادليزاف تفسًن) وىذا

 عَلقة أو رابطة لوُ  شيءٍ  أيِّ  إىل ُيِشر مل ،031 إىل 025 من القدر، سورة ُب 025 ،،025 صفحة إىل
 الربىاف، تفسًن من ونقلَ  روائي، ثٌ حب6 033 صفحة ُب َعَقد ذلك بعد بعيد، من وال َقريب من ال بالزَّىراء

 قرأ ىو يعين بعيد، من وال قريبٍ  من ال إليها ُيِشر مل لكنَّوُ  اخلصوص، هبذا رواية تُوَجد الربىاف تفسًن وُب
 تفسًن ُب روايةً  لكم وسأعرضُ  الربىاف، تفسًن ُب يقوؿ الروائي البحث بداية ُب ألنَّوُ  عليها، وقَػَفز الرِّواية

 أشار وما الربىاف، تفسًن من ادلخالفٌن ذوؽِ  مع تّتفق الَّيت األشياء نقل بالزَّىراء، القدر ليلةَ  سِّرتفُ  الربىاف
 تفسًن من فنقل أخرى مرّةً  ورجع ادلخالفٌن روايات من نَػَقل ٍُبَّ ! بعيد من وال قريبٍ  من ال الرِّواية تلكم إىل

 ال دلاذا ادلخالفٌن ُكتب من الرِّوايات ينُقل ما مثل! ال؟ ـأ تعم د ىذا الرِّواية، تلك نقل ما ولكنَّوُ  الربىاف
 الدرّ  عن ينقل ىناؾ، ومن ىنا من روايات ينقل ىنا ىو الشِّيعة؟ ُكتبِ  من زُلَمَّد آؿ ُب الرِّوايات ينقل

 ضعيف، كتاب الشِّيعة علماء نظر ُب والربىاف ضعيف، كتاب الُسنَّة علماء نظر ُب ادلنثور الدرّ  ادلنثور،
 ىذهِ  أفّ  الطرفٌن ُعلماء لدى معروؼ أنَّوُ  باعتبار يشاء ما منها ينقلَ  أفْ  فيستطيع ىذه، ضعيفة كتب

 رواياتِ  نقلتَ  أنتَ  ادلخالفٌن؟ روايات مع تّتفق الَّيت ادلعاين الربىاف كتاب من ينقل دلاذا ضعيفة، الُكتب
 ىو وىذا الطباطبائي العَّلمة ىو ىذا! خالفٌن؟ادل روايات مع تّتفق الَّيت الرِّوايات تنقل فلماذا ادلخالفٌن،

 .القدر بسورة يرتبط ما ُب العشروف اجلزء ىذا ادليزاف، تفسًنُ 
ا الدخاف، سورة إىل نذىب الطبعة، نفس من عشر الثَّامن اجلزء ىذا  من ،233 صفحة الدخاف، سورة لردبَّ

 حم - الُقرآنِالمبينِبالكتابِوالمرادِلَقَسملِالواوِ،﴾اٌُّْبْني ًَاٌىِخَبةِ ۞ حُ﴿ - عشر الثَّامن اجلزء

 إَِّٔب﴿ الُقرآن،ِالمبينِبالكتابِوالمراد - الكَلـ ُيكرِّر فَل سابقاً  ادلقطَّعة احلروؼ عن ربدَّث ىو باعتبار
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 عن دِّثيتح مل ذلك وبعد ،234 صفحة ُب - القدرِليلةُِِالمباركةِبالليلةِالمرادِ،﴾ُِّبَبسَوَتٍ ٌٍٍََْتٍ فًِ أَٔضٌَْنَبهُ
 .شيء أيِّ 

 ادلنثور، الدرّ  من ومنها الشِّيعة ُكُتب من منها الرِّوايات من رلموعةً  ونقل روائياً  حبثاً  َعَقد ،201 صفحة
ِفيِواألخبارُِ - يقوؿ ىو - أقول - النِّهاية ُب وعلَّق بأحاديِثهم، الُقرآف تفسًن ُب ادلعروؼ الُسينِّ  الكتاب
اًِِكثيرةٌِِتعيينهاِفيِوِفيهاِيُقَضىِوماِالَقدرِليلة ِاهللُِِشاءِإنِِْالقدرِسورةِتفسيرِفيُِعمدتُهاِوسيأتيِِجدَّ
 ذلك سيذكر القدر سورة معىن ُب الرِّوايات ُب وردت الَّيت األساسية ادلعاين يعين األخبار، ُعمدة - تعالى
 كتب ُب ادلوجودة عاينادل مع معانيها تّتفقُ  الَّيت الرِّوايات ذكر علينا ومرَّ  القدر، سورة تفسًن ُب أين؟

ِتفسيرِفي - القدر ليلة ُب الرِّوايات ىذه عمدة - عمدتُهاِوسيأتي - بنفسو يقوؿ ىنا ىو ادلخالفٌن،
 واضح، ىذا ىو تقولوف؟ ماذا أو قلتم قلتم، ما ا شاء إفْ  تقولوف؟ ماذا - تعالىِاهللُِِشاءِإنِِْالقدرِسورة

  .للحقائق طمسٌ 
ا6 آخر تفسًنٌ  ىو يديّ  بٌن الَّذي الكتابُ   التفسًن ىذا على يعتمد ما كثًناً  الوائلي شيخنا ألفَّ  بوِ  جئتُ  وإظلَّ
 اجمللَّد ىو ىذا ُمغنيو، جواد زلمَّد الشَّيخ ،(الكاشف التفسًن) 6الشِّيعّية التفاسًن إىل الر جوع يُريد حينما
 سورةُ  ،154 صفحة ميَلدي، 1441 ة،الثالث الطبعة اإلسَلمي، الكتاب دار مؤسَّسة الطبعة وىذهِ  السَّابع
 الشَّيخ ُمغنيو، جواد زلمَّد لشَّيخ كتابٍ  ُب ىنا ضلنُ  طبيعي شيء ،153 صفحة ُب تفسًنىا وينتهي القدر،
 األمم وقرارات بيانات عن ينقل اجملَلت، عن ينقل الُصحف، عن ينقلُ  ىذا تفسًنه ُب مغنيو جواد زَلمَّد

 الكاشف، تفسًن ليس التفسًن ىذا احلقيقة ُب! البيت أىلِ  عن ينقل ال لكنو  شيء ُكلِّ  عن ينقل ادلتحدَّة،
 اإلماـ عن نَػَقل القدر، سورة ،154 صفحة الكاشف، بتفسًن ُيسمَّى ولكن![ ادلكشَّف تفسًن] ىذا

، ادلصري العامل عبدو زلمَّد الشَّيخ عن ونَقلَ  الصَّادؽ  من ال أشار وال األجواء ىذهِ  ُب َيدور وبقي الُسينِّ
 فالرجل ىكذا، يكوف أف البُدَّ  الطبيعّي، ىو وىذا عليها، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الزَّىراءِ  إىل بعيد من وال قريبٍ 

 ۞ حُ﴿ - األوىل اآليات الدخاف لسورة بالنِّسبة الدخاف، لسورة بالنِّسبة !!معروؼ ووضعوُ  عقيدتُوُ 

ِصاحبِوقال - البياف رلَمع ُب مرَّت الَّيت ادلضامٌن نفس -﴾ ُِّبَبسَوَتٍ ٌٍٍََْتٍ فًِ أَٔضٌَْنَبهُ إَِّٔب ۞ اٌُّْبِنيِ ًَاٌْىِخَبةِ
 ىذا عليو، وسَلموُ  ااِ  صلوتُ  الزَّىراءِ  إىل بعيد من وال قريبٍ  من ال إشارة أي توجد ال - البيانِمجمعُِ

  !!ُمغنيو جواد زلمَّد للشَّيخ الكاشف التفسًن ىو
 من تأخذوهنا تأخذوهنا؟ أين من القدر سورة معاين تعرفوا أفْ  تُريدوف ٌنح ألنَّكم للحقائق، طمس طمس،

 البياف، رلمع التبياف،6 )الثَلثة التفاسًن ىذه بنماذج، جئت أنا كذلك، ىي التفاسًن وبقيَّة التفاسًن، ىذه
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 ُخطباء من لكثًنُ ا التفسًن ىذا الكاشف، التفسًن الشِّيعّي، الوَسط ُب ادلركزيّة التفاسًن ىي ىذه ،(وادليزاف
 .بوِ  جئتُ  لذلك التفسًن، ىذا ىو مصادرىا أحدُ  ثقافَتكم أفَّ  ويعين يعتمدونو، الوائلي بالشَّيخ اِقتداءاً  ادلنرب

 رمزاً  يُعد   الشًِّنازي السيِّد أفَّ  باعتبار الشًِّنازي، زَلمَّد للسيِّد(6 األذىاف إىل الُقرآف تقريبُ ) اآلخر التفسًن
اىاً  لوُ  ألفَّ  بو، آٌب أنا الباب ىذا من الوالية، لشعاراتِ  رافعاً   مطروح، ُمعٌنَّ  تصّور ولوُ  أتباع ولوُ  بوِ  خاصَّاً  اذبِّ

 سورة إىل نذىب ميَلدي، 1422 الثَّانية، الطبعة العلـو دار اخلامس، اجمللَّد األذىاف، إىل الُقرآف تقريبُ 
 صلواتُ  بالزَّىراء ُعلقةٌ  لوُ  شيءٍ  أي يوجد ال ،324 صفحة ُب التفسًن وينتهي ،344 صفحة ُب القدر،

 .القدر بسورة يرتبط فيما ىذا بعيد، من وال قريب من ال عليها وسَلموُ  اِ 
ِالكتابِىذاِجنسُِِوميمِحاءِ،﴾حُ﴿ - 41 ،40 صفحة ُب يبدأ والَّذي الدخاف سورة إىل نذىب
 جنسُ  احلروؼ، ىذهِ  من يتألَّف الكتاب ىذا أفَّ  يعين - بمثلوِيأتواِأنِِْواإلنسِالجنِِّعجزِالَّذيِالمعِجز

ِسبحانوُِِاهللِأنَِِّمرَِِّوقدِالظاىرِالُقرآنِوىوِالكتابِبهذاَِقَسماًِِأيِ،﴾اٌُّْبِنيِ ًَاٌْىِخَبةِ﴿ - الكتاب ىذا
ِوالتِّينِِِنحوِىيِّناًِِأمراًِِالنَّظرِفيِكانِوإنِِْخلقُِكلِِِّلعظمةِِِداللةًِِخلقوُِصُنوفِبمختلفِيحلفُِ
 ىيَّنا، أمراً  ىذا وليس واحلسٌن احلسنُ  ىو البيت أىل حديثِ  ُب والزيتوف التٌن سيِّدنا يا ولكن - نوالزَّيتِو

 صلواتُ  زُلَمَّد آؿ عن جاء عمَّا بعيداً  ادلعروفة، الفواكو والزيتوف التٌن يقصد ادلعىن ىذا يقصد ال ىو قطعاً 
 من ال فاطمة، لذكرِ  وجودَ  وال - القدرِليلةُِِبهاِالمرادِالمباركةِوالليلة - أمجعٌن عليهم وسَلموُ  اِ 

 .بعيد من وال قريبٍ 
 األشرؼ، النَّجف ُب العلمية احلوزة مؤسِّس الطوسي للشَّيخ التبياف الشِّيعّية، تفاسًننا من واضحة ظلاذج ىذه

 يقولوف كما لطباطبائيا للعَّلمة ادليزاف العامل، ُب الشِّيعة لكلِّ  ادلركزي التفسًن الطربسي للشَّيخ البياف رلمعُ 
 التفسًنُ  التفسًن، ىذا قيمةَ  نعرؼ أف نستطيع حّتَّ  تأليفو بعد من الزَّماف من قرنٌن إىل حباجة ضلنُ  عنو

 هبا آتِ  مل الَّيت التفاسًن وبقيَّة الشًِّنازي، السيِّد تفسًن الُقرآف َتقريب احُلسييّن، ادلنرب ُخطباء تفسًن الكاشف
 مركزيّة إىل واضح بشكل ُتشًن الَّيت القدر سورة ومضامٌن حلقائقِ  واضحٌ  طمسٌ  ة،الوتًن  ىذهِ  نفس على ىي

 .الشِّيعّية العقيدةِ  منظومة ُب فاطمة موقع وإىل فاطمة،
 6عليكم سأقرأُه القدر سورة مضموف بياف ُب األىم النَّص
َلةُِ ﴾اٌمَذْس ٌٍٍََتِ فًِ أَْٔضٌَْنَبهُ إَِّٔب﴿ :قَالِالصَّاِدقِِإَماِمَناَِعنِْ  الصَّادؽ؟ إمامنا قاؿ ماذا - اهللَِوالَقْدرُِِفَاِطَمةِاللَّي ْ

