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 1437ذى الحجة  25م ــ 27/9/2016الثالثاء:

يف حلقة يوم أمس تّم الكالم يف العنوان املتقّدم: مالمح املنهج األبرت يف الوسط الشيعي.. وكان آخر يشء تحّدثت عنه قبل نهاية  ✤
 أقسام: 3الحلقة هو: عاقبة املنهج األبرت، وقبل أن أرسد التفاصيل، قّسمت الواقع الشيعي إىل 

 املؤسسة الدينية الشيعية  ●

 أتباع هذه املؤسسة  ●

 الزهرائيون. ●

(وقلت هذا وجود افرتايض نظري ال وجود لهم عىل أرض الواقع) وقلت أّن املراد من هذا العنوان (زهرائيون) هو شيعة الزهراء، 
 وهو نفس الوصف الذي جاء يف كل�ت أهل البيت ح� يُنادي املنادي يوم القيامة (أين الفاطميون).

حسيني، مهدوي.. هؤالء هم الزهرائيون بحسب الثقافة الزهرائية، ولن يتحّقق لهم هذا شيعي، علوي، فاطمي، حسني، والزهرايئ: 
املعنى أن يكونوا زهرائي� ما مل يعرفوا الزهراء، وأّول خطوة يف معرفة الزهراء هو أن يعرف الزهرايئ موقع الزهراء يف املنظومة 

 العقائدية (منظومة عقائد الكتاب والعرتة).

يف كل�تهم الرشيفة ملوقع الزهراء يف منظومة العقائد الشيعية هو (الزهراء القيّمة).. واملراد من القيّمة هنا:  أفضل عنوان ورد ✤
 هي القامئة التي يقوم بها دين الله، ولها القيمومة يف الترشيع والتكوين، وهي صاحبة القيمومة عىل الحجج وعىل الحجج من ولدها.

).. هذا العنوان هو ظهور ولوحة وتنظيم وجدولة و صفحة من صحائف األمئة اإلثني عرشو عنوان (الشائع يف ثقافتنا الشيعية ه ✤

(فاطمة إمام عىل األمئة من ولدها)  -(عّيل إمام األوصياء)  -فهناك صفحة اإلمام الواحد: (محّمد إمام الجميع)  ●منظومة اإلمامة. 
 (الحّجة بن الحسن خاتم األوصياء). -(حسٌ� سيّد العرتة)  -

 ان القامئان القاعدان.(الحسن والحس�) اإلمام -(عّيل وفاطمة) الكفؤان  -وهناك منظومة اإلمام�: (محّمد وعيل) األصالن  ●

 وهناك منظومة األمئة الثالثة (محّمد وعّيل وفاطمة)  ●

 وهناك منظومة األمئة الخمسة (أصحاب الكساء)  ●

 وهناك منظومة األمئة التسعة (العرتة الحسينية)  ●

 ومنظومة األمئة الثالثة عرش/ العرتة املحّمدية (عّيل وفاطمة وأبناؤه�). ●

مئة اإلثني عرش (أمئة الترشيع والحكومة والسلطنة والنظم األريض) والرتكيز يف الواقع الشيعي صار عىل هذه وهناك منظومة األ  ●
الصفحة وهذه الجهة وهذه الحيثية، أي عىل األمئة اإلثني عرش وذلك ألغراض ترتبط مبصالح الناس وبهداية األّمة وإدارة أمورها 

 يف التعليم والتبليغ واإلرشاد، إىل غ� ذلك من التفاصيل املرتبطة بهذه املنظومة.وترتيب شؤون الرعية، ومتابعة أمر الدين 

إذا أردنا أن نتتبّع ما جاء عن أهل البيت يف رشح وبيان مضام� القرآن، فإنّنا سنجد الكث� مّ� فيه ترصيح أو تلميح لهذا الذي  ✤
 هم.أرشت إليه، فضًال عن بقيّة كل�تهم وكذلك أدعيتهم وزيارات

قد يتساءل البعض، ويقول: إنّنا مل نسمع بهذا ُمسبقاً (منظومة العقائد الشيعية) والزهراء هي القيّمة يف هذه املنظومة! فهل  ✤
هذا دين جديد؟! هل هذه بدعة؟! وقبل أن أجيب وأدخل يف تفاصيل موقع الزهراء عليها السالم يف منظومة العقائد الشيعية البّد 

