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 بِسُِْ اهلل اٌسَّحَِّْٓ اٌسَّحُِْ

 
  ...األًٌََِْْبء َّخٌَجَّوُ إٌَِْوِ اٌَّرُِْ اهلل ًَجْو َّب ػٍََْه سٍََبٌَ

  ...اهلل بمَّْتَ

 ...!فَمَدَن؟ َِْٓ ًَجَدَ اٌَّرُِْ ًََِب ًَجَدَن َِْٓ فَمَدَ َِبذَا
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 اٌخُّسؼٌُْ تُمٍََحَاٌْ

 اٌسَّببِغ اجلُصْءُــ  فَبطَِّت َّب ٌَبَّْهِ
 

 ...  بَ َناِتْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواِتْ، ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلمٌ 
 ..!!فَاِطَمةِيَاِلَبَِّيكِِ: السَّابقة احللقاتِ  يف ادلتقدِّم الُعنوان نَفسُ  ىو ىذهِ  حلقتنا عنوانُ 

..!! أوَّلً  فَاطمة َعبًنَ  منها َنسَتنِشقُ  :الَفاِطميَّة اللَّوحاتِ  من رلموعةً  أيديكم بٌن سأعرضُ  احللقةِ  ىذهِ  يف
 البشرية القرون على َمرَّت الَّيت األديان سُلتلفِ  يف واألُممِ  األنبياءِ  بٌن ِذكرِىا تَأريخِ  ِمن َشيئاً  وَنسَتطلعُ 
 ..!!ُظَلمِتها من شيئاً  ونتحسَّسُ ..!! منزلِتها َعظمةِ  من شيئاً  ونستشرفُ  ..!!السَّابقة
 ظَلشي، نتحرَُّك، والعرتة، الكتابِ  ساحةِ  من ُأخرُِجكم ل إنَّين عوَّدُتكم كما الكرمي، الكتابِ  من والبدايةُ 
 الكتابِ  من البدايةُ  قُلت كما .الطاىرة والعرتة الكتابِ  أجواءِ  يف ذلك كل   َنْسُكُت، نتحدَُّث، نَِقُف،
 ىٌَُ إَِّٔوُ ػٍََْْوِ فَخَبةَ وٍََِّبثٍ زَّبِّوِ ِِٓ آدََُ فَخٍََمََّ﴿ :والثَلثٌن السَّابعةِ  اآليةِ  يف البقرة سورة لنا ترمسها لوحةٌ : الكرمي

ثنا ماذا ﴾ػٍََْْوِ فَخَبةَ وٍََِّبثٍ زَّبِّوِ ِِٓ آدََُ فَخٍََمََّ﴿ :األوىل الفاطميةُ  اللوحةُ  ىي ىذه ﴾اٌسَّحُُِْ اٌخٌََّّاةُ  العرتة ُٓندِّ
 اآلية؟ ىذه عن الطاىرة

 العيَّاشي، تفسًن من والرِّوايةُ  عليو، اِ  ر٘نةُ  البحراين ىاشم للسيِّد ،(الربىان تفسًن) من األوَّل اجمللَّد ىو ىذا
ثنا العياشي تفسًن عن نقَلً  العاشر، احلديث الربىان، تفسًن من األوَّل اجمللَّد من ،691 صفحة  عبد ػُلدِّ
 رّنا - ُذرِّي ََّتوِاْلِميثَاقِِِِفيِِْآَدمَِعَلىَِعَرضََِِوتَ َعاَلىِتَ َباركَِِاهللِِإنَِّ -:الصَّادق إماِمنا عن كثًن ابنُ  الرَّ٘نن
 لذا بذلك، يسمحُ  ل الربنامجِ  وقت لكنَّ  تفاصيِلها، يف نَغور أنْ  أردنا إذا شرحٍ  إىل الرِّوايات ىذه ٓنتاجُ 

 :ادليثاقُ  - ُذرِّي ََّتوِاْلِميثَاقِِِِفيِآَدمَِعَلىَِعَرضََِِوتَ َعاَلىِتَ َباركَِِاهللِِإنَِّ - إٗنالياً  ُمروراً  عليها مروري سيكون
ِتَ َباركَِِاهللِِإنَِّ - العالَ م وذلك تتناسبُ  َخلقيَّةٍ  حالةٍ  يف ولكن ادليثاق، يف ىناك وكنَّا فيو َمررنا قد ُكنَّا عال مٌ 

ُلوُىَماَِوفَاِطَمةَِعِليِ َِعَلىُِمتَِّكئٌَِِوُىوِالنَِّبيِ ِِبوَِِِفَمرَُِِّذرِّي ََّتوِاْلِميثَاقِِِِفيِآَدمَِعَلىَِعَرضََِِوتَ َعاَلى ِتَ ت ْ
ُلوانَِوالُحَسينَِوالَحَسنُِ ِِإيَّاك - إيَّاك ِإيَّاكَ  - ِبَحَسدِإلَيِهمِتَ ْنظُرََِِأنِِِْإيَّاكِآَدمُِِيَا:ِاهللُِِفَ َقالَِِفَاِطَمة،ِيَ ت ْ

َِوفَاِطَمةَِوَعِليِِّالنَِّبيَِِِّلوُُِِمثِّلَِِالَجنَّةِاهللَِأْسَكَنوُِِفَ َلمَّاِِجَواِري،ِِمنُِِْأْىِبُطكَِِِبَحَسد،ِإلَيِهمِتَ ْنظُرِأنِْ
 ِإنكار - فَأَْنَكَرَىاِالَوََليَةَُِِعَليوُِِِعِرَضتِثُمَِِِّبَحَسد،ِِإلَيِهمِفَ َنَظرََِِعَليِهم،ِاهللَِِِصَلواتَُِِوالُحَسينَِوالَحَسن

ِبِالَوََليَةَِوَأقَ رََِِّحَسِدهِِِِمنِاهللِِِإلىِتَابَِِفَ َلمَّاَِلُو،ِرَْفَضاًِِبَِأْورَاِقَهاِالَجنَّةُِِفَ َرَمتوُِ - احَلسد بسببِ  ىنا الوليةِ 



  7/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 09 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 6 - 
 

 يسّموهنا لكم قُلت كما اخَلمسة، إىل يلجأون اليهود حّتَّ  تتذكَّرون اخَلمسة، ُنقِّ  - الَخْمَسةِِبَحقَِِِّوَدَعا
َِعَليِهمِاهللَِِِصَلواتَُِِوالُحَسينَِوالَحَسنَِِِوفَاِطَمةَِوَعِليِ ُِمَحمَّدٍِِالَخْمَسةِِبَحقَِِِّوَدَعا - ٘نشة: بالعربيةِ 

 -:كانت الكلمات أنَّ  ُٔنربنا البيتِ  أىل وأحاديثُ  - ﴾وٍََِّبث زَّبِّوِ ِِٓ آدََُ فَخٍََمََّ﴿ :قَ ُولوَُِِوَذِلكَِلوِاهللَُِِغَفر
،ِِبَحقَِِِّعاِليِيَاُِمَحمَّد،ِِبَحقَِِِّأْحَمدِِبَحقَِِِّمْحُمودُِِيَا ِالَحَسن،ِِبَحقُِِِّمْحِسنُِِيَاِفَاِطَمة،ِِبَحقِِِّفَاِطرُِِيَاَِعِليِّ
  .عليو فتابَ  ربِّو من آَدمُ  تلقَّاىا الَّيت الكلماتُ  ىي ىذهِ  - الُحَسينِِبَحقِِِّاإِلْحَسانَِِِقِديمَِِيَا

 Fatima) مُسِّي الرمز؟ ىذا مُسِّي ماذا وادلسيحيَّة اليهوديةِ  الثَّقافةِ  يف ولذا اللوحة، ىذه مركز يف ىي وفاطمةُ 
Hand)، كف   ىو الكفّ  ىذا عليٍّ؟ كف   أو زُلَمَّد؟ كف   الرَّمز ىذا ُيَسمَّ  مل دلاذا فاطمة، كف   أي 

ُلوُىماَِوفَاِطَمةَُِِعِليِ َِعَلىُِمتَِّكئٌَِِوُىوِالنَِّبيِ ِِبوَِِِفَمرَِّ - :للرِّواية انتبهوا ادلركز، يف فاطمةُ  فاطمة، َِوالَحَسنُِِتَ ت ْ
ُلوانَِوالُحَسينِِ : ادلركز ويف الوسطِ  يف وىنا وُحَسٌن، َحَسنٌ  ىنا ومن وعليٌّ، زُلَمَّدٌ  ىنا فمن - فَاِطَمةِيَ ت ْ

 ! فاطمة
 الطرف ومن الطرف، ىذا من - َعليِِِّبَحقَِِِّعاِليَِويَاُِمَحمَّدِِبَحقَِِِّمْحُمودُِِيَا - الدعاء ىو والدعاءُ 

ِِبَحقِِِّفَاِطرُِِيَا - ادلركز ويف - الُحَسينِِبَحقِِِّاإِلْحَسانَِِِقِديمَِِيَاِوَِِالَحَسن،ِِبَحقُِِِّمْحِسنُِِيَا - :اآلخر
 وادلضامٌن ادلعاين من الَكثًنُ  لُكم لتجلَّت تفاصيَلها وشرحتُ  عنَدىا وقفتُ  لو الكلمات وىذه - فَاِطَمة

 لوحةٌ  ىذهِ  ..!!فَاِطَمة يَا ولَبَّيكِ  فاِطَمة، الوجودِ  زِلورِ  إىل َقريبٍ  ومن بَعيدٍ  من وُتشًنُ  ٗنيُعها تتعاَنقُ  الَّيت
  .ُمشرقة فاطميَّةٌ 

ِفَ َلمَّا - فَاِطَمة وآلَ  فَاِطَمةَ  آدمُ  أبونا َحَسد فَ َقد فَاطمة، وآلِ  ِلَفاطمة الَبشرِ  ظُلم َمسًنةِ  بدايةَ  وُتَلحظون
 َخَلَصوُ  ولكنَّ  - ِبَحَسدِِإلَيِهمِفَ َنَظرََِِوالُحَسينَِوالَحَسنَِوفَاِطَمةَِوَعِليِِّالنَِّبيَِِِّلوُُِِمثِّلِالَجنَّةِاهللَِأْسَكَنوُِ

 أي عليو، فتاب﴾ ػٍََْْوِ فَخَبةَ وٍََِّبثٍ زَّبِّوِ ِِٓ آدََُ فَخٍََمََّ: ﴿الُقرآنُ  عنها َٓندَّث الَّيت الكلمات ِبذهِ  ِِبم، كان
 أَنكر وحٌن آدم حسد َفِحٌن ُىم، ا وبٌن بيننا الصِّلة ألنَّ  دلاذا؟ إليو، اُ  وَرَجع ا، إىل َرَجع ِإلَيو، أَرَجعوُ 

 وعاد ا إىل آدمُ  فرجع عليو، ا تاب باخَلمسةِ  وتوسَّل بالَوليةِ  وأقرَّ  تاب َلمَّا لكن الصِّلة، َقطع فإنّو آدم
 .حواء وأُمِّنا آدم بأبينا ػُليطُ  اإلذلي   الل طف

 من ادلئة بعد والعشرين الرَّابعةِ  اآليةِ  يف والثَلثون، السَّابعةُ  اآليةُ  ىي كانت اآلية ىذه البقرة سورة نفسِ  ويف
 يف نقرأُ  ضَلنُ  التامَّة، الكلمات ىذهِ  ﴾فَإَحََّّيَُّٓ بِىٍََِّبثٍ زَبُّوُ إِبْسَاىَُِْ ابْخٍَََ ًَإِذِ﴿  اآلية؟ تقول ماذا البقرة، سورة
َهاَِكِلَماِتكَِِِمنَِأْسأَُلكِِإنِّيِاللَُّهمَِّ: )البهاء دعاء ِِبَكِلَماِتكََِِأْسأَُلكِِإنِّيِاللَُّهمَِِّتَامَّة،َِكِلَماِتكَِِوَُكلِ ِبِأََتمِّ
 بِىٍََِّبثٍ زَبُّوُ إِبْسَاىَُِْ ابْخٍَََ ًَإِذِ﴿ :واآلية ضلنُ  ،احلسن ابن احُلجَّة األتّ  الكلمةُ  الكلمات، أت   ىم وىم ،(ُكلََّها
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 إمامة بٌن فيما ِارتباط ُىناك ﴾إَِِبِبً ٌٍِنَّبضِ جَبػٍُِهَ إِِِّٔ لَبيَ﴿ اآلية ببقيَّة صلة ذلا الكلمات وىذه ﴾فَإَحََّّيَُّٓ

 ِإينِّ  قَالَ ﴿ عليو الكلمات أتَّ  أن بعد ﴾فَإَحََّّيَُّٓ بِىٍََِّبثٍ زَبُّوُ إِبْسَاىَُِْ ابْخٍَََ ًَإِذِ﴿ :الكلمات ىذهِ  وبٌن إبراىيم

 ماذا البسملة، بعد قطعاً  البقرة، سورة من ادلئة بعد والعشرون الرَّابعةُ  اآليةُ  ىي ىذه ﴾إَِِبِبً ٌٍِنَّبضِ جَبػٍُِهَ
  .إبراىيم وكلماتِ  آدم كلماتِ  بٌن ربطت زُلَمَّد آلِ  وأحاديثُ  زُلَمَّد؟ آل أحاديثُ  تقولُ 
 ىذه ،﴾ػٍََْْوِ فَخَبةَ وٍََِّبثٍ زَّبِّوِ ِِٓ آدََُ فَخٍََمََّ: ﴿وتعاىل ُسبحانو ا إىل يعودُ  آدم َجعلت الَّيت الكلماتُ  فهذهِ 

؟! ﴾فَإَحََّّيَُّٓ بِىٍََِّبثٍ زَبُّوُ إِبْسَاىَُِْ ابْخٍَََ ًَإِذِ﴿ إبراىيم كلمات مع عَلقةٍ  من ذلا ىل آدم تلقَّاىا الَّيت الكلماتُ 
 من تلقَّاىا آدم، تاب ِبسَبِبها الَّيت الَكلمات تِلك بٌن أكيدٌ  وِارتباطٌ  صلةٌ  ُىناك بأنّ  يقولون زُلَمَّد آلُ  نعم،

