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 احللقة السادسة

  اجلزء الثالث /الظـالمة 
  

يا شيعة القائم من آل ُمـَحمَّد صلوات اهلل عليهم سالٌم عليكم تـََقبَّل اهلل طاعاتكم وأعمالكم ووفقنـي 
 وسالمو عليو.وإياكم لـمعرفة إمام زماننا صلوات اهلل 

احلسن، بن  حلقٌة أخرى من حلقات الـَمَلّف الـَمهَدوّي وال زاَل الكالُم متواصالً يف فناء إمام زماننا احلجة
عناوين ىذا الـَمَلّف: الوالدُة، الغيبُة، الظهور، الُظالمة، ادلعرفة، الوصال، التكليُف الشرعي واخلادتة، تقدم 

ومرَّ شطٌر من الكالم يف احللقة ادلاضية وىي الرابعة حتت عنوان  ،هوراحلديُث يف الوالدِة والغيبة والظ
 ، عنوان الظالمة يف ىذا الـَمَلّف جعلتُو حتت عنوانُت فرعيُت: السادسةالظالمة وىذه احللقة 

العنوان األول ما بُت الـمهم واألىم وىي مشكلتنا الكبَتة يف الوسط الشيعي يف التعامل مع ُمـَحمَّد وآل 
 الـحسن صلوات اهلل وسالمو عليو. بن  َحمَّد وبنحو خاص مع إمام زماننا الـحجةُمـ

تقدم الـحديُث يف الـحلقة الـماضية حيُث ألقيُت شيئًا من الضوء على مدرسة الشيخ الوائلي الـمدرسة 
وعن الـخطابية األوىل يف وسطنا الشيعي وبالذات يف وسطنا الشيعي العريب، وتـحدثُت أيضًا عن جانب 

صور من تفسَت الـميزان الذي يعتربُه الكثَتون وأنا واحٌد منهم أفضُل تفاسَت علمائنا يف وسطنا الشيعي، 
كان بودي أن أتناول مطالب أخرى تـحت ىذا العنوان، تـحت عنوان ما بُت الـمهم واألىم ولكن ضيُق 

إنـما أختم حديثي  ،وقات أخرىالوقت يـحوُل فيما بينـي وبُت ذلك، ربـما أتناول تلك الـمطالب يف أ
وأنتقُل بعد  ،بـمجموعة من كلمات أىل بيت العصمة على أساسها نستطيع أن نـميز بُت الـمهم واألىم

 ذلك إىل العنوان الثاين من عناوين الُظالمة، ألننـي أحاول أن أختصر الـحديث بقدر ما أتـمكن.
بن  عن عليّ الـجزء الثانـي طبعة مؤسسة الوفاء، رواية ينقلها عن رجال الكشي، بسندِه:  (األنواربػحاُر )

وأمَّا ما ذكرت يا علّي ِمػمن  :سويد السائي قاؿ: َكَتَب إليَّ أبو الػحسن األوؿ وىو فػي السجن
ومعامل  - الم دينكِمػمن تأخذ مع -يسأل اإلمام الكاظم َعمَّن يأخذ معامل دينو  - تأخذ معالم دينك
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حُت يقول عن  - ال تأخذفَّ معالم دينَك عن غير شيعتناالدين ىي أصولُو قبل فروعو، اإلمام يقول لو: 
ال تأخذفَّ معالم  -غَت شيعتنا َعمَّن نقطُع بأهنم شيعُة أىل البيت وال ينقلون كالمًا إال عن أىل البيت 

إذا تعديت الشيعة وذىبت إىل  - فإنََّك إف تعديتهمِلماذا؟ اإلمام يُبُت:  - دينَك عن غير شيعتنا
أخذت دينَك عن الخائنين الذين خانوا اهلل ورسولو وخانوا أماناتهم، إنهم ائتمنوا على   -غَتىم 

معانيو  كيف حرَّفوه كيف بدلوه؟ ىل َحرَّفوا ألفاظو؟ أبداً، حرَّفوا  - كتاب اهلل جلَّ وعال فحرَّفوُه وبدلوه
حسبنا كتاُب اهلل فعزلوا  :وا إىل الذي يبُت حقائق القرآن وىم العًتة َحرَّفوه وبدلوه حُت قالواأومل يلج

ال تأخذفَّ معالم دينَك عن غير شيعتنا فإنََّك إف تعديتهم أخذت دينَك عن  -الكتاَب عن العًتة 
منوا على كتاب اهلل جلَّ وعال فحرَّفوُه الخائنين الذين خانوا اهلل ورسولو وخانوا أماناتهم، إنهم ائت

وبدلوه فعليهم لعنة اهلل ولعنة رسولِو ومالئكتو ولعنة آبائي الكراـ البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يـو 
الرواية واضحة تشخص لنا الـحق والباطل أكثر من أن تشخص الـمهم واألىم، الرواية  -القيامة 

 بشكل واضح وال أعتقد أن الرواية بـحاجة إىل تعليق.شخصت َعمَّن نأخُذ معالـم ديننا و 
، ماذا يقوُل أمَُت ادلؤمنُت صلوات اهلل وسالمو عليو؟ إمامنا ( الشريف اجلزء األولالكافي)نذىُب إىل 

فال يدخل  :الصادق ػلدثنا عن سيد األوصياء عن أمَت ادلؤمنُت الرواية طويلة أأخذ منها موطن احلاجة
عرفنا وعرفناه وال يدخل الناَر إالَّ من أنكرنا وأنكرناه، إفَّ اهلل تبارؾ وتعالى لو شاَء الجنة إالَّ من 

ولكن جعلنا أبوابُو وصراطُو وسبيلُو  -َجَعَل ُمـَحمَّدًا وآَل ُمـَحمَّد  - َلَعرََّؼ العباد نفسو ولكن جعلنا
َفَمن َعَدَؿ عن َواليتنا أو َفضَّل علينا ، َدَؿ عن ِواليتنا أو عن َواليتنافمن عَ  ،والوجو الذي يؤتى منو

كيف يـَُفضُِّل عليهم غَتىم؟ أن يأخذ حديث غَتىم ويًتك   - غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبوف
َفَمن َعَدَؿ عن َواليتنا أو َفضَّل  -حديثهم، طلُب ادلعارِف من غَت طريقنا أىل البيت ُمساوٌق إلنكارنا 

وال سواٌء حيُث ذىَب الناُس إلى  ،فال سواٌء من اعتصَم الناُس بوِ  ،علينا فإنهم عن الصراط لناكبوف
عيوف كدرة يفرُغ بعضها في بعض، وذىب من ذىب إلينا إلى عيوف صافية تجري بأمر ربِّػها ال نفاذ 

 ىناك عيون َكِدرة وىناك عيون صافية، ىناك صفاٌء وىدى وىناك ضالٌل وخبط. .لها وال انقطاع
أيضاً يف الكايف  - عن زرارة عن ابي جعفر عليو السالـ: ذروُة األمر ِ ُكلَّ الـمعنـى:   روايٌة قصَتٌة تـجمعُ 

ما ىو ىذا  - ذروُة األمر وِسنامُو ومفتاحُو وباُب األشياء ورضا الرحػمِن تبارؾ وتعالى -الشريف 
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 ،وِسناموُ  ،ذروُة األمر -الشيء الذي يوصُف بكل ىذه األوصاف؟ أليس ىو ىذا الشيء األىم 
وكيف تكون  -ورضا الرحػمِن تبارؾ وتعالى الطاعة لإلماـ بعد معرفتو  ،وباُب األشياء ،ومفتاحوُ 

معرفتُو ونـحن نشرُب من عيون الـمجاري، معرفة أىل البيت إنـما نأخذىا من حديثهم ال من أوساخ 
ِدرة، اإلمام قال لنا ىو الـمخالفُت ومن ُقمامات أعداء أىل البيت، من العيون الصافية ال من العيون الكَ 

مـجاري يعنـي مـجاري، الـمجاري  - حيُث ذىَب الناس إلى عيوف َكِدرَة يفرغ بعضها فػي بعضيقول: 
تػجري  -عيون صافية جارية  - وذىب من ذىب إلينا إلى عيوف صافية -ىو ىذا وصف الـمجاري 

رة الراكدة الـمتعفنة ىي عيون مـجاري غَت راكدة، العيون الَكدِ  .بأمر ربػها ال نفاذ لػها وال انقطاع
 الـمخالفُت التـي يكرُع من يكرُع منها من رموزنا الشيعية وال أدري ِلماذا.

َوَأقُوُؿ َحسبػَي اهللُ وََكفى  ويف دعاء علقمة الذي يُقرأُ بعد زيارة عاشوراء، ماذا نقرأ: (مفاتيح الػجناف)يف 
الـخطاب ىنا ألمَت الـمؤمنُت ولسيد الشهداء ألن دعاء علقمة  - اهللَسِمَع اهللُ ِلَمن َدَعا لَيَس لي وراء 

أنتم الرقُم األعلى  ،وآل ُمـَحمَّد يُقرأ بعد زيارة أمَت الـمؤمنُت وبعد زيارة سيد الشهداء الـخطاب لِـُمـَحمَّد
يف العلِم، ال يف  ال يف الفقِو، ال -لَيَس ِلي وراء اهلل َووراَئُكم يا سادتي ُمنتهى  -ال يوجد شيء آخر 

العقيدِة، ال يف الـحياة، ال يف الوالية، ال يف الرباءِة، ال يف السياسة، وال يف االقتصاِد وال يف كل باب من 
الذي يـجُد منتهًى وراء ُمـَحمَّد وآل  -لَيَس ِلي وراء اهلل َووراَئُكم يا سادتي ُمنتهى  -أبواب حياتـي 

 وتُعساً لو يف تلك الـحياة.اة ُمـَحمَّد تُعساً لو يف ىذه الـحي
ىؤالء الذين يكرعون من حديث ادلخالفُت  (الزيارة الجامعة الكبيرة)ما معٌت أن نقرأ ىذه الكلمات يف 

ويشحنون اجملالس والفضائيات بفكر أعداء أىل البيت أال يقرءون الزيارة اجلامعة، أال يقفون عند ىذه 
تور وىذا النص الكامل القوُل البليُغ الكامل، ماذا نقول ذلم؟ العبائر واإلمام اذلادي يعطينا ىذا الدس

وىذا االستشفاع يف الدنيا ويف اآلخرة، شفاعُة أىل  -ُمسَتشِفٌع إلى اهلل َعزَّ َوَجلَّ ِبُكم طلاطب األئمة: 
الزائر؟ ىذه الكلمة مىت يقوذلا  - ُمسَتشِفٌع إلى اهلل َعزَّ َوَجلَّ ِبُكم -البيت تصاحبنا مع كل نـََفَس 

ُمُكم يقول:   -زائٌر َلُكم الئٌذ عائٌذ بقبوركم ُمسَتشِفٌع إلى اهلل َعزَّ َوَجلَّ ِبُكم َوُمتَػَقرٌِّب ِبُكم إليو وُمَقدِّ
أنتم يف ادلقدمة يف طلبيت وحوائجي الدينية  - وُمَقدُِّمكم أماـ طَِلبتي وحوائجي -أنتم دائمًا يف ادلقدمة 

 - وُمَقدُِّمكم أماـ طَِلبتي وحوائجي وإرادتي فػي ُكلِّ أحوالي وأموري -دمة الدنيوية االخروية أنتم ادلق
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يف يقظتـي، يف  - وإرادتي فػي ُكلِّ أحوالي وأموري -أنتم الـمقدمة ليس فقط يف الدعاء والـمناجاة 
الزيارة تريد أن تشَت حينما يكون  - وإرادتينومي، يف طعامي، يف شرايب، يف كل ما أريدُه قال: 

ُم أىل البيت ورمبا  اإلنسان يف حالة قصد يف حالة نية ال يف حالة غفلة، يف حالة الغفلة اإلنسان ال يُقدِّ
يفعل أموراً يف حالة الغفلة والنسيان، ولكن إذا كان قاصداً وملتفتاً ومنتبهاً اإلنسان ادلؤمن البُد أن تكون 

وُمَقدُِّمكم أماـ طَِلبػتػي وحوائجي وإرادتي فػي ُكلِّ أحوالي  -يتصف هبا  ىذه ىي األوصاف اليت
ٌض ِفي ذلك ُكلِِّو إليُكم  وأموري، مؤمٌن ِبسرُِّكم وعالنيِتُكم وشاِىدُكم وغائبُكم وأولكم وآخركم َوُمَفوِّ

إىل آخر الزيارة، ىذه  .ةوُمَسلٌِّم فيِو معكم وقلبػي َلُكم ُمَسلِّم ورأيي لكم تَػَبع وُنصرتي َلُكم ُمَعدَّ 
العبارات ماذا تعٍت؟ أال تعٍت أنَّ اإلمام ادلعصوم يف حياتنا ىو الرقُم األىم ىو الرقُم األول، أال تعٍت أنَّ 
ُمـَحمَّدًا وآَل ُمـَحمَّد أئمتنا وسادتنا وأوليائنا ىم الرقم األول، إذًا ِلماذا نًتكهم ونذىب نبحث يف 

ل؟ لوال األذواق لبارت الِسَلع، وشبيُو الشيء منجذٌب إليِو وُكلُّ جنس الحٌق القمامات؟! ولكن ماذا نقو 
 بـجنسِو، وشيعتنا ُخِلقوا من فاضل طينتنا يفرحون لفرحنا ويـحزنون لـحزننا. 