َلةُِِ﴾اٌمَذْس ٌٍٍََتِ فًِ أَْٔضٌَْنَبهُ إَِّٔب﴿ - ِلَيَلةََِِأْدَركَِِفَ َقدَِمْعرِفَتَهاَِحقَِِّفَاِطَمةَِعَرفََِِفَمنِاهللَِوالَقْدرُِِفَاِطَمةِاللَّي ْ
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 ٌٍٍََْتُ ۞اٌمَذْس ٌٍٍََْتُ َِب أَدْسَانَ ًََِب﴿ :َوَقولوَُِِمْعرِفَِتَها،َِعنُِِْفِطُمواِالَخْلقِأَلنَِِّفَاِطَمةُِسمَِّيتَِوِإنَّماِالَقْدر،

ـ   َوِىي ،ُمْؤِمن أَْلفِ  ِمن َخًنٌ  يَػْعيِن  ﴾شَيْش أٌَْفِ ِِْٓ خٍَْشٌ اٌمَذْسِ ﴾ فٍِيَب ًَاٌْشًُّْحُ اٌٍََّْبئِىُتُ حَنَضَّيُ﴿ اْلُمْؤِمِنٌن ُأ
ِِىيِالُقْدسِوالر ْوحَُِِوَسلَّم،َِوآِلوَِعَليوِِِاهللَِصلَّىُِمَحمَّدِآلِِِِعْلمَِِِيْمِلُكونِالَّذينِاْلُمْؤِمِنونَِلِئَكةُِواْلمَِ

َِعَليوِِِاِئمالقََِِيْخُرجَِحتَّىِيَ ْعِني ﴾اٌفَجْش َِطٍَْعِ حَخَّى ىًِ سٍََبٌَ أَِْشٍ وًُِّ ِِْٓ سَبِّيُِ بِئْرِْْ﴿ السََّلمَِعَليَهاِفَاِطَمة
 ولكن بذلك، يل علمَ  ال ضاعت نصوص ىناؾ تكوف أفْ  ؽلكن أيدينا، بٌن نص   أىم   ىو ىذا - السََّلم

 وجودَ  وال التبياف، تفسًن ُب لوُ  وجودَ  ال النَّص ىذا النَّص، ىذا ىو القدر ُسورة مضموف بياف ُب نص   أىم  
 تفسًن ُب لوُ  وجود وال روايات، ينقلُ  ادليزاف أفَّ  مع يزاف،ادل تفسًن ُب لوُ  وجودَ  وال البياف، رلمع ُب لوُ 

  .الُقرآف تقريب تفسًن ُب لوُ  وجودَ  وال الكاشف،
ا  ال موجوداً  ليس النَّص ىذا التفسًنية، األحاديث جوامع ُب صلدهُ  أفْ  ؽلكن النص ىذا أفَّ  ُمعتقد يعتقد ردبَّ
 الرِّواية ىذهِ  الربىاف، تفسًن ُب وال روائّي، تفسًن التفسًن اىذ الصَّاُب تفسًن أفَّ  باعتبار الصاُب، تفسًن ُب

 بياف ُب األىم   النَّص   ىو ىذا ذلا، وجودَ  ال الثَّقلٌن، نور تفسًن ُب وال الربىاف، تفسًن ُب موجودة ليست
 تفسًن ُب وال الربىاف تفسًن ُب وال الصَّاُب تفسًن ُب ال لوُ  وجودَ  ال األىم النَّص ىذا القدر، سورة مضموف

 الصَّاُب تفسًن صاحب ألفَّ  ُمؤلِّفيها، وفاة تأريخ حبسب رتّبُتها وقد الُكتب ىذهِ  أمساء أُعدِّد وأنا الثقلٌن، نور
 للهجرة، 2243 سنة توُب البحراين ىاشم السيِّد بينما للهجرة، 2452 سنة توُبّ  الكاشاين الفيض

 ىي ىذهِ  للهجرة، 2221 سنة توُبّ  العروسيّ  احلويزيّ  ةمجع ابن علي   عبد ادِّث الثَّقلٌن نور وصاحب
  .الرِّواية ذلذه فيها وجود وال التفسًنيِّ  احلديثِ  جوامعُ 

ا  السيِّد عليوِ  اعتمد الَّذي واور األساس ىو الَّذي الكتاب ىذا الظاىرة اآليات تأويل ُب قائل يقوؿ ردبَّ
 وبعد الظاىرة اآليات وتأويل العسكريّ  اإلماـ تفسًن ىعل اعتمد البحراين ىاشم السيِّد البحراين، ىاشم
 اآليات تأويل ُب حّتَّ  والبقيَّة، والعيَّاشي الُقمِّي تفسًن من األخرى الُكتب ُب جاء ما إليهما أضاؼ ذلك

 ىذا إذاً  ذكرىا، على وسنأٌب رواية موجودة موجودة، ليست التفصيل وهبذا النَّص هبذا الرِّواية ىذهِ  الظاىرة
ِـّ  بيت ُب الكساء حديث القصَّة، نفس تَلحظوف األىم النَّص وى  ادلخالفٌن مصادر ُب موجود َسَلمة أ

 كتاب ُب موجود لُو، وجودَ  ال فاطمة بيت ُب الِكساء حديث لكن ادلعروفة، مصادرنا ُب وموجود ادلعروفة
َرر الُغَرر  ُب وموجود لو، قيمةَ  وال هأسقطو  الكتاب وىذا ادلنتخب كتاب ُب وموجود ناقص، بشكل والد 

 احلاشية، على نسخة ُب موجود متوّفرة، ليست ادلنت ُب احلديث ىذا فيها كاف الَّيت النسخة العوامل، كتابِ 
  .الن سخة تلك صورة لكم عرضتُ  وقد
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 احلديث ىذا !!التفسًنية األحاديث جوامع ُب حّتَّ  وال التفسًن ُكتب ُب ال موجوداً  ليس أيضاً  احلديث ىذا
 الشِّيعة، علماء عليو يعتمد ال التفسًن ىذا الكوُب، إبراىيم ابن فرات الكوُب، فُرات تفسًن من عليكم قرأتُو
 روايات ىناؾ نعم البيت، أىل أحاديث على إالَّ  يشتمل ومل ادلهمَّة التفاسًن من التفسًن ىذا أفَّ  مع

 ذوؽ مع البيت، ألىل سُلالفٍ  ذوؽٍ  مع ُمنسجماً  يأٌب التفسًن ىذا ُب موجود كَلـ ىناؾ وأحاديث،
 اآلف أساساً  البيت، ألىل ادلخالفٌن ذوؽ مع تنسجم أحاديث فيها احلديث كتب فُكلّ  غرابةَ  وال الزَّيديّة،

 الشيء ونفس الطوسي الشَّيخ عليو ويعتمد ادلخالفٌن حبديثِ  آخرهِ  إىل أوَّلو من مشحوف التبياف تفسًن ىذا
 يقوؿ قائلٍ  من ما ولكن عليو ويعتمدوف ادلخالفٌن حبديث يأتوف والبقيَّة، ائيالطباطب الشيء ونفس الطربسي

 أىل حديثُ  ىو الُفرات، تفسًن التَّفسًن، ىذا ُب ادلوجود احلديث أكثر. عليها يُعتَمدُ  ال التفاسًن ىذه إفَّ 
 ..!!ُيَضعَّف فهو البيتِ  أىلِ  حديثُ  ألنَّوُ  ولكن البيت،
 تفسًن بو؟ ماذا العياشي تفسًن كَّل، الزيديّة؟ ذوؽ مع تتناسب أحاديث وفي ىل بو؟ ما القّمي تفسًن
 عليها يُعتَمدُ  فَل وضعيفة متواترة ليست آحاد أخبار عناوين ربت ادلرض، ىذا ىو بو؟ ماذا العكسريّ  اإلماـ

 الكساءِ  حديثِ  خبصوصِ  عنو احلديثُ  مرَّ  الَّذي نفسوُ  ادلرض ىو ىذا جانباً، فُتلَقى الُقرآف تفسًن ُب
 األغلب األعمّ  ولكن صحيح، ىو آخرهِ  إىل أوَّلوِ  من الفرات تفسًن كتاب أفَّ  من قائل يقوؿ ال .الشَّريف

 طرحوه ذلك ومع واضح، كَلُمهم واضح، حلُنهم واضح، البيت أىل ذوؽ البيت، أىل حديث ىو فيو
 كتبها الَّيت التفاسًن نقلتها فسًنالت ُكتبُ  ال الكتاب، ىذا ُب حبيسة الرِّواية ىذه بقيت لذلك جانباً،
 .التفسًنيّ  احلديث جوامعُ  حّت وال العلماء

 الكتاب وىذا الطاىرة، الِعرتة فضائل ُب الظاىرة اآليات تأويل ُب موجودة ادلضموف ىذا من قريبة رواية ىناؾ
اً، مجيل كتاب  العاشر، القرف ُعلماء من النَّجفي، االسرتابادي الدين شرؼ للسيِّد الثَّاين، اجلزء ىو ىذا جدَّ
 ادلقدَّسة، ُقم السََّلـ، عليو ادلهديّ  اإلماـ مدرسة النَّاشر قمري، ىجري 2043 األوىل، ىي الطبعة وىذه
ِأَبَاَِسأَْلتُِ:ِقَالَُِِحمَران،َِعنُِزرَارَة،َِعنِْ - 6رواية ينقل ،424 صفحة إىل نذىب إذا الثَّاين، اجلزء ىو ىذا
َلةِِِِفيَِرقيُ فَِِْعمَّاِاهللَِعْبدِِ ِيَ ْعِني ﴾شَيْش أٌَْفِ ِِْٓ خٍَْشٌ اٌمَذْسِ ٌٍٍََتُ﴿ :ُقولُوَِوَأمَّا - 6يقوؿ أفْ  إىل - الَقْدرِلَي ْ

ِالَِّذينِاْلُمْؤِمَنونِاْلَموِضعَِىَذاِِفيَِواْلَمَلِئَكةُِ ﴾فٍِيَب ًَاٌشًُّْحُ اٌٍََّْبئِىَتُ حَنَضَّيُ﴿ :َوَقولُوَُِِعَليَها،ِاهللَِِِسَلمُِِفَاِطَمة
 الرِّواية ولكن السَّابقة الرِّواية ُب تقدَّـ الذي ادلضموف نفس ىو ادلضموف ىذا - ُمَحمَّدِآلِِِِعْلمََِِيْمِلُكون

َِوالر وحُِ - ربريف وىذا - فَاِطَمةِِفيَِوُىو - مكتوب ىنا - الُقُدسُِروحَُِِوالر وحُِ - النَّص بنفس ليست
 تفسًن ُب ادلوجودة الرِّواية (.فَاِطَمةَِوُىوِالُقُدسُِروحَُِِوالر وح6ُِ )والصحيح - فَاِطَمةِِفيَِوُىوِالُقُدسُِروحُِ

 تأويل عن نقل الربىاف تفسًن ُب .األصل النَّص ىو ىذا ،(فَاِطَمةِِىيِالُقُدسَِوالر وحُِ) قاؿ؟ ماذا فرات
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 (.فَاِطَمةَِوِىيِسالُقدُُِِروحَُِِوالر وحُِ) 6الربىاف تفسًن صاحب عنها نقل الَّيت النسخة اآليات
 من ليس ويبدو ال، يكوف وقد ادلطبعّي، اخلطأ ِقَبل من التحريف يكوف قد الطبعة، ىذه ُب ربريف ىذا إذاً 

 فاطمة، ىي القدس ُروحَ  أفَّ  يقتنع مل ارِّؼ ىذا ألفَّ  مقصود، ربريفٌ  ىو التحريف ىذا ادلطبعّي، اخلطأ ِقَبلِ 
 أفَّ  يفهم وال الرِّوايات حبسب ادلَلئكة، من أعظم خلقٌ  ىو وإمَّا جربائيل، ىو اإمَّ  بالوِ  ُب الُقُدسِ  روحَ  ألفَّ 