 يقولون ماذا ،﴾إَِِبِبً ٌٍِنَّبضِ جَبػٍُِهَ إِِِّٔ لَبيَ: ﴿اإِلمامة إىل إبراىيم قادت الَّيت الكلمات ىذهِ  وبٌن وتاب، ربِّوِ 
  أٗنعٌن؟ عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ 

 األعلمي مؤسَّسة منشورات الطبعة ىذهِ  البحراين، ىاشم للسيِّد الرُبىان َتفسًن من األوَّل اجمللَّد نفس يف
 آخذ طويلة رواية الرِّواية وىذه ،863 صفحة األوىل الرِّواية األوَّل، اجلزء من 863 صفحة للمطبوعات،

 عليهم، ا ر٘نةُ  الصَّدوق لشيخنا( اخلصال) كتاب عن البحراين ىاشم السيِّد ينقلها احلاجة، موطنَ  منها
ِاهللِِِقَ ْولَِِِعنَِِْسأَْلُتوُِ -:يقول ادلفضَّل عليو، ا صلواتُ  الصَّادق إمامنا عن َعَمر، ابن ادلفضَّلِ  عن والرِّواية

ِِىي:ِقَالَِ - الصَّادق؟ إمامنا قال فماذا - ؟الَكِلَماتَِىِذهَِِِما﴾ بِىٍََِّبثٍ زَبُّوُ إِبْسَاىَُِْ ابْخٍَََ ًَإِذِ﴿ :َوَجلََِِّعزَِّ
َِوفَاِطَمةَِوَعِليِ ُِمَحمَّدِِبَحقَِِِّأْسأَُلكََِِربِِِّيَا:ِقَالِأَنَّوَُِِوُىوَِعَليو،ِفَ َتابَِِرَبِّوِِمنِآَدمُِِتَ َلقَّاَىاِالَِّتيِالَكِلَماتُِ
،ِتُ ْبتَِِِإَلََِِّوالُحَسينَِوالَحَسنِِ ِاهللَِرُسولِِِاَْبنَِِيَا:َِلوُِِفَ ُقْلتُِِالرَِّحيم،ِالتَ وَّابُُِِىوِِإنَّوَُِِعَليوِاهللُِِفَ َتابََِِعَليَّ

 ادلفضَّل يَقول فَ ُهنا﴾ فَإَحََّّيَُّٓ بِىٍََِّبثٍ زَبُّوُ إِبْسَاىَُِْ ابْخٍَََ ًَإِذِ﴿ - ؟﴾فَإَحََّّيَُّٓ﴿ :ِبَقْوِلوَِِِوَجلََِِّعزَِِّيَعِنيَِفَما

ِفَأََتمَُّهنَِِّيَ ْعِني:ِقَالَِ ؟﴾فَإَحََّّيَُّٓ﴿ :ِبَقْوِلوَِِِوَجلََِِّعزَِِّيَعِنيَِفَماِاهللَِرُسولِِِاَْبنَِِيَا - :الصَّادق اإلمام سألتُ 
 بل ُىم، الُقرآنِ  َجوىرُ  احلقيقة، ُىم بل ُىم، احلقيقةِ  وَمدارُ  ُىم، الوجودِ  مدارُ  - ِإَماَماًَِِعَشرَِِِاثْ َنيِالَقاِئمِِإَلى

 بُعِدهِ  يف الُقرآنُ  مظاىرِىم، من مظهرٌ  الُقرآنُ  أقول وحٌن ُىم، الُقرآن حقيقةُ  مظاِىرِىم، من مظهرٌ  القرآنُ 
 احلقيقة ْنّليات من ْنلٍّ  ىو النَّاطق بُعِده يف والُقرآنُ  للُقرآن، النَّاطقِ  الُبعدِ  َمظاىرِ  من َمظهرٌ  ىو الصَّامت

 الفروع، وكل   الفروعِ  َأصلُ  وىم األصول، وكل   األصولِ  أصلُ  ىم الُفرع، وىم األصلُ  ىم الشَّاسلة، ال ُمحمَّديَّة
 صفحةِ  على ادلتكثِّرة ادلظاىر ىذهِ  بٌن فيما األعظمُ  احلجابُ  وىم الوجود ىذا يف ادلتجليَّةُ  احلقيقةُ  ىم
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َنكَِِفَ ْرقَََِِلِ: )وخلقتهم َأوجدهتم الَّيت احلقيقةِ  وبٌن بيننا فيما األعظم احلجابُ  ىم الوجود، نَ َهاِبَ ي ْ ِِإَلََِِّوبَ ي ْ
 شهر أدعيةِ  يف عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  احلسن ابنُ  احُلج ةُ  زماننا إمام يقولُ  كما( َوَخْلُقكِِعَباُدكَِِأَن َُّهم

 .اجلنان مفاتيح يف راجعوىا رجب،
 ًَإِذِ﴿ مركزىا، يف فاطمةُ  ىذهِ  فالكلماتُ  - ِإَماَماًَِِعَشرَِِِاثْ َنيِالَقاِئمِِإَلىِفَأََتمَُّهنَِِّيَ ْعِني:ِقَالَِ﴾ فَإَحََّّيَُّٓ﴿

 - مركزىا يف فاِطَمةُ  آدمَ  وكلماتُ  آدم، كلماتُ  ىي ىي: قال الصَّادق إمامنا﴾ بِىٍََِّبثٍ زَبُّوُ إِبْسَاىَُِْ ابْخٍَََ
َِوفَاِطَمةُِِالَخْلقَِعَلىِاهللُِِِحُججَُِِنحنَُِِعَليَنا،ُِحجَّةٌِِأُم َناِفَاِطَمةُِ: )يقول َوالعسكريُ  - الَقاِئمِِِِإَلىِفَأََتمَُّهنَِّ

 صلواتُ  ادلركز، يف ىي التسعة بٌن وما ادلركز، يف ىي اخلمسة بٌن فما ادلركز، يف ىي ىي ،(َعَليَناُِحجَّةٌِِأُم َنا
ُثكم وأنا يل توفيقٍ  أيُ  .عليها وسَلموُ  اِ   عن َحديثاً  َتسمعون وأنتم لكم توفيقٍ  وأي  ! فَاِطمة عن ُأحدِّ

 ل واِ ! ؟..َر٘نةٌ  ىي ىل! ؟..حقيقةٌ  ىي ىل! ؟..َفضيلةٌ  ىي ىل! ؟..نِعمةٌ  ىي ىل أقول ماذا! فَاطمة
 !! أِصف َُها كيفَ  أدري
 : احلسنٌن أمِّ  َعبقُ  منها يَفوحُ  أخرى فاطميَّةٌ  ولوحةٌ 

 َمالك، ابنُ  أنسُ  َخاِدموُ  لنا يَرويها وآلو عليو اُ  صلَّى ا رسول عن والرِّوايةُ  عشر احلادي اجلزء ىو ىذا
ثنا فماذا! الويفّ  غًنُ  َخاِدموُ   دار األنوار، ُنار من عشر احلادي اجلزء ىو ىذا قُلت كما الرِّواية؟ ىذه ُٓندِّ
  :واجلرائح اخلرائج عن ينقلوُ  ،99 احلديث رقم ،823 الصَّفحة العريب، الرتاث إحياء

 معروف خشبٌ  - السَّاجِأَْلَواحَُِِشقََِِّأنِْ - نوح إىل أوحى - ِإلَيوَِأْوَحىِنُ ْوحٍِِقَ ْومَِِيُ ْهِلكََِِأنِِْاهللَِأرَادََِِلمَّا
َرائِيلُِِفَ َهَبطَِِِبَهاَِيْصَنعَُِِماَِيْدرِِِلَ مَِشقََّهاِفَ َلمَّا -  - ُصندوق أي - تَابُوتَِِْوَمَعوُِِالسَِّفيَنةَِىْيَئةِفََأرَاهَُِِجب ْ

 يف اسُتعملت ذلك بعد بادلوتى، ذلا عَلقة ول صندوق تعين اللغة يف تابوت كلمة - تَابُوتَِِْوَمَعو
 يف تابوت كلمة وإلَّ  ادلّيت، فيو يوضعُ  الَّذي الصندوق على ُتطلق فأخذت النَّاس عند الشَّائع الستعمال

َِوِتسَعةِِمْسَمارِأَْلفِِمَئةُِ - التَّابُوت ىذا يف  - ِبَهاِتَابُوتَِِْوَمَعوُِِالسَِّفيَنةَِىْيَئةِفََأرَاهُِ - صندوق تعين الل غة
َِفَسَمرَِ - !كبًنة السَّفينة ىذه كانت كم ػُلدِّثك وىذا مسمار، 629111 - ِمْسَمارِأَْلفَِوعْشُرون

َِوَأَضاءَِِبَِيِدهِفََأْشَرقَِِِمْسَمارٍِِِإَلىِبَِيِدهَِِِفَضَربََِِمَساِميرَِخْمَسةُِِبَِقَيتَِأنِِِْإَلىِالسَِّفيَنة،ُِكلَِّهاِبِاْلَمَساِميرِِ
:ِفَ َقالََِِذِلقِطَِلقٍِِبِِلَسانٍِِاْلِمْسَمارَِِاهللُِِفَأَْنَطقَِِنُ ْوحِفَ َتَحّيرِالسََّماءِأُُفقِِِِفيِالدرِّيِ ِالَكوَْكبُُِِيِضيءَُِِكَما

َرائِيل،ِفَ َهَبطَِِاهللَِعبدِِِاْبنُِِِمَحمَّدِِِاألَنِْبَياءَِخيرِِِِاْسمَِِِعَلىِأَنَا َرائِيلِيَا:َِلوُِِفَ َقالََِِجب ْ ِاْلِمْسَمارَِىَذاَِماَِجب ْ
َِجاِنبَِِِعَلىَِأوَِّلَهاَِعَلىِِاْسُمْرهُِِاهللَِعبدِِِابنُِِِمَحمَّدِاألَنِْبَياءَِسيِّدِِبسمَِِِىذا:ِفَ َقالِِمثَلو؟ِرَأَيتَُِِماِالَِّذيِْ

:ِفَ َقالَِِاْلِمْسَمار؟َِىَذاَِوَما:ِنُوحِفَ َقالََِِوأَنَار،َِأْشَرقَِفَِِثَانٍِِِمْسَمارٍِِِإَلىِبَِيِدهَِِِضَربَِِثُمَِِّاألَْيَمنِالسَِّفيَنةِِ
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ِطَاِلبِأَِبيِِاْبنَِِِعِليِِّاأَلْوِصَياءَِسيِّدَِِِعمِّوَِِِواْبنَِِِأِخيوِِمْسَمارَُِِىَذا - يقول جربائيل - َأِخيوِِمْسَمارَُِِىَذا
َِوأَنَار،َِوَأْشَرقَِِفَ َزَىرِثَاِلثِِمْسَمارٍِِِإَلىِبَِيِدهَِِِضَربََِِثمََِِّأوَِّلَها،ِِفيِاألَْيَسرِالسَِّفيَنةَِِِجاِنبَِعَلىِفَاْسُمْرهُِ

َرائِيلِفَ َقالَِ ِرَاِبعِِمْسَمارٍِِِإَلىِبَِيِدهَِِِضَربَِِثُمَِِّأَبِيَها،ِِمْسَمارَِِِجاِنبِِإَلىِفَاْسِمرهُِِفَاِطَمةِِمْسَمارَُِِىَذا:َِجب ْ
َرائِيلُِِفَ َقالََِِوأَنَار،ِفَ َزَىر ِِإَلىِبَِيِدهَِِِضَربَِِثُمَِِّأَبِيو،ِِمْسَمارَِِِجاِنبِِِِإَلىِفَاْسِمرهُِِالَحَسنِِمْسَمارَُِِىَذا:َِجب ْ

َرائِيلِفَ َقالَِ - رطوبة منوُ  ظهرت - النََّداَوةَِوَأْظَهرَِِوأَنَارِفَ َزَىرَِخاِمسِِمْسَمارٍِ ِالُحَسينِِمْسَمارَُِِىَذا:َِجب ْ
َرائِيلِيَا:ِنُوحٌِِفَ َقالَِِأَبِيو،ِِمْسَمارَِِِجاِنبِِِِإَلىِفَاْسِمرهُِ  خرج الذي السائل ىذا ما - النََّداَوة؟َِىِذهَِِِماَِجب ْ

ِاألُمَّةُِِتَ ْعَملُِِوَماِالُحَسينِِقصَّةَِفذََكر - الدَّم إىل ُيشًن رمز ىذا - الدَّمَِىَذا:ِفَ َقال - ادلسمار؟ ىذا من
  .َوَخاِذلو َوظَاِلَموُ  قاتَِلوُ  ا فَ َلَعن - ِبوِِ

 أغرقهم الَّذين فأولئك وإلَّ  السَّفينة، ركبوا الَّذين القوم أبناءِ  من فَنحنُ  آباَءنا، ٘نلت الَّيت ىي السَّفينةُ  وىذه
 رَكبت الَّيت اجملموعةُ  وذراريهم، أولدىم من كان من ُكلِّ  مع ىلكوا أولئك أحد، ُذريَّتهم من يبقَ  مل الطوفان
 أولد من ٗنيعاً  ولسنا نُوح، الثَّاين البشريةِ  وأبو آدم، األوَّل البشريةِ  أبو يُقال لذا َذرارِيهم، من ضَلنُ  السَّفينة

 آمنوا الَّذين وىم سفينتوِ  يف نُوحٌ  َ٘نَلهم الَّذين أولد من منَّا كثًنٌ  ولكن نوح، أولد من ُىم َمن فينا نوح،
 تلك صاحبوه، الَّذين ذراري من أو نوح ذراري من ُكنَّا سواءً  آباَءنا ٘نلت الَّيت السَّفينةُ  تِلك بو، وَصدَّقوا
 . اخلمَسة بادلسامًن مسَُِرت السَّفينةُ 