ال أريد أن أطيل الـحديث أكثر من ذلك ألن الـحديث يـمكن أن يطول ويطول ونذىب بعيدًا يف 
 العنوان الثاين العنوان الفرعي الثاين من عنواين الُظالمة:تفاريعِو إنـما أنتقل إىل 

 العنواف الثاني أنقُل كلمًة من إماـ زماننا فأجعلها عنواناً لػحديثي، ما ىي ىذه الكلمة؟ 
ربـما البعض يسأل عن توقيعات الناحية الـمقدسة وىي الرسائل  ،توقيٌع من توقيعات الناحية الـمقدسة

لغيبة الصغرى، قد يسأل أين يـجدىا؟ يـمكن أن يـجدىا يف كتاب كمال الدين التـي خرجت يف زمان ا
وتـمام النعمة للشيخ الصدوق، ويـمكن أن يـجدىا يف الـجزء الثاين من كتاب االحتجاج لشيخنا 

، رسالة صدرت من من بـحار األنوار 35الطربسي رضوان اهلل تعاىل عليو، ويـمكن أن يـجدىا يف الـجزء 
الـمقدسة، رسالة طويلة وأنا ال أريد أن اقرأ الرسالة عليكم لضيق الوقت وإنـما أذىب مباشرًة إىل الناحية 

ىذه العبارة التـي أريُد أن أجعلها عنوانًا لـحديثي يف الشطر الثاين من عنوان الظالمة من عناوين الـملف 
ـحجة صلوات اهلل وسالمو عليو وىو الـمهدوي الذي بُت أيدينا، الرسالة طويلة والرسالة كتبها إمامنا ال

يـحدث أشياعُو عن أولئك الذين ارتابوا فيو وشكوا فيو وظلموه، يتحدث عن ظالمتِو صلوات اهلل 
وسالمو عليو ويعطينا عنوانًا موجزًا يـختصر الظالمة كلها إن كان يف الوقت الذي صدر فيِو ىذا التوقيع 
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 يقول: صلوات اهلل وسالمو عليو؟ ومنذ ذلك اليوم وإىل يومنا ىذا، ماذا يقول
ىذا ىو عنوان حديثي، اإلمام صلوات اهلل  - وفي ابنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو ِلي أسوٌة حسنة

فاطمُة ىي األسوة  - وفي ابنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو ِلي أسوٌة حسنة وسالمو عليو يقول:
احلسنة إلمام زماننا وىذه الكلمة جاءت يف رسالة يتحدث فيها عن ظالمتِو صلوات اهلل وسالمو عليو، 
اإلمام ىنا إىل أي معٌت يشَت؟ أنَّ لو بفاطمة أسوًة حسنة اإلمام يشَت إىل ُظالمِة فاطمة، ىناك ارتباٌط 

كيف ىو ىذا   :الصديقة الطاىرة، قد تسأل فتقول مفصلٌي وأساسٌي بُت ظالمة إمام زماننا وبُت ظالمة
االرتباط؟ إمام زماننا لو خصوصيٌة ولو عالقٌة تتميُز عن سائر عالئق األئمة بالصديقة الطاىرة، ىم كلها 

ولكن ىناك حيثيات وىناك حلاظات ومقامات، حُت نصلي على  ،وكلهم أوالدىا وكلهم طينٌة واحدة
السُر ادلستودع ، لِّي على فاِطَمَة وأَبيها وبَعِلها وبنيها والسر المستودع فيهااللَُّهمَّ صَ الصديقة الطاىرة: 

يف فاطمة الزىراء ىو إمام زماننا ألن فاطمة صلوات اهلل وسالمو عليها ىي احلقيقُة اجلامعة كما يقول 
احلقيقُة ولدىا العسكري صلوات اهلل عليو بأهنا ُحجٌَّة عليهم وىم ُحجٌج على سائر الناس، فاطمة 

لو أدركتُو خلدمتُو أيام  :اجلامعة قلُب ىذه احلقيقة اجلامعة إمام زماننا الذي يتمٌت إمامنا الصادق أن ؼلدمو
ىكذا يقول إمامنا الصادُق صلوات اهلل وسالمو عليو، لو أدركتُو خلدمتُو أيام حيايت وىو يناجيو  ،حيايت

قة الطاىرة ىو إمام زماننا صلوات اهلل وسالمو عليو سيدي غيبتك نفت رقادي، السرُّ ادلستودع يف الصدي
وإمام زماننا ىو فرحة فاطمة وىذا ىو عنوان السر ادلستودع، اليوم التاسع من ربيع األول ادلعروف عندنا 

ىو اليوم األول من أيام إمامة ، داللة وأىمُّ داللة يف ىذا اليومبعيد الَبقر إظلا نفرُح يف ىذا اليوم ألكثر من 
احلسن، نعم ىو يوٌم ذلالك أعداء أىل البيت ذلك عنواٌن آخر لكن العنوان األول بن  م زماننا احلجةإما

يف اليوم التاسع من شهر ربيع األول ألن اإلمام العسكري استشهد يف اليوم الثامن، اليوم التاسع ىو 
وم بفرحة الزىراء، إمام لذلك نسمي ىذا الي ،احلسنبن  اليوم األول من أيام إمامة إمام زماننا احلجة

زماننا ىو فرحة الزىراء وىو السر ادلستودُع فيها، ظالمتُو ُظالمتها وظالمتها ظالمتو صلوات اهلل وسالمو 
 عليو، ىناك ارتباٌط مفصلٌي بُت إمام زماننا وبُت الصديقة الكربى، يأيت سؤاٌل ىنا: 

 ؟  ما ىي ظالمة فاطمة
وحبدودىا إال ىو، إال ىو الذي غلعل من فاطمة أسوًة يتأسى هبا ظالمة فاطمة ال يعرفها على حدودىا 
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وغلعل من ظالمة فاطمة عنوانًا لظالمتِو صلوات اهلل وسالمو عليو، لكننا نتلمس ادلعاين من اآلثار، 
فاطمة ظُِلمت ُظالمة مل يُظلم أحٌد كظالمتها، أىل البيت كلهم ظُِلموا والظالمة الكربى ظالمة سيد 

ُظالمة احلسُِت ماذا أقوُل عنها؟ لكل منهم ظالمة ىي أعظم الظالمات ولكل منهم ُظالمٌة األوصياء، و 
ذلا خصوصياهتا وشليزاهتا، فاطمة ظُِلمت وكان ظلمها يف مجيع االجتاىات، ولذلك تركت لنا عنواناً 

ن وىذه اإلشارة ولكن يُـَحدُِّث عن ظالمتها أهنا اجملهولة قدرًا وقربًا إىل يومَك ىذا، تركت لنا ىذا العنوا
أين من يعقلون؟ ولكن أين من يُبصرون؟ ىذا العنوان الكبَت وىذه اإلشارة العميقة ذات الداللة البعيدة 

 تتحدث عن مظلومية ال تشاهبها مظلومية، ضلُن نتلمُس آثار ىذه ادلظلومية فماذا صلد؟
وبإمضاء وبكتاب مكتوب وُمـمضى من نـجد أن فاطمة استُِلَبت أموالـها، وأيُّ أموال؟ ىديٌة من اهلل 

رسول اهلل، استُِلبت أموالـها الـمهداة من اهلل والـُمَقدَّمة بواسطة رسول اهلل إىل فاطمة، اآلن أيُّ إنسان لو 
ُسِلَب جزٌء من مالِو يبقى يئن ويشتكي ويـحن، فاطمة ُسِلبت أموالـها ويف أقسى الظروف ويف أشد 

دارىا وأرعبوا أطفالـها، فاطمة قتلوىا، النصوص تقول بأنـها قُِتلت، فاطمة الظروف حزناً، فاطمة أحرقوا 
َعذَّبوىا، كسروا ضلعها، ضربوىا على وجهها، احـمّرت عينها، اسودَّ متنها من السياط، نـََبَت الـمسماُر 

ى يف صدرىا، اسقطوا جنيها وقتلوه وجرى الذي جرى عليها، يعنـي اآلالم على ظاىرىا الـجسدي وحتـ
يف أحشائها، ألن عملية اإلسقاط ما كانت بطريقة قد تتعرض لـها سائر النساء مع األوضاع النفسية 
ومع الضغط الشديد والعصر بُت الباب والـجدار ومع كسر الضلع ومع الـمسمار ومع السطر والضرب 

حتـى من البكاء بنعل السيف وكل الذي جرى عليها وبعد ذلك قُِتلت، دام مرضها حتـى قُِتلت، منعوىا 
وَلمَّا خرجت إىل خارج بيتها إىل الفضاء إىل مكان بعيد تستظل بشجرة بأراكة قطعوا أراكتها، حتـى 
األراكة التـي تستظلُّ بـها قطعوىا، فاضطر سيد األوصياء أن يبنـي لـها بيتًا بعيدًا عن الناس ىو بيت 

سقفُو جدرانُو من الـحزن وأمام عينيها يُهَتُك  األحزان أسـمُو بيُت األحزان، يعنـي كانت تعيُش يف بيت
دين أبيها، أمام عينيها تُـهَتُك ُحرمُة أبيها ُمسجًى على الفراش والقوم ىرولوا إىل السقيفة، وأكثر أآلم 
فاطمة ىي أآلم علّي، فاطمة صلوات اهلل عليها حتـى حُت سقطت بعد أن أسقطت الـجنُت ووقعت 

تسفُع وجهي، َلمَّا جاءتـها فضة أول سؤال سألـت فضة بعد أن التفت على وجهها وىي تقول النار 
وانتبهت من ىذا األلـم أيَن عليٌّ؟ السؤال عن أمَت الـمؤمنُت، أآلم فاطمة كانت أآلَم علّي و أآلم أآلُم 

ع علّي كانت أآلُم فاطمة، إىل أن قضت شهيدًة ُشيِّعت وُدِفنت ِسرًا وإىل يومك ىذا قربىا مـجهول، وم
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ذلك حاول القوم أن ينبشوا قربىا، لوال تـهديُد علّي والذي رأوه جادًا حُت لبس قبائُو األصفر وَجرَّد 
سيفة، فعرفوا بأنَّ عليًَّا جاٌد يف ىذه القضية فًتكوا األمر وإال جاءت األوامر من الـخليفة أيب بكر بنبش 

انتهى األمُر عند ىذا؟ ُذِبح أوالدىا جـميعاً  القبور التـي كان يُتوقع أن تكون فاطمة قد دفنت فيها، وىل
وجرى ما جرى على كل من ينتمي إىل ىذه الـجوىرة النبوية إىل فاطمة صلوات اهلل وسالمو عليها واألُمَُّة 
تُـِحبُّ وتوايل من قتلوىا وُتدافُع عن قـَتَـَلتها، إذا تذىب إىل بنـي أمية وتتصفح التأريخ تـجد أن فاطمة  

؟ ثار بن عليّ   مـجالسهم، لـم يذكر لنا التأريخ كل التفاصيل ولكن ألي سبب ثار زيدُ كانت ُتَسب يف
علّي صلوات اهلل عليهما ألن فاطمة قد ُسبَّت وانُتِهكت حرمتها يف مـجلس الـخليفة األموي يف بن  زيدُ 

انوا يسبون دمشق، وحتـى حُت نقرأ يف مقاتل الطالبيُت نـجد أن الـجيَش األموي الذي قاتل زيدًا ك
فاطمة، إذا ذىبنا إىل العباسيُت نـجد أن كتبًا ُكِتبت يف قذف فاطمة، وىذا مذكوٌر يف كتب التأريخ 
راجعوا مقاتل الطالبيُت، نـجد أن الـمتوكل كان يسُب فاطمة ولـهذا السبب أفتـى بعُض الفقهاِء بقتلو 

 .ة عنوان ُظالمة عرب التأريخوقـَتَـَلُو ولده، كان يسُب فاطمة وينسُب إليها الفاحشة، فاطم
وال أريد أن ُأسِهَب أكثر ألنٍت أريد أن أحتدث عن ظالمة فاطمة يف وسطنا الشيعي، أولئك عادوا فاطمة 