َِوالر وحُِ - 6قاؿ قاؿ؟ فماذا القدر، ليلة ُب يتنزَّؿ الَّذي األعظم الروح فاطمة ظهورات ومن ظهورات لفاطمة
 واألولياء، األنبياء ُب ػلل   الُقُدس حرو  أفَّ  الرِّوايات بعض ُب أنَّوُ  باعتبار - فَاِطَمةِِفيَِوُىوِالُقُدسُِروحُِ
 فيها يوَجد ال نسخةٍ  عن نَػَقل البحراين ىاشم السيِّد ألفَّ  واضح، ربريف وىو التحريف، ىذا جاء ىنا فمن
 ُنسخ عدَّة موجودة وىنا أيضاً، الكَلـ ىذا فيو يوَجد ال فرات تفسًن ُب موجود األصل والنصَّ  الكَلـ، ىذا
 ليلة ُب ادلتجلِّي األعظم الروح ىذا - فَاِطَمةِِىيِالُقُدسِوالر وحُِ - النَّص ذلذا فةسُلالِ  نسخة توجد وال

  .الفاطمّية ادلظاىر من مظهرٌ  ىو القدر
 والَّذي الظاىرة اآليات تأويل صاحب حّتَّ ! الكتاب ىذا ُب حبيساً  بقي األىم النَّص ىو النَّص ىذا إذاً 

اً  كبًناً  ُجهداً  َبَذؿ  برتَت وقد منها قريبةً  رواية أثبت الرِّواية، ىذهِ  يُثِبت مل وأمثاذلا، الرِّوايات ىذهِ  جلمع جدَّ
 فالنَّص الربىاف، تفسًن ُب البحراين ىاشم السيِّد أثبتها الَّيت بنفسها ىذه وىي للتحريف، تعرَّضت ذلك وبعد

ا القدر، سورةَ  أُفسِّر أفْ  أريد ال ىنا أنا ىذا، ىو الكامل  إىل نصل حينما تفسًنِىا من جانباً  أتناوؿ ردبَّ
 البُدَّ  الصََّلة معاين فيها سأتناوؿُ  الَّيت احللقات ُب ،(الصََّلة معاين6 )العنواف ىذا ربت ستكوف الَّيت احللقات

 بنحوٍ  ولو التوحيد، سورة معاين وعلى القدر، سورة معاين وعلى احلمد، سورة معاين على الضَّوء تسليط من
 ادلفروضة الصَّلوات ُب األولويّة ذلا الَّيت الس َور وىي الرئيسة الس َور ىي الس َور ىذه أفَّ  ارباعتب إمجايّل،

 سورة َمعاين بياف أتناوؿ أفْ  أُريد ال ىنا أنا لذا موجز، بشكلٍ  ولو عليها الضَّوء تسليط من فَلبُدَّ  وادلستحبَّة،
 ىو أنَّو عليو ويبدو القدر ُسورة تفسًن ُب أيدينا بٌن ىمّ األ النَّص ِقراءة عليكم أُعيد فقط ولكنَّين القدر،
 ىذا أفَّ  يبدو موجودة، زالت ال الرَّئيسة ادلعاين لكن اللفظية، وتراكيبوِ  بُنَيتوِ  ُب لتحريفٍ  تعرَّض قد اآلخر
 6 عليكم النَّص أقرأُ  اللفظّية، وتراكيِبو ِصَيغوِ  ُب خلل ُىناؾ اللفظية، تراكيِبو ُب لتحريفٍ  تعرَّض قد النَّص
َلةُِ ﴾اٌمَذْس ٌٍٍََتِ فًِ أَْٔضٌَْنَبهُ إَِّٔب﴿ :قَالِالصَّاِدقِِإَماِمَناَِعنِْ َِحقَِِّفَاِطَمةَِعَرفََِِفَمنِاهللَِوالَقْدرِفَاِطَمةِاللَّي ْ

 أَدْسَانَ ًََِب﴿ :َوَقولوَُِِمْعرِفَِتَها،َِعنُِِْفِطُمواِالَخْلقِأَلنَِِّفَاِطَمةُِسمَِّيتَِوِإنَّماِالَقْدر،ِلَيَلةََِِأْدَركَِِفَ َقدَِمْعرِفَتَها

 اٌٍََّْبئِىُتُ حَنَضَّيُ﴿ اْلُمْؤِمِنينِأُمِ َِوِىيُِمْؤِمنِأَْلفِِِِمنَِخيرٌِِيَ ْعِني ﴾شَيْش أٌَْفِ ِِْٓ خٍَْشٌ اٌمَذْسِ ٌٍٍََْتُ ۞اٌمَذْس ٌٍٍََْتُ َِب

ِوالر ْوحَُِِوَسلَّم،َِوآِلوَِعَليوِِِاهللَُِِصلَّىُِمَحمَّدِآلِِِِعْلمَِِِيْمِلُكونِلَّذيناِاْلُمْؤِمِنونِواْلَمَلِئَكةُِ ﴾فٍِيَب ًَاٌْشًُّْحُ
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َِحتَّىِيَ ْعِني﴾ اٌفَجْش َِطٍَْعِ حَخَّى ىًِ سٍََبٌَ سَالَ، أَِْشٍ وًُِّ ِِْٓ سَبِّيُِ بِئْرِْْ﴿ السََّلمَِعَليَهاِفَاِطَمةِِىيِالُقْدس
  .َلمالسََِِّعَليوِِِالَقاِئمَِيْخُرج

 سأربدَّث الَّيت احللقات ُب إليو وسنعود غد يوـِ  حلقةِ  ُب إليو سنعودُ  إليو، وسنعود بكاملوِ  النَّص ىو ىذا
 بعض فيوِ  ألفَّ  الشِّيعة وعلماءُ  ادلفسِّروف يعتمدهُ  مل الكوُب فُرات تفسًن ىو ىذا الصََّلة، معاين عن فيها

 الُكُتب ُكلّ  ىي بينما الزيدية، العقائد مع الزَّيدي، الذَّوؽ مع تتناسب بكثًنة ىي ما قليلة وىي ادلضامٌن
 ُكلّ  ىي البيت، ألىل ادلخاِلف الذَّوؽ معَ  تَػتَّفق الَّيت واألحاديث الرِّوايات من فيو ما فيو الكاُب ىكذا،
 اعليه يعرتضوف البيت أىل حديث ُكُتب الغريب لكن آخر، شيءٌ  فذلك العلماء ُكُتب أمَّا ىكذا، الكتب

 وُيسلِّموف ويقبلوهنا أحدٌ  عليها يَعرِتضُ  ال النَّاصيبّ  بالفكرِ  آخرِىا إىل أوَّذِلا من ادلشحونة العلماء كتب أمَّا
 !أنتم؟ تقولوف ماذا! شيطاين؟ أـ رمحاين منطق ادلنطق ىذا بأمرِىا،
ينيَّة ادلؤسَّسة ُب األمور ذبري ىكذا  أفَّ  ُتَلحظوف أال العامَّة، الشِّيعّية قافةالثَّ  ساحةِ  وُب الرَّمسية الشِّيعّية الدِّ
 وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الزَّىراء دلعرفة الطريق لكم َتكشفُ  الَّيت واحلقائق وادلدارؾ الوثائق ضد شعواء حرباً 

 !عليها؟ وسَلموُ  اِ  صلواتُ  منزلِتها حرؽِ  ُب اشرتكوا قد اجلميع أفَّ  ذلك ُكل   ُيشًن أال! عليها؟
 أكثر قصََّتوُ  لكم ذكرت ،2452 سنة ادلتوَبّ  الكاشاين للفيض الصاُب وتفسًن ،(الصاُب ًنتفس) 6ىو ىذا
 ىي ما الشِّيعة علماء تفاسًن يقوؿ وواضح صريح بشكلٍ  األّوؿ، اجلزء ُمقدِّمة ُب الكاشاين الفيض مرَّة، من

 حذوا الشِّيعة علماء تفاسًن6 يقوؿ ئة،بادل مئة قوِلو ُب زلُِق   وىو هبا، البيت ألىل عَلقةَ  وال شيعيَّة، بتفاسًن
 تفسًناً  أكُتبَ  أفْ  قرَّرتُ  لذا البيت، أىل حديث على يعتمد شيعيَّاً  تفسًناً  وجدتُ  وما النَّواصب، حذوَ  فيها

 ىو مرادُه، ىو ىذا ادلخالفٌن، آراء من الصَّاُب الصَّاُب، بالتفسًن ومسَّاه البيت أىل حديث على فيو أعتمد
 ىذه طهراف، إيراف الصَّدر، مكتبة منشورات اخلامس، اجلزء ىو ىذا األوَّؿ، اجلزء ُمقدِّمة ُب بذلك صرَّح

 قريبٍ  من ال شيء أي   يوَجد ال ،313 صفحة ُب وتنتهي القدر سورة تفسًن ،312 صفحة الثَّالثة، الطبعة
يقة عَلقةٌ  لوُ  شلَّا بعيد من وال  يكتب أف يُريد بأنَّوُ 6 قاؿ قاؿ، ىو ها،علي وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الطاىرة بالصدِّ

ثنا ىنا يذكره الَّذي الكَلـ بينما ادلخالفٌن، آراء من الصَّاُب بالتفسًن ومسَّاه البيت أىل دلنهجِ  وفقاً  تفسًناً   ػُلدِّ
 عن نُِقل الَّذي وادلضموف عباس، ابن عن البياف، رلمع عن وينقلُ  ادلخالفوف، هبا يتحدَّث الَّيت الطريقة بنفس

 كتبنا من رواياتٍ  من نقلوُ  وما كذلك، الكَلـ وبقيَّة ادلخالفٌن، كتب ُب موجود مضموف ىو عباس ابن
 ادلفسِّروف ىؤالء عليوِ  ػلملُ  الَّذي التفسًن الصَّاُب، تفسًن ىو ىذا ادلخالف، الذَّوؽ مع تنسجم فهي

 مراجعنا من فهؤالء البيت، أىلِ  حبديثِ  سِّريف ألنَّوُ  وباإلسرائيلّيات، باألساطًن يُفسِّر تفسًناً  ويعتربونو
 .التفسًن من اللوفَ  ىذا يريدوف ال والطباطبائي والطربسي الطوسي أمثاؿ األجَلء وعلمائنا
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 الثَّامن، اجمللَّد ىو ىذا ،2243 سنة ادلتوَبّ  البحراين ىاشم للسيِّد ،(الُقرآف تفسًن ُب الربىاف) 6ىذا
 الرِّواية أمَّا الظاىرة، اآليات تأويل ُب جاء ما ىو ىنا أثبتوُ  ما ،301 صفحة األعلمي، مؤسَّسة منشورات
 تفسًن ُب جاء وما الظاىرة اآليات تأويل بٌن والفارؽ ىنا، يُثبتها فلم الكوُب فُرات تفسًن ُب ادلوجودة
 وىذا موجودة ليست فاطمة ُب وىي كلمة ،(فَاِطمةِوىيِالُقْدسُِروحُِِوالر وح6ُِ )الرِّواية قوؿ عند الربىاف

 تفسًن ُب ادلوجود النَّص مع أيضاً  يتطابق ادلعىن ىذا ألفَّ  الكَلـ، حرَّؼَ  زُلرِّفاً  أفَّ  يبدو األصل، النَّص ىو
  .الكوُب فرات

 لبناف، بًنوت، العريب، التأريخ مؤسَّسة الثَّامن، اجمللَّد ىو وىذا احلويزي، للمحدِّث(6 الثَّقلٌن نور تفسًن)
 إىل 103 ،133 صفحة إىل ويستمر القدر، سورة تفسًن ،103 صفحة عاشور، ليّ ع السيِّد ربقيق
يقة عن احلويزي ادِّث ذكرهُ  قد شيء أيّ  يوجد ال ،133  مع عليها، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الطاىرة الصدِّ

 .والرِّوايات األحاديث من والكثًن الكثًن ذََكر أنَّوُ 
 حّتَّ  التفسًنية، احلديث جوامع ىذهِ  الطائفة، مراجع كبار تفاسًن ُتبكُ  ىذهِ  نصل؟ أف ؽلكن نتيجةٍ  أيِّ  إىل

