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 اٌِّْئَت بَعد األَزْبَعٌُْ تُمٍََحَاٌْ

 ٌُّْعًاخلَ بعبعاٌ اجلُصْءُــ  فَبطَِّت ٌَب ٌَبٍَّهِ

  ثٌِْاٌثَّب عُاٌمِ - اٌمٍََِّّت فَبطَِّت
 

  ... بَ َناِتْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلمٌ 
 يف  تَ َقدَّم الَِّذيْ  نَفسوُ  ُىو َيديّ  َبٌنَ  الَّذي والُعنوانُ  ..!!. فَاِطَمةِيَاِلبػَّْيكِِ: حلقاتِ  رلموعةِ  يف زلنا ال

 منزلتها أجواءِ  يف ىو عام بشكلٍ  حديثنا ..!!عليها وَسَلموُ  اِ  َصلواتُ  الَقيَّْمة فَاِطمةُ : السَّاِبَقَتٌن احلَْلَقَتٌنِ 
، الَوسط يف األَبرت ادلنهجُ  أحرقها الَّيت ادلنزلةُ  ُأحرِقت، الَّيت عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ   َما أُعيدَ  لنْ  الشّْيعيَّ

 .كثًنة وادلسائلُ  وفًنةٌ  فادلطالب َكَلمٍ  ِمن َتقدَّم
 ىذا لكم، وضَّحتُ  الَقيَّْمة؟ فَاِطَمةُ : الُعنوان ّٔذا ِجئتُ  أين من السَّابقة احللقةِ  من األخًنِ  اجلزءِ  يف بيَّنتُ 

 على الَقيَّْمةُ  فاطمةُ  الَقيَّْمة، نقول حٌن الطاىرة، العرتة أحاديث ومن الكرمي الكتاب من نصَّاً  مأخوذٌ  العنوانُ 
ا يعين ذلك الَقيَّْمة نقول حٌن البَ يّْنة، سورة يف جاء كما ،﴾اٌْمٍََِّّتِ دٌُِٓ ًَذٌَِهَ﴿: الدّْين  وُمتابعة َحاضرةٌ  أَّنَّ

 وُتشِرفُ  وترعاىا األمور تُتاِبعُ  ُمتاِبعة، الوقت نفس ويف وناظرة حاضرة تكونَ  أنْ  فَلبُدَّ  قَ يّْمة، َتكونَ  لنْ  وإالَّ 
 صاحبةُ  ىي الَقيَّْمةُ  ىذا، ىو للَقيّْمة ال ُمجَمل العام ادلضمون قَ يّْمة، َتكونَ  لنْ  وإالَّ  إليها يكونُ  وادلآلُ  عليها،

ا يَعين الَقيمومة احبةُ وص الَقيمومة،  النَّقص وُتكِمل وترَعى وُتشِرف تُتابع الوقت، نَفس يف ونَاظرة َحاضرة أَّنَّ
 الدّْين، أىل وعلى الدّْينِ  على القيمومة صاحبةُ  فهي عليو، القيمومةُ  ذلا ِبا َترتَبطُ  الَّيت التفاصيلِ  سائر إىل

 َىذه معَ  يَتناسبُ  الَّذي احلضور الدّْين، أىلِ  وشؤوناتِ  الدّْينِ  شؤوناتِ  ُكلّْ  يف حضوراً  ذلا أنَّ  يَعين وَىذا
  .الَقيَّْمة ِصفة معَ  الصّْفة،
 ما إذا، ومتابعة وُمشرفة حاضرة فهي احلضور معىن ادلعىن، ىذا خَلذلا من نتلمَّس أنْ  ٕنكننا سريعةٌ  إشاراتٌ 

يقة زِيَارَةُ : اجلِنان َمفاتيحُ  ُىو وىذا ،زيارهتا إىل ذىبنا  آخذُ  الشَّريفة؟ زيارهتا يف نقرأُ  ماذا الطاىرة، الصدّْ
ا ناظريَِّتها وإىل حضورىا إىل واضح بشكل ُتشًنانِ  اللقطتان ىاتان لقطتٌن،  بداية يف وُتشِرف، تُتابع وأَّنَّ

ِفَِإنَّاَِوَوِصيَّوُِِأَبُوؾِِِِبوِِِأَتَانَاَِماِِلُكلَِِِّوَصاِبُروفَِوُمَصدُِّقوفََِِأْولَِياءَِلكِِِأَنَّاَِوَزَعْمَنا) :الكَلم ىذا ومرَّ  الزيارة
قْػَناؾُِِِكنَّاِِإفَِِْنْسأَُلكِِ  اخِلطاب ىذا (،ِبَوَّليَِتكَِِِطُهْرنَاَِقدِِْبِأَنَّاِأَنْػُفَسَناِلُِنَبشِّرََِِلُهَماِبَِتْصِديِقَناِأَْلَحْقِتَناِِإّلََِِّصدَّ

، بزمانٍ  سلصوصاً  لَيسَ  ، ِبكانٍ  أو ُمعٌنَّ ، ِِبََدثٍ  أو ُمعيَّنة، ِبناسبةٍ  أو ُمعٌنَّ ، ِبشخصٍ  أو ُمعٌنَّ  ىذا ُمعٌنَّ
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 ِلُكلّْ  الزَّمان، ِلُكلّْ  مفتوح، خطابٌ  اخلطاب ىذا ُمشخَّص، بزمنٍ  أو ِبناسبةٍ  أو ِِبََدثٍ  ُمقيَّداً  لَيس اخِلطاب
 العامل ىذا جهات من ِجهةٍ  أيّْ  يف ُُناطبها فحينما للجميع، ناطق، عاقلٍ  ِلُكلّْ  النَّاطقٌن، وِلُكلّْ  ادلكان،
قْػَناؾُِِِكنَّاِِإفَِِْنْسأَُلكِِِفَِإنَّا -:ذلا ونقول  على فعلّية إحلاق عملية ىذهِ  اإلحلاق عملية - أَْلَحْقِتَناِِإّلََِِّصدَّ
 بيَّنت كما عقيدةً  وََنملُ  الزَّىراء ُُناِطبُ  الواقع أرضِ  على َماديَّاً  ُوجوداً  دَتتلكُ  َكائنات فَنحنُ  الواقع، أرض

ِلُِنَبشِّرَِ - ذلك؟ على يرتتب ماذا - َلُهَماِبَِتْصِديِقَناِأَْلَحْقِتَناِِإّلَِّ - فعَلً  تُلِحقنا أنْ  الزَّىراء من ونُريدُ  الزّْيارة،
  .تطهًن عملّية زىراء، يا - ِبَوَّليَِتكَِِِطُهْرنَاَِقدِِْبِأَنَّاِأَنْػُفَسَنا

 وُتشرف تتابع الوقت نفس يف ناظرة جهةً  ُُناِطبُ  وأنَّنا حاضرة، جهةً  ُُناِطبُ  أنَّنا تقتضي التفاصيل ىذهِ 
 البيت أىل كلماتِ  يف الَفاِطَمة معاين من ادلفطومة، الَفاِطمةُ  فهي ودتنُعها، الطهارةَ  وُتسِبغُ  وترفض وتقبل

ا  فاطمة ألنَّ  دلاذا؟ فَاطمة، لَكانَ  ُصورةً  أو َشَخصاً  احُلْسنُ  َكان لو اخَلًن، جوىرُ  ىي الشَّر، عن مفطومةٌ  أَّنَّ
 فاِطمة، وذاتٌ  مفطومةٌ  ذاتٌ  ىي الشَّر، عن وفاطمةٌ  الشر عن مفطومةٌ  فهي الشَّر، عن مفطومة حقيقةٌ 
 ذلا عملّية العملية ىذهِ  الشَّر، عن فطمتهم النَّار، عن الفاطمّيٌن َفطمت ِشيعَتها، فطمت ُذرّْيَتها، َفَطَمت
 يف ُمتابعةٍ  من والبُدَّ  اخلارجي، الواقع يف حضورٍ  من فَلبُدَّ  اخلارجي، الواقع ويف اخلارجي، الواقع على آثارُىا
 ىذهِ  ولكن الَوصف، َىذا َعن بَعيدونَ  األَِئمَّة أنَّ  يَعين ال بفاطمة، خاصَّةٌ  احلالةُ  وىذهِ  اخلارجي، الواقع

 الَقيَّْمةُ  ىي عليها، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  فاطمة وظيفةُ  الوظيفة ىذهِ  الشّْيعيَّة العقيدة منظومة ِبسبِ  الوظيفة
 تتحدَّث ال الزّْيارةُ  الزّْيارة، عنوُ  تتحدَّثُ  الَّذي ىو وىذا ناظريّتها، من والبُدَّ  حضورىا، من فَلبُدَّ  الدين على
  :وصرٓنة واضحة العبارات ىذهِ  الواقع، َخارج ىي َمعانٍ  َعن أو اخليال، عامل يف معانٍ  عن
قْػَناؾُِِِكنَّاِِإفَِِْنْسأَُلكِِِفَِإنَّا  الواقع يف اإلحلاق عملية الدنيوي، العامل يف اإلحلاق عملية - أَْلَحْقِتَناِِإّلََِِّصدَّ

 - ماّدي تطهًن تطهًن، عملية شيٍء؟ بأي - أَنْػُفَسَناِلُِنَبشِّرََِِلُهَماِبَِتْصِدِيقَناِأَْلَحْقِتَناِِإّلَِّ - اخلارجي ادلادي
 ُمركبَّة، صور رلموعة صور، رَلموعة ىي بل واضحة، صورة الُصورة ىذهِ  لذلك - ِبَوَّليَِتكَِِِطُهْرنَاَِقدِِْبِأَنَّا

ا عنها، أحتدَّثُ  الَّيت فاطمة ىي تلك وناظرة، حاضرة فاطمة إنَّ : تقول كلُّها  أيضاً  الزّْيارة نفس يف .الَقيَّْمة إَّنَّ
يقة على ُنسلّْمُ  وََننُ   ىذهِ  - النَِّساءَِوسيِّدةِاْلُمْرَتَضىَِوَقرِيَنةِِِاْلُمْصَطَفىَِوَحِبيَبةِِ -:فنقول الُكربى الصدّْ

 -:الصّْفة ىذه ولكن الدنيوي، العامل ىذا يف احلضور فيو ُيشرَتطُ  ال عاملٍ  يف تكون أنْ  ُٕنكن األوصاف
ا - اأَلْولَِياءَِوُمَبشَِّرةِِ  من تقدَّم ما مع مجعناىا إذا خصوصاً  احلضور، تعين ىذه الصّْفة ىذهِ ! األولياء تُبشّْر إَّنَّ
  تأت؟ أين من ىذهِ  التبشًن عملية - أَنْػُفَسَناِلِنَُبشِّرَِ - الزّْيارة؟ قالت ماذا الزّْيارة،

قْػَناؾُِِِكنَّاِِإفِِْ؛ِاألولياءُِمَبشِّرة ادلبشّْرة، ِخَلل من تأت  ل ُمَحمَّد ذلما - َلُهَماِبَِتْصِدِيقَناِأَْلَحْقِتَناِِإّلََِِّصدَّ
َِوُمَبشَِّرةِِ - ُىوَ  ُىوَ  ادلضمون ىذا - ِبَوَّليَِتكَِِِطُهْرنَاَِقدِِْبِأَنَّاِأَنْػُفَسَناِلُِنَبشِّرَِ - وآذلما عليهما اُ  صلَّى وعلي  
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 وحتتاجُ  ُمتابعة، إىل حتتاجُ  حضور، إىل حتتاجُ  ىذه التبشًن عمليةُ  أمسائها، ومن أوصافها من ىذا - اأَلْولَِياء
 .بأوليائها ورعاية عناية إىل
 ىذا القدر، سورة خبصوصِ  الصَّادق إمامنا عن ادلرويّ  ادلهمّ  النَّص عليكم وقرأتُ  فُرات َتفسًن إىل ذىبنا إذا
 وىذه ميَلدي، 2991 األوىل، الطبعة لبنان، بًنوت، اإلسَلمي، الكتاب دار منشورات فرات، تفسًن ىو

 ىذا من لقطتٌن آخذُ  أيضاً  الزّْيارة عن احلديث كان ما مثل بالشَّرح الرّْواية ُكلَّ  أتناول لنْ  ،182 الصَّفحة
  :النَّص

ِ:ِاألولىِاللقطة
َِمعرِفَِتهاِحقَِِّفَاِطَمةَِعَرؼََِِفَمنِاهللِوالَقْدرُِِفَاِطَمةِاللَّيَلةُِِ﴾اٌْمَدْزِ ٌٍٍََْتِ فًِ أَٔصٌَْنَبهُ إَِّٔب﴿ -:يقول الصَّادق إمامنا
َلةََِِأْدَرؾَِِفَػَقدِْ  ُكلّْ  يف تأت القدر ليلةُ  احلقائق، من عاملٍ  عن ىنا واحلديث حقيقة، القدر ليلةُ  - الَقْدرِلَيػْ
 ىذهِ  من ٔنرجُ  التقدير ُكلَّ  ألنَّ  دلاذا؟ ّٔا، َترتبطُ  واأليَّام الليايل ُكلُّ  الليلة فهذهِ  سنة ُكلّْ  يف تَأت وحٌن سنة،

 األحداث عن فضَلً  الليلة، ىذهِ  من يأت واأليَّام الليايل نفس َتقديرُ  األخرى، واأليَّام الليايل تقديرُ  الليلة،
 ىو والليايل األيَّام يف ْنري ما وَتقديرُ  والليايل األيَّام َتقديرُ  َتقدير، إىل ِباجةٍ  والليايل فاأليَّامُ  فيها، جتري الَّيت

: الصَّادقُ  إمامنا يقول وحٌن! ليلة ُكلّْ  ويف يوم كلّْ  يف موجودةٌ  احلقيقةِ  يف الليلةُ  فهذهِ  الليلة، ىذهِ  من صادرٌ 
 عن يتحدَّثُ  احلاضرة، احلقيقة عن يتحدَّثُ  إنَّوُ  ُىَو، ُىوَ  ِبا زماين   مقطعٍ  عن يتحدَّثُ  ال ىو فاطمة، الليلةُ 

 .والنَّاظرة احلاضرة احلقيقة
 وما ادلَلئكة مع يتنزَّلُ  الَّذي الروح ،(والّروُح): الصَّادق اإلمام قول يف نقرأ حٌن أكثر تتجلَّى الصورة وىذه

 من أعظمُ  خلقٌ  ىو ادلَلئكة مع يتنزَّل الَّذي الرُّوح أنَّ  من صرٓنةٌ  البيت أىل كلمات ادلَلئكة، من ىو
 ألنَّوُ  ادلَلئكة عن معزوالً  َجاء الروح ادلَلئكة، تسمية نفس يف يدخل فإنَّوُ  ادلَلئكة من كان لو وإالَّ  ادلَلئكة،

ِِىيِالُقُدسَِوالرُّوُحُِ) الصَّادق؟ إمامنا يقول ماذا ادلَلئكة، من أعظم خلقٌ  ىو ادلَلئكة، جنس من ليسَ 
 بقاءِ  بِتقديرِ  الِعباد، وجودِ  بِتقديرِ  يَرتبطُ  ما أمرٍ  ُكلّْ  من أمر، ُكلّْ  ومن أمر ِبُكلّْ  يتنزَّلُ  الرُّوح ىذا (فَاِطَمة
 بالَكائنات، َترتبطُ  الَّيت الشؤونات ُكلّْ  بِتقديرِ  وادلنع، الَعطاءِ  بتقديرِ  العباد، على النَّازل الَفيض بتقديرِ  العباد،

 ليلة عن نتحدَّث اآلن ََننُ  ولكنَّنا قدر ليلةُ  ُىناك عاملٍَ  ُكلّْ  يف قطعاً  ىذا، بعاَلِمنا َترتبطُ  الَّيت األقلّ  على أو
 الليلة القدر، ليلة ،(اهللَِوالَقْدرُِ): قال الصَّادق؟ إمامنا قال ماذا عامل، ُكلّْ  يف القدرِ  ليلةُ  ىي وفاطمةُ  قدرِنا،
  .ا والقدرُ  فاطمة
 نتحدَّث َننُ  ولكنَّنا عليها، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  لفاطمة ظهوراتٌ  وىي العوامل، ُكلّْ  يف للقدرِ  ليلةٌ  فهناك

 مظاىر من َمظهرٌ  ادلتنزّْل الرُّوح: الصَّادق إماُمنا قال كما والروح، ادلَلئكة تتنزَّلُ  حيث قدرِنا، ليلةِ  عن ىنا
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 أمَّا الروح، ّٔذا ُمرتبطةٌ  بوِ  ُمرتبطةٌ  احلياة تفاصيل تبقى أمر، وِبُكلّْ  أمر، ُكلّْ  من ىنا ادلتنزّْل والرُّوح فَاطمة،
 عن شُلّيزاً  كان لذلك الرُّوح ذلذا والنَّاظرية واحلضورُ  واإلحاطة الزَّعامةُ  وُموظَّفون، ُعمَّالٌ  فإن ُّْهم ادلَلئكةُ 

 وىو الروح، ذلذا ىو واحلضور واإلشراف اإلحاطة ُمنفّْذون، ُموظَّفون، ُعمَّال فهم ادلَلئكة أمَّا ادلَلئكة،
 فهو زيارهُتا عنو حتدَّثت الَّذي احلضورُ  أمَّا اللَّيلة، مع يتناسبُ  احلضورُ  وىذا فاطمة، مظاىر من َمظهرٌ 

 .﴾اٌْمٍََِّّتِ دٌُِٓ ًَذٌَِهَ﴿ قَ يّْمُتُو، ىي الَّذي الدين مع يتناسبُ  حضورٌ  وأوضاِعنا، أحوالِنا مع يتناسبُ  حضورٌ 
 إذا إيران، طهران، صدوق، مكتبة النَّاشر الطَّبعة وىذه: عليو اِ  رمحةُ  قولويو ابن لشيخنا الزّْيارات كامل ىذا

 َعن ُزرَارة، َعن: السَّادسة الرّْواية ىي ُمفصَّلٌة، والرّْواية ،88 صفحة والعشرين، السَّادس الباب إىل نذىب
َرةٌَِِوَّلِِاهللِِإَلىَِأَحبَُِِّعينٍِِِمنَِوَما -:يقول يقول؟ ماذا الصَّادق إمامنا فيها؟ جاء ماذا الصَّادق، ِإَمامنا َِعبػْ

 أُردّْد كما الزّْيارات، كاملُ  عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  احُلسٌن على أي - َعَليوَِوَدَمَعتَِبَكتَِعينٍِِِمن
ثُنا ُزرارة للُحسينيٌن، العمليَّةُ  الرّْسالةُ  ىو الزّْيارات كاملُ  دائماً  َِأَحبَُِِّعينٍِِِمنَِوَما -:الصَّادق إمامنا عن ُٓندّْ
َرةٌَِِوَّلِِاهللِِإَلى  يف أين؟ يبكيو الَّذي الباكي ىذا - يَػْبِكيوِبَاؾٍِِِمنَِوَماَِعَليوَِوَدَمَعتَِبَكتَِعينٍِِِمنَِعبػْ

 َحقََّناَِوَأدَّىِاهللَِرُسوؿََِِوَوَصلَِعَليوَِوَأْسَعَدَىاِفَاِطَمةَِوَصلََِِوَقدِِإّلَِِّيَػْبِكيوِبَاؾٍِِِمنَِوَما - اخلارجي الواقع
 ىذا أسعدىا، أمَّا ا، رسول وصل فقد فاطمة وصل من ألنَّ  ا، رسول وأسعد الرّْواية قالت ما لكن -

 الَّذي احلضور إىل ُحضورِىا، إىل ُيشًن وذلك شاركها، يعين ساعدىا، يعين أعاَّنا، يعين أسعدىا، التعبًن
ِِإّلَِِّيَػْبِكيوِبَاؾٍِِِمنَِوَما - الدّْين على القيمومةِ  مقام يف الَقيمومة، مقام يف حاذلا ومع شأَّنا، مع يتناسب

 لفاطمة ىنا اإلسعاد ألنَّ  وأسعدُه، الرّْواية قالت وما - اهللَِرُسوؿََِِوَوَصلَِعَليوَِوَأْسَعَدَىاِفَاِطَمةََِِوَصلََِِوَقد
ا  ! الشّْيعيَّة العقيدة منظومة يف موقعها ِبسب! وظيفتها ِبسب احلاضرة احلاضرة، ىي ألَّنَّ
يقة أنَّ  من ُعموماً  الشّْيعة ألسنة على وحّتَّ  احُلسينيٌّْن ألسنة على يرتدَّد الَّذي ادلعىن ىذا  حتَضرُ  الطاىرة الصدّْ

يقة على الرتكيز دلاذا احُلَسٌن، ولِدىا رلالسَ   َحقيقة، َىذه ُجزافاً، َنشأ َقد يُكن مل الكَلم ىذا الطاىرة؟ الصدّْ
، العقائدي الوجدان واقع يف ُمعطياتٍ  من نشأت َحقيقة َىذه  وصاحبُ  حَتَضر فاطمة يقولون دائماً  الشّْيعيَّ

 ىي ىذهِ  دائماً، حَتَضر الزَّىراء دلاذا الدنيوي، عادلنا يف العامل، ىذا يف موجودٌ  الزَّمان صاحبُ  دلاذا؟ الزَّمان
 ولُدىا فيها يُذَكرُ  رَلالس عن تَبحثُ  أُمّّ  ىي الزَّىراء أنَّ  فتصوَّروا الفهم َسطَّحوا الشّْيعة أنَّ  َصحيحٌ  حقيقة،