من ىو شانئ النيب؟  األَبخَرُ{ ىٌَُ شَبًِئَلَ }إِىَّحىت يف حياة النيب، ضلُن إذا قرءنا سورة الكوثر ماذا نقرأ؟ 

ألهنم كانوا يقولون بأن  األَبخَرُ{ ىٌَُ شَبًِئَلَ }إِىَّالعاص وأبوه العاص السهمي، وىذا عنوان بن  عمر
ُمـَحمَّداً ليس عندُه إال فاطمة فهو أبًت ليس عندُه أوالد، ما عندُه إال فاطمة فهو أبًت، ىو عداٌء لفاطمة 

العداء يف أصلِو لفاطمة لكنو ُعنون لرسول اهلل،  {األَبخَرُ ىٌَُ شَبًِئَلَ }إِىَّلذلك الكوثر ىو عنواٌن لفاطمة 
العداء لفاطمة كان منُذ البداية حىت يف زمان رسول اهلل ويستمر العداء وُظالمة فاطمة ُظالمة طويلة، 
لذلك أمَُت ادلؤمنُت يف هنج البالغة ماذا يقول؟ ماذا يقول أمَت ادلؤمنُت صلوات اهلل وسالمو عليو بعد أن 

 لكربى ووقف على قربىا الشريف يناجي رسول اهلل ؼلاطب النيب األعظم:دفن الصديقة ا
سرمد يعنـي ال نـهاية لو وىذا ىو حزُن آل ُمـَحمَّد على أمهم فاطمة وىذا ىو حزُن  - أمَّا ُحزني فسرَمد

إمام زماننا، ىل تعتقدون أن فارقًا بُت حزن علّي وبُت حزن إمام زماننا؟ أبداً، حزن علّي ىو حزن 
أمَّا ُحزني فسرَمد وأمَّا ليلي َفُمَسهَّد إلى أف َيختاَر اهلل ِلي دارَؾ التػي أنَت بػها  -الـحسن بن  لـحجةا
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افرة على ظاألُمَّة مت - بِتظاُفر أُمَِّتَك على َىضِمها -بـماذا تنبئك يا رسول اهلل  -ُمقيم َوَستُػَنبُِّئك ابَنُتَك 
 ،افرون على إيذاء فاطمة وعلى ظلم فاطمةظون ألىل البيت يتىضم فاطمة، إذا كان النواصب والـمخالف

فذلك أمٌر نـحُن ال نناقشُو وال نُـجادلُو وال نتعرُض لو، القضية واضحة العدو وىذا شأنُو، أنـجاٌس أرجاس 
وىذا شأنـهم، لكن حُت تكون الُظالمة لفاطمة يف الوسط الشيعي، لنستمع إىل ىذه الرواية ولنرى ىل 

 تطبيقاً يف حياتنا: نـجد لـها
عن َسدير أو ُسدير الصيرفػي قاؿ: دخلُت على أبي جعفر عليو الرواية يرويها الكشي يف رجالو:  

أبي حفصة وُكثير النواء بن  كهيل وأبو الػمقداـ ثابُت الػحداد وسالػمبن   السالـ ومعي سلمة
ذكرنا زيدًا قبل قليل وأن ثورتُو  - عليّ بن  وعند أبي جعفر عليو السالـ أخوُه زيدُ  ،وجػماعة معهم

وكان ىناك نقاٌش  -علّي بن  وعند أبي جعفر عليو السالـ أخوُه زيدُ  -ونـهضتو كانت ألجل فاطمة 
قسٌم منهم كانوا يوالون أبا بكر وعمر القضية اآلن ُمـحرَّفة يف كتب  ،عليّ بن  يف الذين بايعوا زيد

اختلف مع بعض أصحابِو ألنـهم تربءوا من أيب بكر وعمر  الـمخالفُت ألىل البيت يقولون بأنَّ زيداً 
القضية بالعكس، القضية الـحقيقية ىي بالعكس، لذلك عندنا يف الروايات حُت وقع السهم يف جبهة 

يشَت إىل األول والثاين، ُىـما قتالنـي، ُىـما ضربانـي، كان يردد  ،ُىـما قتالنـي :زيد فـماذا كان يقول زيد
علّي صلوات اهلل عليو، ُىـما ُىـَما يشَت إىل األول والثاين ُىـما قتالين، ىذا السهم بن  يدُ ىذه العبارة ز 

وعند أبي جعفر عليو  -الذي وقع فـي جبهتِو وأرداُه قتياًل منهما، من ىناك كانت الرمية من السقيفة 
نػتولى عليَّاً  :- ىؤالء الـمجموعة -علّي عليهم السالـ فقالوا ألبي جعفر بن  السالـ أخوُه زيدُ 

قالوا: نتولى أبا بكر وعمر  -يعنـي ىذا أمٌر َحَسن  -وَحَسنًا وُحسينًا ونتبرأ من أعدائػهم قاؿ: نعم 
تقولون نتوىل أبا  - علّي قاؿ لػهم: أتتبرءوف من فاطمة؟!بن  فالتفت إليهم زيد ،ونػتبرأ من أعدائهم

يشَت إىل األبًت،  - تبرءوف من فاطمة؟! بترتم أمرناأت -بكر وعمر ونتربأ من أعدائهم، فاطمة عدوتـهم 
ىذا االسم لفرقة من الفرق تسمى  - فيومئذ ُسػموا البترية .بتركم اهلل ،بترتم أمرنا -القضية متواصلة 

 ،بالفرقة البًتية وىم الذين يـحملون ىذه العقيدة يوالون عليًَّا وحسنًا وُحسينًا ويتربءون من أعدائهم
ويوالون أبا بكر وعمر ويتربءون من أعدائهم، أال توجد مصاديق يف وسطنا الشيعي لـمثل ىذه العقيدة؟ 

وبالوثائق من  ،ابـحثوا عنها، يـمكننـي أن أشخصهم بالدقة لكننـي ال أريد أن أذىب إىل ىذه الـجهة
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ويسيُر إلى  :مانناخالل الكتب ومن خالل الـمصادر، ىذه الـمجموعات ىي التـي ستخرج على إمام ز 
 ستة عشر ألفًا من البترية -يـخرج من الكوفة  - ويسيُر إلى الكوفة فيخرج منها -اإلمام  - الكوفة

يعنـي غارقُت غاطُت يف  - شاكين فػي السالح -من ىؤالء الذين يبًتون العقيدة العلوية الـحقة  -
قرعوا جباىهم إما ىي آثار  - وا جباىهمقُػرَّاُء القرآف فقهاُء فػي الدين قد قرع -السالح، من ىم؟ 

وَعمَُّهم النفاؽ وُكلُّهم  ،وَشػمػَّروا ثيابػهم ،قد قرعوا جباىهم -السجود أو أنـهم قد حلقوا رؤوسهم 
 إىل آخر الرواية. ...فاطمة أرجع ال حاجة لنا فيك فيضُع السيف فيهم بن  يا :يقوؿ

اية موجودة يف الكتاب الـمبُت ويف بيان األئمة ويف مصادر ىذه الرو  (دالئل اإلمامة)والرواية الثانية يف 
ويسيُر إلى الكوفة : أخرى، الرواية الثانية عن إمامنا الباقر يف دالئل اإلمامة للمحدث الطربي اإلمامي

ىؤالء  -فيخرج منها ستة عشر ألفًا من البُترية شاكين فػي السالح قُػرَّاُء القرآف فقهاٌء فػي الدين 
الُبًتية الذين يبًتون العقيدة العلوية، الذين يوالون أبا بكر وعمر ويتربءون من أعدائهم كما قال لـهم زيٌد 

 .بترتم أمرنا بتركم اهلل فيومئذ ُسػموا البتريةصلوات اهلل وسالمو عليو: 
 أحاوؿ أف ألقي الضوء على لقطات من التأريخ الشيعي وأبداً من فترات مػختلفة:

تقُط عشر لقطات وإال اللقطات كثَتة لكن عشرة ىو عدد الكثرة، الكثرة متـى تبدأ؟ يقولون جـمُع سأل
القلة يبدأ من الثالثة إىل التسعة وجـمُع الكثرة يبدأ من العشرة فـما فوق، أنا أكتفي بالعشرة وإال الوقت 

 ال يكفي ونـحتاج إىل حلقات طويلة، لكن أخذ نـماذج مـختلفة:
عبد العايل الكركي العاملي، كان من بن  النماذج من علمائنا األجالء احملقق الثاين وىو عليّ ظلوذج من 

 :مراجع النجف ُُثَّ ذىب إىل زيارة اإلمام الرضا، الصفويون الشاه طهماسب الصفوي دتسك بِو وقال لو
م كان معروفًا بشدة والقصة ذلا تفصيل، ىذا العالِـ  ،أبقى أنت ىنا وأدر األمور فأنت نائب إمام الزمان

براءتو من أعداء الزىراء، كان يُدمي لعن أعداء الزىراء، رلالسُو مشحونة بلعن وذكر مطاعن أعداء الزىراء، 
من قرأ تأرؼلو يعرف ىذه احلقيقة، ومن أبرز كتبِو الباقية يف ىذا الباب كتابو )نفحات الالىوت يف لعن 

ت لقرأت لكم من ىذا الكتاب ؽلكنكم أن تراجعوا اجلبت والطاغوت( لو كان ىناك رلال من الوق
الكتاب )نفحات الالىوت يف لعن اجلبت والطاغوت( العنوان واضح، كما يقال بأن ادلكتوب يقرأ من 
عنوانو، فعنوان الكتاب واضح )نفحات الالىوت يف لعن اجلبت والطاغوت( ىذا الرجل ما كان جزاءُه 
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قضاىا يف إيران رجع إىل النجف للزيارة وإال ىو قد صار يف ويف الوسط الشيعي؟ بعد مدة من الزمن 
منصب شيخ اإلسالم يف إيران وكان ىو الفقيو األول يف الدولة الصفوية يف أيامِو، جاء إىل النجف للزيارة 
وجاء ػلمل معُو األموال واذلدايا وأصلح شيئًا من أوضاع النجف، ماذا كان جزاء احملقق الكركي ويف 

ي ويف النجف؟ وتعلمون مىت لو قرأمت التأريخ ستجدون بأن آخر يوم من أيام حياتِو ىو الوسط الشيع
من شهر ذي احلجة يعٍت يف عيد الغدير، َسـمَّوُه وقضى مسموماً، ال أريد الدخول يف تفاصيل  81اليوم 

سمومًا أين؟ قصة َسـّمِو الكالم فيها كثَت وسلتلف، لكن ىذا الرجل لشدِة عدائو ألعداء الزىراء قضى م
عشر من شهر ذي احلجة يف عيد الغدير، وقد قرأُت يف بعض الكتب  81يف النجف، ويف أيِّ يوم؟ يف 

أنَُّو قد ُدعي إىل وليمة يف النجف، وليمة ػلضرىا العلماء ويف ىذه الوليمة ُدَس إليو الَسم واستشهد 
 ي الكركي العاملي، ىذه صورٌة.عبد العايل ادليسبن  رضوان اهلل تعاىل عليو احملقق الثاين عليّ 

تالحظون ُظالمة الزىراء مثل ما الزىراء َخفَي قربىا وخفيت ظالمتها، ظالمة الزىراء ينفيها األعداء 
وُيشكُِّك فيها األصدقاء، قتُل علّي بالسيف ال ُيشكك فيو أحد ال من األعداء وال من األصدقاء، قتُل 

فيو أحد، وحىت َسمُّ النيب يتفُق اجلميع على أنَُّو ماَت  احلسُِت صلوات اهلل وسالمو عليو ال يشكك
مسمومًا صلى اهلل عليو وآلو لكن من الذي َسـّمو يقع االختالف ىنا، وإال تتفق روايات الشيعة وغَتىم 
من أن النيب قضى مسمومًا لكن االختالف يف من الذي سـمَُّو، ضلُن نقول حبسب روايات أىل البيت 

م أعداُء علّي، أعداُء أىل البيت، ادلخالفون ألىل البيت يقولون بأن اليهود ىم الذين الذين َسـمَّوه ى
َسـمَّوا النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم، لكن فاطمة أعدائها ينفون القضية من األصل وأشياعها يف كل 

ا وادلدافعون عن ُظالمتها، زمان خترُج أصواٌت ُتَشكُِّك يف ُظالمتها وُتَشكُِّك يف مظلوميتها وػُلارُب أوليائه
 عبد العايل رضوان اهلل تعاىل عليو.بن  ىذه الصورة األوىل احملقق الَكركي أو الَكرَكي العاملي عليّ 