 أفَّ  يبدو الرِّواية، ىذهِ  يُثِبت مل الرِّوايات ىذهِ  مجع ُب ُجهدهِ  ُكلَّ  َبَذؿ الَّذي الظاىرة اآليات تأويل صاحب
 بشكل حرب ناؾى زُلاصرة، ُىناؾ أليس ذلك؟ يكشف شيءٍ  أيِّ  عن يديو، بٌن متوفِّراً  يكن مل ادلصدر
اً  وواضح واضح  وفقاً  الشِّيعّية العقائد منظومة بتشكيلِ  َترتبطُ  الَّيت واحلقائق الوثائق وعلى النصوص على جدَّ
 األبرت ادلنهج أفَّ  كيف وجليَّاً  وبيِّناً  واضحاً  صارَ  األمر أفَّ  أعتقدُ  .الزَّىرائيَّة للمعرفة ِوفقاً  الزَّىرائي، للذَّوؽ
 الَعِقيَدةِ  َمنظُوَمة َعنْ  فَاِطَمة إبعاد6 )األمر ىذا تأكيد ألجلِ  يضخّ  ما فيو يضخ   إبليس وِ ورائ ومن يتحرَّؾ
 6بوثيقتٌن جئتكم شيء، ُكلَّ  لكم أذُكر مل ،(الشِّيعيَّة
 إمجايل عرض ىو الكساء، حديث خبصوص وكبًنةٍ  صغًنةٍ  ُكلَّ  أُبَػٌنِّ  ومل (الكساءِحديثُِ)6 األوىل الوثيقة
 . ومعانيها وداللتها مضموهنا ُب( القدرةِسور) عن الكَلـ وكذاؾ. الكساء حديث لىع جرى للَّذي

 وعن التقطيع سيوؼ عن بعيدةٌ  ىي األخرى الوثائق أفَّ  يعين ال ذلك الوثائق، أىمّ  من الوثيقتاف وىاتاف
 بقيَّة على جرى ما اآلف عليها وغلري جرى ما عليها جرى ادلتبقيَّة الوثائق ُكلّ  أبداً، األبرت، ادلنهج سلطة

 ادلتواترة األخبار طائلةِ  ربتَ  الكَلـ، علم طائلةِ  ربتَ  الرِّجاؿ، علم طائلةِ  ربتَ  ُىَو، ُىوَ  األمرُ  الوثائق،
 وطائلِة، وطائلةِ  طائلةِ  ربتَ  الضَّعيفة، واألحاديث الصَّحيحة األحاديث طائلةِ  ربتَ  اآلحاد، واألخبار

 األبرت ادلنهج فَاطمة، منزؿَ  السَّقيفةُ  أحرقت مثلما َفاطمة، منزلةِ  إحراؽُ  وىي واحدة والنَّتيجة طويلة، القضيَّة
ثنا الَّذي  فاطمة منزلةِ  بإحراؽِ  قاـ بنفسوِ  ُىوَ  ُىوَ  األبرت ادلنهج السَّابقة احللقات ُب وكثًناً  وكثًناً  كثًناً  عنو ربدَّ

 عقائدية   منظومةٍ  من لوُ  أسَّس ما ىو ادلنهج ذاى بوِ  قاـ ما أخطر ومن احلقَّة، الشِّيعّية العقيدة منظومة ُب
 إىل موجودٌ  األمر وىذا فاطمة، أعداءِ  عند زُلَمَّد، آؿِ  أعداءِ  عند ادلوجود الربنامج نفسَ  فيها اعتمد شيعيَّةٍ 
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 .أظُهرِكم بٌنَ  ىذا يوِمكم
 ىل هبا؟ جاء ذيالَّ  من اخلمسة؟ األصوؿ ذات العقائديّة ادلنظومة ىذه جاءت أين من أنفسكم سألتم ىل
!! جاءت أين من أصوذِلا عن احبثوا تأرؼِلها، عن احبثوا ادلعصومٌن؟ عن حديثٍ  من ىل قُرآنية؟ آيةٍ  من

 حب   ىوَ  ىل الشِّيعّية؟ العقيدة ُب الزَّىراء موقعّيةُ  أين ذلك؟ ُكلِّ  من فاطمة أين6 نَفَسوُ  َيطرح كبًنٌ  وسؤاؿٌ 
 رُلرَّد أو َعابرة؟ عاطفة رُلرَّد كذلك الدينُ  ىل عقائدّي؟ وثائقي   علمي   تشكيلٍ  دوف ومن معرفةٍ  دوف من

م مصاهِبا على وبكاء لطم  بيتِ  إحراؽِ  عن يدافع الَّذي الُعلماء من ِشيعّياً، يُعد   وىذا داَرىا أحرقوا ألهنَّ
 وبأسلوب ويُداِفع فيو، َطسَ غَ  الَّذي األبرت ادلنهج هبذا منزلَتها ػُلرؽُ  ىنا من ىو!! منزلَتها ػُلرؽُ  وىو فاطمة
 معك والَّذين إنَّك6 لوُ  يُقاؿ حٌن ولكن منزذِلا، إحراؽِ  قصَّةِ  صحَّةِ  عن شيٍء؟ أيِّ  عن يُدافع األبرت ادلنهج

 جوىرِ  ُب فاطمة منزلةِ  إىل ُتشًن الَّيت األدلة ُكل   األدلَّة، ىذهِ  ُكلَّ  سيُنكر وكذا كذا بدليل منزلَتها أحرقتم
 األمر ىذا أعليَّةَ  أُنكرُ  ال أنا! منزذِلا حرؽِ  إثباتِ  زلاولةِ  ُب يبحثوف ويذىبوف يُنكروهنا الشِّيعّيةِ  عقيدةِ ال منظومةِ 

 وما منزذِلا، عن الدفاع من أوىل منزلِتها عن الدفاع األوىل، ىو اآلخر األمر ولكن فاطمة، ظَلمةَ  نُثِبتَ  أفَّ 
  .هامنزلتِ  ُب اإلخَلؿ بسبب إالَّ  منزذِلا إحراؽُ 

 منزلَتها أحرؽ فهذا الشِّيعيّ  الوسط ُب األبرت ادلنهج ىذا أمَّا منزذَلا، فأحرقوا منزلَتها يعرفوف ال أساساً  السَّقيفةُ 
 واجلماىًنُ !! والدين ادللَّة من وخارجاً  عميَلً  يصبح ذلك على يعرتض والَّذي وربقيقاً  ِعلماً  ذلك ويعتربوف
 والشعراء ادلنرب ُخطباء ىؤالء !؟..ال أـ ادلوجود الواقع ىذا ىو أليس ذلم، صفِّقُ وتُ  ُتطبِّلُ  ادلوفَّقةُ  الشِّيعّية

م فَاطمة، منزلةَ  أحرقوا الَّذين اجملرمٌن أكابر من ىؤالء والرواديد،  وُىم منزذِلا، إحراؽِ  على النَّاسَ  يُبكوف ألهنَّ
 وعناوين يافطات ربتَ  منزلِتها إحراؽِ  عن ُتدافعُ  الَّيت الَكبًنة الّرموز عن ودفاِعهم بتأييِدىم منزلَتها ػُلرقوف
 انتهاء بعد والشِّيعةُ  اجملالس، ُب النَّاس يُبكوف واخلُطباء والرواديد الُشعراء وىؤالء ذلك، وأمثاؿ وشرعّية علمّية

ا تتصوَّر اجملالس اهَ  واجبٍ  من عليها ما أدَّت قد أهنَّ  إحراؽِ  على يبكوف شيطانّية، لعبةٌ  والقضيَّةُ  الزَّىراء، اذبِّ
 وإالَّ  واألدلَّة، الشَّواىد ىذه وأمامكم الواقع، أرض على غلري الَّذي ىو وىذا منزلَتها، ػُلرقوف وُىم منزذِلا
 تفهموف وكيفَ  الشَّريف، الكساء حديث خبصوص لُكم ذَكرهُتا الَّيت والتفاصيل اجملريات َتفهموف َكيف

  .القدر سورة حقيقةِ  خبصوصِ  ذَبري زالت وال جرت الَّيت والتفاصيل اجملريات
 ودلاذا؟ ودلاذا دلاذا والتبديل؟ والتغيًن التحريف ىذا ُكل   ودلاذا الطَّمس؟ ىذا ُكل   ودلاذا اجلفاء؟ ىذا كل   دلاذا

م مع يتَّفقوف اجلميع دلاذا غًني أو أنا مثلي صوتٌ  ارتفعَ  إذا ودلاذا  ىذا رفض على يتَّفقوف سُلتلفوف، أهنَّ
 أين دلاذا؟ يرفضوف اجلميع واألذواؽ ادلشارب اختَلؼ على دلاذا دلاذا؟ أنفسكم سألتم ىَلَّ  دلاذا؟ تالصَّو 

 حقيقة عند تقفُ  وال الكساء حديث عند تقفُ  ال القضيَّةُ ! الشَّيطاين؟ ادلنطق ىو أين! الرَّمحاين؟ ادلنطق ىو
 .احلقيقّية فاطمة ُظَلمة ىي وىذهِ  ِبفاطمة، تَبطُ َتر  وكبًنة صغًنةٍ  ُكلَّ  يتتبَّعُ  األبرت ادلنهجُ  القدر، سورة
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 وبعد احلديث أوقف لذا لندف دلدينة اّلي التوقيت حبسب واألذاف الصََّلة وقت من نقرتبُ  أنَّنا أرى
 .شجوف ذو واحلديثُ  حديثي أكمل كي إليكم أعود الفاصل

 ... ِفيَها الػُمْستودَعِ  والسِّرِّ  يَهاَوبَنِ  وبَػْعِلَها وأَبِيَها فَاِطَمة َعَلى َصلِّ  اللَُّهمَّ 
 األذافِ  فاصلِ  قبل ،(النَّاطق الكتابُ ) برنامج من ادلئة بعد والثََّلثٌن التاسعةِ  احللقة من األخًن اجلزء ىو ىذا

 ادلرتبطة الن صوص وعمـو الوثائق عمـو أفَّ  ُب حديثي كافَ  لندف دلدينة الي التوقيت حبسبِ  والصََّلةِ 
اً، قاسيةٍ  إبليسيَّةٍ  حلربٍ  تعرَّضت الزَّىرائيَّة بادلعرفة  وال اليماين الِكساء حبديث خاصَّاً  الكَلـُ  فليس جدَّ

 ادلرتبطِ  القدر لسورة احلقيقي ادلضموف من َخَلت الشِّيعيَّة التفاسًن أفَّ  حيثُ  الَقدر سورة وحقيقةِ  دبضموفِ 
 العقيدة منظومة أفَّ  أعتقُدهُ  شلَّا ذكرتوُ  وما ،(الَقيِّمة فَاِطَمةُ 6 )لقاتاحل ىذهِ  عنوافُ  األصيلة، الزَّىرائيَّةِ  بادلعرفةِ 
 6أمرين من تتألَّف الشِّيعيَّة

 - اهللَِأرَادََِِمنِْ - الدين أصل ىو ىذا جاىلية، ميتةً  مات يَعرِْفو مل َمن الذي زماننا إماـ وىو الدِّين أصل
 - ِبُكمََِِبَدأِاهللِأرَادََِِمنِْ - َحَسن شيءٍ  ُكلَّ  أراد من ذلداية،ا أراد من احلّق، أراد من الدين، أراد من يعين

 - األصل إىل الر جوع - َعْنُكمَِِقَِبلَِِوحََّدهُِِوَمنِْ - أوَّالً  أصَلً  ُجِعل الَّذي التوحيد - َوحََّدهُِِوَمنِْ - باألصل
 ُب األصل أفَّ  من ادلراد ىذا األصل، ىو ىذا - إلِيُكمَِِتَ َوجَّو - شيءٍ  ُكلِّ  ُب ا َقَصد من - َقَصَدهُِِوَمنِْ

 . َزمانَِنا إماـُ  ىو الدين
 ومن الدين، على الَقيِّمة بقبوؿِ  إالَّ  مقبوالً  يكوف لن باألصل التمس ك ىذا بأصلِو، نتمسَّكُ  حٌنَ  الدينُ  وىذا
 اجلميع، قانوف القانوف ىذا (،َهاِلَسَخطِِِوَيْسَخطُِِِلِرَضاَىاِيَ ْرَضىِاهللِِإنَِّ) 6القانوف ىذا ا رسوؿُ  َوَضع ُىنا

ا لفاطمة؟ فارقة عَلمةً  ُجِعل دلاذا ولكن لسخطهم، ويسخط لرضاىم، ا يرضى ىكذا مجيعهم  ىي ألهنَّ
 وُكل   كذلك، السَّجاد وإمامنا لسخطو، ويسخط لرضاه ا يرضى اجلواد فإمامنا وإالَّ  الدين، على القّيمة
 ِلرضاه ا يرضى زماننا إماـ لسخطهم، ويسخطُ  لرضاىم ا يرضى ُكل هم ذلك،ك ُكل هم ادلطهَّرين أِئمَّتنا