يقة ُحُضور للمعىن، تسطيح ىذا حزينة، أُمّّ  ولدىا، على تبكي أنْ  تُريد وىي  ليس دائم حضورٌ  الطاىرة الصدّْ
 ولوُ  درجات لوُ  احلضور ىذا لكن األحوال، من حالٍ  ُكلّْ  يف شيء، ُكلّْ  يف احُلَسٌن، رلالس يف فقط

 .. .وادلكان الزَّمانِ  ىذا يف ُخصوصية ُىناك احُلسٌن رلالس يف مراتب،
: يقول حٌن ادلؤمنٌن أمًنُ  الشَّريفة، كلماهتم ىو بل عندنا من ليس والقول نقول حينما الفكرة، لُكم أُقرّْبُ 
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 األمًن ،(َعَلَناًِِاهللَِرُسوؿَِِِوَمعَِِِسرَّاًِِاألَنِْبَياءَِِِمعَُِِكْنتُِِظَاِىَرًا،ِاهللَِرُسوؿَِِِوَمعَِِبَاِطَناًِِاألَنِْبَياءَِِِمعَُِِكْنتُِ)
ثُنا الرّْوايات ألنَّ  وغًنىم، األنبياء مع اجلميع، معَ  َكان عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ   ُخِلقت ادلَلئكة أنَّ  من حُتدّْ

 باطن يف ظهورٌ  لوُ  نورِه، من ُخِلقت النُّفوسِ  فكلُّ  للنُّفوس، عنوانٌ  وادلَلئكةُ  اجلميع، معَ  وادلَلئكةُ  نورهِ  من
 بوِ  وعَلقُتها ُخصوصيَُّتها، ذلا ادلظاىر ىذه ألنَّ  األنبياء عن حتدَّث ِبسبِو، شيءٍ  كل مع ولكن األشياء ُكلّْ 

 . الفكرة لتقريب أوردتُوُ  مثالٌ  ىنا احلديثُ  بِو، األشياء سائرِ  عَلقةِ  عن ختتلفُ 
ا األحوال ُكلّْ  يف حاضرةٌ  فالزَّىراء  باجلو خاصَّاً  ليس األحوال، لُكلّْ  برنامجٌ  والدينُ  الدين، على الَقيَّْمة ألَّنَّ

 مل احلديث وىذا حضورِىا، عن احلديث يكون ىنا من خصوصّيتها، ذلا احُلسينيَّة األجواء لكنَّ  احُلسيين،
، العقائدي الوجدان داخل من نشأ قليل، قبل قُلتُ  كما ُجزافاً  ينشأ  ُمعطيات، إىل َتستندُ  والقضيَّةُ  الشّْيعيَّ
 مواطن يف لشيعِتها، األمر ىذا بانكشافِ  يَرتبطُ  ما ومنها الشَّريفة بأحاديثهم يرتبطُ  ما منها معطيات إىل

اً  كثًنة ا حضورىا عن احلديثُ  جاء جدَّ  يف بينما ادلواطن، ىذهِ  مثل يف ُحضورىا عن السّْتارَ  َكشفت ألَّنَّ
ينُ  الدّْين، على الَقيَّْمةُ  فهي بالدّْين ادلرتبطة ادلواطن مَجيع يف حاضرةٌ  وىي األخرى ادلواطن  ِلُكلّْ  بَرنامجٌ  والدّْ

 َىذه َعن تَتحدَّثُ  الَّيت ىي العقائديّة وادلنظومة والنُّصوص احلقائق لكنَّ  حضورِىا، عن َتكشف مل ادلواطن،
 .ادلضامٌن

ِقَاؿَِِثُمَِّ - احلاجة موطن إىل أذىب طويلة الرّْواية الصَّادق، إمامنا عن بصًن أبو لنا يَرويها السابعة الرّْواية
 ىذا فاطمة، ُيسعدُ  فيمن تكون أنْ  حتُِبّ  أَما - فَاِطَمةُِيْسِعدُِِِفْيَمنَِتُكوفَِأفُِِْتِحبَِِّأَماَِبِصيرِأبَاِيَا:ِِلي

 النصوص من كبًنٍ  عددٍ  مع السابقة الرّْواية مع( ُيسِعد: )التعبًن ىذا العبارة وىذهِ  احلديث وىذا اللَّحن
 - ناظرة حاضرةٌ  الَقيَّْمةُ  قُلت كما وبالنَّاظرية، القريب باحلضور ُيشِعرنا ىذا ادلضامٌن ىذهِ  مثل يف تتحدَّثُ 

 . فَاِطَمةُِيْسِعدُِِِفْيَمنَِتُكوفََِِأفُِِْتِحبَِِّأَماَِبِصيرِأبَاِيَا:ِِليِقَاؿَِِثُمَِّ
 ُمَقرّْن ابن ادللك عبد لنا ينقلها العاشرة، بعد السَّادسةِ  الرّْوايةِ  وإىل والعشرين السَّابع الباب إىل ذىبنا ما إذا
 السَّابع الباب يف الرّْوايةُ  قُلت كما منها، احلاجة موطن إىل ُأشًن فقط طويلة الرّْواية الصَّادق، إمامنا عن

 ابن ادللك عبد ُٔناِطب الصَّادق إمامنا الَعاشرة، بعد السَّادسةُ  الرّْوايةُ  وىي الزّْيارات، َكامل من والعشرين
 الشُّهداء سيّْد عن يتحدَّث - اهللَِعبدِِِأبَاُِزْرُتمِإَذا - مجيعاً  لنا واخلطابُ  - اهللَِعبدِِِأبَاُِزْرُتمِإَذا - ُمقرّْن

ِاهللَِعبدِِِأبَاُِزْرُتمِإَذا - ألفاظكم إىل انتبهوا أي - َخيرِِمنِِإّلَِِّالصَّْمتِفَاْلَزُمواِاهللَِعبدِِِأبَاُِزْرُتمِإَذا -
 إىل أذىب أن أُريد لكنَّين تفصيل، فيها الرّْواية قلت كما أنفسكم، راقبوا - َخيرِِمنِِإّلَِِّالصَّْمتِفَاْلَزُموا
يقة عن يتحدَّثُ  ىو األىم، الصورة أو اللقطة  - ِمْنُكمَِحَضرَِمنِِِْإَلىِلَتَػْنظُرَُِِوِإنَّها -:فيقول الطاىرة، الصدّْ

ا ِفَػَتسأؿُِِمِّْنُكمَِحَضرَِمنِِِْإَلىِلَتَػْنظُرَُِِوِإنَّها - وناظرة حاضرة ىي قُلت كما منكم َحَضر من إىل لتنظرُ  وإَّنَّ



  57/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 104 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 70 - 
 

ا عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  فَاِطَمة بلحاظِ  مأخوذ األدب ىذا لذلك - َخيرُِكلِِِِّمنَِلُهمِاهلل  حاضرة ألَّنَّ
 يرتتَّب ماذا - َخيرِِمنِِِْإّلَِِّالصَّْمتِفَاْلَزُمْواِاهللَِعبدِِِأبَاُِزْرُتمِإَذا - ىنا؟ الصَّادق إمامنا قال ماذا وناظرة،

 ما آخر إىل - ِصدِّيقَِوأَْلفُِِنَِبيِِّأَلفَُِِوَمَعَهاِِإلَيِهمَِنَظرتِِإَذاِفَاِطَمةِوأفَِّ - فيها جاء الرّْواية ذلك؟ على
 َننُ  َنُن، ُىنا األرضي العامل يف - مِّْنُكمَِحَضرَِمنِِِْإَلىِلَتَػْنظُرَُِِوِإنَّها -:الرّْواية تقول أنْ  إىل الرّْواية يف جاء

 .َخيرُِكلِِِِّمنَِِْلُهمِاهللَِِفَػَتسأؿُِِمِّْنُكمَِحَضرَِمنِِِْإَلىِلَتَػْنظُرَُِِوِإنَّها - احُلسٌن زيارة نُريد الَّذين
ائقة، ىذهِ  نفس على وادلضامٌنُ   اِ  صلواتُ  العصمة بيت أىلِ  أحاديثِ  يف وفًنةٌ  اللَّحن ىذا نفسِ  على الذَّ

 .النَّاظرة احلاضرةُ  وىي الَقيَّْمة، معىن عن القيمومة، معىن مضمونِ  عن تتحدَّث كلُّها أمجعٌن، عليهم وسَلموُ 
 ادلكتبة منشورات من معروف، مشهورٌ  كتابٌ  العاملي، للحرّْ (: الشّْيعة وسائل) ىو يديّ  بٌن الَّذي الكتابُ 

 إمامنا عن واحلديثُ  ،888 صفحة النّْكاح، عشر،كتابُ  الرَّابع آّلَّد ىو وىذا إيران، طهران، اإلسَلمية،
 عن احلديث - فَاِطَمةُِوْلدِِِِمنِِْثِْنَتينِبَػْينََِِيْجَمعََِِأفِِْأِلََحدٍَِِيِحلَُِِّّلِ - عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الصَّادق

 يقول ماذا دلاذا؟ - السَّالـَِعَليَهاِفَاِطَمةُِوْلدِِِِمنِِْثِْنَتينِبَػْينََِِيْجَمعَِأفِِْأِلََحدٍَِِيِحلَُِِّّلِ - الزَّواج يف اجلمع
ُلُغهاَِذِلكِِإفَِّ - الصَّادق؟ إماُمنا ُلُغها؟:ِقُلتَُِِعَليَها،ِفَػَيشقُِِّيَػبػْ  واضحة الرّْواية أعتقد - َواهللِِإيِْ:ِقَاؿِيَػبػْ

 الكامل الِعلم ادلراد كان إذا وإالَّ  فاطمة، حضورِ  إىل ُيشًن الرّْواية حلنُ  كثًن، وتفصيلٍ  شرحٍ  إىل حتتاجُ  وال
ا اجلهة، ىذهِ  من عليهم وألقوالنا ألفعالنا تأثًنَ  وال أثرَ  وال كائن ىو وما يكون وما كان ِبا يعلمون فهم  وإِنَّ

ُلُغها: )التأثًن ىذا يكونُ   نعيشُ  الَّذي العامل ىذا يف وناظريَِّتها ِبضورِىا َترتبطُ  القضيَّة ألنَّ  ،(َعَليَهاِفَػَيشقُِِّيَػبػْ
 . فيو
 إىل ناظرة الرّْواية ىل النَّظر بغضّْ  - فَاِطَمةُِوْلدِِِِمنِِْثِْنَتينِبَينََِِيْجَمعَِأفِِْأِلََحدٍَِِيِحلَُِِّّلِ -:الرّْواية لكم أقرأ

 القضيَّة ىذه عن ُىنا أحتدَّث أنا ذلك، يف الشّْيعة الفقهاء آراء اختَلف ِبسب الكراىية، إىل ناظرة احلرمة،
 عن يتحدَّث واضح الرّْواية لسان ذلك، فيؤِذيها عليها، فيشقّ  إليها يصل األمر ىذا يبُلغها، األمر أنَّ 

 ما إليها يصلُ  ولذلك وناظرة حاضرةٌ  فهي الدّْين، قَ يّْمة الَقيَّْمة،: العنوان ىذا مع يتناسب الَّذي حضورىا
 .إليها يصل
يقة عوامل من الثَّاين آّلَّد وىذا(: العوامل) كتاب ىذا  مؤسَّسة عليها، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الطاىرة الصدّْ

 - الصَّادؽِِإَماِمَناَِعنُِعَمر،ِابنِالمَفضَّلَِعن -:الرّْواية ،2281 صفحة ادلقدَّسة، ُقم ادلهدّي، اإلمام
َِسلَّمتَِِفَإذاِرَْكَعَتين،َِفَصلَِِِّذْرعاًِِِبهاَِوُضْقتَِِاهللِِإلىَِحاجةَِلكََِِكاَنتِإَذا - الصَّادق؟ إمامنا قال ماذا
َِخدَّؾَِضعِثُمََِِّأِغيِثيني،ِفَاِطَمةِيَاَِموَّلِتيِيَاَِمرَّةِِمئةَِوُقلِِْاْسُجدِثُمَِِّفَاِطمة،َِتْسِبيحََِِوَسبِّحَِثالثاًِِاهللَِكبِّر

ِواذُْكرَِمرَّاتَِوَعَشرَِمرَّةِِمَئةَِذِلكَِوُقلِالسُُّجودِِإَلىُِعدِثُمََِِّذِلك،ِِمثلَِوُقلِِْاأَلرضَِعَلىِاألَيَمن
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َِكانتِإذا - اخِلطاب َىذا وحلنُ  الصَّلوات ىذهِ  حلنُ  صَلة، من أكثر ىناك - يَػْقِضيَهاِاهللِفَإفََِِّحاَجَتك
 ِّٔذا فتقوم ُتَلزُمك، واحلاجة الواقع أرض على موجود أنت - َذْرعاًِِِبهاَِوِضْقتَِِاهللِِإلىَِحاجةٌَِِلكَِ

ِفَاِطَمةِيَاَِموَّلِتيِيَاَِمرَّةِِمئةَِوُقلِِْاْسُجد - فَاطمة َتسبيح ُتسبّْح أنْ  بَعد ذلك وبعد ركعتٌن ُتصلّْي الطَّقس،
 ُأخرى ومضامٌن إليها َأشرتُ  الَّيت ادلضامٌن مع ادلتقدّْمة، القرائن مع لوحدىا، ليست التعابًن ىذهِ  - َأِغيِثيني

 إليها اإلشارةُ  مرَّت الَّيت احلقائق وتِلُكم األحاديث تِلُكم بَِقيَّة حلنِ  معَ  ُمنسجماً  حلُنها سيكون َكثًنة
 (..!!َأِغيِثينيِفَاِطَمةِيَاَِموَّلِتيِيَا: )ناظرةٍ  حلاضرةٍ  فاخلطابُ 

 أقرأُىا وأنا الشَّريف الكايف يف والرّْوايةُ  عليو وسَلموُ  اِ  َصلواتُ  الباِقر إماُمنا لنا َسنَّوُ  ما ادلعىن ىذا ويعُضدُ 
َِعنِْ - الروضة يف الثامن اجلزء يف الشَّريف، الكايف يف جاءت الرّْوايةُ  ،2281 صفحة العلوم، عوامل من ىنا

ِقُػْلتَُِِحِديثٍِِِفي - الكاظم إمامنا عن - ِإبْػَراِىيمِأَبيَِعنَِِْحْمزة،ِأَِبيِِابنَِعليِّ ِِإفِِِْفَداؾ،ُِجِعلتُِ:
ثْػُتكِِليَِأِذْنتَِ ِإَذاَِكافَِِأنَّوُِ - الباقر اإلمام عن يعين َجدّْه عن - َجدِّؾَِعنَِِْبِصيرِأِبيَِعنِِبَحِديثٍَِِحدَّ
َِحَرارةَِِيُْطِفئَِكيِالَباِردِبِاْلَماءِِِِاْستَػَعافََِِوَعكِإَذاَِكافَِِأنَّوُِ - احُلمى أصابتوُ  يعين َوَعك إذا - َوَعكِْ

 يف الثَّوب يُ نَ قّْع يعين - بَينَػُهَماِيُػَرِواحَُِِجَسدهَِعَلىَِوثَوبٌِِالَباِردِاْلَماءِِفيِثَوبٌِِثَػْوبَافَِلوُِِفَػَيُكوفُِِالُحّمى
 الثاين الثَّوب ويلبس الثَّوب ىذا ينزع برودتو وتنتهي تنتفي حينما ذلك وبعد فيلبسُو، يتشبَّع حّتَّ  البارد ادلاء

ِحتَّىِيُػَناِديِثُمَِِّبَينَػُهَماِيُػَرِواحَُِِجَسدهَِعَلىَِوَثوبٌِِالَباِردِاْلَماءِِفيَِثوبٌِِثَػْوبَافَِلوُِِفَػَيُكوف - ال ُمنقَّع
 ماذا اإلمام، صوت يسمع الدَّار باب من قريباً  الشَّارع يف يقف الَّذي يعين - الدَّارِبَابَِعَلىَِصوتُوُِيْسَمعَِ

 الكَلم ىذا - َصَدْقت - محزة أيب ابن لعليّ  يقول الكاظم اإلمام - ُمَحمَّدِبِْنتَِِفَاِطَمةُِِيَا - ينادي؟
ِفَػَقاؿ - الباقر جّدي عن وروى بصًن أبو قال مثلما صحيح  مع ينسجم ادلضمون ىذا - َصَدْقت:

 فإنَّ  وعَلقة رمزيةٌ  لألمر رِبا - ُمَحمَّدِبِنتَِِفَاِطَمةُِِيَا - أشكاذِلا ِبُكلّْ  بفاطمة االستغاثةُ  السَّابق، ادلضمون
 النَّار، عن وشيعَتها ُذرّيَتها َتفطمُ  الَّيت ىي وفاطمةُ  جهنم، نار من ادلؤمنِ  حظُّ  ىي األحاديث يف كما احُلمَّى

  .وتُبِعدىم تقطعهم أي تفطمهم
 ابن ل ُمَحمَّد ،(ادلشهدي البن الكبًن ادلزار) :ىو ىذا ،ادلضمون ّٔذا فيها جاء ما يرتبطُ  قد زيارة ىناك
 جواد بتحقيق اإلسَلمي، النَّشر مؤسَّسة قمري، ىجري 2829 األوىل، ىي الطبعة وىذه ادلشهدي، جعفر

 والتسليم لألَِئمَّة جامعة زيارة ،201 صفحة يف ادلشهديّ  ابن أوردىا جامعة زيارة ىناك االصفهاين، القّيومي
يَقةِ  َعَلى السََّلمُ  يوم، ُكلّْ  ويف موضع ُكلّْ  يف عليهم ـُِ - الزّْيارة؟ ىذه تقول فماذا الطَّاِىرة، الِصدّْ َِعلىِالسَّاَل

 -:الزّْيارة تقول أنْ  إىل - اأَلْدنَاسِِمنِِْاْلَمبَػرَّأةِِِاأَلْرَجاسِِمنِِْالنَِّقيَّةِِِالرَِّشيَدةِالَتِقيَّةَِِِوالبَػرَّةِالَحِميَدةِالطَّاِىَرةِِ
 - الصَّحيح التعبًن واضح، خطأ ىذا ،(ااِلْنِفطَام فَاِطَمةِ : )ىنا مكتوب - األَيْػَتاـُِمَربِيَّةِاأَلْفطَاـِفَاِطَمةِِ
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 فاطمةُ  فهي يُفَطم، الَّذي ىو الفطيم فطيم، مجع واألفطام يتيم مجيع األيتام - األَيْػَتاـُِمَربِيَّةِاأَلْفطَاـِفَاِطَمةِِ
ا األفطام، يقة فاطمة، فطيمُ  ىو ىؤالء من واحدٍ  وُكلُّ  وشيعَتها، ُذري ََّتها فطمت إَّنَّ  يف كما الُكربى فالصدّْ

 باإلمجال ولكن بالتفصيل العنوان ىذا أشرح أن أُريد ال ،(األَيْػَتاـِوُمَربِيَّةِاأَلْفطَاـِفَاِطَمةِِ: )ىي الزّْيارة ىذه
  .تعاىل ا شاء إنْ  غد يوم حلقة يف إليوِ  سأعود ألنَّين

 األيتام ُمربّْيةُ  الشَّر، عن فطمتوُ  النَّار، عن فطمتوُ  الَّذي ىو والفطيم لفطيم، مجعٌ  األفطام، ؛اأَلْفطَاـِفَاِطَمةِِ
 شيعُتهم، ىم زُلَمَّد، آل أيتامُ  ىم زُلَمَّد آل حديثِ  حلنِ  يف األوَّل بالعنوان واأليتام ليتيم مجعٌ  واأليتام

 األيتام، ُمربِيَّةُ  وىي األفطام فاطمةُ  فهي! الغيبة زمان يف لشيعتهم وصفٌ  الوصف ىذا عنهم، ادلنقطعون
 .تعاىل ا شاء إنْ  غدٍ  يوم حلقةِ  يف ما شيئاً  عندهُ  أقفُ  الوصف ىذا وإىل العنوان ىذا إىل وسأعود

اً  وقريباً  قريباً  باتَ  النَّجفي األذان وقت أنَّ  أرى  سأعود النَّجفي األذان فاصل وبعد احلديث أوقف لذا جدَّ
 . عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الَقيَّْمة عن األيتام وُمربِيَّةِ  األفطام فاطمة عن احلديثَ  نكمل كي إليكم
 ... ِفيَها ال ُمسَتودَعِ  والسّْرّْ  وبَِنيَها وبَعِلَها وأَبِيَها فَاِطَمة َعَلى َصلّْ  اللَُّهمَّ 
 :مهمَّة نقاط عدَّة إىل وصلنا األشرف النَّجف دلدينة الي التوقيت ِبسب األذانِ  فاصلِ  قبل

ا احلّقة، الشّْيعيَّة العقيدة منظومة يف عليها اِ  صلواتُ  فاطَمةَ  موقعُ  :األوىل النُّقطة  دٌُِٓ ًَذٌَِهَ﴿ الَقيَّْمة، إَّنَّ

 ..!!. الَقيَِّمةِفَاِطَمةُِ: احللقات ىذه عنوانُ  وىو البَ يّْنة، سورة يف كما ،﴾اٌْمٍََِّّتِ
 .وناظرة حاضرةً  تكون أنْ  البُدَّ  القيمومة وصاحبةُ  القيمومة، صاحبةُ  ىي الَقيَّْمة :الثَّانية النُّقطة
ا من الصّْفة ىذه معَ  يتناسبُ  ُحضورىا :الثَّالثة النُّقطة  ينكشف أنْ  ُٕنكنُ  الدّْين، وأىل الدّْينِ  على قّيمة أَّنَّ

