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 اٌِّْئَخ ثَعس األَضْثَعًٌَُْ احلَبزَِّخ خُمٍََحَاٌْ

 ٌُّْؽًاخلَ ِٓبثاٌ اجلُعْءُــ  فَبطَِّخ َّب ٌَجَّْهِ

  عثِاطَّاٌ ؽُاٌمِ - اٌمََِّّْخ فَبطَِّخ
 

  ... بَ َناٌبْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواٌبْ  ِإْخَوٌبْ  َعلْيُكم َسََلمٌ 
: َسبقْتها الَّيت َكاحلََلَقات احلَلَقة َىذهِ  ِف  واحَلديثُ  ..!!. فَاِطَمةِيَاِلَب َّْيكِِ: اْلُمتَ َقدِّم الُعنوان ءِ َأْجوا ِف  زِلنا ال

 ..!!َعليها وَسَلموُ  اِ  َصلواتُ  الَقيَِّمة فَاِطَمةُ 
 ُكلَّ  أُعيد َأنْ  أُريد ال ُموجز بشكلٍ  الكساء، حديث أجواءِ  ف قبَلها وما ادلاضية احللقةِ  ف احلديثُ  مرَّ 

 ف أنّو صحيحٌ  قُلت كما الِكساء َحديث أنَّ  ِمن النُّقطة َىذهِ  إىل النَّظر أُلِفتُ  ولكنَّين تقدَّمت الَّيت التَّفاصيل
يقة بيت ف َحَدثت واقعةٍ  حول يدورُ  أيدينا بٌنَ  الَّيت ألفاظوِ   األفق ىذا ف األُفق، َىذا وف الطاىرة الصدِّ
 ف وَردت الَّيت والدالئل ادلعطيات لكثرةِ  احلّسي، األفق ىذا يتجاوز اجمللسُ  كانَ  وَقطعاً  لنا، نُِقل كما احلّسي

 نقطةٍ  إىل النَّظر أُلِفتُ  ولكنَّين أُعيد، أنْ  أُريدُ  ال تقدَّم فيما ذلك إىل اإلشارةُ  مرَّت وقد احلديث، ىذا نفسِ 
 :جداً  مهمَّةٍ 

ثنا الَّذي أنَّ  سنجدُ  يدّي، بٌن( اجلنان مفاتيح) ىو وىذا يفالشَّر  الكساء حديثِ  ف تدبّرنا ما إذا  حدَّ
يقةُ  ىي الكساء حبديث يقةِ  عن لنا احلديثَ  نَ َقل األنصاري جابرُ  الطاىرة، الصدِّ  حدَّثت فالَّيت الطاىرة، الصدِّ

يقةُ  ىي باحلديث ِذُِكرََِِما - :ءَجا احلديث ىذا من األخًنة األجزاء وف احلديث تفاصيل وف الطاىرة، الصدِّ
ِالرَّْحَمةَِعَليُهمَِونَ َزَلتَِإّلََِِّوُمِحبِّيَناِِشيَعِتَناِِمنَِجْمعٌَِِوِفيوِِِاأَلْرضَِأْىلَِِِمَحاِفلِِِِمنَِِْمْحَفلٍِِِفيَِىَذاَِخبَ ُرنَا

 الَّيت احلديث، ىذا ذكرِ  على حث   فُهناكَ  - يَ تَ َفرَُّقواَِأنِِِْإَلىَِلُهمَِوَاِستَ ْغَفَرتِاْلَمََلِئَكةِِبُهمَِوَحفَّت
 .احلديث ىذا ذكرِ  على حث   وُىناك فاطمة، إلينا احلديث نَ َقلت اليت فاطمة، باحلديث حدَّثت
 ا ىو الكساء حديث دبضمون ادلضمون، هبذا ربدَّث من أوَّلُ : إليها النَّظر أُلِفت أنْ  أريد الَّيت النُّقطة

 قال ماذا يقول، الَّذي ىو احلديث بذلك، مَلئكَتوُ  دَّثح وقد بو، ربدَّث من أوَّلُ  ىو وتعاىل، سبحانوُ 
ثنا الَّيت ىي أيضاً  وفاطمة الكساء؟ حديثُ  َِويَاَِمََلِئَكِتيِيَاَِوجَّلَِعزَِِّاللُِِفَ َقالَِ - :اجمللس ىذا عن رُبدِّ
ِفَ َلَكاًَِِوَّلُِِمِضيَئةَِشْمَساًَِِوَّلُِِمِنيَراًَِِقَمراًَِِوَّلَِِمْدِحيَّةَِأْرَضاًَِِوَّلَِِمْبِنيَّةَِسَماءًَِِخَلْقتَُِِماِِإنِّيَِسَماَواِتيُِسكَّانَِ
 ىو ىذا - الِكَساءَِتحتَُِِىمِالَّذينِالَخْمَسةَِىُؤّلءَِِِمَحبَّةِِِِفيِِإّلََِِّيْسِريِفُ ْلَكاًَِِوّلَِيْجِريَِبحراًَِِوَّلَِِيدور

 حديث ف نقرأُ  ماذا ضلنُ  ء،الكسا ربت اجتمعوا قد اخَلمسة أنَّ  ِمن ادلَلئكة ؼُلِب  ا الكساء، حديث
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 ىنا وتعاىل ُسبحانو ا وردت، الَّيت التفاصيل وبقيَّة الكساء، ربت اجتمعوا قد اخلمسة أنَّ  نقرأُ  الكساء؟
ِاأَلِمينُِِفَ َقالَِِالِكَساء،َِتحتَُِِىمِالَّذينَِِالَخْمَسةَِىُؤَّلءَِِِمَحبَّةِِِِفيِِإّلَِّ - الكساء حبديث مَلئكَتوُ  ػُلدِّث

ُِىم:َِوَجلَِعزَِِّفَ َقالَِ - الكساء حبديث ػُلدِّثهم زال ال ا - الِكَساءَِتحتَُِِىمَِوَمنَِربِِِّيَا:ِائِيلَجبرَِ
 آخر وإىل يسأل جبائيل ذلك بعد - َوبَ ُنوَىاَِوبَ ْعُلَهاَِوأبُوَىاِفَاِطَمةُُِِىمِِْالرَِّساَلةَِوَمْعِدنُِِالنُبُ وَّةِبَيتَِِِأْىلُِ

 غلري األلفاظ ىذهِ  حبسبِ  َكان الَّذي الِكساء حبديثِ  األعلى ادلأل َحدَّث ا نَّ أ واضح الكَلم التفاصيل،
 . اسوسة الطبقة ىذهِ  ف

 العامل ىذا على مقصورةً  تكن مل فاطمة بيت ف الكساء حديث واقعة أنَّ  من أمس يوم ف قصدتُوُ  ما وىذا
 ا، ىو هبا حدَّث من أوَّل إنَّ  وتَلحظون رى،ُأخ قضيَّة ىذهِ  َسَلمة، أُمِّ  بيت ف حدث ما مثل احلّسي

ِالرَّْحَمةَِعَليُهمَِونَ َزَلتِِإّلَِّ - اخلصوصيات ىذهِ  لوُ  البيت أىل شيعة بٌن هبا احلديثُ  كان السَّبب وذلذا
َِأْىلَِمَحاِفلِِِِمنَِِْمْحَفلٍِِِفيَِىَذاَِخبَ ُرنَاِذُِكرَِماِيَ تَ َفرَُّقوا،َِأنِِِْإَلىِِلُهمَِوَاْستَ ْغَفَرتِاْلَمََلِئَكةِِبِهمَُِِوَحفَّت
 الشَّرط هبذا ولكن بشريّة رلموعةٍ  أيِّ  ف احلديث ىذا ذُِكر لو حّتَّ  يعين - ِشيَعِتَناِِمنَِِْجْمعٌَِِوِفيوِاأَلْرض

َِأْىلِِفلَِِمَحاِِمنَِِْمْحَفلٍِِِفيَِىَذاَِخبَ ُرنَاِذُِكرََِِما - الشِّيعة من مجعٌ  البشرية اجملموعة تلك ف يكون أن البُدَّ 
اىات، سلتلف من الديانات، أيِّ  من - اأَلْرض اً  مهمَّة قضيَّة ىذه القضيَّة، ىذهِ  إىل التفتوا االذبِّ َِما - جدَّ

يانات ُكلِّ  من - اأَلْرضَِأْىلَِِِمَحاِفلِِِِمنَِِْمْحَفلٍِِِفيَِىَذاَِخبَ ُرنَاِذُِكر  - افل ذلك ف - َوِفيوِِ - الدِّ
َِأنِِِْإَلىِِلُهمَِوَاْستَ ْغَفَرتِاْلَمََلِئَكةِِبُهمَِوَحفَّتِالرَّْحَمةَِعَليُهمَِونَ َزَلتِِإّلََِِّوُمِحبِّيَناِِشيَعِتَناِِمنَِجْمعٌِ

 بالضَّرورةِ  ليس الكَلم ىذا يتفرَّقوا، أنْ  إىل ذلم واستغفرت ادلَلئكة هبم وحفَّت الرَّمحة عليهم نَزلت - يَ تَ َفرَُّقوا
 ىذا نفسُو، ادلضمون ىذا شيعة، ولشيعِتها شيعة ذلا فاطمة ىنا، فاطمة نع احلديث بالشِّيعة، خاصَّاً 

 ُتَلحظون يكفي، ما الوقت لكن عبارة عبارة لتناولتوُ  وإالَّ  يكفي ما الوقت باألسرار، مشحون احلديث
 أنْ  ُأحاول وأنا َتشعَّب البنامج العدد، كثًنة صارت واحللقات الوقت، ف طويلة طويلة، صارت احللقات

  .أسبكَّن ما بقدرِ  احلديث أطراف أَُلْمِلم
 األُمم، أيِّ  من - اأَلْرضَِأْىلَِِِمَحاِفلِِِِمنَِِْمْحَفلٍِِِفيَِىَذاَِخبَ ُرنَاِذُِكرَِما - أيضاً  الكَلم من الثَّاين اجلزء
 من ليس - َمْهُمومِِفيِهموََِِوُمِحبِّيَنا - افل ىذا ف - ِشيَعِتَناِِمنَِِْجْمعٌَِِوِفيو - الفاطميَّة الرَّمحة ىي ىذه

اً، ُمهمَّة القضيَّة ىذهِ  - َىمَّوِاللَُِِوفَ رَّجِِإّلََِِّمْهُمومَِوِفيِهم - غًنىم ومن الشِّيعة من الشِّيعة،  من البُدَّ  جدَّ
َِوَّلَِِىمَّوِاللَُِِوفَ رَّجِِإّلَِّ - غًنىم ومن الشِّيعة من الشِّيعة، من ليس - َمْهُمومَِوِفيِهم - إليها اإللتفاتِ 

َِواللِِِإَذاًِ:ِالسََّلمَِعَليوَِِِعليِ ِفَ َقالََِِحاَجَتو،ِاللَُِِوَقَضىِِإّلََِِّحاجةٍِِطَاِلبَُِِوَّلَِِغمَّوِاللُِِوََكَشفَِِِإّلََِِّمْغُموم
 الكَلم ىذا ألنَّ  ال - َوُسِعُدواِفَاُزواِِشيَعُتناِوََكَذِلكََِِوُسِعْدنَاِفُ ْزنَا -:يقول َلمَّا ىنا اإلمام - َوُسِعْدنَاِفُ ْزنَا
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ا بالشِّيعة، خاصَّاً  كان الكَلم ىذا ألنَّ  ال ادلغموم، وَغمِّ  ادلهموم ىمِّ  تفريج ف مرّ  الَّذي  الشِّيعة سعادة وإظلَّ
 تدورُ  الشِّيعة حقائقُ  الكساء، ىذا ربتَ  اخليمة، ىذه ربت بكوِِنم الشِّيعة سعادة علّي، وآل علي   بوالءِ 
 ..!! علي   حول

 األنوار رأى رأى؟ ماذا السَّماوات ملكوت عن لوُ  ُكِشف حٌن إبراىيم وأنَّ  إبراىيم قصَّة ف ادلوجود ادلضمون
 ،﴾فَإَرََّّيَُّٓ﴿ - األَِئمَّة؟ يقول ماذا ﴾فَإَرََّّيَُّٓ ثِىٍََِّبدٍ ضَثُّوُ إِثْطَاىَُِْ اثْزٍَََ ًَإِشِ﴿ التسعة األنوار ورأى اخلمسة

 - الَقاِئمِِإَلى:ِقَالَِ ﴾فَإَرََّّيَُّٓ﴿ - الكلمات لوُ  سَبَّت إبراىيم ولكنَّ  آدم، كلماتُ  ىي - الَقاِئمِِإَلى:ِقَالَِ
 أنواراً  األنوار تلك حول ورأى نور، من ضحضاحٍ  ف والتاسع التسعة األنوار ورأى اخلمسة، األنوار فرأى

م: لوُ  فقيل سأل حٌن كثًنة،  علي   حول تدور الشِّيعة ئقُ حقا حوذلم، تدورُ  احلقائقُ  فتلك شيعتهم، إِنَّ
 ..!! اجلوىر هبذا وترتبط

 موجودة، كانت احلقائق - َوُسِعدواِفَاُزواِِشيَعتُناِوََكَذِلكَِوُسِعدنَاِفُ ْزنَا -:يقول حٌن ىنا ادلؤمنٌن أمًنُ  ولذا
ا الكساء ىذا ربت موجودة موجودة، كانت النورية احلقائق ىذه ، ُمرتبطة ألِنَّ  ُىنا ومن ر،اجلوى هبذا بعلي 

 ىناك الدنيا، ِشيعة من ال ُمستِقرَّاً  إؽلاُِنم يَبقى الَّذين من األرض أىل زلافل من زلفلٍ  ف ُوِجدوا لو ىؤالء
نيا شيعة من ىم لعلي   شيعةٌ  نيا شيعةُ  ُىم شيعةٍ  عن ىنا احلديث علي ، حبُّ  منهم ُيسَلبُ  الدُّ  واآلخرة، الدُّ
َْْب فِِ اٌثَّبثِذِ ثِبٌْمٌَْيِ آَِنٌُاْ اٌَّصَّٓ اٌٍّوُ ُّثَجِّذُ﴿ :الثابت بالقول ا يُثبُِّتهم الَّذين  الَّذين ىم ىؤالء ،﴾آذِطَحِ ًَفِِ اٌسُّٔ

  .األنوار بتلك زُليطةٌ  أنوارىم إبراىيم رآىم الَّذين ىم وىؤالء احلديث، ىذا عنهم يتحدَّثُ 
 احلديث ىذا وذُِكر األرض أىل زلافل من زلفلٍ  ف اكانو  لو ىؤالء اجلّو، ىذا ف يتحدَّثُ  الكساء فحديثُ 

 ىو ىذا يسعد، السَّعيدَ  جاور َمن افل، ذلك ُكلّ  على - الرَّْحَمةَِعَليُهمَِونَ َزَلتِِإّلَِّ - غلري؟ الَّذي فما
ِِشيَعتُ َناِوََكَذِلكَِ - مغُلاوروِنَ  الشِّيعة - َوُسِعْدنَاِفُ ْزنَاَِواللِِإَذاًِ - :يقول واإلمام زُلَمَّد، آل كَلمُ  كَلمهم،

 فاجملاورة افل أىلُ  ىؤالء أمَّا واآلخرة، الدنيا ف أبديّةٍ  سعادةٍ  عن ىنا احلديث ولكن - َوُسِعدواِفَاُزوا
 حديث دام وما افل ىذا ف شيعتنا من مَجعٌ  دام ما يسعد، السَّعيد جاور من مؤقَّتة، فالسعادةُ  ُمؤقَّتة،

 ادلعىن، ىذا تستغربوا ال - اْلَمََلِئَكةِِبُهمَِوَحفَّتِالرَّْحَمةَِعَليُهمَِونَ َزَلتِِإّلَِّ - افل ذاى ف يُردَّدُ  الكساء
  تقول؟ ماذا األحاديث ادلعىن، ىذا تستغربوا ال
 - لُعشبا تأكل علفها تأكل راتعة ادلراعي ف هبائم - رُتَّعِبَ َهاِئمَِلْوَّلِ - هبائم هبائم - رُتَّعِبَ َهاِئمَِلْوَّلِ)

َِصبَّا،َِعَليُكمِالَبََلءَِلَصَبْبتُِ - ُىؤاَلء َلَوال - ُخشَّعَِوَشَبابٌِِرُكَّعَِوُشُيوخٌُِِرضَّعَِوَأْطَفالِرُتَّعِبَ َهاِئمَِلْوَّلِ
 !!أطفال وعن هبائم عن احلديث الِعباد، لرمحة سبباً  يكونون ىؤالء - (َصبَّاًَِِعَليُكمِالَعَذابََِِلَصَبْبتُِ
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اً  بعيدةٌ  القضيَّة إذاً ! احلقائق؟ وىذه اجلوّ  اوىذ بالكم فما  من َقصدتُوُ  الَّذي ىو وىذا الِكساء، حديث ف جدَّ
يقة زلوريّة عن تتحدَّثُ  الَّيت األىمّ  الوثيقةُ  ىو الكساء حديث أنَّ   وتتحدَّثُ  الوجود، ىذا ف الُكبى الصدِّ

ا ،(الَقيِّمةِفَاِطمةُِ: )ادلضمون ىذا عن ينا قَ يِّمةُ  إِنَّ نيا لدِّ   .والدُّ
 شفرَتوُ  يُفكك أنْ  َيستطيع من ادلضامٌن، من الكثًن فيو احلقائق، من الكثًن فيو حبرٌ  ىذا الكساءِ  وحديثُ 

 أىل زلافل ف ذُِكر لو حبيث اخلصوصية، ىذه لوُ  كانت ولذلك احلديث، ىذا ف األسرار من الكثًن ففيو
يانات، ُكلِّ  من األرض  احلديث الكافرون، حّتَّ  ادللحدون، حّتَّ  األرض أىل زلافل ات،االذباى ُكلِّ  من الدِّ

ِبَ َعثَِنيَِوالَّذي - يُقِسم والنَّيب - َخبَ ُرنَاِذُِكرَِِما - األرض أىل زلافل من زلفلٍ  ف النَّواصب، حّتَّ  ىنا
 أىل زلافل - اأَلْرضَِأْىلَِِِمَحاِفلِِِِمنَِمْحَفلٍِِِفيَِىَذاَِخبَ ُرنَاِذُِكرَِماَِنِجيَّاِبِالرَِّساَلةَِِِواْصَطَفاِنيِنَِبيَّاِبِالَحقِِّ
 - الرَّْحَمةَِعَليُهمَِونَ َزَلتِِإّلََِِّوُمِحبِّيَناِِشيَعِتناِِمنَِجمعٌَِِوِفيو - الشَّرط هبذا لكن فيها، شيءٍ  كلُّ  األرض

َِونَ َزَلتِِإّلَِّ - اطمةف عطاءُ  ىذا زُلَمَّد، آل عطاءُ  ىذا وعدٍو، وكافرٍ  ناصبٍ  ِمن فيوِ  دبا ُكلِّو افل على
 ادلَلئكة َتقول قد الشرط، هبذا - يَ تَ َفرَُّقواَِأنِِِْإَلىَِلُهمَِواْستَ ْغَفَرتِاْلَمََلِئَكةِِبُهمَِوَحفَّتِالرَّحَمةَِعَليُهم

 مجعٍ  مع الكساء حديث ف بالذَّات زُلَمَّدٍ  آلِ  ذكرُ  دام ما ادلوضع، ىذا ف داموا ما ذلم استغفرت استغفرت،
 ىذا وسينِسفون عليو، كانوا ما إىل سيعودون ىم تفرَّقوا إذا ولكن ذلم، تستغفرُ  ادلَلئكة شيعِتهم، من

 وآلِ  زُلَمَّدٍ  بعروةِ  وللتمسُّك للهداية لتوفيِقهم سبباً  يكونُ  االستغفار ىذا َكان إذا إالَّ  بأعماذِلم، االستغفار
ِطَاِلبَُِِوَّلَِِغمَّوِاللُِِوََكَشفَِِِإّلََِِّمْغُمومَِوَّلَِِىمَّوِاللَُِِوفَ رَّجَِِِإّلََِِّمْهُمومَِوِفيِهم - آخر َشيءٌ  وذلك زُلَمَّد،
  .اجلميع عن الكَلم ىذا - َحاَجَتوِاللَُِِوَقَضىِِإّلََِِّحاجةٍِ

 األجيال عب دلاذا إذاً  !!سؤايل ىو ىذا الزَّىراء؟ عن ضلن أين إذاً ! زُلَمَّد؟ آل عن ضلنُ  أين إذاً : ىنا سؤايل أنا
 !!دلاذا؟ دلاذا؟ دلاذا؟ دلاذا؟ الشِّيعيَّة العقيدة منظومة من فاطمةُ  ُغيِّبت دلاذا إذاً  !الكساء؟ حديثَ  مسواط

 ُعمق حبسبِ  التطهًن وآية الكساء، حديث ُشؤونات مُجلةِ  من التطهًن آيةُ  أمس يوم حلقة ف قُلت وكما
 أىل على اإلمامة حدود وف الِعصمةِ  حدود ف روتُفسَّ  وُتشرَح ُتطرَح شلَّا أبعد دالالتٌ  ذلا الكساء حديث
نيا،  آية سيِّدة ىي َىذهِ  وأبوىا فَاطمةُ  فَاطمة، ىي الَتطهًن آية َسيِّدة فإنَّ  األفق ىذا مع حّتَّ  ولكن الدُّ

 األفق ف األفق ىذا ف حّتَّ  ،(َوبَ ُنوَىاَِوبَ ْعُلَهاَِوأَبُوَىاِفَاِطَمةُِ: )التطهًن آية سيِّدةُ  ىي ىذه التطهًن،
 التطهًن آية ف ما فُكلُّ  اإلمامة، على هبا نستدلُّ  العصمة، على هبا نستدلُّ  التطهًنِ  آيةُ  ادلعروف التفسًني

 التطهًنِ  آيةُ  واحُلسٌن، احَلسنِ  على ينطبق أنْ  قبل فاطمة على ينطبقُ  واإلمامة العصمة على استداللٍ  من
ِآِخُرناُِمَحمَّدِأْوَسطُناُِمَحمَّدِأوَّلُنا: )بلحاظ الواحدة، واحلقيقة ةالواحد النوريّة بلحاظِ  مجيعاً  عليهم تَنطبقُ 
 اجلميع، على تنطبقُ  التطهًنِ  آيةُ  اللحاظ هبذا فاطمة، على ينطبق الكَلم ىذا ،(ُمَحمَّدُِكلُّناُِمَحمَّد
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 علي   إىل وػلتاجون مَّد،زلَُ  ىو دبا زُلَمَّدٍ  إىل ػلتاجون فاخللقُ  اخللق، حاجة حبسبِ  األمساء ذبّليات وبلحاظِ 
 أنْ  قبل فاطمة على حقائقها بُكلِّ  تنطبقُ  التطهًنِ  فآيةُ  فاطمة، ىي دبا فاطمة إىل وػلتاجون علّي، ىو دبا

 واحُلسٌن، احَلسنُ  ذلك بعد فاطمة، وعلّي، زُلَمَّدٌ  ىنا من الوسط، ف فهي واحُلسٌن، احَلَسنِ  على تنطبق
اً، واضحة القضيَّة سخيفٍة، نقاشاتٍ  إىل احلاجة دون من ثابتة فإمامتها  ف حّتَّ  أدلَِّتنا أدلُّ  التطهًن آيةُ  جدَّ

 أوالد وعلى واحُلسٌن احَلسن على انطباِقها قبل فاطمة على تنطبقُ  وىي األَِئمَّة إمامة على الكَلمي األفق
 الكَلم علماء استدالالت دبستوى الظاىري أفِقها ف حّتَّ  التطهًن وآيةُ  لوحدهِ  الكساء حديثُ  احُلسٌن،

 والسياسة، احُلكم إمامة على الشرعية، اإلمامةِ  على الكونية، اإلمامة على األفاق، مجيعِ  ف إمامِتها على داّلةٌ 
 . اإلمامة ألوان من لونٍ  أيِّ  على
اً  مهمَّة النقطة ىذه تنسوا ال لكن  ىو فاطمة بيت ف جرى دبا يعين الكساء حبديث َحدَّث من أوَّل إنَّ : جدَّ
..!! مساوية شؤونٌ  فاطمة شؤونُ  ..!!ربدَّث من أوَّل ىو ا ذلك، عن ؼُلبنا الَّذي ىو الكساء حديثُ  ا،

 عرشُ  بيتها سقفُ  زوَّجها، ا السَّماء ف زواجها زوَّجها؟ الَّذي من عقدىا؟ الَّذي َمن السَّماء ف زواجها
 حجاهبا األَِئمَّة، كَلم ىذا كَلمي ىو ما ىذا ا، حجابُ  حجاهُبا الرِّواية، علينا ومرَّت الَعاَلمٌن ربِّ 

 كان األرض ف حدث الَّذي والزواج السَّماء، ف زواجها العادلٌن، ربِّ  عرشُ  بيتها سقفُ  ا، حجابُ 
  .ىناك الزَّواجِ  لذلك انعكاساً 

 ىو ادلَلئكة، أخب ا الواقعة هِ ىذ عن أخب من أوَّلُ  اليماين الكساء واقعة تفصيل من بيتها ف جرى ما
ثُهم ِِإّلَِّ - يقول أنْ  إىل - َخَلقتَُِِماِِإنِّيَِسَماَواِتيُِسكَّانَِويَا - ادلَلئكة ؼُلَاِطب - َمََلِئَكِتيِيَا - :ػُلدِّ

َرائِيلِاأَلِمينُِِفَ َقالَِِالِكَساء،َِتحتَُِِىمِِْالَّذينَِِالَخْمَسةَِىُؤَّلءَِِِمَحبَّةِِفي  الِكَساءَِتْحتََِِوَمنِِْبرَِِيَا:َِجب ْ
 بِو، يتحدَّث الَّذي ىو ا ا، عن فاطمة ترويو حديثاً  نقرأ إنَّنا الكساء حديث نقرأ حٌن ضلنُ  احلقيقة ف -