 نقمُتوُ  ىو السَّابغة، نعمُتوُ  ىو الباسطة، يُدهُ  ىو النَّاظرة، ا عٌنُ  ىو ا، وجو ىو لسخطو، ويسخطُ 
ُتوُ  ىو الدامغة،  العنواف ىذا ولكن ُىَو، ،ُىوَ  ُىَو، توحيدِه، أركافُ  ىو الَلئحة، أعَلُموُ  ىو الواضحة، ُحجَّ

 لرضاىا ا يرضى لفاطمة، دلن؟ خاصَّاً  عنواناً  صار امَّديَّة، العقيدة منظومة حبسبِ  خاصَّاً  عنواناً  صار
ا دلاذا؟ لسخطها، ويسخطُ   إفْ  زماننا، إماـُ  األصوؿ بأصل الدِّين بأصل نتمسَّكُ  الدين، على الَقّيمةُ  ألهنَّ

َِطُهْرنَاَِقدِِْبِأنَّاِأنْ ُفَسَناِلُنَبشِّرَِ - ناقصاً  األمرُ  يبقى فاطمة ترضَ  مل وإفْ  منَّا، ذلك قُِبل ذلك فاطمة َرِضيت
ينيَّةَ  حياٌب أبين الَّيت العقيدةِ  منظومةُ  ىي ىذه فاطمة، منَّا ذلك َتقَبل أفْ  بعد مّت؟ ىذا - ِبَواليَِتكِِ  الدِّ
نيويّةَ   .فاطمة الدِّينِ  على َمةُ والقيّ  األمر، صاحبُ  األصلُ  عليها، والد 
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 ! بِو؟ جئتَ  أين من ،(الَقيِّمة6 )ادلفهـو وىذا ادلصطلح ىذا يسأؿ سائلٍ  فُلرب  
 وال قطب، سيِّد من أخذتوُ  وال جّدي، من وال أيب من ال بو جئت ما الُقرآف، من بوِ  ِجئتُ  إنَّين6 لوُ  أقوؿُ 
 ىذا من زُلَمَّد، وآؿ زُلَمَّدٍ  قُرآف من الُقرآف، من أخذتُوُ  ينإنَّ  ادلعتزلة، من وال الشَّافعي، من وال عريب، ابن من

 قاؿ السَّجاد إمامنا يل، وقالوا الُقرآف أقرأ أفْ  أمروين فحٌن بِو، أسبسَّك وأفّ  بوِ  أتعبَّد أفْ  أمروين الَّذي الُقرآف
 من ففيها تفتحها أفّ  عليك ،ِئنَخزَا الُقَرآف آيَات ِإفَّ  6يل قاؿ الكاُب، ُب قرأهتا إنَّين ولكم، يل قاؿ يل،

ِلَْيسَِِِقَرَءاةٍِِِفيَِخيرَِِاَلَِِأاَلِ) ،﴾اٌْمُشْآَْ ٌَخَذَبَّشًَُْ أَفٍََب﴿ اخلزائن؟ ىذه أفتحُ  كيف ولكنَّين واألسرار، األسرار

 ىذه على أقفاؿٌ  وىناؾ قليب، على أقفاؿٌ  ىناؾ ،﴾أَلْفَبٌُيَب لٌٍُُةٍ عٍََى أََْ اٌْمُشْآَْ ٌَخَذَبَّشًَُْ أَفٍََب﴿ (،َتَدب رِِفيَها
 الَّذي ىو الطاىرة العرتة سجَّاد أقوؿ، الَّذي أنا لست (،َخَزاِئنِالُقَرآنِِِآيَاتُِ) ،خزائن خزائن، ىذه اخلزائن،
 ُىناؾ ولكن اخلزائن، ىذه تفتحَ  أفْ  عليك كنوزِىا من تنتفعَ  أفْ  أردتَ  إذا خزائن، القرآف آيات يقوؿ يقوؿ،
  .اخلزائن ىذه ٌنوب بيين فيما حاجزٌ 
 الرَّين ىذا القلب، على أقفاؿ ىناؾ ،﴾أَلْفَبٌُيَب لٌٍُُةٍ عٍََى أََْ اٌْمُشْآَْ ٌَخَذَبَّشًَُْ أَفٍََب﴿ قليب ىو األوَّؿ احلاجز
َقلُِِيَ ْفَعلُِِِمثْ َلَماِقُ ُلوبكمَِعنِِْالرَّينََِِيْجِليِِللُقُلوبَِجَلءٌَِِحِديثُنا6 )يقولوف ىم والصَّدأ  ،(لسَّيفبِاِالصَّي ْ

 تزيلوا أف أردًب إذا قلوِبكم، صيقلُ  ىو حديثنا السيف عن والصدأ الرَّين فيزيل بالسَّيف الصيقلُ  يفعلُ  كما
َِجَلءَُِِحِديثُنا6 )حديثُنا ىو القاذوارت ىذهِ  ويُزيح الصَّدأ وغللي الرَّين يُزيل الَّذي فالصَّيقلُ  قلوبكم عن الرَّين

 البُدَّ  أُزيُلُو؟ وكيف قليب، عن الرَّين أُزيل أفْ  البُدَّ  البداية ُب إذاً  .القلوب جَلءُ  حديثُنا يقولوف ىم ،(الُقُلوب
 أخربوين ىم الوسيلة ىذه حبديِثهم، الرَّين ىذا أُزيلُ  ذبعلين الَّيت ىي الوسيلة ىذهِ  وسيلة، ُىناؾ وسيلٍة، من

َعتُ َناَِمَناِزلَِِِاْعرُِفوا6 )عنها  وسائل عن أحبث أفْ  البُدَّ  ،(ِمنَّاَِوفَ ْهِمِهمَِعنَّاِِرَوايَِتِهمِِمنِونَُِيحِسنَُِِماِِبَقْدرِِِِشي ْ
 ُكلَّ  يل يفتحُ  الَّذي الكبًن ادلِفتاح عن أحبثَ  أفْ  البُدَّ  ذلك ُكلِّ  وقبل حديِثهم، نفس ُب عندىم الفهمِ 

  .﴾أَلْفَبٌُيَب لٌٍُُةٍ عٍََى أََْ﴿6 األقفاؿ
 ُب الُكليين بيت ُب بوِ  والتقيتُ  ُزرارة وجدتُ  إينِّ  زرارة؟ وجدتُ  أين ،الكاُب ُب ذلك وقرأتُ  حّدثين زرارةُ 

 -6الباقر جعفرٍ  أيب عن ُزرارة وحدَّثين الكليين، يعقوب ابن زلمَّد جعفر أيب عند بزرارة التقيتُ  ىناؾ الكاُب،
 ُكنتُ  حينما ادلفتاح، أخذتُ  ُىناؾ من ُو،ِمفتاحُ  ِمفتاُحُو، - اأَلْشَياءَِوبَابَُِِوِمْفَتاُحوَُِِوِسَناُموُِِاأَلْمرُِِِذرَوةُِ
ِوبَابُِ - ىناؾ ادلفتاح - َوِمْفَتاُحوَُِِوِسَناُموُِِاأَلْمرُِِِذرَوةُِ - ىناؾ ادلفتاح وجدتُ  الكاُب رياض ُب أذبوَّؿُ 

 بعد - الرَّْحَمنَِِْوِرَضاِاأَلِشَياءَِوبَابُِ - الباب فتحتُ  و ادلفتاح فأخذت ىناؾ، والباب ادلفتاح - األْشَياء
ِبَعدَِِِلإِلَمامِِِالطَّاَعةُِِوتَ َعاَلىِتَ َباَركَِِالرَّْحَمنَِِْوِرَضا - الرَّمحن ِرضا فيها ساحةٍ  على فتحُتوُ  الباب فتحتُ  أفْ 
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 دخلُت، لقد الػُمغلقة؟ اخلزائن أيػَُّتها أفُتحكِ  كيف اخلزائنَ  فسألتُ  اخلَزائن ىذهِ  على فوردتُ  - َمْعرِفَِتو
 على مكتوبة التعليمات، عليها مكتوبٌ  اخلزائن؟ أيػَُّتها أفتحكِ  كيف فسألُتها زائناخل تلك قصرِ  إىل دخلتُ 

 تفتحين، أفْ  أردتَ  إذا بادلفتاح الكبًن الباب فتحتَ  من يا تفتحين أفْ  أردتَ  إذا عليها مكتوب اخلزائن، ىذه
 الَّذي ما الغدير بيعةَ  أبايع مل لو الغدير؟ بيعةَ  تُبايع أمل عندي؟ أين عندؾ، الشَّفرةُ  اخلزائن ىذه تفتحَ  أفْ 

 بايعت قد ُكنتَ  إذا تسأؿ؟ دلاذا إذاً  أيب، ُصلبِ  ُب وأنا الغدير بيعة بايعتُ  لقد! اخلزائن؟ ىذهِ  إىل أوصلين
 ىي ىذهِ  علّي، إالَّ  يُفسِّرُه ال فالُقرآفُ  َعَلويَّة، بشفرةٍ  إالَّ  تُفَتح ال اخلزائن ىذه عليك، ُأِخذ قد الشَّرط فإفَّ 

 .شَّفرةال
 ادلخالفٌن، ُكُتبِ  ُب حّتَّ  الشِّيعة سورة ىذهِ  الشِّيعة، سورة ىذه البّينة، سورة السورة ىذه إىل وصلتُ  فحٌن
 الكبًنة احلديثّية اجلوامع ادلخالفٌن، كتبَ  قلَّبوا ادلخالفٌن، كتب إىل عودوا الشِّيعة، سورة ىي السورة ىذه

 كتب راجعوا ،﴾اٌْبَشٌَِّتِ خٍَْشُ ىُُْ أًٌَُْئِهَ اٌصَّبٌِحَبثِ ًَعٌٍَُِّا آَِنٌُا زٌَِٓاٌَّ إَِّْ﴿6 اآلية ىذه تأٌب حينما عندىم،
 ُب تفسًنِىم، ُكُتبِ  ُب موجودة، كتبهم ُب ،(عليّ  ِشيعةُ 6 )الكلمة هبذه واِ  عندىم وتفسًنُىا ادلخالفٌن

 يعين البّينة البّينة، البيّػَنة سورة البّينة، سورة عن السورة، ىذهِ  عن تتحدَّثُ  الَّيت الُكتب ُب حديِثهم، جوامعِ 
  .شيعيَّاً  ليس الوضوح ؽلتلك ال الَّذي الشِّيعة، سورةُ  ىي البَػيِّنة سورة البياف، يعين الوضوح،

 الزَّىراءُ  ترتضي الَّذي الشِّيعيُ  ىو الزَّىرائي قلتُ  الزَّىرائي، عرَّفتُ  حٌن ادلتقدِّمة احللقات ُب تتذكَّروف إذا
 ىذا على الظَلـ عمَّ  حٌن الزَّىراء؟ مُسِّيت لِػمَ  الوضوح، تعين والزَّىرائيَّة الزَّىراء، شيعةَ  يعين زىرائي وف و،تشيػ عَ 

 مل ما زىرائيٌِّن يكونوف ال والزَّىرائي وف الوضوح، تعين الزَّىرائيَّةُ  الوضوح، وبَافَ  الوجودُ  فَػَزَىر نُورُىا َزَىر الوجود
ا البيِّنة سورة البيِّنة البياف، الوضوح، فيهم صفةٍ  أبرزُ  الزَّىراء عةوشي الوضوح، ؽلتلكوا ا الشِّيعة، سورةُ  إهنَّ  إهنَّ
 اٌصَّبٌِحَبثِ ًَعٌٍَُِّا آَِنٌُا اٌَّزٌَِٓ إَِّْ﴿6 اآلية ىذه الزَّىراء أعداء ُكتب ُب قليل قبل قُلت كما الزَّىرائيٌِّن، سورةُ 

  .عليِّ  شيعةُ  ىم ،﴾تِاٌْبَشٌَِّ خٍَْشُ ىُُْ أًٌَُْئِهَ

اً، واضح الكَلـ اخلامسة اآلية ُب البػَّيِّنة سورة البَػيِّنة؟ سورة تقوؿ ماذا  ًََِب﴿ اخلامسة؟ اآلية تقوؿ ماذا جدَّ

 ىذا جاء ُىنا من ،﴾اٌْمٍََِّّتِ دٌُِٓ هًََرٌَِ اٌضَّوَبةَ ًٌَُؤْحٌُا اٌصٍََّبةَ ًٌَُمٌٍُِّا حُنَفَبء اٌذٌَِّٓ ٌَوُ ُِخٍِْصِنيَ اٌٍَّوَ ٌٍَِعْبُذًُا إٌَِّب أُِِشًُا
 َمن قُرآفُ  قُرآنِو، عن أسأَلوُ  حّتَّ  إليو فارشدوين أحٍد؟ قُرآفُ  ىذا ىل قُرآهنم، ىو ىذا الَقيَِّمة، دينُ  العنواف،