الصورة الثانية الشيخ أحـمد اإلحسائي الذي يُنَسُب إليِو الشيخية، ال أسـميهم فرقة وإنـما أقول الـمدرسة 
أىل البيت أتباع الشيخ اإلحسائي، الشيخ أحـمد اإلحسائي لقَي ما الشيخية، شيعة أىل البيت ُمـحبُّوا 

لقي، قصتُو طويلة، اللقطة التـي أريد أن اقتطعها آخر أيام حياتِو وكان ُمسنًا كبَتاً ومريضًا كان طاعنًا يف 
معروفة األيام األخَتة من حياتِو يف جوار سيد الشهداء يف كربالء، من عائلة علمية عريقة  ،السن ومريضاً 

يف كربالء أحد أبنائها أحد علمائها يـحمل ىذا الكتاب إىل الوايل العثماين يف بغداد الوايل الناصبـي، 
العثمانيون نواصب، نواصب بـامتياز، ىذا الكتاب وىو شرح الزيارة الـجامعة الكبَتة، قطعًا ليس بـهذا 
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ذلك العالـِم إىل الوايل الناصبـي العثماين الشكل ىذه الطبعة حديثة لكننـي جئُت باألجزاء التـي حـملها 
واستخرج لو الـموضوعات، الـموضوعات أيضًا أنا استخرجتها بـحسب ىذه الطبعة الـجزء الثاين، 

ما قالُو اإلمام  -وَمن َجَحدَُكم َكاِفر  :الـموضوع الذي أراُه للوايل العثماين ما جاء يف الزيارة الـجامعة
 .َكاِفر َوَمن َحارََبُكم ُمشِرؾ َوَمن َردَّ َعَليُكم ِفي أسفِل َدَرؾ من الػَجحيم  وَمن َجَحدَُكم -الـهادي 

يُـخرج ىذا الـمقطع من كالم اإلمام الـهادي للوايل العثماين الناصبـي ويتصفح لو األوراق التـي شرحها 
وكتبها الشيخ اإلحسائي ليبُت لو بأنَُّو ُيَكفِّر من يُعادي ُمـَحمَّداً وآل ُمـَحمَّد، أما أنَت شيعٌي !! أما أنت 

شـمي وشيعي ومن عائلة علمية من السادات، من أوالد رسول اهلل !! ىذا الذي حـََمل الكتاب ىا
ويـُخرج لو صفحات أخرى ىي موجودة على الـجزء الثالث من شرح الزيارة الـجامعة، ما قالُو اإلمام 

ومن الػِجبِت والطاغوت والشياطين وِحزبػِهم الظالػمين  ،َوَبرِئُت إلى اهلل تَػَعاَلى من أعدائكمالـهادي: 
إىل آخر ما جاء يف الزيارة  .. والغاصبيَن إلرثكم ،الػمارقين من واليتكمو  ،والػجاحدين لػحقكم ،لكم

ُكلُّ ىذه الـجامعة الكبَتة، ثُـمَّ يُـخرج لو الصفحات التـي كتبها الشيُخ اإلحسائي يف شرح ىذه العبارات،  
 ... الػمنحرفين عنكم ،الشاكين فيكم ،والغاصبيَن إلرِثُكم العبارات ىي يف أي جو؟

داء فاطمة يف ىذه األجواء، وُكلُّ الكالم الذي كتبُو الشيخ اإلحسائي ىو يف ىذه األجواء، يف جو أع
الـحديث عن ظالمة فاطمة وعن الذين ظلموىا، الـحديث يف ىذا الـجو الذي كتبُو الشيخ اإلحسائي 

ذ كتاب الشيخ رضوان اهلل تعاىل عليو، ىذا الرجل الذي يُقال عنو عالـِم وليس ِبعالـِم، ىذا الرجل يأخ
اإلحسائي ألجل أن يُـَحرِّض ىذا الوايل الناصبـي على قتل الشيخ اإلحسائي، السبب ىو الـحسد 
والـحقد ال يوجد سبب آخر، وبسبب ىذا األمر وصل الـخرب إىل الشيخ اإلحسائي فـخرج فارًا على 

أن يُـجاور الـحسُت وأن وجهِو مع عائلتِو يف ظروف قاسية، خرج من العراق على كرب سنِو، كان يـحب 
يُدفن ىناك، خرج من كربالء وخرج إىل الـمدينة وقد ُدِفَن عند القبور األربعة لكن بعد ما ُىدِّمت القبور 
ُىدَم قربُه وضاع، ُدفن الشيخ اإلحسائي عند القبور األربعة يف بقيع الـمدينة عند أئمتنا صلوات اهلل 

ك مـحاولة للقتل وتشريد، ىذا ىو تأريخ أولياء فاطمة، ُكلُّ ىذه وسالمو عليهم أجـمعُت. ىناك َسمٌّ، ىنا
 الظالمات ألجل فاطمة، أنا أأخذ شواىد وإال فتأريـخنا مليء.

صورٌة ليست بعيدة عن تأريـخنا، أعود إىل زمان السيد الربوجردي رضوان اهلل تعاىل عليو الـمرجع 
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، أنا ال أشُك يف قدسية السيد الربوجردي وال يف الـمعروف، مرجع من مراجع الطائفة ومن الطراز األول
فضلِو وال يف علمِو، ُمطَِّلٌع على كتبِو وعلى تأريخ حياتِو وأعرف التفاصيل ربـما أكثر من كثَتين مـمن قد 

ه األجزاء من كتاب سيعًتضون على كالمي لكن كالمي ىو الـحقيقة، السيد الربوجردي َمَنَع طباعة ىذ
جزاء الستة، كانت الـمكتبة اإلسالمية يف طهران تطبع كتاب بـحار األنوار والسيد األبـحار األنوار، 

طُبعت يف آخر أيام حياة  ،الربوجردي َمَنَع طباعة ىذه األجزاء ولـم ُتطبع يف حياتِو وحتـى بعد وفاتوِ 
رية يصعب السيد الـخمينـي يعنـي يف آخر الثمانينات بـحاُر األنوار لو طبعة حجرية والطبعة الـحج

قراءتـها، حَُت كنُت يف إيران قبل أن ُتطبع ىذه األجزاء وأنا يف ريعان شبايب وكان عندي الـجزء الـحجري 
الذي لـم يأذن السيد الربوجردي بطباعتو وأنا شاب وشغلي ىو القراءة وأعرف التعامل مع الكتب 

قراءة الـمعلومات الـموجودة يف  الـحجرية والكتب الـمخطوطة وأستعمل العدسة وكنت أعانـي صعوبة يف
الطبعة الـحجرية، خصوصاً وأن الطبعات األصلية نفذت وبعد ذلك بعض الُتجَّار طبعوا الـمجلد الثامن، 
ىذه األجزاء ىي الـمجلد الثامن من الطبعة الـحجرية، بعض التجار طبعوه وبشكل مـخفي من دون 

لـمن يريد أن يشًتيو بسعر مناسب وأنا حصلت  عنوان ال على الغالف وال يف داخل الكتاب ووفروه
 على نسخة من ىذه الُنَسخ وكانت الُنَسخ مـحدودة إىل ىذا الـحد. 

  ماذا في ىذه الكتب؟
 إنـها ُظالمة فاطمة... 

الـخطاب إىل معاوية يف بن  يف الـحلقات الـمتقدمة قرأت على مسامعكم يف الـحلقة الثاين رسالة عمر
الـخطاب إىل معاوية التـي تـحدثُت عنها يف الـحلقة الثانية من حلقات ىذا بن  عمر ىذا الـجزء، رسالة

الـملف، ما موجودة ىذه الرسالة إال يف ىذا الـمصدر وىذا الـمصدر ُمِنَع من أن يُطَبع، وقطعًا طباعة 
يف طبعاتِو حجرية ال يُطبع البحار بكاملِو ألنو صارت الطباعة حروفية، ولذلك الذين اشًتوا البحار 

األوىل ال يـملكون ىذه األجزاء وحينما قرأوا البحار الذين قرأوا ما قرأوا ىذه األجزاء، وليس كل الناس 
عندىم إمكانية ورغبة وجهد وشوق لـمتابعة حتـى الطبعات الـمخطوطة والـحجرية، إخفاء لـحقائق 

 ُظالمة الزىراء وُظالمة أمَت الـمؤمنُت يف ىذه األجزاء. 
 ا منعها السيد البروجردي؟ ِلماذ

قطعًا ىناك من ُيشَت عليو، أنا ال أقول بأن السيد الربوجردي منعها بنية سيئة أبداً ال واهلل ال أعتقد ىذا 
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وإظلا أحتدث عن األثر، أنا ال أحتدث عن النية، ضلُن ال نتحدث عن النوايا، النوايا يعلمها اهلل وضلُن 
الواقع العملي ماذا جرى؟ جرى إخفاء للحقيقة، ولذلك اآلن طباعة نُـحِسُن الظن بعلمائنا ولكن يف 

ىذه األجزاء ختتلف عن طباعة البحار، شكل احلرف حجم احلرف ألن ىذه طبعت بعد ذلك بفًتة، 
ىجري يعٍت  8511، 8691يعٍت السيد الربوجردي تويف يف بداية الستينات، تويف يف بداية الستينات 

السيد منع الطباعة يف حياتِو ال يف وفاتِو لكن لنأخذ من تأريخ وفاتو من سنة:  ما بُت وفاة السيد وقطعاً 
إىل هناية الثمانينات يعٍت أكثر من ثالثُت سنة، ُظالمة الزىراء وظالمة أمَت ادلؤمنُت تُـحَجب عن  8691
فسَت رلَمع البيان الثمن أهنم أقنعوا السيد الربوجردي أن األزىر سيجعل ت ما ىو الَثَمن؟ ِلماذا؟!الطباعة 

وإال مثالً  ،للطربسي من مجلة التفاسَت ادلعتمدة ادلوجودة ادلعًتف هبا، معتمدة يعٍت يعًتفون بو أنو تفسَت
تفسَُت ادليزان ال يعًتفون بو رغم أن السيد ادليزان ػلابيهم كثَتًا وأمس الحظنا وسنالحظ بعد ذلك، أنا 

وراه عنده يف تفسَت ادليزان وقدمها يف جامع األزىر ضايقوه  أعرف أحد األساتذة شلن كانت أطروحة الدكت
كثَتًا على ىذه القضية وحاولوا أن يبدلوا مشروعو، مع أن طرحُو ادلوجود يف الرسالة ىو قريب من 

وسواء اعًتفوا أم  ،أطروحاهتم فهم ال يعًتفون بتفاسَتنا ولكنهم وعدوا بأهنم يعًتفون بتفسَت رلمع البيان
 ماذا سيحدث؟ ومع ذلك أنا سأحدثكم عن تفسَت رلمع البيان:مل يعًتفوا 

تفسَت رلمع البيان لشيخنا الطربسي رضوان اهلل تعاىل عليو ىذا التفسَت ىو من أشهر تفاسَت الشيعة فقد 
يكون ىو التفسَت الرمسي حلوزة النجف، يعٍت التفسَت األول الذي يُذكر يف حوزتنا يف النجف ىو رلمُع 

نسبة حديث ادلخالفُت فيو أكثر من حديث أىل البيت، ألنو  :رلمُع البيان أرجعوا إليو، أوالً البيان، 
يذكر كل اآلراء ومن مجلة اآلراء يأيت ذكر أىل البيت ويذكر قول اإلمام الصادق وقول اإلمام الباقر كرأس 

الباقر، الرؤوس متساوية  فالن وقاليان، قال فالن وفالن و من الرؤوس، يعٍت الرؤوس متساوية يف رلمع الب
ىناك علم الكثَتون غلهلون بو ىو العلم  ؟كيف كتب الطربسي ىذا التفسَت  .التفسَت موجود وراجعوه

بالكتب، تأريخ الكتب، كيف أُلِّفت، مصادر الكتب، صحيح ىذا العلم ليس مكتوبًا يف كتاب ولكن 
العلوم األساسية يف البحث والتحقيق يأيت من طول فًتة التحقيق وادلتابعة والتدقيق وىو علٌم من 

والدراسة، رلمع البيان كيف ألََّفُو الشيخ الطربسي؟ َجـَمع كل التفاسَت يف عصرِه، التفاسَت الشيعية 
والتفاسَت السنية كل التفاسَت وخلصها يف ىذا التفسَت، قطعًا التفاسَت السنية كانت أكثر عدداً، التفاسَت 

لباقِر وحديث الصادق رأيًا مثل ما ينقل آراء ادلفسرين ادلخالفُت ألىل الشيعية أقل، وقد جعل رأي ا



 6ح    الـوـلـف الـويدًي 

18 

 

البيت وغلعل لرأيهم قيمة ينقل رأي الباقر ورأي الصادق على أنو رأي كآراء ادلفسرين اآلخرين ىذه 
القضية واضحة واألزىر كانوا أذكياء حينما قَِبلوا وعرضوا ىذا العرض يسمونو بتفسَت الوحدة اإلسالمية، 

