
 90الحلقة  -الكتاب الناطق 
 ( لوحات فاطمية )  7ج  -لبيك يا فاطمة 

 1437شوال  26م ــ 2016/7/31االحد : 

يف هذه الحلقة سأعرض ب� أيديكم مجموعة من الّلوحات الفاطمية نستنشق منها عب� فاطمة أّوالً، ونستطلع شيئاً من تأريخ  ✤
ذكرها ب� األنبياء واألمم يف ُمختلف األديان التي مرّت عىل قرون البرشيّة السابقة ونسترشف شيئاً ِمن عظمة منزلتها وتحّسس شيئاً 

 ون البداية مع القرآن الكريم).ِمن ظالمتها. (وستك

 (فاطمة مركز الكل�ت التامات عند آدم وإبراهيم).الّلوحة الفاطمية األوىل  ❂

 من سورة البقرة {فتلّقى آدم ِمن ربّه كل�ٍت فتاب عليه إنَّه هو التواب الرحيم}. 37اآلية  ■
عبد الرحمن بن كث�، عن أيب عبد الله "عليه السالم"، قال: إنَّ  ]: (عن1وعند رواية اإلمام الصادق عليه السالم يف [تفس� الربهان: ج

الله تبارك وتعاىل عرض عىل آدم يف املِيثاق ذُّريته، فمّر به النبّي وهو ُمتكٌئ عىل عّيل، وفاطمة تتلوه�، والحسن والحس� يتلوان 
 .فاطمة، فقال الله: يا آدم، إيّاك أن تنظَر عليهم بحسد، أُهبطك ِمن جواري

فلّ� أسكنه الله الجنّة، ُمثّل لُه النبّي وعّيل وفاطمة والحسن والحس� "صلوات الله عليهم" فنظر إليهم بحسد، ثمَّ ُعرضْت عليه 
فرمته الجنّة بأوراقها، فلّ� تاب إىل الله ِمن حسده وأقّر بالوالية ودعا بحق  -إنكار الوالية هنا بسبب الحسد -الوالية فأنكرها 

د، وعّيل، وفاطمة، والحسن والحس� غفر الله لُه، وذلك قوله: {فتلّقى آدم ِمن ربّه كل�ٍت فتاب عليه}).الخمسة:   ُمحمَّ

 امليثاق عاملٌ كُنّا قد مررنا فيه، وكنّا هناك يف املِيثاق، ولكن يف حالة خلقيّة تتناسب وذلك العامل. ●

 التي تلّقاها آدم عليه السالم كانت: أحاديث أهل البيت عليهم السالم تُخربنا أّن الكل�ت ●
 (يا محمود بحّق محّمد، يا عايل بحّق عّيل، يا فاطر بحّق فاطمة، يا ُمحسن بحّق الحسن، يا قديم اإلحسان بحّق الحس�)

ّمي كّف ) سُ Hand Fatima'sفاطمة عليها السالم يف مركز هذه الّلوحة.. ولذا يف الثقافة اليهودية واملسيحية ُسّمي هذا الرمز (
 فاطمة؛ ألّن فاطمة صلوات الله عليها هي املركز.

وهذه الكل�ت لو وقفُت عندها ورشحُت تفاصيلها لتجلّت لكم الكث� من املعا� واملضام� التي تتعانق جميعها وتُش� من بعيد 
 ومن قريب إىل ِمحور الوجود (فاطمة).

 هذه الّلوحة الفاطمية يتجّىل منها: ●
 لم البرش لفاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليهم.. فقد حسد أبونا آدم فاطمة وآل فاطمة عليهم السالم!بداية مس�ة ظ

معنى {فتاب عليه} أي أرجعه الله إليه؛ ألّن الصلة بيننا وب� الله هم صلوات الله عليهم، فح� حسد آدم، وح� أنكر آدم الوالية  ●
 وتوّسل بالخمسة تاب عليه.. فرجع آدم إىل الله، وعاد الّلطف اإللهي يُحيط به وبأّمنا حّواء.قطع الصلة.. لكن ملّا تاب وأقّر بالوالية 

 من سورة البقرة {وإذ ابتىل إبراهيَم َربُُّه بكل�ت فأمتَّهُنَّ قال إّ� جاعلُك للناس إماماً قال وِمن ذُّريتي قال ال يناُل عهدي 124اآلية  ■
هي نفسها الكل�ت التي نُقسم بها يف دعاء البهاء الرشيف (الّلهم إّ� أسألَك ِمن كل�تك بأمتّها، وكّل  الظامل�}. هذه الكل�ت التاّمة

 كل�تك تاّمة، الّلهم إّ� أسألك بكل�تك كلّها}.