 ىذا الصَّادؽ، زُلَمَّدٍ  ابن َجعفر قُرآفُ  ىذا الباقر، علي   ابن زُلَمَّد قُرآفُ  ىذا علّي، وآؿِ  علي   قُرآفُ  ىذا ىذا؟
 ىذا احَلسن، ابن احُلجَّة قُرآفُ  ىذا العسكرّي، علي   ابن احَلسن قُرآفُ  ىذا اذلادي، زُلَمَّدٍ  ابن علي قُرآفُ 

 الَّذي الطوسي أسأؿُ  َمن؟ أسأؿُ  َمن؟ أسأؿ الُقرآف ىذا أسرارَ  بالضَّبط َأْعِرؼ أفْ  أردتُ  إذا منطقيَّاً  قُرآهنم،
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 أسأؿ قولوا، أنتم خرّبوين أنتم! َمن؟ أسأؿ الطباطبائي؟ َمن؟ أسأؿُ  الطربسي؟ أـ ادلخاِلف؟ الفكر ُب يعب  
. يل قولوا أنتم َمن؟ أسأؿُ  ُكتُِبهم، ىذه زُلَمَّد آؿَ  ؼلالفوف ىؤالء قيمُتهم؟ ما ىؤالء ىؤالء؟ ىم َمن ىؤالء؟

 كنتم إذا اآلية؟ ىذه معىن ما معناىا؟ تعرفوف أنتم واضحة، ليست اآلية وىذهِ  أقرأ وأنا الُقرآف ىو ىذا
 على نعرؼ؟ أف دوف من نقرأ ىل الُقرآف ىو ىذا ادلعىن؟ هبذا جئتم أين من صحيح بنحوٍ  معناىا تعرفوف
 6 اآلية ىذه قرأتُ  وعقلي، يتناسب الَّذي ادلستوى األقل

 ىذه ىي َمن ،﴾اٌْمٍََِّّتِ دٌُِٓ ًَرٌَِهَ اٌضَّوَبةَ ًٌَُؤْحٌُا اٌصٍََّبةَ ٌُّاًٌَُمٍِ حُنَفَبء اٌذٌَِّٓ ٌَوُ ُِخٍِْصِنيَ اٌٍَّوَ ٌٍَِعْبُذًُا إٌَِّب أُِِشًُا ًََِب﴿
ينُ  ينتسبُ  الَّذي الَقيِّمة  ىي؟ َمن الَقيِّمة ىذه دّلوين دّلوين، إليها، أرشدوين الَقيِّمة؟ ىذه ىي َمن إليها؟ الدِّ
َتِ دٌُِٓ ًَرٌَِهَ﴿ العربية؟ تعرفوف ُمؤنَّثة؟ أو رةُمذكَّ  الكلمة ىذه أنتم؟ تقولوف ماذا مؤّنث، أو مذكَّر الَقيِّمة  ﴾اٌْمٍَِّّ

 بنت مرمي ىي ىل ذلك؟ على الدليل ما أمنا؟ حّواء ىي ىل أرشدوين، عليها، دّلوين القّيمة؟ ىذه ىي َمن
 ذلك؟ على الدليل ما ولكن ؽلكن، مزاحم؟ بنتُ  آسية ىي ىل ذلك؟ على الدليل ما ولكن ؽلكن، عمراف؟

ـ   وىي الدين ىذا سبيل ُب شيء بُكلِّ  ضحَّت الَّيت الكربى دغلةخ ىي ىل  ما ولكن ؽلكن، فاطمة؟ أ
ـ   وىب بنت آمنة ىي ىل الَقيِّمة؟ ىذه ىي َمن ذلك؟ على الدليل  زُلَمَّداً  أصلبت امرأةٌ  ؽلكن، ا؟ رسوؿ أ
 ذلك؟ على الدليل ما ولكن ؽلكن، ؟عليَّاً  أصلبت الَّيت أسد بنت فاطمةُ  ىي ىل الَقيِّمة، ىي تكوف أفْ  ؽلكن

 .أرشدوين أنتم أعود؟ من إىل الشَّافعي؟ عريب؟ ابن قطب؟ سيِّد يُرشدين؟ الَّذي من
 ىذا ،﴾اٌْمٍََِّّتِ دٌُِٓ ًَرٌَِهَ﴿ ،فاطمة 6ىي الَقيِّمة ىذه قالوا أخربوين ىم الُقرآف، أصحاب إىل أعودُ  واضح،

 الشِّيعة، سورة ىذه للتشي ع، سورةً  البَػيِّنةُ  ىذه كانت فإذا ،﴾اٌْمٍََِّّتِ دٌُِٓ ًَرٌَِهَ﴿ ،إليها ُنِسبَ  ُكل و الدين

 ذلا أي قَػيِّمة ،﴾اٌْمٍََِّّتِ دٌُِٓ ًَرٌَِهَ﴿ ،فاطمة دينُ  ىذا ديَنها، الدينُ  ىذا وكاف فاِطَمة، الَقيِّمة ىذه وكانت
 فعل كما البيت أىل أعداء من بو جئتُ  ما نواف،الع هبذا جئُتكم ىنا من ديُنها، ىو الدِّينُ  ىذا القيمومة،
 ما أيضاً  العنواف، ىذا مضموفُ  وأمَّا .البَػيِّنة سورة ىذه الَقيِّمة، دينُ  ىو ىذا الُقرآف، من بو جئُتكم اآلخروف،

 . زُلَمَّد آؿ حديثُ  ىو ىذا أحد، من بو جئتُ 
 طبعة الطبعة وىذه الثَّاين، اجلزء النجفي، ديلَلسرتابا( الطاىرة العرتة فضائل ُب الظاىرة اآليات تأويل) 6ىذا

 العزيز بصديقي التقيتُ  ىنا الطاىرة والعرتة الظَّاىرة اآليات رياضِ  ُب ىنا .ادلقدَّسة قم ادلهديّ  اإلماـ مدرسة
 جابر إنَّوُ  تقع، أشكاذِلا على والطيور أيضاً  ُمغايل مثلوُ  وأنا ادلغايل ذلك حبديثِو، أستئنسُ  وأنا عقود أربعة ُمنذ
 تفسًنُ  فضاع علسوه، ٍُبَّ  فيو، ما فيو وقالوا تفسًنَهُ  شوَّىوا البداية ُب تفسًنَه، علسوا الَّذي اجلعفي يزيدٍ  ابن

 من عقودٍ  أربعة ِعرب آنسين الَّذي الُغَلة، حديثِ  من جابر، تفسًن من البقايا بقايا بقاياه، ىذه جابر،
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 حبسب قطعاً  الرِّجاليٌن نظرِ  ُب الُغَلة، الطيَّارةِ  ىؤالء كَلـِ ب نفسي وأؤنسُ  نواظري أُقلِّب وأنا العمر،
ثُنا جابرٌ  األجَّلء، ومراجِعنا ُعلمائِنا عند الرِّجاؿ ُكتب ُب ادلوجودة القذارات ، باقر عن ػُلدِّ  صفحة العلـو

ثنا ىنا جابرٌ  عنو، أربدَّثُ  الَّذي الشَّاىد موطن إىل أذىب ،434  أحتاجوُ  ما يِّنة،البػَ  سورة معىن عن ػُلدِّ
 وال الطربسي وال الطوسي بُقرآف ىو ال ىذا قُرآنُو، ىو ىذا الباقر؟ قاؿ ماذا ،﴾اٌْمٍََِّّتِ دٌُِٓ ًَرٌَِهَ﴿6 ىنا

 ماذا يقوؿ؟ ماذا الباقر الباقر، قُرآف ىذا البقيَّة، وال واحد، أيّ  وال الشًِّنازي وال ُمغنيو قُرآف وال الطباطبائي
 ىذه - فَاِطَمةِِىيَِِ،﴾اٌْمٍََِّّتِ دٌُِٓ ًَرٌَِهَ﴿ :قال - تقوؿ؟ ماذا احلقائق باقر يا الباقر، أي ها جعفر أبا يا تقوؿ

  .الَقيِّمةِفاطمة6 الُعنواف ىذا َنشأ ُىنا من عنها، أحبثُ  الَّيت فاطمة ىي إذاً  فاطمة،
 هنايةَ  ال حدودٌ  ىذه ولكنْ  ىي ناحدودُ  احلدود، ىذهِ  من طلرجَ  لنْ  والعرتة، الكتابِ  بٌن نتقلَّبُ  عودتكم كما
 مفتوحةٌ  ادلطلقة، احلقيقةِ  على مفتوحةٌ  األعلى، ادلأل على مفتوحةٌ  اجلناف، على مفتوحةٌ  مفتوحة، حدودٌ  ذلا،

 عٌنٌ  ال الَّيت األوصاؼ ُكلِّ  على الكماؿ، وأكملِ  اجلَلؿ وأجلِّ  اجلماؿ أمجل على مفتوحةٌ  خًن، ُكلِّ  على
 العلـو باقر الَقيِّمة، دينُ  ىو ىذا إذاً  ىنا زُلمَّد، آؿِ  معَ  ضَلنُ  َبشر، قلبِ  على َخَطر وال مَسعت أُُذفٌ  وال رأت
ثنا كما  فَاِطَمة، - فَاِطَمةِِىيَِ:ِقَالَِ ﴾اٌْمٍََِّّتِ دٌُِٓ ًَرٌَِهَ﴿ -6يقوؿ اجلعفي يزيد ابن جابر ادلغايل ىذا ػُلدِّ

 ،(ِلَسَخِطَهاِوَيْسَخطُِِِلَرَضاَىاِاهللِيَ ْرَضى6 )وآلو عليو ا صّلى زُلَمَّد عنها قاؿ الَّيت ىي فَاِطَمة فَاِطَمة،
 ألفَّ  ،(لرضاىا ا يرضى الَّيت ىي الَقيِّمةُ ) العبارة ىذه وضعوا الَقيِّمة كلمة ارفعوا الَقيِّمة، تعين ادليزة ىذه

 وذلا الدين، أىل على القي وميَّةُ  وذلا الدينُ  هبا يقـو ةَ الَقيِّم ألفَّ  والقي وميَّة، القي ومة وذلا الدِّين هبا يقـو الَقيِّمة
  .عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  فاطمة ىي ىذه احلقائق، تقـو وهبا الدِّين، على الَقيُمومة

 تفسًن نم أساساً  الرِّواية ىذه ُأخِفَيت، الَّيت الوثائق من أيضاً  وىذه - فَاِطَمةِِىي:ِقَالَِ ﴾اٌْمٍََِّّتِ دٌُِٓ ًَرٌَِهَ﴿
 لألحاديث مجعٌ  ىذا جابر، بتفسًن ىو ما اآلف مطبوعٌ  ىو ما لو، وجودَ  ال جابر وتفسًنُ  اجلعفي، جابر

 أفَّ  ويبدو القرائن، من يظهر ما حبسب جّداً  كبًنٌ  كبًنٌ  جابر تفسًنُ  الُكتب، ُب ادلنتشرة التفسًنيّة والرِّوايات
 حاؿ، أيِّ  على تفسًنِه، رواياتِ  مُجلةِ  من ىي الرِّوايات ىذه جعة،الرَّ  حقائقِ  ُب كاف تفسًنهِ  أكثرَ  أفَّ  أكثَره،

 الرِّجاؿ ُكتب إىل رجعنا إذا شوَّىوه، البداية ُب علسوه، موجوداً، ليس األصل ادلصدر األصل، فالتفسًن
 منهم البعض كتبو، وعلى جابر على شعواء محلةً  ػلملوف الشِّيعة، علماءُ  ال، الوىابّية؟ َمن؟ سنجدىم