و تفسَت ادلخالفُت وإال َلَما َسـمَّوُه يف األزىر بتفسَت الوحدة اإلسالمية وطبعاً ىم ال يُدرِّسونو وإظلا فقط ى
اعًتفوا بِو، قالوا بأن ىذا التفسَت من تفاسَت ادلسلمُت، وحينما يريدون أن يرجعوا إىل رأي الشيعة 

نما َسـِمَع الطربسي بأن ىناك تفسَت وىو يرجعون إىل ىذا التفسَت إىل تفسَت رلمع البيان، أتدرون حي
تفسَت الكشاف للزسلشري مل يكن قد أطلع عليو تأذى كثَتًا بأنو ما أطلع على تفسَت الكشاف وما 

 َضمَّنو يف تفسَتِه رلمع البيان وىو من التفاسَت ادلخالفة ألىل البيت فماذا صنع الشيخ الطربسي؟
ب لو تلخيص أسـمو )الكايف الشاف يف تلخيص الكشاف( َحصَّل على تفسَت الكشاف ولـخََّصُو كت

وأىل الـخربة بالكتب وفهارس الكتب يعرفون ىذه القضية، لـخص تفسَت الكشاف يف كتاب سـماُه 
)الكايف الشاف يف تلخيص الكشاف( وبعد ذلك ما ىدأ لو بال، قام فلخص مـجمع البيان وأضاف 

وىذا يكاد يكون اآلن يعنـي ىو  (جوامع الـجامع)سـماه  إليِو الكايف الشاف فجعلهما يف تفسَت واحد
ألنو ىناك جهات عليا يف إيران ىي طلبت أن يَُدرَّس ىذا التفسَت وال  ،التفسَت الرسـمي يف حوزة قم

أعتقد أنـهم يعرفون قصتو، تفسَت جوامع الـجامع ىو خالصة لتفسَت مـجمع البيان الذي ىو جـمٌع 
ط مع تفسَت أىل البيت، عيون َكِدرة، جـمع للعيون الَكِدرة مع العيون الصافية، لتفسَت الـمخالفُت يُـخل

مرت الرواية قبل قليل علينا، جـمع العيون الَكِدرة مياه من الـمجاري مع الـمياه الصافية، ستتحول الـمياه 
سَت جوامع الصافية حينئذ إىل مياه آسنة، فلـخَّص مـجمع البيان وأضاف إىل خالصة الكشاف وكان تف

الـجامع التفسَت الثاين الـمشهور لشيخنا الطربسي، ىذا التفسَت يف مقابل ىذا التفسَت أن يعًتف بو 
األزىر تُـمنع ىذه الكتب التـي فيها أىم الوثائق على ظالمة الصديقة الكربى وعلى ظالمة سيد األوصياء 

 يُث أىل البيت.. وظالمة أىل البيت وكلها حديث أىل البيت، كل ىذه الكتب ىي حد
 ِلماذا يُػمَنُع حديُث أىل البيت وبأمر من الػمرجعية الشيعية؟! ِلماذا؟!! 
 ىل أف الػمرجعية أوعى وأكثر فهماً من األئمة !! ِلماذا قالُو األئمة؟ 

 ِلماذا؟ ! ! !  ِلماذا َجػَمَعُو العلماء السابقوف؟ ِلماذا وِلماذا و
 التػي تسبنا والتػي تنتقص من أىل البيت؟ ! ! !ِلماذا أعدائنا ال يػحجبوف كتبهم 
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 حديث أىل البيت يُػحَجب ! ! ِلماذا؟ 
وأيُّ حديث؟ حديث يكشف لنا ُظالمة فاطمة، ىذه ظالمة لإلمام الـحجة، حُت يقول إمام زماننا بأن 

يمة حديث لـي أسوة بفاطمة ألن ُظالمة اإلمام الـحجة ىي ُظالمة فاطمة، والغريب أن علمائنا يعرفون ق
أىل البيت، السيد الربوجردي من أكثر الناس علماً بـحديث أىل البيت، أنا قلت ال أسيئ الظن بالسيد 

وكلنا عندنا أخطاء  ،الربوجردي لكننـي ال أعتقد عصمتو، علمائنا عندىم أخطاء واشتباىات وعثرات
خطائِو ويعترب بأخطاء غَتِه، واشتباىات وعثرات، اإلنسان الـموفق الذي يلتفت إىل أخطائو ويعترب بأ

 اإلنسان الـموفق الذي ُيصحح خطأه وإال ال يوجد عندنا إنسان ال يـخطأ كلنا خطاؤون. 
ىذا الكتاب للسيد الربوجردي ولـم تكمل طباعتُو يف حياتِو،  )أحاديث الشيعة(ىذا الكتاب وىو جامُع 

اىل عليو، ىذا الكتاب َجـَمَع فيو طُبعت بعض األجزاء يف حياة السيد الربوجردي رضوان اهلل تع
األحاديث الفقهية فقط، ىناك حادثة موجودة مذكورة يف صفحة، الصفحات األوىل رُقِـمت باحلروف يف 
صفحة: ن وصفحة: س، بشكل سريع أنقل احلادثة، احلادثة من ينقلها؟ ينقلها السيد الكلبيكاين ادلرجع 

كاين رضوان اهلل تعاىل عليو ىو من تالمذة السيد الربوجردي الشيعي ادلعروف، السيد ُمـحمَّد رضا الكلبي
ووفاتُو ليست بالبعيدة، حينما كنا يف مدينة قم كان ىو من األعالم البارزين رمبا ادلرجع األول كان يف 
مدينة قم، السيد الكلبيكاين ىو الذي ينقل ىذه احلادثة يقول بأن السيد الربوجردي يف آخر أيام حياتو 

أنو قدس سره قبل ارحتالِو بأيام تذكر يو يف بعض األيام فكان منقلب ادلزاج وأظهر كما يقول: دخلنا عل
فبدأ الذين حولو يقولون لو  وفودُه على ربو الكرمي وأظهر التأثر والتأسف على قلة الزاد وبُعد السفر،

الورود على  سيدنا أنت تتخوف فماذا نصنع ضلُن، أنت تتخوف وأنت السيد الربوجردي، تتخوف من
اهلل وتقول بأين ليس يل من عمل، وأنت كذا فعلت، يقولون لو: يا سيدنا خدماتك العلمية، تربيتك 
للعلماء، بناء ادلساجد العظيمة، ادلدارس العالية، جهودك اليت بذلتها يف خدمة الدين، جهودك اليت 

ال ىذا ليس بشيء، ىذا شيء  بذلتها يف خدمة الدين كل ىذا ال يكون سببًا غلعلك آمن، يقول ذلم:
قليل، ىذا ال قيمة لو، السيد الكلبيكاين يُذكرُه يقول لو سيدنا أنت صاحب كتاب جامع أحاديث 
الشيعة وىو مل يطبع منو إال الشيء القليل، أعتقد إىل اآلن مل تكمل طباعة األجزاء ألن الكتاب كبَت، 

قليلة ما كانت األجزاء مطبوعة بكاملها، ال على حد علمي مل ُتطبع كل األجزاء إىل ما قبل سنوات 
أدري خالل ىذه السنة أو السنتُت طُبعت البقية أو ال، وال أعتقد ذلك، يعٍت يف أيام حياتو كان أجزاء 
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قليلة طُبعت اجلزء األول الثاين، فالسيد الكلبيكاين ذكرُه هبذا الكتاب، قال نعم نعم أرجوا هبذا الكتاب 
غفران اهلل الصمد ورضوانُو األكرب، ِلماذا؟ ألن الكتاب فيو حديث أىل البيت  فقط، هبذا الكتاب فقط،

 ىذه القضية، العلماء يعرفون قيمة حديث أىل البيت ىو نفسُو السيد الربوجردي. 
، 081من حبار األنوار صفحة:  51الرسالة اليت كتبها عمر إىل معاوية فقط للتذكَت ىذا ىو اجلزء 

اخلطاب إىل معاوية ادلوجودة يف ىذه األجزاء الستة اليت منع السيد بن  ة عمر، وما بعدىا، رسال088
الربوجردي رضوان اهلل تعاىل عليو طباعتها األجزاء ادلشتملة على ظالمة ُمـَحمَّد وآل ُمـَحمَّد وىي كلها 

مسة من أحاديث أىل البيت وكلمات أمَت ادلؤمنُت صلوات اهلل وسالمو عليو، ولكن يف اللحظة احلا
ورمبا إىل اليوم مل  ،نالحظ بأن السيد الربوجردي يرى بأن صلاتُو يف كتاب مل تكتمل طباعتُو يف أياموِ 

تكتمل الطباعة لكن ألن الكتاب يرتبُط حبديث أىل البيت وفقط يف اجلانب الفقهي واجلانب الفقهي 
انب الفقهي يقع على ليس ىو األىم يف حديث أىل البيت، اجلانب األىم ىو اجلانب ادلعريف، اجل

 حاشية ادلوضوع ولكن العلماء يهتمون بالفروع أكثر من األصول وتلك ىي حَتٌة بُت ادلهم واألىم. 
وىذه القضية العلماء يعرفونـها، ىذه قضية االىتمام بالشيء الذي يرتبط بأىل البيت يعرفون بأنَّ النجاَة 

ة لكن الوقت يـجري بسرعة كان يف بالـي أن بـهذا الـموضوع يعرفون ىذه القضية، ىناك حوادث كثَت 
لكنـي أرى الوقت يـجري سريعًا وعندي  ،أشَت إليها من قبيل ىذه الـحادثة مـجموعة من الـحوادث

مطالب أخرى أريد أن أتناولـها، وإالَّ ىناك مطالب وأحداث يف حياة الكثَت من علمائنا ومراجعنا تتشابو 
ي عن كتاب جامع أحاديث الشيعة وبأنو يرجو النجاة وغفران وتتعانق مع حديث السيد الربوجرد

الذنوب بـهذا الكتاب ألن ىذا الكتاب يَـُمتُّ إىل أىل البيت بصلة مباشرة. أذىُب إىل صورة أخرى، 
 أليس ىذه ظالمة لفاطمة؟! 

ُم الـجليل، يف أذىب إىل صورة أخرى، إىل سيدنا الطباطبائي ُمـَحمَّد حسُت رضوان اهلل تعاىل عليو العالِـ
يف ليالـي شهر رمضان وأيام شهر رمضان يف الـحلقات ادلوّدة تفسَت الـميزان وربـما يف برنامج مـجالس 

الـماضية حينما كنُت أشارك يف ىذا الربنامج يف شرحي وتفسَتي لسورة آل عمران ذكرت ىذا الـمطلب 
لـميزان لسيدنا الطباطبائي رضوان اهلل تعاىل لكننـي ما توسعت فيو كثَتاً، ىذا الـجزء الثالث من تفسَت ا

 ًَطَيَّرَكِ اصطَفَبكِ اللّوَ إِىَّ هَرٌَنُ }ٌَب عليو، حُت نذىب إىل سورة آل عمران والـخطاب مع السيدة العذراء
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السيد الطباطبائي رضوان اهلل تعاىل عليو حينما يأيت إىل تفسَت ىذه  العَبلَوِنيَ{ ًِطَبء عَلَى ًَاصطَفَبكِ

 - مـعن السيدة مري -يقول: وأمَّا ما قيل  013يف صفحة:  العَبلَوِنيَ{ ًِطَبء عَلَى }ًَاصطَفَبكِ اآلية:
ىل البيت من الذين قالوا؟ أ - وأمَّا ما قيل -أهنا ُمصطفاٌة على نساء عالَـم عصرىا فإطالُق اآلية يدفعو 

: وأمَّا ما قيل أهنا ُمصطفاٌة - قالوا بأن مرمي سيدة نساء عصرىا، سيدة نساء عالَـمها، السيد ىكذا يقول
 العَبلَوِنيَ{ ًِطَبء عَلَى }ًَاصطَفَبكِ يقول اآلية مطلقة: -على نساء عالَـم عصرىا فإطالُق اآلية يدفعو 

اآلية مطلقة أليس األئمة ىم الذين يعرفون ىذه اآلية مطلقة أو مقيدة، أليس األئمة ىم الذين يعرفون 
العام واخلاص وادلطلق وادلقيد واحملكم وادلتشابو، حينما يذىب إىل التفسَت الروائي ينقل سبع روايات من  

من تفسَت القمي لكن ليس هبذا  كتب ادلخالفُت وينقل روايتُت من كتبنا، ينقل روايتُت ورواية ثالثة
 اخلصوص تتعلق هبذا ادلوضوع، الروايات السبعة اليت نقلها من كتب ادلخالفُت أذكر ظلاذج منها:

مرمي بنُت عمران ُُثَّ فاطمة ُث خدغلة ُث  -من؟  -ىذا النموذج: قال رسول اهلل: سيدة نساء أىل اجلنة 
: فاطمة سيدة نساء العادلُت بعد مرمي ابنة عمران وآسية رواية ثانية: قال رسول اهلل آسية امرأة فرعون.