 ي: حرب إبليس ضّد فاطمة، أو املرشوع اإلبلييس يف مواجهة فاطمة!ِمن بيان نقطة، وه



يف بدايات هذه الحلقات التي عنونتها بعنوان (لبيِّك يا فاطمة) ح� تحّدثُت عن ظالمة فاطمة يف أجواء املسيحي�، كان من  ●
ك التن� الهائل يف مواجهتها واستمّر يف حربه جملة ما قرأته عليكم هو ما جاء يف رؤيا يوحنّا (عن تلك املرأة العظيمة التي وقف ذل

 معها).. ذكرُت هذه النقطة ألبّ� لكم أّن هذا األمر (أي الحرب اإلبليسية عىل فاطمة) قد ذُكرت يف الديانات السابقة أيضاً.

 زماننا.الحرب اإلبليسية عىل فاطمة هي بعينها الحرب عىل املرشوع املهدوي، فنهاية إبليس يف عرص ظهور إمام  ●

 قّصة إبليس مع املرشوع املهدوي قّصة طويلة: ■

فقد حاول إبليس قبل البعثة أن يحرّك اليهود ويدفع بهم لقتل محّمد حتّى يف زمان طفولته! ولقد حرض إبليس لعنه الله بنفسه  ●
لعقبة (وهذه القّصة إلبليس ورصاخه يف مكّة، ووقف عىل جبل أيب قبيس يُحرّض قريش ليهبّوا لقتل محّمد والذين معه يف ليلة بيعة ا

 وصياحه واستغاثته عىل جبل أيب قبيس ليلة العقبة مذكورة يف كتب الس�).

أيضاً قد جاء إبليس إىل قريش بصورة ذلك الشيخ النجدي واجتمع معهم يف دار الندوة، وهو صاحب االقرتاح لتصفية محّمد  ●
قريش، وكّل قبيلة شخص ليقتلوا محّمداً ويتفرّق دمه ب� الناس! وقد تجّسد تصفية جسدية، بأن ينتخبوا من كّل بطن من بطون 

 وهو الذي حرض يف بدر يف صورة رساقة بن مالك!  ●إبليس بشكل حّيس ما دي فيزيايئ طبيعي! 

السقيفة كان  وهو الذي حرض يف بيعة الغدير ومارس نشاطاً شديداً هناك، وحرض يف بيعة السقيفة أيضاً، وأّول مبايع يف بيعة ●
 إبليس ك� جاء يف كتاب ُسليم بن قيس. 

وإبليس هو الذي دفع رجال السقيفة إلحراق منزل فاطمة، وتحرّكت السقيفة بكّل ما عندها من قّوة إلحراق دار فاطمة، وكان  ●
 الذي كان!

ثُّم تّحرك إبليس يف الوسط الشيعي وهيأ املقّدمات وجمع الجموع يك يُؤسس يف الخفاء ويف ظلمة الّليل، وتحت ستار الجهل  ■
نت والشبهات، وأجواء التقية والظلم وعرب القرون من الزمان نشأ املنهج األبرت الذي يتحرّك بنشاط وفاعلية يف املركّب، وتراكم الف

 الوسط الشيعي.. وكانت النتيجة التي وصل إليها املنهج األبرت: هي أنّه أحرق منزلة فاطمة!

حصل ذلك بسوء نية داخل الوسط الشيعي، وإّ�ا بجهل  تّم إحراق منزلة فاطمة يف الوسط الشيعي بأساليب مختلفة (ال أقول أنّه ■
وعناد يف بعض األحيان، وصنمية وتعّصب لآلراء، وتقديس ألعراف ال صّحة لها، وتصنيم ألشخاص، وخروج عىل تعاليم آل محّمد وهم 

ولهم!) فهناك إحراقان: (إحراق يقولون لنا إيّاكم أن تنصبوا رجاالً دون الحّجة فتصّدقوهم يف كّل ما يقولون وتدعون الناس إىل ق
 وإحراق ملنزلة فاطمة)! -ملنزل فاطمة 

مثل� املخالفون ال يجدون قيمة لظالمة فاطمة، كذلك الشيعة ال يجدون قيمة ملنزلة فاطمة يف منظومة العقائد الشيعية، والدليل  ■
ة، فأين موقع فاطمة يف هذه املنظومة؟! موقعها واضح وهو أنّك تجد أّن منظومة العقائد الشيعية تبتني عىل أصول الدين الخمس

يف الحاشية من هذه األصول الخمسة! لقد رسمها إبليس بدقّة متناهية وقد أعانه عل�ؤنا عىل ذلك! (ال أقول بقصد، ولكن لصنمية 
لعلم الذين سبقوهم، والذين يف أذهانهم ح� صنّموا أس�ء معيّنة واعتقدوا أّن هؤالء ال يقولون إّال الحق!) وصنّمت أجيال طلبة ا

سبقوهم صنعوا نفس الصنيع (وهكذا أجيال تصنّم األجيال التي تسبقها) وضاعت منزلة فاطمة يف هذه الّلعبة اإلبليسية التي أُسبغ 
 عليها ما أُسبغ من األلقاب واألوصاف.