 قال ماذا فاطمة، ُمصحف عن احلديثُ  كان حٌن أمس يومَ  الرِّوايات علينا مرَّت وقد! بغريب؟ ذلك وىل
  .فاطمة أملى أمَلىا، الَّذي ىو بنفسوِ  ا ا، ا، قال؟ ماذا الصادق إمامنا اإلمام؟

ا ا بالكَلم، زايد رحت] يتصوَّر البعض ردبَّ  ف ادلقبول احلدِّ  عن خرجت ،[زايد رحت أنَّين يتصوَّر البعض ردبَّ
 ىذي لكم أسولف خّلوين] كيف؟ تقولون قد ،[ناقص رحت أنا زايد رحت ما] أنا احلقيقة ف نظركم،
 .إليكم أعودُ  الفاصل وبعد فاصل إىل نذىب[ السالفة ىذه أسولفلكم أنْ  قبل] [:ةالسَّالف

 يبدو إيراين، ُمَّل  حقيقية، القضيَّة أنَّ  ويبدو الفاربة، سورة قراءة[ عراقي لو يعلِّم إيراين أكو:  ولونگي  ىذا]
 حٌن عليهم يصُعب قادلناط بعض القبائل، بعض ُىناك إيران مشال ف إيران، مشال أىايل من ىكذا يل

 ما] القضية ىذهِ  أنَّ  ويبدو دقيق، وبشكل صحيح بشكل العربية احلروف بعض يتلفَّظوا أنْ  العربية يتعلَّمون
َِكأَنِّي) - أمجعٌن عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  ادلعصومٌن عن ىكذا تقول الرِّوايات ،[عندىا من طللص راح
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ِيُ َعلُِّموَنُكمَِفَساِطيَطُهمَِيْضرِبُونَِ - الكوفة مسجد إىل يشًن - َىَذاِِجدُِكمَمسِِْأَْبوابَِِِعَلىِالَعَجمِبِأَبْ َناءِِ
 ،[سالفيت] إىل أعود حال أيّ  على نَ َزَل، كما الُقرآن َأواَلدَُكم يُعلِّمون الُقرآن، يعّلمونكم ،(نَ َزلَِكَماِالُقرآن

 كان اإليراين ادلَّل  ىذا الصََّلة، ف صحيح كلبش يقرأىا كي الفاربة سورة قراءة العراقي يعلِّم اإليراين فهذا
 قًنِ : )العريب العراقي ىذا يُعلِّم فكان ىي، كما احلروف يتلفَّظ أنْ  يستطيع ال ولكنَّوُ  القراءة قواعد يعرف

 كلبش اقرأىا ال،: لوُ  يقول اإليراين ،(ادلقزوبِ  قًنِ : )اإليراين مثل يلفظها أيضاً  العريب العراقي فهذا ،(ادلقزوبِ 
 عند ادلشكلة عريب، ىو باعتبار سلارجها من احلروف ؼُلرج وإنْ  يتلفَّظها أن يقرأىا أن منو يريد ىو صحيح،
 منو يريد ماذا يفهم ال أيضاً  العراقي ىذا ولكن صحيح بشكل احلروف ؼُلرج أن يستطيع ال ىو اإليراين

 إي ...!! ليبگب  اللي مسلِ  گول ال، ال،: ]لوُ  قال فاإليراين ،(ادلقزوبِ  قًنِ : )القراءة على يصرّ  اإليراين؟
  [!انتَ   لبكگب  شكو مشدريين أنا  الوگ

 وال قاصرة، اللغة ألنَّ  بالناقص رحت أنا قُلت ولذلك ادلطالب ىذهِ  عن أربدَّث أنْ  أستطيع ال إنَّين: فأقول
 للمطالب حّتَّ  األمثلة أسوق نْ أ على الُقدرة أمتلك خبسبوين أنَُّكم مع لُكم أسوقها أنْ  أستطيع أمثلة تُوجد

 ف ُىنا احلديث ولِكن الشَّرح، خَلل ومن األمثلة خَلل من الفهم على الصعبة ادلطالب وُأسهِّل ادلعقَّدة
 مسلِ : )فهي الكبًنة البقيَّة لكن اللغة، ُمرونةِ  حبدود ىو بيَّنتوُ  وما ذكرتوُ  وما قاصرة، العبارات فاطمة أجواء
 ال: )لكم أقول ذلك وبعد لُكم أشرحُ  فأنا اإليراين ىذا قال كما لكم، أبي َِّنها أن أستطيع ال ،( ليبگاب  اللي

 ويكون فرصة ىناك تكون أنْ  أسبىنَّ  الكساء، حديث عند كثًناً  أُطيل أن أُريد ال[!!  ليبگب  اللي مسلِ  ال
 ُيسلِّط الَّذي ىو الوقت الوقت، احلقيقةِ  ف ولكن تفصيلي، بشكلٍ  الكساء حديث لشرحِ  ُأخصِّصوُ  برنامج
 .وقتاً  صلد فَل علينا سيَفوُ 

 الَّيت التطهًن آيةُ  وكذاك إليها اإلشارة مرَّت الَّيت ال ُمجَملة مضامينوِ  بُكلِّ  الكساءِ  حديثُ : الكَلم ُخَلصة
 ىي ِطمةُ فَا: )َصرػلاً  ويصدحُ  يصدعُ  النُّوريّة الوثيقة ىذهِ  ف شيءٍ  ُكلُّ  الكساء حديث شؤونات مجلة من ىي

 .الشريف الكساء حبديث يرتبطُ  ما ىذا ،﴾اٌْمََِّّْخِ زُِّٓ ًَشٌَِهَ﴿ :هبا صدح ذلك قبل والقرآن( الَقيِّمة
 القدر، سورةُ  تفسًنَىا، طمسوا إبليس، أعوان إبليس، طمسها: أيضاً  تفسًنَىا طمسوا الَّيت الثَّانية الوثيقة وأمَّا

 الَّيت الَكلمات ىذهِ  هبا، ضُليط أنْ  نستطيعُ  ال أسرارٍ  عميق عن دَّثُ تتح الَّيت رموزىا بُكلِّ  القدر سورةُ 
ثنا الرِّوايات قيمتها؟ ما األرض؟ ِسعةُ  ما مجيعاً، ادلَلئكة ادلَلئكة، تنزُّل َعن تَتحدَّث  ادلَلئكة أنَّ  عن رُبدِّ
 السَّماوات تكادُ  صوتاً، ُتصِدرَ  أنْ  يعين أطيطاً، هبم تُأطَّ  أنْ  السَّماوات َتكادُ  الزُّحام ومن الَكثرة من أعدادىم

 َتكسًن مجع ىذا ،(ادلَلئكة: )تقول القدر سورةُ  وازدحامهم، وُزحامهم ادلَلئكة كثرة من أطيطاً  تُأطَّ  أنْ 
 يعين ِحَدة، على ذُِكر َلَما ادلَلئكة من الروح كان لو: يقول واإلمام الروح، وذكرت والَلم، باأللف ُمعرَّف
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اً، كبًنة قضيَّة! باألحداث؟! بادلكان؟! بالزَّمان؟ القضيَّة ربسب كيف وقضيضهم، مبقّضه ادلَلِئكة  جدَّ
 ىذا تقنيين، النزول ىذا تبُّكي، نزول النزول ليس أمر، ِبُكلِّ  أمر، ُكلِّ  عن تتحدَّث والسورة السعة، من قضيَّة
 مثل نازلة، وعبوديةٌ  صاعدة ُعبوديةٌ : أيضاً  العبودية العبودية، معاين فيو تتحقَّقُ  نزول ىذا وظائفي، نزول نزول

 بآياتٍ  ينزل جبائيل السَّطحي ادلستوى هبذا الوحي عن احلديث ىذا..!! نازل ووحيٌ  صاعد وحيٌ  الوحي
 عليو اُ  صلَّى النَّيبُّ  وَكان النَّيب أُِميَّة عن يتحدَّث الُقرآن ما مثل الكَلم ىذا اآليات، هبذه لوُ  علمَ  ال والنَّيب
 بطون ذلا ادلصحف ف الُقرآن ألفاظ لفظي، وجود أمام ضلنُ  النَّاس، أمام والكتابة القراءة ؽُلارس ال وسّلم وآلوِ 
 عن(!! عليِ ) الُقرآن حقيقة عن(!! ُمَحمَّد) الُقرآن حقيقة عن احلديث كان إذا بالكم فما السَّبعٌن، إىل

 (!!فَاِطَمة) الُقرآن حقيقة
 إمام إىل وجوىنا نُوجِّو أنْ  إالَّ  ظللك ال ضلنُ  ولكن زلدودة، واللغة قاصرة والُعُقول دوبعي وعميق طويل الكَلم
 نتلمَّس أنْ  يُوفِّقنا وأنْ  أفاقنا يفتح أنْ  لطفٍ  نظرةَ  نطلبُ  ،(اأَلْولَِياءِيَ تَ َوجَّوُِِِإلَيوِِِالَّذيِاللَِِِوْجوُِِأَْينَِ: )زماننا
 (.َأْوَعاَىاِوَخيُرَىاَِأْوِعَيةِالُقُلوب: )األوصياء سيِّد قال كما أوعيتنا بقدر قطعاً  احلقائق، ىذهِ  َعَبق من شيئاً 

 سورة من واخلمسٌن الرَّابعة اآلية ف جاء ما إىل ادلاضية احللقة ف أشرتُ  وقد ُعمقها ِبُكلِّ  القدرِ  فسورة
 الَّذين زُلَمَّد آل ُىم إبراىيم، آلُ  وُىم ﴾عَظِّْبً ٍُِّْىبً ًَُآرَْْنَبىُ ًَاٌْحِىَّْخَ اٌْىِزَبةَ إِثْطَاىَُِْ آيَ آرَْْنَب فَمَسْ﴿ :النساء
 شؤونات مُجلةِ  من ىي القدر ليلة حقيقةُ  ادلفروضة، الطاعة الَوالية، اإلمامة، العظيم، ال ُملك معىن لنا شرحوا

  .العظيم ادللك ىذا
 ادلراد وليس العظيم، ال ُملكُ  ىو ذاى الوجود، إمامة الوجود، على اإلمامة عن العظيم ال ُملك عن أربدَّث أنا
 ومثلما الوجود، على اإلمامةُ  ىو العظيم ال ُملكُ  مثًَل، ادلنّورة ادلدينة ف خليفةً  يكون أنْ  العظيم ال ُملك من

 إمام إىل بوِ  نتوجَّو الَّذي التوجُّو ىذا ا، وجوُ  ىم ا، وجو إىل الكائنات تتوجَّوُ  ا، وجو إىل األولياء يتوجَّوُ 
 سُلتصرة صورة ىو التوجُّو ىذا ادلعنوي، اجلانب وفيو ادلادي اجلانب فيوِ  توجُّوٌ  زَلسوس، توجُّوٌ  وىو َزماننا
 ىذهِ  ف كثًناً  احلديث أطيل أنْ  أُريد ال ا، وجوُ  ىم ا، وجوِ  إىل إليهم، الكائنات حقائق توجُّو عن ُموجزة
 ال ُملك وىذا!! الفاطمي الوعاء ف ذبري القدر ليلة ف ذَبري يتالَّ  ادلضامٌن ادلضامٌن، ىذه ولكن اجلهة

 فاطمة زُبرَج أساسٍ  أيِّ  فعلى احُلسٌن، وألوالدِ  واحُلسٌن للَحسنِ  ُمْلَكاً  يكون أنْ  قبل لفاطمة ُملكٌ  العظيم
 ادلنظومةُ  وتتحوَّل زلةوادلعت األشاعرة من بأصولٍ  ويأتوننا! ؟..احلاشية على وتُوَضع الشِّيعيَّة العقيدة منظومة من

ا بعنوان اإلمامة ؼُلرجون ذلك وبعد تَلصيقاً، اإلمامة هبا يُ َلصِّقون منظومةٍ  إىل احلقَّةُ   ادلذىب أصول من أِنَّ
 ..!!الدِّين أصول من وليست

 طعُ أق لذا األشرف النَّجف دلدينة الي التوقيت حبسب والصََّلة األذانِ  وقت من قريباً  بات الوقت أنَّ  أرى
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 .إليكم أعودُ  الفاصل وبعد فاصل إىل ونذىبُ  حديثي
 ... ِفيَها ال ُمستودَعِ  والسِّرِّ  وبَِنيَها وبَ ْعِلَها وأَبِيَها فَاِطَمة َعَلى َصلِّ  اللَُّهمَّ 

 وىذا ادلضمون ىذا أجواءِ  ف نتقلَّبُ  الطَّاىرة، الِعرتَة وأحاديثِ  الكرمي الكتابِ  آياتِ  بٌن جولةٍ  ف آخذكم
 ..!!َعليَها اِ  َصلواتُ  الَقيِّمة فاطمةُ : نوانالعُ 

 سورة ىذهِ  تَليها، الَّيت واآلية الَعاشرة، بعدَ  التاسعةِ  اآليةِ  وإىل األنبياء سورة إىل: األنبياء ُسورة إىل نذىبُ 
 الكتاب ف واألرض ماواتالسَّ  ،﴾ًَاٌْإَضْضِ اٌؽََّّبًَادِ فِِ َِٓ ًٌََوُ﴿ :العاشرة بَعدَ  التاسعةُ  اآليةُ  وىذهِ  األنبياء
 من جزءٌ  ىي فاألرضُ  واألرض، السَّماوات ف ُمنحصرٌ  الوجود ُكلَّ  أنَّ  يعين ال الوجود، لُكلِّ  عنوانٌ  الكرمي

نيا، السَّماء فضاء ف سابحٌ  جرمٌ  السَّماوات،  إىل ُيشًن ادلصطلح ىذا ُأِخذ الكرمي الكتاب ف ولكن الدُّ
 فِِ َِْٓ ًٌََوُ﴿ ،العرش الكرسي، واألرض، السَّماوات من أوسع ىو ام ىناك كان وإنْ  الوجود، صفحة

 ما سمِّ  عنوانان، رلموعتان، صنفان، ىناك إذاً  ،﴾عِنسَهُ ًََِْٓ﴿ :اآلية تقول ماذا ٍُبَّ  ،﴾ًَاٌْإَضْضِ اٌؽََّّبًَادِ
 : شئت

 ما ولوُ  قالت ما اآلية ،(َمن) ،لوُ  لوجودا ف ما كلُّ  ؛﴾ًَاٌْإَضْضِ اٌؽََّّبًَادِ فِِ َِٓ ًٌََوُ﴿ :األولىِالمجموعة
 األخرى، ادلخلوقات وسائر البشر، اجلان، ادلَلئكة، يعين للعاقل، تستعملُ  الَّيت (َمن) واألرض، السَّموات ف

 .رلموعة ىذهِ  ،﴾ًَاٌْإَضْضِ اٌؽََّّبًَادِ فِِ َِٓ ًٌََوُ﴿ للعاقل( َمن) الوصف ىذا عليهم ينطبقُ  شّلن

 :جديدة مجلة تبدأ انتهت اجلملة ﴾ًَاٌْإَضْضِ اٌؽََّّبًَادِ فِِ َِٓ ًٌََوُ﴿ :ثانيةِمجموعةِوىذه ؛﴾عِنسَهُ ًََِْٓ﴿

 األوصاف ىذهِ  ،﴾َّفْزُطًَُْ ٌَب ًَاٌنَّيَبضَ اًٌٍََّْْ ُّؽَجِّحٌَُْ ۞ َّؽْزَحْؽِطًَُْ ًٌََب عِجَبزَرِوِ عَْٓ َّؽْزَىْجِطًَُْ ٌَب عِنسَهُ ًََِْٓ﴿

 سبحانو ملكيَّتو عن تتحدَّث ىنا اآلية انتهينا، ﴾ًَاٌْإَضْضِ اٌؽََّّبًَادِ فِِ َِٓ ًٌََوُ﴿ :ندهع الَّيت للمجموعة

 عَْٓ َّؽْزَىْجِطًَُْ ٌَب﴿ :أوصافهم ىذه ﴾عِنسَهُ ًََِْٓ﴿ :عنده الَّذين أمَّا واألرض، السَّماوات ف َمن لُكلِّ  وتعاىل

  ىؤالء؟ ىم َمن ﴾َّفْزُطًَُْ ٌَب ًَاٌنَّيَبضَ اًٌٍََّْْ ُّؽَجِّحٌَُْ﴿ ادللل بهميصي ال يعين ﴾َّؽْزَحْؽِطًَُْ ًٌََب عِجَبزَرِوِ
 ف األوىل اجلملة ألنَّ  ُىم، ىؤالء واضحة، صرػلة عمر ابن ادلفضَّل لنا يرويها الصَّادق اإلمام عن الرِّواية
 ؛﴾عِنسَهُ ًََِْٓ﴿ ،العاقلة ادلخلوقات وسائرُ  البشر، اجلان، ادلَلئكة، ﴾ًَاٌْإَضْضِ اٌؽََّّبًَادِ فِِ َِٓ ًٌََوُ﴿ :اآلية
 :العشرين اآلية وف العاشرة بعد التاسعة اآلية ف ذكرهُ  مرَّ  اّلَذي بالتفصيل وصفها َجاء الَّيت اجملموعة ىذه
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ِاأَلْعظَّمِِِاأَلْعظَّمِِِوبِاْسِمكَِ: )رجب شهر من والعشرين السَّابعِ  ليلة دعاءِ  ف جاء ما ،﴾عِنسَهُ ًََِْٓ﴿

 (.َغْيِركِإََلىِمِّْنكََِِيْخُرجَُِِفََلِ) ؛﴾عِنسَهُ ًََِْٓ﴿ ؛(ِظلَّكِِفيِفَاْستَ َقرََِِّخَلْقَتوُِِالَِّذيِاأَلْكَرمِاأَلَجلِِِّاأَلْعظَّم
ين، قَ يِّمةِ  الَقيِّمة، مضمون عن التتحّدث قد اآلية قائل يقول قد إذْ  اآلية ىذهِ  أوردتُ   اآلية صحيحٌ  الدِّ

 حديثهم مع ُأخرى آياتٍ  مع اآلية ىذهِ  أمجع أنْ  أريد ولكنَّين ادلضمون ىذا عن تتحدَّث ال لوحدىا
ثنا وىو الصَّادق إمامنا عن ادلفضَّل رواية خَلل من اآلية فهمنا ما مثل الشِّريف،  األّول الّشطر أنَّ  عن ػلدِّ

 اآلية ىذهِ  .زُلَمَّد وآل مَّدٌ زلَُ  ىم ؛﴾عِنسَهُ ًََِْٓ﴿ :واضحة واآلية والبشر واجلان ادلَلئكة يشمل اآلية من
  :والثَلثون اخلامسة اآلية: النور سورة ف، النور آية إليها ونضيف نأخذىا

 ٌُّلَسُ زُضٌُِّّ وٌَْوَتٌ وَإََّٔيَب اٌعُّخَبخَخُ ظُخَبخَخٍ فِِ اٌِّْصْجَبذُ ِِصْجَبذٌ فِْيَب وَِّشْىَبحٍ ٌُٔضِهِ َِثًَُ ًَاٌْإَضْضِ اٌؽََّّبًَادِ ٌُٔضُ اٌٍَّوُ﴿

 َّشَبءُ َِْٓ ٌِنٌُضِهِ اٌٍَّوُ َّيْسُِ ٌُٔضٍ عٍَََ ٌُّٔضٌ َٔبضٌ رَّْؽَؽْوُ ٌَُْ ًٌٌََْ ُّضِِءُ ظَّْزُيَب َّىَبزُ غَطْثَِّْخٍ ًٌََب شَطْلَِّْخٍ ٌَّب ظَّْزٌُِٔخٍ ُِّجَبضَوَخٍ شَدَطَحٍ ِِٓ

 تفاصيل ذكرِ  بصددِ  وال اآليةِ  تفسًن بصددِ  لستُ  ،﴾عٌٍَُِْ ِْءٍشَ ثِىًُِّ ًَاٌٍَّوُ ٌٍِنَّبغِ اٌْإَِْثَبيَ اٌٍَّوُ ًََّضْطِةُ
 فُهم زُلَمَّد، وآل زُلَمَّدٍ  ف اآليةَ  يُفسِّرُ  أحاديثهم من كبًن حشدٌ  وعندنا زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  ف اآليةُ  الرِّوايات،

 ىم الكبًنة اجلامعة الزِّيارة ف ذكرهُ  وجاء الكرمي الُقرآن ف ذكره جاء الَّذي األعلى ال َمَثلُ  األعلى، ال َمَثلُ 
 أنَّ  ال َمَثل ىذا من واضحٌ  األعلى، ال َمَثلُ  ىو ىذا ﴾ٌُٔضِهِ َِثًَُ ًَاٌْإَضْضِ اٌؽََّّبًَادِ ٌُٔضُ اٌٍَّوُ﴿ :زلمَّد وآل زُلَمَّدٌ 
 َشجرةُ  احلقيقة، رةُ َشج الفيض، شجرةُ  ىذهِ  ُيضيء، َزيُتها يكادُ  الَّيت ادلتكاملة الشَّجرةُ  ىي الشَّجرة ىذهِ 

 األنوار نور حلقيقةِ  َمَثلٌ  النُّور، َشجرةُ  الشَّجرةُ  وىذهِ  النور سورة والسورة النور آية فاآلية النُّور، َشجرةُ  الوجود،
 وذكرِ  قراءة إلعادةِ  رلالَ  وال الشَّريف الكاف من الرِّواية عليكم قرأتُ  حيث ادلاضية، احللقة ف ذكرهُ  مرَّ  الَّذي

 .ادلتقدِّمة واياتالرِّ 
 الطبعة ىذهِ  ،182 صفحة األنوار، حبار من والعشرون السَّادس اجمللَّد ىو ىذا: الرِّواية ىذهِ  عليكم أقرأُ 

 ينقلوُ  - وآِلوَِعَليوِاللَُِِصلَّىِاللَِرُسولُِِقَالَِ - :والعشرون السَّابع احلديث العريب، الرُتاث إحياء دار طبعة
:ِوآِلوَِعَليوِاللَُِِصلَّىِاللَِرُسولُِِقَالَِ - :األصل ادلصدر ىو ىذا الدرجات وبصائرُ  الدرجات، بصائر عن
ةَُِِتَكاَمَلتَِما  احلّسي، الوجود ىذا قبل الوجود طبقات من طبقةٍ  ف األظلِّة عامل ف - اأَلِظلَّةِِفيِلَِنِبيِ ِالُنبُ وَّ
َِواَْقَشَعرَّتِالُخْلدِِفيَِسَكنََِِدَمكََِِأنََِِّأْشَهدُِ: )هداءالشُّ  سيِّد زيارة ف جاء ما عليكم أقرأ ِمراراً  تتذكَّرون إذا
 :عنو يتحدَّثُ  ىنا النَّيبُّ  الشَّريفة، زياراهتم ف اإلشارةُ  إليو األظلَّةِ  فعاملُ  ،(الَخََلِئقَِأِظلَّةَِمعَِِالَعْرشَِأِظلَّةَُِِلوُِ
ةَُِِتَكاَمَلتَِما:ِاللَِرُسولُِِقَالَِ -  أال - بَ ْيِتيَِأْىلَِِِوِوَّليَةُِِِوَّليَِتيَِعَليوُِعِرَضتَِحتَّىِاأَلِظلَّةِِفيِلَِنِبيِ ِالُنبُ وَّ
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 العرش أظلَّة ،(الَعْرشَِأِظلَّةَُِِلوَُِِواَْقَشَعرَّتِالُخْلدِِفيَِسَكنََِِدَمكََِِأنََِِّأْشَهدُِ) قالت؟ ماذا الزِّيارة تَلحظون
ا دلاذا؟ احُلسٌن لدم شعرَّتاق اخلَلئق أظلَّةُ  اخلَلئق، أظلَّة مع أظلَُّتهم ىذه َِما - الدم ىذا تعرفُ  ألِنَّ

ةَُِِتَكاَمَلت  ُمث ُِّلوا لو، ُمثِّلوا - َلوَِوُمث ُِّلواِبَ ْيِتيَِأْىلَِِِوِوَّليَةُِِِوَّليَِتيَِعَليوُِعِرَضتَِحتَّىِاأَلِظلَّةِِفيِلَِنِبيِ ِالُنبُ وَّ

 ﴾فَإَرََّّيَُّٓ ثِىٍََِّبدٍ ضَثُّوُ إِثْطَاىَُِْ اثْزٍَََ ًَإِشِ﴿: زمانِنا إمامِ  إىل واحُلسٌن نَ واحَلسَ  وفَاِطمةَ  وعليَّاً  زُلَمَّداً  َفرأى لألنبياء

ةَُِِتَكاَمَلتَِما - (الَقاِئمِِإَلىِأََتمَُّهنِِّ؛﴾فَإَرََّّيُٓ﴿ِقَال) ِِوَّليَِتيَِعَليوُِعِرَضتَِحتَّىِاأَلِظلَّةِِفيِلَِنِبيِ ِالُنبُ وَّ
 . َوَوَّليَِتِهمِِبطَاَعِتَهمِفََأقَ رُّواَِلوَِوُمث ُِّلواِِتيبَ يَِِْأْىلَِِِوِوَّليَةُِ

ِِبطَاَعِتَهمِفََأقَ رُّوا - :ذلك ف صرػلةٌ  الرِّواية لألوصياء، وإمامٌ  لألنبياء، إمامٌ  فاطمة بيِتو، أىل سيِّدةُ  وفاطمةُ 
 إماماً  فاطمة كانت إذا األنبياء، ؤالءذل ذلم إمامٌ  فاطمة أنَّ  يعين؟ ماذا والوالية بالطاعة اإلقرار - َوَوَّليَِتِهم

 عليو ا صلَّى ا رسول َكَلم ىو ىذا! ماذا؟ أم العقول ف خللٌ  ُىناك !يل؟ إماماً  تكون ال كيف لألنبياء
َِما -:يقول األنبياء سيِّدُ . ادلمتازة العقول أصحاب وصف ف العراقيون يقول ىكذا![ ؟.. اتچسوي ] وآلو،