 تشرقُ  مسامًن وعن! إبراىيم ِبا اُ  ابتلى كلماتٍ  وعن! آدم تلقَّاىا كلماتٍ  عن الرِّواياتُ  تتحدَّثُ  وحٌن
 ُعرفّيةٍ  لُغويّةٍ  َمعانٍ  عن تتحدَّثُ  ل ادلضامٌن ىذهِ ! ُحسٌن يا.. . دماً  ينضحُ  منها واخلامسُ  وُتضيء، وتُزىر

 البشريَّةِ  حياةِ  ِمن األوىل الصَّفحة فَتحت الَّيت آدم وإشارات،َكِلماتُ  ُرموز ىذهِ  بسيطة، سطحيةٍ  َساذجةٍ 
 من وأكرب أكرب القضيَّة ولكنَّ  واألصوات، احلروفِ  ُوُجود أُنكرُ  ل أنا وأصوات، حروف ىي ما األرض على

ا ال ُمصطلحات ىذهِ  لنا تُورِد حٌن الرِّواياتُ  ىذهِ  ذلك،  احلقائق ىذهِ  لكنْ  أعمق، حقائق عن تتحدَّثُ  فإهنَّ
 ..!! العناوين ىذهِ  وِعرب ادلصطلحات َىذهِ  ِعرب نتلمَُّسها نتلمَُّسها؟ كيف األعمق

 إبراىيم، ِبا ابُتلي الَّيت والَكلماتِ ! األرض وجوِ  على احلياةِ  لبدايةِ  ُعنواناً  كانت آدم تلقَّاىا الَّيت فالكلماتُ 
يانةِ  يف َْنلَّى الَّذي الشَّامل ّنضموهِنا التوحيدِ  حقيقة إىل ُتشًنُ  إبراىيم، على إٔن َّت الَّيت الكلماتُ   الدِّ

يانةِ  ويف احلنيفيَّة اإِلبراىيميَّةِ  يانة ويف ادلوسويَّة الدِّ يانة ويف العيسويَّة الدِّ يانةُ  ال ُمَحمَّديَّة الدِّ  الكاملُة، اخلإنةُ  الدِّ
 ػٍَََ ٌُِْظْيِسَهُ اٌْحَكِّ ًَدِِّٓ بِبٌْيُدٍَ زَسٌٌَُوُ ؤَزْسًََ اٌَّرُِ ىٌَُ: ﴿الُقرآين التعبًن يف ذلك جاء كما واذلدى احلقِّ  ِديانةُ 

يانةُ  ،﴾وٍُِّوِ اٌدِِّّٓ يانةُ  ىي واحلّق، اذلدى ِديانةُ  ىي ال ُمَحمَّديَّةُ  فالدِّ  الَفسيح الوسيعُ  وُعنواهنا اخلإنة، الكاملةُ  الدِّ
 حقيقةٌ  الدِّينِ  ىذا على الَقيَِّمة أنَّ  إلَّ  يطول، فالكَلمُ  تفاصيلها أمَّا ُعنواهنا، ىو ىذا ،(احَلَسن ابنُ  احُلجَّةُ )
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 وإشارات رموز ىي ىذهِ  وادلسامًنُ  احلّق، ودينِ  اذلدى دينِ  على الَقيِّمةُ  ىي فاطمةُ  ،(فَاِطَمة: )ُعنواهُنا
يِن، سفينةُ  احلياِة، َسفينةُ  الوجوِد، َسفينةُ  عميقٍة، دللتٍ  عن تتحدَّثُ   نُوح، َسفينةُ  وحّتَّ  النَّجاِة، سفينةُ  الدِّ

 ول نُوحٌ  كان ول آدمُ  كان ل احلقيقة ىذه من أشرق وما زُلَمَّدٌ  عنواهُنا الَّيت ادلتجليَّة احلقيقة ىذهِ  ولول
 الكثًن أنَّ  أعتقد ألنَّين إليرادِه، حاجة ول صريحٌ  واضحٌ  الِكساء حديثُ  شيء، كان ول صلاةٍ  سفينةُ  كانت
 .َمضمونَوُ  يعرفُ  فإنَّو منو ُنصوصاً  ػَلفظ مل إنْ  منكم
 ىي ىذه ،(Fatima Hand: )يف اللوحة ىذه وآثارُ  الفاطمية، اللوحات من أخرى لوحةٌ  أيضاً  ىذه

 ما أتدري النَّجاة، َسفينة ىي نُوح فسفينةُ  لنجاهتا، َسبباً  وكانت نوح سفينةُ  ِبا ٓنرَّكت الَّيت اخلمسة األمساء
 ناجية فرسٌ  يُقال ال ُمسرعة، السفينة تعين النَّجاة سفينةُ  اللغوّي، ادلستوى يف األقل على النَّجاة؟ سفينة معىن
اً، سريعةً  فرساً  يعين  ال ُمسرعة السَّفينة تعين النَّجاة سفينةُ  النَّاجية، بالفرسِ  السَّريعةُ  الفرسُ  فُتسمَّى ِجدَّ

اً، وال ُمسرعة  سفينةُ  ىي ىذه األمان، شاطئ إىل ىدفِهم إىل رُكَّاِبا تُوِصلُ  الَّيت السَّفينة تعين النَّجاة سفينةُ  ِجدَّ
 أسبابَ  ذلم وهُتيئ   آخرىا إىل أوَّذلا من السَّفرةِ  أثناء ركَّاِبا َٓنفظُ  الَّيت السَّفينةُ  ىي: تعين النَّجاة سفينةُ  النَّجاة،

 أوَّذلم من كل هم: صادُقهم يقول كما وكل هم للنَّجاة، سفينةً  كانت ما وإلَّ  إليهم اخلوفُ  يتطرَّقُ  فَل األمن
 ىكذا أوسع، احُلَسٌنِ  وبابُ  النَّجاة أبوابُ  وُكل هم َأْسرع، احُلَسٌنِ  َوَسِفيَنةُ  النََّجاة ُسُفنُ  ُكل هم آخرىم، إىل

 . فاطمة ٖنرةُ  ىو احلسٌنُ  فاطمة، يعين احُلَسٌنُ  فَاِطمة، ُمهَجة ىو واحُلسٌنُ  صادقهم، يقول
 علمي، ُنسب روايةً  ظللك ل ضلن! ؟..ل أم ذلك أتعلمون بفاطمة، الكوثر تُفسِّر روايةً  صلدُ  ل إنَّنا أتعلمون

ا  كانت وإنْ  بفاطمة، الكوثر سورة يف الكوثر تُفسِّر روايةً  ظَللكُ  ل إلينا، تصل ومل ُكتبنا يف نصَّاً  وردت رّنَّ
 ىو الكوثر أنّ  رواياتنا يف ادلوجود لكن بنفِسها، نفِسها على دالَّةٌ  السورةُ  رواية، إىل ُناجةٍ  ليست الس ورةُ 

 يف الُكوثر تُفسِّر بأيدينا الَّيت والرِّوايات مهجُتها، ىو قلُبها، ىو جوىُرىا، ىو فاطمة، ىو واحُلسٌن احُلسٌن،
 .َجنَبيها بٌن الَّيت روُحها ىو فاطمة، وَٖنرةُ  فاطمة َجوىرُ  ىو واحُلسٌنُ  باحُلسٌن، تفسره ﴾اٌْىٌَْثَسَ ؤَػْطَْْنَبنَ إَِّٔب﴿
 مؤسَّسة طبعة عليو، اِ  ر٘نةُ  الصَّدوق لشيخنا ،(النِّعمة وٕنامُ  الدِّين كمالُ ) ىو يديّ  بٌن الَّذي الكتابُ  

 : أخرى فاطميَّةٌ  لوحةٌ  ،933 صفحة ادلقدَّسة، ُقم اإلسَلمي، النَّشر
 واحَلَسد، إيَّاك إيَّاك عليوِ  الَعهدُ  وُأِخذ ال ِميثاق يف رآىا فآدمُ  ال ِميثاق، يف فَاطمة ِذكرِ  يف الكَلمُ  علينا مرَّ 

 من وتلقَّى األرض إىل ونزل! احَلسد وىي الكبًنة اإلنسان ِمشكلةِ  يف ووقع اجلِنان يف فاِطَمةَ  آدمُ  أبونا ورأى
 البشرّي، الظ لمُ  بدأ ُىناك ومن اجلِنان، يف وفاطمةُ  ادليثاق يف فَ َفاطمةُ  ذلك، عن احلديثُ  ومرَّ  كلماتٍ  ربِّوِ 

 أوردهُتا وقد إبراىيم ِقصَّةِ  إىل أيضاً  الُقرآنُ  وأشار األرض، يف أبونا وتَابَ  زُلَمَّد، آلَ  آدم أبونا َحَسد َحيثُ 
 ربِّوِ  ِمن آدمُ  تلقَّى حٌن الكلمات يف آدم ِقصَّة مضامٌن لرتباط لكن تأرؼليَّاً، تسبقها نوحٍ  ِقصَّةُ  كانت وإنْ 
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ثنا كما﴾  فَإَحََّّيَُّٓ بِىٍََِّبثٍ زَبُّوُ إِبْسَاىَُِْ ابْخٍَََ ًَإِذِ: ﴿نفُسها الكلماتُ  ىي الكلمات تلك كلمات،  َحدَّ
 .عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الصَّادق إماِمنا عن ُعَمر ابنُ  ال ُمفضَّلُ 

ا العجيبة، ادلضيئةِ  الزَّاىرةِ  ادلسامًن لوحة ادلقدَّسة، ادلسامًن لوحةِ  عند وقفنا ذلك بعد  أسرارُ  نُوح، مسامًنُ  إهنَّ
ا النَّجاة وحقائقُ  السَّفينةِ   وىا ادلسامًن، تِلك بفضلِ  آبائِنا أصَلبِ  يف بقينا وضَلنُ  وحياتِنا، وجوِدنا َشفرةُ  إهنَّ

 ىو ذلك يف الَفضلُ  ال ُمرعب، ال ُمخيف الطوفان ذلك ُكلِّ  بعد لبقائِنا والفضلُ  الوجود ىذا يف نتحرَّكُ  ضلنُ 
 .السَّماوية النوريَّةِ  العجيبةِ  ادلسامًن لتلك ادلسامًن، لتلك
 سامرَّاء إىل سافر حيثُ  الُقمِّي األشعري ا عبد ابن سعد ِقصَّةُ : الرَّمز حديثِ  من حديثٌ  يدي بٌن وىنا

 احُلجَّةُ  زمانِنا إمامُ  ىو األسئلة على أجاب والَّذي عنَده، أسئلةٌ  وكانت العسكريّ  إماَمنا وزار طويلة والِقصَّةُ 
  .احلسن ابنُ 

 وىو َغيبتوِ  قبل زمانِنا إلمامِ  يقول القمي األشعري سعدٌ  ىذا - فََأْخِبرِني:ِقُ ْلتُِ - ﴾وَيََْؼَصَ﴿ :ِقصَّة الِقصَّةُ 

 اجُلّهال بأولئك لنا شأنَ  ل - ﴾وَيََْؼَصَ﴿ تَأِويلَِِِعنِِْاهللَِرُسولِِِاَْبنَِِيَاِفََأْخِبرِني:ِقُ ْلتُِ - :ِسنِّو ِصَغر يف

ِقُ ْلتُِ - زُلَمَّد آلِ  ُنديثِ  ال ُمستهزئٌن ِقَالَِ﴾ وَيََْؼَصَ﴿ تَأِويلَِِِعنِِْاهللَِرُسولِِِاَْبنَِِيَاِفََأْخِبرِني: َِىِذهِِ:
 إىل آدم األوَّل أبينا من ُمتوصلة األنبياء سلسلةُ  - زََكريَّاَِعْبَدهَُِِعَليَهاِاهللَُِِأْطَلعَِِالَغْيبِأَنْ َباءِِِِمنِالُحُروفُِ

يانات سيِّد إبراىيم إىل نوح، الثَّاين أبينا  نفس من إبراىيم ذراري من ىو وزكريَّا زَكريَّا، إىل األصنام، وزُلطِّم الدِّ
 إمامُ  قال فماذا السلسلة، ِىي والسلسلةُ  آدم، ذراري من ونوح نوح، ذراري ِمن وإبراىيم السلسلة، ىذه

ُِمَحمَّدَِعَلىَِقصََّهاِثُمَِِّزََكريَّاَِعْبَدهَُِِعَليَهاِاهللَُِِأْطَلعَِِالَغْيبِأَنْ َباءِِِِمنِالُحُروفَُِِىِذهِِ - َكَهيَ َعَص؟ يف زمانِنا
 أي زُلَمَّدٍ  َعَلى وَقصََّها مرمي، ُسورة يف الَكرمي الكتاب يف يعين زُلَمَّدٍ  على َقصَّها - وآلوَِعَليوِِِاهللَُِِصلَّى
ِإيَّاكِِ: )بقانون القانون، ِبذا نَزل عليهم ا صلواتُ  ىم يقولون كما الَكرمي الكتاب ألنَّ  دلاذا؟ علينا، َقصَّها
َِعَليوِِِاهللَُِِصلَّىُِمَحمَّدٍَِِعَلىَِقصََّهاِثُمَِّ - علينا َقصَّها يعين زُلَمَّدٍ  على فَقصَّها ،(جارةِياِواْسَمعيِأعني
 ىي ىي اخَلمَسة وأمساءُ  إسرائيل، بين من زكريَّا - الَخْمَسةَِأْسَماءَِِيُ َعلَِّموَُِِأنِِْرَبَّوَُِِسَألَِِزََكريَّاَِأنََِِّوَذِلكَِِوآلو
 ظلمٌ  الظ لمُ  وكذلك شلتّدة، قضيَّة القضيَّة إذاً  ،(Fatima Hand: )ادلسيحيّ  اليهودي الرََّمز إليها يَرِمزُ  الَّيت
  ... فاطمة يا.. . شُلتدٌّ 

