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 اٌِّْئَت بَعذ األَسْبَعًٌَُْ اٌثَّبٍِٔتُ تُمٍََحَاٌْ

 ٌُّْغًاخلَ ععبخاٌ اجلُضْءُــ  فَبطَِّت ٌَب ٌَبٍَّهِ

  ظِِباخلَ غُاٌمِ - اٌمٍََِّّت فَبطَِّت
 

  ... بَػَناٌبْ  أَبْػَناِئيْ  َأَخَواٌبْ  ِإْخَوٌبْ  َعلْيُكم َسبَلـٌ 
َواف نَفَسوُ  ُىوَ  أجوائوِ  يف َأرَبدَّث الَِّذيْ  والُعنوافُ  ..!!. فَاِطمةِياِلبَّيكِِ :حلقاتِ  رلموعةِ  يف زِلنا ال  الَِّذيْ  الُعنػْ

  ..!!َعَليَها وَسبلموُ  اِ  َصَلواتُ  الَقيِّمة فَاِطَمةُ : اْلَماِضَية احلََلَقاتِ  يفْ  تَػَقدَّـ
 ىي :الَقيِّمةُ  الَقيَِّمة، دبعىن فقط أُذَكِّركم ولكنَّين الَقيَِّمة، فاطمةُ  العنواف ىذا رَبتَ  َكثًنة َتفاصيل تقدَّمت
 آيات بَػٌْنَ  أتقلَّبُ  وأنا احلديثُ  ومرَّ  وناظرة، حاضرة تكوفَ  أفْ  البُدَّ  القيمومة وصاحبةُ  القيمومة، صاحبةُ 
 التوقيعِ  يف َجاء ما ادلاضية احللقةِ  يف ذكرتوُ  شلَّا .ادلضموف َىذا َتفاصيلِ  يف الطَّاىرة الِعرتة وأحاديثِ  الكتاب
 الثَّالث اجلُزء ِمن عليكم َقرأتوُ  والَّذي عليو وَسبلموُ  اِ  صلواتُ  احَلَسن ابن احُلجَّةِ  زماننا إماـ عن الشَّريف

 الَّيت والكلمةُ  ،081 صفحة يف العريب، الرتاث إحياء دار طبعة اجمللسي، لشيخنا األنوار حبار من واخَلمسٌن
 الَّيت الرِّسالةُ  أمس يـو َحلقةِ  يف منها سطوراً  عليكم قرأتُ  طويلة، رسالةٍ  من ُجزءٌ  ىي عليها أمرَّ  أفْ  أُريد

 ما َجلة فمن القزويين، غاًل أيب ابن مع حَدث الَّذي الشِّجار بعد زماننا إماـ إىل الشِّيعةِ  من ََجاعةٌ  بَعثها
 زماننا إماـُ  ،(َحَسَنةُِأْسَوةٌِِِليَِوآلوَِعَليوِِِاللَُِِصلَّىِاللَِِِرُسوؿِِِِإبْػَنةَِِِوِفي) :عليو وسبلموُ  اِ  صلواتُ  قالوُ 

يقةِ  عن ىذا توقيعوِ  يف يُعبػِّرُ  عليو وسبلموُ  اِ  صلواتُ  ا َعنها يُعبػِّرُ  الزَّىراء الصدِّ  من صورةٌ  وىذهِ  لُو، ُأسوةٌ  بأَّنَّ
يقة معَ  زُلَمَّد آؿِ  أدبِ  من صورةٌ  الزَّىراء، أُمِّو معَ  زمانِنا إماـ أدبِ   من يتجلَّى ادلضموفُ  وىذا الُكربى، الصدِّ

اً  وواسعٍ  َكبًنٍ  مضموفٍ  َِعَلىِاللُِِِحَججَُِِنحنُِ: )َزماننا إماـِ  والدِ  العسكريّ  إمامنا َكلمةُ  ىي تِلكَ  جدَّ
 َجليَّةٌ  َمهدويَّةٌ  لوحةٌ  ىي ىنا زمانِنا إماـ كلمةُ  ،(َعَليَناُِحجَّةٌِِأُمَُّناَِوفَاِطَمةُِِالِعَباد،َِعَلىِاللُِِِحَججٌِِالَخْلق،
  .عليهم ُحجَّةٌ  فَػَفاِطمةُ  ادلضموف، ىذا من بيِّنةٌ  واضحةٌ 

اً  عاؿٍ  أدبٍ  من منهم َيصدرُ  َكافَ  ما أو ادلعصومٌن كلمات أتتبَّع أفْ  أردتُ  إذا يقةِ  معَ  جدَّ  قد الطاىرة الصدِّ
 :بكلمتٌن الطريق عليكم أختصرُ  لكنَّين الربنامج، فيطوؿ احلديث كتب تقليب إىل وقتٍ  إىل أحتاجُ 
َِلو: )قاؿ قاؿ؟ فماذا احَلسن، ابنِ  احُلجَّة زماننا إماـ عن سألوهُ  حٌن الصَّادؽ إمامنا كلمة: األوىل الكلمةُ 
ـََِِلَخَدْمُتوَُِِأْدرَْكُتوُِ  زمانِنا إماـِ  عن يتحّدثُ  الصَّادؽ إماُمنا زُلَمَّد ابن َجعفرُ  يتكلَّم؟ الَّذي َمن ،(َحَياِتيِأَيَّا
ـََِِلَخَدْمُتوَُِِأْدرَْكُتوَُِِلو) احلسن، ابن احُلجَّة  (..!!َحَياِتيِأَيَّا
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ـُ   ،(َحَسَنةُِأْسَوةٌِِِليِاللَِرُسوؿِِِِإبْػَنةَِِِوِفي) :فيقوؿ الزَّىراء أُّموِ  عن يتحّدثُ  عليو ا صلواتُ  زماننا وإما
يقة مع التعاملِ  يف العايل األدب معامل أفَّ  أعتقد اً  واضحةٌ  الُكربى الصدِّ  ادلوجزةِ  الكلماتِ  ىذهِ  من جدَّ

 َأوَّذُلُم وسلَّم، وآلوِ  عليو اُ  صّلى ا رسوؿ أدبُ  ُىو بل ا، رسوؿ أدبِ  من ُىوَ  األدبُ  وىذا ادلختصرة،
  .وآِلو عليوِ  اُ  َصلَّى زُلَمَّد ُكلُّهم زُلَمَّد، آِخُرُىم زُلَمَّد، أَْوَسطُُهم زُلَمَّد،
 خٍُُكٍ ٌَعٍَى ًَبَِّٔهَ: ﴿الرَّابعة اآليةِ  يف القلم سورة يف الُقرآف ؼُلاطبوُ  وسلَّم وآلو عليوِ  ا صّلى ا َرُسوؿ

 ادلضموف ولكنَّ  ا، لرسوؿ ُموجَّوٌ  اخلطابُ  ىذا األعظم؟ بالنَّبّ  فقط خاص   اخلطابُ  ىذا ىل ،﴾عَظٍٍُِ
 يف تتجلَّى الَّيت ادلضامٌن الَكبًنة، اجلَامعةِ  الزِّيارةِ  يف تَتجلَّى الَّيت َكادلضامٌن ََجيعاً، فيهم يتجلَّى مضموفٌ 

 ،﴾عَظٍٍُِ خٍُُكٍ ٌَعٍَى ًَبَِّٔهَ﴿ :ىذه فالكلمةُ  الكلمة، ذلذهِ  َجزؿٌ  وبيافٌ  قوؿٍ  تفصيل ىي الكبًنة اجلامعةِ  الزِّيارةِ 
ا ا منها، جزءٌ  ىذا اآلخر، معَ  التعاملِ  يف ِخصاؿٍ  عن تتحدَّثُ  ال إَّنَّ  معّينة نفسّيةٍ  ملكاتٍ  عن تتحدَّثُ  ال إَّنَّ

ا ادلعىن، ِمن ُجزءٌ  َىذا األخبلؽ، ُعلماءُ  عنها يتحدَّثُ   ُصوَرةً  َترسمُ  َشخصيةٍ  ِِساتٍ  َعن تتحدَّثُ  ال إَّنَّ
 الَّيت احلسىن األِساءِ  معاين رلمعِ  عن تتحدَّثُ  اآليةُ  ىذه ،﴾عَظٍٍُِ خٍُُكٍ ٌَعٍَى ًَبَِّٔهَ﴿ منها، ُجزءٌ  ىذا متكاملة

 ما منو جزءٌ  ادلضموف ىذا أفعالِو، من ُجزءٌ  ىي قطعاً  وأقوالوُ  أفعالِو، ويف ِصفاتوِ  ويف ا رسوؿِ  ذاتِ  يف ذبلَّت
 ،(َأِديِْبيَِوَعِليِ ِتَأِديِبيِفََأْحَسنَِِرَبِّيَِأدَّبَِني: )وسلَّم وآلوِ  عليوِ  اُ  صّلى يقوؿ حٌن عاؿٍ  أدبٍ  من يتجلَّى
 فحينما الشَّّر، عن ادلفطومةُ  ىي فاطمة فاطمة، وصفِ  يف ىو كما شر   ُكلَّ  وتنفي ااسنِ  ُكلَّ  ذَبمعُ  كلمةٌ 
ِلَكاَنتَِىْيَئةًِِالُحْسنَُِِكافََِِلوِْ: )وآلو عليو ا صلَّى قاؿ لذا اخلًن، ُكلُّ  فيها سيتجلَّى الشَّرّ  عن تُفَطمُ 

 مضموفٌ  ادلضموف فهذا ،(َعَليَهاَِوَسََلموُِِاللَِِِصَلواتُِِفَاِطَمةَِلَكاَنتُِصورَةًِِالُحْسنَُِِكافََِِلوِفَاِطَمة،
 .وتوضيحوِ  وشرحوِ  ببيانوِ  الكبًنةُ  اجلامعةُ  الزِّيارةُ  تكّفلت الَّذي مضموَّنم ىو ىذا فَاِطَمي ، َعَلوي   زُلَمَِّديٌ 
 جنبيو، بٌن الَّيت ُروحو مع بضعتِو، مع فَاطمة، ُمهجتوِ  معَ  فَاطمة، معَ  الػُمَحمَّديّ  األدبِ  ُصَورِ  من فصورةٌ 
 وىو عديدة مواطن يف ،(أَبُوَىاِِفَداَىا: )وآلو عليو اُ  صلَّى يُردِّدهُ  كاف ما فاطمة معَ  األدبِ  ُصَورِ  من صورةٌ 
 عليو ا صلَّى زُلَمَّدٌ  كاف إذا فاطمة، معَ  تتعاملُ  كيفَ  األُمَّةِ  أنظار يُلفتَ  أفْ  يُريد أنظارنا، يُلِفتَ  أفْ  يُريد
  (.أَبُوَىاِِفَداَىا: )ذلا يقوؿ وآلوِ 

ثنا الَّيت وسلَّم وآلو عليو ا صّلى األعظم النَّبّ  كلمةُ  علينا مّرت  من أقرأُىا وأنا احلوائج بابُ  إماُمنا هبا َحدَّ
، عوامل  وىي - فَاِطَمةِيَاِواللِِِثُمَِّ) :555 صفحة عليها، اِ  َصلواتُ  الزَّىراء عوامل من الثَّاين اجلزء العلـو

ِثُمَِِّتَػْرَضيَِحتَّىَِأْرَضىَِلِِفَاِطَمةِيَاِواللِِِثُمَِّ - حياتوِ  من األخًنة اللحظاتِ  يف األعظم النَّبّ  كلمات من
 حٌن األدب ُصَور من وَسامقةً  وأنيقةً  عاليةً  صورةً  لنا َرَسم ِإليها نَفَسوُ  َنَسبَ  ِحٌنَ  ،(َترَضيِحتَّىَِأْرَضىَِلِ
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ِـّ  فسمَّاىا حقيقِتها عن ربدَّث  ُصَور من ُصورةٌ  ِىي األصل، ذلك إىل نَفَسوُ  وَنَسبَ  أصبلً  َفجعلها أبيها، بُأ
اً  واسعةٍ  َحقيقةٍ  َعن يتحدَّثُ  والَّذي الرَّاقي األديب التعبًن   .جدَّ

ثنا ادلؤمنٌن أمًن يقة عن ػُلدِّ  قالت فاطمة يقوؿ، ادلؤمنٌن أمًن - اللَِرُسوؿُِِِليِقَاؿَِ:ِقَاَلت - :الطَّاىرة الصدِّ
 يف ُمستمرَّاً  كاف أو واحدة، مرَّة عليكِ  صلَّى من - َعَليكَِِِصلَّىَِمنِِْفَاِطَمةُِِيَاِاللَِرُسوؿُِِِليِقَاؿَِ -

 اخلاِلصة النيَّةِ  حدود يف كاف لو حّتَّ  بأدبٍ  بأدٍب، واحدة مرَّةً  فَاطمة على صلَّى من ولكن عليها، الصَّبلةِ 
 حبسبوِ  وفاطمة، تتناسب صبلةً  صلَّى من - َلوِاللَُِِغَفرََِِعَليكَِِِصلَّىَِمنِِْفَاِطَمةِيَا - ودبعرفةٍ  السَّليمةِ 

َِحيثُِِِبيَِوأَْلَحَقوَُِِلوِاللَُِِغَفرََِِعَليكَِِِصلَّىَِمنِْ - وفاطمة تتناسبُ  صبلةً  صلَّى ادلصلِّي، حبسب قطعاً،
 زيارِتا يف نقرأُ  فماذا الشَّريفة، زِيارِِتا معَ  جليَّاً  انساجاماً  يَنسجمُ  ادلعىن ىذا ُتبلحظوف أال - الَجنَّةِِمنُِِْكْنتُِ

قْػَناؾُِِِكنَّاِِإفَِِْنْسأَُلكِِِفَِإنَّا) الشَّريفة؟ ِلِنَُبشِّرَِ - وعليّ  دبَُحمَّدٍ  أحلقِتنا - َلُهَماِبَِتْصِديِقَناِأَْلَحْقِتَناِِإلََِِّصدَّ
 !!والتطهًن التطهُّرِ  ُصَورِ  من صورةٌ  إالَّ  ادلغفرةُ  وىل ،(ِبَوَليَِتكَِِِطُهْرنَاَِقدِِْبِأَنَّاِأَنْػُفَسَنا

ُقها، حٌن عليها ُيصلِّي - َعَليكَِِِصلَّىَِمنِِْفَاِطَمةِيَا َِصلَّىَِمنِْ - هبا يَرتَبطُ  حٌن هبا، يُؤِمنُ  حٌن ُيصدِّ
 فاطمة على ُىنا الصَّبلة ومعىن - الَجنَّةِِمنُِِْكْنتَُِِحْيثُِ - ا برسوؿ - ِبيَِوأَْلَحَقوَُِِلوِاللَُِِغَفرََِِعَليكِِ

ِالػُمْستودَعِِِوالسِّرِِِّوبَِنيَهاَِوبَػْعِلَهاِوأَبِيَهاِفَاِطَمةَِعَلىَِصلِِِّاللَُّهمَِّ) :الشِّريفة زيارِتا يف ادلوجود ادلعىن نفسُ  ىو
، عوامل من عليكم قرأُِتا الرِّوايةُ  ىذهِ  ،(ِفيَػَها يقة عوامل من الثَّاين اجلزء العلـو  .0011 صفحة الطاىرة، الصدِّ
 وسبلموُ  اِ  صلواتُ  فاطمة معَ  اإلذليُّ  األدبُ  َكافَ  َكيفَ  لَنرى الشَّريف الِكساءِ  حديثِ  إىل معي تعالوا

 ربدَّث إذا العايل يتحدَّث، الَّذي ىو وَتعاىل ُسبحانو ا لّقبها، وَتعاىل ُسبحانوُ  عنها ربدَّث حٌن عليها،
 يف فُهنا يُػبَػيِّنها، أفْ  العايل يُريدُ  حكمة ُىناؾَ  أو ُخصوصّية ُىناؾ َكانت إذا إالَّ  يُلّقبوُ  ال ُدونو ىو عّمن

  !الكساء؟ رَبت ُىم الَّذين ىؤالء َمن َجبػْرَائيل سأؿ حٌن يقوؿ ا الِكساء حديث
 ىذهِ  يف ولكّنها ََجيعاً  ذلم ألقابٌ  األلقاب ىذهِ  - الرَِّساَلةَِوَمْعِدفُِِالُنبُػوَّةِبَيتَِِِأْىلُُِِىمَِوَجلََِِّعزَِِّفَػَقاؿَِ
َ  وَتعاىل ُسبحانوُ  ا ألفَّ  دلاذا؟ فاطمة، إىل تنصرؼُ  األوىل بالدرجة اجُلملة ُِىمِْ - :قاؿ يقصدىم الَّذين بَػٌنَّ
 وبأشرؼ باأللقاب ذكرىا لّقبها أواًل، - َوبَػُنوَىاَِوبَػْعُلَهاَِوأَبُوَىاِفَاِطَمةُُِِىمِْ - فَاِطَمة األوؿ العنواف - فَاِطَمة

 - َوبَػُنوَىاَِوبَػْعُلَهاَِوأَبُوَىاِفَاِطَمةُُِِىمِْ - أوَّالً  وذكرىا - ةالرَِّساؿَِوَمْعِدفُِِالُنبُػوَّةِبَيتَِِِأْىلُُِِىمِْ - األلقاب
 وبدأ أوَّالً  لّقبها فاطمة، إىل َنَسبَػُهم الكائنات سادةُ  ىؤالءِ ! ادلوجودات أشرؼ إليها وَنَسبَ  ثانياً، ىذا

 - َوبَػُنوَىاَِوبَػْعُلَهاَِوأَبُوَىاِفَاِطَمةُُِِىمِْ - ذلا تبعاً  ذكُرىم جاء ادلوجودات، أشرؼ إليها َنَسبَ  ثانياً، بذكرِىا،
 للجميع، احلديث - َسَماَواِتيُِسكَّافَِويَاَِمََلِئَكِتيِيَا - مبلئكتوُ  ػُلدِّثُ  وتعاىل ُسبحانو ا فإفَّ  ذلك وقبلَ 
 ادلبلئكة منهم كبًن وصنفٌ  وأصناؼ، أصناؼ السَّماوات ُسكَّاف فقط، ادلبلئكةُ  تسكنها ال السَّماوات ألفَّ 
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 أفَّ  لو - ُمِنيراًَِِقَمراًَِِوَلَِِمْدِحيَّةَِأْرَضاًَِِوَلَِِمْبِنيَّةَِسَماَءاًَِِخَلْقتَُِِماِِإنِّيَِسَماَواِتيُِسكَّافََِِويَاَِمََلِئَكِتيِيَا -
 ألفَّ  ادلبنية السَّماء يف َتدخلُ  التفاصيل ىذهِ  َجيع - َمْبِنيَّةَِسَماَءاًَِِخَلْقتَُِِماِِإنِّي - كانت ىكذا اجلملة

 أف يُريد وَتعاىل سبحانو ا ولكنَّ  ادلبنّية، السَّماء عنواف ربت تفاصيل ىي مذكورةً  جاءت الَّيت العناوين
 ىي وفاطمةُ  أَجعٌن عليهم وسبلموُ  اِ  َصلواتُ  وظهوَرىم ومنزلَتهم واليَتهم ليُبٌنِّ  اجلهات، َجيع يف يُفصِّل
ِفَػَلَكاًَِِوَلُِِمِضيَئةَِشْمَساًَِِوَلُِِمِنيراًَِِقَمَراًَِِوَلَِِمْدِحيَّةَِأْرَضاًَِِوَلَِِمْبِنيَّةَِسَماَءاًَِِخَلْقتَُِِماِِإنِّي - األوَّؿ العنواف
 وحٌن - الِكَساءَِتْحتَُِِىمِِْالَّذينَِِالَخْمَسةَِىُؤَلءَِِِمَحبَّةِِِِفيِِإلََِِّيْسِريِِْفُػْلَكاًَِِوَلَِِيْجِريَِِْبْحَراًَِِوَلَِِيُدور
رَائيل نَزؿَ   ُيشًن؟ َشيءٍ  أيِّ  إىل احلديثُ  ىذا وزلبَِّتُكم، ألجِلكم إالَّ  ُخِلقَ  َما شيءٍ  ُكلَّ  أفَّ  ادلعىن، ىذا بَػٌنَّ  َجبػْ

 فاطمة وآؿِ  لفاطمة والطَّاعةِ  واخُلضوعِ  العبوديّةِ  ُمستوى يف ىي طاعتهم، يف ىي األشياء ُكلَّ  أفَّ  إىل ُيشًن
 نَتحدَّثُ  وَكيف فَاطمة، معَ  نَتأدَّبُ  َكيفَ  الِكساء َحديثُ  يُعلُِّمَنا ىكذا أَجعٌن، عليهم وسبلموُ  اِ  صلواتُ 

  .نتحدَّث ادلستويات من مستوىً  أي ويف فاطمة، عن
ا من فَاطمة عن يتحدَّثوف كما ىل  فَاطمة عن نتحدَّثُ  ىل ؟!اإلسبلمي العمل جوِّ  يف تُناضلُ  ُمناضلةٌ  أَّنَّ

 أطفاذَلا أفَّ  ىل أساساً  ؟!أطفاذِلا َتربيةَ  رُبسنُ  وَكانت بيتها شؤوفِ  إدارةَ  رُبِسنُ  َكانت الضيِّقة األوصاؼ هِبذهِ 
 َتعليمٍ  إىل حباجةٍ  أطفاذَلا أفَّ  َىل الكائنات، ىذهِ  عن نَتحدَّثُ  ضَلنُ ! ؟ىذا منطقٍ  أيُّ  ؟!َتربية إىل حِباجةٍ  ُىم

 الِكساءِ  حديثَ  لكنَّ  التفاصيل، ىذه يف أخوض أفْ  أُريد ال ىنا أنا ؟!ُمشرِّعوف ىم وأطفاذُلا َتربية وإىل
 أشرتُ  الَّيت ادلطالب نذكرُ  ال أنَّنا يعين ال ىذا فَاطمة، عن نتحدَّثُ  وكيفَ  فَاطمة معَ  نتأدَّبُ  َكيف يُعلِّمنا
 نعرؼَ  أفْ  نُريد ادلنت ىذا ضوء ويف متناً  ادلطالب َىذه ِمن صَلعل أفْ  ال احلاشية، يف ادلطالب ىذهِ  ولكنَّ  إليها

 أفْ  فاطمة، بيت شؤوفِ  عن نتحدَّث أفْ  عليها، وسبلموُ  اِ  صلواتُ  فاطمة دلعرفة َطمسٌ  ىذا فاطمة،
 على يَبقى ىذا ولكنَّ  الشَّريفة أحاديثُهم بوِ  ربدَّثت َشيءٌ  فَاطمة حياةِ  يف اأُلَسرِي اجلانب عن نتحدَّث
 الَّيت اجَلرؽلةَ  سنؤكِّدُ  حينئذٍ  ادلتوف غابت وإذا ادلتوف، ستغيبُ  وبالتايل ُمُتوف إىل احلواشي تتحوَّؿ ال احلاشية،
 ليَست اجلرؽلة ىذهِ  ذَبعل الَّيت األساليبِ  من منزلِتها، إحراؽُ  وىي فاطمة حبقِّ  الشِّيعيّ  الواقع يف ارُتِكَبت
 تقرأونوُ  حينما الكساء حديثُ  عليها، وسبلموُ  اِ  صلواتُ  فَاطمة عن ادلستوى هبذا نتحدَّث حٌن واضحةً 

 ! فيو؟ تتدبَّروف أال
 والوجود، الَكوف عن ادلستوى ادلستوى، ىذا ىو فَاطمة َعن وَتعاىل ُسبحانوُ  ا بوِ  ربدَّث الَّذي ادلستوى

 هبذهِ  َوَصَفُهم َوَصَفهم وحٌنَ  أَجعٌن، عليهم وسبلموُ  اِ  صلواتُ  وهِبِم دبحبَّتهم الكائنات ىذهِ  َربطِ  وَعن
َِأُقوُلوِقَػْولًِِاللَِرُسوؿِِِاَْبنَِِيَاَِعلِّمِني: )ادلستوى ىو ىذا بًنة،الك اجلامعة الزِّيارة ِمنطقُ  ىي الَّيت األوصاؼ