 هناك ارتباط ب� إمامة إبراهيم عليه السالم، وب� هذه الكل�ت.. بعد أن أتّم الكل�ت عليه قال له {إّ� جاعلك للناس إماماً} ●
أحاديث أهل البيت عليهم السالم ربطت ب� كل�ت آدم عليه السالم وكل�ت إبراهيم.. هناك صلة وارتباط أكيد ب� تلك الكل�ت 

 ، وب� هذه الكل�ت التي قادت إبراهيم إىل اإلمامة.التي بسببها تاب آدم

] والرواية منقولة عن كتاب الخصال للشيخ 1وقفة عند حديث املفّضل مع اإلمام الصادق عليه السالم يف [تفس� الربهان : ج ■
 هيَم َربُُّه بكل�ت} ما هذه الكل�ت؟ عن قول الله عّز وجّل: {وإِذ ابتىل إبرا -أي الصادق عليه السالم  -الصدوق: (قال املفّضل: سألته 

قال عليه السالم: هي الكل�ت التي تلّقاها آدم ِمن ربّه فتاب عليه، وهو أنّه قال: يا رّب، أسألك بحّق ُمحّمد وعّيل وفاطمة والحسن 
 والحس� إّال تُبَت عّيل؛ فتاب الله عليه إنّه هو التواب الرحيم. 

  يعني عّز وجّل بقوله: فأمتَّهُن ؟ قال: يعني فأمتهنَّ إىل القائم اثني عرش إماماً، تسعة من ولد الحس�)فقلُت له: يا بن رسول الله، ف�
مدار الوجود هم، بل هم الحقيقة.. جوهر القرآن هم صلوات الله عليهم.. بل القرآن مظهر من مظاهرهم، القرآن يف بُعده الصامت 

 ، والقرآن يف بعده الناطق هو تجلٍّ من تجلّيات الحقيقة املحّمدية الشامخة.هو مظهر ِمن مظاهر البُعد الناطق للقرآن
هم األصل وهم الفرع.. هم أصل األصول وكّل األصول، وهم أصل الفروع وكّل الفروع. هم الحقيقة املُتجلّية يف هذا الوجود.. وهم 

 بينك وبينها إّال أنّهم عبادك وخلقك). الحجاب األعظم في� بيننا وب� الحقيقة التي أوجدتهم وخلقتهم (ال فرق

فاطمة عليها السالم هي املركز يف كل�ت آدم.. وإمامنا العسكري عليه السالم يقول: (نحن حّجة الله عىل الخلق وفاطمة أّمنا  ●
 حّجة علينا). فهي صلوات الله عليها ما ب� (الخمسة) يف املركز، وما ب� (التسعة) يف املركز أيضاً.

 ملقّدسة)(لوحة املسام� االّلوحة الفاطمية الثانية:  ❂



 إنّها مسام� السفينة (أرسار السفينة وحقائق النجاة) إنّها شفرة وجودنا وحياتنا !

] والتي ينقلها الشيخ املجليس عن الخرائج 11وقفة عند رواية أنس بن مالك عن رسول الله صّىل الله عليه وآله يف [بحار األنوار: ج ■
 والجرائح.. جاء فيها:

فلّ�  -نوع خشب معروف  -عليه وآله: ملّا أراد الله أن يُهلك قوم نوح أوحى إليه، أن ُشّق ألواح الساج  (قال رسول الله صّىل الله
بها مائة ألف مس�ر وتسعة وعرشون ألف  -أي صندوق  -شّقها مل يدِر ما يصنع بها، فهبط جربئيل فأراه هيئة السفينة ومعه تابوت 

سمر باملسام� كلّها السفينة إىل أن بقيْت خمسُة مسام�، فرضب بيده إىل مس�ر ، ف-وهي إشارة لكرب حجم السفينة  -مس�ر 
 فأرشق بيده وأضاء ك� يُضئ الكوكب الُدري يف أفق الس�ء، فتحّ� نوح فأنطق الله املس�ر بلسان طلق ذلق فقال:

ما هذا املس�ر الذي ما رأيُت مثله؟ فقال: هذا باسم  أنا عىل اسم خ� األنبياء ُمحّمد بن عبد الله، فهبط جربئيل، فقال له: يا جربئيل
وح: سيّد األنبياء ُمحّمد بن عبد الله، اْسمره عىل أّولها عىل جانب السفينة األ�ن. ثّم رضب بيده إىل مس�ٍر ثاٍن فأرشق وأنار، فقال ن

ب، فاْسمره عىل جانب السفينة األيرس يف أّولها، وما هذا الس�ر؟ فقال: هذا مس�ر أخيه وابن عّمه سيّد األوصياء عّيل بن أيب طال
ثّم رضب بيده إىل مس�ر ثالث فزهر وأرشق وأنار فقال جربئيل: هذا مس�ر فاطمة فاْسمره إىل جانب مس�ر أبيها، ثّم رضب بيده 

بيده إىل مس�ر خامس فزهر إىل مس�ر رابع فزهر وأنار، فقال جربئيل: هذا مس�ر الحسن فاْسمره إىل جانب مس�ر أبيه، ثّم رضب 
وأنار وأظهر النداوة، فقال جربئيل هذا مس�ر الحس� فاْسمره إىل جانب مس�ر أبيه، فقال نوح: يا جربئيل ما هذه النداوة؟فقال 

 هذا الدم، فذكر قصة الحس� وما تعمل األّمة به، فلعن الله قاتله وظامله وخاذله).
كبوا السفينة.. لذا يُقال: أبو البرشية الثا� نوح، كث�ٌ منّا هم من ذراري أولئك الذين حملهم نحن ِمن أبناء وذراري القوم الذين ر 

نوح يف سفينته التي ُسِمرْت باملسام� الخمسة. نحن بقينا يف أصالب آبائنا بفضل تلك املسام�، وها نحن نتحرّك يف هذا الوجود 
 املُرعب هو لتلك املسام� الس�وية العجيبة.والفضل يف بقائنا بعد كّل ذلك الطوفان املُخيف و 

ح� تتحّدث الرواية عن كل�ت تلّقاها آدم، وعن كل�ت ابتُيل بها إبراهيم، وعن مسام� تُرشق وتُزهر وتُيضء، والخامس منها  ■
 تتحّدث عن رموز وإشارات.. ينضح دماً ! فإّن هذه املضام� ال تتحّدث عن معاٍن لغويّة ُعرفيّة ساذجة سطحية بسيطة.. هذه املضام�

 هذه الروايات ح� تورد هذه املصطلحات فهي تتحّدث عن حقائق أعمق نتلّمسها ِعرب هذه املصطلحات، وهذه العناوين.
حيد فالكل�ت التي تلّقاها آدم كانْت عنواناً لبداية الحياة عىل وجه األرض، والكل�ت التي أمُتَّْت عىل إبراهيم تُش� إىل حقيقة التو 

ة مبضمونها الشامل الذي تجّىل يف الديانة اإلبراهيمية الحنيفية ويف الديانة املوسوية، والديانة العيسوية، والديانة املُحّمدية الخامت
 الكاملة (ديانة الحّق والهدى) وعنوان هذه الديانة الوسيع الفسيح : الحّجة بن الحسن.

الحّق والهدى، وهذه املسام� رموز وإشارات تتحّدث عن دالالت عميقة (سفينة وفاطمة صلوات الله عليها هي القيّمة عىل دين 
 Handالوجود، سفينة الحياة، سفينة النجاة). فهذه أيضاً لوحة أخرى ِمن الّلوحات الفاطمية، وآثار هذه الّلوحة هي يف (

Fatima'sها.. هذه هي سفينة النجاة.)..هذه هي األس�ء الخمسة التي تحرّكت بها سفينة نوح، وكانت سبب نجات 

معنى سفينة النجاة يف املستوى الّلغوي تعني: السفينة املُرسعة جّداً. سفينة النجاة التي تُوصل ُركّابها إىل هدفهم، إىل شاطىء  ■
 ق الخوف إليهم.األمان.. وهي التي تحفظ ركّابها ِمن بداية السفرة إىل نهايتها، وتُوفّر لهم أسباب األمن أثناء السفر، فال يتطّر 
 (كلّهم صلوات الله عليهم ُسفن النجاة، وسفينة الحس� أرسع.. وكلّهم أبواب النجاة، وباب الحس� أوسع).

 والحس� هو مهجة فاطمة صلوات الله عليهم أجمع�.