 والنتيجة ُكتَُبو، ويذـّ  ؽلدحو والبعض ُكتَُبو، ويذـّ  يذّمو البعض ُكتِبو، على وػَلِمل! شيطاين أسلوب ؽلدحُو،
 ُيَلحقوهنا بقيت الَّيت األحاديث وىذهِ  أحاديث، منها بقيت جابر، ُكتب ضاعت ذلك بعد ٍُبَّ  واحدة،
 هبا؟ مسعتم ىل الرِّواية ىذهِ  الرِّواية، ىذه لتهامج من ذلك، وأمثاؿ وبالغلوّ  بالضَّعف أسانيِدىا على باحُلكمِ 
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 صاحب نقلها ىنا، موجودةٌ  الرِّواية ىذه مراجِعكم، ُكُتبِ  ُب ذلا وجودَ  ال الكتب؟ ىذه ُب قرأسبوىا ىل
 ىو العوامل ألفَّ  قطعاً، العوامل ُب ىي وأيضاً  كبًن، حديثي   جامعٌ  شيء، ُكلَّ  مَجَع البحار صاحب البحار،
 .نقَلها فقط الربىافُ  التفسًن مصادرِ  من ادلستدركات، مع البحار
 ،302 صفحة للمطبوعات، األعلمي مؤسَّسة منشورات من الثامن اجلزء ىو ىذا الُقرآف، تفسًن ُب الربىاف

 أوَّؿ بالرِّوايات، جاء ذلك وبعد كاملةً  السورة ذََكر البَػيِّنة، سورة ذيل ُب ذكرىا الَّيت الرِّوايات من رِواية أوَّؿ
ِقَال ﴾اٌْمٍََِّّتِ دٌُِٓ ًَرٌَِهَ﴿ -6الرِّواية ىذه ىي رواية  العلـو باقر عن اجلعفي جابر رواية - َفاِطَمةِِىي:

 .الثَّامن اجمللَّد الُقرآف، تفسًن ُب الربىاف ىو ىذا عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ 
 االسرتابادي الدِّين شرؼ للسيِّد الطَّاىرة العرتة فضائل ُب الظاىرة اآليات تأويل من الثَّاين اجلزء وىذا

 . النَّجفي
 العلـو باقر عن اجلعفي يزيد ابن جابر عن موجودة أيضاً  الرِّواية األنوار حبار من والعشرين الثَّالث اجلزء ُب

  .عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ 
 با مأخوذة؟ أين من اخلمسة ينالدِّ  أصوؿُ  العرتة، حديث ومن الُقرآفِ  من أين؟ من مأخوذٌ  العنواف ىذا إذاً 

ا تأكَّدوا واحبثوا إذىبوا العرتة؟ من روايةٍ  من أـ الُقرآف، من آيةٍ  من ُأِخَذت ىل مأخوذة؟ أين من أرشدونا  لردبَّ
 العقائدِ  منظومةِ  عن تتحدَّث روايةٍ  إىل أو آيةٍ  إىل أرشدسبوين لو شكر وتريليوف ومليار مليوف ولكم يوجد،

 الكتاب حديثُ  ىو ىذا والِعرتَة، الِكتاب عن فأحدِّثكم أنا أمَّا اخلمسة، األصوؿ ذات هِ ىذ الكَلمّيةِ 
 .والِعرتَة

 احلديث ،(بالنَّورانيَّة ادلعرفة حديث) 6ىو ىذا َحديَثو؟ تُريدوف ُكنتم إذا ادلؤمنٌن، أمًنُ  إماُمكم يقوؿ ماذا
 حسَّاسيةٌ  وعندي سابقاً  أخربُتكم كما مريضٌ  ولكنَّين الرِّجاؿ علم قذارات حبسب قطعاً  سنداً  ضعيف
 فعلم ،(ِخَلِفِهمِِفيِالصََّوابَِِِإن6َِّ )قالوا األَِئمَّة دلاذا؟ أتعلموف ُأِحب و، الرِّجاؿ علم يُقذِّره شيءٍ  فأي   شديدة
 مليستع من بٌن فارؽ ىناؾ يوجد ال النَّواصب، خَلؼ ُب والصَّواب ناصبّية، نتائجوُ  ناصيب   علمٌ  الرِّجاؿ

 بادلنهج العربة باألشخاص، العربةُ  ليس الشِّيعة، مراجع من مرجع أيّ  كاف أـ البخاري أكاف العلم ىذا
 استعملو أو البخاري استعملوُ  زُلَمَّد، آلؿ معادٍ  بامتيازٍ  شيطاين   وأسلوبٌ  ناصيب   علمٌ  الرِّجاؿ َفعلمُ  وبالنتائج،

 واحدة النتيجة اآلتية، األزمنة ُب الزَّماف، ىذا قبلَ  الزَّماف، ذاى ُب الشِّيعي الوسط ُب واألعلم األعلى ادلرجع
 بغيضة حسَّاسية البغيضة، احلسَّاسية ىذه عندي نشأت ىنا من خَلِفهم، ُب والصَّواب ناصبّية، النتيجة

ينيَّة ادلؤسَّسة قواعد حبسب قطعاً    .جاؿالرِّ  علم قذارات من بغيضة حسَّاسية الرَّمسيَّة، الشِّيعيَّة الدِّ
 العقل، يوافق ادلنطق، يوافق الُقرآف، يُوافقُ  ألنَّوُ  صحيح، ىو وفعَلً  صحيحٌ  ىو الرِّجالّيوف ُيَضعِّفو شيءٍ  فأي  
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 الرِّجاؿ قواعد حبسبِ  بالنَّورانيَّة، ادلعرفة حديثُ  ادلصاديق ىذهِ  من ِمصداؽ وىذا البيت، أىل ذوؽَ  ويوافق
 احلديث ىذا احلوزويّ  الذَّوؽ حبسبِ  مقبواًل، ليس حديثٌ  الكَلـ علم قواعد حبسبِ  ضعيف، حديثٌ 

 أعتقدُ  لذا النَّاصيّب، الظهورِ  ىذا خَلؼِ  ُب والصَّوابُ  ناصيب ، وظهورٌ  ذبل   ذلك ُكل   يل بالنسبةِ  مرفوض،
ا ىذا أقوؿُ  االعتقاد، سباـَ  احلديث هبذا  الُفَلين، لػِمَ العا الُفَلين، ادلرجعَ  مسَِع إنَّوُ  يقوؿ األشخاص بعض ردبَّ
 تدعو أفْ  منكم وأرجوا أفعل، فماذا ادلرض هبذا ُمصابٌ  أنا يل بالنِّسبة صحيحاً، ليس احلديث ىذا إفَّ  قاؿ
 السَّادس اجلزء األنوار، حبار ىو ىذا بالنَّورانيَّة؟ ادلعرفة حديث ُب أقرأُ  ماذا .ادلرض ىذا من الشفاءِ  بعدـِ  يل

  25436 ادلصحَّحة، الثَّالثة الطبعة ريب،الع الرتاث إحياء دار والعشروف،
ُهماِاهللَُِِرِضيِالَفاِرَسيَِسْلَمانِالِغَفاِريَِذرِِّأَبُوَِسَأل َِمْعرَِفةُِِما - سلماف ُكنية وىي - اهللَِعبدِِِأَبَاِيَا:َِعن ْ
َِذِلك،َِعنَِِْنْسأَلوَُِِحتَّىِبَِناِفَاْمضِِ - َذرّ  أيب اسم وىو - ُجْنُدبِيَا:ِقَالَِِبِالن َّْورَانِيَّة،ِال ُمْؤِمِنينَِأِميرِِِاإِلَمام
َناكَِ:ِقَااَلِِِبُكَما؟َِجاءََِِما:َِعَليوِاهللَِِِصَلواتُِِقَالََِِجاء،َِحتَّىِفَانْ َتَظرنَاه:ِقَالََِِنِجده،ِفَ َلمِفَأَتَيَناهُِ:ِقَالَِ ِِجئ ْ
َِعَليوِاهللَِِِصَلواتُِِلَِقَاِبِالن َّْورَانِيَّة؟َِمْعرِفَ ُتكََِِعنَِِْنْسأَُلكِاْلُمْؤِمِنينَِأِميرَِِيَا َِولِيَّينِِِِمنِِبُكَماَِمْرَحَباًِ:

ما - ِبُمَقصِّّرينَِلْسُتَماِِلِديِِنوُِِِمتَ َعاِىَدينِِ  وادلقصِّر ُمقصِّر، ادلعرفة عن يبحث ال الَّذي ادلعرفة، عن يبحثاف ألهنَّ
َِلْسُتَماِِلِديِِنوُِِِمتَ َعاِىَدينَِِِولِيَّينِِِِمنِِِْبُكَماَِباًَِمْرحَِ - الشِّيعة لباسَ  نفَسو يُلِبسُ  كاف وإفْ  حّتَّ  زُلَمَّد، آلؿِ  عدوٌ 

 ُب فارؽ يوجد ال ومؤمنة، ومؤمنة ومؤمنة - َوُمْؤِمَنةُِمْؤِمنٍُِِكلَِِِّعَلىِالَواِجبَِذِلكََِِأنََِِّلَعْمِريِِبُمَقصَِّرين
ِثُمََِِّوُمْؤِمَنة،ُِمْؤِمنٍُِِكلَِِِّعَلىِالَواِجبِِلكَِذََِِأنََِِّلَعْمِري - 6يقوؿ ادلؤمنٌن أمًنُ  والنِّساء، الرِّجاؿ بٌن الدين
ِِإنّوُِ:َِعَليوِاهللَِصَلواتُِِقَالَِِال ُمْؤِمِنِين،َِأِميرِيَاِلَبَّيكَِ:ِقَاالُِجْنَدب،َِويَاَِسْلَمانِيَا:َِعَليوِاهللَِِِصَلَواتُِِقَالَِ
ِاهللُِِِاْمَتَحنَِِفَ َقدِال َمْعرَِفةِِبَهِذهَِِِعَرفَِنيِفَِإَذاِبِالن َّْورَانِيَّةِرِفَِتيَمعَُِِكْنوَِِيَِعرِفَِنيَِِِحتَّىِاإِليَمانََِِأَحدٌَِِيْسَتْكِملُِِاَلِ

َِشاكِتِفَ ُهوَِذِلكَِمْعرَِفةَِِِعنَِقصَّرَِوَمنُِمْسَتبِصراًَِِعارِفاًَِِوَصارَِِلإِلَسلمَِصْدرَهَُِِوَشَرحَِِِلإِليَمانِقَ ْلبوُِ
 معرفتوُ  ىي ما - بِالن ََّورَانِيَّةَِمْعرَِفِتي:ِقَالِاْلُمْؤِمِنين،َِأِميرَِِيَاِلَبَّيكَِ:ِالقاُِجْنَدب؟َِويَاَِسْلَمانُِِيَاِوُمْرتَاب،
  ادلؤمنٌن؟ أمًن قاؿ ماذا التعريف، إىل التفتوا التعريف، ىنا ىنا، بالنَّورانيَّة؟
 يقوؿ ماذا - بِالن َّْورَانِيَّةَِمْعرِفَِتيَِوَجلََِِّعزَِِّاهللِِِرَِفةَُِوَمعِْ - ِىيَ  ِىيَ  - َوَجلََِِّعزَِِّاهللَِِِمْعرَِفةُِِبِالن ََّورَانِيَّةَِمْعرِفَِتي

 األصل - بِالن َّْورَانِيَّةَِمْعرِفَِتيَِوَجلََِِّعزَِِّاهللَِِِوَمْعرَِفةَُِِوَجلََِِّعزَِِّاهللَِِِمْعرَِفةُِِبِالن ََّورَانِيَّةَِمْعرِفَِتي - ادلؤمنٌن؟ أمًن
 احلقَّة، العقائدُ  ىي ىذهِ  اكنسوىا، اكنسوىا، تعرفوهنا الَّيت ادلنظومة ىذهِ  اإلماـ، ىو التوحيد اإلماـ، ىو

ِبِالن ََّورَانِيَّةَِمْعرِفَِتي - 6قالوُ  الَّذي التعريف ىذا - الَخاِلصِالدِّينَُِِوُىوَِ - 6يقوؿ يستمرّ  ذلك بعد اإلماـ
 الدِّينُ  ىو ىذا - الَخاِلصِالدِّينَُِِوُىوَِ:ِقالِبِالن َّْورَانِيَّة،ِِتيَمْعرِفََِِوَجلََِِّعزَِِّاهللَِِِوَمْعرَِفةَُِِوَجلََِِّعزَِِّاهللَِِِمْعرَِفةُِ

 أىل أعداء قذارات من النَّظيف النَّظيف، النَّقي الدِّين اخلالص، الدِّين عن تبحثوف كنتم إذا اخلالص،
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 من خالص نٌ دي ىذا الكدرة، العيوف من ال الصَّافية العيوف من جاء الَّذي اخلالص الدِّينُ  ىذا البيت،
 وىذه القاذورات ىذه وكلّ  الكَلـ وعلم األصوؿ وعلم الرِّجاؿ علم قاذورات من الَكِدرة، العيوف قاذورات
  قاؿ؟ ماذا - تَ َعاَلىِاهللُِِقَالَِِالَِّذيِالَخاِلصِالدِّينَُِِوُىوَِ - زُلَمَّد آؿ عن البعيدة الضالَّة التفاسًن