َِوبَػْعُلَهاَِوأَبُوَىاِفَاِطَمة: )فقاؿ الواضحة اإلشارة هبذهِ  اُ  ربدَّث ٍُبَّ  ،(ِمْنكمَُِِواِحَداًُِِزْرتُِِإَذاَِكاِمَلًِِبَِليَغاًِ
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 ىو ىذا فاطمة، يف اخلصوصيَّة ىذهِ  على ضُلافظ أفْ  فبلبُدَّ  فاطمة، يف خصوصيةٍ  عن يتحدَّث ،(َوبَػُنوَىا
 ..!!ِمنَّا وتعاىل ُسبحانو اُ  يُريده الَّذي اإلذلي األدب مستوى

ِِِلَُتمِّمَِِبُِعْثتُِِِإنَّماِ؛ِاَِلْخََلؽَِمَكاِرـَِِِِلَُتمِّمَِ - شيٍء؟ أليِّ  - بُِعْثتُِِِإنَّما) :وآلو عليو اُ  صلَّى النَّبّ  رسالةُ 
 ا، بأخبلؽِ  زبلَّقوا ،(اللِبَِأْخََلؽَِِِتَخلَُّقوا: )الكلمة ىذه ذبمعها ىذهِ  األخبلؽ مكارـُ  - (اَِلْخََلؽَِمَكاِرـَِ

 ىؤالء ادلستوى ىذا عن ؼَلرجوف الَّذين فاطمة، معَ  ا آدابُ  ىي وىذهِ  فاطمة، مع اِ  أخبلؽُ  ىي ىذهِ 
 اآلداب حدود عن ؼَلرجوف الَّذين ُىم ىؤالء دبُؤدَّبٌن، ليسوا ىؤالء أخرى بعبارةٍ  ا، أدبِ  عن ؼَلرجوف
 يتحدَّثُ  إنَّوُ  فاطمة، عن يتحدَّثُ  ا أفَّ  كيفَ  ُتبلحظوف!! اآلداب حدود عن زبرجُ  الَّيت فاطمة وليست

  .هبم ُمرتبطةٌ  الوجود ىذا يف والسكوف احلركةُ  والُسكوف، احلركةِ  ربطِ  عن التكوين، َربط عن
 وسبلموُ  اِ  صلواتُ  الرِّضا إماَمنا هبا نزورُ  اجلواد إماِمنا عن مرويةٌ  اجلواديّةُ  الزِّيارةُ  الشَّريفة، اجلواديّة الزِّيارةِ  يف

َِوِبُكم: )زُلَمَّد آؿَ  طُلاِطب الرِّضا، اإلماـَ  طُلاطبُ  طُلاطبهم، ىكذا األطهرين، األطيبٌن وآذلما عليهما
 يف والسكوف احلركةُ  ،(السََّواِكنَِِْتْسُكنَُِِوِبُكم - ادلتحركات تتحرَّؾ ِبُكم وِبُكم، - الػُمَتَحرَِّكاتَِتحرََّكت

 ادلضموف، َىذا عن يتحدَّثُ  الِكساءِ  وحديثُ  شيء، ُكلَّ  يعين والسكوف واحلركةُ  هبم، ُمرتبطٌ  الوجود ىذا
 اجلامعةِ  الزيارةِ  مضامٌن لكلِّ  إَجاؿٌ  ىذا ،(الرَِّساَلةَِوَمْعِدفُِِالنُبُػوَّةِبَيتَِِِأْىلُُِِىمِْ: )الوصف ىذا يأٌب وحٌن

 نتحدَّثُ  فحٌنَ  فاطمة، خصوصّيةُ  ىذه ،(َوبَػُنوَىاَِوبَػْعُلَهاَِوأَبُوَىاِفَاِطَمةُُِِىمِْ: )الباري يقوؿ وحٌن الكبًنة،
ِفَاِطَمةُِ: )الربنامج ىذا يف أقوذلا الَّيت ىذه ىي فاطمة وخصوصّيةُ  خصوصّية، ذلا تكوف أف البُدَّ  فاطمة عن

 ديَنها الدِّينَ  فجعلَ  هبا، الدِّين الُقرآف ربط حيثُ  فاطمة خصوصية ىذهِ  ،﴾اٌْمٍَِّّت دٌُِٓ ًَرٌَِهَ﴿ ،(الَقيِّمة
 كي ادلستوى هبذا األفق، هبذا نتحدَّث أف البُدَّ  فَاطمة َعن نتحدَّث أفْ  أردنا إذا عليها، وسبلموُ  اِ  صلواتُ 
 بعِلها وعلى أبيها وعلى عليها ا صلواتُ  فاطمة معَ  اِ  بأخبلؽِ  نتخلَّق كي فاطمة، معَ  اِ  بآدابِ  نتأدَّب
 .وبنيها

 األدب صور من صورةٌ  الكوثر سورةُ  ﴾اٌْإَبْخَشُ ىٌَُ شَبِٔئَهَ بَِّْ ۞ ًَأْحَشْ ٌِشَبِّهَ فَصًَِّ ۞ اٌْىٌَْثَشَ ؤَعْطٍَْنَبنَ بَِّٔب﴿
 يف لفظيّ  َنص   عندنا ما َصحيحٌ  عليها، وسبلموُ  اِ  صلواتُ  فاطمة معَ  الُقرآين األدب ُصور من اإلذلي،

 ذلذهِ  الػُمبلِبسة التأرؼلية والوقائع والسُّورة اآلية ولكنَّ  والسَّبلـ الصَّبلةِ  أفضلُ  عليها فَاِطَمة الكوثر أفَّ  معىن
 أَجلُ  الُقرآف طوؿ على ادلطلب، ىذا مثل يف والنِّقاشِ  للَجَدؿِ  حاجةَ  وال الكوثر، معىن يف صرػلةٌ  السُّورة

 تفسًنِ  ُكتبِ  يف أبداً، ُعلمائنا، تفسًنِ  ُكُتبِ  حبسبِ  ال العصمة بيت أىل أحاديثِ  حبسبِ  األوصاؼ
 أوصافاً  وُتطلقُ  فاطمة شأفِ  يف الَكرمي الكتاب آيات من والكثًن العديد تُفسِّرُ  رواياتٍ  من جاء ما علمائنا
 يف لكن ذلك، إىل ُيشًنوا مل َتفاسًنِىم يف الَتفسًنية ُعلمائنا ُكُتبِ  يف ِبفاطمة خاصَّة وُمصطلحات وأِساءاً 
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 فَاطمة، الطّيبة الكلمةُ  وبَػيِّنة، وصرػلة واضحة القضيَّة ىذه احلديث كتب يف العصمة بيت أىلِ  كلماتِ 
 اللَّيلةُ  فَاطمة، الَقدرِ  ليلةُ  فَاطمة، واخلًن الطهر َسنابلَ  تُنِبتُ  الَّيت ادلباركة احلبَّةُ  احلبَّة، فَاطمة، الطّيبة الشَّجرةُ 
 إىل..!! فاطمة وشؤوفُ  فاطمة النُّورِ  على والنُّورُ  والبلغربية، البلشرقية والزَّيتونةُ  النُّورِ  ِمشكاةُ  فَاطمة، ادلباركة
  .الشَّريفة َكلماِتم يف وَرَدت ةالزَّىرائيَّ  الُقرآنيةِ  واألوصاؼِ  واألِساء األلقابِ  من طويلةٍ  قائمةٍ 
 وىذا السِّياؽ، ىذا يف والكوثرُ  البيت، أىلِ  َكلماتِ  يف ذلا، ِذكرَ  ال ومراجعنا علمائنا تفاسًن يف قُلتُ  كما
 الَفخمة، الكلماتُ  اجَلميلة، األلفاظُ  فَاطمة، مع التعاملِ  يف الُقرآين األدب ومن اإلذليّ  األدب من عاؿٍ  لوفٌ 

 كحاؿِ  شؤوَِّنا من شأفٌ  ىذا والكوثرُ  فاطمة، على قُرآنوِ  يف ا َأسبَغها ادلنًنة، ادلصطلحاتُ  العالية، ادلعاين
 الَكثًنِ  عن تتحّدثُ  الَفْوَعل صيغة الصِّيغة ىذهِ  والَكثًن، والَكثًنُ  الَكثًنُ  ىو الكوثرُ  واألوصاؼ، األِساء بَِقيَّة

 فبعد شيء، ُكلَّ  أعطيناؾ ؛﴾اٌْىٌَْثَشَ ؤَعْطٍَْنَبنَ بَِّٔب﴿ :واضح واآليات ورةِ السُّ  ِسياؽُ  والكثًن، والَكثًنِ  والَكثًنِ 

 رلموعةِ  بعد لذا أساسوِ  على الربنامجُ  ِصيغَ  ادلعىن وىذا ،﴾ًَأْحَشْ ٌِشَبِّهَ فَصًَِّ﴿ :شيء ُكلَّ  أعطيناؾ أفْ 

 فَصًَِّ﴿ :الصَّبلة تأٌب الَكوثر فبعدَ  ،(الصَّبلة معاين: )العنواف هبذا َحلقاتٌ  َستأتينا فَاِطَمة يَا لبَّيكِ  حلقات

تُنا بٌنَّ  ىكذا ادلنحر، عند اليدين ضع أي واضلر ،﴾ًَأْحَشْ ٌِشَبِّهَ  من عديدة روايات اآلية، ىذهِ  َمعىن أِئمَّ

 سيأٌب ما وىذا الصَّحيحة، اجلهة إىل توّجو وتوّجو، أي ،﴾ًَأْحَشْ ٌِشَبِّهَ فَصًَِّ﴿ :اآلية معىن بيَّنت رواياِتم
 (.الصَّبلة معاين: )العنواف ىذا ربت َستكوفُ  الَّيت احلَلقاتِ  يف بيانوُ 

 اخلطابُ  شيء، إىل رَبتاجُ  ال فإنَّك وبعَدهُ  شيءٍ  ُكلَّ  أعطيناؾ َشيء، ُكلَّ  أعطيناؾَ  ؛﴾اٌْىٌَْثَشَ ؤَعْطٍَْنَبنَ بَِّٔب﴿
 لنا فُِتَحت الزَّىراء، أُعطِينا ضَلنُ  إلينا، ُموجَّوٌ  اخلطابُ  إلينا، ُموجَّوٌ  ادلعىن ولِكن ا َرُسوؿ إىل اللفظّية بالصِّيغة

قْػَناؾُِِِكنَّاِِإفَِِْنْسأَُلكِِِفَِإنَّا) :الشَّريفة زِيارِتا َمعىن ُىو ادلعىن ىذا األبواب،  - َلُهَماِبَِتْصِديِقَناِأَْلَحْقِتَناِِإلََِِّصدَّ
قْػَناؾُِِِكنَّاِِإفَِِْنْسأَُلكِِِفَِإنَّا - وعلي   دبَُحمَّدٍ  هبما، اللِّحاؽَ  َنستطيعَ  لنْ  دوَّنا من ِبَِتْصِديِقَناِأَْلَحْقِتَناِِإلََِِّصدَّ

 ََّنرٌ  والكوثرُ  اجلنة، يف ََّنرٌ  إالَّ  الَكوثرُ  وما الَكوثر هبذا الطهارةُ  ،(ِبوَليَِتكَِِِطُهْرنَاَِقدِِْبِأَنَّاِأَنْػُفَسَناِلُِنَبشِّرََِِلُهَما
 فَاطمة، والءُ  ىو الدنيا ىذهِ  يف الَكوثرُ  الَكوثر، معىن من الوجود طبقاتِ  من طبقةٍ  يف صورةٌ  ىذهِ  اجلنَّة يف

، دبَُحمَّدٍ  يُػْلِحُقنا يُػَنظُِّفنا، منو َشربنا ما إذا الَّذي احلوضُ  ىوَ  يَُطهِّرُنا، الَّذي النَّهرُ  ىوَ  فاطمة والءُ   أليس وعلي 
 وإليك، ِإيلَّ  ومعىنً  وآلو عليو اُ  صلَّى لػُمَحمَّدٍ  لفظاً  فاخِلطابُ  جارة، يا واِسعي أعين بإيَّاؾ نَزؿَ  الُقرآف
  .إلينا موّجهة ادلعاين

 األذاف فاصل فاصل إىل نذىبُ  األشرؼ، النَّجف دلدينة الي التوقيت حبسبِ  األذاف وقت من نَقرتبُ  ضلنُ 
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 .إليكم أعود الفاصلِ  وبعدَ  النَّجفي
َها وبَػْعِلَها وأَبِيَها فَاِطَمة َعَلى َصلِّ  اللَُّهمَّ   ... ِفَيها الػُمْسَتودَعِ  والسِّرِّ  وبَِنيػْ
 عرضِ  يف ادلناسب احلدِّ  إىل وصل ،(الَقيَِّمةِفَاِطَمةُِ: )الُعنواف ىذا رَبت اآلف حلدِّ  بَيانوُ  ًَبَّ  َما أفَّ  أعتقدُ 

 ادلعصومّية والنُّصوص الكرؽلة اآليات من واضحٍ  حبشدٍ  ادلفهـو َىذا وَتشخيص ادلسألة وتوضيح ادلطلب
 :الربنامج من اجلُزءِ  ىذا يف أتناوذلا أفْ  إليها، ُأشًن أفْ  أحببتُ  التنبيهات من َجلةٌ  ىناؾ .الشَّريفة

 دار طبعة األنوار، حِبار من واألربعوف الثَّالث اجلُزء ىو ىذا اجمللسي، الشَّيخ ذكرىا روايةٌ  ىناؾ :األوَّؿ التنبيوُ 
 ادلازندراين، آشوب َشهر ابن مناقب عن ينُقل ،51 احلديث ورقمُ  ،54 الصَّفحة وىذهِ  العريب، الرتاث إحياء

ِاللَِرُسوؿَِِأفَِّ - :الدارقطين صحيح َعن يَنقُلها ادلخالفٌن، ُكتب عن الرِّواية ىذهِ  ينقل ادلناقب وصاحب
ْمُتوُِِاللَِرُسوؿِيَا:ِالّلصِِّفَػَقاؿِِلّص،ِِبَقْطعِِ - يدهِ  بقطع يعين - ِلصِِِّبقطعَِِِأَمرَِِوآلوِعليوِاللُِِصلَّى َِقدَّ

ِفَػَقاؿِبِالَقَطع؟َِوتَأُمُرهُِِاإِلْسَلـِِفيِْ َِفَسِمَعتِْ - يَدىا لقطعت يعين - َلَفَعْلتِفَاِطَمةِِابْػَنِتيَِِْكاَنتَِلوِْ:
َرائِيلِفَػنَػَزؿََِِفَحَزَنت،ِفَاِطَمة  ٌٌَْ﴿ :فَػنَػَزؿِالل،َِرُسوؿَِفَحِزفَِِ،﴾عٍََُّهَ ٌٍََحْبَطََّٓ ؤَشْشَوْجَ ٌَئِْٓ﴿:ِِبقولوَِِِجبػْ

َرائِيلِفَػنَػَزؿََِِذِلك،ِِمنِِْالنَّبيُِِّفَػتَػَعجَّبِ،﴾ٌَفَغَذَحَب اٌٍَّوُ بٌَِّب آٌِيَتٌ فٍِيَِّب وَبَْ ِِمنَِِْحَزَنتَِفاِطَمةَُِِكاَنت:َِوقَاؿَِجبػْ
ِتنا عن َمرويةً  ُكتِبنا يف أحلظها مل الرِّوايةُ  - لَتَػْرَضىِِلُموافَػَقِتَهاِاآليَاتِفَػَهِذهَِِِقوِلك  وسبلموُ  اِ  صلواتُ  أِئمَّ
 اِ  صلواتُ  فَاطمة معَ  الُقرآين األدب سياؽِ  يف السياؽ، ىذا يف تكوف أف ؽلكن لكنَّها أَجعٌن، عليهم

 .الرِّواية يف واضحةً  رّكةً  ىناؾ أفَّ  مع عليها وسبلموُ 
ِىذهِِِأفَِِّالمعنىِلعلَِّ - :فقاؿ ،(بياف) عنواف ربت الرِّواية على علَّق ،55 صفحة يف اجمللسي الشَّيخ

ِإليوِوالػُمسَندِالػُمخاَطبِجَللةَِِيُنافيِلِالمشروطِالكَلـِىذاِمثلِأفَِِّفاطمةِلُتعلِّمِنزلتِاآليات
 نزلت اآليات ىذه: يقوؿ اجمللسي الشَّيخ - وجلَِِّعزَِِّاللِِِمنِالرسوؿِإلىِبالنِّسبةِِِذلكِلوقوعِِِوبراَءتو

 الشَّيخ يقوؿ ىكذا - المعنىِلعلَِّ - النَّوع ىذا من بسيطةً  مسألةً  ذبهلُ  فاطمة وكأفَّ  فاطمة، تُعلِّم كي
ِبياف - اجمللسي ِالكَلـِىذاِمثلِأفَِِّالسََّلـِعليهاِفاطمةِلُتعلِّمَِِنزلتِاآلياتِىذهِأفَِِّالمعنىِلعلَِّ:

 ابنيت كانت لو يعين ،(فَاِطَمةِِابْػَنِتيَِكاَنتَِلوِْ) وآلو؟ عليو اُ  صلَّى النَّبُّ  قاؿ ماذا باعتبار - المشروط
ِىذاِمثلِأفَِِّفاطمةِلِتَػَعَلم - ادلشروط الكبلـ من ادلراد ىو ىذا يِدىا، بقطع ألمرتُ  سرقت الَّيت ىي فاطمة
ِمنِالرسوؿِإلىِبالنِّسبةِِِذلكِلوقوعِِِوبراَءتوِإليوِوالػُمسَندِالػُمخاَطبِجَللةَِِيُنافيِلِالمشروطِالكَلـ

 ا رمحةُ  اجمللسي شيِخنا كبلـِ  فبحسبِ  ،﴾ؤَشْشَوْجَ ٌَئِْٓ﴿ :للنَّب جاء اخلطاب أفَّ  باعتبار - وجلَِِّعزَِِّالل
ِأفَِِّأوِالشِّرؾِبمنزلةِفاطمةَِيدِِِقطعِأفَِِّلبيافِِِأو - ادلسألة ىذهِ  فَاطمة لتعليم نَزلت اآليات ىذهِ  أفَّ  عليو



  55/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 241 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 72 - 
 

ِفاطمةِإلىِبالنِّسبةِِِالكَلـِمنِالنوعِىذاِلصدورَِصَدرِإنَّماِاِلُمَّةِبوِِِالمرادِالخطابِمنِالنوعِىذا
 وُشروح زبرغلات الشروح وىذهِ  التخرغلات ىذهِ  - باِلصوؿِوأوَفقِأصَوبِواِلوَّؿِلأَلوَلى،ِخَلفاًِِفكاف

 : كبًن حد   إىل ساذجة
اً  بديهّيةٍ  دبسألةٍ  فاطمة جهل عن يتحدَّث: األوَّؿ التخريج ألفَّ   . جدَّ

 . الّشرؾ دبنزلةِ  ىو فاطمة يدِ  قطعَ  أفَّ  لبيافِ  ادلعىن ىذا على اآليةِ  يف داللةَ  ال: الثَّاين والتخريج
ا األُمَّة بو ادلراد اخلطاب من النوع ىذا أفَّ  أو: الثَّالث والتخريج  الكبلـ من النوع ىذا لصدور صدر إظلَّ

 ؼُلالفُ  فالنَّبّ  لؤلوىل، ِخبلفاً  وكاف النَّبّ  من صدر األمر ىذا أفّ  يعين لؤلوىل، خبلفاً  فكاف فاطمة إىل بالنِّسبة
 ذبهل كانت فاطمة أفّ  زبريج أوَّؿُ  األوَّؿ، - باِلصوؿِوأوفقِأصوبِواِلوَّؿُِ - !!األوىل قولوِ  ويف فعلوِ  يف

  .باِلصوؿِوأوفقِأصوبِواِلوَّؿُِ - البديهّية ادلسألة ىذه
 ولكن الشِّيعة علماء رواىا صحيح ُكتِبنا، يف َترِد مل أواًل، ىذا ادلخالفٌن، روايات من ىي الرِّواية ىذه :أولًِ

 شهر ابن مناقب عن رواىا اجمللسي الشَّيخُ  ىنا رواىا مثلما ادلخالفٌن، ُكُتبِ  عن الشِّيعة ُعلماء رواىا
 .الدارقطين صحيح عن نقلها آشوب شهر وابن آشوب،

 ىذه ونزلت الكبلـ ىذا قاؿ وسلَّم وآلو عليو اُ  صلَّى النَّبّ  أفَّ  من فيو إشكاؿَ  ال ادلعىن أفَّ  لنفرتض :وثانياًِ
 ادلضموف ىذا نقبل أف ؽلكن بذلك، بأسَ  وال فاطمة، معَ  الُقرآينَّ  األدبَ  لتبٌنِّ  اآليات ىذه جاءت اآليات،

 لنا شأفَ  فبل ،﴾فَخَبٍََّنٌُا بِنَبَإٍ فَبعِكٌ جَبءوُُْ بِْ: ﴿الُقرآين ادليزاف وىو عندنا ادلوجود ادليزاف ادلعىن، ىذا نقبل وأف
 صحيحاً  يكوف أفْ  ؽلكن ادلضموف ىذا النّص، ىذا نناقش أف أردنا إذا وادلضموف، ضلنُ  ادلصدر، بقضيَّة ىنا
 ا رسوؿ أفَّ  وال البديهّيات، ىذه ذبهل كانت فاطمة أفَّ  ال لؤلُمَّة، الُقرآين األدب بياف سياؽِ  يف كاف إذا

 النَّحو وهبذا السَّطحي النَّحو هبذا النصوص فهم يف الظَّاىرة ىذه اأَلوىَل، خالف قد وآلو عليو ا صلَّى
 فاطمة إىل إساءة جهة من ا، رسوؿ إىل وإساَءةٍ  فاطمة إىل إساَءةٍ  إساءٍة، إىل بالتايل يقودُ  والَّذي السَّاذج
 ما وذلك األوىل، سلالفةَ  ا رسوؿ إىل َنَسب ُأخرى جهةٍ  ومن البسيطة، األمور ىذهِ  دبثل اجلهلَ  إليها َنَسب

 حكمة من ىناؾ كانت فإذا معينة، حلكمةٍ  إالَّ  وسلَّم وآلو عليو ا صلَّى ا رسوؿ عن يصدر أفْ  ؽلكن ال
  .ىذا ىو اأَلوىَل  يكوف حينئذٍ  لؤَلوىَل، سلالفة ىذهِ  حينئذٍ  يُقاؿ فبل

 جارة، يا واِسعي أعين بإيَّاؾِ  نزؿَ  الُقرآف: أفَّ  من الُقرآنّية للقاعدة وفقاً  لؤلُمَّة توجيو ىذا يكوف أفْ  ؽلكن لكن
ا فاطمة ابنيت سرقت لو أي ،(فَاِطَمةِِابْػَنِتيَِكاَنتِلو: )وآلو عليو اُ  صلَّى النَّبُّ  قاؿ َلمَّا لؤلُمَّة تَنبيو  فلردبَّ

 احلدود، إقامةِ  يف القاطعّية يُبٌنِّ  أفْ  أراد ألنَّوُ  اأَلوىَل  ؼلالف مل وآلو عليو اُ  صلَّى النَّبُّ  األذىاف، يف ػلدث
 قد فاطمة ابنيت َكانت لو فحّتَّ  القطعّية، األدلَّة ثبتت ما إذا احلدود إقامة يف ُمهادنة ىناؾ توجد ال وأنَّو
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 فَاطمة وال احلكمة، َتقتضيو وما احلقيقة وعٌنَ  الصَّواب عٌنَ  كبلُموُ  وَكاف اأَلوىَل  ؼُلالف مل فالنَّبُّ  سرقت
ا وال بذلك ذَبهل َكانت  لؤلُمَّة، األمر ىذا لبيافِ  نَزلت قد اآليات ىذهِ  تكوف أفْ  ؽلكن ولكن َحزنت، أَّنَّ

 فاطمة يف ػلتمل فإنَّوُ  سرقت فاطمة كانت لو: يقوؿ وآلو عليو ا صلَّى النَّبّ  َِسع ِحٌن أحداً  أفَّ  احتماؿ
 من يصدر أفْ  ؽلكن ال الشِّرؾ أفَّ  باعتبار ،﴾ؤَشْشَوْجَ ٌَئِْٓ: ﴿للنَّبّ  اخلطابُ  فجاء منها، األمرُ  ىذا يصدرَ  أفْ 