 وعلى ُتَشخُّْصها الَّيت ىي الَقيَّْمةِ  نَفسُ  ول ِحَكمٍ  دلنافع أو اجلهات تِلكَ  خلصوصيةِ  اجلهات بعضِ  يف حضورىا
 وَقد نَاظرة، َحاِضرةٌ  الَقيَّْمةُ  النّْهائيةُ  النَّتيجةُ  ولكن ادلواطن، بعض يف حضورىا َعن َتكِشفُ  قد أساِسها
 زيارهتا يف احلال ىو كما التصريح على منها البعضُ  َيشَتملُ  الَّيت النُّصوص من مُجلةً  أيديكم بٌن عرضتُ 

  .التلويح أو التَّلميحِ  على منها اآلخر البعضُ  ويشتملُ  الشَّريفة،
 ،(اجلنان مفاتيح) كتابُ  ىو ىذا: الفاطمي الكساء حديثُ  اليماين، الِكساء حديثُ  يدي وبٌن ىنا

 ِّٔذهِ  َترتَبطُ  الَّيت ادلطالب من مجلةٍ  إىل ُأشًنُ  ادلقام بوِ  يسنحُ  ما ِبسب وقفةٌ  بُ ُيوتكم، أكثر يف ادلتوف ّْرُ  الكتابُ 
ُِضْعَفاًَِِبَدِنيِِفيَِأِجدُِِِإنِّي - ا؟ َرسول قال ماذا الشَّريف احلديث بداية يف الزَّىرائيَّة، ادلعرفةِ  يف األُمّ  الوثيقةِ 

 نفسي؟ ُضعفٍ  عن جسدي؟ ُضعفٍ  عن َجَسدي؟ َمرضٍ  عن ىنا يتحدَّثُ  وآلو عليو اُ  صلَّى النَّبُّ  فهل -
 أنْ  ُٕنكن الكَلم ىذا الكَلم، ومرَّ  الشَّريف الِكساء حلديث شرحوِ  يف الشًّْنازي السيّْد ذلك إىل أشار مثلما
 اللغوي بادلستوى ىو اليماين الكساء حديثُ  كان إذا الفهم ىذا العبارة ىذهِ  من يُفَهم أنْ  وٕنكن يُقَبل
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 الُعمق، َغاية يف َمضامٌن إىل ُيِشًنُ  آخرهِ  إىل أوَّلوِ  ِمن َحديثٌ  الشَّريف الِكساء َحديث لكنَّ  العادي، الُعريف
 احلديث ذلذا فهمي خَللِ  من األقلّ  على اللحاظ، ّٔذا تُؤَخذ أنْ  البُدَّ  اجلُزئيات وُكلُّ  ادلَلبسات كلُّ  ولذا

ا واضحة إشارة ،(ُضْعَفاًَِِبَدِنيِِفيَِأِجدُِِِإنِّي: )وآلو عليو ا صلَّى ا رسول يقول حٌن الشَّريف  يُعب َّرُ  َقد ُرِبَّ
 وىناك عبارة، ُىناك اإلشارة، البيت أىلِ  ُمصطلحات ِِبسبِ  ولِكن بالكناية، البَلغية بادلصطلحات عنها

 شؤونات من ىو فالضُّعف العامل، ىذا طبيعة إىل ُتشًن إشارة ىذهِ  حقائق، وُىناك لطائف، وُىناك إشارة،
 لُكم وستتجّلى عليَّ  ِاصربوا عديدة، وعوامل طبقات يف َحَدثت الواقعة ىذه الدنيوي، العامل أعين العامل، ىذا

 الكساء، حتت واجتمعوا اليماين، بالكساء فاطمة جاءت ا، َرُسول َدخل فَاطمة، بيتِ  يف الواقعةُ  الصورة،
 التفصيل ىذا رلالسنا، يف نَقرأُىا والَّيت األلفاظ ىذهِ  عنوُ  تتحدَّثُ  الَّذي التفصيل ىذا تعرفونُو، الَّذي التفصيل
 اجلامعة بالزّْيارةِ  نزورىم الَّذين األشخاص نفس أشخاصهم، عن يتحدَّث إنَّوُ  احلديث ىذا يف ادلوجود
 بٌن الَّذي فاحلديثُ  ،(ِمنُكمَِواِحداًُِِزرتُِِإذاِأُقولوَُِِكاِمالًِِبَِليغاًَِِقوّلًِِاهللَِرسوؿِِِاْبنَِِياَِعلِّمني: )الكبًنة
 يعين الكبًنة، اجلامعة بالزّْيارة نزورىم الَّذين األشخاص نفس بأشخاصهم، ترتبطُ  تفاصيل عن يتحدَّثُ  أيدينا
 ىم ىؤالء ُأخرى وبعبارةٍ  الكبًنة، اجلامعة الزّْيارة يف ادلوجودة األوصاف ُكلُّ  فيهم تتجلَّى الَّذين ىم ىؤالء
 عنهم احلديثُ  ىذا يدورُ  الَّذين ىم ىؤالء بقتيل، فليسَ  قَتيُلهم قُتل وإذا ِبَيّْت، فليس َميُّْتهم مات إذا الَّذين

 .الطبقة ىذهِ  يف
 سيّْد ُخَطب من والثَّمانون السَّابعةُ  اخلُطبةُ  وىذهِ  البَلغة، َّنجِ  يف يقول؟ ماذا ادلؤمنٌن أمًنُ  البَلغة، َّنجُ  ىذا

 - وَسلَّمِوآِلوَِعَليوِِِاهللَُِِصلَّىِالنَِّبيِّينَِخاَتمَِِِعنُِِْخُذوَىاِالنَّاسِأَيػَُّها) ادلؤمنٌن؟ أمًن يقول ماذا األوصياء
ثُنا ادلؤمنٌن أمًن ُخُذوىا، ِوآِلوَِعَليوِِِاهللَُِِصلَّىِالنَِّبيِّينَِخاَتمَِِِعنُِِْخُذوَىاِالنَّاسِأَيػَُّها - ا رسول عن ُٓندّْ

َِمنَِيُموتُِِِإنَّوُِ - زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  عن يتحدَّث ،(منَّا) - ِبَميِّتَِولَيسَِِِمنَّاَِماتََِِمنَِيُموتُِِِإنَّوُِِوَسلَّم
َلىِِبَميِّتَِولَيسَِِِمنَّاَِماتَِ  ُتصِدروا ال تقولوا، ال - تَػْعرُِفوفَِّلِِِبَماِتَػُقوُلواَِفاَلِِبَِباٍؿ،َِولَيسَِِِمنَّاِبَِليَِمنَِِْويَػبػْ

 ُتصِدروا ال َتظّنوَّنا، ظُنونٍ  أساس على األحكام ُتصدروا ال حتتملوَّنا، احتماالتٍ  أساس على األحكام
 أحكام يف شيء، ُكلّْ  يف األحكام أنفسكم، عند من تُنتجوَّنا وآلراء الستحسانات وفقاً  ىكذا األحكام

 أمًن دلاذا؟ - تَػْعرُِفوفَِّلِِِبَماِتَػُقوُلواَِفاَلِ - ورائّياهتا ما ويف األشياء حقائق يف الدنيا، أحكام ويف الدين
 وال تتعجَّلوا ال لذلك - تُػْنِكُروفِِفيَماِالَحقَِِِّأْكثَػرَِِفَِإفَِّ -:يقول قاعدة يعطينا يقول؟ ماذا ادلؤمنٌن

َِولَيسَِِِمنَّاَِماتََِِمنَِيُموتُِِِإنَّوُِ - ..!!والدنيا الدين حلوادث والتفسًن والشرح والبيان باحلكم تستعجلوا
َلىِِبَميِّت  أنَّ  لو - (تُػْنِكُروفِِفيَماِالَحقَِِِّأْكَثرِفَِإفَِِّتَػْعرُِفوفَِّلِِِبَماِتَػُقوُلواَِفاَلِِبَِباٍؿ،َِولَيسَِِِمنَّاِبَِليَِمنَِِْويَػبػْ
ت القاعدة ّٔذه تلتزم الشّْيعة   .كثًنا كثًناً  األمور لتغًنَّ
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 األنوار، ِبار من والعشرون السَّادس اجلزء ىو وىذا ادلؤمنٌن؟ أمًن يقول ماذا بالنَّورانيَّة ادلعرفةِ  حديث يف
 أيب اسمُ  ىو وُجنَدب - ُجْنَدبَِويَاَِسْلَمافُِِيَا -:ذرّ  وأبا سلمان ُٔناطب ادلؤمنٌن أمًن السَّادسة، الصَّفحة

 - يُػْقتَػُلواَِلنِِْقَػْتاَلنَاَِوِإفَِِّيَِغبَِِْلمَِِْوَغائِبَػَناَِيُمتَِلمَِميِّتَػَناِِإفَِّ:ِقَاؿِالػُمْؤِمِنين،َِأِميرَِِيَاِلَبَّيكَِ:ِقَاَّلِ - ذرّ 
  .ادلضمون نفس
 يف النّْهايةُ  ىي ما باحلواس نتلمَّسها الَّيت الطبقة َىذهِ  أنَّ  إىل ُيشًن أنْ  يُريد عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  األمًن

 ىذهِ  الطبقة، ىذهِ  وراء ما إىل ُيشًن ادلؤمنٌن أمًنُ  آخر، شيء ىناك الطبقة، ىذه وراء ما ىناك العامل، ىذا
 الِقشر، ّٔذا زلبوسٌن ليسوا أمجعٌن عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  ُىم الِقشرِ  ىذا وراء وما ظاىر، ِقشرٌ  الطَّبقة

 ما أمسى يف الِقشر َىذا نَتجاوز ما غاية الِقشر، ىذا ىو إليو َنصل الَّذي احلدُّ  القشر، ّٔذا زلبوسون َننُ 
 ُىم أمَّا القشر، ىذا نَتجاوز أن َنستطيع َلن فإنَّنا وإالَّ  الِقشر، ىذا حقيقةَ  َنكتشف أنْ  إليو نصل أنْ  ٕنكن
 ىذا تَ َتجاوز قضيَّة ىناك يُقَتل، ال فهو قَتيُلهم قُِتل وإذا َٕنوت، ال فهو َميُّْتهم َمات إذا آخر، شأنٌ  فلهم

 يف حدثت الَّيت الواقعة َسَلمة، أم بيت يف حدثت الَّيت كالواقعة ليستَ  الواقعة ىذهِ  الِكساء حديثُ  الِقشر،
 أن يريدون ال شئت، ما سمّْ  العلماء، من الكثًنون يُريد ال الَّذي ىو وىذا الِقشر، ىذا ِبدود َسَلمة أم بيت

 بيت يف جرى الَّذي على والقبول ادلصداقية جهة من َسَلمة أُمّْ  بيت يف جرى ما ويُقدّْمون!! يفهموه
يقة   .الطاىرة الصدّْ

 الصدّْيقة بيت يف جرى ما أمَّا فيو، َننُ  الَّذي الِقشر يف الِقشر، ىذا يف كان َسَلمة أُمّْ  بيت يف جرى ما
 عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  فاطمة فإنَّ  احلديث، يف نَقرأُ  حٌن ولذلك الِقشر، ىذا يتجاوز فهو الطاىرة
ثنا  أنْ  دون من ادلؤمنٌن، أمًن عن احلديث تنقلَ  أن دون من ا، رسول عن احلديث تنقلَ  أنْ  دون من حُتدّْ
ِاهللُِِفَػَقاؿَِ) :قال ما ا رسول وقال الكساء حتت اجتمعوا بعدما تقول مباشرةً  جربائيل، عن احلديث تنقلَ 

 موجوداً  ليس آّلس ىذا ُمتواصل، حديث ىذا الِقشر، ىذا عن ليس احلديث ىذا ،(َماَلِئَكِتيِيَاَِوَجلََِِّعزَِّ
 لكن اسوس البيت ىذا يف ىذا وقع أنّو صحيحٌ  احَلواس، خَلل من يُرى الَّذي الصَّغًن البيت ذلك يف

 كما أحتدَّث إنَّين الطبقات، ُكلّْ  عن أحتدَّث ال أنا األوىل، الطبقة ىي وىذه القشور، ىذهِ  تتجاوز القضيَّة
 الكبًنة اجلامعة بالزّْيارة نزور حٌن فإنَّنا الكبًنة، اجلامعة بالزّْيارة نزورىم الَّذين أولئك عنُهم قليل قبل قلت

 َيدي بٌن الَّذي احلديثِ  ألفاظُ  األرضي، العامل ىذا يف ىم الَّذين األشخاص ُُناِطبُ  أشخاَصهم، ُُناِطبُ 
 لنا علمَ  ال الطبقات ُكلّْ  يف جرى الَّذي الطبقات، ُكلّْ  يف َجرت َفقد الواقعةُ  أمَّا الطبقة، ىذهِ  عن يتحدَّثُ 

 ىذهِ  نتجاوز أنْ  اإلشارات، من شيئاً  نتلمَّس أنْ  ُٕنكنُنا الطبقة، ىذه يف حدثت واقعةٍ  عن نتحدَّثُ  َننُ  بِو،
: وتعاىل سبحانو اِ  عن ُمباشرةً  فاطمة لنا َتروي حيثُ  الطبقة، وىذهِ  َننُ  ولكنَّنا ثانية، طبقةٍ  إىل الطبقة
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 (....َِسَماَواِتيُِسكَّافََِِويَاَِماَلِئَكِتيِيَاَِوَجلََِِّعزَِِّاهللُِِفَػَقاؿَِ)
 وسَلموُ  اِ  صلواتُ  حديثهم من بصورة ِبثال، آتيُكم أن أُريد ،(الدرجات بصائرُ ) :كتاب إىل ذىبنا ما إذا

 اإلمام أصحاب من الصفار احلسن ابن َمَّد الدرجات بصائر ىو ىذا الفكرة، ّٔا أُقرّْب أمجعٌن عليهم
 والتوزيع، والنَّشرِ  للطباعة النُّعمان مؤسَّسة طبعة الطبعة وىذه عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  العسكريّ  احلسن

 الرّْوايةُ  ادلثال، سبيل على حديثهم، من ذجِنا نقرأ أنْ  أردنا ما إذا الثانية، الطبعة ،2991 لبنان، بًنوت،
ثُنا الصَّادق إمامنا إليها، أشرتُ  الَّيت الطبعة من ،219 صفحة والعشرون، السَّابعةُ   فاطمة، ُمصحف عن ُٓندّْ

 شيء، لكلّْ  تبيان ىو ا كتابُ  - اهللِِكَتابِِِِمنَِِْشيءٌِِِفيوَِِِماِفَاِطَمةُِمْصَحفُِ -:قال يقول؟ فماذا
 الطبقة ىذه يف يبدو الَّذي ا كتاب عن يتحدَّث ىنا اإلمام ألنَّ ! ا؟ كتاب من شيءٌ  فيو ما فكيف
َِموتِِِبَػْعدَِعَليَهاِأُْلِقيَِشيءٌُِِىوَِوِإنَّماِاهللِِكَتابِِِِمنَِِْشيءٌِِِفيوَِِِماِفَاِطَمةُِمْصَحفُِ - ظاىرِه يف الِقشريّة

  عليها؟ أُلِقي كيف عليها، أُلِقي شيءٌ  -َِعَليِهَماِاهللَِصلَّىِأَبِيَها
ِبَػْعدََِِمَكَثتِفَاِطَمةِِإفَِّ -:السَّادسة الرّْواية ،218 صفحة الصَّادق، إمامنا عن الرّْوايات من روايةٌ  تأتينا

اً  ُمهمَّة القضيَّة ىذه القضيَّة، ىذه إىل انتبهوا قالت؟ ماذا السَّابقة، الرّْواية الحظوا - اهللَِرُسوؿِِ : جدَّ
 ادلوت ،(أَبِيَهاَِموتِِِبَػْعدََِِعَليَهاِأُْلِقيََِِشيءٌُِِىوَِوِإنَّماِاهللِِكَتابِِِِمنَِشيءٌِِِفيوَِِِماِفَاِطَمةُِمْصَحفُِ)

 عليو اُ  صلَّى ا رسول على َجرى على الذي القشريّ  ادلوت ىذا ِبيّْت، ىو وما ٕنوت َميّْتُنا القشرّي،
 بعد فاطمة ُمصحف اسوسة، الطبقة ِبسب فيها، َنن الَّيت الطبقة ىذهِ  ِِبسب فاطمة ُمصحف إذاً  وآلو،
ِبَػْعدََِِمَكَثتِفَاِطَمةِإفَِّ -:الصادق إمامنا عن السَّادسة الرّْواية ،218 صفحة الرّْواية وىذه ا رسول موتِ 

َرائِيلِوََكافَِِأَبِيَهاَِعَلىَِشِديدُِحزفٌَِِدَخَلهاَِكافََِِوَقدَِيوَماًَِِوَسبِعينََِِخمَسةًِِاهللَِرُسوؿِِ ِفَػُيحِسنُِِيَأتِيَهاَِجبػْ
ِوََكافَُِِذرِيَِّتَهاِِفيِبَػْعَدَىاَِيُكوفُِِِبَماَِوُيخِبُرَىاَِوَمَكانِوِِِأَبِيَهاَِعنَِِْوُيْخِبُرىاِنَػْفَسهاَِويُطَيِّبُِِأَبِيَهاَِعَلىَِعَزاَءَىا

 .جربائيل مع باحلديثِ  ترتبطُ  طبقة ىذه طبقة، ىذهِ  - فَاِطَمةُِمْصَحفُِِفَػَهَذاَِذِلكَِيْكُتبَُِِعِليِ 
 أو الباقر عن إمَّا - َأَحِدِىَماَِعن - الرّْواية ،28 احلديث رقم ،211 صفحة ُأخرى روايةٍ  إىل معي تعالوا

ـٌَِِوَلِكنَّوُُِِقرآفُِِْىوَِماُِمْصَحَفاًِِفَاِطمةَُِِوَخلََّفت - الصَّادق عن َهاِأُْنِزؿَِِاهللَِكاَلـِِمنَِِْكاَل  أُنزل كيف - َعَليػْ
ـٌَِِوَلِكنَّوُِ - فاطمة مصحف وفاتِو، بعد النَّّب، شهادة بعد فاطمة مصحف عليها؟ ِأُْنِزؿَِِاهللَِكاَلـِِمنَِِْكاَل
 وخطُّ  ا رسول إمَلء ىنا جربائيل، الرّْواية؟ قالت ماذا قليل قبل - َعِليَِِّوَخطُِِّاهللَِرُسوؿِِِِإْماَلءَُِِعَليَها
  .وآذلما عليهما ا صلَّى علي  

 -:الصَّادق إمامنا عن العاشرة، بعد التاسعة الرّْواية ،211 صفحة يف يتكرَّر الكَلم ىذا الشَّيء ونفس
 علينا مرَّ  - َعِليِ َِوَخطُِِّاهللَِرُسوؿِِِِإْماَلءَُِِوَلِكنَّوُِِالُقْرآفِِمنَِحرؼٌِِِفيوَِِِماَِواهللَِِِأَماِفَاِطَمةُِمْصَحفَِوِعْنَدنَا
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 الَّذي من ا، رسول أمَلهُ  أمَله؟ الَّذي فمن أبيها، موت بعد عليها أُلقي فاطمة ُمصحف أنَّ  قليل قبل
 .طبقات ىذهِ  فاطمة؟ أين عليّّ، َخطَّوُ  َخطَُّو؟
ثنا الثَّالث، احلديث ،218 صفحة يف أيضاً  أخرى طبقةٌ   احلديث الصَّادق، إماِمنا عن بصًن أبو بوِ  ُٓندّْ
َِوَماِفَاِطَمةِِلُمْصَحفِِعْنَدنَاَِوِإفَِّ - الصَّادق؟ إمامنا يقول ماذا احلاجة، موطن إىل أذىب لكنَّين طويل

َِحْرؼٌُِِقرآِنُكمِِمنِِِْفيوَِِِماَِواهللَِِِمرَّاتَِثاَلثَِىَذاُِقرآِنُكمِِمْثلُِِِفيوُِِِمْصَحفٌِِفَاِطَمة،ُِمْصَحفَُِِماِيُْدرِيِهم
 .ا ىو عليها أملى الَّذي - ِإلَيَهاَِوَأْوَحىِاهللَِأْماَلَىاَِشيءٌُِِىوِِإنَّما - الواضح الكَلم ىنا - َواِحد
ِيَاَِوَجلََِِّعزَِِّاهللُِِفَػَقاؿَِ) - مباشرةً  ا عن حُتدّْثُ  فاطمة أنَّ  حيث ادلضمون ىذا مع تنسجم صورة ىذه

 وراء ما األوىل، الطبقة يف طبقة؟ أي يف ىذا وُكلُّ  واسطة، دون من فاطمة تنقلوُ  الكَلم ىذا - (َماَلِئَكِتي
 يف ُناطبو الَّذي ادلعىن يُقَتل، مل قِتيلنا إنَّ  ُٕنت، مل ميّْتنا إنَّ  عنها يتحدَّثون الَّيت الطبقة القشريّة، الطبقة ىذه

 .معانيها من األوىل الطبقة يف األوَّل مدلوذلا يف األقلّ  على الكبًنة، اجلامعة الزّْيارة
ِابنُِِِسَليَمافُِمَعلِّمُِِوأنَاُِموَسى،َِعاِلمُِِالِخْضرَُِِوأنَا) -:ادلؤمنٌن أمًن يقول حٌن بالنَّورانيَّة ادلعرفة حديث يف

 الَّيت بنفسها الطبقةُ  ىذه ىي بنفسها، ىي ىي ىذه - (...وأناِ...وأناِ...وأناِالَقرنَين،ُِذوِوأناَِداُوود،
 .األوىل الطبقة ىذه الواقع، أرضِ  على حتقَّق كيف يُفِهمنا أنْ  احلديث ىذا يُريد