يف القرآن وال يف كل�ت أهل البيت عليهم السالم..  هذا التبويب للعقائد وهذه األصول التي أّصل لها عل�ء الكالم ال يوجد لها أثر ■
هذه األصول الخمسة جاءتنا من األشاعرة واملعتزلة، وهذا واضح لِمن كان له أد� معرفة بتأريخ األشاعرة واملعتزلة وبتأريخ علم 

عوها وجعلوها منظومة العقائد الدينية، املعاد) وض -النبّوة  -الكالم واملتكلّم�.. فاألشاعرة هم الذين وضعوا هذه األصول (التوحيد 
وأنّها متثّل أصول الدين وأصول اإلسالم، واملعتزلة اختلفوا معهم يف فهمهم ويف رشحهم ويف بيانهم لصفة العدل، ولذلك يك ُ�يّزوا 

ل األشاعرة واملعتزلة بامتياز وال أنفسهم عن األشاعرة أضافوا العدل أصالً رابعاً فصار عندنا (التوحيد، العدل، النبّوة، املعاد) هذه أصو 
 عالقة لها بثقافة الكتاب والعرتة.

صحيح أّن القرآن وأحاديث العرتة اهتّمت بالتوحيد والنبّوة واملعاد، ولكّن االهت�م يشء، والتقن� يشء آخر، فالكتاب والعرتة  ●
 العرتة أصول الدين بهذه الطريقة، هذه طريقة إبليسية. اهتّموا مبوضوعات أخرى غ� هذه املوضوعات. فلم يُنظّم القرآن ومل تُنظّم



بالنسبة لألشاعرة واملعتزلة هم يُريدون إخراج آل محّمد بأّي شكل كان، فنفث إبليس يف أذهانهم هذه املنظومة العقائدية  ●
ة باعتبار أّن التوحيد هو األساس، وبعده النبّوة ثّم املعاد. ثُّم بعد ذلك وضعوا قواعد يف مسألة التوحيد ويف مسألة النبّوة ويف مسأل

دوداً وأسسوا أُسساً واصطلحوا مصطلحات ونشأ علم الكالم وصار عل�ً للعقائد، وأخذته الشيعة منهم! فبعد أن املعاد، ووضعوا ح
نفث إبليس يف أذهان األشاعرة واملعتزلة تلك املنظومة الفاسدة ألصول الدين، أقنع عل�ء الشيعة يف بدايات عرص الغيبة الكربى 

 ة منهم لتكون منظومة ونفث يف أذهانهم أن يأخذوا هذه املنظوم

ثقافتنا الشيعية منذ البدايات نشأْت عىل أنغام أعداء أهل البيت، فالشيعة يضبطون أفكارهم وفقاً لألنغام املخالفة آلل محّمد  ■
فس مضمون عليهم السالم، فحين� جاؤوا لإلمامة عرّفوها مبالحظة ماذا يقول املخالفون عن اإلمامة! بل إّن العديد من عل�ئنا نقلوا ن

 تعريف اإلمامة عند املخالف�!

اإلمامة عند املخالف� هي إمامة باملعنى البدوي، فيتحّدثون عن اإلمامة ك� تتحّدث أمراء القبائل العربية يف الجاهلية عن شيوخ  ●
ط العامة لثقافة العرتة.. وأمراء للقبائل.. والشيعة أخذوا نفس هذه املضام� وأضافوا إليها بعض اإلضافات التي تتناسب مع الخطو 

فجاء تعريف اإلمامة عند الشيعة تعريفاً ناقصاً ال ينسجم مع منطق الكتاب والعرتة، وإّ�ا ينسجم مع الذوق املخالف بإضافات 
حديث تت�ىش مع الجّو العام للثقافة الشيعية من دون الدخول لتفاصيل الحقائق! وهنا أُخرجْت الزهراء ِمن أصل اإلمامة.. ألّن ال