 بياف فهو ثاين، إلو يوجد ال أنَّوُ  باعتبار ،﴾اٌٍَّوُ بٌَِّب آٌِيَتٌ فٍِيَِّب وَبَْ ٌٌَْ: ﴿اآليةِ  يف أيضاً  اخلطابُ  وجاء النَّّب،
 عن يكوفَ  أفْ  ؽلكن فاطمة عن وآلو عليو ا صلَّى النَّبّ  كبلـ يف جاء الَّذي السِّياؽ ىذا أفَّ  ِمن لؤلمَّة
 .ا عن يكوفَ  أفْ  ؽلكن بل ا رسوؿِ 

 غلب ما لبيافِ  الُقرآين األدب سياؽ يف تأٌب وىي سليم وادلعىن مقبولة فالرِّواية ادلضموف هبذا الرِّواية كانت إذا
 حبسب األوىل خالف النَّبّ  أفَّ  من: ىكذا الرِّواية تكوف أفْ  أمَّا. فاطمة مع تعاُمِلها كيفّيةِ  يف األُمَّة على

 أو التخريج ىذا عن ويقوؿ النَّّب، حديثِ  حبكمةِ  جاىلةً  كانت فاطمة أفَّ  من أو اجمللسي، الشَّيخ زبريج
 وُيصيبها ا رسوؿ على َتعرِتضُ  فَاطمة ذبعل الَّيت ىذه أصوؿ أيّ  باألصوؿ، وأوفق أصوب أنَّو: التوجيو ىذا

 األمور ىذهِ  مثلِ  يف احلكمةَ  ذبهلُ  فاطمة أفَّ  نتوقَّع أفْ  ؽلكن الَّيت ىذهِ  أصوؿٍ  وأيَّةُ ! النَّبّ  كبلـ من احلُزف
 يف ذلك كاف إفْ  فاطمة، حقِّ  يف وردت الَّيت العالية الكبًنة ادلضامٌن مع ينسجمُ  ال الكبلـ ىذا اجلزئّية،

 الرِّواية لذلك الشَّريفة، زياراِتا يف أو ادلعصومٌن أحاديث يف أو النَّبّ  كلمات يف أو الكرمي الكتاب آيات
 . ادلخالفٌن ُكُتبِ  من منقولة أساساً 
 َكانت إذا إالَّ  فاطمة، حُبزفِ  يرتبط فيما خصوصاً  دقيقاً، ليس النَّقل ولكن صحيحة الرِّوايةُ  تكوف أفْ  ؽلكن

 ولكن األُمَّة، إىل ادلفهوـُ  ىذا يصلَ  كي الُقرآنية اآليات ىذهِ  لظُُهور سبباً  يكوف أفْ  ألجل احلُزفَ  أظهرت
 يف واجَلَدؿِ  النِّقاش قطع ألجلِ  حبكمةٍ  قالوُ  الكبلـ ىذا قاؿ حٌن النَّبّ  أفَّ  من ذكرتُوُ  الَّذي البياف حبسب
 على ينطبقُ  القانوف: وسلَّم وآلو عليو اُ  صلَّى فقاؿ القطعّية، باألدلة ثبتت ما إذا احلدودِ  إقامةِ  مسألةِ 
 ألجل صحيحاً  َكبلماً  َكاف النَّبّ  فكبلـُ  ،!عليها يُطبَّقُ  القانوف فإفَّ  سرقت قد فاطمة كانت لو حّتَّ  اجلميع

 من النَّاس بأذىاف يعلق أف ؽلكن ما األُمَّة أذىاف عن َتدفع كي نَزلت واآلياتُ  جلّية، واضحةٍ  حقيقيةٍ  بيافِ 
 اآليةُ  وجاءت ،﴾ؤَشْشَوْجَ ٌَئِْٓ: ﴿النَّبّ  زُباِطب اآليةُ  فجاءت األمر، ىذا عنها يصدرَ  أفْ  ؽلكن فاطمة أفَّ 

 ِمن لوناً  سُبثِّلُ  الرِّواية ىذهِ  ستكوف الفهم ىذا حبسب ،﴾ٌَفَغَذَحَب اٌٍَّوُ بٌَِّب آٌِيَتٌ فٍِيَِّب وَبَْ ٌٌَْ: ﴿ا عن تتحدَّثُ 
يقة معَ  التعاملِ  يف الُقرآين األدبِ  ألواف   .عليها وَسبلموُ  اِ  صلواتُ  الطَّاىرة الصدِّ

 اجمللسي الشَّيخ َكبلـ ذَكرت ادلهديّ  اإلماـ مؤسَّسة شيئاً، عليها يُعلِّق مل ولكنَّوُ  الرِّواية أورد العوامل صاحب
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 األوَّؿ اجلزء يف ،79 صفحة يف الرِّوايةُ  فجاءت الزَّىراء، عوامل من األوَّؿ اجلزء يف ،79 صفحة يف احلاشية يف
 ادلؤسَّسة،: قلت كما ولكنَّين العوامل، صاحب البحراين ا عبد الشَّيخ من تعليقٍ  دوف من الزَّىراء عوامل من

 وال حاجةَ  ال أصبلً  شيئاً، عليوِ  تُعلِّق ومل احلاشية يف اجمللسي الشَّيخ كبلـ ذكرت ادلهديّ  اإلماـ مؤسَّسةُ 
 اجمللسي الشَّيخ بيانات ويف زبرغلات يف ادلشكلة. َضعيف كبلـٌ  فهو ادلوطن، ىذا يف كبلموِ  لذكرِ  ضرورةَ 

 زبرغلات اللوف، ىذا من أَّّنا ىي األنوار حبار كتاب يف اخلط طوؿ على البيت أىل شؤوفِ  يف ُخصوصاً 
ا يبدو القضيَّة وىذهِ  احلدود، أبعد إىل وسطحية ساذجة  أيضاً  ىذا مثل ألفَّ  اإلخباريّة ادلدرسة ُتبلـز أَّنَّ
 ىنا وأنا التعمُّق يتجّنبوف أنػَُّهم باعتبار غًنه، ُكتبِ  ويف عليو، تعاىل ا رضواف العاملي احلرّ  ُكُتبِ  يف موجودٌ 

 .القضيَّة ىذه يف اخلوض أُريد ال
 ؤَشْشَوْجَ ٌَئِْٓ﴿ :باآلية يرتبط فيما للمطبوعات، األعلمي مؤسَّسة السَّادس، اجمللَّد ىو وىذا الرُبىاف تفسًن يف

 ؤًُحًَِ ًٌََمَذْ﴿ :الزُّمر سورة من والستوف اخلَامسة اآليةُ  ىي اآلية ىذهِ  ،﴾اٌْخَبعِشٌَِٓ َِِٓ ًٌََخَىٌََُّٔٓ عٍََُّهَ ٌٍََحْبَطََّٓ

 ِِّْٓ ًَوُٓ فَبعْبُذْ اٌٍَّوَ بًَِ ۞ اٌْخَبعِشٌَِٓ َِِٓ ًٌََخَىٌََُّٔٓ عٍََُّهَ ٌٍََحْبَطََّٓ ؤَشْشَوْجَ ٌَئِْٓ لَبٍِْهَ ِِْٓ اٌَّزٌَٓ ًَبٌَِى بٌٍَِْهَ

 إبراىيم؟ ابن عليّ  تفسًن يف جاء ماذا الزُّمر، سورة من ،55 و 55 اآليتاف ،﴾اٌشَّبوِشٌَِٓ
َِوجَّلَِعزَِِّاللَِِِقوؿَِِِعنَِِْسأَْلُتو:ِقَاؿِالَباِقر،ِإمامناِعنَِحَمزة،ِِأبيَِعنِْ - :إبراىيم ابن عليّ  تفسًن يف جاء
ِلَِنِبيِّو ِقَاؿَِِ،﴾اٌْخَبعِشٌَِٓ َِِٓ ًٌََخَىٌََُّٔٓ عٍََُّهَ ٌٍََحْبَطََّٓ ؤَشْشَوْجَ ٌَئِْٓ﴿: َِمعََِِأَحدٍِِِبَوَليَةَِِِأَمرتَِِلَِئنِِْتَػْفِسيرَىا:
 ىو ىذا شريكاً  علي   مع أشركتَ  لَِئن أي - الَخاِسرِينِِمنََِِولََتُكوَننََِِّعَمُلكِلََيْحَبَطنَِِّبَػْعِدؾَِمنَِِْعِليِ َِوَليَةِِ
  .األىمّ  الوجوُ  وىو الشَّريفة اآلية وجوه من وجوٌ  ىذا قطعاً  ادلراد،
 الَقيِّمة فاطمة ادلعنَوف بادلوضوع ُمرتبطاً  ادلطلب ىذا يكوف ال قد: إليها اإلشارة من البُدَّ  مهمَّةٌ  قضيَّةٌ  ُىناؾ

: اآلية بشأف البيت أىل حديث على أمرّ  أفْ  فبلبُدَّ  ادلخالفٌن كتب من الرِّواية أوردت ولكنَّين ُمباشر بشكلٍ 
 النَّبُّ  ََجع َلمَّا أَجعٌن، عليهم وسبلموُ  اِ  صلواتُ  البيت أىلِ  أحاديث يف ،﴾عٍََُّهَ ٌٍََحْبَطََّٓ ؤَشْشَوْجَ ٌَئِْٓ﴿

 أفْ  على وتعاىدوا الصَّحيفة كتبوا الَّذين الصَّحيفة وأصحابُ  ذلك، عرفوا والصَّحابةُ  ُخمّ  غدير يف ادلسلمٌن
 ينصِّب أفْ  يُريد ُخم غدير يف ادلسلمٌن َجع حٌن ا رسوؿ أفَّ  عرفوا اذلامشي، البيتِ  خارجَ  اخلبلفةُ  تكوف
 يف اشرتكوا الَّذين أحد ىو جبل ابن معاذ جبل، ابن ُمعاذ فبعثوا عليو خافوا ادلخطَّط بعده، من للخبلفة عليَّاً 

 قد النَّاس ا رسوؿ يا: يقوؿ عليو يَقرتحُ  وآلو عليو اُ  صلَّى ا رسوؿ إىل جبل ابن معاذ فبعثوا الصَّحيفة،
 بعض ُتشرؾ أفْ  ُعمر، ُتشرؾ أفْ  بكٍر، أبا ُتشرؾ أفْ  ،آخر أحداً  معوُ  ُتشرِؾُ  ال فلماذا عليَّاً  يقبلوف ال
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، مع الصَّحابة  : ادلضموف ىذا عن تتحّدث فاآليةُ  علي 
 الَّذي ادلضموف مع يتماشى ادلضموف وىذا ..!!﴾اخلَبعِشٌَٓ َِِٓ ًٌََخَىٌََُّٔٓ عٍََُّه ٌٍََحبِطََّٓ عًٍٍَِّ َِعَ ؤَشْشَوْجَ ٌَئِٓ﴿

ْ ًَبِْ سَّبِّهَ ِِٓ بٌٍَِْهَ ؤُٔضِيَ َِب بٍَِّغْ﴿ :والستٌن السَّابعةِ  اآليةِ  يف ادلائدة سورة يف جاء  ىذا ،﴾سِعَبٌَخَوُ بٍََّغْجَ فََّب حَفْعًَْ ٌَُّ

 اخلطاب وقطعاً  ،﴾اٌْخَبعِشٌَِٓ َِِٓ ًٌََخَىٌََُّٔٓ عٍََُّهَ ٌٍََحْبَطََّٓ ؤَشْشَوْجَ ٌَئِْٓ﴿ :ادلضموف ىذا معَ  يَنسجمُ  ادلضموف
 واِسعي أعين إيَّاؾِ  بلساف اخلطاب ىذا الزُّمر، سورة يف اآلية ىذه يف واخلطاب ادلائدة سورة يف اآلية تلك يف
 أفْ  وآلو عليو ا صلَّى ا رسوؿ شأفِ  من فَليسَ  وإالَّ  لؤلُمَّة، ُموجَّو ومعىنً  ا لرسوؿ موّجو لفظاً  جارة، يا

 . اخلطابات ىذه دبثلِ  ؼُلاَطبَ 
 َسَرقت قد فاطمة كانت لو أنَّوُ  ا رسوؿ قالو ما خبصوصِ  ادلتقدِّمة الرِّوايةِ  يف مذكوراً  جاء الَّذي ادلعىن

 حبسب اآليات ىذه ذكر وجاء وآلو عليو اُ  صلَّى النَّبّ  عنوُ  ربدَّث الَّذي ادلضموف ىذا عليها، احلدَّ  ألقمتُ 
 جاء ما أو ُىوَ  ُىوَ  دبا النَّص نفس يف جاء فما وإالَّ  مقبواًل، ادلعىن يكوف أف ؽلكن ذكرتُوُ  الَّذي والبياف التوجيو

 مع تتماشى وال ُمستقيمةً  وليست سليمةً  وليست تُقَبل ال تلك ادلعاين فإفَّ  اجمللسي الشَّيخ توجيهات يف
يقة يف عقيدتِنا  األدبِ  ألواف من لوفٌ  أنَّوُ  من وذكرتُوُ  شرحُتوُ  الَّذي والبياف التوجيو حدود يف إالَّ  الطاىرة الصدِّ
 ..!!لؤلُمَّة يُبيػُِّنو الُقرآف الُقرآين،

ا سّيء بقصدٍ  ال ادلتحدِّثوف يتحدَّثُ  األحايٌن بعض يف م مِّنهم وبتصوُّرٍ  َحَسن، بقصدٍ  وإظلَّ  يف ػُلِسنوف أَّنَّ
يقة يتعلَّقُ  فيما ىنا واحلديث بياَّنم، ويف طرحهم ويف حديثهم  وقرأتو مراراً  ِسعُتوُ  موضوعٌ  ُىناؾ الطَّاىرة بالصدِّ

 ِساحة فيو يتحدَّثُ  فيديو أيديكم َبٌنَ  َأعرضُ : الَواقعية األمثلةِ  من دبثاؿٍ  آتيكم الكتابات من عديدٍ  يف أيضاً 
يقة منزلة وعن مقامات عن الفيديو ىذا يف ،يتحدَّث الكويت ُعلماء من الدَّشيت ا عبد الشَّيخ  الصدِّ

 :معاً  ونستمع نشاىد عليها، وسبلموُ  اِ  صلواتُ  الطَّاىرة
 ًَصَذَّلَجْ سًُّحِنَب ِِٓ فٍِوِ فَنَفَخْنَب فَشْجَيَب ؤَحْصَنَجْ اٌَّخًِ عِّْشَاَْ ابْنَجَ ًََِشٌََُْ: ﴿تقرأوف حينما أقوؿ أف أردت] 

 قولو وىكذا السَّبلـ، عليها فاطمة خصائصِ  أحدَ  تُبٌنِّ  لكي نزلت ،﴾اٌْمَبِٔخِنيَ َِِٓ ًَوَبَٔجْ ًَوُخُبِوِ سَبِّيَب بِىٍََِّبثِ

حِنَب ِِٓ فٍِيَب فَنَفَخْنَب فَشْجَيَب ؤَحْصَنَجْ ًَاٌَّخًِ: ﴿تعاىل ْعَبٌَِّنيَ آٌَتً ًَابْنَيَب ًَجَعٍَْنَبىَب سًُّ  آية، علي   احلصيلة ،﴾ٌٍِّ

 من العادلٌن عن حديثُ  ىذا وكلُّ  ،﴾ٌٍِّْعَبٌَِّنيَ آٌَتً ًَابْنَيَب ًَجَعٍَْنَبىَب: ﴿قاؿ كما آية فاطمة وابنا آية، وفاطمة
 ويف متواتر وبنحوٍ  أيضاً  ورد ولذا اآلخرين، يف وجل عزَّ  ا آياتُ  فهم واحلسناف وفاطمة علي وأمَّا األّولٌن،
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 صلَّى ا رسوؿ قاؿ ،﴾فَشْجَيَب ؤَحْصَنَجْ اٌَّخًِ عِّْشَاَْ ابْنَجَ ًََِشٌََُْ: ﴿تعاىل قاؿ كما ادلسلمٌن مصادر َجيع
 الشيء إخواين نعم النَّار، على ذريػََّتها ا فحرَّـ فرَجها أحصنت فاطمة إفَّ : فاطمة حقِّ  يف وآلو عليو ا

  العادلٌن؟ ِنساء على السيادة ُسدَّة إىل َمرمي أوصل الَّذي ما معاً  إليو ننطلق أفْ  غلب الَّذي اآلخر
حِنَب ِِٓ فٍِوِ فَنَفَخْنَب فَشْجَيَب ؤَحْصَنَجْ﴿ العادلٌن؟ نساء على السيادةِ  ُسدَّة إىل فاطمة أوصل الَّذي ما  إَّنا ،﴾سًُّ

 السيادة، أنتجت الَّيت ىي العّفة قمَّة الواقع يف الشَّرع، إليها يدعو الَّيت العّفة عن أخرى عبارة إالَّ  ليست
: عبارة يستخدِّـ ال ،﴾حَبفِظٌَُْ ٌِفُشًُجِيُِْ ىُُْ ًَاٌَّزٌَِٓ: ﴿يقوؿ عنهم يتحّدث حينما الُقرآف العاديٌن البشر

 من النَّاس يفعلوُ  ما يتعّدى فعلوه الَّذي إذاً  فرَجها، أحصنت يقوؿ وفاطمة دلرمي لكن ،﴾فَشْجَيَب ؤَحْصَنَجْ﴿

: تعاىل قاؿ حينما ذلك من أعظم ىو ما فعلوا ،﴾حَبفِظٌَُْ ٌِفُشًُجِيُِْ ىُُْ ًَاٌَّزٌَِٓ﴿ فروجهم، حفظِ 

 احلاؿ بطبيعة احلديث وليس السيادة ُسدَّة إىل اإلنساف يوصل الَّذي السبب ىو ىذا ،﴾فَشْجَيَب ؤَحْصَنَجْ﴿
ا فقط، النساء عن  سواءاً  إخواين، السيادة، لبلوغ األساس ىي العفة إفَّ  أيضاً  الرَُّجلِ  سيادة عن احلديث إظلَّ

 [. بإمرأة أو برجلٍ  متعّلقاً  األمر كاف
ُ  الَّذي بالنَّحو يتحدَّث أفْ  ػُلاوؿ الشَّيخ قطعاً  يقة منازؿَ  يُبٌنِّ  ىو ما حبسب ُأسلوبِ  بأحسنِ  الطاىرة الصدِّ

 ادلنابر، على يُطرَحُ  يطرحُو، الدَّشيت الشَّيخ َفقط وليس الفهم، وىذا الطرح وىذا األسلوب ىذا لكن يعتقد،
 يف مئة البيتِ  أىلِ  لذوؽِ  سُلاِلفٌ  طرحٌ  الطرحُ  وىذا الُكُتب، يف ويُذَكرُ  احلوزات يف ويُطرَحُ  ادلنابر على يُطرَحُ 
 السَّبب تُعجبكم، فإَّّنا األحاديث ىذهِ  مثلِ  إىل تستمعوف حٌن أنتم ألنَّكم سأُبَػٌنِّ ! كيف؟ تقولوف قد ادلئة،

 متواترة ال أبداً، ُمتواترة، الرِّوايات ىذه بأفَّ  قاؿ الشَّيخ البيت، ألىلِ  ادلخالف بالفكرِ  ُشِحنت أذىانكم أفَّ 
 . ادلتخّصصٌن بٌن ادلتواتِر اصطبلح حبسبِ  ػلزنوف ىم وال
 األَِئمَّة، عن روايات عندنا ما اللساف، هبذا روايات األِئمَّة عن ضَلنُ  عندنا ما ادلسلمٌن، َجيع عند: قاؿ

 فُحرَِّمت فرَجها أحصنت عليها وسبلموُ  اِ  صلواتُ  فاطمة أفَّ  من الصَّريح اللساف هبذا األَِئمَّة عن روايات
 اخلطّ  سُبثِّل ال فهي ادلثاؿ سبيل على رواية ُوِجدت وإذا رواياتِنا، يف موجوداً  ليس ادلعىن ىذا النَّاُر، ُذريَِّتها على

 اخلطَّ  سُبثِّل ال فهي ُكتُِبنا يف ُوِجدت الرِّوايات من روايةً  أفَّ  لنفرتض ولكن رواية، على أعثر مل أنا الواضح،
 . فاطمة عن البيت أىلِ  حلديثِ  العاـ
 ىذا لساَُّنا ادلخالفٌن ُكُتب يف الرِّوايات من العديد ُىناؾ نعم، ادلخالفٌن ُكتب يف جاء ادلضموف ىذا

 أوصاؼ عليها تنطبقُ  ال آحاد أخبار أيضاً  َنظرىم يف ولكنَّها الدَّشيت الشَّيخ بوِ  يتحدَّثُ  كاف الَّذي اللساف
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 واخلربِ  التواترِ  مصطلحُ  كتِبهم، يف موجودة الرِّوايات ىذهِ  أسانيد موجودة، احلديث ُكُتب ادلتواتِر، اخلرب
 هبذا يل شأفَ  وال ُكتُِبهم يف األحاديث ىذهِ  إىل والرُّجوع الرِّوايات ىذهِ  إىل الرُّجوع باإلمكاف معروؼ، ادلتواتر

 اِ  صلواتُ  زُلَمَّد آؿِ  حديثِ  عن أربدَّث أنا تتواتر، مل أـ عندىم األخبار أتواترت يل شأفَ  وال ادلصطَلح،
 نعم زُلَمَّد، آؿِ  دلنطقِ  ُموافقةً  جاءت إذا ولكن أحاديِثهم من شيئاً  نقَبل أفْ  ؽُلِكن أَجعٌن، عليهم وسبلموُ 

 زُلَمَّد آؿِ  عن ُكتُِبنا يف عندنا ما رواياِِتم، إىل حباجةٍ  لسنا أنَّنا مع زُلَمَّد، آؿ دلنطقِ  موافقةً  جاءت إذا ؽُلِكن
 ليست عندنا ادلسلمٌن، َجيع عند موجودة ىي وال متواتِرة الرِّوايات ىذهِ  فبل ويكفي، ويكفي ويكفي يكفي

 اآلحاد مصطلحات حبسبِ  اآلحاد أخبار من وىي ادلخالفٌن ُكتب يف رواياتٌ  ىذه الرِّوايات، ىذه موجودة
 هبم يل شأفَ  وال متواتِرة بأخبارٍ  عندىم ىي فما دقيق، بشكلٍ  ادلصطلحات ىذه نُطبِّق أفْ  أردنا إذا وادلتواتِر،

 يف وال رواياتِنا يف ال لوُ  وجودَ  ال الفرج إحصاف وبٌن السيادة مقاـ بٌن الربط عندىم، ُمتواتِرة كانت لو حّتَّ 
 .البيت أىلِ  منطقِ  يف وال الكرمي، الُقرآف

 ًَاٌَّيت﴿ مرمي عن واحلديث ﴾فَشْجَيَب ؤَحْصَنَجْ ًَاٌَّيت﴿ :األنبياء سورة يف والِتسعٌن احلَاديةِ  اآليةِ  إىل ذىبنا إذا

 وال قبلها الَّيت اآلية يف وال فيها يوجد ال ،﴾ٌٍِّْعَبٌَّنِيَ آٌَتً ًَابْنَيَب ًَجَعٍَْنَبىَب سًُّحِنَب ِِٓ فٍِيَب فَنَفَخْنَب فَشْجَيَب ؤَحْصَنَجْ
 اآلية، ىذهِ  يف ادلعىن ذلذا وجودَ  ال أبداً، للسيادة، َسبباً  َكاف الِفرج إحصاف أفَّ  إىل إشارة بعدىا الَّيت اآلية يف
 عن ربدَّثت الَّيت اآلية فرجها، إحصاف وعن مرمي السيِّدة عن الُقرآف فيهما ربدَّث الُقرآف يف آيتاف علا

  .والتسعوف احلادية ىي األنبياء سورة يف فرجها إحصاف
 ؤَحْصَنَجْ اٌَّيت عِّْشَاَْ ابْنَجَ ًََِشٌََُْ﴿ :العاشرة بعد الثَّانيةُ  اآليةُ  وىي آية آخر التحرمي، سورة يف ىي أخرى وآيةٌ 