دت تلك الروايات أم مل تُوجد ال �لك رواية يف كُتبنا تُفّرس (الكوثر) بفاطمة.. رمّبا هناك روايات ولكن مل تصل إلينا، وسواء وج ■
 فسورة الكوثر دالّة عىل نفسها بنفسها.

 املوجود يف رواياتنا أّن الكوثر هو الحس�، والحس� هو مهجة فاطمة وجوهر فاطمة وروح فاطمة ومثرتها صلوات الله عليه�.

 (فاطمة عليها السالم وحديث الرمز [كهيعص]).الّلوحة الفاطمية الثالثة:  ❂

عند حديث سعد بن عبدالله األشعري القّمي مع إمام زماننا عليه السالم يف [ ك�ل الدين ومتام النعمة ] بشأن تفس� هذه وقفة  ■
 اآلية من سورة مريم ( كهيعص ) وهو حديث من أحاديث الرمز.

ها (قلت : فأخرب� يا ابن رسول الله عن تأويل ( كهيعص ) قال هذه الحروف من أنباء الغيب،  أطلع الله عليها عبده زكريا، ثمَّ قصَّ
ا عىل ُمحّمد "صّىل الله عليه وآله" وذلك أنَّ زكريا سأل ربّه أن يُعلّمه أس�ء الخمسة، فأهبط عليه جربئيل فعلّمه إيّاها، فكان زكري

خنقته الَعربة، ووقعْت عليه البُهرة  إذا ذكر ُمحّمداً وعليّاً وفاطمة والحسن والحس� رسي عنه هّمه، وانجىل كربه، وإذا ذكر الحس�
 ، فقال ذات يوم:-أي اإلعياء والتعب الشديد والحرسة  -

 يا إلهي.. ما بايل إذا ذكرُت أربعاً منهم تسلّيُت بأس�ئهم من همومي، وإذا ذكرُت الحسَ� تدمع عيني وتثور زفريت؟
ربالء. و"الهاء" هالك العرتة. و"الياء" يزيد، وهو ظامل الحس�. و"الع�" فأنبأه الله تعاىل عن قّصته، وقال: ( كهيعص). "فالكاف " اسم ك

 عطشه. و"الصاد" صربه.



فلّ� سمع ذلك زكريا مل يُفارق مسجده ثالثة أيام ومنع فيها الناس من الدخول عليه، وأقبل عىل البكاء والنحيب وكانت نُدبته: (إلهي 
الرزية بفنائه، إلهي أتلبس عليّاً وفاطمة ثياب هذه املصيبة، إلهي أتحل كربة هذه  أتفجع خ� خلقك بولده، إلهي أتنزل بلوى هذه

 الفجيعة بساحته�)؟! ثّم كان يقول:
، ثّم الّلهم ارزقني ولداً تقّر به عيني عىل الِكَرب، وأجعله وارثاً وصيَّاً، واجعل محلّه منّي محّل الحس�، فإذا رزقتنيه فافتنّي بحبّه

ً حبيبك بولده. فرزقه الله يحيى وفّجعه به. وكان حمل يحيى ستّة أشهر وحمل الحس� كذلك، وله  فّجعني به ك� تُفّجع ُمحّمدا
 قّصة طويلة)

لوحة فاطمية واضحة جّداً.. عطُش الحس� هو عطش فاطمة، وصرب الحس� هو صرب فاطمة.. الروايات تُحّدثنا أّن فاطمة عليها 
 ولِ� جرى عىل الحس�، والروايات تُحّدثنا أيضاً أن نُسعد فاطمة، وأن نكون مع فاطمة يف السالم تشهق وتشهق وتشهق لحس�

 عقيدتنا فهي القيّمة عىل ديننا، وأن نكون مع فاطمة يف واليتنا وبراءتنا. ذكر فاطمة يُالصق ذكر محّمد وعّيل.
تحت صحيفة حياتنا، وُحبّها عنوان صحيفة ديننا، وعنوان فاطمة يف امليثاق، وفاطمة يف جنّة آدم يف الجنان، وفاطمة باسمها افتُ 

 صحيفة أع�لنا، وفاطمة ذكرها مع األنبياء ِمن أبينا آدم إىل نوح إىل إبراهيم إىل بني إرسائيل.

عاشوراء.. قول اإلمام عليه السالم (و"الع�" عطشه . و"الصاد" صربه) ذكر العطش والصرب ألنّه� العنوانان األهم يف الذي جرى يف  ■
 وقد مّر الحديث عن ذلك يف قوان� الطّي والنرش يف عاشوراء.