ةُِالُنب َُِِتَكاَمَلت َِووَّليَةُِ)ِأوِبَ ْيِتيَِأْىلَِِِوِوَّليَةُِِ،(َوَّليَِتي)ِأوِِوَّليَِتيَِعَليوُِعِرَضتَِحتَّىِاأَلِظلَّةِِفيِلَِنِبيِ ِوَّ
 تكاملت ما فاألنبياء فاطمة، بيتوِ  أىل سيِّدةُ  وسيِّدهُتم، - َوَوَّليَِتِهمِِبطَاَعِتَهمِفََأقَ رُّواَِلوَِوُمث ُِّلواِ،(بَ ْيِتيِأىلُِ

 ! فاطمة؟ إماماً  تكون ال فكيف. لفاطمة والوالية بالطاعةِ  أقرَّوا حّتَّ  وَّهتمنُ ب ُ 
 احلديث ليس األوىل القرون ،(اأُلْوَلىِالُقُرونَِداَرت - فاطمة زلبَّة على - َمَحبَِّتَهاَِعَلى) :صرػلة الرِّوايات

 سورة ف اآلية قليل قبل علينا ومرَّت ادلختلفة، العوامل طبقات ىي األوىل القرون األرض، ف زمانّية قرون عن
 ،(َغْيِركِِإَلىِِمْنكََِِيْخُرجَُِِفََلِِِظلِّكِِفيِفَاْستَ َقرََِِّخَلْقَتوُِ) ،﴾عِنسَهُ ًََِْٓ﴿ :العاشرة بعد التاسعة اآلية األنبياء

 كان إذا وىل،األ القرون دارت ُحبِّها على األوىل، بالقرون اإلمام ُيسمِّيها الَّيت ىي العوامل من ذلك دون ما
ا والوالية، بالطاعة ذلا ويُقرُّوا فاطمة ذلم تتمثَّل حّتَّ  نبّوهتم تتكامل ال األنبياء  الشَّجرةُ  ىذه النُّور، شجرة إِنَّ

 بالطاعة ذلا أقرُّوا حّتَّ  األنبياء نُ بُ ّوات تتكامل مل الَّيت الشَّجرةُ  ىذهِ  األوىل، القرون دارت زلبَّتها على الَّيت
 غربية، وال شرقية ال ىي الَّيت الزيتونة ىذهِ  وىي ادلباركة، الشَّجرةُ  ىذهِ  ىي فاطمةُ  فاطمة، ىي ىذهِ  والوالية

ا غربية؟ وال شرقية ال ىي دلاذا  ىي الغرب، إىل سبيلُ  وال الشَّرق إىل سُبيل ال فهي اور، ىي اور، ىي ألِنَّ
 ..!!دلركزا ىي اور ىي بنوىا، بعلها، أبوىا، فاطمة، اور،

 سورة من اخلمسٌن اآلية ف الكهف، سورة من واخَلمسٌن احلادية اآلية وإىل: الكهف سورة إىل ذىبنا إذا
 ًَشُضَِّّّزَوُ ؤَفَزَزَّرِصًَُٔوُ ضَثِّوِ ؤَِْطِ عَْٓ فَفَؽَكَ اٌْدِِّٓ َِِٓ وَبَْ إِثٍِْْػَ إٌَِّب فَؽَدَسًُا ٌِأزَََ اؼْدُسًُا ٌٍٍََِّْبئِىَخِ لٍُْنَب ًَإِشْ﴿ :الكهف
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 ذٍَْكَ ؤَشْيَسرُّيُُْ َِب﴿ الظادلون ىم؟ َمن ﴾ؤَشْيَسرُّيُُْ َِب ۞ ثَسَالً ٌٍِظَّبٌِِّنيَ ثِئْػَ عَسًُّ ٌَىُُْ ًَىُُْ زًُِِٔ ِِٓ ؤًٌََِْْبء

 اٌؽََّّبًَادِ ذٍَْكَ ؤَشْيَسرُّيُُْ َِب﴿ ادلونفالظَّ  ﴾عَضُساً اٌُّْضٍِِّنيَ ُِزَّرِصَ وُنذُ ًََِب ؤَٔفُؽِيُِْ ذٍَْكَ ًٌََب ًَاٌْإَضْضِ اٌؽََّّبًَادِ

  ﴾.عَضُساً اٌُّْضٍِِّنيَ ُِزَّرِصَ وُنذُ ًََِب ؤَٔفُؽِيُِْ ذٍَْكَ ًٌََب ًَاٌْإَضْضِ

 سورة من ادلئة بعد والعشرون الرَّابعة اآلية ﴾ثِىٍََِّبدٍ ضَثُّوُ إِثْطَاىَُِْ اثْزٍَََ ًَإِشِ﴿ :البقرة سورة إىل ذىبنا ما إذا

 عَيْسُِ َّنَبيُ الَ لَبيَ شُضَِّّّزِِ ًَِِٓ لَبيَ إَِِبِبً ٌٍِنَّبغِ خَبعٍُِهَ إِِِّٔ لَبيَ فَإَرََّّيَُّٓ ثِىٍََِّبدٍ ضَثُّوُ إِثْطَاىَُِْ اثْزٍَََ ًَإِشِ﴿ :البقرة

 ُِزَّرِصَ وُنذُ ًََِب ؤَٔفُؽِيُِْ ذٍَْكَ ًٌََب اٌْإَضْضًَِ اٌؽََّّبًَادِ ذٍَْكَ ؤَشْيَسرُّيُُْ َِب ۞ ثَسَالً ٌٍِظَّبٌِِّنيَ ثِئْػَ﴿ .﴾اٌظَّبٌِِّنيَ

 ادلضّلٌن ا يتَّخذُ  وال واألرض السَّماواتِ  خلق ا ُيشِهُدىم وال أَِئمَّة، يكونون ال الظَّادلون ﴾عَضُساً اٌُّْضٍِِّنيَ
  الرِّوايات؟ تقول ماذا َعُضداً،

 رواىا الَّيت الرِّواية احلاجة، موطن منها آخذ فقط بكاملها أقرأىا نل علينا، مرَّت والرِّواية: الشريف الكاف ىذا
ِثُمَِِِّبَوْحَدانِيَِّتوُِمتَ َفرَِّداًِِيَ َزلَِلمَِوتَ َعاَلىِتَ َباَركَِِاللِِإنَِّ - :عليو اِ  صلواتُ  اجلواد إمامنا عن سنان ابنُ  زُلَمَّد
 أشهدىم - َخْلَقَهاِفََأْشَهَدُىمِاأَلْشَياءَِجِميعََِِخَلقَِِثُمََِِّدْىرِْلفََِأَِِفَمَكثُواَِوفَاِطَمةَِوَعِليَّاًُِِمَحمَّداًَِِخَلقَِ

م دلاذا؟ خلقها  عَيْسُِ َّنَبيُ الَ﴿ :البقرة سورة من ادلئة بعد والعشرون الرابعة إبراىيم آية األَِئمَّة، ىم ألِنَّ

 ذٍَْكَ ؤَشْيَسرُّيُُْ َِب﴿ :اخلمسون اآلية الكهف سورة ف ىنا ،﴾ثَسَالً ٌٍِظَّبٌِِّنيَ ثِئْػَ﴿ ،اإلمامة عهد ؛﴾اٌظَّبٌِِّنيَ

ِفََأْشَهَدُىم - األشياء مجيع َخَلق ٍُبَّ  دىر ألف مكثوا َلمَّا وفاطمة وعليَّا زُلَمَّداً  لكنَّ  ،﴾ًَاٌْإَضْضِ اٌؽََّّبًَادِ
 إمامة دنيوية، إمامة عن إبراىيم سورة ف احلديث - ِإلَيِهمِأُُموَرَىاَِوفَ وَّضََِِعَليَهاِطَاَعتَ ُهمَِوَأْجَرىَِخْلَقَها

َِعَليَهاِطَاَعتَ ُهمَِوَأْجَرىَِخْلَقَهاَِأْشَهَدُىم - لذلك الوجود، على إمامة كونّية، إمامتهم ىؤالء لكن شرعية،
 ف ليس ىنا والتحرمي التحليل - َيَشاُءونَِماَِوُيَحرُِّمونَِيَشاُءونَِماُِيِحلُّونَِِفَ ُهمِِإلَيِهم،ِأُُموَرَىاَِوفَ وَّضَِ
ا القانوين، الشَّرعي النِّطاق  بُكلِّ  التكوين نطاق وف الفيض، نطاق وف واإلعدام، اإلغلاد نطاق ف وإظلَّ

 الشَّريف الكاف من قرأهُتا الرِّواية التكوين، حاشية ف التكوين، شؤونات مجلة من التشريع ويأٌب تفاصيلو،
 .وسلَّم وآلوِ  عليو اُ  صّلى النَّيب مولد باب من األوَّل اجلزء

 الَّذي الدعاء عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زمانِنا إمام عن ادلروي الدعاء نقرأ؟ ماذا رجب شهر دعاء ف
َنكَِِفَ ْرقََِِّلِ -:رجب شهر أيَّام من يومٍ  ُكلِّ  ف قراءتو يستحبّ   ومرَّ  - َوَخْلُقكِِعَباُدكَِِأَن َُّهمِِإّلََِِّوبَينَ َهاِبَ ي ْ
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ِفَ ْرقََِِّلِ - زُلَمَّد آلِ  عن احلديث ف التعبًن مستويات أعلى ىو التعبًن من ادلستوى ىذا م،الكَل علينا
َنكَِ ُقَهاَِوَخْلُقكِِعَباُدكَِِأَن َُّهمِِإّلََِِّوبَينَ َهاِبَ ي ْ  - َوَأْشَهادَِأْعَضادٌِِِإلَيكَِوَعوُدَىاِمِّْنكََِِبْدُؤَىاِبَِيِدكَِورَتْ ُقَهاِفَ ت ْ

 ذٍَْكَ ًٌََب ًَاٌْإَضْضِ اٌؽََّّبًَادِ ذٍَْكَ ؤَشْيَسرُّيُُْ َِب﴿ ؛الظادلون ىم؟ َمن ﴾ؤَشْيَسرُّيُُْ َِب﴿ ىنا؟ اآلية تقول ماذا

 ىكذا الدعاء ، َعضدٌ  فاطمة ، أعضادٌ  فهم زُلَمَّد آلُ  أمَّا ،﴾عَضُساً اٌُّْضٍِِّنيَ ُِزَّرِصَ وُنذُ ًََِب ؤَٔفُؽِيُِْ
َِوَأْرَضكَِسَماَءكََِِمََلْتَِِفَِبِهمَِوُروَّادَِوَحَفَظةٌَِِوَأْذَوادَِوُمَناةٌَِِوَأْشَهادِْعَضادٌَِأِ - أقول الَّذي أنا لستُ  يقول
 اِ  صلواتُ  زمانِنا إمام عن ادلروي رجب شهر دعاءِ  ف جاء ما آخر إىل - أَْنتِِإّلَِِِّإَلوَِّلَِِأنَِِْظَهرََِِحتَّى

 ُِزَّرِصَ وُنذُ ًََِب ؤَٔفُؽِيُِْ ذٍَْكَ ًٌََب﴿ ؛الظادلون ىم؟ َمن ﴾ًَاٌْإَضْضِ َّبًَادِاٌؽَّ ذٍَْكَ ؤَشْيَسرُّيُُْ َِب﴿ .عليو وسَلموُ 

 ..!!أعضاداً  يتَّخذىم فهو اذلادون أمَّا ،﴾عَضُساً اٌُّْضٍِِّنيَ
 دَّسة،ادلق قم البعثة، مؤسَّسة طبعة الطَّبعة ىذهِ : عليو اِ  رمحةُ  اإلمامي الطَّبي للُمحدِّث اإلمامة دالئل ف

 طويلة الرِّواية عليو وسَلموُ  اِ  َصلوات الباقر إمامنا ،201 صفحة قمري، ىجري 2121 األوىل، الطبعة
 فاطمة يعين - َكاَنتَِوَلَقد - :يقول الباقر؟ إمامنا يقول ماذا بصًن، أبو لنا ينقلها ،201 صفحة من تبدأ

َِوالطَّيرَِِِواإِلْنسِالِجنِِِِّمنَِِاللَِخَلقَِمنَِجِميعَِِِعَلىِةًَِمْفُروض - طاعُتها كانت - طَاَعُتهاَِكاَنتَِوَلَقد -
 ف داخلة البهائم حّتَّ ..!! القضيَّة ىذه من خارجون الشِّيعة فقط يبدو - َواْلَمََلِئَكةَِواألَنِْبَياءَِِِوالبَ َهاِئم
ينيَّة ادلؤسَّسة فقط يبدو إمامِتها، وف طاعِتها َِكاَنتَِوَلَقد - فاطمة إمامةَ  ترفضُ  الَّيت فهي خارجة الدِّ
ِالِجنِِِِّمنَِِاللَِخَلقَِمنَِجِميعَِِِعَلىَِمْفُروضةًِِطَاَعُتهاَِكاَنتَِوَلَقد - الباقر كَلم ىذا - َمْفُروضةًِِطَاَعُتها
 البيت أىل اديثأح ف ذكرهُ  مرَّ  الَّذي ادلضمون نفسُ  ىو .َواْلَمََلِئَكةَِواألَنِْبَياءَِِِوالبَ َهاِئمَِوالطَّيرَِِِواإِلْنس

 قال ماذا العظيم ال ُملك ،﴾عَظِّْبً ٍُِّْىبً ًَآرَْْنَبىُُ﴿ :النِّساء سورة من واخلمسٌن الرَّابعةِ  اآلية تفسًن ف
 ..!! َمْفُروَضةًِِطَاَعتُ َهاَِكاَنتَِوَلَقد ؛ادلفروضة الطاعةُ  األَِئمَّة؟

 ُمتكامًَل، واحداً  بُنياناً  ُتشكِّل األدعية مع واياتالرِّ  مع الزيارات مع الكرمي الكتاب آيات أنَّ  تَلحظون أال
 الكَلم، بعلم الدراية، بعلم الرجال، بعلم عليو ُيصطَلح الَّذي اذلُراء ىذا ُكلَّ  تُلغي الَّيت احلقيقة ىي وىذهِ 
 مع يمالسَّل ادلنطق مع ذلك ُكلِّ  بٌن وما وأدعيتهم، وزياراهتم وحديثهم الُقرآنِ  بٌن ما ُمتكامل بناء ىناك

 اجللّية الصَّرػلة الواضحة النتائج ىذهِ  يُنتج ذلك كلُّ  الفطرة، منطق معَ  األصيل، الشِّيعي والوجدان الذوق
 .أجوائِها ف ضلنُ  الَّيت البينة

 ًََِْٓ﴿ :األنبياء سورة من العاشرة بعد التاسعة اآلية عنها ربدَّثت الَّيت ادلعاين ادلعاين، ىذهِ  مجعنا ما إذا
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ِِإَلىِِمْنكََِِيْخُرجَُِِفََلِِِظلِّكِِفيِفَاْستَ َقرََِِّخَلْقَتوُِ: )فاستقرَّت خلقها الَّيت احلقيقة عن احلديثُ  ،﴾عِنسَهُ
 الَّيت األحاديث مع النور، سورة ف والثَلثون اخلامسة اآلية النُّور آية مع ادلضمون ىذا مجعنا إذا ،(َغْيِرك
 قرأهُتا، الَّيت األخرى احلديثّية والنصوص ىذِه، اإلشهاد آية مع اآليات، ىذهِ  مضامٌن بيان ف إليها أشرتُ 

 أردنا فإذا..!! األشياء مجيع على نافذة َوالية لفاطمة: وجليَّة وصرػلة واضحة حقيقةٍ  إىل يُوصلنا ذلك ُكلُّ 
 الشَّريفة األحاديث ف جاء ما ُنضيف أنْ  أردنا إذا الرِّوايات، ومن اآليات من اجملموعة ىذهِ  إىل ُنضيف أنْ 
  .عليّ  إالَّ  كفؤٍ  من ذلا ليس فَاِطمة أنَّ  من
 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىب ادلطلب ىذا أتناول أنْ  قبل
 اِ  صلواتُ  الثَّامن إمامنا أحاديث فيوِ  مَجعَ  الَّذي الصَّدوق لشيخنا ادلعروف الكتابُ  الرِّضا أخبار عيونِ  ف

 حديثٍ  ف وآلو، عليو اُ  صلَّى ا رسول عن األطهار آبائوِ  عن ػُلدِّثُ  الرِّضا نالثَّام إمامنا عليو، وسَلموُ 
 أمًن عن آبائو عن الرِّضا إمامنا عن والرِّواية يقول النَّيبُّ  - َجبَرائِيلَِعَليَِِّفَ َهَبطَِ - :احلاجة موطن منوُ  آخذ

ِيَ ُقولَِجََللُوَِجلَِِّاللِِإنَُِِّمَحمَّدِيَاِفَ َقالََِِجبَرائِيلَِعَليَِِّفَ َهَبطَِ - ادلؤمنٌن َِكانََِِلَماَِعِليَّاًَِِأْخُلقَِلمَِلو:
 الزَّواج أنَّ  باعتبار األرض وعن آدم عن واحلديث - ُدونَوَِفَمنِآَدمِاأَلْرضَِوْجوَِِِعَلىُِكُفوٌِِِابْ َنِتكِِلَفاِطَمة

 ُكلِّ  ف كفء من ذلا يسل ادلساوي، يعين الكفء كفٍء، من لفاطمة فليس وإالَّ  العامل، ىذا ف ىو
 ىذهِ  ف ولكن ،(َوَخْلُقكِِعَباُدكِأَن َُّهمِِإّلََِِّوبَينَ َهاِبَيَنكََِِفرقََِِّلِ) ،زُلَمَّد آل ىم وكذاك الوجود، طبقات

َِلو - :الَقيِّمة فاطمة عن نتحدَّث وضلنُ  األرضية اإلمامة شؤونات من شأنٍ  عن احلديث أنَّ  وباعتبار اجلهة
 دونو فمن آدم ألنَّ  دلاذا؟ - ُدونَوَِفَمنِآَدمِاأَلْرضَِوْجوَِِِعَلىُِكُفوٌِِِابْ َنِتكِِلَفاِطَمةَِكانََِِلَماِيَّاًَِعلَِِِأْخُلقَِلم
 حّتَّ  فاطمة، لوُ  ُمث َِّلت حّتَّ  األنبياء من نيب   ف النُبُ وَّة تكاَملت ما أنَّوُ  قليل، قبل الرِّوايات ومرَّت رعاياىا من
 الرِّواية قليل قبلَ  علينا ومرَّ  وواليتهم، بطاعتهم أقرَّ  حّتَّ  واليَتهم، وقَِبلَ  ذلُم طاعتوُ  وأعلنَ  دزُلَمَّ  آلُ  لوُ  ُمثِّل
 َكانت طاعتها أنَّ  اإلمامي، الَطبي للُمحدِّث اإلمامة دالئل ف الباقر إمامنا عن بصًن أبو لنا نقلها الَّيت

ِِلَفاِطَمةَِكانََِِلَماَِعِليَّاًَِِأْخُلقَِلمَِلو - :األنبياء هممجلت ومن ا خلق من مجيع على اجلميع، على َمفروضةً 
 فإذا..!! ُيكاِفُئوىا أنْ  ؽلكن فَل رعايها من اجلميع ألنَّ  - ُدونَوَِفَمنِآَدمِاأَلْرضَِوْجوَِِِعَلىُِكُفوٌِِِابْ َنِتك

 .أيضاً  رعاياىا من ضلنُ ! رعاياىا؟ من ضلنُ  لسنا فلماذا رعاياىا من اجلميعُ  كان
ِاللِِإنَُِِّمَحمَّدِيَا:ِفَ َقالََِِمَلكٌِِأَتَاِني -:وآلو عليو اُ  صلَّى ا رسول عن آبائو عن الرِّضا إمامنا عن يضاً أ

 ىذا - مِّْنوِفَ َزوِّْجَها - السَّماء ف أين؟ - َعليِ ِِمنِِْفَاِطَمةَِزوَّْجتَُِِقدِْ:َِلكَِويَ ُقولُِِالسَََّلمَِعَليكَِِيَ ْقَرأُِ
 لفاطمة، كفؤٌ  وعلي   لعلي   كفؤٌ  ففاطمة ،النورِمنِالنورِزواج  : ب األحاديث ف عنوُ  ُعبِّ  ذيالَّ  الزَّواج

 ف ىذهِ  الكفاءةُ  السَّماء؟ ف التزويج بدأ دلاذا أرضيةً  الكفاءة كانت لو أرضية، كفاءةً  ليست ىنا الكفاءة



  55/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 141 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 78 - 
 

 إمام فعلي   تفاصيلها، وبُكلِّ  ُشؤوِنا بُكلِّ  اإلمامة وتعين اإلمامة، تعين اإلذلية وادلرتبةُ  لوجودىم، اإلذلية ادلرتبة
! تنظيمّية عمليةٌ  فهذه لفاطمة إماماً  َكان عليَّاً  أنَّ  أمَّا إمام، ُكفؤىا وعلي   إمام وفاطمةُ  إمام، كفؤهُ  وفاطمة

 اظِ بلح ال اخللق حاجة بلحاظِ  تنظيمية عمليةٌ  ىذه وىكذا، للُحسٌن إماماً  احَلسن اإلمامُ  كان مثلما
 بلحاظ ولكن زُلَمَّد، ُكلُّهم زُلَمَّد آخرىم زُلَمَّد أوسطهم زُلَمَّد أوَّذُلم واحد، نورٌ  ىم ذواهتم بلحاظ ذواهَتم،
 أنظمةِ  ف التشكيَلت وىذه التنسيق ىذا ويكون الرتاتبّية ىذه تكون العباد شؤون وتنظيم اخللق حاجة

 .اإلمامة
 وحٌن النوريّة، طبقة ف النُّور، من النُّور زواج التكافؤ، يعين التطابُق، يعين ؛النُّورِِمنِِْالنُّورَِِِزواجُِ :الِعبارة ىذهِ 

 فاإلمامة أيضاً  ُمتطابقة ستكون النُّورية تِلُكم من الظَّاىرة فاآلثار األرضي الواقع وإىل الرتايب الواقع إىل التجلِّي
 .ىنا واإلمامة ىناك
 العاشرة بعد التاسعة اآلية ف الرمحن، سورة إىل ذىبنا إذا: الرَّمحن رةسو  إىل ذىبنا ما إذا واضح التعبًن ىذا

 ِبَشيءٍ  اَل ) ،﴾رُىَصِّثَبِْ ضَثِّىَُّب آٌَبء فَجِإَُِّ ۞ َّجْغَِْبِْ ٌَّب ثَطْظَخٌ ثَْْنَيَُّب ۞ ٍَّْزَمَِْبِْ اٌْجَحْطَِّْٓ َِطَجَ﴿ :تليها الَّيت واآليات

 ۞ ًَاٌَّْطْخَبُْ اٌٍُّؤٌُْؤُ ِِنْيَُّب َّرْطُجُ﴿ :اآليات ىذهِ  تُقرأُ  حينما ىكذا يُقال أنْ  بّ يستح ،(ُأَكذِّب َربِّ  آاَلءِ  ِمن

 فاطمةُ  ىنا البحران علا؟ َمن البحرين مرج ،(ُأَكذِّب َربِّ  آاَلءِ  ِمن ِبَشيءٍ  اَل ) ،﴾رُىَصِّثَبِْ ضَثِّىَُّب آٌَبء فَجِإَُِّ

 معاً  حبران علّي، على تبغي فاطمة وال فاطمة على يبغي علي   فَل ،﴾َْبَِّْجْغِ ٌَّب ثَطْظَخٌ ثَْْنَيَُّب﴿ ،وعليّ 

اً  مجيلة عبارة ،﴾ٍَّْزَمَِْبِْ اٌْجَحْطَِّْٓ َِطَجَ﴿ ،ىذا على ىذا يزيدُ  وال ىذا على ىذا يزيد فَل يعين ُمتكافئان،  :جدَّ

 الكرؽلة؟ اآليات ذهِ ى ف زُلَمَّد آلُ  يقولُ  ماذا. ﴾َّجْغَِْبِْ ٌَّب ثَطْظَخٌ ثَْْنَيَُّب﴿
 تفسًن عن والرِّواية ،183 صفحة للمطبوعات، األعلمي مؤسَّسة البىان، تفسًن من السَّابع اجمللَّد ىو ىذا

ِقَالَِِالَقطَّان،َِسِعيدِابنَِيْحَيىَِعنِْ -:إبراىيم ابن عليّ  الُقمِّي  الصَّادق، إمامنا - اللَِعبدِِِأَبَاَِسِمعتُِ:

 َِطَجَ﴿ :َوَجلََِِّعزَِِّاللُِقولِِِِفيِيَ ُقولِاللَِعبدِِِأَبَاَِسِمعتُِ - !وجوَىنا؟ نُعطي أين الصَّادق أحاديثُ  ولوال

 أسرارعلا ف عميقان حبران - َعِميَقانَِبْحَرانَِِِوفَاِطمةَُِِعِليِ :ِقَالَِِ،﴾َّجْغَِْبِْ ٌَّب ثَطْظَخٌ ثَْْنَيَُّب ۞ ٍَّْزَمَِْبِْ اٌْجَحْطَِّْٓ
ِالَبْحرِِِِفيَِمنِِْيَا) !نقرأ؟ ماذا: الكبًن اجلوشن دعاء ف نقرأ حينما مرتابطة التعابًن - نَعِميَقاَِبْحَرانِِ -

 ولكنَّ  الرتاب، سطح على ما إىل بالقياسِ  وعجائب عجائب فيو األرضِ  على ادودُ  البحرُ  البحر ،(َعَجائُِبو
  .عجائبو البحار ىذهِ  ف َمن يا - َعِميَقانَِبْحَرانِِ - وفاطمة علي   ىي احلقيقية البحار البحار،
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ِالنوائبِفيَِلكََِِعونَاًِِتجدهُِِِِالَعَجاِئبُِِِمظِهرَِِعليَّاًِِنادِِ
 ِِنْيَُّب َّرْطُجُ﴿ - َصاِحِبو َعَلى َأَحُدعُلَا يَ ْبِغي الَ  َعِميَقان حَبْرَانِ  َوفَاِطمةُ  َعِلي  (..!! َعَجائُِبوِالَبْحرِِِِفيَِمنِِْيَا)