 ال َسيادِِتا، إىل إشارة يوجد ال ،﴾اٌْمَبِٔخنِيَ َِِٓ ًَوَبَٔجْ ًَوُخُبِوِ سَبِّيَب بِىٍََِّبثِ ًَصَذَّلَجْ سًُّحِنَب ِِٓ فٍِوِ فَنَفَخْنَب فَشْجَيَب
يقةِ  العادلٌن ِنساء سيِّدة يف وال مرمي السيِّدة يف ال السِّيادة، وبٌن الفرج إحصافِ  بٌن عبلقةَ   ىذا الطَّاىرة، الصدِّ

  .الُقرآف يف لوُ  ُوجودَ  ال الكبلـ
 ًَطَيَّشَنِ اصْطَفَبنِ اٌٍّوَ بَِّْ َِشٌَُُْ ٌَب اٌّْاَلَئِىَتُ لَبٌَجِ ًَبِرْ﴿ :واألربعٌن الثَّانيةِ  اآليةِ  يف عمراف آؿ سورة إىل ذىبنا إذا

 طهرىا الَّذي وىو ﴾ًَطَيَّشَنِ﴿ اصطفاىا الَّذي ىو ﴾اصْطَفَبنِ اٌٍّوَ بَِّْ﴿ ؛﴾اٌْعَبٌَِّنيَ ِٔغَبء عٍََى ًَاصْطَفَبنِ

 نفهم أفْ  أردنا وإذا مرمي، سيادة عن تتحدَّثُ  الَّيت اآليةُ  ىي اآلية ىذه ،﴾اٌْعَبٌَِّنيَ ِٔغَبء عٍََى ًَاصْطَفَبنِ﴿
 :زُلَمَّد آؿ حديث إىل نعودُ  البيت أىل منطق مضموفِ  يف اآلية
 عن ،49 احلديث رقم ،480 صفحة اجمللسي، للشَّيخ األنوار حِبار من والعشروف السَّادس اجلزء ىو ىذا
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ةَُِِتَكاَمَلتَِما) :وآلو عليو اُ  صلَّى ا رسوؿ عن الدرجات، بصائر ُِعِرَضتِحتَّىِاَِلِظلَّةِِفيِلَِنِبيِ ِالنُبُػوَّ
 النُبُػوَّات ،(َوَوَليَِتِهمِِبطَاَعَتِهمِفََأقَػرُّواَِلوَِوُمثػُِّلوا - بيتو أىلِ  سيِّدةُ  وفاطمة - بَػْيِتيَِأْىلَِِِوَوَليَةَُِِوَليَِتيَِعَليوِِ
 تكن مل لو مرمي، لسيادة بالنِّسبةِ  كذلك فاطمة، وآؿِ  لفاطمة واإلقرار بالطَّاعةِ  إالَّ  تكاملت ما العـز ألويل
 معىن ىو وىذا ادلراتب، من إليوِ  بَػَلغت ما بَػَلغت َلَما فاطمة وآؿِ  لفاطمة والواليةِ  بالطَّاعةِ  ُمقرّةً  مرمي

 .والتطهًن االصطفاء
َِطُهْرنَاَِقدِِْبِأَنػََّناِأَنْػُفَسَناِلِنَُبشِّرَِ: )وعلي   دبَُحمَّدٍ  تُلِحَقنا أفْ  منها ونطلبُ  فاطمة طلاطب ضلنُ  ما مثل

 والواليةِ  بالطَّاعةِ  طهَّرىا ﴾ًَطَيَّشَنِ اصْطَفَبنِ اٌٍّوَ بَِّْ َِشٌَُُْ ٌَب اٌّْاَلَئِىَتُ لَبٌَجِ ًَبِرْ: ﴿ىنا ادلضموف ،(ِبَوَليَِتَها

 السيادةِ  سرُّ  أمَّا السيادة، سرُّ  ىو ىذا ﴾اٌْعَبٌَّنِيَ ِٔغَبء عٍََى ًَاصْطَفَبنِ﴿ فاطمة وآؿ لفاطمة والتَّبعيَّةِ  واخلضوعِ 
ا فاطمة عند ا فاطمة، فؤلَّنَّ ا فاطمة عند السيادةِ  ِسرُّ  فاطمة، ألَّنَّ   .فاطمة ألَّنَّ
َِلمَِِْوتَػَعاَلىِتَػَباَرؾَِِاللِِإفَِّ - اجلواد إمامنا عن سناف ابن زُلَمَّد رواية الشَّريف الكايف يف احلديثُ  علينا مرَّ 

ِاَِلْشَياءَِجِميعََِِخَلقَِِثُمََِِّدْىرِأَْلفََِِفَمَكثُػْواَِوفَاِطَمةَِوَعِليَّاًُِِمَحمََّداًَِِخَلقَِِثُمَِِِّبَوْحَدانِيَِّتوُِمتَػَفرَِّداًِِيَػَزؿ
َِماَِوُيَحرُِّموفََِِيَشاُءوفَِماُِيِحلُّوفَِِفَػُهمِِإلَيِهمِأُُموَرَىاَِوفَػوَّضََِِعَليَهاِطَاَعتَػُهمَِوَأْجَرىَِخْلَقَهاِفََأْشَهَدُىم

  .األًبّ  الكلمات ىي ىذه فاطمة، علي ، زُلَمٌَّد، - َيَشاُءوف
 الكلمةُ  العنواف ىذا فادلشيئةُ  - بِاْلَمِشيَئةِاَِلْشَياءََِِخَلقَِِثُمَِّ - ُىم وادلشيئةُ  - بِنَػْفِسَهاِاْلَمِشيَئةَِخَلقَِِاللِِإفَِّ

َِفََلِِِظلِّكِِفيِفَاْستَػَقرََِِّخَلْقَتوُِِالَّذيِاَِلْكَرـِاَِلَجلِِِّاَِلَعزِِِّاَِلْعظَّمِاَِلْعظَّمِِِاَِلْعظَّمَِِِوبِاْسِمكَِ: )األوىل
 إحصاف والرُتابّية، األرضّية الشؤونات غًنؾ، إىل مِّنكَ  ؼلرجُ  فبل ظّلك يف استقرَّ  ،(َغْيِرؾِِإَلىِمِّْنكََِِيْخُرجُِ
 إساءةُ  وفيها ادلخالفٌن روايات من ُأِخذت يوردوَّنا الت ادلعاين ىذهِ  أرضي ، شأفٌ  ترايب ، شأفٌ  ىذا الفرج
يقة حبقِّ  واضحة أدبٍ    .الطَّاىرة الصدِّ

 البيت أىل أفَّ  كيف الحظوا الرُبىاف، تَفسًن من الثَّامن اجلزء ىو ىذا: البيت أىل اتِ كلم إىل رجعنا ما إذا
يقة الثػََّقلٌن، ِبقانوف نَعمل وكيف احلقائق لنا يُػبَػيِّنوف  صرػلة روايات قذفوىا، الَقـو البتوؿ الزَّىراءُ  الطاىرة الصدِّ

م من األَِئمَّة عن  قذؼِ  على اشتمل الَّذي َبكر أيب كبلـُ  علينا مرَّ  تتذكَّروف وإذا منابرِىم، على قذفوىا أَّنَّ
يقةِ   صرػلة والرِّوايات احلديد، أيب البن الَببلغة ََّنج َشرح من الكبلـَ  لُكم ونقلتُ  علينا، مرَّ  الطَّاىرة، الصدِّ

 تفعلوف؟ فماذا بالفاحشة فاطمة على َشِهد أحداً  أفَّ  لو: ناقشهم حٌن ادلؤمنٌن أمًن أفَّ  حّتَّ  األَِئمَّة عن
 رسولَو؟ وتكذِّبوف اَ  ُتكذِّبوف فيها، نزلت التطهًن آيةُ  ؛ا بكتابِ  تكفروف إذاً : قاؿ احلدَّ، عليها نُِقيم: قالوا
ا   .عديدة رواياتٍ  ويف رواياتنا، يف موجودٌ  ادلعىن وىذا قذفوىا، القـو ألفَّ  ذلك ادلؤمنٌن أمًن قاؿ إظلَّ
 يف جداً  عاؿٍ  بأسلوبٍ  ولكن فاطمة عن دفاعٌ  وىناؾ الزَّىراء، قذفوا بالَّذين تعريضٌ  ىناؾ التحرمي سورة يف
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 اٌٍَّوُ ضَشَةَ﴿ :التحرمي سورة من العاشرة اآلية يف لوط، وِامرأةِ  نُوح ِامرأةِ  عن احلديث َكاف حٌن األديب، التعبًن

 كلمات تقوؿ ماذا ،﴾فَخَبَٔخَبىَُّب صَبٌِحٍَِْٓ عِبَبدَِٔب ِِْٓ عَبْذٌَِْٓ حَحْجَ وَبَٔخَب ٌٌُطٍ ًَاِِْشَؤَةَ ٌُٔحٍ اِِْشَؤَةَ وَفَشًُا ٌٍَِّّزٌَِٓ َِثَالً
  كلماِتم؟ تقوؿ ماذا إبراىيم، ابن عليّ  تفسًن يف ؟ادلعصومٌن

 نطيل أفْ  نُريد ال واضح، معناىا الفاحشة ،(الَفاِحَشةِِإلَِِّ،﴾فَخَبَٔخَبىَُّب﴿ :ِبَقولوَِِِعَنىَِماَِواللِِِقَاؿ)
يقة عن ادلتحدِّثوف هبا يتحدَّث الَّيت الطريقة يف اخلللَ  أُبَػٌنِّ  أفْ  أُريد فقط ادلطالب، ىذهِ  عند الوقوؼ  الصدِّ

َّزٌَِٓ َِثاَلً اٌٍَّوُ ضَشَةَ﴿ :اآلية ىذه يف جاء فما الطاىرة،  عِبَبدَِٔب ِِْٓ عَبْذٌَِْٓ حَحْجَ وَبَٔخَب ٌٌُطٍ ًَاِِْشَؤَةَ ٌُٔحٍ اِِْشَؤَةَ وَفَشًُا ٌٍِّ

 - الَفاِحَشةِِإلَِّ﴾ فَخَبَٔخَبىَُّب﴿ :ِبَقولوَِِِعَنىَِماَِواللِِ - فخانتاعلا يقوؿ اإلماـ ،﴾فَخَبَٔخَبىَُّب صَبٌِحٍَِْٓ
  .عليها وسبلموُ  اِ  َصلواتُ  فاطمةَ  قذفوا الَّذين بأولئك تعريض وىذا واضح معناىا والفاحشة

 ؤَحْصَنَجْ اٌَّيت عِّْشَاَْ ابْنَجَ ًََِشٌََُْ﴿ :فرعوف زوجة آسية عن احلديث كاف ﴾آَِنٌُا ٌٍَِّّزٌَِٓ َِثَالً اٌٍَّوُ ًَضَشَةَ﴿

 موجودتاف الرِّوايتاف: الصَّادؽ اإلماـ عن روايتاف عندنا الرِّوايات؟ تقوؿ ماذا ،﴾سًُّحِنَب ِِٓ فٍِوِ فَنَفَخْنَب فَشْجَيَب

 َمَثل، - َمَثلٌِ﴾ فَشْجَيَب ؤَحْصَنَجْ اٌَّيت عِّْشَاَْ ابْنَجَ ًََِشٌََُْ﴿ - :الصَّادؽ إمامنا عن الظاىرة، اآليات تأويل يف
 العبارات، هبذه فاطمة عن يتحدَّث أفْ  أراد ما ا أفّ  يعين َمَثل، ىذا - ِلَفاِطَمةِاللَِضَربَوُِ - َمَثل ىذا

 ربدَّث ،﴾فَخَبَٔخَبىَُّب: ﴿ولوط نوح زوجة عن ربدَّث ما مثل مَثبًل، فكاف مرمي عن ربدَّث مرمي، عن ربدَّث
 فاطمة، إىل اإلشارة وأراد األسلوب هبذا مرمي عن ربدَّث مرّكبة، إشارة ىذهِ  ادلرّكبة، اإلشارة بأسلوب مرمي عن

َِوقَاؿ - ادلثل؟ ىذا من ادلراد ما - ِلَفاِطَمةِاللَُِِضَربَوَُِِمَثلٌِ - :يقوؿ ىكذا اإلماـ لذلك ِفَاِطَمةِِإفَِّ:
 ادلعصومٌن، كلمات يف يَرِد ومل الُقرآف يف يَرِد مل التعبًن ىذا - النَّارَِعَلىُِذرِيػَّتَػَهاِاللَُِِفَحرَّـِفَػْرَجَهاَِأْحَصَنت

ا  نتحدَّث أفْ  علينا فاطمة عن نتحدَّث أفْ  أردنا فإذا الػَمَثل، ذلذا شرحاً  ىنا الصَّادؽ اإلماـ أوردهُ  وإظلَّ
ا أخرى رواياتٍ  يف يُذَكر مل ادلضموف ىذا ألفَّ  البيت، أىل بأسلوبِ  نتحدَّث وأفْ  الُقرآف بأسلوب  ذُِكرَ  وإظلَّ

َِوقَاؿِِلَفاِطَمة،ِاللَِضَربَوَُِِمَثلٌِ - :الػَمَثل ىذا لشرحِ  ىنا ُِذرِيػَّتَػَهاِاللَُِِفَحرَّـِفَػْرَجَهاَِأْحَصَنتِفَاِطَمةِِإفَِّ:
 .النَّارَِعَلى

 اإلماـ فقط ،﴾فَشْجَيَب ؤَحْصَنَجْ اٌَّيت عِّْشَاَْ ابْنَجَ ًََِشٌََُْ﴿ :الصَّادؽ إمامنا عن وردت؟ كيف الثَّانية الرِّواية
 األصل، النَّصُّ  ىو النَّص ىذا أفَّ  ويبدو وانتهينا، - اللَِرُسوؿِِِبِنتِِِِلَفاِطَمةِاللَِضَربَوَُِِمَثلٌَِِىَذا -:قاؿ
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 كثًناً  ُيضيف اآليات تأويل صاحب ألفَّ  اآليات، تأويل صاحب من جاءت اإلضافة ىذهِ  اإلضافة، ىذهِ 
 الرِّواية ىذهِ  العباس، ابن زَلمَّد َتفسًن من َجاءت الرِّواية ىذهِ  بينما لشرِحها، الرِّوايات بٌن فيما الكبلـ من

 القدؽلة التفسًن مصادر من قدمي مصدر ىذا ىو الرِّواية ذلذه ادلصدر لكن اآليات، تأويل يف موجودة أيضاً 
 من الرِّواية ىذه فأوردَ  كتابِو، يف التفسًن ىذا من قسماً  نقل الظاىرة اآليات تأويل صاحب ضاع، ولكن
 ىو وىذا إضافة، دوف من - اللَِِِرُسوؿِِِبِنتِِلَفاِطَمةِاللَِضَربَوَُِِمَثلٌَِِىَذا - :قاؿ العبَّاس ابن زُلمَّد تفسًن
 روايات مع ينسجم الشَّرح ىذا الشَّرح، ىذا أمَّا البيت، أىل أحاديث بقيَّة مع ينسجمُ  الَّذي النَّصّ 

 الُقرآف يتحّدث كيف الحظوا مثبًل، جاء اآلية ىذه يف جاء فما الدَّشيت، الشَّيخ عنها ربدَّث الَّيت ادلخالفٌن
ا صريح بأسلوبٍ  يتحدَّث مل فاطمة، عن  الطريقة ىذهِ  لذلك مرمي، السيِّدة عن الػَمَثل ىذا دبََثٍل، جاء وإظلَّ
 لذوؽِ  سُلاِلفة الطريقة ىذه الطريقة، هبذهِ  يتحدَّثوف كثًنوف هبا ويتحدَّث الدَّشيت الشَّيخ هبا يَتحدَّثُ  َكاف الَّيت
 هبم لنا شأفَ  وال القـو عند آحاد روايات ىذه الدَّشيت، الشَّيخ قاؿ كما ُمتواترة روايات توجد وال البيت أىلِ 

 ىو وىذا إليو أشرتُ  الَّذي ىذا ىو البيت أىل ذوؽُ  البيت، أىل منطقُ  آحاد، أـ متواترة رواياِتم أكانت
يقة بسيادة ادلوضوع ذلذا عبلقة وال أحاديثهم، ويف رواياِتم يف ادلوجود  ذُِكر الَّذي الكبلـ وُكلّ  الطاىرة الصدِّ

 .أَجعٌن عليهم وسبلموُ  اِ  صلواتُ  البيت أىل منطقِ  عن بعيدٌ  كبلـٌ  ىو
يقةِ  يرتبطُ  الدَّىر سورة خبصوصِ  األحياف بعض يف يذَكرُ  كبلـٌ  :الثَّالثِالتنبيو  رجعنا ما إذا الطاىرة، بالصدِّ

 اآليات وتتّبعنا ،﴾اٌذَّىْشِ َِِّٓ حِنيٌ اٌْةِٔغَبِْ عٍََى ؤَحَى ىًَْ: ﴿أتى ىل سورة أو اإلنساف سورة أو الدَّىر سورة إىل
 اجلِناف، أوصاؼ عن السُّورة ىذهِ  يف واضحة وِمساحة واضح َحيػِّزٌ  ىناؾ السورة، ىذهِ  يف ادلوجودة الُقرآنّية

 للحورِ  وجودَ  ال لكن وواسعة كبًنة ادلساحة أفَّ  معَ  اخلُلد، جبنافِ  سيتنعَّموف الَّذين األبرار خصوصّيات وعن
ا بل عديدة ِجهاتٍ  عن تتحدَّث فالسورة السورة، ىذهِ  يف الِعٌن  الَّيت الُقرآنية السور أكثر من ىي ردبَّ

 ىذهِ  يف الِعٌن للحورِ  ذكرَ  ال لكن شؤوناِتم، وعن اجِلناف عن وأِساء وألفاظ وعناوين ُمصطلحات حشدت
 !!ادلباركة السُّورة
 شخصّياً  أنا عليو، وسبلموُ  اِ  صلواتُ  الصَّادؽ اإلماـ إىل يُنَسب قد األحياف بعض يف يرتدَّد كبلـٌ  ىناؾ

 يطرح وىو خطيب من أكثر من ِسعت ُقم، مدينة يف ُكنَّا حينما ادلنرب على خطيب من أكثر من ِسعتُ 
ا ادلعىن، ىذا  الوسط يف ادلنتشرة الثَّقافةِ  من ُجزءاً  صار ألنَّوُ  ادلعىن هبذا مقتنعاً  ُكنت اآلف أتذّكر ال وردبَّ

 على أعرتض ال أنا َجيل، ادلعىن لفاطمة، ِاحرتاماً  العٌن احلور ذكر من زبلو الدىر سورة أفَّ  من الشِّيعيّ 
 عن صدرَ  قد أنَّوُ  على دليل عندنا ما ادلعىن ىذا الصَّادؽ، لئلماـ ادلعىن ىذا نسبةِ  على أعرتض ولكنَّين ادلعىن
 أعرتضُ  قليل قبلَ  قلتُ  كما ولكنَّين ادلعىن على أعرتضُ  ال أنا عليو، وسبلموُ  اِ  صلواتُ  الصَّادؽ إماِمنا
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 . الصَّادؽ اإلماـ إىل ادلعىن نسبة على
 ادلعاين روح صاحب اآللوسي ادلعىن، ىذا ذكر قد تفسًنهِ  يف اآللوسي قبل أحداً  أجد مل تتّبعي حبسبِ 
 شاكرٌ  فإينِّ  هبا ينفعين معلومة عنده أحدٍ  من كاف وإذا تتبُّعي حبسب اآللوسي قبل ادلعروؼ، الُسينِّ  ادلفسِّر

 استنتاج أنَّوُ  يبدو ادلعىن، ىذا ذكر قد التفسًن ُكتب يف اآللوسي قبل أحداً  أجد مل تتبُّعي حبسب لو،
 إفَّ : فقاؿ العٌن للحور ذكراً  غلد فلم اإلنساف سورة يف أو الدىر سورة يف سبعُّنوِ  خبلؿِ  من اآللوسي استنتجوُ 

 لكنْ  َجيل الكبلـ العادلٌن، ِنساء لسيِّدة وتعاىل سبحانو ا ِقبل من واإلجبلؿ اإلكراـ من فيو ما فيو ذلك
 تتحدَّث السورة أفَّ  من الكبلـ ىذا يف يُناَقش أفْ  أيضاً  ؽلكن ذلك ومع البيت، أىلِ  إىل ننسَبوُ  أفْ  ؽلكن ال

اً، عاليةٍ  اجلنافِ  يف مقاماتٍ  عن  ىذهِ  بوصفِ  سلُِبلًَّ  سيكوف الِعٌن احلور عن احلديث يكوف حٌن حبيث جدَّ
اً، وعالية عالية أفاؽ عن تتحدَّث اآلية ىذهِ  ،﴾طَيٌُساً شَشَاببً سَبُّيُُْ ًَعَمَبىُُْ﴿ :اآلية يف كما ادلقامات،  جدَّ

 والدرجةِ  ادلنزلةِ  يف الَكبًن للفارؽ الِعٌن احلور ُتذَكر مل أو الِعٌن، احلورُ  ُتذَكر أفْ  األفق ىذا يناسب ال فلردّبا
 وؽلكن السورة، ىذه يف ُتذَكر أفْ  ادلنزلة ومن الشَّأفِ  من ذلا ليس الِعٌن واحلور السورة ىذهِ  يف ذُِكروا الَّذين بٌن

 ننسُبوُ  وال الُقرآف على نفرُضوُ  ال َجيبلً  كبلماً  اآللوسي كبلـ يكوف أف ؽُلكن اجلهات من جبهةٍ  لكن وؽلكن،
 ..!!الُقرآينّ  األدبِ  ألوافِ  من لوفٌ  فيو العصمة بيتِ  أىلِ  إىل

 ُظبلمة عن ربدَّثتُ  وحينما الربنامج ىذا من ادلتقدِّمةِ  احللقاتِ  يف َمرمي، بالسيِّدةِ  يتعلقُ  فيما :الرَّابعِالتنبيوُِ
يقة  ذلا ادلسيحي الشَّعب الوسط يف مرمي السيِّدة بأفَّ : قلتُ  تتذكَّروف، إذا ادلسيحي الوَسطِ  يف الطَّاىرة الصدِّ

ينيَّة ادلؤسَّسة يف ولكن ُمعيَّنة ُقدسّية َثكم أفْ  ووعدُتكم آخر، شأفٌ  ذلا ادلسيحّية الدِّ  ادلوضوع ىذا عن ُأحدِّ
يقة بٌن واضح ترابطٌ  فهناؾ  .مرمي السيِّدة وبٌن الطاىرة الصدِّ

 أيضاً  شرَحها وأقرأُ  أقرأُىا ُنصوصاً  عليكم أعرضُ  سريعة جولة: ادلقدَّس الكتابُ  ىو يدي بٌن الَّذي الكتاب
 الثَّاين اإلصحاح ىو وىذا مّّت، إصليل ىو ىذا ادلسيحي، الوسط يف الشَّعب ادلوقف لُكم أُبَػٌنِّ  ذلك وبعد

 :عشر الثَّاين اإِلصحاح آخر إىل 55 الرَّقم من بالضَّبط عشر، الثَّاين اإلصحاح من األخًنة السُّطور عشر،
 حبسب - واخوتُوُِِأمُّوُِِإذاِالجموعُِيكلِّمِىوِوفيما - َيسوع ىو؟ َمن - الجموعُِيكلِّمُِِىوِوفيما -

ِىوِوفيما - اإلذلّية اإلعجازيّة الغيبّيةِ  بالطريقةِ  ُوِلد ىو ولكن متزّوجة وأُمَّوُ  أخوة لوُ  فعيسى ادلسيحية العقيدة
ِواحدِلوُِِفقاؿُِيكلِّموه،ِأفِطالبينِخارجاًِِوقفواِقدِوُأخوتُوِأُمُّوُِِإذاِالجموعُِيكلِّم ِأُمُّكَِِذاِىو:

ِثُمَِّ!ِأخوتي؟ُِىمِومنِأّميِىيَِمن:ِلوِللقائلِوقاؿِفأجابِيَُكلِّموؾِأفِِْطالبينِخارجاًِِواقفوفِوإخوُتك
ِأخيِىوِالسَّماواتِفيِالَّذيِأبيِمشيئةََِِيصنعَُِِمنِِلفَِِّوُأخوتيِأُمِّيِىا:ِوقاؿِتَلميذهِِِنحوِيدهِمدَِّ