َرائِيلَِعَليوِِِفََأْىَبطَِِالَخْمَسةَِأْسَماءَِِيُ َعلَِّموَُِِأنِِْرَبَّوَُِِسَألَِِزََكريَّاَِأنََِِّوَذِلكَِ  احلديث قطعاً  - ِإيَّاَىاِفَ َعلََّموَُِِجب ْ
 - َىّموَِعنوُُِِسرِّيََِِوالُحَسينَِوالَحَسنَِِِوفَاِطَمةَِوَعِليَّاًُِِمَحمََّداًِِذََكرَِِإَذاِزََكرِيَّاَِفَكانَِ - األلفاظ عن ليس
َرةَِخنَ َقْتوُِِالُحَسينِذََكرََِِوإَذاَِكْربُوَِواَْنَجَلى - اذلَمّ  عنوُ  زال أي  - (البَ ْهَرة)ِأوِالبُ ْهَرةَِعَليوَِِِوَوقَ َعتِِْالَعب ْ
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ِِإَلِهيِيَا:ِيَومَِذاتَِِفَ َقالَِِالبَ ْهَرة،َِعَليوَِِِوَوقَ َعت - واحلسرة الشَّديد والتَّعب اإلعياء يعين ىنا الَبهَرة من ادلراد
ُهمَِأْربَ َعاًِِذََكرتُِِإَذاِبَاِليَِما َِوتَ ثُورَُِِعِينيَِتْدَمعُِِالُحَسينِذََكرتَُِِوإَذاُِىُموِميِِمنِبَِأْسَمائِِهمَِتَسلَّيتُِِِمن ْ

 زماننا وإمام بالرَّمز يتحدَّث ىنا الُقرآن رموز، - ﴾َكَهيَ َعصَ ﴿ :َوقَالِِقصَِّتوَِعنِتَ َعاَلىِاهللُِِفَأَنْ َبَأهُِِزَفْ َرِتي؟
 ُ َرةَِىََلكَُِِوال َهاءَِكْرَبََلءِِاْسمُِِفَالَكافُِ - الرَّمز ىذا من جانباً  لنا يُِبٌنِّ ِالُحَسينِظَال ِمَُِِوُىوِيَزِيدَِوالَياءِالِعت ْ

ُرهَِوالصَّادِالُحَسينَِعَطشَُِِعَطُشوَِوالَعينُِ رَُِِصب ْ  العنوان ىذا ألنَّ  والصَّرب العطشُ  ذُكر وإظلا - الُحَسينَِصب ْ
 عاُشوراء، يف َجرى الَّذي يف األىمّ  العنوانان علا العنوانان ىذان ،(الصَّرب) عنوان وكذلك ،(الَعَطش) عنوان

 - (والنَّشر الطيِّ  قوانٌنُ : )عنوان َٓنت ادلتقدِّمة احللقات يف ٓندَّثتُ  حينما اجلهة ىذهِ  عن احلديثُ  مرَّ  وقد
َِعَلىَِوَأقْ َبلََِِعَليوِالّدُخولِِِِمنِالنَّاسِِفيَهاَِوَمَنعَِِأَيَّامَِثَلثَةَِمْسِجَدهُِِيُ َفاِرقِلَ مِزََكرِيَّاَِذِلكَِسِمعَِِفَ َلمَّا

ِِبَفَنائِو،ِالَرزِيَّةَِىِذهِبَ ْلوىِأَتُ ْنِزلُِِِإَلِهيِِبَوَلِده،َِخْلِقكََِِخيرَِِأَتَ ْفَجعُِِِإَلِهي:ِنْدبَ ُتوِوََكاَنتَِوالنَِّحيبِالُبَكاءِِ
 بساحة - ِبَساَحِتِهَماِالَفِجيَعةَِىِذهُِِِكْربَةَِِأَُتِحلِ ِِإَلِهيِاْلُمِصيَبة،َِىِذهِِِثِيابََِِوفَاِطَمةَِعِليَّاًِِأَتُ ْلِبسُِِِإَلِهي
َِواْجَعلَِوِصيَّاَِوارِثَاًَِِوَاْجَعلوُِِالِكَبرَِعَلىَِعيِنيِِبوِِِتَ َقرِ َِوَلَداًِِاْرزُْقِنيِاللَُّهمَِّ:ِيَقولَِكانِثُمَِّ - وفاطمة عليٍّ 

ِثُمَِِِّبُحبِّوِفَاْفِتنِّيَِرزَقْ َتِنيوِفَِإَذا - َجدِّه ومن أُمِّو، ومن أبيو، من احُلَسٌن زللَّ  - الُحَسينَِمَحلَِِِّمنِّيَِمَحلَّوُِ
ْعِني َِأْشُهرِِستَّةَِيْحَيىَِحْملُِِوََكانَِِِبوَِوَفجََّعوَُِِيْحَيىِاهللُِِفَ َرزََقوُِِِبَوَلِده،َِحِبيَبكَُِِمَحمََّداًِِتُ َفجِّعَُِِكَماِِبوَِِِفجِّ
 قصةٌ  ولو الكلمة ىذه - َطِويَلةِِقصَّةٌَِِوَلوُِ -: يقول اإلمام - َطِويَلةِِقصَّةٌَِِوَلوَُِِكَذِلك،ِالُحَسينَِوَحْملُِ
 ىذه أنَّ  إىل أشار فقط ألنَّوُ  الكلمة ىذه قال واإلمام زماننا، إمامِ  كَلمِ  من الرِّواية، أصلِ  من ىي طويلة

 بيانٍ  إىل ٓنتاجُ  القضيَّة ولكن ذلك، عن تفاصيَلً  وشرح دللهُتا، ىي ىذه الرموز وىذه رموز، ىي احلروف
 منو وَسِخر ُعلماؤنا َضعَّفو ادلختصر البيان وىذا - َطِويَلةِِقصَّةٌَِِوَلوُِ -:اإلمام قال لذا وأطول، أطول

 ا َسوَّد أل يضحكون، والشِّيعةُ  األِئمَّة ُنديث يسخر اخلطيب اجملالس، يف الشِّيعة منو وَضحكت خطباؤنا
 الزَّمان، صاحبِ  بكَلمِ  يسخرُ  اجلَاىل اخلطيبِ  ىذا ألنَّ  احُلجَّةِ  اإلمامِ  كلماتِ  على َتضحكون وجوَىكم،

 ..!!وجوَىكم ا سوَّد
اً  واضحة فاطميَّةٌ  لوحةٌ   فاطمة، صربُ  ىو احُلسٌن وصربُ  فاطمة، عطشُ  ىو احُلسٌن عطش ،﴾وَيََْؼَصَ: ﴿جدَّ

ثنا الرِّوايات  ُحسٌٍن، على َجرى وللَّذي حِلُسٌنٍ  يومٍ  كلِّ  يف تشهقُ  وَتشهق، وَتشهقُ  َتشهقُ  فَاطمة بأنَّ  ُٓندِّ
ثنا والرِّواياتُ   فهي عقيدتنا يف فاطمة مع نكون أنْ  فاطمة، مع نكون وأنْ  فاطمة ُنسِعدَ  أنْ  وتطالبُنا أيضاً  ُٓندِّ

 من ننُصرُ  منو، تتربأُ  شلَّن ونتربَّأُ  تُواليو من نُوايل وبراَءتِنا، وليِتنا يف فاطمة مع نكون وأنْ  ديِننا، على الَقيِّمةُ 
 الَّذين دائرة يف نكون أنْ  نتجنَّبُ  ا، وِلرسول  ِصلةٌ  ِصلَتها ألنَّ  وَنِصُلها خذذَلا من وطَلُذلُ  نصَرىا

 فاطمة ِذكر أنَّ  تَلحظون جنبيو، َبٌن الَّيت َوُروحوُ  زُلَمَّد وقلبُ  زُلَمَّد ُمهَجةُ  فاطمة ىذهِ  وغُلافوهنا، يقطعوهنا
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 فاطمة ِذكرُ  جاءَ  معاً  ذكُرعلا جاء وحيثما علّي، ِذكرُ  َجاء زُلَمَّدٍ  ِذكرُ  َجاء فَحيثُما وعلّي، زُلَمَّد ِذكر ُيَلصقُ 
 الَّيت ىي وفاطمةُ  اجلنان، يف آدم جنَّة يف وفاطمةُ  ادليثاق، يف فَاطمةُ . أٗنعٌن عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ 
 مع ِذكرىا فَاِطمةُ  أعمالِنا، َصحيفة وُعنوانُ  ِديِننا، َصحيفةِ  عنوانُ  وحب ها َحياتِنا، َصحيفةُ  اِفتُتحت بامسها
 .إسرائيل بين إىل إبراىيم إىل نوح أبينا إىل آدم أبينا من األنبياء

: النَّصارى ُكُتب يف التحريف من ّنثالٍ  جئُتكم حٌن ادلتقدِّمة احللقاتِ  يف تتذكَّرون إذا حديثٍ  من مرَّ  وما
(Hosanna in the highest )جاء حٌن عيسى أنَّ  تتحدَّث الُكُتب أنَّ  وكيف األعايل، يف ُحسينا 

 ..!!األعايل يف ُحسينا ُحسينا،: يُردِّدون وىم والنَّحيب بالُبكاءِ ( الناسُ ) تلق وه القدس إىل
 على رأسوِ  تقدمي يف ضلرهِ  يف ذُنوِ  يف ػلٍن وقصَّةُ  عيسى، ولدة قبل ُوِلد أنَّوُ  ػلٍن قصَّةُ  ػلٍن قصَّة وِقصَّةُ 

 يبكون، كانوا لذلك ُِنُسينا، ُمرتبطٌ  األمر َىذا أنَّ  يعلمون يعلمون، وكانوا إسرائيل بين يف أثرىا تركت َطشتٍ 
م ُكتِبهم يف كما والبكاء، الدموع وبٌن( Hosanna) كلمة بٌن الرتباط ويعلمون  يعلمون، كانوا بأهنَّ

 !!أشياِعهم وسطِ  يف حّتَّ  اخلطِّ  طولِ  على ظُِلموا زُلَمَّدٍ  آل ولكنَّ 
 العربيةِ  األمثال من وَمَثلٌ  العريب، األدب تفاصيل على ادلطّلعون يعرفوُ  اسمٌ  األيادّي، ساعدةَ  ابنُ  َقس  

 ادلتوفِّرة ال ُمعطيات ُنسب ،اإلسَلم قبل األيادي ساعدة ابنُ  َقسّ  ،(َقسّ  من َأخ َْطبُ : )يقولون ادلعروفة
 األيادي ساعدة بن َقس   منو، وثقافةً  وِعلَماً  َفهَماً  أكثرَ  ول منو، أفصحَ  ول منو، أبلغَ  َخطيباً  صَلدُ  ل ،عندنا
 ابن قسّ  شخصيةِ  عن احلديثَ  أُريدُ  ول زُلَمَّد، وآلِ  ّنَُحمَّدٍ  يُ َبشِّرُ  وكان اجلاىليَّة، يف العرب ُعلماء من كان

 .أخرى فاطميَّةٍ  لوحةٍ  معرضِ  يف لكنَّين األيادي ساعدة
 ينقل ،11 احلديث رقم ،296 صفحة عشر، اخلامس اجمللَّد ،(األنوار ُنارُ ) ىو يديّ  بٌن الَّذي الكتابُ 

ِابنِِِالَجاُرودَِعن - بسندهِ  عيَّاش، أيب ابن زُلَمَّد ابن أل٘ند عشر الثين على النَّص يف األثر ُمقتضب عن
 األيادي، ساعدة ابن قسّ  من َقريباً  كان أسلم َلمَّا ادلنذر ابن اجلارود النَّيب، صحابة ِمن - الَعْبِديِاْلُمنِذر

 بقربِ  النَّاس يُبشِّر اجلاىليَّة أيَّام احلجيج وسط ويقف سنة ُكلّ  يف ساعدة ابن قسّ  يأت كان احلج موسم يف
 موطن منها آخذ طويلة الِقصَّة العبدي؟ ادلنذر ابن اجلارود لنا ينقلُ  ماذا وآلو، عليو اُ  صلَّى زُلَمَّدٍ  ظهورِ 

َِلقد -:للنَّيب يقول اجلارود - اهللَِرُسولِيَاِقُلتُِ - الفاطميَّة اللوحة وىذهِ  الصورة ىذه لكم وألتقطُ  احلاجة
ِإَلىِِإيَادِأَْنِديَةِِِِمنِنَادٍِِِمنَِِْخَرجََِِقسَّاًَِِشِهدتَُِِلَقد - األيادي ساعدة ابن قسّ  إىل ُيشًن - َقسَّاًَِِشِهدتُِ

 ابن َقسّ  من السَّجع تعلَّم قد ىذا أنَّ  يبدو - بَِنَجادُِمْشَتِملٌَِِوُىوَِوِعَتادَِوَسمرةٍِِقَ َتادِِذيَِصْحِصيحٍِ
ِِذيَِصْحِصيحٍِِإَلىِِإيَادِأَْنِديَةِِمنِنَادٍِِِمنَِِْخَرجََِِقسَّاًَِِشِهدتَُِِلَقد:ِاهللَِرُسولِيَاِقُ ْلتُِ - اإليادي ساعدة

َِوْجَهوُِِالسََّماءِِِإَلىِرَاِفَعاًَِِكالشَّْمسِلَْيلٍُِِأْضِحَيانِِِِفيَِفوَقفَِِبَِنَجادُِمْشَتِملٌَِِوُىوَِوِعَتادَِوَسمرةٍِِقَ َتاد
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َعةَِِِىِذهَِربِِّاللَُّهمَِّ - ىنا الشاىد موطن - يَ ُقولَِفَسِمعُتوِِمنوَُِِفَدنَوتَُِِوِاصِبَعوُِ  السَّبعة - اأَلْرقَ َعةِالسَّب ْ
َعةَِِِىِذهَِربَِِّاللَُّهمَِّ - السَّماوات إىل ُيشًن األرقعة َِوالثَََّلثَةَِِِوِبُمَحمَّدٍِِال ُمْمرَِعةَِواأَلَرِضينَِِاأَلْرقَ َعةِالسَّب ْ