 احَلَسنِ  عن وحبر، حبرٌ  حبران، وفاطمة علي   عن التعابًن تَلحظون - َوالُحَسينِالَحَسنُِِ،﴾خَبًَُْاٌَّْطْ اٌٍُّؤٌُْؤُ
  .سلتلفة تعابًن ومرجان لؤلؤٌ  واحُلسٌن

ِالِعْلمِِِِمنَِبْحَرانَِِِوفَاِطَمةَِعِليِ  - :بابويو ابن ينقلها ثانية رواية ف الِعرتَة صادقُ  يقول كما ﴾اٌْجَحْطَِّْٓ َِطَجَ﴿
 ىو ىذا الذىن ف ادلعلوم صورة انطباعُ  ىو العلم الصَُّور، العلم عن ليس ىنا العلم عن احلديث - َعِميَقان

 ال ىنا أنا العلم، ىذا ىو ُىَو، ُىوَ  دبا الوجود الوجود، يعين العلم العلم، عن ُىنا احلديثُ  أمَّا األرضي، العلمُ 
 أريد ال احلضوري، بالعلم ُيسمَّى علم وعن احلصويل بالعلم ُيسمَّى علمٍ  معاين عن احلديث ف أدخل أنْ  أريد

 العباس ابن زلمَّد تفسًن ف ،﴾َّجْغَِْبِْ ٌَّب ثَطْظَخٌ ثَْْنَيَُّب ۞ ٍَّْزَمَِْبِْ اٌْجَحْطَِّْٓ َِطَجَ﴿ .التفاصيل ىذه ف اخلوضَ 

ثنا الصَّادق اإلمام عن الرِّواية البحراين، ىاشم السيِّد ينقل كما  اٌْجَحْطَِّْٓ َِطَجَ﴿ - :اجلعفي جابر هبا ػُلدِّ

ِتَ ْبِغيِفَاِطَمةَِوَّلِِفَاِطَمةَِعَلىَِعِليِ ِيَ ْبِغيَِّلِ:ِقَالِ،﴾َّجْغَِْبِْ ٌَّب ثَطْظَخٌ ثَْْنَيَُّب﴿ َوفَاِطَمة،َِعِليِ :ِقَالَِِ،﴾ٍَّْزَمَِْبِْ
  .األطهرين ٌناألطيب آذلما وعلى عليهما عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  - َعَليِ َِعَلى
 مع ادلتقدِّمة اآليات مع ادلضامٌن ىذه مجعنا إذا لعلي   كفؤٌ  وفاطمة لفاطمة كفؤٌ  علي   عميقان حبران

 سورة مضمونِ  رُلَملِ  من ذكرتُوُ  وما الشَّريف الكساء حديث أسرارِ  من نُ َتفٍ  من بيَّنُتوُ  ما مع الرِّوايات
 يعين الَقيِّمة فاطمة الفاطمّية، والنَّاظريّة الفاطميّ  احلضور معىن إىل تُوِصلُنا أاَل  احلقائق ىذه كلُّ  القدر،

 .والناظرة احلاضرة
 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىبُ 

 اٌٍّوَ ارَّمٌُاْ آَِنٌُاْ اٌَّصَِّٓ ؤَُّّيَب َّب﴿ :التوبة سورة من 221 آية ادلئة، بعد العاشرة بعد التاسعة اآليةُ : التوبة سورة ف

 معىن يتحقَّقُ  ىنا ﴾آَِنٌُاْ اٌَّصَِّٓ ؤَُّّيَب َّب﴿ :اخلط طول وعلى ثاتبة كونّية الكونّية ىذه ،﴾اٌصَّبزِلِنيَ َِعَ ٌٌُٔاًَْوُ

 بوِ  يُ ت ََّقى الَّذي ألنَّ  واليُتهم، ىي والتقوى ﴾اٌٍّوَ ارَّمٌُاْ آَِنٌُاْ اٌَّصَِّٓ ؤَُّّيَب َّب﴿ :التقوى معىن ذلك وبعد اإلؽلان
 حبسب اجلِنان اإلنسان بوِ  يَنالُ  الَّذي الشَّيء ىو ما واليتُ ُهم، ىو َجهّنم بوِ  يُ تَّقى والَّذي ،ا َغضبُ 

 ا؟ إىل يُقرِّبُ  الَّذي الشَّيءُ  ىو ما واليُتهم، النًنان؟ بوِ  يُ تَّقى الَّذي الشيءُ  ىو ما واليُتهم،! عقيدتِنا؟
 بواليتهم مرتبطةً  تكن مل إذا التفاصيل سائرُ  والدنيوية، ينيَّةالدِّ  الشؤون وسائرُ  التفاصيل سائرُ  واليُتهم،
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اب حدودِ  ف وستبقى ذلا، قَ يِّمةَ  وال ذلا معىن ال واليِتهم إىل وراجعةً  واليِتهم عن وُمتفرِّعةً   أحسنِ  ف الرتُّ
 :واليتهم منها رادادل ا كتاب ف فالتقوى. ُأخراه وف دنياه ف اإلنسان على وباالً  تنقلب مل إنْ  أحواذلا،

 قد َكان إذا اإلنسان تُوفِّقُ  الصَّاحلة األعمالُ  الصَّاحلة، واألعمال قائل يقولُ  قد ،﴾اٌٍّوَ ارَّمٌُاْ آَِنٌُاْ اٌَّصَِّٓ ؤَُّّيَب َّب﴿
 ةِ للهداي ا فتحوُ  الَّذي البابُ  بّوابِتهم، من دَخل إذا اذلداية، بَ ّوابة ِمن الصَّحيحِة، البّوابةِ  من دخل

 الَّذي الطريق ىذا ف لرُِقيِّوِ  سبباً  تكونُ  فالصَّاحلاتُ  الباب ىذا من اإلنسانُ  دخلَ  إذا وللرِّشاد، ولَِلستقامةِ 
 . سلكو

 واضح، ونالصَّادق الثَّابتة، الكونّية وىذهِ  ثابتة، كونّية ىذه ،﴾اٌصَّبزِلِنيَ َِعَ ًَؤٌٌُُاْ اٌٍّوَ ارَّمٌُاْ آَِنٌُاْ اٌَّصَِّٓ ؤَُّّيَب َّب﴿
 ِفعلهم، ف صادقون علِمهم، ف صادقون الصدق مقام ف ُىم والَّذين الصدق، مقام ف الَّذين ىم الصادقون
 دون من! مطلقة عصمةٍ  دون من يُتصوَّر أنْ  ؽلكن ال ادلعىن وىذا شيٍء، ُكلِّ  ف صادقون قوذلم، ف صادقون

 يصدقون كيف! ُمطلقاً؟ علماً  ؽلتلكوا مل إنْ  قوذلم ف يصدقون كيف! مطلق علمٍ  دون ومن! مطلق كمالٍ 
 بالكينونة تأمرُ  اآلية ألنَّ  اآلية ىذه ف هبم خاصٌ  وصفٌ  فهذا! مطلقة؟ ُعصمةً  ؽلتلكوا مل إنْ  فعلهم ف

 وعلى ثابتة كينونة ىذه ،﴾اٌصَّبزِلنِيَ َِعَ ًَؤٌٌُُاْ اٌٍّوَ ارَّمٌُاْ آَِنٌُاْ اٌَّصَِّٓ ؤَُّّيَب َّب﴿ :والتقوى اإلؽلانِ  بعد معهم الدائمة
 الصَّادقٌن، مع اخلط طول على ادلستمرّة للكونّية اآلية ف واألمرُ  حاصلة والتقوى حاصل اإلؽلان اخلط، طول

 الكونّية وفاطمة، وعلي   زُلَمَّدٌ  ثَلثة األَِئمَّة أِئمَّةُ  الصَّادقٌن، أَِئمَّة ف فاطمة ال؟ أم الصادقٌن ىؤالء ف فاطمة
 ف االجتماعية، اإلمامة ف السِّياسية، اإلمامة ف اإلمامة، َمراتب ُكلِّ  ف جارية إمامَتها أنَّ  يعين الثَّابتة

 من الصدق، من إخراجها يعين اآلية من إخراُجها! طلرُجها؟ فكيف اإلمامة، مراتب كلِّ  ف العلمية، اإلمامة
 َِعَ ًَؤٌٌُُاْ اٌٍّوَ ارَّمٌُاْ آَِنٌُاْ اٌَّصَِّٓ ؤَُّّيَب َّب﴿ :منٌنادلؤ  زُباطب اآلية واضحة اآلية! ذلك؟ ؽلكنُ  وىل الصدق، مقام

 ف فاطمة ثابتة، كينونة الشؤون، مجيع وف احلياة ِناية إىل اخلط طول على ثابتة كينونة ىذهِ  ،﴾اٌصَّبزِلِنيَ
 أنتِ  لفاطمة ونقول إمامِتها، شؤوناتِ  نَقِرضُ  فاطمة إىل نصل حينما أساس أيِّ  على اجملموعة، ىذهِ  مجلة

 وال وصرػلةٌ  واضحةٌ  فاآلية ىذا؟ القول من ُىراءٍ  أيُّ  ااِلجتماع، عامل ف أو السِّياسة عامل ف إماماً  لستِ 
 .خبصوصها الكَلمِ  لتطويلِ  حاجة

 الدىر، بسورة اإلنسان، بسورة ُتسمَّى: أتى ىل ُسورة أو الدىر ُسورة أو اإلنسان ُسورة إىل ذىبنا ما إذا
 الصَّادقٌن، نفس ىم ىؤالء األبرار ،﴾وَبفٌُضاً ِِعَاخُيَب وَبَْ وَإْغٍ ِِٓ َّشْطَثٌَُْ اٌْإَثْطَاضَ إَِّْ﴿ :فنقرأ أتى، ىل بسورة

 إذا ،﴾وَبفٌُضاً ِِعَاخُيَب وَبَْ وَإْغٍ ِِٓ َّشْطَثٌَُْ اٌْإَثْطَاضَ إَِّْ﴿ ،الّصادقون ىم األبرار الصدق، جوىرىا األبرار كلمة
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 أشخاصٍ  عن حديثاً  صلدُ  إنَّنا خطأ، عن حديثاً  صلدُ  وال سّيئات، عن حديثاً  صلدُ  ال فإنَّنا لسورةا ىذه نقرأ
م ،﴾طَيٌُضاً شَطَاثبً ضَثُّيُُْ ًَؼَمَبىُُْ﴿ :والعشرين احلادية اآلية ف ولذلك عيب، من فيهم ليس  الَّذي ىو رهبُّ

 الَّيت اجملموعة ألنَّ  الوصف، كهذا وصف الكرمي تابالك ف يوجد ال خاصَّة، رَلموعةٌ  رَلموعة، ىذهِ  َسقاىم،
 األبرار وىؤالء! األبرار: الوصف ىذا عليها أُطِلق رلموعة ىذهِ  الدَّىر سورةُ  أو اإلنسان ُسورةُ  عنها ربدَّثت

 فاطمة، وآلِ  فاطمة ُسورةُ  ىذه! فاطمة ىي؟ َمن السورة ىذه ف األبرارِ  سيِّدة. الصَّادقون أولئك نُفُسهم ىم
 بيتِ  ف جرت؟ أين الكساء حديث تفاصيل ما مثل فاطمة، بيتِ  ف جرت؟ أين الدىر سورة تفاصيل
  .فاطمة بيتِ  ف أيضاً  جرت السورة ىذه تفاصيل! فاطمة

 حديث ما مثل الوجود، طبقات ُكلِّ  ف جرت الُسقيا ىذهِ  الُسقيا، ىذه ،﴾طَيٌُضاً شَطَاثبً ضَثُّيُُْ ًَؼَمَبىُُْ﴿
 ُسورة عن احلديث بصدد لستُ  أنا كذلك، الدَّىر سورة تفاصيل الوجود، طَبقات ُكلِّ  ف َجرى الكساء

 ،﴾اٌصَّبزِلِنيَ َِعَ ًَؤٌٌُُاْ﴿ :التوبة سورة ف ذكرىم تقدَّم الَّذين الصَّادقون: أقول ولكنَّين اإلنسان، أو الدىر
 وسيِّدةُ  ىنا، ادلعصومون األبرار ىم ءىؤال ىناك ادلعصومون فالصادقون األبرار، نفسُ  األبرار، ىم ىؤالء
 حُجِّوِ عٍَََ اٌطَّعَبََ ًَُّطْعٌَُِّْ﴿ :األبرار بيت عن ىنا احلديثُ  البيت، سيِّدةُ  ىي فاطمة فاطمة، ىنا األبرارِ 

 .وفاطمة علي   بيت ف البحرين بيت ف فاطمة، بيت ف ىذا؟ جرى أين ،﴾ًَؤَؼِرياً ًََّزِّْبً ِِؽْىِْنبً
 ُكلَّها والشَّواىد والوقائع واحلوادث اآليات لكنَّ  كثًن تفصيلٍ  ف أتكلَّم أنْ  أستطيع ال أنا واضحة، ادلضامٌن

نيا سيِّدةُ  فاطمة النَّتيجة، نفسِ  إىل تقودنا  .عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الَقيِّمة ىي فاطمة واآلخرة، الدُّ
 .إليكم أعود الفاصل وبعد فاصل إىل نذىبُ 
 التاسعة اآلية ف إليهم ُأِشًن الَّذين الصَّادقٌن ف سيِّدةٌ ! األبرار ف سيِّدةٌ  وفاطمة! الصَّادقٌن ف سيِّدةٌ  ففاطمة

م سقاىم الَّذين األبرار ف سيِّدةٌ  وىي التوبة، سورة من ادلئة بعد العاشرة بعد  الَّيت ِىيَ  وِىيَ  طهوراً، شراباً  رهبُّ
ِالَخْلقِاللُِِِحَججَُِِنحنُِِالِعَباد،َِعَلىِاللُِحَججَُِِنحنُِ -:يقولف العسكريّ  اإلمام ولُدىا عنها يتحدَّث
 عليهم ُحجَّةً  كانت إذا األبرار، ىؤالء على ُحجَّةٌ  الصَّادقٌن، ىؤالء على ُحجَّةٌ  - َعَليَناُِحجَّةٌِِأُمَُّناَِوفَاِطَمة

 من عليهم، كاملة ُحِجيَُّتها! قصة؟نا ُحجيََّتها إنَّ  فيقول أحد غلرؤ ىل! ناقصة؟ أم كاملة ُحِجيَُّتها فهل
 منازذلم حاشية ف ىي ادلنازل وىذهِ  األوصاف ىذه وأصَلً  احلكم، وإمامة! السِّياسية اإلمامةُ  شؤوناهتم مجلةِ 
 احُلِجيَّة صاحبةُ  وىي عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  لفاطمة تثبتُ  ال فكيف الذاتية، مقاماهتم حاشية وف

 سورة ف األبرار ف وسيِّدةٌ  التوبة، سورة ف الصَّادقٌن ف سيِّدةٌ  فهي! ىذا؟ عَقلُ يُ  كيف عليهم، الكاملة
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 .العسكريّ  الزكيُّ  إماُمنا قال كما ادلعصومٌن أوالِدىا على اإلطَلق على احُلجَّةُ  وىي الدىر
 إٌَِّب ََّّؽُّوُ ٌَّب ۞ َِّىْنٌٍُْ وِزَبةٍ ِفِ ۞ وَطٌُِّ ٌَمُطْآٌْ إَِّٔوُ﴿ :بعدىا وما والسبعون السَّابعة اآلية: الواقعة سورة ىذه

 تِبيانٌ  فيو الُقرآن وىذا ﴾وَطٌُِّ ٌَمُطْآٌْ إَِّٔوُ﴿ التطهًن آية سيِّدةُ  فاطمة ال؟ أم مجلتهم من فاطمة ،﴾اٌُّْطَيَّطًَُْ
 وسائر والسِّلمِ  واحلربِ  واحلكمِ  والقضاء واالجتماعية السياسية اإلمامة قوانٌن فيو الُقرآنُ  وىذا شيء، ِلُكلِّ 

 ال؟ أم ىؤالء من فاطمة ،﴾اٌُّْطَيَّطًَُْ إٌَِّب ََّّؽُّوُ ٌَّب ۞ َِّىْنٌٍُْ وِزَبةٍ فِِ ۞ وَطٌُِّ ٌَمُطْآٌْ إَِّٔوُ﴿ ،األخرى الشؤون
 وأُبعدت عنها ُحِسرت وقد فاطمة أتصوَّر أنْ  أستطيع كيف الُقرآن، حقيقةُ  ىم ىؤالء ىؤالء، من كانت إذا

 فِِ ۞ وَطٌُِّ ٌَمُطْآٌْ إَِّٔوُ﴿ :فاطمة سيِّدهُتا اآلية ىذهِ  بأنَّ  أعتقدُ  أنَّين معَ ! ؟..الُقرآنّية اإلمامةِ  شؤوناتُ  عنها

  .﴾اٌُّْطَيَّطًَُْ إٌَِّب ََّّؽُّوُ ٌَّب ۞ َِّىْنٌٍُْ وِزَبةٍ

 ًَاٌطَّاؼِرٌَُْ اٌٍّوُ إِالَّ رَإًٍَِّْوُ َُُّعٍَْ ًََِب﴿ :السَّابعة اآلية ف عمران آل سورة ف ذكرىم جاء الَّذين بعينهم ىم ىؤالء

 تقولون ماذا ال؟ أم اآلية ىذه ف داخلةٌ  فاطمة العلم، ف الرَّاسخون ىم ىم، ادلطهَّرون ىؤالء ،﴾اٌْعٍُِِْ فِِ

 .العلم ف الرَّاسخون ىم ءوىؤال ادلطهَّرون ىم ىؤالء ،﴾اٌْعٍُِِْ فِِ ًَاٌطَّاؼِرٌَُْ اٌٍّوُ إِالَّ رَإًٍَِّْوُ َّعٍَُُْ ًََِب﴿ أنتم؟

 اٌطَّؼٌُيَ ًَؤَطِْعٌُاْ اٌٍّوَ ؤَطِْعٌُاْ آَِنٌُاْ اٌَّصَِّٓ ؤَُّّيَب َّب﴿ :واخلمسٌن التاسعة اآلية إىل: النِّساء سورة إىل ذىبنا ما إذا

 ًَؤَحْؽَُٓ ذَْْطٌ شٌَِهَ آذِطِ ًَاٌٌََِْْْ ثِبٌٍّوِ رُؤِِْنٌَُْ وُنزُُْ إِْ ًَاٌطَّؼٌُيِ اٌٍّوِ إٌََِ فَطُزًُّهُ شَِْءٍ فِِ رَنَبظَعْزُُْ فَئِْ ِِنىُُْ األَِْطِ ًَؤًٌُِِْ

 إِالَّ رَإًٍَِّْوُ َّعٍَُُْ ًََِب﴿ :عمران آل سورة من السَّابعة اآلية علينا مرَّت الُقرآن؟ تأويل يعرفون الَّذين َمن ،﴾رَإًِّْالً

 اآليةُ  وىذهِ  النِّساء سورة ىذهِ  الواقعة، سورة ف ذكرىم مرَّ  الَّذين رونادلطهَّ  ُىم ،﴾اٌْعٍُِِْ فِِ ًَاٌطَّاؼِرٌَُْ اٌٍّوُ

 شَِْءٍ فِِ رَنَبظَعْزُُْ فَئِْ ِِنىُُْ األَِْطِ ًَؤًٌُِِْ اٌطَّؼٌُيَ ًَؤَطِْعٌُاْ اٌٍّوَ ؤَطِْعٌُاْ آَِنٌُاْ اٌَّصَِّٓ ؤَُّّيَب َّب﴿ :واخلمسون التَّاسعةُ 

 ىم؟ َمن ىنا األمر أولوا ،﴾رَإًِّْالً ًَؤَحْؽَُٓ ذَْْطٌ شٌَِهَ آذِطِ ًَاٌٌََِْْْ ثِبٌٍّوِ رُؤِِْنٌَُْ وُنزُُْ إِْ ؼٌُيًَِاٌطَّ اٌٍّوِ إٌََِ فَطُزًُّهُ
 أنفُسهم ُىم وُىم الواقعة سورة ف ذكُرىم مرَّ  الَّذين ادلطهَّرون ىم ىنا األمر أولوا ال؟ أم مجلتهم من فاطمة

  .العلم ف الرَّاسخون
 اذْزِالَفبً فِْوِ ٌٌََخَسًُاْ اٌٍّوِ غَْْطِ عِنسِ ِِْٓ وَبَْ ًٌٌََْ اٌْمُطْآَْ َّزَسَثَّطًَُْ ؤَفَالَ﴿ :والثَّمانٌن الثَّالثة اآلية ف السورة نفس ف
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 ف الرَّاسخٌن من ىم األمر أويل ألنَّ  األمر، أويل غًن قطعاً  اآلية؟ عنهم تتحدَّث الَّذين ىؤالء َمن ،﴾وَثِرياً
  تقول؟ ماذا والثمانون الثَّانية اآلية بعدىا، الَّيت اآلية بدليل العلم

 :والثَّمانون الثَّالثة بعدىا الَّيت اآلية ،﴾وَثِرياً اذْزِالَفبً فِْوِ ٌٌََخَسًُاْ اٌٍّوِ غَْْطِ عِنسِ ِِْٓ وَبَْ ًٌٌََْ اٌْمُطْآَْ َّزَسَثَّطًَُْ ؤَفَالَ﴿

َ ؤَِْطٌ خَبءىُُْ ًَإِشَا﴿  َِِّٓ ؤَِْطٌ خَبءىُُْ ًَإِشَا﴿ الُقرآن يتدبَّرون ال الَّذين نفسهم ىؤالء ﴾ثِوِ ؤَشَاعٌُاْ اٌْرٌَْفِ ؤًَِ ِِْٓاألَ ِِّٓ

 :األمر أولوا َمن ﴾نْيُُِِْ َّؽْزَنجِطٌَُٔوُ اٌَّصَِّٓ ٌَعٍََِّوُ ِِنْيُُْ األَِْطِ ؤًٌُِِْ ًَإٌََِ اٌطَّؼٌُيِ إٌََِ ضَزًُّهُ ًٌٌََْ ثِوِ ؤَشَاعٌُاْ اٌْرٌَْفِ ؤًَِ األَِِْٓ

 الَّذين ىم األمر أولوا ،﴾لٍَِْالً إِالَّ اٌشَّْْطَبَْ الَرَّجَعْزُُُ ًَضَحَّْزُوُ عٍََْْىُُْ اٌٍّوِ فَضًُْ ًٌٌََْالَ ِِنْيُُْ َّؽْزَنجِطٌَُٔوُ اٌَّصَِّٓ ٌَعٍََِّوُ﴿
 من فاطمة كانت إذا! ال؟ أم منهم فاطمة العلم، ف الرَّاسخون ىم الكرمي، الكتابِ  من احلقائق يستنبطون

 منطقٍ  أيُّ !! الكَلم؟ ىذا يصحُّ  ىل! إماماً؟ ليست وىي األمر أويل من فاطمة أنَّ  أتصوَّر كيف األمر أويل
اً  وصرػلة واضحة اآليات ىذا؟   .جدَّ

 اعٌٍَُّْاْ ًَلًُِ﴿ :ادلئة بعد اخلامسة اآلية تقول ماذا ادلئة، بعد اخلامسة اآلية إىل: التوبة سورة إىل نذىب إذا

 األمر، أولوا ىم ىؤالء العلم، ف الرَّاسخون ادلطهَّرون، ىم ىؤالء ﴾ًَاٌُّْؤِِْنٌَُْ ًَضَؼٌٌُُوُ عٍَََّىُُْ اٌٍّوُ فَؽََْطٍَ
 ا رسول ورؤية ا رؤية رؤيتهم الَّذين ادلؤمنون ىم ىؤالء احلقائق، يستنبطون يستنبطونو، الَّذين ىم ىؤالء
 ًَاٌشَّيَبزَحِ اٌْغَْْتِ عَبٌُِِ إٌََِ ًَؼَزُطَزًَُّْ ًَاٌُّْؤِِْنٌَُْ ًَضَؼٌٌُُوُ عٍَََّىُُْ اٌٍّوُ فَؽََْطٍَ اعٌٍَُّْاْ ًَلًُِ﴿ :وآلو عليو اُ  صلَّى

 ىو الواقعة سورة ف (المطهَّرون) وصف مجيعاً، فيها يشرتكون ادلضامٌن ىذه ﴾رَعٌٍََُّْْ وُنزُُْ ثَِّب فَُْنَجِّئُىُُ
 ثالثُ  األَِئمَّة، إمام فاطمة احلسن، ابن احُلجَّةِ  إىل اجملتىب احَلَسنِ  من أوالِدىا، سيِّدةُ  ىنا وفاطمة ميعهم،جل

 ىذه ف العنوان ىذا ف سيِّدةٌ  فاطمة الواقعة سورة ف ادلطهَّرون ،(وفاطمة وعلي   زُلَمَّدٌ : )األَِئمَّة أَِئمَّةِ 
 وسائر العنوان، ىذا ف سيِّدةٌ  فاطمة األمر أولوا العنوان، ىذا ف سيِّدةٌ  فاطمة العلم ف الرَّاسخون اجملموعة،
  .﴾ًَاٌُّْؤِِْنٌَُْ ًَضَؼٌٌُُوُ عٍَََّىُُْ اٌٍّوُ فَؽََْطٍَ اعٌٍَُّْاْ ًَلًُِ﴿ :ادلؤمنون األخرى، التفاصيل

 أنْ  الرِّواية؟ تقول ماذا الزِّيارات، كامل ف ُمفصَّلة والرِّواية الرِّواية علينا مرَّت أمس يوم حلقة ف تتذكَّرون إذا
 وتدعو ِإليُكم تنظرُ  فاطمة أنَّ  من تفصيل بعد بيَّنت الرِّواية دلاذا؟ الصَّمت، َفالَزُموا احُلَسٌن زيارة ف ُكنُتم إذا