كُتب املسيحي� تتحّدث أّن عيىس ح� جاء إىل الُقدس تلّقوه بالبكاء والنحيب وهم يهتفون (ُحسيناً يف األعايل). وقّصة يحيى أنّه  ■
 طشت تركْت أثرها يف بني إرسائيل، وكانوا يعلمون أّن هذا ُولد قبل والدة عيىس، وقّصة يحيى يف ذبحه، يف نحره، يف تقديم رأسه يف

 األمر مرتبط بالحس�؛ لذلك كانوا يبكون.. ولكّن آل محّمد عليهم السالم ظُلموا عىل طول الخط حتّى يف وسط أشياعهم!

 (ذكر فاطمة يرتّدد يف صحراء الجاهلية)اللّوحة الفاطمية الرابعة:  ❂
عائه بحّق فاطمة). قّس بن ساعدة األيادي اسٌم يعرفه املطّلعون عىل تفاصيل األدب العريب.. ومثل من ود -(قّس بن ساعدة األيادي 

األمثال العربية املعروفة يقولون (أخطب من قّس). بحسب املعطيات التي عندنا ال نجد خطيباً أبلغ منه، وال أفصح منه، وال أكرث 
 وكان يُبّرش مبحّمد وآل محّمد يف الجاهلية!عل�ً وثقافة.. كان من العل�ء يف الجاهلية، 

] والحديث عن قّس بن 15وقفة عند حديث الجارود بن املنذر العبدي مع رسول الله صّىل الله عليه وآله يف [بحار األنوار: ج ■
 ساعدة األيادي وهو منقول عن [مقتضب األثر يف النّص عىل األمئة اإلثني عرش] ألحمد بن محّمد بن عيّاش.

: يا رسول الله لقد شهدُت قّساً خرج من ناٍد ِمن أندية إياد، إىل صحصيح ذي قتاد، (بسنده عن الجارود بن املنذر العبدي، قال: قلُت 
 وَسْمرٍة وعتاد، وهو ُمشتمل بنجاد، فوقف يف أُضحيان ليٍل كالشمس رافعاً إىل الس�ء وجهه وإصبعه، فدنوُت منه فسمعته يقول:

ض� املُمرعة، ومبحّمد والثالثة املحامدة معه، والَعليّ� األربعة، وِسبطيه ، واألر -يُش� إىل الس�وات  -الَّلهم رّب هذه السبعة األَرقعة 
والرسّي الّالمعة، وسّمي الكليم الُرضعة، والَحَسن ِذي الرفعة، أُولئك النُقباء  -إشارة إىل الزهراء عليها السالم -النَبَعة واألرفعِة الَفَرعة 

 الُشفعة، والطريق املَهيعة...)

 (ذكر فاطمة يف دعاء أيب طالب عليه السالم)طمية الخامسة: الّلوحة الفا ❂

] الذي دعا به ح� نزل بالء عىل أرض الحجاز، وزالزل وخوف، 1وقفة عند دعاء أيب طالب صلوات الله عليه يف [روضة الواعظ�: ج ■
ة خاتم األنبياء عليه السالم، وقبل فلجأت قريش وقبائل العرب إليه (إىل أيب طالب) وكان هذا بعد وفاة عبد املطّلب وبعد والد

 بعثتِه، وقبل والدة سيّد األوصياء عليه السالم.. يقول يف الدعاء:
دية املحمودة، وبالَعلَوية العالية، وبالفاطمية البيضاء، إالَّ تفضلَّت عىل تِهامة بالرأفة والرحمة).  (إلهي وسيدي أسألك باملُحمَّ

يه وآله بخصوص هذه الكل�ت التي دعا بها عّمه أبو طالب عليه� السالم.. يقول صّىل الله عليه ويقول نبيّنا األعظم صّىل الله عل ■
وآله ُمعلّقاً: (فوالذي فلق الحبّة وبرأ النسمة، لقد كانت العرب تكتب هذه الكل�ت، فتدعو بها عند شدائدها يف الجاهلية وهي ال 

 تعلُمها وال تعرف حقيقتها)!