َِمَعوِال َمَحاِمَدةَِِِوالثَََّلثَةَِِِوِبُمَحمَّدٍِ - عشر األربعة ادلعصومٌن من األربعة ال ُمَحمَّدون - َمَعوِال َمَحاِمَدةِِ
 -:يقول ذلك بعد ألنَّوُ  الزَّىراء إىل ُيشًن ُىنا األرفعة - الَفَرَعةَِواأَلْرفَ َعةِالنَّبَ َعةَِوِسْبطَيوِاأَلْربَ َعةَِوالَعِليِِّين
ِمَعةَِوالسَِّريِِّ  - جعفر ابن موسى إىل ُيشًن - الض َرَعةِالَكِليمَِِِوَسِميِِّ - الصَّادق اإلمام إىل ُيشًن - الَلَّ

 ىنا فهو أٗنعٌن، عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  العسكريّ  احَلسن اإلمام إل ُيشًن - الرَّفَ َعةِِذيَِوالَحَسنِِ
 العربية، اجلاىليَّة صحراء يف ترتدَّدُ  أمساؤىم وىذه ذكُرىم ىو ىذا ،(الَفَرَعةَِواأَلْرفَ َعةِِ: )بقولوِ  الزَّىراء إىل ُيشًنُ 
ثنا العبدي ادلنذر ابن اجلارود ىو وىذا اإليادي ساعدة ابن قس   ىو فهذا  بعد كَلموِ  يف ويستمرّ  عنو، ػُلدِّ

ِمَعةَِوالسَِّريِِِّالَفَرَعةَِواأَلْرفَ َعةِِ -:يقول أنْ  ِالن  َقَباءُُِِأْولَِئكَِِالرَّفَ َعةِِذيَِوالَحَسنِِِالض َرَعةِالَكِليمَِِِوَسِميِِِّالَلَّ
 .كَلموِ  آخر إىل - اْلَمْهيَ َعةَِوالطَّريقُِِالش َفَعة

ثنا ،(الواعظٌن روضة) يف عليو ا ر٘نةُ  النيسابوري الَفتَّال يذكرىا روايةٌ  أيديكم بٌن أعرضها أخرى لوحةٌ   ػُلدِّ
 طالب، أيب إىل ِلمن؟ العرب وقبائلُ  قُريش فلجأت وخوف وزلزل شديد بَلء احلجاز، ببَلد نزل بَلءٍ  عن
 وأىلُ  شدائدىا، يف ادلطلب عبد إىل تلجأُ  العربُ  كانت وإلَّ  ال ُمطَّلب، عبد وفاةِ  بعد حدثَ  األمر ىذا

 واألقوال واألشعارِ  التأريخِ  وبكتب بادلصادرِ  جلئُتكم ادلطلب ىذا عن الكَلمُ  كان ولو ذلك، يعرفون قُريش
 خات ِولدةِ  بعدَ  ىذا؟ َحَدث مّت طالب، أيب إىل فلجأوا وادلخيف ال ُمفزِع البَلءُ  ىذا فحَدثَ  ذلك، وغًن

 ادلؤمنٌن أمًن ولدةِ  وقبل طالب أيب بيت يف صغًناً  كان حينما بعثتِو، قبلَ  ولكن الزَّمان، من بفرتةٍ  األنبياء
 أيب كلماتُ  ىي ما قال؟ ماذا ودعا، الد عاء إىل خرج طالب، أبو ذلم فدعا عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ 
ِِإَلَِِّالبَ ْيَضاءَِوبِالَفاِطِميَّةِِِالَعالِيَّةَِوبِالَعَلويَّةِِِاْلَمْحُموَدةِبِاْلُمَحمَِّديَّةَِِِأْسأَُلكََِِوَسيِّديِِإَلِهي - طالب؟

 ا صلَّى النَّيبّ  بعثة قبل عليو ا صلواتُ  طالبٍ  أيب دعاءُ  ىذا - َوالرَّْحَمةِبِالرَّأَفةِِِتَِهاَمةَِعَلىِتَ َفضَّْلتَِ
ِالَعالِيَّةَِوبِالَعَلويَّةِِِاْلَمْحُموَدةِبِاْلُمَحمَِّديَّةَِِِأْسأَُلكََِِوَسيِّديِِإَلِهي - ادلؤمنٌن أمًن ولدةِ  وقبل وآلو عليو

 األوَّل، اجلزء الواعظٌن روضة يف الرِّواية - َوالرَّْحَمةِبِالرَّأَفةِِِتَِهاَمةَِعَلىِتَ َفضَّْلتَِِِإَلَِِّالبَ ْيَضاءَِوبِالَفاِطِميَّةِِ
  .بعدىا وما 33 صفحة

ِفَ َلقََِِفوالَِّذي -:يقول نَبي نا؟ يقول ماذا الكلمات؟ ىذه ِنصوصِ  وسّلم وآلو عليو ا صلَّى يقول ماذا
َِىِذهَِِِتكُتبِالَعَربَُِِكاَنتَِلَقدِالنََّسَمةَِوبَ َرأَِِالَحبَّةِفَ َلقََِِفوالَِّذي - :النَّيبّ  كَلم ىذا - النََّسَمةَِوبَ َرأَِِالَحبَّة

 فاطمة ِذكرُ  - َحِقيَقَتهاِتَ ْعِرفَُِِوََلِِتَ ْعَلُمهاََِلَِِوِىيِالَجاِىِليَّةِِفيَِشَداِئِدَىاَِعْندَِِِبهاِفَ َتْدُعوِالَكِلَمات
 ل وىم فاطمة، يد( Fatima Hand) ب   ٓنتمي األرضية الُكرة وجو على النَّاس من الكثًن اآلن موجود،
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 تتبٌّن  ل الظَلمة وىذه اخلط، طول على موجودة الظ َلمةُ ..!! ىذا يومك إىل ىي، ىي ما احلقيقة، يعرفون
 َمن تتذّكرون، إذا الرَّجعة، عن احلديث كان حينما عنها َحدَّثتكم الَّيت الُكربى اكمة عند إلَّ  عناويُنها

 عناوينُ  ستتبٌّن  الُكربى، اكمة وعن الرَّجعة عن احلديثُ  ومرَّ  الربنامج، ىذا حلقات معي يُتابع كان
 ا رسول كَلم ىذا الكلمات، ِبذهِ  بفاطمة ػَلَتمون األصنام يعبدون َوُىم اجلاىليةِ  يف فَ ُهم فاطمة، ظَلمةِ 

 األصنام يعبدون يكونوا أمل ذلك، من تستغربوا ل - النََّسَمةَِوبَ َرأَِِالَحبَّةِفَ َلقََِِفوالَِّذي - :بكَلمي ىو وما
ِالَعَربَُِِكاَنتَِلَقدِالنََّسَمةَِوبَ َرأَِِالَحبَّةِفَ َلقََِِفوالَِّذي - !:ذلك؟ يف الغريب ىو ما البيت؟ إىل وػَلج ون
 اآلن ما مثل يستجاب، ذلا، وُيسَتجابُ  - الَجاِىِليَّةِِفيَِشَداِئِدَىاَِعْندَِِِبهاِفَ َتْدُعوِالَكِلَماتَِىِذهَِِِتكُتب
 ُحرِّفت وقد ،(الربتغال Fatima) إىل تذىب اآلن النَّاس ما ومثل ،(Fatima Hand) ب  ٓنتمي النَّاس

ِالَحبَّةِفَ َلقََِِفوالَِّذي - !!:فاطمة يا أنتِ  ِ  ىناك، ادلعجزات ٓندثُ  زالت ما ذلك ومع احلقائق وُزوِّرت
 لبُدَّ (  Fatima Hand) ل   والنَّصارى اليهود استعمال نَفهم أنْ  نُريد حينما لذلك - ...ِالنََّسَمةَِوبَ َرأَِ

  .احلقائق ىذه نَعرف أنْ 
 مباشرة فهو وسطحّية، بسذاجةٍ  األمور يفهم البعض ألنَّ  الصورة، تّتضح كي ادلطالب ىذه لكم أوردتُ  أنا

 ىذا قطعاً  السَّقيفة، دودة وبسببِ  اإلطَلع، عدم وبسببِ  ادلوسوعّية، عدم بسببِ  ادلضامٌن، ىذه يُنِكرُ 
 .عليها والقضاء الدودة ىذه لعَلج يبادروا أنْ  عليهم لذا الشِّيعة، أكثرُ  بو ُأصيب وقد كبًن، رئيسيّ  سبب

 ضلتاجوُ  الَّذي وال ُمعقِّم ال ُمطهِّر نوع ىو ما تعرفوا أنْ  تُريدون تطهًن، عملّية إىل ضلتاج فَنحنُ  واضح، والِعَلج
 ىذا عن سنتحدَّثُ  الفاصل وبعد فاصل إىل نذىب! ؟..عجيب ُمطهِّرٍ  على سأدلكم أنا نفوِسنا؟ لتطهًن

 .ال ُمطهِّر
 ماذا الزِّيارة أّولِ  يف بيوتكم يف موجود اجلنان مفاتيح ادلفاتيح، افتحوا! الكربى؟ الصّديقة زيارة يف نقرأ ماذا

َِأْولَِياءَِلكِِِأَنَّاَِوَزَعْمَنا - :ذلا ونقول واحُلسٌن احَلَسنِ  أُمَّ  طُلاطبُ  - َأْولَِياءَِلكِِِأَنَّاَِوَزَعْمَنا - تقرأون؟
ُِكنَّاِِإنَِِْنْسأَُلكِِِفَِإنَّاَِوِصي وُِِِبوَِِِوأََتىِوآِلوَِعَليوِِِاهللَُِِصلَّىِأَبُوكِِِِبوِِِأَتَانَاَِماِِلُكلَِِِّوَصاِبُرونَِوُمَصدُِّقون
قْ َناكِِ  بعد ونؤمن ّنَُحمَّدٍ  نؤمن حينما - َلُهُماِبَِتْصِدِيِقَناِأَْلَحقِتَناِِإَلَِّ - تُلِحُقنا الَّيت ىي - أَْلَحْقِتَناِِإَلََِِّصدَّ

 تصديَقنا لنا ُٕنضي حّتَّ  أي بتصديِقنا، تُلِحَقنا حّتَّ  بفاطمةَ  إؽلانٍ  من لبُدَّ  إذ يكفي، ل فهذا بعليٍّ  ذلك
، ّنُحَّمَّدٍ   ىو اإلؽلانُ  األمر؟ وانتهى وآلو عليو اُ  صلَّى زُلَمَّدٍ  على َوَقفوا الَّذين بأولئك بالك فما وعليٍّ
ابون كنتم إذا أمَّا تزوروهنا، وأنتم فاطمة على تكذبون ل كنتم إذا ىذا وفاطمة، وعليٍّ  ّنَُحمَّدٍ  اإلؽلانٌ   كذَّ

 مناىج ُنسب ضعيفة الزِّيارة ىذه بأنّ  وتقولوا الرِّجال علم قذارات على تعتمدوا مل إذا أنتم، شأُنكم فهذا
 إذا ضعيفة، الزيارات ىذه مراجعنا ومناىج الرِّجال علم قذارات فبحسب أعمارىم، ا أطال الِكرام مراجعنا
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 العتماد تُريدون كنتم إذا أمَّا أحرار، فأنُتم والسَّخافات والتفاىات القذارات ىذه على تعتمدوا أنْ  أردتُ 
 ألنَّنا ىنا، األساس ىو بفاطمة اإلؽلان إنّ  بل وفاطمة، وعليٍّ  ّنَُحمَّدٍ  إؽلانٌ  فاإلؽلانُ  الزِّيارة ىذه منطقِ  على

 ا رسول بنتَ  يا - َأْولَِياءَِلكِِِأَنَّاَِوَزَعْمَنا -:أخرى مرَّة أقرأوىا وأنتم الزِّيارة لكم أقرأُ  منها، التصديقَ  نأخذ
ُِكنَّاِِإنَِِْنْسأَُلكِِِفَِإنَّاَِوِصي وِِبوَِِِوأََتىِوآِلوَِعَليوِِِاهللَُِِصلَّىِأَبُوكِِِِبوِِِأَتَانَاَِماِِلُكلَِِِّوَصاِبُرونَِوُمَصدُِّقون -

قْ َناكِِ َِنْسأَُلكِِِفَِإنَّا - وعليّ  ّنَُحمَّدٍ  اإلحلاقَ  نستحقّ  ل فنحن صّدقناىا َنُكن مل إنْ  يعين - أَْلَحْقِتَناِِإَلََِِّصدَّ
قْ َناكُِِِكنَّاِِإنِْ  - الُكربى الصديقةُ  معىن ىو ىذا الُكربى، الصديقةُ  أي َُّتها لك َتصديَقنا تقبِلٌن أنتِ  إذا - َصدَّ

قْ َناكُِِِكنَّاِِإنَِِْنْسأَُلكِِِفَِإنَّا َِطُهرنَاَِقدِبِأَنَّا - شيء؟ بأيِّ  - أَنْ ُفَسَناِلُِنَبشِّرََِِلُهَماِبَِتصِديقَناِأَْلَحْقِتَناِِإَلََِِّصدَّ
 السَّقيفة؟ دودة ومن أُميَّة بين فايروسات من للخَلصِ  التطهًن عن تبحثون التطهًن، ىو ىذا - ِبَوََليَِتكِِ
 .زىراء يا - ِبَوََليَِتكَِِِطُهرنَاَِقدِبِأَنَّاِأَنْ ُفَسَناِلُِنَبشِّرَِ - :التطهًن ىو ىذا ىنا، التطهًن
َِىِذهَِِِتكُتبُِِالَعَربَُِِكاَنتَِلَقدِالنََّسَمةَِوبَ َرأَِِالَحبَّةِفَ َلقََِِفوالَِّذي -:وآلو عليو ا صلَّى يقول فهكذا

 ىذه ىي ما - َحِقيَقَتهاِتَ ْعِرفَُِِوََلِِتَ ْعَلُمهاََِلَِِوِىيِالَجاِىِليَّةِِفيَِشَداِئِدَىاَِعْندَِِِبهاِفَ َتْدُعوِالَكِلَمات
َِوبِالَعَلويَّةِِِاْلَمْحُموَدةِبِاْلُمَحمَِّديَّةَِِِأْسأَُلكََِِوَسيِّديِِإَلِهي -:طالب أيب من تعلََّمتها الَّيت الكلمات الكلمات؟