يعنـي مريـم أفضل وآسية أفضل وخديـجة أفضل ثُـمَّ تأيت فاطمة، ومريـم  امرأة فرعون وخدغلة ابنة خويلد.
ستكون أفضل من آسية ومن خديـجة وآسية أفضل من خديـجة بـحسب الًتتيب الـموجود يف الرواية، 

علق ىناك يف البيان بأن اآلية تدفع األحاديث التـي تقول بأن فاطمة ىي سيدة نساء السيد الطباطبائي ي
العالـمُت ومريـم سيدة نساء عالـمها، يقول اآلية تـمنع ىذا الـمعنـى، وىنا يأيت بسبع روايات من كتب 

اء الـجنة الـمخالفُت تتضمن ىذه الـمعاين، وينقل من كتاب الـخصال لشيخنا الصدوق روايتُت: خَُت نس
 مرمي بنت عمران وخديـجة وفاطمة وآسية. 

ال يوجد إشارة  والرواية الثانية أيضاً: أن اهلل عزَّ وجل أختار من النساء أربعاً مرمي وآسية وخدغلة وفاطمة.
بأن فاطمة ىي سيدة نساء العادلُت  :إىل تفضيل فاطمة على اجلميع، مل يذىب إىل الروايات اليت تقول

 ِلماذا؟ أليس ىذه ُظالمة لفاطمة؟ وىذا ىو التفسَت يف بيانِو ويف تفسَتِه الروائي.على اإلطالق 
لو أردنا أن نذىب ونبحث خلف ىذه القضية من أين جاءت؟ من أين جاءت ىذه القضية؟ إذا أردنا 

بو  بأنَُّو مل يكتب أو مل يأيت أحٌد يف اإلسالم بسطر كالذي جاء :أن نذىب، السيد الطباطبائي ىو يقول
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ابن عريب زليي الدين ابن عريب، مل يكتب مل يأيت أحٌد يف اإلسالم بسطر واحد يف تاريخ اإلسالم كل 
اإلسالم، قطعًا ال يقصد األئمة وإظلا العلماء، مل يأيت، ىذه الكلمة ينقلها الشيخ ادلطهري وسنأيت 

دلوضوع الذي بُت يدي، مل يأيت للحديث عن ابن عريب، رمبا يف احللقة القادمة إذا مت احلديث اليوم يف ا
أحٌد يف اإلسالم بسطر شلا جاء بو ابن عريب، ابن عريب وىذا كتابُو ىذا كتابُو األم، ىذا أساس ادلدرسة 
العرفانية )الفتوحات ادلكية( ىذا ىو اجلزء السابع حبسب طبعة دار صادر، قرأه وَقدََّم لو نواف اجلراح، 

 تحدث عن مراتب اخللق يقول ابن عريب:وىو ي 061ىذا اجلزء السابع صفحة: 
وىذه كلها مراتب يكون فيها كمال العبد ونقصو، قال صلى اهلل عليو وسلم: َكُمَل من الرجاِل كثَتون 

نـي ولـم يكمل من النساء إال مرمي بنت عمران وآسية امرأة فرعون. نقطة رأس سطر انتهى الـحديث، يع
علق ابن عربـي على الـحديث: وكل شخص ما عدا ىؤالء ُث ىو ي فاطمة ناقصة، تنتبهون للحديث،

يعنـي فاطمة وغَت فاطمة على حد سواء، ولذلك  -مستعٌد بإنسانيتِو لقبول ما يكون لو بو ىذا الكمال 
ىذا الكالم الذي يطلقُو البعض من أن فاطمة وعائشة وبقية النساء على حد سواء ىذا كالم لو أصول، 

وكل شخص ما عدا ىؤالء مستعٌد بإنسانيتِو لقبول ما يكون لو بو ىذا  -ىذه أصولو، ىذه جذورُه 
يعنـي فاطمة ال ىي حوراء إنسية وال ىي تفاحة الفردوس والـُخلد وال ىي ُحجَّة على الـحجج  -الكمال 

والىم يـحزنون، ابن عريب من أين يـأخذ، ىو صحيح يقول والعرفاء حتـى العرفاء الشيعة يقولون ىذا 
تبُو ابن عربـي من الكشف، كلو كشف وىذا جزٌء من الكشف، ابن عربـي من أين أخذُه؟ ال  الكتاب ك

  ابن عريب أخذُه من صحيح البخاري.كشف وال ىم يـحزنون، 
ىذا ىو صحيح البخاري أكثر الكتب عداًء ألىل البيت، العدو األول اللدود ألىل البيت صحيح 

، باب: 988ميالدي، أيضًا نواف الـجراح صفحة:  0110البخاري، طبعة دار صادر، الطبعة األوىل 
 04من كتاب أحاديث األنبياء، إذا كان أحد ال يـملك ىذه الطبعة، كتاب أحاديث األنبياء باب:  04

يعنـي الـحديث يُنقل عن أمَت الـمؤمنُت بسندِه، أمَت  -: سـمعُت عليَّاً 5050 من دون عنوان، حديث:
يعنـي خَُت نساء األرض، خَُت نساء الـجنة،  -ُت النـبـي يقول: خَُت نسائها الـمؤمنُت ينقل يقول: سـمع

وانتهى الـحديث، ال وجود  -خَُت نسائها مرمي ابنة عمران وخَُت نسائها خديـجة  -خَت نساء الوجود 
 - لفاطمة ىنا، والـحديث ينقلُو كما يقولون عليٌّ وىو كذب، نـحُن نعلم بأنَّ ىذا الكتاب كلو أكاذيب

 خَُت نسائها مرمي ابنة عمران وخَُت نسائها خديـجة.
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عن أيب موسى األشعري عن النبـي: فضُل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر  01يف باب: 
طبعًا الـحديث واضح ال يوجد ترابط يف  -َكَمَل من الرجال كثَت   -ثـم يستمر الـحديث  -الطعام 

عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، َكَمَل من  فضلُ  -الكالم ولكن نقرأ الـحديث 
نفس الـحديث الذي نقلُو  -الرجال كثَت ولـم َيكُمل من النساء إالَّ مرمي بنُت عمران وآسية امرأة فرعون 

 بلُو قصَت والـحقائق تظهر تظهر.ابن عربـي، مع العلم أن البخاري، وألن الكذب ح
يعنـي ىي  .فاطمة سيدُة نساء أىل الـجنة -يف كتاب فضائل أصحاب النبـي باب عنوانو: مناقب فاطمة 

يعنـي  .السيدة األوىل وليس مريـم، ىذا حديث وحديث آخر: فاطمة بضعٌة منـي فمن أغضبها أغضبنـي
معصوم، يعنـي غضب  ىي بـمنزلة ُمـَحمَّد، الذي يُغضب فاطمة يُغضب ُمـَحمَّد، وُمـَحمَّد غضبُو غضب

فاطمة غضب معصوم يعنـي ىي بـمنزلة ُمـَحمَّد وىل ىناك من أحد يُداين ُمـَحمَّدًا صلى اهلل عليو وآلو، 
 ىذا ىو البخاري، وىذا ىو ابن عريب وكشفِو، وىذا سيدنا الطباطبائي ينقل ىذه الروايات. 

ا الطباطبائي رضوان اهلل تعاىل عليو، أما روايات أىل البيت ماذا تقول األخرى التـي ما نقلها سيدن
 مثاًل:يات صريـحة أشَت إىل نـماذج منها، موجودة ىذه الروا

عن الػُمَفضَّل قاؿ: قلُت ألبي عبد اهلل عليو السالـ: أخبرني عن قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
قاؿ:  -ماذا قال؟  اإلمام - وآلو فػي فاطمة إنػها سيدة نساء العالػمين، أىي سيدة نساء عاَلمػها؟

ورايات . ذاَؾ لػمريم كانت سيدة نساء عالَػمها وفاطمة سيدة نساء العالػمين من األولين واآلخرين
من بـحار األنوار، كان يف بايل أقرأ أكثر من رواية لكن  05أخرى يـمكنكم أن تراجعوىا يف جزء: 

 يف عنوان جديد. القادمةلـحلقة الوقت يـمضي سريعاً وأريد أن أكِمل الـموضوع لعّلي أشرع يف ا
أليس ىذا ظُلم لفاطمة يف تفسَت شيعي وىو التفسَُت األول لعالِـم جليل؟!! أنا ال أتـحدث عن رجل 
يعمل مثاًل يف زراعة األرض أو عن رجل يعمل يف خياطة الثياب، عن عامل من العمال، عن أي 

الطباطبائي ىذا الرمُز الكبَت، ىذه  تـخصص من التخصصات عن إنسان ساذج، أنا أتـحدث عن السيد
الـموسوعية الواسعة والعلمية الشاسعة السيد الطباطبائي َجـَمع بُت العلوم العقلية والنقلية، بُت الـحديث 
والفقو واألصول والفلسفة والتفسَت والعرفان، ىذا العالِـم الـجامع، ِلماذا حُت يصل الـحديث إىل فاطمة 

كل؟ ! ! أليس ىذا ظلم لفاطمة، ولذلك اإلمام الـحجة ما قال ىذه الكلمة يكون الـحديث بـهذا الش
ىكذا، القضية أعمق وأوسع ونـحُن إذا أردنا أن نذىب بعيدًا مع تفسَت الـميزان القضية تكون أعمق 
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 وأعمق وأعمق، أأخذ أمثلة أخرى:
ية، نذىب إىل سورة النور، من أجزاء الـميزان نفس الطبعة طبعة دار الكتب اإلسالم 83ىذا ىو الـجزء 

من سورة النور  53وىي اآلية  هِصبَبحٌ{ فٍِيَب مَوِشنَبة ًٌُرِهِ هَثَلُ ًَاألَرضِ الطَّوٌََاثِ ًٌُرُ }اللَّوُآية النور: 
ال يوجد يف ىذا التفسَت  859إىل  858الـمباركة، حُت يبدأ السيد بتفسَتىا والتفسَت يبدأ من صفحة: 

ال يوجد  859إىل  858بكاملِو شيء من ذكر ألىل البيت على اإلطالق، اقرءوا التفسَت من صفحة: 
القسم من التفسَت الذي يعنونُو  أي شيء من ذكر ألىل البيت، أنا قلت يف الـحلقة الـماضية بأن ىذا

السيد بيان ينقلُو من تفسَت الفخر الرازي يعتمد على تفسَت الفخر الرازي، تفسَت القرطبـي، روح الـمعاين 
لآللوسي، تفسَت البيضاوي وتفاسَت أخرى الطربي ابن جرير الطربي مع تفسَت التبيان للشيخ الطوسي 

من خالل كل ىذه التفاسَت يستنتج ويستخرج السيد  مع مـجمع البيان مع الكشاف للزمـخشري،
 الطباطبائي البيان الذي يكتبُو بعد اآليات، بعد ذلك يضع بـحوثاً:

البحث الروائي بعد أن يورد الروايات يف تفسَت ىذه اآلية ويُورد من  838البحث الروائي يف صفحة: 
إليها يف تفسَت الربىان وغَتِه، يذكر رواية  مجلة الروايات مع العلم أننا ظللك روايات كثَتة جدًا سأشَت

ينقلها عن كتاب الشيخ الصدوق عن كتاب التوحيد، عن اإلمام الصادق يقول بأن ىذه اآلية ىي يف 
يعٍت  -النيب وآل النيب، خالصة الكالم، ىو يُعلق يقول: الرواية من قبيل اإلشارة إىل بعض ادلصاديق 

الرواية من قبيل  -إظلا أىل البيت ىم مصاديق، مصاديق من نور اهلل ليس الرواية حقيقة يف أىل البيت و 
اإلشارة إىل بعض ادلصاديق وىو من أفضل ادلصاديق وىو النيب والطاىرون من أىل بيتو، ُُثَّ يقول: وإالَّ 

ان مع ذلك ضلُن فلنقبل ىذا الكالم وإن ك -فاآلية تعُم بظاىرىا غَتىم من األنبياء واألوصياء واألولياء 
ىذا الكالم ركيك، نستمر يقول: وقد وردت عدٌة من األخبار من طرق الشيعة يف تطبيق مفردات اآلية 

يعٍت اهلل نور السماوات واألرض مثل نورِه كمشكاة فيها مصباح ادلصباح يف زجاجة، مقصودة أن  -
وقد وردت عدٌة من  -ادلشكاة ُفسِّرت يف روايات أىل البيت مثاًل بالنيب الزجاجة ادلصباح إىل آخرِه 

األخبار من طرق الشيعة يف تطبيق مفردات اآلية على النيب صلى اهلل عليو وآلو وأىل بيتو عليهم السالم 
يعٍت اآلية ال تُفسَّر ىكذا  -ماذا يقول عنها السيد الطباطبائي؟ يقول: وىي من التطبيق دون التفسَت  -

س داللة اآلية احلقيقة ىو ىذا وإظلا ىو تطبيق، وجو وإظلا ىكذا طُبِّقت، وجو مناسبة يعٍت، يعٍت لي
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مناسبة للتطبيق، اآلية أساسًا ىي ىذه، ىذه آية فاطمة، ىذه الشجرة الزيتونة فاطمة يف روايات أىل 
 البيت، يعٍت مثُل ىذا الكالم أليس ىو واقعاً يف دائرِة ظلم فاطمة صلوات اهلل وسالمو عليها !!! 