عن زع�ء قبائل، وأضيفت أوصاف تتناسب مع مقام اإلمام من وجهة النظر الشيعية، فُجعلت منظومة اإلمامة فقط يف مواجهة 
الخلفاء (األمئة الذين يجلسون عىل كرايس الحكم). بين� منظومة اإلمامة عند آل محّمد ال تُؤخذ بهذا الّلحاظ، فاإلمامة أوسع وأكرب 

 ا� ومن غ�ها.وأعظم من هذه املع

مل تقف القضية يف الواقع الشيعي عند هذا الحد، فبعد ذلك بدأ عل�ء الشيعة بدؤوا يُقطّعون أوصاف هذا اإلمام الذي ضبطوا  ●
تعريفه بحسب اإليقاع املخالف ألهل البيت (يسهو أم ال يسهو، ينىس أم ال ينىس..) ثُّم بعد ذلك جاؤنا ببدعة جديدة: بدعة أصول 

وأصول املذهب، فأخرجوا اإلمامة من أصول الدين! بالنسبة يل أنا أفهم هذا الذي يجري بأنّه برنامج إبلييس ُمتكامل تُنّفذه الدين، 
خراج املؤسسة الدينية الشيعية، ونُّفذ ِعرب القرون.. والنتيجة النهاية لهذا الربنامج: هو التقص� يف االعتقاد باألمئة ولكن الجوهر هو إ 

 ظومة العقائد الشيعية!فاطمة من من

ح� نعود لكل�ت النبي صّىل الله عليه وآله نجد أّن املنزلة العليا والفضل لهذه األس�ء الثالثة (محّمد، عيل، فاطمة) فإّن لها  ●
األبرت هو الذي برت  الوالية، وارتباط الكائنات يف أصلها بهذه األس�ء الثالثة، فل�ذا بُرتت فاطمة؟! إبليس جاء باملنهج األبرت واملنهج

 منزلة فاطمة وأخرجها من منظومة العقائد الشيعية!

منظومة العقائد الشيعية تقوم عىل أصل للدين هو اإلمام املعصوم، وقيّمة للدين والدنيا هي: فاطمة، وهذا هو املوجود يف زيارة  ■
صّدقون وصابرون لكّل ما أتانا به أبوِك صّىل الله عليه وآله وأىت الزهراء عليها السالم، فنحن نخاطبها ونقول: (وزعمنا أنّا لِك أولياء ومُ 

.. الزهراء هي به وصيّه، فإنّا نسألَك إْن كنّا صّدقناِك إّال ألحقتِنا بتصديقنا له� لنبّرش أنفسنا بأنّا قد طهرنا بواليتِك) كالم الزيارة واضح
كان هذا الكالم ليس صحيحاً فل�ذا تُرّددونه إذاً؟! وإذا كان صحيحاً فهل تفهمون  التي تُلحقنا بتصديقنا ملحّمد وعّيل ألنّها القيّمة. إذا

معناه أو ال؟ إذا مل تفهموا معناه فل�ذا ال تبحثون عن فهمه وترّددون الكالم من دون فهم؟ (أال الخ� يف علم ليس فيه تفهم، أال 
 الخ� يف قراءة ليس فيها تدبر).

ث عن منظومة اإلمام� األصل� (محّمد وعيل).يعني أنّنا لو صّدقنا بالنبي والويص من دون أن تُصّدق زيارة الزهراء هنا تتحدّ  ●
عىل هذا التصديق فاطمة فال قيمة لهذا التصديق الذي جئنا به للمصطفى واملرتىض! هذا هو معنى القيّمة. عل�ً أّن التصديق هو 

صديق.. ولكن إذا كنّا يف درجة التصديق فإّن تصديقنا مبحّمد وعّيل ال قيمة له إّال أعىل درجات االعتقاد، فنحن أساساً دون درجة الت
 بتصديق فاطمة.. فأين هي فاطمة من منظومة العقائد الشيعية؟!