 .َوالرَّْحَمةِبِالرَّأَفةِِِتَِهاَمةَِعَلىِتَ َفضَّْلتَِِِإَلَِِّالبَ ْيَضاءَِوبِالَفاِطِميَّةِِِالَعالِيَّة
 جاىلّيِتهم؟ رِمالِ  يف يغوصون كانوا الَّذين العربِ  من فاطمةُ  لقيت ماذا ولكن

 - عمر ابن ادلفضَّل عن الرِّواية الصَّدوق، أمايل عن منقولةٌ  والرِّوايةُ  العلوم عوامل ،(العوامل) كتاب ىو ىذا
 ولدهِتا ِقصَّةِ  عن يتحدَّث ُوِلَدت، كيف - فَاِطَمة؟ِِوََلَدةَُِِكانََِِكيفَِ:ِالصَّاِدقِاهللَِعبدِِِأِلَِبيِقُ ْلتُِ:ِقَالَِ

ُِنسَوةَُِِىَجَرتَهاِاهللَِرُسولُِِِبَهاَِتزوَّجََِِلمَّاَِخِديَجةَِِِإنَِِّنَ َعم:ِفَ َقال - فيها الدنيا إىل جاءت الَّيت والظروف
رَُكنََِِوََلَِِعَليَهاُِيَسلِّمنََِِوََلَِِعَليَهاَِيْدُخْلنَََِِلَِِفُكنََِِّمكَّة  ىذا يَفعلون أَل ! مقاطعة - َعَليَهاَِتْدُخلُِِِاْمَرَأةًِِيَ ت ْ
 رموز نفسُ  وُىم! طوال لسنٌن عوائِلنا ومع معنا ىذا فعلوا لقد! العقائد ِبذه تعتقدون حينما بعضكم مع

ينيَّة، ادلؤسَّسة  أيب زوجة خلُطى ِامتداد وأولئكَ ! وفاطمة خدغلة الطاىرات أولءِ  خلطى ِامتداد ضَلنُ  فهل الدِّ
 ولكن ذلك أقول أن أُريد ل! خدغلة وػلاربون ا رسول ػلاربون كانوا الَّذين من! معاوية أم وىند ذلب

ِِبَهاَِتزوَّجََِِلمَّاَِخِديَجةَِِِإنَِّ - التجربة ِبذه ومررنا طوال ولسنٌن عملياً  عشناهُ  ضلنُ  ىذا الواقع ىذا، ىو الواقع
رَُكنََِِوََلَِِعَليَهاُِيَسلِّمنََِِوََلَِِعَليَهاَِيْدُخْلنَََِِلَِِفُكنََِِّمكَّةُِنسَوةَُِِىَجَرتَهاِاهللَِرُسولُِ َِعَليَهاَِتْدُخلُِِِاْمَرَأةًِِيَ ت ْ

ِِبَفاِطَمةَِحِمَلتِفَ َلمَّا - النَّيبّ  على َحَذراً  - َعَليوَِحَذرَاًَِِوَغّمهاَِجَزُعَهاِوََكانِِلَذِلك،َِخِديَجةُِِفَاْسَتوَحَشت
ثُهاِاِطَمةُِفََِِكاَنت  فاطمة اسم يكتبون ا رسول يقول كما العرب ىم يعين - َوُتَصب ُِّرىاَِبْطِنَهاِِمنُِتَحدِّ
 بطنِ  يف وىي فَاِطمة وػُلارِبون فاطمة َوَواِلد فاطمة أُمَّ  ػُلاربون وىم ِبم ُٓنيط الَّيت واألضرار األشرار لدفعِ 
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ثُهاِفَاِطَمةَُِِكاَنتِِبَفاِطَمةَِحِمَلتِفَ َلمَّا - !!أُمِّها  ىؤلء يفعلُ  ما على ُتَصب ُِّرىا - َوُتَصب ُِّرىاَِبْطِنَهاِِمنُِتَحدِّ
ُِتَحدِّثَُِِخِديَجةََِِفَسِمعِيَوَماًِِاهللَِرُسولَِفَدَخلِاهلل،َِرُسولِِِِمنَِذِلكَِتْكُتمُِِوََكاَنت - األصلاس األنذال
ثِين؟َِمنَِخِديَجةُِِيَا:َِلَهاِفَ َقالَِِفَاِطَمة، ثُِنيَِبْطِنيِِفيِالَِّذيِالَجِنينُِ:ِقَاَلتُِتَحدِّ ِيَا:ِقَالََِِويُ ْؤِنُسِني،ُِيَحدِّ
َرائِيلَِىَذاَِخِديَجة َِسَيْجَعلَُِِوتَ َعاَلىِتَ َباَركَِِاهللَِوَأنَِِّاْلَمْيُمونَةِالطَّاِىَرةُِِالنَّْسَلةَُِِوأَنَّهاِأُنْ َثىِأَنَّهاِيُ َبشُِّرِنيَِجب ْ

َها،َِنْسِلي َِخِديَجةُِِتَ َزلِفَ َلمَِوْحِيو،ِِاْنِقَضاءِِِبَعدََِِأْرِضوِِفيُِخُلَفاَءهَُِِوَيْجَعَلُهمِأَِئمَّةَِنْسِلَهاِِمنَِِْوَسَيْجَعلُِِِمن ْ
 قريش ونسوة خدغلةُ  تزل مل َشيء؟ أيِّ  على ذلك على َتزل مل - ِوََلَدتُهاَِحَضَرتَِأنِِِْإَلىَِذِلكَِعَلى

ِِإَلىَِذِلكَِعَلىَِخِديَجةُِِتَ َزلِفَ َلم - بطِنها يف وىي فاطمة ىي وحشِتها يف يُؤِنسها كان والَّذي يقاطعنها،
 - َىاِشمَِوبَِنيِقُ َريشِِنَساءِِِِإَلىِفَ َوجََّهت - َحرجة حالة وىي الولدة، َحضرت - ِوََلَدَتهاَِحَضَرتَِأنِْ

ِالنَِّساءِتَِليَِماِِمنِّيِلَِتِلينَِِتَ َعالَينَِِأنَِِْىاِشمَِوبَِنيِقُ َريشِِنَساءِِِِإَلىِفَ َوجََّهت - :الصَّادق اإلمام عن الرِّواية
َِمالَََِِلَِِفِقيَراًِِطَاِلبِأَِبيِيَِتيمَُِِمَحمَّداًَِِوتَ َزوَّْجتِِِقَ ْولََناِتَ ْقَبِليَِوَلمَِعَصيِتَناِأَْنتِِِِإلَيَهاِفََأْرَسْلنَِِالنَِّساء،ِِمن
َِأْرَبعَُِِعَليَهاَِدَخلَِِِإذَِِْكَذِلكِِىيِفَ َبيَناِِلَذِلكَِخِديَجةُِِفَاْغَتمَّتَِئاً،َشيَِِِأْمِركِِِِمنِنَِليَِوََلَِِنِجيءِفَ َلْسَناَِلو

ُهنَِِّفَ َفِزَعتَِىاِشمِبَِنيِِنَساءِِِِمنَِِْكأَن َُّهنَِِِّطَوالٌُِِسْمرٌِِِنْسَوةٍِ ِيَاَِتْحَزِنيََِلِ:ِِإْحَداُىنَِِّفَ َقاَلتِرَأَتْ ُهنَّ،َِلمَّاِِمن ْ
ُِمَزاِحمِبِنتُِِآسياَِوىِذهِِ - إبراىيم زوجة سارة - َسارَةِأَنَاَِأَخَواُتكَِِِوَنحنُِِِإلَيكِِِرَبِّكُِِِرُسلُِِفَِإنَّاَِخِديَجة

يَّةُ  - ِعْمَرانِبِْنتَُِِمْرَيمَُِِوَىِذهِِ - ِفرعون زوجة - الَجنَّةِِفيِرَِفيَقُتكَِوِىي  فاطمة ألنَّ  ّنرمي مُسِّيت فَاطمة، مسَِ
َرىَِمرَيمُِِىيِىذهِِِواهلل: )ا رسول أقسم كما الُكربى مرمي ىي   .(الُكب ْ

ينيَّة ادلؤسَّسة زوَّرت كما مريام،: يقولون كما ل - َكْلَثمُِِوىذهِِ ُِأْختَُِِكْلَثمُِِوىذهِِ - ذلك اليهودية الدِّ
ا إليها نسبوا كما ل - ِعْمَرانِابنُِِِمْوَسى ا بالربص أصيبت أهنَّ  األكاذيب تلك موسى، أخاىا َحسدت وأهنَّ

 منزلُتها امرأة ىذهِ  - ِعْمَرانِابنُِِِمْوَسىُِأْختَُِِكْلَثمُِِوىذهِِ - !عمران ابن موسى بشقيقةِ  ألصقوىا الَّيت
ِالنَِّساءِِمنِالنَِّساءُِِتَِليَِماِِمْنكِِِلَِنِليِِإلَيكِِِاهللُِِبَ َعثَ َناَِأَخَواُتكَِِِوَنحنُِ - :خدغلة ؼُلاطنب ىؤلء عالية،

ِفَاِطَمةَِِفَ َوَضَعتَِخْلِفَهاِِمنَِوالرَّاِبَعةَُِِيَديَهاِبَينََِِوالثَّالَِثةَُِِيَسارَِىاَِعنَِِْوُأْخَرىَِيِميِنَهاَِعنَِواِحَدةٌَِِفَجَلَست
َِشْرقِِِِفيِيَ ْبقََِِوَلمَِمكَّةِبُ ُيوتَاتَِِِدَخلَِحتَّىِالن  ْورِِمنَهاَِأْشَرقَِِاأَلْرضِِإَلىَِسَقَطتِفَ َلمَّاُِمَطهََّرة،ِطَاِىَرةًِ

ُهنََِِّواِحَدةٍُِِكلِ ِالِعْينِالُحْورِِِِمنَِعْشرٌَِِوَدَخلَِِالن  ْور،َِذِلكَِِِفيوَِأْشَرقَِِِإَلََِِّمْوِضعٌَِِغْرِبَهاَِوََلِِاأَلْرضِِ ِِمن ْ
 من مظهرٌ  ىو ادلاءُ  والكوثرُ  - الَكْوثَرِِمنَِماءٌِِاإِلْبرِيقَِوِفيِالَجنَّةِِمنَِوِإْبرِيقٌِِالَجنَّةِِمنَِطْشتٌَِِمَعَها

َهاَِيَديَهاِبَينََِِكاَنتِالَِّتيِاْلَمْرَأةُِِفَ تَ َناَولَتَها - مظاىرِىا ِبَ ْيَضاَءينِِخرقَ َتينَِوَأْخَرَجتِالَكْوثَرِِبَماءِِِفَ َغَسَلت ْ
َهاِبَ َواِحَدةِفَ َلفَّتَهاَِوالَعْنَبرِاْلِمْسكِِِِمنِرِيَحاًَِِوَأْطَيبَِِاللََّبنِِِِمنِبَ َياَضاًَِِأَشدَِّ َهاِثُمَِِّانِيةبِالثَِّوقَ ن ََّعت ْ ِِاْستَ ْنَطَقت ْ

 من َوَردَ  خطأً  التعبًن ىذا أنّ  أعتقد أنا شهادة، من بأكثرِ  نطقت ىي - بِالشََّهاَدتَينِفَاِطَمةُِِفَ َنَطَقت
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 ،ادلعارج سورة إىل نذىب حٌن الكرمي الكتابِ  مع ينسجم وىذا - بِالشََّهاَداتِفَاِطَمةُِِفَ َنَطَقت - ادلفضَّل

 ىناك ،﴾لَبئٌَُِّْ بِشَيَبدَاحِيُِْ ىُُ ًَاٌَّرَِّٓ ۞ زَاػٌَُْ ًَػَيْدِىُِْ ٌِإََِبَٔبحِيُِْ ىُُْ ًَاٌَّرَِّٓ﴿ ادلعارج؟ سورة يف نقرأ ماذا

 عامَّة يف كان إذا ىذا ،﴾لَبئٌَُِّْ بِشَيَبدَاحِيُِْ ىُُ ًَاٌَّرَِّٓ ۞ زَاػٌَُْ ًَػَيْدِىُِْ ٌِإََِبَٔبحِيُِْ ىُُْ ًَاٌَّرَِّٓ﴿ شهادات
  .ادلؤمنٌن عامة عن ادلصلٌِّن عن تتحدَّث اآليات ادلؤمنٌن،
 - بِالشََّهاَداتِفَاِطَمةُِِفَ َنَطَقت - الواقع ُنسب وأمَّا ادلوجود النص يف كما - بِالشََّهاَدتَينِفَاِطَمةُِِفَ َنَطَقت

ِأَِبيَِوَأنَِّ - األوىل الشَّهادة ىذه - اهللِِإَلَِِِّإَلوََِلِِأنَِِْأْشَهدُِ:َِوقَاَلت - كَلِمها خَلل من سيّتضح وىذا
 - الثَّالثة الشَّهادة وىذه - اأَلْوِصَياءَِسيِّدُِِبَ ْعِليَِوَأنَِّ - الثَّانية الشَّهادة وىذه - األّنِْبَياءَِسيِّدُِِاهللَِرُسولُِ

  .شهادات فهناك الثَّالثة، بالشَّهادة ُملَحقة أو رابعة شهادة إمَّا وىذه - اأَلْسَباطَِساَدةَُِِوُوْلِدي
 ويف واإلقامة األذانِ  يف ووجوِِبا الثَّالثة الشَّهادة وجودِ  أحقيَّةِ  على يدّلك وىذا شهادتٌن من أكثر ىناك

ينيَّةِ  حياتِنا موارد ِمن َموردٍ  ُكلِّ  ويف الصََّلة من واألخًن الوسطيّ  التشه د  ِبذا الكَلم ومرَّ  والدنيويّة، الدِّ
 أذاِنُكم بالُ  فما الثَّالثة بالشَّهادةِ  تنطقُ  فاطمة فهذهِ  الربنامج، ىذا من ادلتقدِّمة األوىل لقاتاحل يف اخلصوص
 فمن فاطمة، ىذه فاطمّيون؟ أنتم! أنُتم؟ بالكم ما ؟!منو َِنزءٍ  ىي ما الثَّالثة الشَّهادة بأنَّ  تقولون وإقامِتكم