ثُنا أيدينا َبٌن الَّيت اللفظّية بُنيتوِ  ِبسبِ  الفاصل قبل قلتُ  كما الكساء حديثُ  الشَّريف فاحلديثُ   َعن ُٓندّْ
 يف ولكن فاطمة، بيتِ  يف العامل، ىذا يف حدث شئت، ما سمّْ  جتل   عن ظهوٍر، عن واقعٍة، عن رللٍس،

 وىم حصر، وال ذلا حدَّ  ال طبقات فيو والوجود القشريّة، الطبقة ىذه اسوسة، الطبقة ىذه تتجاوز طبقةٍ 
 ظُهوراهتم، خبربِ  َُنيط وال الوجود، طبقات عدد عن ِعلماً  ِنلك ال وَننُ  ظُهورات، ذلم الطبقات تِلك ُكلّْ  يف

 تلكم بعضِ  عن ُٔنربنا بعيدٍ  من ولو شيئاً  نتلمَّس أنْ  َنستطيع وآيات وأحاديث ُنصوص بأيدينا ما ُكلُّ 
 .عقولِنا دلدارك ووفقاً  ادلداراة لقانون وفقاً  لنا أُعطيَ  الَّذي الكَلم ىذا من يتجلَّى ما ِبسبِ  ادلضامٌن

ُِحْجَرةُِ) نسخة ويف - اهللَِرُسوؿُِِِحْجَرةُِِِمنَِوفَاِطَمةَِعِليِ ِبَيتُِ -:الباقر إمامنا عن الرّْواية يف جاء ما
ِبَيِتِهمَِوَسْقفُِِاهللَِرُسوؿُِِِحْجَرةَُِِوفَاِطَمةَِعِليِ ِبَيتُِ ؛ الَعاَلِمينَِربَِِِّعرشُِِبَيِتِهمَِوَسْقفُِ - (اهللَِرُسوؿِِ
ِبَيِتِهمَِوَسْقفُِ - أخرى طبقة ىذه اسوس، البيت عن ليس ىنا احلديث قطعاً  - الَعاَلِمينَِربَِِِّعرشُِ
 النَّازل الوحي معراجُ  - الَوِحيِِمْعَراجُِِالَعْرشِِإَلىَِمْكُشوَطةٌِِفُػْرَجةٌِِبُػُيوتِِهمَِقعرَِِِوِفيِالَعاَلِمينَِربَِِِّعرشُِ

ِفُػْرَجةٌِِبُػُيوتِِهمِقَػْعرَِِِوِفيِْ - وإليهم منهم الوحيٌن وكَل صاعد وحيٌ  وىناك نازل وحيٌ  ُىناك والصَّاعد،
َِوَطْرَفةَِِِساَعةٍِِوَُكلََِِّوَمَساءَِصَباَحاًِِبِالَوحيَِعَليِهمِتَػنَػزَّؿَُِِواْلَماَلِئَكةُِِالَوِحيِِمْعَراجُِِالَعْرشِِإَلىَِمْكُشوَطةٌِ

َقِطعَُِِّلَِِواْلَماَلِئكةَُِِعِين  زُلَمَّداً  يعين - وََكانُػْوا - الرّْواية تقول أنْ  إىل - َيْصَعدَِوَفوجٌِِيَػْنِزؿَِفوجٌَِِفوُجُهم،ِيَػنػْ
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رََِِسْقَفاًِِلِبُػُيوتِِهمَِيِجُدوفََِِوَّلِِالَعْرشِيُػْبِصُروفِوََكانُوا - وُحسيناً  َوَحَسناً  َوفَاِطَمة وَعِليَّاً  ِفَػبُػُيوتُهمِالَعْرش،َِغيػْ
ِفَػُقلتُِ - الشَّريفة الرّْواية آخر إىل - الرَّْحَمنِِبَعْرشُِِِمَسقََّفةٌِ ِقَاؿَِِالتػَّْنزِيل؟َِىَذا:  ابن ا عبد - نَػَعم:

ِفَػُقلتُِ - الباقر اإلمام يسأل عجَلن  إَِّٔب﴿: القدر سورة عنو تتحدَّث الَّذي التنزيل - التػَّْنزِيل؟َِىَذا:

ِفَػُقلتُِ -﴾ أَْٔصٌَْنَبهُ ِقَاؿَِِالتػَّْنزِيل؟َِىَذا:  ال نازلٍ  وحيٍ  بٌن وما صاعدٍ  وحيٍ  بٌن ما التنزيل ىذا - نَػَعم:
  .تُقيُّْدىم قُ ُيود توجد ال يعين الرَّمحن، عرش غًن ُسُقفاً  لبيوهتم ْندون
َناَِلوِْ - ادلؤمنٌن؟ أمًن يقول فماذا بالنَّورانيَّة، ادلعرفةِ  حديث عنو يتحدَّث الَّذي ىو وىذا َِخَرقْػَناِِشئػْ

َناَِلوِْ - شئنا لو - والنَّارَِوالَجنَّةَِواأَلْرضِالسَّماوات ِوالنَّارَِوالَجنَّةَِواأَلْرضِالسَّماواتَِخَرقْػَناِِشئػْ
َِونُػَغرِّبُِِاأَلْرضِِبوَِونَهُبطُِِالسََّماءِِإَلىِِبوَِِِونَػْعُرجُِ - األعظم باالسم يعين بِو، - السََّماءِِإَلىِِبوَِِِونَػْعُرجُِ
ِالسَّماواتَِحتَّىَِشيءٍُِِكلَُِِّويُِطيُعَناَِوَجلََِِّعزَِِّاهللَِيَديِبَينََِِعَليوِفَػَنْجِلسُِِالَعْرش،ِِإَلىِِبوَِِِونَػْنَتِهيَِوُنَشرِّؽُِ
 تتحدَّث ادلضامٌن ىذه ؛(َشيءٍُِِكلَُِِّويُِطيُعَنا) ،آخرهِ  إىل - ...وِ...وِ...وَِوالَقَمرَِوالشَّْمسَِواأَلْرض

 ال ىنا َننُ  أيضاً، ىناك يتحقَّق اليماين الكساء رللس ادلضمون ىذا أيضاً  الطبقة ىذه ويف ثانية، طبقةٍ  عن
  .َسَلمة أم بيت يف حدثت كالَّيت تأرٔنيةٍ  واقعةٍ  عن نتحدَّث

 مباشرٍ  بنحوٍ  حُتدّْثُ  عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  فاطمة وأنَّ  التفاصيل ىذه ُكلُّ  جاءت ما كذلك كانت لو
 واخلطاب - َصَلَواِتكِفَاْجَعل - قال؟ ماذا الوحي، أنزل الَّذي ىو وسلَّم وآلو عليوِ  ا صلَّى والنَّبّ  ا، عن
َِوَأْذِىبَِوَعَليِهمَِعَليََِِّوِرْضَواِنكَِوُغْفَراِنكَِورَْحَمِتكَِوبَػرََكاِتكَِصَلَواِتكِفَاْجَعل - وتعاىل سبحانو  ىنا

ُهم  وحيٌ  ىناك قليل، قبل قُلُتو الَّذي ىذا األلفاظ، ىذه بنفس الوحيُ  فنزل - َتْطِهيراًَِِوَطهِّرُىمِالرِّْجسَِعنػْ
 وحيٌ  ىذا باآليةِ  جربائيل نزل وحٌن ادلضمون، ىذا زُلَمَّدٌ  قال حٌن صاعدٌ  وحيٌ  فهذا نازل، ووحيٌ  صاعد
 ومن األعلى، ادلأل يف رللس عن - َوَجلََِِّعزَِِّاهللُِِفَػَقاؿَِ - األعلى ادلأل يف آّلسِ  عن حُتدّْثُ  وفاطمةُ  نازٌل،
ِفَػَقاؿ - وادلكان الزَّمانُ  ينتفي وىنا فواصل دون من اإلذن أخذَ  جربائيل فواصل، دون ومن وقتٍ  دون

َرائِيلُِ َِلك،َِأِذْنتَُِِقدِِْنَػَعمِاهللُِِفَػَقاؿَِساِدَسا،َِمَعُهمِأِلَُكوفَِِاأَلْرضِِإَلىَِأْىِبطََِِأفِِِْليِأَتَأَذفَُِِربِِِّيَا:َِجبػْ
َرائِيلِاأَلِمينُِِفَػَهَبطَِ  مباشرًة، وادلكانُ  الزَّمانُ  فيوِ  طُِوي اذلبوط ىذا - اهللَِرُسوؿِيَاَِعَليكَِِالسَّالـَُِِوقَاؿَِجبػْ

 ىذا يف ادلتقدّْمة احللقات من حلقاتٍ  ِعدَّة يف عنها احلديثُ  َتقدَّم الَّيت والنَّشر الطيّْ  قوانٌنُ  اشتغلت ىنا
 عمَّا ُٔنربنا الَّذي احلديثِ  عن ٔنتلفُ  حديثاً  الكساء حديثِ  من جَتعل الَّيت ىي احليثّيات ىذهِ  ُكلُّ  الربنامج،

  .َسَلَمة أُمّْ  بيت يف جرى
 الَعرش - ُمْحِدِقينِِبَعْرِشوَِِِفَجَعَلُكمِأَنْػَوارَاًِِاهللَُِِخَلَقُكم -:الكبًنة اجلامعةُ  الزّْيارةُ  إليها ُتشًن أخرى طبقةٌ 
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 أي ،(ُمْحِدِقينِِبَعرِشوَِِِوَجَعَلُكم) ،﴾اٌعََّّبًَاث وُسْظٍُِّوُ ًَظِعَ﴿ ،السَّماوات َيسعُ  والكرسي الُكرسي َيسعُ 
ثنا شيءٍ  أيّْ  عن .العرش من أوسعُ  فأنتم ِبو، أحاط بالشَّيء أحدق زُليطٌن،  ! ؟..البيت أىل كلماتُ  حُتدّْ

 حتقيق ،12 صفحة عليها، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  فاطمة عوامل من األوَّل اجلزء ،(العوامل) :كتاب ىو ىذا
 وآلو عليو اُ  صّلى النَّبّ  عن منقولةٌ  الرّْوايةُ  ادلقدَّسة، قم عليو، ا صلواتُ  ادلهديّ  اإلمام مؤسَّسة ونشر
َِواألْرضِالسَّماواتِِِِمْنوَُِِفَخَلقِفَاِطَمةِِابْػَنِتيِنُورَِِفَػَتقَِِثُمَِّ - والكثًن الكثًن مضموَّنا يف ويوجد وسلَّم

 وآلو، عليو اُ  صلَّى نورهِ  من ُخِلق العرش أنَّ  حتدَّث احلديث - فَاِطَمةِِابْػَنِتيِنُورِِمنَِِْواأَلْرضِفَالسَّماواتُِ
ِفَالسَّماواتَُِِواألْرضِالسَّماواتِِمْنوَُِِفَخَلقَِِفَاِطَمةِِابْػَنِتيِنُورَِِفَػَتقَِِثُمَِّ - علي   نور من ُخِلقت ادلَلئكة وأنَّ 

ِالسَّماواتِِمنَِأْفَضلُِِفَاِطَمةَِواَبْػَنِتيِاهلل،ِنُورِِِِمنِِْفَاِطَمةِِابْػَنِتيَِونُورُِِفَاِطَمةِِابْػَنِتيِنُورِِمنَِِْواأَلْرض
 .احلديث آخر إىل - َواأَلْرض

 عن الشرائع، علل يف الصَّدوق الشَّيخ يرويها اجلعفي جابر عن والرّْوايةُ  الكتاب نفس من ،11 صفحة يف
ِِمنَِِْخَلَقَهاَِوَجلََِِّعزَِِّاهللِأِلَفَِّ:ِفَػَقاؿَِِزَْىراء؟ِالزَّىراءِفَاِطَمةُِسمِّيتِِلمَِ:َِلوُِِقُػْلتُِ:ِقَاؿَِ - الصَّادق إمامنا

ِوَغِشَيت)ِأوِاْلَماَلِئَكةَِأْبَصارََِِوَغِشَيتِبُِنورَِىا،َِواأَلْرضَِِالسَّماواتَِأَضاَءتَِأْشَرَقتِفَػَلمَّاَِعَظَمِتوِنُورِِ
 . تفصيل فيها الرّْواية الرّْواية، يف جاء ما آخرِ  إىل - َساِجِدينِهللِِِاْلَماَلِئَكةَِوَخرَّتِ،(أيضاًِِاْلَماَلِئَكةِأَْبَصارُِ

َِأفِِْالظُُّلَماتِاهللَُِِأَمرَِِثُمَِّ - اخللقة تكامل مراحل من مرحلة - الظُُّلَماتِاهللَُِِأَمرَِِثُمَِّ -:11 صفحة يف
َِوالتػَّْقِديسِبِالتَّْسِبيحِِِاْلَماَلِئَكةَُِِفَضجَّتِاْلَماَلِئَكة،َِعَلىِالسَّماواتِفََأْظَلَمتِالنََّظرَِسَحاِئبَِعَلىَِتُمرَِّ

َِىِذهَِِِوَعرَّفْػتَػَنا - ادلقدَّسة األشباح إىل يشًنون - اأَلْشَباحَِىِذهَِِِوَعرَّفْػتَػَناَِخَلْقتَػَناُِمْنذَُِِوَسيَِّدنَاِِإَلَهَنا:َِوقَاَلت
ِِابْػَنِتيِنُورِِمنِِْاهللُِِفََأْخَرجِالظُّْلَمةَِىذهَِِِعنَّاَِكَشْفتََِِماِِإّلَِِّاألْشَباحَِىِذهََِِفِبَحقِِِّبُػْؤَساًِِنَػرََِِلمِاأَلْشَباح

َِذِلكََِِفِِلَْجلِِِبُِنورَِىاَِأْشَرَقتِثُمََِِّواأَلْرضِالسَّماواتُِِفََأْزَىَرتِالَعرشِِبْطَنافِِِِفيِفَػَعلََّقَهاِقَػَناِديلِفَاِطَمة
 أشارت ما طبقة؟ أي يف الطبقة، ىذه يف ُكلُّو ىذا نورىا، نبعةِ  من مشتّقةٌ  الوجود قناديل - الزَّْىَراءُِسمَِّيت

 (. ُمْحِدِقينِِبَعْرِشوَِِِفَجَعَلُكم): الزّْيارة إليو
ِوَأفَِّ - الطبقة ىذه من أرقى طبقةٍ  عن تتحدَّث ىي العبارة ىذه قبل قبلها، الَّيت العبارة إىل نذىب إذا

 مرحلة ىذه - أَنْػَوارَاًِِاهللَُِِخَلَقُكمِبَػْعضِِمنِِْبَػْعُضَهاَِوَطُهَرتِطَاَبتََِِواِحَدةَِوِطيَنَتُكمَِونُورَُكمَِأْرَواَحُكم
 ىذه - َواِحَدةَِوِطيَنَتُكمَِونُورَُكمَِأْرَواَحُكمِوَأفَِّ - األرقى الطبقة األرقى ادلرحلة ادلرحلة، تلكم عن متأّخرة
ِاأَلْعَظمِاأَلْعَظمِِِاأَلْعَظمَِِِوبِاْسِمكَِ - ادلبعث ليلة ُدعاءِ  يف اإلشارة ِإليها الَّيت الواحدة النُّورية الواحدة الطّْينةُ 
 طبقة ىذه أخرى طبقة ىذه - َغيِرؾِِإَلىِِمْنكََِِيْخُرجَُِِفاَلِِِظلِّكِِفيِفَاَستَػَقرََِِّخَلْقَتوُِِالَِّذيِاأَلْكَرـِاأَلَجلِِّ
 الطبقات بعدد يل علمَ  فَل أحصرىا، ال فإينّ  ادلراتب وىذه الطبقات ىذه عن أحتدَّث حٌن ىنا وأنا رابعة،
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 شؤوَِّنا يف والتفكُّر البيت أىل أحاديث يف والنَّظر التدبُّر ىو ولكن بذلك، يعلمُ  أمثالِنا من أساساً  أحد وال
 والزّْيارات األدعيةِ  يف جاء وما الُقرآن تفسًن يف التفسًنيةِ  األحاديث يف جاء فيما وادلقارنة بينها فيما واجلمع

ننا الَّذي ىو  قليل قبل قلتُ  كما لنا بُ ي َّْنت الَّيت ىذه ادلضامٌن ُكلُّ  وأساساً  الطبقات، ىذهِ  إىل ُنشًن أنْ  ُٕنكّْ
 يأت الواحدة الطينة مستوى يف الواحدة، الطينة الطينة، مستوى يف ولكن ادلداراة، قانون أساس على بُ يّْنت

 الَّيت ىي الرَّابعة الطبقةُ  ىذهِ  - َغيِرؾِِإَلىِِمْنكََِِيْخُرجَُِِفاَلِِِظلِّكِِفيِفَاَستَػَقرََِِّخَلْقَتوُِِالَِّذي - :ادلعىن ىذا
ثنا  األمساء، حدوث باب يف الشَّريف، الكايف من األوَّل اجلزء من ،288 صفحة يف الكليين الشَّيخ عنها ُٓندّْ
َِغيرَِِبِالُحُروؼِِِِاْسماًَِِخَلقََِِوتَػَعاَلىِتَػَباَرؾَِِاهللِِإفَِّ -:الصَّادق إمامنا عن عمر، ابن إبراىيم عن الرّْواية

َِموُصوؼَِغيرََِِوبِالتَّْشِبيوُِِِمَجسَّدَِغيرََِِوبِالشَّخصُِِِمْنَطقَِغيرََِِوبِاللَّْفظِِ - نفسوُ  ىذا ىو - ُمَتَصوَّت
َِغيرُُِِمْسَتِترٌُِِمتَػَوىِّمُِكلِِِِّحسَُِِّعْنوَُِِمْحُجوبٌِِالُحُدودَِعنوُُِِمبَػعَّدٌِِاأَلْقطَارَِعنوَُِِمْنِفيِ َِمْصُبوغَِغيرََِِوبِاللَّوفِِ
 .احلديث آخر إىل - تَاّمةَِكِلَمةًَِِفَجَعَلوَُِِمْسُتور

ثنا اآلن َننُ   ..!! طبقات أربع عن أربعة، طبقاتٍ  عن حتدَّ
 نُؤمنُ  أنَّنا من ذلم ونُقرُّ  ُُناطُبهم ََننُ  الظاىر، ىذا فيو نَعيش الَّذي القشر ىذا تتجاوز: األوىل الطبقة

 الرتتيب عن ىنا احلديث ليس وآخرىم بأوَّذلم وآخرىم، وبأوَّذلم وعَلنَيتهم وِبسرِّْىم وباطنهم بظاىرىم
 ُمتأخّْرة مراتب ُىناك ادلراد ليس ادلراتب وآخر ادلراتب أوَّل من وادلراد ادلراتب، وآخر ادلراتب أوَّل التأرٔني،
 ادلراد ليس والعَلنية، السّْرّْ  َعن واحلديث التعبًن، من احلدّ  ىذا ىو قاصرة، اللُّغة ولكن األولوية، ذلا ومراتب

 ادلؤمنٌن؟ أمًن قال ماذا قليل قبل ذكرتُ  كما سّري، وحديثٌ  ُمعَلن فحديثٌ  احلديث، يف والعَلنية السرّ  عن
 إذاً  األمّت، الكلمة جتلّيات ويف التكوينّية ادلظاىر يف احلديث ،(َعَلَناِاهللَِرُسوؿَِِِوَمعَِِِسرَّاًِِاألَنِْبَياءَِمعَُِِكْنتُِ)

ثوا الَّيت الطبقة وىي طبقة ُىناك  الكساء، حديثُ  فيها َحَدث الَّيت وىي َٕنُت مل ميَّتهم أنَّ  من: فيها حتدَّ
 خَلل ومن البيان سيأت كيف؟ تقولون قد فيها َحَدثت الواقعة أخرى طبقات وُىناك الواقعة، ىذه وحدثت
  .وأحاديثهم رواياهتم

 ليلة ُدعاءُ  إليها أشار الَّيت نفُسها وىي! الواحد النُّورُ ! الواحدة الطينة: إليها أشرتُ  الَّيت الطبقة ىذه
َِيْخُرجَُِِفالِِظلِّكِِفيِفَاْسَتقرََِِّخَلْقَتوُِِالَّذيِاأَلْكَرـِاأَلَجلِِِّاأَلْعَظمِاأَلْعَظمِِِاأَلَعَظمَِِِوبِاْسِمكَِ -:ادلبعث
 عن حديثٍ  من بأيدينا ما وُكلُّ  اإلشارات من بأيدينا ما ُكلُّ  الَّيت الطبقةُ  ىي الطبقة ىذهِ  - َغيِرؾِِإَلىِِمْنكَِ

 السَّحر، ُدعاءُ  عنها حتدَّث الَّيت التفاصيل كلُّ  الُعليا، الصّْفات وعن األعظم االسم وعن احلسىن األمساء
 أعظمُ  الكمال، أكملُ  اجلَلل، أجلُّ  اجلمال، أمجلُ  - بِأَبْػَهاهِبَػَهاِئكَِِِمنَِأْسأَُلكِِإنِّيِاللَُّهمَِّ -:البهاء ُدعاء

 َغيِرؾِِإَلىِِمْنكََِِيْخُرجَُِِفالِِظلِّكِِفيِفَاْسَتقرََِِّخَلْقَتوُِِالَّذي - الطبقة ىذه يف ىي األمّت، الكلمةُ  العظمة،
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 عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الصَّادق إمامنا رواية يف قليل قبل أوصاَفوُ  عليكم قرأتُ  الَّذي االسمُ  ُىوَ  ُىوَ  -
 وىذه ُىَو، ُىوَ  ُمنَطق، غًن وباللفظِ  ُمتصوَّت، غًن باحلروفِ  وىو وتعاىل سبحانو ا َخلقوُ  الَّذي االسمُ  ذلك
 .ادلرتبة ىي
 وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زماننا إمام عن رجب شهر دعاءِ  يف ذكُرىا جاء والَّيت ادلرتبة ىذه تلي الَّيت ادلرتبة أمَّا