) وهم ال يعرفون الحقيقة! الظالمة موجودة عىل طول الخط، Hand Fatima'sجه الكرة األرضية يحتمون بـ(اآلن الكث� عىل و  ✤
وهذه الظالمة ال تتبّ� عناوينها إّال عند املحكمة الكربى التي حّدثتكم عنها يف (بحث الرجعة) .. هناك يف تلك املحكمة ستتبّ� 

 عبدون األصنام يحتمون بفاطمة عليها السالم، ويدعون بفاطمة ويُستجاُب ُدعاؤهم!عناوين ظالمة فاطمة! فهم يف الجاهلية وهم ي
) البّد أن نعرف هذه الحقائق! (ولهذا أورُت لكم هذه Hand Fatima'sلذلك حين� نريد أن نفهم استع�ل اليهود والنصارى لـ(

وعدم االطّالع، وكذلك بسبب (دودة السقيفة) وهي املطالب لتتضح الصورة)..فهناك َمن يُشكّكون يف هذه األمور بسبب الجهل 
 السبب األساس، وقد أصيب بهذه الدودة أكرث الشيعة، فعليهم أن يُبادروا بالعالج!

إذا أردتم أن تعرفوا ما هو املطهّر العجيب لعالج أوساخ مرض (دودة السقيفة) تجدونه يف أّول زيارة الصّديقة الكربى عليها  ✤
كنّا صّدقناِك السالم: (وزعمنا أنّا لِك أولياء وُمصّدقون وصابرون لكّل ما أتانا به أبوِك صّىل الله عليه وآله وأىت به وصيّه، فإنّا نسألَك إْن 



اطمة ّال ألحقتِنا بتصديقنا له� لنبّرش أنفسنا بأنّا قد طهرنا بواليتِك). حسب منطق هذه الزيارة أّن اإل�ان األساس ُهنا هو اإل�ان بفإ
صلوات الله عليه، البُّد ِمن تصديق فاطمة حتّى مُتيض لنا تصديقنا مبحّمد وعّيل صّىل الله عليه� وآله�. (هذا هو املطهّر العجيب 

 خالص من فايروسات بني أميّة، وفايروسات السقيفة). عل�ً أّن هذه الزيارات بحسب قذارات علم الرجال ضعيفة!!لل

(لوحة تشتمل عىل فرح والدة الزهراء.. وتشتمل عىل ظلم قريش، وظلم األقرب� لخديجة ولفاطمة الّلوحة الفاطمية السادسة  ❂
 عليها السالم)!

عمر مع اإلمام الصادق عليه السالم يف [عوامل العلوم] وهو يُحّدثه عن ما القته أّم املؤمن� خديجة  وقفة عند حديث املفّضل بن ■
 صلوات الله عليها من قريش ونساء قريش ح� تزّوجت برسول الله صّىل الله عليه وآله، وحتّى ولدت فاطمة عليها السالم، يقول:

دق (عليه السالم): كيف كان والدة فاطمة ؟ فقال: نعم، إّن خديجة ملّا تزّوج بها (عن املفضل بن عمر قال: قلت أليب عبد الله الصا
 رسول الله هجرتها نسوة مكة، فكُّن ال يدُخلن إليها وال يُسلّمن عليها، وال يرتُكَن امرأًة تدخل عليها! فاستوحشْت خديجة لذلك، وكان

ها َحَذراً عليه  ْت بفاطمة، كانْت فاطمة تُحّدثها ِمن بطنها وتُصّربها، وكانْت تكتم ذلك ِمن ، فلّ� حمل-أي عىل النبي -جزُعها وغمُّ
 رسول الله، فدخل رسول الله يوماً فسِمع خديجة تُحّدث فاطمة، فقال لها: يا خديجة َمن تُحّدث�؟

وأنّها النسلة الطاهرة امليمونة، وأّن قالت: الجن� الذي يف بطني يُحّدثني ويُؤنسني، قال: يا خديجة هذا جربائيل يُبّرش� أنّها أُنثى 
الله تبارك وتعاىل سيجعل نسيل منها، وسيجعل ِمن نسلها أمئة، يجعلهم خلفاءه يف أرضه بعد انقضاء وحيه، فلم تزْل خديجة عىل 

ما تيل النساء ِمن إىل أن حرضت والدتها، فوّجهت إىل نساء قريش وبني هاشم أن تعال� لتلَ� ِمنّي  -أي عىل حال املقاطعة  -ذلك 
رك النساء، فأرسلن إليها: أنِت عصيتنا، ومل تقبيل قولنا، وتزّوجت ُمحّمداً يتيم أيب طالب فق�اً ال مال له، فلسنا نجئ وال نيل ِمن أم