 أنتم ول أنا ل تصلون ل ُناِفرِه؟ ِفضَّة ٘نارُ  يدوسوُ  تُرابٍ  من َذرَّةً  تزنون ىل وزُنكم؟ ما قيمُتكم؟ ما أنتم؟
 الشَّهادة بأنَّ  ويُقال احلياة يف ذلا نُطقٍ  أوَّلِ  يف تَنطقها كيف الثَّالثة، الشَّهادة لنا ُتشرِّعُ  فاطمة ىذهِ  ذلك، إىل

 حياهَتا تفتتح فاطمة مكان، ُكلِّ  يف والثَّانية األوىل الشَّهادة مع واجبٌ  فذِكُرىا كَّل ! بواجبة ليست الثَّالثة
 ! لكم؟ نصنعُ  فماذا مريضة وقلوبُكم مريضة عقوُلكم كانت وإذا ِِبا،

ِفَاِطَمةَِوقَاَلت ِاأَلْوِصَياءَِسيِّدُِِبَ ْعِليَِوَأنَِِّاألّنِْبَياءَِسيِّدُِِاهللَِرُسولُِِأَِبيَِوَأنَِِّاهللِِإَلَِِِّإَلوََِلِِأنَِِْأْشَهدُِ:
ُهنََِِّواِحَدةٍُِِكلَِِّوَسمَّتَِعَليُهنََِِّسلََّمتِثُمَِِّاأَلْسَباط،َِساَدةَُِِوُوْلِدي ِِإلَيَهاَِيْضَحكنََِِوَأقْ بَ ْلنَِِبِاْسِمَهاِِمن ْ

ِلَ مِزَاِىرِنُورٌِِالسََّماءِِِِفيَِوَحَدثَِِفَاِطَمةِِبوََلَدةِِِبَعَضاًِِبَ ْعَضهمِالسََّماءَِأىلَُِِوَبشَّرِالِعينِالُحورَُِِوتَ َباَشَرت
َِوِفيِِفيَهاِبُوِركََِِمْيُمونَةًِِزَِكيَّةًَِِمَطهَّرةًِِطَاِىَرةًَِِخِديَجةِيَاُِخِذيَها:ِالن ْسَوةَُِِوقَاَلتَِذِلك،ِقَبلَِِاْلَمََلِئَكةُِِتَ َرهُِ

َهاَِنْسِلَها، َهاُِمْسَتْبِشَرةًَِِفرَِحةًِِفَ تَ َناَولَت ْ  ..!!يفوح الَفاطمي   الَعَبقُ  ىنا - َعَليَهاَِفَدرََِِّثْديَ َهاَِوأَْلَقَمت ْ
 اْلُمْرَتَضىَِوَقرِيَنةِِِاْلُمْصَطَفىَِوَحِبيَبةِِ -:ىكذا نقرأُ  نقرأ؟ ماذا الكربى الصديقة زيارة يف زيارهِتا؟ يف نقرأُ  ماذا

 ُأشًن أن أُريد ىنا فقط - الَجنَّةِبِِنَساءَِِِمْوِلَدَىاَِشرَّْفتَِِالَِّتيَِوالُخْلدِالِفْرَدوسَِِِوتُ فَّاَحةِِ -:نقول أنْ  إىل -
 - الَجنَّةِبِِنَساءَِِِمْوِلَدَىاَِشرَّْفتَِِالَِّتي - خاطئاً  َتصو راً  فتتصوَّرون الزِّيارة تقرأون قد ألنَّكم صغًنة إشارةً 

 َتشريفاً  َذلك كان َخدغلة إلعانةِ  ُنضورىن اجلنَّة ِنَساء أنَّ  ذلك يعين ل اجلنَّة، بنساءِ  مولَدىا َشرَّفت
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: قالت الزيارة ولكن فاطمة؟ ُيَشرِّفنَ  حّتَّ  اجلنة نساء فَمن اجلنة، بنساء َشرَّفتها التق ما الزِّيارة لفاطمة،
  !مولد؟ صيغة تعين؟ ماذا العربية اللغة يف الصيغة ىذه ادلولد ،(َمْوِلَدَىاَِشرَّْفتَِ)

 أو الولدة زمانِ  عن تتحدَّث أو الولدة مكان عن تتحدَّث إمَّا الصِّيغة ىذه َمْفَعل أو َمْفِعل :مولد صيغة
 مكان كربَلء، بوِ  نعين قد احُلسٌن مقتلُ  ،(احُلَسٌن َمقتلُ : )مثَلً  نقول فنحن الولدة، َحَدثِ  عن تتحدَّث

 ادلقتل سُيقرأ نقول احلدث ِقصَّة ُنسمِّي أليس احلدث، بو نعين وقد القتل، زمان عاشوراء بو نعين وقد القتل،
 وىذه الولدة، َحَدث أو الولدة زمان أو الولدة مكان ىو إمَّا مولد صيغة الصيغة ىذه الِقصَّة؟ سُتقرأ يعين

 ولدة بأنَّ : تقول أنْ  تريد الزِّيارة ،(الولدة َحَدثُ  الولدة، زمان الولدة، مكان: )بينها فيما ترتابط األشياء
ا العرب ونساء قريش نساء َٓنَضرىا مل فاطمة  وىذهِ  خصوصّية، لوُ  واحَلَدث وادلكان الزَّمان كان وإظلَّ

 ،(َشرَّفتَ ) أنتَ  ،(َشرَّفتَ ) اخلطاب َشرَّف، الَّذي ىو فإنّو وتعاىل، سبحانو ا ِمن َتشريف ىي اخلصوصية
 ىذا وبالنَّتيجة ا، ىو فادلشرِّفُ  اجلنَّة، بنساءِ  مولَدىا شّرفتَ  أنت اجلنة، نساءِ  من آتٍ  الشرف وليس

 وسارة، وآسية، مرمي، األرض، نساءِ  أشرفِ  ِندمةِ  التجس د فكان ما، بصورةٍ  يتجسَّد أن لبد التشريف
 الزَّىراء للزَّىراء، ليس التشريف وىذا واحلدث، والزَّمان ادلكان إىل ُتشًن الزِّيارة الِعٌن، احلور وُنضور وكلثم،

 ادلضمون ىو - الَجنَّةِبِِنَساءِِ - ادلولدَ  شّرفتَ  - َمْوِلَدَىاَِشرَّْفتَِِالَِّتي - ذلك ُكلِّ  ِمن وأشرف أشرف ىي
 على وتشتملُ  الولدة فرحِ  على تشتملُ  اللوحة ىذه البهيجة، الفاطمّيةُ  اللوحةُ  ىذه عنوُ  ٓندَّثت الَّذي نفُسوُ 
 عائشةُ  كانت عليها ا صلواتُ  تُوفِّيت أنْ  بعد حّتَّ  وخدغلة ولفاطمة، خلدغلة األقربٌن وظُلم قُريشٍ  ظُلمِ 
 كتب ويف السًَِّن، كتب ويف التأريخ كتب يف مذكور األمر وىذا سّيئة، بأوصافٍ  تصُفها وكانت منها، تغارُ 

 .واضح بشكلٍ  ادلخالفٌن
 .الفاطمية اللوحات ىذهِ  إلكمال الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىبُ 
 فَصًَِّ ۞ اٌْىٌَْثَسَ ؤَػْطَْْنَبنَ إَِّٔب﴿ فاطمة سورةُ  الكوثر، سورة السورة، ىذه ىي الكرمي الُقرآن يف سورةٍ  أقصرُ 

 أنْ  أردتُ  إذا قليلة، بكلماتٍ  القضية يلخّ صُ  ىنا وتعاىل سبحانو ا ﴾اٌْإَبْخَسُ ىٌَُ شَبِٔئَهَ إَِّْ ۞ ًَأْحَسْ ٌِسَبِّهَ
 أو كَلم، كثًنِ  إىل ٓنتاج ل بيِّنة واضحةٍ  قضيَّةٍ  عن يَتحدَّث أنْ  يُريد الَّذي كهذا فهو ّنثالٍ  الِفكرة أُقرِّب

 إَِّٔب﴿ ،األمر ذلك يف القولُ  ويُفَصلُ  ُٗنلتان ٗنلة وانتهينا، ودلّ  قلَّ  ما الكَلم وخًنُ  اآلِخرِ  ِمن يقول كالَّذي

 بكلِّ  لكَ  شأنَ  ل ﴾ًَأْحَسْ ٌِسَبِّهَ فَصًَِّ﴿، الوجود يف شيءٌ  ؽُلاثِلوُ  ل عطاءً  أعطيناك إنّا أي ﴾اٌْىٌَْثَسَ ؤَػْطَْْنَبنَ

 اإلحرام، تكبًنة إىل اإلشارة تعين البيت أىل عن األحاديث يف واضلر ،﴾ًَأْحَسْ ٌِسَبِّهَ فَصًَِّ﴿ إيلَّ  توجَّو الدنيا،
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 اإلحرام تكبًنة َكربِّ  يعين واضلر فصلِّ  الرقبة، أعَل ىنا النَّحر أنَّ  باعتبار النَّحر عند إىل يديك ارفع أي اضلر
 .ا عدا ما شيء ُكلِّ  عن وانَقِطعْ 

 أبرت، فهو ا ذكر من َخليٌّ  شيءٍ  ُكل   ذلك فدون يب، الصِّلةِ  غًن وما الزَّىراء غًن ما يعين ذلك دون فما
 حّتَّ  - َأْقَطعِفَ ُهوِأَبْ َتر،ِفَ ُهوِاهللِِبذِْكرِِِيُ ْفَتَتحُِِوََلِِاهللِِبْسمِِِيُ ْفَتَتحََُِِلِِبَالِِذيَِأْمرٍُِِكلِ  -:تقول الرِّوايات

 للحجَّاج، وُخطبة أبيو، ابن لزياد مثَلً  خطبة ىناك البرتاء، باخل  َُطب ُتسمَّى معروفة ُخطبة من أكثر ىناك أنّ 
 ُكل   الرِّوايات بعض ويف البرتاء، باخل  َُطب َفُسمِّيت ا وبسم ا بذكر خطبوا حٌن يبدأوا مل ُخطب ىناك
  .أقطع فهو أبرت، فهو ا بذكر أو بِِبْسمِ  يبدأُ  ل بال ِذي أمرٍ  وُكل   أبرت، فهو ا بذكرِ  يبدأُ  ل كَلم

 فَتوجَّو أنا، وىذا العطاء، ىذا ﴾ًَأْحَسْ ٌِسَبِّهَ فَصًَِّ﴿، عطاء ُيشاِبوُ  ل عطاءً  أعطيناك ﴾اٌْىٌَْثَسَ ؤَػْطَْْنَبنَ إَِّٔب﴿

 ماذا، ﴾اٌْإَبْخَسُ ىٌَُ شَبِٔئَهَ إَِّْ﴿ أبرت فهو وبذكري، الذكر، ِبذا العطاء، ِبذا يرتبطُ  ل شلّا ذلك دون وما ،إيلّ 
  أٗنعٌن؟ عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  البيت أىل أحاديث تقول
 علي تفسًن يف الكوثر، سورة تفسًنِ  عن أٓندَّث أن أُريد ل ىنا أنا وأبوه، العاص ابن عمرو ىو ىذا األبرت

ِيَعِنيِاألَبْ َترُِىو - الَعاص اِْبنُ  َعْمرو ىو؟ من - ُمْبِغَضكََِِأي ﴾شَبِٔئَهَ إَِّْ﴿ -:األبرت معىن يف إبراىيم ابن
 كانت معروفة عاىرة ىي النَّابغة وىذه النَّابغة، وأُم و معروفاً  ليس أبوه نسب، ل - َنَسبَِوََلَِِلوُِِِدينَََِِلَِِمن

ا ِبا استهزاءً  شيٍء؟ أليِّ  بالنَّابغة ومُسِّيت ورخيصة، قذرة اً  مشهورة كانت ألهنَّ  وبرخص والوقاحةِ  بالقذارةِ  ِجدَّ
 ماذا وىذه معروفة، عاىرة العاص ابن َعمرو أمّ  احلدود، أبعدِ  إىل وقذرة احلدود أبعد إىل رخيصة السِّعر،
 ىو األبرت، ىو ىذا األبرت، ىذا ىو العاص ابن َفعمرو!! النَّظيف النموذج ىذا لنا أنتجت لنا؟ أنتجت
 تقديرىا بأنَّ  قال ومن تقديرىا ُنسب أشبو ىو: تقول النَّابغة وائل، ابن العاص وىو إليو يُنَسب والَّذي

 ادلال، من شيئاً  يُعطيين ل وِنيل، خسيس سفيان أبو لكن سفيان، بأيب النَّاس أشبو ىو: قالت صحيح،
، يُنِفق كان وىذا قصاباً، كان ،[ ّصابگ كان شغلو؟ شنو ىوّ  السهمي وائل بن العاص وىذا]  كان َعَليَّ

 بأنَّ : فقالت عليها، ويُغِدق باللَّحم يأتيها فكان ،[وتكَّة كباب تاكل ٓنب] كانت يبدو باللحم، يأتيها
  .األبرت ىو ىذا السَّهمي، وائل ابن العاص ابن ىذا العاص، ابن عمرو ىذا التلعة ىذا
 ىو ىذا - ِدينَِوََلَِِلوَُِِنَسبَََِِلِِالَِّذيِاألَبْ َتر -:األِئمَّة عن القمي إبراىيم ابن عليّ  تفسًن يف جاء كما
 وائل ابن العاص يفعلون؟ كانوا ماذا ىؤلء ،(الَبرْتيَّة) فكرة الفكرة ونفس .البيت أىل منطقِ  يف األبرت

 احلقيقة يف لكنهم بالنَّيّب، مباشر بشكلٍ  يستهزئون كانوا ىم صحيح العاص، ابن َعمرو ابنوُ  وىذا السَّهمي
 يثأرْ  مل ا، غضب لذلك بالزَّىراء، استهزاء وىذا موجودة، كانت الزَّىراء ألنَّ  بالزَّىراء، يستهزئون كانوا
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 ثأرٌ  ىذا ﴾اٌْىٌَْثَسَ ؤَػْطَْْنَبنَ إَِّٔب﴿ سلتصرة عبارة اآلخر من ﴾اٌْىٌَْثَسَ ؤَػْطَْْنَبنَ إَِّٔب﴿ - للزَّىراء ثأرَ  ولكّنو للرسول،