 :واضحة اآلية الشؤون، مجيع ف ناظرة ولكنَّها ُخصوصّياتُو، لوُ  احلسينيَّة الشؤون ف يأٌب ما بأنّ  وبيَّنت لكم،
 ذوق حبسبِ  الُقرآن تفسًنَ  يعرفُ  شلَّن ألحدٍ  ؽُلكن ال ،﴾ًَاٌُّْؤِِْنٌَُْ ًَضَؼٌٌُُوُ عٍَََّىُُْ اٌٍّوُ فَؽََْطٍَ اعٌٍَُّْاْ ًَلًُِ﴿
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 ىذه من أي   من فاطمةَ  ؼُلرِج أنْ  وحلِنهم البيت أىل حبديثِ  خبةٌ  لوُ  شلَّن ألحدٍ  ؽُلكن وال البيت أىل
 وانتهاءً  الشَّريف الِكساء حديث من ابتداءاً  إليها أشرتُ  الَّيت والرِّوايات اآليات ىذهِ  ُحُشود نم األوصاف،

 ذلا انكشف الكساء حديث ف الَّيت فاطمة ،﴾ًَاٌُّْؤِِْنٌَُْ ًَضَؼٌٌُُوُ عٍَََّىُُْ اٌٍّوُ فَؽََْطٍَ اعٌٍَُّْاْ ًَلًُِ﴿ :اآلية هبذهِ 
 الرؤية هبذه مباشر، بشكلٍ  مَلئكتوِ  مع الباري فيو يتحدَّث رللسٍ  عن ثُنارُبدِّ  حٌن الرؤية هبذهِ  شيء ُكلُّ 

 رؤيةِ  على ُعِطَفت رؤيةٌ  رؤيُتهم، ىي ىذه ،﴾ًَاٌُّْؤِِْنٌَُْ ًَضَؼٌٌُُوُ عٍَََّىُُْ اٌٍّوُ فَؽََْطٍَ اعٌٍَُّْاْ ًَلًُِ﴿ :ترانا فاطمة
 الَقيِّمةُ  ىي العامل، هبذا َترتَبط ُخصوصيات لفاطمة كنول علينا، َيطَّلعون كذلك ىم يرانا ا أنَّ  فكما ا،
 وإىل ُحضورىا إىل ُتشًن الَّيت أمس يومِ  حلقةِ  ف والقرائن الشَّواىد من مُجلةٍ  إىل أشرتُ  وَقد الدِّين على

 .الوقت نفس ف رةوالنَّاظ احلاضرة َتعين والَقيِّمة الَقيِّمة دين ذلك الَقيِّمة، وىي ديُنها الدِّينُ  فهذا ناظريّتها،
 اإلمام مؤسَّسة ونشر ربقيق الثَّاين اجمللَّد ىو وىذا(: واألحوال وادلعارف العلوم عوامل) كتاب ىو ىذا

 وىذه زلاورة ينقل ،331 صفحة ف عليها، اِ  صلواتُ  الزَّىراء عوامل من الثاين اجمللَّد ادلقدَّسة، قم ادلهدّي،
 بٌن كانت ااورات من زُلاورة ىذه ادلضمون، هبذا زُلاورة من أكثر ونُِقلت التأريخ، ُكُتب ف نُِقلت ااورة
 فدكاً، يُرِجع أنْ  يُريد الكاظم لإلمام يقول ىارون العّباسي، وىارون عليو وسَلموُ  اِ  َصلواتُ  الكاظم إمامنا

  :وُ ل فيقول الزَّىراء، من السَّقيفةُ  سلبتها الَّيت فدكاً  الكاظم اإلمام يُعطي أنْ 
َِّلِ:ِالَكاِظمِِإَماُمَناِفَ َقالََِِعَليِو،ِأَلحَِِّحتَّى - ذلك يأىب اإلمام كان - فَ َيأَبىِِإلَيكَِأردََّىاِحتَّىَِفدََكاًُِِحدَِّ

َِلت،فَ عَِِِإّلََِِّجدِّكِِبحقِِّ:ِقَالَِِتَ ُردََّىا؟َِلمَِحدَّدتُهاِِإنِْ:ِقَالَُِِحُدوُدَىا،َِوَما:َِقالَِِِبُحُدوِدَىا،ِِإّلَِِّآُخُذىا
ِالحدَُِِّأمَّا:ِقَالَِ - العريب البحر جهة من يعين العربية، اجلزيرة ِناية اليمن، - فَ َعَدنِاأَلوَّلِالحدَُِِّأمَّا:ِقَالَِ

َِفَأْرَبدَِ - روسيا جهة من - َسَمْرقَ َندِالثَّاِنيَِوالَحدُِّ:َِقالَِ!!ِإيهاًِ:َِوقَالِالرَِّشيد،َِوْجوُِِفَ تَ َغي َّرَِِفَ َعَدنِاأَلوَّل
 يعين أَْرَبد أكثر، - َوْجُهوُِِفَاْسودَِِِّإْفرِيقَيا،ِالثَّاِلثَِوالَحدُِّ:ِقَالَِوْجُهو،ِفََأْرَبدَِ - اسودّ  يعين أْرَبد - ُهوَوجِْ
َِوقَالَِوْجُهوُِِفَاْسودَِّ - يسودّ  أن كاد الَغضب، عليو بان ِِىو: ِقَال!!  يعين - الَبحرَِسيفُِِوالرَّاِبع:

ِالرَِّشيدِقَالََِِوأرِمينَيا،ِالُجُزرِيَِليِِممَّاِالَبحرَِسيفُِ - البحرية السَّواحل السَّواحل، ِِشيءِلََناِيَ ْبقَِِفَ َلم:
ِِإَلىِفَ َتحوَّلِِِْشيءِلََناِيَ ْبقَِِفَ َلم:ِالرَِّشيدِقَالَِ - [دبكاين  عدگا  ومگ تعال] يعين - َمْجِلِسيِِإَلىِفَ َتحوَّلِْ

َِعَزمََِِذِلكَِفِعْندَِِتَ ُردََّىا،َِلمَِحدَّدتُهاِِإنِِْأَنَِّنيَِأْعَلْمُتكَِقدِْ - الكاظم إمامنا يعين - ُموَسىَِقالََِِمْجِلِسي،
 .اخلصوص هبذا زلاورة من أكثر وتُوجد عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  اعُتِقل اإلمام بعدىا - قَ ْتِلوَِعَلى

 عليها، وسَلموُ  اِ  صلوتُ  راءالزَّى ىو؟ َمن األوَّل ادلالك لفدك؟ احلقيقي ال َمالكُ  ىو َمن: فأقول أسأل أنا
 الزَّىراء؟ سبلكها ال فدكاً  إنَّ  من يقول أنْ  أحد َيستطيع ىل! السِّياسية؟ لإلمامةِ  تفسًن ىو أليس التفسًن ىذا

 ِكبار ومن أيضاً  الشِّيعة من ىناك ادلطالب، ىذه بُكلِّ  يعتقدون ال بالَّذين يل شأنَ  ال شيعِتها عن أربدَّث
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 العقائدية باحلدود يتمسَّكون الَّذين عن أربدَّث لكنَّين! فدكاً  سبلكُ  ال الزَّىراء أنَّ  من قال من الشِّيعة علماء
 شَا ًَآدِ﴿ واحلقيقي، األوَّل ادلالك فدكاً؟ سَبلكُ  ال الزَّىراء أنَّ  ِمن يقول أن أحد َيستطيع ىل ادلعروفة، الشِّيعيَّة

 بالنَّحو فاطمة ىنا القرىب وذو حقَّو الُقرىب ذا وآتِ  يعين فدك، ّيةدبلك ُمرتبطة اآلية ىذه ،﴾حَمَّوُ اٌْمُطْثََ
 دلعىن ومالكةٌ  احلقيقي، بالنَّحو لفدك مالكةٌ  فهي احلقيقي، بالنَّحو فَاطمة حقِّ  عن تَتحدَّث واآلية احلقيقي،

 طالبت حٌن الزَّىراء ىذا، ىو ال ُمعنَون الُعنوان، ىو ففدك فدكاً  ملكت إذا ىذا، ىو فدك ومعىن فدك
 لوافقت ببستان ال ُمطالبة كانت لو ببستان؟ طالبت ىل ادلعروفة الفدكّية واخلطبة بكر أبا طالبت السَّقيفة
ا وعندنا البستان، على آنذاك اخِلَلفةُ   لكن ىذا، موجود بكر أيب من صك   على رُبصِّلَ  أنْ  استطاعت أِنَّ
 ثبت إذا عندنا، ثَابتٌ  وىو ثَبت إذا احلقيقي ادلعىن ذاى احلقيقي، ادلعىن ىذا ىو معناىا ف فدك القضيَّة

ا فقط، ااورة ىذهِ  أساسِ  على ال السياسية إمامتها ثبتت أقول وحٌن السِّياسية، إمامُتها ثبتت  على وإظلَّ
 نامجٍ بر  ف مجيعاً  أُوردىا أنْ  ؽُلكن ال الَّيت احلقائق من يبقى وما سيأٌب وما حقائق من تقدَّم ما ُكلِّ  أساسِ 
 بُكلِّ  السِّياسيةَ  اإلمامة أنَّ  من ُمهم   َجانبٍ  عن َتكشفُ  ااورة ىذهِ  لِكن زلدودة، ساعاتٍ  وف زلدود

 اِ  صلواتُ  لفاطمة ثابتة ىذهِ  العباسي ىارون َفِهمها والَّيت الَكاظم إماُمنا عنها ربدَّث الَّيت تفاصيلها
 .عليها وسَلموُ 

 الكبًن، ادلزار ف ادلشهديّ  ابنُ  ذكرىا لألَِئمَّة َجامعةٍ  زِيارةٍ  ف َجاء ما إىل اإلشارة تومرَّ  الكبًن، ادلزارُ  ىو ىذا
 صفحة قمري، ىجري 2121 اإلسَلمي، النَّشر مؤسَّسة ادلطبعة األوىل، الطبعة الكبًن ادلزار ىو ىذا

 ف جاء ،(السََّلم عليُهم لألَِئمَّة جامعة زيارة سُلتصر: )عنوان ربت ،201 صفحة ف تبدأ والزيارة ،201
ِاأَلْرَجاسِِمنِالنَِّقيَّةِِِالرَِّشيَدةِالَتِقيَّةَِِِوالبَ رَّةِالَحِميَدةِالطَّاِىَرةَِِِعلىِالسَََّلمُِ -:الطاىرة الصديقة على السََّلم
 ىنا الطبعة حبسب - اماألَيْ تَُِِمَربِيَّةِاأَلْفطَامِفَاِطَمةِِ - :الزِّيارة تقول أنْ  إىل - اأَلْدنَاسِِمنِاْلُمبَ رَّاةِِ
 واأليتام، لفطيم، مجعٌ  األفطام، - األَيْ َتامُِمَربِيَّةِاأَلْفطَامِفَاِطَمةِِ - واضح خطأ وىو ،(ااِلْنِفطَام: )مكتوب

 ىو يُفَطم الَّذي األطفال، على يطلق الغالب ف والفطيم األطفال، على يُطَلق الغالب ف واليتيم ليتيم، مجعٌ 
 ألبيو، فقدهِ  بلحاظ يتيم أنَّوُ  من الكبًن للرَّجل يُقال ال واليتيم ذلك، بعد فُيفَطم ِرضاعوِ  ةُ ُمدَّ  تنتهي الرَّضيع

 كما آخر بلحاظٍ  يتيم أنَّو من للكبًن يقالُ  قد شائعاً، وليس معروفاً  ليس ىذا ولكن عليو ينطبق أنْ  ؽلكن
 ف لكن آخر، بلحاظٍ  ىذا مامهم،إ غيبة زمان ف البيت أىل شيعة على( اليتامى: )العنوان ىذا يطلق

  .الصَّغًن على يطلق أيضاً  الفطيم وكذلك الصَّغًن على يُطَلق اليتيم العربية التعابًن
 عن لكم تكشف الَّيت الرِّوايات من بعضاً  لكم أقرأ دعوين الفاطمية، األوصاف ىذه ف إشارات ُىناك

 :ادلعىن من جانبٍ 
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 والرِّوايات ،111 صفحة العريب، الرتاث إحياء دار األنوار، حبار من اخلامس اجلزء اخلامس، اجمللد ىو ىذا
ِاللَِعبدِِِأَبُوِقَالَِ:ِقَالَِبِصيٍر،ِأِبيَِعنِْ - :الصَّدوق للشَّيخ الفقيو ػلضرهُ  ال من الفقيو، كتاب عن نَقلها
ِإنَِِّأَّلَِِواأَلْرضِالسََّماَواتَِِِمَلُكوتِِِِفيُِمَنادٍِِنَاَدىِاْلُمْؤِمِنينَِأْطَفالِِِِمنِِطفلٌَِِماتِإذا:ِالسََّلمَِعَليوِِ
َِماتَِقدُِفَلنِابنَُِِفَلنِِإنََِِّأَّلِ - ابنِ  أو ابنَ  نقول أنْ  ؽلكن - َماتَِقدُِفَلنِابنَِِأوُِفَلنِِابنُِِِفَلن
 خارج الكَلم ذاى - يَ ْغُذوهِِإلَيوُِدِفعَِِاْلُمؤِمِنينِِمنِبَيِتوَِأىلِبَعضُِِأوَِأَحُدُىماَِأوَِوالدهَِماتََِِكانِفَإن

َِأْىلِبَعضُِِأوَِأَحُدُىماِأوِأَبَ َواهِيَ ْقِدمَِِحتَّىِتَ ْغُذوهِالسََّلمَِعَليَهاِفَاِطَمةِِإَلىُِدِفعَِوِإّلَِّ - الدُّنيوي العامل
  .ِإلَيوِفَ َتدَفعوُِِبَيِتوِِ

ِالسََّلمَِعَليوِاللَِعبدِأِبيَِعنِالَحَلبي،َِعن - :ثانية رواية ِِإبْ َراِىيمِِإَلىَِيْدَفعَُِِوتَ َعالىِكَِتَ َبَارَِِاللِِإنَِّ:
 يعين األخَلف - البَ َقرَِكَأْخََلفَِِِأْخََلفَِلَهاِالَجنَّةِفيِِبَشَجرةٍِِيَ ْغُذوانهمِاْلُمْؤِمنينَِأْطَفالََِِوَسارة

 قاليُ  احليوان لضرع أو البقرة لضرع ُحلمة، ادلرأة لثدي ما مثل - البَ َقرَِكَأْخََلفَِِِأْخََلفَِلَها - الضروع
َِأْطَفالََِِوَسارةِِإبْ َراِىيمِِإَلىَِيْدَفعَُِِوتَ َعالىِتَ َبَاَركَِِاللِِإنَِّ - احلليب منها ؼلرج الَّيت ادلواطن أخَلف،
ّر،ِِمنَِقْصرٍِِِفيِالبَ َقرَِكَأْخََلفَِِِأْخََلفٌَِِلَهاِالَجنَّةِفيِِبَشَجرةٍِِيَ ْغُذوانَ ُهمِاْلُمْؤِمنين َِيومَُِِكانِفَِإَذاِالدُّ

 :تَ َعاَلىِاللَِِِقولَُِِوُىوِآبَائِِهمَِمعَِِالَجنَّةِِفيُِِْمُلوكٌِِفَ ُهمِآبَائِِهمِِإَلىُِوُأْىُدواَِوُأِطيُبواِأُْلِبُسواِامةالِقيَِ
 .﴾شُضَِّّّزَيُُْ ثِيُِْ ؤٌَْحَمْنَب ثِئِميَبٍْ شُضَِّّّزُيُُ ًَارَّجَعَزْيُُْ آَِنٌُا ًَاٌَّصَّٓ﴿

ِِابنِيَزِيدَِعن -:21: رقم 111 صفحة ف ذكرىا اجمللسي الشَّيخ ر،ادلختص كتاب عن يرويها أخرى رواية
َِعَليوَِوَسََلُموِاللَِِِصَلواتُِِالَباقرَِعنِالَمِلك،َِعبدِِ ِِإَلىَِوانْ تَ َهىِالسََّماءِِإَلىِاللَِرُسولَُِِصَعدَِلمَّا:

ِالجنَّةَِفَدَخلَِعلّي،ِِشيَعةَِأْطَفالَِمعَُِِىو:َِلوُِِقَالواِِإبْ َراِىيم؟ِأَِبيِأَين:ِقَالَِِاألَنِِبَياءَِوَلقىِالسَّاِبَعةِالسََّماء
َِفردَِِِّإبْ َراِىيمِقَامَِِالصَِّبيِفمَِِِمنِالضَّرعُِِاَنَ َفَلتَِِفَإَذاِالبَ َقرَِكُضُروعُِضُروعَِلَهاَِشَجرةٍَِِتحتََِِىوِفَإَذا

،َِعنَِفَسأَلُوَُِِعَليو،َِفَسلَّم:ِقَالََِِعَليو، ِِإنََِِّأَماَِخّلْفت،ِالَخِليَفةُِِنِْعمَِ:ِقَالِأُمَِّتي،ِِفيُِتوَُِخلَّفِْ:ِفَ َقالَِعِلي 
َِوِإنَِِّفَ َفَعل،َِعَليِهمِالَقاِئمَِيْجَعَلِنيَِأنِِْاللَِسأَلتُِِِشيَعِتوَِأْطَفالَُِِوَىُؤَّلءِِِطَاَعَتوِال َمََلِئَكةَِعَلىِفَ َرضَِِالل

  .الُجرَعةِتِْلكَِِِفيَِوأَنْ َهارَِىاِنَّةالجَِِِثَمارَِِِطعمَِِفَ َيِجدِالُجرَعةِلَُيَجرَّعِالصَِّبي
 فاطمة رعاية عن تتحدَّث دبجموعها الرِّوايات الرَّمز، وبلسان التقريب، بلسان تأٌب قطعاً  الرِّوايات ىذه

 يكونون قطعاً  األجواء، ىذهِ  ضمن ف سارة وأنَّ  إبراىيم أنَّ  عن أيضاً  وتتحدَّث للصغار لليتامى، لألطفاِل،
 رعاية ف ادلنظومة ىذهِ  ف فاطمة َنظر ربت ىو اخلليل فإبراىيم عليها، وسَلموُ  اِ  َصلواتُ  مةفاط نظر ربت
 .التقريب وبلسان األمثلة وبلسان الرَّمز بلسان ىي الرِّوايات قُلت، وكما هبم، والعناية األطفال ىؤالء
 الرَّابعةِ  اآلية وإىل البقرة سورة إىل ذىبنا إذا الُقرآن، بصريح إمامٌ  اخلليل إبراىيمُ : إليها ُأشًن أنْ  أريد الَّيت النُّقطة
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 النَّاس، لُكلّ  إمام ،﴾إَِِبِبً ٌٍِنَّبغِ خَبعٍُِهَ إِِِّٔ لَبيَ فَإَرََّّيَُّٓ ثِىٍََِّبدٍ ضَثُّوُ إِثْطَاىَُِْ اثْزٍَََ ًَإِشِ﴿ :ادلئة بعد والعشرين
 ف إمامةٌ  والقضاء، احُلكمِ  ف إمامةٌ  دنيوية، إمامةٌ  اسية،سي إمامةٌ  شرعية، إمامةٌ  علمية، إمامةٌ  ىنا واإلمامة

 خَبعٍُِهَ إِِِّٔ لَبيَ﴿ إماماً  ا جعلوُ  الكلمات أًبَّ  حٌن ،﴾فَإَرََّّيَُّٓ ثِىٍََِّبدٍ ضَثُّوُ إِثْطَاىَُِْ اثْزٍَََ ًَإِشِ﴿ التفاصيل ُكلِّ 

 الَّيت الكلمات نفسها ىي الكلمات ىذه زُبِبُنا، تالبي أىل أحاديثُ  الكلمات؟ ىذه ىي ما ،﴾إَِِبِبً ٌٍِنَّبغِ
 .شيء ُكلُّ  منوُ  ُسِلب األرض إىل أُنزِلَ  حٌن وآدم نُ بُ وَّتو، إليو فأعادت آدم على نَزلت
 اٌزٌََّّاةُ ىٌَُ إَِّٔوُ﴿ عليو عادَ  ،﴾عٍََْْوِ فَزَبةَ وٍََِّبدٍ ضَّثِّوِ ِِٓ آزََُ فَزٍََمََّ﴿ :البقرة سورة من والثََّلثون السَّابعة اآلية

 والدُّعاء اخلمسة، أمساءُ  ىي الكلمات البيت أىل حديث حبسب ،﴾وٍََِّبدٍ ضَّثِّوِ ِِٓ آزََُ فَزٍََمََّ﴿ ؛﴾اٌطَّحُُِْ
ِِبَحقُِِِّمْحِسنُِِيَاِفَاِطَمةِِبَحقِِِّفَاِطرُِِيَاَِعِلّي،ِِبحقَِِِّعاِليِيَاُِمَحمَّد،ِِبَحقَِِِّمُحُمودُِِيَا) :ومعروف مشهور

ثُنا الرِّوايات أليس ،(الُحَسينِِبَحقِِِّاإِلْحَسانَِِِقِديمَِِيَاَِحَسنال  عن الكَلم قطعاً  ىذا، ىو آدم دعاءِ  عن رُبدِّ
 للَّذي ُتشًن رموز ىي الكلمات ىذهِ  ولكن وأبعُد، أعمقُ  القضيةُ  ألفاٍظ، من أعمقُ  آدم وعن الكلمات

 :ىو الفارق ولكن الكلمات نفس ِىيَ  ِىيَ  ،﴾ثِىٍََِّبدٍ ضَثُّوُ ىَُِْإِثْطَا اثْزٍَََ ًَإِشِ﴿ :إلبراىيم بالنِّسبة جرى،

 ُأكِمَلت ولكنَّها اخلمسة الكلمات آدم كلماتُ  ىي ىذهِ  ،(الَقاِئمِِإَلىِفَأََتمَُّهنَِّ: )الرِّوايات وف ،﴾فَإَرََّّيَُّٓ﴿

  .﴾إَِِبِبً ٌٍِنَّبغِ خَبعٍُِهَ إِِِّٔ لَبيَ﴿ :األساس ىذا وعلى القائم، إىل
ةَِتَكاَمَلتَِما -:وآلو عليو ا صلَّى النَّيبّ  حديثُ  قليل قبل علينا مرَّ   اإلمامة، عن فضَلً  - لَِنِبيٍِِالُنبُ وَّ

 إماماً، ا جعلوُ  ذلك بعد ولكن خليَلً  وكان نبيِّاً  كان إبراىيم الُقرآن بصريح النُبُ وَّة، من درجةً  أعلى اإلمامة
 رتبةَ  أعطاه الرُّتبة، َىذه أعطاه ذلك بعد ولكن ا، من قريباً  خليَلً  وكان سوالً ر  وكان نَبيَّاً  كان إبراىيم

 ﴾شُضَِّّّزِِ ًَِِٓ لَبيَ﴿ :يقول وىنا َعقيماً  َكان إبراىيم ألنَّ  دلاذا؟ حياتو أيَّام آخر ف ربّققت الرُّتبة ىذهِ  اإلمامة،
 نبيَّاً  كان َشبابوِ  من وإبراىيم باألوالد، ُرزِق مرهع آخرِ  ف باألوالد؟ إبراىيم ُرزِق مّت أوالد، عندهُ  يعين

 ثِىٍََِّبدٍ ضَثُّوُ إِثْطَاىَُِْ اثْزٍَََ ًَإِشِ﴿ :ذلك ف وصرػلة واضحة واآليةُ  رُتبةً  أعلى فاإلمامةُ  ، خليَلً  وكان ورسوالً 

َِوَّليَ تُ َهمَِعَليوُِعِرَضتِحتَّىِلَِنِبيِ ِلنُبُ وَّةاَِتَكاَمَلتَِما - قليل؟ قبل الرِّواية ف ا رسولُ  قال ماذا ،﴾فَإَرََّّيَُّٓ
 بالوالية ذلم وؼلضع فَ ُيِقرّ  لو ؽُلَث َُّلون البيت أىل أنَّ  ماذا؟ قالت الرِّواية بل - َوطَاَعِتِهمِِبَوَّليَِتِهمَِوَأقَ رَِّ

 فَلبُدَّ ! اإلمامة؟ وىي والرِّسالة وَّةالنُب ُ  من أعلى بدرجةٍ  باُلكم فما النَّيب، لذلك النُبُ وَّةُ  تتكامل حينئذٍ  والطاعة،
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 الكلمات، ىذهِ  السَّماوات، ملكوت عن لوُ  ُكِشف حينما أنواَرىم رأى قد وىو لو سَبثَّلوا قد يكونوا أنْ 
 إبراىيم فإمامةُ  آدم، على أنزِلت الَّيت اخَلمسة الكلمات ف سيِّدةٌ  فاطمةُ  الكلمات، ىذهِ  ف سيِّدةٌ  فَاطمةُ 
 .لفاطمة واخُلُضوعِ  بالطاعةِ  أقرَّ  حّتَّ  نتكُ  مل أساساً 

 شِْعَزِوِ ِِٓ ًَإَِّْ﴿ :والثَّمانٌن الثَّالثةِ  اآلية ف الصافَّات سورة ف الصافَّات، سورة إىل ذىبنا إذا إبراىيم،

 عن ثتتحدَّ  َكانت السَّابقة اآليات ألنَّ  نُوح، شيعةِ  من وإنَّ  اللفظي اللغوي السِّياق حبسب ،﴾ٌَئِثْطَاىَُِْ

 َٔبزَأَب ًٌََمَسْ﴿ :الصَّافات سورة من بعَدىا وما والسَّبعون اخلامسة اآلية ﴾اٌُّْدِْجٌَُْ فٍََنِعَُْ ٌُٔذٌ َٔبزَأَب ًٌََمَسْ﴿ :نوح