 منهنَّ ملا شيئاً، فاغتّمْت خديجة لذلك، فبين� هي كذلك إذ دخل عليها أربع نسوة ُسْمر طوال كأنّهنُّ ِمن نساء بني هاشم، ففزعْت 
 رأتهن، فقالْت إحداهن:

ال تحز� يا خديجة إنّا رُسل ربّك إليك، ونحن أخواتك، أنا سارة، وهذه آسية بنت مزاحم وهي رفيقتك يف الجنة، وهذه مريم بنت 
�ينها وأخرى عمران، وهذه كلثم أخت موىس بن عمران، بعثنا الله إليك لنيل منِك ما ييل النساء من النساء. فجلسْت واحدٌة عن 

عن يسارها والثالثة ب� يديها والرابعة ِمن خلفها، فوضعْت فاطمة طاهرة ُمطهّرة، فلّ� سقطْت إىل األرض أرشق منها النور حتّى 
دخل بيوتات مكّة ومل يبَق يف رشق األرض وال غربها موضع إّال أرشق فيه ذلك النور، ودخل عْرش ِمن الحور الع� كّل واحدة منهنَّ 

ها طشت ِمن الجنة وإبريٌق ِمن الجنّة ويف اإلبريق ماء ِمن الكوثر، فتناولتها املرأة التي كانْت ب� يديها فغسلتها مباء الكوثر، مع
ً ِمن املسك والعنرب، فلّفتها بواحدة وقنّعتها بالثانية، ثّم استنطقت ها وأخرجْت خرقت� بيضاوت� أشدَّ بياضاً ِمن الَّلنب وأطيب ريحا

 وقالت: -والصواب بالشهادات ألنّها نطقت بثالث شهادات - فاطمة بالشهادت� فنطقتْ 
ْت كلَّ  أشهد أن ال إله إال الله، وأنَّ أيب رسول الله سيّد األنبياء، وأنَّ بعيل سيّد األوصياء، وُولدي سادة األسباط، ثّم سلّمْت عليهنَّ  وسمَّ

رشْت الحور الع�، وبرش أهل الس�ء بعضهم بعضاً بوالدة فاطمة، وحدث يف الس�ء واحدة منهّن باسمها، وأقبلَن يضحكن إليها، وتبا
رحًة نوٌر زاهر مل ترُه املالئكة قبل ذلك، وقالت النسوة: ُخذيها يا خديجة طاهرة مطهّرة زكيّة ميمونة، بُورك فيها ويف نسلها فتناولتها ف

 مستبرشة وألقمتها ثديها فدّر عليها...)
 شتمل عىل حدث الوالدة، وعىل ظلم قريش للصّديقة الكربى عليها السالم.هذه الرواية ت

كم هذه الصّديقة الكربى عليها السالم تنطُق بالشهادة الثالثة عند والدتها، ف� بالكم تقولون أّن الشهادة الثالثة ليست جزءاً ِمن أذان
مة.. إنّها تُّرشع لنا الشهادة الثالثة فتنطُق بها يف أّول نطقها وإقامتكم وتشهّدكم يف الصالة!! هل أنتم فاطميّون؟ هذا هو دين فاط
 يف الحياة، وتفتتح حياتها بها.. فكيف ال تكون الشهادة الثالثة واجبة؟!

ونحن نقرأ يف زيارة الصديقة الكربى عليها السالم: (وحبيبة املُصطفى وقرينة املُرتىض، وسيّدة النساء وُمبرشة األولياء، حليفة  ■
 رع والزهد، وتفاحة الفردوس والخلد، التي ّرشفَت مولدها بنساء الجنّة، وسللَت منْها أنوار األمئة).الو 

قول الزيارة (التي ّرشفَت مولدها بنساء الجنّة) ال يعني أّن نساء الجنّة بحضورهّن إلعانة خديجة كان ذلك ترشيفاً لفاطمة،  ●
 ُهّن نساء الجنّة حتّى يُّرشفن فاطمة صلوات الله عليها؟! فالزيارة مل تقل (ّرشفتها) بنساء الجنّة. َمن

املراد من ذلك: أي ّرشفَت مولدها، يعني ّرشفَت (مكان الوالدة، زمان الوالدة، حدث الوالدة). يعني كان الزمان واملكان والحدث له 
 اء لخديجة عند والدتها.خصوصيّة، واملُرشّف هو الله، وكان هذا الترشيف بحضور نساء الجنّة يوم ميالد الزهر 