 الكلمة ىذهِ  من ونفحاتٌ  وبينها، بينكَ  فرق ال - َوَخْلُقكِِعَباُدؾُِِأَنػَُّهمِِإّلََِِّوبَينَػَهاِبَيَنكََِِفرؽََِِّلِ -:عليو
ِِعَباُدؾُِِأَنػَُّهمِِإّلََِِّوبَينَػَهاِبَيَنكََِِفرؽََِِّلِ - واضحة نفحات الشَّريف، الكساء حديث رلرياتِ  يف واضحة

 وبعد الِكساء حتت اجتماعهم بعد نتلمَّسوُ  أنْ  ُٕنكننا الكساء حديث رُلرياتِ  يف ادلعىن ىذا جتّلي - َوَخْلُقك
 وكان وآلو، عليو اُ  صلَّى زُلَمَّدٌ  ّٔا نطق اآليةِ  نَفسُ  اجلربائيلي، الوحي ونَ َزلَ  ال ُمَحمَّدي الوحي َصَعد أنْ 

 وىي وسلَّم، وآلوِ  عليو اُ  صّلى النَّبّ  عن أخربت وما جربائيل، عن أخربت فاطمة فإنَّ  للجميع، الوحيُ 
ثنا  . الصَّاعد للوحي صدىً  كان الَّذي النَّازل الوحي التطهًنِ  بآية حُتدّْ
َِّلَِِأَّلِ!َِتَدبُّرِِفيَهاِلَيسَِِِقَراءةٍِِِفيَِخيرََِِّلَِِأَّلِ: )فيو وتدبَّروا الشَّريف الكساء حديث تفاصيلِ  يف النَّظر دقّْقوا
 العلم، من فهو احلديث تفهَّموا ،(تفهُّمِِفيوِِِلَيسَِِِعْلمٍِِِفيَِخيرََِِّلَِِأَّلِ!ِتَػَفكُّرِِفيَهاِلَيسَِِِعَباَدةٍِِِفيَِخيرَِ

 والقراءةِ  وادلعرفةِ  العلمِ  بٌن ما ْنمعُ  احلديث ىذا العبادة، من فهو فيو وتفكَّروا القراءة، من فهو وتدبَّروه
 . بي َّْنة جلّيةً  واضحةً  ادلطالب ىذهِ  ستجدون والعبادة،

 يتحدَّث وىو عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زمانِنا إمام كلمةُ  إليها أشارت الَّيت األخًنة الطبقة الطبقة، ىذهِ 
َِوبَينَػَهاِبَيَنكََِِفرؽََِِّلِ - الطينة عن احلقيقة، عن ىنا احلديث وبينها بينك - َوبَينَػَهاِبَيَنكََِِفرؽََِِّلِ) - عنهم

ِبَيَنكََِِفرؽََِِّلِ) - الكائنات ىذه يف تَتجلَّى تتجلَّى حٌن الطينة ىذه ولكن - (َوَخْلُقكِِعَباُدؾُِِأَنػَُّهمِِإّلَِّ
 مجيعُ  اإلشارات، مجيعُ  قليل قبل قُلتُ  كما اإلشارات، تتَلشى ىنا - (َوَخْلُقكِِعَباُدؾُِِأَنػَُّهمِِإّلََِِّوبَينَػَها

 عن األدعيةِ  يف حديثٍ  وُكلّْ  األعظم االسم عن حديث وُكلّْ  احُلسىن األمساءِ  عن حديثٍ  وكلُّ  اإلشارات
َِواِحدِنُورُكمَِونُورُكم، -:اإلشارة إليها الَّيت طبقة؟ أي السَّابقة، الطبقة يف يتجلَّى ذلك لُّ كُ  العليا الصّْفات
 ِنلكُ  ال فإنَّنا - (َوبَينَػَهاِبَيَنكََِِفرؽََِِّلِ) - الطبقة ىذه أمَّا الكبًنة، اجلامعة الزيارة يف - َواِحَدةَِوِطيَنَتُكم

 عنها نُعربّْ  أنْ  ٕنكن الطبقة ىذهِ  األمساء، فيها وتغيبُ  اإلشارات، فيها تتَلشى الطبقة ىذه إليها، تشًن إشارة
 الكامل جتّليها حال يف األمّت، الكلمة وىي واحدة كلمة ،(ِبَكِلَمةَِتَكلَّم: )بالرّْوايات إليو أُشًن ما بعيد من
 !!الطبقة ىذهِ  عن صوراً  ِنلك وال أصواتاً  ِنلكُ  وال أمساًء، ِنلكُ  وال إشاراٍت، ِنلكُ  ال إنَّنا
َِعزَِِّاهللِِِإفَِِّاهلل،َِعبدِِِأَبُوِقَاؿ:ِقَاؿَِخاِلد،ِابنَُِِسَليمافَِعنِْ - الشَّريف الكايف حديث يف جاء ما مثل

 الَّذي االسم ىذا فإنَّ  - فَأْمِسُكواِاهللِِإَلىِالَكاَلـِِانْػتَػَهىِفَِإَذاِ،﴾اٌُّْنخَيَى زَبِّهَ إٌَِى ًَأََّْ﴿ :يَػُقوؿَِوَجلَِّ
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 يف وذلك وتعاىل ُسبحانو ِ  األكمل آَّلى ىذا ىو ُمنَطق، َغًن وباللفظ ُمتصوَّت غًن باحلروفِ  وىو خلقوُ 
ِبَيَنكََِِفرؽََِِّلِ: )الطبقة ىذهِ  أمَّا(. َغيِرؾِِإَلىِِمْنكََِِيْخُرجَُِِفاَلِِِظلِّكِِفيِفَاْستَػَقرََِِّخَلقَتوُِ: )السَّابقة الطبقةِ 
 ..!! ألفاظ ىنا تُوجد وال إشارات، ىنا توجد فَل فأمسكوا، ا إىل الكَلم بَ َلغ إذا ،(َوبَينَػَها

 وبعد فاصل إىل نذىبُ !! ادلعىن ىذا إىل ُيشًن ادلؤمنٌن أمًن عن زياد ابن كميل ينقلوُ  الَّذي احلقيقةِ  حديثُ 
 .احلديث عليكم أقرأ الفاصلِ 
ِيَاَِوالَحِقيَقةَِلكََِِما - لو؟ قال وماذا ادلؤمنٌن أمًن أجابوُ  فماذا - الَحِقيقة؟َِما -:ادلؤمنٌن أمًن يسألُ  ُكميل

َِعنِّي،َِيْطَفحَُِِماَِعَليكَِِيَػْرَشحَُِِوَلِكنِبَػَلى،:ِاْلُمْؤِمِنينَِأِميرُِِقَاؿِِسرِّؾ؟َِصاِحبََِِأَوَلستُِ:ِفَػَقاؿُِكَميل؟
ِاْلُمْؤِمِنينَِأِميرِقَاؿََِِساِئاًل؟ُِيَخيِّبَُِِأَوِمثْػُلكَِ:ِفَػَقاؿ ِِإَشارَة،َِغيرِِِِمنِِْالَجاَلؿُِِِسُبَحاتَِِِكْشفُِِالَحِقيَقةُِ:
،َِوَصْحوِاْلَمْوُىـوَِمْحوُِ:ِفَػَقاؿِبَػَيانَاً،ِِزْدِني:ِقَاؿَِ َِىْتكُِ:َِعَليوِاهللَُِِساَلـِفَػَقاؿَِِبَػَيانَاً،ِِزْدِني:ِقَاؿَِِاْلَمْعُلـو

ِفَػَقاؿَِِبَػَيانَاً،ِِزْدِني:ِقَاؿَِِالسِّّر،َِوَغَلَبةُِِالّسِتر ِقَاؿَِِالَتوِحيد،ِِلِصَفةِاأَلَحِديَّةَِِِجْذبُِ: ِفقاؿِبَػَيانَاً،ِِزْدِني:
َِاطِفىء:ِقاؿِبَػَيانَاً،ِِزْدِني:ِقَاؿَِِآثَارُه،ِالَتوِحيدَِِِىَياِكلَِِِعَلىِفَػيَػُلوحُِِاأَلَزؿُِصْبحِِِِمنَِيطُلعُِِنُورٌِ:ِاأَلميرُِ

 اطِفىء السّْراج، اطِفىء رموز، وال إشارات عنها ِنلكُ  ال الَّيت الطبقة ىذه - الصُّْبحِطََلعِفَػَقدِالسَِّراج
 عن اإلدراك! الوجدان طريق عن اإلدراك! احلواس طريق عن اإلدراك اإلدراك، إىل إشارة السراجُ  ىنا السراج
 وسائل من وسيلةٍ  أيّْ  عن اإلدراك! البصًنة طريق عن اإلدراك! العقل طريق عن اإلدراك! الفطرة طريق

  .الغيب بعامل أو الشهادة بعامل ترتبطُ  الَّيت اإلدراك
 ِنلكُ  ال ِبيث االتّْساع من صارت احلقيقة - الصُّْبحِطََلعِفَػَقدِالسَِّراجَِاطِفىء -:لكميل يقول األمًن
 قادراً  ليس حينئذٍ  والسّْراجُ  حينئٍذ، للسّْراج قيمةَ  ال الصُّبح بطلوع الصُّبح، طلع فقد إشارًة، إليها أو عليها
الً  أو خليجاً  تضع أنْ  ٕنكن وال إبريق، يف البحرَ  تضع أنْ  ٕنكن ال يُدرَكُو، لنْ  الصُّبح، يُدرِك أنْ  على  شَلَّ
ِأَنػَُّهمِِإّلََِِّوبَينَػَهاِبَيَنكََِِفرؽََِِّلِ) :طبقة يف الطبقة، ىذه يف ولذا ذلك، ٕنكن ال صغًن، كأسٍ  يف كبًناً 

 علينا ولذا الصُّبح معىن ىو واحد معىنً  إالَّ  يبقى وال ادلعاين، كلُّ  تتَلشى الطبقة ىذه يف ،(َوَخْلُقكِِعَباُدؾَِ
 ُكلّْ  يف إليها، أشرتُ  الَّيت والطبقات ادلقامات ىذه .الصُّْبحِطََلعِفَػَقدِالسَِّراجِأطِفىء - السراج نطفئَ  أنْ 

 ..!! يناسبها ِبا طبقة ُكلّْ  يف قطعاً  الكساء، حديث معىن حتقَّق الطبقات ىذه
 :ِبثال الصورة لكم أقّرب
ِقُِبضَِلمَّا -:الصَّادق إمامنا عن ،21 رقم احلديث ،129 صفحة ،(الدرجات بصائرُ ) :كتاب ىو ىذا

 جتّليات من جتل   ىو الرُّوح الرُّوح، عن الكَلم َوَمرَّ  - َوالرُّوحِاْلَماَلِئَكةَُِِوَمَعوَُِِجبَرائِيلَِىَبطِاهللَِرُسوؿُِ
 القدر ليلة يف يَهبطون كانوا الَّذين - َوالرُّوحِاْلَماَلِئَكةَِوَمَعوَُِِجبَرائِيلَِىَبطِاهللَِرُسوؿِقُِبضَِلمَّا - فاطمة
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 ماذا - اأَلْرضِِإَلىِالسَّماواتُِمْنتَػَهىِفي - رآىم؟ أين - فَػَرآُىمَِبَصُرهُِِاْلُمِؤِمِنينِأِلَِميرِفَػُفِتح:ِقَاؿ -
ِفيِفَػَرآُىم - السَّماوات ُمنتهى يف والثَّالثة والثَّانية األوىل السَّماء يف يعين السَّماوات؟ منتهى يف يفعلون
 النَّبّ  ىو - َمَعوُِِالنَّبيِِّيُػَغسُِّلوف - يفعلون ماذا الطبقات، تلك ُكلّْ  يف - اأَلْرضِِإَلىِالسَّماواتُِمْنتَػَهى

 ُىناك القشريّة الطبقة ىذهِ  وراء ما لكن احلواس، تراهُ  ما ِبسبِ  العامل ىذا يف موجود القشريّة الطبقة يف
 سائر يف ولكن الطبقة، ىذهِ  يف النَّبّ  َغسَّلوا معوُ  ومن ادلؤمنٌن أمًنُ  عنها، حتدَّثتُ  الَّيت ىذه ىي حقائق،

 . ِبسِبها وكلّّ  الطبقة ىذه يف حدثَ  مثلما حدث، الَّذي حدث الطبقات
ِالنَّبيِِّيُغِسُلوفِاأَلْرضِِإلىِالسَّماواتُِمْنتَػَهىِفيِفَػَرآُىمَِبَصَرهُِِاْلُمِؤِمِنينِأِلَِميرِفَػُفِتحَِ -:الرّْواية إىل انتبهوا

 أقلّ  ىذا األرض يف َجرى الَّذي ىذا يعين - َغيَرُىمَِلوَُِِحَفرَِماَِواهللَِِِلوَُِِوَيحُفُروفَِعَليوَِمَعوَُِِوُيَصلَّوفَِمَعوُِ
 يف جرت احلقيقية التفاصيل يعين - َغيَرُىمَِلوَُِِحَفرَِماَِواهللِِ - الُعليا الطبقات يف جرت احلقيقية الرُّتبة رُتبة،
  .أخرى طبقة

 الَّيت الطبعة ِبسب السَّجاد، إمامنا عن مفصَّلة طويلة الرّْواية: الزّْيارات كامل من الرّْواية ىذه لكم أقرأ دعوين
ثُنا السَّجاد إمامنا ،111 صفحة ذكرىا، مرَّ  ِِإَلىِالِعَصابَةُِِتِْلكَِِبَػَرَزتِفَِإَذا - الطَّف ُشهداء عن ُٓندّْ

 - السَّاِبَعةِالسََّماءِِِِمنَِماَلِئَكةٌِِاأَلْرضِِِِإَلىَِوَىَبطَِِبَِيِدهَِأْرَواِحَهاِقَػْبضََِِوَجلََِِّعزَِِّاهللُِِتَػَولَّىَِمَضاِجِعِها
 السَّماوات ُمنتهى ،(السَّماواتُِمنتَػَهىِِإلى) الدرجات بصائر يف قرأهُتا الَّيت الرّْواية يف قليل قبل تَلحظون

َِوالزُُّمُردِالَياُقوتِِمنِآنَِيةٌَِِمَعُهمِالسَّاِبَعةِالسََّماءِِِِمنَِماَلِئَكةٌِِاأَلْرضِِِِإَلىَِوَىَبطَِ - السَّابعة السَّماء يعين
ِاْلَماءِِبَذِلكُِجثَثَػُهمِفَػَغسَُّلواِالَجنَّةِِطيبِِِِمنَِِْوِطيبٌِِالَجنَّةُِحَللِِِِمنَِِْوُحَللٌِِالَحَياةَِماءِِِِمنَِِْمْمُلوَءةٌِ

 جاء حٌن ولكن - َعَليِهمَِصفَّاًَِِصفَّاًِِاْلَماَلِئَكةَُِِوَصلَّتِالطِّْيبِِبَذِلكَِِوَحنَّطُوَىاِالُحَللَِوأَْلَبُسوَىا
 َننُ  أخرى، طبقةٍ  يف جرى الَّذي ىذا ىذا، من شيئاً  وجدوا ما ادلعاين؟ ىذه رأوا ىل وجدوا؟ ماذا األسديّون

 عن أحتدَّث ال جواىر، األعراض وراء ما أعراض، ىذه ُقُشور، فيها نعيش َننُ  الَّيت ىذهِ  القشر، يف نعيش
ا الفلسفي، بادلعىن اجلواىر  من أحدٌ  رآهُ  ىل الوصف ىذا وأرقى، أعلى مراتب ِبعىن اجلواىر عن أحتدَّث وإِنَّ

 .الطفّ  لشهداءِ  جرى الوصف ىذا عموماً؟ األرضّيٌن من أو األسدّيٌن
 صلَّى ا لرسول بالنّْسبة وسلتصراً  موجزاً  الوصف ىذا فسيكون الطفّ  لُشهداء ْنري الوصف ىذا كان فإذا
 يف جرى الكساء حديث يف جرى ما أنَّ  من قلت ُىنا ومن ادلتلّقي، ِبسب تأت والبيانات وآلو عليو ا

 قراءة أنَّ  يف أيضاً  السّْرّ  ىو وىذا الكساء، حديث يف السّْرّ  ىو وىذا األخرى، العوامل ُكلّْ  يف الطبقات ُكلّ 
َِما) :فيو ادلذكورة اخلصوصية ىذه ٕنتلك األحاديث من آخر حديث عندنا ىل خصوصّية، ذلا احلديث ىذا
 عن تعرفوَّنا الَّيت اخلصوصيات جاء، ما آخر إىل (... اأَلْرضَِأْىلَِِِمَحاِفلَِِِمنَِمْحَفلٍِِِفيَِىَذاَِخبَػُرنَاِذُِكرَِ
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 ولألسرار احلديث، ىذا يف ادلوجود للعمق احلديث؟ ّٔذا ُخصَّت دلاذا اخلصوصية ىذه الكساء، حديث
 .احلديث ىذا يف الغزيرة
 شيعةُ  ىم الزَّىرائيُّون قلت حٌن احلديث ىذا وبٌنَّ  بيَّنُتوُ  الَّذي ادلعىن بٌن واضحة رابطةٌ  ىناك ذلك من وأكثر

 صلواتُ  ادلؤمنٌن وأمًنُ !! اخلصوصّيات ىذه يُعطيهم الزَّىراء شيعة عن يتحدَّثُ  حٌن احلديثُ  وىذا الزَّىراء،
نْػَياِِفيَِوُسِعُدواِفَاُزواِِشيَعتُػَناِوََكَذِلكَِوُسِعْدنَاِفُػْزنَاِواهللِِِإَذاًِ) :يُقِسم عليو وسَلموُ  اِ  َِوَربَِِِّواآلِخَرةِالدُّ

 (..!!الَكْعَبة
 وباطناً  ظَاىراً  لوُ  أنَّ  من الكرمي الُقرآن عن َوَرد الَّذي الكَلم ىذا لبواطِنها، ُحدودَ  ال ادلقامات ىذهِ  ُكلُّ  قطعاً 

 بُنيةٍ  عن خُتربُنا اللفظّية البُنية وىذه لفظّية، بُنيةٍ  عن ألفاظ، عن يتحدَّثُ  ىذا والكَلمُ  بطن، سبعٌن إىل
 ذلا الطبقات ىذهِ  ُكلُّ  بطن، سبعٌن إىل باطن وذلا القشري الظَّاىر ىذا ظَاىرٌ  ذلا الكونّية البُنيةُ  كونّية،
: الكَلم الطبقة ىذه يف ما مثل اور، ىي فاطمةُ  الطبقات ىذهِ  ُكلّْ  ويف ذلا، حدودَ  ال بواطن وذلا َمراتب

 احلقائقُ  وىذه ِىَي، ِىيَ  الرموز وىذه ُىَو، ُىوَ  الكَلم ىذا الطبقات ُكلّْ  يف ،(َوبَػُنوَىاَِوبَػْعُلَهاَِوأَبُوَىاِفَاِطَمة)
 ..!!وفَاِطَمة وعليّّ  زُلَمَّدٌ : ثَلثة األَِئمَّة أَِئمَّة !األَِئمَّة ثالثُ  ىي التمايز أفق يف فهي ِىَي، ِىيَ 
َِعن - ووفاتوِ  النَّبّ  مولد باب من اخلامس، احلديث ،102 صفحة األوَّل، اجلزء الشَّريف، الكايف ىو ىذا

:ِفَػَقاؿِالشِّيعة،ِِاْخِتاَلؼَِِفََأْجَريتُِ - اجلواد إمامنا عند - الثَّانيَِجْعفرٍِِأَِبيِِعندَُِِكنتُِِِسَناف،ِابنُِِِمَحمَّد
 األَِئمَّة، أَِئمَّةُ  - َوفَاِطَمةَِوَعِليَّاُِمَحمَّداًَِِخَلقَِِثُمَِِِّبَوْحَدانِيَِّتوُِمتَػَفرَِّداًِِيَػَزؿَِلمَِوتَػَعالىِتَػَباَرؾَِِاهللِِإفَُِِّمَحمَّدِيَا
َِجِميعََِِخَلقَِِثُمََِِّدْىرِأَْلفََِِفَمَكثُوا - التمايز فيها ٓندثُ  الَّيت الطبقات وعن ادلراتب عن تتحدَّث ىنا لرّْوايةا

 .الرّْواية آخر إىل - ِإلَيِهمِأُْموَرَىاَِوفَػوَّضََِِعَليَهاِطَاَعتَػُهمَِوَأْجَرىَِخْلَقَهاِفََأْشَهَدُىمِاأَلْشَياء
ِاهللِِإفَِّ - الصَّادق إمامنا عن! التمايز قبل ما مرحلة عن احلديث التاسعة، الرّْواية تليها الَّيت الصَّفحة يف 

 طينةٌ  واحد نورٌ  الطينة، ىي ىذه األنوار نور - األَنْػَوارِنُورََِِوَخَلقَِواْلَمَكافِالَكافََِِفَخَلقََِِكافَِّلِِِإذَِِْكافَِ
ِاألَنْػَوارِمِّْنوُِِنُػوَِّرتِالَّذيِاألَنْػَوارِنُورََِِوَخَلق - دتايز فيها ليس الَّيت ادلرحلة ىذه واحدة، حقيقةٌ  واحدة،
 نُورَينِيَػَزاَّلِِفَػَلمَِوَعليَّاُِمَحمَّداًِِِمنوَُِِخَلقَِِالَّذيِالنُّورَِوُىوِاألَنْػَوارِِمْنوُِِنُػوَِّرتِالَّذيِنُورهِِِِمنِِِْفيوَِِِوَأْجَرى