أكثر  565إىل صفحة:  513تفسَت الربىان اجلزء اخلامس، من صفحة:  السيد الطباطبائي ىذا ىو
الروايات ادلوجودة وأعلها تفسر اآلية يف فاطمة صلوات اهلل وسالمو عليها يف ُمـَحمَّد وآل ُمـَحمَّد وفاطمة 

كنكم ىي عنواهنم والروايات ُتَصرِّح بفاطمة، ولو كان عندنا وقت لقرئنا رلموعة من ىذه الروايات لكن ؽل
أن تراجعوىا، ولسان الرواية واضح بأنَّ اآلية مفسرة حقيقًة يف فاطمة، فلماذا ال ُتذكر ىذه الروايات، 
السيد أصاًل ما ذكر ىذه الروايات وإظلا فقط قال بأنو ىناك روايات يطبقها الشيعة تطبيق وىي ليست 

ون بأنَّ اآلية معناىا ىكذا يف فاطمة ِلماذا ليست من التفسَت؟ األئمة يفسرون القرآن ويقول ،من التفسَت
 .ويأيت عالِـٌم شيعٌي ُمَفسِّر من أجلة الـمفسرين يقول بأن ىذا تطبيق وليس تفسَت

يقول قائل بأن ىذا رأيُو وأنا أقول ىذا رأيي، ىو لو رأي وأنا لـي رأي، ىل ىو نازٌل من السماء؟ ىو 
ويدان وعينان وأذنان، ىل جاء بنص من اهلل عندُه رجالن ويدان وعينان وأذنان وأنا عندي رجالن 

فيكون رأيُو يف القرآن ىكذا، أنا أقول ىذا رأيي ورأيي ما ىو من جيبـي ىذا قول آل ُمـَحمَّد، لذلك 
األسـماء والـمسميات ليست لـها قدسية، الـخطأ أن نقدس العلماء وإن كانوا يُبعدون الناس عن أىل 

لصورة ستتجلى حينما نصل إىل عنوان الـمعرفة وحُت نتناول ابن ىذا خطأ كبَت خطأ فادح وا ،البيت
 ،عربـي ستتضح الصورة أكثر وأكثر ألن السيد الطباطبائي معروف من أقطاب الـمدرسة العرفانية

والـمدرسة العرفانية الـمعروف عنها ىي أقرُب الـمدارس إىل أىل البيت، لكن حُت سنقرأ ابن عريب ومن 
يكم باللنب من السوق آتيكم باللنب من ضرع أمو، حُت تتضح الصورة تتكشف الكثَت مصادرِه وأنا ال آت

 من الـحقائق والقضية ال تقف عند ىذا الـحد، القضية أبعد وأبعد من ىذا الـحد.
بأنَّ السيد الطباطبائي َلمَّا وصل إىل سورة  01، أمس ذكرت يف الـجزء 01حُت نذىب إىل الـجزء 

َتة لكن لـم يذكر أي رواية تتحدث عن أن ليلة القدر ىي فاطمة، ال أشار إىل القدر ذكر روايات كث
وىذه ظالمٌة أخرى  ،ذلك ال يف البيان وال يف البحث الروائي وكأن ىذه السورة ال عالقة لـها بفاطمة

لفاطمة، تالحظون كم ُتظلم فاطمة، فاطمة مظلومة، ظُلمت فاطمة، نـحن حينما نرفع شعار يا زىراء 
أتضنون أنَـّي حُت أرفع شعار يا زىراء أبتدئ بو حديثي وابتدئ بو مـجالسي ىكذا ُجزافاً، ِلما وجدتُو 

لشيعي ال يف الوسط الـمخالف ألىل البيت، من ظلم لفاطمة، ِلما وجدتُو من إيذاء لفاطمة يف الوسط ا
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أنا ال أعتنـي كثَتاً بالوسط الـمخالف ألىل البيت، أولئك أعداء والعدو ىذا شأنو، أنا ال ألوم الذي َفجَّر 
القبة العسكرية أنا ألوم الذي لـم يـحمي القبة العسكرية، أنا ال ألوم الذي يستهُت بـمقدساتنا وىو من 

 لذي يستهُت بـمقدساتنا وىو منا؟أعدائنا أنا ألوم ا
، 51سورة التكوير، مثاٌل واضٌح صريح على ظلم فاطمة يف تفسَت الـميزان، سورة التكوير الـجزء 

، يف قسم البيان 61اآلية  قُخِلَج{ ذًَب ضُئِلَج * بِأَيِّ املٌَءًُدَةُ }ًَإِذَا حُت تصل اآليات 508صفحة: 
وإىل آخرِه،  - الـموءودة البنُت التـي ُتدفن حية -السيد يتحدث عن قضية وأد البنات يف الـجاىلية 

 الـموضوع الـمعروف تعرفونو.
وىي اآلية األوىل بعد  مٌُِّرَث{ الشَّوصُ }إِذَا يف البحث الروائي السيد ينقل من تفسَت القمي من اآلية

وىي اآلية السابعة وتفسَت القمي موجودة فيو تفسَت السورة   زًُِّجَج{ النُّفٌُشُ }ًَإِذَا البسملة إىل اآلية
 ، ُث ينتقل إىل اآلية:4إىل  8كامل، السيد يأخذ مقطع، من تفسَت القمي الذي فيِو تفسَت اآليات من 

ينقطع لينقل رواية من الدر الـمنثور  - لَج{قُخِ ذًَب ضُئِلَج * بِأَيِّ املٌَءًُدَةُ زًُِّجَج * ًَإِذَا النُّفٌُشُ }ًَإِذَا

مع أن تفسَتىا موجود يف تفسَت علّي ابن إبراىيم، { قُخِلَج ذًَب ضُئِلَج * بِأَيِّ املٌَءًُدَةُ ًَإِذَا} ويًتك

يرجع إىل تفسَت علي ابن إبراىيم ِلماذا؟ ! ! تالحظون أنا { ًُشِرَث الصُّحُفُ ًَإِذَا} ليذىب إىل اآلية
إبراىيم، قطع ذىب بن  باللون الفسفوري ىذا الـمكان أخذُه السيد الطباطبائي من تفسَت عليّ حددت 

 ًَإِذَا} إبراىيم، خالل ىذا التقطيع لـم يذكر تفسَت اآليةبن  إىل الدر الـمنثور ُث رجع إىل تفسَت عليّ 

! ! ىذا سؤال: ِلماذا؟!! أتالحظون ِلماذا؟ { قُخِلَج ذًَب بِأَيِّ} واآلية التـي بعدىا{ ضُئِلَج املٌَءًُدَةُ

 النُّفٌُشُ }ًَإِذَا القصة كيف، لو كان عندكم الـمصحف وتـخرجون سورة التكوير اآلية السابعة:

وينقل من  زًُِّجَج{ النُّفٌُشُ }ًَإِذَا إىل:مٌُِّرَث{ الشَّوصُ }إِذَاالسيد ينقل مقطع من:  زًُِّجَج{
إبراىيم، ُث يقطع فيأتينا بروايات من الدر الـمنثور ُث يقطع ينتهي روايات الدر الـمنثور بن  تفسَت علي
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 الصُّحُفُ ًَإِذَا} يقفز إىل قُخِلَج{ ذًَب ضُئِلَج * بِأَيِّ املٌَءًُدَةُ }ًَإِذَا التفسَت الـمخالف فيقفز يًتك آية:

ِلماذا؟ ! ىنا يف البيان تـحدث عن وأد البنات ال بأس بذلك، نـحُن ال ننفي ىذا الـمعنـى  { ًُشِرَث
بـحسب قراءة الـمصحف الـموجودة اآلن، وإن كان إذا أردنا نتبصر يف آيات سورة التكوير الـحديث عن 

أن حدثت  عالئم يوم القيامة إذا الشمس كورت، النجوم انكدرت، الـجبال سَتت، البحار سجرت بعد 
 املٌَءًُدَةُ ًَإِذَا -يعنـي زوجت األرواح باألبدان  - زًُِّجَج النُّفٌُشُ ًَإِذَا -ضُئِلَج  املٌَءًُدَةُ ًَإِذَا -كل ذلك 

ىل أنَّ قتل الـموءودة ىو أكرب جريـمة يف تأريخ البشرية؟ أين قتُل الـحسُت؟ أين قتل األنبياء؟  -ضُئِلَج 
كبَتة ولكن ليس ىو الـجريـمة األكرب، العدالة تقتضي أن السؤال يكون صحيح أن وأد البنات جريـمة  

عن الـجريـمة األكرب، ىذا ىو الـمنطق، العدالة اإللـهية البُد أن يكون السؤال عن الـجريـمة األكرب، ىل 
ىناك جريـمة أكرب من جريـمة الـحسُت من قتل الـحسُت؟!! ِلماذا السيد الطباطبائي يقفز من اآلية 

لسابعة وىو شيٌء غريب إىل اآلية العاشرة فُتعَلس اآلية الثامنة والتاسعة يف التفسَت الروائي؟ ىل أنو ما ا
 إبراىيم، ىل أنَّو ما توجد روايات؟ بن  توجد روايات يف التفسَت وىو نقل من تفسَت علي

اية ذكرىا نا عشر رو إذا نرجع إىل كتب التفسَت لنرى، يف كتب التفسَت لنرى عدد الروايات الواردة اث
 اقرأ لكم الـمصادر:{ ضُئِلَج املٌَءًُدَةُ ًَإِذَا} صاحب الربىان يف تفسَت

 الـمصدر األول مـجمع البيان وىو من مصادر تفسَت الـميزان ِلماذا لـم ينقل منو السيد الطباطبائي؟
 عباس وىو أيضاً من الذين ينقل عنهم يف التفسَت.بن  ىناك نقل عن

 الكايف وىو ينقل عن الكايف أيضاً.رواية عن 
إبراىيم وىو القسم الذي قطعُو السيد لنقرأ ما ىو القسم الذي لـم يذكرُه السيد بن  رواية عن تفسَت عليّ 

 إبراىيم اقرأ لكم:بن  من تفسَت عليّ 
ن ىذه ىي ليس الـُموءودة أل{ ضُئِلَج املٌَءًُدَةُ ًَإِذَا}عن جابر عن أيب جعفر عليو السالم يف قولِو: 

قراءة أىل البيت الـمودَّة، الـمودَّة التـي ُيسأل عنها، أعظم مـخلوق ىو ُمـَحمَّد وأجر ُمـَحمَّد ىو الـمودَّة 
الـمودَّة متـى قُتلت؟ فاطمة الـمودَّة، أول  قُخِلَج{ ذًَب ضُئِلَج * بِأَيِّ املٌََدَّةُ }ًَإِذَاوأول سؤال عن الـموّدة 
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ة ىي فاطمة، عنوان ُمـَحمَّد على طريق الـمودَّة فاطمة، فاطمة ىي التـي قُتلت، الـمودّ قتيل قُِتل يف طريق 
إبراىيم نقلت ما بن  ة يـجتمع يف فاطمة، ِلماذا يا سيدنا الطباطبائي ىذه الرواية يف تفسَت عليّ الـمودّ 

قال من  قُخِلَج{ ذًَب لَج * بِأَيِّضُئِ املٌََدَّةُ }ًَإِذَا -قبلها ونقلت ما بعدىا ىذا الـمقطع لـم تنقلُو ! ! 

ىذه الرواية يف  {القُربَى فًِ املٌََدَّةَ إِلَّب أَجراً عَلٍَوِ أَضأَلُنُن لَّب }قُل :تنا والدليل على ذلك قولوُ قُِتل فـي مودّ 
  تفسَت األئمة وينقلها صاحب كامل الزيارات أوثق كتب الطائفة.