ّما من إذا ألحقتنا فاطمة بتصديقنا ملحّمد ومحّمد فإّن نتيجة هذا اإللحاق هو الطهور (لنُبّرش أنفسنا بأنّا قد طهرنا بواليتِك).. أ  ●
دون تطه� الزهراء فنحن لسنا طاهرين (هذه أسس منظومة العقائد الشيعية عند آل محّمد). فأصل الدين يف ثقافة الكتاب والعرتة 
أصل واحد هو (املعصوم) والرويات تقول: (َمن مل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية) ومل تقل (َمن مل يعرف أصول الدين الخمسة 

 ).مات ميتة جاهلية



(وقفة أُش� فيها إىل مصادر كتب علم الكالم الشيعية التي فيها تعريف عل�ء الشيعة لإلمامة) مدار الحديث يف تعريف عل�ء  ✤
 الشيعة لإلمامة هو (رئاسة دينية ودنيوية).. يف ح� أّن اإلمامة عند آل محّمد داللتها أكرب بكث� وكث� من كّل هذا الذي ذكره عل�ء

 كتب علم الكالم.الشيعة يف 

بعد أن أخرج عل�ء الشيعة فاطمة من املنظومة العقائدية، كتبوا كتباً وتحّدثوا عن منزلة فاطمة.. ف�ذا كتبوا؟! (وقفة أقرأ لكم  ✤
رض فيها �اذج واضحة مّ� جاء يف أهّم الكتابات التي كُتبت حول الصّديقة الكربى ولها تأث�ها يف الواقع الشيعي) وبعد ذلك سأع

 عقيديت.

(قراءة سطور من كتابه فدك يف التأريخ تحت عنوان: ُمستمسكات الثورة يتحّدث فيها عن : السيّد محّمد باقر الصدر. 1النموذج  ◀
 أحوال الصّديقة الطاهرة وروحها بحسب تصوّره).

أنّه ُ�ثّل كّل فكره يف سيّدة نساء  ] الذي قال عنهالزهراء القدوة(قراءة سطور من كتابه [: محّمد حس� فضل الله. 2النموذج  ◀
 العامل�).

(قراءة أبيات من قصيدته التي تحمل عنوان (الزهراء عليها السالم) والتي نظمها يف أحد ُمستشفيات : الشيخ الوائيل. 3النموذج  ◀
االعتداء عليها، مطلع القصيدة لندن، وهذه القصيدة ال يُوجد فيها يشء عن منزلة فاطمة، ال يوجد فيها سوى ما يتعلّق بظالمتها و 

 هذا البيت: كيف يدنو اىل حشاَي الداُء * وبقلبي الصديقة الزهراءُ 

قراءة أبيات من قصيدة أخرى للوائيل تحت عنوان "يف رحاب الرسول" وما جاء فيها من أبيات عن الزهراء هو صورة سطحية  ●
يُش� فيها إىل حديث الكساء الرشيف، ولكنّه يُفّرغه ِمن محتواه وِمن  جّداً وساذجة إىل أبعد الحدود) وهناك قصيدة أخرى للوائيل

معناه! وسأقرأ أبيات القصيدة يف حلقة مقبلة. (عل�ً أّن ما ذكره السيّد محّمد باقر الصدر، والسيّد فضل الله، والشيخ الوائيل هو 
 من نفس األفق ونفس الثقافة).

] عن منزلة 3، وج2ر مّ� كتبه الشيخ اإلحسايئ يف كتابه [رشح الزيارة الجامعة الكب�ة: ج(قراءة سطو : الشيخ اإلحسايئ 4النموذج  ◀
 ] عن منزلة الزهراء).3، ج2الزهراء ب� املعصوم�.. وقراءة سطور أخرى مّ� كتبه يف كتابه [جوامع الكَلِم ج

ه [الحكومة اإلسالمية] ويف كتابه [اآلداب املعنوية (قراءة سطور مّ� كتبه السيّد الخميني يف كتاب: السيد الخميني 5النموذج ◀
 للصالة] عن الزهراء عليها السالم).

(قراءة أبيات من منظومته (األنوار القدسية) تحت عنوان: يف مولد بقية النبوة : السيّد محّمد حس� االصفها� الغروي 6النموذج ◀
فاطمة سالم الله عليها) هذه املنظومة بنظري هي أعمق ما نُظم يف الصّديقة وناموس الله األكرب الصديقة الطاهرة سيدة النساء 

 الزهراء عليها السالم.

] عن منزلة الصّديقة الكربى عليها 1(قراءة سطور مّ� جاء يف مقّدمة كتابه [من فقه الزهراء: ج: السيّد محّمد الش�ازي 7النموذج ◀
 السالم).