 يف احلديث ولكن وعلّي، زُلَمَّد عن احلديثُ  ىنا األصَلن اإلمامان!! األصَلن اإلمامان عنو قلت ما ىذا -
 واحد، النُّورُ  ادلراحل تلكم يف األنوار، نور مرحلةُ  وىي التمايز، قبل ما مرحلة عن يتحدَّث كان بدايتو

 عليها نُطلق أنْ  وٕنكن امَّديَّة، احلقيقة عليها نُطلق أن ٕنكن احلقيقةُ  تلك واحدة، واحلقيقة واحدة، والطينةُ 
 ..!!ِىيَ  ِىَي، الفاطمية، احلقيقة عليها نطلق أن وٕنكن العلوية، احلقيقةُ 

ُِمَحمَّدٌِِأَنَا: )ادلؤمنٌن أمًن كَلم ويف، (أَنَاَِوَعِليِ َِعِليِ ِأَنَا: )ا رسول كَلم يف اإلشارة إليو الَّذي ىذا
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ُِـّ: )ا رسول كَلمِ  ويف، (أنَاِوُمَحمَّدٌِ  ،(َأنَاَِوفَاِطَمةِفَاِطَمةِأَنَا: )تعين أبيها أُمُّ  داللتها، ىذه ىي ،(أبيهاُِأ
 سورة يف اآليةُ  إليو أشارت الَّذي ادلضمون ،(األَنْػَوارِنُػْورُِ: )العنوان ىذا عنها يعبّ رُ  الَّيت احلقيقة ىي تِلك

  .﴾وَِّشْىَبةٍ ٌُٔزِهِ َِثًَُ ًَاٌْأَزْضِ اٌعََّّبًَاثِ ٌُٔزُ اٌٍَّوُ﴿ :النُّور
 خَللِ  من ولكن مضمون، من فيو وما داللةٍ  من فيو ما إىل وأشًن نصٍ  كل أتناول أنْ  وقت عندي ما أنا

 الصُّورة تتضح مل بعضكم أنَّ  لو حّتَّ  ادلضامٌن، ىذه ُكلّْ  إىل النصوص، ىذه ُكلّْ  إىل السَّريعة اإلشارات
ا كاملةً  عنده  ىذه كلُّ  ولكن بينها فيما الرتابط إىل واإلشارةِ  النصوص ىذهِ  مثل مُساعِ  على يعتد مل رِبَّ

 ادلضامٌن ىذهِ  َفُكلُّ ! فَاطمة ِفناءِ  يف  َتدورُ  البيانات ىذهِ  وُكلُّ  احلقائق ىذهِ  وكلُّ  ادلضامٌن ىذه وُكلُّ  النُّصوص
 .األوَّل األفق يف حّتَّ  فاطميّّ  حديثٌ  جنباتوِ  بُكلّْ  الكساء حديثُ  و الكساء، َحديثُ  َأجواءِ  يف  ىي

: الَعاَلِمٌن َربّْ  ِبَعرشِ  ُمَسقََّفةٌ  إليها الرّْواية أشارت الَّيت فاطمة ُحجرةِ  يف  فَاطمة، بيتِ  يف جرت؟ أين الواقعةُ 
ِِإَلىَِمْكُشوَطةٌِِفُػْرَجةٌِِقَػْعرَىاَِوِفيِالَعاَلِمين،َِربَِِِّعرشَُِِسْقُفهاِاهلل،َِرُسوؿُِِِحْجَرةَُِِوفَاِطَمةَِعِليِ ِبَيتُِ)

 ىذهِ  ُكلُّ  صاعد، ووحيّّ  نازل وحيّّ  ونزواًل، ُصعوداً  ادلَلئكةِ  معراجُ  ،(اْلَمالِئَكةِِمْعَراجُِِالَعرشِِإَلىِالسََّماء
 البيتُ  ،(َوبَػُنوَىاَِوبَػْعُلَهاَِوأَبُوَىاِفَاِطَمةُِ) اور، َفهي عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  فاطمة حولَ  َتدورُ  ادلضاِمٌن

 عرب جاء فَاحلسنُ  فَاطمة، ِعربَ  مرَّ  تفاصيلوِ  ِبُكلّْ  وآّلسُ  فَاطمة، ِكساءُ  اليماين والكساءُ  فاطمة، بيتُ 
 وبعد عليها يسّلمون اجلميع فاطمة، عرب جاء عليو اِ  صلواتُ  وعليّّ  فاطمة، عرب جاء واحُلسٌنُ  فاطمة،

  .الِكساء إىل ْنوزون ذلك
 أنا زعمنا - َأْولَِياءَِلكِِِأَنَّاَِوَزَعْمَنا) :عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الشَّريفة زيارهِتا مضمونُ  ىو ادلضمون وىذا
 دخلنا - أَبُوؾِِِأَتَانَاَِماِِلُكلَِِِّوَصاِبُروفَِوُمَصدُِّقوفََِِأْولَِياءَِلكِِِأَنَّاَِوَزَعْمَنا - فاطمة من البدايةُ  أولياء لكِ 

ِفَِإنَّا - وَعليّ  زُلَمَّدٌ  الِكساء حَتتَ  الَّذين - أَبُوؾِِِِبوِِِأَتَانَاَِماِِلُكلَِِِّوَصاِبُروفَِوُمَصدُِّقوفَِ - الكساء حتت
قْػَناؾُِِِكنَّاِِإفَِِْنْسأَُلكِِ : الكساء حتتَ  وىو ادلؤمنٌن أمًن كَلم يثُبت كي ،(َلُهَماِبَِتْصِديِقَناِأَْلَحْقِتَناِِإّلََِِّصدَّ

َعتُػَناَِوفَازَِِفُػْزنَا)  يف رموزُىا تتجلَّى الصورة ىذه ىي حّقاً ، (ِبَوَّليَِتكَِِِطُهْرنَاَِقدِِْبِأنَّاِأَنْػُفَسَناِلُِنَبشِّر) ؛ (ِشيػْ
 فاطمة، رللس وآّلس فاطمة، كساءُ  اليماينُّ  والكساءُ  فاطمة، بيتُ  البيتُ  قُلت فكما الشَّريفة، زيارهِتا

 آّلس يكتمل ومل بالِكساء، َجاءتوُ  الَّيت وىي فاطمة على ُمَسلّْماً  جاء النَّبّ  حّتَّ  فاطمة، عرب مّروا واجلميع
 احلديث ّٔذا حدَّثت والَّيت.. . ا قال ا، حتدَّث فاطمة ِبجيء آّلسُ  اكتمل وحٌن فاطمة، ِبجيء إالَّ 

، الوحي نزل وحٌن! فاطمة ىي  التفاصيل، ِبُكلّْ  حدَّثت الَّيت ىي! فاطمة لنا الوحيَ  نقلت الَّيت اجلربائيليُّ
 ! فاطمة يف وجلّياً  واضحاً  اورُ  فيبقى
 وىذا عليها، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  فاطمة مدارُىا الرموز وُكلُّ  البيانات وُكلُّ  اإلشارات وُكلُّ  التفاصيل فكلُّ 
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ا ُمرادي ُمرادي، اً  واضحة الَقيَّْمة رمزيةُ  الَقيَّْمة، أَّنَّ  وآلو عليو اُ  صلَّى النَّبُّ  الشَّريف، الكساء حديث يف جدَّ
 السَّماوات أنَّ  من قليل قبل الرّْواية علينا مرَّت كساؤىا، والكساءُ  رِعايَتها، َيطلبُ  الَّذي وىو بيِتها، إىل يأت

 آّلس، ذلك خيمةُ  والكساءُ  الوجود، ىذا خيمةُ  خيمتُنا ىي والسَّماوات فاطمة، نور من ُخِلقت
 إالَّ  أنارت ما والسَّماواتُ ! فاطمة لسماواتِ  رمزٌ  والكساءُ  كساؤىا، والكساءُ  نُورِىا، من فالسَّماواتُ 

 إالَّ  نوريّ ُتوُ  تكتمل مل وآّلسُ  رموز، ذلك ُكلُّ  الفاطميَّة، القناديلُ  ُعلّْقت حّتَّ  اكتملت ما يعين بقناديِلها
 يف رفأشا وسلَّم، وآلوِ  عليو ا صّلى ا رسول قال ما قال فاطمة جاءت أنْ  بَعد الِكساء، حتتَ  بفاطمة
  :وسلَّم وآلوِ  عليو اُ  صّلى قال حٌن الواحدة وطينتهم نوريَّتهم إىل حديثوِ 

َِوُيْحزِنُِنيِيُػْؤِلُمُهمَِماِيُػْؤِلُمِنيَِدِميَِوَدُمُهمَِلْحِميَِلْحُمُهمَِوَحامَِّتيَِوَخاصَِّتيِبَػْيِتيَِأْىلَُِِىُؤَّلءِِِِإفَِِّاللَُّهمَِّ)
ِِإنػَُّهمَِأَحبَّهمِِلَمنَِوُمِحبِ َِعاَداُىمِِلَمنَِوَعُدوِ َِساَلَمُهم،ِِلَمنَِوِسْلمٌَِِحارَبَػُهمِِلَمنَِحربٌِِأَنَاُِيْحزِنُػُهم،َِما

ُهمَِوأَنَاِمِّنِّي  - ودم حلمٌ  يوجدُ  العامل ىذا يف العامل، ىذا معَ  يتناسب التفصيل ىذا واحدة، طينةٌ  - مِّنػْ
ِيُػْؤِلُمُهمَِماِيُػْؤِلُمِني - وحزن أملٌ  يوجد العامل ىذا يف العامل، ىذا يف - َدِميَِوَدُمُهمَِلْحِميَِلْحُمُهم

 - َساَلَمُهمِِلَمنَِوِسْلمٌَِِحارَبَػُهمِِلَمنَِحربٌِِأَنَا - وِسلم حربٌ  يوجدُ  العامل ىذا يف - ُيْحزِنُػُهمَِماَِوُيْحزِنُِني
ُهمَِوأَنَاِمِّنِّيِِإنَّهمَِأَحبَّهمِِلَمنَِوُمِحبِ َِعاَداُىمِِلَمنَِوَعُدوِ  - وزلبَّةٌ  عداوةٌ  توجد العامل ىذا يف  يف - مِّنػْ

 الَّيت كالصَّلوات ليست ىذه صلواتك، خاصَّة صلوات ىذهِ  - َصَلَواِتكِفَاْجَعل - غًنهِ  ويف العامل ىذا
 وصلواتِ  صلواِتك فاجعل وآلو عليوِ  ا صلَّى النَّبّ  لقال وإالَّ  معو، ادلَلئكةُ  وُتصلّْي فيها اُ  ُيصلّْي

 صلوات خاص، بشكلٍ  ىذا - َصَلَواِتكِفَاْجَعل - والزّْيارات األدعيةِ  من الكثًن يف ىو كما مَلئكِتك،
َِصَلَواِتكِفَاْجَعل - خاص واحلديث خاص، آّلس خاصة، صلواتٌ  ىذه ألنَّ  ُتذَكر، مل ىنا ادلَلئكةِ 

ُهمَِوَأْذِىبَِوَعَليِهمَِعَليََِِّوِرْضَواَنكَِوُغْفَراَنكَِورَْحَمَتكََِِوبَػرََكاِتكَِ  أيضاً  (،َتْطِهيَراًَِِوَطهِّْرُىمِالرِّْجسَِعنػْ
 الَّذي ىو وتعاىل سبحانو ا بالوسائط، ليسَ  خاص بشكلٍ  والتطهًن الرّْجس إذىاب معىن ادلعىن ىذا

  .يَُطهّْرىم الَّذي وىو الرّْجسَ  عنهم يُذِىبُ 
 مجيع ،(ُمَطهَّرِطَاِىرِطُْهرٌِِأَنَّكَِوَأْشَهدُِ: )األَِئمَّة زيارات ويف الشُّهداء سيّْد زيارات يف ينعكسُ  ادلعىن ىذا

 التطهًن ىذا ،(ِبَوَّليَِتكَِِِطُهْرنَاَِقدِِْبِأَنَّاِأَنْػُفَسَناِلُِنَبشِّرَِ: )زيارهتا يف الزَّىراء ُُناطب ََننُ  ولذا الطهارة، ألفاظ
 التطهًن معناىا، نعرفُ  وال داللَتها نعرفُ  ال َننُ  الَّيت الطهارةِ  ىذه من آثار إالَّ  ىو وما صدًى، ِإالَّ  ىو ما

 عنها ويتحدَّث ادلفسّْرون عنها يتحدَّث الَّيت التطهًن معاين ُكلّْ  عن ٔنتلف الكساء حديث يف ادلذكور
 واخلصوصّية واجلوّ  السّْياق ولكن ذلك، ٕنكن العصمة، معانيو من إنَّ : نقول أنْ  ٕنكن الكَلم، ُعلماء

 الداللةِ  حدودِ  من أعمق دالالت العبائر وذلذهِ  اجُلَمل، ذلذهِ  تُعطي الشَّريف الكساء حديث يف ادلوجودة
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  .نعرُفها الَّيت اللغويّةِ 
ِتَػَعاَلىِاهللِِإفَِّ - وآلو عليوِ  اُ  صلَّى األعظم النَّبّ  عن عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  العسكريّ  إماِمنا تفسًنِ  يف
ُِغضُّواِالَخاَلِئقَِمْعَشرِيَاَِعْرِشوَِتحتِِِِمنِرَبػَِّناُِمَناِديِنَاَدىَِواآلِخرِينِاأَلوَّلِينِِمنِالَخاَلِئقِبَػَعثَِِإَذا

ِمُكلُّهِالَخاَلِئقِفَػتَػَغضُِِّالصَِّراط،َِعَلىِالَعاَلِمينِِنَساءَِِِسيِّدةُُِِمَحمَّدِبِْنتُِِفَاِطَمةُِِلَِتُجوزَِِأَْبَصارَُكم
َقىِوَّلِِالصَِّراط،َِعَلىِفَاِطَمةُِِفَػَتُجوزِأَْبَصاَرُىم، ُِمَحمَّدٌِِِإّلََِّعَنهاَِبَصَرهَُِِغضَِِِّإّلَِِّالِقَياَمةِِفيَِأَحدٌِِيَػبػْ

ِفَإذاَِأْوّلُدَىاِفَإنَّهمِ،(َأوَّلِدِىمِِمنَِوالطَّاِىُروف)َِأوَّّلِدِىم،ِِمنَِِْوالطَّاِىرِينِوالُحَسينَُِِوالَحَسنَُِِوَعليِ 
  ىو؟ ما ادلرط - الصَِّراطَِعَلىَِمْمُدوَداًَِِمْرطَُهاِبَِقيِالجنَّةَِدَخَلت

ِفَِإَذا - ادلرط لو يقال النّْساء بو تلتحف ما ادلرط، ىذا ىو بالعباءة شبيو النّْساء، بو تلتحفُ  ما ىو ادلرط
َِعَرَصاتِِِِفيَِوَطرؼٌِِالجنَّةِِفيَِوِىيِبَِيِدَىاِِمنوَُِِطرؼٌِِالصَِّراطَِعَلىَِمْمُدوَداًَِِمرطَُهاِبَِقيَِِالجنَّةَِدَخَلت
ِأَيػَُّهاِياَِ - الزىرائيون أيُّها الفاطمّيون، أيُّها - ِلَفاِطَمةِاْلُمِحبُّوفِأَيُّهاِيَاِرَبِّناُِمَناِديِفَػيُػَناِديِالِقَياَمة

 اخليوط األطراف، يعين األىداب - الَعاَلِمينِِنَساءِسيِّدةِِِفَاِطَمةَِمْرطِِِبِأىَدابِِِتَػَعلَُّقواِِلَفاِطَمةِاْلُمِحبُّوف
َقىَِفاَلِ - ّٔا تَلتحفُ  الَّيت ادللحفة ىذهِ  َّنايات يف العباءة، ىذهِ  َّنايات يف ادلرط، َّنايات يف ادلتدلّية ِيَػبػْ
:ِقَاُلواِِفَئاـ،َِوأَلفِِِِفَئاـِأَْلفِِِِمنِِْثَػرَُِأكِِِْبَهاِيَػتَػَعلَّقَِِحتَّىَِمْرِطَهاَِأْىَدابِِِِمنِِِْبهْدبَةٍِِتَػَعلَّقِِإّلَِِِّلَفاِطَمةُِمِحبِ 

ـٌَِِكم :ِقَالُواِِفَئاـ،َِوأَلفِِِِفَئاـِأَْلفِِِِمنَِِْأْكثَػرُِِِبَهاِيَػتَػَعلَّقَِِحتَّى - مليون يعين - أََلفِأََلفُِ:ِقَاؿِواِحد؟ِِفَئا
ـٌَِِكم ِقَاؿِواِحد؟ِِفَئا  العسكرّي، الزّاكي إماِمنا تفسًنِ  من احلديثُ  - النَّارِِمنِِبهاِيَنُجوفِأََلفِأََلف:

  .تُنجيهم الَّيت وىي فاطمة ِبرط يتعلقون
 الشَّفيعة، ىي ال ُمنجية، ىي الَقيَّْمة، ىي فاطمة من وجتعل تدور تدور ُكّلها األحاديث أنَّ  تَلحظون أال

 ىي الشَّريف، الِكساء حديثِ  يف واضحةً  رمزيّتوُ  ُتَلحظون أال ادلضمون وىذا الرَّاعية، ىي ال ُمعينة، ىي
ثتنا الَّيت وىي للمجلس، ال ُمكمّْلةُ  وىي للمجلس، الرَّاعيةُ  وىي ا، لرسول الرَّاعيةُ   ما آّلس، ىذا عن حدَّ
 َىذه عن ُٔنربُنا حديثٍ  من عندنا ما احَلسنٌن، عن أو ادلؤمنٌن أمًن عن أو ا رسول عن حديثٌ  عندنا
  .فاطمة حديثُ  إاّل  إشاراهِتا، وِبُكلّْ  أسرارِىا ِبُكلّْ  التفاصيل ّٔذه الواقعةِ 
 فنسب ،(َوبَػُنوَىاَِوبَػْعُلَهاَِوَأبُوَىاِفَاِطَمةُُِِىمِْ: )وتعاىل سبحانوُ  ا ِقبل من اجلواب وكان جربائيل سأل فحٌن

 للشَّيخ الشَّرائع علل كتاب من ادلعراج حديثِ  يف أمس يوم اإلشارةُ  ومرَّت إليها، نسَبهم وتعاىل سبحانوُ  اُ 
 ِلُمَحمَّدٍ  يقول وتعاىل سبحانو ا الصَّادق، إمامنا عن الرّْواية ،181 صفحة الثَّاين، اجلزء ىو وىذا الصَّدوق

ِِفِإنَّهاِأُْنزَِلتَِكَماَِأَحدِاهللُُِِىوُِقلِإقْػَرأ - النور عوامل يف ىذا ادلعراج يف - إقْػَرأ - وآلو عليو ا صلَّى
ا - َونَػْعِتيِِنْسَبِتي ِفَِإنػََّها - القدر سورة يعين - أَنْػَزلََناهُِِِإنَّاِإقْػَرأ - لو يقول ذلك بعد ُثَّ  ونعيت نسبيت فإَّنَّ
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 . الِقَياَمةَِيوـِِِِإَلىِبَػْيِتكَِأْىلَِِِوِنْسَبةُِِِنْسَبُتك
ا وتعاىل سبحانو ا عنها قال الَّيت التوحيد سورة إىل نظرنا إذا  يف اجلامعة األصل الكلمةُ  ونعيت، ِنسَبيِت  فإَّنّْ

 أحد، ا تفصيلوُ  ؛﴾ىٌَُ﴿: ىنا الشأن ضمًن ؛﴾ىٌَُ﴿: الضمًن ﴾ىٌَُ لًُْ﴿ ؛﴾ىٌَُ﴿: الضمًن التوحيد سورة

 ىو ما ،﴾ىٌَُ لًُْ﴿ ؛﴾ىٌَُ﴿: االسم ذلذا وشرحٌ  تفصيلٌ  ىو العبائر ىذه يف َوَرد الَّذي التفصيل الصَّمد، اُ 

 آخر يف للُمتعمّْقٌن أُنزِلت الَّيت السورة ىذه الشريفة، السورة باقي إىل الصَّمد، اُ  أحد، اُ  ؟﴾ىٌَُ﴿: شرح
 . الشريف الكايف يف الرّْواية عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  السَّجاد إماُمنا يقول كما الزمان

 -:قال فُرات؟ تفسًن ِبسب الصَّادق إمامنا قال ماذا ،﴾اٌْمَدْزِ ٌٍٍََْتِ فًِ أَٔصٌَْنَبهُ إَِّٔب﴿ :القدر سورة إىل ذىبنا إذا

 فًِ أَٔصٌَْنَبهُ إَِّٔب﴿ ،والتوحيد سورة يف ادلوجودة ىي ىذه ؛﴾ىٌَُ﴿ ،﴾أَْٔصٌَْنَبهُ إَِّٔب﴿ -ِاهللُِىوَِوالَقْدرُِِفَاِطَمةِاللَّيَلةُِ

 حجابِ  مثلُ  حجأُّا: )القدسية األنوار صاحب إليوِ  ُيشًن الَّذي اجلميل ادلضمون ىذا ،﴾اٌْمَدْزِ ٌٍٍََْتِ
 .الغيوب غيب إىل الغيبّية، اذلويّة إىل تشًن ىو، ،(الباري