 فِِ عٍََْْوِ ًَرَطَوْنَب ۞ ٌْجَبلِنيَا ىُُْ شُضَِّّّزَوُ ًَخَعٍَْنَب ۞ اٌْعَظُِِْ اٌْىَطْةِ َِِٓ ًَؤَىٍَْوُ ًََٔدَّْْنَبهُ ۞ اٌُّْدِْجٌَُْ فٍََنِعَُْ ٌُٔذٌ

 ؤَغْطَلْنَب ثَُُّ ۞ اٌُّْؤِِْنِنيَ عِجَبزَِٔب ِِْٓ إَِّٔوُ ۞ اٌُّْحْؽِنِنيَ َٔدْعُِ وَصٌَِهَ إَِّٔب ۞ اٌْعَبٌَِّنيَ فِِ ٌُٔذٍ عٍَََ ؼٍََبٌَ ۞ اٌْأذِطَِّٓ

 نوحٍ  شيعة من إنَّ  ،﴾ٌَئِثْطَاىَُِْ شِْعَزِوِ ِِٓ ًَإَِّْ ۞ اٌْأذَطَِّٓ طَلْنَبؤَغْ ثَُُّ﴿ ،﴾ٌَئِثْطَاىَُِْ شِْعَزِوِ ِِٓ ًَإَِّْ ۞ اٌْأذَطَِّٓ
  القيامة؟ ف لوُ  يشهدُ  الَّذي َمن ونوحٌ  إلبراىيم،

 الثَّامن، اجلزء الكاف ىو ىذا سعيد، أيب ابن يوسف عن الرِّواية الشريف، الكاف من الثَّامن اجلزء ىو ىذا
 ميَلدي، 2110 الدِّين، مشس جعفر زَلمَّد وصحَّحوُ  َضَبطوُ  لبنان، وتبًن  للمطبوعات، التعارف دار

  :بسندهِ  ،111 احلديث رقم ،121 الصفحة
:ِِليِفَ َقالََِِيوم،َِذاتَِ - الصَّادق ِإَماِمَنا ِعْندَ  - اللَِعبدِِِأَِبيِِعندَُِِكنتُِ:ِقالََِِسِعيد،ِأَبيِابنِيُوُسفَِعن
َِلوِفَ يُ َقالِِبوِيُْدَعىَِمنَِأوَّلَِِنُوحٌَِِكانِالَخََلِئقَِوتَ َعالىِتَ َبَاركَِِاللِعََِوَجمَِِالِقَيامةَِيومَُِِكانَِِإَذا َِىل:

 الشَّاىد ىو أنّو باعتبار - اللَِعبدِِِِابنُُِِمَحمَّد:ِفَ يَ ُقولَِلك؟َِيْشَهدَُِِمنِْ:َِلوِفَ يُ َقالُِِنَ َعم،:ِفَ يَ ُقولِبَ لَّْغت؟
 - اْلِمْسكَِكِثيبَِِِعَلىَِوُىوُِمَحمَّدِِإَلىَِيجيءَِحتَّىِالنَّاسِخطَّىفَ َيتَِِنُوحِفَ َيْخُرج:ِقَال - اجلميع على

 ضَؤًَْهُ فٍَََّّب﴿ :َوَجلََِِّعزَِِّاللَِقولَِوُىوَِعليِ َِوَمعوُِ - الرِّوايات ف ذُِكرَ  وقد ا رسول عليو يعلو الَّذي ادلكان

ِبَ لَّغت؟َِىلَِِْسأَلَِنيَِوتَ َعالىِتَ َباَركَِِاللِِإنَُِِّمَحمَّدِيَا:ِِلُمَحمَّدِحنُِوِفَ يَ ُقولِ،﴾وَفَطًُا اٌَّصَّٓ ًُخٌُهُ ؼِْئَذْ ظٌُْفَخً
 - األطهرين األطيبٌن وآلوِ  زُلَمَّدٍ  على اُ  صلَّى - ُمَحمَّد:ِفَ ُقلتَُِِلك؟َِيشَهدَُِِمن:ِفَ َقالِنَ َعم،:ِفَ ُقلتُِ
ِأَنَّوَِلوَُِِواْشَهَداِإذَىَباَِحمَزةِياَِجْعَفرِيَا:ِيَ ُقولف َِ - وآلو عليو ا َصلَّى زُلَمَّد يقول؟ الَّذي من - فَ يَ ُقول

 - بَ لَُّغواِِبماِِلَلَنِْبَياءِالشَّاِىَدانُِِِىَماَِوَحمَزةَُِِفَجعفر - الصَّادق إمامنا - اللَِعَبدِأَبُوِفَ َقالِبَ لَّغ،َِقدِْ
 أردنا وإذا السََّلم، عليهما نوحٍ  شيعة من فإبراىيم شيعتِو، من ُعدَّ  إبراىيم أنَّ  بدليل األنبياء، أفضل ىو ونُوح
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 ىذه ف عليو ُنسلِّم فماذا النَّجف نزورُ  حينما نوح النَّيبّ  فيها نَزورُ  زيارة ُىناك األنبياء زيارات ف نقرأ أنْ 
 :نوح النَّيبّ  نزور ىكذا ادلرسلٌن، شيخُ  فهو - اْلُمْرَسِلينَِشيخَِِيَاَِعَليكَِِالسََّلمُِ -:ىكذا عليو ُنسلِّم الزِّيارة؟

 .اْلُمْرَسِلينَِشيخَِِيَاَِعَليكَِِالسََّلمُِ -
ُِجِعلتُِ:ِفَ ُقلتُِِبَ لَُّغوا،ِِبماِِلَلَنِْبَياءِالشَّاِىَدانُِِِىَماَِوَحمَزةَِفَجعفر - الصَّادق إمامنا - اللَِعَبدِأَبُوِفَ َقال
ِفَ َقال - !ىو؟ أين علي   - ُىو؟ِأَينَِِفَ َعِليِ ِِفَداك  أنت شيء أيّ  عن - َذِلكِِمنِْنزَِلةًِمََِِأعَظمُُِِىو:

 ُعدَّ  الَّذي األنبياء أفضل نوح وىذا لألنبياء يشهدون الَّذين لألنبياء، يشهد أنْ  من أعظم علي  ! تتحدَّث؟
، شيعة من ،﴾شِْعَزِو ِِْٓ ًَإَِّْ﴿: اللفظي التعبًن حبسب إبراىيم شيعِتو من  علي   شيعة من ُكلُّهم واألنبياء علي 
 يقول كما - َوَحمَزةَِفَجعفر ؛ َذِلكِِمنَِمْنزَِلةًَِِأعَظمُُِِىو:ِفَ َقالُِىو؟ِأَينَِِفَ َعِليِ ِِفَداكُِجِعلتُِ:ِلتُِفَ قُِ -

 .عليهما اِ  صلواتُ  ومحزة جعفر - بَ لَُّغواِِبماِِلَلَنِْبَياءِالشَّاِىَدانُِِِىَما - الصادق إماُمنا
ثنا ماذا  رقم ،11 صفحة ادلقدَّسة، قم اإلسَلمي، النَّشر مؤسَّسة صال؟اخلِ  كتابو ف الصَّدوق الشَّيخ ػُلدِّ

 - الَعبَّاسِاللُِِرَِحمَِ - السَّجاد؟ إمامنا يقول ماذا السَّجاد، إمامنا عن بسندهِ  االثنٌن، باب ،202 احلديث
ِحتَّىِبِنَ ْفِسوَِأَخاهَُِِوَفَدىَِلىَوأَب ِِْآثَرِفَ َلَقدَِعليِِِِّاْبنَِِيَ ْعِنيِالَعبَّاسِاللُِِرَِحمَِ - اذلامشيٌن َقمرُ  الَقَمر،
َِأِبيِِابنَِِِلَجعَفرَِجَعلَِكَماِالجنَّةِِفيِاْلَمََلِئكةَِِِمعَِِِبِهَماَِيِطيرَُِِجَناَحينِِبِهَماِاللِفَأَْبَدَلوَُِِيَداهُِقِطَعت
َِجِميعُِِِبهاِيَ ْغِبطوَُِِلَمْنزَِلةَِوتَ َعاَلىِكَِتَ َبارَِِاللِِعندَِِِلْلَعبَّاسِِِوِإنَِّ - الكلمة ذلذه انتبهوا - ِلْلَعبَّاسَِوإنَِِّطَاِلب

 األُمم، على يشهدون الَّذين الشهداء ادلعارك، ف قُِتلوا الَّذين عن ليس ىنا احلديث الشُّهداء، - الشَُّهَداء
 ف قُِتلوا الَّذين عن ليس ىنا الشُّهداء عن احلديث ولكن أيضاً، وجعفر ادلعارك، ف أيضاً  قُِتل محزة كان وإن

 قُِتلوا الَّذين الشُّهداء من وَجعفر فاحلمزة ىؤالء عن احلديث َكان لو حّتَّ  - اللِِعندَِِِلْلَعبَّاسِِِوِإنَِّ - ادلعارك
 يعين - الِقَياَمةَِيومِِِالشَُّهَداءَِجِميعُِِِبهاِيَ ْغِبطوَُِِلَمْنزِلةَِوتَ َعاَلىِتَ َباَركَِِاللِِِِعندَِِِلْلَعبَّاسَِِِوِإنَِّ - ادلعارك ف

  .منزلِتو على العبَّاس يغبطون واحلمزة جعفر حّّت 
 يُوثِّقان اللَّذان علا رُتبًة، أعلى علا يعين لِنوح، الشَّاىدان ُىم ومحزة جعفر يتَّجو؟ أين إىل الكَلم ُتَلحظون

 أصحاب ىم القيامة يوم ف الشَّهادة ذلم الَّذين ااكم، كشهداء شهداء عن ليس احلديث نوح، أمرَ 
 العبارة بصريح والُقرآنُ  زيارتو، ف عليو ُنسلِّمُ  كما ادلرسلٌن شيخ وىو األنبياء أفضل ىو نُوح العالية، اتبادلر 

 فهو ىنا واللفظي اللغوي التعبًن حبسب وإبراىيم ،﴾ٌَئِثْطَاىَُِْ﴿ :نوح شيعة من ،﴾شِْعَزِوِ ِِٓ ًَإَِّْ﴿ :يقول
 السَّجاد واإلمامُ  الُشهداء من ومحزة وجعفر ومحزة، جعفر نوح على والشَّاىدان نوح، شيعة ف معدودٌ 
 كان إنْ  - الِقَياَمةَِيومِالشَُّهَداءَِجِميعُِِِبهاِيَ ْغِبطوَُِِلَمْنزِلةَِوتَ َعاَلىِتَ َباَركَِِاللِِِِعندَِِِلْلَعبَّاسَِِِوِإنَِّ -:يقول
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 الَّذين الُشهداء من ادلراد كان وإنْ  ارك،ادلع ف قُِتَل وجعفر فحمزة ادلعارك ف قُِتلوا الَّذين الشُّهداء من ادلراد
 منزلتِو، على العبَّاسَ  يغبطون الشُّهداء َفجميع الشُّهداء، ىؤالء من علا ومحزة فجعفر القيامة يوم ف َيشهدون

 على العبَّاس يغبطان ومحزة جعفر ومحزة، جعفر لوُ  الشَّاىدان نوح نوح، شيعة من إبراىيم الفارق؟ ىو َكم إذاً 
 الطفوف، شهداء سيِّد والعبَّاس ُمطلقاً، الشُّهداء سيِّد احُلسٌن الطفوف، ُشهداءِ  سيِّد والعبَّاسُ  ،منزلتوِ 

 عبدٌ  العباسُ  الطفوف، ُشهداء سيِّدُ  والعباس التأريخ، طول على الُشهداء سادة ىم الطفوف شهداء
  .احلسٌن عبيدِ  من العبَّاسُ  للحُسٌن،

 نال وما للحسٌن، عبدٌ  العّباس ،(ُمَحمَّدَِعِبيدِِِِمنَِعْبدٌِِأَنَا: )يقول انك عليو وسَلمو ا صلوات علي  
 للُحسٌن، العبوديّةِ  درجات أعلى ف كان حّتَّ ( أَْنتِبِنَ ْفِسيِِارَْكب: )احُلسٌن لوُ  قال أن ادلنزلة ىذه العبَّاس

ُهَهاَِجْوَىَرةٌِِفَالعُبوِديَّة)  فيو، احُلسٌن نَفسُ  ذبلَّت َلَما العبوديّة درجات أعلى ف يكن مل لو ،(الّربُوبِيَّةُِكن ْ
 وسَلموُ  اِ  صلواتُ  للُحسٌن عبدٌ  فالعباسُ  ربوبّيٌة، نفسٌ  احُلَسٌنِ  ونَفسُ  ،(الُربُوبيَّةُِكنُهَهاَِجوىرةٌِِالعبوديّةُِ)

 إذاً  ُولِدىا، ِمن دونَو وَمن احَلَسن على ُحجَّةٌ  وفاطمةُ  اللحاظات، من بلحاظ للَحَسن مأمومٌ  واحُلسٌن عليو،
 قبل السطور ىذه عليكم أقرأ أن أِحبُّ  تقولون؟ ماذا لفاطمة؟ بالنِّسبة السلسلة ىذهِ  ف يكون أين إبراىيم

 دلدينة اّلي التوقيت حبسب والصََّلةِ  األذان وقتِ  من فشيئاً  شيئاً  نَقرتبُ  أصبحنا الفاصل، إىل نذىب أنْ 
  .لسطورا ىذهِ  عليكم أقرأ أنْ  ُأِحبُّ  لندن،

 ابن موسى إمامنا عن احلديث الثَّاين، اجلزء ىو وىذا العلوم، عوامل من العوامل، من أقرأ أنا َطويل، احلديثُ 
 زُلَمَّد آل أحاديثِ  من حديثٍ  لُكلِّ  احلدود، أبعد إىل بالوضوح تتميَّز جعفر ابن موسى وأحاديث جعفر،

ثنا احَلوائج بَابُ  إماُمنا حاٍل، أيِّ  على وحلُنُو، ُخصوصّيُتوُ   األخًنة األوقات عن األخًنة، السَّاعات عن ػُلدِّ
 منو، شطراً  عليكم سأقرأُ  بكاملِو، احلديث أقرأ أنْ  أُريد ال وسلَّم، وآلوِ  عليو اُ  صلَّى ا رسول حياةِ  من

ِفَ َقب ََّلتُو، - ا رسول وجوِ  على - َوِجهوَِِِعَلىَِوَأَكبَّتَِبَكتِثُمَِِّفَ َبَكت -:ا رسول عند ىنا الزَّىراء
َِيِدهِِِِفي - الزَّىراء يدُ  - َوَيُدَىا - ا رسول - ِإلَيِهمِرَأَسوُِِفَ َرَفعََِِوالُحَسين،َِوالَحَسنَِعليِ َِعَليوَِِِوَأَكبَِّ

ِاللِفَاْحَفظِِعْنَدكَِحمَّدٍِمَُِِرُسوِلوَِِِوَوَديَعةُِِاللَِوِديَعةَُِِىِذهِالَحَسنِأَبَاِيَا:َِلوَُِِوقَالَِعِليِ َِيدِِِِفيِفَ َوَضَعها
َِمريمَُِِواللَِِِىذهِِِواآلِخرِين،ِاأَلوَّلِينِِمنِِْالَجنَّةَِأْىلِِِِنَساءَِِِسيِّدةُِِواللَِِِىذهَِِِلَفاَعل،َِوِإنَّكِِفيَها،َِواْحَفظِني
َرى، َِعِليِِّيَاَِسأَلُتُو،َِماِفَأْعطَاِنيَِوَلُكمَِلَهاِاللَِسأَلتُِِحتَّىِاْلَموِضعَِىذاِنَفِسيِبَ َلَغتَِماِواللَِِِأَماِالُكب ْ

َرائِيل،ِِبهاَِأَمَرِنيِبِأشَياءَِأَمرتُهاِفَ َقدِفَاِطَمةِِبوَِِِأَمَرتكَِِِلَماِأَْنِفذ َِرِضَيتَِعمَّنِرَاضٍِِأَنِّيَِعِليِِّيَاِوَاْعَلمَِجب ْ
 حٌن - َحقَّهاِابتَ زََّىاِِلَمنَِوَويلٌِِظََلَمهاَِمنِلَِِوْيلٌَِِعِليِِّيَاَِواْلَمََلِئَكة،ِرَبِّيِوََكَذِلكِفَاِطَمةِِابْ َنِتيَِعنوُِ

  أنتم؟ تقولون ماذا! ال؟ أم حلقِّها ابتزازٌ  ىذا الشِّيعيَّة العقائد منظومة من طُلرِجها
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َِوَويلٌِِبَابَ َهاِْحَرقََِأِِِلَمنَِوَويلٌُِِحْرَمَتهاِِانْ تَ َهكَِِِلَمنَِوَويلٌَِِحّقَهاِابتَ زََّىاِِلَمنَِوَويلٌِِظََلَمهاِِلَمنَِوْيلٌَِِعِليِِّيَا
ُهمِِإنِّيِاللَُّهمََِِّوبَاَرَزَىاَِشاقَّهاِِلَمنَِوَويلٌَِِحِليَلَهاِآَذىِِلَمن َِرُسولَُِِسمَّاُىمَِثمَِِّبُ َرآء،ِمِّنِّيَِوُىمِبَِريءِِمن ْ
ِبِأَنَّهمَِوَزِعيمٌِِِسْلمَِشايَ َعَهمِوِلَمنَِلُهمِِإنِّيِاللَُّهمَِّ:َِوقَالََِِوالُحَسينِوالَحَسنََِِوَعِليَّاًِِِإلَيوَِفاِطَمةَِوَضمَِِّالل

َمُهمَِوظََلَمُهمَِعاَداُىمِِلَمنَِوَعدوٌَِِوَحربٌِ - ُيشايعوِنم الَّذين ُىم؟ َمن - الَجنَّةَِيْدُخُلونَِ ِتَأخَّرِأوَِوتَقدَّ
ُهم َِأْرَضىَِّلِِثُمََِِّترَضي،ِحتَّىَِأْرَضىَِّلِِفَاِطَمةِيَاِواللِِِثُمَِِّالنَّار،ِيُدخُلونَِِبِأَنَّهمِوَزِعيمٌِِِشيَعِتهم،َِوَعنَِعن ْ
  .َترَضيِحتَّى
َِىَتكَِِفَ َقدَِىَتَكوَُِِفَمنِبَِيِتيَِوبَيتُ َهاِبَاِبيِبَابُ َهاِفَاِطَمةِِإنََِِّأَّلِ -:الكاظم إمامنا ينقلها أيضاً  أخرى رواية

 وحجاهبا علي ، بُ حجا وحجاهُبا ا، رسول حجابُ  وحجاهُبا ا، حجابُ  ِحجاهُبا - اللِِحَجابَِ
 أنْ  إىل - اللِِحَجابََِِىَتكَِِفَ َقدَِىَتَكوَُِِفَمنِبَِيِتيَِوبَيتُ َهاِبَاِبيِبَابُ َهاِفَاِطَمةِِإنََِِّأَّلِ - زمانِنا إمامِ  حجابُ 

 لَوقَاِالُبَكاءَِوَأْكثَ رَِ - الكاظم إماُمنا - َطويَلًِِالَحَسنِِِأَبُوِفَ َبَكى - احلديث لنا روى الَّذي عيسى يقول
ِأُمَّوِِْيَاِاللِِحَجابُِِواللُِِِىِتكَِِالل،ِِحَجابُِِواللُِِِىِتكَِِالل،ِِحَجابَُِِواللُِِِىِتكَِ - :ويقول يبكي اإلمام -
  .زىراء يا ا حجابُ  واِ  ُىِتكَ  أُمَّاه، يا يعين أّمْو، يا - أُمَّوِِْيَا

 بقيَّة يا واذلَوى واذلَوى ضلنُ  َزىرائيُّونَ  ... َكرَبَلِئي والِعشقُ  ا بقيَّة يا ضلنُ  َزىرائيُّون ... وسنبقى ضلنُ  زىرائيُّونَ 
 ..!!َزىرائي اِ 

 .إليكم سأعود الفاصل وبعد لندن دلدينة الي التوقيت حبسب والصََّلة األذان فاصلِ  إىل نذىبُ 
 ... ِفيَ َها َتودَعِ ال ُمسْ  والسِّرِّ  وبَِنيها وبَ ْعِلها وأَبِيَها فَاِطَمة َعَلى َصلِّ  اللَُّهمَّ 
 فَاصل يبدأ أنْ  قبل ،(النَّاطق الكتابُ ) برنامج من ادلئة بعد واألربعٌن احلادية احللقةِ  من األخًن اجلزءُ  ىو ىذا

ثنا لنا َرواىا أحاديث من ُسطوراً  َعليُكم َقرأتُ  لَندن دلدينة اّلي التوقيت حِبسبِ  والصََّلة األذانِ   هِبا وحدَّ
 سياقِ  ف وجاءت وسلَّم، وآلوِ  عليو اُ  صّلى ا َرسول َحياةِ  ِمن األخًنة اللحظات عن الَكاظم إماُمنا
 جامعةٍ  زيارةٍ  من عليكم َقرأتُ  حٌنَ  أكملت، وما أدركين الوقت لكنَّ  فيو، القولَ  فصلَّتُ  قد ُكنتُ  كَلمٍ 

يقة أمساء ف جاء حيثُ  الكبًن ادلزار ف ادلشهدي ابن أوردىا ا رةالطاى الصدِّ  َوُمرب َِّيةُ  اأَلْفطَام فَاِطمةُ  أِنَّ
ا عن روايات من عليكم قرأتُوُ  وما األَيْ َتام،  ِمن احلياة ف وأُمَّهاهتم وآباؤىم يُتوفَّون الَّذين األطفال َترعى أِنَّ

، ِشيعة أبناءِ   منزلة من القول من فصلَّتُ  وما سارة، زوجتوِ  وعن النَّيبّ  إبراىيم عن رواياتٍ  من جاء وما علي 
 وضلنُ  معطيات من بأيدينا ما حبسبِ  عليها، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الزَّىراء ِشيعة سلسلة ف يقع وأين إبراىيم

 أوَّل ف قُلتُ  كما نتقلَّب أن ضُلاولُ  ولكنَّنا ثانياً، الزَّىراء مقام نعرف وال أوَّاًل، ىذا ادلعطيات ُكلَّ  ظللكُ  ال
 لنْ  برارلي بقيَّة وف البنامج، طول على عّودتكم كما الطاىرة الِعرتة اديثوأح الكتابِ  آيات بٌن احلَلقة
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 والنَّجاحُ  والسَّعادةُ  الفَلحُ  إالَّ  ذلا حدودَ  ال الَّيت والِعرتة الكتاب حدود ورياضِ  مزرعةِ  سياج من ُأخرَجكم
 أنْ  ػُلبّ  ومن يُبقَيين أن ا أسأل الزَّىراء، خيمةِ  ربتَ  عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  َزمانِنا إمامِ  مع والكونُ 
 .وسلَّم وآلوِ  عليو اُ  صلَّى زُلَمَّدٍ  َجبٌنِ  حبقِّ  واآلخرة الدنيا ف الزَّىراء خيمةِ  رَبت ىذا دعائي ف ُيشاركين

 قَ يِّمةٌ  ىي الَقيِّمة، رعاية عن الوجود ىذا طبقاتِ  من طبقةٍ  ف صورةٌ  ىو الرِّوايات ىذه ف مذكوراً  جاء ما
ا سارة وزوجتوُ  النَّيبّ  وإبراىيم ادلؤمنٌن، أطفال لىع  واأليتام األطفالِ  لرعاية فاطمة منظومةِ  ف ُىم إظلَّ

 حولَ  َكَلمٍ  من عنها احلديثُ  ًَبَّ  الَّيت الطبقة معَ  وتَتناسبُ  ِسيقت الَّيت واألمثلة تَتناسبُ  ُصورةٌ  ىذهِ  واألفطام،
 وىم َفطيم مَجعُ  واألفطام األفطام َعلى الَقيِّمةُ  الَقيِّمة، ىي تَبقى فَاطمة لِكنَّ  الَعوامل، تِلك وَحولَ  اجلِنانِ 
 واأليتامُ  حوذلا َيدورون الَّذين لأليتام ِبرعايتها لأليتام ُمربَّيةً  وتَبقى وشيعُتها، ذراريها النَّار، عن فطمتهم الَّذين

 وىناك،! شاذّ  يتيمٌ  وىناك! ضالّ  يتيمٌ  وُىناك! َوِقح يتيمٌ  ُىناك ولكن أيتام ىم غيبتِو، ف ادلهديّ  شيعةُ  ُىم
 الَقيِّمة، معىن لنا تُقرِّبُ  صورةٌ  وىذهِ  وتُربّيهم، ترعاىم الَّيت ىي فاطمة فناءِ  ف يدورون الَّذين األيتام وىناك،

 الدين، وأىل ينالد على القيمومة ذلا عليها، وسَلموُ  ا صلوات فاطمةُ  فالَقيِّمةُ  ،﴾اٌْمََِّّْخِ زُِّٓ ًَشٌَِهَ﴿
ا تعين والقيمومة ا تقدَّم الكَلم وىذا وناظرة، حاضرةٌ  أِنَّ  احلديثُ  يتواصل كي التذكًن ألجل أعيُده فقط وإظلَّ

  .انقطع حيثُ  من
 ىو ىذا ادلقتل، نسمعُ  وحينما احُلسيين، ادلقتل يعين ادلقتل أقول حٌن وواضحٌ  ادلقتل، نقرأ حينما أذكركم

 الوريد، إىل الوريد من الرضيع ذحبوا أنْ  بَعد ،131 صفحة الرضي، الشريف منشورات م،للُمقرَّ  احُلسٌن مقتل
ِلوِفإنَُِِّحسينِياَِدعوُِ:ِيقولِقائَلًِِالسََّلمِعليوِِِوَسِمعَِ - ادلقتل قارئ من وَنسمع ادلقتل ف نَقرأ ىكذا