 (فاطمة والكوثر)الّلوحة الفاطمية السابعة  ❂

 وقفة عند أقرص سورة يف القرآن الكريم سورة الكوثر: {إنّا أعطيناك الكوثر * فصّل لربّك وانحر * إّن شانئك هو األبرت} ■
قضيّة واضحة بيّنة ال تحتاج إىل كث� كالم، تقريب الفكرة مبثال: هذا الخطاب اإللهي يف السورة هو كالذي يُريد أن يتحّدث عن 

 كالذي يقول: من اآلخر.. وانتهى الكالم (وخ� الكالم ما قّل ودل)! يعني يأيت بجملة أو جملت� ويُفصل القول يف ذلك األمر.

ه إّيل.. (وانحر) : إشارة لتكب�ة {أعطيناك الكوثر} أعطيناك عطاء ال ُ�اثله يشء.. {فصّل لربّك وانحر} أي ال شأن لك بكّل الدنيا، توجّ  ●
 اإلحرام التي تكون مبحاذاة النحر. (إنقطع عن كّل يشء).



 وهذا القول {أعطيناك الكوثر} هو ثأٌر من الله تعاىل للزهراء؛ ألنّهم ح� كانوا يقولون عن رسول الله صّىل الله عليه وآله أنّه أبرت
 انت موجودة! فأنزل الله تعاىل عليه {إنّا أعطيناك الكوثر} ثأراً لفاطمة عليها السالم.كانوا ينتقصون من فاطمة عليها السالم ألنّها ك

 وقفة عند ما قاله أهل البيت عليهم السالم يف معنى األبرت. ●
 (يف تفس� عيل بن إبراهيم يف معنى األبرت {إّن شانئك} أي: مبغضك عمرو بن العاص هو األبرت، ال دين له وال نسب)

ص زيد بن عيل يقول للبرتية الذين تربّؤوا من أعداء أيب بكر وُعمر (برتتم أمرنا برتكم الله) ألنّهم تربّؤوا من فاطمة.. فكّل َمن ينتق ●
 فاطمة عليها السالم فهو أبرت. الذين ينتقصون الزهراء عليها السالم هؤالء هم األبرتيون يف الدين واألبرتّيون يف النسب.

 م أولئك الذين سيقفون يف وجه إمام زماننا عليه السالم)! فعنوان (األبرت) عنوان مرتبط بفاطمة صلوات الله عليها!(برتية الدين ه
 فحذاِر حذاِر ِمن املِساس بالحرم املُقّدس لفاطمة.

 (فاطمة يف آية املُباهلة).الّلوحة الفاطمية الثامنة  ❂

فيه ِمن بعد ما جاءك ِمن العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وقفة عند آية املباهلة قوله تعاىل {فَمن حاّجك  ■
وأنُفسنا وأنفسكم ثُمَّ نبتهل فنجعل لعنة الله عىل الكاذب�}. نصارى نجران ملّا رأوا رسول الله خرج وخلفه عّيل وفاطمة والحسنان 

ادثة أيضاً تُش� إىل املضام� السابقة ح� تحّدثُت عن ظُالمة فاطمة ارتعدت فرائصهم.. فكبارهم كانوا يعرفون الحقيقة! فهذه الح
 عليها السالم، وعن شأن فاطمة يف الواقع اليهودي واملسيحي.

من خالل هذه اللوحات الفاطمية ملقاطع مختلفة من تأريخ البرشية، ومن حياة األمم واألنبياء.. تلّمستم الذكر الفاطمي يف كّل  ●
 هذه املقاطع، وتلّمستم الظالمة الفاطمية أيضاً.

 طمي الرشيف):تتجّىل يف هذه الّلوحة السبحانية اإللهية (مقطع من حديث الكساء الفاالّلوحة الفاطمية التاسعة  ❂
ُمضيئة وال (فقال الله عزَّ وجل: يا مالئكتي، ويا ُسكّان س�وايت، إّ� ما خلقُت س�ًء مبنيّة وال أرضاً مدحية، وال قمراً ُمن�ا، وال شمساً 

ئيل: يا رّب.. وَمن فلكاً يدور، وال بحراً يجري، وال فلكاً يرسي إّال يف محبّة هؤالء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال األم� جربا

 .تحت الكساء ؟ فقال عّز وجل: هم أهل بيت النبّوة، ومعدُن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها..)
 