ِبِاألبصارَِِِتذَىبُِِبَارَِقةٌِِِِالَباريِِحجابِِِِمثلُِِِحَجابُها
 وحٌن يتحدَّثون، ال األَِئمَّة ،(بَاِبيَِوبَابُػَهاِِحَجاِبيِِحَجابُػَهاِفَاِطَمة: )وآلو عليو ا صلى زُلَمَّد قال وحٌن
تنا وإمامُ  ونَِبيُّنا إمامنا األَِئمَّة، سيّْدُ  وىو األَِئمَّة إمام ىو فُمَحمَّدٌ  األَِئمَّة أقول  وآلو، عليو اُ  صلَّى زُلَمَّدٌ  أَِئمَّ

ِِحَجابُػَها) ،وسذاجة بسطحيةٍ  العميقة ادلعاين ىذهِ  يف يتحدَّثون ال يتحدَّثون حٌن زُلَمَّد وآل فُمَحمَّدٌ 
 وَلعنَ  بأَّا سُيحرق من وَلَعن ِحجأَّا يهِتكُ  من لعن وآلو عليو ا صلى النَّبّ  وإنّ  ،(بَاِبيَِوبَابُػَهاِِحَجاِبي

 من بكثًنٍ  أسوأ ادلنزلةِ  َفحرقُ !! لبأِّا حرقٌ  ىو َمنزلِتها َوَحرقُ !! حِلجأّا ىتكٌ  ىو منزلِتها وحرقُ  وَلَعن، وَلَعنَ 
  ..!!ادلنزل حرقِ 
ا التوحيد سورة عن حتدَّثت الَّيت ادلعراج رواية إىل أعود ا القدر سورة وعن ونعيت، ِنسبيت فإَّنَّ  ِنسَبُتكَ  فإَّنَّ

 صلى زُلَمَّد صَلةُ  خاصَّة صلوات ُىناك اخلاصَّة، الصَّلوات على نظرةً  نُلقي أنْ  أردنا إذا: بَيِتك َأىل وِنسَبةُ 
، صَلةُ  وآلو، عليو ا  يف النَّّب، صَلةُ  ىناك اجلنان مفاتيح ادلفاتيح، بدايات إىل اذىبوا فاطمة، وصَلة علي 

 ادلؤمنٌن أمًن صَلة القدر، وسورة الكتاب بفاحتة النَّبّ  صَلةُ  بال ُمجمل تفصيل ذلا اجلنان، مفاتيح بدايات
 وصَلةُ  القدر، وسورة الكتاب بفاحتةِ  النَّبّ  فصَلةُ  التوحيد، وسورة الِكتاب بفاحتة بال ُمجمل تفصيل ذلا أيضاً 
 ادلفاتيح يف موجودٌ  تفصيل ذلا أيضا الزَّىراء صَلة الزَّىراء، صَلة بعدىا التوحيد، وسورة الكتاب بفاحتة علي  

ا بآّمل ولكن ا والتوحيد، والقدرِ  الكتاب بفاحتة صَلة إَّنَّ  ايطة، اجلامعة ىي والَقيَّْمةُ  الَقيَّْمة، ىي ألَّنَّ



  57/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 104 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 28 - 
 

 رمزيّةٌ  فيها الصَّلوات فهذهِ  واحدة، فحقيقُتهم وإالَّ  اللحاظات من بلحاظٍ  والوالية النُبُ وَّة بٌن الرَّابطةُ  وىي
اً، واضحةٌ   والتوحيد، القدرِ  بسورة فاطمة وصَلةُ  التوحيد، بسورة علي   وصَلةُ  القدر، بسورة زُلَمَّد صَلةُ  جدَّ

 كما اللَّيلةُ  وىذهِ  القدر، سورة يف ُىنا ىي التوحيد سورة يف ذُِكرت الَّيت اذلوية ىذه ،﴾أَْٔصٌَْنَبهُ إَِّٔب﴿: قُلت كما
 عليها فاطمة ىي الُدخان ُسورة يف ادلباركة الليلةُ  نفُسها وىي عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الصَّادق إماُمنا قال

 .والسََّلم الصََّلةِ  أفضلُ 
 ِِّٓ زَبِّيُِ بِإِذِْْ فٍِيَب ًَاٌسًُّحُ اٌٍََّْبئِىَتُ حَنَصَّيُ﴿ الشَّريف الكساء حلديث قرينةٌ  مضموَّنا يف ىي الَّيت القدر سورة يف

 عن فضَلً  الُعلويّةِ  العوامل على وإشرافٍ  إدارةٍ  وعن تكوينيٍَّة، ُحكومةٍ  عن تتحدَّث واضحة السُّورة ،﴾أَِْسٍ وًُِّ

 ىذا .﴾أَِْسٍ وًُِّ ِِّٓ﴿ األمر صاحبِ  إىل نزلوا قد منهم األعظم والرُّوح ادلَلئكة ُىم فها السُّفلّية، العوامل

 ِِٓ اٌٍّوُ آحَبىُُُ َِب عٍََى اٌنَّبضَ ٌَحْعُدًَُْ أََْ﴿ :واخلمسٌن الرَّابعة اآلية يف النساء سورة يف ادلوجود ىو ىو ادلضمون

 فاطمة سيّْدهُتم ُىم؟ َمن إبراىيم آل ،﴾عَظٍِّبً ٍُِّْىبً ًَآحٍَْنَبىُُ ًَاٌْحِىَّْتَ اٌْىِخَبةَ إِبْسَاىٍَُِ آيَ آحٍَْنَب فَمَدْ فَضٍِْوِ

 ىذه من فاطمة ُٔنرِج أنْ  أحد يستطيع ىل ،﴾عَظٍِّبً ٍُِّْىبً ًَآحٍَْنَبىُُ ًَاٌْحِىَّْتَ اٌْىِخَبةَ إِبْسَاىٍَُِ آيَ آحٍَْنَب فَمَدْ﴿
 صرٓنة اآلية! ؟..إبراىيم آل سيّْدةُ  وىي إبراىيم آل من فاطمة ُٔنرِج أنْ  يستطيع الَّذي ىذا َمن اآلية؟

 ففاطمة! إبراىيم آلِ  سيّْدةُ  وفاطمة ،﴾عَظٍِّبً ٍُِّْىبً ًَآحٍَْنَبىُُ ًَاٌْحِىَّْتَ اٌْىِخَبةَ إِبْسَاىٍَُِ آيَ آحٍَْنَب فَمَدْ﴿: واضحة
 ! ؟..العظيم ادللك ىذا ىو ما! العظيم ادللكَ  وآتاىا واحلكمةَ  الكتابَ  ا آتاىا
 األعلمي، مؤسَّسة منشورات الُقرآن تفسًن يف الربىان الثَّاين، آّلَّد ىو ىذا: زُلَمَّد آل حديث إىل لنرجع

 ًَآحٍَْنَبىُُ﴿ :اآليةَِىِذهَِمعَنىِِفيِالَباقرِِإَماِمناَِعنِالِعْجِلي،ِبُػَريدَِعن -:اخلامس احلديث ،182 صفحة

َِأطَاعََِِأطَاَعُهمَِمنِِْأَِئمَّةًِِِفيِهمَِجَعلَِأفِِْالَعِظيمِاْلُمْلكُِ:ِقَاؿَِ - الباقر؟ إمامنا يقول ماذا -﴾ عَظٍِّبً ٍُِّْىبً
 َمن الوصف؟ ىذا من فاطمة خُترِجوا أنْ  تستطيعون ىل - الَعِظيمِاْلُمْلكُِِفَػُهوِاهللَِعَصاَِعَصاُىمَِوَمنِِْاهلل

 إِبْسَاىٍَُِ آيَ آحٍَْنَب فَمَدْ﴿ الوصف؟ ىذا من عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  فاطمةَ  ُٔنرِج أنْ  يستطيع الَّذي ىذا

 يرتّتبُ  واحلكمة والكتاب فاطمة، عند موجودة احلكمة فاطمة، عند موجود الكتاب ،﴾ًَاٌْحِىَّْتَ اٌْىِخَبةَ

َِأفِِْالَعِظيمِاْلُمْلكُِ - ﴾عَظٍِّبً ٍُِّْىبً ًَآحٍَْنَبىُُ ًَاٌْحِىَّْتَ اٌْىِخَبةَ إِبْسَاىٍَُِ آيَ آحٍَْنَب فَمَدْ﴿ العظيم اْلُمْلكُ  عليوِ 
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 .الَعِظيمِاْلُمْلكُِِفَػُهوِاهللَِعَصاَِعَصاُىمَِوَمنِِْاهللَِأطَاعََِِأطَاَعُهمَِمنِِْأَِئمَّةًِِِفيِهمَِجَعل

 فاطمةَ  إخراجُ  ٕنكن ىل - اْلَمْفُروَضةِالطَّاَعةُِ:ِقَاؿ ﴾عَظٍِّبً ٍُِّْىبً ًَآحٍَْنَبىُُ﴿ -:الباقر إمامنا عن ثانية رواية
 اإلمامة الكونية، اإلمامة معانيها، وِبُكلّْ  لفاطمة اإلمامةَ  تُثِبت اآلية ىذهِ  واضحة، اآلية ىذهِ  اآلية؟ ىذه من

 فاطمة خُترِجون كيف اإلمامة، معاين بُكلّْ  شئت، ما سمّْ  االجتماعية، اإلمامة السياسية، اإلمامة الشَّرعية،
 آل سيّْدةُ  وفاطمة إبراىيم، آل ِلُكلّْ  أُعطي العظيم ال ُملكُ  ىذا! ؟﴾عَظٍِّبً ٍُِّْىبً ًَآحٍَْنَبىُُ﴿: اآلية ىذه من

اً، واضح بشكل ادلضمون، ىذا مع يلتقي القدر سورة يف ادلوجود ادلضمون! إبراىيم  العظيم اْلُملك جدَّ
 لوُ  كانت من أمر، ُكلَّ  منهم وتأخذُ  أمر ِبُكلّْ  تتنزَّل والروح ادلَلئكة األعلى ادلأل أنَّ  القدر، سورة يف تفصيلوُ 

 أنواع ُكلّْ  قيمةُ  ما االجتماعّية؟ اإلمامة قيمةُ  ما حينئٍذ؟ السياسّيةِ  اإلمامةِ  قيمةُ  فما اإلمامة وىذهِ  ادلنزلة ىذهِ 
  األخرى؟ الدنيويّة اإلمامة

 سورة من واخلمسون الرَّابعة اآلية ىذه مع القدر سورة مضامٌن مع الكساء حديث مضامٌن مجعنا ما إذا
 وسَلموُ  اِ  صلواتُ  فاطمةَ  أنَّ  َبديهيّّ  ادلعاين ىذهِ  ُكلَّ  مجعنا إذا العظيم، اْلُملكِ  عن تتحدَّثُ  الَّيت النّْساء
 ِبسب والصََّلةِ  األذانِ  وقت من نقرتب بدأنا َنن ..!!كذلك لألَِئمَّة إماماً  وستكون إماماً  ستكون عليها

 .إليكم أعود الفاصل وبعد احلديث أُوقف لذا لندن دلدينة الي التوقيت
 ... ِفيَها ال ُمسَتودَعِ  والسّْرّْ  وبَِنيَها وبَعِلَها وأَبِيَها فَاِطَمة َعَلى َصلَّ  اللَُّهمَّ 
  .النَّاطق الكتاب برنامجِ  من ادلئة بعد األربعٌن احللقةِ  من واألخًن الثَّالث اجلزء ىو ىذا

 ال..!! الَقيَِّمةِفَاِطَمة: الُعنوان حَتتَ  ادلاضيتٌن، للحلقتٌن تباعاً  منها تقدَّم فيما احللقة ىذهِ  يف الكَلمُ  تقدَّم
 التوقيت ِبسبِ  والصََّلة اآلذان فاصل قَبلَ  احلَلقة َىذهِ  يف أو ادلاضيتٌن احللقتٌن يف ذكرتُوُ  ما أُعيدَ  أنْ  أُريد

 يف تعاىل اُ  شاء إنْ  تأتينا احلديثِ  وبقيَّة ادلطلب لُكم سُأخلّْصُ  الكَلم عليُكم أُطيلَ  لن لندن، دلدينة الي
 كثرة بسببِ  الربنامج ذلذا ادلتابعٌن على ادلطالب تلتبس ال كي تقدَّم شلَّا احلديث خَلصةُ ، غد يوم حلقةِ 
 كي حديثي أطراف أَُلْمِلم أنْ  ُأحاول ألنَّين الوقت، لضيق كامل بشكلٍ  النصوص أقرأ ومل النُّصوص إيراد

 . تعاىل ا شاء إنْ  أيَّام ثَلثة أو يومٌن خَلل( فاطمةِياِلبَّيكِِ) حلقات رلموعة ُأكمل
  :تقدم ما خَلصة

 احللقات ىذهِ  َتدورُ  الَّذي العنوان نَفسُ  ىو موقعها احلقَّة، الشّْيعيَّةِ  العقيدةِ  منظومةِ  يف الزَّىراءِ  موقعُ  :أوَّّلًِ
 .الَقيَّْمة فاطمةُ  الشّْيعيَّة، العقيدةِ  منظومة يف الزَّىراء موقع ىو ىذا ،(الَقيَِّمةِفَاطَمةُِ: )حولو

 .﴾اٌمٍََِّّت دٌُِٓ ًَذٌَِهَ﴿: فيها جاء حيث البَ يّْنة، سورة من الكرمي الُقرآن من مأخوذٌ  العنوان ىذا :وثانياًِ
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 أىل حديث من مأخوذٌ  عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الزَّىراء ىي الَقيَّْمةَ  أنَّ  اآليةِ  فهم يف ادلعىن وىذا :ثالثاًِ
 شرف للسيّْد( الطاىرة العرتة وفضائل مناقب يف الظاىرة اآليات تأويل: )كتاب احلديثِ  مصدرُ  البيت،
 دٌُِٓ ًَذٌَِهَ﴿ -:العلوم باقر عن صرٓنة الرّْوايةُ  اذلجري، العاشر القرن أعَلم من االسرتابادي النَّجفي الدين

ِقَاؿَِ ﴾اٌمٍََِّّت  اجلعفي، يزيد ابن جابر تفسًن من أصلُها سندىا خَلل من يبدو الرّْوايةُ  - فَاِطَمةِالَقيَِّمةُِ:
 سنة ادلتويفّ  البحراين ىاشم السيّْد كتابوِ  يف نَ َقلها الرّْوايةُ  بيننا، موجوداً  ليس اجلعفي يزيد ابن جابر وتفسًن

 على كتابوِ  يف آّلسي الشَّيخ نقلها وأيضاً  الثامن، اجلزء يف الربىان تفسًنهِ  يف الرّْواية نقل للهجرة، 2201
 العرتة حديث ومن الكرمي الكتاب من مأخوذٌ  فالُعنوان األنوار، ِبار من والعشرين الثالث اجلزء يف أتذكَّر ما

  .الطاىرة
 نفس يف ناظرة تكون وأن حاضرةً  تكون أن القيمومة ذلا والَّيت القيمومة، ذلا الَّيت الَقيَّْمةُ  !؟..الَقيَّْمة معىن ما

 ..!!الدين أىل وأمر الدين أمر على ُتشِرف وناظرةٌ  حاضرةٌ  فهي الوقت،
 :وثيقتان ادلضمون ىذا عن تتحدَّثُ  الَّيت ادلهمة الوثائق األخرى النقطة
 اخُلَلصة أعطيكم رلمل بشكل ولكنَّين خبصوصوِ  الكَلم مرَّ  وقد :اليمانيِالكساءِحديث :األوىل الوثيقة

 بيت يف الكساء حديث رلريات: ىذه ىي اخلَلصة، الكساء حديث حول حديثٍ  من تقدَّم ما كَّلّْ  من
 حتَتوُ  األمرُ  متَّ  الَّذي والكساء فاطمة، بيتِ  يف جرى األمر اور، ىي فاطمة إنَّ : تقول تقول؟ ماذا فاطمة

 بعد ُثَّ  رعايَتها، وطالباً  فاطمة على ُمَسلّْماً  جاء فالنَّبّ  فاطمّية، رعايةً  كانت والرّْعايةُ  فاطمة، كساء ىو
 نقلتها ُكلُّها والتفاصيلُ  بفاطمة، إالَّ  آّلس يكتمل ومل األوصياء، سيّْد وَجاء احُلسٌنُ  َجاء احَلسنُ  َجاء ذلك

 سبحانو ا بوِ  أجاب الَّذي اجلواب التفاصيل ىذه يف جاء ما َأىمُّ  عليها، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  فاطمة لنا
ِقَاؿ) :الكساء حتت الَّذين عن جربائيل وتعاىل  إىل النّْسبةُ  فكانت ،(َوبَػُنوَىاَِوبَػْعُلَهاَِوأَبُوَىاِفَاِطَمةُِىم:
 ! فاطمة
 ُكلّْ  ويف الطبقات ُكلّْ  يف جرى بأمثلة، وجئتكم الطبقات ُكلّْ  يف جرى فاطمة بيتِ  يف جرى الَّذي إنَّ  قُلتُ 

 ُكلّْ  يف ولكن الطبقات، ُكلّْ  يف بنفسوِ  جرى فاطمة بيت يف جرى الَّذي ألنَّ  اور، ىي فاطمة الطبقات
 زُلوريّ ُتها تكون فلماذا الطبقات ىذه ُكلّْ  يف اور ىي فاطمة كانت فإذا ِبَسِبها، الوجود طبقات من طبقةٍ 

 الُعليا الطبقات يف زلوراً  فاطمة تكون أن ٕنكن ال !؟..ناقصة الدنيويّة الطبقة يف اسوسة، الطبقة يف
 مراتبِ  بعض عن فاطمة عزلُ !! ناقصة فاطمة زلوريّةُ  فتكون الدنيويّ  العامل إىل نأت وحينما كاملة وزلوريّ ُتها

 !! الكاملة وريَِّتها إنقاصٌ  ىو أساساً  اإلمامةِ  عن عزذُلا بل اإلمامةِ 
 مثلما الطبقات، ُكلّْ  يف َجرى الِكساء وحديثُ  َكاملة زُلوريّة ذلا فَاطمة أنَّ  الِكساء حديث يف الواضح
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 قرأتُ  كما السَّماوات، منتهى إىل الطبقات ُكلّْ  يف جرى فقد ودفنِو، النَّبّ  َتغسيل حول ِبثالٍ  جئتكم
 الَّيت للخصوصيةِ  الطبقات، ُكلّْ  يف َجرت الواقعة ىذهِ  الِكساء فحديثُ  الدرجات، بصائر من الرّْوايةَ  عليكم
 ُكلّْ  يف الطبقات، ُكلّْ  يف فجرت الشَّريف، احلديث ىذا يف التفاصيل خَللِ  ومن آّريات خَللِ  من تّتضحُ 
 السَّماوات أنَّ  من أساساً  لُكم ذكرتُوُ  وما الرّْوايات، خَللِ  من واضحٌ  وىذا الكاملة، اوريّةُ  لفاطمة طبقة

 بشكلٍ  الطبقات مجيع يف ذلا ثَابتةٌ  اوريّةُ  نُورىا، بقناديلِ  أزٓنت الظُُّلمات أنَّ  ومن نورِىا، من ُخِلقت
 !؟..ناقصة تكونُ  احلسّْي القشري العامل ىذا طبقة يف الشهادة، عامل طبقةِ  يف زلوريّ ُتها تكونُ  فلماذا كامل،

 يف ذلا كاملةً  تكونُ  اوريّةَ  أنّ  ىو الطبيعيّ  الشيء واألشرف األعلى العوامل يف ذلا الكاملةُ  اوريةُ  ثبتت إذا
 أَِئمَّة ُىم الَّذين الثََّلثةِ  األَِئمَّةِ  أحد فهي األَِئمَّة، على اإلمامةُ  وذلا اخللق على اإلمامةُ  فلها العامل، ىذا

 !! فاطمة عليّّ  زُلَمَّدٌ  األَِئمَّة،
 سنان ابن زُلَمَّد حديث يف جاء كما التمايز مرحلة يف الشَّريفة ظهوراهتم من لكم بَ يَّنتُ  كما واضحٌ  وىذا
 - َوفَاِطَمةَِوَعِليَّاًُِِمَحمََّداًَِِخَلقِثُمَِِِّبَوْحَدانِيَّتوُِمتَػَفرَِّداًِِيَػَزؿَِلمَِوتَػَعاَلىِتَػَباَرؾَِِاهللِِإفَِّ -:اجلواد اإلمام عن

اً  واضحٌ  ادلعىن وىذا األَِئمَّة، أَِئمَّة ىم الَّذين الثَلثة األَِئمَّة أحدُ  فهي  الرّْواياتِ  من الكثًن ويف العديد يف جدَّ
 واإلنس، اجلن على النَّاس، على اإلمامةُ  فلَها! ؟..ناقصة أو ملغيَّةً  إمامُتها تكون فلماذا األحاديث، ومن
 األوصياء، لُكلّْ  األنبياء، لكلّْ  إمامٌ  ىي أيضاً، األَِئمَّة على اإلمامةُ  وذلا عموماً، التكوينّيات على اإلمامةُ  وذلا

 ُولِدىا، من األَِئمَّة على إمامٌ  فاطمةُ  عليها، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  ُوْلِدىا على ُحجَّةٌ  ىي لُولِدىا، إمامٌ  وىي
 ادلعىن ىذا ادلَلئكة، على وإمامٌ  واإلنس، اجلنّ  على وإمامٌ  التكوينّيات، على إمامٌ  واألَِئمَّة، األنبياء على إمامٌ 