 الَّيت ىي كانت إذا عليها، سَلموُ و  اِ  َصلواتُ  فاطمة ال ُمرِضع واضح، ترابط ىناك - الَجنَّةِفيُِمرِضعاًِ
 وسَلموُ  اِ  صلواتُ  احُلسٌنُ  قّدمها الَّيت اأُلضحية ىذهِ  الطفوف، ذبيحُ  ا عبد فهذا ادلؤمنٌن أطفال ترعى
 أيب جسد على وقفت حّتَّ  الظَلم ذلك ف َخرجت َعشر احلادي ليلة ىاشم بين عقيلة َكانت إذا عليو،
: وقالت رأسٍ  دونِ  من السَّماء إىل ورفعتوُ  اخليول داستوُ  الَّذي ادلقّطع هرهِ ظ ربت يديها ووضعت ا عبد

 قدَّم حٌن الشِّريف رأُسوُ  يُقَطع أن قبل قُربانَوُ  قدَّم ُحسيناً  فإنَّ  ،(الُقربَانَِىذاُِمَحمَّدٍِِآلِِِِمنِتَ َقبَّلِاللَُّهمَِّ)
 - :يقول قائَلً  عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  َفِسمع سٌناحلُ  قدَّموُ  الَّذي القربان ىذا األضحية، ىذهِ  الرَّضيع،

 كربَلء، ف جرى ما مع الفاطمي التواصل من جزءٌ  أيضاً  ىذا - الَجنَّةِفيُِمرِضعاًِِلوُِِفإنَُِِّحسينِياَِدعوُِ
  .أيضاً  قيمومتها من جزءٌ  ىذا!! ىذا زماننا ف والَقيِّمة احُلسٌن زمن ف الَقيِّمةُ  الَقيِّمة، ىي فاطمة

 ولِكن وىناك ىنا نَبحثُ  إنَّنا ادلعطيات ُكلَّ  ظلتلكُ  وال الصَُّور، ُكلَّ  ظلتلك ال لكنَّنا أخرى، صورة ىذه
 مل إنْ  النِّداءُ  وىذا كربَلء صعيد من الصُّورةُ  ىذه ىي ُأخرى صورةٌ  فشيئاً، شيئاً  تكتملُ  اللوحة إنَّ  ُتَلحظون



  55/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 141 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 44 - 
 

 .واألفطام تاماألي رعاية ف فاطمة منظومة فمن فاطمة من يكن
 تقدَّم ما تقدَّم، ما ُكلِّ  عن عيين أُغِمض أنْ  أردتُ  لو حّتَّ : ادلقدَّس الشِّيعي الدستور الكبًنة اجلامعةُ  الزِّيارة
 أُغمض أنْ  أردتُ  لو اللحظة، ىذهِ  إىل ِبدايتها من احللقة ىذهِ  ف ِذكرهُ  تقدَّم وما ادلاضية احللقةِ  ف ذكرهُ 
 آخرىا إىل أوَّذلا من الكبًنة اجلامعة الزِّيارة الكبًنة؟ اجلامعة الزِّيارة مع أصنعُ  فماذا قائقاحل تلك ُكلِّ  عن عيين

 َمراتب بُكلِّ  احلّسي العامل ىذا ف وبإمامتها الوجود طبقات ُكلِّ  ف فَاطمة بإمامةِ  أُُذينَّ  بٌن ما َتصدعُ 
 وطالت البنامج طال فقد كثًناً  الوقوف أطيل أن أستطيع ال أنا سريع مرور وأشكاذلا، أضلائها بُكلِّ  اإلمامة،

 الزِّيارة ف ادلوجودة ادلضامٌن سائر مع األسلوب نفس تَ ّتِبعوا أنْ  ؽلكنكم ولكنَّكم سريع مرور احللقة، ىذه
 الزَّائر البداية ف الزِّيارة: الزِّيارة تبدأ ما أوَّل :الزِّيارة ىذه ف جاء شلَّا وظلاذج أمثلة أعطيكم أنا الكبًنة، اجلامعة

  تقول؟ ماذا تبدأ ما أول عليها، ُيسلِّم الَّيت اجلهة إىل السََّلم يُوجِّو
 فاطمة إنَّ  يقول الَّذي ال؟ أم ادلصطلح ىذا ف موجودة فاطمة - النُبُ وَّةِبَ ْيتَِِِأْىلَِِيَاَِعَليُكمِالسَََّلمُِ
 مل إذا النُبُ ّوة، بيت َأىلُ  ُىم َفمن - النُبُ وَّةِبَ ْيتَِِِأْىلَِِيَاَِعَليُكمِالسَََّلمُِ - عليو اِ  لعنةُ  موجودةً  ليست

 إىل َسَلَمك تُوجِّو اآلن أنت يعين عبارة، أوَّل ىذهِ  النُُبوة؟ بيت أىلُ  ىم فمن القائمة أوَّل ف فاطمة تكن
 أردت إذا حّتَّ  أنت البداية، ف مةفاط - الُنبُ وَّةِبَ ْيتَِِِأْىلَِِيَاَِعَليُكمِالسَََّلمُِ - تزوَرىا أنْ  تُريد الَّيت اجلهة

 فاطمة أُمُّو ستكون - النُبُ وَّةِبَ ْيتَِِِأْىلَِِيَاَِعَليُكمِالسَََّلمُِ - :تقول فحٌن األَِئمَّة من واحداً  إماماً  تزور أنْ 
 زيارة ويتن فحٌن واحداً، ُمفرداً  شخصاً  يكون ال (النُبُ ّوة بيت أىل يا) تزورهُ  األَِئمَّة من إمام أيّ  ىنا، حاضرةً 
 أُمُُّو، الزَّىراء داخلة، الزَّىراء - الُنبُ وَّةِبَ ْيتَِِِأْىلَِِيَاَِعَليُكمِالسَََّلمُِ - الزِّيارة هبذه عليو وُتسلِّم الصَّادق اإلمام

ِمَعَليكُِِالسَََّلمُِ - الزَّىراء دون من بيتاً  يكون ال البيت ىذا لكنَّ  النُبُ وَّة، بيت أىلِ  عنوانُ  ىو ىنا والصَّادقُ 
 .الرَِّساَلةَِوَموِضعَِ - ماذا؟ ٍُبَّ  - النُبُ وَّةِبَيتَِِِأْىلَِِيَا

 - الِكَساءَِتْحتََِِوَمنَِِْربِِِّيَا - ا سألَ  جبائيل، سألَ  حٌن الشريف، الكساء حديث إىل معي تعالوا
َِماِِإنِّيَِسَماَواِتيِانَُِسكََِِّويَاَِمََلِئَكِتيِيَا - وَتعاىل سبحانو ا قال أنْ  بعد التعريف؟ ف ا قال ماذا

ُِىمِالَِّذينِالَخْمَسةَِىُؤَّلءَِِِمَحبَّةِِِِفيِِإّلَِّ - الشَّريف احلديث ف جاء ما آخر إىل - َمْبِنيَّةَِسَماءاًَِِخَلْقتُِ
:ِلََِّوجََِِعزَِِّفَ َقالَِ - ا؟ قال فماذا - الِكَساءَِتْحتََِِوَمنَِِْربِِِّيَا - ماذاقال؟ جبائيل - الِكَساءَِتْحتَِ

ِالُنبُ وَّةِبَيتَِِِأْىلَِِيَاَِعَليُكمِالسَََّلمُِ - ىنا؟ الزِّيارة تقول ماذا - الرَِّساَلةَِوَمْعِدنُِِالُنبُ وَّةِبَيتَِِِأْىلُُِِىم
َِوَجلََِِّعزَِِّفَ َقالَِ - ادلعدن ىو ادلوضع - الرَِّساَلةَِوَموِضعَِ  ا - الرَِّساَلةَِوَمْعِدنُِِالُنبُ وَّةِبَيتَِِِأْىلُُِِىم:
ُِىم - القائمة بداية ف فاطمة - فَاِطَمةُِىم - الرسالة؟ ومعدن النُُبوة بيت أىلُ  ىؤالء ىم َمن ىنا، يُعرُِّفهم
 ا ا، من شرحٌ  ىذا أنا، ولستُ  اجلامعةَ  الزِّيارةَ  يشرح الَّذي ىو ا - َوبَ ُنوَىاَِوبَ ْعُلَهاَِوأَبُوَىاِفَاِطَمة
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م وصفهم وتعاىل سبحانو َِوأَبُوَىاِفَاِطَمةُِىم - :قال العبارة ىذه وَشرَح الرِّسالة ومعدن النُُبوة بيت أىل بأِنَّ
 - :تقول ىكذا اجلامعة الزِّيارة اجلامعة؟ للزِّيارة ا شرح من أفضل شرحٍ  من ىناك ىل - َوبَ ُنوَىاَِوبَ ْعُلَها
 ىذه شرح ا لُو، يشرح أنْ  ا يسألُ  جبائيل - اَلةالرِّسََِِوَموِضعَِِالنُبُ وَّةِبَيتَِِِأْىلَِِيَاَِعَليُكمِالسَََّلمُِ
 اجلامعة للزِّيارة ا شرحِ  من أفضل شرحٌ  ىناك ىل ،(َوبَ ُنوَىاَِوبَ ْعُلَهاَِوأَبُوَىاِفَاِطَمةُِىم: )قال العبارة

 (. َوبَ ُنوَىاَِوبَ ْعُلَهاَِوأَبُوَىاِفَاِطَمةُِىم: )لنا يشرُحها ىو ا الكبًنة؟
 األوصاف ىذهِ  - الِعَبادَِوَساَسةَِِاألَُمم،َِوقَاَدة - األوصاف ُكلُّ  إذاً، فاطمة على تنطبقُ  ألوصافا بقيَّةُ 

 من احلقيقّية الُسَللة ىي فاطمة، على العنوان ىذا ينطبق ما أوَّل - النَِّبيِّينَِوُسََلَلة - فاطمة على تنطبقُ 
َرةِْرَسِلينال مَُِِوَصْفَوةِالنَِّبيِّينَِوُسََلَلة - زُلَمَّد  ىو وللعرتة للصفوة األوَّل العنوان - الَعاَلِمينَِربِِِِّخيَ َرةَِوِعت ْ

ِالرَّاِشُدونِاألَِئمَّةُِِأَنَُّكمَِوَأْشَهدُِ - الكَلم يأٌب حٌن ىنا ومن .فاطمة على تنطبق التفاصيل وبقيَّة فاطمة،
 تُفِصح مل فَاطمةَ  أنَّ  األمر غايةُ  فاطمة، على بقُ تنط األوصاف ىذهِ  - اْلُمَكرَُّمونِاْلَمْعُصوُمونِاْلَمْهِديُّون

 موجود، ا رسول أنَّ  باعتبار ُمعٌنَّ  بتصرُّفٍ  تُفِصح مل ذلك، إىل احلاجة لعدم اليوميّ  الواقع ف إمامِتها عن
 األَِئمَّة، بقيَّةُ  وىكذا َكذلك، والزَّىراءُ  إماماً، َكان لكنَّوُ  إمامتو عن يُفِصح مل ا رسول زمان ف ادلؤمنٌن أمًن
 ذلك ف العسكريّ  اإلمام هبا نزور ُكنَّا فلو اذلادّي، إمامنا من جاءتنا الكبًنة اجلامعة الزِّيارة الزِّيارة، ىذهِ 

 كان زمانِنا إمام والدُ  ادلطهَّر احَلسن العسكريُّ  اإلمام كان األَِئمَّة، من إمامٌ  ىو سُلِطئٌن؟ نكون ىل الوقت
 الواقع وف اليومي الواقع ف التفعيل وعدمُ  التصريح عدمُ  بإمامتِو، ِفعلّياً  ُيصرِّح مل لكنَّوُ  أبيو، زمانِ  ف موجوداً 
  .نفِسها ف قيمَتها ربملُ  احلقائقُ  تَبقى احلقائق؟ يُلغي ىل العادي

 بشكلٍ  طمةفا على يَنطبق أليس الوصف ىذا - َعَليُكمَِوِحَسابُ ُهمِِإلَيُكمِالَخْلقَِِِوِإيَابُِ - نقول حٌن
 حّتَّ  الشَّفاعة والية تُعطي الَّيت ىي بل الشَّفاعة صاحبةُ  وىي احلساب، ساحةِ  سيِّدةُ  وىي خصوصاً  أوضح

 لشيعِتها وتعطي شيعِتها ف تتشفَّعُ  ىي شيعِتها، شيعةِ  ف شيعِتكم، ف وتشفَّعوا اذىبوا: ذلم تقول لشيعِتها،
 شيعَتها فتجعل شيعِتها، شأنِ  من تُعِلي أنْ  تُريد ىي فاطمة، ِشيعةِ  ف وليس شيعِتهم ف الشَّفاعةِ  ف الواليةَ 
 فهي فاطمة؟ شيعةِ  شيعةُ  أين ادلنادي ويُنادي شيعِتها، ولشيعةِ  لشيعِتها فشفاعتها شيعِتهم، ف ُشفعاءَ 
 .َعَليُكمَِوِحَسابُ ُهمِِإلَيُكمِالَخْلقَِِِوِإيَابُِ - األوىل السيِّدةُ  وىي احِلساب صاحبةُ 

َِوَمنِِْاللَِعاَدىِفَ َقدَِعاَداُكمَِوَمنِِْاللَِواَلىِفَ َقدَِواَّلُكمَِمنِْ -: للجميع ُمتوجِّوٌ  ىو اخلطاب ىذا ح،واض
 ىذا - بِاللِِاْعَتَصمَِِفَ َقدِِبُكمِِاْعَتَصمََِِوَمنِِْاللِأَبْ َغضَِِفَ َقدِأَبْ َغَضُكمَِوَمنِِْاللَِأَحبَِِّفَ َقدَِأَحبَُّكم

 يرضى الكبًن العنوان ىذا بسببِ  ألوالدىا، يتوجَّوُ  ذلك وبعد لفاطمة يتوجَّوُ  ألوىلا بالدرجة أليس اخلطاب
ا دلاذا؟ لغضِبها، ويغضبُ  فاطمة لرضا ا ا ا رسول وضعوُ  العنوان ىذا الَقيِّمة، ىي ألِنَّ : الَقيِّمة ىي ألِنَّ
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 .﴾اٌْمََِّّْخِ زُِّٓ ًَشٌَِهَ﴿
َِدرَجاتَِِِوَأْرَفعَِِاْلُمَقرَّبِينَِمَناِزلَِِِوَأْعَلىِاْلُمَكرَِّمينَِمَحلَِِِّأْشَرفَِِِبُكمِاللُِِفَ بَ َلغَِ - ادلقطع ىذا نقرأ حٌن

َقىَِّلَِِحتَّىِال ُمْرَسِلين يقٌَِِوَّلُِِمْرَسلِنَِبيِ َِوَّلُِِمَقرَّبَِمَلكٌِِيَ ب ْ  تتحدَّث الَّيت ادلقاطع ىذه - َشِهيدَِوَّلِِِصدِّ
 من ادلراتب ذلذهِ  سينكشفُ  شأِِنم من ُجزءاً  وأنَّ  زُلَمَّد، آلِ  مقاماتِ  ةَعَظم وعن فاطمة معرفةِ  َعَظمة عن

َقىَِّلَِِحتَّى - ادلخلوقات َِوِعَظمََِِأْمرُِكمَِجََلَلةَِعرَّفَ ُهمِِإّلَِّ - ... وال ... وال ... وال - ُمَقرَّبَِمَلكٌِِيَ ب ْ
اً  واضحٍ  بنحوٍ  تتجلَّى ال ادلعاين ىذهِ  ا،معرفِته عن اخلَلئقُ  ُفِطمت فاطمة - َشْأِنُكمِوَِكبَ رََِِخَطرُِكم  إالَّ  جدَّ

  .أوالِدىا ف تتجلَّى فاطمة وبعد فاطمة ف
 - َوالطَّاُغوتِالِجْبتَِِِوِمنَِأْعَداِئُكمِِمنَِِْوَجلََِِّعزَِِّاللِِِِإَلىَِوبَرِئتُِ - :الزِّيارة نفس ف ىنا نقرأ حٌن

 فاطمة َيَدي بٌن منهم نتبّأ ضلنُ  لفاطمة، تكون فالباءةُ ! فاطمة أعداءُ  ىم األوىل بالدرجة والطاغوت اجلبت
َِلُكمِالظَّاِلِمينََِِوِحْزِبِهمِوالشََّياِطينَِوالطَّاُغوتِالِجْبتَِِِوِمنَِأْعَداِئُكمِِمنَِِْوَجلََِِّعزَِِّاللِِِِإَلىَِوبَرِئتُِ -

 إىل تتبادرُ  والَّيت الواضحة ادلصاديق من - إِلْرِثُكمِينََِوالَغاِصبِِِِوَّليَِتُكمِِمنَِِْوالَمارِِقينَِِِلَحقُِّكمِالَجاِحِدينَِ
 ىو رسول إرثُ  بيُتُو، ىو ا رسول إرثُ  بإرث، ىي ما فدك فدك، عن أربدَّث ال ا، رسول إرثُ  األذىان

 فاصيلالت وسائر واخلَلفة اإلمامة عن فضَلً  ا، رسول آلِ  ِلَغًنِ  وأعطيت اغُتِصَبت والَّيت أموال، من َلوُ  ما
ِالشَّاكِّينَِِإِلْرِثُكمَِوالَغاِصِبين - منها أبيها إرثَ  غصبوا الَّيت ىي فاطمة األوىل العناوين من لكن اأُلخرى،

 إمامنا منابرِىم، على قذفوىا قذفوىا؟ وىل باألدلَّة طالبوىا ىل فاطمة ف شاّكٌن يكونوا مل لو - ِفيُكم
  .ىذا يقول الصَّادق

 قرأنا قليل وقبل فاطمة، على ينطبقُ  ادلعىن ىذا أليس - َلُكمَِشيءٍُِِكلَُِِّوَذلَِّ - :ارةالزي ىذه ف نقرأ وحٌن
 - نُورَِكََلُمُكم -:نقول وحٌن - َلُكمَِشيءٍُِِكلَُِِّوَذلَِّ - اجلميع على مفروضةٌ  طاعَتها إنَّ  الرِّوايات ف

 ىذه لفاطمة، ُمتوجِّهة ىي اخلطابات يَّةبق إذاً  العبارة ىذهِ  انطبقت إذا ال؟ أم فاطمة على ينطبق ادلعىن ىذا
 اجلامعة الزِّيارةِ  ف ادلوجودة العبارة ىذهِ  انطبقت إذ بنور؟ ليس أم نور فاطمة كَلمُ  - نُورَِكََلُمُكم -:العبارة
 فيها حرفٍ  ُكلُّ  الكبًنة اجلامعةُ  الزِّيارةُ  وحينئذٍ  فاطمة، على ستنطبقُ  ُكلُّها العبائر بقيَّة فاطمة على الكبًنة

 والتشريع، التكوين ف اإلمامة، َمراتب وبُكلِّ  فاطمة، إمامةِ  على يدلُّ  فيها سطرٍ  وكلُّ  مجلةٍ  وُكلُّ  كلمةٍ  وُكلُّ 
اً  واضحةٌ  الكبًنةُ  اجلامعة الزيارةُ  مكان، ُكلِّ  وف النِّساء، وف الرِّجالِ  ف الدنيا، وف اآلخرة ف  وصرػلةٌ  جدَّ

اً  يقة إمامة ف اآخرى إىل أوَّذلا من جدَّ  .اإلمامة مراتب وِبُكلِّ  الُكبى الصدِّ
 جاء شلَّا بعضاً  عليكم وقرأتُ  القضيَّة، ىذه بيان ف وضوحاً  َيشعُّ  اآلخر فهو: بالنَّورانيَّة ادلعرفةِ  حديثُ  أمَّا

 إحياء دار بعةط األنوار، حبار من والعشرين السَّادس اجلزء من عليكم أقرأ وأنا: احلديث ىذا ف جاء شلَّا فيو،
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ِيَاِلَبَّيكَِ:ِقَاَّلُِِجْنَدب،َِويَاَِسْلَمانُِِيَا - يقول؟ ماذا ادلؤمنٌن أمًن اجلزء، ىذا ف حديث أوَّل العريب، الرُتاث
َِمْعرَِفِتيَِوَجلَِِّعزَِِّاللَِِِوَمْعرَِفةَُِِوَجلََِِّعزَِِّاللَِِِمْعرَِفةُِِبِالنَّورَانِيَّةَِمْعرِفَِتي:ِالسََّلمَِعليوِِِقَالَِِال ُمْؤِمِنين،َِأِميرَِ

 حُنَفَبء اٌسَِّّٓ ٌَوُ ُِرٍِْصنِيَ اٌٍَّوَ ٌَِْعْجُسًُا إٌَِّب ؤُِِطًُا ًََِب﴿ :تَ َعاَلىِاللُِِقَالَِِالَِّذيِالَخاِلصِالدِّينَُِِوُىوِبِالن َّْورَانِيَّة

 البيت؟ أىل حديث حبسب الَقيِّمة ىي َمن ىنا لسُّؤالا - ﴾اٌْمََِّّْخِ زُِّٓ ًَشٌَِهَ اٌعَّوَبحَ ًَُّؤْرٌُا اٌصٍََّبحَ ًَُّمٌُِّْا
 احلديث ىذا وبإشاراتِو، بعبائرهِ  وتلوػلِو، وتلميحوِ  بتصرػلوِ  بالنَّورانية ادلعرفةِ  حديث فمضمونُ  فاِطَمة، الَقيِّمةُ 

 تصريح من فيو ما بكلِّ  وإشارة، عبارة من فيو ما بُكلِّ  تلميح، وفيو تصريح فيوِ  إشارات، وفيو عبارات فيو
 قال؟ ماذا الَقيِّمة، مقام إىل ادلقام ىذا إىل ُيشًن فيو ما ِبُكلِّ  التلميح، من أبعد التلويح أيضاً، وتلويح وتلميح

ِالدِّينُِِوَوىُِِبِالن َّْورَانِيَّةَِمْعرِفَِتيَِوَجلَِِّعزَِِّاللَِِِوَمْعرَِفةَُِِوَجلََِِّعزَِِّاللَِِِمْعرَِفةُِِبِالنَّورَانِيَّةَِمْعرِفَِتي - :قال
 .أمجعٌن عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  أِئمَّتُنا قال كما فاطمة والَقيِّمة - ﴾اٌْمََِّّْخِ زُِّٓ ًَشٌَِهَ﴿؛ الَخاِلص

 بُكلِّ  اإلمامة اإلمامة، مسألة ف واضح الكَلم بالنَّورانية ادلعرفة حديث من احلديث ىذا من آخر ُجزءٍ  ف
 - إمامة عن احلديث - الَخْلقِِإَمامَُِِوُىوُِمْرَسلِنَِبيِ ِالنَِّبيََِِّأنََِِّوَذِلكَِ - :ٌنادلؤمن أمًن يقول ماذا مراتِبها،
َِلوُِِقَالََِِكَماُِمَحمَّدَِوَوِصيُِِّالَخْلق،ِِإَمامُِِبَ ْعِدهِِِِمنَِِْوَعِليِ ِالَخْلقِِإَمامَُِِوُىوَُِِمْرَسلِنَِبيِ ِالنَِّبيََِِّأنََِِّوَذِلكَِ
َِوآِخُرنَاُِمَحمَّدَِوَأْوَسطَُناُِمَحمَّدَِوَأوَّلَُناِبَ ْعِديِنَِبيََِِّّلِِأَنَّوُِِِإّلَُِِّموَسىِِمنَِىاُرونِِبَمْنزَِلةِيمَّنِِّأَْنتَِ:ِالنَِّبيِّ

 زُلَمَّد أوَّلنا: قال َعشر، اثين أئمَّة عن يتحدَّث مل ىنا ادلؤمنٌن أمًن - َمْعرِفَِتيِِاْسَتْكَملَِفَمنُِِْمَحمَّد
َِوَأْوَسطَُناُِمَحمَّدَِوَأوَّلَُنا - داخلة فاطمة تكون (نا) بضمًن يتحدَّثون حٌن فاطمة، فيهم دبا زُلَمَّد، وأوسطنا
 أَِئمَّة من الثَّالث اإلمامُ  وفاطمة علي ، وذُِكرَ  ا، رسولُ  ذُِكرَ  األَِئمَّة من ذُِكر وما - ُمَحمَّدَِوآِخُرنَاُِمَحمَّد
 (.َعَليناُِحجَّةٌِِأُمُّناَِوفاِطَمةِالَخْلق،َِعَلىِالِعَباد،ِىَعلَِِاللُِحَججَُِِنحنُِ) األَِئمَّة،

اً  جليَّاً  واضحاً  ادلعىن وستجدون أخرى مرَّة الكَلم عليكم أقرأ ِِإَمامَُِِوُىوُِمْرَسلِنَِبيِ ِالنَِّبيََِِّأنََِِّوَذِلكَِ - جدَّ
ِالنَِّبيَِِّلوُِِقَالََِِماكَُِِمَحمَّدَِوَوِصيُِِّالَخْلق،ِِإَمامُِِبَ ْعِدهِِِِمنَِِْوَعِليِ ِالَخْلق ِِمنَِىاُرونِِبَمْنزَِلةِمَّنِّيِأَْنتَِ:
ِفَ ُهوَِمْعرِفَِتيِِاْسَتْكَملََِِفَمنُِِْمَحمَّدَِوآِخُرنَاُِمَحمَّدَِوَأْوَسطَُناُِمَحمَّدَِوَأوَّلَُناِ،بَ ْعِديِنَِبيََِِّّلِِأَنَّوُِِِإّلَُِِّموَسى

ا - الَقيِّمِالدِّينَِِِعَلى ِاللُِِقَالََِِكَماِالَقيِّمِالدِّينَِِِعَلىِفَ ُهو - الَقيِّمة دينُ  ألنَّوُ  بالقيِّم ينالدِّ  وصف وِإظلَّ
اً  صرػلة واضحة السطور ىذهِ  بكَلمي، ىو وما علي   كَلمُ  ُكلُّو ىذا - ﴾اٌْمََِّّْخِ زُِّٓ ًَشٌَِهَ﴿ :تَ َعاَلى  ف جدَّ