 - 6اآلية نفس البَػيِّنة سورة من اآلية اآلية، نفس قليل، قبل علينا رَّتم الَّيت اآلية نفس -﴾ أُِِشًُا ًََِب﴿

َبةَ ًٌَُمٌٍُِّا حُنَفَبء اٌذٌَِّٓ ٌَوُ ُِخٍِْصِنيَ اٌٍَّوَ ٌٍَِعْبُذًُا إٌَِّب أُِِشًُا ًََِب﴿  دينُ  ىو ىذا -﴾ اٌْمٍََِّّتِ دٌُِٓ ًَرٌَِهَ اٌضَّوَبةَ ًٌَُؤْحٌُا اٌصٍَّ
  .الَقيِّمة

 األحاديث ىذه) الّرجاؿ، علم قذارات حبسب الضَّعيف زُلَمَّد آؿ حديث وأفَّ  الُقرآف أفَّ  حظوفُتَل أال
 الَّيت والوثائق احلقائق على اإلبليسّية للحرب واضحة مصاديق ىي ،... و (ضعيف احلديث ىذا) و (ضعيفة
 احلديث ىذا دلاذا النصوص، ىذه فاطمة، إىل تقودكم الَّيت والوثائق احلقائق ىذهِ  ىي فاطمة، إىل تقودُكم

 ُيضعِّفوُ  احلديث هناية ُب اجمللسي الشَّيخ نفس! احلديث ىذا ُيضعِّفُ  ىو نفسوُ  اجمللسي الشَّيخ حّتَّ  ضعيف؟
 فاطمة، إىل تقود الَّيت احلقائق ُكلِّ  على شعواء حرب البحار، كتابوِ  ُب أورده الَّذي وىو! فيو وُيشكِّك

 اذلدؼ إىل للوصوؿِ  حقيقيَّةً  وثيقةً  ذلك بعد سيكوف فهل فيو ُيشكِّكُ  ٍُبَّ  ديثاحل يُثبِّت اجمللسي الشَّيخ
 غًن وال اجمللسيّ  بتشكيكِ  ال نعبأُ  ال يُوافَقين أفْ  يريد وَمن أنا ولكنْ  يكوف، لنْ  فاطمة؟ معرفةِ  إىل ادلنشود،
 كانت لو حّتَّ  قُرآهَنم، تُفسِّرُ  الَّيت ىي الرِّوايات وىذهِ  قُرآهُنم الُقرآف وىذا ادلؤمنٌن أمًن حديثُ  ىذا اجمللسّي،

 .ضعيفة
 من أخذه بادلئة مئة الطربي، من أخذهُ  الَّذي الطوسي بتفسًن الُقرآف أُفسِّر وأنا أموت أفْ  أفضل أي هما

 أف وؽلكن زُلَمَّد آؿ من صدرت تكوف أفْ  ؽلكن برواياتٍ  الُقرآف أُفسِّر وأنا أموت أـ ذلك، أعلم أنا الطربي
 أذىب ىل يقوؿ؟ ماذا ادلنطق بادلئة، مئة منها نتأكَّد أفْ  نستطيع ال غيبةٍ  زمافِ  ُب ولكنَّنا صدرت تكوف ال

 وراء أبقى ىل اجلميع، والبقيَّة وعَّلف وفَلف وفَلف والشًِّنازي وُمغنيو والطباطبائي والطربسي الطوسي وراء
 بادلئة، مئة خاطئٌ  كَلـٌ  يذكرونو الَّذي الكَلـ ىذا أكِّدمت وأنا ادلخاِلفٌن بطريقةِ  الُقرآف يُفسِّروف وىم ىؤالء
 أيضاً  تكوف أفْ  ؽلكن يعين ضعيفة ضعيفة، الرِّوايات وىذهِ  الرِّجاؿ علم بقذارات ُمقتنعاً  ُكنتُ  لو حّتَّ  بينما

، عن صادرة  ايات؟الرِّو  هبذه صدَّقت دلاذ القيامة يـو يسألوين لو األقل على صدورىا، احتماؿ ىناؾ ادلعصـو
ا احتماؿ ىناؾ6 أقوؿ  ادلنطق البيت، أىل على يكذبوف يكذبوف، ىؤالء أفَّ  يقٌن عندي بينما صادرة، أهنَّ
 أنتم؟ تقولوف ماذا ىو؟ أين الشَّيطاين؟ ادلنطقُ  ىو وأين الرَّمحاين؟ ادلنطقُ  ىو أين يقوؿ؟ ماذا

 رواياهتم وىذه حقيقةً  زُلَمَّد آؿِ  قُرآفُ  اىذ حقائق، ىذه للجدؿ، ىذا أقوؿ ولكنَّين حقائق ىذه يل بالنِّسبةِ 
 أمتلك ال ألنَّين قطعاً، نسيبّ  يقٌن يقٌن، على أكن مل لو حقيقة، حقيقةً  حقيقةً  فاطمةُ  ىنا والَقيِّمة حقيقةً 
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 الَقيِّمة أفَّ  من يقٌن على أكن مل أنَّين لو الّنسيب، باليقٌن ُنسّميو ما ولكن اليقٌن؟ ؽلتلكُ  مّنا من اليقٌن،
ينَ  أفَّ  ومن فاطمة  ذلك من ماذكرتُ  واِ  لكم، شرحُتها الَّيت الصورة هبذه الشِّيعيَّة العقيدة أفَّ  ومن ديُنها الدِّ
 أو حديثي مع تتعاملوف كيف بكم يل شأفَ  وال ىنا، أقوذُلا كلمةٍ  ُكلِّ  على سُأَحاَسبُ  ألنَّين واحداً، حرفاً 
 أفرضُ  ال أنا ادلطالب، ىذهِ  ُب َفكِّروا بوجدانكم وأنتم وثائقال وىذهِ  احلقائق ىي ىذه لكن شخصياً، معي
 ادلصادر ىذهِ  الُكُتب، ىذهِ  أيديكم، بٌن احلقائقُ  ىذهِ  ولكنْ  ُتصدقوين بأفْ  أطالُبكم وال أحد على رأيي
  .جيداً  وفكِّروا فكِّروا وأنتم

 ؿٌ ؤو مس أنا معها، أعيشُ  الَّيت غًنةالصَّ  ُأسرٌب عقائدِ  عن الً ؤو مس لستُ  أنا عقائدِكم، عن الً ؤو مس لستُ  أنا
 ال أنتم وال صغار أنتم ال عقيدتِو، عن ؿٌ ؤو مس منكم واحد وكل   عنها، ُأسأؿُ  الشَّخصية عقيدٌب عن

 جيوِبكم، ُب ربملوهنا الَّيت التليفوف أجهزة إىل األقلّ  على تدخلوا أفْ  بإمكانكم تبحثوا، أفْ  تستطيعوف
 احلقائق، ستكتشفوف أسبوع، ُمدَّةَ  بينهم فيما وقارنوا ادلتحدِّثٌن أحاديث وإىل القائلٌن أقواؿ إىل استمعوا
 اجلهاالت، األكاذيب أقوؿ ال اجلهاالت، رؤوِسكم على ػلثو الَّذي وَمن باحلقائق ينطقُ  الَّذي َمن ستعرفوف

 على هبا ويتقيَّأ رؤوِسكم على اجلهاالت ػلثو الَّذي َمن اطَلٍع، ولعدـِ  ثقافةٍ  ولعدـ معرفةٍ  ولعدـ علمٍ  لعدـ
 ذلك من تتأكَّدوا أفْ  ؽلكنكم أيديكم، بٌن النَّاصعة الصَّرػلة الواضحة احلقائق يضع الَّذي وَمن وجوِىكم
 بإنصاؼٍ  ديِنكم مع وتعاملوا أنفِسكم مع واحدة مرَّة ُأصُدقوا ولكن بأنفِسكم، ذلك تكتشفوا أفْ  وؽُلكنكم
 العقائد احلقَّة، العقائد إىل يُرشدَكم وأفْ  ُيسدِّدَكم أفْ  واطلبوا زماِنكم إماـِ  إىل توجَّهوا صادؽ، وبوجدافٍ 

يقة تأييد دوف من منو تقبل لنْ  إليها أحدُكم وصل وإذا احلقَّة، ابوف فأنُتم وإالَّ  الطاىرة، الصدِّ ابوف كذَّ  كذَّ
ابوف  6 وتقولوف فاطمة زباطبوف حٌن كذَّ

 إىل وصلتم أنتم يعين - َوِصي وِِبوِوأَتىِأَبُوكِِِِبوِأتَانَاَِماِِلّكلَِِِوَصاِبُرونَُِِمَصدُِّقونَِوََِِأْولَِياءَِلكِِِأَنَّاِوَزَعْمَنا)
 البّوابة تُرتِّب، ىنا الزِّيارة وتَلحظوف لفاطمة، الوالية ُب زعم ىذا - َأْولَِياءَِلكِِِأَنَّاِوَزَعْمَنا - احلقَّة العقائد
 أنّنا نزعم أوليائِك، أنّنا نزعم ضلنُ  َزعم، ىذا ذلك، وبعد أواًل، ىذا - لَِياءَأوَِِْلكِِِأَنَّاِوَزَعْمَنا - فاطمة

 العقائد إىل َوصلنا - َوِصي وِِبوِوأَتىِأَبُوكِِِِبوِأتَانَاَِماِِلّكلَِِِوَصاِبُرونََِِوُمَصدُِّقونَِ - ذلك وبعد زىرائيوف
قْ َناكِِِاُكنَِِّإنِْ - زىراء يا - َنَسأَُلكِِِفَِإنَّا - ذلك ومع احلقَّة ِأَنْ ُفَسَناِلُِنَبشَّرََِِلُهَماِبَِتْصِدِيِقَناِأََلَحِقِتَناِِإالََِِّصدَّ
 وليست ُمشرِفةً  وليست موجودةً  وليست حيَّةً  ليست الزَّىراء6 يل تقوؿ ذلك وبعد (ِبَواَليَِتكَِِِطُهرنَاَِقدِِْبِأَنَّا

  معناه؟ ىذا ىو الكَلـ ىذا الكَلـ؟ ىذا تقرأ دلاذا أنت؟ كذَّابٌ !! قَػيِّمةً 
 ... اذلداية فاطمة من واطلبوا فاطمة إىل توجَّهوا تعاىل، ا شاء إفْ  غدٍ  يـو حلقة ُب تأتينا احلديث بقيَّة

 ادلنحرؼ، وباحلديث الُغُلوّ  حبديث ػُلدِّثكم الػُمغايل ىذا ومعُكم الربنامج ونفسُ  الشَّاشة نفسُ  غداً  ادللتقى
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  .احلقّ  إىل ِاضلراؼٌ  األحياف بعض ُب االضلراؼ زُلَمَّد، آؿ غًنِ  عن رؼوادلنح زُلَمَّد، آؿ إىل ادلنحرؼ
  ... الَقَمر رَِعايَةِ  ُب  أَْترُكُكم

 اإلْٔخَشِْٔج عٍََى ًَُِخَببِعٍِنَب ُِشَبىِذٌِنَب ًًَُجٌُهِ ًُجٌُىِنَب عَْٓ اٌىَشْةَ إوْشِف احلُسَني أَخٍِهَ ًَجْوِ عَْٓ اٌىَشْةِ وَبشِفَ ٌَب

 ... لََّش ٌَب ... احلُسَني أَخٍِهَ بِحَكِّ

  ... اهلل أَِبِْ يف ... جٍَّعبً اٌذُّعَبء أَسأٌَُىُ
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ِ:وفيِالختام
الِبُ  ّدِم  نِالتنبي  وِال  ىِأنّن  اِحاولن  اِنق  لِنص  و ِالبرن  امبِكم  اِى  يِوى  ذاِالمطب  و ِالِ
ِيخل  وِم  نِأخط  اءِوىف  واتِفم  نِأرادِالدقّ  ةِالكامل  ةِعلي  وِمراجع  ةِتس  جيلِالبرن  امب

ِبصورةِالفيديوِأوِاألوديوِعلىِموقعِزىرائيون.
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ِمعِالتحيات
ِال ُمتابَعة
ِزىرائيون
ِى 3417ِ

 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  6الكتاُب الناطق، متوّفر بالفيديو واألوديو على موقع زىرائّيوف اجلزء الثالث6 - * ملّف الكتاب والعرتة

www.zahraun.com 