 العاص ابن عمر ىو ىذا ﴾اٌْإَبْخَسُ ىٌَُ شَبِٔئَهَ إَِّْ ۞ ًَأْحَسْ ٌِسَبِّهَ فَصًَِّ ۞ اٌْىٌَْثَسَ ؤَػْطَْْنَبنَ إَِّٔب﴿ للزَّىراء ا من

 ﴾.اٌْإَبْخَسُ ىٌَُ شَبِٔئَهَ إَِّْ﴿ وأمثاذلم وأبوه
َِوُحَسيناًَِِوَحَسَناًَِِعِليَّاًِِنُواليِإنَّا - وقالوا الباقر اإلمام إىل جاءوا الَّذين اجملموعة ذلؤلء قال َلمَّا عليّ  ابن زيد

 قال فماذا - َأْعَدائَِهمِِمنَِونَبَرأَُِِوُعمرَِبكرٍِِأَبَاِنُ َواليِإنَّا:ِقَالواِثُمَِِّنَ َعم،ِاإلمام:ِفقالِأعدائهم،ِمنِونبرأ
 كان عليّ  ابن زيد اآلية، من أخذهُ  وادلعىن - هللاِبَ تَ رَُكمَِأْمَرنَاِبَ تَ ْرُتم!ِفَاِطَمة؟ِِمنِتبرأونِقَال - ذلم؟ زيد

 ىو العنوان ىذا ألنّ  اآليات، ىذه من ادلعىن أخذ الرِّوايات، وصفتوُ  ىكذا زُلَمَّد آل ُعلماء من صدوقاً  َعاِلماً 
 ولذلك! ىؤلء ُىم والبرتيّةُ  أبرت، فهو فاطمة من ينتقص من كل  : ىو األبرت وعنوان بالزَّىراء، مربوط عنوان
 وكربَلء النَّجف بٌن احُلجَّة اإلمام على الطريق يقطعون باآللف سيخرجون الَّذين والعلماء الفقهاء ىؤلء
 ! فاطمة من ينتقصون ىؤلء ألنّ  دلاذا؟ بالبرتيّة الرِّوايات مَسَُّتهم

 ! لفاطمة ادلقدَّس باحلرم ادلساسِ  من حذاري حذاري، حذاري فحذاري،
 يف ادلصاحف يُعلِّقون الذين والُقرَّاء وادلراجع الُفقهاء أولئك نصيبِ  من ىي السّيئة العاقبة حذاري، حذاري
 األيَّام يف ادلركزيّ  برنارلَِنا يف تعاىل ا شاء إنْ  القضيَّة ىذه وسأتناول احُلجَّة، اإلمام على وؼلرجون أعناقهم
 . القادمة

 بأنَّ  يقولون كانوا فحٌن! فاطمة أعداءُ  ىم احلقيقة يف البرتيّون ىؤلء األبرتيّون، ىم ىؤلء وأبوه األبرت فهذا
م أبرت ىو وآلو عليو ا صلَّى زُلَمَّداً   ثأر فلذلك موجودة، كانت فاطمة ألنَّ  فاطمة، من ينتقصون كانوا فإهنَّ

 يف توجد ول ،(الكوثر: )الكلمة ىذهِ  واستعمل ﴾اٌْىٌَْثَسَ ؤَػْطَْْنَبنَ إَِّٔب﴿ :فقال لفاطمة وتعاىل سبحانو ا
 الكلمة ىذه ْند اللغة معاجم يف ِاُنث الكلمة، كهذه اخلًنِ  يف الكثرةِ  معىن إىل ُتشًن كلمة العربية اللغة

 فتوجَّو إيّاه، وأعطيُتك إلَّ  اخلًن من شيء يبقَ  مل يعين ﴾ًَأْحَسْ ٌِسَبِّهَ فَصًَِّ ۞ اٌْىٌَْثَسَ ؤَػْطَْْنَبنَ إَِّٔب﴿ موجودة
 .اإلحرام تكبًنة عند منحرِك إىل يديك ارفع يعين واضلر، إيلّ  توّجو أي يل َصلِّ  إيّل،

ثنا الرِّوايات أليس  ا يقول وراَءه، َشيءٍ  ُكلِّ  عن يَنقطع أنْ  فعليوِ  اإلحرام تكبًنة كرّب  إذا اإلنسان أنَّ  ُٓندِّ
 الكوثر يَِعيبون ىم الَّذين أمَّا ،﴾اٌْىٌَْثَسَ ؤَػْطَْْنَبنَ إَِّٔب﴿ فاطمة لك بعطائي شيء ُكلَّ  أعطيُتك لقد لنبّيو

 ..!!النَّسب ويف الدِّين يف أبرتٌ  ىو األبرتُ  وىذا والبرتيّون، األبرتيّون، ىم فهؤلء
 (:أبرت ٗنع) األباترة من أنوع ىناك إذا
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 .النََّسب أباترة ىناك  - 
 .الدِّين أباترة وىناك  - 
 .أبيو وكذلك العاص ابن َعمُرو وسيِّدىم كإمامهم والنَّسب الدِّين أباترة وىناك  - 
 . عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  احُلجَّة اإلمام وجوِ  يف سيقفون الَّذين أولئك وىم الدِّين برتيّةُ  وىناك  - 

 ..!!اخلط طول على موجودةٌ  فاطمة ظَلمة أنَّ  تَلحظون
 َِِٓ جَبءنَ َِب بَؼْدِ ِِٓ فِْوِ حَأجَّهَ فََّْٓ﴿ :عمران آل سورة من والسِّتٌن احلاديةِ  اآليةِ  يف ادلباىلة قصة يف حّتَّ 

 ﴾اٌْىَبذِبِنيَ ػٍَََ اٌٍّوِ ٌَّؼْنَتَ فَنَجْؼًَ َٔبْخَيًِْ ثَُُّ ًؤَٔفُسَىُُْ ًَؤَٔفُسَنَب ًَِٔسَبءوُُْ ًَِٔسَبءَٔب ًَؤَبْنَبءوُُْ ؤَبْنَبءَٔب َٔدْعُ حَؼَبٌٌَْاْ فَمًُْ اٌْؼٍُِِْ
 ِارتعدت واحلسنان وفاطمة َعليٌّ  وَخلَفوُ  خرج ا رسول رأوا َلمَّا صلران نصارى ولكن ُمفصَّلة طويلة الِقصَّة

 ويعرفون عندىم موجودة ،(Fatima Hand: )مشحونة ُكتُبهم احلقيقة، يعرفون ألهّنم فرائُصهم،
 ولكن بأصحابِو؟ سيأتينا ىل قوَمو؟ سيخرج ىل زُلَمَّد؟ لنا سُيخرِج ماذا: قالوا يتحدَّثون، كانوا ىم احلقيقة،

 بعضُهم أخذ عنَدىا واحَلسنٌن، وفاطمة بعليٍّ  فجاء ادلباىلة، ساعةُ  ىي وىذهِ  ينتظرون، اجلميع جاء ِحٌن
 لو نيّب، ىذا زُلَمَّد، ىو ىذا نَنَتظرُه، ُكنَّا الَّذي ىذا ىو زُلَمَّد ىذا زُلَمَّد، ىذا: قالوا اآلخر، الَبعض إىل يَنظُر

 رسولُ  عليهم احتجَّ  وقد عندىم، مذكورة التفاصيل مذكور، وعندىم بيتو، بأىل بَاَىل َلَما صادقاً  يكن مل
 أخذ واألخبار، واألحاديث الرِّوايات يف ذُِكرت وقد جداً، طويلة ِقصَّة ادلباىلة ِقصَّة طويلة، والِقصَّة ا

 زلمَّد ِبم جاء الَّذين األشخاص ىؤلء الوجوه ىذه الوجوه، ىذه إنَّ : قالوا اآلخر، البعض إىل ينظر بعضهم
 عٌن، طرفةِ  يف سيحدث ذلك فإنَّ  علينا َتسقط وأنْ  ترتفع أنْ  اجلبال ذلذه وأرادوا السَّماء إىل أيديَهم رفعوا لو

 وقد احلقيقة، يعرفون كانوا كبارُىم ا، رسولَ  يُباىلوا ومل ادلباىلة من فانسحبوا ادلباىلة، من قوم يا انسِحبوا
 يف للخوض رلال ل طويلة زلاورة ىناك وكانت بالكتب وجاءوا ِبُكتُِبهم يأتوه أن ا رسول طالبهم

 يف فاطمة شأنِ  وعن فاطمة ُظَلمةِ  عن َٓندَّثتُ  حٌن السَّابقة ادلضامٌن نَفس إىل ُتشًن أيضاً  وىذه تفاصيلها،
اً  كبًناً  واضحاً  ترابطاً  ىناك أنّ  ُتَلحظون أل وادلسيحّي، اليهوديّ  الواقع  !؟..ِجدَّ
 ... ِفيَهاِاْلُمْستَ ْودَعَِِِوالسِّرَِِِّوبَِنيَهاَِوبَ ْعِلَهاَِوَأبِيَهاِفَاِطَمةَِعَلىَِصلِِِّاللَُّهمَِّ

 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل أذىبُ 
 واألنبياء األُمم حياةِ  ومن البشرية تأريخ من سلتلفة دلقاطع الفاطمية اللوحات ىِذهِ  خَللِ  من أنَّكم أعتقدُ 

 .أيضاً  الفاطمّية الظ َلمةَ  وتلمَّستم ادلقاطع ىذه كلِّ  يف الفاطميَّ  الذِّكرَ  تلمَّستم
 الشَّريف الكساء حديثِ  من مقطع اإلذلية، الس بحانِيَّة اللوحة ِبذه احلديث وأختم الربنامج هناية إىل وصلنا

َِأْرَضاًَِِوََلَِِمْبِنيَّةَِسَماءًَِِخَلْقتَُِِماِِإنِّيَِسَماَواِتيُِسكَّانََِِويَاَِمََلِئَكِتيِيَا:َِوَجلََِِّعزَِِّاهللُِِفَ َقالَِ -:الفاطمي
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َِمَحبَّةِِِِفيِِإَلََِِّيْسِريِفُ ْلَكاًَِِوََلَِِيْجِريَِبْحَراًَِِوََلَِِيُدورِفَ َلَكاًَِِوََلُِِمِضيَئةَِشْمَساًَِِوََلُِِمِنيَراًَِِقَمراًَِِوََلَِِمْدِحيَّة
َِتحتَُِِىمِالَِّذينَِِالَخْمَسةَِىُؤََلءَِِِمَحبَّةِِِِفيِِإَلَِّ - اخلمسة أي ٘نشة اليهود يقول كما - الَخْمَسةَِىُؤََلءِِ

َرائِيلِاأَلِمينِفَ َقال - فاطمة ِكَساءُ  ىو الِكساء ىذا - الِكَساء ِفَ َقالَِِالِكَساء؟َِتحتََِِوَمنَِربِِِّيَا:َِجب ْ
ةِبَيتَِِِأْىلُُِِىم - أصُلها ىم ىؤلء الرِّسالة َمعدنُ  - الرَِّساَلةَِوَمْعِدنُِِالنُبُ وَّةِبَيتَِِِأْىلُُِِىم:َِوجَّلَِعزَِ ِالنُبُ وَّ

 Fatima: )تسمية تَلحظون أل - َوبَ ُنوَىاَِوبَ ْعُلَهاَِوأَبُوَىاِفَاِطَمةُِىمِْ - ىم؟ من - الرَِّساَلةَِوَمْعِدنُِ
Hand)، ا ادلضمون ىذا نفس ىو  وأبوىا، فاِطمة - َوبَ ُنوَىاَِوبَ ْعُلَهاَِوأَبُوَىاِفَاِطَمةُُِِىمِْ - اور ىي ألهنَّ

 .َوبَ ُنوَىاَِوبَ ْعُلَهاَِوأَبُوَىاِفَاِطَمةُُِِىمِْ - (Fatima Hand: )فاطمة كف   الكفّ  بنوىا، بعُلها،
ِيَاِلَبَّيكِِ: وُعُقولنا قُ ُلوبنا ُكلِّ  من نُ ُنادي وضُلنُ  غداً  ألقاُكم مستمرَّاً  زال ل احللقات عنوان ،فَاِطَمةِيَاِلَبَّيكِِ

  ... فَاِطَمةِيَاِلَبَّيكِِِفَاِطَمة،
 .ادلميَّز الشِّيعي   الصَّوتُ  الَقمر، شاشة ِعرب الشَّاشة، ىذه وعرب العنوان ىذا أجواءِ  يف نلتقي غداً 

 . .. فَاِطَمة َمَودَّةِ  َوَعلى الَقَمر رَِعايَة يف  أَترُكُكم
 اإلْٔخَسِْٔج ػٍَََ ًَُِخَببِؼِْنَب ُِشَبىِدِّنَب ًًَُجٌُهِ ًُجٌُىِنَب ػَْٓ اٌىَسْةَ إوْشِف احلُسَني ؤَخِْهَ ًَجْوِ ػَْٓ اٌىَسْةِ وَبشِفَ َّب

 ...احلُسَني ؤَخِْهَ بِحَكِّ

  ... اهلل ؤََِبِْ فِِ. ..فَبطَِّت ًٌَِبءِ ػٍََ اٌـٍُّْخَمَ. .. جَِّْؼَبً اٌدُّػَبء ؤَسْإٌَُىُُ
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ِ:وفيِالختام
َلِبُ  ّدِم  نِالتنبي  وِال  ىِأنّن  اِحاولن  اِنق  لِنص  ويِالبرن  امجِكم  اِى  يِوى  ذاِالمطب  وعَِلِ
يخل  وِم  نِأخط  اءِوىف  واتِفم  نِأرادِالدقّ  ةِالكامل  ةِعلي  وِمراجع  ةِتس  جيلِالبرن  امجِ

ِبصورةِالفيديوِأوِاألوديوِعلىِموقعِزىرائيون.
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