ِقَالََِِكَماِالَقيِّمِالدِّينَِِِعَلىِفَ ُهوَِمْعرِفَِتيِِاْسَتْكَملَِفَمنِْ - الدِّين قَ يِّمةُ  الَقيِّمة، ىي فاطمة ادلطلب، ىذا
  .وجلّية وصرػلة واضحة العبارات أنّ  أعتقد - ﴾اٌْمََِّّْخِ زُِّٓ ًَشٌَِهَ﴿:ِتَ َعاَلىِاللُِ
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 الالهتاد بُكلِّ  الكبًنة اجلامعة الزِّيارة سياق ف تأٌب العبارة ىذهِ  العبارة، ىذهِ  على تتوقف ال القضية ٍُبَّ 
 الشريف، الكساء حديث مع اأُلخرى ىي تتعانق الَّيت الكبًنة اجلامعة الزِّيارة عند يقف ال والكَلم الواضحة،
 الشَّريف الكساء حديث ف وبيَّنها شرحها وتعاىل سبحانو ا السََّلم ذلا توجَّو الَّيت اجلهة أنَّ  والحظتم

 .والرِّوايات ياتاآل من اذلائل الكمّ  ىذا وُكلِّ  القدر وسورةِ 
 دار طبعة ىي الطبعة األنوار، حبار من واخلمسون الثَّالث اجلزء ىو ىذا الشَّريف؟ التوقيع ىذا ف تقولون ماذا

 رقم ،238 صفحة ف بدأ التوقيع ىذا توقيعاتو، من خرج ما باب ،231 صفحة العريب، الرتاث إحياء
 ىذه مجيعاً، عليهم اِ  رمحةُ  الطبسي لشيخنا االحتجاج كتاب عن اجمللسي الشَّيخُ  ينقلوُ  ،(1: )التوقيع
ا التوقيع وىذا الرسالة  ىي يعقوب ابن إسحاق رسالة يعقوب، ابن إسحاق رسالة بعد من األشهر ىو ردبَّ
ا التوقيعات، بٌن األشهر  وىذا يعقوب، ابن إسحاق رسالة بعد من التوقيعات بٌن شهرةً  ينالُ  التوقيع ىذا ردبَّ
 النَّاحية إىل كتاباً  وأرسلوا اخلََلف، ف الشِّيعة من ومجاعة القزويين غاًل أيب ابن تشاجر أن بعد جاء التوقيع
 بادلطلب َترتبط سطورٍ  ف جاء ما عليكم أقرأ لكنَّين التفاصيل، ىذه بُكلِّ  يل شأنَ  ال الكتاب، ىذا وجاء
 زماننا؟ إمامُ  يقول ماذا عنو، أربدَّث الَّذي
َهاجَِِِعلىَِفِقيَداًَِِسِعيَداًَِِمَضىِاْلَماِضيَِوِإنَِّ - العسكريّ  أبيو إىل ُيشًن - اِضياْلمََِِوِإنَِّ َِحْذوَِِآبَائِوِِمن ْ

َهاجَِِِعلىَِفِقيَداًَِِسِعيَداًَِِمَضىِاْلَماِضيَِوِإنَِِّ؛ِبِالن َّْعلِالن َّْعلِِ َِوِصيَّتوَُِِوِفيَناِبِالن َّْعلِالن َّْعلَِِِحْذوَِِآبَائِوِِمن ْ
 عن ُىنا يتحدَّث اإلمام - آِثمِظَال ِمٌِِِإّلََِِّموِضَعوُِِيُ َنازُِعَناَِوَّلَِِمَسدَّهَِيُسدَُِِّوَمنَِِْخَلُفوُُِِىوَِوَمنَِِْوِعْلُموُِ
ا الغائب ِبصيغة َجاءت الَّيت الضمائر ىذهِ  ف حّتَّ  نفسِو،  إىل ُتشًنُ  ولكنَّها الَغائب باللفظ تتحدَّثُ  ألِنَّ

َهاجَِِِعلىَِفِقيَداًَِِسِعيَداًَِِمَضىِاْلَماِضيَِوِإنَِّ - وادلتأّخر ادلتقدِّم اقالسِّي حِبُكم الشَّريف، شخصوِ  ِآبَائِوِِمن ْ
َِمَسدَّهَِيُسدَُِِّوَمن - َخَلُفو ىو من وفينا يعين - َخَلُفوُُِِىوََِِوَمنَِِْوِعْلُموَُِِوِصيَّتوَُِِوِفيَناِبِالن َّْعلِالن َّْعلَِِِحْذوَِ

 :يقول أنْ  إىل .جعفر َعمِّو إىل ُيشًن - َكاِفرَِجاِحدٌِِِإّلَُِِّدْونَ َناَِيدَِّعيوَِوّلِآِثمِظَال ِمٌِِِإّلََِِّموِضَعوُِِيُ َنازُِعَناَِوَّلِ
ِِممَّاُِشْغلِِفيُِمَخاطََبِتُكمَِعنَِِْلُكنَّاَِعَليُكمَِواإِلْشَفاقَِورَْحَمِتُكمَِصََلِحُكمَِمَحبَّةِِِِمنِِِْعْنَدنَاَِماَِوَلْوَّلِ -

ِِلَربِّوِال ُمَضادِّ - الكذَّاب جعفر إىل ُيشًن - َغيِّوِِفيِال ُمَتاِبعِالضَّالِِّالُعُتلِِّالظَّال ِمَِمَناَزِعةِِمنِِِْاْمُتِحنَّاَِقدِْ
 العبائر ىذهِ  ُكلِّ  ف اإلمام - الَغاِصبِالظَّاِلمِطَاَعَتوِاللُِِِافْ تَ َرضََِِمنَِِْحقَِِّالَجاِحدَِِِلوَِليسََِِماِاْلُمدَِّعي
  .ىذا وواضح اإلمامة ذلذهِ  وإنكارٍ  َغصبٍ  وَعن إمامةٍ  عن يتحدَّثُ 

ِِابْ َنةَِِِوِفي: )ادلراد ما - َحَسَنةُِأْسوةٌِِِليِاللَِرُسولِِِِابْ َنةَِِِوِفي - عليو؟ اِ  صلواتُ  يقول ماذا ذلك بعد
 اإلمام وبة،مغص إمامةٍ  عن يتحدَّث اإلمام واضح ىنا؟ جهُتها ىي ما األسوة ؟(َحَسَنةُِأْسوةٌِِِليِاللَِرُسولِِ

 ولكن العسكريّ  اإلمام أموال أخذوا أيضاً  ىم صحيح منو، ُأِخذ فدك كبستان بستانٍ  عن مثَلً  يتحدَّث ال



  55/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 141 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 48 - 
 

 نفس عن يتحدَّث اإلمام ادلوضوع، ىذا إىل بعيد من وال قريب من ال إشارة أيّ  التوقيع ف يوجد ال
  ..!!اإلمامة

 حبار من واخلمسٌن الثَّالث اجلزء من ،231 صفحة من رأُهأق الكَلم ىذا: ثانية مرَّة الكَلم عليكم أقرأ
 الرتاث إحياء دار طبعة البحار، الطبسي، للشَّيخ االحتجاج كتاب عن ادلنقول ،(1: )رقم التوقيع األنوار،
َِسِعيَداًَِِمَضى - العسكريّ  اإلمام يعين - ال َماِضيَِوإنَِّ - ؟التوقيع ف احُلجَّة إمامنا يقول ماذا العريب،
َهاجَِِِعلىَِفِقيَداًِ َِخَلُفوُُِِىوَِوَمنَِِْوِعْلُموَُِِوِصيَّتوُِ - احُلجَّة اإلمام ف - َوِفيَناِبِالن َّْعلِالن َّْعلَِِِحْذوَِِآبَائِوِِمن ْ
 - يقول أنْ  إىل - َكاِفرَِجاِحدٌِِِإّلَُِِّدْونَ َناَِيدَِّعيوَِوّلِآِثمِظَال ِمٌِِِإّلََِِّموِضَعوُِِيُ َنازُِعَناَِوَّلَِِمَسدَّهَِيُسدَُِِّوَمن
َِقدِِِْممَّاُِشْغلِِفيُِمَخاطََبِتُكمَِعنَِِْلُكنَّاَِعَليُكمَِواإِلْشَفاقَِِِورَْحَمِتُكمَِصََلِحُكمَِمَحبَّةِِِِمنِِِْعْنَدنَاَِماَِوَلْوَّلِ

ِالظَّال ِمَِمَناَزِعةِِمنِْ - ةاإلمام ف ادلنازعة شيء؟ أيِّ  ف ادلنازعة - الضَّالِِّالُعُتلِالظَّال ِمَِمَناَزِعةِِِِمنِِِْاْمُتِحنَّا
َِحقَِِّالَجاِحدِِ - اإلمامة ادَّعى جعفر - َلوِلَيسََِِماِاْلُمدَِّعيِِلَربِّوِال ُمَضادَِِّغيِّوِِفيِال ُمَتاِبعِالضَّالِِّالُعُتل

 ىنا اإلمام أليس - َحَسَنةُِأْسوةٌِِِليِاللَِرُسولِِِِابْ َنةَِِِوِفيِالَغاِصب،ِالظَّاِلمِطَاَعَتوِاللِِافْ تَ َرضََِِمنِْ
يقة إمامةٍ  عن يتحدَّث  ُغِصبت الَّيت عوايل أو فدك قرية عن أو بستان عن ىنا يتحدَّث فهل الطاىرة، للصدِّ

  !!ذلك ؽلكن باجململ، ُظَلمِتها عن يتحدَّث ىو قائل يقول قد فاطمة؟ من
 وف الكساء حديثِ  ف اضحةالو  ادلضامٌن مع النُّصوص، تِلك ُكلِّ  بقيَّة مع الكَلم ىذا مجعنا إذا ولكن
ا لفدك الواضح الرَّمزي التفسًن مع والرِّوايات اآليات تلك كلِّ  مع فاطمة، سورةُ  وىي القدر سورة  وأِنَّ

 ُكلَّ  مجعنا إذا بالنَّورانيَّة، ادلعرفةِ  حديثِ  وف الكبًنة اجلامعة الزِّيارة ف جاء ما ُكلِّ  مع صغًن، ببستانٍ  ليست
 منها ادلراد - َحَسَنةُِأْسوةٌِِِليِاللَِرُسولِِِِابْ َنةَِِِوِفي - احُلجَّة اإلمام مراد بأنَّ  نقول أنْ  نستطيع ىل ىذا

 واضحٍ  بشكلٍ  يُثِبتُ  وىذا اإلمامة إرث عن ىو احلديث ُجزئّي؟ إرثٍ  ف أو مالّية مسألة ف سلصوصة قضيَّة
  .عليها وسَلموُ  اِ  َصلوات إمامَتها وصريح
 سورة من واألربعون الثَّامنةُ  اآليةُ  العنكبوت، سورة: رُلمل بشكلٍ  الفكرة لتوضيحِ  مثاالً  لُكم أضربُ  دعوين

  :النَّيبَ  زُباِطبُ  اآلية؟ ىذهِ  تقول ماذا العنكبوت،
 ال ا رسول يا إنَّك التق ما اآلية ،﴾اٌُّْجْطٌٍُِْ ٌَّبضْرَبةَ إِشاً ثَِِّْْنِه رَرُطُّوُ ًٌََب وِزَبة ِِٓ لَجٍِْوِ ِِٓ رَزٌٍُْ وُنذَ ًََِب﴿

 ِِٓ رَزٌٍُْ وُنذَ ًََِب﴿ :النَّاس من ودبسعٍ  دبرأىً  والكتابة القراءة سُبارس مل إنَّك قالت اآلية والكتابة، القراءة تعرف

 اماأليَّ  من يومٍ  ف ُيشاىدوك ومل كتاب، ف تقرأ وأنتَ  األيَّام من يومٍ  ف ُيشاىدوك مل النَّاس ،﴾وِزَبة ِِٓ لَجٍِْوِ
 يُ بَ ٌنِّ  الُقرآن ولذلك والكتابة، القراءة يعرفُ  ال النَّيبَّ  أنَّ  عن النَّاس أذىان ف صورة فتكوَّنت تكتب، وأنت
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 من دبشهدٍ  والكتابةَ  القراءةَ  يُظِهر أنْ  يُريد كان ما ىو النَّيب، من حبكمةٍ  كان األمر وىذا الصُّورة ىذهِ  أنّ 
 البداية فمن وبكتاِبو، برسالتوِ  سُيَشكِّك من على الطريق يَقطع أنْ  أراد وي،النَّب اللطف باب من وىذا النَّاس،

 ال إنَّك لو يقول ال ؼلاطبوُ  ىنا الُقرآن ولذلك الكتابة، على وقدرَتوُ  القراءة على ُقدرَتو للنَّاس يُظِهر مل ىو
  :العنكبوت سورة من نواألربعو  الثَّامنة اآلية اآلية، الحظوا الكتابة، تستطيع وال القراءة تستطيع

ا ،﴾اٌُّْجْطٌٍُِْ ٌَّبضْرَبةَ إِشاً ثَِِّْْنِه رَرُطُّوُ ًٌََب وِزَبة ِِٓ لَجٍِْوِ ِِٓ رَزٌٍُْ وُنذَ ًََِب﴿  فلقطع ال ُمشكِّكون ُيشكِّك لردبَّ
 وإالَّ  الكتابة، على درَتوُ ق يظهر ومل القراءة على ُقدرَتوُ  يُظِهر مل البداية من النَّيبَّ  فإنَّ  ادلشكلة ىذهِ  أمام الطريق

 يأتِ  مل االعتقاد وىذا النَّيبّ  ف نعتقدهُ  الَّذي بكاتب، وليس بقارئٍ  ليس األعظم النَّيبُّ  يكون أنْ  ؽُلكن ال
 قرأ ولو اخلُطوط، َأمجلُ  فخطُّو َكَتب فلو شيء، ُكلِّ  ف اخلَلئق أكملُ  النَّيبُّ  زُلَمَّد، آل منطقُ  ىذا ُجزافاً،
 حَلوةَ  يُبدي أن أراد لو ادلعصوم رواياتنا ف األصوات، أمجلُ  وصوتوُ  القراءات وأكملُ  الِقراءات أمجلُ  فقراَءتُوُ 
ا صوتو، وُحسنَ  صوتوِ  مجالَ  ربتملُ  ال النَّاس فإنَّ  صوتوِ   النَّاس، يتحمَّلوُ  ما صوتوِ  مجال من يُظِهرُ  وإظلَّ

 من يوافقنا هبم، عقيدتُنا ىي وىذهِ  أمجعٌن، عليهم موُ وسَل اِ  صلواتُ  أخبونا ىكذا تقول، ىكذا الرِّوايات
  .هبم نعتقدُ  ىكذا ضلن عقيدتنا، ىذهِ  بذلك، نعبأُ  ال ؼلالفنا، من ؼلالفنا يوافقنا،
 ذلك تفعلُ  رأوك ما النَّاس ،﴾وِزَبة ِِٓ لَجٍِْوِ ِِٓ رَزٌٍُْ وُنذَ ًََِب﴿ :وآلو عليو اُ  صلَّى النَّيبَّ  ؼُلاطبُ  ُىنا فالُقرآن

 ِلمثل احلاجة انتفت َلمَّا لكن وسلَّم، وآلوِ  عليوِ  اُ  صّلى النَّيب حكمة من جزءٌ  وىذا ،﴾ثَِِّْْنِه رَرُطُّوُ ًٌََب﴿
 أظهر حياتوِ  من األخًنة السَّنوات ف والكتابة، الِقراءةِ  على ُقدرَتوُ  وآلوِ  عليو اُ  صلَّى النَّيبُّ  أظهرَ  األمر ىذا

تُنا قال ماذا ولذا .والكتابة راءةِ الق على ُقدرَتوُ   ىذه عليكم قرأتُ  وقد أمجعٌن عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  أِئمَّ
 :اإلمام يسأل السَّائل الباقر، اإلمام عن الرِّواية ىذه الرِّوايات، ىذهِ  ألعليَّة مرَّة من أكثر سلف فيما الرِّوايات

َِيُكونُِِأَنَّىِالل،َِلَعنَ ُهمَِكَذبُوا:ِفَ َقالِيَ ْقرأ،َِوَّلَِِيْكُتبَِلمِاللُِسولرََِِأنَِِّيَزُعُمونِالنَّاسَِِِإنَِّ:َِلوُِِقُ ْلتُِ -
 اٌْىِزَبةَ ًَُّعٍَُِّّيُُُ ًَُّعَوِّْيُِْ آَّبرِوِ عٍََْْيُِْ َّزٌٍُْ ِِّنْيُُْ ضَؼٌُالً اٌْإُِِِّّْنيَ فِِ ثَعَثَ اٌَّصُِ ىٌَُ﴿ :َوَجلََِِّعزَِِّاللُِِقَالََِِوَقدَِذِلك

ِيَ َقرأِأنُِِْيْحِسنَِولَيسََِِوالِحْكَمةِالِكَتابِيُ َعلُِّمهمَِفَكيفَِِ،﴾ُِّجِنيٍ ضٍََبيٍ ٌَفِِ لَجًُْ ِِٓ وَبٌُٔا ًَإِْ ٌْحِىَّْخًََا
 . َوَيْكُتب

:ِلتقُِِالنَّاس؟ِيَ ُقولَُِِما:ِفَ َقالِاألُمِّي؟ِالنَِّبيُُِِّسمِّيِِلمَِ - يسألوُ  أيضاً  السَّائل اجلواد اإلمام الشَّيء ونفسُ 
ِفَ َقالَِيْكُتب،َِأنُِِْيْحِسنَِلمِأِلَنَّوُِِاألُمِّيُِسمِّيِِإنَّماِأَنَّوِيَزُعُمون  آخر إىل - اللَِلْعَنةَُِِعَليِهمَِكَذبُوا:

َِوَسْبِعينِبَِثََلثَةٍَِِوَيْكُتبِيَ ْقَرأِاللَِرُسولَُِِكانََِِلَقدِواللِِ - :يقول أن إىل عليو، وسَلمو اِ  صلواتُ  كَلمو
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 :َوَجلََِِّعزَِِّاللَِِِقولَُِِوَذِلكِالُقْرىِأُمََّهاتِِِِمنَِِْوَمكَّةَُِِمكَّةَِأْىلِِِِمنَِِْكانَِِأِلَنَّوُِِاألُمِّيُِسمِّيَِوِإنَّماِانَاًِِلسَِ
  .﴾حٌٌََْيَب ًََِْٓ اٌْمُطٍَ ؤََُّ ٌِزُنصِضَ﴿

 ُيكَتب مل الَّذي حّتَّ  - ُيْكَتبَِلمَِماَِويَ ْقَرأِبَوَيْكتُِِيَ ْقَرأَِكانَِِالنَِّبيَِِِّإنَِّ - :الصَّادق إمامنا عن ىنا والرِّواية
 األعلمي مؤسَّسة منشورات البىان، تفسًن من الثَّامن اجلزء ىو ىذا وآلو، عليو اُ  صلَّى يقرأُهُ  كان

 .لبنان بًنوت، للمطبوعات،
 : القضيَّة كهذه فاطمة إمامة قضيَّةُ 

 نفرتض لو أسألكم أنا..!! ادلؤمنٌن أمًن وجودِ  وبسبب األعظم يبِّ النَّ  وجودِ  بسبب حاجةٌ  ىناك تكن مل: أوَّالً 
 ديَننا نأخذ فاطمة إىل نرجع أال موجودة، فاطمة فقط موجوداً، ليس األمًن وأنّ  موجوداً، ليس النَّيبّ  أنّ 

 من مؤسَّسةٍ  إقامة وطلبت فاطمة أمرت إذا يعين بأمرِىا؟ نأسبرُ  بأمرٍ  أمرت وإذا منها، حياتِنا تفاصيلَ  ونأخذ
 أن ىذا، ُىراء اذلُراء؟ ىذا ما ُمطاعاً؟ أمُرىا يكون أال آخر أمرٍ  أليِّ  أو النَّاس بٌن للحكومة ادلؤسَّسات

 وبديهّية، واضحة القضيَّة اذلُراء؟ ىذا ما!! معصيتها وف طاعتها وف فاطمة إمامة ف نتناقش وأن نتحدَّث
 منزلَ  أحرقت السَّقيفة منزذَلا، أحرقوا مثلما .النتائج ىي ىذه تكون اخلبيث األبرت ادلنهج يتحرَّك حينما ولكن

 وُأخرجت النَّواصب من هبا ِجيء الَّيت اخلبيثة العقائدية ادلنظومة هبذهِ  الشَّيطانُ  وجاءنا منزلَتها أحرقوا فاطمة،
 احَلسن ابن احُلجَّة الدِّين أصلُ  ىذه، ىي احلقَّة العقائدية ادلنظومة عقيدتِو، وُأسسِ  الدِّينِ  أصل من فَاطمةَ 
  .عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  فاطمة الدِّين وقَ يَِّمةُ 

 لذا وجو أحسن على بادلقصود أف ال أنْ  وأخشى احلديث طول أَتعبين ولكن ُأكِمل أنْ  بوّدي احلقيقة ف
 .غد يوم حلقةِ  ف تعاىل اُ  شاء إنْ  تأتينا احلديث وبقيَّة ادلقدار هبذا أكتفي

 نقرأ مثلما الَقيِّمة، فاطمة عن احلديثُ  زال ال فاطمة، أجواء ف الشَّاشة ىذه نفسِ  على غداً  يتجدَّدُ  لتقانامُ 
 وفاطمة ،بِالسَّْمع اِْكَتَسبَ َها الَّيِت  الذُّنُوب مَجيعُ  َلوُ  تُ ْغَفرُ  َعِليّ  َفَضاِئل ِمن َفِضيلةٍ  ِإىَل  ِاْسَتَمع َمنْ : أحاديثنا ف

، كفؤ  أَْوَسطَُنا فَاِطَمة أَوَّلَُنا َعِلي ، آِخرُنَا َعِلي   أَْوَسطَُنا َعِلي   َأوَّلَُنا زُلَمَّد، آِخرُنَا زُلَمَّد َأْوَسطَُنا زُلَمَّد لَُناأوَّ  علي 
 ُحَسٌٌن، آِخرُنَا ُحَسٌنٌ  اأَْوَسطُنَ  ُحَسٌنٌ  أَوَّلَُنا َحَسٌن، آِخرُنَا َحَسنٌ  أَْوَسطَُنا َحَسنٌ  أَوَّلَُنا فَاِطَمة، آِخرُنَا فَاِطَمة

 ُكلُّهم علي ، كلُّهم زُلَمَّد، ُكلُّهم اْلَمْهِديُّ، الَقاِئمُ  آِخرُنَا اْلُمْهِديُّ  الَقاِئمُ  أَْوَسطَُنا اْلُمْهِديُّ  الِقاِئمُ  أَوَّلَُنا
 الَّيِت  ُذنُوِبو مَجيعُ  لُو اُ  َغَفرَ  َعِلي   اِئلَفضَ  ِمن َفِضيلةٍ  ِإىَل  ِاْسَتَمع َمنْ : الكَلم نفس األَِئمَّة، أِئمَّةُ  ىؤالء فاطمة،

 الَّيت ذنوبوِ  مَجيعَ  لوُ  ا َغَفر واحُلَسٌن احَلَسنِ  أمِّ  َفَضاِئل ِمن َفِضيَلةٍ  ِإىَل  اْسَتَمع َفَمنو  بِالسَّْمع اِْكَتَسبَ َها
  .كذلك َسناحلَ  أُمِّ  َفَضاِئل ِمن َفِضيَلةً  ذََكرَ  َوَمن بِالسَّْمع اِكَتَسبَ َها

 فاطمة ىذه .اجلَنَّة ِإىل َطريقوُ  َعَليَها َوُيَسلِّم ُيَصلِّي َمن أَنَّوُ : تقول الَّيت ىي الطاىرة الصديقة عندنا الرِّوايات ف
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 أىلِ  زلافل من زلفلٍ  أيِّ  ف اليماين الِكساءُ  حديثُ  َحديثُها ذُِكر إذا من عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  فاطمةُ 
 فاطمة، ىي ىذهِ  باجلميع، الرَّمحة رَبفُّ  شيعِتها، ِمن ىناك ولكن رلموعة أيِّ  ومن ديانةٍ  أيِّ  من األرض،

  .للفاطمّيٌن وىنيئاً  لكم، ىنيئاً  لنا، وىنيئاً  فاطمة أجواءِ  ف ىنا ضَلنُ 
 ..!!زىرائي واذلوى واذلوى، ا بَِقيَّة يَا َواذلوى واذلوى ضَلنُ  وزىرائيُّون

  ... الَقَمر َعايَةِ رِ  ِف  أَْترُكُكم
 اإلْٔزَطِْٔذ عٍَََ ًَُِزَبثِعِْنَب ُِشَبىِسِّنَب ًًَُخٌُهِ ًُخٌُىِنَب عَْٓ اٌىَطْةَ إوْشِف احلُؽَني ؤَذِْهَ ًَخْوِ عَْٓ اٌىَطْةِ وَبشِفَ َّب

  ... احلُؽَني ؤَذِْهَ ثِحَكِّ

  ... اهلل ؤَِبِْ يف ... خَّْعبً اٌسُّعَبء ؤَؼإٌَُىُ ... اٌمََّط شَبشَخ عٍَ اٌشَّبشخ ىصهِ َٔفػِ عٍَ غساً ٍُِزَمَبٔب
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ِ:وفيِالختام
ّلِبُ  ّدِم  نِالتنبي  وِال  ىِأنّن  اِحاولن  اِنق  لِنص  وصِالبرن  امجِكم  اِى  يِوى  ذاِالمطب  وعِّلِ
يخل  وِم  نِأخط  اءِوىف  واتِفم  نِأرادِالدقّ  ةِالكامل  ةِعلي  وِمراجع  ةِتس  جيلِالبرن  امجِ

ِزىرائيون.بصورةِالفيديوِأوِاألوديوِعلىِموقعِ
 
 
ِ

ِمعِالتحيات
ِال ُمتابَعة
ِزىرائيون
ِى 3417ِ
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