راءة سطور مّ� كتبه يف كتابه [أّم مقاماِت فاطمة الزهراء يف الكتاب والسنّة] عن الصّديقة (ق: الشيخ محّمد السند 8النموذج ◀
الكربى تحت عنوان: ثبوت ما وراء اإلمامة السياسية لفاطمة، وقراءة سطور أخرى تحت عنوان: مقامات الزهراء عليها السالم مغيّبة 

 يف األوساط العلمية)

يكم مّ� جاء يف كتب عل�ئنا بشأن الزهراء.. قد أتّفق مع بعضهم يف بعض الجهات وأختلف يف ال أريد أن أناقش ما قرأته عل ■
ول أخرى، ولكنّي أساساً ال أتّفق مع كّل الذين ذكرُت أقوالهم ألنّني ال أعتقد مبنظومة العقائد الشيعية التي يُؤمنون بها جميعاً (األص

دية بأبوابها وبتفاصيلها وبحدودها التي يتحّدثون عنها، الذي أُؤمن به هو أّن الدين الخمسة للدين) فأنا أرفض هذه املنظومة العقائ
له أصٌل واحد هو اإلمام، ولهذا الدين قيّمة هي فاطمة.. وأّما منزلة فاطمة فهي ما تحّدث عنها القرآن وأحاديث أهل البيت عليهم 

 السالم).

•  



 

النقطة التي أريد أن أبدأ منها يف الحديث عن منزلة الزهراء عليها السالم: هي أهم وثيقة وأهم دليل يتحّدث عن منزلة فاطمة  ✤
). يف عقيديت أّن حديث الكساء هو مكافئ لحديث الغدير، ولكن ال ِمن الجهة املعرفية وإّ�ا من حديث الكساءالتي أُحرقت، وهو (

 توى أدلّتنا العقائدية، أّما من الجهة املعرفية فإّن حديث الكساء أعمق بكث� من حديث الغدير.الجهة الرتاتبية يف مس

عل�ً أنّني ح� أتحّدث عن حديث الكساء، فإنّني ال أتحّدث عن حديث الكساء الذي يتحّدث به املخالفون، أو الذي جاء يف كتبنا  ●
 أنكر حديث الكساء يف بيت أّم سلمة) ولكنّي أتحّدث هنا عن الواقعة التي جرت ويحيك الذي جرى يف بيت أّم سلمة. (عل�ً أنّني ال

يف بيت الزهراء؛ ألّن الحديث الذي جرى يف بيت أّم سلمة فقط جمعهم رسول الله تحت الكساء، ونزلت آية التطه� من دون 
 تفاصيل.

اظبون عىل قراءة األدعية والزيارات يُخيّل إليهم أّن حديث الكساء الذي أظنّه أّن عاّمة الشيعة السيّ� رّواد الحسينيات والذين يُو  ■
 الذي يقرؤونه يف مفاتيح الجنان كان معروفاً لدى الشيعة عىل طول التأريخ، وأّن العل�ء يقبلونه، والحال أّن الواقع هو خالف ذلك!

 يف مجالس الشيعة يف كّل مكان).وقفة عند حديث الكساء يف بيت الزهراء (هذا الحديث الذي تُستحّب قراءته  ✤

كتب التفس� الشيعية لكبار مراجعنا خليّة من حديث الكساء الفاطمي. راجعوا كّل التفاس� الشيعية التي كتبها مراجع الشيعة  ■
باملُطلق من حديث  (التبيان، مجمع البيان، امليزان) وأرضابها.. هذه التفاس� هي يف األفق األّول من تفاس� عل�ء الشيعة، وهي خليّة

 الكساء يف بيت الزهراء، وحين� يصل هؤالء املفّرسون إىل آية التطه� فإنّهم ينقلون الواقعة التي جرت يف بيت أم سلمة!

 قد يسأل سائل: ملاذا جرت الحادثة يف بيت أم سلمة؟ ■

 بذلك املجلس، وبتلك الخصوصيات.. أّما نزولها يف وأقول: آية التطه� نزلت أكرث من مرّة.. النزول يف بيت فاطمة كان نزوالً خاّصاً 
 بيت أّم َسلَمة كان نزوالً عاّماً كعاّمة النزول الذي تنزل به اآليات لعموم املسلم�.

أيضاً الجوامع الحديثية (الكايف وغ� الكايف، كتب الشيخ الصدوق، كتب املفيد، الطويس، بل وحتّى البحار.. هذه الكتب هي خليّة  ■
 من حديث الكساء الرشيف، بل حتّى كتب الس�ة التي كتبها عل�ء الشيعة يف س�ة املعصوم� هي خليّة أيضاً من حديث أيضاً 

 الكساء الرشيف) فلم يكن هذا الحديث الرشيف معروفاً، وهذا جزء من النشاط اإلبلييس!