بـحسب قراءة  - ضُئِلَج{ املٌَءًُدَةُ :}ًَإِذَااهلل عزَّ وجلعن اإلماـ الصادؽ فػي قوؿ الرواية: 

قاؿ نزلت فػي  -قُخِلَج{ ذًَب ضُئِلَج * بِأَيِّ املٌََدَّةُ }ًَإِذَا الـمصحف وإال بـحسب قراءة أىل البيت:
 ة ىي والية أىل البيت.نزلت يف أىل البيت، ىذا عنوان، الـمودّ  .عليّ بن  الػحسين

الطربسي أيضًا ينقلها، قبل قليل نـحُن قلنا بأن الطربسي َجـَمع أراء الـمخالفُت ولكن ىو ينقل عن أىل 
البيت أيضاً، إشكالنا على الطربسي أنو َجـَمع اآلراء الكدرة مع اآلراء الصافية ال يعنـي أنو ال ينقل عن 

 ذًَب ضُئِلَج * بِأَيِّ وٌََدَّةُـال }ًَإِذَا: أىل البيت، ىذه الرواية ينقلها عن اإلمام الباقر والصادق يقول

وكذلك عن ابن عباس رحمو اهلل وىي  -يعنـي ليست الـموءودة  - بفتح الـميم والواو والدالقُخِلَج{ 
وىذا ىو الذي يتناسب مع سياق القرآن  -الػَمَودَُّة فػي القربى وإف قاطعها ُيسئل بأي ذنب قطعتها 

 ة والية علي عناوين واحدة.. ا بأن األمر األول الـمهم ىو فاطمة ىو الـمودّ ومع سياق اآليات ومع فهمن
 عباراتنا شتػى وُحسُنَك واحٌد...يا ُمػَحمَّد... وُكلٌّ إلى ذاؾ الػجماؿ ُيشيرُ 

إن قلنا فاطمة إهنا تشَت إىل ُمـَحمَّد، وإن قلنا عليٌّ إنو يشَت إىل ُمـَحمَّد وإن قلنا ُحسٌُت إنو يشَت إىل 
ُمـَحمَّد وإن قلنا ادلهدُي القائم من آل ُمـَحمَّد إنو يشَُت إىل ُمـَحمَّد، ضلُن ما عندنا غَت ُمـَحمَّد، ُمـَحمَّد 
ىو األول ُمـَحمَّد ىو اآلخر ُمـَحمَّد ىو الظاىر وُمـَحمَّد ىو الباطن وُكلُّ ىذه ادلعاين ُتشَُت إىل ُمـَحمَّد، 

 - ملعوٌف من منع األجير أجره :ون ىو اذلم األول أن ندفع أجرهوأجُر ُمـَحمَّد الذي البُد أن يك
: أنا أجَتكم أنتم استأجردتوين، أنا أطلبكم األجر أين أجري - وأنا أجيركمملعون، كان يرددىا يقول: 
إذا تتذكرون يف  املٌََدَّةَ{ إِلَّب أَجراً عَلٍَوِ أَضأَلُنُن لَّب }قُلة واألجر ىو الـمودّ  - َملعوٌف من منع األجير أجره
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أول لقاء ُأجري يل على قناة الـَمَوّدة قلت الـَمَوّدة ىي فاطمة أنا أشَت إىل ىذه الروايات، وموجود ىذا 
اللقاء موجود على الصفحة األوىل دلوقع القناة على االنًتنيت، قلُت ىذه القناة فُِتحت حتت ىذا العنوان 

 املٌََدَّةَ }ًَإِذَاادلوّدة تساوي فاطمة وفاطمة تساوي ادلوّدة فاطمة، ة تعٍت ة والـمودّ وفاًء لرسول اهلل، الـمودّ 

ىكذا يقرأ الباقر والصادق، والروايات كثَتة ىنا كان بودي أن اقرأىا وأنا أشرهتا إذا تالحظون  ضُئِلَج{
الروايات أشرهتا حتضَتًا لقراءهتا، يف ىذه الصفحات أيضاً، ىذه وىذه وىذه الصفحة ولكن الوقت ال 

يف كامل الزيارات يف ، روايات يف أوثق ادلصادر، يف الكايف 1يكفي ؽلكنكم أن تراجعوىا، ىذا ىو اجلزء 
إبراىيم يف مصادرنا الروائية األخرى يف تفسَت رلمع البيان وغَت ذلك، ِلماذا يا سيدنا بن  تفسَت عليّ 

 الطباطبائي ال تشَت إىل ىذه القضية ال من قريب وال من بعيد؟ أليس ىي ظالمة لفاطمة؟ ! 
لـجزء األول، ىذا من أىم معاجم حتـى يف كتب القراءات، ىذا معجم القراءات القرآنية ىذا ىو ا

القراءات القرآنية أصدرتُو وأشرفت عليو جامعة الكويت، وىذه ىنا ىذا الكتاب صادر من األزىر لتوثيقِو 
لتوثيق ىذا الكتاب، ىذا معجم القراءات القرآنية إعداد الدكتور أحـمد مـختار عمر من جامعة القاىرة 

مكرم من جامعة الكويت، ىذه الطبعة طبعة عالـم الكتب الـمجلد والدكتور عبد العال، عبد العال سالـم 
، ىو على شكل جداول ويضع فيها القراءات وأسـماء القراء 500، صفحة: 8664الطبعة الثالثة  3

 وإذا كان من تعليقات يعلق يف الـحاشية ىو ىذا الكتاب:
ة لنذىب إىل النص الـمصحفي ىي الـموءودّ ة يف ة، الـموءودّ ة سورة التكوير قراءة كلمة الـموءودّ الـموءودّ 

 القراءات، التفتوا إىل القراءات:
 ة.الػَمؤودَّ ة القراءة األوىل: القراءة األوىل وىي قراء الُبزي، الـموءودّ 

 الحظوا سيقرأونـها كل قراءة إالَّ الـمودَّة انتبهوا، انتبهوا إىل ىذه السخرية:
 ىذه القراءة األوىل.  ةالػَمؤودَّ ة، القراءة األوىل قراءة الُبزي: النص الـمصحفي ىو الـموءودّ 

 ة.الػَمودَّ قراءة األعمش: 
 ة.الػَموودَّ قراءة ثالثة: 

 ة.مئوودّ قراءة رابعة تُنسب إىل حـمزة، قراءة حـمزة: 
دَّة قراءة أبو جعفر يعنـي كل االحتماالت إال احتمال الـَمَودَّة االحتمال الـَمَودَّة ذكروه وعلق عليو: الـَموَ 
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الباقر وقراءة ابن عباس وقراءة الصادق، أبو جعفر الباقر أبو عبد اهلل وابن عباس، باهلل عليكم ىذه 
 األسـماء أرقى أم أسـماء الُبزي واألعمش وحـمـزة !! أيُّ األسـماء أرقى، أنتم َحكِّموا بإنصاف:

 ة.مئوودّ  - ةالػَموودَّ  - ةالػَمودَّ  -يقرءونـها الـَمَودَّة  حتـى ال - ةالػَمودَّ  -ة الػَمؤودَّ القراءة األوىل: 
كان ىناك   8618لـم يبقى احتمال آخر، الـحقيقة ىذه الـمسألة تذكرين بقصة طريفة أتذكر سنة: 

كنت أَُدرِّس فيها كنت مشرف يف ىذه الـمدرسة   18مدرسة الـهيئة العلمية العراقية أسست مدرسة سنة: 
وأَُدرِّس الطلبة الـموجودين، أحد الطلبة جاء وسألنـي قال شيخنا ىذه كلمة أنا ما عرفت معناىا، كان 

ا رأيت الكلمة، الكلمة واضحة جداً، بيده كتاب طبعة حجرية، قلت أين ىي الكلمة، أرانـي الكلمة َلمَّ 
 :قلت لو ،َفقيَ  :قال ،احتمال آخر موجود :قلت ،قرأتـها فُقيَ  :قلت لو كيف أنت قرأت الكلمة؟ قال

ىي كلمة فقيو واضحة وما توجد  ؟ِلماذا ال تقرأىا فقيو :ِفقَّي، قلت لو :قال ،احتمال ثالث موجود
القراءات السبعة بالضبط مثل ىذه القضية، فقيو  ،عليها حركات، قلت لو أنت تقرأ بالقراءات السبعة

الكلمة واضحة، ىذا الطالب كان يقرأىا مرة فُقَي ومرة يقرأىا َفقَي وفـَقَّّي وفَقيَّ ولكن فقيو ما قرأىا، 
ة وىذا يقرأىا ة وذاك يقرأىا الـَمودَّ ـَمَودَّة ىذا يقرأىا الـمؤودّ الـجماعة نفس الشيء، الكلمة واضحة ال

ة، أنت ألفظ الكلمة الـَمَودَّة وىذه تتناسب مع معاين اآليات ولكن ىي دّ و ة والرابع يقراىا مئو الـَموودَّ 
 ُظالمة فاطمة ىذه صورة من ظالمة فاطمة أيضاً، تالحظون أن فاطمة ُتظلم يف جـميع االتـجاىات، يف

 القراءات يف التفسَت عند الـمخالفُت عند علماء الشيعة يف كل اتـجاه مـحاوالت لظلم فاطمة.
أنا قبل قليل حينما أشرت إىل الـجزء الثالث من تفسَت الـميزان، ىذا تفسَت الـميزان الـجزء الثالث حينما  

وقلت  العَبلَوِنيَ{ ًِطَبء لَىعَ }ًَاصطَفَبكِكان الـحديث عن سيدة نساء العالـمُت، الـخطاب إىل مريـم: 
بأن السيد الطباطبائي نقل روايتُت من الكتب الشيعية من كتاب الـخصال للشيخ الصدوق وىاتُت، ىذه 
الروايات التـي نقلها السيد الطباطبائي من كتاب الـخصال التـي تشَت إىل أن فاطمة ليست ىي السيدة 

 ،تشَت إىل ىذا الـمعنـى ِلماذا لـم ينقلها السيد الطباطبائياألولـى، موجود يف نفس كتاب الـخصال رواية 
فيما أوصى بو النبػي صلى اهلل عليو وآلو إلى علّي عليو  :ىذه الرواية موجودة يف كتاب الـخصال

ثم اطلع  ،السالـ: يا علّي إف اهلل عزَّ وجل أشرؼ على الدنيا فاختارني منها على رجاؿ العالمين
ثم أطلع الثالثة فاختار األئمة من ولدؾ على رجاؿ  ،رجاؿ العالمين بعدي الثانية فاختارؾ على
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النيب أفضل الكائنات فالعادلُت ادلوجودة البقية  ،بقرينة أن اهلل اختار النيب على رجال العادلُت - العالمين
 - لعالمينثم اطلع الرابعة فاختار فاطمة على نساء ايف الرواية تشَت إىل كل العادلُت، إىل أن يقول: 

منها على  النيب يقول: -إف اهلل عزَّ وجل أشرؼ على الدنيا فاختارني يعٍت مثل ما قالت الرواية: 
ىذه الرواية موجودة يف   - طلع الرابعة فاختار فاطمة على نساء العالمين قال: -رجاؿ العالمين 

خرُي نساء اجلنة كتاب اخلصال نفس الكتاب الذي نقل منو السيد الطباطبائي ىو يقول ويف اخلصال: 

والرواية الثانية أيضاً من اخلصال بنفس ادلضمون، ِلماذا مل ينقل الرواية اليت  .مريم وخدجية وفاطمة وآدية
 ل اليت تتحدث عن ىذا ادلعنـى. وردت يف نفس الكتاب، كتاب الشيخ الصدوق اخلصا

أال تنبئنا ىذه الـمعانـي وىذه الصور بظالمة الصديقة الكربى وتكشف لنا عن جانب من ظالمة إمام 
زماننا صلوات اهلل وسالمو عليو، الـموضوع طويل وفيو تفاصيل أتوقف عند ىذا الـحد ألننا بدأنا نقارب 

وىناك بقية طويلة لو استمر بـي الـحديث إىل دقائق  ،يطانياوقت اإلفطار ووقت األذان ىنا يف لندن يف بر 
سينخرم الـموضوع، بقية الـموضوع إن شاء اهلل يف يوم غد أترككم يف حراسة فاطمة، أترككم يف داعة 
فاطمة وألتمسكم الدعاء أن أوفَق لـخدمة فاطمة وأن أخرج من ىذه الدنيا وأنتم معي كذلك وعلى 

 .ا زىراُء يا زىراء يف أمان اهللشفاىنا نردد يا زىراء ي
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 وفي الختاـ :
وىػذا المطبػوع ال  ،ال بُّد من التنبيو الى أنّنا حاولنا نقل نصوص البرنػام  كمػا ىػي

فمن أراد الدقّة الكاملة عليو مراجعة تسجيل البرنػام   ،يخلو من أخطاء وىفوات
 بصورة الفيديو أو األوديو على موقع زىرائيوف.
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