 أُمِِّو، شأف من ينتقص كأنَّوُ  مّت إصليل حبسب يسوع كبلـ أفَّ  تبلحظوف أال تفهموف؟ ماذا - وأمِّيِوأختي
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ِفأجابِيُكلِّموؾ،ِأفِِْطالبينِخارجاًِِواقفوفِوأخوتكِأُّمكِذاِىو - لو؟ قالوا ماذا! ذلك؟ تبلحظوف أال
 مثل العالية ادلنزلة من ألّموِ  كانت فلو هبم، اليعبأُ  ىو - !أخوتي؟ِىمِومنِأُمِّيِىيَِمن:ِلوِللقائلِوقاؿ

ِمشيئةََِِيصنعُِِمنِِلفَِّ - تبلميذهِ  إىل ُيشًن - وأخوتيِأُمِّيِىا:ِوقاؿ - العالية ادلنزلة مرمي للسيِّدة فعبلً  ما
 عليهم ينطبق ال ىؤالء وأخوٌب أمي إفَّ : يقوؿ أف يريد - وأميِوأختيِأخيِىوِالسَّماواتِفيِالَّذيِأبي
م الوصف ىذا   .السَّماوات يف الَّذي أيب مشيئةَ  يصنعوف أَّنَّ
 الطبعة احلياة، منهل دار طبعة الطبعة وىذهِ : آرثر ماؾ جلوف ادلقدَّس الكتاب تفسًن من أقرأ وأنا التفسًن يف

َِلمَّاِوجاؤواِيسوعِأسرةِىمِىؤلءِوأخوتوِأُمُّوُِ - التفسًن يف يعين احلاشية يف ميبلدي، 4104 الثَّانية،
 رغبة يعين - َرغبتهمَِكانت - الدين رجاؿ من رلموعة ىم الَكَتَبة - يُقاومونوُِِالَكَتَبةِوابتدأُِشهرتوُِِذاعت

 أُمُّوُ  يعين - عقِلوِبسَلمةِِِالظَّنِلسوء - دلاذا؟ - وقريتوِبيِتوِِِإلىِيُعيدوهِأفِِْرغبتهمِكانت - وإخوتِو أمِّو
ِعقِلوِبسَلمةِِِالظنِلسوءِوقريتوِبيتوِِِإلىِيُعيدوهِأفَِرغبتهمَِكانت - خلل فيوِ  عقَلوُ  أفَّ  تتصور كانت
ِأورشليمِالعاصمةِفيِالَّذينِالدينّيوفِالقادةُِِإليوُِيسيءَِِأفَِِْترغبِولِعليوَِتغارُِِأُمُّوِمريمِكانتِلذلك

 .تفسًنهِ  ويف مّّت  إصليل يف جاء ما ىذا - الشَّيطافِبقوَّةِالمعجزاتُِيجِريِبأنَّوُِِيتَّهمونوُِِشرعواِوقد
 اإلصحاح آخر يف أيضاً  الثَّالث، اإلصحاح ىو وىذا مذكورة، القضيَّة نفس: مرقس إصليل إىل نذىب
ِحولو،ُِجَّلساًِِالجمعُِِوكافِيدعونوُِِإليوِوأرسلواِخارجاًِِووقفواِوأّموِأخوتوُِِحينئذٍِِفجاءت - :الثَّالث
ِإلىِحولوِنظرِثُمَِِّوأخوتي؟ِأُمِّيِمن:ِقائَلًِِفأجابهمِيطلبونك،ِخارجاًِِوأخوتكِأّمكِذاِىو:ِلوِفقالوا

 .وأميِوأختيِأخيِىوِاللِمشيئةَِِيصنعِمنِِلفَِِّوأخوتي،ِأّميِىا:ِوقاؿِالجالسين
ِالَّذيِالتلمذةِنوعِإنَّوُِِالحقيقية،ِالمسيحيةِالتَّلمذةِحوؿِوشاملةًِِباتَّةًِِعبارةًِِيسوعِأطلقَِ - التفسًن يف

ِإلىِيأتوفِالَّذينِاللِبروحِينقادوفِالَّذينِلجميعِلتتسَّعِالبشريةِالعائلةِتتجاوزِروحيةِعَلقةًِِيتضمَّنُِ
 والَّذين - اللِلكلمةِالطاعةِحياةِيعيشواِأفِِْقادرينِيصبحوفِوالَّذينِواإليمافِبالتوبةِِِالمسيح
 ينتقص أيضاً  ادلفسِّر أفَّ  ُيشِعر ُيشِعر؟ ماذا الكبلـ ىذا ا، لكلمة الطاعةِ  حياة يعيشوا أفْ  قادرين ُيصبحوف

 من الوصف، ىذا من يسوع دلبلقاة جاءوا الَّذين معها والَّذين مرمي السيِّدة ؼلُِرج ألنَّوُ  مرمي، السيِّدة مقاـ من
  .ادلسيحّية احلقيقّية التلمذة وصف

 يف ما فلنقرأ األوَّؿ اإلصحاح يف ما نقرأ أفْ  قبل األوَّؿ، اإلصحاح يف لوقا، إصليل يف: لوقا إصليل يف
ِأّموُِِإليوِوجاء - :لوقا إصليل من الثَّامن اإلصحاح يف األوَّؿ، اإلصحاح إىل نعود ٍُبَّ  الثَّامن، اإلصحاح

ِيريدوفِخارجاًِِواقفوفِوإخوتكِأُمُّك:ِقائلينِفأخبروهِالجمعِلسببِإليوِيصلواِأفِِْيقدوراِولمِوأخوتوُِ
 .بهاِويعملوفِاللِكلمةِيسمعوفِالَّذينِىمِوأخوتيِأُمِّي:ِلهمِوقاؿِفأجابِيروؾ،ِأفِْ
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 يوجد ال ىنا لوقا، إصليل يف مرقس، إصليل يف مّت، إصليل يف األناجيل، ىذهِ  كُّل يف موجودة النُّصوص ىذه
 من التفسًن يف ومرَّ  هبم، يعبأ ال وىو لرؤيتو جاءوا وإخوتو أُمُّو واضح السَّابقٌن، اإلصليلٌن يف مرَّ  كما تفسًن

م شيٍء؟ أليِّ  جاءوا وإخوتو أّمو أفَّ   وإىل بيتوِ  إىل ِلًُنجعوه فجاءوا! عقلو يف خلبلً  أفَّ  يتوقعَّوف كانوا ألَّنَّ
 ادلسيحيةِ  للتلمذةِ  قاعدةً  وضع ىذا بكبلموِ  ىنا يسوع أفَّ  من ادلسيح، أفَّ  من التفسًن يف أيضاً  وجاء قريتو،

 أفَّ  إىل نصل نصل؟ نتيجة أيِّ  إىل التفاسًن ويف األناجيل منت يف ادلوجود الكبلـ ىذا بعد وبالتايل. احلقيقية
 يسوع أفَّ  ادلفروض لكاف اخلاصَّة اإلذليةِ  ادلنزلةِ  من ذلا أُمُّوُ  كانت لو بأُمِِّو، يعبأ يكن مل ىنا ادلذكور يسوع

 على تبلمذَتو يُفضِّلُ  ولذلك عاديّة، وُأسريّة اجتماعّية عبلقة بو َتربطوُ  ككائنٍ  أُمُّوِ  مع يتعامل ولكنَّوُ  هبا، يعبأُ 
 ىذه من الواضح ىو ىذا رسالِتو، مع متفاعلٌن يكونوا مل وأخوَتو أّموُ  أفَّ  يبدو والَّذي أخوتِو، وعلى أُمُّوِ 

 والَّذي ادلسيحيٌن، عند اليـو ادلعتَمد ادلقدَّس الكتاب ىو ادلقدَّس الكتابُ  وىذا األناجيل من النُّصوص
ينيَّةُ  ادلؤسَّسةُ  تعتمُده   .الرِِّسيَّة ادلسيحيَّةُ  الدِّ

 وما والعشرين السَّابعة الفقرة ويف عشر احلادي اإلصحاح يف: عشر احلادي اإلصحاح يف لوقا إصليل يف
ِيتكَّلمُِِىوِوفيما - لوقا؟ إصليل يقوؿ ماذا والعشرين، الثَّامنة الفقرة إىل والعشرين السابعة الفقرة من بعَدىا،

 - صوِتا رفعت اجلمع من امرأة - الجمعِمنِصوَتهاِامرأةٌِِرفعت - يسوع يتكلَّم؟ الَّذي من - بهذا
:ِفقاؿِىوِأمَّا - :قاؿ؟ ماذا - رضعتَػُهماِالَّذينِوالثَّديينِحملكِالَّذيِللبطنِطوبىِطوبى،:ِلوُِِوقالت

 منزلةٍ  على أُمُّو كانت لو أُمِّو، ألجل طوىب تقوؿ ىي - ويحفظونوِاللِكَلـَِِيسمعوفَِِللَّذينِطُوبىِبل
ِحملكِالَّذيِللبطنِطوبى - :تقوؿ ىكذا ادلرأة ىذه يعين الكبلـ، ىذا قاؿ َلَما عقيدتوِ  حبسب عالية

 .ويحفظونوِاللَِكَلـَِيسمعوفِللَّذينِطوبىِبل:ِفقاؿِىوِأمَّاِرضعتَػُهما،ِالَّذيِوالثَّديين
ِحينِففيِباِلحرىِولكنِأجلِمعنىِعلىِمعنى،ِعلىِتنطويِعبارةِبل:ِفقاؿ - كتبوا؟ اماذ التفسًن يف
َِميلٍِِأيَِِّيشجِّعِلمِفإنَّوُِ - ادلفسِّر حبسب دلرمي الطوىب ينكر مل ىو - لمريمِالطوبىِالمسيحِيُنكرِلم

ِأيَّةِعليهاُِتضفِِِلمِالطبيعةِأُمَّوُِِكونهاِلجهةِبيسوعِمريمِفعَلقةِتبجيل،ِكموضوعِمريمِشأفِإلعَلء
ِفإنَّوُِ - ادلسيح؟ يريد ماذا - ويطيعونوُِِاللِكَلـِيسمعوفِالَّذينُِكلُِِّنالهاِالَّتيِالطوبىِمنِأعظمِكرامة

 .تبجيلِكموضوعِمريم،ِشأفِإلعَلءِِِميلٍِِأيَُِِّيشجِّعِلم
 بقيَّة يف موجودٌ  التفسًن وىذا اإلصليل تفسًن ىو وىذا األناجيل، نفس من قرأُِتا األناجيل نصوص ىذه

 يف ادلنتشرةِ  العقيدة مع نُقارَّنا أف أردنا إذا الصور ىذهِ  شاذ، بتفسًنٍ  ليس التفسًن ىذا األخرى، التفاسًن
 ادلسيحي الشَّعب الوسط يف أبداً، التفاسًن؟ وىذه النصوص ىذهِ  تتناسب ىل ادلسيحي، الشَّعب الوسط
 الوَسطِ  يف هبا ويَعتقدوف َيذكروَّنا الَّيت ادلعجزات وِمن األوصاؼ وِمن ادلقامات من وُىناؾ قويَّةٌ  عقيدةٌ  ُىناؾ
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ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  يف ولكن ادلسيحي، الشَّعب  وىذا األناجيل ُنصوص ىذه لذلك، وجودَ  ال الرِِّسيَّة ادلسيحيَّةِ  الدِّ
ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  تفسًن ينيَّة ادلؤسَّسة من ىديَّة يُقدَّـ بتفسًنهِ  اإلصليل ىذا وبادلناسبة الرَِّسيَّة، ادلسيحيَّة الدِّ  الدِّ
 الطبعة ىذهِ  وتبلحظوف مصر، يف ُخصوصاً  الكنائس، يف يتزوَّجوف الَّذين للمسيحّيٌن الكنائس من الرَِّسيَّة
 اب،الكت ىذا داخل يف والعائلة والزوجة الزَّوج السم مواطن أيضاً  مكتوب داخلها ويف وُمزيّنة ُمذىَّبة طبعة
 .التفاسًن مستوى وعلى ادلقدَّس الكتاب نصوص مستوى على واضحة الرِِّسيَّة النصوص فهذهِ 
 والقساوسة، الدكاترة من رلموعة الكتابّية ادلعارؼ دائرةُ  السَّابع، اجلُزءُ  ىو وىذا: الكتابية ادلعارؼ دائرةُ  ىذه

 ىذه على أشرفوا الَّذين ىم وقساوسة لدكاترة أِساء ِعدَّة القاىرة، الثَّقافة دار عن َصَدر الثَّانية، الطبعة
 ماذا مرمي، موضوع َّناية يف ،048 صفحة السَّابع، اجمللَّد ىو وىذا الكتابية، ادلعارؼ دائرة على الدائرة،

ِأـِِلنَّهاِيُطوِّبُونهاِالمسيحيينِغيرِمنِوالكثيرينِبلِالمسيحيينِجميعِإفَِّ - ادلوضوع؟ َّناية يف يقوؿ
ِجميعِإفَِّ - عليهم ُنصلِّي نقوؿ ضَلنُ  ما مثل يُباركوَّنا، يعين يُطوُّبُوَّنا طوىب، كلمة من التطويب - يسوع

 ادلسيحي، اجلو يف ديين ُمصطلح التطويب - يُطُوِّبُونهاِالمسيحيينِغيرِمنِوالكثيرينِبلِالمسيحيين
ِفيِحملتكِالَّتيِللمرأةِِِطوبى -: يسوع زباطب ادلرأة ىذه قليل قبل قالت ما مثل طوىب، كلمة من ُمشتق
ا يُطُوِّبُوَّنا ادلسيحيٌن غًن من والكثًنين بل ادلسيحيٌن َجيع إفَّ  - بطنها ـّ  ألَّنَّ  تستحقُّ  شكّ  ببل وىي يسوع ُأ
 .ُتطوِّهبا األجياؿ فجميع ذلك
 55 اآلية عند األوؿ، اإلصحاح يف لوقا إصليل يف جاء ما إىل ُيشًن ىو ُتطوِّهُبا األجياؿ فجميعُ  الكلمة ىذه

ِالرَّبِِّنفسيِتُػَعظِّم:ِمريمِفقالت - ادلسيحي الوَسطِ  يف مرمي بتسبيحة تسّمى الَّيت ىذه - مريمِفقالت -
ِالرَّبِِّنفسيِتُػَعظِّم - يسوع ولدت أف بعد عيسى، ولدت أفْ  بعد ىذهِ  - ُمَخلِّصيِباللُِروحيِوتبتهجُِ
ِِلفَُِِّتطوِّبُنيِاِلجياؿَِجميعُِِاآلفُِمنذُِِذاِفهوِأَمِتوِاتِّضاعِإلىَِنَظرِِلنَّوُُِِمَخلِّصي،ِبِاللُِروحيِوتبتهجُِ
 إىل نذىب حينما ولكن مرتبِتها، ُعُلوِّ  عن تتحّدث ىنا مرمي - ُقدُّوسِواسموُِِعظائمِبيَِصَنعِالقدير

 ىذا صلد ال مرمي أُمِّو من يسوع موقف ىو ما نتتّبع األناجيل إىل نذىب حينما ىذا، صلد ال األناجيل
ِأَمِتوِاتِّضاعِِِإلىَِنَظرِِلنَّوُُِِمَخلِّصي،ِبِاللُِروحيِوتبتهجُِِالرَّبِِّنفسيِتُػَعظِّم - :تقوؿ ىنا مرمي التبجيل،

 - ُقدُّوسِواسموُِِعظائمِبيَِصَنعَِِالقديرِِلفَِّ - عليّ  تبارؾُ  - ُتطوِّبُنيِاِلجياؿِجميعُِِاآلفُِمنذُِِذاِفهو
  .اللِكلمةِِِمنُِمشبَػَعينِكاناِوعقلهاِمريمِقلبِأفَِِّيُِعلنِوىذا - كتبوا؟ ماذا التفسًن يف

 الَّذي قوذلا حبسب ىذا - ُتطوِّبهاِاِلجياؿِفجميع - :الكتابية ادلعارؼ دائرة يف جاء ماذا قراءة يف نستمرّ 
 َمن - حولهاِينسجونهاِالَّتيِاِلساطيرِِلُكلِِِّالمقدَّسِالكتابِمنِسندَِِلِلكن - لوقا إصليل يف جاء

ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  حبسب ىذا الشعّب، ادلسيحيُّ  الوَسطُ  األساطًن؟ ينسجوف الَّذين  فيعتربوف ادلسيحية، الرَِّسية الدِّ
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اً  عالية وعقيدِتم ادلسيحيٌن عامة بٌن ادلسيحيٌن، بٌن ادلنتشرة العقائد  ػلملونوُ  ما يعتربوف مرمي، بالسيِّدة جدَّ
 عندنا، موجود الفلم نفس ىو..!! الفلم نفس مو] أساطًن، كلُّها حكايات ومن أخبار ومن روايات من
 شغل ىذا إي] - اِلساطيرِِلُكلِِِّالمقدَّسِالكتابِمنِسندِلِلكن - [نفسو الفلم ىو!! الفلم نفس ىو
 [!!الربنامج نفس نفسو، ىو ىنا يشتغل ىناؾ يشتغل اللي نفسو ىو مرَّة أبو واضح، ُمرَّة أبو

 خببلؼ عاؿٍ  وبتقديسٍ  واضح بشكلٍ  مرمي ذُِكرت مرّة، 15 مرمي؟ اسم ذكر مرَّة كم أتدروف الكرمي الُقرآف
 ما وإذا الطاىرة، للصديقة أََمةٌ  ىي مرمي كانت وإف مرمي، ُظبلمةِ  إىل ُيشًن أفْ  يريد ُىنا والُقرآف األناجيل،

 .الرِّواية يف مرَّ  كما الػَمَثل، سبيل على فذُِكرت ذُِكرت
ِاللِبكلمةِنلتزـَِِأفِويجبِحولهاِينسجونهاِالَّتيِاِلساطيرِلُكلِِِّالمقدَّسِالكتابِمنِسندَِِلِلكن
 وأحاديث وأساطًن روايات ىذهِ  يعين ،(األبوكريفا: )ادلسيحي بادلصطلح يسمى ما أمَّا - الحقَِِّىيِِلنَّها

 وكرامات معجزات فيها توجد و ادلسيحيٌن عند موجودة األبوكريفيو الكتب من رلموعة ىناؾ .السَّند ضعيفة
 الديينة ادلؤسَّسة لكن ادلسيحي، الشَّعب الوسط يف ادلعاين ىذهِ  انتشار سبَّبت الَّيت ىي وتفاصيل وأحداث

 احلكايات ىذهِ  األحداث، ىذهِ  الوقائع، ىذهِ  و الرِّوايات ىذهِ  َتعترب ا، كلمة عن خروجاً  ىذا َتعترب الرِِّسيَّة
 : رلموعتٌن على ىي ادلسيحيٌن عند ادلوجودة األبوكريفيو الكتب السند، ضعيفة فهي أساطًن
o القدؽلة األبوكريفيو الكتب ىناؾ. 
o احلديثة اجلديدة األبوكريفيو والكتب . 

 بالسيِّدة ادلبلئكة لعبلقة ذكر يوجد ال األناجيل يف :مثبلً  عنها، ربدَّث الُقرآف وقائع ىناؾ القدؽلة الكتب يف
 الُقرآف القضيَّة، ىذهِ  عن يتحدَّث الُقرآف بينما مرمي، السيِّدة مع تواصل على كانوا ادلبلئكة وأفَّ  مرمي،

 ًَطَيَّشَنِ اصْطَفَبنِ اٌٍّوَ بَِّْ َِشٌَُُْ ٌَب اٌّْاَلَئِىَتُ لَبٌَجِ ًَبِرْ﴿ :عمراف آؿ سورةِ  يف مثبلً  مرمي السيِّدة عن يتحدَّث

 ﴾.اٌْعَبٌَِّنيَ ِٔغَبء عٍََى ًَاصْطَفَبنِ

 َِب ؤٌََْٓ ُِبَبسَوبً ًَجَعٍََنًِ﴿ :قاؿ ىكذا عيسى وأفَّ  عيسى والدة عن أيضاً  فاحلديثُ  مرمي سورة إىل ذىبنا ما وإذا

 فهل بوالدٌب، وبرَّاً  ،﴾شَمٍِّبً جَبَّبساً ٌَجْعٍَْنًِ ًٌََُْ بٌَِاٌِذَحًِ ًَبَشّاً ۞ حٍَّبً دُِْجُ َِب ًَاٌضَّوَبةِ بِبٌصٍََّبةِ ًَؤًَْصَبًِٔ وُنجُ
 .موجودة ادلعاين ىذه األبوكريفيو الُكتب يف الوصف؟ ىذا تعكسُ  اإلصليل من قرأُِتا الَّيت النصوص ىذه
َب﴿ :عمراف آؿ سورة يف مثبلً  جاء وما  ىَـزَا ٌَهِ ؤََّٔى َِشٌَُُْ ٌَب لَبيَ سِصْلبً عِنذَىَب ًَجَذَ اٌِّْحْشَاةَ صَوَشٌَِّب عٍٍََْيَب دَخًََ وٍَُّّ

 حبسب ،﴾اٌشَّاوِعِنيَ َِعَ ًَاسْوَعًِ ًَاعْجُذِي ٌِشَبِّهِ الْنُخًِ َِشٌَُُْ ٌَب﴿ :زباطبها وادلبلئكةُ  ﴾اٌٍّوِ عِنذِ ِِْٓ ىٌَُ لَبٌَجْ
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 ىذه يف معجزات، وىناؾ وادلبلئكة، مرمي السيِّدة بٌن فيما تواصل ُىناؾ رواياتنا وحبسب الُقرآنية اآليات
 األبوكريفيو الُكتب ىذهِ  يف هبا، يعتقدُ  ادلسيحي الشعب والوَسط القصص، ىذه موجودة األبوكريفيو الُكتب

 رفع بعد يعين روايتهم حبسب ادلسيح َصلب بعد َسنتٌن دلدَّة بقيت مرمي السيِّدة أفَّ  عن أيضاً  تتحدَّث
ا حبيث وشديداً  كبًناً  اضطهاداً  اضطهدوىا اليهود ولكنَّ  قربَُه، تزور وكانت ادلسيح،  ىذا تتحمَّل باتت ما أَّنَّ

رَائيل ادلبلؾ عليها فنزؿ عنده يأخذىا أفْ  ادلسيح من فطلبت االضطهاد،  سرُتَفع، أيَّاـ ثبلثة بعد وأخربىا َجبػْ
 أيَّامها وحضروا قبورىم من خرجوا ادلوتى الرُّسل أفَّ  الُكُتب بعض ويف ادلسيح، تبلمذة إىل اخلرب وصل وَلمَّا

 يف موجودة ىذه مثل تفاصيل إليو، وأخذىا ادلبلئكة مع عيسى وذبلَّى كبًنة ُمعجزات وحدثت األخًنة
ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  عند مرفوضة احلقائق ىذه ُكلِّ  لكن ادلسيحي، الشَّعب الوسط  ىذه دلاذا؟ الرِِّسيَّة، ادلسيحيَّةِ  الدِّ

ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  جوِّ  يف مرمي السيِّدة وتبقى السَّند، ضعيفة روايات ىذه أساطًن،  حبدود الرِِّسيَّة ادلسيحيَّةِ  الدِّ
 شأفٌ  ذلا مرمي السيِّدة ادلسيحي الشَّعب الوسط يف بينما إليها، اإلشارةُ  مرَّت الَّيت التفاسًن وحبدود النُّصوص

 .آخر
 فما ادلسلم، الوسط يف ويتحرَّؾ ادلسيحي الوسط يف يتحرَّؾ ُىوَ  ُىوَ  اإلبليسي ادلشروع أفَّ  تبلحظوف أال