املحّدث القّمي ليس هو الذي ألحق حديث الكساء الرشيف مبفاتيح الجنان، وإّ�ا الذين أعادوا طباعة كتاب مفاتيح الجنان،  ■
وأعادوا ترجمته هم الذين ألحقوا هذا الحديث. عل�ً أنّه يف عقيديت أّن إلحاق حديث الكساء الرشيف مبفاتيح الجنان هو هدية 

. فاملحّدث القّمي هو يقول: أنّه ألّف كتاب "مفاتيح الجنان" تقّرباً للزهراء، هذه هي نيّته.. وهذا هو من الزهراء للمحّدث القّمي.
أحد أسباب انتشار كتاب مفاتيح الجنان، وإّال فإّن كتب األدعية كث�ة. كتاب مفاتيح الجنان انترش بشكل غريب وُملفت للنظر يف 

 ي.كّل مكان، وهذا توفيق لكتاب املحّدث القمّ 

إذا كان حديث الكساء غ� موجود ال يف كتب التفس�، وال يف كتب الس�، وال يف الجوامع الحديثية وال يف كتب األدعية والزيارات  ■
 ف� هي مصادر هذا الحديث إذن؟ -فقد ألحق به الحقاً ك� أسلفت -األصلية حتّى مفاتيح الجنان 

ء فيه حديث الكساء هو كتاب [الغرر والدرر] للحسن بن أيب الحسن الديلمي، وهو جا -ويعرفه اآلخرون أيضاً  -أقدم مصدر أعرفه 
 من عل�ء القرن الثامن الهجري.. ذكر فيه تقريباً نصف حديث الكساء (ليس كامالً) ولهذا ال ُ�كن أن نعّده مصدر لهذا الحديث.

لفخري.. يف املجلس التاسع من الجزء الثا� من كتاب أقدم مصدر لهذا الحديث هو كتاب (املنتخب للطريحي) ويُسّمى أيضاً ا ●
املنتخب (أورد فيه الطريحي حديث الكساء الفاطمي). ولكن العل�ء ال يُقيمون وزناً واعتباراً لهذا الكتاب! هذا هو رأيهم، وهذا ال 

اء أهل البيت. والشيخ فخر الدين الطريحي يعني أّن الكتاب ال قيمة له.. الكتاب اليوجد فيه إّال روايات وأحاديث وأشعار يف مدح ورث
عامل كب� من عل�ء الشيعة (عامل من عل�ء الّلغة والحديث والرجال) فهو عامل معروف، ولكنّه كان يقيم مجالس العزاء عىل آل 

 محّمد بنفسه، وقد جمع مجالسه هذه يف هذا الكتاب.



طريحي] ولهذا العل�ء أيضاً ال يُقيمون لها وزناً! وال يوجد عندنا رواية عرس القاسم مصدرها هذا الكتاب [كتاب املنتخب لل ●
مصدر آخر لرواية عرس القاسم غ� هذا الكتاب. نعم العل�ء يحرضون املجالس التي يُقرأ فيها حديث الكساء ألنّها مجالس عاّمة، 

 يعتمدون عليه! ولكنّهم بحسب قذرات علم الرجال وعلم الدراية ال يقيمون وزناً لهذا الكتاب وال

مصدر حديث الكساء الفاطمي املوجود يف مفاتيح الجنان هو كتاب [عوامل العلوم واملعارف واألحوال] للشيخ عبد الله البحرا�  ●
 الجزء الثا� من عوامل الصديقة الكربى عليها السالم! -

 (عرض صورة لنسخة كتاب [عوامل العلوم] وفيها حديث الكساء الرشيف).

أحّدثكم فيها عن قّصة حياة وتأريخ حديث الكساء الرشيف ومصادره، وكيف انترش يف الوسط الشيعي) هناك محاولة (وقفة  ✤
إلخفاء حديث الكساء الفاطمي أو إماتته، بحيث أنّه حتّى لو كان موجوداً فإنّه يبقى طقس من الطقوس ك� هو اآلن شائع! وهذا 

، ُ�ارسها إبليس بشكل مبارش (رمّبا يُتلف كتباً بشكل مبارش، أو يُحرّك أعوان بشكل مبارش، نتاج وتطبيق للحرب اإلبليسية عىل الزهراء
 أو رمّبا من طريق تسلّط إبليس عىل املُشتغل� يف الحقل العلمي، ويف حقل الحديث واستنساخ الكتب وغ� ذلك).