 إىل األَِئمَّةِ  إمام إىل القدر ليلة يف النَّازلٌن للمَلئكة إمامٌ  ىو الروح جتلّْيها ولذلك التكوينيات، ُكلّْ  يف داخلٌ 
 ..!!احَلسن ابن احُلجَّة

 وزلوريّ ُتها الوجود، طبقات ُكل يف اوريَّة ذلا ففاطمة ادلقال، ُأخلّْص أن أُريد كثًناً، ُأسِهب أنْ  أُريد ال أنا
 طبقات ُكلّْ  يف كاملةً  زلوريّ ُتها كانت فإذا القرائن، ّٔذه وأكتفي ذلك إىل ُتشًن القرائن وىذهِ  ىناك كاملةٌ 
 وِبُكلّْ  الكاملةُ  اإلمامةُ  ذلا فتكونُ  فيها، نعيشُ  الَّيت الطبقة يف الطبقة، ىذهِ  يف أيضاً  كاملةٌ  فمحوريّ ُتها الوجود
 .والسياسة احلكمِ  إمامةُ  فيها ِبا مراتِبها

يقة دُتارس مل  أمًن زمان يف اإلمامة احلسنان ٕنارس مل مثلما إليها االحتياج لعدم اإلمامة ىذهِ  الطَّاىرة الصدّْ
 لعدم إمامَتها فاطمةُ  دُتارس فلم احَلسن، اإلمام زمان يف اإلمامة احُلسٌن اإلمام ٕنارس مل مثلما ادلؤمنٌن،

 مقاماتٌ  ىذه والقيادة والسياسية احُلكم إمامة اإلمامة من ادلقامات ىذه وألنَّ  ادلمارسة، ىذهِ  إىل احلاجةِ 
 أنْ  ٕنكن ال الذاتّية ادلقامات من كانت لو األَِئمَّة، من والظََّلمة الطُّغاة َسَلبها ولذا ذاتيَّة، وليست َعَرضيَّة

 قيمةُ  فما لفاطمة الذاتّيةُ  ادلقاماتُ  ثبتت وإذا لفاطمة، ثابتة ىي العرضّية ادلقامات ىذهِ  ذلك ومع ُتسَلب،
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 فاطمة منزلُ  ُأحرِق مثلما ولكن كثًن، وتفصيلٍ  شرحٍ  إىل حتتاج وال واضحة القضية! ؟..الَعَرضية ادلقامات
 ..!!الكساء حديثُ  األوىل الوثيقة ىذه فاطمة، منزلةُ  ُأحرِقت
 حديثِ  مع مضموَّنا يف تَتعانقُ  األّنيَّة غاية يف وثيقةٌ  القدر وسورة..!! . الَقدرُِسورةُِ :الثَّانية الوثيقةُ 

 وىذهِ  الليلة، ىذهِ  داخلِ  يف ىو الكون لكل التخطيطِ  ومن التقديرِ  من الَقدر ُسورة يف ْنري ما الِكساء،
ا معناىا يف جاء األعظم والوعاء األكرب الوعاء الليلة  نزلوا الَّذين ادلَلئكةِ  إمامُ  ىو الَّذي والروح فاطمة، أَّنَّ

 وىذا الفاطمّي، الوعاء ىذا يف ىو تفاصيلوِ  بُكلّْ  فالتقديرُ  فاطمة، من جتل   ىو قدرٍ  ليلةِ  ُكلّْ  يف وينزلون
 اآلية يف مذكوراً  جاء الَّذي العظيم ال ُملكُ  ىذا ،﴾عَظٍِّبً ٍُِّْىبً ًَآحٍَْنَبىُُ﴿ :الَعظيم ال ُملك َمظاىر من َمظهرٌ 
 آل سيّْدةُ  وفاطمةُ  إبراىيم، آللِ  أُعطي أُعطي؟ دلن العظيم ال ُملك ىذا النّْساء، ُسورة ِمن واخَلمسٌن الرَّابعة

 اإلمامة، ادلفروضة، الطاعةُ  ىو العظيم ال ُملك العظيم، ادللك ىذا من ُٔنرَِجها أنْ  ألحدٍ  ٕنكنُ  ال إبراىيم،
 الطاعة ذلم جعلت أنْ  اإلمامة، ذلم جعلت أنْ  ادلعىن، ىذا البيت أىل كلماتُ  ُفّسرت ىكذا الوالية،

  .ادلعىن ىذا من فاطمة ُٔنرِج أنْ  ألحدٍ  ٕنكن فَل الوالية، ذلم جعلت ادلفروضة،
اً، وصرٓنة واضحةٌ  التطهًنِ  آية الكساء، حديث من ُجزءٌ  وىي التطهًنِ  آيةُ   التطهًنِ  آية معانيها أوَّل يف جدَّ
 دتلكُ  ال ذاتٍ  يف العصمة نتصوَّرُ  كيف وإالَّ  ادلعصوم، العلم على مشتملةٌ  والعصمة العصمة، على دالَّةٌ  ىي

 ما قول من ما ومعرفة، علمٍ  إىل وٓنتاج إالَّ  يتحرَّك كائنٍ  وأيُّ  البشريّ  والكائنُ  إالَّ  حركةٍ  من ما ألنَّوُ  ِعلماً،
 ىذا يكون أنْ  والبُدَّ  علم، إىل ِباجةٍ  والقائل والفاعلُ  ادلتحرّْك وىذا إالَّ  فعلٍ  من ما حركةٍ  من ما نيَّةٍ  من

 آيةُ  واحد، شيءٌ  احلقيقةِ  يف ّنا ادلعصوم والعلم العصمة لذا معصوماً، الكائن ىذا َكان إذا معصوماً  العلم
 اختاذ يعين يعين؟ ماذا ادلعصوم والعلم ادلعصوم، العلم تعين والعصمةُ  العصمة، معانيها من َمعىنً  أوَّلُ  التطهًنِ 
ذ ما وإذا معصومة، قرارات  ختطيطاً  ُٔنطّْط إنَّوُ  ينّفذىا أنْ  يريد فحٌن معصومة قرارات ادلعصوم اختَّ

 ..!! معصوم بتطبيقٍ  الواقع أرض على سيطبّْقو معصوماً  ختطيطاً  ُٔنطّْطُ  وحٌن..!! معصوماً 
 معصومة، قرارات يعين ادلعصوم والعلم ادلعصوم، العلم على دالَّةٌ  والعصمةُ  العصمة، على دالَّةٌ  التطهًن فآيةُ 

 ىي ىذه اإلمامة، ىي وىذه ادلعصومة، التخطيطات ذلذهِ  معصوم أيضاً  وتطبيق وتنفيذ معصوم، وختطيط
 علمٍ  على يعتمد ذلك ُكلُّ  معصومة، لقراراتٍ  معصوم، لتخطيطٍ  معصوم تنفيذٌ  والسياسة، احلكم إمامة

 آية وسيّْدةُ  التطهًن، آية معاين من معىنً  أجلى ىي والعصمةُ  العصمة، حقيقةُ  ىو ادلعصوم والعلم معصوم،
 والعلمُ  ذلا، ثابتةٌ  فالعصمةُ  جداً، غريب!! ىذا غريبٌ ! ذلا؟ ادلعىن ىذا يثبت ال فكيف فاطمة، التطهًن
 تتخذ أنْ  على قادرةٌ  ىي تّتخذ، مل أم قراراً  اخّتذت سواء بالفعل أو بالقوةِ  القرارات واختاذُ  ذلا، ثابتٌ  ادلعصوم

 ولكن اإلمامة، ىي وتلك معصوم، ختطيطٍ  عرب ادلعصوم القرار ىذا تُ نَ فّْذ أنْ  على قادرةٌ  وىي ادلعصوم، القرار
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يقةُ  تُ َفعّْل مل ادلؤمنٌن أمًن لوجودِ  ا، رسول لوجود إمامِتها لتفعيل احلاجةِ  لعدم  بشكلٍ  إمامَتها الكربى الصدّْ
 ،(العالمينِنساءِسيِّدةُِ: )الوصف وىذا التسمية ىذهِ  أمَّا والنّْساء، الّرجالُ  سيّْدةُ  ففاطمةُ  وظاىر، واضحٍ 
ا بالضَّرورة ليست واألوصاف األلقاب وىذه ألقأِّا، من جزء فهذا  . شؤوناهِتا ُكلَّ  تُغطّْي أَّنَّ

 !! أبداً  شؤوناهِتا؟ ُكلَّ  يُغطّْي البتول اللقب ىذا أنَّ  فهل ،(البتوؿِفاطمة: )نقول فحينما
 !! أبداً  شؤوناهِتا؟ ُكلَّ  يغطي الزَّىراء أنَّ  فهل ،(الزَّىراءِفاطمة: )نقول حينما
 اللقب ىذا أنَّ  يعين ال ،(العالمينِنساءِسيِّدةُِِإنَّها: )نقول فحٌن األلقاب، ّٔا حتيطَ  أن ٕنكن ال فاطمةُ 
 لقب حال الشَّهيدة، لقب حال الزَّىراء، لقب حال حالوُ  ىذا البتول، لقب حال حالوُ  ىذا بشؤوناهِتا، ٓنيط

يقة،  . ألقأِّا من َلَقبٌ  وىذا فاطمة، كثًنة ألقاب ذلا الزَّىرة، الزُّىرة، الطَّاىرة، ادلرضيَّة، الرَّاضية، الرَّضيَّة، الصدّْ
 معرفة، عدمِ  وعن جهالةٍ  عن ينمُّ  سخيفٌ  تصوُّرٌ  ىذا فقط، النّْساء على سيادهَتا ٓنّدد اللقب ىذا أنَّ  َتصوُّرُ 

 أن البُدَّ  واحدة، روايةٍ  من فهمٌ  فهذا منها ذلك َوَفِهم مثَلً  رواية إىل استند إنَّوُ : يقول قائلٍ  من كان وإذا
 على دالٌ  لقبٍ  ُكلُّ  األلقاب ىذهِ  تكون ادلعطيات ُكلَّ  مجعنا إذا ادلعطيات، وِبُكلّْ  الرّْوايات بُكلّْ  ِعلماً  َُنيط
 صلواتُ  فاطمة مقامات وبُكلّْ  شؤونات بُكل ُٓنيط ال نفسوِ  الوقت يف ولكنَّوُ  ُمعيَّنة حيثيَّةٍ  وعلى ُمعٌنَّ  معىنً 

  ..!!عليها وسَلموُ  اِ 
 فاطمة ،(َفاِطَمة: )ىو شؤوناهتا ِبُكلّْ  ٓنيط اللفظية اجلهة من لفظياً، إنَّو نقول أنْ  ٕنكن الَّذي الوحيد االسمُ 

 شؤوناهِتا، من جانباً  يتناول وصفٍ  وُكلُّ  َلقبٍ  ُكلُّ  األوصاف، وبقيَّةُ  األلقاب، بقيَّةُ  الوحيد، االسم ىذا ىو
ا فاطمة فاطمة، فاطمة، فقط  عن ادلفطومةُ  الكاملة، يعين الشرّ  عن ادلفطومةُ  الفاطمة، ادلفطومة َتعين ألَّنَّ
 العاصمة وأمام ادلفطومة، فاطمة أمام َننُ  العاِصمة، ادلعصومةُ  ىي يعين الكاملة الكاملة، يعين شر ُكلّْ 

 تعصُمُو، ىي شيءٍ  أيَّ  تعصمَ  أنْ  أرادات إذا عاصمة وعاصمة، نقص ُكلّ  عن معصومةٌ  فهي ادلعصومة،
 الزّْيارةِ  يف ما ومجيع الكبًنة اجلامعةِ  الزيارةِ  يف واردٌ  ادلعىن ىذا وجل، عزَّ  با اعتصم فقد ّٔا اعتصم ومن

ا ألوالِدىا يثُبت أنْ  قبل لفاطمة ثابتٌ  الكبًنة اجلامعة  ىو الكبًنة اجلامعة الزّْيارةِ  يف ما ُكلّ  عليهم، ُحجَّةٌ  ألَّنَّ
  .ذلم إمامِتها وباعتبار ُحجيَِّتها باعتبار ألوالِدىا يثبت أن قبل لفاطمة ثابتٌ 
 اعتصم فمن ،(َوَجلََِِّعزَِِّبِاهللِِِِاْعَتَصمِفَػَقدِِبُكمِِاْعَتَصمََِِوَمنِْ) :الكبًنة اجلامعة الزّْيارة يف نقول ىكذا فنحنُ 

 ادلعاين ىذه ُكلُّ ! وعاصمة معصومةٍ ! وفاطمة مفطومةٍ  حقيقةٍ  أمامَ  فنحنُ  وجَّل، عزَّ  با اعتصم فقد بفاطمة
ا اضة اللغوية اجلهة من ال فاطمة كلمة جتمعها أقول وحٌن ،(فَاِطَمة: )كلمة جتمعها  اجلهة من وإِنَّ

 االسم ىذا فاطمة، معىن يف األخرى يف إحداّنا تتماَىى اللغويّة واجلهة االصطَلحية واجلهة االصطَلحّية،
 االسم ىذا يف تتجلَّى أيضاً  الفاطر اسم فمعاين الفاطر، اسم من ُمشتقّّ  االسمُ  وىذا اجلامع، الوحيد
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 ال العادلٌن نساء سيّْدة داللُتو، لوُ  اسم ُكلُّ  وصٍف، ُكلُّ  لقٍب، ُكلُّ  األوصاف بقيَّة األلقاب، بقيَّة الشَّريف،
ا يعين ا للرجال، سيّْدةً  ليست أَّنَّ ! األرض وسيّْدةُ ! السَّماوات وسيّْدةُ ! الكرسي وسيّْدةُ ! العرش سيّْدةُ  إَّنَّ

نيا وسيّْدةُ ! الدين وسيّْدةُ ! النًّْنان وسيّْدةُ ! اجلنان وسيّْدةُ ! اآلخرة وسيّْدةُ ! الدنيا وسيّْدةُ  ! النّْساء وسيّْدةُ ! الدُّ
 كلّْ  ومن! واإلنس اجلنّْ  من العادلٌن نساء وسيّْدةُ ! ادلخلوقات ُكلّْ  وسيّْدةُ ! ادلَلئكةِ  وسيّْدةُ ! الرّْجال وسيّْدةُ 

! ىاشم بين سيّْدةُ  وىي! إبراىيم آلِ  سيّْدةُ  وىي! أبيها أُمَّةِ  سيّْدةُ  وىي! الرّْجال سيّْدةُ  وىي! ِنساء فيو عاملٍ 
 ! احلقيقي بادلعىن ادلؤمنٌن أمُّ  وىي طالب، أيب آلِ  سيّْدةُ  وىي
 ىي فاطمة أمَّا اللقب، منهنَّ  ُيسَلب بالتطليق النَّبّ  كنساء ليس فاطمة، من ُيستَلبُ  ال حقيقيّّ  ادلعىن ىذا

 األمومة ذلا تكون ال فكيف! أبيها أُمُّ  وىي! الكتاب أُمُّ  ىي! ادلهديّ  أُمُّ  ىي! األَِئمَّة أُمُّ  ىي ادلؤمنٌن، أمُّ 
م إالَّ  أَِئمَّة األَِئمَّةُ  كان ما األمومة، من فرعٌ  واإلمامةُ  واإلمامة؟  فرعٌ  اإلمامةُ  األُّم، ىذه من فاطمة، من ألَّنَّ

 ىنا الكتاب الكتاب، أمومة العرش، أمومة من التكوين، أمومة من الكتاب، أمومةِ  من األمومة، ىذهِ  من
 إمامٌ  ىي ولذلك اإلمامة، نشأت األمومة ىذه من ُمطَلقة، أمومة ىذهِ  وكلمات، آيات ومن ألفاظ من أوسع

 .األطهار ُولِدىا وعلى عليها اِ  صلواتُ  ُولِدىا من لألَِئمَّة
ا يُقال وال إمام فاطمة إنَّ  يقال فَل الدنيويّةُ  اإلمامةُ  منها ُتسَلبُ  فلماذا األفق ىذا يف إمامُتها كانت إذا  إَّنَّ

! ؟..السياسة وإمامةُ  احلكم إمامةُ  منها ُتسلبُ  فلماذا ادلقام ىذا ذلا البعض ثبَّت لو وحّتَّ ! ؟..األَِئمَّة إمامُ 
ا  ليس اذلاديّ  اإلمام زمن يف مثَلً  العسكريّ  اإلمام أنَّ  فهل حاجة، من ىناك تُكن مل إمامَتها، تُفعّْل مل ألَّنَّ

 الباقر؟ اإلمام زمن يف إماماً  ليس الصَّادق اإلمام أنَّ  وىل الدين، من خرج فقد بذلك قائلٌ  قال إذا إماماً،
 إىل احلاجة لعدم إمامَتو دنيوياِّ  تفعيَلً  يُ َفعّْل مل الصَّادق اإلمام الدين، من خرج فقد بذلك قائلٌ  قال إذا

 .السَّبب ىو ىذا ذلك، إىل احلاجةِ  لعدمِ  إمامَتها تُفعّْل مل الزَّىراء ذلك،
 : تشكيَلت ذلا اإلمامة أنّ  من السَّابقتٌن احللقتٌن يف تقدَّم فيما بّينتُ  وقد

o الواحد اإلمام! 
o األصَلن اإلمامان! 
o  ُاألَِئمَّة أَِئمَّة الثََّلثة األَِئمَّة! 
o  ُاخلمسة األَِئمَّة! 
o  ُالتسعة األِئمَّة! 
o  ُعشر االثنا األَِئمَّة! 
o  ُوىكذا عشر، األربعة األَِئمَّة! 
 تشكيلة ُىناك عشر، األربعة األِئمَّة تشكيلة يف ولكنَّها التشكيلة ىذه يف ليست فاطمة تشكيَلت، ىناك
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 تتشكَّل معها عشر األحد ولدىا من فاألَِئمَّة ذلم إمامٌ  فاطمة أنَّ  اللحاظ ّٔذا نأخذ حٌن عشر االثين األَِئمَّة
 ىناك عليها، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  فاطمة وإمامهم عشر األحد بلحاظ عشر االثين األَِئمَّة منظومة

 أنَّ  من التصّور ىذا حدثَ  التشكيل ىذا يف عشر االثين األَِئمَّة عن يدور دائماً  احلديث ألنَّ  تشكيَلت
 .اجلهات مجيع من َكاملةٌ  وإمامُتها األَِئمَّة، إمامُ  ىي َبل إمام، فاطمةُ  إماماً، ليست فاطمة

 أنكرمت ذلك وبعدَ  بأرجِلكم منزلِتها على ودستم منزلِتها حرقِ  يف شاركتم قد ألنَُّكم الكَلم ىذا استغرابُ 
 إىل ورجعنا إليها أشرتُ  الَّيت الوثائق ىذهِ  إىل رجعنا لو وإالَّ  اعتقدمت، ما واعتقدمت قُلتم ما وقُلتم ادلعىن ىذا

 األمر ىذا جتعل وأدلَّة مدارك إىل فستستمعون اآلن، حلدّْ  يكمل مل واحلديث احلقائق إىل ورجعنا النصوص،
اً  واضحاً  اً، وبديهّياً  جدَّ  فاطمةُ  الَقيَّْمة، ىي فاطمةُ  تعاىل، اُ  شاء إنْ  غد يومِ  حلَقة يف سيأتينا ما وىذا جدَّ

نيا يف سيّْدتُنا فاطمةُ ! أَِئمَّتنا إمامُ  بل إماُمنا فاطمةُ ! علينا وقَ يّْمةٌ  ديِننا قَ يّْمةُ   من َحالٍ  ُكلّْ  ويف واآلخرة الدُّ
 . أحرار أنتم ختالفونين توافقونين عقيدت ىذه! أحوالِنا

 وليست واآلخرة الدنيا يف إمامي فاطمة: عليها ُٕنيَتين أنْ  ا بقيَّة إىل وأتوسَّل عليها أحيا الَّيت عقيدت ىذهِ 
 ..!! اجلهات مجيع من كاملةٌ  إمامُتها أئمَّيت، إمامُ  بل فقط إمامي

 .وأكثر أكثر األمر يُ بَ ٌنّْ  ما القادمة احللقةِ  يف وسيأت واضح بشكلٍ  ادلسألة ىذه يشرح احلديث من تقدَّم ما
  ... الَقَمر رَِعايَةِ  يف  أَْترُكُكم

 اإلْٔخَسِْٔج عٍََى ًَُِخَببِعٍِنَب ُِشَبىِدٌِنَب ًًَُجٌُهِ ًُجٌُىِنَب عَْٓ اٌىَسْةَ إوْشِف احلُعَني أَخٍِهَ ًَجْوِ عَْٓ اٌىَسْةِ وَبشِفَ ٌَب

  ... احلُعَني أَخٍِهَ بِحَكِّ

  ... اهلل أَِبِْ يف ... اٌشَّبشت ٔفط عٍى غَداً ٍُِْخَمَبٔب ... جٍَّعبً اٌدُّعَبء أَظأٌَُىُ
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ِ:وفيِالختاـ
ّلِبُػػّدِمػػنِالتنبيػػوِالػػىِأنّنػػاِحاولنػػاِنقػػلِنصػػوصِالبرنػػامبِكمػػاِىػػيِوىػػذاِالمطبػػوعِّلِ
يخلػػوِمػػنِأخطػػاءِوىفػػواتِفمػػنِأرادِالدقّػػةِالكاملػػةِعليػػوِمراجعػػةِتسػػجيلِالبرنػػامبِ

ِبصورةِالفيديوِأوِاألوديوِعلىِموقعِزىرائيوف.
 
 
ِ

ِمعِالتحيات
ِالػُمتابَعة
ِزىرائيوف
ِىػ3417ِ
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