 الَّذي ادلضموف ِىَي، ِىيَ  القضيَّة أفَّ  تبلحظوف أال الزَّىراء؟ من الشِّيعةِ  موقف وما الزَّىراء؟ من الُسنَّة موقف
يقة على اإلبليسيةِ  احلربُ  ادلتقدِّمة، احللقات يف إليو أشرتُ   ..!!عليها وسبلموُ  اِ  صلواتُ  الطاىرة الصدِّ
ا والصَّبلة األذافِ  فاصلِ  بعد إليكم أعود ولكنَّين واحد مطلبٌ  عندي بقي ُىناؾ  طويبلً  الفاصلُ  يكوف وردبَّ
 بعد نلتقي حديثي ُأكمل كي لندف دلدينة اّلي التوقيت حبسب والصَّبلة األذافِ  فاصلِ  بعد ما شيئاً 

 .الفاصل
 ... ِفيها الػُمستودَعِ  والسِّرِّ  وبَِنيَها وبَػْعِلَها وأَبِيَها فَاِطَمة َعَلى َصلِّ  اللَُّهمَّ 
 األذاف فَاصل قَبل النَّاطق، الِكتابُ  برنامج من ادلئة بعد واألربعٌن الثَّانية احللقةِ  من األخًن اجلزء ىو ىذا

 ىذهِ  َُجلةِ  ومن التنبيهات من بعضٍ  يف حديثي أَّنيتُ  قد ُكنت لندف دلدينة الِّي التوقيت حبسبِ  والصَّبلةِ 
 ادلسيحي الشَّعب الوسط يف هبا ااِلعتقاد بٌن ادلوجود والفارؽ مرمي السيِّدة عن احلديثُ  كاف التنبيهات
ينيَّةِ  وادلؤسَّسةِ   .الرِِّسيَّة ادلسيحيَّةِ  الدِّ

 قطعاً  ادلسيحية األجواء يف نتحدَّث ضلن: اجلديد والعهدُ  القدمي العهدُ  بشطريو ادلقدَّس الكتابُ  ىو ىذا
 وقد عشر الثَّاين اإلصحاح يف يوحّنا رؤيا يف جاء ما صغًنة مبلحظة فقط اجلديد، العهد حوؿ يدور الكبلـ

ِعظيمةٌِِآيةٌِِوظهرت - :أوَّلو ومن عشر الثَّاين اإلصحاح يف جاء ما ادلتقدِّمة احللقات يف األمر ىذا ذكرُ  مرَّ 
ِكوكباًَِِعشرَِِاثنيِمنِإكليلٌِِرأسهاِوعلىِرجليهاَِتحتِوالَقمرُِِبالشَّمسُِمتسربلةٌِِامرأةٌِِالسَّماءِفي

ِلوُِِأحمرِعظيمِتّنينٌِِذاِىوِالسَّماءِفيُِأخرىِآيةٌِِوظهرتِلتلدِوُمتوّجعةِمتمخِّضةِتصرخُُِِحبَلىِوىي
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ِإلىِفطرحهاِالسماءِنجـوِثُػُلثِيجرُِِّوَذنَبوُِِتيجافِسبعةُِِرؤوسوِِِوعلىِقروفِوعشرةِرؤوسِسبعة
ِعتيداًِِذكراًِِابناًِِفولدتِولدت،ِمتىِولدىاِيبتلعِحتَّىِتلدِأفِِْالعتيدةِالمرأةِأماـَِوَقفَِِوالتّنينُِِاِلرض

ِالبريَّةِإلىِىربتِوالمرأةُِِعرشوِوإلىِاللِإلىِولدىاِواختطفِحديدِمنِبعصاًِِاِلُممِِِجميعِيرعىِأفِْ
 ىذا يف جاء ما آخرِ  إىل - يوماًِِوستينِومئتينِألفاًِِىناؾِيعولوىاِلكيِاللِمنُِمعدِ ِموضعٌِِلهاِحيثُِ

 مل كوكباً  عشر اثين من إكليلٌ  رأسها وعلى رجليها ربت والقمرُ  بالشَّمس ادلتسربلة ادلرأةُ  ىذه اإلصحاح،
 ىذه يُفسِّروا مل دلاذا واضحاً  السَّبب صار ادلتقدِّمة التوضيحات بعد وأعتقد مرمي، بالسيِّدةِ  ادلسيحيوف يُفسِّرىا

 وأىمّ  التفاسًن أكثر لكن منهم، البعض بيسوع، الوليدَ  وفسَّر فسَّرىا منهم البعض قطعاً  مرمي، بالسيِّدةِ  ادلرأة
ا َمرمي، بالسيِّدةِ  ادلرأة ىذهِ  يُفسِّروا مل ادلفسِّرين  فسَّرىا منهم والبعض وترَكُو، ادلوضوعَ  أعللَ  منهم البعض وإظلَّ

 فسَّرىا منهم والبعض ادلسيحّية، العقائديّة ادلنظومة بالكنيسة يقصدوف العقائديّة، ادلنظومة يعين بالكنيسة،
 .ادلسيحّية باألُمَّة

ُِمتسربلةًِِكونهاِإفَِّ -:4101 صفحة من أقرأ أنا آرثر، ماؾ جوف تفسًن وىو التفسًن ىذا يف مثبلً 
ِكونهاِإفَِّ - (رجليهاِتحتِوالقمرُِِبالشَّمسُِمتسربلةٌِِامرأةٌِ) قاؿ؟ ماذا النَّص باعتبار - بالشَّمس
ِسَيخلصوفِالَّذيِالوعدِشعبِوإلىِرفعتهاِوحالةِوكرامتهاِاِلُمَّةِِِمجدِإلىِيرمزِبالشَّمسِمتسربلةًِ
ِبموجبِباِلُمَّةِاللِعَلقةِإلىِرمزاًِِقدميهاِتحتِالقمرِصورةِتكوفِأفِِْوُيحتملِملكوتاًِِويعطوفَِ
 - عشرِالثنيِاِلُمَّةِِِأسباطُِتمثِّلُِِكوكباًِِعشرِوالثناِبالعبادة،ُِمرتبطةًِِكانتِاِلىّلةِأفَِِّإذِِْالعهد،
 باألُمَّة فسَّرىا قد فهنا عشر، االثين األُمَّة أسباط سبِّثلُ  كوكبا عشر واالثنا يعين، اإلسرائيلية األُمَّة أسباط

 بٌن ترابط ىناؾ يوجد ال التأرؼلية اجلهة ومن َمرمي، بالسيِّدة ادلرأة ذلذه عبلقة ال يسوع، بأُمَّة ادلسيحية،
 أو التأرؼلية التفاصيل وبٌن يوحنا رؤيا من عشر الثاين اإلصحاح يف النص ىذا يف جاءت الَّيت التفاصيل

  .يسوع والدة مرمي للسيِّدة الشَّخصية الشؤوف
ِالسيِّدةِتمتلكهاِلِخصوصياتِلهاِامرأةٍِِوعنِعظيمةِآيةٍِِعنِتتحّدثِىناِالرؤياِفإفِأخرىِجهةِومن
 أفَّ  وكيف مرمي، السيِّدة عن تتحدَّث األناجيل أفَّ  كيف علينا مرَّ  فقد األناجيل، اعتقاد حبسب - مريم

 عامَّة مشل الَّذي التطويب ىو مَشَلها الَّذي التطويب أفَّ  ُىناؾ ما غاية مرمي السيِّدة وصفت الرِِّسيَّة التفاسًن
 ألُمِّو غَلعل أف يُريد ال ادلسيح السيِّد أفَّ  وبَػيَّنت خصوصّية، من ىناؾ ليست العاّمة، ادلباركة ادلسيحية األُمَّة

 ذلك، من أكثر ال ولدتوُ  الَّيت ادلرأة ىي بيسوع عبلقتها مرمي السيِّدة أفَّ  عن التفاسًن وربدَّثت خصوصّية، أي
 والرموز العظيمة اخلصوصّيات ىذه بُكلِّ  ادلرأة ىذهِ  يُفسِّروف ال ىم ىنا ومن عليكم، ذلك قرأتُ  وقد

 وُأخرى النَّص ىذا أو ادلقطوعة ىذه تفسًن عن يغمضوف تارةً  لذلك مرمي، بالسيِّدة الكبًنة واإلشارت
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 . عليكم قرأتُوُ  الَّذي التفسًنيّ  النَّصّ  يف احلاؿ ىو كما ادلسيحّية باألُمَّة يفسروَّنا وُأخرى بالكنيسة يُفسِّروَّنا
 دوف من أو بقصدٍ  الرتَجة نفس رُبَرِّؼ، أيضاً  ىي بدورىا ىي والرتَجة لتحريف تعرَّضت النصوص ىذهِ  قطعاً 
 وصفت أَّّنا حّتَّ  العظيمة، اخلصائص ىذه بُكلِّ  يوحّنا رؤيا عنها تتحدَّثُ  ىنا امرأةٌ  فهناؾ ذلك ومع قصد
 عن وربدَّثت السَّماء، يف العظيمة باآلية ادلرأة ىذهِ  وصفت - السَّماءِفيِعظيمةٌِِآيةٌِِوظهرت - ادلرأة ىذه

 ..!!العظيمة اآليةِ  ىذه مواجهةِ  يف اإلبليسي ادلشروع ىو ىنا والتّنٌن التّنٌن
 من كثًناً  وأف الرموز من كثًناً  وأفَّ  اإلشارات من كثًناً  أفَّ  أعتقد ولكن ذلك من أكثر أربدَّث أف أُريد ال

 وآلوِ  عليو اُ  صلَّى ا رسوؿ عن جاء ما وبٌن التفاصيل ىذهِ  ُكلِّ  َبٌن ربطنا ما إذا تُفكَّك أفْ  ؽلكن األلغاز
، عوامل من اقرأ أنا فَاطمة، إىل ُيشًن - َواللَِِِىِذهِِ - :ادلؤمنٌن ألمًن يقوؿ وىو وسلَّم  من الثَّاين اجلزء العلـو
ِسيِّدةَُِِواللَِِِىِذهِِ - :ادلؤمنٌن ألمًن يقوؿُ  حياتوِ  حلظات آخر يف األعظم النَّبّ  ،551 صفحة الزَّىراء، عوامل
َرىَِمْرَيمَُِِواللَِِِىِذهَِِِعِليِ َِيدِِِِفيِالزَّىراءَِِِيدََِِوَضعََِِوَقدَِواآلِخرِينِاَِلوَّلِينَِِِمنَِِالَجنَّةَِأْىلِِِِنَساءِِ  .الُكبػْ
: ُعنواَّنا الَّيت احللقاتِ  يف خاص بشكلٍ  حديثي من تقدِّـ ما ُكلِّ  من أعين تقدِّـ، ما كلِّ  من القوؿ زُبدة

 آخرِ  إىل وصلنا فقد فاطمة يا لبَّيكِ  حلقاتِ  رلموعةِ  ُكلِّ  من عاـ وبنحوٍ  ،(عليها ا صلواتُ  الَقيِّمة فاطمةُ )
 .فَاِطَمة يا لبَّيكِ  حلقاتِ  رلموعةِ  من األخًنةُ  احللقةُ  ىي غد يـو وحلقةُ  ادلطاؼ

 :القوؿ زُبدةُ  قليل قَبل ذكرتُ  ما إىل أعودُ 
، ِشيعةِ  سورةُ  ىي البَػيِّنةِ  ُسورةُ  ادلتقدِّمة احللقاتِ  يف قُلتُ  وكما: البينة سورة ىذه  اآليةُ  فَاِطَمة، شيعةِ  علي 

 ًَرٌَِهَ اٌضَّوَبةَ ًٌَُاْحٌُا اٌصٍََّبةَ ًٌَُمٌٍُِّا حُنَفَبء اٌذٌَِّٓ ٌَوُ ُِخٍِْصِنيَ اٌٍَّوَ ٌٍَِعْبُذًُا بٌَِّب ؤُِِشًُا ًََِب: ﴿البَػيِّنة سورة من اخلامسة

 . فاطمة ىي الَقيِّمةُ : علينا ومرَّ  ،﴾اٌْمٍَِّّت دٌُِٓ ًَرٌَِهَ﴿ ،﴾اٌْمٍَِّّت دٌُِٓ
 الَقيِّمة، دينِ  عن تتحدَّثُ  ىنا السورةُ  :الكرمي الكتاب آيات يف جولةٍ  يف معكم أذىب أفْ  أُريد ولكنَّين
 الّدينُ  وىذا الَقيِّمةُ  ىناؾ ،﴾اٌْمٍَِّّت دٌُِٓ: ﴿قالت الَقيِّم، دينُ  وذلك: السُّورةُ  قالت ما ُمؤنَّثة، لفظةٌ  والَقيِّمة

 دٌُِٓ ًَرٌَِهَ﴿ إليو، ومضاؼ ُمضاؼ أليس ىنا، والَقيِّمة دين كلمة عبلقة ىي ما اإلعراب يف إليها، ُأِضيفَ 

 الَقيِّمة، ِدينُ  اآلخر، إىل ُأِضيفَ  أحُدعلا والَقيِّمة فالّدين باإلضافة، ُجرَّت دلاذا؟ رلرورة ىنا الَقيِّمة ،﴾اٌْمٍَِّّت
: الوصف هبذا ادلوصوفة ىي عليو ادلشرفةُ  وسيَِّدتوُ  صاحبتوُ  الدِّين ىذا الَقيِّمة، إىل ُيضاؼ دينٌ  عندنا إذاً 
 ..!!(.الَقيِّمة ِدينُ )

 الشِّيعي أيُّها أنت ،﴾ًَجْيَهَ فَإَلُِْ﴿ شيٍء؟ أليِّ  ،﴾ًَجْيَهَ فَإَلُِْ﴿ :واألربعٌن الثَّالثة اآلية يف: الرـو سورة يف
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ِيَػَتوجَّوُِِِإلَِيوِالَِّذيِاللَِِِوْجوُِِأَْينَِ) الُندبة؟ دعاءُ  يف تقرأ ماذا جهٍة؟ أيِّ  فإىل وجَهك تُقيمَ  أف أردتَ  إذا
اه وجَهك تُقيم فإنَّك ،(اَِلْولَِياء  الرـو سورة من واألربعوف الثَّالثة اآلية األولياء، إليو يتوجَّوُ  الَّذي ا وجوِ  باذبِّ

 دينُ  بالَقيِّمة، مرتبطٌ  ألنَّوُ  دلاذا؟ الوصف هبذا ُوِصف الَقيِّمُ  الدِّينُ  ﴾اٌْمٍَُِِّ ٌٍِذٌِِّٓ﴿ شيٍء؟ أليِّ  ﴾ًَجْيَهَ فَإَلُِْ﴿

ين فهذا ،﴾اٌْمٍَِّّت دٌُِٓ ًَرٌَِهَ﴿ الَقيِّمة  الَقيِّم، بالدِّين فَػُوِصف الصِّفة ىذهِ  منها فأَخذَ  الَقيِّمة إىل ُنِسب الدِّ
 الَقيِّمة إىل ُأضيف فؤلنَّوُ  الَقيِّمة، إىل ُأِضيف الّدين إليِو، ُمضافاً  الدِّينُ  وليس للّدين، صفة الَقيِّم: ىنا الحظوا

 تأمرُنا ىنا فاآليةُ  ﴾ٌَصَّذَّعٌَُْ ٌٌََِْئِزٍ اٌٍَّوِ َِِٓ ٌَوُ َِشَدَّ ٌَّب ٌٌٌََْ ٌَإْحًَِ ؤَْ لَبًِْ ِِٓ اٌْمٍَُِِّ ٌٍِذٌِِّٓ ًَجْيَهَ فَإَلُِْ﴿ قيِّماً  دينا فصار
، سورة يف ىذا الَقيِّمة، إىل ُنِسبَ  ألنَّوُ  دلاذا؟ قَػيِّماً  صار الَقيِّم الدِّين ىذا الَقيِّم، للدِّينِ  ُوُجوَىنا نُقيمَ  أفْ   الرـو
 .واألربعٌن الثَّالثةِ  اآليةِ  يف
، سورة من أيضاً  الثَّبلثٌن اآليةِ  يف  اٌْمٍَُِِّ ٌٍِذٌِِّٓ ًَجْيَهَ فَإَلُِْ﴿ :واألربعوف الثَّالثة اآلية أكثر، تفصيل ىناؾ الرـو

ـّ، عنوافٌ  رُلَمل، ذِكرٌ  ىنا ،﴾اٌٍَّوِ َِِٓ ٌَوُ َِشَدَّ ٌَّب ٌٌٌََْ ٌَإْحًَِ ؤَْ لَبًِْ ِِٓ  سورة من السورة نفس من الثَّبلثٌن اآليةِ  يف عا

 البَػيِّنة، سورة يف جاء الوصف ىذا تبلحظوف ،﴾حَنٍِفبً ٌٍِذٌِِّٓ ًَجْيَهَ فَإَلُِْ﴿ :التفصيل من شيء ىناؾ الرـو

 اٌذٌَِّٓ ٌَوُ ُِخٍِْصِنيَ اٌٍَّوَ ٌٍَِعْبُذًُا بٌَِّب ؤُِِشًُا ًََِب﴿ ؛(ُحنَػَفاء) :الوصف جاء الوصف؟ جاء ماذا البَػيِّنة سورة يف

 الفطرة، دينُ  ىو ىذا ،﴾عٍٍََْيَب اٌنَّبطَ فَطَشَ اٌَّيت اٌٍَّوِ فِطْشَةَ حَنٍِفبً ٌٍِذٌِِّٓ ًَجْيَهَ فَإَلُِْ﴿ ،حنيف َجع ؛﴾حُنَفَبء
َِوليَُِِّعليِ ِاللَِرُسوؿُِمَحمَّدٌِِاللِِإلَِِّإَلوََِِلِِالِفْطَرةُِ: )يقوؿ الفطرة، معىن عن الصَّادؽ اإلماـ نسأؿُ  وحٌن

 حَبْذًٌَِ ٌَب عٍٍََْيَب اٌنَّبطَ فَطَشَ اٌَّيت اٌٍَّوِ فِطْشَةَ حَنٍِفبً ٌٍِذٌِِّٓ ًَجْيَهَ فَإَلُِْ﴿ ،علي   واليةُ  الفطرةُ  الفطرة، ىي ىذ ،(الل

ُ اٌذٌُِّٓ رٌَِهَ﴿ الَقيِّمة دينُ  ىو الَقيِّم، الدِّينُ  ىو الفطرةِ  دينُ  ﴾اٌْمٍَُُِّ اٌذٌُِّٓ رٌَِهَ اٌٍَّوِ ٌِخٍَْكِ  ٌَب اٌنَّبطِ ؤَوْثَشَ ًٌََىَِّٓ اٌْمٍَُِّ

 عليوِ  والَقيِّمةُ  الَقيِّمة، دينُ  وىو الَقيِّم الدِّينُ  ىو الفطرةِ  دين أفَّ  يعلموف ال يعلموف، ال النَّاس أكثر ،﴾ٌَعٌٍََُّْْ

 ..!!يعلموف ال الشِّيعةَ  ولكن أخرى بعبارةٍ  ؛﴾ٌَعٌٍََُّْْ ٌَب اٌنَّبطِ ؤَوْثَشَ ًٌََىَِّٓ﴿ ،فَاطَمة ىي

 عٍََّّْخٌُُّىَب ؤَعَّْبءً بِالَّ دًُِٔوِ ِِٓ حَعْبُذًَُْ َِب﴿ :يوسف سورة من األربعٌن اآلية وإىل يوسف سورة إىل نذىب إذا

 أِساء علمية، وُمصطلحات أِساء بشرية، أصناـ حجرية، أصناـ أصناـ، أِساء ىِذه أِساء ﴾ًَآبَأئُوُُ ؤَٔخُُْ
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 بِِْ عٍُْطَبٍْ ِِٓ بِيَب اٌٍّوُ ؤَٔضَيَ َِّب ًَآبَأئُوُُ ؤَٔخُُْ عٍََّّْخٌُُّىَب ؤَعَّْبء بِالَّ دًُِٔوِ ِِٓ حَعْبُذًَُْ َِب﴿ ُمعٌنَّ  فكريٍ  دلنهجٍ  وِِسات

 بٌَِّب ؤُِِشًُا ًََِب﴿ :البينة سورة إىل أخرى مرَّة نعود البَػيِّنة؟ سورة يف نقرأ ماذا ،﴾بٌَِّبهُ بِالَّ حَعْبُذًُاْ ؤَالَّ ؤََِشَ ٌٍِّوِ بِالَّ اٌْحُىُُْ

 الَ اٌنَّبطِ ؤَوْثَشَ ًٌََـىَِّٓ اٌْمٍَُُِّ اٌذٌُِّٓ رٌَِهَ بٌَِّبهُ بِالَّ حَعْبُذًُاْ ؤَالَّ ؤََِشَ ٌٍِّوِ بِالَّ اٌْحُىُُْ بِِْ﴿ ؛﴾اٌذٌَِّٓ ٌَوُ ُِخٍِْصِنيَ اٌٍَّوَ ٌٍَِعْبُذًُا

 اٌٍَّوَ ٌٍَِعْبُذًُا بٌَِّب ؤُِِشًُا ًََِب: ﴿البَػّينة سورة يف اآلية ىذه يف النَّسق نفس تبلحظوف الَقيِّم، الدِّين ذلك ،﴾ٌَعٌٍََُّْْ

 بِالَّ اٌْحُىُُْ بِِْ﴿ اآلية؟ ىذه يف نقرأ ماذا ،﴾اٌْمٍَِّّت دٌُِٓ ًَرٌَِهَ اٌضَّوَبةَ ًٌَُاْحٌُا اٌصٍََّبةَ ًٌَُمٌٍُِّا حُنَفَبء اٌذٌَِّٓ ٌَوُ ُِخٍِْصِنيَ

ُ اٌذٌُِّٓ رٌَِهَ بٌَِّبهُ بِالَّ حَعْبُذًُاْ ؤَالَّ ؤََِشَ ٌٍِّوِ  الَقيِّمة، دينُ  وىو الَقيِّم الدِّينُ  ىو ىذا ،﴾ٌَعٌٍََُّْْ الَ اٌنَّبطِ ؤَوْثَشَ ًٌََـىَِّٓ اٌْمٍَُِّ
ا  ىناؾ ولكن ُمذكَّرة، اللفظة ىذه ُمذكَّر، الدِّين ألفَّ  ُمذكَّر؟ ىنا دلاذا الَقيِّمة، إىل ُنِسبَ  ألنَّوُ  بالَقيِّم ُِسِّي وإظلَّ

ا إليها ُنِسب والدين ُمؤنَّثة الكلمة جاءت   ..!!فاطمة ألَّنَّ
 من اآلية إىل رجعنا إذا اآلف قالت؟ ماذا يوسف، سورة من السَّابقة اآلية التوبة، سورة إىل نذىب وحينما

 دًُِٔوِ ِِٓ حَعْبُذًَُْ َِب﴿ يوسف؟ سورة من األربعوف اآلية قالت ماذا ِسّيتموىا، أِساء إالَّ  ىي إف يوسف، سورة

 أنتم وأباؤكم أنتم ِسَّيتموىا األِساء ىذه ،﴾عٍُْطَبٍْ ِِٓ بِيَب اٌٍّوُ ؤَٔضَيَ َِّب ًَآبَأئُوُُ ؤَٔخُُْ عٍََّّْخٌُُّىَب ؤَعَّْبءً بِالَّ

ْخٌُُّىَب ؤَعَّْبءً بِالَّ دًُِٔوِ ِِٓ حَعْبُذًَُْ َِب﴿ شئت ما سمِّ  بشرية، أصناـ قوانٌن، للفهم، قواعد اخرتعتموىا،  ؤَٔخُُْ عٍََّّ

 ًٌََـىَِّٓ اٌْمٍَُُِّ اٌذٌُِّٓ رٌَِهَ بٌَِّبهُ بِالَّ حَعْبُذًُاْ ؤَالَّ ؤََِشَ ٌٍِّوِ بِالَّ اٌْحُىُُْ بِِْ﴿ الَقيِّم الدِّين مع تَػَتعارض ُكلُّها وىذهِ  ﴾ًَآبَأئُوُُ

 .األربعوف اآلية يوسف سورة يف ىذا ،﴾ٌَعٌٍََُّْْ الَ اٌنَّبطِ ؤَوْثَشَ

 خٍََكَ ٌٌَََْ اٌٍّوِ وِخَبةِ فًِ شَيْشاً عَشَشَ اثْنَب اٌٍّوِ عِنذَ اٌشُّيٌُسِ عِذَّةَ بَِّْ﴿ :والثبلثوف السَّادسة اآليةُ  التوبة سورة يف