مراض.. ولكن هذا الحديث مل يكن مؤسساً للطقوس، أنا ال أعرتض عىل أن يكون حديث الكساء طقساً لقضاء الحوائج وشفاء األ  ●
هذا الحديث وثيقة معرفية وعقائدية بالدرجة األوىل، ورمّبا أّن هذا النص (نّص حديث الكساء الرشيف) هو النص األهم يف كّل 

 النصوص التي تتعلّق باملعرفة الزهرائية والعقيدة الفاطمية.

اء الرشيف هو كتاب [عوامل العلوم] والذي التفت لهذا الحديث يف كتاب [عوامل العلوم] املصدر اآلخر الذي ُوجد فيه حديث الكس ●
هو الشيخ محّمد تقي البافقي اليزدي، ك� يقول هو، ح� كتب رسالة يف ذلك، وهذه الرسالة ألحقها السيّد املرعيش النجفي يف كتاب 

]. 11ه الرسالة إىل أنّه نقل حديث الكساء من كتاب [عوامل العلوم: ج] يُش� الشيخ البافقي يف هذ2[إحقاق الحق وإزهاق الباطل: ج
(وقفة أقرأ عليكم فيها سند حديث الكساء الفاطمي الذي ذكره الشيخ البافقي يف رسالته التي كتبها وضّمنها حديث الكساء 

 الفاطمي).

حديث الكساء الفاطمي يف األوساط الفارسية، ومل  هذه الرسالة للشيخ البافقي انترشت يف األوساط الفارسية يف إيران، فانترش ●
يكن حينها قد انترش يف األوساط العربية، وإّ�ا انترش يف األوساط العربية ح� أُلحق بكتاب [مفاتيح الجنان]. فالسبب الرئيس يف 

هو ح� أُلحق مبفاتيح الجنان  انتشار هذا الحديث هو ح� ح� نقله الشيخ البافقي من كتاب العوامل يف رسالته. والسبب الثا�:
 للتربّك بعد وفاة املحّدث القّمي بسنت� ح� تُرجم مفاتيح الجنان للعربية.

الشيخ محّمد تقي البافقي كان له دور كب� جّداً يف إع�ر مسجد جمكران وتوجيه الشيعة إليه، فهو الذي حّث التجار وبعض  ■
مكران عىل خارطته القد�ة، يعني عىل مخطط صاحب األمر.. ومسجد جمكران نقطة املتموّل� وجمع األموال وأعاد بناء مسجد ج

أساسية مهّمة يف الربنامج املهدوي. (فأهّميته تعلو حتّى عىل أهميّة مسجد السهلة يف زمان الَغيبة) ألّن ملدينة قم مدخلية كب� يف 
الحّجة ألنّه سيكون مركزاً لإلمام الحّجة (فأنا هنا ال أتحّدث عن  ظهور اإلمام.. أّما مسجد السهلة فستتضح أهميّته بعد ظهور اإلمام

د املكان، وإّ�ا أتحّدث عن فاعلية املكان يف التمهيد لظهور اإلمام الحّجة عليه السالم). فللشيخ البافقي فضل كب� يف إعادة بناء مسج
غالياً، ولهذا كان هذا الرجل موفّقاً يف إخراج حديث الكساء  جمكران، وله موقف أيضاً يف الدفاع عن حرم السيّدة املعصومة دفع مثنه

من ظل�ت املكتبات.. فانتشار حديث الكساء وراءه لطف فاطمي ولطف مهدوي. ولكن يا لألسف لقلّة الوعي املعريف يف الواقع 
وال أُشكل  -جر وقضاء الحوائج الشيعي غابت قيمة حديث الكساء املعرفية، وبقي طقساً من الطقوس يُؤىت به لتحصيل الثواب واأل 

وإّ�ا أتحّدث عن غياب القيمة املعرفية لهذا الحديث يف الواقع الشيعي وهذا جزء من ظالمة آل محّمد.. ومن مل  -عىل ذلك أبداً 
 يعرف ظالمتهم كان رشيكاً ملَن ظلمهم! (فظالمة حديث الكساء هو جزء من ظالمة فاطمة)

ركه لحلقة يوم غد.. وهو كيف تعامل العل�ء مع حديث الكساء الفاطمي؟ سأذكر لكم �اذج من هناك جزء آخر من الظالمة أت ■
 الطريقة التي تعامل بها مجموعة من الرموز الشيعية بقسوة مع حديث الكساء الفاطمي.

 