! الرِّضا علي  ! السَّجاد علي  ! ادلرتضى علي   الرِّوايات، يف األربعة العليُّوف ؛﴾حُشٌَُ ؤَسْبَعَتٌ ِِنْيَب ًَاألَسْضَ اٌغََّّبًَاثِ

 خٍََكَ ٌٌَََْ اٌٍّوِ وِخَبةِ فًِ﴿ األَِئمَّة ىم ؛﴾شَيْشاً عَشَشَ اثْنَب اٌٍّوِ عِنذَ اٌشُّيٌُسِ عِذَّةَ بَِّْ﴿ ،ُحرـُ أربعةٌ ! اذلادي علي  

 وجوه، لآلية اآلية، وجوه من وجوٌ  ىذا اآلية، آخر إىل ،﴾اٌْمٍَُُِّ اٌذٌُِّٓ رٌَِهَ حُشٌَُ ؤَسْبَعَتٌ ِِنْيَب ًَاألَسْضَ اٌغََّّبًَاثِ

 زُلَمَّد، آؿُ  ىم الَقيِّم الدِّينُ  ،﴾اٌْمٍَُُِّ اٌذٌُِّٓ رٌَِهَ: ﴿التعبًن ولكن احلساب وعن الشهور عن احلديث يكوف قد

 عَشَشَ اثْنَب اٌٍّوِ عِنذَ اٌشُّيٌُسِ عِذَّةَ بَِّْ﴿ :عشر االثين األَِئمَّة يف اآلية وجو إىل الوجو، ىذا إىل ناظرٌ  التعبًنُ  ىذا
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 اٌشُّيٌُسِ عِذَّةَ بَِّْ﴿ :اآلية ىذه تفسًن يف ادلعىن ىذا تقوؿ زُلَمَّد آؿ رواياتُ  تفسًني، ىو ما وىذا ،﴾شَيْشاً

ُٓ رٌَِهَ حُشٌَُ ؤَسْبَعَتٌ ِِنْيَب ًَاألَسْضَ اٌغََّّبًَاثِ خٍََكَ ٌٌَََْ اٌٍّوِ وِخَبةِ فًِ شَيْشاً عَشَشَ اثْنَب اٌٍّوِ عِنذَ ُ اٌذٌِّ  كاف حٌن ،﴾اٌْمٍَُِّ
 األِساء ىذه أمَّا األِساء، ذلذهِ  رفضٌ  ىناؾ كاف يوسف سورة يف وأباؤكم أنتم ِسَّيتموىا أِساء عن احلديث

 ﴾..!!اٌْمٍَُُِّ اٌذٌُِّٓ رٌَِهَ﴿ اآلية؟ عنها قالت ماذا األِساء ىذهِ  شهر عشر باالثين ُعنِوَنت الَّيت
يقة زيارة يف فاطمة؟ زيارة يف نقرأ ماذا  يف ادلوجودة زيارِتا ،(اجلناف مفاتيح) ىو ىذا نقرأ؟ ماذا الطَّاىرة الصدِّ

َِمْوَلِتيِيَاِأَنَاَِحارََبِك،ِِلَمنَِوَحْربٌَِِعاَداؾِِِِلَمنَِِْوَعُدوِ َِواَلؾِِِِلَمنَِِْوِليِ ِأَنِّيَِوَمَلَِئَكَتوُِِاللُِأْشِهدُِ) :ادلفاتيح
ا ،(َأْولَِياءَِلكِِِأَنَّاَِوَزَعْمَنا) :الزيارة يف ادلوجود ادلعىن نفس ىو البداية؟ من بكِ  دلاذا ،(َوبَأَبِيكِِِِبِك،ِِبِك،  ألَّنَّ
ِِبكَِِِمْوَلِتيِيَاِأَنَا) :واضحة والنُّصوص الدِّين على الَقيِّمةُ  ىي فاطمة َجاعة يا الدِّين، على الَقيِّمةُ  ىي

 ىذا معاين الكساء، حديث أعليَّة تبلحظوف ،(َوبَػُنوَىاَِوبَػْعُلَهاَِوأَبُوَىاِفَاِطَمةُُِِىمِْ: )ا قاؿ كما ،(َوبَأَبِيكِِ
 األوىل الوثيقة ىو الكساء حديث أفَّ  من قلت ىنا من عليها، ظلرُّ  الَّيت النصوص ُكلّ  يف تتجلَّى احلديث
 آخرُ  االذباىات، َجيع ومن احلديث، ىذا لطمسِ  ُجهِدهِ  ُكلَّ  َبَذؿ حربوِ  يف إبليس ولذلك األىّم، والوثيقة

 على أو الُكتب يف عنو يتحدَّثوف الَّذين والعلماء للقراءة، فقط طقساً  فجعلوُ  َطَمَسوُ  إبليس؟ فعل ماذا شيء
ِيَاِأَنَا) :إبليس يريده الَّذي ىو وىذا معانيو ُكلُّ  فغابت سطحي   بشكلٍ  عنو ربدَّثوا عنو ربدَّثوا ما إذا ادلنابر

ْينََِِأفََِِّأْشَهدُُِِمْلَتزِـَِوِلطَاَعِتِهمُِمْؤِمنَِوِبوَليَِتِهمُِموِقنُِوْلِدؾِِِِمنَِِْواِلَِئمَّةَِِِوبَػْعِلكَِِِوبَأَبِيكِِِِبكَِِِمْوَلِتي ِالدِّ
  .حكُمهم واحلكمَ  ديُنهم الدِّين أفَّ  أشهدُ  (ُحْكَمُهمَِوالُحْكمَِِِديْػنُػُهم

 اٌذٌُِّٓ رٌَِهَ حُشٌَُ ؤَسْبَعَتٌ ِِنْيَب ًَاألَسْضَ اٌغََّّبًَاث خٍََكَ ٌٌَََْ اٌٍّوِ وِخَبةِ فًِ شَيْشاً عَشَشَ اثْنَب اٌٍّوِ عِنذَ اٌشُّيٌُسِ عِذَّةَ بَِّْ﴿

ْينََِِأفََِِّأْشَهدُِ) ؛﴾اٌْمٍَُُِّ  (.ُحْكَمُهمَِوالُحْكمَِِِديْػنُػُهمِالدِّ

 اٌٍّوُ ؤَٔضَيَ َِّب ًَآبَأئُوُُ ؤَٔخُُْ عٍََّّْخٌُُّىَب ؤَعَّْبءً بِالَّ دًُِٔوِ ِِٓ حَعْبُذًَُْ َِب: ﴿يوسف سورة من األربعٌن اآلية إىل نذىب

ْينََِِأفََِِّأْشَهدُِ) ؛﴾ٌٍِّوِ بِالَّ اٌْحُىُُْ بِِْ عٍُْطَبٍْ ِِٓ بِيَب  ليس ،﴾ٌٍِّوِ بِالَّ اٌْحُىُُْ بِِْ﴿ ،(ُحْكَمُهمَِوالُحْكمَِِِديْػنُػُهمِالدِّ

ُٓ رٌَِهَ بٌَِّبهُ بِالَّ حَعْبُذًُاْ ؤَالَّ ؤََِشَ ٌٍِّوِ بِالَّ اٌْحُىُُْ بِِْ﴿ ،وأباؤكم أنتم ِسَّيتُموىا أنتم الَّيت األِساء ذلذه ُ اٌذٌِّ  ؤَوْثَشَ ًٌََـىَِّٓ اٌْمٍَُِّ

 فاطمة، لوجودِ  قيِّماً  الّدينُ  صار ديَنها الدِّينُ  صار وحٌن ديُنها، والّدينُ  الَقيِّمةُ  ىي ىذه﴾. ٌَعٌٍََُّْْ الَ اٌنَّبطِ
 ..!!فاطمة بسبب أيضاً  قَػيِّماً  صار الدِّين ىذا وكتابُ  فاطمة، بسببِ  قيِّماً  الّدين صار

  :البسملة بعد األوليَّتٌن اآليتٌن يف نقرأ ماذا: الكهف سورة إىل ذىبنا إذا
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 الكهف سور من البسملة بعد األوىل اآلية ىذه ﴾عٌَِجَب ٌَّوُ ٌَجْعًَ ًٌََُْ اٌْىِخَبةَ عَبْذِهِ عٍََى ؤَٔضَيَ اٌَّزِي ٌٍَِّوِ اٌْحَّْذُ﴿

 ًٌَُبَشِّشَ ٌَّذُْٔوُ ِِٓ شَذٌِذاً بَإْعبً ٌٍُِّنزِسَ لٍَِّّبً﴿ ﴾لٍَِّّبً ۞ عٌَِجَب ٌَّوُ ٌَجْعًَ ًٌََُْ اٌْىِخَبةَ عَبْذِهِ عٍََى ؤَٔضَيَ اٌَّزِي ٌٍَِّوِ اٌْحَّْذُ﴿

 اٌَّزِي ٌٍَِّوِ اٌْحَّْذُ﴿ ،(لٍِّّبً) وصفُو؟ ىو ما الكتاب ىذا ،﴾حَغَنبً ؤَجْشاً ٌَيُُْ ؤََّْ اٌصَّبٌِحَبثِ ٌَعٌٍََُّْْ اٌَّزٌَِٓ اٌُّْاِِْنِنيَ

 ىي ،(قيِّماًِ) وكتاهُبا القيِّم، وديُنها الَقيِّمةُ  فاطمةُ  ،﴾... لٍَِّّبً ۞ عٌَِجَب ٌَّوُ ٌَجْعًَ ًٌََُْ اٌْىِخَبةَ عَبْذِهِ عٍََى ؤَٔضَيَ
 دلاذا؟ (قيِّماًِ) الكتابُ  ىذا وأيضاً  الَقيِّمةُ 

 من األوىل اآليات يف ُوِصف الَّذي الكتاب ىذا! التاسعة؟ اآليةِ  يف اإلسراء سورة يف الكتاب ىذا يقوؿ ماذا
 ما ،﴾ؤَلٌََُْ ىًَِ ٌٍَِّخًِ ٌِيْذِي اٌْمُشْآَْ ىَـزَا بَِّْ﴿ التاسعة؟ اآلية يف اإلسراء سورة تقوؿ ماذا﴾ لٍَِّّبً﴿ الكهف سورةِ 

، ىو للَّذي قاؿ  إذا فاطمة، اإلماـُ  ؛لئلماـ ؛﴾ؤَلٌََُْ ىًَِ ٌٍَِّخًِ ٌِيْذِي﴿ :البيت أىل حديث يف ُفسِّرت أقـو

 ،﴾ؤَلٌََُْ ىًَِ ٌٍَِّخًِ ٌِيْذِي﴿ :ُمؤنَّث الضَّمًن ولكن ،لئلماـ يهدي ؛﴾ؤَلٌََُْ ىًَِ ٌٍَِّخًِ ٌِيْذِي﴿ :الرِّوايات إىل رجعنا

 ،﴾اٌُّْاِِْنِنيَ ًٌَُبَشِّشُ ؤَلٌََُْ ىًَِ ٌٍَِّخًِ ٌِيْذِي اٌْمُشْآَْ ىَـزَا بَِّْ﴿ ؛﴾اٌْمٍََِّّتِ دٌُِٓ ًَرٌَِهَ﴿ الَقيِّمة، ىي؟ َمن أقـو ىي الَّيت
 والرِّوايات اآليات أفَّ  ُتبلحظوف أال ،(ِبَوَليَِتكَِِِطُهْرنَاَِقدِِْبِأَنَّاِأَنْػُفَسناِِلُنَبشِّرَِ) نقوؿ؟ ماذا زيارِتا يف

 ىَـزَا بَِّْ﴿ :صرػلة اآلية وجلّي، واضحٍ  بشكلٍ  بعضاً  بعُضها يشرحُ  ادلعصومٌن كلمات واألدعية، والزِّيارات

 ؛الَقيِّمة ىي؟ َمن أقـو ىي الَّيت ،﴾ؤَلٌََُْ ىًَِ ٌٍَِّخًِ﴿ ،مؤّنث ضمًن ِىَي، ِىيَ  ِىيَ  ﴾ىًَِ ٌٍَِّخًِ ٌِيْذِي اٌْمُشْآَْ

 وصريحٌ  واضحٌ  الكبلـ ،﴾وَبِرياً ؤَجْشاً ٌَيُُْ ؤََّْ اٌصَّبٌِحَبثِ ٌَعٌٍََُّْْ اٌَّزٌَِٓ اٌُّْاِِْنِنيَ ًٌَُبَشِّشُ﴿ ؛﴾اٌْمٍََِّّتِ دٌُِٓ ًَرٌَِهَ﴿
ٌ  وجلي   اً  وبٌنِّ   .جدَّ

 الظاىرة اآليات تأويل عن ينقلها والرِّوايةُ  ،159 ،155 صفحة: الربىاف تفسًن من الثَّامن اجلزء ىو ىذا
 .فَاِطَمةِِىي:ِقَاؿَِِ،﴾اٌْمٍَِّّت دٌُِٓ ًَرٌَِهَ﴿ :العلـو باقر عن اجلعفي جابرٍ  عن

ِقَاؿِ،﴾اٌْمٍَِّّت دٌُِٓ ًَرٌَِهَ﴿ :َوَجلََِِّعزََِِّقوِلوِِِفي - :بصًن َأيب  َعن الصَّادؽ اإلماـ عن الثَّانية الرِّواية ُِىو:
 ىو الدِّينِ  فأصلُ  الشِّيعيَّة، العقائديّةُ  منظومتُنا ىي ىذهِ ..!! والَقيِّمة القائم بٌن ما وضَلنُ  - الَقاِئمِِدينَُِِذِلك
 أفْ  أربدَّاكم بكبلمي، ىو ما كبلُمهم ىو ىذا وقَػيِّمة، قائمٍ  بٌن ما فدينُنا..!! الَقيِّمة ىي وفاطمةُ  القائم
 - :العلـو باقر يقوؿ فماذا كلماُِتم، وىذه الكرمي الكتابِ  آياتُ  ىذه عندي، من هبا جئتُ  كلمةً  إفَّ  تقولوا
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 أقـو ىي الَّيت ،﴾ؤَلٌََُْ ىًَِ ٌٍَِّخًِ﴿ شيء؟ أليّ  يهدي الُقرآف وىذا - فَاِطَمةِِىي:ِقَاؿَِِ،﴾اٌْمٍَِّّت دٌُِٓ ًَرٌَِهَ﴿
 احُلجَّةُ  وىي ُأسوتُوُ  ىي أُسوتُُو، ىي: قاؿ ىو عليو، اِ  صلواتُ  القائمِ  على القيمومة ذلا وفاطمة فاطمة،

ـُ  الَقيِّمة ىي فاطمةُ  - الَقاِئمِِدينَُِِذِلكَُِِىو:ِقَاؿِ،﴾اٌْمٍَِّّت دٌُِٓ ًَرٌَِهَ﴿ - احُلَجج على ُحجَّةٌ  عليو،  وإما
اً  الواضحةِ  أِسائِها من ادلنصورة، فاطمةُ  ادلنصوُر، ىو زمانِنا وإماـُ  ادلنصورةُ  ىي وفاطمةُ  القائم، ىو زمانِنا  جدَّ

 .(ادلنصورة) البيت أىلِ  رواياتِ  يف
َِوُمَبشَِّرةِِِالنَِّساءَِوَسيَِّدةِِِاْلُمْرَتَضىَِوَقرِيَنةِِِاْلُمْصَطَفىَِوَحِبيَبةِِ) :ادلفاتيح ىو وىذا الشَّريفة زيارِتا يف نقرأُ 

 وَسبلموُ  اِ  َصلواتُ  فَاطمةُ  الوجود، تُػفَّاحةُ  إَّنا (َوالُخْلدِالِفْرَدوسَِِِوتُػفَّاَحةَِِِوالزُّْىدِالَورَعَِِِحِليَفةِِِاَِلْولَِياء
  .عليها
 موطنَ  منها آخذ طويلة الرِّواية الصَّادؽ، إماِمنا عن والرِّوايةُ : فرات تفسًن عن العوامل صاحب ينقلها رواية

َهاِفَػَرأَيتُِ - :احلاجة َهاِفَػَرأَيتُِ - واخللد الفردوس تُػفَّاحة ِمن يقوؿ النَّبّ  - َساِطَعاًِِنُػْورَاًِِمِّنػْ َِساِطَعاًِِنُػْورَاًِِمِّنػْ
َرائِيلِفَػَقاؿِالنُّور،َِذِلكِِمنِِْفَػَفَزْعتُِ  األكل وعن ُكل عن واحلديث - اْلَمْنُصورَةِنُورَُِِذِلكَِِفَِإفَُِِّكْل،:َِجبػْ

ِاَِلْرضَِِِوِفيِاْلَمْنُصورَةِنُورَُِِذِلكَِِفَِإفَُِِّكْل، - ادلمازجة ىي ىذه الدُّنيوي، ادلعىن هبذا باألكل ادلراد ليس
ِفَاِطَمة،ِاَِلْرضَِِِوِفيِاْلَمْنُصورَةِنُورَُِِذِلكَِِفَِإفَُِِّكْل، - ادلنصورة فاطمةُ  السَّماء يف اِسها ىذا - فَاِطَمة
َرائِيلِيَا:ِفَػُقلتُِ َِوِفيَِمْنُصورَةِالسََّماءِِِِفيَِوَاْسُمَهاُِصْلِبكِِمنَِِْتْخُرجَُِِجارِيةٌِ:ِقَاؿَِِاْلُمْنُصورَة؟َِوَمنَِجبػْ
َرائِيلِيَاِفَػُقْلتُِِفَاِطَمة،ِاَِلْرضِِ ُِسمَِّيت:ِقَاؿِفَاِطَمة؟ِاَِلْرضَِِِوِفيَِمْنُصورَةِالسََّماءِِِِفيُِسمَِّيتَِوِلمَِ:َِجبػْ
ِالسََّماءِِفيَِوِىيُِحبػَِّهاَِعنَِأْعَداَءىاَِوَفَطَمتِالنَّارِِمنِِِْشيَعتَػَهاَِفَطَمتِِلَنَّهاِاَِلْرضِِفيِفَاِطَمة

 الرـو سورة يف مذكوراً  جاء - ﴾اهلل بِنَصْشِ اٌُّْاِِْنٌَُْ ٌَفْشَحُ ًٌٌَََِْئِزٍ﴿ :ِكَتاِبوِِفيِاللَِِِقوؿَُِِوَذِلكِاْلَمْنُصورَة

 فاطمةُ  - ِلُمِحبِّيَهاِفَاِطَمةِبَِنْصرِِ﴾ اهلل بِنَصْشِ اٌُّْاِِْنٌَُْ ٌَفْشَحُ ًٌٌَََِْئِزٍ﴿ - ذلا حصرَ  ال وجوه ذلا اآليات ولكن
 .ادلنصورةُ  النَّاصرةُ  ىي

 يا ِبعروتِك، بالتمسُّكِ  انُصرِينا دبعرفتِك، انصرينا باتّباعِك، انصرينا ادلنصورة، النَّاصرةُ  أيػَُّتها اْنُصرِينا فَاْنُصرِينا
 ..!!عليكِ  ا صلواتُ  يامنصورُة، ناصرةُ 
ـُ  الَقيِّمةُ  فهي  ..!! القائم زماننا وإما
 ..!!ادلنصور زماننا وإماـُ  ادلنصورةُ  وىي
 ٌٌٌٍَِِِّوِ جَعٍَْنَب فَمَذْ َِظٌٍُِْبً لُخًَِ ًََِٓ﴿ :اإلسراء ُسورة من والثَّبلثٌن الثَّالثة اآلية يف الكرمي؟ الكتاب يف نقرأُ  ماذا
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 فَمَذْ﴿ :البيت أىل قراءة حبسب ،﴾َِنْصٌُسا وَبَْ بَِّٔوُ﴿ ،ادلشهورة القراءة حبسب ﴾اٌْمَخًِْ فًِّ ٌُغْشِف فَالَ عٍُْطَبٔب

 ال ىذ( ُيْسِرؼْ  فبل) ادلخالفٌن قراءات من ادلشهورة القراءة وحبسب ؛﴾اٌْمَخًِْ فًِّ ٌُغْشِفُ فَالَ عٍُْطَبٔب ٌٌٌٍَِِِّوِ جَعٍَْنَب

، الفعل لذلك! الناىية  فَمَذْ﴿ :إشارة دوف من تركوه ادلصحف خطِّ  ويف الناىية، ببل غُلَزـ مضارع فعل رلزـو

 وَبَْ بَِّٔوُ اٌْمَخًِْ فًِّ ٌُغْشِفُ فَالَ﴿ :زُلَمَّد آؿ قراءة حبسب النافية ال ىذه ،﴾ٌُغْشِفُ فَالَ عٍُْطَبٔب ٌٌٌٍَِِِّوِ جَعٍَْنَب

 ىذهِ  يف األمر صاحبِ  عن تتحدَّث الُقرآف تفسًن يف البيت أىل أحاديثُ  األمر، صاحبُ  وىو ،﴾َِنْصٌُسا
 .ادلضموف هبذا مشحونةٌ  والزِّياراتُ  واألدعيةُ  اآلية،

ِأَْينَِِاِلَنِْبَياء،َِوأَبْػَناءِِِاِلَنِِبَياءِِِِبُذُحوؿِِِالطَّاِلبُِِأَْينَِ) :نقرأ أف بعد الندبةِ  دعاء يف نقرأ؟ ماذا النُّدبةِ  دعاء يف
ـِِِالطَّاِلبُِ  ادلنصور !؟..ادلنصور أين ؛(َواَفْػتَػَرىَِعَليوِِِِاْعَتَدىَِمنَِِْعَلىِاْلَمْنُصورُِِأَْينَِِِبَكْرَبََلء،ِاْلَمْقُتوؿِِِِبَد

ِيَػْرزُقَِنيَِأفِِِْبكَِوَأْكَرَمِنيَِمَقاَمكََِِأْكَرـَِِالَِّذيِاللِفََأْسَأؿُِ) :عاشوراء زيارة يف نذكرهُ  الَّذي نفسو ىو ىذا
ـٍَِِمعَِِثَاِرؾَِِطََلبَِ  تنصرُ  الَّيت ادلنصورة فاطمةُ  (.َوآِلوَِعَليوِِِاللَُِِصلَّىُِمَحمَّدٍِِبَيتَِِِأْىلِِِِمنَِِْمْنُصورِِإَما

 يف نقرأُ  حٌن وإنَّنا احلقُّ  يديو على سيظهرُ  الَّذي ىو ادلنصور، ىو زماننا وإماـُ  واآلخرة، الدنيا يف أولياَءىا
 بعد - نَاِصَرافِفَإنَُّكُماِواَْنُصَرانِاَِكاِفَيافِفَإنَُّكُماِاِْكِفَيانَاُِمَحمَّدُِِيَاَِعِليُِِّيَاَِعِليُِِّيَاُِمَحمَّدُِِيَا) :الفرج دعاء
 كيف الدعاء ىذا َيِدِه، على والنَّصر الكفايةِ  ربقُّقُ  ،(الزََّمافَِصاِحبَِِيَاَِمْوَلنَاِيَا - مباشرةً  العبارة ىذه

 على ىو ادلعىن ىذا ربقُّق ولكن وعلّي، زُلَمَّدٍ  إىل األصلٌن اإلمامٌن إىل نتوجَّو ضَلنُ  والنَّصر الكفاية تفهمونَُو؟
ِفَإنَُّكُماِواَْنُصَرانِا) احَلسن ابن احُلجَّةِ  يدِ  على ىي الكفايةُ  ،(َكاِفَيافِفَإنَُّكُماِاِْكِفَيانَا: )زمانِنا إماـِ  َيدِ 

 !؟(..َوافْػتَػَرىَِعَليوِِِِاْعَتَدىَِمنَِِْعَلىِاْلَمْنُصورَِِأَْينَِ) ؛(نَاِصَراف
، ىي للَّيت يدعو وقُرآننا القائم، وإمامنا الَقيِّمةُ  ففاطمةُ   ادلنصورة وفاطمةُ  فاطمة، إىل أقـو ىي للَّيت يهدي أقـو
 عامل يف األلفاظ، حدود يف حّتَّ  والتئاماً  واتساقاً  انسجاماً  تبلحظوف أال ادلنصور، ىو احلسن ابن واحُلجَّة
اىاً  تأخذُ  القضيَّةُ  احلقيقةِ  ا آخر اذبِّ  بُكلِّ  الَكبًنةُ  اجلَامعةُ  الزِّيارةُ  عنها ربدَّثت الَّيت النُّوريةِ  ُعمقِ  إىل َتذىبُ  ألَّنَّ

 الضيِّقة ىذهِ  احلروفّية والتعابًن األلفاظِ  حدود يف حّتَّ  التناُسقَ  ىذا ُىنا سوفتتلمَّ  أال ولكنَّكم التفاصيل، تِلكَ 
 ىو ديِننا أصلُ  الدين، أصلُ  ىو فالقائمُ  والقائم، الَقيِّمة بٌن ما الشِّيعيَّةُ  العقائديّةُ  منظومتُنا ىي ىذهِ  ادودة،

 .القائم
 ترتابطَ  وكي أُذكِّرَُكم كي أُعيدهُ  ولكنَّين عليكم ذلك قرأتُ  وقد بالنَّورانية؟ ادلعرفةِ  حديث يف نقرأُ  ماذا

ِقَاَلُِِجْنَدب،َِويَاَِسْلَمافُِِيَا -:ادلعاين ِقَاؿِاْلُمْؤِمِنين،َِأِميرَِِيَاِلَبَّيكَِ: َِعزَِِّاللَِِِمْعرِفُةُِِبِالنَّورَانِيَّةَِمْعرِفَِتي:
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 الَقيَِّمةِِدْينَُِِوَذِلكَِ - :يقوؿ أفْ  إىل - الَخاِلصِالدِّينَُِِوُىوَِِبِالنػَّْورَانِيَّةَِمْعرِفَِتيَِوَجلََِِّعزَِِّاللَِِِوَمْعرَِفةَُِِوَجلَِّ
ْينَِِِعَلىِفَػُهوَِمْعرِفَِتيِِاْسَتْكَملَِفَمنِْ - بالنَّورانِيَّة ادلعرفةِ  حديث من ُأخرى جهةٍ  يف يقوؿ ٍُبَّ  -  - الَقيِّمِالدِّ

ْينَِِِعَلىِفَػُهو - معرفيت استكمل من  ﴾. اٌمٍََِّّت دٌُِْٓ ًَرٌَِهَ﴿ :تَػَعالىِاللُِِقَاؿََِِكَماِالَقيِّمِالدِّ
ثُنا األصل وىذا أصل، على يقـو قائم، على يقـو الدِّين ىذا  عليو وسبلموُ  اِ  صلواتُ  الرِّضا إماُمنا عنو ػُلدِّ

 ىو وىذا وصفاتِو، اإلماـ فضل يف جامع نادر بابٌ  احُلجَّة، كتابُ  األوَّؿ اجلزء الكايف ىو ىذا يقوؿ؟ فماذا
ِِىيِاإِلَماَمةِِإفَِّ -:يقوؿ الرِّضا؟ إماُمنا يقوؿ ماذا وكلماٍت، وَُجَبلً  نصوصاً  منوُ  أقرأ طادلا الرَّضوي، احلديث

ـُِِالرَُّسوؿَِوِخََلَفةُِِاللِِخََلَفةُِِاإِلَماَمةَِِِإفَِِّاَِلْوِصَياء،َِوِإْرثُِِاِلَنِْبَياءَِمْنزَِلةُِ  ىذه - اْلُمْؤِمِنينَِأِميرَِِِوَمَقا
ـُِ: )العبارة  (َوالُحَسينِالَحَسنَِِِوِميَراثُِ) :قاؿ واحلسٌن احَلسنِ  عن ربّدث حٌن بينما ،(اْلُمْؤِمِنينَِأِميرَِِِوَمَقا

ـُِ) ؛ اً  واضحة اإلشارة ادلؤمنٌن، أمًنِ  مقاـَ  يكافئُ  مقامها الزَّىراء ألفَّ  ،(اْلُمْؤِمِنينَِأِميرَِِِوَمَقا  إذا خصوصاً  جدَّ
ـُِِاإِلَماَمةَِِِإفَِّ - :الكبلـ يف نستمرّ  ـُِِالدِّينِزَِما يقةُ  قالت ماذا - اْلُمْسِلِمينَِوِنظَا  خطبِتها؟ يف الكربى الصدِّ

يقة ُخطبة ىذه ، عوامل من عليكم أقرأُ  وأنا الُكربى الصدِّ  -551 صفحة الزَّىراء، عوامل من الثَّاين اجلزء العلـو
 لِْلُفْرَقةَِأَمانَاًَِِوِإَماَمتَػَناِِلْلِملَّةِِنظَاَماًَِِوطَاَعتَػَنا - :تقوؿ أفْ  إىل - الشِّْرؾِِمنََِِلُكمَِتْطِهيَراًِِاإِلْيَمافِاللَُِِفَجَعلَِ

 - أنتم؟ تقولوف ماذا نفَسها؟ زُبرجُ  ىل (وإمامَتنا) :تقوؿُ  وحٌن نفَسها؟ زُبرجُ  ىل (وطاعَتنا) :تقوؿ حٌن -
  .ِلْلُفْرَقةَِأَمانَاًَِِوِإَماَمتَػَنا - ال؟ أـ التعبًن ىذا يف موجودة ىي - ِلْلِملَّةِِنظَاَماًَِِوطَاَعتَػَنا

ـُِِاإِلَماَمةِِإفَِّ - يقوؿ؟ ماذا الرِّضا إماُمنا ىنا ـُِِالدِّينِزَِما  يقوؿ ماذا - الدِّينَِوَصََلحُِِاْلُمْسِلِمينَِوِنظَا
ـُِِاإِلَماَمةِِإفَِّ - الرضا؟ إمامنا ـُِِالدِّينِزَِما نْػَياَِوَصََلحُِِاْلُمْسِلِمينَِوِنظَا ِِنظَاَماًَِِوطَاَعتَػَنا ؛ اْلُمْؤِمِنينَِوِعزُِِّالدُّ
ـُِِاإِلَماَمةِِإفَِّ - التعبًن نفس ىو - ِلْلِملَّة ـُِِالدِّينِزَِما َِوِإَماَمتَػَناِِلْلِملَّةِِنظَاَماًَِِوطَاَعتَػَنا ؛ اْلُمْسِلِمينَِوِنظَا
 الَّيت اإلمامةُ  ىي واإلمامةُ  التعابًن، نفس ىي التعابًن - اْلُمْؤِمِنينَِوِعزُِِّالدِّينَِوَصََلحُِ ؛ ِلْلُفْرَقةَِأَمانَاًِ

يقةُ  عنها تتحدَّثُ  ُِأسُِِّاإِلَماَمةِِإفَِّ - :الرِّضا إماُمنا يقوؿ أف إىل. عليها وسبلموُ  اِ  صلواتُ  الُكربى الصدِّ
ـِِ ـُِِِأسُِِّاإِلَماَمةِِإفَِّ - األصل ىي - السَّاِميَِوفَػْرُعوُِِالنَّاِميِاإِلْسََل  - السَّاِميَِوفَػْرُعوُِِالنَّاِميِاإِلْسََل
  .النصوص ىذه بٌن واَجعوا واضحة والعبائر احُلجَّة، إماِمنا إمامةِ  وعن الزَّىراءِ  إمامةِ  عن حديثٌ 

 بصائر عمر؟ ابن ادلفضَّل إىل هبا بَػَعث الَّيت ادلطوَّلة الرسالةِ  يف الصَّادؽ إماُمنا يقوؿ ماذا: الدرجات بصائر يف
 النعماف مؤسَّسة عليو، اِ  صلواتُ  العسكريّ  إمامنا أصحاب من الصَّفار احَلسن ابن لػُمَحمَّد الدرجات

 احلديث وىذا الصَّادؽ؟ إمامنا يقوؿ ماذا الثَّانية، الطبعة ،0774 لبناف، بًنوت، والتوزيع والنَّشرِ  للطباعة
َِأفَُِِّأْخِبُرؾِِإنِّيِثُمَِّ - للُمفضَّل يقوؿ الصَّادؽ اإلماـ - ُأْخِبُرؾِِإنِّيِثُمَِّ) :الَقَمر شاشة على نعرضوُ  دائماً 
ـَُِِوُىوِاإِليَمافَِوُىوِالَيِقينُِىوِالرَُّجلَِوَذِلكَِِرَُجلُِىوِالدِّينَِوَأْصلَِِالدِّينَِ َِفَمنَِِْزَمانِوَِوَأْىلِِِأُمَِّتوِِِِإَما
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 طويلة، والرِّواية الرِّواية آخر إىل ،(َوِديَنوُِِاللَِجِهلََِِجِهَلوَُِِوَمنَِِْوِديَنوُِِاللِأَْنَكرَِِأَْنَكَرهَُِِوَمنِِْاللَِعَرؼََِِعَرَفوُِ
 ىو احلسن، ابنُ  احُلجَّةُ  ىو - رَُجلُِىوِالدِّينَِوَأْصلَِِالدِّينََِِأفَُِِّأْخِبُرؾِِإنِّيِثُمَِّ - وصرػلة واضحة الكلمة
 الشِّيعيَّةُ  العقائديّةُ  ادلنظومةُ  ىي ىذهِ !! فاطمة وقَػيَِّمُتوُ  القائم أصلوُ  فِدينُنا عليو، وسبلموُ  اِ  صلواتُ  القاِئمُ 

ـَِِيَػْعِرؼَِوَلمَِماتَِمنِْ) :عنها أربدَّثُ  الَّيت  ومل مات من الرِّواية قالت ما ،(َجاِىِليَّةِِميَتةًَِِماتََِِزَمانِوِِإَما
ـَِِيَػْعِرؼَِوَلمَِماتَِمنِْ) اخلمسة، دينِ ال أصوؿَ  يعرؼ  .العقائدي ادلستوى وهبذا الفهمِ  هبذا ،(َزَمانِوِِإَما

ِتُػَعرِّْفِنيَِلمِِِْإفِِْفَِإنَّكَِِنَػْفَسكَِعرِّْفِنيِاللَُّهمَِّ) :ادلعروؼ الدعاء الغيبة دعاء ىو وىذا: اجلِناف مفاتيحُ  ىو ىذا
ِاللَُّهمَُِِّحجََّتك،َِأْعِرؼَِلمَِرُسْوَلكِتُػَعرِّْفِنيَِلمِِإفِِْفَِإنَّكََِِرُسْوَلكَِعرِّْفِنيِاللَُّهمََِِّرُسوَلك،َِأْعِرؼَِلمِنَػْفَسك
ِتُزِغَِِْوَلَِِجاِىِليَّةِِمْيَتةًُِِتِمْتِنيَِلِِاللَُّهمَِِِّديِني،َِعنَِِْضَلْلتُُِِحجََّتكِتُػَعرِّْفِنيَِلمِِإفِِْفَِإنَّكَُِِحجََّتكَِعرِّْفِني
  !الدعاء؟ قاؿ ماذا احُلجَّة، دبعرفة مرتبطة ادلضامٌن ىذهِ  ،(َىَديْػَتِنيِِإذِِْبَػْعدَِِقَػْلِبي

ِاللَُّهمََِِّرُسوَلك،َِأْعِرؼَِلم - ػلّدث؟ الَّذي ما - نَػْفَسكِتُػَعرِّْفِنيَِلمِِِْإفِِْفَِإنَّكَِِنَػْفَسكَِعرِّْفِنيِاللَُّهمَِّ)
َِعرِّْفِنيِاللَُّهمَُِِّحجََّتك،َِأْعِرؼَِلم - ػلّدث؟ الَّذي ما - َرُسْوَلكِتُػَعرِّْفِنيَِلمِِإفِِْفَِإنَّكََِِرُسْوَلكَِعرِّْفِني

ِِمْيَتةًُِِتِمْتِنيَِلِِاللَُّهمَِِِّديِني،َِعنَِِْضَلْلتُِ - ػلّدث؟ الَّذي ما - ُحجََّتكِتُػَعرِّْفِنيَِلمِِإفِِْفَِإنَّكَُِِحجََّتك
ـَِِيَػْعِرؼَِلمَِمنِْ) ؛ (َجاِىِليَّة  والثَّانية، األوىل بادلعرفة مرتبطاً  ليس ادلقطع ىذا ،(َجاِىِليَّةِِميَتةًَِِماتََِِزَمانِوِِإَما
 وَمعرفةُ  اَ  وتعرؼُ  الرَّسوؿَ  َتعرؼُ  احُلجَّة دبعرفة األساس، ىي احُلجَّةِ  معرفةُ  احُلجَّة، دبعرفةِ  الثَّالثة بادلعرفةِ  مرتبطٌ 

ُِحجََّتكِتُػَعرِّْفِنيَِلمِِإفِِْفَِإنَّكَُِِحجََّتكَِعرِّْفِنيِاللَُّهمَِّ -:لذلك تفاصيلِو، بُكلِّ  ِديِنك معرفةُ  ىي زماِنك إماـِ 
 ديِننا، أصلُ  ىو ىذا - َىَديْػَتِنيِِإذِِْبَػْعدَِِقَػْلِبيِتُزِغَِِْوَلَِِجاِىِليَّةِِمْيَتةًُِِتِمْتِنيَِلِِاللَُّهمَِِِّديِني،َِعنَِِْضَلْلتُِ

 ىو واحدٌ  أصلٌ  لوُ  دينُنا ديِننا، أصلُ  ىو وىذا ديَننا، عرفنا قد أنَّنا تعين زماننا إماـِ  معرفةُ  القائم، ىو ىذا
 ادلفطومةُ  ىي النَّاصرة، ادلنصورةُ  ىي اليماين، الكساء حديث سيِّدةُ  ىي فاطمة، ىي واحدةٌ  قَػيِّمةٌ  ولوُ  القائم

 .عليها وسبلموُ  اِ  صلواتُ  العاصمة ادلعصومةُ  وىي الفاطمة
يقة زيارة من قليل قبل عليكم قرأتُوُ  ما!! ديين ىو ىذا ُِأْشِهدُِ) :اخلبلصة ىذه ديين، ىو ىذا الكربى الصدِّ
َِعاَداؾِِِِلَمنَِوَعُدوِ َِواَلؾِِِِلَمنَِوِليِ ِأَنَّيَِوَمََلِئَكُتوُِِاللُِأْشِهدُِ - لفاطمة ُموجَّو اخلطاب - َوَمََلِئَكُتوُِِالل

 - ثانياً  - َوبِأَبِيكِِ - أوَّالً  - ِبكَِِِمْوَلِتيِيَاِأَنَا - َمْواَلٌب  يَا أَنَا الرباءة، ىي ىذه - َحارََبكَِِِلَمنَِوَحْربٌِ
ُِموِقنُِوْلِدؾِِمنَِِْواِلَِئمَّةَِِِوبَػْعِلكَِِِوبِأَبِيكِِِِبكِِ - (َوبَػُنوَىاَِوبَػْعُلَهاَِوأَبُوَىاِفَاِطَمةُُِِىمِْ) ؛ثالثاً  - َوبَػْعِلكِِ

ْينِأفََِِّأْشَهدُِ - َزىرَاء يا بتوفيقكِ  - ُمْلَتزِـَِوِلطَاَعِتِهمِِمنُمؤَِِْوبَػَوَليَِتِهم  ،(ُحْكُمُهمَِوالُحْكمَِِِدينُػُهمِالدِّ
  ..!!نَػْفَسي َوَعلى ِدييَن  َعَلى الَقيِّمةُ  أَْنتِ  َوأَنِت،

 أفَّ  من قليل قبل قلتُ  كما أين؟ تتجلَّى ونتائجها آثارىا ىذه القيمومة الزِّيارة، ىذه تُػبِّينها ىذه والقيمومة
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 والَّيت ىذا على الػُمرتتّبة اآلثار الوالية، صاحبةُ  وىي الوقت، نفس يف وناظرة حاضرة الزَّىراء أفَّ  تعين القيمومة
  ىي؟ ما ِديين على تنعكسُ 

 :الزيارة ىذه يف واضحاف عنواناف ىناؾ
o  ُالتصديق عنواف . 
o التطهًن وعنواف. 

 عقيدة يف مثبلً  األَِئمَّة يقوؿ ماذا. اآلثار ىي ىذه فاطمة، بقيمومةِ  التزامي على ادلرتتّبة اآلثار ىي ىذه
 يؤمنُ  ال الَّذي بنا، لوُ  عبلقةَ  ال برجعِتنا يؤمن مل من يعين ،(ِبَرْجَعِتَناِِبَكرَّتَِناِيُػْؤِمنَِلمَِمنِِْمِّنَّاِلَيسَِ) الرَّجعة؟
 الدِّينِ  على فاطمة بقيمومة يعتقدُ  ال الَّذي شيعِتكم، من إنَّين قاؿ لو حّتَّ  إليو، نلتفتُ  ال ضلنُ  برجعتنا
 فاطمة، بقيمومةِ  ُمرتبطة القضيَّة ىذهِ  ألفَّ  والتطهًن، التصديقِ  يف احلقَّ  لوُ  فليس بذلك يعتقدُ  ال الَّذي وعليو،
ِأَبُوؾِِِِبوِِِأَتَانَاَِماِِلُكلَِِِّوَصاِبروفَِوُمَصدُِّقوف - زعم ىذا - َأْولَِياءَِلكِِِأَنَّاَِوَزَعْمَنا) :الزِّيارة يف نقرأُ  فحينما

 اإلنساف ألفَّ  إليها، يتوجَّوُ  قيمومَتها يعقتد الَّذي ولكن اجلميع، فيو يشرتؾُ  الزَّعم ىذا - (َوِصيُّوِِبوَِِِوأََتى
 للَّذي وُمسّلم وصابر ُمصدِّؽ وأنا فاطمة بوالية أعتقد أنا: يقوؿ الزَّعم هبذا يكتفي قيمومَتها يعتقد ال الَّذي
  ال؟ أـ الزِّيارة إىل تلتفتوف .وعليّ  زُلَمَّدٌ  بوِ  جاء

 يـو دعاء يف!! ادِّعاءات ُكلُّو ِدينُنا وضلنُ  ادِّعاء الزَّعم ،(َأْولَِياءَِلكِِِأَنَّاَِوَزَعْمَنا) :الزِّيارة من األوؿ الِقسم
َِمَساِوي،َِمَساِويوَِتُكوفَِلَِِفَكيفََِِمَساِويَِمَحاِسُنوَُِِكاَنتَِمنِِِْإَلِهي) :الشُّهداء سيِّد عن ادلروي عرفة
َِكاَنتَِوَمنِْ - ادِّعاءات ُكلُّها ادِّعاءات - َدَعاِويَِدَعاِويوَِتُكوفَِلَِِفَكيفََِِدَعاِويَِحَقائُِقوَُِِكاَنتَِوَمنِْ

  (.َدَعاِويَِدَعاِويوَِتُكوفَِلَِِفَكيفَِ - دعاوي ولكنَّها حقائق ىي يتصوَّر - َحَقائُِقوُِ
َِوُمَصدُِّقوف - وتسليم تصديقٌ  ىي وعليّ  دبَُحمَّدٍ  عقيدتَنا لكن زعم، ىذا - َأْولَِياءَِلكِِِأَنَّاَِوَزَعْمَنا

 اذلدى على أنَّوُ  ويعترب ادلعىن ىذا نفسوِ  يف يعتقد َمن - َوِصيُّوِِبوَِِِوأََتىِأَبُوؾِِِِبوِِِأَتَانَاَِماِِلُكلَِِِّوَصاِبروف
..!! للدِّين بقيمومِتها يلتـز ال ألنَّوُ  فاطمة تطهًنِ  يف وال فاطمة تصديقِ  يف احلقّ  لوُ  فليس احلّق، وعلى

قْػَناؾُِِِكنَّاِِإفَِِْنْسأَُلكِِِفَإنَّا - القيمومة اعتقاد مع ىذا - َنْسأَُلكِِِفَِإنَّا -:ىنا من تبدأ القيمومة ِِإلََِِّصدَّ
 .التصديق األوَّؿ األثر ىذا - َلُهَماِبَِتْصِديِقَناِأَْلَحْقِتَنا

اً  واضحة فاطمة قَيمومةِ  عقيدةِ  آثارُ  ىذه ،(ِبَوَليَِتكَِِِطُهْرنَاَِقدِِْبِأَنَّاِأَنْػُفَسَناِلُِنَبشِّرَِ) :الثَّاين األثر  يف جدَّ
 .الزِّيارة

 ىذه معَ  َكاؼٍ  بنحوٍ  الصورةَ  لكم أوصلتُ  أنَّين أعتقد لكنَّين ذلك، من أكثرَ  احلديث ُأَشعِّب أفْ  أُريد ال
 واحد أصلٌ  لوُ  ِدينُنا: الشِّيعيَّة العقيدةِ  دلنظومةِ  خارطةً  لُكم َرِست الَّيت البيانات ىذه مع الكثًنة، النُّصوص
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 الَقيِّمةِ  بٌن ما فنحنُ  الّدين، على الَقيِّمةُ  ىي ىي، واحدةٌ  وفاطمةُ  الدِّين، قائمُ  القائم زمانِنا إماـُ  وىو
ا والقائم،   ..!!عليها وسبلموُ  اِ  صلواتُ  فاطمة إَّنَّ

 ... ِفَيها الػُمْسَتودَعِ  والسِّرِّ  وبَِنيَها وبَػْعِلَها وأَبِيَها فَاِطَمة َعَلى َصلِّ  اللَُّهمَّ 
 ..!!َزىراِئي واذلوىَ  واذلَوى، واذلََوى، ضَلنُ  َزىرَائِيُّوفَ  "..!!َزىرائِيُّوف" َسَنبػَْقى َزْىرَائيُّوف،

 :الُعنواف هبذا حلقاتٌ  انتهت لو حّتَّ  ،(فاطمةِياِلبَّيكِِ) :حلقاتِ  رلموعةِ  من حلقةٍ  آخرُ  ىي غد يـو حلقة
 إذا فاطمة من بتوفيقٍ ..!! . فاطمةِياِلبَّيكِِ :أَنفاِسنا من نَػَفسٍ  ُكلِّ  مع نُردِّدُ  سنبقى( فاطمةِياِلبَّيكِِ)

 زمانِنا إماـِ  َوجوِ  إىل مشدودةٌ  آَمالُنا فاطمة من بتوفيقٍ  واىاً، فواىاً  إلينا راجعاً  األمرُ  كاف إذا فاطمة، وفَّقتنا
 ا وجوِ  إىل مشدودةٌ  والُعُيوفُ  فاطمة خيمةِ  رَبتَ  الكبًن، اليماينِّ  الِكساءِ  رَبتَ  فاطمة، أُمِّوِ  َخيمةِ  ورَبتَ 
 وَنستجدي ورمحَتُو، َفضَلوُ  ونستجدي أيدينا ظلدُّ  واخلَوؼ، الرَّجاءِ  َبٌن ما آمالُنا األولياء، يتوجَّوُ  ِإلَيوِ  الَّذي
 ..!!فَاِطَمة أُّموِ  حِبقِّ  منو َخاصَّة َنظرةً 

 ...  غداً  ُمْلتَػَقانَا
  ... الَقَمر رَِعايَةِ  يف  أَْترُكُكم

 اإلْٔخَشِْٔج عٍََى ًَُِخَببِعٍِنَب ُِشَبىِذٌِنَب ًًَُجٌُهِ ًُجٌُىِنَب عَْٓ اٌىَشْةَ بوْشِف احلُغَني ؤَخٍِهَ ًَجْوِ عَْٓ اٌىَشْةِ وَبشِفَ ٌَب

  ... احلُغَني ؤَخٍِهَ بِحَكِّ

  ... اهلل ؤَِبِْ يف ... جٍَّعبً اٌذُّعَبء ؤَعإٌَُىُ
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ِ:وفيِالختاـ
لِبُػػّدِمػػنِالتنبيػػوِالػػىِأنّنػػاِحاولنػػاِنقػػلِنصػػويِالبرنػػامجِكمػػاِىػػيِوىػػذاِالمطبػػوعِلِ

أرادِالدقّػػةِالكاملػػةِعليػػوِمراجعػػةِتسػػجيلِالبرنػػامجِيخلػػوِمػػنِأخطػػاءِوىفػػواتِفمػػنِ
ِبصورةِالفيديوِأوِاِلوديوِعلىِموقعِزىرائيوف.

 
 
ِ

ِمعِالتحيات
ِالػُمتابَعة
ِزىرائيوف
ِىػ3417ِ
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